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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๓ ประการ คือ ๑. เพ่ือศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการ

สรางสันติภาพตามหลักศาสนา ๒. เพ่ือเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพ
ระหวางศาสนา ๓. เพ่ือบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา โดยการวิจัย
นี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพจากเอกสาร ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรอบรูเก่ียวกับศาสนาตาง ๆ  

วัตถุประสงคท่ี ๑  หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพตามหลักศาสนา พบวา 
หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพตามหลักศาสนาตาง ๆ  โดยศาสนาตางๆ ให

ความสําคัญกับเปาหมายของมนุษยท่ีมีปรารถนาความสงบปลอดภัย และความสุขในชีวิต โดยไมใช
ความรุนแรงตอกัน   ขอเรียกรองหรือความตองการสันติภาพเกิดจากสภาพสถานการณความขัดแยงท่ี
เกิดปรากฏมีข้ึนมากมายในหลายสังคม ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางบุคคล ความขัดแยงระหวาง
องคกร และจนถึงความขัดแยงระหวางประเทศ  มีการรบพุงกัน ตอสูกันจึงเกิดเปนสงคราม  

วัตถุประสงคท่ี ๒  จากการเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพ
ระหวางศาสนา พบวา 

จากการเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพระหวางศาสนาตาง ๆ 
พบวาศาสนาตาง ๆ ใหคุณคาและความสําคัญของศาสนาเพ่ือใหเกิดสันติท้ังภายนอกและภายใน แต
อยางไรก็ตาม การมีความเขาใจในแตละศาสนาจะทําใหเกิดการปรับตัว หรือปฏิบัติ และนําคําสอน
ทางศาสนามาใชใหเกิดสันติสุขตอสังคมในหลายมิติได โดยการดํารงรักษาความบริสุทธิ์ของคําสอนไว  

วัตถุประสงคท่ี ๓ การบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา 
พบวา 

จากการบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนาตาง ๆ พบวา
วัตถุประสงคแทจริงสวนหนึ่งของแตละศาสนา คือเพ่ือใหพ่ึงตนเองได โดยไมตองข้ึนตอวัตถุภายนอก
ทุกอยาง หากแตจะพ่ึงวัตถุภายนอกใน  อยางไรก็ตามหากมีการพ่ึงพิงในดานท่ีจําเปนคือ ตอสุขภาพ 
อนามัย หรือดานปจจัย ๔ แตไมใชแสวงหาเพ่ือมอมเมาจิตใจใหเกิดการสะสมจนไมรูจักเพียงพอ 
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ABSTRACT 

This Research has three objectives; 1. Study the principle and the practical 
method for make the peace on the religious. 2. Comparison the principle and the 
practical method for make the peace on the religious. 3. Intregates the principle and 
the  practical method for make the peace on the religious. In this research is the 
ducument with primary source, secoundary source and interviews professionals in 
the Religions.   

From the object 1. The principle and the practical method for make the 
peace on the religious.  
  The principle and the practical method for make the peace on the 
religious. In the point of views gives the important with goal of human has passionate 
in calm security and happiness in life by don’t radical power together.  Request or 
desire of peace born phenomena of conflict in different society, person to person, 
conflict between organize and country has fight and war. 

From the object 2. Comparative the principle and practical method for 
make peace of religions.  

 Religions giving the values and important of religions for born the inner 
peace and out peace. However when understanding the different religion will make 
the adapt or practice and bring the teaching of religions for peace in the society in 
different by defend the pure of teachings. Studying in teaching make us real 
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understanding the teaching of the religions for protect bring the religion for the 
equipment in self-benefit.  

From the object 3. The intregates the principle and the  practical method 
for make the peace on the religious.  

From Integrates the principle and the practical method for make the peace 
on the religious discover; the real of part goal of religion is self-reliance by don’t 
reliance the out matterials all but will reliance inner. However when has the reliance 
necessity will is health or 4 necessities but don’t seek for lead astray will cumulative 
don’t sufficiency. 
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   เพ่ือการพัฒนาสังคม  ๑๒๙ 
  ๔.๒.๖ สรุป ๑๕๒ 

๔.๓ สรุป  ๑๔๗ 
 
บทท่ี ๕ สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ  ๑๔๙ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย    ๑๕๕ 
๕.๒ ขอเสนอแนะ       ๑๗๑                                                                  

 ๕.๒.๑ ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชประโยชน                ๑๗๑        
 ๕.๒.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยในครั้งตอไป ๑๗๑ 
บรรณานุกรม           ๑๗๒ 



ช 
 

ภาคผนวก         ๑๘๑ 
ภาคผนวก ก  บทความวิจัย         ๑๘๒ 
ภาคผนวก ข  กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน   ๑๙๘ 
ภาคผนวก ค  ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค  กิจกรรมท่ีวางแผนไว    
                  กิจกรรมท่ีไดดําเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการ    ๒๐๐ 
ภาคผนวก ง  รายชื่อผูทรงคุณวุฒิใหสัมภาษณ      ๒๐๒ 
ภาคผนวก จ  แบบสัมภาษณ       ๒๐๔ 
ภาคผนวก ฉ  ผูทรงคุณวุฒิใหสัมภาษณ       ๒๐๗ 
ภาคผนวก ช  หนังสืออนุญาตใหใหสัมภาษณ      ๒๑๒ 

ประวัติผูวิจัย        ๒๒๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ซ 
 

สารบัญภาพ 

แผนภูมิท่ี 

๑. วิธีดําเนินการวิจัย ๑๑ 

๒. กรอบแนวคิดการวิจัย ๑๒ 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี 

๑. ลักษณะเดนของพระพุทธศาสนา ๕๙ 

๒. ลักษณะเดนของศาสนาคริสต ๖๑ 

๓. ลักษณะเดนของศาสนาอิสลาม ๖๓ 

๔. ลักษณะเดนของศาสนาฮินดู ๖๖ 

๕. ลักษณะเดนของศาสนาซิกข ๖๙ 

๖. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางศาสนา ๗๑ 

๗. จุดรวมของคําสอนท่ีเปนหลักคําสอนสากล ๗๘ 

๘. การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของแตละศาสนา ๙๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ฌ 
 

อธิบายสัญลักษณและคํายอ 

 

๑.  คํายอภาษาไทย 

๑.๑  คํายอเก่ียวกับพระไตรปฎกอักษรยอพระไตรปฏกในงานวิจัยฉบับนี้  ใชอางอิงจาก
พระไตรปฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การอางอิงใชระบบระบุ  เลม/ ขอ/ หนา
หลังคํายอชื่อคัมภีร  ดังตัวอยางเชน ที.ม. (ไทย) ๑๐/ ๑๖/ ๑๐  หมายถึง  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  
พระไตรปฎก  เลมท่ี ๑๐  ขอ ๑๖  หนา ๑๐. 

 

พระสุตตันตปฎก 
ที.ม. (ไทย)       =    สุตตันตปฎก   ทีฆนิกาย   มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
ที.ปา.(ไทย)  =    สุตตันตปฎก   ทีฆนิกาย   ปาฏิกวรรค  (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย)   =    สุตตันตปฎก   มัชฌิมนิกาย   มูลปณณาสก  (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย)   =    สุตตันตปฎก   มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก  (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย)   =    สุตตันตปฎก   มัชฌิมนิกาย  อุปปณณาสก  (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (บาลี)   =    สุตตันตปฎก   สังยุตนิกาย  สคาถวคฺคปาล ิ (ภาษาบาลี) 
สํ.ส. (ไทย)   =    สุตตันตปฎก   สังยุตนิกาย  สคาถวรรค   (ภาษาไทย) 
สํ.นิ. (ไทย)   =    สุตตันตปฎก   สังยุตนิกาย  นิทานวรรค   (ภาษาไทย) 
สํ.ข. (ไทย)   =    สุตตันตปฎก   สังยุตนิกาย  ขันธวรรค   (ภาษาไทย) 
สํ.สฬา. (ไทย)  =    สุตตันตปฎก   สังยุตนิกาย  สฬายตนวรรถ  (ภาษาไทย) 
องฺ.เอก. (บาลี)  =    สุตตันตปฎก   อังคุตรนิกาย  เอกกนิปาตปาลิ  (ภาษาบาลี) 
องฺ.เอก. (ไทย)  =    สุตตันตปฎก   อังคุตรนิกาย  เอกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย)  =    สุตตันตปฎก   อังคุตรนิกาย  ทุกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  =    สุตตันตปฎก   อังคุตรนิกาย  จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.ปฺจก. (ไทย)  =    สุตตันตปฎก   อังคุตรนิกาย  ปญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
อง.สตฺตก. (ไทย)  =    สุตตันตปฎก   อังคุตรนิกาย  สัตตกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺก. (ไทย)  =    สุตตันตปฎก   อังคุตรนิกาย  อัฏฐกนิบาต   (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย)  =    สุตตันตปฎก   อังคุตรนิกาย  ทสกนิบาต   (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (บาลี)   =    สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย  ธมฺมปทปาล ิ (ภาษาบาลี) 
ขุ.ธ. (ไทย)   =    สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย  ธรรมบท   (ภาษาไทย) 
ขุ.อุ. (บาลี)   =    สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย  อุทานปาลิ   (ภาษาบาลี) 
ขุ.อุ. (ไทย)   =    สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย  อุทาน   (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ม. (ไทย)  =    สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย  มหานิบาต ชาดก  (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย)   =    สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย  มหานิเทส   (ภาษาไทย) 
ขุ.จู.(บาลี)   =    สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย  จูฬนิทฺเทสปาลิ   (ภาษาบาลี) 



ญ 
 

ขุ.จู. (ไทย)   =    สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย  จูฬนิเทศ    (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (ไทย)   =    สุตตันตปฎก   ขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค  (ภาษาไทย) 
 

๑.๒  คํายอเก่ียวกับคัมภีรอรรถกถําอักษรยอคัมภีรอรรถกถาในการวิจัยฉบับนี้  ใชอางอิง
คัมภีร อรรถกถา ภาษาไทย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย จะแจง เลม/ภาค/หนา  เชน ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๒/
๒/๒๔๓. หมายถึง พระสูตรและอรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธัมมบท เลมท่ี ๒ ภาคท่ี ๒ หนา ๒๔๓ 
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๒๕  สวนการอางอิงปกรณวิเสส จะใชระบุชื่อคัมภีร/ เลม / หนา เชน 
วิสุทฺธิ.(บาลี)๓/๗.หมายถึง คัมภีรวิสุทธิมรรค เลม(ภาค) ท่ี ๓ หนา ๗.  

หากเปนวิสุทธิมรรค ภาษาไทยจะใชฉบับสมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร) โดย
การอางอิงจะใชวิธีการระบุตามแบบการอางอิงของหนังสือท่ัวไป คือสมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ 
อาสภมหาเถร). คัมภีรวิสุทธิมรรค ๑๐๐ ป สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหาเถร), พิมพครั้งท่ี ๔.
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประยูรวงศพริ้นทติ้ง จํากัด, ๒๕๔๖), หนา ๒๓. เชน วิสุทธิ (ไทย) ๑๘/๒๓. 

 

อรรถกถาพระสุตตันตปฎก 

ที.ม.อ.(ไทย)    =    ทีฆนิกาย    สุมังคลวิลาสินี  มหาวรรคอรรถกถา (ภาษาไทย) 

 

๒. คําอธิบายคํายอภาษาอังกฤษ  

บัญชีคํายอท่ีสําคัญเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

 

คํายอ  คําเต็ม  ความหมาย  หมายเหตุ  

ed.  Editor  บรรณาธิการ,ผูจัดพิมพ  พหูพจนใช eds. 
edited by จัดพิมพโดย 

ibid.  ibiden  เรื่องเดียวกัน 
p.   page   หนา    พหูพจนใช pp.  

 

 



๑ 

 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในโลกของความแตกตาง  มนุษยมีหลากหลายไปดวยคานิยม  ทัศนคติ  ภาษา  
ศาสนา  ความตองการ  ผลประโยชนและกลุ มชาติพันธุ พยายามที่จะดํารงและรักษาความ
เปนอัตลักษณและผลประโยชนของกลุมตัวเองเอาไว   ทําใหความไมสมนัยของตัวแปรตาง ๆ  
เกิดอาการขบเหลี ่ยม ๑  จนกลายเปนภาวะไรความสมดุลและกอใหเกิดผลขางเคียง (Side 
Effect)  จนนําไปสูความขัดแยง (Conflict)ในที่สุด  ความขัดแยงบางสถานการณไดถูกขยาย
ผลและพัฒนาตนเองไปสูความรุนแรง   โดยธรรมชาติแลวความขัดแยงเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของ
บุคคล ท่ีมีทัศนะคติท่ีเปนอริตอกัน พยายามขัดขวาง และอาจจะนํามาซ่ึงพฤติกรรมในรูปแบบท่ีทา
ทาย ทําราย  มุมมองทางพุทธศาสนาเห็นวา “ความขัดแยงเกิดจากการทํางานรวมกันระหวางปจจัย
ภายใน คือ กุศลมูลและอกุศลมูล รวมถึงตัณหา ทิฏฐิ และมานะ ผนวกกับปจจัยภายนอก คือ 
ขอเท็จจริง  ความสัมพันธ ผลประโยชน คานิยม โครงสรางท่ีบิดเบี้ยว๒   นักวิชาการไดแบงความ
ขัดแยงออกเปน ๕ ประเภท ไดดังนี้๓  ๑) ความขัดแยงดานขอมูล (Data Conflict)  ๒) ความขัดแยง
ดานผลประโยชน (Interest Conflict)  ๓) ความขัดแยงดานโครงสราง (Structural Conflict)  ๔) 
ความขัดแยงดานความสัมพันธ (Relationship Conflict)  ๕) ความขัดแยงดานคานิยม (Values 
Conflict)   เม่ือเกิดความขัดแยงมักจะตามมาดวยความรุนแรง  ความรุนแรงจึงเปนทางเลือกหนึ่งใน
ในจํานวนทางเลือกมากมาย เพ่ือแกปญหาความขัดแยง๔   ความรุนแรงแบงออกเปน ๓ ประเภท 
ไดแก ๑. ความรุนแรงทางตรง คือ สงผลใหเกิดความรุนแรงท่ีสงผลตอดานรางกาย และ ดานจิตใจ๕   
๒. ความรุนแรงเชิงโครงสราง  คือ การใชอํานาจครอบงํา และเอารัดเอาเปรียบ โดยมักอางวาการท่ี

  ๑ พระมหาหรรษา   ธมฺมหาโส,  “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี  : ศึกษาวิเคราะห
กรณลีุมนํ้าแมตาชาง  จ.เชียงใหม”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต,  (สาขาวิชาพระพุทธศาสนา,   บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ,๒๕๔๗,  หนา  ๒. 
 ๒พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความ
ขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔), หนา ๘๗. 
 ๓ Moor, W. Christopher, The Mediation Process: Practical Strategic for Resolving 
Conflict, 3rd ed., (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2003), pp. 60–61, วันชัย วัฒนศัพท, ความ
ขัดแยง: หลักการและเคร่ืองมือแกปญหา, พิมพครั้งท่ี ๒, (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๗), หนา ๑๑-๑๕, 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือจัดการความขัดแยง, หนา ๒๓-
๒๔. 
 ๔วิลเลียม ยูรี , กลยุทธการสมานไมตรีเพ่ือบรรลุสันติรวมกัน , แปลโดย เบญจรัตน  แซ ฉ่ัว, 
(กรุงเทพมหานคร: เฟองฟาพริ้นติ้ง, ๒๕๔๗), หนา ๕๙. 
 ๕ พระวิมาน คมฺภีรปฺโญ (ตรีกมล), “การศึกษาวิเคราะหศีล ๕ ในฐานะเปนรากฐานของสันติภาพ”, 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๕), หนา 
๔๗-๔๙. 

                                                           



๒ 

ตองทําเชนนี้ก็เพ่ือจะใหเกิดความเปนระเบียบ หรือเพ่ือความสงบสุขในสังคม๖  และความรุนแรงเชิง
วฒันธรรม๗  คือ การความรุนแรงทางวัฒนธรรม ปลูกฝงคานิยมวัฒนธรรมบาดหมาง  นอกจากนี้การ
ไมใสใจตอความทุกขยากของคนอ่ืน หรือการไมยื่นมือเขาชวยเหลือก็ถือวาเปนการใชความรุนแรงดวย
เชนกัน การบริโภคทรัพยากรของโลกจนเกินพอดี ทําใหเศรษฐกิจชาติและเศรษฐกิจโลกเสียสมดุล จะ
เปนเหตุใหเกิดความรุนแรง ความมีอคติ และทัศนคติในทางลบ ถือเปนความรุนแรงตอมนุษยชาติ๘  
ในอดีตการแกปญหาความขัดแยง มักนิยมเลือกท่ีจะใชความรุนแรงเปนเครื่องมือในการตอบโตความ
รุนแรง๙  เปนการใชความรุนแรงท่ีเหนือกวา  ซ่ึงจะยกระดับไปสูการฆาหรือทําลายลางฝายตรงขาม  
ซ่ึงจัดวาเปนวัฏจักรแหงความหายนะนี้จะไมมีวันจบสิ้น ตราบใดท่ีสังคมยังยอมรับวาการใชความ
รุนแรงคือวิธีแกปญหาอาชญากรรม  ผลก็เปนเหตุใหมีการสรางและปรับปรุง กองกําลังทหาร และ
ยุทโธปกรณ เพ่ือรักษาความม่ันคงของประเทศ๑๐       
  แนวคิดเรื่องศาสนากับสันติภาพนับวาเปนประเด็นท่ีสังคมคาดหวัง ความปรารถนาท่ีจะให
ศาสนาเขามามีบทบาทหรือมีสวนรวมในการสรางสันติภาพและจัดการความขัดแยงในสังคม  สําหรับ
พระพุทธศาสนาไดนําเสนอรูปแบบการดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง  คือ มัชฌิมาปฏิปทาซ่ึง
หลักธรรมขอนี้  เปนหลักในการดําเนินชีวิต ทําใหรูเทาทันชีวิต ไมหลงงมงาย  มุงความสําเร็จ  คือ  
ความสุข  สะอาด  สวาง  สงบ คือ ศีล สมาธิ และปญญาหรือหลักไตรสิกขา ท่ีจะชวยใหมนุษยเกิด
สันติภาพภายนอกและสันติภาพภายใน สิ่งท่ีพระพุทธศาสนาเนนใหเห็นความสําคัญของสันติภาพใน
ระดับภายนอกนั้นเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะนําไปสูสันติภายใน โดยพัฒนาในระดับศีลอันเปนพ้ืนฐานไปสู
ระดับสมาธิ และปญญา ซ่ึงเปนสันติภาพในระดับสูงหรือเปาหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ในขณะท่ี
ศาสนาคริสต  บิช็อบคารลอส ฟลิเป ซีเมเนส เบโล ไดกลาวถึงบริบทของ Christian spirituality  
ศาสนศาสตรเชิงจิตวิญญาณจําแนกความแตกตาง ระหวางสันติภาพของบุคคลหรือสันติภาพภายใน 
กับสันติภาพของสังคมหรือสันติภาพภายนอกไววา  สันติภาพของบุคคลนั้นเปนความสงบสุขท่ีถือ
กําเนิดจากจิตวิญญาณภายในและการตระหนักรูถึงสัมพันธภาพของตนกับพระผูเปนเจาและกับผูอ่ืน 
สวนสันติภาพทางสังคมนั้น      เปนการอยูรวมกันภายใตกฎระเบียบทางสังคมอยางสงบ  สําหรับ
ศาสนาอิสลาม สอนใหมีศรัทธาบริสุทธิ์ ยอมรับในเอกภาพของพระศาสดา  และมีจุดมุงหมายใหสราง
ดุลยภาพของชีวิต คือวัตถุและจิตใจโดยชี้ทางใหมนุษยปฏิบัติตามเพ่ือสันติสุข  ท้ังดานขัดเกลาจิตใจ
และการดํารงสันติภาพระหวางเพ่ือนมนุษย        

 ๖ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล, “สันติภาพภายใตเง่ือนไขของความขัดแยงทางสังคมและการเมือง” ใน 
มนุษยกับสันติภาพ, : ๔๕-๕๐. 
 ๗เอส.เอส. อนาคามี, เสรีภาพท่ีไรเดียงสา, (กรุงเทพมหานคร: สยามมิสพับลชิช่ิงเฮาส, ๒๕๕๓), หนา 
๑๓๐-๑๓๑. 
 ๘ อรุณ คานธี, จิตวิญญาณอหิงสา มรดกรักจากปู บนเสนทางการเรียนรูสันติวิธีของขาพเจา, แปล
โดย อนิตรา พวงสุวรรณ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, /๒๕๕๓), หนา ๑๐๒-๑๐๔. 
 ๙ศุภรา จันทรชิดฟา, ความรุนแรงในสายหมอก : สิ่งท่ีเห็นและเปนไปในสามจังหวัดชายแดนใต, 
(กรุงเทพมหานคร: คบไฟ, ๒๕๔๙, หนา ๒๓๗. 
 ๑๐อรุณ คานธี, จิตวิญญาณอหิงสา มรดกรักจากปู บนเสนทางการเรียนรูสันติวิธีของขาพเจา, แปล
โดย อนิตรา พวงสุวรรณ, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๓), หนา ๑๒๙.  

                                                           



๓ 

 สุชาติ เศรษฐมาลินี ไดศึกษาถึงความรุนแรง สันติภาพและความหลากหลายในโลกอิสลาม 
ซ่ึงไดสะทอนใหเห็นถึงคําสอนอิสลามเปนแหลงคุณคาของการสรางสันติภาพ เชน คุณคาเก่ียวกับ
ความยุติธรรม (adl) คุณธรรมความดีงาม (ihsan), และการใชวิทยปญญา (hikmah) ลวนเปนคุณคา
สากลท่ีเปนองคประกอบสําคัญของกรอบคิดและยุทธวิธีในการสรางสันติภาพ  สวนศาสนาพราหมณ
หรือฮินดู สอนใหรักษาและปฏิบัติหนาท่ีระหวางบุคคลตอบุคคลดวยการกระทําตามหนาท่ีตามหลัก
อาศรม ๔  การพูดท่ีดีตอกัน การเสียสละ ซ่ือตรงตอมิตร มุงเสียสละชีวิต เพ่ือชาติ เพ่ือธรรม ศาสนา
ฮินดูสอนใหรักสันติภาพไมใชความรุนแรง ไมทํารายกัน ใหกระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอเพ่ือมนุษย 
เปนตน และสําหรับศาสนาซิกขไดเห็นบริบทของสันติภาพจากความพยายามของคุรุนานักท่ีพยายาม
พัฒนาศาสนาท่ีรวมจิตวิญญาณของศาสนาฮินดูและอิสลามเขามาไวดวยกัน ดังนั้น ศาสนาซิกขจึงเปน
ศาสนาท่ีประนีประนอมศาสนาตางๆ ในอินเดีย โดยเฉพาะศาสนาฮินดูกับศาสนาอิสลาม เพ่ือสราง
ความเปนเอกภาพหรือความเปนอันเดียวกัน อันจะนามาซ่ึงสันติภาพท่ีแทจริง๑๑  สันติภาพจึงเปน
ภาวะท่ีคนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขเปนภาวะท่ีมนุษยมีความตองการ เปนภาวะท่ีไมทําราย
หรือใชความรุนแรงตอกัน  ในอีกมิติหนึ่งหากระงับความขัดแยงไมใหแสดงออกดวยการใชความรุนแรง
ก็ถือวาความขัดแยงยังอยูในฝงเดียวกันกับสันติภาพ แตเม่ือใชความรุนแรงครั้งใดก็แสดงวาความ
ขัดแยงกับสันติภาพถูกความรุนแรงกีดกันออกจากกัน จึงทําใหมองเห็นความเปนอ่ืนหรือสิ่งท่ีอยู
ตรงกันขาม   นอกจากนี้สันติภาพ  ยังรวมความถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของมวลมนุษยชาติ 
ความรวมมือท่ีจะขจัดความเห็นแกตัว เพ่ือเปนความหวังในการอยูรวมกันอยางสันติสุข”๑๒  ลด
ความเห็นแกตัว  รักคนอ่ืนเหมือนกับรักตนเอง  ความเชื่อเรื่องสันติภาพจึงเปนการรวมมือกัน
ชวยเหลือผูท่ีออนดอยกวา๑๓ เพ่ือใหผูท่ีดอยกวาท้ังทางกําลังอํานาจ เศรษฐกิจ และสังคม สามารถอยู
รวมกับผูท่ีมีกําลังอํานาจเหนือกวาได เปนการทําใหเกิดการแบงปนและการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา  
เปนสันติภาพในมิติความดี ความงามและความจริง  เปนเปาหมายแหงชีวิต เปนความสุขท่ีไดรับ
สนองตอบทางกายภาพสมบูรณดวยปจจัย ๔       
 เม่ือสันติภาพเปนความคิดสรางสรรค  เปนความจริงทางประวัติศาสตรท่ียืนยันวาภาวะ
ของสันติภาพเปนสิ่งท่ีมีอยูจริง  ไมใชเพียงจินตนาการท่ีเพอฝน    เพราะมนุษยชาติมุงหวังท่ีจะอยู
รวมกันอยางมีความสุข เปนเปาหมายของชีวิตและสังคม แมแตสัตวก็ตองการจะมีชีวิตท่ีมีความสุข             
เปนเปาหมายสาธารณะท่ีชีวิตตองการอยากจับตอง และพยายามแสวงหา  สันติภาพจึงเปนยอด
ปรารถนาของคนท้ังปวง โดยไมจํากัดเพศ วัย อาชีพ ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา หากไมมีสันติภาพก็จะทํา
ใหเกิดความรุนแรงการทํารายเบียนเบียนกัน  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
วิธีการหรือกระบวนการสรางสันติภาพของแตละศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข  
เพ่ือเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพระหวางศาสนาตาง ๆ พรอมท้ังบูรณา
การหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพของศาสนาตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกดาน   ดวยหวัง

  ๑๑ [ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://book.dou.us/doku.php?id=df404:6  [ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ] 
 ๑๒ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล, มนุษยกับสันติภาพ, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๒๘๕. 
 ๑๓สันสิทธ์ิ ชวลิตธํารง, รัฐศาสตรภาพกวาง, (กรุงเทพมหานคร: สวิชาญการพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๖. 
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๔ 

ใหเปนแนวทางหรือรูปแบบการจัดการความขัดแยงหรือชุดของวิธีคิดใหม ๆ เพ่ือนํามาเปนเครื่องมือ
ในการจัดการความขัดแยงและสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในสังคมมนุษย    
 
๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย 
 ๑. เพ่ือศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพตามหลักศาสนา   
 ๒. เพ่ือเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพระหวางศาสนา  
 ๓. เพ่ือบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา   
 

๑.๓ ขอบเขตการวิจัย 
    ขอบเขตดานเนื้อหา    
     ผูวิจัยจะมุงศึกษาแนวคิดและทฤษฎี หรือหลักการเก่ียวกับแนวทางการสรางสันติภาพใน
ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข  กลาวคือ  เปนการศึกษาวิจัยท่ีมุงศึกษาดานแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ แนวทาง และข้ันตอนในการดําเนินการเพ่ือสรางสันติภาพ   พรอมท้ังถอดบทเรียนจาก
เหตุการณในแตละศาสนา วามีลักษณะรูปแบบแนวทางการสรางสันติภาพท่ีแตกตางหรือสอดคลอง
กันอยางไร  มีหลักการและข้ันตอนอยางไร  ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ภาคสนาม (Qualitative Field Research) ดังนั้น จึงมุงอาศัยขอมูลจากเอกสารและคัมภีรของแตละ
ศาสนา พรอมท้ังการสัมภาษณผูนําในแตละศาสนา กลาวคือ  
    ๑. เอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary Source) ไดแก จากคัมภีรของแตละศาสนา เชน    
พระไตรปฎก เปนตน  ซ่ึงมุงเนนศึกษาเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางสังคมสันติสุขหรือสันติภาพ      
   ๒. เอกสารข้ันทุติยภูมิ (Secondary Source)  ไดแก อรรถกถา ฎีกา และหนังสือ 
หรือตําราคัมภีรท่ีไดทําการแปลหรืออธิบายความหมายของคําสอนในแตละศาสนา  รวมท้ังเอกสาร  
วารสารบทความ และขอมูลจากเว็บไซตท่ีเก่ียวของ  พรอมท้ังสัมภาษณนักวิชาการดานสันติภาพของ
แตละศาสนา   
  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
  ในการศึกษาและรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยจะตองทําการสัมภาษณนักการศาสนาพุทธ 
คริสต อิสลาม ซิกข ฮินดู  เพ่ือคนหาและตรวจสอบขอมูลแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเสริมสราง
สันติภาพของแตละศาสนา   ซ่ึงนักการศาสนาดังกลาวไดอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการสัมภาษณนักการศาสนาและนักวิชาการ  ไดแก เขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและนักการศาสนาจังหวัดพระนครกรุงศรีอยุธยา   
  ขอบเขตดานประชากร 
  การสัมภาษณนักการศาสนาและนักวิชาการนั้นจะเนนการสัมภาษณนักการศาสนาท้ัง ๕ 
ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข  โดยเลือกตัวแทนแตละศาสนาเพียง ๑-๒ ทาน 
รวมท้ังหมด  ๘ ทาน  ประกอบไปดวย 
  ๑. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  
 ๒. พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน  เจาอาวาสวัดทาการอง 



๕ 

  ๓. พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ,ดร.    ผูแทนทานเจาอาวาสวัดทาการอง 

  ๔. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้ อํานวยการสถาบนัวิมตุตยาลยั 

  ๕. มงซินญอรแอนดรูว  วิษณุ  ธัญญอนันต   รองเลขาธิการสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย 

  ๖. อาจารยสถิตย  กุมาร ปาวา  ท่ีปรึกษาสมาคมฮินดูสมาช 
  ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อับดุลเลาะ หนุมสุข  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ๘. โตะอิหมามฮัจยีอิดรีส  มหาเรือนลาภ  มัสยิดฟารุกอุมาร็อบนุลคอตตอบ อัลกอดีรี
ยะห  โตะอิหมามประจํามัสยิดชุมนทาการอง 
 
 ขอบเขตดานเวลา 
  ในการศึกษาและสัมภาษณนักการศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู  ซิกข เพ่ือการคนหา
และตรวจสอบหลักการ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเสริมสรางสันติภาพของแตละศาสนา   ซ่ึงจะตอง
ใชระยะเวลาในการดําเนินการท้ังหมด ๖ เดือน กลาวคือ  
   ระยะท่ี ๑ ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสาร  ๔  เดือน  ตั้งแต กุมภาพันธ-
พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
         ระยะท่ี ๒ ระยะเวลาภาคสนาม เพ่ือการสัมภาษณนักการศาสนาพุทธ คริสต 
อิสลาม ฮินดู ซิกข เปนเวลา  ๒  เดือน ตั้งแต มิถุนายน-กรกฎาคม  ๒๕๕๙ 

  ระยะท่ี ๓  ศึกษาวิเคราะหเปรียบแนวคิดสันติภาพในระหวางศาสนา เพ่ือคนหา
หลักการ รูปแบบแนวทาง หรือ หลักเกณฑในการสรางสันติภาพในระหวางศาสนาท่ีเปนมาตรฐาน ท่ี
เปนท่ียอมรับกันไดทุกฝาย  ใชเวลาศึกษา ๑ เดือน คือ  สิงหาคม ๒๕๕๙ 

  ระยะท่ี ๔  สรุปเนื้อหา บูรณาการและนําเสนอองคความรู แนวคิดและวิถีปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ โดยอาศัยหลักเกณฑมาตรฐานปฏิบัติในมิติของศาสนา  ใชเวลา ๑ 
เดือน คือ กันยายน ๒๕๕๙              

  ระยะท่ี ๕ นําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ตุลาคม ๒๕๕๙     
 

๑.๔  นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
  สันติภาพในศาสนา  หมายถึง แนวคิด หลักการดานสันติภาพในศาสนาพุทธ คริสต 
อิสลาม ฮินดู  และศาสนาซิกข    
   การบูรณาการ หมายถึง การนําองคความรูท่ีแฝงอยูหรือท่ีปรากฏอยู ท่ีเกิดจากการ
เปรียบเทียบความเหมือนความตาง จุดแข็ง จุดตาง และการคนหาจุดรวม ในคําสอนทางศาสนาท่ี
เก่ียวของกับกระบวนการสรางสันติภาพ  นําเสนองคความรูใหมเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีสันติภาพและ
กระบวนการสรางสันติภาพในมิติของศาสนา  
  ความรู แนวคิดดานสันติภาพ หมายถึง  องคความรูหรือแนวคิด หลักการ วิถีปฏิบัติของ
ดานสันติภาพของศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ซิกข ฮินดู          



๖ 

 สันติภาพ หมายถึง  ความสงบ  สภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง   วิธีการไมใชความ
รุนแรง หรือวิธีการปฏิบัติท่ีไมรุนแรงในการดําเนินชีวิต         
 สันติวิธีทางศาสนา หมายถึง วิธีการในการแกไขความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนดวยวิธีการแหง
สันติ  หรือการไมใชความรุนแรงในการแกไขปญหา ตามรูปแบบแนวทางของศาสนาพุทธ คริสต 
อิสลาม ซิกข ฮินดู          
  พุทธสันติวิธี  หมายถึง วิธี ขอปฏิบัติ หรือชุดของวิธีอยางใดอยางหนึ่งท่ีพระพุทธเจา หรือ
เหลาสาวกของพระองคไดใชเปนเครื่องมือในการจัดการความขัดแยงโดยไมใชความรุนแรง   
    วิถีปฏิบัติ  หมายถึง  การถอดบทเรียนกระบวนการสรางสันติภาพ   
 กระบวนการสรางสันติภาพ หมายถึง รูปแบบกิจกรรมท่ีพัฒนา สงเสริม เยียวยา  
ประสาน ไกลเกลี่ย ประนีประนอม การสรางความสัมพันธเพ่ือใหเกิดสันติภาพในสังคม  
  ภาวนา ๔  หมายถึง  กรอบสันติภาพหรือเกณฑชี้วัดมาตรฐานการทําใหสันติภาพเจริญ 
ทําให สันติภาพเกิดมีมากข้ึน หรือการฝกอบรมพัฒนาสันติภาพของแตละศาสนาเกิดจาก  ๔ ดาน คือ  
         ๑. ดานกายภาวนา หลักคําสอนท่ีสงเสริมคุณสมบัติของการรูจักปรับตัวหรือปฏิสัมพันธ
เพ่ือติดตอเก่ียวของกับสิ่งท้ังหลายภายนอก ปฏิบัติตอสิ่งเหลานั้นในทางท่ีเปนคุณ เปนการพัฒนา
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ   
  ๒. ดานสีลภาวนา  หลักคําสอนท่ีสงเสริมคุณสมบัติหรือการพัฒนาความประพฤติ  ให
ตั้งอยูในระเบียบวินัย ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนเสียหาย อยูรวมกับผูอ่ืนไดดวยดี เก้ือกูลแก
กัน   
         ๓. ดานจิตภาวนา หลักคําสอนท่ีสงเสริมคุณสมบัติของการพัฒนาจิต  การฝกอบรมจิตใจ 
ใหเขมแข็งม่ันคงเจริญงอกงามดวยคุณธรรมท้ังหลาย เชน มีเมตตากรุณา ขยันหม่ันเพียร อดทนมี
สมาธิ และสดชื่น เบิกบาน เปนสุขผองใส เปนตน   
  ๔. ดานปญญาภาวนา  หลักคําสอนท่ีสงเสริมคุณสมบัติของการพัฒนาปญญา  การ
ฝกอบรมปญญา ใหรูเขาใจสิ่งท้ังหลายตามเปนจริง รูเทาทันเห็นโลกและชีวิตตามสภาวะ สามารถทํา
จิตใจใหเปนอิสระ ทําตนใหบริสุทธิ์จากกิเลสและปลอดพนจากความทุกข แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดวย
ปญญา   
 
๑.๕ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 ๑.  แนวคิดทฤษฎีดานสันติภาพ/สันติวิธี 
  ทฤษฎีสันติวิธีในมิติของแตละศาสนา  เปนการคนหาหลักการและแนวทางการสราง
สันติภาพของแตละศาสนา  เชน  หลักการของอริยสัจจ ๔ ในพระพุทธศาสนาเปนหลักการทําให
สามารถวิเคราะหความขัดแยงไดอยางเปนระบบ และมีข้ันตอนในจัดการความขัดแยง คือ ข้ัน
วิเคราะหความขัดแยง  ข้ันหาสาเหตุของความขัดแยง  ข้ันกําหนดเปาหมายในการจัดการความ
ขัดแยง   และข้ันหาวิธีการในการแกไขปญหาเพ่ือใหเขาถึงเปาหมาย เปนตน  โดยความจริงแนวคิด
ทางศาสนาอาจปรากฏเปนกระแสแนวคิดท่ีนักสูสันติวิธีในโลกตะวันออกและตะวันตกนําไปใชปฏิบัติ  
เชน  “มหาตมะ  คานธี” ไดนําไปเปนเครื่องมือในการตอสูเพ่ือเรียกรองความชอบธรรม  รวมไปถึง
การเขาไปมีสวนสําคัญในการแกไขปญหาความขัดแยงอันจะนําไปสูความรุนแรงในหลายเหตุการณ



๗ 

ดวยกัน  ซ่ึงการเรียกรอง หรือการปฏิบัติการในลักษณะดังกลาวเรียกวา “อหิงสา” ในขณะท่ีนักคิด
ตะวันตกก็ไดประดิษฐแนวคิดสันติวิธีข้ึนมาเปนฐานในการเรียกรองความชอบธรรมแกประชาชนและ
สังคมเชนเดียวกัน  ซ่ึงนักคิดบางทาน เชน  “ยีน ชารป” เปนตนแบบในการสรางวาทกรรมเก่ียวกับ
สันติวิธีในลักษณะนี้วาเปน “การปฏิบัติการท่ีไรความรุนแรง”   โดยเม้ือแทแลว เปนหลักการหรือ
กระแสแนวคิดท่ีมีอยูแลวในแตละศาสนา  ดังนั้น แนวคิดทฤษฎีสันติภาพในศาสนาจึงเปนฐานในการ
วิเคราะหรูปแบบของแนวคิด และปฏิบัติการดานสันติวิธ ี เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาความขัดแยงใน
สังคมตอไป 
  พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  อีกทานหนึ่งท่ีไมเห็นดวยกับการนิยามสันติภาพวาสภาพท่ี
ไรสงคราม  “คนท่ัวไปมักจะมองวา สันติภาพหมายถึงภาวะไรสงคราม ไมมีความขัดแยง ไมมี การรบ
ราฆาฟนเบียดเบียนกันท่ีรุนแรง” คําถามก็คือทานมองประเด็นนี้อยางไร “ถามองใหลึกซ้ึงลงไป 
สันติภาพไมใชเพียงแคนี้  ภาวะขาดสันติมีอยูในท่ีอ่ืน และในรูปลักษณะอ่ืน ๆ แมวาจะไมไดมีการรบ
ราฆาฟนกันก็ตาม เชน สังคมท่ีมีการแกงแยงแขงขันกัน ตางคนตางมุงหาผลประโยชน   เอารัดเอา
เปรียบขมเหงกัน ไมมีการชวยเหลือเก้ือกูนกัน จึงจัดไดวาเปนสันติภาพไมได เพราะไมมีความสงบและ
ความสุขท่ีแทจริง” ดังนั้น “ภาวะขาดสันติภาพในโลกนี้จึงมีหลายแบบ”๑๔ นอกจากนี้ยังไดแสดง
ทัศนะตอสันติภาพโลกผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัฒน บางสวนในบทสรุปแนวคิดเรื่องสันติภาพ 
กลาวไววา ๑) ปฏิบัติตอทิฏฐิใหถูกตอง   ๒) ไมเอาความตางศาสนามาซํ้าเติมความตางพวก ๓) สราง
จิตสํานึกใหมในการรวมกลุมของมนุษย ๔) พัฒนาภาวะจิตใจไรพรหมแดน ๕) ยอมรับความจริงสากล 
คือ หลักความจริงสากลท่ีเปนกลางๆ มีผลเสมอเหมือนกันแกทุกคนทุกท่ี รวมท้ังทุกศาสนา ความเปน
มนุษยท่ีเปนสากล ความมีเมตตาท่ีเปนสากล คือ แผความรูสึกเปนมิตรไมตรี มีความรักปรารถนา
ประโยชนสุขแกมนุษยท่ัวทุกคนเสมอเหมือนกันโดยไมมีการจํากัดหรือแบงแยก ๖) การยอมรับการมี
ทาทีอนุรักษสัจจะ: ตอเพ่ือนมนุษยดวยเมตตา ตอสัจธรรมดวยปญญา ศาสนามีคุณคาตอมนุษย ทํา
หนาท่ีตอมนุษย คือ อํานวยประโยชนสุขแกมนุษย ท้ังเฉพาะแตละบุคคล และท่ีรวมกันเปนสังคม และ 
ชวยนํามนุษยใหเขาถึงสัจธรรม คือความจริงซ่ึงเปนภาวะของตัวชีวิตของเขาเอง๑๕ 
  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ไดนําเสนอความหมายของ “สันติภาพ” หรือ 
“สันติ” ในทางพระพุทธศาสนาไวในหนังสือ Buddhist Worldview: โลกทัศนชาวพุทธ วาหมาย
รวมถึงความสงบท้ังภายในและภายนอก ความสงบภายในนั้นรูจักกันโดยท่ัวไปวา “ความสงบใจ” ซ่ึง
เปนสภาวะจิตใจท่ีเปนอิสระจากความคิดหรืออารมณอันกระสับกระสาย อึดอัดรําคาญ ความสงบ
ภายในเปนตัวกอใหเกิดความสงบภายนอกอันเก่ียวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล ผูท่ีไดชื่อวามี
ความสงบภายนอก จะสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในโลกไดอยางกลมกลืน ความสงบภายนอกจึงรวมถึง
ความสงบในชุมชน ในชาติ และในโลก ความสงบข้ึนอยูกับบุคคลพอๆ กับท่ีข้ึนอยูกับกลุมบุคคลหรือ
องคกรตางๆ ความสงบภายในตัวบุคคลจะสามารถสรางฐานใหกับโครงสรางท้ังหมดของความสงบใน

๑๔พระธรรมปฏก (ป .อ .ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ , พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 
สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘), หนา ๑๔. 

๑๕พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต),มองสันติภาพโลกผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน , 
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒), หนา ๑๘๓-๑๙๐. 

                                                           



๘ 

สังคมท่ีบุคคลนั้นๆ อาศัยอยู นั่นแสดงวาสังคมจะอยูอยางสงบสุขไดก็ตอเม่ือสมาชิกทุกคนในสังคม
นั้นๆ ตางก็มีจิตใจท่ีสงบสุขเชนกัน ดังนั้นจึงกลาวไดวา หากปราศจากความสงบภายในแลว ก็ไมอาจท่ี
จะมีความสงบภายนอกได๑๖ 
   พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร)   ไดระบุถึงพุทธวิธีในการสรางสันติภาพ
แกปญหาความขัดแยง   ในหนังสือ “พุทธสันติวิธี: การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความ
ขัดแยง” ความโดยสรุปวา  สันติวิธี เปนหลักการและเครื่องมือท่ีมนุษยชาติไดนํามาประยุกตใชใน
สถานการณความขัดแยงจากความขัดแยงอันเนื่องมาจากผลประโยชน ขอมูลความสัมพันธ คานิยม 
โครงสรางไมสมนัยกันโดยนําเสนอทางเลือกเปนทางเลือกในการจัดการความขัดแยง โดยนําเครื่องมือ
จัดการความขัดแยงทางโลกตะวันออกและตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการนําหลักการใน
พระพุทธศาสนา มาบูรณาการกับองคความรู เพ่ือใหไดแงมุมของความขัดแยง สันติวิธี และสันติภาพ
รอบดานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะนําไปสูการเปดพ้ืนท่ี ท่ีสามารถเลือกใชเครื่องมือเพ่ือใหสอดรับกับ
สถานการณความขัดแยงในสภาวการณปจจุบัน โดยนําหลักการ มัชฌิมวิธี ท่ีสอดรับกับความชอบ
ธรรมหรือธรรมิกะ ในพระพุทธศาสนาท่ีถือวาเปนจุดเดน๑๗ นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงเรื่องศีล ๕ และ 
สันติวิธีไวในหนังสือ เรื่อง พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความขัดแยง ไว
วา ศีล ๕ ถือเปนชุดแนวความคิดท่ีนําสันติสุขมาสู ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยมีเปาหมายคือ
สันติภาพ และ กลาวถึง“พุทธสันติวิธี วาคือ วิธีการ และเครื่องมือ ท่ีกอใหเกิด ความสงบ ท้ังทางกาย 
วาจา และใจ อันเปนผลจากการ รู –ตื่น – และเบิกบาน” การท่ีจะเปนเชนนี้ก็คือการมีศีลธรรมและ
แนวทางปฏิบัติตามคําสอนทางพุทธศาสนา หรือ แมแตความขัดแยงก็ถือเปนการจัดการทางสันติวิธี
เชนกันแตตองใชวิธีการในการจัดการอยางเหมาะสม๑๘ 
  พระไพศาล วิสาโล  ไดพูดถึงสันติภาพไววา  “เม่ือพูดถึงสันติภาพ เรามักนึกถึงสิ่งท่ี
ตรงกันขามกับสงคราม อันไดแก ภาวะท่ีปลอดพนจากจาการรบราฆาฟนกัน และความโกลาหล
อลหมาน  ความหมายนัยลบดังกลาวแมจะไมผิด แตก็ยังไดความไมครบถวนสมบูรณ” ๑๙ ปญหาก็คือ
การมองสงครามแบบครบถวนหรือแบบองครวมควรจะมองอยางไร “เราตองมองความหมายในเชิง
บวกดวย กลาวคือภาวะท่ีสงบ ราบรื่น ผูคนดํารงชีวิตเปนสุข และมีสมานฉันทตอกัน” ๒๐ และได
กลาวถึง คําวา สันติมิใชการยอมจํานนหรืออยูนิ่งเฉย ปลอยใหอีกฝายกระทําโดยไมตอบโต แทท่ีจริง

๑๖พระธรรมโกศาจารย  (ประยูร ธมฺจิตฺ โต), A Buddhist Worldview : โลกทัศนชาวพุทธ, 
(กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๑๙๙.  

๑๗พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม(กรุงเทพฯ: มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), ปกหลัง. 

๑๘พระมหาหรรมษา ธมฺมหาโส,รศ.,ดร., หนังสือ, พุทธสันติวิธี : การบุรณาการหลักการและ
เคร่ืองมือจัดการความขัดแยง, กรุงเทพมหานคร : ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔, หนา ๑๖๕-๒๑๕.   

๑๙พระไพศาล  วิสาโล, “สันติภาพโดยสันติวิธี”, ใน สื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ, กาญจนา แกว
เทพ บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๒๓. 

๒๐พระไพศาล วิสาโล “องครวมแหงสันติภาพ”, ใน สูศานติเสรี: ๕๐ ป สันติภาพไทย,(กรุงเทพฯ: 
เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๘),  หนา ๒๔–๒๖. 

                                                           



๙ 

สันติวิธีคือการตอบโตอีกแบบหนึ่งโดยไมใชความรุนแรง ท้ังนี้เพ่ือหยุดยั้งพฤติกรรมอันไมถูกตองหรือ
เพ่ือปรับเปลี่ยนสถานการณใหเปนไปในทางสันติ๒๑ 
  มหาตมะ  คานธี (Manatma Gandhi)ไดนําเสนอวา “รากฐานของอหิงสา หรือการไม
เบียดเบียนนั้น  เริ่มตนจากศรัทธาในสัจจะ หรือพระเปนเจาซ่ึงดํารงอยูทุกหนทุกแหง  ดังนั้น จะไม
อาจใชความรุนแรงตอชีวิตของฝายตรงขามได  ไมอาจเกลียดชังเขาได  แตท่ีตองเปนศัตรูดวยคือความ
ชั่ว และความ อยุติธรรมตาง ๆ การตอสูกับความอยุติธรรมเหลานี้จักตองใชอหิงสาเปนหลัก  และ
พรอมท่ีจะเผชิญกับความทุกขยากในลักษณะตางๆ  ซ่ึงจะกระทําไดก็ตอเม่ือผูปฏิบัติสัตยาเคราะห 
หรือผูท่ีใชอหิงสามีศรัทธาในพระเปนเจา หรือสัจจะ  ซ่ึงสิ่งท่ีเปนขอมูลยืนยันแนวคิดดังกลาวขางตนก็
คือ   สถานการณการตอสูเพ่ือเอกราชของอินเดีย ท่ีคานธีไดชี้ใหเห็นวา “หากทานคิดวาเราจะ
สามารถไดเอกราชมาดวยวิธีการไมใชความรุนแรง  นั่นก็หมายความวา ผูคนจํานวนมากในประเทศ
จะตองจัดองคกรกันดวยการไรความรุนแรง  ถาปราศจากคลื่นมหาชนท่ีหันมาใชอหิงสาแลว  เราก็ไม
อาจเปนไทแกตัวโดยอาศัยเสนทางแหงการไมใชความรุนแรงได”๒๒   
  พุทธทาสภิกขุ ไดชี้ใหเห็นวา  การท่ีสันติภาพจะเกิดข้ึน และสําเร็จผลตามท่ีตองการนั้น   
ปจเจกบุคคล และสังคมโดยรวมตองตั้งปณิธานรวมกัน ๓ ประการดวยกัน 
  (๑) การทําใหทุกคนเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน ๆ  (ซ่ึงขอนี้จะสามารถทําลาย
ความเห็นแกตัวอันเปนศัตรูของสันติภาพ) 
  (๒) ทําความเขาใจระหวางศาสนา   (เพราะการท่ีชาวโลกท่ีนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน  
พากันทําความเขาใจศาสนาตาง ๆ แลว จะทําใหเกิดความเขาใจ  ยอมรับในความแตกตาง  และ
รวมมือกันในท่ีสุด) 
  (๓)  ออกมาเสียจากอํานาจวัตถุนิยม  (เพราะวาการท่ีคนไมเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน
ก็เพราะมัวลุมหลงมัวเมาในวัตถุนิยม  ซ่ึงการลุมหลงมัวเมาจะทําใหขาดความรวมมือของบุคคลใน
ระหวางศาสนา) 
  ฉะนั้น  พุทธทาสภิกขุจึงสรุปวา “การมีปณิธานท้ัง ๓ ประการดังกลาว  ลวนแตเปนการ
ตั้งไวเพ่ือประโยชนแกชาวโลก หรือสากลจักรวาล เพราะจะทําใหสันติภาพแทจริงกวางขวางสมบูรณ
มากยิ่งข้ึน”๒๓ 
  พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) นําเสนอแงมุมของ “สันติวิธี” วา “หลักความคิดหลักสากล 
๓ ประการ จะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหเกิดสันติภาพ กลาวคือ๒๔ 
 (๑) ความจริงท่ีเปนสากล  คือ หลักความจริงท่ีเปนกลาง ๆ มีผลเสมอเหมือนกันแกทุกคน
ทุกท่ี รวมท้ังทุกศาสนา 

๒๑พระไพศาล วิสาโล, สันติวิธี วิถีแหงอารยะ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง, 
๒๕๔๙), หนา ๑๓๔-๑๔๕. 

๒๒M.K. Gandhi, My Non-violence, (Ahmedabad: Navajivan, 1960), p.4. 
 ๒๓ ดูเพ่ิมเติม ในเรื่องเดียวกัน,  หนา ๑๐๘–๑๐๙. 
 ๒๔ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลก ผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน, หนา ๑๘๙. 

                                                           



๑๐ 

 (๒) ความเปนมนุษยท่ีเปนสากล คือ ความเปนมนุษยท่ีจะตองมองเห็น เขาใจ ใหความนับ
ถือเสมอกัน การทํารายและทําลายชีวิตมนุษย ไมวาจะมีสังกัดใดหรือไม  
 (๓)  ความมีเมตตาท่ีเปนสากล คือ แผความรูสึกเปนมิตร มีความรัก ความปรารถนา
ประโยชนสุขแกมนุษยท่ัวทุกคนเสมอเหมือนกัน โดยไมมีการจํากัดหรือแบงแยก 
  ยีน  ชารป (Gene Sharp) ไดนําเสนอหลักการ “สันติวิธี” ไว ๓ประเด็น คือ 
  ก.  การประทวง หรือชักจูงโดยไมใชความรุนแรง  เปนวิธีการในเชิงสัญลักษณ ท่ีมี
จุดหมายเพ่ือชักจูงฝายตรงขามหรือคนอ่ืนๆ ใหมาเห็นดวยกับฝายตน หรือเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความไม
พอใจของกลุม เชนการชุมนุมเดินขบวน การเสียดสี ลอเลียน การสงจดหมายเปดผนึก 
  ข. การไมใหความรวมมือ  วิธีการนี้อาจแบงเปนกลุมใหญๆ ได ๓กลุมคือ 
   (๑) การไมใหความรวมมือทางสังคม คือการปฏิเสธท่ีจะมีความสัมพันธทางสังคมตามปกติ
กับบุคคลท่ีมุงจะคัดคาน การระงับกิจกรรมทางศาสนา คือบุคลากรทางศาสนาหยุดทําพิธีทางศาสนา
แกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือบางทีก็ไมใชวิธีการรวมมือกับกิจกรรมประเพณีและสถาบันสังคม บาง
กลุมใชวิธีอพยพออกเพ่ือประทวง อันเปนการแสดงออกถึงการไมรับอํานาจของสถาบันทางการเมือง
โดยสิ้นเชิง 
 (๒) การไมใหความรวมมือทางเศรษฐกิจ เปนการหยุดยั้งหรือปฎิเสธท่ีจะมีความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจอยางเฉพาะเจาะจง  อาจแบงแยกออกไดเปนสองกลุมหลักคือ การคว่ําบาตรทาง
เศรษฐกิจ และนัดหยุดงาน 
 (๓) การไมใหความรวมมือทางการเมือง  เปนการปฏิบัติท่ีจะไมเขาไปมีสวนรวมทางการ
เมืองในรูปแบบท่ีเคยมีภายใตสภาพการณเปนจริง ในทางปฏิบัติจะตองมีประชาชนจํานวนมากเขารวม
ดวย การไมใหความรวมมือทางการเมืองนี้อาจปฏิบัติโดยเจาหนาท่ีรัฐบาล หรือแมแตโดยรัฐบาลเอง  
ความสําคัญของความไมรวมมือทางการเมืองจะเพ่ิมข้ึนตามจํานวนของผูคนท่ีเขารวม การไมใหความ
รวมมือทางการเมืองมีหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับสถานการณ เชน การปฏิเสธท่ีจะชวยเหลือกองกําลัง
ของรัฐ การคว่ําบาตรการเลือกตั้ง เปนตน 
 ค) การแทรกแซงโดยไมใชความรุนแรง วิธีการประเภทนี้แตกตางจากสองประเภทแรก
ตรงท่ีวิธีการนี้เปนการเขาแทรกแซงเขาไปในสถานการณ ซ่ึงสามารถใหผลได ท้ังในแงบวกและแงลบ 
อาจจะแยกสลายหรือแมแตทําลายแบบแผนพฤติกรรมท่ีมีอยู  นโยบาย ความสัมพันธ หรือสถาบันท่ี
ควรคัดคาน วิธีการประเภทนี้บางครั้งก็ตอใหเกิดแบบพฤติกรรม หรือสถาบันใหมท่ีประชาชนพอใจ 
วิธีการแทรกแซงโดยไมใชความรุนแรงนี้อาจเปนการมุงแทรกแซงทางจิตวิทยา ทางกายภาพทางสังคม 
เศรษฐกิจ หรือการเมืองได เชน อาจหมายถึงการอดอาหารประทวง การนั่งยืดเยื้อ การขวางกัน
พาหนะกีดขวางทางเดิน การยึดพ้ืนท่ีกอสราง เปนตน๒๕ 
  นริศ  มณีขาว กลาววา การสื่อสารอยางสันติเปนวิธีการหนึ่งท่ีเรียบงายและมีพลัง  เปน
ทางเลือกหนึ่งทามกลางความพยายามอีกมากมายหลากหลายวิธีในกระแสแหงการสรางสันติ ท่ีมุง
สนับสนุนใหมนุษยเราอยูรวมกันอยางสงบสุข  ชวยใหเราเห็นหนทางของการมีสวนรวมสราง

๒๕ ชัย วัฒ น  สถาอานันท , ท าทายทางเลื อก : ความ รุนแรงและการไม ใช ความ รุนแรง, 
(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๓), หนา ๑๑๓–๑๒๒. 

                                                           



๑๑ 

บรรยากาศแหงสันติ  บรรยากาศแหงการอยูรวมกันดวยความกรุณา  อยูรวมกันดวยความรักและ
ความเขาใจเพ่ือนมนุษยดวยกัน  และเกิดความม่ันใจวาเราเปนคนหนึ่งท่ีสามารถรวมสรางสันติไดท่ีนี่ 
และเดี๋ยวนี้  เริ่มไดจากตัวเราเอง ขยายออกไปสูคนรอบขาง สูครอบครัว ท่ีทํางาน สถานศึกษา ชุมชน 
และสังคมไดในทุกๆ ขณะ ทุกๆ วันของชีวิต๒๖ 
  จากการทบทวนวรรณกรรมเอกสารท่ีเก่ียวของ จะเห็นไดวามิติของสันติภาพท่ียั่งยืนยอม
เกิดจากภายในเปนพ้ืนฐาน  คือ เกิดจากแนวทางปฏิบัติทางศาสนา  แมวาจะไมไดมีการรบราฆาฟน
กัน แตเอารัดเอาเปรียบ  ไมมีการชวยเหลือเก้ือกูนกัน จึงจัดไดวาเปนสันติภาพไมได ดังนั้นสังคม
มนุษยตองเมตตาเก้ือกูลสากล  มีความรูสึกเปนมิตรไมตรี มีความรักปรารถนาประโยชนสุขแกมนุษย
ท่ัวทุกคนเสมอเหมือนกันโดยไมมีการจํากัดหรือแบงแยก  หากปราศจากความสงบภายใน  ก็ไมอาจท่ี
จะมีความสงบภายนอกได  สันติภาพในมิติของศาสนาจึงเปนทางเลือกและทางรอดของสังคมโลก  แต
อยางไรก็ตามแนวทางปฏิบัติแหงศาสนา  จําเปนจะตองมีการกระจายองคความรูเพ่ือใหทุกคนเขาถึง
หัวใจแหงศาสนาของตน ๆ  พรอมท้ังทําความเขาใจระหวางศาสนาอ่ืน   ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาและคนหาองคความรูแนวคิด วิถีปฏิบัติดานสันติภาพในศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ซิกข ฮินดู 
เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนรู  ทําความเขาใจ และนําองคความรูดานสันติภาพท่ีไดมาใชใน
กระบวนการแหงสันติภาพ หรือพัฒนาเครื่องมือแกไขความขัดแยง 
 
๑.๖ วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการองคความรูหลักการ และวิถีปฏิบัติตามแนวทางศาสนา  
เพ่ือการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Document Research) โดย
ใชวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้  
          ๑. ข้ันตอนท่ี ๑ ข้ันรวบรวม และศึกษาขอมูลแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับแนวทางการ
เสริมสรางสันติภาพของศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข  โดยรวบรวมขอมูลเอกสารท้ังท่ีเปน
ตํารา คัมภีร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และทําการสัมภาษณ เพ่ือเก็บขอขอมูลจากผูนําในแตละศาสนา
เพ่ือยืนยันความถูกตองในหลักการคําสอน  หรือวิธีการเพ่ือสันติภาพในมิติของศาสนานั้น ๆ  
 ๒. ข้ันตอนท่ี ๒  ข้ันทําการเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพ
ระหวางศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข ทําการแยกแยะ จัดประเภท  เปรียบเทียบความ
แตกตางของเนื้อหา อรรถาธิบาย ตีความ สังเคราะห และหาจุดรวมท่ีเหมาะสมในการประยุกตใช  
เพ่ือคนหารูปแบบ แนวทาง วิธีการท่ีนําไปใชเพ่ือเสริมสรางสังคมสันติสุข       
  ๓. ข้ันตอนท่ี ๓ ข้ันการบูรณาการและนําเสนอองคความรู หลักการและวิถีปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนากระบวนการสรางสันติภาพของศาสนาตาง ๆ  และทําการนําเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทาง
ตนแบบแหงการนําไปปฏิบัติใหสอดคลองหรือเหมาะสมกับสภาพปญหาและวิกฤตของสังคม ท้ังหมด
สรุปเปนกรอบใหเห็นภาพไดดังนี้ 
 
 

๒๖ นริศ มณีขาว,  สื่อสารอยางสันติ, (กรุงเทพมหานคร: เสมสิขาลัย, ๒๕๔๔), หนา คํานํา.   

                                                           



๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-นโยบายภาครัฐใน
ก า ร ส ง เ ส ริ ม
กิจกรรมการสราง
สันติภาพในระดับ
ชุมชนหมูบาน 
-ธ ร ร ม นู ญ ห รื อ
วิถีทางปฏิบัติเพ่ือ
การอยูรวมกัน 

 สรุปและนําเสนอ
อ ง ค ค ว า ม รู 
แ น ว คิ ด แ ล ะ วิ ถี
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนา
กระบวนการสราง
สันติภาพ   
 

แนวคิดทฤษฎี
สันติภาพ ใน ๕ 
ศ า ส น า คื อ  
สั น ติ ภ า พ ใน
ศ า ส น า พุ ท ธ  
คริสต  อิสลาม 
ฮินด ูซิกส   
 

เปรียบเทียบหลักการและ
วิธีปฏิบัติ  พรอมท้ังบูรณา
การหลักการและวิธีปฏิบัติ
เ พ่ื อ ก ารสร า งสั น ติ ภ าพ 
ระหวางศาสนาพุทธ คริสต 
อิสลาม ฮนิดู  ซิกส  

ปจจัยนําเขา 
 

กระบวนการศึกษา 
(Process) 

Output Outcome Impact 

บริบทของสังคมท่ีมี
การปฏิ บัติตอกัน
ด วยความ เข า ใจ  
อดทนอดกลั้น  มี
เมตตา และใหอภัย
ซึ่งกันและกันมาก
ข้ึน  

หลักการ วิธีปฏิบัติ
ของศาสนาพุทธ 

หลักการ วิธีปฏิบัติ
ของศาสนาครสิต  

หลักการ วิธีปฏิบัติ
ของศาสนาซิกข  

 

หลักการ วิธีปฏิบัติ
ของศาสนาฮินดู   

 

หลักการ วิธีปฏิบัติ
ของศาสนาอิสลาม 

 
เปรียบเทียบ

หลักการปฏิบัติ
ดานสันติภาพ 

 

 
 

บูรณาการณการ
สรางสันติภาพ 

หลักการ 
 

ชุดองคความรู
แ ล ะ ตั ว ช้ี วั ด
ดานสันติภาพ
ใ น มิ ติ ข อ ง
ศาสนา 



๑๓ 

๑.๘ ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
  ๑) นิสิต อาจารย นักวิชาการ ไดองคความรูดานแนวคิดดานสันติภาพ แนวคิด วิถีปฏิบัติ
และบทเรียนจากกรณีศึกษาแนวคิดสันติภาพในศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข เพ่ือเปนพ้ืนฐาน
ในการเรียนรู ทําความเขาใจ องคความรูดานสันติภาพท่ีสามารถนํามาใชในการสรางกระบวนการ
สันติภาพ หรือพัฒนาเครื่องมือแกไขความขัดแยง 
  ๒) หนวยงานท่ีสนใจ เชน วัด โรงเรียน องคกรเอกชน  สามารถนําองคความรูท่ีไดไป
ศึกษาเพ่ือแกไขจัดการความขัดแยงในองคกรและสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในองคกร 
  ๓) ประชาชน สามารถนําชุดความรูสันติภาพท่ีไดไปเผยแผในรูปแบบ การใหความรู
ประชาชน ผานสื่อ ภาพยนตร คูมือหมูบาน ชุมชน  
  ๔) ภาครัฐสามารถนําไปเผยแผในรูปแบบการอบรมใหเจาหนาท่ีรัฐ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สามารถมีองคความรูและเครื่องมือในการจัดการความขัดแยง กรณีปญหาตางๆ ท่ีรัฐตองไปมีสวนรวม
ในการแกไข และภาครัฐสามารถถอดบทเรียนมาใชเปนแนวทางปองกันความขัดแยง และเสริมสราง
กระบวนการสรางสันติภาพในภาคนโยบาย ผานกิจกรรมในรูปแบบตางๆ 



๑๔ 

 

บทที่ ๒ 
หลักการและวิธีปฏิบตัเิพ่ือการสรางสันติภาพตามหลักศาสนา 

 
 การศึกษาวิจัยในบทนี้เปนการมุงเนนศึกษาหลักธรรมคําสอนในแตละศาสนา  ท่ีสะทอน 
รูปแบบ วิธีการการสรางสันติภาพใหเกิดมีข้ึนในสังคม  ตลอดถึงแนวคิดท่ีสรางสรรคท่ีไดรับอิทธิพลมา
จากศาสนา  ดวยวาในแตละศาสนานั้นลวนสอนใหมนุษยทําความดี สอนใหมนุษยรักเพ่ือนมนุษย
ดวยกัน เปนเจตจํานงคท่ีจะนําพามนุษยใหเขาถึงความสุข  ซ่ึงจัดวาเปนเปาหมายของทุก ๆ ศาสนา  
ก็วาได  เม่ือการสรางสันติสุขใหเกิดมีข้ึนในสังคมก็เทากับวาไดทําใหเปาหมายของการมีศาสนาประสบ
ความสําเร็จ  ผูวิจัยไดเล็งเห็นคุณคาความสําคัญของคําสอนหรือหลักการในแตละศาสนาในอันท่ีจะ
นํามาเปนเครื่องมืออยางดียิ่งในการสรางสันติสุข ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวิธีการ
หรือกระบวนการสรางสันติภาพของแตละศาสนา ๕ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู 
ซิกข ท้ังนี้ เพ่ือคนหาแนวทางหรือหลักเกณฑปฏิบัติเพ่ือสันติสุขของแตละศาสนา  ดังปรากฎใน
รายละเอียดดังตอไปนี้    
 
๒.๑ บริบทของแนวคิดสันติภาพ 
 ความเปนจริงธรรมชาติของมนุษยหรือสัตวท้ังหมด ตางก็ปรารถนาความสงบปลอดภัย 
และความสุขในชีวิต ความสุข คือ นัยยะแหงสันติภาพ  คําวาสันติภาพจึงมีความหมายและขอบเขต
กวางขวางกวาภาวะปลอดสงครามหรือสภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง กลาวคือ มนุษยมีความขัดแยง
กันได ก็ไมไดหมายความวามนุษยขาดสันติภาพ ตราบใดท่ียังไมเลือกใชวิธีการรุนแรงในการจัดการกับ
ความขัดแยง๑ กลาวโดยรวมแลว  สันติภาพเชิงอุดมการณหรืออุดมคติท่ีปราศจากความขัดแยง กับ
สันติภาพท่ีไมไดปฏิเสธความขัดแยง และเปนสันติภาพในระดับท่ีอยูกับความขัดแยง โดยไมใชความ
รุนแรงตอกัน   ขอเรียกรองหรือตองการสันติภาพเกิดจากสภาพสถานการณความขัดแยงเกิดปรากฏมี
ข้ึนมากมายในหลายสังคมไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางบุคคล ความขัดแยงระหวางองคกร จนถึง
ความขัดแยงระหวางประเทศ  มีการรบพุงกัน  ตอสูกันจึงเกิดเปนสงคราม๒  แมกระท่ังการแกปญหา
ตางๆ ท่ีเก่ียวกับความขัดแยงในปจจุบันยังทํากันดวยความรุนแรงอยูเปนอันมาก๓ 
 ความขัดแยง กอใหเกิดคําศัพทดานวิชาการท่ีเก่ียวของ คือ  ความรุนแรง สันติวิธี และ
สันติภาพ  และยังกอให เกิด คําท่ีสะทอนอาการหรือสภาพท่ี เกิด ข้ึน  ไดแก  “การแข งขัน 
(competition) ความตรึงเครียด (tension) วิกฤตการณ (crisis) สงคราม (war)”๔ ความขัดแยง    

๑พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส(นิธิบุณยากร), พุทธสันติวิธี: การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือ
จัดการความขัดแยง, (กรุงเทพฯ: บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จํากัด, ๒๕๕๔),หนา ๑๐๘. 

๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเคร่ืองมือพัฒนาท่ีตองพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑), หนา ๖. 

๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๗. 
๔อภิญญา รัตนมงคลมาศ, ความขัดแยงระหวางประเทศ, (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหา 

วิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๒. 

                                                           



๑๕ 

เปนนัยะของความไมลงรอยกัน๕ ความไมลงรอยหรือเขากันไมได หรืออาจรวมหมายถึง การท่ีบุคคล
สองคนหรือกลุมบุคคลท่ีมีความเห็น ความเชื่อ ความตองการไมเหมือนกัน โตแยงหรือโตเถียงกัน ดิ้น
รนตอสูและแขงขันกัน ตั้งแตความคิดเห็น ความตองการ เปาหมายและพฤติกรรมขัดกัน 
 
๒.๒  ลักษณะและประเภทของความขัดแยง  
 ความขัดแยงมีความเก่ียวของกับพฤติกรรม (การกระทํา) ของบุคคล๖ ความขัดแยงเปน
ความรูสึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุมคน ท่ีมีความคิดเห็น คานิยม และ เปาหมายไมเปนไป
ในทางเดียวกัน ความขัดแยงดังกลาวอาจจะสะทอนออกมาใน ๒ ลักษณะ  กลาวคือ  ลักษณะเชิงบวก 
และลักษณะเชิงลบ 
 ๑. ความขัดแยงในลักษณะเชิงบวก หมายถึง  ความขัดแยงท่ีกอใหเกิดในเชิงสรางสรรค 
ท้ังในแงของทัศนคติ และพฤติกรรม  
 ๒. ความขัดแยงในลักษณะเชิงลบ หมายถึง ความขัดแยงท่ีกอใหเกิดผลเสีย หรือ
บรรยากาศท่ีไมดี    
 ความขัดแยงเปนธรรมชาติของมนุษย แตปญหาก็คือ ขัดแยงกันอยางไร จึงกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด จอหน  แมคคอนแนล   และคริสโตเฟอร  มัวร๗ไดแยกความขัดแยงออกเปน  ๕ 
ประเด็นดวยกัน คือ๘ 
 (๑) ความขัดแยงดานขอมูล(Data Conflict) ไดแก ขอมูลขัดกัน ขาดขอมูล เขาใจผิด 
ขาดการสื่อสาร หรือสื่อสารไมถูกตอง  สับสนเรื่องหนาท่ี  มุมมองตางกันในเรื่องของขอมูล 
 (๒) ความขัดแยงดานผลประโยชน (Interest Conflict) ไดแก ขัดแยงเก่ียวกับทรัพยากร
ทางดานธรรมชาติ  หรือสิ่งตาง ๆ ท่ีปรารถนาและตองการ  เชน อํานาจ  ตําแหนงหนาท่ี   
 (๓) ความขัดแยงดานความสัมพันธ(Relationship Conflict) ไดแก บุคลิกภาพ และ
พฤติกรรมท่ีตางกัน พฤติกรรมทางลบท่ีเกิดข้ึนซํ้าซาก และวิธีการในการทําสิ่งตาง ๆ แตกตางกัน เชน 
วิธีการทํางานตางกัน การตัดสินใจตางกัน  
 (๔ ) ความขัดแยงดานโครงสราง (Structural Conflict) ไดแก   การแกงแยง โดย
เปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑเดิมดวย  ขัดแยงเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติ  ขัดแยงเนื่องจากขาดความ 
ยุติธรรม 

๕ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : นาน
มีบุคสพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖), หนา ๑๗๖. 

๖JohanGaltung, Peace:Research, Education, Action:Essays in PeaceResearch.1 
(Copenhagen: Christian Ejlers, 1975), p. 81. 

๗Christopher Moor, The Mediation Process: Practical Strategic for Resolving 
Conflict, 2nd ed., (San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers, 1996), p.60–61. 

๘ จินตนา ยูนิพันธ และลลิิต ศรีทรัพอนันต, “การจัดการศึกษาทางการพยาบาลกับคุณภาพบัณฑิต”, 
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี, ๒๕๔๒, (๑๑): ๓๓ – ๓๗. 

                                                           



๑๖ 

 (๕) ความขัดแยงดานคุณคาหรือคานิยม (Value Conflict)  ไดแก ศาสนา โลกทัศนหรือ
ความเชื่อตางกัน  การใหความสําคัญท่ีตางกัน  เกณฑประเมินตางกัน  ภูมิหลังทางวัฒนธรรมตางกัน  
ภูมิหลังสวนบุคคลตางกัน  พ้ืนฐานทางประวัติศาสตรตางกัน 
 ในดานของนักสังคมวิทยาเชื่อวาความขัดแยงเกิดจากพลังความตองการท่ีขับดันใหมนุษย
ดําเนินทางเศรษฐกิจ พลังความตองการท่ีขับดันมนุษยนี้ คือ ความตองการทางกายภาพ อํานาจ  การ
ยอมรับนับถือทางสังคมและสวัสดิภาพของคนอ่ืน๙ ซ่ึงก็สอดคลองกับนักจิตวิทยากลุมมนุษยนิยม
อยางเชน มาสโลว (Abraham Maslaw) ท่ีมองวาพลังผลักดันภายในทําใหเกิดความขัดแยง คือ ความ
ตองการ  ๕ ประเภท คือ๑๐๑.  ความตองการความสําเร็จแหงตน (Self – Fulfillment  Needs) ๒.  
ความตองการนิยมนับถือในตนเอง (Ego  Needs) ๓.  ความตองการทางสังคม (Social  Needs) ๔.  
ความตองการความปลอดภัย (Safety  Needs) ๕.  ความตองการทางรางกาย  (Physiological  
Needs) 
 สวนนักจิตวิทยาทานอ่ืน ๆ ไดแสดงความเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นเก่ียวกับความขัดแยงซ่ึง
อาจเกิดข้ึนไดหลายประเด็น  กลาวคือ๑๑ 
      ๑. ความขัดแยงดานเปาหมาย คือ ความขัดแยงอันเนื่องมาจากการท่ีเปาหมายท่ี
แตกตางกัน   ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลหนึ่งมีความตองการตอสิ่งท่ีจะไดรับแตกตางจากอีกบุคคลหนึ่ง 
     ๒. ความขัดแยงดานความคิด คือ ความขัดแยงอันเนื่องมาจากการท่ีแตละฝายมี
ความคิดเห็นท่ีไมลงรอยกัน 
      ๓. ความขัดแยงดานความรูสึก คือ ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนมาเม่ือบุคคลหนึ่งมีทัศนคติ 
หรือความรูสึกท่ีขัดแยงกับอีกฝายหนึ่ง  
           ๔. ความขัดแยงดานพฤติกรรม คือ  ความขัดแยงอันเนื่องมาจากการท่ีบุคคลหนึ่ง
กระทําบางสิ่งบางอยาง   ซ่ึงไมเปนท่ียอมรับของอีกฝายหนึ่ง   
 เม่ือกลาวโดยสรุปแลวจะเห็นวา ความขัดแยงสามารถแบงออกเปน ๒ ประเภทหลัก
กลาวคือ ความขัดแยงภายใน (Internal Conflict) อันไดแก  ความขัดแยงในแงความคิด  ความรูสึก 
คุณคา และรสนิยมท่ีแตกตาง  และความขัดแยงภายนอก (External Conflict)  อันไดแก ความ
ขัดแยงท่ีเกิดจากความสัมพันธ  ผลประโยชน  ขอมูล โครงสรางทางสังคมท่ีแตกตางกัน ในทาง
พระพุทธศาสนาก็คือ “ความอยากได  อยากใหญ และใจแคบ”๑๒เปน “ตัวการสําคัญ”  ท่ีทําใหเกิด  
“ความหวาดกลัว ระแวง และไมไวใจกัน”๑๓หรือ“ตัวปญหา” ของความขัดแยงอยูท่ี  “อวิชชา” ซ่ึง

๙พันเอก(พิเศษ)นวม  สงวนทรัพย,  สังคมวิทยาศาสนา, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร,  
๒๕๓๗), หนา  ๑๒๕.  

๑๐ ณรงค  เส็งประชา,มนุษยกับสังคม,  พิมพครั้งท่ี ๓,  (กรุงเทพมหานคร :สํานักพิมพโอเดียนสโตร,  
๒๕๓๘),  หนา ๑๑๘ – ๑๑๙. 

๑๑ Henkin, A.B. et.al. “Conflict management strategies of principals in site – based 
managed schools”, Journal of Educational Administration 38, 2000: p. 142 – 154. 

๑๒ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), วิถีสูสันติภาพ, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 
๒๕๔๖), หนา ๑๒. 

๑๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๖. 

                                                           



๑๗ 

แตกก่ิงใหญออกมาเปน “ความโลภ ความโกรธ และความหลง”๑๔ความขัดแยงไดนํามาสูความสูญเสีย
ดานเศรษฐกิจและทรัพยากร สูญเสียโอกาสดานการพัฒนาและการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน 
ความขัดแยงนําไปสูความอัดอ้ันตันใจ และเปนท่ีมาของทัศนคติท่ีกาวราว  ซ่ึงอาจแสดงออกเปน
พฤติกรรมท่ีเปนความรุนแรงท้ังทางตรงตอผูอ่ืนหรือแมแตตนเอง๑๕ 
 ดังนั้น สังคมมีความจําเปนท่ีตองมีข้ันตอนท่ีจะแปรเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือใหเกิดพฤติกรรม
ไปในทางดานสันติภาพ  สันติภาพเปนเครื่องมือและความหวังเดียวท่ีจะกอใหเกิดผลในทางสรางสรรค  
และสรางความเจริญใหกับสังคม  สังคมจึงควรมุงคนหาเครื่องมือ หรือวิธีการและเปาหมายท่ีจะทําให
มนุษยโลกอยูรวมกันอยางมีความสุข กลาวคือ สันติภาพเปนทางออกและทางรอดของมนุษยชาติ 
 
๒.๓  แนวคิดทฤษฎีวาดวยสันติภาพ 
 สันติภาพ หมายถึง ความสงบ๑๖  เปนสภาพการแกปญหาโดยไมใชกําลัง๑๗สภาวะท่ี
ปราศจากความรุนแรง ไมวาจะเปนความรุนแรงเชิงโครงสราง หรือความรุนแรงในมิติตางๆ ท่ีเกิดข้ึน
แลวทําใหสังคมปราศจากสันติสุข๑๘ สันติภาพมิอาจเกิดข้ึนไดดวยความบังเอิญ  แตเกิดข้ึนไดจาก
กระบวนการหรือวิธีการท่ีเปนระบบและรูปแบบชัดเจนและพิสูจนได  กลาวคือ สันติภาพเกิดข้ึนได
ตองใชสันติวิธี  นอกจากนี้ สันติภาพยังหมายรวมถึงหนทางหรือแนวทางท่ีจะกระทํา วิธีท่ีจะกอใหเกิด
ความสงบ เชน เจรจาสงบศึกโดยสันติวิธี๑๙สันติวิธีมีหลายความหมาย ไดแก “วิธีการท่ีไมใชความ
รุนแรง วิธีการปฏิบัติท่ีไมรุนแรงในการแกปญหาหรือดําเนินชีวิต”๒๐“สันติวิธีเปนวิธีท่ีกลุมบุคคลหรือ
มวลชนใชตอสูเพ่ือใหไดมาในสิ่งท่ีตองการ”๒๑ 
 ดังนั้น สันติวิธีจึงหมายถึงวิธีการท่ีไมใชความรุนแรงท้ังทางตรงและทางออมในการบริหาร
จัดการชีวิตของตนเองและสังคม   เปนเครื่องมือในการจัดการกับความขัดแยงไดดวยความสงบและไม
ใชความรุนแรง รวมไปถึงการใชชีวิตดวยสันติวิธี โดยสันติวิธีจําแนกออกเปน ๓ ประเภท คือ 

๑) สันติวิธีในการตอสูและเรียกรอง (Peaceful Demonstrate/Protest)  การ
เรียกรองจากผูมีอํานาจอยางสงบ โดยสันติ ไมมีอาวุธ๒๒ และไมใชความรุนแรงท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

๑๔พระโสภณคณาภรณ, “ความขัดแยงในจิตมนุษยหนา”, ใน สันติศึกษากับการแกปญหาความ
ขัดแยง, วลัย  อรุณี บรรณาธิการ, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๓๘. 

๑๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๓.  
๑๖ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๖, หนา ๑๑๖๖. 
๑๗ประชุมสุข อาชวอํารุง, ประมวลความรูเร่ืองสันติภาพ, หนา ๑๓๓. 
๑๘พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี กรณีลุมนํ้าแม

ตาชาง จ.เชียงใหม”, หนา ๑๒. 
๑๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, หนา ๑๑๖๖. 
๒๐รุงธรรม ศุจิธรรมรักษ, สันติศึกษากับสันติภาพ , (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

๒๕๓๓), หนา ๑๔.   
๒๑มารค ตามไท, การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีในสันติวิธี : ยุทธศาสตรชาติเพ่ือความมั่นคง, 

(กรุงเทพมหานคร: สถาบันยุทธศาสตร สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ, ๒๕๔๓), หนา ๗๘-๘๐. 
๒๒วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง : หลักการและเคร่ืองมือแกปญหา, หนา ๑๐๑-๑๐๓. 

                                                           



๑๘ 

๒) สันติวิธีในการแกปญหาความขัดแยง (Peaceful Conflict Resolution) ความ
พยายามยุติความขัดแยงโดยใชสันติ เพ่ือระงับยับยั้งไมใหความขัดแยงขยายไปสูความรุนแรงตอไป 
โดยใชการเจรจา การไกลเกลี่ย การประนีประนอม เปนตน 

๓) สันติวิธีในการดําเนินชีวิต หมายถึง การดําเนินชีวิตท่ีไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอ่ืน  การปฏิบัติตามกฎเกณฑทางสังคม๒๓ 
  สังคมมนุษยเรียกรองหาสันติภาพและใหรวมมือกันสรางสันติภาพ สันติภาพในสังคมจะ
เกิดข้ึนได  ถามนุษยในสังคมทุกระดับ  รูจักสันติภาพท่ีแทจริง  สันติภาพท่ีมนุษยเขาใจกันนั้นมีหลาย
นัยยะ กลาวคือ สันติภาพ คือ ความสงบเรียบรอย การไมรบราฆาฟนกัน  ไมมีสงคราม  อยูกันโดยไม
เบียดเบียนกัน  ความอยูดีมีสุขของประชาชน23

๒๔  ไมกระทบกระท่ังกันและกัน  ไรความขัดแยง  ภาวะ
ไรสงครามและความมีจิตใจสูง  คือรูจักทําตนใหอยูเหนือปญหา  และความทุกขท้ังปวง 24

๒๕การปลอด
สงคราม มิใชความรุนแรง  การแกปญหาดวยสันติวิธี 25

๒๖ แตอยางไรก็ตาม สันติภาพนั้นมีหลายสํานัก
ซ่ึงมีขอบเขตและการนิยามท่ีอาจจะแตกตางกันไปตามบทบาทหนาท่ีของแตละสํานัก กลาวคือ การ
นิยามความหมายของ “สันติภาพ”อาจสรุปแบงออกเปน ๔ กลุมคือ ๑. สันติภาพคือสภาวะท่ี
ปราศจากสงคราม  ๒. สันติภาพคือสภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง  ๓. สันติภาพคือสภาวะท่ี
ปราศจากความรุนแรงและความขัดแยง  ๔. สันติภาพคือสภาวะท่ีปราศจากความรุนแรงและเกิด
ความขัดแยงได๒๗ 
 นอกจากนี้  แนวคิดสันติภาพยังสามารถกลาวโดยสรุปเปนภาพกวาง ๆ ก็คือ ภาวะการไม
ใชความรุนแรง สามารถแบงแยกออกไดเปน  ๒ ลักษณะใหญ ๆ คือ สันติภาพเชิงลบและสันติภาพเชิง
บวก  
 ๑) สันติภาพเชิงลบ (negative peace) 
 สันติภาพเชิงลบ คือ สภาวะท่ีปราศจากความรุนแรงท้ังทางตรง และทางออม ไมมีการ
กระทํารุนแรงทางรางกายหรือการทําสงคราม สังคมมีความสงบ ซ่ึงเราสามารถเรียกไดวาสังคมมี
ความปกติสุข ซ่ึงการตีความของนักสันตินิยมแตละกลุมนั้น มิอาจท่ีจะตัดสินไดวา การตีความของกลุม
ใดถูกตองหรือไม มองไดหลายมิติ๒๘ 
 

๒๓โคทม อารียา, บทความการสงเสริมสันติวิธี เอกสาร ๓๐ ป ๑๔ ตุลา จดหมายขาวประชาชน, 
ฉบับท่ี ๓ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖, หนา ๒๖. 

๒๔พระธรรมปฏก (ประยุทธ  ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสห-
ธรรมิกจํากัด, ๒๕๓๘), หนา ๕ 

๒๕พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ),  มองสันติภาพของโลก, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
ธรรมสภา, ๒๕๓๖), หนา ๑๐๖. 

๒๖คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, เอกสารมนุษยกับสันติภาพ , (กรุงเทพมหานคร:                 
โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒), หนา ๒๓. 

๒๗พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส(นิธิบุณยากร), พุทธสันติวิธี: การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือ
จัดการความขัดแยง, หนา ๙๙-๑๑๐.   

๒๘ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร),  พุทธสันติวิธี: การบูรณาการหลักการและเคร่ืองมือ
จัดการความขัดแยง, หนา ๔๑๒. 

                                                           



๑๙ 

 ๒) สันติภาพเชิงบวก (positive peace) 
 สันติภาพเชิงบวก สันติภาพเชิงบวก  คือ การเคารพมีสิทธิเสรีภาพ มีความยุติธรรม 
เคารพในสิทธิมนุษยชน การยอมรับความหลากหลายทางชาติพันธและทิศนคติท่ีแตกตาง  
 นอกจากนี้ สันติภาพยังจําแนกประเภทออกเปน ๒ ประเภท หรือท่ีเรียกวา สันติภาพเชิง
ทวิภาวะ คือ สันติภายใน (Inner Peace) และสันติภายนอก(Outer Peace) 
 ๑. สันติภาพภายใน (Inner Peace)หมายถึง สภาวะท่ีจิตหลุดจิตพน จากพันธนาการ
ของกิเลส หรือจากการครอบงําของสิ่งตางๆ อันเปนสภาพจิตท่ีไรความขัดแยง ไรความรุนแรงทุกชนิด 
ซ่ึงพระพุทธศาสนาเรียกภาวะนี้วา “นิพพาน” 
 ๒. สันติภาพภายนอก หมายถึง สภาวะท่ีบุคคล สังคม หรือโลก ไมมีการเบียดเบียนซ่ึงกัน
และกัน มีความรัก และความสามัคคีประสมกลมกลืนระหวางมนุษยดวยกัน มีเสรีภาพ และเคารพใน
สิทธิมนุษยชน  เปนการหาทางออกเพ่ือยุติปญหาความขัดแยงเพ่ือไมใหรุกลามไปสูความรุนแรง หรือ
เม่ือเกิดความรุนแรงแลวก็พยายามหาทางออกดวยสันติวิธี๒๙ 
 
๒.๔  สันติภาพในมิติของนักวิชาการ  
 การสรางสันติภาดใหเกิดมีข้ึนในสังคมนั้น  นักวิชาการสวนใหญเชื่อวาสันติภาพเกิดจาก
ความรูความตั้งใจในการท่ีจะสรางใหมีข้ึน กลาวคือ การสรางสันติภาพเปนทฤษฎีท่ีมีหลักการหรือ
ข้ันตอนวิธีการ  เปนกระบวนการและแนวทางท่ีแนนอนและหลากหลาย ดังท่ีปรากฎใหเห็นในสังคม
โลก ๓ แนวทาง หรือ ๑๖ วิธีการ๓๐  ไดแก 
   ๒.๔.๑ การจัดการความขัดแยงโดยวิธีทางการทูต หรือ การปรึกษาหารือ 
(Peaceful Diplomatic Means,  Consultation )  มี   ๔  วิ ธี  คื อ   ๑ .  ก า ร เจ ร จ า ต อ ร อ ง 
(Negotiation) ๒. การไตสวน (Inquiry)   ๓. การไกลเกลี่ย (Reconciliation คือ ๓.๑ การไกลเกลี่ย
โดยคนกลาง (Mediation) การประนีประนอมตกลง  ๓.๒ การไกลเกลี่ยโดยคนกลางเปนเพียงผูชวย
ติดตอ (Good Officers  or Facilitator) ๓๑ ๔. การประนีประนอม  (Compromising) 
    ๒.๔.๒ การจัดการความขัดแยงโดยวิธีทางกฎหมาย (Peaceful Legal Means)   
มี ๓ วิธี คือ  ๑. อนุญาโตตุลาการ  (Arbitration)    ๒ . กระบ วนการตั ด สิ น ท างศ าลยุ ติ ธ รรม 

๒๙ชัชวาล ชิงชัย, “สงครามกับการสรางสันติภาพตามแนวพุทธ: ศึกษากรณีพระเจาพรหมทัตและราช
กุมารทีฆาวุ”, สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๔๙). 

๓๐ พระมหาหรรษา ธมมหาโส, ศึกษารูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติ: ศึกษาวิเคราะห
กรณีลุมนํ้าแมตาชาง จ.เชียงใหม, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๒๗๐-๒๘๐. 

๓๑พระมหาหรรษา ธมมหาโส, ศึกษารูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติ: ศึกษาวิเคราะห
กรณีลุมนํ้าแมตาชาง จ.เชียงใหม, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๒๗๓.  

                                                           



๒๐ 

(Judicial Approach) หรือ การดําเนินคดี (litigation) ๓. กระบวนการออกกฎหมายบังคับโดยรัฐ 
(Legislative Approach) ๓๒   
   ๒.๔.๓  ทางเลือกเชิงสันติอ่ืน ๆ (Peaceful Alternative Means) มี ๙ วิธีการ คือ
(๑) การหลีกเลี่ยง หรือการถอนตัว  (Avoiding or withdrawing)  (๒) การเผชิญหนา ไมหนีปญหา
หรือยื้อรอเวลา (Confrontation)๓๓ (๓) การโนมนาว  การชักชวน การรบเรา (Persuasion)๓๔ ( ๔ ) 
การสนับสนุน การใหโอกาส  ชวยใหการตัดสินใจงายวาจะทําอะไร (Supporting) (๕) การบังคับ 
ผลักดัน เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายมากกวาความสัมพันธ (Competing, Forcing and compelling)๓๕ 
(๖) การโอนออนผอนตาม การเอ้ือประโยชน (Accommodating or smoothing) (๗) การรวมมือกัน  
การแบงสันปนสวน สรางความสัมพันธและเปาหมาย(Collaborating, integrating, or problem 
solving)๓๖ หรือ การมีสวนรวม  ซ่ึงเปนกระบวนการสื่อสารในระบบเปด๓๗  (๘) การมีสวนรวม 
(Participation) ๓๘  (๙) ลงมติ หรือการลงคะแนนเสียง (Voting)   
 นอกจากนี้ยังมีตัวอยางแนวคิดสันติวิธีท่ีปรากฎในตําราเรียน  ซ่ึงเปนวิธีการท่ีนักสันติภาพ
ไดเสนอไว ตัวอยางเชน ยีน ซารปไดนําเสนอวิธีการสรางสันติวิธีเพ่ือตอสู กับกลุมอํานาจนิยม  
สามารถสรุปยอๆ ได  ๓  ประเภท  และภายหลังไดมีการประยุกตไดถึงรอยกวาวิธีการ ดังนี้ 
 ๑) การประทวง หรือชักจูงโดยไมใชความรุนแรง  เปนวิธีการในเชิงสัญลักษณเพ่ือแสดง
ใหเห็นถึงความไมพอใจของกลุม เชน การชุมนุมเดินขบวน การเสียดสี ลอเลียน การสงจดหมายผนึก 
 ๒) การไมใหความรวมมือ  วิธีการนี้อาจแบงเปนกลุมใหญๆ ได ๓กลุมคือการไมใหความ
รวมมือทางสังคม การไมใหความรวมมือทางเศรษฐกิจ และการไมใหความรวมมือทางการเมือง  
 ๓) การแทรกแซงโดยไรความรุนแรง  เชน การอดอาหารประทวง การนั่งยืดเยื้อการ 
ขวางกันพาหนะกีดขวางทางเดิน การยึดพ้ืนท่ีกอสราง การแสดงมหรสพลอการเมืองเผด็จการ การทุม  
สินคาตีตลาด การตั้งองคการเศรษฐกิจแบบใหมข้ึนมา การตั้งรัฐบาลหรือสถาบันซอน๓๙ 

๓๒วันชัย วัฒนศัพท (ผูแปล), กระบวนการเจรจาไกลเกลี่ยคนกลาง, (ขอนแกน: สถาบันสันติศึกษา, 
๒๕๔๒), หนา ๑๐. 

๓๓Paul Wallensteen,“Understanding Conflict Resolution: Fremwork”,  in Peter 
Wallen steen, Editor, Peach Research: Achievement and Charenges (Boulder & London: West view 
Press), p. 119. 

๓๔Speed 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. 

๓๕รอบบ้ินส (Robbins) อางใน สิทธิพงศ สิทธิขจร, การบริหารความขัดแยง, (กรุงเทพมหานคร: จง
เจริญการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๕๖. 

๓๖พระมหาหรรษา ธมมหาโส, ศึกษารูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติ: ศึกษาวิเคราะห
กรณีลุมน้ําแมตาชาง จ.เชียงใหม, หนา ๑๐๗.  

๓๗วันชัย วัฒนศัพท, การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน, พิมพครั้งท่ี ๔, 
(นนทบุร:ี สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๗), หนา ๒๕-๒๘. 

๓๘วันชัย วัฒนศัพท, ความขัดแยง: หลักการและเคร่ืองมือแกปญหา, หนา ๑๓๐. 
๓๙ชัย วัฒ น  สถาอานันท , ท าท ายทางเลื อก : ความ รุน แรงและการไม ใช ความ รุนแรง 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๓), หนา ๑๑๓–๑๒๒. 

                                                           



๒๑ 

 มหาตมะ คานธีก็เปนนักสันติภาพคนหนึ่งท่ีไดเสนอวิธีการเพ่ือการสรางสันติภาพใน
รูปแบบ  ๓  แนวคิดหลัก  ๆ กล าว คือ สั ตย  (Satya) อหิ งสา (Ahimsa) และสั ตยาเคราะห 
(Satyagraha) หรือพลังแหงสัจจะซ่ึงมีนัยยะเพ่ือการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. สัตย หรือ สัจจะ คือ พระเปนเจาคานธีไดใหความสําคัญกับสัจจะอยางสูงสงโดยมี
ความพยายามอยางยิ่งในการท่ีจะรักษาสัจจะ 
 ๒. อหิงสา คือ แนวทางท่ีจะทําใหมนุษยเขาถึง “สัจจะ” อหิงสาเปนการฝกและบังคับใจ
ไมยอมใหมีการทํารายหรือแกแคนผูใด อหิงสามิใชเปนการยอมจํานนหรือสิโรราบ หากจะมีการยอม
จํานนหรือสิโรราบแลวไซร การใชหิงสาหรือกําลังจะดีกวา๔๐ฉะนั้น เง่ือนไขท่ีสําคัญของอหิงสา หรือ
การไมใชความรุนแรงก็คือ การสรางความเปนธรรมใหแกชีวิตทุกชนิด และทุกระดับ๔๑สรุปวา การไม
ใชความรุนแรงหรืออหิงสา ท่ีใดมีอหิงสา ท่ีนั่นยอมมีสัจจะ  และสัจจะก็คือพระเปนเจา 
 ๓. สัตยาเคราะห คือ การดื้อเพง๔๒กลาวคือ ไมมีความเกลียดชัง มีความอดทน  มีการ
สวดภาวนาเปนลักษณะสําคัญของสัตยาเคราะห๔๓ 
  ความเปนจริงทางสังคมยอมเปนไปไมไดท่ีจะทําใหคนในสังคมไมมีความขัดแยงกัน เพราะ
ความขัดแยงทําใหเกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง หากเปลี่ยนแปลงในทางสรางสรรคเรียกวาเปน
การพัฒนา แตหากเปลี่ยนแปลงในทางรายก็จะทําใหเกิดความรุนแรง  ดังนั้นสันติวิธีจึงเปนทางเลือกท่ี
ใหแตละสังคมไดเรียนรูและนําไปปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของสังคมของตนเอง  
 
๒.๕  สันติภาพในมิติของศาสนา  
 เราไดเห็นขอเสนอแนะในมิติ ท้ังแนวคิดและวิธีการในการสรางสันติภาพของเหลา
นักวิชาการบางแลวบางสวน   ยังมีแนวคิดสันติภาพอีกมิติหนึ่งท่ีนาสนใจ คือ สันติภาพในมุมมองของ
ศาสนา  ศาสนาเปนความเชื่อถือของมนุษย เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตอันประเสริฐ  ทุกศาสนาลวนมุงสอนใหคนเปนคนดี สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
อุดมการณของการกอตั้งศาสนาเปนไปเพ่ือใหโลกสงบรมเย็น  อุดมการณของศาสนาไมใชเพ่ือทําลาย
ราง แตเปนการสรางสัมพันธภาพระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสัตว หรือระหวางมนุษยกับสิ่งท่ี
อยูรอบตัว  คุณคาของศาสนายอมมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในอันท่ีจะเขาไปชวยฟนฟู และเชื่อม
สมานสังคมโลกใหสามารถปรับวิธีคิด และทาทีของการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  สามารถยอมรับ 
และอดทนตอความแตกตางทางวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา อุดมการณและความเชื่ออยางมีสติ   
 ในสถานการณสังคมโลกปจจุบันกําลังเปนสิ่งท่ีทาทายการทําหนาท่ีของศาสนาวาจะชวย
สรางสันติสุขหรือแกไขปญหาความขัดแยงในสังคมโลกไดอยางไร  ศาสนาจะเปนสวนหนึ่งของการรวม
นําเสนอทางรอด และรวมแกปญหาใหมวลมนุษยไดจริงหรือ หรือวาศาสนาจะกลายเปนสวนหนึ่งของ

๔๐มหาตมา  คานธี, แปลโดย กรุณา-เรืองอุไร  กุศลาสัย, โลกท้ังผองพ่ีนองกัน, พิมพครั้งท่ี ๖ 
(กรุงเทพมหานคร: ดอกหญา, ๒๕๔๕), หนา ๒๐๑. 

๔๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘๔. 
๔๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๙๐. 
๔๓M.K. Gandhi, Non-Violence in peace & War, Vol.1 ,  (Ahmedabad: Navajivanpub 

lishing  House, 1948), p. 61. 

                                                           



๒๒ 

ปญหาหรือสรางความขัดแยงเสียเอง แตโดยหลักการและเปาหมายของศาสนาก็เพ่ือสอนใหคนเปนคน
ดีมีศีลธรรม  ดังนั้น ทุกศาสนาจะตองมีหลักการหรือแนวคิดและวิธีการสรางสันติภาพไมอยางใดก็
อยางหนึ่ง  เพราะหนาท่ีหลักของศาสนาตางๆ ในโลกนี้ คือ การทําใหผูนับถือมีความสุข ม่ันคงและ
ปลอดภัยในการใชชีวิตอยางยั่งยืน อยูรวมกับคนอ่ืน สัตวอ่ืน และสิ่งอ่ืนอยางสงบ  ศาสนามีคุณคา
สําหรับทําหนาท่ีในการสรางความม่ันใจ และเชื่อม่ันในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของกันและกัน  
ดังนั้น  หลักสันติวิธีในมิติของศาสนายอมเปนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง ในการสนับสนุนและสงเสริม
ใหเกิดสันติภาพในสังคม  กลาวคือ ควรเนนย้ําใหนําหลักคําสอนในแตละศาสนามาปฏิบัติเพ่ือ ใหเกิด
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินท้ังในเชิงปจเจก และสังคม  เปนการหันกลับมาสูเปาหมายของ
ศาสนาท่ีแทจริง เพราะการเกิดข้ึนของศาสนามีเปาหมายสําคัญสูงสุดคือการอยูรวมกันอยางรมเย็น 
และเปนสันติสุขของมวลมนุษยชาติการสรางสันติภาพท่ียั่งยื่น เราควรใชศาสนามาเปนสะพานเชื่อมสู
สันติภาพ  ดังนั้น ในการวิจัยนี้จึงเปนการคนหาแนวคิด หลักการ รูปแบบ และวิธีการการสราง
สันติภาพในมิติของศาสนา ๕ ศาสนา กลาวคือ ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ซิกข ฮินดู เพ่ือเปน
ทางเลือกและทางรอดของสังคมโลกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข เพราะแมวาโลกจะกาวไกลไป
ขนาดไหน ศาสนาก็ยังเปนปจจยัท่ีสําคัญตอชีวิตมนุษยชนิดท่ีไมอาจมองขามได  ดังนั้น สันติวิธี ในมิติ
ของศาสนาจะเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน  และจะเปนพ้ืนฐานแหงสันติภาพท่ียั่งยืน    
 
 ๒.๕.๑  สันติภาพในพระพุทธศาสนา  
  สันติภาพพ้ืนฐานในทางพระพุทธศาสนา   หมายถึง  สังคมแหงสันติ  สภาวะท่ีปราศจาก
ความรุนแรง  สันติภาพในบริบทนี้ อาจจะมีความขัดแยงกันได ตราบเทาท่ีความขัดแยงมิไดนําไปสู
ความรุนแรงในมิติตาง ๆ  ซ่ึงจัดวาเปนสังคมสันติเชิงโลกิยะ หรือ สมมติสันติ  คือ บุคคลหรือกลุม
บุคคลอาจมีความขัดแยงกันทางการกระทํา การพูด และความคิดเห็นได  ตราบเทาท่ีการคิด การพูด 
หรือการกระทํานั้นไมพัฒนาตัวเองไปสูความรุนแรงท้ังทางตรงและทางออม  การไมใชวามรุนแรงใน
การแกไขปญหา  เครื่องมือวิธีการในการจัดการความขัดแยงโดยไมใชความรุนคแรง หรือปราศจาก
ความรุนแรงท้ังทางตรงและทางออมและเปนวิธีท่ีประกอบไปดวยความรัก ความสงสาร ความเปน
ธรรม เชน ความโปรงใส บริสุทธิ์ยุติธรรม  และเท่ียงธรรม  สันติภาพในพระพุทธศาสนาเปาหมาย
สูงสุด คือ สภาวะแหงสันติภาพกับสภาวะแหงนิพพานวาเปนสิ่งเดียวกัน เพราะสันติ แปลวา ความ
สงบ เปนชื่อหนึ่งของพระนิพพาน คือ คําท่ีใชแทนกันได สรุปวา สันติ คือ นิพพานนั่นเอง๔๔  เปน
สภาวะท่ีรูแจงโลกและชีวิต เขาใจสภาพความเปนจริง ปราศจากภาวะของความขัดแยงและความ
รุนแรงท้ังภายในและภายนอก “เปนอิสรภาพ คือ หลุดพนจากความบีบค้ัน ทําใหเกิดความสงบสุข  
สันติภาพท่ีปราศจากความขัดแยงและความรุนแรงจึงมีความหมายกินความไปถึงสันติภาพภายในคือ
การท่ีจิตสงบระงับดับกิเลสและกองทุกข ภาวะท่ีเปนสุขสูงสุด เพราะไรกิเลสไรทุกข เปนอิสรภาพ
สมบูรณ๔๕    

๔๔พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ
พุทธธรรม, ๒๕๓๙), หนา ๕. 

๔๕พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๖, 
(กรุงเทพมหานคร: เอส.อารพริ้นติ้ง แมส โปรดักส, ๒๕๕๑), หนา ๖๖. 

                                                           



๒๓ 

  ๒.๕.๑.๑  ประเภทของสันติภาพ   
 สันติภาพในทางพระพุทธศาสนานั้น สามารถแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ สันติภาพ
ภายนอกและสันติภาพภายใน หรือสันติภาพระดับโลกียะ และสันติภาพระดับโลกุตตระ  คือ ในเชิง
กายภายไมใชความรุนแรงในการแกไขปญหา  และในเชิงตัวบุคคลคือภาวะของความสงบรมเย็น ไม
ถูกบีบค้ันครอบงําจากกิเลสตาง ๆ ดังจะเห็นไดจากแนวคิดของนักวิชาการทางศาสนาท่ีกลางไว ดังนี้  
   องคทะไลลามะ มองวา “สันติภาพจึงเริ่มตนท่ีเราแตละคน  เม่ือเรามีความสุข สงบ 
ภายใน เราจะมีความสงบสุขตอทุกคนรอบตัวเราเอง เม่ือสังคมของเรามีความสงบสุข ก็จะแบงปน
ความสงบสุขแกสังคมใกลเคียงเรื่อยไป”  “สันติภาพท่ีแทจริงตอตัวเราเอง และโลกรอบตัวเรา เปนสิ่ง
ท่ีจะเขาถึงไดดวยการพัฒนาสันติสุขทางใจ”๔๖  ดังนั้น “สันติภาพในท่ีนี้ไมไดหมายถึงการไมมีสงคราม
เทานั้น....  สันติภาพจะคงอยูก็ตอเม่ือเราไดใหความเคารพในสิทธิมนุษยชน    เม่ือประชาชนไดรับการ
ดูแลอยางดี”๔๗   
 พุทธทาสภิกขุ มองวา สันติภาพคือถอยคําท่ีตรงกันขามกับวิกฤติการณ  ซ่ึงคําวา 
“วิกฤติการณ”  หมายถึง “มันผิดปกติ”  ผิดปกติหรือไมสงบ”  ทานชี้วา “วัตถุวิกฤติซ่ึงวัตถุหมายถึง
โลก ธรรมชาติ บุคคล และจิตวิกฤติทานอุปมาวา สิ่งเหลานั้น ถูกตี ถูกเผา ถูกมัด และถูกกดใหจมน้ํา” 
ดังนั้น สันติภาพในความหมายของทานก็คือ “สันติภาพมีอาการไมกระทบกระท่ังกันและกัน และ
สันติภาพมีปรากฏการณ คือ ทุกคนยิ้มกันได”๔๘  ซ่ึงการมองในลักษณะนี้เปนการชี้ใหเห็นวา สังคมใด 
หรือกลุมใดก็ตาม ไมกระทบกระท่ังกัน  มีความสงบสุข  อยูรวมกันดวยความยิ้มแยมแจมใส  ลักษณะ
เชนนี้ก็มีนัยท่ีสอแสดงใหเห็นถึง “สนัติเชิงสังคม” อันเปนสันติเชิงโลกิยะ๔๙ 
 พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) มองวา  แมวาจะไมไดมีการรบราฆาฟนกันก็ตาม เชน สังคม
ท่ีมีการแกงแยงแขงขันกัน ตางคนตางมุงหาผลประโยชน เอารัดเอาเปรียบขมเหงกัน ไมมีการ
ชวยเหลือเก้ือกูนกัน จึงจัดไดวาเปนสันติภาพไมได เพราะไมมีความสงบและความสุขท่ีแทจริง” ดังนั้น 
“ภาวะขาดสันติภาพในโลกนี้จึงมีหลายแบบ”๕๐ 
 พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร มีฤกษ) สันติภาพเชิงสังคมนั้น หมายถึง  ความเปนเอกภาพ 
ความประสานสอดคลอง หรือประสมกลมเกลียว เสรีภาพ และความยุติธรรมของบุคคล หรือกลุม
บุคคลในสังคม  และสังคมจะสามารถเต็มไปดวยสันติภาพ ตราบเทาท่ีสมาชิกในสังคมมีจิตใจท่ีเต็มไป
ดวยสันติภาพเชนเดียวกัน๕๑ 

๔๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๑๗-๓๑๙. 
๔๗ ฉัตรสุมาลย  กบิลสงห แปล, อัตชีวประวัติขององคทะไลลามะ: อิสรภาพในการลี้ภัย, พิมพครั้งท่ี 

๒, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพประพันธสาสน, ๒๕๓๘), หนา ๓๑๗-๓๑๙. 
๔๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๕–๙๙. 
๔๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒. 
๕๐พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), การศึกษาเพ่ือสันติภาพ , พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: 

สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๓๘), หนา ๑๔. 
๕๑Phra MedhiDhammaporn (Prayoon mererk), Buddhist Morality, (Bangkok: Mahachu 

lalongkonrajavidalya University Press, 1994), p.19, p.60. 

                                                           



๒๔ 

 พระไพศาล วิสาโล  มองวา “เม่ือพูดถึงสันติภาพ เรามักนึกถึงสิ่งท่ีตรงกันขามกับ
สงคราม   ภาวะท่ีปลอดพนจากจาการรบราฆาฟนกัน และความโกลาหลอลหมาน 51

๕๒  แตถึงอยางนั้น
เราตองมองความหมายในเชิงบวกดวย กลาวคือภาวะท่ีสงบ ราบรื่น ผูคนดํารงชีวิตเปนสุข และมี
สมานฉันทตอกัน52

๕๓ 
  สรุปไดวา สันติภาพในพระพุทธศาสนา มีสันติภาพท่ีปราศจากความรุนแรงและปราศจาก
ความขัดแยง   และสันติภาพภายนอก หรือสันติภาพเชิงสังคม สังคมเชิงโลกิยะ  พรอมท้ังสันติภาพ
ภายใน หรือ สันติภาพสูงสุด หรือ สันติภาพเชิงโลกุตระ  ก็คือ นิพพาน อันเปนสภาวะท่ีปราศจาก
ความรุนแรง และความขัดแยงภายในจิต  
 

  ๒.๕.๑.๒ หลักการพ้ืนฐานแหงสันติภาพ  
  สังคมโลกจะสงบสุข เจริญหรือเสื่อมไดก็ดวยการกระทําของมนุษย (กรรม) มนุษยเปนผู
สรางสรรค  พัฒนา และสรางวิถีชีวิตของตนเอง  ชีวิตของมนุษย ข้ึนอยู กับตัวของมนุษยเอง  
พระพุทธศาสนาไดมีชุดคําสอนท่ีเปนหัวใจพ้ืนฐาน หรือเปนแนวปฏิบัติหรือเปนกรอบและทิศทางใน
การดําเนินชีวิต   หลักโอวาทปาฏิโมกขยังจัดไดวาเปนกรอบและทิศทางในการเผยแผศาสนา  และได
กลายมาเปนอัตลักษณท่ีสะทอนบริบทสันติภของพระพุทธศาสนา  โดยทรงวางหลักการ ๓ ขอ 
อุดมการณ  ๔ ขอ และ วิธีการ ๖ ขอ ดังนี้  
  หลักการ ๓ คือ  
 ๑. สัพพะปาปสสะ  อะกะระณัง  การไมทําบาปท้ังปวง 
 ๒. กุสะลัสสูปะสัมปะทา   การทํากุศลใหถึงพรอม 
 ๓. สะจิตตะปะริโยทะปะนัง   การชําระจิตของตนใหขาวรอบ 
  อุดมการณ  ๔  คือ 
 ๑. ขันตี  ปะระมัง  ตะโป  ตีติกขา    
     ความอดทน ไดแก ความอดกลั้น ไมทําบาปท้ังทางกาย วาจาใจ 
 ๒. นิพพานัง  ปะระมัง  วะทันติ  พุทธา 
     นิพพาน ไดแก การดับทุกขเปนเปาหมายพระพุทธศาสนา 
 ๓. นะ  หิ  ปพพะชิโต  ปะรูปะฆาตี 
     ความไมเบียดเบียน ไมทําราย รบกวน หรือเบียดเบียนผูอ่ืน 
 ๔. สะมะโณ  โหติ  ปะรัง  วิเหฐะยันโต  
     ความสงบท้ังทางกาย ทางวาจาและทางใจ 
  วิธีการ ๖ คือ 
 ๑. อะนูปะวาโท   การไมวาราย ไดแก ไมกลาวใหรายหรือกลาวโจมตีใคร 
 ๒. อะนูปะฆาโตการไมทําราย 

๕๒พระไพศาล  วิสาโล, “สันติภาพโดยสันติวิธี”, ใน สื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ, กาญจนา แกว
เทพ บรรณาธิการ, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐), หนา ๒๓. 

๕๓พระไพศาล วิสาโล “องครวมแหงสันติภาพ”, ใน สูศานติเสรี: ๕๐  ป สันติภาพไทย,(กรุงเทพฯ: 
เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๘),  หนา ๒๔–๒๗. 

                                                           



๒๕ 

 ๓. ปาฏิโมกเข จะ  สังวะโร 
     สํารวมในปาติโมกข ไดแก ความเคารพระเบียบวินัย กฎกติกา กฎหมาย 
 ๔. มัตตัญุตา  จะ  ภัตตัส๎มิง 
     รูจักประมาณ ไดแกรูจักความพอดีในการบริโภคอาหารหรือการใชสอย 
         ๕. ปนตัญจะ  สะยะนาสะนัง 
     อยูในสถานท่ีท่ีสงัด ไดแก อยูในสถานท่ีสงบมีสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม 
         ๖.  อะธิจิตเต  จะ  อาโยโค   ฝกหัดจิตใจใหสงบไดแกฝกหัดชําระจิตใหสงบมีสุขภาพ
คุณภาพ๕๔ 
 หลักโอวาทปาฏิโมกข คือ หลักการท่ีสะทอนสันติภาพสูงสุดหรือเปาหมายสุงสุดทาง
พระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน  จากหลักการดังกลาว ทําใหนักวิชาการทางศาสนามองสันติภาพ
ของพระพุทธศาสนาแตกตางกันไปหลายระดับหรือปรากฏไดหลาย  2  มิติ กลาวคือ     
  ๑. สันติภาพ คือ สภาวะท่ีปราศจากความรุนแรงและปราศจากความขัดแยง   โดย
พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) พระเทพโสภณ (ประยูร  มีฤกษ) พระไพศาล วิสาโล และติช นัท ฮันท    
สันติภาพสูงสุดภายในพระพุทธศาสนา  คือ สันติภาพเชิงโลกุตระ   คือ “นิพพาน” อันเปน “สภาวะท่ี
ปราศจากความรุนแรง และความขัดแยงภายในจิต  เปนศาสนาท่ีปฏิเสธความขัดแยงท่ีนําไปสูการใช
ความรุนแรงท้ังทางตรงและทางออมทุกรูปแบบนั้น      

๒. สันติภาพคือสภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง  แตขัดแยงกันได  โดยทานพุทธทาส
ภิกขุ  พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต)  พระไพศาล วิสาโล และกัลตุง  มองวาพระพุทธศาสนาในเชิง
สังคมเชิงเปนโลกิยะนั้นสามารถท่ีจะขัดแยงกันได  แตปญหาก็คือ “ขัดแยงอยางไร ใหไดประโยชน”  
หรือ ขัดแยงอยางไร  จึงจะไมนําไปสูความรุนแรง๕๕    

 
๒.๕.๑.๓  สาเหตุของความขัดแยง  

  พระพุทธศาสนามองความขัดแยงมีมูลเหตุมากจากตัณหา  มานะ  ทิฐิท่ีคอยลิดรอน
สันติภาพหรือทําลายสันติ  และเนื่องจากกิเลส  ๓  ตัวนี้กอตัวข้ึนในจิตใจของมนุษย  กลาวคือ    
  ๑. ตัณหา คือ ความยาก กอใหเกิด ความอยาก การแสวงหา การไดมา การพินิจ
พิเคราะห ความกําหนัดดวยอํานาจแหงความพอใจ  ความหมกมุนฝงใจ การยึดถือครอบครอง ความ
ตระหนี่  ความหวงก้ัน สูการถือทอนไม  การถือศัสตรา การทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท  ความ
อยากแยกเปน ๒ ประเด็นใหญ ๆ ดวยกัน กลาวคือ   
   ๑) ความอยากในวัตถุ (วัตถุกาม)  ไดแก (๑)  ความอยากไดสวนท่ีดีหรือสวนท่ีอรอย 
ท่ีเรียกวา กามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (๒) ความอยากไดทรัพยท้ังสวนท่ีเรียกวา 
สวิญญาณทรัพย (ทรัพยท่ีมีชีวิต) และอวิญญาณทรัพย (ทรัพยท่ีไมมีชีวิต) ท่ีนาใครนาปรารถนา 

๕๔โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา, บทสวดมนตทําวัตรเชาเย็น, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๗), หนา ๖๒. 

๕๕ พระมหาหรรษา ธมมหาโส, ศึกษารูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติ: ศึกษาวิเคราะห
กรณีลุมนํ้าแมตาชาง จ.เชียงใหม, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา ๕๘. 

                                                           



๒๖ 

   ๒) ความอยากไดท่ีเปนตัวกิเลส  (กิเลสกาม) ไดแก  ความกําหนัด ความพอใจ หรือ
ความปรารถนากามคุณ เปนตน 
  ๒. ทิฏฐิ คือ การยึดม่ันจุดยืน เม่ือมนุษยเกิดยึดถือในทิฏฐิท้ังหลายวายอดเยี่ยม  มองเห็น
วาทิฏฐิอ่ืนทุกอยางนอกจากทิฏฐินั้นวา ‘เลว’ มนุษยเหลานั้นจึงไมลวงพนการวิวาทไปได ทิฏฐิใน
บริบทนี้ไดแกทิฏฐิในแง “ลบ” ประกอบไปดวยสักกายทิฏฐิ  ๒๐ มิจฉาทิฏฐิ  ๑๐ อันตคาหิกทิฏฐิมี
วัตถุ ๑๐ จนถึงทิฏฐิ ๖๒๕๖ การท่ีมนุษยยึดม่ันถือม่ันในทิฏฐิ (ทิฏุปาทาน) อยางใดอยางหนึ่งดังท่ีได
กลาวแลว จึงทําใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน 
  ๓. มานะ  คือ การถือตัว กิริยา ลําพอง ทะนงตน  มานะการถือตัวในสถานะของความ
เปนชาติ โคตร ความเปนบุตรของผูมีตระกูล ความเปนผูมีรูปงาม ทรัพย การศึกษา หนาท่ีการงาน 
หลักแหงศิลปวิทยา วิทยฐานะ  ความคงแกเรียน ปฏิภาณวา เราเลิศกวาเขา๕๗ ประเด็นจึงอยูตรงท่ีวา 
“การถือตัว  ความลําพอง หรือความทะนงตน” นั้น ทําใหเกิด  การทะเลาะวิวาทจนนําไปสูการฆากัน 
หรือการทําสงครามฆาลางเผาพันธุกันได  
  กิเลส ๓  ตัว กลาวคือ ตัณหา มานะ และทิฐิจะเปนสิ่งท่ีทําใหมนุษยขาดแคลนสันติภาพ
ท้ังภายในและภายนอก  เปนสิ่งท่ีกอใหเกิดความเนิ่นชาในการพัฒนาศักยภาพมนุษย  และ เหนี่ยวรั้ง
การพัฒนาองคกรและสังคมดวย ทําใหสังคมทะเลาะวิวาทจนนําไปสูการฆากัน หรือทําลายกัน  
 
  ๒.๕.๑.๔  รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี  
 เม่ือเกิดความขัดแยงแลว พระพุทธศาสนาไดนําเสนอทางออก หรือจัดการความขัดแยง
โดยพุทธสันติวิธีดวยการมุงประเด็นท่ีวาดวยความจริงข้ันโลกิยะ แตก็สงผลสืบเนื่องถึงการแกไขปญหา
ข้ันโลกุตตระดวย   สันติในลักษณะดังกลาว คือ ความสงบท่ีเกิดข้ึนจากการไมทะเลาะวิวาทกัน
ดวยทิฏฐิหรือยึดม่ันในความคิดเห็นของตนเอง จนนําไปสูความรุนแรงในมิติตาง ๆ เชน การการ
ทะเลาะ แกงแยง บาดหมาง วิวาท และมุงรายตอกัน เปนตน  ซ่ึงสันติในลักษณะนี้เราสามารถท่ีจะ
เรียกไดวาเปนสันติภายนอก เปนสันติเชิงสังคม   คือ ไมมีสงครามหรือวาไมมีความขัดแยง  หรือวา ไม
มีความรุนแรงท้ังทางตรงและทางออม หรือวา มีความขัดแยงได แตปราศจากความรุนแรงท้ังทางตรง
และทางออม   
 แนวทางปฏิบัติ เพ่ือการปองกัน แกไขความขัดแยงและเสริมสรางสันติภาพทาง
พระพุทธศาสนานั้นจะตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักศีลธรรม  คือ ท้ังศีลและธรรมเปนครื่องมือสําคัญใน
การพัฒนาความเปนมนุษย เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจมนุษย แกปญหาแบบมนุษยดวยตัว
มนุษยเอง  พระพุทธเจาทรงใชชุดของแนวคิด “แนวคิดเชิงรับ”“แนวคิดเชิงรุก” และ “แนวคิดแบบ
คูขนาน” มาเปนแบบในการจัดการความขัดแยง ดังนี้ 
  ๑ แนวคิดพ้ืนฐาน “เชิงรับ”  หมายถึง แนวคิดท่ีมุงเนนพัฒนา หรือกลอมเกลาคุณภาพ
จิตของมนุษยใหมี “ภูมิตานทาน”   ๒ ประการ คือ 

๕๖ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๗๔/๔๙๒-๔๙๔. 
๕๗ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๐๓/๓๕๑-๓๕๓. ดูเทียบใน ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๗๘/๕๐๘-๕๑๐. 

                                                           



๒๗ 

    ๑.๑ หลักขันติธรรม “ขันติ”  หมายถึง  ความอดทนท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีเราถูก
กระทําโดยฝายตรงขาม    ลักษณะขันติ เชน “สมณะในธรรมวินัย ไมดาตอบบุคคลผูดาอยู  ไมเสียดสี
ตอบบุคคลท่ีเสียดสีอยู  ไมประหารตอบบุคคลผูประหารอยู”๕๘ 
    ๒.๒ หลักอนัตตา “อนัตตา”   หมายถึง “การลดทอน รื้อถอน  ทําลาย  และสลาย
การยึดม่ันถือม่ันในความเปนอัตลักษณ”   เพราะอัตตาตัวตนทําใหเกิดการยึดม่ันในความเปน 
“ชาตินิยม” หรือ “ชาติพันธุ” ของตัวเองจนเปนท่ีมาของการ “ดูถูก”“ดูหม่ิน”“เหยียดหยาม” และ 
“เกลียดชัง”  คนอ่ืน   ลักษณะของคนท่ีละอัตตา เชน “มุนียอมไมกลาวยกยองตนในบุคคลท่ีเสมอกัน  
ผูต่ํากวา ผูสูงกวา และยอมไมยึดม่ันถือม่ัน”๕๙ 
  ๒. แนวคิดพ้ืนฐาน “เชิงรุก”  หมายถึง  การสรางปฏิสัมพันธ ๒ ประการ คือ 
   ๒.๑  หลักคารวธรรม๖๐   หมายถึง “ความเคารพผูใหญ หรือบุรุษอาวุโสผูทรงธรรม
ซ่ึงทําหนาท่ีในการชี้ ‘ขุมทรัพย’ ใหแกเรา ความเคารพในองคความรูท่ีเราไดรับการชี้แนะจากบุคคล
อ่ืน และความเคารพท่ีประชุม หรือมติท่ีประชุม”   การแสดงความเคารพ  ยกยอง ใหเกียรติ หรือให
ความสําคัญแก “บุคคล”“ขอมูล หรือองคความรูธรรม” และ “ประชาคม” โดยลําดับ      
    ๒.๒ หลักสามัคคีธรรม  หมายถึง “ความพรอมเพรียงของหมูคณะ” ดังท่ี
พระพุทธเจาไดทรงชี้ใหเห็นถึงความสําคัญวา “ธรรมอยางหนึ่ง   เม่ือเกิดข้ึนในโลก ยอมเกิดข้ึนเพ่ือ
เก้ือกูลแกคนหมูมาก เพ่ือความสุขแกคนหมูมาก  เพ่ือประโยชน  เพ่ือเก้ือกูลแกคนหมูมาก  เกิดข้ึน
เพ่ือความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ธรรมอยางหนึ่ง คือ ความสามัคคี๖๑   
  ๓. แนวคิดพ้ืนฐาน“แบบคูขนาน” คือ  การจัดการความขัดแยงโดย “แนวคิดเชิงรุก” 
และ “แนวคิดเชิงรับ” อยูในชุดของแนวคิดเดียวกัน  ไดแก 
   ๓.๑ พรหมวิหารธรรม  ไดแก “เมตตา  กรุณา  มุทิตา  และอุเบกขา”    แนวคิด
เชิงรับ” ไดแก “เมตตาและอุเบกขา”  และ “แนวคิดเชิงรุก” ไดแก “กรุณา และมุทิตา”     
   ๓.๒ อปริหานิยธรรม   หมายถึง ธรรมท่ีเปนเหตุใหเกิดความเจริญโดยสวนเดียว  
ไมมีเสื่อม  คือ๖๒  (๑) หม่ันประชุมกันเนื่องนิตย ประชุมกันบอย ๆ  (๒) เม่ือจะประชุมก็พรอมเพรียง
กันประชุม เม่ือเลิกประชุมก็พรอมเพรียงกันเลิก และพรอมเพรียงกันชวยทํากิจท่ีควรจะชวยกัน ไม
บัญญัติ (๓) ไมบัญญัติสิ่งท่ีมิไดบัญญัติ  ไมลบลางสิ่งท่ีบัญญัติไวแลว ถือปฏิบัติม่ันในวัชชีธรรมท่ี
วางไวตามเดิม (๔) สักการะ เคารพ นับถือผูใหญในชุมชน และพรอมท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะจากทาน
เหลานั้น  (๕) ไมขมเหง ไมฉุดคราขืนใจกุลสตรี หรือกุลกุมารี  (๖) สักการะ เคารพ นับถือ  บูชาเจดีย
ท้ังในเมือง และนอกเมือง และไมละเลยการบูชาอันชอบธรรมท่ีเคยให เคยกระทําตอเจดียเหลานั้นให
เสื่อมสูญไป (๗) จัดการ รักษา คุมครอง ปองกันพระอรหันตท้ังหลายโดยชอบธรรมดวยตั้งใจวา “ทํา
อยางไร พระอรหันตท่ียังไมมี พึงมาสูแวนแควนของเรา และทานท่ีมาแลวพึงอยูอยางผาสุก” 

๕๘อง.ฉกฺก. (บาลี) ๒๒/๕๔/๕๒๙. 
๕๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๓๙. 
๖๐อง.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๗๐/๑๐๕.   
๖๑ ขุ.ธ. (บาลี) ๒๕/๑๙/๒๔๓.ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๙/๓๖๒.   
๖๒ ที.ม.อ. ๒/๑๓๔-๑๓๖/๑๖๖-๑๒๘. 

                                                           



๒๘ 

  อปริหานิยธรรม แนวคิดเชิงรุก คือ กระบวนการสรางการมีสวนรวม (Participation)โดย
การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันท้ังกอนการประชุม ขณะประชุม และหลังประชุมใหพรอมเพรียงกัน  
สอดรับกับแนวคิด “หลักเสวนาประชาชน” หรือ “สานเสวนา” (Citizen’s Dialogue)  
  อปริหานิยธรรม แนวคิดเชิงรับ คือ การพยายามรักษาสิ่งท่ีดีและมีคุณคาในสังคม ไมวา
จะเปนขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีของทองถ่ินอันเปนภูมิปญญาชาวบาน  เปนการแสดงออกซ่ึงการ
ใหเกียรติและเคารพ  
    ๓.๓. สาราณียธรรม   หมายถึง “ธรรมเปนเหตุ หรือเปนท่ีตั้งแหงการระลึกถึงกัน” 
เปน “กําแพง” หรือ “ภูมิคุมกัน” สําหรับ “ปองกัน” ความขัดแยง กลาวคือ (๑) ตั้งเมตตากายกรรม 
ในเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายท้ังตอหนาและลับหลัง  คือ ชวยขวนขวายกิจธุระของเพ่ือนดวยกาย เชน 
พยาบาลภิกษุท่ีเปนไข เปนตนดวยจิตท่ีเมตตา (๒) ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายท้ังตอ
หนา และลับหลัง คือ ชวยขวนขวายในกิจธุระของเพ่ือนดวยวาจา เชน กลาวตักเตือน เปนตน ดวยจิต
เมตตา (๓) ตั้งเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายท้ังตอหนาและลับหลัง คือ คิดแตสิ่งท่ี
กอใหเกิดประโยชนแกเพ่ือน (๔) แบงปนลาภท่ีตนไดมาแลวโดยชอบธรรม  ใหแกเพ่ือนพรหมจารี
ท้ังหลาย ไมหวงเอาไวบริโภคผูเดียว (๕) รักษาศีลของตัวเองใหบริสุทธิ์เหมือนกับเพ่ือนพรหมจารีอ่ืนๆ 
และไมทําตนใหเปนท่ีนารังเกียจ หรือตําหนิจากผูอ่ืนในแงของศีลาจารวัตร (๖) เม่ือเกิดปญหาได
บทสรุปไปในทิศทางเดียวกันกับเพ่ือนพรหมจารี ไมวิวาทกับใครๆ จนนําไปสูความรุนแรง๖๓ 
   สาราณียธรรมเปน “แนวคิดเชิงรุก” ประกอบไปดวยการเขาไปสวนรวมเพ่ือชวยเหลือ
เพ่ือนมนุษยทางรางกาย  วาจา และใจในกิจกรรมตางๆ  หรือแมกระท่ังการเอ้ือเฟอเผื่อแผ “วัตถุ”   
เปนการปองกันความขัดแยงเชิงรุก  ชวยสรางความสัมพันธ (Relationship)  และเปนกระบวนการ 
ปรับทัศนคติ  ปรับทาทีเก่ียวกับกระบวนทัศนให “ยืดหยุน” (Flexibility) และไมแข็งตัวจนเกินไป 
ชวยสรางบรรยากาศของความ “สมานฉันท” ใหเกิดข้ึน  
    ๔.๔  สังคหวัตถุธรรม  หมายถึง “คุณเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผูอ่ืนไวได” หรือ 
“หลักการสงเคราะห คือ ชวยเหลือกัน ยึดเหนี่ยวใจกันไว”   กลาวคือ 
   ก. การให (ทาน)  การใหวัตถุ” (วัตถุทาน) “การใหความรู” (ธรรมทาน) และ “การ
ใหอภัย” (อภัยทาน) คือ 
   ข. วาจาเปนท่ีรัก๖๔ คือ การพยายามหลีกเลี่ยงถอยคําท่ีขัดแยงกันอันนําไปสูการ
ทะเลาะวิวาทกัน๖๕ ดากันและเสียดสี๖๖  มีหลักเกณฑ ดังนี้๖๗ 
   (๑) ตถาคตรูวาจาท่ีไมจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นไมเปนท่ีรัก 
ไมเปนท่ีชอบใจของคนอ่ืน  ตถาคตไมกลาวคํานั้น 
   (๒) ตถาคตคนรูวาจาท่ีจริง ท่ีแทแตไมประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นไมเปนท่ี
รัก ไมเปนท่ีชอบใจของคนอ่ืน  ตถาคตไมกลาวคํานั้น  

๖๓ม.อุ. (ไทย)  ๑๔/๕๔/๕๙-๖๐.  
๖๔ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๒๗๐/๒๑๔. 
๖๕ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖๓/๒๐๒-๒๐๓.   
๖๖ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๙๘/๓๐๓. 
๖๗ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๗/๘๘. 

                                                           



๒๙ 

   (๓) ตถาคตรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท และประกอบดวยประโยชน  แตวาจานั้นไมเปนท่ีรัก 
ไมเปนท่ีชอบใจของคนอ่ืน ในขอนั้น ตถาคตรูกาลท่ีจะกลาววาจานั้น 
   (๔) ตถาคตรูวาจาท่ีไมจริง ไมแท  ไมประกอบไปดวยประโยชน แตวาจานั้นเปนท่ีรัก 
เปนท่ีชอบใจของคนอ่ืน ตถาคตไมกลาววาจานั้น 
   (๕) ตถาคตรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท ท่ีประกอบดวยประโยชน  และวาจานั้นเปนท่ีรัก เปน
ท่ีชอบใจของคนอ่ืน ตถาคตไมกลาววาจานั้น 
   (๖) ตถาคตรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท ท่ีประกอบดวยประโยชน และวาจานั้น เปนท่ีรัก เปน
ท่ีชอบใจของคนอ่ืน ในขอนั้น ตถาคตรูกาลท่ีจะกลาววาจานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะตถาคตมี
ความเอ็นดูในหมูสัตวท้ังหลาย 
 กลาวโดยสรุป   สิ่งท่ีเรียกไดวาเปน “วาจาสุภาษิต” ของพระพุทธเจานั้น ตองประกอบไป
ดวยคําท่ี “จริง ไพเราะ เหมาะกาล ประสานสามัคคี  มีประโยชน และประกอบไปดวยเมตตาธรรม”    
   ค. การประพฤติประโยชน (อัตถจริยา)  การประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชน  ๓ ขอ คือ 
การสรางสรรคประโยชนใหเกิดแกตน  แกหมูญาติ และชาวโลก   การทนนิ่งอยูไมได เม่ือเพ่ือนมนุษย
กําลังประสบกับปญหาความขัดแยงในลักษณะตาง ๆ   
   ๔. การวางตนสมํ่าเสมอ (สมานัตตตา)   คือ ความเปนกลาง  การวางตนสมํ่าเสมอ  
ไมอคติ  ทําหนาท่ีไดถูกตอง เปนธรรม  
    สังคหวัตถุ ๔  ชวยปองกันความขัดแยงของหมูชนในสังคม การปองกันเปนการ
นําเสนอมาตรการ “เชิงรุก” และ “เชิงรับ”  ชวยสรางความสมานฉันท  ความเปนระเบียบ ความเปน
เอกภาพของสังคม  
     ๓.๕ หลักศีลธรรม  คือ ขอปฏิบัติ เพ่ือการจัดระเบียบสังคม    
    ศีลขอท่ี ๑  คือ  เวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต การเขาไปเบียดเบียนทาง ท้ังทางตรง
และทางออม   การเคารพและใหเกียรติ สัตวเหลาอ่ืนรักตน  เหมือนกัน เพราะฉะนั้น  ผูรักตนจึงไม
ควรเบียดเบียนผูอ่ืน๖๘  
   ศีลขอท่ี ๒   การงดเวนจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดให  การเคารพใน
ทรัพยสิน และสิทธิทางธรรมชาติสิ่งแวดลอมของคนอ่ืน  ไมเขาไปแยงชิง ฉกฉวยผลประโยชน  
    ศีลขอท่ี ๓  การงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม   เคารพในสิทธิคูครองของผูอ่ืน     
    ศีลขอท่ี ๔   การงดเวนจากการพูดเท็จ        
    ศีลขอท่ี ๕  การงดเวนจากการดื่มสุรา และเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท การ
ดื่มสุราเมรัย และสิ่งเสพติดอ่ืนๆ นั้น จะเปนท่ีมาของการขาดสติ  ทําใหเสียทรัพย เกิดโรค เสีย
ชื่อเสียง ไมรูจักอาย และทอนกําลังสติปญญาของตัวเองแลว ยังเปนท่ีมาของการทะเลาะวิวาทดวย๖๙ 
 กลาวโดยสรุปหลักการดังกลาว จัดไดวาเปนเกณฑมาตรฐานของศาสนาพุทธ ซ่ึงสงผลให
เกิดรูปแบบหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเรียกวา พุทธสันติวิธี  พรอมท้ังยังเปนแนวทางใหเหลาสาวกของ

๖๘ขุ.อุ. (บาลี) ๒๕/๔๑/๑๕๙, ขุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๔๑/๒๕๕, สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๑๙/๙๑, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/
๑๑๙/๑๓๗. 

๖๙ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๔๘/๒๐๒.  

                                                           



๓๐ 

พระองคไดใชเปนเครื่องมือในการจัดการความขัดแยงอยางสันติ  โดยไมใชความรุนแรง หรือปราศจาก
ความรุนแรงท้ังทางตรงและทางออม    เปนคําสอนหรือหลักธรรมท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีนําไปสูการสราง
สันติสุขในชีวิตและสังคม  เปนชุดหลักธรรมท่ีสะทอนแนวทางการอยูรวมกันอยางสันติสุข   เปนกรอบ
ในการคุมครองสิทธิ และใหเกิยรติ  ตลอดถึงเกิดความเอ้ือเฟอเผื่อแผชวยเหลื่อซ่ึงกันและกันได  
  
    ๒.๕.๒  สันติภาพในศาสนาคริสต  
  ๒.๕.๒.๑ พัฒนาการศาสนาคริสต   
 ความเปนมาของศาสนาคริสตนั้น เกิดจากพระเยซู  ซ่ึงทานเกิดท่ีเมืองนาซาเรส แควนกา
ลิเล ประเทศปาเลสไตน เม่ือ พ.ศ. ๕๔๓ สิ้นชีวิตเม่ืออายุได ๓๓ ป พ.ศ. ๕๗๖ เผยแผศาสนาอยู ๓ ป 
พระเยซูประกาศศาสนาอยูเปนเวลา ๓ ป วันสุดทานในพิธีปสคา ซ่ึงเปนวันเทศกาลกินขนมปงไมมีเชื้อ 
พระเยซูพรอมดวยสาวก ๑๒ คน กําลังรับประทานอาหารม้ือสุดทายก็ถูกทหารโรมันจับดวยขอหาวา
เปนกบฏตอซีซารโรมัน  ตั้งตนวาเปนบุตรพระเจา และเปนพระเมสสิอาห แลวใหลงโทษประหารชีวิต 
โดยการตรึงกับไมกางเขน  ๓ วัน ภายหลังพระเยซูกลับลุกข้ึนมาไดและลอยข้ึนสวรรค  คําสอนของ
พระเยซูนั้นปรากฎอยูในพระคัมภีรศาสนาคริสตเรียกวา "ไบเบิล"  เม่ือพูดถึงคัมภีรใบเบิ้ลจะตองเขาใจ
วา เปนคัมภีรท้ังของศาสนายิวและของศาสนาคริสตรวมกัน๗๐  แบงออกเปน ๒ ภาค ดังนี้ 
 ๑. คัมภีรเกา (Old Testament) เปนการยอมรับนับถือคัมภีรเกาหรือพันธสัญญาเดิม  
ของศาสนายิว  เปนเรื่องราวของศาสนายิว หรือยูดาห มีสาระสําคัญวาดวยการกําเนิดของโลก พระ
เจาสรางโลกและบัญญัติ ๑๐ ประการ จนถึงพระเจาบันดาลใหน้ําทวมโลกครั้งใหญเพ่ือชําระลาง
มนุษยท่ีทําบาปกันมาก  ศาสนาคริสตเปนศาสนาท่ีสืบตอเนื่องเปนสัมพันธทางประวัติศาสตรมาจาก
ศาสนายิว หรือเกิดจากการปฏิรูปลักษณะคําสอนของศาสนายิว  
 ๒. คัมภีรใหม (New Testament) เปนสวนท่ีสาวกของพระเยซูเปนผูรวบรวมข้ึนเปน
เรื่องราวเริ่มตนแตการอุบัติข้ึนของพระเยซู ไปจนถึงจดหมายเหตุของพระอัครสาวกของพระเยซู
บันทึกไว รวมท้ังหมดมี ๒๗ คัมภีร  
 
 ๒.๕.๒.๒ ลักษณะสันติภาพของศาสนาคริสต   
 เนื่องดวยศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา เสียสละและรูจักให
อภัยเสมอหนากัน ท้ังตอคนท่ีตนรักและปรปกษตอตน ใหมีความรักตนอ่ืนๆ เหม่ือนรักตนเอง  
ลักษณะสันติภาพของศาสนาคริสตจึงสรุปได คือ ความรัก ความเมตตา  มีความรักเพ่ือนมนุษยเหมือน
รักตัวเอง  ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา  รวมท้ังใหรักพระเจาอยางสุด
ความคิดและสุดกําลังของตน จึงเปนคําจํากัดความโดยยอของศาสนาคริสตท่ีสรุปเอาไวซ่ึงคําสอนท้ัง
ปวงวาเปนศาสนาแหงความรัก (The Religion of Love)๗๑ 
 ๒.๕.๒.๓ แนวทางปฏิบัติเพ่ือการเสริมสรางสันติภาพ     

๗๐[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/ne 
uxha-thi1  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

๗๑พระครูวาปวชิโรภาส,  สงครามศาสนาคริสต-อิสลาม, เอกาสารประกอบวิชาประวัติและพัฒนาการ
ความขัดแยงและสันติภาพในโลกยุคใหม,  สาขาวิชาสันติศึกษา, ๒๕๕๘, หนา ๓. 
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๓๑ 

 หลักความรักเปนหลักคําสอนทางจริยธรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของศาสนาคริสต  คือ ความเปน
มิตรและความปรารถนาใหผู อ่ืนมีความสุข พระคริสตธรรมท้ังหมดเนนเรื่องความรัก ซ่ึงมี
อยู ๒ ประเภท ไดแก ๑. ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา   ๒. ความรักระหวางมนุษยกับมนุษย   
พระเยซูทรงเนนไวในปจฉิมโอวาทกอนสิ้นพระชนมวาความรักเปนสิ่งมีคายิ่งกวาเงินทองและทรัพย
สมบัติใดๆ ในโลก  และทรงสอนตอวา จงรักพระเจา รักครอบครัว รักเพ่ือนบาน และรักเพ่ือนมนุษย 
แลวจะไดรับความรักจากโลกเปนสิ่งตอบแทน   ดวยหลักความรักนี้ ศาสนาคริสตไดชื่อวาเปนศาสนา
แหงความรัก พระเยซูคริสตทรงสอนใหรักเพ่ือน มนุษยเหมือนรักตัวเอง ใหรักแมกระท่ังศัตรู และนี้จึง
เปนท่ีมาของชุดคําสอนท่ีเปนแนวปฏิบัติไปสูการสรางสันติภาพของศาสนาคริสต ดังนี้  
     ๒.๕.๒.๓.๑  หลักบทพระบัญญัติ ๑๐ ประการ   

๑. จงนมัสการพระเจาแตผูเดียว (อยาทํารูปเคารพ) ๒. อยาออกพระนามพระเจา
โดยไมสมควร ๓. วันพระเจาใหถือเปนวันศักดิ์สิทธิ์ (วันอาทิตย) ๔. จงนับถือบิดามารดา ๕. อยาฆาคน 
๖. อยาลวงประเวณี ๗. อยาลักทรัพย ๘. อยาขโมย ๙. อยาเปนพยานเท็จตอเพ่ือนบานของเจา ๑๐. 
อยาโลภอยากไดเรือนของเพ่ือนบาน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเพ่ือนบานนั้น 
 ศาสนาคริสต สอนหลักธรรมเรื่องหลักบัญญัติ ๑๐ ประการ เชน สอนใหนับถือบิดา
มารดา อยาฆาคน อยางลวงประเวณี อยาคิดโลภ เปนตน สอนเรื่องหลักความรัก เชน จงรักเพ่ือนบาน
เหมือนรักตัวเราเอง เปนตน ศาสนาคริสตสอนใหบุคคลมีจิตสํานึกอันบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงอบายมุขไมทํา
บาป ไมโกรธ และเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนตน๗๒ 
  ๒.๕.๒.๓.๒  หลักอาณาจักรพระเจา  
   อาณาจักรพระเจาเปนอาณาจักรท่ีมีแตความสุข เปนอาณาจักรแหงความรักอยาง
แทจริง  พระองคทรงสอนใหปรารถนาท่ีจะสถิตในอาณาจักรแหงพระเจา (Kingdom of God) คือ 
สรวงสวรรคสถานท่ีซ่ึงผูเลื่อมใสศรัทธาในพระเจาอยางแทจริง และปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค
เทานั้น จะมีโอกาสข้ึนไปรวมกับพระองค ณ ท่ีนั้นไมมีรอน ไมมีหนาว ไมมีกลางวัน กลางคืน ไมมี
กาลเวลา ไมตองกินอาหาร(อ่ิมทิพย) ไมมีเกิด แก เจ็บ และตาย มีแตความรมรื่นและสุขสงบ เรียกวา 
ชีวิตนิรันดร เปนอาณาจักรแหงความรัก ความสุขสันติอยางแทจริง๗๓   
    ๒.๕.๒.๓.๓  หลักตรีเอกานุภาพ  
   จงเชื่อและศรัทธาในพระเจา กลาวคือ เชื่อในหลักตรีเอกานุภาพ(Trinity) หมายถึง 
อานุภาพแหงพระเจาในฐานะท้ัง ๓ คือ พระบิดา พระบุตร และพระจติคือ ใหยึดม่ันและเคารพองค ๓ 
คือ  ๑. พระยะโฮวา (พระบิดา) ๒. พระบุตร (พระเยซู) ๓. พระจิต (วิญญาณศักดิ์ของพระบิดาและ
พระบุตรรวมกัน)  
 
 
 

๗๒[ออนไลน],แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename=in 
dex  [ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

๗๓[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=1446.0;wap2 [ ๑๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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๓๒ 

    ๒.๕.๒.๓.๔  หลักความรักสากล  
   ศาสนาคริสตไดชื่อวาเปนศาสนาแหงความรัก พระเยซูคริสตทรงสอนใหรักเพ่ือน 
มนุษยเหมือนรักตัวเอง ใหรักแมกระท่ังศัตรู นัยยะดังกลาวแสดงถึงภาวะของการไมทําราย หรือ
ทําลายแมกระท้ังคนท่ีมาทํารายเรา มีจิตเมตตา ใหอภัย 
   ๒.๕.๒.๓.๕  หลักพิธีกรรมดานสันติภาพ     
   การสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนไดจําเปนตองอาศัยพิธีกรรมเปนเครื่องนําพา  ในศาสนา
คริสตมีพิธีกรรมท่ีสําคัญ เรียกวา พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ (Sacraments) ๗ ประการ คือ 
  ๑. ศีลลางบาป หรือศีลจุม (Baptism) กระทําเม่ือเปนทารก หรือเม่ือเขาเปน
คริสตศาสนิกชน   ใชตัวจุมในน้ํา หรือใชน้ําศักดิ์สิทธิ์เทบนศีรษะ เพ่ือลางบาป ผูใดไมไดรับศีลลาง
บาป จะไมไดชีวิตนิรันดร 
  ๒. ศีลกําลัง (Comfirmation) กระทําอีกครั้งหนึ่ง เม่ือพนวัยเด็กและเปน ผูใหญ
แลวเพ่ือเปนคริสตศาสนิกชนท่ีสมบูรณ  
  ๓. ศีลมหาสนิท (Holy Communion) สําหรับคริสตศาสนิกชนท่ีสมบูรณ ทุกคน
อาจจะกระทําทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกเดือน หรืออยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยรับประทานขนมปงและ
เหลาองุน เปนสัญลักษณตามแบบท่ีพระเยซูไดกระทําแกอัครสาวก ในอาหารม้ือสุดทายกอนทรงถูก
ตรึง เพ่ือเปนพิธีระลึกถึงการท่ีทรงเสียสละพระกายและพระโลหิต เพ่ือมนุษยจะไดรอดพนจากบาป 
ขนมปงคือพระกาย และเหลาองุนคือพระโลหิต    
  ๔. ศีลแกบาป (Penance)  การสารภาพบาปดวยความสํานึกผิด จากเปน ผูแทน
ของพระเยซูคริสต นักบวชจะอํานวยพรยกบาปจะตักเตือนสั่งสอนไมใหทําบาปอีก  โทษผูใดสารภาพ
ดวยความไมจริงใจหรืออําพรางความบาป จะเปนการทําบาปหนักข้ึนไปอีก  
  ๕. ศีลเจิมคนไข (Extreme Unction) กระทําเม่ือคนไขเจ็บหนักใกลจะ ตาย เม่ือ
ชําระบาปครั้งสุดทายและชวยใหมีสติกําลังสามารถตอสูความตายไดจนถึงท่ีสุด เปนการบรรเทา
วิญญาณและรางกายของผูปวย โดยบาทหลวงใชน้ํามันศักดิ์สิทธิ์เจิมท่ีตา หู จมูก ปาก มือ และเทา
ของคนไข พรอมกับสวดอวยพร ทุกคนในบานจะตองสวดพรอมกัน 
  ๖. ศีลสมรส หรือศีลกลาว (Matrimony) กระทําแกคูบาวสาวในพีธีสมรส  ผูท่ีรับ
ศีลสมรสโดยถูกตองแลว จะหยารางกันไมไดและหามสมรสใหมในขณะท่ีสามีภรรยายังคงมีชีวิตอยู   
  ๗ . ศี ลอนุ กรม  (Holy Order หรือ  Ordination) เป น ศีลบวช ให บุ คคล เป น 
บาทหลวง  พระสังฆราช ซ่ึงถือเปนผูแทนของพระเยซูคริสต เม่ือรับศีลอนุกรมแลวไมอนุญาตใหสมรส 
    กลาวโดยสรุป สันติภาพในศาสนาคริสต จะตองประกอบไปดวยความรักเปนพ้ืนฐาน 
คือ ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา  และความรักระหวางมนุษยกับมนุษย    ถาทุกคนมีความจงรัก
พระเจา รักครอบครัว รักเพ่ือนบาน และรักเพ่ือนมนุษย  เกิดการเคารพใหเกียรติและใหอภัยกัน  ซ่ึงก็
จะทําใหไมเกิดการฆา  การลวงประเวณี  การลักทรัพย หรือการกลาวเท็จ  ไมเกิดการโลภเพ่ือตัวตน
คนเดียว  จะเกิดการแบงปนสงสารเพ่ือนมนุษยดวยกัน ดังนั้น ความรักคือพ้ืนฐานของความเปนมนุษย
ท่ีประเสริฐและสะทอนความเปนอารยชน 
 
 



๓๓ 

    ๒.๕.๓  สันติภาพในศาสนาอิสลาม    
  ๒.๕.๓.๑ พัฒนาการศาสนาอิสลาม   
 ศาสนาอิสลาม แปลวา การยอมจํานน  คือ เจตจํานงตอพระเปนเจาองคเดียว ผูนับถือ
ศาสนานี้เรียกวา “มุสลิม” ถือวา นบีมุฮัมมัดเปนนบีผูรับคําสอนจากพระเปนเจามุฮัมมัดเปนนบีคน
สุดทายท่ีสมบูรณแบบท่ีสุดในบรรดานบีท้ังหลาย  คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามคือ “อัลกุรอาน” 
(Quran) ซ่ึงบันทึกวิวรณของพระเปนเจาท่ีเผยตอนบีมฮัมมัด๗๔  ภายหลังสิ้นยุคพระมะหะมัดแลว
ศาสนาอิสลามไดพัฒนาการแบงแยกออกเปน  ๔ นิกาย คือ นิกายซุนนี่ (Sunni) นิกายชีอะห (Shia) 
นิกายคาวาริจ  และนิกายซูฟ (Sufism) แตท่ีสําคัญมากมี ๒ นิกาย  ไดแก 
 ๑. นิกายซุนนี่  ยึดม่ันในคัมภีรอัลกุรอานและปฏิบัติตามจริยวัตรขององคศาสดามะหะมัด   
 ๒. นิกายชีอะห  ผูนับถือมีอยูมากในประเทศ อิหราน อิรัค เยเมน ซีเรีย เลบานอน 
อาหรับ  เปนนิกายสืบเนื่องจากการเมือง เม่ืออาลีบุตรเขตของพระมะหะมัดไดรับตําแหนงกาลิปแต
ไมไดรับความเห็นชอบจากมุสลิมกลุมอ่ืน   ภายหลังฮุสเซนบุตรของอาลีเปนกาลีป  แตฮุสเซนถูก 
โจมตีเสียชีวิตในป  ค.ศ. ๖๘๐  เม่ือครบรอบปท่ีฮุสเซนถูกฆาตาย ชาวมุสลิมนิกายชีอะหจึงมีพิธีกรรม
ทางศาสนารําลึกถึงการสิ้นพระชนมของฮุสเซน  มีการกรีดเลือดท่ีศีรษะและทุบอก  เพ่ือระลึกถึง
เหตุการณท่ีฮุสเซนผูนําทางศาสนาท่ีตองประสบเคราะหกรรมในครั้งนั้น 
  ๒.๕.๓.๒ แนวทางปฏิบัตเิพ่ือสันติภาพในเชิงปจเจกชน    
 ชาวมุสลิมนั้นมีศรัทธายึดม่ันอยูในหลักคําสอนตามคัมภีรอัลกุรอานเปนอยางมาก คัมภีร
กรุอานมีความยาวประมาณ ๘๐,๐๐๐ คํา ชาวมุสลิมเชื่อวาเปนคําสั่งของ พระอัลเลาะห เทพเจา
สูงสุดองคเดียวทรงมีเทวโองการโดยทรงกระซิบสั่งใหนบีมะหะหมัด ตลอดเวลาท่ีพระองคประกาศ
ศาสนาของพระเจาเปนเวลา ๒๓ ป ดวยเหตุนี้ชาวมุสลิมท่ัวโลกจะตองปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจาท่ี
พระมะหะมัดรักษาไวในคัมภีรอัลกุรอาน  หลักคําสอนท่ีสงเสริมการสรางสันติภาพในศาสนาอิสลาม
นั้น  มีคําสอนท่ีสําคัญ  ๒ ประการ คือ หลักศรัทธา  ๖ และ หลักปฏิบัติ  ๕๗๕  
 ๑. หลักศรัทธา ๖  คือ  หลักความเชื่อ  ๖ ประการคือ ๑. ศรัทธาในพระอัลเลาะหองค
เดียว ๒. ศรัทธาในศาสดาองคกอนๆ และมีศรัทธาเชื่อม่ันวาพระมะหะมัดเปนศาสดาองค สุดทาย ๓. 
ศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน ๔. ศรัทธาเชื่อม่ันวาเทพเปนผูนําคําสอนจากพระเจามาสูนบีมะหะมัด   ๕ . 
ศรัทธาเชื่อในวันพระเจาพิพากโลกหรือวันสิ้นโลกซ่ึงเปนวันท่ีวิญญาณจะตองรับ ผลกรรมจากการ
กระทําขณะเม่ือมีชีวิตอยู ๖. ศรัทธามีความเชื่อวาสภาวะของโลกและชีวิตเปนไปตามเจตจํานงของ
พระอัล เลาะห๗๖ 
 
 

๗๔ศนูยกษัตริยฟาฮัดเพ่ือการพิมพอัลกรุอาล, พระมหาคัมภีรอัลกรุอานพรอมความหมายภาษาไทย,
(กรุงเทพมหานคร : สมาคมนักเรียนเกาอาหรับประเทศไทย, ร.ศ.๑๔๑๙ [พ.ศ.๒๕๕๓]), หนา ๑๑๗๓-๑๑๗๘. 

๗๕[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?Page= 
sub&category=7&id=18170   [ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙]. 

๗๖ศนูยกษัตริยฟาฮัดเพ่ือการพิมพอัลกรุอาล, พระมหาคัมภีรอัลกรุอานพรอมความหมายภาษาไทย, 
หนา  ๑๑๗๓-๑๑๗๘. 
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๓๔ 

 ๒. หลักปฏิบัติ ๕ ประการ 
 ๑. ประกาศปฏิญาณ  ชาวมุสลิมตองปฏิญาณอยางนอย ๑ ครั้งในชีวิตตอหนาพยาน  ๒ 
คนวามีศรัทธาเชื่อม่ันในพระเจาอัลเลาะหและพระมะหะมัดเปนศาสนทูตของพระอัลเลาะห 
 ๒. สวดมนตหรือการทําละหมาด  ปกติกชาวอิสลามจะละหมาดวันละ ๔  ครั้ง แตพระ
มะหะมัดทรงสวดมนตวันละ  ๕ ครั้งดังนั้น ชาวมุสลิมจึงปฏิบัติตามพระมะหะมัดคือสวดมนตในเวลา
กอนพระอาทิตยข้ึน  กอนเท่ียงวันเวลาบาย  ภายหลังตะวันตก  และเม่ือตะวันตกแลว ๒ ชั่วโมง 
 ๓. การบริจาคทาน คือ การสังคมสงเคราะห   ตัวแทนของศาสนาจะเก็บเงินไดจาก ผู
บริจาคเพ่ือไวใชชวยเหลือคนยากจน  
 ๔. การถือศีลอด  โดยใชเวลา ๑ เดือนในชวงเวลา ๑ ปโดยจะเริ่มในเดือนรอมฎอน หรือ
เราะมะฎอนคือเดือนท่ี  ๙  ตามปฏิทินของศาสนาอิสลาม   จะสวดมนตวันละ  ๕  ครั้งอดอาหารและ
น้ํา ตั้งแตพระอาทิตยข้ึนจนพระอาทิตยตก  หามพูดคําหยาบคําไรสาระ ละความชั่วท้ังมวลไมวิวาท    
เปนการบําเพ็ญศีลเพ่ือสรางขันติธรรม และเมตตาธรรมใหเกิดกับใจ   เดือนนี้ชาวมุสลิมเชื่อวาเปน
เดือนท่ีพระอัลเลาะหสงคัมภีรอัลกุรอานมาให๗๗ 
 ๕. การทําพิธีฮัจญ  คือ การไปแสวงบุญท่ีนครเมกกะในประเทศซาอุดิอาระเบียซ่ึง เริ่มพิธี
ในเดือน ๑๒ ของปฏิทินศาสนาอิสลาม   ในคัมภีรอัลกุรอานกลาววาเปนความประสงคของพระอัล
เลาะห ให มนุษย ไปบํ าเพ็ญ พิธี ฮัจญ   ผู เข าพิ ธี ฮัจญ ต องเป น มุสลิม เป นผู บ รรลุนิ ติภ าวะมี
สติสัมปชัญญะสมูบูรณ  มีความสามารถท้ังกําลังกายกําลังทรัพย    ในวันท่ี ๙  ผูเขาพิธีฮัญจะพากัน
ไปชุมนุมกันท่ีทุงอาราฟะ (Arafah) ตั้งแตเท่ียงจนพระอาทิตยตก เพ่ือสวดมนตขอพรและขออภัยใน
ความผิดตอพระอัลเลาะห  และเชื่อวาพระอัลเลาะหจะทรงอภัยในความผิดของผูเขาทําพิธีฮัจญทุกคน  
เปนวันท่ีชาวมุสลิมไดสัมผัสกับพระเจา และเปนวันแหงการรวมพลังสามัคคีของชาวมุสลิมท้ังปวง
ภายหลังกระทําพิธีท่ีทุงอาราฟะ  ซ่ึงอยูหางจากเมืองเมกกะ ๑๔ ไมลแลว   ผูเขาพิธีจะเดินทางมายัง
หมูบานสนมินา (Mina) เพ่ือประกอบพิธีไลปศาจ  หลังจากนั้นมีการฆาแกะสังเวยใหแกพระเจา แลว
เอาเนื้อแกะบริจาคเปนทานใหแกผูยากจน เม่ือเสร็จพิธีแลวผูเขาพิธีจะโกนผมหรือขลิบผม แลวจึงแตง
กายตามปกติ๗๘  ทุกคนแตงชุดขาวซ่ึงเปนสัญลักษณของความสะอาดและเปนการแสดงถึงความเสมอ
ภาคและสามัคคีของชาวมุสลิม๗๙ 
 
 
 
 
 
 

๗๗ศนูยกษัตริยฟาฮัดเพ่ือการพิมพอัลกรุอาล, พระมหาคัมภีรอัลกรุอานพรอมความหมายภาษาไทย, 
หนา  ๑๑๗๓-๑๑๗๘. 

๗๘ ธนู แกวโอภาส, ศาสนาโลก, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๒), หนา ๑๙๖-
๑๙๘. 

๗๙ ธนู แกวโอภาส, ศาสนาโลก, หนา ๑๙๖-๑๙๘. 

                                                           



๓๕ 

 ๒.๕.๓.๓ แนวทางปฏิบัติเพ่ือสันติภาพในเชิงสังคม    
   หลักธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคนตองปฏิบัติและมีอยูในดวงจิตของแตละ
คน  นอกจากนี้  ยังมีหลักธรรมท่ีควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ ท่ี เก่ียวของกับบุคคลอ่ืนหรือท่ี
เรียกวา  "หลักธรรมทางสังคม" ๘๐  กลาวคือ 
   ๑. ขอควรเวนทางกาย ไดแก ๑. ไมกราบไหวรูปเคารพ ๒. ไมดูหม่ินคัมภีรอัลกุรอาน
และคําสั่งสอนของพระมะหะหมัด ๓. ไมเอนเอียงไปทางศาสนาอ่ืน  ๔. ไมทําความสกปรกใหเกิดแก
พระคัมภีรอัลกุรอานและพระนามพระอัลเลาะห ๕. ไมประพฤติตนเปนอุปสรรคตอผูประสงคจะนับ
ถือศาสนาอิสลาม ๖. ไมแสดงกิริยาทาทางอันเก่ียวกับพิธีกรรมของศาสนาอ่ืน ฯลฯ 
  ๒. ขอควรเวนทางวาจา ไดแก ๑. ไมพูดวา ตนไดเคยเห็นพระอัลเลาะห ๒. ไม พูดวา 
ตนเคยสนทนากับพระอัลเลาะห ๓. ไมพูดวา พระอัลเลาะหทรงมีความงดงาม  ๔. ไมยกเอาพระนาม
พระอัลเลาะหมาอางในการกระทําอันไมควร ๕. ไมกลาวหาหรือนินทาบรรดาพ่ีนองมุสลิมวาเปนผู
ปฏิบัตินอกลูนอกทาง ๖. สิ่งท่ีทําไมไดอยาพูดวาทําได สิ่งท่ีทําไดอยาพูดวาทําได ฯลฯ 
    ๓. ขอควรเวนทางใจ ไดแก  ๑. ไมสงสัยพระอัลเลาะหวาเปนผูสรางทุกสิ่งจริง
หรือไม   ๒. ไมสงสัยความเปนศาสนทูตของพระมะหะหมัด  ๓. ไมสงสัยวาพระคัมภีรอัลกุรอานไมใช
บทบัญญัติของพระอัลเลาะห  ๔. ไมสงสัยวาหลังจากมีพระมะหะหมัดแลวจะมีศาสนทูตอ่ืนๆอีก  ๕ . 
ไมครุนคิดวาจะเลิกนับถือศาสนาสลาม  ๖. ไมสงสัยเรื่องพิธีกรรมตางๆ ฯลฯ  
   ๔. ขอหามทุกคนไมควรปฏิบัติ ไดแก ๑. ปฏิเสธไมยอมเชื่อพระอัลเลาะห ไมยอม
เชื่อคุณสมบัติของพระองค  ๒. ฆาตัวตาย รวมท้ังฆาผูอ่ืน ๓. ไมมีความเปนธรรม ทรมานสัตว ทําให
ผูอ่ืนเกิดทุกข คบหาสมาคมกับคนพาล ๔. อกตัญูตอพอแม แมเพียงกิริยาไมสุภาพ  ๕. มีชู รวมรัก
โดยไมถูกตองตามหลักทางศาสนาอิสลาม ๖. ดื่มสุรา เสพของมึนเมา ฯลฯ 
   ๕. ขอทุกคนควรปฏิบัต ิไดแก ๑. กตัญูและรักบิดามารดา  ๒. เคารพออนนอมตอ
ผูมีเกียรติและอาวุโส ๓. เมตตาสงสารและอุปการะผูท่ีต่ํากวา ๔. รูจักเอาใจซ่ึงกันและกันและเอาใจ
เขามาใสใจเรา ๕. ประพฤติดีตอเพ่ือนบานใกลเคียง  ๖. รักใครกลมเกลียวระหวางญาติพ่ีนอง ฯลฯ 
 
  ๒.๕.๓.๔  แนวทางปฏิบัติท่ีสะทอนความด(ีอิหซาน)  
 เกณฑชี้วัดความดีความชั่วทางศาสนาอิสลาม มีนัยยะท่ีนาศึกษา กลาวโดยรวมก็คือหลัก
จริยธรรมหรือหลักความดี คือ  การกระทําท่ีอนุญาต เรียกวาฮะลาล (HALAL) และการกระทําท่ี
ตองหาม เรียกวาฮะรอม (HARAM)๘๑ ไดแก 
 ๑) การกระทําท่ีอนุญาต หมายถึง การอนุญาตใหกระทําความดี ซ่ึงความดีในศาสนา
อิสลาม หมายถึง คําสอนท่ีไดระบุไวในคัมภีรอัลกุรอาน  เชน 
   - บอกทางใหแกผูหลงทาง   - หยิบสิ่งอันตรายออกจากทางเดิน 
   - ไมเขาใกลเครื่องดื่มและของมึนเมา      - ไมเขาใกลสิ่งลามกอนาจาร 

๘๐ [อ อ น ไ ล น ], แ ห ล ง ท่ี ม า : http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php? 
page=su b&category=7&id= 18170  [ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙]. 

๘๑ศนูยกษัตริยฟาฮัดเพ่ือการพิมพอัลกรุอาล, พระมหาคัมภีรอัลกรุอานพรอมความหมายภาษาไทย, 
หนา ๑๑๗๓-๑๑๗๘. 
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๓๖ 

   - ตอสูถามีการกดข่ี             - พูดความจริงตอหนาผูปกครอง 
   - จายคาแรงกอนเหง่ือจะแหง            - ไมเปนคนหลงชาติหลงตระกูล 
   - ไมเปนคนทําบุญเอาหนาหวังชื่อเสียง - การไมกินดอกเบี้ย ไมติดสินบน  
   - การแตงงานท่ีใชเงินนอยและมีความวุนวายนอยท่ีสุด 
   - การยกฐานะคนใชใหมีการกินอยูเหมือนกับตน๘๒  
 ๒) การกระทําท่ีตองหาม หมายถึง การหามกระทําความชั่ว ซ่ึงความชั่วในศาสนาอิสลาม 
หมายถึง คําสอนท่ีไดระบุไวในคัมภีรอัลกุรอาน  ตัวอยางของการกระทําท่ีจัดเปนการกระทําชั่วใน
ศาสนาอิสลาม เชน 
 - การตั้งภาคี หรือยึดถือ นําสิ่งอ่ืนมาเทียบเคียงอัลลอฮ เชน เงินตรา วงศตระกูล  
เกียรติยศ ชื่อเสียง ประเพณี แมแตอารมณก็จะนํามาเปนใหญในตัวเองไมได 
 - การกราบไหวบูชารูปปน วัตถุ ตนไม กอนอิฐ ดวงอาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว  แมน้ํา 
ภูเขา หามกราบไหวผีสางเทวดา นางไม หามเซนไหวสิ่งใดๆ ท้ังสิ้น 
 - การเชื่อในเรื่องดวง ผูกดวง ดูหมอ ตรวจดูชะตาราศี ดูลายมือ ถือโชคลาง เลน 
เครื่องรางของขลัง 
 - การเลนการพนันทุกชนิด เสี่ยงทาย เสี่ยงโชค เลมมา ล็อตเตอรี่ หวยเบอร 
 - การกินสัตวท่ีตายเอง สัตวท่ีมีโรค กินหมู กินสัตวท่ีนําไปเซนไหว สัตวท่ีถูกรัดคอให ตาย
โดยท่ีมิไดเชือดใหเลือดไหล สัตวท่ีเชือดโดยมิไดกลาวนามของอัลลอฮฺ 
 - การกินดอกเบี้ย 
 - การเสพสุราและสิ่งมึนเมาทุกชนิด รวมท้ังยาเสพติด เชน กัญชา ฝน เฮโรอีน 
 - การผดิประเวณี แมจะเปนการสมัครใจดวยกันท้ังสองฝายก็ตาม 
 - การประกอบอาชีพท่ีไมชอบดวยศีลธรรมหรืออาชีพท่ีจะนําไปสูความหายนะ เชน  ตั้ง
ซอง โรงเหลา บาร อาบอบนวด ปลอยเงินกูโดยวิธีเก็บดอกเบี้ย รับซ้ือของโจร และเปดสถานเริงรมย
ทุกชนิด 
 - การบริโภคอาหารท่ีหามาไดโดยไมชอบ 
       - การกักตุนสินคาเพ่ือนําออกมาขายดวยราคาสูงเม่ือเกิดภาวะขาดแคลนอดอยาก 
 - การกระทําใดๆ ท่ีเปนการสรางความเดือดรอนแกตนเอง เพ่ือนบาน สังคม และ 
ประเทศชาติ๘๓ 
 
 
 
 
 

๘๒ศนูยกษัตริยฟาฮัดเพ่ือการพิมพอัลกรุอาล, พระมหาคัมภีรอัลกรุอานพรอมความหมายภาษาไทย, 
หนา ๑๑๗๓-๑๑๗๘. 

๘๓ศนูยกษัตริยฟาฮัดเพ่ือการพิมพอัลกรุอาล, พระมหาคัมภีรอัลกรุอานพรอมความหมายภาษาไทย, 
หนา  ๑๑๗๓-๑๑๗๘. 

                                                           



๓๗ 

 ๒.๕.๓.๕  คําสอนสงเสริมสันติภาพอ่ืนๆ  
 ๑. การใหความยุติธรรม 
 ความตองการอยางหนึ่งของศาสนาอิสลาม คือ การสถาปนาความยุติธรรมใหเกิดข้ึน ใน
สังคม คําสอนในอัลกุรอานเรียกรองใหมุสลิมตองมีหนาท่ีในการสรางความยุติธรรมและตอตานการกด
ข่ีและความอยุติธรรมท้ังหลาย ท้ังในระดับบุคคลและระดับโครงสราง  เชน 
 “แทจริงอัลลอฮทรงใชใหรักษาความยุติธรรมและทําด ีและการบริจาคแกญาติใกลชิดและ
ใหละเวนจากการทําลามกและการชั่วชา และการอธรรม พระองคทรงตักเตือนพวกเจาเพ่ือพวกเจาจัก
ไดรําลึก” อัล-กุรอาน (๑๖: ๙๐) 
 “ผูศรัทธาท้ังหลาย! จงเปนผูปฏิบัติหนาท่ีดวยดีเพ่ืออัลลอฮ เปนพยานดวยความเท่ียง
ธรรมและจงอยาใหการเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใด ทําใหพวกเจาไมยุติธรรม  จงยุติธรรมเถิด มันเปนสิ่ง
ท่ีใกลกับความยําเกรงยิ่งกวา และพึงยําเกรงอัลลอฮเถิด   แทจริงอัลลอฮนั้น เปนผูทรงรอบรูอยาง
ละเอียดในสิ่งท่ีพวกเจากระทํากัน” อัล-กุรอาน (๕: ๘)  
 “ผูศรัทธาท้ังหลาย! จงเปนผูท่ีดํารงไวซ่ึงความยุติธรรม จงเปนพยานเพ่ืออัลลอฮฺ และ
แมวาจะเปนอันตรายแกตัวของพวกเจาเอง หรือผูบังเกิดเกลาท้ังสองและญาติท่ีใกลชิดก็ตาม หากเขา
จะเปนคนม่ังมีหรือคนยากจน อัลลอฮฺก็สมควรยิ่งกวาเขาท้ังสอง ดังนั้นจงอยาปฏิบัติตามความใคร
ใฝต่ําในการท่ีพวกเจาจะมีความยุติธรรม และหากพวกเจาบิดเบือนหรือผินหลังใหแทจริงอัลลอฮฺทรง
รอบรูอยางถ่ีถวนในสิ่งท่ีพวกเจากระทํากัน” อัล-กุรอาน (๔: ๑๓๕)  
 “และหากมีสองฝายจากบรรดาผูศรัทธาทะเลาะวิวาทกันพวกเจาก็จงไกลเกลี่ยระหวางท้ัง
สองฝาย   หากฝายหนึ่งในสองฝายนั้นละเมิดอีกฝายหนึ่ง  พวกเจาก็จงปรามฝายท่ีละเมิดจนกวาฝาย
นั้นจะกลับสูพระบัญชาของอัลลอฮฺ   ฉะนั้นหากฝายนั้นกลับสูพระบัญชาของอัลลอฮฺแลว (คือยุติการ
ทะเลาะวิวาทหรือการสูรบกันแลว) พวกเจาก็จงประนีประนอมระหวางท้ังสองฝายดวยความยุติธรรม
และพวกเจาจงใหความเท่ียงธรรมแกท้ังสองฝายเถิด แทจริงอัลลอฮฺทรงรักใครบรรดาผูท่ีใหความเท่ียง
ธรรม”๘๔ 
 ๒.  การใหเกียรติศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
 อิสลามไดสงสารท่ีชัดเจนและหนักแนนเก่ียวกับความเปนสากลและเกียรติศักด์ิศรีความ
เปนมนุษย โดยอิสลามมองวามุนษยทุกคนตางมีจุดกําเนิดเดียวกันและอยางเทาเทียมกัน   เชน  
 “แทจริงผูใดฆาชีวิตหนึ่งก็ประหนึ่งวาเขาไดฆามนุษยท้ังมวล และหากผูใดรักษาชีวิตหนึ่ง   
ก็ประหนึ่งวาเขาไดรักษาชีวิตมนุษยท้ังมวล” อัล-กุรอาน (๕: ๓๒) จงอยาทํารายศพท่ี  ตายไปแลว จง
อยาฆาเด็ก ผูหญิง คนชรา หรือผูปวย จงอยาสรางความเสียหายหรือเผาตอตนไม (จงอยาฆาศัตรูคน
ใดท่ีอยูในศาสนสถาน จงสํารองอาหาร ทานจะผานพบผูคนท่ีอุทิศตนใหกับการบําเพ็ญธรรม (นักบวช
ในศาสนาอ่ืน) จงอยาฆาคนเหลานั้น๘๕  
 

๘๔อัลหุุรอต ๔๙ :๙, หนา ๑๓๕๐. 
๘๕สุชาติ เศรษฐมาลินี,  การสรางสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม (ตอน ๓): หลักการและคุณคา,  

สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ  มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม   [ออนไลน], แหลงท่ีมา:  http://www. 
deepsouthwatch.org/node/5622  [ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๙]. 

                                                           



๓๘ 

 ๓. การมุงหวังสันติสุข  
 สันติภาพท่ีแทจริงในทัศนะอิสลามคือ สภาวะท่ีกลมกลืนกันท้ังทางดานกายภาพ จิตใจ
และจิตวิญญาน เปนการดํารงอยูอยางสันติโดยยอมจํานนตอผูเปนเจา ตลอดจนอยูรวมกับผูอ่ืนอยาง
สันติและดวยความยุติธรรมอันเปนเปาหมาย   เชน 
 “เจาจงปราบความชั่ว ดวยสิ่งท่ีดียิ่ง (คือ ดวยการอภัย และทําตัวเปนผูมีมารยาทดี เพ่ือ
ดึงดูดจิตใจ ทําใหการเปนศัตรูกลายเปนมิตร และความโกรธแคนกลายเปนความรักใคร)” อัล-กุรอาน 
(๒๓: ๙๖) 
 “และหากพวกเขาโอนออนมาเพ่ือการประนีประนอมแลว เจาก็จงโอนออนตามเพ่ือการ
นั้นดวย และจงมอบหมายแตอัลลอฮฺเถิด แทจริงนั้นพระองคคือผูทรงไดยินทรงรอบรู” อัล-กุรอาน (๘: 
๖๑)       
 “และความดีและความชั่วนั้นหาเทาเทียมกันไม เจาจงขับไล (ความชั่ว) ดวยสิ่งท่ีมันดีกวา
แลวเม่ือนั้นผูท่ีระหวางเจากับระหวางเขาเคยเปนอริกันก็จะกลับกลายเปนเยี่ยงมิตรท่ีสนิทกัน” อัล-กุ
รอาน (๔๑: ๓๔) 
 “ทุกครั้งท่ีพวกเขาจุดไฟข้ึนเพ่ือทําสงคราม อัลลอฮก็ทรงดับไฟนั้นเสีย และพวกเขาเพียร
พยายามบอนทําลายในผืนแผนดิน และอัลลอฮนั้นไมทรงชอบผูบอนทําลายท้ังหลาย” อัล-กุรอาน (๕: 
๖๔)   
 “พวกเจาจงเขาไปในนั้นดวยความสันติปลอดภัยและเราไดขจัดความขุนแคนท่ีมีอยูในหัว
อกของพวกเขา (ความขุนแคนความโกรธความเกลียดชังท่ีมีอยูในโลกดุนยา) ใหกลายเปนพ่ีนองกัน
โดยพํานักอยูบนเตียงหันหนาเขาหากัน”๘๖ 
  ทานนบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.) ในชวงท่ีทานอาศัยอยูในเมืองมักกะฮเปนเวลาถึง ๑๓ ป เพ่ือการ
ทําหนาท่ีในการเผยแพรคําสอนของอิสลาม ทานไดแสดงใหเห็นถึงการหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงทุก
รูปแบบแมกระท่ังเพ่ือการปกปองตัวเอง ทานกลับใชการตอตานโดยไมใชความรุนแรงตอชาวมักกะฮท่ี
คอยกดข่ีชาวมุสลิมอยูเสมอ และหลีกเลี่ยงท่ีจะตอสูแบบเผชิญหนา จนในท่ีสุดทานเลือกท่ีจะอพยพไป
อยูท่ีเมืองมะดีนะฮวึ่งอยูหางไกลออกไปอีกหลายรอยกิโลเมตร๘๗  
 ๔. ความขัดแยงท่ีมีขอบเขต 
  ศาสนาอิสลามใหความชอบธรรมตอการใชกําลังและความรุนแรงภายใตบริบทท่ีจํากัด
เทานั้น  เปนการตอสูเพ่ือความยุติธรรม  สันติภาพจึงไมใชเปนเพียงการไมมีสงคราม หากแตยังรวมถึง
การขจัดความชั่วรายท้ังปวง ดังนั้น เปาหมายของผูเปนเจาในการสรางมนุษยเปนไปเพ่ือความมีสันติ
สุข ไมใชเพ่ือใชความรุนแรงในการเขนฆากัน หรือทําสงคราม๘๘ ดังคํากลาวท่ีวา  

๘๖อัลฮิจร ๑๕ : ๔๖–๔๗, หนา ๖๑๙. 
๘๗สุชาติ เศรษฐมาลินี,  การสรางสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม (ตอน ๓): หลักการและคุณคา,  

สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ  มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม  [ออนไลน], แหลงท่ีมา:  http://www. 
deepsouthwatch.org/node/5622  [ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๙]. 

๘๘สุชาติ เศรษฐมาลินี,การสรางสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม (ตอน ๒): ทบทวนความรู, 
สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ  มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม, [ออนไลน], แหลงท่ีมา:  http://www. 
deepsouthwatch.org/node/5622  [ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๙]. 

                                                           



๓๙ 

 “สําหรับบรรดาผู (ท่ีถูกโจมตีนั้น) ไดรับอนุญาตใหตอสูได เพราะพวกเขาถูกขมเหง และ
แทจริงอัลลอฮทรงสามารถท่ีจะชวยเหลือพวกเขาไดอยางแนนอน” อัล-กุรอาน (๒๒:๓๙) 
 “และพวกเจาจงตอสูในทางของอัลลอฮตอบรรดาผูท่ีทํารายพวกเจา และจงอยารุกราน
แทจริง อัลลอฮไมทรงชอบบรรดาผูรุกราน” อัล-กุรอาน(๒:๑๙๐)  
  มุสลิมตองแสดงการกระทําเพ่ือปกปองความศรัทธาในอิสลามของตนเองหากถูกกดข่ีจาก
ศัตรูอิสลามยอมรับการใชความรุนแรง การทําสงครามและการใชกําลังภายใตขอจํากัดของเง่ือนไข
เฉพาะบางประการ  แมวาอิสลามจะอนุญาตใหใชความรุนแรงและกําลัง แตหามกระทําการกาวราว
และรุกรานผูอ่ืน อิสลามหามการทําสงครามเพ่ือการรุกราน การใชกําลังท่ีจํากัดหรืออยางมีเง่ือนไข
ยอมเปนสิ่งจําเปนควบคูกันไป๘๙ 
  ๕.  การใหอภัย 
  อิสลามมีคําสอนท่ีใหคุณคาการรูจักใหอภัยมากกวาการมุงโกรธเกลียดเคียดแคน   เชน   
 “เจา (มุฮัมมัด) จงยึดถือไวซ่ึงการอภัย และจงใชใหกระทําสิ่งท่ีชอบ และจงผินหลังใหแกผู
โฉดเขลาท้ังหลายเถิด” อัล-กุรอาน (๗: ๑๙๙)   
 “และเรามิไดสงเจา (มุฮัมหมัด) มาเพ่ืออ่ืนใดนอกจากเพ่ือเปนความเมตตาแกประชาชาติ
ท้ังหลาย” อัล-กุรอาน (๒๑: ๑๐๗)๙๐    
 “คําพูดท่ีดีและการใหอภัยนั้นดียิ่งกวาทานท่ีมีการกอความเดือดรอนติดตามทานนั้น 
และอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงม่ังมีผูทรงหนักแนนเสมอ”๙๑ 
 ๖.  สงเสริมความอดทน 
  มุสลิมถูกสอนใหตองเปนผูอดทน  ซ่ึงเปนคุณคาสําคัญของผูมีความศรัทธาในผูเปนเจาไม
วาเขาจะเผชิญกับความยากลําบากอยางมากมายเชนไร  ความอดทนเปนคุณลักษณะสําคัญดานการ
สรางสันติภาพในการรณรงคสูเปลี่ยนแปลงสังคมดวยสันติวิธี ดังนั้น การเรียกรองใหมุสลิมใชความ
อดทนและรูจักควบคุมตนเองในสถานการณความขัดแยงจะทําใหเปนนักสรางสันติภาพท่ีดีใน
ทามกลางความขัดแยง๙๒ เชน 
 “บรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย! จงอาศัยความอดทน และการละหมาดเถิด แทจริงอัลลออนั้น
ทรงอยูรวมกับผูอดทนท้ังหลาย” อัล-กุรอาน (๒: ๑๕๓)   
 “โอบรรดาผูศรัทธาท้ังหลาย ! จงมีความอดทน และจงตางอดทนซ่ึงกันและกันเถิด” อัล-กุ
รอาน (๓: ๒๐๐) 

๘๙สุชาติ เศรษฐมาลินี,การสรางสันติภาพและสันตวิิธีในวิถีอิสลาม (ตอน ๒): ทบทวนความรู,  สถาบัน
ศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม, http://www.deepsouthwatch.org/node/5565 

๙๐สุชาติ เศรษฐมาลินี,  การสรางสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม (ตอน ๓): หลักการและคุณคา,  
สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ  มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม  [ออนไลน], แหลงท่ีมา:  http://www. 
deepsouthwatch.org/node/5622  [ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๙]. 

๙๑อัล-บะเกาะเราะฮ  ๒ : ๒๖๓, หนา ๙๐. 
๙๒สุชาติ เศรษฐมาลินี,  การสรางสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม (ตอน ๓): หลักการและคุณคา,  

สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม  [ออนไลน], แหลงท่ีมา:  http://www. 
deepsouthwatch.org/node/5622  [ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๙]. 
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  ๗.  เคารพความเปนพหุลักษณ 
 อัล-กุรอาน ไดเรียกรองใหมุสลิมละเวนการตอสูและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสุข เชน   
 “อัลลอฮฺมิไดทรงหามพวกเจาเก่ียวกับบรรดาผูท่ีมิไดตอตานพวกเจาในเรื่องศาสนาและ
พวกเขามิไดขับไลพวกเจาออกจากบานเรือนของพวกเจา  ในการท่ีพวกเจาจะทําความดีแกพวกเขา
และใหความยุติธรรมแกพวกเขา  แทจริงอัลลอฮฺทรงรักผูมีความยุติธรรม (คืออัลลอฮฺมิไดทรงหามพวก
เจาในการท่ีจะกระทําความดี  และใหความยุติธรรมกับบรรดาผูท่ีมิไดตอตานพวกเจาในเรื่องศาสนา
และมิไดขับไลบรรดาสตรีและเด็กๆ ของพวกเจาออกจากบานเกิดเมืองนอน)”๙๓ 
 สรุปไดวา ศาสนาอิสลามสอนใหศรัทธาในพระเจาสูงสุดคืออัลเลาะหและเชื่อในคัมภีรอัล
กรุอาน  ถือม่ันในศีลอดตองทําละหมาด  การไปทําพิธีฮัจญท่ีเมืองเมกกะประเทศซาอุดิอา  มุสลิมตอง
มีความรักการใหอภัยและบริจาคทานชวยเหลือเก้ือกุลกันในเพ่ือนรวมศาสนาและเพ่ือนรวมโลก โดย
ความหมายสูงสุดคําวาอิสลามหมายถึงสันติสุขอยูแลว   หลักคุณธรรมพ้ืนฐาน คือ  หลักศรัทธาและ
หลักปฏิบัติ เพราะการสรางคุณธรรมสูงสุดใหเกิดข้ึนในจิตใจ จะตองผานหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ
อยางครบถวนสมบูรณแบบเสียกอน มิฉะนั้นคุณธรรมทางใจจะไมสามารถเกิดข้ึนได กลาวคือ เม่ือมี
ศรัทธาม่ันใจในองคอัลลอฮ และมีการปฏิบัติสนองคําบัญชาของพระองคอยางครบถวนและเครงครัด  
กิเลสตัณหาท่ีแทรกซอนในอารมณก็จะถูกปลดเปลื้องออกจนหมดสิ้น   ดังนั้น ผูนับถือศาสนาอิสลาม
จึงตองมุงปฏิบัติเพ่ือสันติสุข ไมบิดเบื่อนคําสอนไปในทางไมใชความรุนแรง จนกลายเปนพวกคลั่ง
ศาสนา ซ่ึงมิใชพระประสงคของอัลเลาะห และหลักคําสอนตามคัมภีรอัลกุรอานแตประการใด 
 
  ๒.๕.๔  สันติภาพในศาสนาฮินดู 
  ๒.๕.๔.๑  บริบทของศาสนาฮินด ู
 ความเปนมาของศาสนาฮินดูมาจากศาสนาพราหมณ  ซ่ึงเปนศาสนาดั้งเดิมของชนเผา
อารยัน มีความเชื่อเรื่องพระเจาหลายองค โดยเฉพาะตรีมูรติ (พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ) ตอมา
วิวัฒนาการเปนศาสนาฮินดู  ซ่ึงความเชื่อศาสนาฮินดูท่ีแตกตางไปจากศาสนาพราหมณ ไดแก  เชื่อ
เรื่องวิญญาณเปนอนันตะ คือเวียนวายตายเกิดไมสิ้นสุดจนกวาจะหลุดพนโมกษะ  เชื่อวาคนท่ีเกิดใน
ตระกูลพราหมณ กษัตริย ไวศยะ จะตองปฏิบัติตามหลักอาศรม ๔ อยางเครงครัด และเชื่อวาสันติสุข
จะเกิดข้ึนไดตองมีพราหมณ คัมภีรพระเวท วรรณะ ๔ ศาสนาฮินดูเปนศาสนาท่ีมีคําสอนหรือหลัก
ปฏิบัติท่ีสืบเนื่องจากศาสนาพราหมณ หรือจะกลาววาเปนศาสนาเดียวกันก็วาได  ศาสนาฮินดูไมมี
ศาสดาท่ีเปนบุคคล  แตมีผูนําทางจิตวิญญาณท่ีเปนผูแตงตํารา เชน ทานวยาสะผูรวบรวมเรียบเรียง
คัมภีรพระเวท  ทานวาลฆีกิผูแตงมหากาพยรามายณะ กปละ ผูตั้งลัทธิสางขยะ ทานไชมินิผูตั้งลัทธิมี
มางสา ทานมนูผูแตงคัมภีรธรรมศาสตร และศังกราจารย ผูแตงอรรถกถา หรือคําอธิบายลัทธิ
เวทานตะ๙๔   ลักษณะของความเชื่อในศาสนาฮินดูมีความเชื่อศาสนาท่ีแตกตางไปจากศาสนา
พราหมณ ไดแก 

๙๓อัลมุมตะฮินะฮ ๖๐ : ๘, หนา ๑๔๘๓. 
๙๔[ออนไลน ], แหล ง ท่ี ม า : https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn 

/neuxha-thi4  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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๔๑ 

  ๑.  เชื่อเรื่องวิญญาณเปนอนันตะ คือเวียนวายตายเกิดไมสิ้นสุดจนกวาจะหลุดพนโมกษะ 
  ๒. ใหคนท่ีเกิดในตระกูลพราหมณ กษัตริย ไวศยะ ปฏิบัติตามหลักอาศรม ๔ อยาง
เครงครัด 
  ๓. สันติสุขจะเกิดข้ึนไดตองมีพราหมณ คัมภีรพระเวท วรรณะ ๔ ไดแก วรรณะพราหมณ 
วรรณะกษัตริย วรรณไวศยะ(แพทย) และวรรณะศูทร 
 
 ๒.๕.๔.๒  คัมภีรในศาสนาฮินดู   
 ศาสนาฮินดูสืบเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ ดังนั้น ชุดของคําสอนหรือคัมภีณจึงมีสวนท่ี
คลายกัน  กลาวคือ ในศาสนาฮินดูมีคัมภีรพระเวท  ๔  คัมภีร เรียกวา "ไตรเวท" คือ 
 ๑. ฤคเวท เปนคัมภีรท่ีรวบรวมบทสวดสดุดีพระผูเปนเจาท้ังหลาย ๓ กลุม คือ เทพเจาท่ี
อยูในสวรรค เทพเจาท่ีอยูในอากาศ และเทพเจาท่ีอยูในโลกมนุษย มีจํานวนกลุมละ ๑๑ องค 
 ๒. ยชุรเวท เปนคัมภีรท่ีรวบรวมบทประพันธท่ีวาดวยสูตรสําหรับใชในการประกอบยัญ
พิธียชุเวทสัมหิตา   
 ๓. สามเวท เปนคัมภีรท่ีรวบรวมบทประพันธอันเปนบทสวดขับรอง บทสวดในสาม
เวทสัมหิตามีจํานวน ๑,๕๔๙ บท ในจํานวนนี้มีเพียง ๗๕ บท ท่ีมิไดปรากฏในฤคเวท 
 ๔. อถรวเวท หรือ อาถรรพเวท เปนคัมภีรท่ีเกิดข้ึนภายหลัง เปนคัมภีรท่ีรวบรวมบท
ประพันธท่ีวาดวยมนตหรือคาถาตางๆ๙๕ 
 
 ๒.๕.๔.๓  แนวทางปฏิบัติเพ่ือการเสริมสรางสันติสุข   
              หลักธรรมคําสอนสําคัญของศาสนาฮินดูท่ีเปนไปเพ่ือเสริมสรางสันติสุขนั้นมีหลายระดับ
ดวยกัน  เปนคําสอนท่ีสืบเนื่องจากศาสนาพราหมณ มีอยู ๓ ขอ ตอไปนี้๙๖  
 ๑. การปฏิบัติตามแนวอาศรม ๔ หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินชีวิตของชาวฮินดู เฉพาะท่ี
เปนพราหมณวัยตางๆ โดยกําหนดเกณฑอายุคนไว ๑๐๐ ป แบงชวงของการไวชีวิตไว ๔ ตอน ตอนละ 
๒๕ ป ชวงชีวิตแตละชวงเรียกวา อาศรม(วัย) อาศรมท้ัง ๔ ชวง มีดังนี้ 
  อาศรมท่ี ๑ (ปฐมวัย) เรียกวา “พรหมจรย อาศรม” ผู เขาสูอาศรมนี้ เรียกวา 
พรหมจารี เริ่มตั้งแตอายุ ๘-๒๕ ป  
  อาศรมท่ี ๒ (มัชฌิมวัย) เรียกวา "คฤหัสถาศรม" คฤหัสถ เปนวัยครองเรือนอยู
ในชวงอายุ ๒๕-๕๐ ป 
  อาศรมท่ี ๓ (ปจฉิมวัย) เรียกวา "วานปรัสถาศรม"  วานปรัสถ เปนวัยออกไปอยูปา
อยูในชวงอายุ ๕๐-๗๕ ป 

๙๕[ออนไลน ], แหล ง ท่ี ม า : https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn 
/neuxha-thi4  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

๙๖[ออนไลน ], แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename 
=index  [๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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๔๒ 

  อาศรมท่ี ๔ คือ สันยัสตาศรม  สันยาสี คือ เปนวัยสุดทายของชีวิต ออกบวชเปนสัน
ยาสี บําเพ็ญเพียรเพ่ือความหลุดพน  อยูในชวงอายุตั้งแต ๗๕ ปข้ึนไป สําหรับผูปรารถนาความหลุด
พน(โมกษะ) จะออกบวชเปน "สันยาสี" เม่ือบวชแลวจะสึกไมได  
 ๒. การเขาถึงปรมาตมัน หมายถึง สิ่งท่ียิ่งใหญ อันเปนท่ีรวมของทุกสิ่งทุกอยางในสากล
โลก ไดแก "พรหม" ปรมาตมันกับพรหมจึงเปนสิ่งเดียวกัน  สภาวะแหงความเปนพระพรหมมีลักษณะ 
คือ  เกิดข้ึนเอง  เปนนามธรรม สิงสถิตอยูในสิ่งท้ังหลาย และเปนสิ่งท่ีมองไมเห็นดวยตา  เปนศูนย
รวมแหงวิญญาณท้ังปวง  สรรพสิ่งลวนแยกออกมาจากพรหม   เปนตัวความจริง (สัจธรรม) สิ่งเดียว  
เปนผูประทานญาณ ความคิด และความสันติ  และเปนสิ่งท่ีดํารงอยูในสภาพเดิมตลอดกาล         
หลักปรมาตมัน มีความเชื่อวา ปรมาตมัน หมายถึง พลังธรรมชาติ เปนอมตะไมมีเบื้องตนและสิ้นสุด   
สวนวิญญาณยอยเรียกวา อาตมัน สามารถไปรวมกับปรมาตมันไดเม่ือบรรลุโมกษะ 
 ความเชื่อของศาสนาฮินดูเชื่อวา วิญญาณท้ังหมดเปนสวนท่ีแยกออกมาจากปรมาตมัน 
วิญญาณยอยเหลานี้เม่ือแยกออกมาแลว ก็เขาจุติในชีวิตรูปแบบตางๆ เชน เทวดา มนุษย สัตว และ
พืช มีสภาพดีบาง เลวบาง ตามแตพรหมจะลิขิต  
  ๓. การบรรลุโมกษะ หลักโมกษะ เปนหลักปฏิบัติเพ่ือหลุดพนจากวัฏจักรแหงชีวิต ดวย
การนําอาตมันของตนเขาสูปรมาตมัน   ถือวาเปนหลักความดีสูงสุด ดังคําสอนของศาสนาพราหมณ-
ฮินดูสอนวา "ผูใดรูแจงในอาตมันของตนวาเปนหลักอาตมันของโลกพรหมแลว ผูนั้นยอมพนจากสัง
สาระการเวียนวาย ตาย เกิด และจะไมปฏิสนธิอีก" 
 ๔. หลักปฏิบัตปิรัชญาภควัทคีตา ไดแก ๑ . กรรม โยคะ การทํ าความ ดี โดย ไม ห วั ง
ผลตอบแทน ๒. ชยานโยคะ การปฏิบัติเพ่ือใหเกิดปญหา ความรูแจง ๓. ภักติโยคะ ความรัก ความ
ภักดีอุทิศตนตอพระเจาเพ่ือนําไปสูการหลุดพน 
 ๕. ความเขาใจในหลักทรรศนะหก ไดแก ๑. สางขยะ ทรรศนะเก่ียวกับชีวิต ๒. โยคะ 
ทรรศนะเก่ียวกับการปฏิบัติโดยสํารวมอินทรีย ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ ๓. นยายะ ทรรศนะเก่ียวกับความรู
๔. ไวเศษิกะ ทรรศนะเก่ียวกับสิ่งท่ีมีอยูจริงชั่วนิรันดร ๙ อยาง คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ อากาศ กาลเทศะ 
อาตมัน มนะ ๕. มางสา ทรรศนะเก่ียวกับปรัชญานาเชื่อถือ ๖. เวทานตะ ทรรศนะเก่ียวกับอุปนิษัท 
(อุปนิษัท คือ คัมภีรในสวนสุดทายของพระเวท เปนคัมภีรท่ีเปนหลักปรัชญาลึกซ้ึง) 
 
 ๒.๕.๔.๔  พิธีกรรมสําคัญในศาสนาฮินด ู
 ขอปฏิบัติในศาสนาพราหมณ - ฮินดู ท่ีเปนไปเพ่ือสงเสริมสันติสุขตอชีวิตตนเองและสังคม
มีท้ังท่ีเปนสวนเฉพาะและสวนรวมตองประพฤติปฏิบัติตามกฏประเพณีท่ีทําไว   แนวปฏิบัติ พิธีกรรม
สําหรับวรรณะของตน แบงออกเปน ๔ หมวด คือ 
    ๑. กฎวรรณะ ท่ีเก่ียวกับการแตงงาน อาหารการกิน อาชีพ และเคหสถานท่ีอยู 
   ๒. พิธีประจําวัน ชาวฮินดูตองทําพิธีกรรมประจําบานท่ีขาดไมได การทําพิธีตอง
อาศัยพราหมณ นักบวชเปนผูทําเรียกวา พิธีสังสการ เปนพิธีประจําบานมี ๑๒ ประการ 
   ๓. พิธีศราทธ  ไดแก  พิธีของผูมีศรัทธาคือมีใจเชื่อม่ันเปนการทําบุญอุทิศใหแกบิดา 
มารดา หรือบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปแลวในเดือน ๑๐ ตั้งแตวันแรม ๑ คํ่า ถึงวันแรม ๑๕ คํ่า การทําบุญ
อุทิศนั้น เรียกอีกอยางวา ทําบิณฑะ 
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    ๔. บูชาเทวดา การทําพิธีบูชานี้ตางกันไปตามวรรณะ ถาวรรณะสูงพอจะกําหนดลง
ได เชน สวดมนตภาวนา อาบน้ําชําระกายและสังเวยคงคาทุกวัน พิธีสมโภชนถือศีลในวันศักดิ์สิทธิ์
และไปนมัสการบําเพ็ญกุศลในเทวาลัย ถาวรรณะต่ําก็มีพิธีผิดแผกแตกตางกันออกไป๙๗ 
 
  ๒.๕.๔.๕ วันสําคัญในศาสนาฮินดู  
 วันสําคัญทางศาสนาของฮินดูมีมากมายสวนใหญจะถือตามวันทางจันทรคติแบบเดียวกับ
พระพุทธศาสนา  กลาวคือ  
    - วันพระทุรคาหรือพระอุมาชายาของพระศิวะ     เปนวันบูชาพระอุมาชายาของ
พระศิวะเปนเวลา ๙ คืน   
   - วันรักษาพันธัน   เปนพ่ีสาว นองสาวและพ่ีชาย นองชาย จะใชดายท่ีตกแตงอยาง
งดงามผูกแขนใหพ่ีชายหรือนองชายเปนสัญลักษณวาพ่ีชายหรือนองชายนั้นจะตองปกปองคุมครอง
พ่ีสาวและนองสาวตลอดไป  
   - วันศรีกฤษณชันมาษฐมี  เปนวันประสูติของพระกฤษณะอวตารปางท่ี ๘  จะอด
อาหารตั้งแตเชาถึงเท่ียงคืนเพ่ือเปนการบูชาพระกฤษณะ     
   - วันนวราตร ี  วันบูชาพระทุรคา ๙  วันรอบท่ี  ๒    
   - วันทีปาวลี (ทิวแถวของประทีป)  เปนวันท่ีพระรามเสด็จกลับเมืองอโยธยาหลังท่ี
ไดสังหารราวณะหรือทศกัณฐแลวในวันนี้ประชาชนจะจุดประทีปสวางไสวท่ัวบานท่ัวเมือง   ตอนเย็น
จะมีการบูชาเทพ ๕ องคคือพระลักษมี (เทพีแหงโชคลาภ)  เปนตน พระลักษมีซ่ึงเปนเทพีผูประทาน
โชคลาภและความร่ํารวยประชาชนจะตามประทีปท้ังคืนเพ่ือตอนรบัพระองค 
   - วันศิวราตรี  กลางคืนแหงพระศิวะเปนวันท่ีพระศิวะอภิเษกสมรสกับนางปารวตี
ธิดาของหิมวัต    
   - วันโหลิหรือโหลี   เปนเทศกาลท่ีเฉลิมฉลองกันอยางสนุกสนานท่ัวอินเดียคลายกับ
เทศกาลสงกรานตในประเทศไทย   นิยมใชสีฝุนหรือสีผสมน้ําสาดเขาใสกัน๙๘ 
 
  ๒.๕.๔.๖  หลักคําสอนเพ่ือสันติสุขอ่ืน ๆ  
 ศาสนาฮินดูสอนใหรักสันติภาพไมใชความรุนแรง ไมทํารายกัน ใหกระทําในสิ่งท่ีเปน
ประโยชนตอเพ่ือมนุษย๙๙  ศาสนาฮินดูมีธรรมในพระธรรมศาสตร มีอยู ๑๐ ประการดวยกันคือ      
    ๒.๕.๔.๖.๑  หลักฮินดูธรรม  ๑๐ ประการ  ไดแก 
        ๑. ธฤติ ไดแก ความม่ันคง ความกลาหาญ คือเพียรพยายามจนสําเร็จประโยชน
ตามท่ีประสงค 

๙๗[ออนไลน ], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/ 
neuxha-thi4  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

๙๘กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๑๐๗-๑๓๖. 

๙๙[ออนไลน ], แหล ง ท่ี มา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filenam 
e=index  [ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

                                                           

https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/%20neuxha-thi4
https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/%20neuxha-thi4
http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filenam%20e=index
http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filenam%20e=index


๔๔ 

         ๒. กษมา ไดแก ความอดทน หรืออดกลั้น คือมีความพากเพียรพยายาม 
         ๓. ทมะ ไดแก การระงับใจ การขมจิตใจ คือไมปลอยใจใหหวั่นไหว 
         ๔. อัสเตยะ ไดแก การไมลักขโมย ไมทําโจรกรรม 
         ๕. เศาจะ ไดแก ความบริสุทธิ์ การทําตนใหบริสุทธิ์ท้ังทางกายและจิตใจ 
         ๖. อินทรียนิครหะ ไดแก การระงับอินทรีย ๑๐   คือ  หม่ันสํารวจตนเองอยูเสมอ
วา อินทรียท้ัง ๑๐ เหลานั้นไดรับการบริหารหรือใชไปในทางท่ีถูกท่ีควรหรือไม   ไมปลอยอินทรียมัว
เมาจนเกินไปใหรูจักพอ 
        ๗. ธี  ไดแก ปญหา สติ ความคิด คือ มีความรูความเขาใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณี ธรรมะ สังคม และวัฒนธรรม 
        ๘. วิทยา ไดแก ความรูทางปรัชญา คือ มีความรูลึกซ้ึง 
        ๙. สัตยะ ไดแก ความจริง ความเห็นอันบริสุทธิ์ คือมีความจริงใจใหกัน 
       ๑๐. อโกธะ ไดแก ความไมโกรธ คือมีขันติ ความอดทน  และโสรัจจะความสงบ
เสง่ียม เอาชนะความโกรธ ดวยความไมโกรธ ไมอาฆาตมุงรายตอใคร 
 
    ๒.๕.๔.๖.๒  หลักนิยมะ ๑๐ ประการ คือ ขอควรปฏิบัติของศาสนิกฮินดู  

๑. หรี   ความละอายตอการทําความชั่ว    
   ๒. สันโตษะ  ความสันโดษ  การดําเนินชีวิตพอเพียง พอใจ  
   ๓. ทาน  การใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน     
  ๔. อัสติกยะ  มีศรัทธาแนบแนนเชื่อในพระเปนเจา เชื่อในเสนทางท่ีจะดําเนินไปสู
โมกษะหรือความพนไปจากการเวียนวายตายเกิด   เชื่อในประเพณีทางศาสนาท่ีสืบทอดกันตอๆมา  
ภักดีตอพระเปนเจา ศรัทธาในสิ่งท่ีวงศตระกูลเคยเคารพนับถือ 
   ๕. อีศวรปูชนะ  ปลูกฝงความภักดีตอพระเปนเจาดวยการบูชาและทําสมาธิมีหอง
พระไวในบาน   ถวายดอกไมผลไมหรืออาหารแดพระเปนเจา  ทองจําบทสวดบูชาพระเปนเจาดวยใจ
ท่ีเต็มไปดวยความภักดี  
  ๖. สิทธานตศรวณะ   ฟงคําสอน  ศึกษาคําสอนและรับฟงจากอาจารย (ทางศาสนา) 
ท่ีวงศตระกูลของตนเคารพนับถือ  
   ๗. มติ   พัฒนาจิตใจใหสูงข้ึน  แสวงหาความรู ท่ีแทจริงเก่ียวกับพระเปนเจา
จนกระท่ังเกิดความสวางข้ึนในภายใน 
   ๘. วรตะ  ปฏิบัติพรต  อดอาหารตามวันท่ีกําหนดไวทางศาสนา  
   ๙. ชปะ   สมาธิพรอมกับทองมนตรจนใจจดจออยูท่ีมนตร    
   ๑๐. ตปส  บําเพ็ญตบะตามคําแนะนําของอาจารยเพ่ือขจัดความชั่วในจิต 
 
   ๒.๕.๔.๖.๓  หลักยมะ ๑๐ ประการ คือ ขอหามในการปฏิบัติของศาสนิกฮินดู   
   ๑. อหิงสา  การไมทํารายคือการไมทํารายผูอ่ืนท้ังทางกายทางวาจาและทางใจ  
ดําเนินชีวิตท่ีเต็มไปดวยความกรุณา   ใหความเคารพสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดย นึกวาสิ่งมีชีวิตนั้นคือ พลัง
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ของพระเปนเจา  ดํารงชีวิตดวยวิถีทางแหงสันติ ไมทําตัวใหสิ่งมีชีวิตอ่ืนกลัวไมทําตัวใหเปนอันตราย
ตอสิ่งมีชีวิตอ่ืน   รับประอาหารท่ีไมมีเนื้อสัตว 
   ๒. สัตยะ   ความสัตยยึดม่ันในความสัตย  งดเวนการพูดเท็จยึดม่ันในคําม่ันสัญญา
พูดเฉพาะความจริงและใชคําท่ีเปนความหวังดีตอผูอ่ืน  
   ๓. อัสเตยะ  ไมลักทรัพย  ไมลัก ไมอยากไดของท่ีเขาไมไดให  
   ๔. พรหมจรยะหรือพรหมจรรย  ประพฤติตัวเชนพรหมคือควบคุมกามารมณเม่ือยัง
ไมแตงงานจะตองงดเวนการมีเพศสัมพันธ  เม่ือแตงงานแลวตองมี ความซ่ือสัตยตอสามีและภรรยา  
   ๕. กษมา  มีความอดทนอดกลั้นอดทน มีความอดทนและอดกลั้นตอเด็ก และตอ
ผูสูงอายุ  
  ๖. ธฤต ิ  ความมีจิตใจแนวแนม่ันคง  
  ๗. ทยา ความกรุณา  เอาชนะความมีใจโหดเหี้ยมโหดรายความรูสึกโกรธ  มองเห็น
พระเปนเจาในตัวมนุษยและสัตวท้ังหลายมีความรูสึกท่ีดีตอสัตวตอพืชและตอดิน   ใหอภัย เห็นใจคน
ตกทุกขไดยากใหความเคารพและนับถือคนท่ีออนแอ  
   ๘. อารชวะ  ความซ่ือตรง   ไมโกงไมหลอกลวง  
   ๙. มิตาหาระ   ควบคุมการบริโภคอาหารรับประทานอาหารพอประมาณ  ไม
รับประทานอาหารท่ีมีเนื้อคือเนื้อสัตว ปลาหอยไกไขฯลฯ   บริโภคเฉพาะอาหารมังสวิรัติ   
   ๑๐. เศาจะ   ความสะอาดบริสุทธิ์ ท้ังทางกายและภายในใจ ไมสุงสิงกับคนท่ี
ประพฤติมิชอบทางเพศ  ไมคบกับโจรหรือคนท่ีมีอาชีพไมสุจริ  หลีกเลี่ยงสื่อลามก  การใชกําลังทํา
รายผูอ่ืน  
 
 ๒.๕.๕  สันติภาพในศาสนาซิกข 
  ๒.๕.๕.๑ บริบทของศาสนาซิกข 
 ความเปนมาของศาสนาซิกข  ยอนความถึงประเทศอินเดียและอยูในยุคท่ีประเทศอินเดีย
อยูภายใตการปกครองของราชวงศโมกุลซ่ึงเปนมุสลิม   คุรุนานักก็ไดตั้งศาสนาซิกขข้ึนโดยทานปฏิเสธ
ไมยอมรับพระเจาท่ีมีจํานวนมากมาย  และระบบวรรณะตามทัศนะของศาสนาฮินดู  และการให
ความสําคัญอยางยิ่งตอสิ่งมีชีวิตตามทัศนะของศาสนาเชน  และการปฏิเสธโลกตามทัศนะของพุทธ
ศาสนา  รวมท้ังปฏิเสธหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม  คุรุนานักทําการประดิษฐานศาสนาซิกขสําเร็จ
ทําใหทานมีศัตรูมากมายโดยเฉพาะจากผูนําของราชวงศโมกุลท่ี๑๐๐  คําวาซิกขเปนภาษาปญจาบีตรง
กับภาษาสันสกฤตวาศิษยะและตรงกับภาษาบาลีวาสิกขะแปลวาศิษยหรือผูศึกษาเลาเรียน  ดังนั้น 
ชาวซิกขจึงมีฐานะเปนศิษยของคุรุหรือศาสดาของศาสนาซิกขทุกองค   พัฒนาการคําสอนของศาสนา
ซิกขนักวิชาการมีมุมมองตางกัน  ๒ ทัศนะ คือ  
  ๑. ศาสนาซิกขเกิดจากความพยายามของคุรุนานักท่ีพยายามพัฒนาศาสนาท่ีรวมจิต
วิญญาณของศาสนาฮินดูและอิสลามเขามาไวดวยกัน   ดังนั้นศาสนาซิกขจึงเปนศาสนาท่ี

๑๐๐Warren Matthews, World Religions (USA: Wadsworth Cengage Learning, 2010), p. 
156. 

                                                           



๔๖ 

ประนีประนอมศาสนาตางๆ ในอินเดีย   โดยเฉพาะศาสนาฮินดูกับศาสนาอิสลาม  เพ่ือสรางความเปน
เอกภาพหรือความเปนอันเดียวกัน  อันจะนามาซ่ึงสันติภาพท่ีแทจริงสวน 
  ๒.  ศาสนาซิกขไมใชศาสนาท่ีรวมเอาหลักการของศาสนาฮินดูและอิสลามเขามาไว
ดวยกัน  แตเปนการเปดเผยข้ึนใหมของคุรุนานักตางหาก  ดังนั้น  ศาสนาซิกขจึงเปนศาสนาท่ีพระเจา
เปดเผยตอศาสดาคุรุนานัก    
 
  ๒.๕.๕.๒ ศาสดาผูกอตั้ง 
 ศาสนาผูกอตั้งศาสนาซิกขคือคุรุนานัก  เกิด ค.ศ. ๑๔๖๘ ณ หมูบานตัลวันทิปจจุบัน
เรียกวา "นังกานาสาหิพ" ทางทิศตะวันตกเฉียงใตเมืองละฮอรริมฝงแมนาราวีประเทศปากีสถาน  
ตระกูลของทานนับถือศาสนาฮินดูเปนชนชั้นวรรณะพราหมณ    ทานนานักเปนคนมีสติปญญาและ
ชางคิดอานตั้งแตอยูในวัยเยาว  ไดศึกษาศาสนาฮินดูมีความรูแตกฉานในคัมภีรพระเวท   เม่ืออาย ุ๑๔ 
ปไดสมรสกับนางสุลขนี  เม่ือแตงงานแลวประมาณ ๑๐ ปมีบุตร ๒ คนคือศรีจันทและลักษมิทาส
ปรากฏวาชีวิตสมรสชวงหลังๆ หาความสุขไดยาก   ในท่ีสุดจึงตัดสินใจหนีภรรยาและลูกออกไปหา
ความสงบทางใจในปาเม่ืออายุ ๓๖ ป   เม่ือทานนานักเขาไปอยูในปาไดนั่งสมาธิทําจิตใหสงบขณะนั้น
ทานไดประสบการณทางจิตวาพระเจาไดประทานนาทิพยถวยหนึ่งใหนานักดื่มและไดทรงรับสั่งกับนา
นักวา จงไปสั่งสอนคนท้ังหลายเชนเดียวกับท่ีเจากระทําอยู   จงเปนผูมีเมตตาเปนผูสะอาดบูชาและ
กระทําใจใหเปนสมาธิ  ตอไปเจาจงเปนคุรุของคนท้ังหลาย" นานักไดรับประสบการณทางจิตแลวจึงได
เดินทางกลับไปสูหมูบานครองเครื่องแบบเปนนักพรตตั้งตัวเปนครูเท่ียวสั่งสอนคนตั้งตัวเปนแพทย
พยาบาลคนและเท่ียวแนะนําใหคนท้ังหลายมีศีลธรรมมีความจงรักภักดีตอพระเจาพระองคเดียว  คุรุ
นานักปฏิบัติตนเปนท้ังมุสลิมและฮินดูในขณะเดียวกัน  เชน  การแตงตัวออกสั่งสอนคนโดยคุรุนานัก
จะสวมเสื้อสีหมากสุกอันเปนสีแสดงถึงอิสรภาพ  แขวนลูกประคําท่ีทําดวยกระดูกไวท่ีคอและเจิมหนา
ดวยหญาฝรั่นตามความเชื่อของศาสนาฮินดู   แตขณะเดียวกันสวมหมวกตามแบบมุสลิมเพ่ือแสดงถึง
ความเปนกลางเปนตัวอยางใหศาสนิกของท้ังสองศาสนาไมใหยึดเอาศาสนาใดศาสนาหนึ่ง  อันเปน
เหตุใหเกิดความรังเกียจเคียดแคนท้ังสองฝาย  เพราะในขณะนั้นชาวมุสลิมและฮินดูกําลังวิวาทกันดวย
เรื่องเชื้อชาติ และศาสนา     
 คุรุนานักได ออกเดินทางไปตามเมืองตางๆ ในชมพูทวีปภาคเหนืออันเปนศูนยกลางของ
ศาสนาฮินดูจนข้ึนไปถึงแควนแคชเมียรในปจจุบัน  ใชเวลาในการสั่งสอนคนตามเมืองตางๆ ๑๒ ปมีผู
เลื่อมใสนับถือเปนอันมาก  แมวาคุรุนานักจะนุงหมแบบนักพรตแตก็ไมไดใชชีวิตแบบนักบวช    
เพราะศาสนาซิกขไมมีนักบวช   ทานยังคงอยูกับบุตรภรรยาตามเดิมเม่ืออายุได ๗๑ ปคุรุนานักรู
อวสานแหงชีวิตของตนจึงไดมอบหมายใหแกสาวกคนสําคัญชื่อลาหินา (บางแหงเรียกวาไภลาหนา) 
เพ่ือใหเปนศาสดาสืบทอดตําแหนงแทน  เปนศาสดาองคท่ี ๒ มีชื่อวาคุรุอังคัต๑๐๑ ปจจุบันเม่ือสิ้น
ศาสดาคุรุนานักแลวศาสนาซิกขก็ไดมีการสืบทอดตําแหนงศาสดามาโดยลําดับถึงจํานวน ๑๐ องค 
และตอจากศาสดาองคท่ี ๑๐  ก็ไมมีการแตงตั้งใครเปนศาสดาสืบทอด  โดยไดถือเอาคัมภีร (ครันถะ) 

๑๐๑ Ibid., p. 158-159. 

                                                           



๔๗ 

เปนศาสดาแทนสืบตอมาแทนจนกระท่ังปจจุบันนี้  และไดมีพัฒนาการจนกลายเปนนิกาย ๓ นิกาย 
คือ     
  ๑. นิกายอุทสิส (Udasis)   เนนปฏิบัติตามกฎหรือขอปฏิบัติในรูปแบบการบําเพ็ญพรต
ของศาสนาฮินดู  พุทธศาสนา และเชน  พวกเขาจะไมแตงงานและแตงกายสีเหลือเหมือนจีวรของ
นักบวชในพุทธศาสนา  หรือบางพวกก็เปลือยกายเหมือนนักบวชในศาสนาเชน  โดยมีภาชนะสําหรับ
ออกขออาหารเทานั้นเปนสมบัติติดตัว   พวกเขามักจะโกนศีรษะและหนวด  และนิยมเดินทางออก
เผยแพรศาสนาไปตามท่ีตางๆ 
  ๒. นิกายสหัชธรีหรือนานักปนถิ  จัดเปนพวกอนุรักษนิยมนับถือคุรุนานัก  เนนหนักไป
ในทางการดารงชีวิตแบบเรียบงาย  ดําเนินรอยตามหลักคําสอนของศาสดาคุรุนานัก  นิกายนี้นิยมโกน
หนวดเครา 
  ๓. นิกายขาลสาหรือสิงห  เนนหนักตามคําสอนของศาสดาคุรุโควินทสิงห  จะมีลักษณะ
ของนักรบเพ่ือปกปองชาวซิกข  ผูท่ีนับถือนิกายนี้จะไวผมตลอดท้ังหนวดเครายาวโดยไมตัดหรือโกน
ตลอดชีวิต๑๐๒   
  ศาสนาซิกขเปนศาสนาประเภทเทวนิยม มีพระเจาเพียงองคเดียว คือ สัจจะ พระผูสราง 
พระองคปราศจากความกลัว ความเคียดแคน เปนอมฤตไมเกิด มีข้ึนดวยพระองคเอง เปนผูยิ่งใหญ 
ทรงโอบออมอารี  คือ เชื่อวาพระเจาสรางโลก มีอํานาจยิ่งใหญและมีองคเดียว จึงนับวาเปนศาสนา
ประเภทเอกนิยม (Monotheism) และเปนศาสนาท่ีมีอายุนอยท่ีสุดในศาสนาของโลก๑๐๓  คําวา 
"ซิกข" เปนภาษาปญจาบ แปลวา ผูศึกษา หรือศิษย คือชาวซิกขทุกคนเปนศิษยของคุรุหรือครู มี
ดวยกันท้ังสิ้น ๑๐ องค มีคุรุนานักเปนองคแรก คุรุโควินทสิงหเปนองคสุดทาย ชาวซิกขทุกคนตองทํา
พิธี "ปาหุล" คือพิธีลางบาป เม่ือเสร็จพิธีแลวก็จะรับเอา "กะ" คือ การรับศีล ๕ ประการ  
  การรับศีล ๕ ประการ คือ การรับปฏิบัติตามสิ่งท่ีเริ่มตนดวยอักษร "ก" ๕ ประการ เดิมท่ี
เดียวมุงใหปฏิบัติสําหรับนักรบเพ่ือความนาเกรงขามและความคลองตัว  การท่ีคุรุโควินทสิงหได
บัญญัติศีลท้ัง ๕ ขอนี้ข้ึนมา  สาเหตุมาจากการทําสงครามเชนการสวมกําไลเหล็กหรือมีดพกประจําตัว
ก็ใหรูวาเปนพวกเดียวกันหรือจะตองมีอาวุธไวเพ่ือปองกันตนเองและเปนเครื่องเตือนใจใหเขมแข็ง
เหมือนเหล็กเปนตน๑๐๔  ศีลท้ัง ๕ มีดังตอไปนี้ ๑. เกศ การไวผมยาวโดยไมตัดเลย ๒. กังฆา หวีขนาด
เล็ก ๓. กฉา กางเกงขาสั้น ๔. กรา กําไลมือทําดวยเหล็ก ๕. กิรปาน ดาบ 
   เนื่องจากศาสนาซิกขเกิดข้ึนเพ่ือจะเชื่อมสะพานระหวางศาสนฮินดูกับมุสลิม  คนท่ีมานับ
ถือสวนมากมาจากศาสนาฮินดู  และนําเอาลักษณะการปฏิบัติทางศาสนาและสังคมแบบฮินดูมาดวย   
ศาสนาซิกขจึงเผชิญปญหาการดํารงเอกลักษณของตนไว  คนหนุมเปนจํานวนมากเลิกปฏิบัติธรรม
เนียม (ขาลสา) ของการไวผมและหนวด  แตก็มีบางพวกท่ียังคงไวผมและหนวดจึงทําใหยากท่ีจะแสดง

๑๐๒ Lewis M. Hopfe, Mark R.Woodward, Religions of the World, p.155-156. 
๑๐๓[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-

sasna-sikh-sikhism  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
๑๐๔ Lewis M. Hopfe, Mark R.Woodward, Religions of the World, (New Jersey: Upper 

Saddle river, 2007), p.154. 
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๔๘ 

ความแตกตางระหวางชาวซิกขกับฮินดู๑๐๕  สําหรับผูท่ีทําพิธีปาหุลแลวจะไดนามวา "สิงห" แปลวา 
สิงโต หรือ ราชสีห ตอทายเหมือนกันทุกคน ถือวาผานความเปนสมบัติของพระเจาแลว  ถาเปนหญิง
จะมีคําวา "กอร" (ผูกลา) ตอทายชื่อการทําพิธีลางบาปและรับอักษร ๕ ก. เพ่ือเปนชาวซิกขโดย
สมบูรณ๑๐๖   
 
 ๒.๕.๕.๓  คัมภีรในศาสนาซิกข  
 ๑. พระมหาคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบ คือ พระศาสดานิรันดรกาลของซิกข  ศาสนิกชนจึง
ถือปฏิบัติตอพระมหาคัมภีรดุจพระศาสดา   ศาสนสถานของซิกขซ่ึงเดิมเรียกวา “ธรรมศาลา” ไดรับ
การขนานนามเปน “คุรุดวารา” เม่ือไดมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีรมาประทับเปนองคประธานบน
บัลลังกในศาสนสถาน ทุกเชาเวลา ๐๔.๓๐ น. ศาสนาจารยจะอัญเชิญพระมหาคัมภีรมาประทับเปน
องคประธานในหองโถงชุมนุมเจริญธรรม แลวเวลาเย็น ๑๘.๐๐ น หลังจากมีการสวดภาวนาบทสวด
“แรหราส” เสร็จสิ้นลง ศาสนาจารยจะอัญเชิญพระมหาคัมภีรไปประทับชั้นบนสุดของอาคารในหอง 
“สุขอาศฺนะ”    
 ๒. คัมภีรอาทิครันถ   เปนศาสดาองคท่ี ๕  คุรุอรชุนจัดทําข้ึน 
  ๓. คัมภีรทสมครันถ  เปนความเรียงแบบรอยแกวซ่ึงไมคอยจะปรากฏในคัมภีรอาทิครันถ  
ศาสดาองคท่ี ๑๐ คือ คุรุโควินทสิงหเปนผูจัดทําข้ึนโดยการรวบรวมคําสอนของศาสดาองคกอนๆ บาง
องค๑๐๗ 
   ชาวซิกขมีความเชื่อวาคัมภีรครันถเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปรียบเหมือนพระเจา  จึงเฝาปฏิบัติ
ดูแลเปนอยางดี  เชน หุมหอพระคัมภีรดวยผาราคาแพง  ประดิษฐานบนแทนภายใตฉัตรและภายใน
มานท่ีปกดวยเกล็ดเพชร  เม่ือถึงเวลาเย็นเจาหนาท่ีจะอัญเชิญพระคัมภีรเขาไปประดิษฐานไวบนตั่ง
ทองในหองพิเศษ  ครั้งถึงเวลาเชาก็อัญเชิญออกมาประดิษฐานไวในมานตามเดิม  คอยดูแลไมใหคนมา
จับตองและไมใหฝุนละอองมาเกาะ เพราะถือวาเปนตัวแทนของพระเจา 
 ๒.๕.๕.๔  ขอหามประพฤติปฏิบัติ มี ๔ ประการ คือ  ๑) หามกระทําใด ๆ ท่ีลวงเกิน
ตอเกศา (การตัด ถอน โกนเกศาหรือขนในรางกาย)  ๒) หามรับประทานอาหารท่ีทําจากเนื้อสัตวท่ีถูก
ฆาโดยวิธีทรมาน ๓) หามมีเพศสัมพันธ กับบุคคลอ่ืนท่ีไมใชสามีหรือภรรยาของตนเอง  ๔) หามเสพ
ยาสูบหรือใชยาเสพติดทุกชนิด ทุกรูปแบบ๑๐๘ 
 
 
 ๒.๕.๕.๕ หลักแนวคดิคําสอนเพ่ือเสริมสรางสันติสุข 

๑๐๕ จินดา  จันทรแกว, ศาสนาปจจุบัน, หนา ๘๙-๙๐. 
๑๐๖ [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-

sasna-sikh-sikhism [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
๑๐๗ Robert E.Van Voorst, Anthology of Word Scriptures, (Canada: Wadsworth 

Thomson Learning, 2002), p.121-122. 
๑๐๘ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุม

สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๑๓๘-๑๗๖. 
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๔๙ 

 สันติสุขเกิดข้ึนไดบนพ้ืนฐานจากคําสอนของคุรุสําคัญ  ซ่ึงสรุปลงในหลักการใหญ ๔ 
ประการ คือ เรื่องความสามัคคี   เรื่องความเสมอภาค   เรื่องความศรัทธา  และเรื่องความจงรักภักดี
ตอคุรุท้ัง ๑๐ องค  และยังรวมถึงการกาวไปสูสุขอันเปนนิรันดร หรือนิรวาณ มีอยู ๕ ข้ัน ดังนี้ ๑. 
ธรรมขัณฑ อาณาจักรแหงกรรมดี และกรรมชั่ว การทําแตกรรมดี ๒. คิอานขัณฑ หรือ ญาณขัณฑ 
อาณาจักรแหงปญญา ๓. สรมขัณฑ อาณาจักรแหงมหาปติ ๔. กรรมขัณฑ อาณาจักรแหงกําลัง 
หมายถึง กําลังทางจิตไมหวาดกลัว ๕. สัจขัณฑ อาณาจักรแหงสัจจะ คือ ความเปนเอกภาพกับพระ
เจา๑๐๙ 
 วิธีปฏิบัติเพ่ือการเขาถึงสันติสุขหรือสันติภาพ  จะตองสรางจริตอัธยาศัย เพ่ือใหบรรลุสัจ
ธรรมชั้นสูงนั้น คือ  การสวดเพลงสรรเสริญพระนาม  การฟงพระธรรม  เพราะการฟงพระธรรม 
บุคคลยอมเปนประหนึ่งกับพระศิวะ หรือ พระพรหม  โดยการฟงพระนามบุคคลยอมบรรลุสัจจะ 
ความสันโดษ และทิพยปญญา 
 
 ๒.๕.๕.๖  หลักธรรมประจําชีวิตหรือศีล ๒๑ ประการ 
 ก. ขอปฏิบัติ คือ ๑. ใหนับถือศาสดาทุกองคเปนบิดา และถือวาตนเปนบุตรของบิดา ๒. 
ใหถือวาเมืองปาตลีบุตร (ปตนะในปจจุบัน) ท่ีโควินทสิงหเกิด กับเมืองอานันทปุระ (ท่ีโควินทสิงหหลบ
ไปตั้งหลักสูกับออรังเซบเม่ือรบแพ) วาเปนเมืองท่ีศักดิ์สิทธิ์ ๓. ใหยกเลิกการถือชั้นวรรณะ ๔. ใหสละ
ชีพในสนามรบ ๕. ใหบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๓ ประการ คือ ๑. สัจจะ (พระเจา) ศรี (ธรรมะ) อกาล (ความ
เท่ียงแทของพระเจา) ๒. ศาสโนวาท (คัมภีรอาทิครันถและทัสเวนปาทซาฮิบ) ๓. ความบริสุทธิ์ ๖. ให
มีศีลอันเปนสัญลักษณ ๕ คือ เกศา กังฆะ การา กิรปาน และกฉา พวกซิกขท่ีอยูในตางประเทศตองมี
มีดเล็กยาว ๒ นิ้วเสียบไวท่ีผม ๗. ใหมีชื่อลงทายวาสิงห (คือ ใหกลาหาญดังสิงโต) ๘. ใหฝกข่ีมา ฟน
ดาบ มวยปล้ํา เปนนิตย ๙. ใหถือคติวาตนเกิดมาเพ่ือชวยเหลือเปลื้องทุกขใหผูอ่ืน ๑๐. ใหนอบนอม
พระเจาและตอนรับแขกโดยถือวาเปนเรื่องจําเปน 
 ข. ขอหาม คือ ๑๑. หามมิใหซิกขกับซิกขวิวาทกันเอง ๑๒. หามมิใหพูดปด ๑๓. หามทํา
ผิดในเรื่องกามารมณ โลภ โกรธ หลง ๑๔. หามคบคนท่ีเปนปฏิปกษตอศาสนา ๑๕. หามคบคนท่ีไม
สงเสริมการกูชาติ ๑๖. หามนิยมใชสีแดง เชน เสื้อแดง หมวกแดง ๑๗. หามแกผาโพกศีรษะออก 
นอกจากเวลาอาบน้ํา ๑๘. หามเลนการพนันทุกชนิด ๑๙. หามตัดผม โกนหนวด โกนผม โกนเครา 
๒๐. หามเก่ียวของกับบุคคลท่ีเบียดเบียนศาสนา ๒๑. หามแตงกายหรูหราไรสาระ     
 
   ๒.๕.๕.๗  แนวปฏิบัติเพ่ือการเขาถึงสันติสุข     
   ๒.๕.๕.๗.๑ การเขาถึงพระเจาเปนส่ิงสูงสุด   ศาสดาคุรุนานักเนนย้ําวา พระเจา
เปนสิ่งสูงสุดทรงอยูในจิตวิญญาณของมนุษยเปนความจริงแทสูงสุด  มนุษยทุกคนสามารถเขาใจพระ
เจาไดโดยการมีประสบการณตรงตอพระเจาท่ีอยูในหัวใจหรือจิตวิญญาณของมนุษย  พระเจาทรงรัก

๑๐๙[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-
sasna-sikh-sikhism  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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๕๐ 

มวลมนุษยและเขาใกลมนุษยโดยพระวจนะของพระองค  โดยพระวจนะนั้นมนุษยจึงสามารถรูจักและ
เขาไปสูพระองคได    
   ๒.๕.๕.๗.๒  ความเขาใจโลกและมนุษย  ลักษณะท่ีแทจริงแลวโลกและมนุษยไมใช
สิ่งท่ีตรงกันขามจากพระเจา  พระเจาสิงสถิตอยูทุกหนแหงในโลก  แตก็อยูเหนือโลกแมพระเจาจะอยู
ในจิตวิญญาณของมนุษยแตก็อยูเหนือความเขาใจของมนุษย    โลกคือสถานท่ีท่ีสวยงามเปนพยานท่ี
แสดงถึงความยิ่งใหญของพระเจา  ในขณะท่ีบุคคลผูรักแตตนเองก็จะพบวาโลกคือศัตรูจิตวิญญาณ
ของมนุษยมีศักยภาพพอท่ีมีความสงบเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา    
  ๒.๕.๕.๗.๓  ความหลุดพนของมนุษย   พระเจาสามารถใหอภัยแกบุคคลผูมีบาป
หนาไดเม่ือบุคคลหันหนาเขามาหาพระเจาพระองคก็จะอภัยใหแกบุคคลนั้น  บุคคลท่ีไมไดรับการ
ชวยเหลือจะไมสามารถหลุดพนจากความทุกขได  การเห็นและการฟงคุรุสอนก็ยังไมเพียงพอ  บุคคล
จะตองพยายามเปนหนึ่งเดียวกับพระเจาภายในจิตใจของเขาเอง  การหลุดพนจึงจะเปนไปไดโดยการ
ลางบาปคือการนับถือศาสนาซิกขนั่นเอง    เปาหมายสูงสุดของศาสนาซิกขก็คือการเปนหนึ่งเดียวกับ
พระเจาซ่ึงจะทําใหมนุษยพบสันติภาพและความสุขท่ีเปนนิรันดร๑๑๐ 
    ๒.๕.๕.๗.๔  การปฏิบัติธรรมของศาสนา  ชาวซิกขจะปฏิบัติตามสัจธรรม  เพ่ือ
เอาชนะมารราย ๕ ประการ  ซ่ึงเปนสาเหตุของความขัดแยงท้ังปวง คือ   
 ตัณหา : คือ ความอยากอันเปนกิเลสเนื่องในสันดานของมนุษย   การดํารงชีวิต หาม
ประพฤติผิดในกาม  ไมลวงชายหรือหญิงท่ีไมใชสามีหรือภรรยาตน  ยกยองใหเกียรติสตรีอ่ืนดุจมารดา
พ่ีสาวนองสาวและบุตรี 
 ความโกรธ : สาเหตุพ้ืนฐานแหงการทะเลาะวิวาท   ทุกคนจะตองมีขันติมาควบคุม   และ
รูจักการใหอภัยไมจองเวรหรืออาฆาตผูใด 
 ความโลภ : คือ ความอยากไดเงินทองทรัพยสมบัติผลกําไรท่ีเกินขอบเขต  ใหพอใจใน
ทรัพยท่ีหามาได  และมีความสันโดษจึงจะสามารถควบคุมกิเลสได 
 ความหลง : คือ ความไมรูจริงและเชื่อในสิ่งท่ีผิดยึดม่ันถือม่ัน  เพราะไมมีปญญา 
ใครครวญ  ตองเขาใจในสัจธรรม  ใหยกเลิกการยึดถือความเปนของกูตัวกู 
 อหังการ :  ความอิจฉาริษยา จองหองอวดดี ยกตนขมทาน ซ่ึงจะทําลายความดีท่ีเรา
สะสมมาจนหมดสิ้น  ชาวซิกขจะตองออนนอมถอมตนใหอภัยและมีความเมตตากรุณารําลึกถึงคุณ
พระผูเปนเจาผูทรงประทานทุกสรรพสิ่งใหเรา 
  หลักในการปฏิบัติสัจจธรรมเพ่ือกําจัดมารท้ังหา ไดแก  ๑. สวดภาวนา “นาม-วาเฮคุรุ” 
ทุกขณะจิต ๒. ฝกอบรมจิตใจ  ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมในคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบและศาสนวินัย 
๓. ประกอบสัมมาอาชีวะโดยสุจริตธรรมในรูปของฆราวาส ๔. รับใชบริการสังคมและเพ่ือนมนุษยดวย
กายวาจาใจและทรัพย ๕. ดํารงชีวิตในรูปของฆราวาสไมลวงเกินสามีภรรยาหรือหญิงผูอ่ืน ๖. นับถือ
และเคารพสตรี เสมือนมารดาพ่ีสาว นองสาวบุตรีของตน๑๑๑   

๑๑๐ Warren Matthews, World Religions, p. 163. 
๑๑๑  [ออนไลน], แหลงท่ีมา: www.thaisikh.org   [ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙]. 
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๕๑ 

   นอกจากนี้ยังมีหลักธรรมท่ีตองปฏิบัติอ่ืน ๆ เชน หลักจะตองปฏิบัติเพิ่มเติม คือ ๑) ไมสบูบุหร่ี 
ไมดื่มน้าํเมา ๒) ไมบริโภคเนื้ออยางอิสลาม  ๓) ไมตัดผม ไมโกนหนวด ๔) ไมแตงกายหรือไมรวมประเพณีกับ
มุสลิม  และคําสอนพ้ืนฐานของศาสนาซิกขท่ีควรกลาวถึงอีกอยางหนึ่ง คือ ๑) สามัคคี คือ ความกลม
เกลียวไมขัดแยงกัน  ๒) เสมอภาค คือ สังคมใดก็ตามท่ีไมมีการแบงเพศและชั้นวรรณะ คนในสังคม
นั้นจะชวยกันสรรสรางสังคมจนบรรลุถึงความเจริญงอกงาม  ๓) ศรัทธา คือ ความเชื่อม่ันในพระเจาผู
เปนเอกโองการจะทําใหบุคคลมีความ กลาหาญ อดทน และวิริยะอุตสาหะ  และ ๔) ความรัก คือ 
พลังท่ีประสานใหทุกคนอยูรวมกันไดดวยความสุข  
 
   ๒.๕.๕.๘  แนวความเช่ือท่ีสงเสริมสันติสุขอ่ืน ๆ      
   นอกจากการปฏิบัติวินัยทางกาย คือ ชวยเหลือผูอ่ืนทางกายและวาจา  วินัยทางศีลธรรม
คือการเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม  และ วินัยทางจิตใจคือเชื่อในพระเจาเพียงพระองคเดียว  ศาสนาซิกขมี
ความชื่ออ่ืนๆ อีกท่ีสงเสริมการอยูรวมกันของสังคม กลาวคือ ๑.คัดคานการกดข่ี และอยุติธรรม   ๒.
การใหโอกาส  โลกนี้มีความหวังแมบุคคลท่ีทําผิดไปแลวแกไขเสียใหมก็จะเปนคนดีได  ซ่ึงจะตอง
ดําเนินตามคําสอนของพระเจาดวยพระมหากรุณาพระองคจะทรงชวยเหลือ  ๓.มุงการทําชีวิตใหเปน
ประโยชนแกโลก  ใหยึดม่ันในหนาท่ีการงาน   เคารพในคําสอนของคุรุนานัก  ๔.ตองมีความรูสึกอยู
ตลอดเวลาวา พระเจาอยูกับเราพระองค  จะนําเราไปสูจุดหมายปลายทาง  สวดออนวอนพระเจาดวย
จิตบริสุทธิ์มิไดมุงหวังวาจะประทานรางวัลหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ๕. เสียสละเพ่ือความเจริญของสังคม
ทุกคน  ตองทําตนเปนตัวอยางท่ีดีของผู อ่ืน หาลูทางเพ่ือยกฐานะของสังคมใหดีข้ึนและมีความ
ยุติธรรมในทุกกรณี ๖.สตรีมีฐานะเทาเทียมกับบุรุษ  ใหสิทธิทางศาสนาสตรีทุกคนมีสวนรวมใน
พิธีกรรมทางศาสนาและถือวาเปนสติของบุรุษ๑๑๒ 
 
 ๒.๕.๕.๙  พิธีกรรมเพ่ือสันติภาพ  
   ในศาสนาซิกขนั้นมีพิธีกรรมท่ีจัดไดวาเปนเครื่องมือทําใหมนุษยไดเกิดการหลอหลอมสู
ความเปนดี ซ่ึงมีพิธีกรรมหลายพิธีดวยกัน กลาวคือ  
      ๑. พิธีรับน้ําอมฤต (Baptism)  ชาวซิกขจะตองเขาพิธีรับนาอมฤตเพ่ือแสดงความ
เปนซิกขท่ีดีและเปนการรับคนเขาในศาสนา   
   ๒. พิธีเลนดนตรีสวรรค (Kirtan)  เปนการแสดงออกซ่ึงความเคารพในพระผูเปน
เจา  ชาวซิกขนิยมสวดมนตพรอมกับมีดนตรีบรรเลงประกอบและถือกันวาเปนดนตรีสวรรคท่ีจะชวย
ใหผูสวดไดมีจิตแนบแนนกับพระผูเปนเจาไดรวดเร็วและดีข้ึน  
   ๓. พิธีโพกศีรษะ (Turban หรือ Dastar)  ผาโพกศรีษะเปนสัญลักษณของนักบุญ
และนักปราชญ  สัญลักษณแสดงถึงความสืบเนื่องหรือเปนผูสืบทอดแทนบิดาตอไป  ผาโพกศรีษะ
เรียกวาดัสตาร (Dastar)  สวนสีนั้นไมมีการจํากัดข้ึนอยูกับความนิยม  ผาโพกศีรษะนี้จะถูกถอดออก

๑๑๒ จินดา จันทรแกว, ศาสนาปจจุบัน, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๓๒), หนา ๘๕-๘๖. 

                                                           



๕๒ 

ตอเม่ือเปนการลงโทษหรือเปนการลบหลูเกียรติ   การโพกศีรษะจึงหมายถึงวิถีชีวิตและจิตใจของชาว
ซิกขท่ีมีตอศาสนาอยางม่ันคง 
    ๔.  ประเพณีครัวทาน (Free Kitchen)   คือ ครัวสาธารณะท่ีเปดใหคนท่ัวไปได
รับประทานอาหารรวมกันไมวาจะมีวรรณะใดเพศใดหรือชาติใดก็ตามทุกคนยอมไดรับการปฏิบัติท่ี
เหมือนและเทาเทียมกัน   ปจจุบันนี้การรับประทานอาหารในโรงครัวสาธารณะนี้ถือวาเปนการสราง
ความเปนอันหนึ่งเดียวกัน  ซ่ึงเปนหลักสําคัญในศาสนา  บุคคลท่ีเขามาในโรงครัวนี้จะตองนั่งบนพ้ืนท่ี
จัดไวเรียงเปนแถวในระดับเสมอกัน  ไมมีเจา  ไมมีนาย  ไมมีความแตกตางทางเชื้อชาติศาสนา          
โดยจะชวยกันทําอาหารและบริการรับใชผูมารับประทานทุกคนอยางเทาเทียมกัน ๑๑๓ 
   กลาวโดยสรุปแลว หลักการสรางสันติภาพของศาสนาซิกข คือ  เนนความสามัคคี    
ความเสมอภาค  ความศรัทธา  และ ความจงรักภักดีตอคุรุท้ัง ๑๐ องค  การเขาถึงพระเจาเปนสิ่ง
สูงสุด  ความหลุดพน และการเพียรพยายามละมารท้ัง ๕  คือ ตัณหา  ความโกรธ  ความโลภ ความ
หลง ความอหังการ ดวยการสวดมนตภาวนา  ฝกสมาธิอบรมจิตใจ   ประกอบสัมมาอาชีวะ รับใช
บริการสังคมและเพ่ือนมนุษยดวยกายวาจาใจและทรัพย  ไมลวงเกินสามีภรรยาหรือหญิงผูอ่ืน  นับถือ
และเคารพสตรี   เวนจากการฆาสัตว ตลอดถึงหามรับประทานอาหารท่ีทําจากเนื้อสัตวท่ีถูกฆาโดยวิธี
ทรมาน  ตอตานการกดกดข่ี และอยุติธรรม ใหโอกาสเพ่ือนมนุษยท่ีเคยทําผิดไปแลว เสียสละเพ่ือ
ความเจริญของสังคมทุกคน  และท่ีสรางสันติสุขในเชิงประจักษอีกอยางหนึ่ง คือ การสรางครัวทาน 
(Free Kitchen)   คือ ครัวสาธารณะท่ีเปดใหคนท่ัวไปไดรับประทานอาหารรวมกัน  เปนการบริจาค
ทานท่ีเปดใจกวาง และกาวขามความแตกตางทางเชื้อชาติศาสนา  จากนัยยะของหลักการดังกลาว ได
สะทอนถึงรูปแบบแนวทางและเครื่องมือในการสรางสันติสุขในบริบทของศาสนซิกขไดเปนอยางดี     
      
๒.๖ สรุป   
 การสรางสันติภาพหรือสันติสุขให เกิดข้ึนในสังคมมนุษยนั้นมีหลากหลายวิธีและ
หลากหลายองคกร   แตสันติภาพก็ใชวาจะเกิดข้ึนไดอยางถองแท  ดังนั้น มิติสันติภาพควรจะมีมิติ
ของศาสนาดวย   ดวยวามนุษยสวนใหญตางก็นับถือศาสนาเปนวิถีชีวิตอยูแลว   อีกอยางหนึ่งศาสนา
นั้นตางมีเปาหมายและปณิธานในการกอตั้งก็เพ่ือสรางความสุขใหแกมนุษย  ดังนั้นเราควรมาชวนกัน
คนหาเครื่องมือหรือแนวทางการสรางสันติภาพจากบริบทของแตละศาสนา   ความจริงหากศาสนาไม
สามารถท่ีจะทําใหผูนับถือมีความสุขในการอยูรวมกันหรือการดําเนินชีวิต  ไมสามารถลดความ
หวาดระแวง และหวาดกลัวตอมนุษยดวยกันแลว   คุณคาของศาสนายอมลดนอยลงไป  ดังนั้น
นอกจากจะเปนการอาศัยศาสนาเปนทางเลือกแลว  ในอีกดานหนึ่งยังชวยใหทุกคนท่ีนับถือศาสนาได
หันไปศึกษาศาสนาของตนใหถองแท  ใหเขาใจศาสนาของตนไดอยางลึกซ่ึง  ดวยเชื่อวา เม่ือทุกคน
เห็นคุณคาของศาสนาท่ีสามารถสรางสันติภาพได  ก็จะพยายามศึกษาและปฏิบัติเพ่ือใหเขาถึงเนื้อแท 
หรือแกนแทของศาสนา  เม่ือทุกคนใหความสําคัญตอศาสนาก็ยอมเปนหลักประกันไดวาทุกคนยอม
คนพบชองทางการเขาถึงความสุข   เพราะวาศาสนาทุกศาสนาลวนมีนัยท่ีมุงเนนใหมวลมนุษยชาติอยู

๑๑๓ธรรมกาย, ศาสนศึกษา, (ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอรเนีย, ๒๕๕๐), หนา ๑๘๘-
๑๙๐. 

                                                           



๕๓ 

รวมกันอยางสงบ และสันติ  อีกท้ังเปนไปเพ่ือการสนับสนุนและสงเสริมแนวทางสันติภาพ สันติวิธี
ความสมานฉันท และความปรองดองของคนในชาติและสังคมโลก 
 การใหความสําคัญตอศาสนายอมเปนการยืนหยัดในคําสอนและชวยกันเผยแผคําสอนท่ี
สรางสรรสันติภาพใหกวางขวาง  ดวยวาถาศาสนามีคนศึกษาหรือรูนอยยอมเปนเหตุใหคนบางคนทํา
การบิดเบือนหรือแปรรูปคําสอนหรือหลักการทางศาสนาท่ีทรงคุณคาไปสูการรับใชอุดมการณ 
ผลประโยชนความตองการ และอํานาจของกลุมตน หรือองคกรของตน ซ่ึงศาสนาอาจตกเปน
เครื่องมือท่ีถูกนําไปใชสรางความขัดแยงได  ดังนั้น มิติของสันติภาพทางศาสนายอมมีแนนอน 
เพียงแตไมไดรับการเผยแผใหแพรหลาย   ทุกฝายไมวาจะเปนศาสนบุคคลหรือองคกรทางศาสนาตาง 
ๆ ตองพยายามชักนํา และชักพาใหศาสนิกท่ีเคารพศรัทธาและนับถือใหหลุดออกไปจากกับดักของ
ความขัดแยง  นําคําสอนทางศาสนามารับใชมนุษยชาติเพ่ือการรูเทาทันและพัฒนาตัวเองและสังคมให
อยูรวมกันอยางมีความสุข  มารวมกันคนหาแนวทางหรือสงเสริมการสรางความรัก ความเมตตา 
กรุณา การแบงปนชวยเหลื่อ  การอดทน การใหอภัยใหเกิดข้ึนออยางแพรหลาย  ดวยเชื่อวา เม่ือ
ศาสนามีบทบาทเปนแกนนําในการสรางสรรสันติภาพ สภาวะความคิดท่ีเกิดจากการเกลียดชัง การมุง
รายกันก็จะลดนอยลงและไมปรากฎ  จะกอเกิดสังคมแหงการใหอภัยและอดทนตอกันและกันมากข้ึน  



๕๔ 
 

  
 บทที่ ๓ 

เปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพระหวางศาสนา 
  

 ในบทนี้จะทําการศึกษาเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพของแต
ละศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ซิกข ฮินดู เพ่ือสะทอนใหเห็นจุดแข็ง  จุดเหมือน  จุดตาง  
จุดรวม ของแนวคิดและวิธีปฏิบัติท่ีสงเสริมสันติภาพหรือสรางสังคมสันติสุข  พรอมท้ังบูรณาการให
เกิดองคความรู แนวคิดและวิถีปฏิบัติเพ่ือการนําไปใชในการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพใน
สังคมปจจุบัน    
 
๓.๑  คุณคาและความสําคัญของศาสนา 
  มิติของความขัดแยง  นักวิชาการหลายฝายตางเห็นตรงกันวา ความขัดแยงมีสาเหตุจาก
การอยากไดผลประโยชน การตองการอํานาจ การตองการความยิ่งใหญ ท่ีจะสามารถครอบงําผูอ่ืน
หรือบังคับเขาได ตลอดถึงปจจัยเรื่องลัทธิ ศาสนา และอุดมการณตาง ๆ  เปนท่ีนาคิดอยางยิ่ง คือ 
ความขัดแยงท่ีเกิดจากศาสนา เพราะโดยพ้ืนฐานแลวศาสนาสอนใหคนเปนคนดี  แตทําไมศาสนาจึง
ถูกกลายเปนสวนหนึ่งของสาเหตุของความขัดแยง  เปนไปไดหรือไมวา ผูคนท่ีนับถือศาสนานั้นไม
เขาถึงคําสอนท่ีแทจริงของศาสนาของตน   หรือศาสนาไดกลายเปนเครื่องมือหรือเปนเง่ือนไขในการ
ตอสูกันแลว   ท้ังๆ ท่ีเรื่องของศาสนาเปนเรื่องของจิตวิญญาณท่ีสรางความสงบสุข   ดังนั้น เปนความ
จําเปนท่ีจะตองชวยกันคนหาแนวทางในการใชศาสนาเปนเครื่องมือสรางสันติสุข  และทําอยางไรเรา
จึงจะมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตอผูนับถือลัทธิศาสนาอ่ืน  หรือปรับใชคําสอนใหเหมาะสมกับ
สังคมเพ่ือชวยสรางบรรยากาศแหงการแกปญหาความขัดแยง  โดยศึกษาและเห็นคุณคาของแตละ
ศาสนาเพ่ือทําความเขาใจสารัตถะของศาสนา เพ่ือความอยูรวมกันในประชาคมโลกไดอยางมีความสุข   
การมีความเขาใจในแตละศาสนาจะทําใหเกิดการปรับตัว หรือปฏิบัติ และนําคําสอนทางศาสนามาใช
ให เกิดสันติสุขตอสังคมในหลายมิติได  เชน  เพ่ือการดํารงรักษาความบริสุทธิ์ของคําสอนไว   
การศึกษาคําสอนเพ่ือใหเราไดเขาใจอยางทองแทในคําสอนแตละศาสนา   เพ่ือปองกันการนําเอา
ศาสนาเปนเครื่องมือในการหาผลประโยชนใหแกตนเอง  เชน นักการเมือง และอ่ืนๆ ซ่ึงอาจกอปญหา
ไดในอนาคต  ทุกฝายควรชี้นําใหทุกฝายยึดหลักการทางศาสนาไว  ดังนั้น การพัฒนา ฝกฝนอบรม
เพ่ือใหมนุษยมีความรู มีจริยธรรม มีความม่ันคงในหลักคําสอนทางศาสนา คือ มีความเขาใจในปญหา
ของชีวิตและตระหนักในคุณคาของหลักธรรมใหมากข้ึน จึงมีความจําเปนท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาตอ
การอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมมนุษย      
  การเปรียบเทียบหลักการและแนวทางปฏิบัติระหวางศาสนา จะชวยใหเกิดการปรองดอง
ถอยทีถอยอาศัยกันและกัน  มีการเขาใจในวิถีของแตละศาสนามากข้ึน  เปนแนวทางใหเกิดความ
ปรองดองและเปนบรรยากาศแหงความปรองดองระหวางศาสนา เปนเรื่องท่ีนาทําความเขาใจแลว
นํามาปรับใชในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา  ดังจะเห็นไดจาก  ในสมัยพุทธกาลพระพุทธ
องคและพระสาวกมีทาทีคอนขางเปนมิตรกับผูนับถือศาสนาอ่ืน ไมเคยคิดวาเขาเปนศัตรูท่ีตองทําราย 



๕๕ 

แตถือวาเปนเพ่ือนมนุษยท่ีมีศักดิ์และมีเกียติเหมือนกัน จึงทรงปฏิบัติตอผูนับถือศาสนาอ่ืนดวยความ
ปรารถนาดี๑   ซ่ึงในบางบริบทพระพุทธเจาพระองคประกาศพระศาสนาดวยทาทีของการปรองดอง 
คือ การปฏิรูปคงคําสอนดั้งเดิมไว  เพราะสังคมอินเดียดั้งเดิมมีกระแสวัฒนธรรมและลัทธิตางๆ  ทําให
พระพุทธเจาตองมีความเก่ียวของกับถอยคําทางศาสนา  พระพุทธเจาไมทรงหักลางคําสอนหรือ
ถอยคําของศาสนาอ่ืนอยางทันที เชน คําสอนเรื่องอัตตาหรือตัวตนท่ีกลาวถึงความเปนอมตะ มีอิสระ
จากความชั่วราย ไมอยูภายใตการจํากัดของอายุ แตพยายามใหกลมกลืนเปลี่ยนแปลงไปอยางไมรูตัว
หรือบางทีก็ใชวิธีการโอนออนผอนตาม คําสอนใดถูกตองดีงามพระองคก็ทรงรับรองวาถูกตองดีงาม
เปนของสากลโดยธรรมชาติ คําสอนท่ียังไมดีพระองคก็ปรับปรุงใหดีข้ึนอยางมีเหตุผล สิ่งท่ีดีงาม
พระองคทรงยกยอง  คําสอนของศาสนาพราหมณมีอยูอยางไร พระองคไมทรงหักลาง แตจะทรง
ปฏิรูปใหมนามาใชในทางพระพุทธศาสนาเชน คําวา พรหม ทางศาสนาพราหมณหมายถึง ผูสรางโลก 
แตพระองคทรงเอามาใชในความหมายใหม หมายถึง มารดาบิดา คําสอนใดท่ีมีความขัดแยงกับพุทธ
ศาสนาทรงชี้แจงแถลงใหเห็นวาการปฏิบัติเชนนั้นไมใชแกนสารพรอมท้ังแนะนําแนวทางปฏิบัติท่ี
ถูกตองให๒ 
    ดังนั้น การเขาถึงสารัตถะ (Essence) คือ คุณลักษณะหรือภาวะอันเปนเนื้อแทของแตละ
ศาสนาจึงเปนสิ่งมีคุณคาและเปนสิ่งจําเปน กลาวคือ การเขาถึงหลักศีลธรรมแทจริง  ซ่ึงเปนสิ่งตองไม
มีวันเปลี่ยน ตองเปนความจริงแท (Absolute) และตองไมมีความเห็นใดๆ เขามาแทรก (Objective) 
ตองคงไวเสมอ  นี้เปนเหตุผลในการวิจัยศึกษาในบทนี้ในอันท่ีจะคนหาและเปรียบเทียบสารัตถะสัจ
ธรรมท่ีแทจริงของแตละศาสนา เพ่ือสังคมจะไดมีโอกาสเรียนรูและเขาใจ และนํามาปฏิบัติรวมกันเพ่ือ
สรางสรรคสังคมใหเกิดสันติสุข  
 
๓.๒  หลักการและวิธีปฏิบัติทางศาสนา 
   ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ความเชื่อทางศาสนาท่ีแตกตางหลากหลาย กอใหเกิดวิถี
ปฏิบัติท่ีแตกตาง แบงแยก และแปลกแยก โดยแตละศาสนามีอุดมการณมุงม่ันท่ีจะธํารงรักษาความ
บริสุทธิ์ ความม่ันคง ของศาสนาและหลักศรัทธา ทําใหเกิดภาวการณยึดม่ันถือม่ัน  นําไปสูการไมลง
รอยกันในท่ีสุด  นอกเหนือจากความแตกตางหลากหลายระหวางชาติพันธ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรม ความแปลกแยก มีพ้ืนฐานท่ีต้ังอยูบนอคติทางศาสนา แฝงเรนไวดวยความรูสึกตอตานกัน 
เปนศัตรูกัน ถือเขา ถือเรา โอกาสท่ีจะเกิดความกระทบกระท่ังกันไดงาย แมในเรื่องเล็กนอย ท่ีโนม
นําไปสูความรูสึกดูหม่ิน ดูแคลน  และการกระทําท่ีรุนแรง  ความขัดแยงทางศาสนาเปนความขัดแยง
ท่ีเกิดข้ึนงายและรุนแรง เนื่องจากผูนับถือศาสนาแบบยึดม่ันถือม่ันจะเห็นวาศาสนาหรือลัทธิท่ีตนนับ
ถือดีกวาของผูอ่ืนละไมยอมรับคนตางศาสนาตางลัทธิ ท้ังนี้เพราะคนเหลานั้นมีพ้ืนฐานความเชื่อ

๑ พระมหาประกาศิต อาจารปาลี (แกวกองเกตุ).  การสรางความปรองดองระหวางศาสนา”.  วารสาร
สันติศึกษาปริทรรศน มจร. ๑ (๑) : ๑๕๙.   

๒ Chandradhar Sharma,  A Critical Survey of Indian Philosophy,  (8 th ed.), (Delhi: 
Motilal Banarsidass, 1991), p.19, พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺ โต), พุทธธรรม, พิมพครั้ งท่ี  ๑๕ , 
(กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๕๒), หนา ๘,  เสถียร โพธินันทะ, ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี ๔,  
(กรุงเทพมหานคร: สรางสรรคบุคส, ๒๕๔๔), หนา ๓๘. 

                                                           



๕๖ 

ตางกันและตีความศาสนาไปตามความเชื่อของตน   ผลท่ีตามคือ แบงแยก แขงขัน ไมไวใจกัน เม่ือเกิด
การแขงขันก็ตั้งปอมสูกันและไมไวใจกัน ก็อยากทําลายฝายตรงขาม๓ 
   สาเหตุของความขัดแยงทางศาสนาหรือมารท่ีซอนอยูในใจของผูนับถือศาสนา  คือ         
๑)  ตัณหา คือ อยากไดผลประโยชน อยากไดสิ่งบริโภค ทรัพยสมบัติ ความพรั่งพรอม มาบํารุงบําเรอ
ตัวใหมีมากท่ีสุด ขอนี้เปนเหตุใหญใหคนขัดแยงจนแมกระท่ังยกทัพไปรบราฆาฟนกัน ๒) อยากใหญ 
คือ ตองการอํานาจ ตองการความยิ่งใหญ ท่ีจะสามารถครอบงําผูอ่ืนหรือบังคับเขาได ขอนี้ทาน
เรียกวามานะ ๓) ความใจแคบ ปจจัยเรื่องลัทธิ ศาสนา และอุดมการณตางๆ   โดยถือรั้นไมยอมรับไม
ยอมฟงซ่ึงกันและกัน๔ ดังจะเห็นไดจากปรากฏเปนสงครามทางศาสนาหรือสงครามครูเสดระหวาง  
คริสเตียนกับอิสลามในสมัยโบราณ ซ่ึงตางก็เชื่อม่ันวา ศรัทธาของตนเองนั้นบริสุทธิ์ท่ีสุดเหนืออ่ืนใด
และไมไดเรียนรูความอดกลั้นอดทนตอความหลากและความแตกตางทางความคิดและความเชื่อ 
ดังนั้นการคนหาจุดแข็ง   จุดเหมือน   จุดตาง  จุดรวมของแตละศาสนาจึงเปนสิ่งสําคัญเพ่ือใหเกิด
ความเขาใจตอแนวทางปฏิบัติของแตละศาสนา  เพ่ือใหเกิดการเรียนรู ยอมรับ และเคารพในวิถีปฏิบัติ
ของแตละศาสนา   
  จากการไดศึกษาคําสอนและแนวทางปฏิบัติของแตละศาสนาในบทท่ีสองไดพบคําสอนและ
แนวทางปฏิบัติซ่ึงมีท้ังจุดแข็ง   จุดเหมือน   จุดตาง  จุดรวมแตกตางกันไป  ดังนั้นเพ่ือใหงายตอการ
ทําความเขาใจ  ผูวิจัยจะอธิบายประระเด็นจุดแข็ง   จุดเหมือน   จุดตาง  จุดรวมคําสอนในแตละ
ศาสนากอน ถัดจากนั้นจะทําการเปรียบเทียบคําสอนในรูปแบบท่ีเปนตาราง เพ่ือใหเห็นบริบทของคํา
สอนและแนวทางปฏิบัติแตละศาสนาไดชัดเจนมากยิ่งข้ึน  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 ๓.๒.๑  ลักษณะเดนของคําสอนเพ่ือสันติสุขในพระพุทธศาสนา 
  ทางพระพุทธศาสนามีหลักการพ้ืนฐานท่ีสะทอนอัตลักษณพระพุทธศาสนา กลาวคือ ถา
การปฏิบัติท่ีตรงขามจากนี้ถือไดวาไมใชคําสอนทางพระพุทธศาสนา  หลักการดังกลาวเรียกวา หลัก
โอวาทปาฏิโมกข คือ มีหลักการวาดวยการไมทําบาป การหม่ันทํากุศล และการชําระจิตของตน ใน
ขณะเดียวกันก็มีอุดมการณ  คือ ความอดกลั้น  มีพระนิพพานเปนเปาหมาย  ดํารงอยูในวิถีของ
นักบวชท่ีไมกําจัดสัตวอ่ืน ไมทํารายสัตว  กรอบโดยภาพรวมแลวมีวิธีปฏิบัติสอดคลองกับเปาหมาย
อุดมการณ  คือ การไมวาราย  ไมทําราย  สํารวมในศีล รูประมาณในการบริโภค เปนคนรักสงบ และ
หม่ันฝกจิตอยูเสมอ๕  ถาวาดวยหลักธรรมท่ีเปนชุดหลักคําสอนท่ีสงเสริมสันติภาพนั้นมีมากมาย  แต
เพ่ือใหเขาใจงาย  ผูวิจัยจึงจึดจัดคําสอนเปนหมวดหมูตามกรอบของหลักปธาน ๔  กลาวคือ  ๑. สังวร

๓ กีรติ  บุญเจือ,  ปรัชญาประสาชาวบาน,  (กรงุเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเซนตจอหน, ๒๕๔๖), 
หนา ๗๙-๘๐,  สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญา, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ศยาม, ๒๕๔๘), หนา ๑๘๙.   

 ๔ พระพรหมคุณาภรณ ป.อ. ปยุตฺโต,  วิถีสูสันติภาพ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: พิมพสวย, 
๒๕๕๐), หนา  ๑๓-๑๔. 

๕ โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา, บทสวดมนตทําวัตรเชาเย็น, (กรุงเทพ:โรงพิมพ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๗), หนา ๖๒. 

                                                           



๕๗ 

ปธาน  การปองกัน  ๒. ปหานปธาน การแกไขเยียวยา  ๓. ภาวนาปธาน  การเสริมสรางพัฒนา       
๔. อนุรักขนาปธาน  การรักษา สนับสนุน สงเสริม๖ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
   ๑.  สังวรปธาน  คือ  การปองกันความขัดแยงมีหลักธรรมท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูวิจัยเลือกคัด
สรรมานําเสนอบางสวนเพียง  ๕ ชุดหลักธรรม ไดแก   ศีล ๕  อคติ ๔   กาลามสูตร  คารวตา ๖  
และขันติ   

     ๑.๑ ศีล ๕ โดยแยก ๓ สวน คือ   
    สันติภาพทางกาย (พฤติกรรมทางกาย) มี ๓  ประเภทคือ   การงดเวน
จากทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป   การงดเวนจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของ   มิไดใหดวยอาการแหง
ขโมย  และ การเวนจากการประพฤติผิดในกาม  
          สันติภาพทางวาจา  (วาจา คําพูด) มี ๔  ประเภทคือ ละเวนการพูดปด  
พูดแตความจริง   ละเวนคําพูดท่ีกอใหโกรธและทะเลาะวิวาท  พูดกอใหเกิดความสามัคคี ละเวนจาก
คําพูดท่ีหยาบ  พูดแตคําออนหวาน   และละเวนจากการพูดเพอเจอ และไมมีจุดหมายไรสาระ๗   
      สันติภาพทางใจ (ทัศนคติ) มี ๓ ประเภท คือ  การรักษาใจ หรือ
เอาชนะใจของตนเองจากความโลภ ความโกรธ ความหลง   
     ๑.๒ การงดเวนจากหลักอคติ ๔   ไดแก เวนความลําเอียงเพราะความรัก  เพราะ
ความเกลียดชัง  เพราะความหลง (Delusion)   และเพราะความหวาดกลัว  
    ๑.๓ ยึดหลักกาลามสูตร  คือ วิธีปฎิบัติในเรื่องท่ีควรสงสัย ใชเหตุผลและผล
เปาหมายท่ีปรากฎตามมาเปนหลัก ในการพิจารณาใครครวญ  ไดแก   อยาปลงใจเชื่อ ดวยการฟง
ตามกันมา   ดวยการถือสืบๆกันมา   ดวยการเลาลือ   ดวยการอางตํารา หรือคัมภีร  อยาปลงใจเชื่อ 
เพราะตรรกะ  นึกเดา  เพราะอนุมาน  คาดคะเน อยาปลงใจเชื่อ ดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล   
เพราะเขาไดกับทฤษฎีท่ีพินิจไว เพราะมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได    เพราะนับถือวา ทาน
สมณะนี้เปนครูของเรา  จะเชื่อก็ตอเม่ือเวลาใด รูเขาใจดวยตนวา ธรรมเหลานั้น เปนอกุศล เปนกุศล 
มีโทษ ไมมีโทษ เปนตนแลว จึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้น 
      ๑.๔ หลักคารวตา ๖  คือ การเคารพใหเกียรติกันและกัน  ไดแก   ความเคารพใน
พระพุทธเจา  ความเคารพในธรรม    ความเคารพในสงฆ    ความเคารพในการศึกษา   ความเคารพ
ในความไมประมาท   ความเคารพในปฏิสันถาร หรือ การตอนรับ 
     ๑.๕ หลักขันติ ความอดทน  คือ ความอดทนอดกลั้นตออารมณความรูสึกท่ีไม
ชอบใจ และอดทนตอความลําบากทางกาย  ความอดทนยอมนํามาซ่ึงความสุขตอตนและสังคม 
กลาวคือทําใหตนเปนท่ีรัก เปนท่ีพอใจของคนมาก   ไมมากไปดวยเวร   ไมมากไปดวยโทษ    
 ๒.  ปหานปธาน  คือ การแกไขเยียวยาความขัดแยงมีหลักธรรมท่ีเก่ียวของท่ีผูวิจัยเลือก
นําเสนอ   ๒ ชุดหลักธรรม ไดแก การละนิวรณ ๕  การยึดหลักสังคหวัตถุ ๔  ดังนี้ 

๖ พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๖, 
(กรุงเทพฯ:เอส. อาร. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส จํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๑๒๑. 

๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา ๗๖๙. 

                                                           



๕๘ 

   ๑.๒.๑ ละนิวรณ ๕ ดุจงูลอกคราบ  ไดแกการเพียรพยายามละสาเหตุของความ
ขัดแยง คือ การละนิวรณ ๕  เพราะอุปสรรคขัดขวางก้ันจิต ทําใหจิตเศราหมองหรือเอ้ือตอการทํา
ความชั่วตาง ๆ ไดแก  ๑.กามฉันทะ คือ ตัณหา  ๒. พยาบาท ความเกลียดชัง  ๓. ถีนมิทธะ ความงวง
เหงา   ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซาน  ๕. วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย ถาละได ขมไดก็จะทําไห
มนุษยไมตกเปนเหยื่อของการครอบงําและชักจูงไปในทางท่ีชั่ว 
    ๑.๒.๒  หลักสังคหวัตถุ ๔  เปนชุดหลักธรรมชวยสมานสังคม  สงเคราะหเยียวยา
หรือสรางมนุษยสัมพันธ๘ รับผิดชอบตอสังคม ครองใจกัน ยึดเหนี่ยวใจกัน ประสานใจและเหนี่ยวรั้งใจ 
คนท่ีรักใครนับถืออยูแลวก็ยิ่งชวยใหแนนแฟนยิ่งข้ึน โดยความหมายท่ีเขาใจกันงายๆ ก็คือวิธีทําใหคน
รักนั่นเอง๙  ไดแก  ๑. ทาน คือ การให การแบงปน ชวยเหลือเยียวยา  ๒. ปยวาจา คือ การสื่อสาร
เจรจาท่ีสรางความรักความสามัคคีตอกัน  ๓. อัตถจริยา คือ การมีจิตอาสา เสียสละมุงสรางประโยชน
๔. สมานัตตตา  คือ การวางฐานะของตนเหมาะสม ไมเหินหาง    
 ๑.๓ ภาวนาปธาน  กระบวนการเสริมสรางสันติภาพ มีหลักธรรมท่ีเก่ียวของท่ีผูวิจัยเลือก
นําเสนอเพียง  ๔  ชุดหลักธรรม ไดแก อัตถะ ๓  หลักพรหมวิหาร ๔  สาราณียธรรม ๖  หลักฆราวาส
ธรรม ๔  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
     ๑.๓.๑  อัตถะ ๓ การมุงสรางประโยชนสุข ๓ ดาน เพ่ือการเสียสละและแบงปน
ตอสังคม ไดแก  การสรางประโยชนสุขตอตนเอง  การประโยชนสุขตอผูอ่ืน   และการประโยชนสุขท้ัง
สองฝาย   
    ๑.๓.๒  หลักพรหมวิหาร ๔  ไดแก  เมตตา  ความรักใครปรารถนาดี อยากใหเขา
มีความสุข   กรุณา  ความสงสารปรารถนาใหผู อ่ืนพนทุกข  มุทิตา  ความยินดีเม่ือผูอ่ืนไดดีมีสุข  
พลอยยินดีดวย  และอุเบกขา  ความวางใจเปนกลาง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง  
     ๑.๓.๓  สาราณียธรรม ๖  หมายถึง  ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกัน       
ไดแก  เมตตากายกรรม  คือ การใหการอนุเคราะหชวยเหลือและเอ้ือเฟอตอผูอ่ืน ไมรังแกทํารายผูอ่ืน 
เมตตาวจีกรรม  คือ การมีวาจาท่ีดี สุภาพ ออนหวาน พูดมีเหตุผล ไมพูดใหรายผูอ่ืนทําใหผู อ่ืน
เดือดรอน เมตตามโนกรรม  คือ การคิดดีตอกันไมคิดอิจฉาริษยาหรือไมคิดมุงรายพยาบาท  สาธารณ
โภคี คือ การรูจักแบงสิ่งของ เพ่ือแสดงความรักความหวังดี สีลสามัญญตา คือ รักษาศีลอยางเครงครัด
เหมาะสมตามสถานะของตนมีความประพฤติสุจริตปฏิบัติตามกฎเกณฑของหมูคณะ และ ทิฏฐิ
สามัญญตา คือ การมีความเห็นรวมกัน ไมเห็นแกตัว รูจักเคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
รวมมือรวมใจในการสรางสรรค  
     ๑.๓.๔  หลักฆราวาสธรรม ๔   คือ  ๑. สจัจะ   การยึดม่ันในสัจจะความจริงใจ
ตอกัน   ๒. ทมะ  การขมใจ หักหามใจ เม่ือประสบอารมณท่ีไมพอใจ  ๓. ขันติ  ความอดทนทาง
รางกายและจิตใจตอสภาพแวดลอม  ๔. จาคะ   การเสียสละและแบงปนเพ่ือผูอ่ืน๑๐   

๘พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙), หนา ๗๐-๗๕. 

๙พันเอกปน มุทุกัณต, แนวสอนธรรมะนักธรรมตรี, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
๒๕๓๙), หนา ๔๕๓-๔๕๖. 

๑๐พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๓๕. 

                                                           



๕๙ 

 ๑.๔ อนุรักขนาปธาน  แนวคิดการรักษา สนับสนุน และพัฒนาสันติภาพมีหลักธรรมท่ี
เก่ียวของท่ีผูวิจัยเลือกนําเสนอเพียง  ๒ ชุดหลักธรรม ไดแก  อปริหานียธรรม ๖  หลักวาจาสุภาษิต  
ดังมีรายละเอียดตอไปนี ้
    ๑.๔.๑  อปริหานียธรรม ๖   หลักสรางความสามัคคีธรรม ไดแก  หม่ันประชุม
กันเนืองนิตย  พรอมเพรียงกันประชุม พรอมเพรียงกันเลิกประชุม พรอมเพรียงกันทํากิจ  ไมบัญญัติ
สิ่งท่ีมิไดบัญญัติ ไมลมลางสิ่งท่ีบัญญัติไว ถือปฏิบัติตามท่ีวางไวเดิม  ทานเหลาใดเปนผูใหญ เคารพนับ
ถือ เห็นถอยคําของทานวาเปนสิ่งอันควรรับ  บรรดากุลสตรีกุลกุมารีท้ังหลาย ใหอยูดีโดยมิถูกขมเหง 
หรือฉุดคราขืนใจ  เคารพสักการะบูชาเจดีย  ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ  และจัดใหความอารักขา 
คุมครอง ปองกัน อันชอบธรรม แกพระอรหันตท้ังหลาย  
     ๑.๔.๒  หลักวาจาสุภาษิต  วาจาสื่อสารท่ีไมเปนเหตุทําตนใหเดือดรอน และไม
เบียดเบียนผูอ่ืน  กลาวเฉพาะวาจาท่ีเปนท่ีรัก เปนท่ีถูกใจผูฟง พึงเวนคําลามกท้ังหลาย  กลาวแต
วาจาสุภาษิตอยางเดียว ไมกลาววาจาทุพภาษิต  กลาวแตวาจาท่ีเปนธรรมอยางเดียว  ไมกลาววาจาท่ี
ไมเปนธรรม  กลาวแตวาจาอันเปนท่ีรักอยางเดียว  ไมกลาววาจาอันไมเปนท่ีรัก   กลาวแตวาจาจริง
อยางเดียว  ไมกลาววาจาเหลาะแหละ๑๑  โดยสรุปกลาวแตวาจาท่ีเปนจริง  แท  ประกอบดวย
ประโยชน  เปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ และเหมาะสมตอกาลเทศะ  
     จากการประมวลและสรุปยอแนวปฏิบัติ เพ่ือสันติภาพ ท่ี เปนลักษณะเดนของ
พระพุทธศาสนา ผูวิจัยสามารถสรุปเปนตารางไดดังนี้๑๒   
 

รายการ ลักษณะเดนของพระพุทธศาสนา 
คัมภีรใน
ศาสนา 

พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก พระอภิธรรมปฎก  

หลักคําสอน  
ท่ีสําคัญ 

- หลักโอวาทปาฎิโมกข:   การไมทําบาปท้ังปวง การทํากุศลใหถึงพรอมการชําระจิตของตนให
ขาวรอบ ความอดกลั้น พระนิพพาน  ไมกําจัดสัตวอ่ืน ไมทําสัตวอ่ืนใหลําบาก ไมวาราย  ไมทํา
ราย สํารวมพระปาฏิโมกข  ผูรูประมาณการบริโภค  นอนการน่ังในท่ีอันสงัด หมั่นประกอบใน
การทําจิต - ศีล ๕: กายสุจริต ๓ วจีสุจริต ๔ มโนสุจริต ๓ - หลักอคติ ๔:  ลําเอียงเพราะความ
รัก  เกลียดชัง  ความหลง หวาดกลัว  - หลักกาลามสูตร: หลักพิจารณากอนเช่ือ - หลักคารวตา 
๖:  เคารพในพระพุทธเจา พระธรรม  พระสงฆ การศึกษา  ความไมประมาท การตอนรับ 
- หลักขันต:ิ ความอดทน  - การมุงละกิเลสนิวรณ ๕  - หลักสังคหวัตถุ ๔: ทาน ปยวาจา อัตถ
จริยา สมานัตตตา  - อัตถะ ๓:  ประโยชนสุขตอตนเอง  ตอผูอ่ืน ประโยชนสุขท้ังสองฝาย 
- หลักพรหมวิหาร ๔:  เมตตา กรุณา  มุทิตา อุเบกขา  - สาราณียธรรม ๖:  เมตตากายกรรม  
วจีกรรม มโนกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา  ทิฏฐิสามัญญตา - หลักฆราวาสธรรม ๔:  
สัจจะ  ทมะ ขันติ  จาคะ- อปริหานียธรรม ๖:  หลักสรางความสามัคคีธรรม- หลักวาจา
สุภาษิต:   กลาวแตวาจาท่ีเปนจริง  แท  ประกอบดวยประโยชน  เปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ และ
เหมาะสมตอกาลเทศะ-พระรัตนตรัย :  สิ่งท่ีเคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน ๓ อยาง คือ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ- หลักสัมมาทิฏฐิ : สิ่งท่ีมีผล คือ ทาน  ยัญท่ีบูชา  การเซนสรวง 

๑๑สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๒๑๓/๓๐๘-๓๑๐.            
  ๑๒ [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://book.dou.us/doku.php?id=df404:5  [ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 
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๖๐ 

ผลคือวิบากของกรรม  โลกน้ีมี  โลกหนามี มารดา  บิดามีพระคุณ สัตวโอปปาติกะมี  สมณ
พราหมณผูประพฤติดีมี - ไตรลักษณ : อนิจจตา : ความเปนของไมเท่ียง  ทุกขตา : ความเปน
ทุกข  อนัตตตา : ความเปนของไมใชตัวตน - อริยสัจ ๔ : ทุกข  สมุทัย นิโรธ มรรค- มรรคมี
องค ๘ : สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ - นิพพาน : ความดับกิเลสและกองทุกข  ความหลุดพน
จากทุกข 

หลักความ
เชื่อและ

จุดมุงหมาย
สูงสุด 

- ตราบใดท่ีมนุษยยังไมหมดกิเลส วิญญาณก็จะเวียนวายตายเกิดร่ําไป  เขาสูนิพพานไมตอง
เวียนวายตายเกิดอีกตอไป นิพพานจึงเปนจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา เมื่อใครเขาถึงแลว
ก็ไมตองเกิดแกเจ็บตาย หยุดการเวียนวายใน วัฏสงสาร 

พิธีกรรมท่ี
สําคัญ 

- เปนพิธีกรรมเก่ียวกับวินัยสงฆโดยเฉพาะ : สังฆกรรม 
- พิธีทําบุญในงานมงคล : พิธีทําบุญถวายสังฆทาน พิธีทําบุญทอดกฐินผาปา พิธีทําบุญตักบาตร 
- พิธีทําบุญในงานอวมงคล : อุทิศ สวนกุศลแกญาติท่ีลวงลับไปแลว 
- พิธีบูชาในวันสําคัญทางศาสนาพุทธ : พิธีบูชาในวันมาฆบูชา พิธีบูชาในวัน วิสาขบูชา พิธีบูชา
ในวันอาสาฬหบูชา 

  
      ๓.๒.๒  ลักษณะเดนของคําสอนเพ่ือสันติสุขในศาสนาคริสต   
 ศาสนาคริสตเปนศาสนาท่ีเกิดจากพระเยซู  ทรงเผยแผศาสนาอยู ๓ ป คําสอนของพระ
เยซูนั้นปรากฎอยูในพระคัมภีรศาสนาคริสตเรียกวา "ไบเบิล"   แบงออกเปน ๒ ภาค คือ   คัมภีรเกา 
(Old Testament)  และคัมภีรใหม (New Testament)  ลักษณะสันติภาพของศาสนาคริสตคือสอน
ใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา เสียสละและรูจักใหอภัยเสมอหนากัน ท้ังตอคนท่ีตนรักและ
ปรปกษตอตน ใหมีความรักตนอ่ืนๆ เหมือนรักตนเอง  ลักษณะสันติภาพของศาสนาคริสตจึงสรุปได 
คือ ความรัก ความเมตตา  มีความรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง  ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิต
ประกอบดวยเมตตากรุณา  รวมท้ังใหรักพระเจาอยางสุดความคิดและสุดกําลังของตน จึงเปนคําจํากัด
ความโดยยอของศาสนาคริสตท่ีสรุปเอาไวซ่ึงคําสอนท้ังปวงวาเปนศาสนาแหงความรัก (The Religion 
of Love)๑๓  พระคริสตธรรมท้ังหมดเนนเรื่องความรัก ซ่ึงมีอยู ๒ ประเภท ไดแก ๑. ความรักระหวาง
มนุษยกับพระเจา   ๒. ความรักระหวางมนุษยกับมนุษย   ทรงสอนตอวา จงรักพระเจา รักครอบครัว 
รักเพ่ือนบาน และรักเพ่ือนมนุษย ใหรักแมกระท่ังศัตรู หลักคําสอนท่ีเปนจุดแข็งสําคัญของศาสนา
คริสต มีดังนี้  
     ๑.  หลักบทพระบัญญัติ ๑๐ ประการ  ไดแก การนมัสการพระเจาแตผูเดียว   อยา
ออกพระนามพระเจาโดยไมสมควร  วันพระเจาใหถือเปนวันศักดิ์สิทธิ์ (วันอาทิตย)  จงนับถือบิดา
มารดา  อยาฆาคน  อยาลวงประเวณี อยาลักทรัพย  อยาขโมย อยาเปนพยานเท็จตอเพ่ือนบานของ
เจา อยาโลภอยากไดเรือนของเพ่ือนบาน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเพ่ือนบานนั้น  ศาสนาคริสตสอนให

๑๓พระครูวาปวชิโรภาส,  สงครามศาสนาคริสต-อิสลาม, (เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติและ
พัฒนาการความขัดแยงและสันติภาพในโลกยุคใหม,  สาขาวิชาสันติศึกษา, ๒๕๕๘), หนา ๓. 

                                                           



๖๑ 

บุคคลมีจิตสํานึกอันบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงอบายมุขไมทําบาป ไมโกรธ และเคารพในศักด์ิศรีความเปน
มนุษย      
   ๒.  หลักอาณาจักรพระเจา คือ  พระองคทรงสอนใหปรารถนาท่ีจะสถิตใน
อาณาจักรแหงพระเจา (Kingdom of God) คือ สรวงสวรรคสถานท่ีซ่ึงผูเลื่อมใสศรัทธาในพระเจา
อยางแทจริง และปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองคเทานั้น จะมีโอกาสข้ึนไปรวมกับพระองค ณ ท่ีนั้น
ไมมีรอน ไมมีหนาว ไมมีกลางวัน กลางคืน ไมมีกาลเวลา ไมตองกินอาหาร(อ่ิมทิพย) ไมมีเกิด แก เจ็บ 
และตาย มีแตความรมรื่นและสุขสงบ เรียกวา ชีวิตนิรันดร เปนอาณาจักรแหงความรัก ความสุขสันติ
อยางแทจริง๑๔   
   ๓. หลักตรีเอกานุภาพ คือ การเชื่อและศรัทธาในพระเจา กลาวคือ เชื่อในหลักตรี
เอกานุภาพ(Trinity) หมายถึง อานุภาพแหงพระเจา  ใหยึดม่ันและเคารพองคใน ๓ ฐานะ ไดแก     
พระยะโฮวา(พระบิดา)  พระบุตร(พระเยซู) พระจิต(วิญญาณศักดิ์ของพระบิดาและพระบุตรรวมกัน)  
    ๔.  หลักความรักสากล คือ  ความรัก  ใหรักเพ่ือน มนุษยเหมือนรักตัวเอง ใหรัก
แมกระท่ังศัตรู  ไมทําราย หรือทําลาย  มีจิตเมตตา ใหอภัย 
  นอกจากนั้นทางศาสนาคริสตยังมีลักษณะเดนดานหลักพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (Sacraments) 
๘ ประการ คือ ๑. ศีลลางบาป หรือศีลจุม (Baptism)  ๒. ศีลกําลัง (Comfirmation)  ๓. ศีลมหา
สนิท (Holy Communion) ๔. ศีลแกบาป (Penance) เปนตน     
  กลาวโดยสรุป ลักษณะเดนคําสอนของศาสนาคริสตไดปรากฏผานคําสอน และวิถีปฏิบัติท่ี
มีเปาหมายชัดเจน โดยมีความรักเปนพ้ืนฐาน คือ ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา  และความรัก
ระหวางมนุษยกับมนุษย    ถาทุกคนมีความจงรักพระเจา รักครอบครัว รักเพ่ือนบาน และรักเพ่ือน
มนุษย  เกิดการเคารพใหเกียรติและใหอภัยกัน  ซ่ึงก็จะทําใหไมเกิดการฆา  การลวงประเวณี  การลัก
ทรัพย หรือการกลาวเท็จ  ไมเกิดการโลภเพ่ือตัวตนคนเดียว  จะเกิดการแบงปนสงสารเพ่ือนมนุษย
ดวยกัน  ความรักคือพ้ืนฐานของความเปนมนุษยท่ีประเสริฐและสะทอนความเปนอารยชน  ซ่ึงผูวิจัย
ไดประมวลลักษณะเดนโดยภาพรวมเปนตารางได ดังนี้๑๕   
 

รายการ ลักษณะเดนของศาสนาคริสต 
คัมภีรใน
ศาสนา 

-  คัมภีรที่สําคัญในศาสนาคริสต คือ คัมภีรไบเบิล ศาสนาคริสตมีหลักคําสอนที่มี 
ความสัมพันธระหวางพระเจากับมนษุยและจริยธรรมทางสงัคม ที่ควรกลาวถึงอยู ๕ เร่ือง 
คือ หลักตรีเอกานุภาพ  หลักความรัก  อาณาจักรของพระเจา พระเจาผูเปนอันติมสัจจ 
และ คําเทศนาบนภูเขา (ปฐมเทศนา)  ในคัมภีรไบเบิล แบงออกเปน ๒ ตอนใหญ คือ
พระคัมภีรเกาหรือพันธสัญญาเดิม (Old Testament)   พระคัมภีรใหมหรือพันธสัญญา
ใหม (New Testament) 

หลัก คํา
ส อ น ที่

- หลักบทพระบัญญัติ ๑๐ ประการ  ๑. จงนมัสการพระเจาแตผูเดียว (อยาทํารูปเคารพ) 
๒. อยาออกพระนามพระเจาโดยไมสมควร ๓.วันพระเจาใหถือเปนวันศักดิ์สิทธิ์ (วัน

๑๔[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=1446.๐;wap2 [ ๑๐ 
ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

๑๕ [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://book.dou.us/doku.php?id=df404:12  [ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 
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สําคัญ อาทิตย) ๔.จงนับถือบิดามารดา ๕.อยาฆาคน ๖.อยาลวงประเวณี   ๗.อยาลักทรัพย  ๘.
อยาขโมย  ๙.อยาเปนพยานเท็จตอเพื่อนบานของเจา  ๑๐.อยาโลภอยากไดเรือนของ
เพื่อนบาน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเพื่อนบานนั้น 
- หลักความรักสากล ศาสนาคริสตไดชื่อวาเปนศาสนาแหงความรัก พระเยซูคริสตทรง
สอนใหรักเพื่อน มนุษยเหมือนรักตัวเอง ใหรักแมกระทั่งศัตรู นัยยะดังกลาวแสดงถึง
ภาวะของการไมทําราย หรือทําลายแมกระทั้งคนที่มาทํารายเรา มีจิตเมตตา ใหอภัย 
๑. ผูเปนสุข หรือบรมสุข ๘ ประการ เชน บุคคลผูใดมีใจออนโยน ผูนั้นเปนสุข เพราะวา
เขาจะไดรับแผนดินโลกเปนมรดก 
๒. เกลือแหงแผนดินโลก   คําสอนนี้ตองการใหมนุษยดํารงรักษาความดีงามเหมือนเกลือ
รักษาความเค็ม เพราะถาเราทิ้งความดีงามไปแลวก็ไมตางไปจากเกลือที่หมดรสเค็ม 
ประโยชนที่จะพึงมีก็หมดไป หาคุณคาใดไมไดเลย 
๓. ความสวางของโลก  คําสอนในตอนนี้เปนการสงเสริมและใหกําลังใจแกผูทําความดี 
และปฏิบัติตามคําสอน ที่บัญญัติไวอยางมั่นคง ความดีที่เขาทําไวนั้นจะมีผลตอโลกและ
ผูอ่ืน 
๔. ความโกรธ  คําสอนในตอนนี้ไดสะทอนถึงขอหามในบัญญัติเดิมที่วา อยาฆาคน แต
พระเยซูไดมาขยายคําสอนนี้ใหลึกซึ้งยิ่งข้ึน โดยชี้ใหทุกคนพึงระวังในดานจิตใจดวยมิใช
ระวังแตทางกายเพียงทางเดียว โดยเฉพาะอยางยิ่งความโกรธซึ่งเปนอารมณความรูสึก
อยางหนึ่งที่ ใหผลในทางกาย การฆายากที่จะเกิดข้ึนได ถาไมมีความโกรธมาเปน
ตัวกระตุน ในชีวิตประจําวันของเราจะเห็นไดวา การเขนฆาทําลายกันลวนมีสาเหตุมา
จากความโกรธทั้งนั้น 
๕. การลวงประเวณี  เตือนให ทุกคนระวังการลวงประเวณีทางใจ ซ่ึงเกิดจากความ
กําหนัดความพอใจในทางจิตวิญญาณ เมื่อภายในตัวเรามัวหมองไมดีแลว ก็ยากที่จะให
ภายนอกสดใสได การสูญเสียทางกายที่ เกิดข้ึนก็ไมรุนแรงเทากับการสูญเสียทางจิต
วิญญาณ 
๖. การหยาราง  การแตงงานก็จะเกิดข้ึนเพราะความพอใจแตขาดความรับผิดชอบและ
การหยารางก็จะมีมากข้ึน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี ผูชี้นําและทําความเขาใจในเร่ืองนี้
กอนที่สังคมจะเต็มไปดวยคนทําชั่วเพราะความไมรูจริง ๗. การสบถสาบาน  พระเยซู
ตองการสอนใหบุคคลยึดถือสัจจะและความจริงใจอยางมั่นคง โดยไมจําเปนตองไปอางสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งอ่ืนๆ เพื่อเปนหลักประกันคําพูดของตนเอง ๘. การตอบแทน   ๙. รัก
ศัตรู   ๑๐. การทําทาน   ๑๑. ทรัพยสมบัติในสวรรค  ๑๒. การกลาวโทษผูอ่ืน 

แนวคิด
ห ลั ก
ค ว า ม
เชื่อและ
จุ ด มุ ง 
ห ม า ย
สูงสุด 

- หลักอาณาจักรพระเจา  ศาสนาคริสตมีจุดหมายปลายทางที่เปนความสุขนิรันดร  
-  เชื่อวาชีวิตในโลกนี้มีเพียงคร้ังเดียว   ตายไปแลวก็จะไปอยูในนรกสวรรคชั่วนิรันดร  
-  เชื่อวา เมื่อคนตายแลวไมสูญเพราะวิญญาณเปนอมตะ วิญญาณจะคอยวันพิพากษา
โลก เมื่อถึงวันพิพากษาโลก 
- หลักตรีเอกานุภาพ เชื่อและศรัทธาในพระเจา กลาวคือ เชื่อในหลักตรีเอกานุภาพ
(Trinity) หมายถึง อานุภาพแหงพระเจาในฐานะทั้ง ๓ คือ พระบิดา พระบุตร และพระ
จิตคือ ใหยึดมั่นและเคารพองค ๓ ไดแก  ๑. พระยะโฮวา(พระบิดา)  ๒. พระบุตร(พระ
เยซู) ๓. พระจิต(วิญญาณศักดิ์ของพระบิดาและพระบตุรรวมกัน)  



๖๓ 

พิธีกรรม
ที่สําคัญ 

๑. ศีลลางบาป หรือศีลจุม  (Baptism)  ๒. ศีลกําลัง (Confirmation) ๓. ศีลมหา
สนิท (Holy Communion) ๔. ศีลแกบาป หรืออภัยบาป (Confession) ๕. ศีลเจิม
ผู ป ว ย  (Holy Unction) ๖ . ศี ล บ ว ช เป น บ า ท ห ล ว ง  (Ordination)  ๗ . ศี ล
สมรส (Matrimony)๘. ศีลอนุกรม (Holy Order หรือ Ordination) 

 
   ๓.๒.๓  ลักษณะเดนของคําสอนเพ่ือสันติสุขในศาสนาอิสลาม  
 ศาสนาอิสลาม เปนศาสนาท่ีมุงตอพระเปนเจาองคเดียว จึงมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือสันติภาพ
ในเชิงปจเจกชน  คือ มีศรัทธายึดม่ันอยูในหลักคําสอนตามคัมภีรอัลกุรอาน หรือตามคําสั่งสอนของ
พระอัลเลาะห  ทําใหพบจุดแข็งของหลักคําสอนท่ีสงเสริมการสรางสันติภาพในศาสนาอิสลาม  มีคํา
สอนท่ีสําคัญ  ๒ ประการ คือ หลักศรัทธา  ๖ และ หลักปฏิบัติ  ๕  
 ๑. หลักศรัทธา ๖  คือ  ศรัทธาในพระอัลเลาะหองคเดียว   ศรัทธาเชื่อม่ันวาพระมะหะ
มัดเปนศาสดาองคสุดทาย  ศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน  ศรัทธาเชื่อม่ันวาเทพเปนผูนําคําสอนจากพระ
เจามาสูบีมะหะมัด ศรัทธาเชื่อในวันพระเจาพิพากโลก  และศรัทธามีความเชื่อวาสภาวะของโลกและ
ชีวิตเปนไปตามเจตจํานงของพระอัล เลาะห๑๖ 
 ๒. หลักปฏิบัติ ๕ ประการ  คือ การประกาศปฏิญาณ   ปฏิญาณอยางนอย ๑ ครั้งในชีวิต
ตอหนาพยาน  ๒ คนวามีศรัทธาเชื่อม่ันในพระเจาอัลเลาะห   การสวดมนตหรือการทําละหมาด   วัน
ละ ๔  ครั้ง   การบริจาคทาน คือ การสังคมสงเคราะหชวยเหลือคนยากจน   การถือศีลอด  โดยใช
เวลา ๑ เดือน   การทําพิธีฮัจญ  คือ การไปแสวงบุญท่ีนครเมกกะ    
  นอกจากนี้ยังมีขอควรปฏิบัติและขอควรเวน ท่ีถือวาเปนจุดแข็งท่ีเปนหลักคําสอนท่ีเปน
เอกลักษณของศาสนาอิสลาม  เพราะเปนหลักธรรมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับมุสลิมทุกคนตองปฏิบัติ
และมีอยูในดวงจิตของแตละคน  เรีกกไดวาเปนหลักธรรมทางสังคม๑๗  กลาวคือ            
  ๑. ขอควรเวนทางกาย   คือ ไมกราบไหวรูปเคารพ ไมดูหม่ินคัมภีรอัลกุรอาน   ไมเอน
เอียงไปทางศาสนาอ่ืน   ไมทําความสกปรกใหเกิดแกพระคัมภีรอัลกุรอาน   ไมประพฤติตนเปน
อุปสรรคตอผูประสงคจะนับถือศาสนาอิสลาม  ไมแสดงกิริยาทาทางอันเก่ียวกับพิธีกรรมของศาสนา
อ่ืน ฯลฯ 
 ๒. ขอควรเวนทางวาจา คือ  การไมพูดวา ตนไดเคยเห็นพระอัลเลาะห ไมพูดวา ตนเคย
สนทนากับพระอัลเลาะห  ไมพูดวา พระอัลเลาะหทรงมีความงดงาม  ไมยกเอาพระนามพระอัลเลาะห
มาอางในการกระทําอันไมควร  ไมกลาวหาหรือนินทาบรรดาพ่ีนองมุสลิมวาเปนผูปฏิบัตินอกลูนอก
ทาง  สิ่งท่ีทําไมไดอยาพูดวาทําได สิ่งท่ีทําไดอยาพูดวาทําได ฯลฯ 
 ๓. ขอควรเวนทางใจ  คือ   ไมสงสัยพระอัลเลาะห    ไมสงสัยความเปนศาสนทูต  ไม
สงสัยวาพระคัมภีรอัลกุรอาน  ไมสงสัยวาหลังจากมีพระมะหะหมัดแลวจะมีศาสนทูตอ่ืนๆอีก ไม
ครุนคิดวาจะเลิกนับถือศาสนาอิสลาม  ไมสงสัยเรื่องพิธีกรรมตางๆ ฯลฯ  

๑๖ศนูยกษัตริยฟาฮัดเพ่ือการพิมพอัลกรุอาล, พระมหาคัมภีรอัลกรุอานพรอมความหมายภาษาไทย, 
หนา  ๑๑๗๓-๑๑๗๘. 

๑๗[อ อ น ไ ล น ], แ ห ล ง ท่ี ม า : http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php? 
page=sub&category=7&id=18170  [ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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  กลาวโดยสรุป ลักษณะเดนของหลักคุณธรรมพ้ืนฐานของศาสนาอิสลาม คือ  หลักศรัทธา
และหลักปฏิบัติ  การสรางคุณธรรมสูงสุดใหเกิดข้ึนจะตองผานหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติอยาง
ครบถวนสมบูรณแบบเสียกอน มิฉะนั้นคุณธรรมทางใจจะไมสามารถเกิดข้ึนได กลาวคือ เม่ือมีศรัทธา 
ครบถวนและเครงครัด  กิเลสตัณหาท่ีแทรกซอนในอารมณก็จะถูกปลดเปลื้องออกจนหมด เปนตน  
ลักษณะเดนในศาสนาอิสลามสรุปเปนตารางไดดังนี้๑๘   
 

รายการ ลักษณะเดนของศาสนาอิสลาม 
คัมภีรใน
ศาสนา 

- คัมภีรที่สําคัญของศาสนาอิสลาม คือ คัมภีรอัลกุรอาน และคัมภีรอัลฮะดิส ศาสนา
อิสลาม มีหลักคําสอนที่สําคัญ ๒ สวน คือ หลักการอันเปนขอบังคับสําหรับบุคคล(ฟร
ดูอัยนีย) และหลักการอันเปนขอบังคับสําหรับสังคม(ฟรดูกิฟายะฮ) 

หลักคํา
สอนที่
สําคัญ 

- นบีมุฮัมมัดไดใหคําขวัญแกสาวกไวทักทายกันวา ขอใหศานติจงมีแกทาน แสดง
วาเดิมนบีมุฮัมมัดประสงคใหศาสนานี้ เปนศาสนาศานติอยางแทจริง    หลักการของ
อิสลาม แบงออกเปนสวนใหญๆ ได ๒ สวน คือ  
     ๑. หลักการอันเปนขอบังคับสําหรับบุคคล (ฟรดูอัยนีย) จําเปนสําหรับมุสลิมทุก
คนจะตองรู ตองประพฤติ  คือ หลักศรัทธา หรือความเชื่อในศาสนา เรียกวา อีมาน   
หลักปฏิบัติ หรือหนาที่ในศาสนา เรียกวา อิบาดะห   ๓. หลักคุณธรรม หรือหลักความดี 
เรียกวา อิหซาน  
    ๒. หลักการอันเปนขอบังคับสําหรับสังคม (ฟรดูกิฟายะฮ)  มี ศรัทธามี ๖ ประการ 
คือ  ๑) ศรัทธาในพระผูเปนเจา  ๒) ศรัทธาในมลาอิกะฮ คือ เทพบริวารหรือเทวทูตของ
พระเจา   ๓) ศรัทธาในบรรดาศาสนทูต   คือ บรรดาศาสดาที่รับโองการพระเจามาเผย
แผเทาที่มีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานมีทั้งสิ้น ๒๕ ทาน    ๔) ศรัทธาในพระคัมภีร  ๕) 
ศรัทธาในวันพิพากษา  สรางสมความดีไวมากจะไดไปสูปรโลกพบกับชีวิตนิรันดร  ๖) 
ศรัทธาในการลิขิตของพระผูเปนเจา ชีวิตของบุคคลแตละคนเปนไปโดยอํานาจของพระ
เจาทั้งสิ้น     
       คุณธรรม (อิหซาน)  หลักคุณธรรมในศาสนาอิสลาม เปนหลักเก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมที่มุสลิมทุกคนจะตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดในการดําเนิน
วิถีชีวิตของตนในสังคมปจจุบัน  ไมวาจะเปนการ  การแตงกาย  เพศชาย ใหปดระหวาง
สะดือกับหัวเขา  เพศหญิง ใหปดทั้งราง ยกเวนใบหนาและฝามือ  เคร่ืองแตงกายที่
ตองหาม  หามผาไหมสําหรับเพศชาย  หามทองสําหรับชาย    หลักคุณธรรม สิ่งใดที่
ควรปฏิบัต ิและสิ่งใด ตองละเวน ที่อนุญาต เรียกวา ฮะลาล (HALAL) และการกระทําที่
ตองหาม เรียกวา ฮะรอม (HARAM) 
            ๑) การกระทําที่อนุญาต เชน บอกทางใหแกผูหลงทาง หยิบสิ่งอันตรายออก
จากทางเดิน  ไมเขาใกลเคร่ืองดื่มและของมึนเมา ไมเขาใกลสิ่งลามกอนาจาร  ตอสูถามี
การกดข่ี  พูดความจริงตอหนาผูปกครอง จายคาแรงกอนเหงื่อจะแหง  ไมเปนคนหลง
ชาติหลงตระกูล   ไมเปนคนทําบุญเอาหนา หวังชื่อเสียงหรือตองการใหชื่อของตนไปติด
อยูที่ อาคารใด อาคารหนึ่ง  การไมกินดอกเบี้ย ไมติดสินบน การแตงงานที่ใชเงินนอย

  ๑๘ [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://book.dou.us/doku.php?id=df404:13 [ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 
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๖๕ 

และมีความวุนวายนอยที่สุด การยกฐานะคนใชใหมีการกินอยูเหมือนกับตน  
            ๒) การกระทําที่ตองหาม  เชน   การตั้งภาคี หรือยึดถือ นําสิ่ งอ่ืนมา
เทียบเคียงอัลลอฮ เชน เงินตรา วงศตระกูล เกียรติยศ ชื่อเสียง ประเพณี แมแตอารมณ
ก็จะนํามาเปนใหญในตัวเองไมได  การกราบไหวบูชารูปปน วัตถุ ตนไม กอนอิฐ ดวง
อาทิตย ดวงจันทร ดวงดาว แมน้ํา ภูเขา หามกราบไหวผีสางเทวดา นางไม หามเซนไหว
สิ่งใดๆ ทั้งสิ้น การเชื่อในเร่ืองดวง ผูกดวง ดูหมอ ตรวจดูชะตาราศี ดูลายมือ ถือโชคลาง 
เลนเคร่ืองรางของขลัง   การเลนการพนันทุกชนิด เสีย่งทาย เสี่ยงโชค เลมมา ล็อตเตอร่ี 
หวยเบอร  การกินสัตวที่ตายเอง สัตวที่มีโรค กินหมู กินสัตวที่นําไปเซนไหว สัตวที่ ถูก
รัดคอใหตายโดยที่มิไดเชือดใหเลือดไหล สัตวที่เชือดโดยมิไดกลาวนามของอัลลอฮ  การ
กินดอกเบี้ย  การเสพสุราและสิ่งมึนเมาทุกชนิด รวมทั้งยาเสพติด เชน กัญชา ฝน 
เฮโรอีน  การผิดประเวณี แมจะเปนการสมัครใจดวยกันทั้งสองฝายก็ตาม  การประกอบ
อาชีพที่ไมชอบดวยศีลธรรมหรืออาชีพที่จะนําไปสูความหายนะ เชน ตั้งซอง โรงเหลา 
บาร อาบอบนวด ปลอยเงินกูโดยวิธีเก็บดอกเบี้ย รับซื้อของโจร และเปดสถานเริงรมย
ทุกชนิด การบริโภคอาหารที่หามาไดโดยไมชอบ  การกักตุนสินคาเพื่อนําออกมาขาย
ดวยราคาสูงเมื่อเกิดภาวะขาดแคลนอดอยาก   การกระทําใดๆ ที่เปนการสรางความ
เดือดรอนแกตนเอง เพื่อนบาน สังคม และประเทศชาติ              
         โอวาทคร้ังสุดทาย  นบีมุฮัมมัดไดสั่งสอนศาสนิกชนในการประกอบพธิีฮัจญเปน
คร้ังสุดทายที่ ทุงอาระฟะย วา “ตั้งแตวันนี้ไป การกูยืมเพื่อดอกเบี้ยเปนสิ่งตองหาม การ
แกแคนฆากันตายตองยุติ บุรุษมีสิทธิ์เหนือสตรีและสตรีก็มีสิทธิ์เหนือบุรุษ จงใหความ
ยุติธรรมและความปรานีแกภรรยา จงใหอาหารอยางที่ทานบริโภคแกทาสหรือคนใช จง
ใหเสื้อผาอยางที่ตนใช ถาเขาทําผิดอยางใหอภัยไมไดก็จงใหเขาไปเสีย อยารุนแรงกับเขา 
เพราะเขาก็เปนขาของอัลลอฮ มุสลิมทุกคนเปนพี่นองกัน เปนเครือญาติเดียวกันมีสิทธิ์
เทาเทียมกัน มีหนาที่เหมือนกัน จงอยาเบียดเบียนหรือแสวงหาผลประโยชนอันมิชอบ
จากกัน อยาเอาทรัพยสินของผูอ่ืนมาเปนของตนเมื่อเขา ไมอนุญาต จงพยายามหางจาก
ความลําเอียง หรือความอยุติธรรม เราไดทิ้ง ๒ สิ่งไว คือ อัลกุรอาน และแบบฉบับของ
เรา หากพวกทานยึดมั่นใน ๒ สิ่งนี้ พวกทานจะไมหลงทางเลย” 
       หลักธรรมปฏิบัติอ่ืน ๆ เชน ทรงสอนเนนใหความยุตธิรรม  การใหเกียรติศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย  การมุงหวังสันติสุข ความขัดแยงที่มีขอบเขต การใหอภัย สงเสริม
ความอดทน  เคารพความเปนพหุลักษณ 

หลักความ
เชื่อและ

จุดมุงหมาย
สูงสุด 

-  หลักปฏิบัติหรือหนาที่ในศาสนา (อิบาดะห)  ๕ ประการ  ๑) การปฏิญาณตน  ๒) 
การละหมาด หรือ สวด (นมาซ หรือ นมัสการ ๓) การถือศีลอด  ๔) การบริจาคศาสน
ทานซะกาต  ๕) การประกอบพิธีฮัจญ      
-    จุดมุงหมายสูงสุด  มุสลิมเชื่อวาพระอัลลอฮ ทรงสรางโลกและสรรพสิ่ง ทรงเปนผู
กําหนดชะตากรรมของคนและสัตว   พระอัลลอฮทรงสรางสวรรคและแผนดินตลอดทั้ง
สรรพสิ่งอันมีอยู ในระหวางสวรรคและแผนดินตลอดเวลา ๖ วัน ทรงสรางสวรรคข้ึนมา 
๗ ชั้น ภายในเวลา ๒ วัน และทรงใชเวลาสรางแผนดินเพียง ๒ วัน เชนกัน แลวทรง
สรางสิ่งตางๆ  บนแผนดิน ทรงสรางมนุษยและทรงสรางสัตวตางๆ มาใหเปนพาหนะ
และอาหารแกมนุษย  มุสลิมเชื่อวาโลกที่แทจริงคือโลกหนาหรือสวรรค ไดอยูกับพระเจา



๖๖ 

ชั่วนิรันดร สวนโลกนี้ (ดุนยา) เปนเพียงมายา ไมจริงแท การที่อัลลอฮสรางโลกนี้ เพื่อ
พิสูจนความเขมแข็งของจิตใจวา ศรัทธาตอพระอัลลอฮ          
       ศาสนาอิสลามมีจุดหมายปลายทางของชีวิตอันเปนความสุขนิรันดร คือ การไดไป
อยู กับพระอัลลอฮ วิธีปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดหมายนั้น ศาสนิกจะตองปฏิบัติตามคําสอน
ของ นบีมุฮัมมัด โดยเฉพาะหลักปฏิบัติ(อิบาดะห) ๕ ประการอยางเครงครัดและถูกตอง
สมบูรณ ชาวมุสลิมเชื่อวาชีวิตในโลกนี้มีเพียงคร้ังเดียว จากนั้นจะไปอยูสวรรคหรือนรก
ชั่วนิรันดร 

พิธีกรรมที่
สําคัญ 

     ๑. พิธีฮัจญ  ชาวมุสลิมผู ชาย ๑๕ ป หญิง ๑๙ ป ทุกคนควรหาโอกาสเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจญ ณ บัยตุลลอฮ นครเมกกะ ประเทศ ซาอุดิอารเบีย อยางนอย ๑ คร้ัง
ในชีวิต    
      ๒. พิธีถือศีลอด   การอดอาหารการดื่มกินและเวนการรวมประเวณี และการทํา
ชั่วตางๆ อยางเครงครัดเปนพิเศษ   
      ๓. พิธีละหมาด  ชาวมุสลิมนมัสการแสดงความเคารพตอพระเจาเปนกิจวัตรที่ วัน
ละ ๕ คร้ัง    
     ๔. พิธีบริจาคซะกาต  ชาวมุสลิมจะตองสละทรัพยของตนแบงปนใหแก ผูคน
อนาถา เด็กกําพรา คนขัดสน ผูมีหนี้สิน ผูเผยแผศาสนา ผูเดินทางที่ขัดสน    
     ๕. พิธีสุขสันตวันประสูติพระศาสดา   เปนพิธีเฉลิมฉลองเพื่อความสุขสันต  คลาย
วันประสูติของศาสดา นบีมุฮัมมัด   
     ๖. พิธีสุหนัต  ชายมุสลิมอายุระหวาง ๒-๑๐ ขวบ จะตองตัดหนังหุมปลายองคชาติ  
     ๗. พิธีซาเบบารัต พิธีทําบุญอุทิศใหแกญาติผูลวงลับไปแลว   
     ๘. พิธีอิดอูซซูฮา  เปนพิธสีังเวยพระเจาดวยแพะ   
     ๙. พิธีสมรส  มุสลิมชาย จะได รับอนุญาตใหมีภรรยาถึง ๔  คน แตตองมี
ความสามารถเลี้ยงดูและให ความยุติธรรมเสมอภาคแกภรรยาทั้ง ๔ คนได 
     ๑๐. พิธีศพ เปนหนาที่ของมุสลิมที่จะตอง ไปเยี่ยมเยียนและชวยเหลือโดยไมตอง
รอรับคําเชิญหรือการดเชิญ และการไปนั้นใหแตงกายธรรมดา (ไมตองแตงชุดดํา) เพราะ
ไมมีการไวทุกข และการไปบานผูตาย จะตองไมไปเปนภาระแกเจาของบานโดยไป
รับประทานอาหารหรือแมแตน้ํา ใหรีบไปสงผูตายหรือศพยังสุสาน และใหรีบละหมาด   
และตองจัดการฝงใหเรียบรอยภายใน ๒๔ ชั่วโมง   
     ๑๑. พิธีอ่ืน ๆ เชน พิธีตัดผม  พิธีการเชือดกุรบั่น       

 
  ๓.๒.๔  ลักษณะเดนของคําสอนเพ่ือสันติสุขในศาสนาฮินดู  
 ศาสนาฮินดูมาจากศาสนาพราหมณ  มีความเชื่อเรื่องพระเจาตรีมูรติ (พระพรหม พระ
วิษณุ พระศิวะ) มีความเชื่อศาสนาฮินดูท่ีแตกตางไปจากศาสนาพราหมณ ไดแก  เชื่อเรื่องวิญญาณ
เปนอนันตะ คือเวียนวายตายเกิดไมสิ้นสุดจนกวาจะหลุดพนโมกษะ  ใหคนท่ีเกิดในตระกูลพราหมณ 
กษัตริย ไวศยะ ปฏิบัติตามหลักอาศรม ๔ อยางเครงครัด  สันติสุขจะเกิดข้ึนไดตองมีพราหมณ คัมภีร
พระเวท วรรณะ ๔ ไดแก วรรณะพราหมณ วรรณะกษัตริย วรรณไวศยะ(แพทย) และวรรณะศูทร  
ความเชื่อดังกลาวเกิดจากคําสอนท่ีถูกจารึกไวในคัมภีรในศาสนาฮินดู คือ คัมภีรพระเวท  ๔  คัมภีร 
เรียกวา "ไตรเวท" คือ   ฤคเวท   ยชุรเวท   สามเวท  และอถรวเวท หรือ อาถรรพเวท    



๖๗ 

 ลักษณะเดนท่ีปรากฏในคําสอนของศาสนฮินดู   มีอยู ๓ ขอ คือ  
 ๑. การปฏิบัติตามแนวอาศรม ๔   ท้ัง ๔ ชวง คือ อาศรมท่ี ๑ (ปฐมวัย) เรียกวา “พรหม
จรย อายุ ๘-๒๕ ป  อาศรมท่ี ๒ (มัชฌิมวัย) เรียกวา "คฤหัสถาศรม"  เปนวัยครองเรือนอยูในชวงอายุ 
๒๕-๕๐ ป  อาศรมท่ี ๓ (ปจฉิมวัย) เรียกวา "วานปรัสถาศรม"  เปนวัยออกไปอยูปาอยูในชวงอายุ 
๕๐-๗๕ ป  อาศรมท่ี ๔ คือ สันยัสตาศรม    เปนวัยสุดทายของชีวิต ออกบวชเปนสันยาสี บําเพ็ญ
เพียรเพ่ือความหลุดพน   อายุตั้งแต ๗๕ ปข้ึนไป   
 ๒. การเขาถึงปรมาตมัน   หมายถึง พลังธรรมชาติ เปนอมตะไมมีเบื้องตนและสิ้นสุด   
สวนวิญญาณยอยเรียกวา อาตมัน สามารถไปรวมกับปรมาตมันไดเม่ือบรรลุโมกษะ 
 ๓. การบรรลุโมกษะ หลักโมกษะ เปนหลักปฏิบัติเพ่ือหลุดพนจากวัฏจักรแหงชีวิต พน
จากสังสาระการเวียนวาย ตาย เกิด และจะไมปฏิสนธิอีก 
 ๔. หลักปฏิบัติปรัชญาภควัทคีตา ไดแก   ก รรม โย ค ะ  ก า ร ทํ าค ว าม ดี โด ย ไม ห วั ง
ผลตอบแทน   ชยานโยคะ การปฏิบัติเพ่ือใหเกิดปญหา ความรูแจง   และภักติโยคะ ความรัก ความ
ภักดีอุทิศตนตอพระเจาเพ่ือนําไปสูการหลุดพน 
 ๕. ความเขาใจในหลักทรรศนะหก ไดแก   สางขยะ ทรรศนะเก่ียวกับชีวิต   โยคะ 
ทรรศนะเก่ียวกับการปฏิบัติโดยสํารวมอินทรีย ทําจิตใจใหบริสุทธิ์   นยายะ ทรรศนะเก่ียวกับความรู   
ไวเศษิกะ ทรรศนะเก่ียวกับสิ่งท่ีมีอยูจริงชั่วนิรันดร ๙ อยาง   มางสา ทรรศนะเก่ียวกับปรัชญา
นาเชื่อถือ  และเวทานตะ ทรรศนะเก่ียวกับเปนคัมภีรท่ีเปนหลักปรัชญาลึกซ้ึง 
 ลักษณะเดนของคําสอนในศาสนาฮินดูสามารถสรุปเปนตารางได ดังนี้๑๙    

รายการ ลักษณะเดนของศาสนาฮินดู 
คัมภีรใน
ศาสนา 

- คัมภีรในศาสนาพราหมณ-ฮินดู แบงเปน ๒ สวน คือ ศรุติ ไดแก คัมภีรพระเวท ทั้ง ๔ ไดแก 
ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท และอถรรพเวท สมฤติ เปนคัมภีรข้ันสอง เปนสิ่งที่ถายทอดกันสืบมา 
มีการแตงตําราประกอบข้ึนเพื่อชวยสนับสนุนในการศึกษาคัมภีรพระเวท เรียกวา คัมภีร
เวทางคศาสตร 

หลักคํา
สอนที่
สําคัญ 

หลักคําสอนของศาสนาฮินดู ที่สําคัญมีอยู ๔ ประการคือ  
  ๑. หลักอาศรม ๔   คือ  อาศรมที่ ๑ (ปฐมวัย) เรียกวา “พรหมจรย อาศรม”  อายุ ๘-๒๕ ป  
อาศรมที่ ๒ (มัชฌิมวัย) เรียกวา "คฤหัสถาศรม" คฤหัสถ เปนวัยครองเรือนอายุ ๒๕-๕๐ ป 
อาศรมที่ ๓ (ปจฉิมวัย) เรียกวา "วานปรัสถาศรม"  วานปรัสถ เปนวัยออกไปอยูปาอยูในชวง
อายุ ๕๐-๗๕ ป  อาศรมที่ ๔ คือ สันยัสตาศรม  สันยาสี คือ เปนวัยสุดทายของชีวิต ออกบวช
เปนสันยาสี บําเพ็ญเพียรเพื่อความหลุดพน  อายุตั้งแต ๗๕ ปข้ึนไป  
   ๒. หลักการปฏิบัติระหวางบุคคล   คือ ๑. ปตฤธรรม คือ การปฏิบัติตามหนาที่ของบิดาตอ
บุตร ๒. มาตฤธรรม คือ การปฏิบัติหนาที่ของมารดาตอบุตร  ๓. อาจารยธรรม คือ การปฏิบัติ
หนาที่ของครูอาจารยตอศิษย   ๔. บุตรธรรมและศิษยธรรม คือ การปฏิบัติของบุตรตอบิดา
มารดาและการปฏิบัติหนาที่ของศิษยตอครูอาจารย   ๕. ภราตฤธรรม คือ การปฏิบัติของพี่ที่มี
ตอนองและนองตอพี่   ๖. ปติธรรม คือ การปฏิบัติหนาที่ของสามีตอภรรยา  ๗. ปตนีธรรม คือ 
การปฏิบัติหนาที่ของภรรยาตอสามี  ๘. สวามี-เสวกธรรม คือ การปฏิบัติหนาที่ของสวามี 
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(นายจาง) ตอเสวก (ลูกจาง)  ๙. ราชธรรม คือ การปฏิบัติหนาที่ของพระราชาตอประชาขน    
    ๓. หลักปรมาตมัน  ศาสนาพราหมณ-ฮินดูมีจุดหมายสงูสุดของชวีิต คือ ความกลมกลืนเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับพระพรหมหรือปรมาตมัน 
   ๔. การบรรลุโมกษะ เปนหลักปฏิบัติเพื่อหลุดพนจากวัฏจักรแหงชีวิต ดวยการนําอาตมัน
ของตนเขาสูปรมาตมัน     
   ๕. หลักปฏิบัติปรัชญาภควัทคีตา ไดแก  ๑. กรรมโยคะ การทําความดี ๒. ชยานโยคะ การ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดปญญาความรูแจง  ๓. ภักติโยคะ ความรัก ความภักดี  
   ๖. ความเขาใจในหลักทรรศนะหก ไดแก ๑. สางขยะ ทรรศนะเก่ียวกับชีวิต  ๒. โยคะ 
ทรรศนะเก่ียวกับการปฏิบัติโดยสํารวมอินทรีย ทําจิตใจใหบริสุทธิ์  ๓. นยายะ ทรรศนะ
เก่ียวกับความรู ๔. ไวเศษิกะ ทรรศนะเก่ียวกับสิ่งที่มีอยูจริงชั่วนิรันดร ๙ อยาง คือ ดิน น้ํา 
ลม ไฟ อากาศ กาลเทศะ อาตมัน มนะ  ๕. มางสา ทรรศนะเก่ียวกับปรัชญานาเชื่อถือ          
๖. เวทานตะ ทรรศนะเก่ียวกับอุปนิษัท  
   ๗. หลักฮินดูธรรม  ๑๐ ประการ  ไดแก  ๑. ธฤติ ความกลาหาญ ๒. กษมา ความอดทน 
๓. ทมะ การขมจิตใจ ๔. อัสเตยะ การไมลักขโมย  ๕. เศาจะ ความบริสุทธิ์  ๖. อินทรียนิครหะ 
หมั่นสํารวจตนเองอยูเสมอ ๗. ธี  สติ ความคิด ๘. วิทยา ความรูทางปรัชญา  ๙. สัตยะ ความ
จริง  ๑๐. อโกธะ ความไมโกรธ     
    ๘. หลักนิยมะ ๑๐ ประการ คือ ขอควรปฏิบัติของศาสนิกฮินดู  คือ  หรี สันโตษะทาน  
อัสติกยะ  อีศวรปูชนะ  สิทธานตศรวณะ   มติ   วรตะ  ชปะ   ตปส   
    ๙. หลักยมะมี  ๑๐ ประการ คือ ขอหามในการปฏิบัติของศาสนิกฮินดู คือ  ๑. อหิงสา   
๒. สัตยะ  ๓. อัสเตยะ   ๔. พรหมจรยะหรือพรหมจรรย   ๕. กษมา  ๖. ธฤติ    ๗. ทยา  ๘. 
อารชวะ   ๙. มิตาหาระ   ๑๐. เศาจะ      

หลักความ
เชื่อและ

จุดมุงหมาย
สูงสุด 

 ศาสนาฮินดูเชื่อวาพระพรหมเปนเทพเจาสูงสุด ทรงเปนผูสรางโลกและสรรพสิ่งตลอดทั้ง
กําหนดโชคชะตาของคนและสัตว เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตของแตละคนจึงเปนไปตามพรหมลิขิต 
แตคนก็อาจเปลี่ยนวิถีชีวิตได หากทาํใหพระพรหมเห็นใจและโปรดปราน โดยการบวงสรวงออน
วอนและกระทําความดีตอพระองค      
      ลักษณะของความเชื่อในศาสนาฮินดูมีความเชื่อศาสนาที่แตกตางไปจากศาสนาพราหมณ 
ไดแก  ๑.  เชื่อเร่ืองวิญญาณเปนอนันตะ คือเวียนวายตายเกิดไมสิ้นสุดจนกวาจะหลุดพน
โมกษะ ๒. ใหคนที่เกิดในตระกูลพราหมณ กษัตริย ไวศยะ ปฏิบัติตามหลักอาศรม ๔ อยาง
เครงครัด ๓. สันติสุขจะเกิดข้ึนไดตองมีพราหมณ คัมภีรพระเวท วรรณะ ๔ ไดแก วรรณะ
พราหมณ วรรณะกษัตริย วรรณไวศยะ(แพทย) และวรรณะศูทร  

พิธีกรรมที่
สําคัญ 

พิธีกรรมที่สําคัญ แบงเปน ๔ หมวด  
     ขอปฏิบัติเกี่ยวกับวรรณะ คือ  ๑. การแตงงาน ผูที่จะแตงงานกันไดจะตองอยูในวรรณะ
เดียวกัน   ๒. อาหารการกิน ไดมีกฎกําหนดวาอะไรกินได หรือไมได สําหรับวรรณะนั้นๆ ไมกิน
อาหารรวมกับคนตางวรรณะ  ๓. การทํามาหากิน พวกพราหมณจะมีอาชีพเปนนักบวช หรือครู
อาจารย หรือประกอบพิธีกรรม พวกกษัตริยเปนนักปกครอง ดูแลความสงบสุขบานเมือง พวก
แพศยเปนพวกคาขายและประกอบกสิกรรม สวนพวกศูทรเปนกรรมกร  ๔. เคหสถานที่
อยู ตามกฎดั้งเดิม หามไปตั้งถ่ินฐานนอกประเทศอินเดียและหามโดยสารไปทางทะเล   และยัง
มีพิธีกรรมอ่ืน ๆ เชน  



๖๙ 

      พิธีประจําบาน ๑๒ ประการ ที่คนในวรรณะกษัตริย วรรณะพราหมณและวรรณะแพศย
จะตองทําโดยมีการปฏิบัติตามลําดับข้ันดังนี้ คือ   ข้ันที่ ๑ ครรภาธาน เปนพิธีตั้งครรภ ข้ันที่ ๒ 
ปุงสวัน เปนพิธีปฏิบัติตอเด็กในครรภ  ข้ันที่ ๓ สีมันโตนยัน เปนพิธีตัดผมหญิงมีครรภ ข้ันที่ ๔ 
ชาตกรรม พิธีคลอดบุตร  ข้ันที่ ๕ นามกรรม พิธีตั้งชื่อเด็ก ข้ันที่ ๖ นิษกรมณ พิธีนําเด็กออกไป
ดูแสงอาทิตยยามเชา ข้ันที่ ๗ อันนปราศัน พิธีปอนขาวเด็ก ข้ันที่ ๘ จูฑากรรม พิธีโกนผมไวจุก 
เมื่ออายุได ๓ ขวบ  ข้ันที่ ๙ เกศานตกรรม พิธีตัดผมเมื่ออายุ ๑๖ ป ข้ันที่ ๑๐ อุปานยัน พิธีเขา
รับการศึกษา ข้ันที่ ๑๑ สมาวรรตน พิธีกลับบาน  ข้ันที่ ๑๒ วิวาหะ พิธีแตงงาน 
      พิธีศราทธ  พิธีทําบุญอุทิศใหมารดาบิดา หรือบรรพบุรุษผูลวงลับไปแลว    
       พิธีบูชาเทวดา  พิธีบูชาแตกตางกันออกไปตามวรรณะ     
      วันสําคัญทางศาสนา ไดแก เดือน ๕  เดือน ๖  เดือน ๗  เดือน ๘  เดือน ๙  เดือน ๑๐  
เดือน ๑๑  เดือน ๑๒  เดือนยี ่ เดือน ๓  เดือน ๔ 

 
   ๓.๒.๕  ลักษณะเดนของคําสอนเพ่ือสันติสุขในซิกข 
    ศาสนาซิกขเกิดจากทานคุรุนานักไดปฏิเสธไมยอมรับพระเจาท่ีมีจํานวนมากมาย  และ
ระบบวรรณะตามทัศนะของศาสนาฮินดู  และการใหความสําคัญอยางยิ่งตอสิ่งมีชีวิตตามทัศนะของ
ศาสนาเชน  และการปฏิเสธโลกตามทัศนะของพุทธศาสนา  รวมท้ังปฏิเสธหลักคําสอนของศาสนา
อิสลาม   ทานคุรุนานักเปนคนมีสติปญญาและชางคิดอาน เม่ืออายุ ๓๖ ป ทานเขาไปอยูในปาไดนั่ง
สมาธิทําจิตใหสงบ ไดประสบการณทางจิตวาพระเจาไดประทานพรใหเปนคุรุของคนท้ังหลาย และ
ทานไดเริ่มแนะนําใหคนท้ังหลายมีศีลธรรมมีความจงรักภักดีตอพระเจาพระองคเดียว  คุรุนานักปฏิบัติ
ตนเปนท้ังมุสลิมและฮินดูในขณะเดียวกัน  เม่ืออวสานแหงชีวิตทานไดมอบหมายใหแกสาวกเปน
ศาสดาสืบทอดตําแหนงแทน โดยลําดับถึงจํานวน ๑๐ องค   ชาวซิกขทุกคนตองทําพิธี "ปาหุล" คือ
พิธีลางบาป เม่ือเสร็จพิธีแลวก็จะรับเอา "กะ" คือ การรับศีล ๕ ประการ๒๐  ๑. เกศ การไวผมยาว       
๒. กังฆา หวีขนาดเล็ก  ๓. กฉา กางเกงขาสั้น  ๔. กรา กําไลมือทําดวยเหล็ก ๕. กิรปาน ดาบ 
  หลักคําสอนของศาสนาซิกขไดปรากฎใน พระมหาคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบ  คัมภีรอาทิ
ครันถ และ คัมภีรทสมครันถ  หลักคําสอนท่ีสําคัญ เชน ขอหามประพฤติปฏิบัติ มี ๔ ประการ คือ 
หามการตัด ถอน โกนเกศาหรือขนในรางกาย   หามรับประทานอาหารท่ีทําจากเนื้อสัตว  หามมี
เพศสัมพันธ กับบุคคลอ่ืนท่ีไมใชสามีหรือภรรยาของตนเอง หามเสพยาสูบหรือใชยาเสพติดทุกชนิด 
ทุกรูปแบบ๒๑  นอกจากนี้ยังเนนเรื่องหลักการใหญ ๔ ประการ คือ เรื่องความสามัคคี เรื่องความเสมอ
ภาค   เรื่องความศรัทธา  และเรื่องความจงรักภักดีตอคุรุท้ัง ๑๐ องค  และยังรวมถึงการกาวไปสูสุข
อันเปนนิรันดร หรือนิรวาณ มีอยู ๕ ข้ัน๒๒  ซ่ึงจะตองอาศัยการสวดเพลงสรรเสริญพระนาม  การฟง

๒๐ Lewis M. Hopfe, Mark R.Woodward, Religions of the World, (New Jersey: Upper 
Saddle river, 2007), p. 154. 

๒๑ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๑๓๘-๑๗๖. 

๒๒[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-
sasna-sikh-sikhism  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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๗๐ 

พระธรรมจะทําใหบรรลุสัจจะ ความสันโดษ และทิพยปญญา   จากบริบทของศาสนาซิกขก็ใหเกิดจุด
แข็งของศาสนาท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีเปนลักษณะเฉพาะตน กลาวคือ  การเขาถึงพระเจาเปนสิ่งสูงสุด   
ความเขาใจโลกและมนุษย   ความหลุดพนของมนุษย    การปฏิบัติธรรมของศาสนา  หลักในการ
ปฏิบัติสัจจธรรมเพ่ือกําจัดมารท้ังหา   
  ลักษณะเดนของคําสอนในศาสนาซิกขสรุปเปนตารางไดดังนี้๒๓    

รายการ ลักษณะเดนของศาสนาซิกข 
คัมภีรใน
ศาสนา 

 ๑. พระมหาคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบ คือ พระศาสดานิรันดรกาลของซิกข  ๒. คัมภีร์

อาทิครันถ์   เป็นศาสดาองค์ท่ี ๕  คุรุอรชุนจดัทําขึน้ ๓. คัมภีร์ทสมครันถ์  ศาสดา

องค์ท่ี ๑๐ คือ ครุุโควินทสิงห์เป็นผู้จดัทําขึน้    

หลักคําสอน
ที่สําคัญ 

หลักคําสอนในศาสนาซิกขที่สําคัญ คือ  องคไตรรัตน คือ ๑) พระเจา ๒) ศรี คือ 
หลักธรรม ๓) อกาล คือ ความแนนอน ศีล ๕ ประการ คือ ๑) เกศา  ผม หนวด เคราไว 
จะโกนไมได  ๒) กังฆะ คือ จะตองมีหวีเสียบหรือปกไวที่ผมเสมอ  ๓) การา คือ กําไล
เหล็กสวมขอมือ  ๔) กิรปาน คือ จะตองมดีาบประจาํตัว  ๕) กฉา คือ จะตองมีกางเกงขา
สั้น  ขอหามประพฤติปฏิบตัิ มี ๔ ประการ คือ  ๑) หามลวงเกินตอเกศา ๒) หามกิน
เนื้อสัตว๓) หามมีเพศสัมพันธ กับบุคคลอ่ืน  ๔) หามยาเสพติด 
หลักธรรมประจําชีวิตหรือศีล ๒๑ ประการ 
         ก. ขอปฏิบัต ิ๑. ใหนับถือศาสดาทุกองคเปนบิดา และถือวาตนเปนบุตรของบิดา 
๒. ใหถือวาเมืองปาตลบีุตร (ปตนะในปจจุบนั) ที่โควินทสิงหเกิด กับเมืองอานันทปุระ (ที่
โควินทสงิหหลบไปตั้งหลักสูกับออรังเซบเมื่อรบแพ) วาเปนเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ ๓. ใหยกเลิก
การถือชั้นวรรณะ ๔. ใหสละชพีในสนามรบ ๕. ใหบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๓ ประการ คือ ๑. 
สัจจะ (พระเจา) ศรี (ธรรมะ) อกาล (ความเที่ยงแทของพระเจา) ๒. ศาสโนวาท (คัมภีร
อาทิครันถและทัสเวนปาทซาฮบิ) ๓. ความบริสุทธิ ์ ๖. ใหมีศีลอันเปนสญัลักษณ ๕ คือ 
เกศา กังฆะ การา กิรปาน และกฉา พวกซิกขที่อยูในตางประเทศตองมีมีดเล็กยาว ๒ นิ้ว
เสียบไวทีผ่ม ๗. ใหมีชื่อลงทายวาสิงห (คือ ใหกลาหาญดังสิงโต) ๘. ใหฝกข่ีมา ฟนดาบ 
มวยปล้าํ เปนนิตย ๙. ใหถือคติวาตนเกิดมาเพื่อชวยเหลือเปลื้องทุกขใหผูอ่ืน ๑๐. ให
นอบนอมพระเจาและตอนรับแขกโดยถือวาเปนเร่ืองจําเปน 
           ข. ขอหาม ๑๑. หามมิใหซิกขกับซิกขวิวาทกันเอง ๑๒. หามมิใหพูดปด ๑๓. 
หามทําผิดในเร่ืองกามารมณ โลภ โกรธ หลง ๑๔. หามคบคนที่เปนปฏิปกษตอศาสนา 
๑๕. หามคบคนทีไ่มสงเสริมการกูชาต ิ ๑๖. หามนิยมใชสีแดง เชน เสื้อแดง หมวกแดง 
๑๗. หามแกผาโพกศีรษะออก นอกจากเวลาอาบน้ํา ๑๘. หามเลนการพนนัทุกชนิด ๑๙. 
หามตัดผม โกนหนวด โกนผม โกนเครา ๒๐. หามเก่ียวของกับบุคคลที่เบียดเบียนศาสนา 
๒๑. หามแตงกายหรูหราไรสาระ     
           หลักจะตองปฏิบัติเพิ่มเติม คือ ๑) ไมสูบบุหร่ี ไมดื่มน้ําเมา ๒) ไมบริโภคเนื้อ
อยางอิสลาม๓) ไมตัดผม ไมโกนหนวด ๔) ไมแตงกายหรือไมรวมประเพณีกับมุสลิม  
และเนนหลักความสามัคคี  เสมอภาค  ศรัทธา  และ ความรัก    

  ๒๓ [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://book.dou.us/doku.php?id=df404:6 [ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 
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๗๑ 

หลักความ
เชื่อและ

จุดมุงหมาย
สูงสุด 

- จุดดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต เปนความสุขที่แทจริงและนิรันดร คือ ความ
กลมกลืนเขากับชีวติของพระเจา  -  การเขาถึงนิรวาณ - พระเจาผูเปนอันติมสัจจ  
- ความเขาใจโลกและมนุษย  - ความหลุดพนของมนุษย    - การปฏิบัติธรรมของศาสนา  
ชนะมารราย ๕ ประการ  คือ ตัณหา ความโกรธ ความโลภ ความหลง อหังการ       
- หลักการเพื่อการอยูรวมกันของสังคม ๖ ขอ คือ ๑) ยังคัดคานการกดข่ี และอยุติธรรม   
๒) การใหโอกาส  ๓) มุงการทําชีวิตใหเปนประโยชนแกโลก ๔) พระเจาอยูกับเรา ๕)
เสียสละเพื่อความเจริญของสังคมทุกคน ๖) สตรีมีฐานะเทาเทียมกับบุรุษ    

พิธีกรรมที่
สําคัญ 

๑. พิธีรับน้ําอมฤต (Baptism)  ๒. พิธีเลนดนตรีสวรรค (Kirtan) ๓. พิธีโพกศีรษะ 
(Turban หรือ Dastar)  ๔. ประเพณคีรัวทาน (Free Kitchen)   

  กลาวโดยสรุป ลักษณะเดนของแตละศาสนาเปนบอเกิดของคุณคาและวัฒนธรรมและมี
ความสัมพันธกับชีวิตของมนุษย  สิ่งท่ีพบ คือ องคประกอบในแตละศาสนา คือ ศาสดา ผูตั้งศาสนา
หรือผูสอนดั้งเดิม  คัมภีรศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาท่ีรองรับหลักธรรมคําสอน  สาวกหรือผูสืบตอศาสนา  
และสัญลักษณ เปนตน  สําหรับศาสดานั้น ผูวิจัยไดคนพบวาศาสดามีท้ังแบบ เทวนิยมและ อเทวนิยม 
 เทวนิยม คือ ศาสนทูตของพระเจา หรือเทพอวตารท่ีแปลงกายจากภาคพระเจาในสวรรค
สงมาในรางของมนุษย ทําหนาท่ีของตนเสร็จแลวก็กลับสูสวรรคอยางเดิม  บางศาสนามีศาสดาปรากฎ
เปนนักพรตหรือฤาษี นักปราชญท่ีเห็นไดยินเสียงทิพยและจดจําคําของพระเจาได  ความแตกตางท่ี
กลายเปนจุดแข็งของแตละศาสนา  จะปรากฏในลักษณะท่ีเปนเอกลักษณหรืออัตลักษณเฉพาะตนใน
ประเด็นท่ีเก่ียวกับ  มีจุดหมายปลายทางของชีวิตหลังจากท่ีจากโลกนี้ไปแลว  มุมมองเก่ียวกับความ
จริง สัจธรรม และความสําคัญของความจริง 0  กลาวโดยรวมก็คือ มี 0หลักคําสอนท่ีตางกัน 0  ความเชื่อ
ศรัทธา ประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรมท่ีตางกัน 0  แตถึงอยางไรจุดแข็งท่ีแตกตางกันดังกลาวก็เปนสิ่ง
ชวยใหเกิดการหลอหลอม เกิดความรักและสามัคคีกันไดเหมือนกัน 
 
๓.๓  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางศาสนา 
  การศึกษาแนวคิดและวิธิปฏิบัติของศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข ผูวิจัยไดพบ
ความเหมือนและความแตกตางระหวางศาสนาท่ีนาสนใจ  ซ่ึงจัดวาเปนสิ่งท่ีดีสําหรับการทําความ
เขาใจในอัตลักษณ และการเรียนรูท่ีจะยอมรับหรือเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติบนพ้ืนฐานของความ
เขาใจในวิถีและรูปแบบของแตละศาสนา  ไมมองความแตกตางเปนสิ่งนํามาซ่ึงความขัดแยง  เม่ือเรา
เขาใจในคําสอนของแตละศาสนายังสามารถนําหลักการเหลานั้นนํามาปรับใชในการแกปญหาของ
สังคมปจจุบัน  เพ่ือใหเห็นภาพความเหมือนและความแตกตางของแตละศาสนาชัดมากข้ึน ผูวิจัยจึง
ทําการศึกษาดวยการจัดทําเปนตารางเปรียบเทียบ  เพ่ือใหงายตอการศึกษา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางศาสนา 
รายการ พุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข 
ศาสดา -พระพุทธเจา 

-ไมมีพระเจา 
-เอกเทวนิยม 
-พระเจา คือ พระ
ยะโฮวาห 
-ศาสดา คือ พระ

-เอกเทวนิยม 
-มีพระเจาแตพระองค
เดียวคืออัลลาะหทรง
เปนพระผูสรางสรรพ

-พหุเทวนิยม 
-ตรีมูรติ ไดแก 
มหาเทพ ๓ องค 
คือ พระพรหม 

-เอ ก เท ว นิ
ยม 
-พ ร ะ เจ า  : 
วาเฮคุรุ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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เยซ ู
- ย อ ม รั บ ใ น
เอกภาพของพระ
เยซู  และหลักตรี
เอกภาพ หมายถึง 
พระเจา  ทรงเปน
หน่ึงเดียวในสาม
บุคคล คือทรงเปน
พระบิดา พระบุตร 
และพระจิต -พระ
เยซูคื อพระผู ม า
โปรดองคจริง  
-พระเยซูคือมนุษย
ท่ี เป น บุ ต ร ข อ ง
พระเจา  

สิ่ง  ยอมรับในเอกภาพ
ของอัลเลาะห และ
ยอมรับความเปน
ศาสดาของทานมฮุํามดั 

พระนารายณ 
และพระศิวะ 
-ไมมีศาสดาผู
กอตั้ง 

- ศ าส น ด า 
๑๐ ทาน 

เปา 
หมาย
สูงสุด 

-นิ พ พ า น  
การหมดสิ้ น
กิ เลส  ท่ี เป น
เห ตุ ใ ห เ กิ ด
ทุกข 
-การสิ้นทุกข
เปนเปาหมาย
สูงสุดของชีวิต
มนุษย 
-ไมมีการเกิด 
จึงไมมีการแก  
และตาย  

-ดินแดนพระเจา  
-การไดอยูกับพระ
เจา (พระยะโฮวา) 
ช่ัวนิรันดร 
- ดินแดน ท่ีมี แต
ความสุขตามแต
พระยะโฮวาหจะ
มอบให  

-ดินแดนพระเจา  
-การไดอยู กับพระอัล
เลาะห 
 

- โมกษะ   
-เช่ือในความมีอยู
ของอาตมัน คือ
เช่ือวามีวิญญาณ
ของบุคคลและ
พระพรหมซึ่งเปน
พระผูสรางสูงสุด 
(ปรมาตมัน) 
-เปาหมายสูงสุด 
(อรรถะ)   
กลาวคือ ธรรมะ
(หนาท่ีทาง
ศาสนา), อรรถะ
(ทรัพยสิน หรือ
สมบัติทางวัตถุ), 
กามะและโมกษะ 

-กลมกลืน
เขากับชีวิต
ของพระเจา   
-การเขาถึง
นิรวาณ  

หลักคํา
สอนท่ี
สําคัญ 

- อ ริ ย สั จ  ๔  
ทุกข  สมุทัย 
นิโรธ มรรค 
- มรรค ๘  
- นิพพาน 
- หลักโอวาท
ปาฎิโมกข    
-พระรัตนตรัย 
-มี ค วาม เช่ื อ
ในเรื่อง กรรม 

- หลักอาณาจักร
พระเจา   
-  เช่ือวาชีวิตใน
โลกน้ีมเีพียงครั้ง
เดียว    
-  คนตายแลวไม
สูญเพราะ
วิญญาณเปน
อมตะ  
- หลักตรีเอกานุ

- หลักศรัทธา  
- หลักปฏิบัติ  
- หลักคุณธรรม  
 

- หลักอาศรม  
- หลักการปฏิบัติ
ระหวางบุคคล    
-หลักปรมาตมัน   
- การบรรลุ
โมกษะ  
- หลักปฏิบัติ
ปรัชญาภควัทคตีา  
- ความเขาใจใน
หลักทรรศนะหก  

-พระเจาผู
เปนอันติม
สัจจ  
- ทํ า ค ว า ม
เข า ใ จ โล ก
และมนุษย   
- การเขาถึง
ค ว าม ห ลุ ด
พ น ข อ ง
มนุษย    
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วาเปนตัวทํา
ให วิญ ญ าณ
ตองเวียนวาย
ต า ย เ กิ ด ใน
วัฏสงสาร 
   

ภาพ  
- หลักบัญญตัิ ๑๐  
- หลักความรัก
สากล  

- หลักฮินดู
ธรรม  ๑๐   
- หลักนิยมะ  
- หลักยมะ  
- มี ความ เช่ือ ใน
เรื่ อ ง  ก ร รม  ว า
เ ป น ตั ว ทํ า ใ ห
วิญญาณตองเวียน
ว า ยต าย เกิ ด ใน
วัฏสงสาร 
-เช่ือในอานุภาพ
และความสูงสดุ
ของพระเวท 

  

หลัก
ความดี 

- ศีล ๕   
-ไ ม  เ บี ย ด 
เบียนตนเอง
หรือผูอ่ืน 
-เ น น ย้ํ า ใ น
เ รื่ อ ง ค ว า ม
เมตตากรุณา
และความไม
ใ ช ค ว า ม
รุ น แ ร ง ต อ
สรรพสัตว 
-เช่ือ ใน เรื่ อ ง
กรรมและการ
กลั บชาติม า
เกิด 

-เช่ือฟงพระเจา    
- ผู เป นสุ ข  ห รือ
บรมสขุ ๘  
- การตอบแทน    
- รักศัตรู    
- การทําทาน   
- ก า ร มี ท รั พ ย
สมบัติในสวรรค 
 
 

- ศรัทธาพระผูเปนเจา   
- ศรัทธาในมลาอิกะฮ  
- ศรัทธาในบรรดาศา
สนทูต    
- ศรัทธาในพระคัมภีร  
-ศ รั ท ธ า ใ น วั น
พิพากษา   
-  ศรัทธาในการลิ ขิต
ของพระผูเปนเจา   
-เช่ือฟงพระอัลเลาะห    
-ถอยคําท่ีใหอภัยอยาง
ออนหวาน ยอมดีกวา
การใหทานแลวทําราย
ทีหลัง   
-อยาบูชาผูใดเวนแตอัล
เลาะห   
- พู ด ไ พ เ ร า ะ ต อ
มนุษยชาติ จงตั้งการ
บู ช า  แ ล ะ จ า ย ค า 
ชวยเหลือคนจน   
- ต อ สู ใ น ท า ง ข อ ง
พระอัลเลาะห ตอผู ท่ี
ตอสูเจา แตจงอยากอ
ก า ร สู ร บ  ( ก อ น ) 
พระอัลเลาะหไมทรงรกั
ผูรุกราน 

- วิญ ญ าณ เป น
อนันตะ คือเวียน
ว า ยต าย เกิ ด ไม
สิ้นสุดจนกวาจะ
หลุดพนโมกษะ   
- หลักอาศรม ๔  
- ตองมีพราหมณ 
คั ม ภี ร พ ร ะ เว ท 
วรรณะ ๔     
- การปฏิบัติตาม
คําสอนของเทพ
เจา    
 - เทพเจาฝ ายดี
บันดาล เทพเจา
อ ง ค เ ดี ย ว กั น
บันดาล เพ่ือสอน
ใหคนรูจักความ
จริงของชีวิต    
-เน น ย้ํ า ใน เรื่ อ ง
ค ว า ม เ ม ต ต า
กรุณาและความ
ไมใชความรุนแรง
ตอสรรพสัตว 
-เช่ือในเรื่องกรรม
และการกลับชาติ
มาเกิด 

-การชนะ
มารราย ๕   
คือ ตัณหา 
ความโกรธ  
ความโลภ 
ความหลง 
อหังการ    
-องคไตร
รัตน  
- ศีล ๕ คือ
เกศา,  กังฆะ  
การา, 
กิรปาน,   
กฉา  

แนวคิด
วาดวย

-ตั ณ ห า เป น
บ อ เกิ ด แห ง

- ความโกรธ  
-การลวงประเวณี   

- สุราและการพนันเปน
สิ่ ง ช่ัวท่ี เปนฝมือของ

-ตั ณ ห า เป น บ อ
เ กิ ด แ ห ง ค ว า ม

- หามวิวาท 
-หามพูดปด 
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ความชั่ว ค ว า ม ทุ ก ข 
แ ล ะ เ มื่ อ
สามารถขจัด
ตัณหาไดแลว 
ก็จะสงผลให
เ กิ ด ก า ร ดั บ
ทุกข 
- การกระทํา
ถู ก ก ร ะ ตุ น
จ า ก ตั ณ ห า
แล ะก ารยึ ด
มั่นถือมั่น ซึ่ง
ก็ จ ะ นํ า ไป สู
ก า ร ผู ก พั น
แ ล ะ ค ว า ม
ทุกข  และวา
การกระทําท่ี
ป ร า ศ จ า ก
ค ว า ม
ปรารถนาหรือ
ตัณหาน้ันก็จะ
เกิดผลนําไปสู
การหลุดพน 
-  อกุศล  
- เบียดเบียน
ต น เอ งห รื อ
ผูอ่ืน  
 - ความ โลภ 
ค ว า ม โก ร ธ 
ค ว า ม ห ล ง        
- ทุ จ ริ ต  คื อ 
ประพฤติ ช่ั ว
ท า ง ก า ย 
วาจา ใจ   
-  ยึ ด มั่ น ถื อ
มั่นในขันธ ๕ 
ความหลงผิด 
คือ  ตัณหา - 
- กาม ตัณหา, 
ภ ว ตั ณ ห า ,    
วิภวตัณหา   

-การหยาราง   
 - การกลาวโทษ
ผูอ่ืน 
 -ซาตานหลอกให
มนุษย ขัด คําสั่ ง
พระเจา 
-ซาตานอยูภายใต
การควบคุมของ
พระเจา มีหนาท่ียุ
ย ง ให ค น ทํ า ช่ั ว 
เ พ่ื อ เ ป น ก า ร
ทดสอบจิตใจและ
ท ดสอบ ศ รัท ธา
ของคริสตตอพระ
เจา  
- การขัดคําสั่งพระ
เจา 
- มนุษย ทุกคนมี
บาปกําเนิด   
- ความห างเหิ น
จากพระเจา  
- ค ว า ม ช่ั ว  คื อ 
พระเจ าลงโทษ , 
พระเจ าทดสอบ
จิตใจ และ พระ
เจาปรับปรุงนิสัย 
พระเจาประทาน  
แ ล ะ พ ร ะ เ จ า
ทดสอบศรัทธา 
- ความห างเหิ น
จากพระเจา  
- ซาตานหลอกให
ทําช่ัว 
 

พญามาร   
-   ไซตอน หรือซาตาน 
หลอกให คนออกนอก
เส น ท า ง ท่ี พ ร ะ อั ล
เลาะหวางไว 
- ความ ช่ัวก็ เปนสิ่ ง ท่ี
พระ อัล เลาะห สร าง 
ข้ึนมา  เพ่ือลงโทษคน
ทําช่ัวใหหลาบจําและ
เพ่ือเปนเครื่องพิสูจน
ศรัทธาตอพระองค 
- การขัดคําสั่งพระอัล
เลาะห 
 - บาปเกิดจากเจตนา 
องคประกอบ คือ ๑.) 
บรรลุนิติภาวะ  ๒.) มี
สติสัมปชัญญะ  
-  ไมทําตามหลักสําคญั
ทางศาสนา เชน การ
ทํ า ล ะ ห ม า ด  ก า ร
บริจาคทาน เปนตน          
- พระเจาลงโทษ, พระ 
เจาทดสอบจิตใจ และ 
พระเจาปรับปรุงนิสัย 
พระเจาประทาน, พระ 
เจาลงโทษ และพระ 
เจาทดสอบศรัทธา 
- การขัดคําสั่ง, หรือไม
นับถือพระอัลเลาะห  
- มีเจตนาของการทํา 
ความช่ัว 
-ยึด ถือ  นํ าสิ่ ง อ่ื นม า
เทียบเคียงอัลลอฮ  
-  การกราบไหวบูชา
รู ป ป น  วั ต ถุ  ต น ไม 
กอน อิฐ ดวงอาทิตย 
ด วงจั นท ร  ด วงดาว 
แมนํ้า ภูเขา หามกราบ
ไหวผีสางเทวดา  
- การกินดอกเบ้ีย  การ
เสพสุราและสิ่งมึนเมา

ทุ ก ข  แ ล ะ เมื่ อ
ส า ม า ร ถ ข จั ด
ตัณหาไดแลว ก็
จะส งผ ล ให เกิ ด
การดับทุกข 
- การกระทําถูก
กระตุนจากตัณหา
และการยึดมั่นถือ
มั่น ซึ่งก็จะนําไปสู
ก ารผู ก พั น และ
ความทุกข และวา
ก า ร ก ร ะ ทํ า ท่ี
ปราศจากความ
ป ร า รถ น าห รื อ
ตั ณ ห า น้ั น ก็ จ ะ
เกิดผลนําไปสูการ
หลุดพน 
-ก า รล ะ เมิ ด คํ า
สอนของเทพเจา    
- ความ ช่ัว-บาป- 
ทุกข เกิดจากเทพ
เ จ า ฝ า ย ม า ร
บันดาล 
 - ความดี -ความ
ช่ัว บุญ-บาป  สุข- 
ทุกข ลวนเกิดจาก 
เ ท พ เ จ า อ ง ค
เดียวกันบันดาล 
เ พ่ื อ ส อ น ให ค น
รูจักความจริงของ
ชีวิต 
 - การละเมิดคํา
สอนของเทพเจา 
- ไมเช่ือฟงคําสอน
ของเทพเจา ทําให
เ กิ ด ค ว าม ทุ ก ข 
(เช่ือวาท้ังบุญและ
บ า ป เป น ก า ร
บันดาลของเทพ
เจา)  
- สิ่งท่ีทําใหมนุษย

-หามผิด
กามารมณ 
โลภ โกรธ 
หลง 
- หามคบคน
ปฏิปกษตอ
ศาสนา 
-หามสีแดง 
-หามแกผา
โพกศีรษะ
เวนเวลา
อาบนํ้า 
-หามพนัน  
-หามตัดผม  
-หามคบคน 
ท่ีเบียดเบียน
ศาสนา 
-หามแตง
กายหรูหรา   
- ไมสูบบุหรี ่
ไมดืม่นํ้าเมา 
–ไมบรโิภค
เน้ืออยาง    
-เนนความ
สามัคค ี  
เสมอภาค  
ศรัทธาและ 
ความรัก    
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   ทุกชนิด รวมท้ังยาเสพ
ทุกชนิด  

ทําบาปก็คือ กาม  
โก รธ    บ าป ใน
ศ า ส น า      - 
พ ร า ห ม ณ มี ท้ั ง
ส วน ท่ี เป นบ าป
จากการกระทํ า
ข อ งม นุ ษ ย เอ ง 
แบงเปน  
-บาปหนักคือ การ
ฆาพราหมณ การ
ฆาเด็กท่ียังไมเกิด 
การขโมยทองคํา 
การรวม ประเวณี
กับผูทรงศีล เปน
ตน 
 -บาปเล็กนอยคือ 
การดื่มสุรา เฆี่ยน
ตี สตรี  และการ
เลนการ พนัน  
- ไม ทํ า  ต ามคํ า
ส อ น  ห รื อ
พิ ธี ก ร ร ม ท า ง
ศาสนา  
- ละกาม , ความ
โกรธ และ การไม
ทํ า พิ ธี ก ร ร ม 
ศาสนา 

หลักใน
การดํา 

เนินชีวิต 

- ศีล  ๕  กาย
สุจริต  ๓  วจี
สุจริต ๔ มโน
สุจริต ๓ 
- ก า รมุ ง ล ะ
กิเลสนิวรณ ๕   
-สภาวะจิตใจ 
ป ล อ ด โป ร ง  
บริสุท ธ์ิ จาก
โล ภ , โก รธ , 
หลง 
- ท าน , ศี ล , 
ภาวนา, มรรค 
๘ 

-อยู ใกล ชิด พระ
เจา  
- เช่ือฟ งคํ าสอน
ของพระเจา  
- บั ญ ญั ติ  ๑ ๐ 
ประการ,  
- รักพระเจาสุดจิต
สุดใจ,  
- รั ก เ พ่ื อ น บ า น
เหมือนรักตนเอง, 
การกลับใจ  
-เช่ือพระเจา, การ
ยอมรับการชวยให
รอด 

- เช่ือฟ งคําสอนของ 
พระเจา   
-การปฏญิาณตน  
- ค ว า ม รั ก  ค ว า ม
เ สี ย ส ล ะ  ก า ร ใ ห
อ ภั ย  ก า ร บํ า เ พ็ ญ
ประโยชน 
 

- อาศรม ๔ 
-โยคะ ๘ 
- ขอปฏิบัติ
เก่ียวกับวรรณะ  
-มีความเช่ือใน
เรื่องการปฏิบัติ
ทางจิต การทํา
สมาธิ และจิต
ภาวนา 
-มี ค ว าม เ ช่ื อ ใน
เรื่องการปลีกตัว
และการสละชีวิต
ท างโล กว า เป น
เง่ือนไขเพ่ือการ

หลักธรรม
ประจําชีวิต
หรือศีล เชน   
- ใหยกเลิก
การถือช้ัน
วรรณะ  
- ใหบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ ๓ 
คือ สัจจะ  
ศาสโนวาท 
บริสุทธ์ิ 
- ศีล ๕ คือ 
เกศา กังฆะ 
การากิรปาน 
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- ไต ร สิ ก ข า 
ศี ล  ส ม า ธิ 
ปญญา 
-มี ค วาม เช่ื อ
ใน เรื่ อ งก าร
ปฏิบัติทางจิต 
การทําสมาธิ 
แ ล ะ จิ ต
ภาวนา 
-มี ค วาม เช่ื อ
ใน เรื่ อ งก าร
ปลีกตั วและ
การสละชีวิต
ท า ง โล ก ว า
เป น เ ง่ือน ไข
เพ่ือการเขาสู
ชี วิ ต ท า งจิ ต
วิญญาณ 

-ความรัก ความ
เสียสละ การให
อภัย การบําเพ็ญ
ประโยชน 
 

เขาสู ชี วิตทางจิต
วิญญาณ 

และกฉา  
-นอบนอม
พระเจาและ
ตอนรับแขก 

หลัก
ปฏิบัติ
จริยธรร
มเพ่ือ
การอยู
รวม กัน
ในสังคม 

- หลักอคติ ๔   
- หลักกาลาม
สูตร  
- หลักคารว
ตา ๖   
- หลักขันติ  
- หลักสังคห
วัตถุ ๔  
- อัตถะ ๓    
- หลักพรหม
วิหาร ๔   
- สาราณยี
ธรรม ๖   
- หลัก
ฆราวาสธรรม 
๔   
- อปริหานีย
ธรรม ๖ 
-สติสั มป ชัญ 
ญะ    
- กรรมบถ  

-หลักบัญญัติ ๑๐ 
-จงนมัสการพระผู
เปนเจา  
-อยาออกพระนาม
พระเจาโดยไมสม
เหตุ  
-จ ง นั บ ถื อ บิ ด า
มารดา  
-อยาฆาคน  
-อยาผิดประเวณี -
อยาลักขโมย  
- อย าพู ด เท็ จ ใส
รายผูอ่ืน  
-ความรัก รักพระ
เจ า  จงรัก เพ่ื อน
บ า น เห มื อ น รั ก
ตนเอง  
-ใฝสงบ สรางสันติ 
แ ล ะ มี เ ม ต ต า
กรุณา  

-แ ส ด ง ศ รั ท ธ า ต อ
พระอัลเลาะห 
- หลักโอวาทครั้ งสุด 
ทาย หามการกูยืมเพ่ือ
ดอกเบ้ีย แกแคนฆากัน
ตายตองยุติ บุรุษมีสิทธ์ิ
เหนือสตรี   ให ความ
ยุ ติ ธ รรม แล ะค วาม
ปรานีแกภรรยา จงให
อาหาร แกทาสหรือคน
ใช   ให อ ภั ย   อ ย า
รุ น แ ร ง   จ ง อ ย า
เ บี ย ด เ บี ย น   จ ง
พยายามหางจากความ
ลําเอียง หรือความอ
ยุติธรรม   
 ใหความยุติธรรม   ให
เกียรติ ศักดิ์ ศรีความ
เปนมนุษย    อดทน  
เคารพความเปนพหุ
ลักษณ 

- อาศรม ๔      - 
บําเพ็ญสมาธิเพ่ือ
ค ว า ม ห ลุ ด พ น 
หรือโมกษะ  การ 
ปฏิบัติโยคะ ๘  
- ยะมะ คือ การ
สารวมระวัง ๕   - 
นิยามะ คือ การ
ฝกฝนตน เองให
บริสุทธ์ิท้ังรางกาย
และใจ 

 - ยังคัดคาน
ก า ร ก ด ข่ี 
แ ล ะ อ ยุ ติ
ธรรม    
-ก า ร ใ ห
โอกาส   
- มุ งการทํา
ชี วิต ให เป น
ประโยชนแก
โลก  
– พ ร ะ เจ า
อยูกับเรา  
-เสียสละเพ่ือ
ความเจริญ
ของสังคมทุก
คน  
-สตรีมีฐานะ
เทาเทียมกับ
บุรุษ    

หลัก
ความ

 - เนนในเรื่อง
สภาวะมายา

นรกเปนท่ีอยูของ
เหลามาร ซาตาน 

- น ร ก  ส ร า ง โ ด ย 
ธ ร รม ช าติ  พ ร ะ อั ล

 - เน น ใน เรื่ อ ง
สภาวะมายาของ

- พระเจาผู
เปนอันติม



๗๗ 

เชื่อ
เกี่ยวกับ
ชีวิตหลัง
ความ
ตาย 

ของโลก และ
บทบาทของ 
กรรม ในการ
ท่ีทําใหบุคคล
ต อ ง ผู ก พั น
หรือติดอยูกับ
โลกน้ีและผูก
ติ ด อ ยู กั บ
สังสารวัฏ 
- โ ล ก ห น า
“ป ร โ ล ก ” 
“สังสารวัฏ”   
การเวียนวาย
ตายเกิด 
- นรกสวรรค  
ดี ให ผ ล เป น
บุญ ช่ัว ใหผล
เปนบาปและ
ส ง ผ ล ให ไ ป
เกิดในนรก 
-มี ค วาม เช่ื อ
ในความมีอยู
ของนรกและ
ส ว ร ร ค ว า มี
หลายภพภูมิ 
-มี ค วาม เช่ื อ
วามีเทวดาอยู
ใ น ภ พ ภู มิ
ตางๆ 

แ ล ะ ผู ท่ี ป ฏิ เส ธ
พระ เจา  
- นรก สรางโดย 
ธรรมชาติ พระยะ
โฮ ว า  เป น ท่ี อ ยู
ของ ผูทําความช่ัว 
ผูทําความช่ัว มาร
,ซาตาน และผู ท่ี
ไม ศรัทธาพระเจา  
- สวรรค สรางโดย 
ธรรมชาติ พระยะ
โฮ ว า  เป น ท่ี อ ยู
ของ ผู ทําความดี 
มีแต ความสวาง
แ ล ะ  ค ว า ม สุ ข 
สรางจากทองคํา 
อั ญ ม ณี  มี  แ ต
ความสุขนิรันดร  
เป น ภ พ ภู มิ  อ ยู
เห นื อ โล ก แ ล ะ
อากาศ อยู เหนือ
โลก อยูเหนือโลก 

เลาะห  เปนท่ีอยูของ 
ผู ทํ า ค ว าม ช่ั ว  ผู ทํ า
ความช่ัว มาร,ซาตาน 
แ ล ะ ผู ท่ี ไม  ศ รั ท ธ า
พระอัลเลาะห  
- ส วรรค  ส ร า ง โด ย 
พระอัลเลาะห เปนท่ี
อยูของ ผูทําความดี มี
แ ต ค วาม ส ว า งแ ล ะ 
ค วาม สุ ข  ส ร า งจาก
ทองคํา อัญมณี มี แต
ความสุขนิรันดร   เปน
ภพภูมิ  อยู เห นือโลก
และอากาศ อยู เหนือ
โลก อยูเหนือโลก 
 
 

โลก และบทบาท
ของ กรรม ในการ
ท่ีทําใหบุคคลตอง
ผูกพันหรือติดอยู
กับโลกน้ีและผูก
ติ ด อ ยู กั บ
สังสารวัฏ 
- นรก เปน ท่ีอยู
ของคนท่ีประพฤติ
ช่ั ว  ห ม อ ผี แ ล ะ
ป ศ า จ ท่ี น า 
ขยะแขยง มี แต
ค ว า ม มื ด แ ล ะ
ทรมาน ศาสนา
พราหมณ เช่ือวา 
นรกเปนสถานท่ี
แหงหน่ึงอยูลึกลง
ไปใตพ้ืนดิน  
-สวรรค เปนท่ีอยู
ของคนท่ีประพฤติ
ดี เทพและบรรพ
บุรุษ  เปน ท่ี รวม
แหงความสุข มีแต
ความสวาง มีพระ
อ า ทิ ต ย 
พระจันทร  และ
ด ว ง ด า ว  เป น
สถาน ท่ี ท่ี อยู สู ง 
เหนือจากโลกและ
อากาศข้ึนไป 
-มี ค ว าม เ ช่ื อ ใน
ค ว าม มี อ ยู ข อ ง
นรกและสวรรควา
มีหลายภพภูมิ 
-มีความเช่ือวามี
เทวดาอยู ในภพ
ภูมิตางๆ 

สัจจ  
- ค ว า ม
เข า ใ จ โล ก
และมนุษย   
- ความหลุด
พ น ข อ ง
มนุษย     
 

หลัก
ปฏิบัติ
และ

พิธีกรรม

-ทิ ฏ ฐ ธ ร ร
มิ กั ต ถ
ป ร ะ โ ย ช น     
- สั ท ธ า

-ศีลลางบาป  
-ศีลกําลัง  
- ศีลมหาสนิท 
-ศีลแกบาป หรือ

- การละหมาด หรือ 
ส ว ด  (น ม า ซ  ห รื อ 
นมัสการ 
-การถือศีลอด   

- พิธีประจําบาน 
๑๒ ประการ 
- พิธีศราทธ   
- พิธีบูชาเทวดา   

๑) หาม
ลวงเกินตอ
เกศา  
๒) หามกิน
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เพ่ือเสริม 
สราง

ชีวิตและ
สังคมให
เกิดสันติ

สุข 

สัมปทา  
- สีลสัมปทา -
จาคสัมปทา - 
ป ญ ญ า
สัมปทา    
- การปฏิ บัติ
เ พ่ื อ  พ ร ะ 
นิพพาน  
- พิธีทําบุญ 
-พิธีบูชาในวัน
สําคัญ  

อภัยบาป  
-ศีลเจิมผูปวย 
 -ศี ล บ ว ช เ ป น
บาทหลวง  
- ศีลสมรส  
-ศีลอนุกรม  

 -การบริจาคศาสน 
-ทานซะกาต   
-พิธีฮัจญ      
 

- พิธีวันสําคัญ เน้ือสัตว 
๓) หามมี
เพศสัมพันธ 
กับบุคคลอ่ืน  
๔ ) ห าม ย า
เสพติด 
  ยึดพิธี  
๑. พิธีรับนํ้า
อมฤต  
๒ . พิ ธี เล น
ดนตรีสวรรค 
๓ . พิ ธี โพ ก
ศีรษะ  
๔.  ประเพณี
ครัวทาน  

 
  กลาวโดยสรุปความเหมือนและความแตกตางระหวางศาสนา  โดยภาพความคือความ
สอดคลองของหลักคําสอน คือ ทุกศาสนาตางมุงเนน การทําความดี ละเวนความชั่ว การแสดงความ
รักความเมตตา  เสียสละ  มุงพัฒนาตนเองใหดีข้ึน ขยันหม่ันเพียร  ใหอยูรวมกันอยางสงบสุข ไม
เบียดเบียนกัน  ทุกศาสนามุงสอนใหเปนคนดี ไมคิดรายกับผูอ่ืน  เหลานี้เปนเพียงจุดมุงหมายพ้ืนฐาน 
แตถาเราศึกษา จุดมุงหมายสูงสุด ของแตละศาสนาแลว จะไมเหมือนกัน  จากบริบทแตละศาสนาไดมี
สวนสําคัญตอการกําหนดความคิด ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและบรรทัดฐานทางสังคม  ถา
สังคมไดหันมาศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนอยางจริงจัง  เชื่อไดวาสังคมยอมเกิดความสงบสุขอยาง
แนนอน      
 
๓.๔  จุดรวมของคําสอนท่ีเปนหลักคําสอนสากล  
  สังคมมนุษยมีความจําเปนตองมีเกณฑตัดสินท่ีจะวัดหรือจําแนกแยกแยะวาอะไรดีอะไร 
ชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไมควร  ซ่ึงหลักการดังกลาวสามารถคนหาไดในคําสอนทาง
ศาสนา  เนื่องดวยทุกศาสนาตางมุงสอนใหคนเปนคนดี  ดังนั้น คําสอนแตละศาสนายอมมีหลักเกณฑ
ท่ีสอดคลองและมีหลักการท่ีสามารถปฏิบั ติรวมกันได   ในท่ีนี้หมายถึง เกณฑปฏิบัติ ท่ี เปน
มาตรฐานสากลท่ีทุกคนสามารถยอมรับกันได และใชเปนเกณฑตัดสินคุณธรรม หรือจําแนกความดี 
ความชั่วได  เพราะศาสนาทุกศาสนาตางมีคําสอนท่ีมุงสอนใหทําความดีละเวนความชั่ว   ชวยให
สมาชิกของสังคมสงบสุข เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพ่ือใหเกิดความสุข ดังนั้น คําสอนแตละ
ศาสนาจึงกลายเปนกฎศีลธรรมของสังคม เปนแหลงกําเนิดจริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี  
และนี้เองไดกลายเปนบรรทัดฐานของสังคมท่ีใชในการปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปในแนวเดียวกัน  ดังนั้นใน
ประเด็นนี้ผูวิจัยจึงทําการสรุปเปนตาราง  เพ่ือจะชี้ใหเห็นหลักคําสอนของแตละศาสนาท่ีเหมือนกัน 
และจัดวาเปนหลักการสากลท่ีทุกศาสนาหรือทุกศาสนาตางยอมรับกันได  และจะเปนแนวทางเพ่ือ
การอยูรวมกันอยางสันติสุขบนพ้ืนฐานของหลักธรรมของศาสนา  กลาวคือ การคนหาคําสอนท่ีเปนจุด
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รวมเพ่ือการปฏิบัติรวมกันไดจะกลายเปนเครื่องมือหรือชองทางในการนําเอาศาสนาเขามาเปน
เครื่องมือเพ่ือปญหาความขัดแยงตาง ๆ ได  ดังนั้น ถาเราคนพบหลักการสากลของศาสนา ไมวาใคร
จะนับถือศาสนาใดก็ตามสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข23

๒๔  ดังจะกลาวดังตอไปนี้ 
 

จุดรวมของคําสอนท่ีเปนหลักคําสอนสากล 
รายการ พุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข 

เปา  
หมาย
สูงสุด 

-การไปสูนิพพาน -การไปสูอาณาจักร
พระเจา 

-การไปอยูกับ
พระอัลเลาะห 

-การไปสูโมกษะ
(พรหม) 

-เขากับชีวิต
ของพระเจา   
-การเขาถึง
นิรวาณ  

การ
กระทํา
ความดี 
ละเวน
ความ
ชั่ว 
 

-เบญจศีล และ
เบญจธรรม  
-มรรค0 ๘ 
-เช่ือเรื่องกรรมและ
การเวียนวายตาย
เกิดหรือสังสารวัฎ   
การกระทํายอมมี
ผลตามมา  ทําดี
ยอมไดรับผลดี ทํา
ช่ัวยอมไดรับผลช่ัว   

-บัญญัต ิ๑๐   
-คุณธรรมสูงสดุ คือ
ความรัก  ความ
เมตตากรณุา ความ
ออนโยน  ความถอม
ตน  ความอดทนตอ
ความทุกขท้ังปวง 

-การบริจาคทาน 
(ชะกาต) เพ่ือการ
เอ้ือเฟอเผื่อแผ
ชวยเหลือสังคม  
-การถือศีลอดใน
เดือนเราะมะเพ่ือ
ฝกฝนความ
อดทนและความ
ยับยั้งช่ังใจ  
- ศรัทธาท่ีเรียบ
งาย มีเหตุมผีล 
การชําระลางจิต
ใหสะอาดบริสุทธ์ิ 
รักสันตสิุข มี
เมตตาตอกัน  

-อยาทําผูอ่ืนให
บาดเจ็บ  
-ไมพึงทําราย
ผูอ่ืนท้ังทางใจ
และกาย 
-อาศัยกรรม
ดี  กรรมช่ัว เปน
ปจจัยใหมีการ
เวียนวายตาย
เกิด  

-ไมมีความ
ช่ัวใดยิ่งกวา
ความโลภ    
--การทํา
ความดีละ
เวนความช่ัว
คือ  เวนจาก
มุสาวาท  กา
ม,โกรธ, โลภ
, และโมหะ 
นับถือ
ภรรยา เวน
ปรปกษตอ
ศาสนา   
ตนเกิดมา
เพ่ือนํา
ความสุข
ใหแกผูมี
ทุกขและทํา
ความเจรญิ
ใหแกชาติ
และศาสนา  

การเสีย 
สละสง 
เคราะห 

-สังคหวัตถุ ๔ 
(ทาน ปย
วาจา อัตถ
จริยา สมานัตตตา) 

-ทรงสอนสาวกและผู
เลื่อมใสในพระองค
ใหรูจักการเสียสละ 

การบริจากทาน
แดคนยากจน
ลําบาก 

สอนการใหปน
ดวยอาการยินดี
และเต็มใจใหใน
ไตตติริยอุปนิษัท 

ใหชวยเหลือ
สังคมเพ่ือ
กําจัดมาร 
คือ ความ
โลภ ตระหน่ี 

  ๒๔ [ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://jakkritfunction1.blogspot.com/2010/06/blog-pos t_16.h 
tml   [ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 
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ความ
รัก

ความ
เมตตา 

 

-พรหมวิหาร0 ๔ 
(เมตตา กรุณา มุทิ
ตา อุเบกขา) 

-หลักความรัก -สอนใหมีความ
รักในพ่ีนองมุสลิม 

- สอนใหรัก
สันติภาพไมใช
ความรุนแรง ไม
ทํารายกัน ให
กระทําในสิ่งท่ี
เปนประโยชนตอ
เพ่ือมนุษย 
-อยาทําใหผูอ่ืน
ไดรับบาดเจบ็   
ไมถึงทํารายผูอ่ืน
ทางในหรือทาง
กาย ไมพึงเปลง
วาจาท่ีกอเจ็บใจ
แกเพ่ือนมนุษย
ท้ังหลาย   
จงอดทนถอยคํา
ท่ีลวงเกิน  ไมพึง
ดาตอบใคร ๆ ไม
พึงเปนศัตรูของ 
ใคร ๆ อยาแสดง
อาการโกรธตอบ
บุคคลท่ีโกรธ   
จงใหพรคนท่ี
สาปแชง 
-การไมทํา
ราย  การมสีัจจะ 
การเวนจากการ
ขโมย  การเวน
จากการกําหนัด
ยินด ี การเวน
จากความโกรธ
และความละโมบ 

- ชําระจิต
ของตนให
บริสุทธ์ิ ทุก
คนมีความ
เสมอภาคกัน 
-ใหอภัย      
มีกรุณา    
 จงพูดคํา
สุภาพ
ออนโยน   
จงถอมตน 
จงรักผูอ่ืน   

การ
เคารพ
สิทธิ
และ 
เสรี 
ภาพ 

ศีล ๕  
กายสุจริต 
หลักประกันดาน
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
วจีสุจรติ  
หลักประกันดาน
ขอมูลขาวสาร 
มโนสุจริต 

หลักบัญญัติ ๑๐   
เชน สอนใหนับถือ
บิดามารดา อยาฆา
คน อยางลวง
ประเวณี อยาคิดโลภ   
สอนเรื่องหลักความ
รัก เชน จงรักเพ่ือน
บานเหมือนรักตัวเรา
เอง   ศาสนาคริสต

-ความยุติธรรม 
ความเสมอภาพ
และเสรภีาพ  
-การเสียสละหรือ
การสังคม
สงเคราะห  
-ความรักความ
เมตตา  
-ความมีคุณธรรม

-ความยุติธรรม 
ความเสมอภาพ
และเสรภีาพ  
-ความรักความ
เมตตา  
-ความมีคุณธรรม
อดทน อดกลั้น 
-การยกยอง
เคารพบิดา

-การทํา
ความดี ละ
เวนความช่ัว 
-การทํา
ความดี ละ
เวนความช่ัว  
-ความ
ยุติธรรม 
ความเสมอ
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หลักประกันดาน
ความไววางใจ  

สอนใหบุคคลมี
จิตสํานึกอันบริสุทธ์ิ
หลีกเลี่ยงอบายมุขไม
ทําบาป ไมโกรธ และ
เคารพในศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย  

อดทน อดกลั้น 
-การยกยอง
เคารพบิดา
มารดา  
-ไมเสพสุรา ไม
เลนการพนัน ไม
พูดโกหก  
 

มารดา 
-ไมเสพสุรา ไม
เลนการพนัน ไม
พูดโกหก  
 

ภาพและ
เสรภีาพ  
-การเสียสละ
หรือการ
สังคม
สงเคราะห 
-ความรัก
ความเมตตา  
-การยกยอง
เคารพบิดา
มารดา  
-ไมเสพสุรา 
ไมเลนการ
พนัน ไมพูด
โกหก  

 

   กลาวโดยสรุป  ศาสนาเปนเรื่องของจิตใจและอารมณความรูสึก  เม่ือบุคคลท่ีเกิดมาใน
ศาสนาใดก็จะนับถือศาสนานั้นและมีความประพฤติตามศาสนาท่ีตนนับถือ ศาสนาจึงมีอิทธิพลตอ
ความเปนอยูและพฤติกรรมของมนุษย  แมวาศาสนาจะมีความแตกตางกันในสวนคําสอนท่ีมีมากมาย  
แตถึงอยางนี้  ก็ยังมีสวนท่ีสามารถจัดไดวาเปนคําสอนท่ีเปนหลักสากลท่ีมีจุดมุงหมายอยูบาง  
กลาวคือ ทุกศาสนามีความสอดคลองกันในเรื่องการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข กลาวสรุป
โดยรวมจึงพบคําสอนทุกศาสนาตางก็มีคําสอนท่ีเหมือน ๆ กัน คือ มีปรากฏในทุกศาสนา ซ่ึงจัดไดวา
เปนหลักสากลท่ียอมรับปฏิบัติรวมกันได  ซ่ึงพอประมวลเปนหลักการใหญ ๆ ไดดังนี้  
     ๑. การทําความดี ละเวนความช่ัว เชน ศีล ๕ ของศาสนาพุทธ บัญญัติ ๑๐ ประการของ
ศาสนาคริสตและหลักศรัทธา ๖ ประการกับหลักปฏิบัติ ๕ ประการของศาสนาอิสลาม  เปนตน 
      ๒. การพัฒนาตนเองและการพ่ึงตนเอง  เชน ศาสนาพุทธสอนวาตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน 
ศาสนาพราหมณมีหลักอาศรม ๔  ศาสนาอิสลามสอนใหคนใฝหาความรูตั้งแตเกิดจนตาย เปนตน 
     ๓. ความยุติธรรม ความเสมอภาพและเสรีภาพ  เชน ศาสนาพุทธสอนหลักอคติ ๔ คือ 
ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติและภยาคติ ศาสนาอิสลามก็สอนใหดํารงความยุติธรรมอยาถือตาม
อารมณใครในการรักษาความยุติธรรม เปนตน 
     ๔. การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห    เชน ศาสนาพุทธสอนหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ศาสนาอิสลามมีการบริจาคซากาต แกผูขัดสน 
ศาสนาคริสตก็จะเนนใหมนุษยเสียสละใหอภัย เอ้ือเฟอ เปนตน 
     ๕. ความอุตสาหะและความพยายาม  เชน ศาสนาพุทธสอนหลักคําสอนอิทธิบาท ๔ 
ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ศาสนาอิสลามมีการละหมาดวันละ ๕ ครั้งจึงถือวาเปนความ
พยายามท่ีจะขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธิ์  
     ๖. ความรักความเมตตา  เชน ศาสนาคริสตเนนเรื่องความรักความเมตตา    ศาสนาพุทธ
สอนหลักเมตตาธรรมเปนเครื่องคํ้าจุนโลก เปนตน 
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     ๗. ความมีคุณธรรมอดทน อดกล้ัน  เชน ศีลของศาสนาพุทธ บัญญัติ ๑๐ ประการของ
ศาสนาคริสต การถือศีลอดของศาสนาอิสลาม เปนตน 
     ๘. การยกยองเคารพบิดามารดา  เชน ศาสนาพุทธกลาวไววาบิดา มารดาเปนพระพรหม
ของลูก ศาสนาคริสตมิใชในบัญญัติ ๑๐ ประการ ขอท่ี ๔ วา จงนับถือบิดา มารดา  เปนตน 
     ๙. การไมแบงช้ันวรรณะ เชน  ศาสนาพุทธสอนวา กําเนิดชาติตระกูลมิไดทําใหบุคคล
เปนพราหมณเปนกษัตริย เปนพอคา ความประพฤติของบุคคลเปนเครื่องกําหนดบุคคล ทุกคนเทา
เทียมกัน ศาสนาอิสลามถือเปนหลักสําคัญวา หลักศรัทธาและหลักบัญญัติตองอยูในเง่ือนไขการไมแบง
ชั้นวรรณะอยางชัดเจน เปนตน 
     ๑๐. ไมเสพสุรา ไมเลนการพนัน และไมพูดจาขยายความ  เชน ศีลในศาสนาพุทธ 
บัญญัติ ๑๐ ประการในศาสนาคริสต  หลักบัญญัติในศาสนาอิสลาม เปนตน๒๕ 

  จากคําสอนท่ีปรากฏ จะเห็นวาศาสนาทุกศาสนามีหลักคําสอนท่ีเปนแนวเดียวกันคือ 
ตองการใหทุกคนเปนคนดี ทําแตสิ่งดีงาม แสวงหาสันติสุข รักความสงบ ดังนั้น ไมวาใครจะนับถือ
ศาสนาใดก็ตามสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

 
๓.๕  คุณคาของศาสนาเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติสุข     
          สังคมท่ีเปนอยูในขณะนี้ตางประสบปญหาความขัดแยงท่ีรุนแรงในหลาย ๆ ดานหลาย ๆ 
มิติ  ซ่ึงหลายฝายท่ีทํางานดานสันภิภาพตางก็พยายามคนหาเครื่องมือท่ีจะชวยใหมนุษยอยูรวมกันได
อยางสันติสุข  ซ่ึง0ในปจจุบันไดมีความพยายามท่ีจะนําเอาศาสนาเขามาเปนเครื่องมือเพ่ือสรางสันติสุข
ใหเกิดข้ึนตอสังคมโลก กลาวคือ วิถีแหงศาสนาและเปาหมายของศาสนาท่ีมุงสอนใหคนมีเมตตากรุณา
ตอกัน เปนตน นาจะเปนแนวทางรอดท่ีจะนําไปสูวิธีการปฏิบัติเพ่ือการอยูรวมกันได  จากการคนพบ
จุดรวมของศาสนาทําไหเกิดแนวทางการรวมมือกันของศาสนาท่ีจะชวยเสริมสรางสังคมใหเกิดสันติ 
และนอกจากนี้ยังคนพบแนวทางแกปญหาความขัดแยงท่ีเปนเอกลักษณของแตละศาสนา และแตละ
ชุดคําสอนลวนแตเปนแนวทางนํามาสูการสรางสันติสุขและชวยลดปญหาความรุนแรงขัดแยงในสังคม  
แนวทางการแกไขปญหาสังคมในมิติของศาสนา มีดังตอไปนี้ 

 ๑. พระพุทธศาสนา สอนหลักธรรมเรื่องไตรลักษณ คือ  อนิจจัง 0 (ความไมเท่ียง) ทุกขัง 
(ความทุกข) และอนัตตา (ความไมมีตัวตนท่ีแทจริง) ทําใหคนตั้งม่ันอยูในความไมประมาท มีการ
ปลอยวางไมเห็นแกตัว  

 ๒. ศาสนาอิสลาม สอนหลักธรรมเรื่องการบริจาคทาน (ชะกาต) เพ่ือการเอ้ือเฟอเผื่อแผ
ชวยเหลือสังคม การถือศีลอดในเดือนเราะมะเพ่ือฝกฝนความอดทนและความยับยั้งชั่งใจ ซ่ึงคําสอน
ในศาสนาอิสลามประกอบดวยศรัทธาท่ีเรียบงาย มีเหตุมีผล สอนใหมนุษยชําระลางจิตใหสะอาด
บริสุทธิ์ รักสันติสุข มีเมตตาตอกัน   

  ๓. ศาสนาคริสต สอนหลักธรรมเรื่องหลักบัญญัติ 0 ๑๐ 0 ป ระการ เชน สอนใหนับถือบิดา
มารดา อยาฆาคน อยางลวงประเวณี อยาคิดโลภ เปนตน สอนเรื่องหลักความรัก เชน จงรักเพ่ือนบาน

  ๒๕[ออนไลน ], แหล ง ท่ี ม า : https://sites.google.com/SITE/PANIDAPLE59/KHWAM-SAMPHANTH-

RAHWANG-SASNA-KAB-KAR-DANEIN-CHIWIT  [ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 

                                                           

https://sites.google.com/SITE/PANIDAPLE59/KHWAM-SAMPHANTH-RAHWANG-SASNA-KAB-KAR-DANEIN-CHIWIT
https://sites.google.com/SITE/PANIDAPLE59/KHWAM-SAMPHANTH-RAHWANG-SASNA-KAB-KAR-DANEIN-CHIWIT


๘๓ 

เหมือนรักตัวเราเอง เปนตน ศาสนาคริสตสอนใหบุคคลมีจิตสํานึกอันบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงอบายมุขไมทํา
บาป ไมโกรธ และเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  

 ๔. ศาสนาฮินดู สอนหลักธรรมเรื่องอาศรม 0 ๔ 0 เพ่ือเปนแนวทางดําเนินชีวิต ไดแก 
พรหมจารี (การศึกษาและแสวงหาความรู) คฤหัสถ (หลักการครองเรือน) วานปรัสถ (การศึกษา สันยา
สี 0 (การออกบวชเพ่ือหลุดพน) ศาสนาฮินดูสอนใหรักสันติภาพไมใชความรุนแรง ไมทํารายกัน ให
กระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชนตอเพ่ือมนุษย เปนตน 

 ๕. ศาสนาสิกข สอนหลักธรรมเรื่องวิญญาณเปนอมตะนิรันดร ถาบุคคลใดตองการหลุด
พนจากความทุกขและไมเวียนวายตายเกิดอีก ก็ตองชําระจิตของตนใหบริสุทธิ์ และสอนวามนุษยทุก
คนมีความเสมอภาคกัน เปนตน 
    คุณคาของศาสนาท่ีงดงาม  คือ คําสอนท่ีเปนไปเพ่ือชวยกําจัดความทุกข ความเดือดรอน
และสรางความสุขตอชีวิตและสังคม  ซ่ึงมีคําสอนท่ีเปนหลักสากลท่ีทุกศาสนามีเหมือน ๆ กัน ดังนั้น 
การยึดปฏิบัติคําสอนท่ีเปนคําสอนแกลนกลางหรือคําสอนท่ียอมรับกันไดทุกฝาย จึงเปนหลักทางเลือก
ท่ีดีสําหรับใหทุกฝายปฏิบัติรวมกัน แมวาตนเองจะไมไดนับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเปนกรณีพิเศษก็ตาม   
ซ่ึงจะทําใหทุกฝายสามารถเขารวมทํากิจกรรมกับศาสนาอ่ืนๆ ได โดยไมถือวาเปนการเสื่อมเสียหรือ
เปนบาป   
 
๓.๖  สรุป     
   การสรางสันติภาพหรือสันติสุขใหเกิดข้ึนในสังคมนั้น มีปรากฏดวยรูปแบบท่ีหลากหลาย  
แตความขัดแยงในสังคมปจจุบันก็ยังไมมีทาทีวาจะลดลง  ศาสนาจึงเปนทางเลือกหนึ่งท่ีนาศึกษาใน
การท่ีจะนํามาเปนเครื่องมือในการสรางสันติภาพ  จากการไดศึกษาพบวา คําสอนของแตละศาสนา
นั้นเปนแบบอยางของการดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี กลาวคือ มือศาสนิกปฏิบัติตามคําสอนจะทําให
เกิดพฤติกรรมท่ีเปนไปเพ่ือการสรางความสุขแกชีวิตและสังคม  เม่ืเปนเชนนี้เราจึงควรนําหลักธรรม
หรือสงเสริมสันติสุขในมิติของศาสนาใหมากยิ่งข้ึน  กลาวคือ  มารวมกันสรางสันติวิธีทางเลือกให
กลายเปนสันติวิธีทางรอดและทางหลักของสังคม  นําคําสอนมาเปนวิธีการหรือเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาความเปนมนุษย  หรือมาพัฒนาจิตใจมนุษย แกปญหาแบบมนุษยดวยตัวมนุษยเอง  แมวาคํา
สอนในแตละศาสนาจะมีความหลากหลายก็ตาม   เพราะแกนแทของศาสนานั้น คือ ศีลธรรมความดี
ยอมเปนการงายท่ีจะแสวงหาจุดรวมท่ีคลายคลึงกันและทําการสงเสริมคําสอนท่ียอมรับกันไดทุกฝาย 
 เปนท่ีประจักษณแลวในมิติของศาสนานั้น  ความขัดแยงเกิดจากความโลภ ความโกรธ  
ความหลง หรอืความไมรู ความอยาก และความยึดม่ันถือม่ัน การหลงผิดมัวเมาในกิเลสตัณหา เปนตน 
ดังนั้น ในมิตินี้ศาสนาจะเปนเครื่องนําในการพัฒนาหรือขัดเกลาจิตใจของมนุษย   คําสอนทางศาสนา
เทานั้นท่ีจะชวยสรางความเขมแขงและสรางเกาะปองกันจิตใจของประชาชน   ดวยเชื่อวาคําสอนทาง
ศาสนาจะสรางสภาพจิตท่ีไมหวั่นไหวดัวยแรงผลักดันของอกุศลหรือกุศล  เม่ือมนุษยมีจิตใจท่ีมี
คุณภาพแลว การคิด การพูด หรือกระทําก็จะมีคุณภาพตามไปดวย  ตอใหเกิดความหรือมีความเห็น
ในทิศทางท่ีแตกตางกัน  ก็จะสามารถควบคุมตนเองไมใหลุแกอํานาจ หรือไมกาวลวงไปสูสูความ
รุนแรง  การเรียนรูและเขาใจความแตกตางระหวางศาสนาจึงเปนการเรียนรูอยางเปดใจกวาง และ
คนหาคําสอนท่ีสอดคลองหรือหลักการท่ียอมรับกันไดทุกฝาย  ซ่ึงจะทําใหเกิดการเปดพ้ืนท่ีเพ่ือการ



๘๔ 

ยอมรับการเขารวมปฏิบัติตามประเพณีของทุกศาสนาได  โดยไมเปนอุปสรรคตอการอยูรวมกันของ
สังคม และยังใหการคุมครองปองกันสืบตอศาสนาและลัทธิความเชื่อท้ังหลายท่ีไมขัดตอศีลธรรมอันดี  
ทุกคนก็จะมีหลักธรรมคําสั่งสอนท่ีมุงหมายสั่งสอนใหคนเปนคนมีคุณธรรมมีเหตุผลและศรัทธาใน
ความถูกตอง  บุคคลไมวาจะอยูในฐานะ บทบาทใดก็จะมีธรรมะหรือหลักคําสอน  ซ่ึงจะชวยแกปญหา
ความขัดแยงและอุปสรรคปญหาตางๆ ของสังคมได   
 ท่ีสําคัญกวานั้น ก็คือ ศาสนาจะเปนเครื่องการยอมรับและเขาใจ หรือเคารพในเชื้อชาติ 
ละเอกลักษณของแตละศาสนา  ศาสนาสามารถปลูกฝงความเขาใจและเรียนรูในวัฒนธรรมของคนอ่ืน  
เปนคนมีความขยันหม่ันเพียร อดทน  เม่ือมนุษยยอมรับในลักษณะอันแตกตางระหวางกันไดแลว
ความสัมพันธอันดียอมเกิดข้ึน  ความเปนมิตรภาพและการชวยเหลือเผื่อแผตอกันก็จะตามมา  การมี
สวนรวมในการสรางจิตสํานึกและยอมรับในความหลากหลายจึงจะสามารถนํามาซ่ึงสันติภาพท่ีจะ
บังเกิดข้ึนในสังคมโลกได  ดังนั้น ความเลื่อมใสศรัทธา หรือการปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนาจึงเปน
เครื่องมืออยางดีเลิศในการฝกพัฒนาคนใหมีคุณภาพท้ังทางรางกายและจิตใจ และจะเปนหลักประกัน
การเคารพในเอกลักษณทางวัฒนธรรม  การมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศแหงความสรางสรรคท่ี
ยั่งยืน    
  



๘๕ 

 
บทที่ ๔ 

บูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา 
 

 ในบทนี้จะเปนการสังเคราะหในเชิงบูรณาการเพ่ือแสดงใหเห็นวา แตละศาสนานั้นมีท้ัง
หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพ 
 
๔.๑ การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของแตละศาสนา  

ในประเด็นนี้ผูวิจัยไดจัดประเด็นในการศึกษาเพ่ือแสดงใหเห็นวาแตละศาสนานั้นมีหลักการ
และวิธีการวาเปนอยางไร โดยกลาวถึง ๕ ศาสนาคือ พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาฮินดูและศาสนาซิกข มีรายะเอียดดังตอไปนี้  

 
 ๔.๑.๑ การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของพระพุทธศาสนา    
 ๔.๑.๑.๑ การบูรณาการหลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของพระพุทธศาสนา   
 หลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของพระพุทธศาสนา กลาวไดวามีหลากหลายนัย ซ่ึงข้ึนอยูกับเง่ือนไข
ของประเด็นปญหาท่ีจะแกไข พระพุทธเจาไดวางหลักการ ๓ ขอ อุดมการณ  ๔ ขอ และ วิธีการ ๖ ขอ 
ดังนี้  
  หลักการ ๓ คือ ๑. การไมทําบาปท้ังปวง ๒. การทํากุศลใหถึงพรอม ๓. การชําระจิตของตนให
ขาวรอบ 
  อุดมการณ  ๔  คือ ๑. ความอดทน ไดแก ความอดกลั้น ไมทําบาปท้ังทางกาย วาจาใจ ๒. 
นิพพาน ไดแก การดับทุกขเปนเปาหมายพระพุทธศาสนา ๓. ไมเบียดเบียน ไมทําราย รบกวน หรือ
เบียดเบียนผูอ่ืน ๔. ความสงบท้ังทางกาย ทางวาจาและทางใจ 
  วิธีการ ๖ คือ ๑. การไมวาราย ไดแก ไมกลาวใหรายหรือกลาวโจมตีใคร ๒. การไมทําราย ๓. 
สํารวมในปาติโมกข ไดแก ความเคารพระเบียบวินัย กฎกติกา กฎหมาย ๔. รูจักประมาณ ไดแกรูจักความ
พอดีในการบริโภคอาหารหรือการใชสอย ๕. อยูในสถานท่ีท่ีสงัด ไดแก อยูในสถานท่ีสงบมีสิ่งแวดลอมท่ี
เหมาะสม ๖.  ฝกหัดจิตใจใหสงบไดแกฝกหัดชําระจิตใหสงบมีสุขภาพคุณภาพ๑ 
 อยางไรก็ตามในท่ีนี้ผูวิจัยเห็นวา หลักมัชฌิมาปฏิปทา นั้นเปนหลักการสําคัญเพ่ือไปสูสันติภาพ 
ดวยเหตุวา ในความหลากหลายของมนุษยนั้น การยึดหลักการท่ีสุดโตงขางใดขางหนึ่งยอมไมอํานวย
ประโยชนตอการอยูรวมกัน ซํ้ารายอาจเปนการทําใหเกิดความบาดหมางทางจิตใจตอกันไปอีกดวย เม่ือมี
ความบาดหมางทางจิตใจยอมนําไปสูการทําลายทางกายและวาจาตามมา 

๑โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา, บทสวดมนตทําวัตรเชาเย็น, (กรุงเทพมหานคร: โรง
พิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๗), หนา ๖๒. 

                                                           



๘๖ 

 พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต สมฺมาปฺโญ)๒ กลาววา มัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนามี
กัลยาณมิตรเปนปจจัยเริ่มแรก กัลยาณมิตรเปนบุพพนิมิตแหงการเกิดข้ึนของอริยอัฏฐังคิกมรรค และ
ความมีกัลยาณมิตรนี่เองเปนปจจัยทางสังคมพิเศษท่ีจะทําใหเกิดการปฏิบัติ ดีงามและเปนเครื่องจุดชนวน
ความคิดท่ีเรียกวา“โยนิโสมนสิการ” ในเบื้องตน และเปนเครื่องประคับประคองเสริมเติมเต็มกระตุน
โยนิโสมนสิการ มัชฌิมปฏิปทา เปนระบบพัฒนาชีวิตใหพนทุกขโทษ เขาใจธรรมชาติ ทะนุถนอมธรรมชาติ 
และอยูรวมกันเปนกลุมอยางมีสุข พิจารณาจากประเด็นท่ีกลาวนี้  จะเห็นวา มัชฌิมาปฏิปทาใน
พระพุทธศาสนากับทางสายกลางของอาริสโตเติลเหมือนในฐานะเปนหลักปฏิบัติเนื่องดวยสังคม  อีก 
ประเด็นหนึ่งท่ีนาสนใจ คืออาริสโตเติลจะเนนปจเจกชนแลวแผออกไปสูสังคมรวม พระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะเถรวาทนั้นจะเนนสังคมปจเจกชนกอนท่ีจะขยายไปสูสังคม รวมเชนเดียวกัน แตประเด็นท่ี
นาสนใจท่ีสุดคงไมพนเรื่อง “เจตนา” อาริสโตเติลบอกวาเกณฑตัดสินความเปนทางสายกลางขอหนึ่งคือ 
“เจตนาดี”(the right motive) พระพุทธศาสนาก็มีขอนี้ พระพุทธเจาตรัสวา “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทา
มิ” ภิกษุ ท้ังหลาย เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม และมีขอความหลายตอนในคัมภีรพระไตรปฎกท่ีบอกวา 
การกระทําท่ีดีตองมาจากจุดเริ่มตนกอนคือคิดดีเจตนาดี ถาคิดไมดี มีเจตนาไมดี การพูดและการกระทํา
ทางกายก็ไมดีไปดวยในข้ันนี้จะยังไมแยกประเด็นวาเปนสังคมระดับโลกิยะหรือสังคมระดับโลกุตตระ 
 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา หลักการพระพุทธศาสนานั้น มี ๒ ประเด็นสําคัญท่ีซอนกันนั่นก็คือ 
เรื่อง มัชฌิมาปฏิปทา กับ เจตนาหรือจิตใจ ในสวนเจตนาหรือจิตใจนั้นพระพุทธศาสนาใหความสําคัญเปน
อยางยิ่ง กลาวไดวา พระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีมุงพัฒนาหรือขัดเกลาจิตใจของมนุษยจากปุถุชน ใหเปน 
กัลยาณชน จนสูงข้ึนไปจนเปนอริยชน หรือพระอริยเจาตอไป ก็ดวยการดําเนินตนบนวิถีทางหรือหลักการ
ของมัชฌิมาปฏิปทา ซ่ึงเรียกอีกอยางหนึ่งวา อริยมรรค มีองค ๘  
 

๔.๑.๑.๒ การบูรณาการวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของพระพุทธศาสนา   
 วิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของพระพุทธศาสนา ท่ีสําคัญท่ีสามารถเปนไปเพ่ือไปสูสันติภาพของ
พระพุทธศาสนานั้น คือ หลักสาราณียธรรม ๖ ประการ๓ คือ 
 ๑. ตั้งม่ันเมตตากายกรรมในเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย  ท้ังตอหนาและ  ลับหลัง แมนี้ก็เปน     
สาราณียธรรมท่ีทําใหเปนท่ีรัก  ทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน  เพ่ือความไมวิวาทกัน  
เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเปนอันเดียวกัน 

๒. ตั้งม่ันเมตตาวจีกรรม ฯลฯ 

๒ พระศรีคัมภีรญาณ (สมจินต สมฺมาปฺโญ), ทางสายกลางของอาริสโตเติล กับมัชฌิมาปฏิปทาใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท, http://ruur.igetweb.com/index.php?mo=3&art=603946 
๓ วิ.ปร.ิ (ไทย) ๘/๒๗๔/๓๖๘-๓๖๙ 

                                                           



๘๗ 

๓. ตั้งม่ันเมตตามโนกรรมในเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย  ท้ังตอหนาและลับหลัง  แมนี้ก็เปนสา
ราณียธรรมท่ีทําใหเปนท่ีรัก   ทําใหเปนท่ีเคารพ  เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน  เพ่ือความไมวิวาทกัน  
เพ่ือความสามัคคีกันเพ่ือความเปนอันเดียวกัน 

๔. บริโภคโดยไมแบงแยกลาภท้ังหลายท่ีประกอบดวยธรรม  ไดมาโดยธรรม โดยท่ีสุดแมเพียง
บิณฑบาต  บริโภครวมกับพรหมจารีท้ังหลาย  ผูมีศีล  แมนี้ก็เปนสาราณียธรรมท่ีทําใหเปนท่ีรัก  ทําให
เปนท่ีเคารพ  เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกันเพ่ือความไมวิวาทกันเพ่ือความสามัคคีกัน  เพ่ือความเปนอัน
เดียวกัน 
 ๕. มีศีลท่ีไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไท ทานผูรูสรรเสริญ ไมถูกตัณหาและทิฏฐิ
ครอบงํา เปนไปเพ่ือสมาธิเสมอกันกับเพ่ือน  พรหมจารีท้ังหลาย  ท้ังตอหนาและลับหลัง แมนี้ก็เปนสา
ราณียธรรม  ท่ีทําใหเปนท่ีรัก  ทําใหเปนท่ีเคารพ เปนไปเพ่ือความสงเคราะหกัน   เพ่ือความไมวิวาทกัน 
เพ่ือความสามัคคีกัน  เพ่ือความเปนอันเดียวกัน 
  ๖.  มีอริยทิฏฐิ  อันเปนธรรมเครื่องนําออกเพ่ือความสิ้นทุกขโดยชอบแก ผูทําตามเสมอกันกับ
เพ่ือนพรหมจารีท้ังหลาย  ท้ังตอหนาและลับหลัง  แมนี้ก็เปนสาราณียธรรมท่ีทําใหเปนท่ีรัก    ทําใหเปนท่ี
เคารพเปนไปเพ่ือความสงเคราะหกันเพ่ือความไมวิวาทกัน เพ่ือความ สามัคคีกันเพ่ือความเปนอันเดียวกัน 
 หลักสาราณียธรรมดังกลาว เปนการตั้งความเมตตาคือความรักไวเปนสําคัญตอผูอ่ืน ซ่ึงทําให
เห็นวา เปนพ้ืนฐานสําคัญตอการอยูรวมกัน ไมวาจะเปนทางกาย วาจา หรือ จิตใจ ถึงกระนั้นก็ตาม 
หลักการดังกลาวยังสามารถเชื่อมโยงไปหาหลักการหรือหลักธรรมอ่ืนไดอีก กลาวไดวา ศีล ๕ ซ่ึงเปน
พ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการอยูรวมกันไปตามปรกติสุขระหวางเพ่ือนมนุษยดวยกัน หรือไมก็ทิศหก ซ่ึงเปนการ
ปฏิสัมพันธตอกันในการอยูรวมกัน ซ่ึงสามารถแบงหนาท่ีกันทําตามฐานะตั้งแตเกิดและฐานะหนาท่ีท่ีสังคม
เปนผูกําหนดข้ึนมาอีกดวย  
 โดยพ้ืนฐานหลักการสําคัญของพระพุทธศาสนานั้นเนนตรงไปท่ีจิตใจของมนุษยท่ีมุงใหมีความ
สะอาด สวางและสงบ เพราะเม่ือมีความสมบูรณพรอมดวย ๓ ประการนี้แลวยอมท่ีจะมีแตความสุขท่ี
ยั่งยืนถาวร แตอยางไรก็ตาม พระพุทธศาสนานั้นเขาใจถึงธรรมชาติหรือธรรมดาของมนุษยท่ีมีความ
หลากหลายระดับ วิธีการพ้ืนฐานของพระพุทธศาสนาจึงเนนการเปนอยูในเพศของฆราวาสและเพศของ
บรรพชิต แตท้ังสองนี้เปนการแบงแยกในเชิงสถานภาพเทานั้นเพ่ือความเหมาะสมในการมุงขัดเกลาตนเอง
เพ่ือเปาหมายท่ีสูงสุดเทานั้น  
 

๔.๑.๒ การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาคริสต   
๔.๑.๒.๑ การบูรณาการหลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาคริสต 
หลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาคริสตท่ีสําคัญและมีความโดดเดนซ่ึงกลาวไดวาพัฒนา

ตอมาจากศาสนายิวหรือยูดายนั่นก็คือการเนนความสําคัญของความรัก จนกลาวไดวา ศาสนาคริสตเปน
ศาสนาแหงความรักในปจจุบัน  



๘๘ 

หลักคําสอนของศาสนาคริสต เรื่องความรัก มิใชหมายความวา ความรักของหนุมสาวท่ีลุมหลง
ในเรื่องกิเลสตัณหาและในเรื่องความความปรารถนาทางดานอารมณ แตเปนความรักแบบมิตรภาพ มี
ไมตรี เอ้ือเฟอ เผื่อแผ ปรารถนาใหผูอ่ืนไดพบกับความสุข คําสอนเหลานี้ไดสอนท้ังใน พระคริสตธรรมเกา
และพระคริสตธรรมใหม ตางก็เนนคําสอนเรื่องความรักโดยใหความสําคัญเรื่องความรัก เปนสิ่งท่ีอยูสูงสุด 
ความรักเปนสิ่งท่ียิ่ง และจําเปนตอผูคนท่ีอยูบนโลกใบนี้ ถาอยูอยางปราศจากความรัก โลกใบนี้คงจะไมมี
ความสุข 
 ความรักของศาสนาคริสต แบงออกเปน ๒ ประเภทไดแก ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา 
และ ความรักระหวางมนุษยกับมนุษย ความรักของพระเจานั้น พระองคมอบความรักใหแกมนุษยอยาง
เปนท่ีไมมีสิ้นสุด เปรียบเสมือนความรักท่ีพระเยซูท่ียอมใหตัวเอง โดนลงโทษโดยการตรึงไวท่ีไมกางเขนท่ี
หาสิ่งมาทดแทนไมได และ ไมไดหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ท้ังสิ้น ในพระคริสตธรรมเกา ท่ีกลาวไววา ความรัก
ของพระเจาไดมอบความรักใหกับคนชาติอิสราเอลกอนชนชาติอ่ืน ชาวอิสราเอลจึงตอบสนองความรักตอ
พระเจามีดังนี้ “พ่ีนองจงอยาเกลียดชังกัน ขอใหพ่ีนองเจาอยูในใจควรจะแบงปนซ่ึงกันและกัน ดังนั้นอยาง
เจาคิดเจาแคนตอญาติพ่ีนอง และเพ่ือนบานควรรักเขาแบบท่ีเรารักตัวเอง” 

ความรักคริสตธรรมสมัยใหม หลักคําสอนไดเปลี่ยนไปจากเดิม โดย พระเยซูเปนสัญลักษณของ
ความรักท้ังปวง เจตนารมณของพระองคโดยยอมสละชีพเพ่ือไถบาปใหแกมนุษยโลกโดยคําอธิฐานของ
พระองคกอนท่ีจะถูกทหารโรมันนําไปทรมาน จนถึงแกความตาย สรุปก็คือ การมีทุกสิ่งทุกอยางนั้นเปน
เรื่องดี แตถาชีวิตขาดความรักชีวิตจะไมมีความสุข ดังนั้นเราจึงมอบความรักใหกับผูอ่ืนแลวผูอ่ืนจะมอบ
ความรักเปนสิ่งตอบแทน๔ 

จากหลักการของศาสนาคริสตเรื่องความรักดังกลาวจะเห็นไดวา เปนการเนนความรักโดยตรง
ระหวางมนุษยตอมนุษยมากกวาพระผูเปนเจาท่ีหางไกล แตถึงอยางไร มนุษยก็มีฉายาหรือเงาของพระเจา
อยูแลว  

 
๔.๑.๒.๒ การบูรณาการวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาคริสต 

 คัมภีรท้ังของศาสนายิวและของศาสนาคริสตรวมกัน๕  แบงออกเปน ๒ ภาค คือ ๑. คัมภีรเกา 
(Old Testament) เปนการยอมรับนับถือคัมภีรเกาหรือพันธสัญญาเดิมของศาสนายิว  ๒. คัมภีรใหม 
(New Testament) เปนสวนท่ีสาวกของพระเยซูเปนผูรวบรวมข้ึนเปนเรื่องราวเริ่มตนแตการอุบัติข้ึนของ
พระเยซู ไปจนถึงจดหมายเหตุของพระอัครสาวกของพระเยซูบันทึกไว รวมท้ังหมดมี ๒๗ คัมภีร  

วิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาคริสต กลาวไดวาวางอยูบนหลักบทพระบัญญัติ ๑๐ 
ประการ  คือ 

๔ [ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://www.exodus-international.org/ศาสนาคริสต-หลักความรัก/[๓ 

ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
๕[อ อ น ไล น ], แ ห ล ง ท่ี ม า : https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/ne 

uxha-thi1  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

                                                           

https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/ne%20uxha-thi1
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 ๑. จงนมัสการพระเจาแตผูเดียว (อยาทํารูปเคารพ) ๒. อยาออกพระนามพระเจาโดยไมสมควร 
๓. วันพระเจาใหถือเปนวันศักด์ิสิทธิ์ (วันอาทิตย) ๔. จงนับถือบิดามารดา ๕. อยาฆาคน ๖. อยาลวง
ประเวณี ๗. อยาลักทรัพย ๘. อยาขโมย ๙. อยาเปนพยานเท็จตอเพ่ือนบานของเจา ๑๐. อยาโลภอยากได
เรือนของเพ่ือนบาน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเพ่ือนบานนั้น๖ 
 วิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาคริสต เปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน เพราะเม่ือแตละคน
มีแนวปฏิบัติท่ีเปนแบบเดียวกันก็ยอมไมมีความแตกตางและแปลกแยกบนวิถีแหงการดําเนินชีว และมีวิธี
ปฏิบัติท่ีสอดคลองกันไมเลือกท่ีรักมักท่ีชังเม่ือมีการกระทําผิดกฎเกณฑท่ีตั้งกันเอาไว ทําใหมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน   
 

๔.๑.๓ การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาอิสลาม     
๔.๑.๓.๑ การบูรณาการหลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาอิสลาม     

 หลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาอิสลามท่ีสําคัญคือ หลักศรัทธา ๖ โดยมีหลักความเชื่อ  ๖ 
ประการ คือ 
 ๑. ศรัทธาในพระอัลเลาะหองคเดียว 

 ๒. ศรัทธาในศาสดาองคกอนๆ และมีศรัทธาเชื่อม่ันวาพระมะหะมัดเปนศาสดาองค สุดทาย 
 ๓. ศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอาน 
 ๔. ศรัทธาเชื่อม่ันวาเทพเปนผูนําคําสอนจากพระเจามาสูนบีมะหะมัด 
 ๕. ศรัทธาเชื่อในวันพระเจาพิพากโลกหรือวันสิ้นโลกซ่ึงเปนวันท่ีวิญญาณจะตองรับ ผลกรรม
จากการกระทําขณะเม่ือมีชีวิตอยู 

 ๖. ศรัทธามีความเชื่อวาสภาวะของโลกและชีวิตเปนไปตามเจตจํานงของพระอัลเลาะห๗ 
จากหลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาอิสลามท่ีสําคัญดังกลาวศาสนาอิสลามใหความสําคัญ

เปนอยางมาก ดังนั้นแลวการจะนําไปสูสันติภาพจึงตองมีหลักการท่ีเปนท่ียึดเหนี่ยวอันเดียวกันเพราะหาก
ปราศจากหลักการท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันก็ยอมยากท่ีจะปรกติสุข สงบได เพราะตางคนหรือตางฝายก็มี
สิ่งท่ีเชื่อเปนของแตละบุคคล แตอยางไรก็ตามหลักการกับวิธีการ 

 
๔.๑.๓.๒ การบูรณาการวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาอิสลาม     
ศาสนาอิสลามมีวิธีการท่ีสําคัญกลาวมี ๕ ประการ ๑. ประกาศปฏิญาณ   ๒. สวดมนตหรือ

การทําละหมาด   ๓. การบริจาคทาน ๔. การถือศีลอด  ๕. การทําพิธีฮัจญ   

๖[ออนไลน],แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename=in dex  [ 
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

๗ ศูนยกษัตริยฟาฮัดเพ่ือการพิมพอัลกรุอาล, พระมหาคัมภีรอัลกรุอาน พรอมความหมายภาษาไทย, 
(กรุงเทพมหานคร: สมาคมนักเรียนเกาอาหรับประเทศไทย, ร.ศ.๑๔๑๙ [พ.ศ.๒๕๕๓]), หนา  ๑๑๗๓-๑๑๗๘. 
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จากวิธีการท่ีสําคัญกลาวของศาสนาอิสลามจะเห็นไดวา สอดคลองกับหลักการเรื่องศรัทธา ๖ 
และตองมีวิธีการปฏิบัติเพ่ือเปนอันหนึ่งอันเดียวกันดวย ซ่ึงเปนการเนนความสําคัญท้ังดาน จิตใจ และสิ่ง
ภายนอกหรือบุคคลอ่ืนท่ีอยูรวมกันในสังคม ไมเพียงแตตนเองจะเปนผูท่ีมีวิธีการในการเปนไปเพ่ือสู
สันติภาพเพียงตนเองแลว หากแตยังจะตองอนุเคราะหเก้ือหนุนแกสังคม และบุคคลอ่ืนรวมกันไปดวย  

ศาสนาอิสลามจึงกลาวไดวา เปนศาสนาแหงสันติ บนพ้ืนฐานของการมีจิตใจท่ีภักดีตอพระเจา
และยังจะตองสงตอหรือชวยเหลือผูอ่ืนบนวิธีการท่ีสัมพันธกับหลักการ ๕ ประการขางตนอีกดวย 

 
 ๔.๑.๔ การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาฮินดู   
๔.๑.๔.๑ การบูรณาการหลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาฮินดู   

 หลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาฮินดู กลาวไดวา เนนเปาหมายสูงสุดก็คือ การเขาถึง
ปรมาตมัน หมายถึง สิ่งท่ียิ่งใหญ อันเปนท่ีรวมของทุกสิ่งทุกอยางในสากลโลก ไดแก "พรหมัน" หรือ
ปรมาตมันกับพรหมันจึงเปนสิ่งเดียวกัน  อยางไรก็ตามศาสนาฮินดูเชื่อวา วิญญาณท้ังหมดเปนสวนท่ีแยก
ออกมาจากปรมาตมัน วิญญาณยอยเหลานี้เม่ือแยกออกมาแลว ก็เขาจุติในชีวิตรูปแบบตางๆ เชน เทวดา 
มนุษย สัตว และพืช มีสภาพดีบาง เลวบาง ตามแตพรหมจะลิขิต ถึงกระนั้นก็ตามเปาหมายท่ีศาสนาฮินดู
ตองการไปใหถึงนั้นก็คือการบรรลุโมกษะ หลักโมกษะ เปนหลักปฏิบัติเพ่ือหลุดพนจากวัฏจักรแหงชีวิต 
ดวยการนําอาตมันของตนเขาสูปรมาตมัน   ถือวาเปนหลักความดีสูงสุด ฉะนั้นแลว หลักการเพ่ือไปสู
สันติภาพของศาสนาฮินดูก็คือ การเปนอันหนึ่งอันเดียวท่ีไมแบงแยกหรือแปลกแยกออกเปนสอง หากแต
มุงเปนอันหนึ่งอันเดียวกันพรหมันหรือเขาถึงปรมาตมัน เพราะเม่ือเขาถึงความจริงนั้นแลว ก็สามารถเห็น
สัจธรรมความจริงของชีวิตท่ีเห็นวา สิ่งท้ังหลายนั้นเปนอยางเดียวกัน อาจเรียกขานเพียงนามสมมุติเทานั้น
ท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้นแลว หลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาฮินดูจึง ใหทุกคนไดเขาถึงหลักการ
สําคัญดังกลาวซ่ึงสัมพันธกับวิธีการหรือหลักปฏิบัติเพ่ือไปถึงของศาสนาฮินดู   
 

๔.๑.๔.๒ การบูรณาการวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาฮินดู   
 วิธีการท่ีสําคัญกลาวของศาสนาฮินดูก็คือ หลักปฏิบัติปรัชญาภควัทคีตา ไดแก ๑. กรรมโยคะ 
การทําความดีโดยไมหวังผลตอบแทน ๒. ชยานโยคะ การปฏิบัติเพ่ือใหเกิดปญหา ความรูแจง และ๓. 
ภักติโยคะ ความรัก ความภักดีอุทิศตนตอพระเจาเพ่ือนําไปสูการหลุดพน 
 วิธีการท้ัง ๓ ดังกลาวนั้น มีสวนสัมพันธกับหลักการท่ีมีเปาหมายสูงสุดของศาสนาฮินดูก็คือ
การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันพรหมัน ดังนั้นดวยอาศัยวิธีการดังกลาวนี้ก็ยอมท่ีจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
หากสามารถปฏิบัติอยางจริงจัง อยางไรก็ตาม วิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาฮินดู  นั้นกลาวไดวา
เนนความเปนปจเจกบุคคลเปนอยางมาก แตขณะเดียวกันวิธีการดังกลาวก็ยอมอาศัยสิ่งภายนอกเปน
อยางนอย ก็เนื่องดวย การปฏิบัติในเชิงวิธีการอยางไดผลนี้นั้น ยอมท่ีจะตองมีการผานกระบวนการ
ข้ันตอนของชีวิตท่ีเรียกวา อาศรม ๔ มากอนดวย คือ อาศรมท่ี ๑ (ปฐมวัย) เรียกวา “พรหมจรย อาศรม” 
ผูเขาสูอาศรมนี้เรียกวา พรหมจารี เริ่มตั้งแตอายุ ๘-๒๕ ป  อาศรมท่ี ๒ (มัชฌิมวัย) เรียกวา "คฤหัสถา
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ศรม" คฤหัสถ เปนวัยครองเรือนอยูในชวงอายุ ๒๕-๕๐ ป อาศรมท่ี ๓ (ปจฉิมวัย) เรียกวา "วานปรัสถา
ศรม"  วานปรัสถ เปนวัยออกไปอยูปาอยูในชวงอายุ ๕๐-๗๕ ป อาศรมท่ี ๔ คือ สันยัสตาศรม  สันยาสี 
คือ เปนวัยสุดทายของชีวิต ออกบวชเปนสันยาสี บําเพ็ญเพียรเพ่ือความหลุดพน   
 แตไมวาจะอยางไรก็ตาม วิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาฮินดูนั้น เนนสิ่งภายในของ
ปจเจกบุคคลแตละคน และเปนการเปลี่ยนสิ่งท่ีอยูภายในหรือจิตวิญญาณเปนสิ่งสําคัญ เพราะเชื่อวา เม่ือ
เปลี่ยนจิตวิญญาณแลวสิ่งอ่ืนหรือสิ่งภายนอกก็เปลี่ยนแปลงไปตาม   
 
 ๔.๑.๕ การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาซิกข    

๔.๑.๕.๑ การบูรณาการหลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาซิกข     
 หลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาซิกข มีรากฐานความคิดมาจาก ๒ หลักการสําคัญก็คือ  
  ๑. ศาสนาซิกขเกิดจากความพยายามของคุรุนานักท่ีพยายามพัฒนาศาสนาท่ีรวมจิตวิญญาณ
ของศาสนาฮินดูและอิสลามเขามาไวดวยกัน  ดังนั้นศาสนาซิกขจึงเปนศาสนาท่ีประนีประนอมศาสนา
ตางๆ ในอินเดีย   โดยเฉพาะศาสนาฮินดูกับศาสนาอิสลาม  เพ่ือสรางความเปนเอกภาพหรือความเปนอัน
เดียวกัน  อันจะนามาซ่ึงสันติภาพท่ีแทจริงสวน 
  ๒. ศาสนาซิกขไมใชศาสนาท่ีรวมเอาหลักการของศาสนาฮินดูและอิสลามเขามาไวดวยกัน  แต
เปนการเปดเผยข้ึนใหมของคุรุนานักตางหาก  ดังนั้นศาสนาซิกขจึงเปนศาสนาท่ีพระเจาเปดเผยตอศาสดา
คุรุนานัก 

จากหลักการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาซิกขดังกลาว ทําใหเห็นไดวา ศาสนาซิกขนั้นตองการ
แกปญหาความขัดแยงในเรื่องดานความเชื่อท่ีแตกตางกันของศาสนา เพ่ือขจัดปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว 
กลายเปนวาเกิดศาสนาใหมข้ึนมาเปนศาสนาซิกข ท่ีตองการผสมผสานความเชื่อของศาสนาท้ังสองเพ่ือ
ตองการมุงในการอยูรวมกัน ในการใหมองในแงดานดีของแตละศาสนา แตอยางไรก็ตาม สาระสําคัญของ
หลักการสําคัญของศาสนานั้นตองการผสานจิตใจ ในมีคติในการอยูรวมกันในดานท่ีเห็นวาศาสนานั้นเปน
ทางออกของปญหาไดดี หากมองในดานท่ีดีตอกัน ศาสนาซิกขจึงมีหลักการในการประนีประนอมเพ่ือการ
อยูรวมกัน แมนวาจะพึงมีความเชื่อท่ีตางกัน โดยไมจําเปนท่ีจะตองทําลายหรือทํารายตอกันและกันแมวา
จะมีความเชื่อท่ีตางกัน และการปฏิบัติท่ีตางกันออกไปมากนอยก็ตาม  

 
๔.๑.๕.๒ การบูรณาการวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของศาสนาซิกข     

 วิธีการท่ีสําคัญกลาวของศาสนาซิกข กลาวไดวา การรับศีล ๕ ประการ คือ การรับปฏิบัติตาม
สิ่งท่ีเริ่มตนดวยอักษร "ก" ๕ ประการ เดิมท่ีเดียวมุงใหปฏิบัติสําหรับนักรบเพ่ือความนาเกรงขามและความ
คลองตัว  การท่ีคุรุโควินทสิงหไดบัญญัติศีลท้ัง ๕ ขอนี้ข้ึนมา  สาเหตุมาจากการทําสงครามเชนการสวม
กําไลเหล็กหรือมีดพกประจําตัวก็ใหรูวาเปนพวกเดียวกันหรือจะตองมีอาวุธไวเพ่ือปองกันตนเองและเปน
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เครื่องเตือนใจใหเขมแข็งเหมือนเหล็กเปนตน๘  มี ๔ ประการคือ ๑. เกศ การไวผมยาวโดยไมตัดเลย๒. 
กังฆา หวีขนาดเล็ก ๓. กฉา กางเกงขาสั้น ๔. กรา กําไลมือทําดวยเหล็ก และ๕. กิรปาน ดาบ 
 ในแงของจากวิธีการท่ีสําคัญกลาวของศาสนาซิกขดังกลาวนี้มุงการทําความเขาใจเพ่ืออยูรวมกัน
โดยการพิจารณาแตแงท่ีดีตอกัน ดวยเหตุท่ีวาศาสนาท่ีผานมานั้นเห็นเพียงสิ่งท่ีศาสนาของตนเองมองวาดี
และนําไปสูการมองศาสนาอีกฝายวาไมดี ดังนั้น การเกิดข้ึนของศาสนาซิกขจึงมุงการผสานเอาแตสิ่งท่ีดี
ของศาสนาตางๆ มาผนวกเขาดวยกันและเกิดเปนศาสนาใหมข้ึนมา แตอยางไรก็ตาม การเกิดข้ึนของ
ศาสนาซิกขนั้นก็ยอมกอใหเกิดความเห็นตางดวย จนนําไปสูการไมไววางใจอันดีตอกัน ดังนั้นแมวา
หลักการท่ีวางเอาไวดีอยางไร แตหากปราศจากการมีวิธีการท่ีเขาถึงสถานการณท่ีเปนจริงดีแลวยอมทําให
เกิดความรุนแรงท้ังทางดานกายภาพ และจิตใจของผูคนไปอีก ดังนั้น ศาสนาซิกขจึงเห็นวา ตองมี
เอกลักษณเฉพาะของตนเพ่ือนําไปสูการมีสันติภาพ จึงไดวางเง่ือนไขทางดานกายภาพเรื่องการแตงกาย
ดังกลาว แตอยางไรก็ตาม ลักษณะท่ีแทจริงดานกายภาพนั้นไมใชลักษณะของความเปนแกนแทท่ีศาสนา
ซิกขมุงเนน สิ่งท่ีศาสนาซิกขมุงเนนก็คือการผสานรวมของการอยูรวมบนความแตกตาง ในแงของการมี
จิตใจท่ีเขาอกเขาใจตอกันและกัน สวนศาสนานั้นเปนหนทางหนึ่งของวิธีการท่ีจะอยูรวมกันอยางมีปกติสุข 
 

๔.๑.๖ สรุป 
  จากการบู รณ าการหลั กการและวิธี การเพ่ื อ ไปสู สั นติ ภ าพของแต ละศาสนา คือ 
พระพุทธศาสนา คริสต อิสลาม ฮินดูและศาสนาซิกขนั้นทําใหเห็นวา ศาสนาตางๆ นั้นเนนท้ังในแงของ
หลักการและวิธีการท่ีสัมพันธกัน แมวาการศึกษาจะแยกประเด็นออกจากกันก็ตาม  
  ถึงกระนั้นก็ตาม การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพนั้น กลาวไดวา พึง
พิจารณาถึงในแงของหลักการและวิธีการท่ีมีใจกลางนั่นก็คือสันติภาพ ดังแผนภาพคือ 
 แผนภาพ การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของแตละศาสนา 

 

๘
 Lewis M. Hopfe, Mark R.Woodward, Religions of the World, (New Jersey: Upper Saddle 

river, 2007), p.154. 

                                                           



๙๓ 

การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของพระพุทธศาสนา คริสต อิสลาม ฮินดู
และศาสนาซิกขนั้น ถาหากเนนท่ีสันติภาพ คือการอยูอยางปรกติสุขของศาสนิกของตนในฐานะเปนมนุษย
คนหนึ่งแลว ยอมเปนสิ่งท่ีดีงามและทําใหมนุษยทุกคนอยูรวมกันไดตามครรลองของตน หากพิจารณา
อยางดีจะเห็นไดวา ศาสนาทุกศาสนาเนนท่ีสันติภาพ แตเปนไปไดท่ีบริบทของสังคมหรือสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ 
ทําใหหลักการและวิธีการเกิดการทําใหถูกบิดเบือนจนนําไปสูการไรซ่ึงสันติภาพซ่ึงเปนหัวใจดั้งเดิมของการ
เกิดมีข้ึนของศาสนาตางๆ อยูกอนแลว การกลับมาศึกษาและการบูรณาการหลักการและวิธีการของ
ศาสนาตางๆ ทําใหเขาใจกันอยางดีงามมากยิ่งข้ึน 

 
๔.๒ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติในภาพรวม ๔ ดานของแตละศาสนา  

ในประเด็นนี้จะเปนการวิเคราะหเชิงบูรณาการณเพ่ือนําคําสอนในแตละศาสนาท่ีเปนหลักคํา
สอนท่ีมีความสอดคลองหรือจัดไดวาเปนคําสอนท่ีมีแนวคิดท่ีเหมือนกัน   นํามาเปนหลักมาตรฐานในการ
ปฏิบัติรวมกัน  แตเพ่ือใหการอธิบายเห็นภาพไดชัดเจนมากข้ึน ผูวิจัยจึงกําหนดกรอบในการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้ัง ๔ กรอบ โดยตั้งชื่อกรอบแนวคิดใหมวา ๑. หลักแนวคิดการพัฒนาดานกายภาพ ไดแก ดาน
สิ่งแวดลอมธรรมชาติ หรือดานการสงเสริมอาชีพความเปนอยู  ๒. หลักแนวคิดการพัฒนาดานพฤติกรรม 
ไดแก ทาทีการแสดงออกตอการอยูรวมกัน   ๓. หลักแนวคิดการพัฒนาดานจิตใจ ไดแก การฝกฝนอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  ๔. หลักแนวคิดการพัฒนาดานปญญา ไดแก การสงเสริมความรู ความเขาใจ การ
แสวงหาองคความรูเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  เปนตน  ดังนั้น การบูรณาการคําสอนทุกศาสนาจะถูกอธิบาย
ภายใตกรอบหลักภาวนา ๔ ซ่ึงจะกอใหเกิดการเมืองเห็นภาพของคําสอนท่ีหลอหลอมเปนชุดคําสอน  ท่ี
สงเสริมสันติสุขเพ่ือการอยูรวมกันแบบองครวม และเห็นภาพการสรางสันติภาพ หลักการ  วิธีการของแต
ละศาสนาตามหลักภาวนา ๔   ท่ีสําคัญจะปรากฏเปนชุดคําสอนท่ีชวยเติมเต็มการพัฒนาชีวิตและสังคม
เปนเนื้อคําสอนท่ีมีลักษณะหนึ่งเดียวกัน  ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 
 ๔.๒.๑ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานกายภาพของแตละศาสนา  
 หลักการแนวคิดการพัฒนาดานกายภาพ เปนกรอบคําสอนหรือหลักปฏิบัติท่ีสงเสริมพัฒนาดาน
อาชีพ การเปนอยู สภาพแวดลอม ธรรมชาติท่ีปรากฏรอบตัวเรา ท้ังนี้เปนแนวทางเพ่ือการพัฒนาใหดีข้ึน  
เหมาะหรือเอ้ือตอการดํารงชีวิตของมนุษย ซ่ึงในแตละศาสนาก็มีคําสอนหรือหลักปฏิบัติท่ีอาจแตกตางกัน
ไป แตปาหมายเดียวกัน คือ เปนไปเพ่ือสรางการความจําเปนข้ันพ้ืนฐานท่ีสมบูรณพรอมตอการดํารงชีวิตท่ี
ดีงามและมีความสุข  
 

๔.๒.๑.๑ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานกายภาพของพระพุทธศาสนา 
 การสงเสริมพัฒนาสิ่งแวดลอมดานกายภาพในทางพระพุทธศาสนาไมใชการเปนการสงเสริมให
เกิดตัณหาความทะยานอยาก เพ่ือใหไดวัตถุมาบํารุงกายใหเจริญ  พระพุทธศาสนาไมสนับสนุนใหเกิด



๙๔ 

ตัณหา ไมสงเสริมเครื่องมือท่ีจะเสพแสวงหาเพ่ือยื้อแยงโลกามิส๙  แตเพ่ือพัฒนาฝกปรือตนเองใหเจริญ
ยิ่งข้ึน  ไมตกเปนเครื่องมือของวัตถุนิยม   พัฒนากายหรืออินทรียใหรูเทาทัน   กลาวโดยรวม คือ 
พระพุทธศาสนามีชุดคําสอนท่ีมุงเนนการพัฒนาอินทรีย ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  ซ่ึงเปนชองทางท่ี
เขาไปสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางวัตถุ และทางธรรมชาติท้ังหมด   ฝกใหมีอินทรียสังวร ไดแก ดังพระ
พุทธพจนท่ีวา  “เธอท้ังหลายควรสําเหนียกอยางนี้วา เราท้ังหลายจักเปน  ผูคุมครองทวารแลวในอินทรีย
ท้ังหลาย เห็นรูปทางตาแลวไมรวบถือ  ไมแยกถือ จักปฏิบัติเพ่ือความสํารวมจักขุนทรีย ซ่ึงเม่ือไมสํารวม
แลว  ก็จะเปนเหตุใหถูกบาปอกุศลธรรม คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได จักรักษาจักขุนทรีย ถึงความ
สํารวมในจักขุนทรีย…ฟงเสียงทางหู..ฯลฯ รูธรรมทางใจ..”๑๐   

แนวทางปฏิบัติท่ีสงเสริมพัฒนาสิ่งแวดลอมดานกายภาพเปนการฝกฝนในดานการใชงาน คือ  
การฝกทักษะและเพ่ือฝกฝนในดานการเลือกสิ่งท่ีมีคุณคา และมีประโยชนมากท่ีสุด ขณะเดียวกันก็มีวิธี
หลีกเวนจากสิ่งท่ีเปนภัย เปนโทษ  การวางตนใหพอเหมาะคือ รูเหตุ รูผล รูตน รูประมาณ รูกาลเวลา รู
ชุมชนและรูบุคคล เรื่องราวท่ีตนไปเก่ียวของ และตองใชอินทรียนั้น ๆ อยางระมัดระวังรอบคอบ๑๑ การ
เวนจากท่ีอโคจร และไปท่ีสูท่ีโคจร หมายถึง การไปมาหาสูในสถานท่ีอันไมเหมาะสม เชนการไปมาหาสู
หญิงแพศยา หญิงโสเภณี หญิงหมาย บัณเฑาะก โรงสุรา๑๒  การพัฒนาดานกายภาพทางพระพุทธศาสนา 
เม่ือตาเห็นรูป หูฟงเสียงเปนตน แลวปฏิบัติตามข้ันตอนการรับรูอยางมีสติสัมปชัญญะ มีสติความตื่นตัว ไม
ประมาท ความเปนอยูอยางมีสติ ความไมเผลอ ความไมเลินเลอเผลอสติ ความไมปลอยปละละเลย  
 อยางไรก็ตามในประเด็นนี้ พระราชปริยัติกวี ไดกลาวไววา ในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
พระสงฆในการทํากิจกรรมรวมกัน สังฆะหรือหมูสงฆมีกิจกรรมท่ีจะตองประชุมรวมกันอยูเปนประจําท้ัง
สวนท่ีเปนทางการและไมเปนทางการในสวนท่ีเปนกิจกรรมใหไมเปนทางการก็ทํารวมกันเพ่ือสรางความ
สมัครสมานสามัคคีท่ีมีอยูแลวใหยิ่งยิ่งข้ึนไป  ในสวนท่ีเปนทางการท่ีเรียกวา  สังฆกรรม กรรมท่ีเปน
ทางการของสงฆ มีการตั้งญัตติ สุณาตุ เม  ภันเต  สังโฆ จะทําเรื่องอะไรก็บอกกันไป เราก็จะจบลงท่ีเอ
สายญัตติ นี้คือญัตติเปนขอตกลงในเบื้องตนแลวก็สวดตอ สุณาตุ เม  ภันเต  สังโฆ บอกวาจะทําเรื่องนั้น
เรื่องนี้สงท่ีมาประชุมรวมกันเห็นพองตองกัน มีสมานฉันทหรือไมอยางไรถาใครไมเห็นดวยก็จงทักทวง
ข้ึน  ถาใครเห็นดวยก็จงนี่ถามีคนไมเห็นดวยแมแตคนเดียวทักทวงข้ึนตองเริ่มสวดใหมจนกระท่ังเห็นพอง
ตองกันท้ังหมดในการประชุมกันของสงฆ ตองเปนเอกฉันททุกครั้งไป ถาไมเปนเอกฉันทก็ตองตรวจการตอ
แลว ก็หาวิธีอ่ืนในการตกลงการ ซ่ึงในความเปนจริงการประชุมรวมกันของคนจํานวนมากจะทําใหเห็น
พองตองกันท้ังหมดมันเปนไปไดยากมากตางคนก็ตางจิตตางใจแตวาอันไหนท่ีพอจะไปกันไดก็เก็บความไม
เห็นดวยไมพอใจอันนั้นไวขางในหรือการนิ่งเปนหลักการสูสันติภาพพระเปนบอเกิดความสมัครสมาน
สามัคคีไมนําไปสูความขัดแยง  การนิ่งเสียบางเปนวัฒนธรรมอันดีงามของพระสงฆเปนลมหายใจของ

๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๔๘/๒๗๒, องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๙/๑๔๕. 
๑๐ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๒๑/๔๕๕. 
๑๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๓๐/๓๓๓. 
๑๒ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๑/๕๐. 

                                                           



๙๕ 

สันติภาพท่ีสะทอนออกมาในรูปแบบหนึ่ง  ประการท่ี ๓  เวลามีความขัดแยงความไมลงรอยกันบางอยาง
บางประการเกิดข้ึนในองคกรสงฆซ่ึงสามารถปฏิบัติไดในสังคมของคฤหัสถญาติโยมท่ัว ๆ ไปดวย๑๓ 
 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  ไดใหความเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีสงเสริมพัฒนาสิ่งแวดลอมดาน
กายภาพไววา การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับลัทธิของเพ่ือน การท่ีเราคิดวาลัทธิเราดีท่ีสุดนี้ก็เปนสวนหนึ่งท่ีทํา
ใหเราเขากับคนอ่ืนไมได และนั่นก็คือตนตอของสงครามทางศาสนาและตนตอของการใหมนุษยฉีกขาด
ออกจากกัน ท้ัง ๆ ท่ีมนุษยนั้นแตเดิมนั้นเชื่อมโยงกันเชนเดียวกันกับพ้ืนดินและก็พ้ืนโลก   ในยุคท่ีจักร
วรรษนิยมทางตะวันตกยังไมเขามาผืนแผนดินเอเชียอาคเนนี้เราเปนพ่ีนองกันหมดนะ วันหนึ่งฝรั่งเศสกับ
อังกฤษเขามาเขาแบงวาตรงนี้เปนของลาว ตรงนี้เปนของพมา แลวก็หั่นๆๆ  สุดทายก็วางระเบิดเวลาเรียก
ไดวาประวัติศาสตรบาดมางยุใหคนในภูมิภาคเดียวกันแตกกันทะเลาะกันจัดแยงกันเอง ผลจากการขีดเสน
แบง แบงโลกออกเปนสวน ๆ เสี้ยว ๆ ก็เกิดลัทธิชาติข้ึนมาทําใหโลกท้ังพองไมเชื่อมโยงถึงกัน ท้ัง ๆ  ท่ี
กอนหนานี่โลกท้ังพองมันเชื่อมโยงกันหมดนะ ลองคิดดูสิในทางกายภาพทําไมแถวขอนแกน แถวนั้นมี
ไดโนเสารเยอะแยะไปหมดเลย เคยคิดหรือไม เปลือกโลกตรงนั้นแตกอนมันเชื่อมอยูแถว south Africa นี่
ละทางกายภาพเม่ือกอนจนมันก็เลื่อน ๆ ฉะนั้นแทจริงแลวมนุษยษเคยเปนเนื้อเดียวกันมากอน ในทาง
พระพุทธศาสนาทานเรียก มนุษยและ สรรพสัตววาสัตวโลก คําเดียวเทากันหมด ฉะนั้นไมผูกขาดเพราะ
ลัทธิเราดีท่ีสุด เราตองกาวออกไปจากกรอบฟองไขหรือลัทธิของตัวเอง หรือลัทธิท่ีเราเปนสังกัด เชน  
อยากจะเรียนรูลัทธิมหายาน มหายานเองก็ตองออกมาเรียนรูลัทธิเภรวาท วัชรยานก็ตองออกไปเรียนรู
ตันตระ ตันตระก็ตองออกไปเรียนรูเซน การท่ีเรากระโดดออกจากลัทธิท่ีเราเปนสังกัดทางจิตวิญญาญมัน
จะทําใหเราใจกวางแลวเราจะเห็นวา แทท่ีจริงแลวท่ีลัทธินิกายท่ีเรารูจักก็เปนอีกลัทธิหนึ่งในโลก  ซ่ึงเราไม
ควรจะตอนใครใหเห็นดีเห็นงามก็กับคนอ่ืนไปสะหมดท้ังสิ้น เชนกับการท่ีเราเดินทางไปตางประเทศอยู
เสมอเราจะเห็นวาประเทศไทยไมไดยิ่งใหญอะไรเลย  ประเทศสวนหยอมบนแผนท่ีโลกและความยึดติดถือ
ม่ันวาประเทศเรานี่สุดยอด สุดยอดบาอะไรคนตายเปนอันดับสองของโลกตอนนี้คอรั่ปชั่นเราติดหนึ่งในหา
ของโลกและก็ชอบเพลินวาเปนเมืองพระพุทธศาสนาอันดับหนึ่งของโลก  แตทําไมถึงวิบากขนาดนี้ เราจะ
ไมคิดอยางนี้หรอก   ถาเราไมไปปะสังสรรคสันกับวัฒนธรรมอ่ืน ฉะนั้นการมีโลกกระทัดคับแคบนี้จึงเปน
อีกจุดหนึ่งซ่ึงทําใหเรารับใครไมเปนเพราะเราถือวาเราดีท่ีสุดความคิด   เชนนี้นี่เปนความคิดแบบผูกขาด
สัจจะธรรมเราตองกาวออกไปไปเรียนรูลัทธิของเพ่ือนบาง ๑๔  
  พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน ไดกลาวถึงดานกายภาพไววา สําหรับการอยูรวมกันระหวางผมกับ
ชุมชนแหงนี้ บังเอิญวาผมเองเปนคนในพ้ืนท่ีคือเปนชาวอยุธยาก็พอรูจักปญหา ถามวามาอยูใหมๆ มี
ปญหาไหม ก็มีปญหาเรื่องศาสนาเหมือนกัน เพราะวาอะไรก็ตามถามีความเห็นตางยอมมีปญหา แตเม่ือ
ผมเขามาแลว เราก็มีการพูดคุย การสรางความเขาใจในพ้ืนฐานเรื่องของศาสนา แตท่ีผานมาเราพยายาม
ทํากิจกรรมรวมกัน เก่ียวกับชุมชน รายได สังคม แตเรื่องศาสนกิจก็ปฏิบัติตางคนตางทําตามหลักศาสนา

 ๑๓ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ลมหายใจแหงสันติภาพ วันสันติภาพสากล วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๑๔ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วันท่ี ๖  ตุลาคม ๒๕๕๙. 

                                                           



๙๖ 

ของตน สิ่งสําคัญเลยตางคนก็แตกตางเรื่องผูนําศาสนา เราในฐานะผูนําพระพุทธศาสนา เขาก็มีผูนํา
ศาสนาของเรา แตสิ่งหนึ่งท่ีตองมีความเขาใจในชีวิตของพ่ีนองชาวมุสลิม เขาจะมีสิ่งท่ีนับถือบุคคลอยู ๓ 
ประการ คือ ๑. พระเจา ๒. ผูนํา โตะอิหมาม ๓. ผูนําท่ีอาวุโส เปนบุคคลท่ีเขาสามารถนับถือยึดถือเปน
สวนตัว เพราะฉะนั้น บุคคล ๓ กลุมนี้เปนบุคคลสําคัญท่ีเราจะตองเขาไปทําในเรื่องการเจรจา พูดคุย แลว
ก็สรางความเขาใจกัน แลวก็ใหเขาท้ัง ๓ กลุมนี้ เขาไปในเวลามีโอกาสพูดคุยกับชาวมุสลิมดวยกัน วาเรื่อง
อะไร เปนเรื่องสังคม อะไรเปนเรื่องศาสนา เราอยาผสมกัน เพราะทุกศาสนาก็สอนใหทุกคนเปนคนดี แต
อาจจะแตกตางกันในวิธีปฏิบัติ ความรุนแรงก็จะลดนอยลง  
 ฉะนั้น การพัฒนาดานกายชาวพุทธ คือ ใหความสําคัญตอสังคมรอบขาง หรือสิ่งแวดลอมท่ีมา
กระทบ ไมเปนทุกขหรือหลุมหลงสุขกับมัน   แตใหพิจารณาสาเหตุไปหาผล  มีปญหาจากสิ่งใด เชน   การ
ขาดหลักโยนิโสมนสิการ  จึงทําใหเกิดการลุมหลง มัวเมากับสิ่งแวดลอมท่ีมากระทบตาง ๆ๑๕    
 

๔.๒.๑.๒ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานกายภาพของศาสนาคริสต  
โดยพ้ืนฐานของแนวคิดและวิธีปฏิบัติของศาสนาคริสต อาศัย คัมภีร ๒ เลมกลาวคือ ๑. คัมภีร

เกา (Old Testament) และ๒. คัมภีรใหม (New Testament) อยางไรก็ตาม ศาสนาคริสตสอนใหทุกคน
มีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา  รวมท้ังใหรักพระเจาอยางสุดความคิดและสุดกําลังของตน จึงเปนคํา
จํากัดความโดยยอของศาสนาคริสตท่ีสรุปเอาไวซ่ึงคําสอนท้ังปวงวาเปนศาสนาแหงความรัก (The 
Religion of Love)๑๖ หลักความรักเปนหลักคําสอนทางจริยธรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของศาสนาคริสต  คือ 
ความเปนมิตรและความปรารถนาใหผู อ่ืนมีความสุข พระคริสตธรรมท้ังหมดเนนเรื่องความรัก ซ่ึงมี
อยู ๒ ประเภท ไดแก ๑. ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา   ๒. ความรักระหวางมนุษยกับมนุษย    

ชุดคําสอนท่ีเปนแนวปฏิบัติไปสูการสรางสันติภาพของศาสนาคริสต คือ ๑. หลักบทพระบัญญัติ 
๑๐ ประการ  มี ๑. จงนมัสการพระเจาแตผูเดียว (อยาทํารูปเคารพ) ๒. อยาออกพระนามพระเจาโดยไม
สมควร ๓. วันพระเจาใหถือเปนวันศักดิ์สิทธิ์ (วันอาทิตย) ๔. จงนับถือบิดามารดา ๕. อยาฆาคน ๖. อยา
ลวงประเวณี ๗. อยาลักทรัพย ๘. อยาขโมย ๙. อยาเปนพยานเท็จตอเพ่ือนบานของเจา ๑๐. อยาโลภ
อยากไดเรือนของเพ่ือนบาน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเพ่ือนบานนั้น ๑๗ ๒.หลักอาณาจักรแหงพระเจา 
(Kingdom of God) ๓.หลักตรีเอกานุภาพ ๔.หลักความรักสากล ๕.หลักพิธีกรรมดานสันติภาพ     

ทัศนะของชาวคริสต พระเจาอยูในตัวของทุกคนอยูแลว ทําอยางไรใหตรงนี้พูดเรื่องท่ีผมสนใจ 
แลวก็มีเทาไหรนะครับอาจารย ใชครับหนึ่งพันลานคนอันนี้เด็กวัยรุนอยางเดียวนะครับเพราะวาบางทีบอก

๑๕ สัมภาษณ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจาอาวาสวัดทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐. 
๑๖พระครูวาปวชิโรภาส,  สงครามศาสนาคริสต-อิสลาม, เอกสารประกอบวิชาประวัติและพัฒนาการความ

ขัดแยงและสันติภาพในโลกยุคใหม,  สาขาวิชาสันติศึกษา, ๒๕๕๘, หนา ๓. 
๑๗[ออนไลน],แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename=in dex  

[๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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๙๗ 

วาเขาไมมีศาสนาก็ไมไดนะครับ เพราะวาเขาไมรูจะไปทางไหนเลือกทางไมถูก ผมก็เลยขอไปเร็ว ๆ ใน
ทัศนะมุมมองของศาสนาคริสตท่ีนี่ชาวคริสตพูดเรื่องลมหายใจกอนเรื่องจิตเรื่องอะไร๑๘ 

มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต ไดกลาวถึงความสําคัญของกายภาพ คือ ศาสนาคริสตเปน
พวกเทวนิยม คือมีความเชื่อในองคพระเจาผูเดียว(Monotheism) คริสตศาสนิกตองใหความเคารพ ตอ
สรรพสิ่งทีพระเจาทรงสรางสรรค เชน ธรรมชาติ โลก สิ่งแวดลอม สิ่งสรางท้ังมวลท้ังมนุษย ในพระคัมภีร
ไบเบิ้ลบทแรก ชื่อ “ปฐมกาล “ (Genesis) กลาวถึงพระเจาทรงสรางสรรพสิ่ง รวมท้ังมนุษยชาติคูแรก 
พวกเราตองเขาใจวาหนังสือพระคัมภีรไบเบิ้ลเปนหนังสือเผยแสดงพระวจนะของพระเจา คําสอนศาสนา 
ไมใชหนังสือวิทยาศาสตร ชายคนแรก หรือมนุษยชาติชื่ออดัม หรืออะดาโม แปลวา ดิน เปรียบเสมือน
มนุษยนั้นเปนเพียงดิน เขามาจากดินก็จะกลายเปนดิน คือพระคัมภีรอยากจะสอนใจเราวา สิ่งท่ีสรางมวล
ไมถาวร บุบสลายได พระเจาจึงประทานลมหายใจให หมายถึงวา สิ่งท่ีเปนจิต เปนสิ่งท่ีอยูเบื้องบน เปน
ชีวิตสวนลึกของใจ เปนดวงวิญญาณท่ีมีชีวิต ขณะท่ีพระเจาทรงสรางท้ังมวล สรรพสิ่ง สรรพสัตว ตนไม 
เปนตน แตวาไมมีอะไรท่ีเหมาะสมเปนเพือนชีวิตกับมนุษยชายคนแรกเลย พระองคจึงสรางผูหญิงท่ีชื่อวา 
เอวา หรืออีฟ ใหเปนคูครอง ภาษาฮีบรูตนฉบับผูหญิงหมายถึง “Helpmeet or helper” เทียบกับคูรัก
นาจะเปน “Soulmate” คูจิตคูใจท่ีทําใหชีวิตสมบูรณ แตทําไมตองสรางผูหญิงมาจากกระดูกซ่ีโครงของ
ผูชายท่ีชื่ออาดัมเลา ? นี่ตองเปนเรื่องสอนใจทางศาสนาแนนอน ผูหญิงภาษาอังกฤษคือ “Women” หรือ
เลือดเนื้อเกิดจากชาย บางทานบอกวาในภาษาด้ังเดิม “Wif man” หรือ “Womb” ทองท่ีสามารถ
ตั้งครรภ แปลวา เพศหญิงเปนผูตั้งครรภ ขอสรุปงายๆ วา นี่ เปนเพียงสัญลักษณเพ่ือสอนเก่ียวกับ
ธรรมชาติแทจริงของมนุษยชาติ ชาย-หญิงตองสงเสริมชีวิตซ่ึงกันและกันเพ่ือความสมบูรณ นักบุญออกัส
ติน (Saint Augustine) นักปราชญคาทอลิก อธิบายแบบงายๆ ทําไมพระเจาตองสรางผูหญิงจากระดูก
ซ่ีโครงจากผูชาย ทําไมไมสรางผูหญิงมาจากสวนหัวของผูชาย ทําไมไมสรางจากเทา หรือจากอะไรท้ังสิ้น
ท้ังๆ ท่ีในตัวมนุษยประกอบดวยกระดูก ๒๐๖ ชิ้น พระองคไมตองการสรางอีฟจากหัวของอาดัมคือไม
ตองการใหผูหญิงกลายเปนเฉพาะนักคิด นักสั่งการ ใชสมองอยางเดียวเพ่ือควบคุมชาย หรือไมใชสรางจาก
เทาของอาดัมเพ่ือใหเปนขารับใชผูชายอยางเดียว ไมไดสรางจากมือชี้นิ้วเพ่ือใหผูหญิงสั่งการอยางเดียว แต
พระเจาเจาะจงสรางกระดูกซ่ีโครง ซ่ีโครงชิ้นนี้ติดกับหัวใจ คือ “marrow bone” เปนกระดูกท่ีสามารถ 
“generate” สรางตัวมันเองได ถาวันใดวันหนึ่งมันหายไป มันสามารถสรางกระดูกใหมข้ึนมาได นี่เปน
เจตนาคําสอนจากพระคัมภีรไบเบิ้ล คือ ชายหญิงท้ังคูตองชวยกันพัฒนาชีวิตใหสมบูรณ โดยมีสิ่งสรางท้ัง
มวลอยูดวยแบบผสมผสานกลมกลืน เพราะฉะนั้นผูหญิงจึงเปน “Companion” ผูรวมเดินทาง เสริมชีวิต
ใหกับชายและหญิงจะตองเหมือนกับวา ดังนั้น women ออกมาจากชาย หมายถึงท้ังสองจะตองพัฒนาท่ี
จะทะนุบํารุงสิ่งสรางท้ังมวลท้ังหลายในโลกนี้ 

ดวยเหตุนี้ ทางคริสตศาสนาตองเคารพซ่ึงกันและกัน ท้ังรางกายและวิญญาณ เราตองเคารพ 
Human dignity หรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ท่ีจะเอาอยางอ่ืนมาเทียบไมได ทวามนุษยท่ีขอจํากัด

๑๘ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ลมหายใจแหงสันติภาพ วันสันติภาพสากล วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

                                                           



๙๘ 

กลาวคือ รางกายท่ีวันหนึ่งจะตองสูญสลายไป ดังนั้นคําวา อดัม แปลวา ดิน ดังนั้น วันหนึ่งจะกลายเปน
ดิน เปนฝุนดิน สิ่งท่ีคงอยูตลอดกาลก็คือชีวิตทางจิตวิญญาณ รวมในพระสิริรุงโรจนกับพระเจา นี่เปนเรื่อง
จิตวิญญาณท่ีถาวร ดังนั้นเราตองพัฒนาเรื่องจิต ใหวิญญาณไปสูความรอด ดังนั้นนี่คือผลแหงชีวิต 

เรื่องของสิ่งสรางหรือกายภาพจริงๆ เราตองใหความเคารพตอสิ่งสรางท้ังมวล อยางเชน
ธรรมชาติ ตนไม แมดวงจันทร ดวงดาว ดังนั้นการทําลายธรรมชาติเปนความผิด ถาไมเอามาใชใหเกิด
ประโยชน หมายถึงวา เราไปทํารางธรรมชาติ 

ถาเราตองรับประทานสัตวเปนอาหาร พระเจาประทานให เราอยูกับธรรมชาติแบบกลมกลืน 
แตถาเอาสัตวไปทรมานแบบสนุกนี่เปนการทําลายธรรมชาติ ไมเคารพสิ่งสราง นอกนั้นการทําลายชีวิต
รูปแบบอ่ืนๆ เชนเอาไปสะเต็มเซลลโดยไรประโยชน ฉะนั้น ไมคอยเห็นดวยหรือวาการทอดลองเพราะวา
มันตองเกิดการสูญเสียชีวิตจากสิ่งท่ีเราทดลอง 

เรื่องสิ่งสรางถือวาเปนพระพรของพระเจาท่ีใหมีสรรพสิ่ง สรรพสัตวมาในโลกนี้ เราตองมีความ
เคารพใชใหถูก เพราะวาพระเจาประทานมา เราตองใชใหเกิดผลทางบวก๑๙   

 
๔.๒.๑.๓ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานกายภาพของศาสนาอิสลาม 
การพัฒนาดายกายภาพ มุมมองอิสลามเนนการสรางความเขมแข็งทางสังคมผานการกระทํา

ดวยคุณธรรมและความดีงาม  อิสลามมาจากพ้ืนฐานในการชวยเหลือและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผู
ท่ีออนแอหรือไรอํานาจในสังคม การตอสูเพ่ือตอตานการกดข่ี การชวยเหลือคนจนผูยากไร และการมอง
มนุษยอยางมีความเทาเทียมกัน   อิสลามเรียกรองใหมนุษยตองกระทําความดีตอผูท่ีเปนบุพการีและผูท่ี
เปนญาติพ่ีนอง  รวมถึงตองกระทําดีและรับผิดชอบตอผูท่ีเปนเด็กกําพรา คนยากจน ผูคนท่ีไมมีผูคอยให
ความชวยเหลือ   หลักคําสอนเก่ียวกับการกระทําความดีงามในอิสลามนั้นจะเปนพ้ืนฐานเพ่ือนําสูความ
ยุติธรรมท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม๒๐ ดังนั้น มุสลิมจึงตองมีความรับผิดชอบตอผูท่ีมีพระคุณและคน
ฐานะดอยกวาในชุมชนของเขา ดังตัวอยางเชน ทรงกลาววา “แทจริงผูใดฆาชีวิตหนึ่งโดยมิใชเปนการ
ชดเชยอีกชีวิตหนึ่ง หรือมิใชเนื่องจากการบอนทําลายในแผนดินแลวก็ประหนึ่งวาเขาไดฆามนุษยท้ังมวล 
และผูใดไวชีวิตนั้น ก็ประหนึ่งวาเขาไวชีวิตมนุษยท้ังมวล และแทจริงนั้นบรรดารอซูลของเราไดนําหลักฐาน
ตาง ๆ อันชัดเจนมายังพวกเขาแลวไดมีจํานวนมากมายในหมูพวกเขาเปนผูฟุมเฟอยในแผนดิน”๒๑ “และ
เราไดสั่งเสียมนุษยใหทําดีตอบิดามารดาของเขา๒๒  “และจงนอบนอมแกทานท้ังสอง ซ่ึงการถอมตน
เนื่องจากความเมตตา และจงกลาวขาแตพระเจาของฉัน ทรงโปรดเมตตาแกทานท้ังสองเชนท่ีท้ังสองได

๑๙ สัมภาษณ มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทย วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
  ๒๐ ดูเพ่ิมเติมใน ศูนยกษัตริยฟาฮัดเพ่ือการพิมพอัลกรุอาล, พระมหาคัมภีรอัลกรุอาน พรอมความหมาย
ภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : สมาคมนักเรียนเกาอาหรับประเทศไทย, ร.ศ.๑๔๑๙ [พ.ศ.๒๕๕๓]). 
 ๒๑ อัล-มาอิดะฮ ๕ : ๓๒, หนา ๒๕๒. 
 ๒๒ อัลอะฮก็อฟ ๔๘ : ๑๕, หนา ๑๓๐๙. 

                                                           



๙๙ 

เลี้ยงดูฉันเม่ือเยาววัย”๒๓ “จงทําดีตอผูบังเกิดเกลาท้ังสองและตอผูเปนญาติท่ีใกลชิด และเด็กกําพราและ
ผูขัดสนและเพ่ือนบานใกลเคียง และเพ่ือนท่ีหางไกล และเพ่ือนขางเคียง  และผูเดินทาง และผูท่ีมือขวา
ของพวกเจาครอบครอง   แทจริงอัลลอฮฺไมทรงชอบผูยะโส ผูโออวด”๒๔  

ในมิติการชวยเหลือเพ่ือนมนุษยเพ่ือสรางสังคมแหงการแบงปนชวยเหลือ  อิสลาม เรียกวา การ
บริจาคซะกาด  หมายถึง การจายทานบังคับจากผูมีทรัพยสินครบรอบหนึ่งป แกคนท่ีมีสิทธิ์รับบริจาคตาม
อัตรากําหนดซ่ึงข้ึนอยูกับประเภทของทรัพยสิน เปนการขัดเกลาจิตใจผูบริจาคใหสะอาดบริสุทธิ์ ลดความ
ตระหนี่เหนียวแนนความเห็นแกตัว ใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เปนการเตือนการสอนใหมนุษยไมตกเปน
ทาสของวัตถุ ไมเกิดความละโมบ เพ่ือลดชองวางระหวางชนชั้นในสังคมเปนการเสริมสรางหลักประกัน
ของสังคมใหม่ันคงข้ึน สิ่งท่ีตองจายออกเปน็ ซะกาตไดแกทองคํา เงินแทง และเงิน ปศุสัตว พืชผล รายได
จากธุรกิจการคาขุมทรัพย  นอกจากนี้สิ่งท่ีจะบริจาคออกไปจะตองเปนสิ่งท่ีดี การเลือกสิ่งท่ีไมใช สิ่งท่ีไมดี
บริจาคออกไปไมเรียกวาบริจาคซะกาต๒๕ 

ในทายท่ีสุดมนุษยมันมีเอกภาพ หนึ่งก็คือเอกภาพท่ีเราเชื่อวามนุษยทุกคน มาจากผูเปนพระเจา
องคเดียว คือถูกสรางโดยพระผูเปนเจาองคเดียวไมมีหลายองค สองคือมนุษยทุกคนมากจากบิดาคนเดียว 
เอกภาพเหลานี้เปนเอกภาพท่ีมันจะนําไปสูการไมรุนแรง การเปนพ่ีเปนนองกัน การมีพอคนเดียวกันเราจะ
มาทะเลาะกันทําไมคิดงาย ๆ เพราะฉะนั้น มนุษยทุกคนไมวาจะมีชาติพันธุหรือภาษาอะไรก็มาจากอดัม 
มาจากบิดาคนเดียวมนุษยมุกคนมีศัตรูคนเดียวกัน อันนี้สําคัญมากอิสลามสอนถึงประวัติของอดัมวา อดัม
มีศัตรูเปนซาตานแลวมนุษยนั้นก็มีศัตรูเปนซาตาน ซานตานนี้พระพุทธสาสนาก็อธิบายเปนอยางนึง ในแต
ละศาสนาซาตานคือความชั่วรายท่ีมนุษยจะตองตอสูไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรมอะไรตาง ๆ แตวา
ซาตานคือสัญลักษณแหงความชั่วรายเราถือวามนุษยทุกคน ไมวาจะศาสนาไหนมีศัตรูคนเดียวกันมีเกรียติ
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยเทาๆกัน มีธรรมชาติของความรักในการท่ีจะอยูอยางสงบ ธรรมชาติเปน
ธรรมชาติท่ีถือวาพระผูเปนเจาใหกับมนุษยเทานั้น เราจะเห็นไดวาสัตวหลายประเภทเม่ือเจอกันเคาจะเปน
ศัตรูตอกันแตมนุษยไมใชอยางนั้นมนุษยจะยิ้มแยมใหกันและจะรูสึกวาตองอยูรวมกันสิ่งตาง ๆ เหลานี้เปน
สิ่งท่ีตองการจะบอกถึงแนวคิดหลักท่ีตองการท่ีจะใหมนุษยท่ีเกิดข้ึนแลวก็มีความหลากหลาย ความ
หลากหลายอันนี้ในอิสลามก็ถือวาเปนพระประสงคของพระเจาพระเจาประสงคจะใหความหลากหลายแต
ความหลากหลายอันนี้พระเจาไมไดตองการท่ีจะมาใหหลากหลายในแงของเชิงลบแตเปนความหลากหลาย
เชิงบวกเปนความหลากหลายท่ีใหในภาษาอัลกุรอานเรียกวา ตะฮารุ 

ตะฮารุ แปลวา รูจักกัน มีปฏิสัมพันกัน   เม่ือปฏิสัมพันกันรูจักกันมันก็มีความรูสึกท่ีจะ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน เพราะฉะนั้น ในคัมภีรอัลกุรอาน แมวาจะมีบทบางสวนท่ีเก่ียวกับเรื่องสงคราม อันนี้
ปฏิเสธไมได แตมัยจะปรากฏในบางสวนเทานั้นเพราะฉนั้นพอทานไปอานคัมภีรอัลกุรอานไปเจอบทท่ีวา

 ๒๓ อัลอิสรออ ๑๗ : ๒๔, หนา ๖๖๗. 
 ๒๔ อัน-นิซาอ ๔ : ๓๖, หนา ๑๘๗. 

๒๕ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนศึกษาและคุณธรรมเพ่ือชีวิต รหัสวิชา ส๔๐๑๐๑ สาขาวิชาสังคม
ศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  หนา  ๘. 

                                                           



๑๐๐ 

ดวยเรื่องสงครามเดี๋ยวจะเขาใจวาบทนั้นเราเอามาใชในภาวะปกติไมใชมันเปนบริบทเฉพาะเพราะวา มูฮัม
หมัด ไมไดเปนนักบวช ทานเปนศาสนทูต เราเรียกทานวาศาสนทูตเราไมพยายามเรียกทานวา ศาสดา 
เพราะวาความหมายของศาสดาในพจนานุกรมจะอธิบายในแงของผูกอตั้งลัทธิข้ึนแตวาสําหรับมูฮัมหมัด
เราไมไดเชื่ออยางนั้น มูฮัมหมัดมีความเปนปุถุชนมีชีวิตในทุกมิติมีภรรยาหลายคน ในชีวิตของทานมี
สงครามเพราะบริบทมันเปนอยางนั้นเพราะฉะนั้นมีสงครามก็จะมีบัญญัติเก่ียวกับเรื่องสงครามซ่ึงมันเปน
เครื่องมือท่ีในทายท่ีสุดเม่ือหลีกเลี่ยงไมไดมันก็ตองมีสงคราม๒๖ 

ความเปนอยูของเราระหวางพ่ีนองมุสลิมและพ่ีนองชาวพุทธมันก็เหมือนกันสังคมท่ัว ๆ ไป เรา
ตองการปจจัย ๔ เรามีความรัก มีความโลภ มีความโกรธ มีความหลง เปนพ้ืนฐานของมนุษยเหมือน ๆ กัน 
อันนี้เราไมมีความตางกัน แตวาเราคิดตางกันเทานั้นเอง ท่ีเรานับถือท่ีเรามีศาสนานั้นมันเปนเรื่องสวน
บุคคล เพราะวามนุษยท่ีอยูรวมกันเปนสังคมจะตองมีกฎหมายท่ีจะมาคุมครอง สรางกฎระเบียบเพ่ือใหอยู
รวมกัน แตวาในกฎหมายนั้นบางครั้งไมสามารถท่ีจะใหมนุษยอยูอยางสงบสุขได เพราะวาถามนุษยไมเกรง
กลัวในบาปแลว ก็ไมสามารถอยูรอดไดมากกวา ท่ีเรานับถือศาสนา เพราะศาสนาทําใหเรามีความสุขใน
โลกนี้ และก็ทําใหอยูรอดพนในโลกได นี้คือความเชื่อของอิสลาม  ในเรื่องศาสนา เรามีเขาใจวาท้ังพุทธ
และอิสลามมีคําสอนท่ีคลายคลึงกัน เราจึงสามารถท่ีจะอยูรวมกันไดและมีความรักตอกันในฐานะท่ีเราเปน
มนุษยเหมือนกัน   

เม่ือเกิดปญหาข้ึนในชุมชน ผูนําจะตองเปนคนท่ีแกปญหา ผูนําไมใชผูสรางปญหา เราจะอยูกัน
ดวยความรัก ความเขาใจกัน เพราะวาในอิสลาม ๆ สอนวาใหรักตัวเองและก็มีความรักปรารถนาดีแตผูอ่ืน
ดวย จะไดเปนอิสลามท่ีสมบูรณ  หนึ่งในความคิดของผูนําในการแกไขปญหา ถาเกิดมีปญหาข้ึนแลวเรา
ปลอยใหมันบานปลาย ปญหาท่ีพบคือเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางคนสองคน แตในสองคนนั้นเขามีพ่ีนอง 
มีญาติมิตร มันก็จะทําใหเราถาไมรูจักปญหาก็ขยายออกเปนวงกวาง ในการแกไขปญหา เราตองมอง
ปญหาท่ีใหญเปนเรื่องเล็ก ถาเกิดวาเรามองปญหาใหญแลวเราทําใหเปนเรื่องใหญ มันจะแกไขไดยาก๒๗ 

 
๔.๒.๑.๔ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานกายภาพของศาสนาฮินดู 
ศาสนาฮินดูมาจากศาสนาพราหมณ  ซ่ึงเปนศาสนาดั้งเดิมของชนเผาอารยัน มีความเชื่อเรื่อง

พระเจาหลายองค โดยเฉพาะตรีมูรติ (พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ) ตอมาวิวัฒนาการเปนศาสนาฮินดู  
ซ่ึงความเชื่อศาสนาฮินดูท่ีแตกตางไปจากศาสนาพราหมณ ไดแก  เชื่อเรื่องวิญญาณเปนอนันตะ คือเวียน

๒๖ สัมภาษณ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ  หนุมสุข วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๒๗ สัมภาษณ ฮัจยีอิดรีส มหาเรือนลาภ โตะอิหมามประจํามัสยิดชุมชนทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

                                                           



๑๐๑ 

วายตายเกิดไมสิ้นสุดจนกวาจะหลุดพนโมกษะ๒๘ในศาสนาฮินดูมีคัมภีรพระเวท  ๔  คัมภีร เรียกวา "ไตร
เวท" คือ ๑. ฤคเวท ๒. ยชุรเวท ๓. สามเวท ๔. อถรวเวท หรือ อาถรรพเวท๒๙ 

หลักธรรมคําสอนสําคัญของศาสนาฮินดูท่ีเปนไปเพ่ือเสริมสรางสันติสุขนั้นมีหลายระดับดวยกัน  
เปนคําสอนท่ีสืบเนื่องจากศาสนาพราหมณ มีอยู ๓ ขอ ตอไปนี้ ๓๐ ๑. การปฏิบัติตามแนวอาศรม ๔ 
หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินชีวิตของชาวฮินดู เฉพาะท่ีเปนพราหมณวัยตางๆ โดยกําหนดเกณฑอายุคนไว 
๑๐๐ ป แบงชวงของการไวชีวิตไว ๔ ตอน ตอนละ ๒๕ ป ชวงชีวิตแตละชวงเรียกวา อาศรม(วัย) ๒. การ
เขาถึงปรมาตมัน ๓. การบรรลุโมกษะ  ๔. หลักปฏิบัติปรัชญาภควัทคีตา ๕. ความเขาใจในหลักทรรศนะ
หก สวนขอปฏิบัติในศาสนาพราหมณ - ฮินดู ท่ีเปนไปเพ่ือสงเสริมสันติสุขตอชีวิตตนเองและสังคมมีท้ังท่ี
เปนสวนเฉพาะและสวนรวมตองประพฤติปฏิบัติตามกฏประเพณีท่ีทําไว  แบงออกเปน ๔ หมวด คือ ๑. 
กฎวรรณะ ๒. พิธีประจําวัน ๓. พิธีศราทธ  และ๔. บูชาเทวดา 

บางคนไมนับถือศาสนา คือคนท่ีนับถือศาสนาจริงๆแบบท่ีเปนพระเจาระลึกถึงพระผูเปนเจาแต
อีกคนหนึ่งบอกวา ไมจําเปนเทาไรหรอก ผมคิดวาผมทําความดีใหกับโลกมนุษยก็เพียงพอแลว แตผมคิดวา
ถูกท้ังคู แตท่ีแทจริงก็คือวาศาสดาทุกองคท่ีมาในโลกนี้สอนสองอยางใหกับทุกๆอยูตลอดเวลาวา these 
and that ไมวาจะพูดเก่ียวกับอะไร คราวนี้ตอไปก็คือเราเห็นนกพิราบ บังเอิญมีฝูงนกพิราบอยูกลุมหนึ่ง
อาศัยอยูในวัด ทํารังอยูบนวัด บังเอิญวัดนั้นเปนวัดฮินดูท่ีนี้บังเอิญเขาจะทําความสะอาดวัด ทําความ
สะอาดเสร็จแลวก็ปรากฏวา นกพิราบตองยายถ่ินท่ีอยูออกไป ก็บินไปท่ีแหงหนึ่ง ท่ีนั่นก็คือโบสถของพวก
ชาวยิว โบสถนั้นก็กําลังจัดงานคริสมาสนกก็ตองยายตอไปอีก ยายไปอยูในมัสยิดมุสลิม นกท่ีมัสยิดก็ยินดี
ใหอยู ชวงนั้นเปนชวงทําพิธีอะไรสักอยาง ฉะนั้นก็ตองยายถ่ินกลับไปอยูวัดฮินดูคือวัดแรก ก็ไปอยูวัดเดิม 
บังเอิญลูกนกพิราบเห็นคนกําลังทะเลาะกัน ลูกก็ถามแมวาพวกนี้คืออะไร แมก็บอกวาพวกนี้คือมนุษย คือ
อยางนี้คือคนท่ีเขาวัดเขาเรียกตัวเองวาฮินดู คนท่ีเขาโบสถเขาเรียกตัวเองวาคริสเตียน คนท่ีเขามัสยิดเรียก
ตัวเองวาอิสลามหรือมุสลิม ดังนั้นเม่ือเหตุการณนี้เกิดข้ึน แมก็ถามลูกวา แลวทําไมเราไปอยูท่ีไหนเขาก็
เรียกเรานกพิราบ เราจะเห็นไดวานกพิราบอยูสันติภาพอยูตลอดเวลา ฟงดูแลวก็ศาสนาฮินดูก็ดูเหมือน
ไมไดยึดติดกับคําสอนหลักคําสอนของคนใดคนหนึ่งแตจะมีหลักคําสอนท่ียอมรับในหลายๆสิ่งท่ีเกิดข้ึน 
ศาสนาอินดูเปนศาสนาท่ีเกาแกท่ีสุดในโลกมีคนนับถือกวาพันลานคนแลวก็เปนศาสนาท่ีอยูในอันดับสาม
ของโลกเปนศาสนาท่ีเชื่อวาคนและสัตวท่ีตายไปแลวตองเกิดใหม ศาสนาฮินดูเปนศาสนาท่ีสอนใหคนท้ัง
โลกเปนพ่ีนองเดียวกัน๓๑ 

 ๒๘[อ อ น ไ ล น ], แ ห ล ง ท่ี ม า : https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn 
/neuxha-thi4  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
 ๒๙[อ อ น ไ ล น ], แ ห ล ง ท่ี ม า : https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn 
/neuxha-thi4  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

๓๐[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename =index  
[๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

๓๑ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ลมหายใจแหงสันติภาพ วันสันติภาพสากล วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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๑๐๒ 

คําสอนท้ังหมดมาจากคัมภีร Manu samariti ศาสนาฮินดูเลมหนึ่ง  ท้ังหมดมีอยู ๑๐ ขอ  
๑. ไมมีความโกรธ คนโกรธลงโทษตัวเองกอน โลหิตสูงข้ึน เสียหายแตวา แตอยางนอย ๒. การ

ไมลักขโมย ๓. ความควบคุมใจ ๔. การควบคุมประสาทสัมผัสท้ังหมด ๕. สติปญญาท่ีสะอาดหมดจด
ปราศจากกิเลส ๖. จิตใจท่ีแนนแนม่ันคง ๗. การใหอภัย ๘. การท่ีเปนผูสัตยจริง ๙. ความสะอาดภายใน
คือจิตวิญญาณ และภายนอกรางกาย ๑๐. ความรู รวมไปถึงความรูข้ันต่ําและข้ันสูง หมายถึงทางดานโลก
และธรรม 

สถิตย กุมาร ปาวา กลาววา หลักคุณธรรมและจริยธรรมของศาสนาฮินดูเนน ๓ เรื่อง ๑.การ
ควบคุมตัวเอง ๒.การให ๓.ความเมตตา ทุกคนตองประพฤติปฏิบัติตาม๓๒ 

 
๔.๒.๑.๕ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานกายภาพของศาสนาซิกข 
ศาสนาซิกขเปนศาสนาประเภทเทวนิยม มีพระเจาเพียงองคเดียว คือ สัจจะ พระผูสราง 

พระองคปราศจากความกลัว ความเคียดแคน เปนอมฤตไมเกิด มีข้ึนดวยพระองคเอง เปนผูยิ่งใหญ ทรง
โอบออมอารี  คือ เชื่อวาพระเจาสรางโลก มีอํานาจยิ่งใหญและมีองคเดียว จึงนับวาเปนศาสนาประเภท
เอกนิยม (Monotheism) และเปนศาสนาท่ีมีอายุนอยท่ีสุดในศาสนาของโลก๓๓  คําวา "ซิกข" เปนภาษา
ปญจาบ แปลวา ผูศึกษา หรือศิษย คือชาวซิกขทุกคนเปนศิษยของคุรุหรือครู มีดวยกันท้ังสิ้น ๑๐ องค มี
คุรุนานักเปนองคแรก คุรุโควินทสิงหเปนองคสุดทาย ชาวซิกขทุกคนตองทําพิธี "ปาหุล" คือพิธีลางบาป 
เม่ือเสร็จพิธีแลวก็จะรับเอา "กะ" คือ การรับศีล ๕ ประการ  

การรับศีล ๕ ประการ คือ การรับปฏิบัติตามสิ่งท่ีเริ่มตนดวยอักษร "ก" ๕ ประการ เดิมท่ีเดียว
มุงใหปฏิบัติสําหรับนักรบเพ่ือความนาเกรงขามและความคลองตัว  การท่ีคุรุโควินทสิงหไดบัญญัติศีลท้ัง ๕ 
ขอนี้ข้ึนมา  สาเหตุมาจากการทําสงครามเชนการสวมกําไลเหล็กหรือมีดพกประจําตัวก็ใหรูวาเปนพวก
เดียวกันหรือจะตองมีอาวุธไวเพ่ือปองกันตนเองและเปนเครื่องเตือนใจใหเขมแข็งเหมือนเหล็กเปนตน๓๔  
ศีลท้ัง ๕ มีดังตอไปนี้ ๑. เกศ การไวผมยาวโดยไมตัดเลย ๒. กังฆา หวีขนาดเล็ก ๓. กฉา กางเกงขาสั้น ๔. 
กรา กําไลมือทําดวยเหล็ก ๕. กิรปาน ดาบ 

เนื่องจากศาสนาซิกขเกิดข้ึนเพ่ือจะเชื่อมสะพานระหวางศาสนฮินดูกับมุสลิม  คนท่ีมานับถือ
สวนมากมาจากศาสนาฮินดู  และนําเอาลักษณะการปฏิบัติทางศาสนาและสังคมแบบฮินดูมาดวย   
ศาสนาซิกขจึงเผชิญปญหาการดํารงเอกลักษณของตนไว  คนหนุมเปนจํานวนมากเลิกปฏิบัติธรรมเนียม 
(ขาลสา) ของการไวผมและหนวด  แตก็มีบางพวกท่ียังคงไวผมและหนวดจึงทําใหยากท่ีจะแสดงความ

๓๒ สัมภาษณ อาจารยสถิตย กุมาร ปาวา ท่ีปรึกษาสมาคมฮินดูมาซ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๓๓[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-sasna-

sikh-sikhism  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
 ๓๔ Lewis M. Hopfe, Mark R.Woodward, Religions of the World, (New Jersey : Upper 
Saddle river, 2007), p.154. 
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๑๐๓ 

แตกตางระหวางชาวซิกขกับฮินดู๓๕  สําหรับผูท่ีทําพิธีปาหุลแลวจะไดนามวา "สิงห" แปลวา สิงโต หรือ 
ราชสีห ตอทายเหมือนกันทุกคน ถือวาผานความเปนสมบัติของพระเจาแลว  ถาเปนหญิงจะมีคําวา "กอร" 
(ผูกลา) ตอทายชื่อการทําพิธีลางบาปและรับอักษร ๕ ก. เพ่ือเปนชาวซิกขโดยสมบูรณ๓๖   

 
๔.๒.๒ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานพฤติกรรมของแตละศาสนา  
การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานพฤติกรรมของแตละศาสนา ในประเด็นนี้ผูวิจัยไดกลาวถึง 

๕ ศาสนาคือ พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดูและศาสนาซิกข มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

 
๔.๒.๒.๑ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานพฤติกรรมของพระพุทธศาสนา  
การสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานพฤติกรรมของพระพุทธศาสนา  คือ หลักศีล เปนหลัก

ปฏิบัติเพ่ือใหบุคคลสามารถดํารงตนใหอยูรวมกับสังคม หรือ อยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางปกติสุข ศีล แปลวา 
ปกติ   รักษากาย วาจา ใหเรียบรอยดีเปนปกติ  ศีล หมายถึง การไมมีภัย ไมมีเวร ไมมีศัตรู ไมมีความ
เดือดรอน   ปลอดภัย ไมมีอันตราย   การตั้งกายกรรม วจีกรรม ไวดวยดี รักษากายใหตั้งอยูในสุจริต ๓  
วจีสุจริต ๔๓๗   โดยเม่ือกลาวสรุป คือ ไมประมาทใน ๔ สถาน คือ ในการละกายทุจริต ประพฤติกาย
สุจริต ในการละวจีทุจริต ประพฤติวจีสุจริต ในการละมโนทุจริต ประพฤติมโนสุจริต และในการละ
มิจฉาทิฏฐิ แลวประพฤติสัมมาทิฏฐิ๓๘  

ลักษณะการรักษากาย วาจาใหเรียบรอยดีงาม  มีหิริ (ละอายชั่ว) และโอตตัปปะ (กลัวบาป)๓๙ 
การมีศีลคือ  การฝกฝนอบรมความประพฤติทางกาย วาจา คือ ระเบียบวินัย การอยูรวมกับผูอ่ืน และใน
สิง่แวดลอมตาง ๆ ดวยดี ใหเก้ือกูลไมเบียดเบียน ไมทําลาย๔๐  การสํารวมระวังคอยปดก้ัน หลีกเวนไมให
ความชั่วเกิดข้ึนนั่นเองเปนศีล และสภาพจิตของผูไมคิดจะละเมิด ไมคิดเบียดเบียนใครนั่นแหละเปนตัว
ศีล๔๑  และศีลยังหมายถึง ระเบียบความประพฤติ หรือระเบียบความเปนอยูท้ังสวนตัว และท่ีเก่ียวของกับ
สภาพแวดลอมทางกายวาจา ตลอดถึงทํามาหาเลี้ยงชีพ ซ่ึงไดกําหนดวางไวเพ่ือทําใหความเปนอยูนั้น   
การทําใหคนในสังคม หรือ ชุมชนมีระเบียบวินัย ขณะเดียวกันศีลก็เปนเครื่องปองกันความชั่ว  ศีลยังชวย

 ๓๕ จินดา  จันทรแกว, ศาสนาปจจุบัน, หนา ๘๙-๙๐. 
๓๖ [ออน ไลน ], แหล ง ท่ี ม า : https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-

sasna-sikh-sikhism [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
๓๗ พระธรรมธีรราชมหามุนี, (โชดก ญาณสิทฺธิ), วิปสสนาญาณโสภณ, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: 

ศรีอนันตการพิมพ, ๒๕๔๖), หนา ๗๔-๗๕. 
๓๘ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก หมวดพุทธศาสตร, หนา  ๔๐๑–

๔๐๒. 
๓๙ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๕-๗๖. 
๔๐ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท, หนา ๓๔๑–๓๔๒. 
๔๑ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๖๗. 
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๑๐๔ 

สงเสริมโอกาสสําหรับทําความดี โดยฝกคนใหรูจักสรางความสัมพันธ ดวยกายวาจาท่ีดีงาม กับ
สภาพแวดลอม ในทางอุดมคติแลวศีลนั้น ตองการใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติสุข ปราศจากการ
เบียดเบียนทํารายกันและกัน และชวยเหลือกันตามฐานะทางสังคมจะอํานวยใหอีกดวย๔๒   

อีกมิติหนึ่ง แนวทางปฏิบัติท่ีสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานพฤติกรรม สามารถอธิบายมิติ
ของศีลผานองคมรรค ได ๓ หมวด  คือ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ๔๓  กลาวคือ  

๑. สัมมาวาจา คือ ละมุสาวาท  เวนการพูดเท็จ  พูดคําจริง เรียกวา สัจจวาจา ละปสุณา
วาจา คือ เวนการพูดสอเสียด  พูดคําสมานสามัคคี เรียกวา สมัคคกรณีวาจา ละผรุสวาจา คือ เวนจากพูด
คําหยาบคาย  พูดแตคําออนหวานสุภาพ ไพเราะ นาฟง ท่ีเรียกวา สัณหวาจา ละสัมผัปปลาปะ คือ เวน
การพูดเพอเจอ เหลวไหล ไรสาระ ขณะเดียว  พูดแตคํามีประโยชน สรางสรรค นํามาแตคุณธรรมปรุง
จิตใจใหราเริง เบิกบาน๔๔ ดังพระพุทธพจนท่ีทรงตรัสไววา  สัมมาวาจา คือ เจตนางดเวนจากการพูดเท็จ 
เจตนางดเวนจากวาจาสอเสียด เจตนางดเวนจากวาจาหยาบ เจตนางดเวนจากการพูดเพอเจอ๔๕ 

๒. สัมมากัมมันตะ หมายถึง การงานถูกตอง   ไดแก การละจากปาณาติบาต  เวนการ
ทําลายชีวิตท้ังคนและสัตวทุกจําพวก  ชวยเหลือเก้ือกูลแกกัน ละอทินนาทาน คือ เวนการเอาทรัพยสมบัติ 
สิ่งของคนอ่ืนท่ีไมอนุญาต หรือ ไมไดมีเจตนาท่ีจะให  บริจาคทรัพยใหทานตามโอกาส และฐานะ ละกาเม
สุมิจฉาจารา คือ เวนความประพฤติผิดในกาม   ไมลวงเกินในสามี ภรรยาอันเปนท่ีรักยิ่งของคนอ่ืน  
ประพฤติพอใจในคูครองของตนเองเทานั้น๔๖ ดังพระพุทธพจนท่ีทรงตรัสไววา สัมมากัมมันตะ คือ เจตนา
งดเวนจากการตัดรอนชีวิต เจตนางดเวนจากการถือเอาของท่ีเขามิไดให เจตนางดเวนจากการประพฤติผิด
ในกามท้ังหลาย๔๗ 
  ๓. สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเลี้ยงชีพถูกตอง ไดแก ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีวิตดวยสัมมาชีพ 
มีความขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพ การงาน หนาท่ีอันสุจริต แสวงหาทรัพยแลวใชสอยทรัพยนั้น
โดยถูกตองชอบธรรม กลาวคือ   มุงใหมีปจจัย ๔ ท่ีพอเพียงท่ีจะเปนอยูได  รูจักวิธีคิด วิธีปฏิบัติตอทรัพย  
ไมตกเปนทาสของทรัพยสิน ไมหลงมัวเมาในสมบัติท่ีตนหาได นําทรัพยท่ีหามาได ทําใหเกิดประโยชนตอ
เพ่ือนมนุษย แกตนเอง ครอบครัว สังคมใหเปนสุข ชวยเหลือแบงปนแกคนอ่ืน๔๘  และยังตองหลีกเวน
อาชีพท่ีไมเหมาะ คือ คาขายอาวุธ คาขายมนุษย คาขายเนื้อสัตว คาขายน้ําเมา และคาขายยาพิษ๔๙ 

๔๒ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา ๔๑๙. 
๔๓ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, พิมพครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร: ศยาม, 

๒๕๔๖), หนา ๑๒-๑๓. 
๔๔ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๔๘–๑๔๙/๑๘๙. 
๔๕ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๖-๑๒๘. 
๔๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๔๗/๓๖๒-๓๖๔. 
๔๗ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๕/๑๒๖ 
๔๘ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๙๑/๑๙๔. 
๔๙ องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๗๗/๒๓๓. 

                                                           



๑๐๕ 

 พระราชปริยัติกวี ไดกลาวถึงพฤติกรรมในการแกไขปญหาไววา  วิธีการแกไขปญหาของสังคม
คณะสงฆ พระพุทธเจานี้วางหลักการวิธีการแกปญหาของคณะสงฆ ไว ๗ ประการก็จริงแปลวาในทาง
ปฏิบัติธรรมจัดเปนชุดความคิดเอาไวแตในท่ีนี้จะกลาวไว ๓ อยางเชน  ๑. การประชุมพรอมกันนําคูกรณี
นํากฎหมายนําธรรมะนําบริบทแวดลอมท่ีเก่ียวกับเรื่องนี้เขามาเจรจาพูดคุยกันถาสามารถตกลงกันไดก็ยุติ
ไปตามนั้นถายังไมตกลงกันไมมีขอยุติก็นําไปสูข้ัน ตอนท่ี ๒ ก็คือ แตการลงมติในธรรมเนียมสงนั้น อยางท่ี
บอกไมมีการคัดคานอยางแทจริงท่ีมีคุณภาพและมีความชอบธรรม ก็ใหถือเสียงขางนอยนั้นดวยคือ
ทายท่ีสุดแลวแมจะมีเสียงขางมากมีเสียงขางนอยชนะไปแลวถายังมีเสียงขางนอยอยูหรือวายังไมสําเร็จ ไม
มีขอยกเวนญัตติอยางนอยก็มีเสียงท่ียังไมเปนท่ีพอใจเพราะฉะนั้นนําไปสูกระบวนการชุดความคิด อันท่ี 
๓. ก็คือการไปในทิศทางเดียวกันเปนเอกฉันทใชวิธีประนีประนอมดีท่ีสุดแสวงจุดรวมสงวนจุดตาง 
ประนีประนอมเปนชุดความคิดท่ี ๓ อยางท่ีพระพุทธเจาวางไวเปนเครื่องมือในการแกปญหา ๓ ประการนี้ 
อันนี้เปนเครื่องแสดงชี้ใหเห็นความชัดเจนวาในพระพุทธศาสนารวมศาสนาอ่ืนดวยมีธรรมชาติก็คือลม
หายใจแหงสันติภาพอยูแลวติดตัวมาตั้งแตไหนแตไรเพราะฉะนั้นในกระบวนการแกไขปญหาใดๆก็ตามใน
อดีตอาจละเลยเรื่องของศาสนาปจจุบันหันมาสนใจเครื่องมือทางศาสนามาข้ึนแลวแตวาการศึกษาทํา
ความเขาใจของผูท่ีละเครื่องมือศาสนาในการแกปญหาบางปญหายังไปไมถึงบางประเด็นยังปไมเปดการ
ประชุมสัมมนาสนทนากัน ในไดอะล็อกแลวก็ในศาสนิกแตละศาสนาแกนแทของตนเองใหเขาใจ  ประยุกต
สวนท่ีจะไปดวยกันไดแสวงจุดรวมสงวนจุดตาง ปญหาความไมสงบรมเย็นความขัดแยงในสังคมไดอยาง
แทจริง๕๐ 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดกลาวไววา ถาจะใหสังคมนาอยู  จะตองอาศัยแนวปฏิบั ติ ท่ี
หลากหลาย เปนเหตุเปนปจจัยเก้ือหนุนกัน ไมวาจะเปน การใหทาน  คือ การเสียสละ  การใหน้ําใจแก
ผูอ่ืนดวยความมีน้ําใจและเมตตาธรรมการเสียสละความสุขสวนตน เพ่ือความสุขสวนรวม  การมีศีล 
ประพฤติท่ีดีงาม ท้ัง กาย วาจา และใจ ใหปราศจากโทษ   ยึดถือความถูกตอง เท่ียงธรรมและเปนธรรม   
ความซ่ือตรง คือ ความซ่ือตรงในฐานะท่ีเปนผูปกครอง ดํารงอยูในสัตยสุจริต   ความอดทน คือ การมี
ความอดทน ความหนักแนน ถือความถูกตอง เท่ียงธรรมเปนหลัก ไมเอนเอียงหวั่นไหวดวยคําพูด อารมณ 
หรือลาภสักการะใด ๆ  และไมตกอยูภายใตอคติหรือความลําเอียง  ลําเอียงเพราะรักหรือชอบกัน  
ลําเอียงเพราะชัง  ลําเอียงเพราะหลง ลําเอียงเพราะกลัว๕๑   

พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน ไดกลาวไววา การทํางาน คนไมชอบเราก็มีบาง มีแน ๆ แตวา เราคิด
วาเม่ือเราทํางานแลว ในฐานะเราเปนตัวแทนของพระพุทธศาสนา แลวถาไมทํา ไมรูวาใครจะทํา ความ
อันตราย หรือการตัดพอ การดาวา กับตัวเรามีแน ๆ ท่ีผานมาเราก็ถูกมาตลอด ในหลักพุทธศาสนาแลวเรา
ตองอดทน คอย ๆ แกไข ยิ่งถาไมแกไขแลวปญหาก็จะเพ่ิมข้ึนจนไมสามารถยุติได ถึงทุกวันนี้จะไมสามารถ
แกปญหาไมไดหมดรอยเปอรเซ็นตมันยังมีอยูบาง แตก็ตองแกไขไปเรื่อยๆ โดยไมใชกําลัง เพราะถาใช

๕๐ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ลมหายใจแหงสันติภาพ วันสันติภาพสากล วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๕๑ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วันท่ี ๖  ตุลาคม ๒๕๕๙. 

                                                           



๑๐๖ 

กําลังแกปญหา สําหรับท่ีนี่ทําอยางนั้นไมไดสูไมไดเพราะเขาเยอะกวา ดังนั้น จึงใชในเรื่องของการพูดคุย
เจรจา เม่ือทราบปญหาทันทีก็เขาไปเจรจา พูดคุย ใหเหตุผลกอน๕๒  

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ ดร.   ไดเลาวา  หลวงพอเจาอาวาสฯ มีแนวคิดการจัดการสิ่ง
ตางๆภายในวัดโดยเฉพาะการทองเท่ียววา ถามาวัดทาการอง เหมือนกับวาไดมาเท่ียวท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาแลว  ดังนั้นทานจึงไดวางแผนการจัดการปรับปรุงพัฒนาวัดอยางเปนระบบ  ตั้งแตการ
จัดองคประกอบดานสถานท่ีใหมีความรมรื่น สวยงาม สะดวกตอการมาทําบุญไหวพระหรือมาทองเท่ียว  
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองน้ํา ก็ไดรับรางวัลหองน้ําดีเดนติดตอกันมาทุกป๕๓  

 
๔.๒.๒.๒ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานพฤติกรรมของศาสนาคริสต  
ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา เสียสละและรูจักใหอภัยเสมอหนา

กัน ท้ังตอคนท่ีตนรักและปรปกษตอตน ใหมีความรักตนอ่ืนๆ เหม่ือนรักตนเอง  ลักษณะสันติภาพของ
ศาสนาคริสตจึงสรุปได คือ ความรัก ความเมตตา  มีความรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง  ศาสนาคริสต
สอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา  รวมท้ังใหรักพระเจาอยางสุดความคิดและสุดกําลังของตน 
จึงเปนคําจํากัดความโดยยอของศาสนาคริสตท่ีสรุปเอาไวซ่ึงคําสอนท้ังปวงวาเปนศาสนาแหงความรัก 
(The Religion of Love)๕๔ โดยมีหลักบทพระบัญญัติ ๑๐ ประการ  ๑. จงนมัสการพระเจาแตผูเดียว 
(อยาทํารูปเคารพ) ๒. อยาออกพระนามพระเจาโดยไมสมควร ๓. วันพระเจาใหถือเปนวันศักด์ิสิทธิ์ (วัน
อาทิตย) ๔. จงนับถือบิดามารดา ๕. อยาฆาคน ๖. อยาลวงประเวณี ๗. อยาลักทรัพย ๘. อยาขโมย ๙. 
อยาเปนพยานเท็จตอเพ่ือนบานของเจา ๑๐. อยาโลภอยากไดเรือนของเพ่ือนบาน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของ
เพ่ือนบานนั้น 

ศาสนาคริสต สอนหลักธรรมเรื่องหลักบัญญัติ ๑๐ ประการ เชน สอนใหนับถือบิดามารดา อยา
ฆาคน อยางลวงประเวณี อยาคิดโลภ เปนตน สอนเรื่องหลักความรัก เชน จงรักเพ่ือนบานเหมือนรักตัว
เราเอง เปนตน ศาสนาคริสตสอนใหบุคคลมีจิตสํานึกอันบริสุทธิ์หลีกเลี่ยงอบายมุขไมทําบาป ไมโกรธ และ
เคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนตน๕๕ 

ศาสนาคริสตมี หลักธรรมท่ีหลอหลอมใหคริสตศาสนิกชนมีจิตเมตตา  มี ความรักเพ่ือนมนุษย
เหมือนรักตัวเอง    

๕๒ สัมภาษณ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจาอาวาสวัดทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐. 
๕๓ สัมภาษณพระมหากฤษฎา  กิตตฺิโสภโณ, ดร. วัดทาการอง วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
๕๔พระครูวาปวชิโรภาส,  สงครามศาสนาคริสต-อิสลาม, เอกสารประกอบวิชาประวัติและพัฒนาการความ

ขัดแยงและสันติภาพในโลกยุคใหม,  สาขาวิชาสันติศึกษา, ๒๕๕๘, หนา ๓. 
๕๕[ออนไลน],แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename=in dex  

[ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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๑๐๗ 

อยางไรก็ตาม มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต ไดกลาวไววา๕๖  พระวจนะของพระเจา ชีวิต
ตองยุติธรรม เหนือความยุติธรรมเหนือกฎแลวตองมีความเมตตา ความเมตตาอยูเหนือกฎ กฎความ
ยุติธรรมสําคัญ ความยุติธรรมเรามีเชน เรื่องบัญญัติ ๑๐ ประการ คลายๆ กับศีลหาเลย เปนเรื่อง
พฤติกรรมท่ีควบคุม เพราะอะไร เพราะวาชีวิตมนุษยมีความออนแออยูเสมอ เราจะไวใจตัวเองไมได เม่ือ
ไวใจตัวเองไมไดตองมีกฎเกณฑควบคุม แตวาถาคนเราทําอะไรตามกฎภายนอกมาควบคุมชีวิตก็จะไมได
เรื่อง เพราะไมไดออกมาจากใจ ชีวิตมีคุณภาพตองออกมาจากจิตใจดี เอากฎมาบังคับอยางเดียวคงจะตึง
และเครียด ดวยเหตุนี้เราตองฝกคนใหทําอะไรเราตองมีวินัย มีกฎเกณฑในชีวิตดวยหัวใจ เม่ือมีกฎตองมี
บทลงโทษ ดังนั้น  ในศาสนจักรคาทอลิก มีกฎหมายมากมาย เชนสมัยโมเสสออกฎบัญญัติสิบประการสลัก
บนหิน เขาเลยบอกวาแผนศิลาอยูในหีบพระบัญญัติแลวคนก็แหกันไปไหว แตวาบนฝาหีบพระบัญญัติจะมี
รูปเทวดาประทับอยูเปนสัญลักษณวา เหลือกฎตางๆ มีพระเจาประทับอยูดวยความเมตตา ชีวิตเราอยาไป
อยูกับกฎจนฆาตัวเราเอง เหนือไปกวาการเปนกฎเกณฑ ถาเรามีเมตตามันจะควบคุมหมด 

ยุติธรรมบางครั้งมีนักกฎหมายเอามาเลนแรแปรธาตุเอากฎหมายมาเปนตัวต้ัง ก็เลยขาดความ
เมตตาก็เลยเกิดความขัดแยง ฉะนั้นเราจะทําอยางไร ความยุติธรรมตองมีแตขณะเดียวกันเหนือความ
ยุติธรรมนั้นจะตองมีความเมตตากรุณา รวมอยูท้ังหมดคือพระเจาคือความรักนั้นเอง 

 
๔.๒.๒.๓ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานพฤติกรรมของศาสนาอิสลาม  
อิสลามมีมุมมองตอพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอเพ่ือนมนุษยดวยหลักปฏิบัติอยางอยาง คือ การให

เก้ือกูลเอ้ือเฟอตอกัน   ใหอภัย  มีเมตตา และมีความอดทน  ดังท่ีอัลลอฮฺ ไดตรัสวา “และพวกเจาจง
ชวยเหลือกันในสิ่งท่ีเปนคุณธรรม และความยําเกรง และจงอยาชวยกันในสิ่งท่ีเปนบาป และเปนศัตรูกัน 
และพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด”๕๗  มุงเนนการทําความดีและการใหอภัยตอเพ่ือนมนุษย  “เจาจงปรามความ
ชั่ว ดวยสิ่งท่ีดียิ่ง (คือดวยการอภัย และทําตัวเปนผูมีมรรยาทดี เพ่ือดึงดูดจิตใจ ทําใหศัตรูกลายเปนมิตร 
และความโกรธแคนกลายเปนความรักใคร)”๕๘ “คําพูดท่ีดี และการใหอภัยนั้น ดียิ่งกวาทานท่ีมีการกอ
ความเดือดรอนติดตามทานนั้นและอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงม่ังมี ผูทรงหนักแนนเสมอ”๕๙  “ผูท่ีอดทนและให
อภัย แทจริงนั่น คือ สวนหนึ่งจากกิจการท่ีหนักแนนม่ันคง(และสําหรับผูท่ีอดทนจากการทําราย และให
อภัยเพ่ือพระพักตรของอัลลอฮฺ เพราะการอดทนแลการใหอภัยนั้นเปนกิจการท่ีนาสรรเสริญ)”๖๐  

อิสลามตองปฏิบัติตามหลักคุณธรรม คือ  ขอควรปฏิบัติหรือขออนุญาต  ขอไมควรปฏิบัติ   
หรือการกระทําท่ีตองหาม คือ หามกระทําความชั่ว เชน  นําสิ่งอ่ืนมาเทียบเคียงอัลเลาะห ไมกราบไหว

๕๖ สัมภาษณ มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทย วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
 ๕๗ อัล-มาอิดะฮ ๕ : ๒, หนา ๒๔๐. 
 ๕๘ อัลมุอมินูน ๒๓ : ๙๖, หนา ๘๓๘. 
 ๕๙ อัล-บะเกาะเราะฮ ๒ : ๒๖๓, หนา ๙๐. 
 ๖๐ อัชชูรอ ๔๒ : ๔๓, หนา ๑๒๕๓. 

                                                           



๑๐๘ 

บูชารูปปน  ไมเชื่อในเรื่องดวง  เครื่องรางของขลัง ไมเลนการพนันทุกชนิด  ไมกินหมู กินสัตวท่ีนําไปเซน
ไหว  การกินดอกเบี้ย  ไมดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมา  การผิดประเวณี  เปนตน   กลาวโดยรวมก็คือ  ๑. 
หลักศรัทธาหรือความเชื่อในศาสนา เรียกวา อีมาน(Iman) ๒. หลักปฏิบัติหรือหนาท่ีในศาสนา เรียกวาอิ
บาดะห(Ibadat) ๓. หลักคุณธรรมหรือหลักความดี เรียกวาอิหซาน(Ishan)๖๑ 

หลัก  ๓ ประการอันเปนรากฐานของศาสนาอิสลามคือ  ๑. หลักศรัทธา ๖ หรือความเชื่อใน
ศาสนา เรียกวา อีมาน(Iman) ๑. ศรัทธาตออัลเลาะห  มุสลิมจะตองเชื่อม่ันวาพระเจามีจริง พระอัล
เลาะหเปนพระเจาองคเดียวและเปนผูทรงคุณลักษณะ ดังนี้ ๑)  ทรงเปนผูสรางทุกสิ่งทุกอยางในเอกภาพ
๒)  ทรงเปนผูอยูตลอดเวลา ๓)  ทรงดํารงอยู ไมมีใครสรางพระองค ๔)  ทรงสรรพเดช สัพพัญู ๕)  ทรง
ความยุติธรรม ทรงพระเมตตา ๖)  ทรงเปนผูพิพากษาในการตัดสินชีวิตมนุษยในวันสุดทายท่ีเรียกวาวัน
พิพากษา 

๒.  ศรัทธาตอบรรดามลาอิกะหหรือเทวทูต  บรรดามลาอิกะหมีจํานวนมากมายสุ คุณสมบัติ
ของบรรดามลาอิกะห ดังนี้ ๑) เปนสิ่งท่ีอัลเลาะหทรงสรางข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีตางๆตามท่ีพระองคกําหนด ๒) 
ไมตองการหลับนอน ๓) จําแลงเปนรูปตาง ๆ ได ๔) ไมมีบิดามารดา บุตร ภรรยา ๕) ปฏิบัติแตคุณธรรม
ลวน ๆ ๖) ไมละเมิดฝาฝนบัญชาของพระอัลเลาะหเลย ๗) ไมกิน ดื่ม ขับถาย ไมมีกิเลสตัณหา 

๓. ศรัทธาตอบรรดาพระคัมภีร   ๔. ศรัทธาตอบรรดารอซูลหรือศาสนทูต  ๕. ศรัทธาตอวันสิ้น
โลก  ๖. ศรัทธาตอกฎกําหนดสภาวการณ   กฎท่ีควบคุมเอกภพหรือธรรมชาติท้ังหมด ท้ังนี้เพราะเม่ือพระ
เจาไดสรางสิ่งตางๆข้ึนแลว ก็ทรงสรางกฎท่ีจะควบคุมการทํางานของสิ่งเหลานั้นใหดําเนินไปอยางเปน
ระเบียบ๖๒   

จากคําสอนของอิสลาม ๑.ตองมีความอดทนกอน ๒.คนตองอดทน เม่ือเกิดปญหาตองอดทน 
เพราะคนเรากําลังมีอารมณ ถาเกิดเราไปแกไปหา ก็เหมือนท่ีเขาสอนวาเวลาเขาจะตัดสินอะไรกัน อยา
ตัดสินดวยอารมณ เพราะวาถาตัดสินดวยอารมณ ถายังมีอารมณอยูหามตัดสินคดีตาง ๆ ในอิสลามก็
เหมือนกัน หามตัดสินกัน ระหวางท่ีพิจารณาตองหยุดการตัดสินทันที แลวก็ใหผอนคลายแลวถึงคอยไป
สอบสวนใหม หนึ่งตองมีความอดทนกอน อดทนแลวก็หาสาเหตุของปญหา ถึงแมวามันจะยากลําบาก มัน
ตองมีทางออกอยางแนนอน ใหเขาคิดเอาไวอยางนี้ 
 อยากจะบอกใหทราบวา อิสลาม หมายความวา สันติ ท่ีเรารักท่ีเราอยูรวมกันอยางสงบสุขนั้น 
เพราะเราปฏิบัติตามคําสอนของศาสนา เพราะวาสิ่งตางๆท่ีมันเกิดข้ึน ถาเรามองจะเห็นวามันเกิดจาก
อารมณมากกวา เพราะอิสลามสอนใหละหมาดวันละ ๕ เวลา การนมัสการพระผูเปนเจาวันละ ๕ ครั้ง 

 ๖๑ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนศึกษาและคุณธรรมเพ่ือชีวิต รหัสวิชา ส๔๐๑๐๑สาขาวิชาสังคม
ศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  หนา ๒. 
 ๖๒ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนศึกษาและคุณธรรมเพ่ือชีวิต รหัสวิชา ส๔๐๑๐๑ สาขาวิชาสังคม
ศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  หนา ๓. 

                                                           



๑๐๙ 

เพราะการละหมาดนั้น พระผูเปนเจาบอกวามันจะยับยั้งสิ่งลามกและความชั่วท้ังหลาย ตอนท่ีอยูกับพระผู
เปนเจาเราก็ไมสามารถท่ีจะไปทําความชั่วตาง ๆ ได๖๓ 

ผูแทนศาสนาอิสลามเราก็ตองเชื่อวามนุษยทุกวันนี้ตั้งแตประวัติศาสตรโลกจนถึงปจจุบันก็ไม
เคยปลอดจากสงครามเลย โลกนี้เราสรางสิ่งหนึ่งท่ีในพุทธศาสนาเคาเรียกวา ศาสตราวุธ  เราขาดสิ่งท่ี
เรียนวา ธรรมาวุธอันนี้สําคัญมาก ศาสนาตองการท่ีจะใหเราสรางสิ่งท่ีธรรมวุฒิ คืออาวุธท่ีเปนธรรมาวุธ ท่ี
เปนคําสอน แตวาเราจะเห็นไดวาโลกนี้มันรอน มันมีแตความรุนแรงเพราะวา เราไมใหความสําคัญในเรื่อง
ศาสตราวุฒิ ระเบิดนิวเคลียร เครื่องบินรบ อาวุธตางๆ ซ่ึงมีอาวุธทําลายลางมนุษย ซ่ึงตอไปนี้ในอนาคตมัน
จะสูงสุดแสงท่ีเราจะขามไปถึง ไมมีอะไรเกิดข้ึนกับโลกใบนี้ มีอะไรเกิดข้ึนกับคําสอนของศาสดา๖๔ 

 
๔.๒.๒.๔ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานพฤติกรรมของศาสนาฮินดู 

 การปฏิบัติตามแนวอาศรม ๔ หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินชีวิตของชาวฮินดู เฉพาะท่ีเปน
พราหมณวัยตาง ๆ โดยกําหนดเกณฑอายุคนไว ๑๐๐ ป แบงชวงของการไวชีวิตไว ๔ ตอน ตอนละ ๒๕ ป 
ชวงชีวิตแตละชวงเรียกวา อาศรม(วัย) อาศรมท้ัง ๔ ชวง มีดังนี้ 
 อาศรมท่ี ๑ (ปฐมวัย) เรียกวา “พรหมจรย อาศรม” ผูเขาสูอาศรมนี้เรียกวา พรหมจารี เริ่ม
ตั้งแตอายุ ๘-๒๕ ป  
 อาศรมท่ี ๒ (มัชฌิมวัย) เรียกวา "คฤหัสถาศรม" คฤหัสถ เปนวัยครองเรือนอยูในชวงอายุ ๒๕-
๕๐ ป 
 อาศรมท่ี ๓ (ปจฉิมวัย) เรียกวา "วานปรัสถาศรม"  วานปรัสถ เปนวัยออกไปอยูปาอยูในชวง
อายุ ๕๐-๗๕ ป 
 อาศรมท่ี ๔ คือ สันยัสตาศรม  สันยาสี คือ เปนวัยสุดทายของชีวิต ออกบวชเปนสันยาสี 
บําเพ็ญเพียรเพ่ือความหลุดพน  อยูในชวงอายุต้ังแต ๗๕ ปข้ึนไป สําหรับผูปรารถนาความหลุดพน
(โมกษะ) จะออกบวชเปน "สันยาสี" เม่ือบวชแลวจะสึกไมได  
 หลักปฏิบัติปรัชญาภควัทคีตา คือ ๑. กรรมโยคะ การทําความดีโดยไมหวังผลตอบแทน ๒. 
ชยานโยคะ การปฏิบัติเพ่ือใหเกิดปญหา ความรูแจง และ ๓. ภักติโยคะ ความรัก ความภักดีอุทิศตนตอ
พระเจาเพ่ือนําไปสูการหลุดพน 
 หลักนิยมะ ๑๐ ประการ คือ ขอควรปฏิบัติของศาสนิกฮินดู คือ ๑.  หรี   ความละอายตอการ
ทําความชั่ว   ๒. สันโตษะ  ความสันโดษ  การดําเนินชีวิตพอเพียง พอใจ  ๓. ทาน  การใหโดยไมหวังสิ่ง
ตอบแทน    ๔. อัสติกยะ  มีศรัทธาแนบแนนเชื่อในพระเปนเจา เชื่อในเสนทางท่ีจะดําเนินไปสูโมกษะหรือ
ความพนไปจากการเวียนวายตายเกิด   เชื่อในประเพณีทางศาสนาท่ีสืบทอดกันตอๆมา  ภักดีตอพระเปน
เจา ศรัทธาในสิ่งท่ีวงศตระกูลเคยเคารพนับถือ ๕. อีศวรปูชนะ  ปลูกฝงความภักดีตอพระเปนเจาดวยการ

๖๓ สัมภาษณ ฮัจยีอิดรีส มหาเรือนลาภ โตะอิหมามประจํามัสยิดชุมชนทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 

๖๔ สัมภาษณ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ  หนุมสุข วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐. 

                                                           



๑๑๐ 

บูชาและทําสมาธิมีหองพระไวในบาน ถวายดอกไมผลไมหรืออาหารแดพระเปนเจา  ทองจําบทสวดบูชา
พระเปนเจาดวยใจท่ีเต็มไปดวยความภักดี ๖. สิทธานตศรวณะ   ฟงคําสอน  ศึกษาคําสอนและรับฟงจาก
อาจารย (ทางศาสนา) ท่ีวงศตระกูลของตนเคารพนับถือ ๗. มติ   พัฒนาจิตใจใหสูงข้ึน  แสวงหาความรูท่ี
แทจริงเก่ียวกับพระเปนเจาจนกระท่ังเกิดความสวางข้ึนในภายใน ๘. วรตะ  ปฏิบัติพรต  อดอาหารตาม
วันท่ีกําหนดไวทางศาสนา ๙. ชปะ   สมาธิพรอมกับทองมนตรจนใจจดจออยูท่ีมนตร   และ ๑๐. ตปส  
บําเพ็ญตบะตามคําแนะนําของอาจารยเพ่ือขจัดความชั่วในจิต 

ในทัศนะของคานธี (Mahatma Gandhi) เห็นวา อหิงสาไมใชเพียงแคความคิดในระดับสามัญ
สํานึก ทวาเปนขอปรัชญาท่ียึดโยงกับหลักการสําคัญอีกสองประการนั่นคือสัตยะ และสตัยาเคราะห โดยท่ี
สัตยะหรือสัจจะเปนแกนกลางความคิดเรื่อง nonviolenceของคานธี คานธีเห็นวาสัจธรรมนั้นเปนสิ่งท่ีมี
หลากหลายแงมุมและไมสามารถท่ีจะควาจับไดท้ังหมดดวยบุคคลใดบุคคลหนึ่งเทานั้น คานธีเชื่อวามนุษย
ทุกคนตางก็มีชิ้นสวนของสัจธรรมอยูแตเรามีความตองการชิ้นสวนสัจธรรมของคนอ่ืนๆ ดวย เพ่ือท่ีเราจะ
ไดดําเนินมุงไปสูสัจธรรมท่ียิ่งใหญกวา สิ่งนี้เองท่ีนําคานธีไปสูความเชื่อเรื่องคุณคาท่ีแฝงอยูในการโตตอบ
สนทนากับศัตรู และความปรารถนาอยางจริงใจท่ีจะเขาใจแรงผลักดันและแรงปรารถนาของศัตรู สวน
สัตยาเคราะหหรือพลังแหงสัจจะ (truth force) มักจะถูกนําไปเชื่อมกับกริยา “การดื้อแพง” (civil 
disobedience) ในฐานะของวิธีการตอสูในแนวทางแบบอหิงสา หรือสันติวิธีความสําเร็จของแนวทาง
อหิงสาโดยคานธีกลายเปนแรงบันดาลใจใหกับกลุมเคลื่อนไหวตางๆ ท่ัวโลก โดยเฉพาะกับ Martin 
Luther King ผูเลือกสันติวิถีเปนหนทางหลักในการตอสูเพ่ือสิทธิพลเมืองของชาวแอฟริกันอเมริกัน ซ่ึงใน
ดานหนึ่งก็ถูกวิพากษจากกลุมเคลื่อนไหวเพ่ือชาวแอฟริกันอเมริกันอ่ืน ๆ อยางรุนแรง๖๕ 

สถิตย กุมาร ปาวา กลาววา ศาสนาฮินดูเปนศาสนาท่ีพูดไววาเปนศาสนาท่ีไมมีคัมภีรเหมือน
ศาสนาอ่ืน ๆ เม่ือกลาวถึง Non-violence คือการไมทําราย สิ่งท่ีมีชีวิตศาสนาฮินดูสอนวาพระผูเปนเจา
คือผูท่ีปรากฏอยูทุกหนทุกแหง เราจะไมนิ่งดูดายเม่ือเจอความทุกขเม่ือผูใดไดรับความทุกขเราจะตองมอง
ความรักและความเมตตาตอคนเหลานั้นการใชความรุนแรงนั้นเกิดจากความโงของตนซ่ึงทําใหเรา
ปราศจากความเมตตาตอผูอ่ืน๖๖ 

 
 ๔.๒.๒.๕ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานพฤติกรรมของศาสนาซิกข 
 ขอหามประพฤติปฏิบัติ มี ๔ ประการ คือ ๑) หามกระทําใด ๆ ท่ีลวงเกินตอเกศา (การตัด 
ถอน โกนเกศาหรือขนในรางกาย) ๒) หามรับประทานอาหารท่ีทําจากเนื้อสัตวท่ีถูกฆาโดยวิธีทรมาน ๓) 

๖๕ นันทวัฒน ฉัตรอุทัย, สงครามและสันติภาพ, ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร(องคการมหาชน) ปท่ี ๖ ฉบับท่ี 
๓๖ กุมภาพันธ - มีนาคม ๒๕๔๘, หนา ๓-๔. 

๖๖ สัมภาษณ อาจารยสถิตย กุมาร ปาวา ท่ีปรึกษาสมาคมฮินดูมาซ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

                                                           



๑๑๑ 

หามมีเพศสัมพันธ กับบุคคลอ่ืนท่ีไมใชสามีหรือภรรยาของตนเอง ๔) หามเสพยาสูบหรือใชยาเสพติดทุก
ชนิด ทุกรูปแบบ๖๗ 
 หลักธรรมประจําชีวิตหรือศีล ๒๑ ประการ 
 ก. ขอปฏิบัติ คือ ๑. ใหนับถือศาสดาทุกองคเปนบิดา และถือวาตนเปนบุตรของบิดา ๒. ให
ถือวาเมืองปาตลีบุตร(ปตนะในปจจุบัน)ท่ีโควินทสิงหเกิดกับเมืองอานันทปุระ (ท่ีโควินทสิงหหลบไปตั้ง
หลักสูกับออรังเซบเม่ือรบแพ) วาเปนเมืองท่ีศักดิ์สิทธิ์ ๓. ใหยกเลิกการถือชั้นวรรณะ ๔. ใหสละชีพใน
สนามรบ ๕. ใหบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๓ ประการ คือ ๑. สัจจะ (พระเจา) ศรี (ธรรมะ) อกาล (ความเท่ียงแท
ของพระเจา) ๒. ศาสโนวาท (คัมภีรอาทิครันถและทัสเวนปาทซาฮิบ) ๓. ความบริสุทธิ์  ๖. ใหมีศีลอันเปน
สัญลักษณ ๕ คือ เกศา กังฆะ การา กิรปาน และกฉา พวกซิกขท่ีอยูในตางประเทศตองมีมีดเล็กยาว ๒ นิ้ว
เสียบไวท่ีผม ๗. ใหมีชื่อลงทายวาสิงห (คือ ใหกลาหาญดังสิงโต)  ๘. ใหฝกข่ีมา ฟนดาบ มวยปล้ํา เปน
นิตย ๙. ใหถือคติวาตนเกิดมาเพ่ือชวยเหลือเปลื้องทุกขใหผูอ่ืน ๑๐. ใหนอบนอมพระเจาและตอนรับแขก
โดยถือวาเปนเรื่องจําเปน 

ข. ขอหาม มีดังนี้คือ ๑๑. หามมิใหซิกขกับซิกขวิวาทกันเอง ๑๒. หามมิใหพูดปด ๑๓. หามทํา
ผิดในเรื่องกามารมณ โลภ โกรธ หลง ๑๔. หามคบคนท่ีเปนปฏิปกษตอศาสนา ๑๕. หามคบคนท่ีไม
สงเสริมการกูชาติ ๑๖. หามนิยมใชสีแดง เชน เสื้อแดง หมวกแดง ๑๗. หามแกผาโพกศีรษะออก นอกจาก
เวลาอาบน้ํา ๑๘. หามเลนการพนันทุกชนิด ๑๙. หามตัดผม โกนหนวด โกนผม โกนเครา ๒๐. หาม
เก่ียวของกับบุคคลท่ีเบียดเบียนศาสนา ๒๑. หามแตงกายหรูหราไรสาระ   

คานธี เปนบุคคลสําคัญในฐานะนักการเมืองและนักปรัชญาของโลก ความคิดของทานมี
อิทธิพลมากตอโลกปจจุบัน”สัตยาเคราะหเปนหนึ่งในความคิดท่ีทานมหาตมะ คานธี คิดคนข้ึนมา โดยมี
พ้ืนฐานมาจากคํา สอนของศาสนาฮินดูท่ีทานนับถือ ศาสนาฮินดูเชื่อในความมีอยูของพระผูเปนเจา เชื่อวา
จักรวาลถูกควบคุมโดยอํา นาจของพระผูเปนเจาผูซ่ึงสถิตอยูทุกแหงและสถิตอยูในทุกสิ่งทุกอยาง จิตใจ
ของมนุษยก็เปนสวนหนึ่งของพระผูเปนเจา ศาสนาตามทัศนะของมหาตมะ คานธี เปนสิ่งท่ีประกอบดวย
ทุกสิ่งทุกอยางท่ีเปนลักษณะของสัจธรรมและอหิงสธรรม ดังนั้น ปรัชญาของมหาตมะ คานธี ท้ังหมดจึง
ข้ึนอยูกับหลักศีลธรรมหรือศาสนาสัตยาเคราะหเปนแนวความคิดท่ีทานมหาตมะ คานธี นํา มาประยุกตใช
เพ่ือแกไขปญหาความรุนแรงและความอยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยมีหลักการท่ียึดม่ันในความจริง 
(Truth) เปนสํา คัญ เนื่องจากความจริงคือสัจจะ (Truth) หรือสัตย (Satya)เปนการแสดงออกถึงความรัก
ในสรรพสิ่งและพระผูเปนเจา ตามทัศนะของมหาตมะคานธี สัตยก็คือพระผูเปนเจา ผูมีสัตยก็มีพระผูเปน
เจา เม่ือใดท่ีเราเขาถึงสัตยเราก็จะเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระผูเปนเจาเพราะสัตยก็คือพระผูเปนเจาสูงสุด
ท่ีมนุษยจะไปถึงได๖๘ 

 ๖๗ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๑๓๘-๑๗๖. 

๖๘ ชัยชนะ พิมานแมน, ความคิดทางการเมืองของมหาตมะ คานธี, เอกสารทางวิชาการกฎหมาย, ๒๕๒๗, 
หนา ๑๐๕. 

                                                           



๑๑๒ 

คัมภีรเปนตนกําเนิดวาเราควรดําเนินชีวิตอยางไร กลับไปท่ีคัมภีรของตนเอง ทุกคนตองกลับท่ี
คัมภีรและประพฤติปฏิบัติอยางจริงจัง ในโลกนี้ไมมีใครทําใหเรารูไดยิ่งไปกวาพระผูเปนเจา คือความรูอัน
แทจริง จงหาความรูทางธรรมแลวนํามาประพฤติปฏิบัติอยางจริงจังประโยชนจึงจะเกิดข้ึน ดังนั้นสิ่งดีงาม
จึงเกิดข้ึน นําไปเผยแพรโดยไมหวังสิ่งตอบแทน ปญญาอันแทคือการใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน หรือท่ีเรา
บอกวาการวางใจ คือถาใหไปแลวก็จบกันไป ไมไปยึดติด ไมตองไปใสใจดวย๖๙ 

 
 ๔.๒.๓ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานจิตใจของแตละศาสนา 

๔.๒.๓.๑ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานจิตใจของพระพุทธศาสนา 
การสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานจิตใจ หมายถึง อธิจิตตสิกขาในไตรสิกขา  ซ่ึงหมายถึง 

การฝกปรือในดานคุณภาพและสมรรถภาพของจิต  คือ การฝกใหมีจิตใจเขมแข็ง ม่ันคง แนวแน ควบคุม
ตนไดดี  เปนจิตท่ีสงบ ผองใส เปนสุข บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวน หรือ ทําใหเศราหมอง อยูในสภาพ
เหมาะแกการใชงานมากท่ีสุด๗๐ ดังพระพุทธพจนท่ีตรัสไววา“สมถะท่ีภิกษุเจริญแลว ยอมใหจิตเจริญ จิตท่ี
เจริญแลว  ยอมละราคะได วิปสสนาท่ีภิกษุเจริญแลว ยอมใหปญญาเจริญ ปญญาท่ีเจริญแลว ยอมละ
อวิชชาได”๗๑ บุคคลท่ีฝกฝนพัฒนาจิตดีแลว ยอมมี  ๓ ลักษณะ คือ  ๑) คุณภาพของจิต คือ ใหมี
ตาง ท่ีเสริมสรางจิตใจใหดีงาม  เชน มีเมตตา มีความรัก ความเปนมิตร มีกรุณา  มีคารวะ มีความกตัญู
เปนตน ๒) สมรรถภาพ  คือ  เปนจิตท่ีมีความสามารถ เชน มีสติดี มีวิริยะ คือ ความเพียร มีขันติ คือ 
อดทน มีสมาธิ คือ จิตตั้งม่ันแนวแน มีสัจจะ ๓) ดานสุขภาพของจิต คือ ใหเปนจิตท่ีมีสุขภาพท่ีดี มี
ความสุข สดชื่น ราเริงเบิกบานปลอดโปรง สงบ ผองใส  ไมขุนมัวเศราหมอง ไมหดหูโศกเศรา เปนตน๗๒  

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือการเสริมสรางสมาธิ แบงเปน ๔๐ ประการ ไดแก กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ 
อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ และ อรูปฌาน ๔ มีรายละเอียด
ดังนี้ 

๑. การฝกจิตโดยกสิณ กสิณ คือ การเพงดูวัตถุ มีวัตถุอันจูงใจ หรือ วัตถุสําหรับเพง คือ จูงจิต
ใหเปนสมาธิ กสิณมี ๑๐ ประการ มีเพงดินเปนอารมณ  เพงสีเขียวเปนอารมณ เพงอากาศเปนอารมณ 
เปนตน  

๒. การฝกจิตโดยใชอสุภะเปนอารมณ  โดยมองเปนของนาปฏิกูล มี ๑๐ ประการ มีเอาซากศพ
ท่ีข้ึนอืด  ซากศพท่ีมีสีเขียว ซากศพท่ีมีน้ําเหลืองไหออกเปนอารมณ เปนตน๗๓ 

๖๙ สัมภาษณ อาจารยสถิตย กุมาร ปาวา ท่ีปรึกษาสมาคมฮินดูมาซ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๗๐ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต) พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ, หนา ๙๑๕. 
๗๑ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๓๒/๗๖. 

๗๒ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), ความสําคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาประจําชาติ, พิมพ
ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐), หนา ๘๐-๘๑. 

๗๓ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๑๓/๑๔๐.  

                                                           



๑๑๓ 

๓. การฝกจิตโดยใชอนุสติเปนอารมณ มี ๑๐ อยาง มีพุทธานุสติ  กายคตาสติ คือ การตั้งสติไว
ในอาการ ๓๒  อานาปานสติ คือ การตั้งสติกําหนดลมหายใจเขาออก และอุปมานุสติ คือ การระลึกถึงคุณ
พระนิพพาน๗๔ เปนตน 

๔. การฝกจิตโดยหลักอัปปมัญญา ๔ (พรหมวิหาร) คือ การเจริญจิตภาวนาแผออกไป ในสรรพ
สัตวท้ังหลาย  ไมมีประมาณ ไมจํากัดขอบเขต เปนตน๗๕ 

๕. การฝกจิตโดยพิจารณาอาหารเปนอารมณ การเจริญจิตภาวนาท่ีเก่ียวกับอาหารหมายถึง อา
หาเรปฏิกูลสัญญา คือ การพิจารณาอาหารโดยความเปนของปฏิกูลนาเกลียด ไมนาหลงไหล๗๖ เปนตน 

๖. วิธีเจริญจิตภาวนาโดยใชธาตุเปนอารมณ คือ การพิจารณาในธาตุ  ๔ คือ พิจารณาเห็น
รางกายของตน โดยสักวาเปนธาตุ ๔ เพ่ือไมใหหลงใหลมัวเมาในรางกาย  

๗. นิมิต ไดแก เครื่องหมายสําหรับใหจิตกําหนด หรือสภาพท่ีเห็นในใจขณะเจริญสมาธิซ่ึงเปน
ตัวแทนของสิ่งท่ีใชเปนอารมณของกรรมฐาน มี ๓ ระดับ คือ  บริกรรมนิมิต  สิ่งใดก็ตามท่ีกําหนดเพงเปน
อารมณในการเจริญกรรมฐาน   อุคคหนิมิต  นึกกําหนดจนเห็นแมนยํากลายเปนภาพติดตาติดใจ  ปฏิภาค
นิมิต แปลวานิมิตเสมือน นิมิตคูเปรียบ หรือนิมิตเทียบเคียง  สามารถนึกขยายหรือยอใหมาก ใหนอย ได
ตามท่ีใจปรารถนา   

๘. การเจริญจิตภาวนาท่ีเปนรูปฌานและอรูปฌาน สมาธิในองคฌาน คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน 
๔ รวมเปน ๘ อยาง เรียกวา ฌาน ๘ หรือสมาบัติ ๘ ประการ๗๗ 
 พระราชปริยัติกวี ไดกลาวไววา เรื่องคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนปาฏิโมกขเฉพาะ
พระพุทธเจา ทุกพระองคก็จะทรงมีโอวาทปาติโมกขซ่ึงในนั้นมีขอความ ๓ ชองใหญ ๆ ในสังคมไทย
ปจจุบันนิยมทองเปนคําคลองจองกันวา หลักการ ๓ อุดมการณ ๔  วิธีการ ๖  หลักการ ๓ ก็คือการไมทํา
ความชั่วทุกอยางการทําความดีใหสมบูรณและทําจิตใจใหผองใสอันนี้เปนหลักการเหมือนกับเปนดาวเหนือ
สําหรับยึดเสื้อกลามไปสูสันติภาพในการปฏิบัติทํา ไดมากนอยก่ีเปอรเซ็นตอันนั้นเปนเรื่องของการปฏิบัติ
แปลวาก็เปนหลักยึดเอาไวเหมือนกับเปนดาวเหนือเปนสิ่งท่ีกอไวสําหรับเดินทางไปสูเปาหมายของนัก
เดินทาง อุดมการณ ๔ ก็คือความโดยสรุปมี ๔ ประการก็คือ ๑ ขันติความอดทนความมีใจกวาง   ๒ 
อวิหิงสา เปนอุดมการณท่ีตองไปใหถึง   ๓ ก็คือสันติ   ๔ ก็คือนิพพานเปนอุดมการณท่ีจะตองไปใหถึง
ตั้งเปาหมายเอาไวจากหลักการ ๓ นั้นมาสู อุดมการณ ๔ มีวิธีการท่ีจะไปสูเปาหมายเรียกวา วิธีการ 
๖   ไมทํารายกันทางวาจาไมทํารายกันทางจิตใจเคารพยึดม่ันปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามรูจักประมาณในการจับจายใชสอยซ่ึงเปนตนเหตุทําใหชีวิตไมจะเสือกกระสนไมดิ้นรนไม
ตอสูมากเกินไป  รูจักปลีกวิเวกหามุมสงบในขณะเดียวกันก็สรางมุมสงบใหกับตนเองและสังคมและ

๗๔ องฺ.เอก. (ไทย) ๒๐/๑๗๙–๑๘๐/๓๙–๔๐ /๕๔. 
๗๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๘๔/๒๒๕. 
๗๖ องฺ.เอก. (บาลี) ๒๐/๒๒๔/๕๔ 
๗๗ ที.ปา.(ไทย) ๑๑/๓๐๖/๒๗๘. 

                                                           



๑๑๔ 

ทายท่ีสุดฝกหัดกลอมเกลาจิตใจตนเองใหกิเลสเบาบางอยูตลอดเวลา อันนี้เปนลมหายใจของสันติภาพท่ี
สะทอนออกมาในรูปแบบของคําสอนทางพระพุทธศาสนา๗๘   

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดกลาววา อภัย มี ๒ ความหมาย   
  ๑. อภัยเชิงลบ  มีใครสักคนเกิดทําผิด  เกิดสํานึกตัวได   มีใครคนหนึ่งเปนผูใหอภัย  เชน 
กรณีของพระเจาอชาต ศรัตรู  ทําปตุฆาต  กินไดไม ได   หมอชีวิกโกมารภัทรพาไปหาพุทธเจา  
พระพุทธเจาทรงใหอภัย 
   ใครบางคนเปนผูท่ีถูกกระทํา  แตไมวาจะถูกกระทําอยางไรก็ไมโกรธ  ไมตอบโตดวยความ
รุนแรงทุกกรณี ท้ังยังมีจิตเมตตาตอผูกระทําดวยความบริสุทธิ์ใจ  เชน   
  มหาตมะ คานธี ท่ีถูกยิงประโยคสุดทายท่ีคานธีพูด คือ  เฮ ราม  หมายถึง  อยาเอาผิดกับเขา 
เพราะเขาไมรู   ดวยกอนหนานั้นไดสั่งไววา อยางเอาผิดกับคนท่ีมาทํารายทาน  ทําไมเพราะเขาไมรู   
สะทอนใหเห็นวา รากฐานของอภัยนั้น คือ จิตใจโดยตรง  
  อองซาน ซูจี ถูกจับกุมและถูกกับบริเวณนานเกือบ ๒๐ ป  แตในวันท่ีไดรับอิสระภาพ เธอ
กลับบอกวา เธอขอใหอภัยแกทุกคนท่ีกระทําตอเธอในอดีต  ไมมีประโยชนท่ีจะอาฆาตพยาบาท เพราะ
บรรพบุรุษของเราไดสะทอนใหเราเห็นแลววา วิธีเชนนั้นไมเคยชวยใหพมาดีข้ึน  จากสุนทรภจนนี้ ทําให
อองซานไดถูกคัดเลือกเปนคนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ   และตะวันตกไดใชอองซานซูจีนเปนดาบท่ีท่ิม
แทงทหารหรือสะเลาะ โดยการมอบรางวัลโนเบล ไพร ทําใหเห็นอองซานเปนบุคคลสําคัญของโลก  และ
โลกเฝาจับตาพมาผานซูจี  
  รัฐบาลพมาไดจับมือกับซูจีไดสําเร็จเพราะผลจากการใหอภัย  รัฐบาลทหารพมาไดใชอองซาน
เปนเครื่องแสดงการเปดประเทศใหชาวโลกไดรับรู  นี้คือความยอดเยี่ยมของการใหอภัย  ทําใหคนท่ีเห็น
ตาง  ท้ังท่ีถูกกระทําและเปนผูกระทําเกินกวา ๑๐ ปข้ึนไป กลายมาเปนจับมือกัน และนําพาประเทศเขาสู
ยุคทองความสุข 

๒. อภัยเชิงบวก   คือ การท่ีบุคคลมีความซ่ือสัตยสุจริต  ทางกาย วาจา ใจ การไมคิดรายตอคน
อ่ืนอยางสิ้นเชิง รวมท้ังมีศักยภาพอยูกับคน สัตวและสิ่งแวดลอม อยูเก้ือกูลอยางกัลยาณมิตร กลาวคือ 
เปนคนดี ไมเบียดเบียนใคร กําลังเปนผูใหอภัยในตัว  ไมตองรอใหใครมาทําผิดตอเรา หรือทําทารุณตอเรา 
และไมตองรอใหเราเปนผูกระทําตอคนอ่ืน  เปนคนดีของเราดี ๆ นี่เอง เปนชีวิตของผูท่ีไมเบียนใคร คือ 
ชีวิตของผูท่ีใหอภัย  ฉนั้น มนุษยทุกคนเปนมุนี ผูใหอภัยได ถาเราอยูในครรลองของศีลธรรม  มุนีเปนตน
ทางของการใหอภัยดวยการดําเนินชีวิตประจําวัน  มุนี คือ นักพรต นักปราชญ ปญญาชน  ใครก็ไดท่ีมี
เมตตา กรุณาตอชีวิตท่ัวสากลโลก คนคนนั้นเปนมุนีแหงความรัก อภัย เมตตา สันติภาพ  ไมกอใหเกิด
ความกลัวใหแกใคร  ไมกอใหเกิดความพลั่นพลึงตอใคร  ไมกอใหเกิดความอึดอัดขัดของแกใคร  ใครมา
ใกลแลวรูสึกวา มีความอบอุน ปลอดภัย เปนมงคลท่ีไดมาอยูรวม กิน อาศัยดวย๗๙  

 ๗๘ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ลมหายใจแหงสันติภาพ วันสันติภาพสากล วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๗๙ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วันท่ี ๖  ตุลาคม ๒๕๕๙. 

                                                           



๑๑๕ 

พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานไดกลาววา  พระพุทธเจาหรือแนวทางพระพุทธศาสนาคือเรามีศีล
หรือขอหามและท่ีสําคัญเราใชหลักของพระพุทธเจาคือหลักมัชฌิมาปฏิปทาคือการเดินทางสายกลาง ทาง
สายกลางก็หมายถึง การให การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การชวยเหลือนี่แหละ มันทําใหออนเบามีอารมณ
ลดลง แตถาเราอคติเหมือนหันหลังใหกันมันก็ไมจบ แตท่ีผานมา สําหรับผม เม่ือเขาเดือดรอน เขามีทุกข 
เราก็เขาไปชวยเหลือ ใหมๆเขาอาจจะไมฟงเรา แตถาเราทําบอยๆเขา ดูแล ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มันก็
เหมือนครอบครัวท่ีอยูใกลชิดกัน๘๐ 

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ดร. ไดใหความเห็นวา เม่ือเราเปดใจวาพ่ีนองมุสลิมก็คือคนไทย 
ไมใชคนชาติอ่ืน  ดังนั้น เราชาวพุทธจึงคิดวา เคาคือเพ่ือนของเรา ไมใชคนอ่ืน แตเปนญาติกัน๘๑ 

 
๔.๒.๓.๒ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานจิตใจของศาสนาคริสต  
ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา เสียสละและรูจักใหอภัยเสมอหนา

กัน ท้ังตอคนท่ีตนรักและปรปกษตอตน ใหมีความรักตนอ่ืน ๆ เหม่ือนรักตนเอง  ลักษณะสันติภาพของ
ศาสนาคริสตจึงสรุปได คือ ความรัก ความเมตตา  มีความรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง  ศาสนาคริสต
สอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา  รวมท้ังใหรักพระเจาอยางสุดความคิดและสุดกําลังของตน 
จึงเปนคําจํากัดความโดยยอของศาสนาคริสตท่ีสรุปเอาไวซ่ึงคําสอนท้ังปวงวาเปนศาสนาแหงความรัก 
(The Religion of Love)๘๒หลักความรักเปนหลักคําสอนทางจริยธรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของศาสนาคริสต  
ความเปนมิตรและความปรารถนาใหผู อ่ืนมีความสุข พระคริสตธรรมท้ังหมดเนนเรื่องความรัก ซ่ึงมี
อยู ๒ ประเภท ไดแก ๑. ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา  ๒. ความรักระหวางมนุษยกับมนุษย พระเยซู
ทรงเนนไวในปจฉิมโอวาทกอนสิ้นพระชนมวาความรักเปนสิ่งมีคายิ่งกวาเงินทองและทรัพยสมบัติใด ๆ ใน
โลก  และทรงสอนตอวา จงรักพระเจา รักครอบครวั รักเพ่ือนบาน และรักเพ่ือนมนุษย แลวจะไดรับความ
รักจากโลกเปนสิ่งตอบแทน 

มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต นั้น บทบัญญัติศาสนาคริสตท่ีสําคัญมีอยู ๒ ขอ รักพระเจา
มากท่ีสุด ท่ีนี้คนคานวาพระเจาคุณมองไมเห็นแลวจะรักไดอยางไร ?  รักพระเจาคือรักเพ่ือนมนุษย ฉะนั้น 
ถาเราเห็นคนท่ีไมมีเครื่องนุงหม ไมมีอาหาร ไรท่ีอยู เจ็บปวย อยูในคุก เปนคนแปลกหนา คนตองการท่ีพ่ึง 
เปนตน นั่นแหละถาเราชวยกันรับใชสังคมผานบุคคลเหลานี้ก็เทากับกระทําใหพระเจาเอง คือทําใหพระ
เยซูคริสตเอง คนท่ีขาดความยุติธรรมอันนี้แหละแตเรารักพระเจาท่ีเรารักเพ่ือนมนุษย ความรักของพระ
เจาผานทางเพ่ือมนุษย 

เวลาไปพูดเรื่องความรัก ในท่ีนี้หมายถึง ความรักแบบไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น รักดวยไมหวังสิ่ง
ใดตอบแทน ฉะนั้นศาสนาคริสตจึงย้ําคําสอนวา ถาเราทําอะไร ใหสิ่งตอบแทน คํานวณบวกลบคูณหาร

 ๘๐ สัมภาษณ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจาอาวาสวัดทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐. 
๘๑ สัมภาษณพระมหากฤษฎา  กิตตฺิโสภโณ, ดร. วัดทาการอง วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐. 

 ๘๒พระครูวาปวชิโรภาส,  สงครามศาสนาคริสต-อิสลาม, เอกสารประกอบวิชาประวัติและพัฒนาการความ
ขัดแยงและสันติภาพในโลกยุคใหม,  สาขาวิชาสันติศึกษา, ๒๕๕๘, หนา ๓. 

                                                           



๑๑๖ 

แลวคุณตองตอบแทนเราแลวจะไดอะไรสิ่งนั้นไรคาเลย อยางเชน พระเยซูคริสตไปเยี่ยมคนเจ็บ คนบาป 
คนปวยแลวไปเยี่ยมคนท่ีสังคมประณาม พระเยซูมาเพ่ือใหคนเขาไดเขาใจวาจิตใจของคุณคาสําคัญกวา
เงินทอง บอกวาเรารักพระเจาแตไมรักเพ่ือนมนุษยไมได เม่ือรักพระเจาตองมีกิจการเพ่ือเพ่ือนมนุษยทุก
รูปแบบ๘๓ 

 
๔.๒.๓.๓ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานจิตใจของศาสนาอิสลาม 
การสงเสริมพัฒนาดานจิตใจใหบริสุทธิ์ มีแนวทางปฏิบัติหลายระดับ เชน การนมาซ การ

ยินยอมมอบกายและหัวใจตอพระผูเปนเจา   เชื่อม่ันศรัทธาในพระอัลเลาะห  การแสดงความเคารพตอ
พระเจาท้ังกาย  วาจา ใจ   การบริจาคซะกาต   การจายทานจากผูมีทรัพยสิน  คนผูมีสิทธิ์รับซะกาต
มี  คนอนาถา คนขัดสน  และผูเขารับอิสลาม   การถือศีลอด  หมายถึง  การละเวนจากการบริโภค
อาหาร  น้ํา ละกิเลสตาง ๆ  ทําใจใหสงบ  ปฏิบัติตั้งแตแสงอาทิตยข้ึนจนแสงอาทิตยลับขอบฟา  หลังจาก
นั้นจึงบริโภคไดปกติตลอดคืน การถือศีลอดโดยท่ัวไป  เรียกวา “ถือบวช” การทําพิธีฮัจญ  คือ  การ
เดินทางไปแสดงบุญท่ีนครเมกกะฮ  ซ่ึงก็สอดคลองกับหลักมุสลิมท่ีตองมีหลักปฏิบัต ิตัวอยางเชน  คือ 

การปฏิญาณตน หัวใจของการเปนมุสลิมคือการกลาวคําปฏิญาณวา”ไมมีพระเจาอ่ืนใด
นอกจากอัลเลาะห และมุฮัมมัดคือศาสนทูตแหงพระองค” 

การละหมาด คือ ๑.  ละหมาดซุบฮิ ตั้งแตแสงอรุณข้ึนจนกระท่ังถึงดวงอาทิตยข้ึน ๒. ละหมาด
ซุฮรี เริ่มเขาตั้งแตดวงอาทิตยคลอยผานจุดสูงสุด (solar noon) จนกระท่ังเงาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง(อยางเชน 
ไม หรืออุปกรณอ่ืนๆ) ทอดยาวออกไปเทาตัว ๓. ละหมาดอัศรี เริ่มเม่ือเงาของสิ่งใดสิ่งหนึ่งยาวกวาเทาตัว
ของมัน ไปจนเม่ือดวงอาทิตยตก ๔. ละหมาดมักริบ เริ่มตั้งแตดวงอาทิตยตกจนสิ้นแสงตะวัน ๕. ละหมาด
อีซา เริ่มตั้งแตแสงตะวันลับขอบฟา จนถึง แสงอรุณเริ่มเปดฟาข้ึนมาใหม  คือการนมัสการพระเจา  

การแสดงความเคารพตอพระเจา เปนการปฏิบัติเพ่ือแสดงความจงรักภักดีตอพระเจา การ
สํารวมจิตระลึกถึงพระเจา การละหมาดเปนการขัดเกลาจิตใหสะอาดอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ยังเปนการ
สรางพลังใหเขมแข็ง จะกระทําละหมาดวันละ ๕ เวลาคือเวลาย่ํารุง เวลากลางวัน เวลาเย็น เวลาพลบคํ่า 
เวลากลางคืน เม่ือไดเวลาทําละหมาด มุสลิมจะละหมาดท่ีใดก็ไดไมจําเปนตองเปนสุเหราหรือมัสยิด แต
ตองเปนท่ีสะอาด๘๔   

การถือศีลอด หมายถึงการละเวนจากการกิน การดื่ม และเพศสัมพันธ ตลอดถึงการรักษา
อวัยวะทุกสวนใหพนจากการทําความชั่ว ท้ังดานกาย วาจา และใจตั้งแตพระอาทิตยข้ึนจนพระอาทิตยตก
ในเดือนรอมฎอน เปนเวลา ๑ เดือน  ทุกคนตองถือศีลอด ยกเวนสําหรับบุคคลบางประเภทตอไปนี้คือ ๑) 
คนชรา ๒) คนปวยหรือคนสุขภาพไมดี ๓) หญิงมีครรภท่ีเกรงวาจะเปนอันตรายแกบุตร ๔) บุคคลท่ี

๘๓ สัมภาษณ มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทย วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 
 ๘๔ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนศึกษาและคุณธรรมเพ่ือชีวิต รหัสวิชา ส๔๐๑๐๑ สาขาวิชาสังคม
ศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  หนา  ๔. 

                                                           



๑๑๗ 

ทํางานหนัก เชน กรรมกรแบกหาม ๕) บุคคลท่ีอยูระหวางการเดินทาง และ๖)  หญิงขณะมีรอบเดือนและ
หลังคลอด 

การประกอบพิธีฮัจญ คือ การเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาร
เบีย  พิธีจะทําในเดือนซุล(เดือนท่ี ๑๒ ของฮิจเราะหศักราช) โดยใชเวลาประมาณ ๑ สัปดาห๘๕ 

สรุปนัยดังกลาว คือ การพัฒนาจิตใจของศาสนาอิสลามในวิถีดังกลาว  คือ การทําดีอันเปนการ
ปฏิบัติท่ีอยูในขอบเขตหรือวิสัยท่ีมนุษยสามารถปฏิบัติได แตตองมีเจตนา  คือ มีความจงใจในการกระทํา
สิ่งนั้นโดยเสรี ไมโออวด ตองทําดวยความบริสุทธิ์ใจ  ไมหวังผลตอบแทน  มีจิตท่ีมุงตออัลเลาะหโดยไม
หวังสิ่งตอบแทนจากผูใดท้ังสิ้น  ท้ังนี้จะชวยใหเกิดการเขาถึงเปาหมายของศาสนาอิสลาม  ๒ ระดับ ระดับ
ท่ี ๑ เปาหมายในโลกนี้  เปนเปาหมายเพ่ือใหตนเองมีความสุขท้ังกายและใจ หมดความทุกขความ
หวาดกลัวและเพ่ือใหสังคมมีความเปนอยูท่ีสงบสุข  และระดับท่ี ๒ เปาหมายในโลกหนา คือการพนจาก
การถูกลงโทษและไดเขาสวรรคมีความสุขตลอดไป อันถือเปนเปาหมายสูงสุด 

ในศาสนาอิสลามพูดถึง วะซะฏียะฮฺ แปลวา ทางสายกลางคือความยุติธรรมหรือดุลยภาพใน
ความเชื่อ ดุลยภาพอุดมการณ ดุลยภาพในจริยธรรม ดุลยภาพในการประกอบศาสนกิจ  ดุลยภาพในการ
ปฏิสัมพันธ ไดมีการสอนเรื่องดุลยภาพไวเยอะมาก ดุลยภาพในท่ีนี้อธิบายงายๆคือไมสุดโตงและไมหยอน
ยานสิ่งท่ีเกิดข้ึนในโลกมุสลิมในขณะปจจุบันนี้เปนท่ีหนาเสียดายท่ีออกมาเปนเรื่องราวไมดี จึงทําใหเกลียด
และกลัวอิสลามเกิดข้ึน จะเกิดข้ึนไดอยางไรในเม่ือนั้นโดยชื่อและสัญลักษณมันก็บอกอยูแลววาสันติ 
ศาสนาสอนใหเวลาเจอกันตองใหสลาม แปลวาขอความสันติ ขอความปราณีจากพระผูเปนเจา โดยชื่อของ
ศาสนาแปลวาสันติ มาจาก สลาม  อิสลามแปลวา ทําใหเกิดสันติ ทําใหเกิดสันติภาพ๘๖ 

หลักการอิสลาม เม่ือสงครามเกิด หามทํารายเด็ก สตรี ผูท่ีไมมีทางตอสู ผูท่ียอมจํานน ถาเขา
ยกมือแบบนี้อิสลามหามทํารายเด็ดขาด หามเผาสถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ในสถานท่ีวัด โบสถ อิสลามหาม
ทําลาย นี่คือหลักการของอิสลาม หามทําลายสถานท่ี หามทําลายตนไม หามทําลายสิ่งเพาะปลูก 

เหตุการณท่ีเกิดข้ึน หลังจากท่ีเราดูขาวสาร มันเกิดจากความเครียดแคนชิงชังโดยไมไดยึด
หลักการของศาสนา  แตจากสื่อท้ังหมด ทําใหผูคนในโลกนี้ตอตานอิสลาม อยากจะขอเรียนฝากทุกทานวา 
เราเปนมนุษยเหมือนกัน มีความรัก มีความกลัว มีโลภ โกรธ หลง แตสิ่งตางๆท่ีเราจะดําเนินอยูนี้ มีศาสนา
เทานั้นท่ีจะทําใหเรารอดพน อิสลามนั้น ปฏิบัติไปตามหลักการของอิสลาม เกรงกลัวแตพระผูเปนเจา เรา
จึงปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัด๘๗ 

 
 

 ๘๕ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนศึกษาและคุณธรรมเพ่ือชีวิต รหัสวิชา ส๔๐๑๐๑ สาขาวิชาสังคม
ศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  หนา ๖.  

๘๖ สัมภาษณ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ  หนุมสุข วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๗ สัมภาษณ ฮัจยีอิดรีส มหาเรือนลาภ โตะอิหมามประจํามัสยิดชุมชนทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๕๙. 
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๔.๒.๓.๔ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานจิตใจของศาสนาฮินดู 
วันสําคัญทางศาสนาของฮินดูมีอิทธิพลตอจิตใจของผูคนเปนอยาง กลาวคือ วันพระทุรคาหรือ

พระอุมาชายาของพระศิวะ เปนวันบูชาพระอุมาชายาของพระศิวะเปนเวลา ๙ คืน  วันรักษาพันธัน   เปน
พ่ีสาว นองสาวและพ่ีชาย นองชาย จะใชดายท่ีตกแตงอยางงดงามผูกแขนใหพ่ีชายหรือนองชายเปน
สัญลักษณวาพ่ีชายหรือนองชายนั้นจะตองปกปองคุมครองพ่ีสาวและนองสาวตลอดไป  วันศรีกฤษณชัน
มาษฐมี  เปนวันประสูติของพระกฤษณะอวตารปางท่ี ๘  จะอดอาหารตั้งแตเชาถึงเท่ียงคืนเพ่ือเปนการ
บูชาพระกฤษณะ   วันนวราตรี   วันบูชาพระทุรคา ๙  วันรอบท่ี  ๒   วันทีปาวลี (ทิวแถวของประทีป)  
เปนวันท่ีพระรามเสด็จกลับเมืองอโยธยาหลังท่ีไดสังหารราวณะหรือทศกัณฐแลวในวันนี้ประชาชนจะจุด
ประทีปสวางไสวท่ัวบานท่ัวเมือง   ตอนเย็นจะมีการบูชาเทพ ๕ องคคือพระลักษมี (เทพีแหงโชคลาภ)  
เปนตน พระลักษมีซ่ึงเปนเทพีผูประทานโชคลาภและความร่ํารวยประชาชนจะตามประทีปท้ังคืนเพ่ือ
ตอนรับพระองค วันศิวราตรี  กลางคืนแหงพระศิวะเปนวันท่ีพระศิวะอภิเษกสมรสกับนางปารวตีธิดาของ
หิมวัต   วันโหลิหรือโหลี   เปนเทศกาลท่ีเฉลิมฉลองกันอยางสนุกสนานท่ัวอินเดียคลายกับเทศกาล
สงกรานตในประเทศไทย   นิยมใชสีฝุนหรือสีผสมน้ําสาดเขาใสกัน๘๘  

ศาสนาฮินดูสอนใหรักสันติภาพไมใชความรุนแรง ไมทํารายกัน ใหกระทําในสิ่งท่ีเปนประโยชน
ตอเพ่ือมนุษย ๘๙  และศาสนาฮินดูมีหลักธรรมท่ีสําคัญ เรียกวา ฮินดูธรรม โดยรวมมีดังตอนี้  ธฤ
ติ   ได แ ก   ค วาม ม่ั น ค ง   ค ว าม ก ล าห าญ   คื อ  เพี ย รพ ย าย าม จน สํ า เร็ จ ป ระ โย ช น ต าม ท่ี
ประสงค  กษมา  ไดแก  ความอดทนหรืออดกลั้น  คือ มีความพากเพียรพยายาม  ทมะ  ไดแก  การระงับ
ใจ  การขมจิตใจ  คือไมปลอยใจใหหวั่นไหว  อัสเตยะ  ไดแก การไมลักขโมย  ไมทําโจรกรรม  เศา
จะ  ไดแก  ความบริสุทธิ์  การทําตนใหบริสุทธิ์ท้ังทางรางกายและจิตใจ   อินทรียนิครหะ  ไดแก  การ
ระงับอินทรีย  ๑๐  ประการ  คือ  หม่ันสํารวจตรวจสอบตนเองอยูเสมอวา  อินทรียท้ัง ๑๐ ถูกนําไป
ปฏิบัติเพ่ือจุดประสงคท่ีไมตองการใหมนุษย ปลอยอินทรยมัวเมาลุมหลง  

สัตยาเคราะหสําหรับมหาตมะ คานธีเปนกฎแหงความรักท่ีมีความเปนสากล กลาวคือ เปน 
หลักสากลท่ีนํามาใชกับสถานการณท่ัวไป เปนวิธีการท่ียึดถือหลักจริยศาสตรท่ีสามารถนํามาใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  โดยเนนพลังทางจิตหรือพลังแหงสัจจะและพลังของสัจจะจะแสดงผานอหิงสา ซ่ึงการ
เขาใจวาสัตยาเคราะหเปนเพียงแควิธีการอาจจะไมมีความหมาย เพราะสัตยาเคราะหในเชิงปฏิบัติเปน
เรื่องของระบบคุณคา อันเปนเปาหมายสูงสุด ซ่ึงคือสัจจะหรือพระผูเปนเจา  ดังนั้น สัตยาเคราะหจึงจํา 
เปนตองมีพ้ืนฐานของความรัก แมแตความรักตอฝายตรงขาม ความเกลียดชังเปนสิ่งท่ีขัดขวางความสําเร็จ
ของ  สัตยาเคราะห ฝายผูปฏิบัติสัตยาเคราะหตองมีความไวเนื้อเชื่อใจในความดีของฝายตรงขาม และ
ความรักท่ีมีตอฝายตรงขาม จะทําใหเขาตระหนักถึงการเปนพวกเดียวกัน เราจึงตองมีความเคารพตอฝาย

๘๘กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๑๐๗-๑๓๖. 

๘๙[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filenam e=index  
[ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
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ตรงขาม สัตยาเคราะหตองการชักชวนใหผูกระทําผิดหยุดการกระทํานั้น เพราะฉะนั้นผู ปฏิบัติ
สัตยาเคราะหจึงตองมีความอดทน อดกลั้นเปนอยางมาก เนื่องจากผู กระทําผิด ไมสามารถมองเห็น
ความผิดของตัวเองไดทันที แตเขาอาจตองใชเวลาในการเอาชนะความโกรธ ความเกลียดของเขา ผูปฏิบัติ
สัตยาเคราะหจะตองรออยางอดทน เพ่ือใหผูกระทําผิดสํานึกได มหาตมะคานธี ไดอธิบายเก่ียวกับเรื่องนี้ว
าสัตยาเคราะห คือ พลังท่ีตอตานความรุนแรง และความอยุติธรรม ความรุนแรงและความอยุติธรรม เปน 
ความชั่วรายซ่ึงเกิดจากการไมใส “ความจริง” แนวความคิดหรือปรัชญาท้ังหมดของมหาตมะ คานธีข้ึนอยู
กับศาสนาหรือศีลธรรม  

ในทัศนะของมหาตมะ คานธี ศีลธรรม จริยธรรม และศาสนาเปนคําท่ีใชแทนกันได ศาสนาตาม
ความคิดของทานเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับทุกอยางท่ีเปนลักษณะของสัจธรรมและอหิงสธรรมสําหรับมหาตมะ 
คานธี สัจธรรมหรือสัจจะเปนพระนามท่ี ๒ ของพระผูเปนเจา เปนอุดมคติท่ีตัวทานเองพยายามท่ีจะบรรลุ 
สัจจะ หรือ สัตย เปนการแสดงออกถึงความรักในสรรพสิ่งและพระผูเปนเจา ผูมีสัตยก็มีพระผูเปนเจา 
เม่ือใดท่ีเราเขาถึงสัตยเราก็จะเปนอันหนึ่งอันเดียวกับพระผูเปนเจา เพราะสัตยก็คือพระผูเปนเจาสูงสุดท่ี
มนุษยจะไปถึงได เพ่ือเขาสูความหลุดพนคือ โมกษะและวิถีทางท่ีจะนําไปสูการบรรลุสัจจะหรือสัตยไดตอง
อาศัยหลักการของอหิงสา ซ่ึงอหิงสาเปนสิ่งท่ีครอบคลุมถึงศีลธรรม และเนนในเรื่องความรัก เมตตา การ
ใหอภัย ไมเห็นแกตัว รวมถึงการละเวนจากการฆา การไมทํารายท้ังกาย วาจา และศาสนาเปนการคนหา
ความจริงอยางไมมีท่ีสิ้นสุด เปนพลังรวมคนเขาดวยกันสงเสริมความรวมใจและขจัดความแตกแยก 
กลาวคือถือวาคนเปนพ่ีนองกัน และพระผูเปนเจาเปนบิดา ศาสนาทุกศาสนาคนพบความจริงอันเดียวกัน 
เปนสิ่งท่ีพระผูเปนเจาประทานมา และเปนสิ่งจําเปนแกหมูคนท่ีนับถือศาสนานั้น การแสวงหาพระผูเปน
เจาไมไดอยูท่ีการจาริกแสวงบุญ จุดธูปเทียนหรือเซนสังเวย แตอยูท่ีการตอสูกับความชั่วและรับใชเพ่ือน
มนุษย เพราะพระเจามิไดอยูบนสวรรคแตอยูในมนุษยทุกคน  

การมีศรัทธาในพระเจาอยางแทจริงนั้นเปนสิ่งพูดงายแตทําไดยาก คนท่ีพบความจริงจะตอง
สามารถรักสิ่งท่ีเลวทรามท่ีสุดไดเทากับรักตัวเองและจะไมหนีไปจากชีวิตไมวาเรื่องใดทัศนะเก่ียวกับ
ศาสนาอีกประการของมหาตมะ คานธี คือ สิ่งท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได ศาสนาเปนสิ่งท่ีกําหนดการกระทํา 
การดําเนินชีวิต มนุษยตองรูจักหามใจตัวเองภายใตแนวทางของพระผูเปนเจา  

มหาตมะ คานธี มีความเชื่อเก่ียวกับความศักด์ิสิทธิ์ของพระผูเปนเจา ความเชื่อเหลานี้สงผลให
ทานไมบริโภคเนื้อสัตว ไมเบียดเบียนผูอ่ืน ใชชีวิตอยางเรียบงาย การกระทําเหลานี้ก็เพ่ือท่ีจะไดเขาถึงพระ
ผูเปนเจาลักษณะเดนในความคิดทางดานปรัชญาศาสนาของมหาตมะ คานธีอยูท่ีวา ทานเปนผูท่ีนับถือ
เหตุผล ทานเชื่อวาทุกศาสนามีจุดมุงหมายท่ีเหมือนกัน ศาสนาทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดี แตอาจมี
วิถีทางท่ีจะบรรลุจุดมุงหมายท่ีแตกตางกัน และแมวาทานเองจะนับถือศาสนาฮินดู ทานก็มีความเคารพตอ
ทุกศาสนาและยังศึกษาศาสนาอ่ืนๆ โดยท่ีทานเชื่อในหลักปรัชญาฮินดูท่ีสอนวา “ศาสนาทุกศาสนามีธาตุ
มูลแหงสัจธรรมดวยกันท้ังนั้น เพราะฉะนั้นเราจึงควรใหความเคารพแกทุกศาสนา ท้ังนี้หมายความวาเรา
ใหความเคารพแกศาสนาของเราเปนปฐมบทอยูแลว การศึกษาและเขาใจถึงหลักคําสอนของศาสนาอ่ืนไม



๑๒๐ 

ควรจะทําใหเราเคารพศาสนาของเราเองนอยลง ตรงกันขามการกระทําเชนนี้ควรจะมีสวนชวยใหเราขยาย
ความเคารพของเราใหกวางไกลออกไปถึงศาสนาอ่ืนอีกดวย๙๐ 

สถิตย กุมาร ปาวา กลาววา ศาสนาฮินดูใหอิสระความคิดแกละบุคคล สามารถท่ีจะพัฒนา
ตนเองได บุคคลท่ีไมมีความรู เขียนไมได เขาก็จะมีวิถีทาง นักปรัชญา นักปราชญ ก็มีวิถีทางไปหาพระผู
เปนเจา มีความไมเทียบเทากันอยูแลว ตามหลักของคัมภีร สภาวะจิตใจของแตละบุคคล เพราะวา ศาสนา
ฮินดูไมเชื่อเผด็จการ ใหความอิสระ เราสามารถถามไดโตแยงได จนตนพอใจ ไมมีใครสอนกันได เรารูดวย
ตนเอง  การสวดมนตไปโดยไมรูไมไดประโยชนอะไร ไดรู เขาใจ นําไปปฏิบัติ๙๑  

 
  ๔.๒.๓.๕ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานจิตใจของศาสนาซิกข 
 ความเขาใจโลกและมนุษย  ลักษณะท่ีแทจริงแลวโลกและมนุษยไมใชสิ่งท่ีตรงกันขามจากพระ
เจา  พระเจาสิงสถิตอยูทุกหนแหงในโลก  แตก็อยูเหนือโลกแมพระเจาจะอยูในจิตวิญญาณของมนุษยแตก็
อยูเหนือความเขาใจของมนุษย โลกคือสถานท่ีท่ีสวยงามเปนพยานท่ีแสดงถึงความยิ่งใหญของพระเจา  
ในขณะท่ีบุคคลผูรักแตตนเองก็จะพบวาโลกคือศัตรูจิตวิญญาณของมนุษยมีศักยภาพพอท่ีมีความสงบเปน
หนึ่งเดียวกับพระเจา    
 ความหลุดพนของมนุษย   พระเจาสามารถใหอภัยแกบุคคลผูมีบาปหนาไดเม่ือบุคคลหันหนา
เขามาหาพระเจาพระองคก็จะอภัยใหแกบุคคลนั้น  บุคคลท่ีไมไดรับการชวยเหลือจะไมสามารถหลุดพน
จากความทุกขได  การเห็นและการฟงคุรุสอนก็ยังไมเพียงพอ  บุคคลจะตองพยายามเปนหนึ่งเดียวกับพระ
เจาภายในจิตใจของเขาเอง  การหลุดพนจึงจะเปนไปไดโดยการลางบาปคือการนับถือศาสนาซิกขนั่นเอง    
เปาหมายสูงสุดของศาสนาซิกขก็คือการเปนหนึ่งเดียวกับพระเจาซ่ึงจะทําใหมนุษยพบสันติภาพและ
ความสุขท่ีเปนนิรันดร๙๒ 

การปฏิบัติธรรมของศาสนา  ชาวซิกขจะปฏิบัติตามสัจธรรม  เพ่ือเอาชนะมารราย ๕ ประการ  
ซ่ึงเปนสาเหตุของความขัดแยงท้ังปวง คือ   

ตัณหา : คือ ความอยากอันเปนกิเลสเนื่องในสันดานของมนุษย   การดํารงชีวิต หามประพฤติ
ผิดในกาม ไมลวงชายหรือหญิงท่ีไมใชสามีหรือภรรยาตน  ยกยองใหเกียรติสตรีอ่ืนดุจมารดาพ่ีสาวนองสาว
และบุตรี 
 ความโกรธ : สาเหตุพ้ืนฐานแหงการทะเลาะวิวาท   ทุกคนจะตองมีขันติมาควบคุม   แล ะรู จั ก
การใหอภัยไมจองเวรหรืออาฆาตผูใด 

ความโลภ : คือ ความอยากไดเงินทองทรัพยสมบัติผลกําไรท่ีเกินขอบเขต  ใหพอใจในทรัพยท่ี
หามาได  และมีความสันโดษจึงจะสามารถควบคุมกิเลสได  

๙๐ นางสาววังกาญจน ประเสริฐลาภ, แนวความคิดเรื่องสัตยาเคราะหของมหาตมะ คานธี ในการแกไข
ปญหาดวยสันติวิธี, วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, หนา ๒๖-๒๗. 

๙๑ สัมภาษณ อาจารยสถิตย กุมาร ปาวา ท่ีปรึกษาสมาคมฮินดูมาซ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
 ๙๒ Warren Matthews, World Religions, p. 163. 

                                                           



๑๒๑ 

ความหลง : คือ ความไมรูจริงและเชื่อในสิ่งท่ีผิดยึดม่ันถือม่ัน  เพราะไมมีปญญา ใครครวญ  
ตองเขาใจในสัจธรรม  ใหยกเลิกการยึดถือความเปนของกูตัวกู 

อหังการ :  ความอิจฉาริษยา จองหองอวดดี ยกตนขมทาน ซ่ึงจะทําลายความดีท่ีเราสะสมมา
จนหมดสิ้น  ชาวซิกขจะตองออนนอมถอมตนใหอภัยและมีความเมตตากรุณารําลึกถึงคุณพระผูเปนเจาผู
ทรงประทานทุกสรรพสิ่งใหเรา 

หลักในการปฏิบัติสัจจธรรมเพ่ือกําจัดมารท้ังหา ไดแก  ๑. สวดภาวนา “นาม-วาเฮคุรุ” ทุก
ขณะจิต ๒. ฝกอบรมจิตใจ  ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมในคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบ และศาสนวินัย  ๓. 
ประกอบสัมมาอาชีวะโดยสุจริตธรรมในรูปของฆราวาส ๔. รับใชบริการสังคมและเพ่ือนมนุษยดวยกาย
วาจาใจและทรัพย  ๕. ดํารงชีวิตในรูปของฆราวาสไมลวงเกินสามีภรรยาหรือหญิงผูอ่ืน ๖. นับถือและ
เคารพสตรี เสมือนมารดาพ่ีสาว นองสาวบุตรีของตน๙๓   

 
๔.๒.๔ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานปญญาของแตละศาสนา   
๔.๒.๔.๑ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานปญญาของพระพุทธศาสนา 
แนวทางปฏิบัติท่ีสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานปญญาตามหลักอริยมรรคคือ การอาศัย 

ความรู ความเขาใจ ความเห็นท่ีถูกตอง  เรียกวา สัมมาทิฏฐิ  การฝกฝนพัฒนาความรูจักคิดหรือคิดเปน ก็
คือ การฝกฝนพัฒนาตน  รูจักบาป บุญ คุณ โทษ รูคุณบิดามารดา รูจักกตัญูเก้ือกูลตอเพ่ือนรวมสังคม 
โดยรวมตองอาศัยแนวทาง ๒ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ  มีรายละเอียดดังนี้  

๑. สัมมาทิฏฐิ ไดแก ความเห็นถูกตอง๙๔ มองสิ่งท้ังหลายตามเหตุปจจัยสอดคลองกับความเปน
จริง หรือตรงตามสภาวะ๙๕   ไดแก (๑) ความรูในทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค๙๖ (๒) รูอกุศลและอกุศล
มูล กับ กุศลและกุศลมูล๙๗ (๓) เห็นไตรลักษณ๙๘ (๔) เห็นปฏิจจสมุปบาท๙๙  องคประกอบท่ีทําใหปญญา 
๕ ประการ ไดแก ศีล คือ ความประพฤติดีงาม สุตะ คือ ความรูจากการสดับ เลาเรียน เปนตน สากัจฉา 
คือ การสนทนา อภิปราย สอบคนความรู สมถะ คือ อุบายสงบใจ และวิปสสนา คือ อุบายเรืองปญญา๑๐๐  
ท้ังนี้ ก็ตองอาศัยเหตุปจจัยท่ีสงเสริม  ๒ ประการ ไดแก 

๑) ปจจัยภายนอก ( ปรโตโฆสะ) แปลวา เสียงจากผูอ่ืน หรือเสียงบอกจากผูอ่ืน 
ไดแก การรับถายทอดหรืออิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางสังคม๑๐๑   

๙๓  [ออนไลน], แหลงท่ีมา: www.thaisikh.org   [ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙]. 
๙๔ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๙–๑๐๔/๘๑–๑๐๐. 
๙๕ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, หนา ๑๒-๑๓. 
๙๖ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๙/๓๔๘. 
๙๗ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๑๑/๘๕. 
๙๘ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๐๓/๖๓, สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๕/๑๗๙. 
๙๙ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๔๒/๒๐. 
๑๐๐ เรื่องเดียวกัน, หนา ๗๔๘. 
๑๐๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙/๕๓๙. 
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๑๒๒ 

๒) ปจจัยภายใน (โยนิโสมนสิการ) แปลวา การทําในใจโดยแยบคาย หมายถึง การคิด
ถูกวิธี ความรูจักคิด หรือคิดเปนใครครวญ   

๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ดําริถูกตอง หมายถึง ความดําริชอบ ความคิด ความดําริตริตรอง หรือ
คิดการตาง ๆ ท่ีไมเปนไปเพ่ือเบียนเบียนตนเองและผูอ่ืน ๓ ประการ ไดแก  ๑) เนกขัมมสังกัปปะ  ความ
ดําริท่ีปลอดจากโลภะ  จากกาม จากความเห็นแกตัว  ๒) อพยาบาทสังกัปปะ  ความดําริท่ีไมมีความเคียด
แคน ชิงชัง ขัดเคือง หรือ เพงมองในแงราย มีเมตตา  ๓) อวิหิงสาสังกัปปะ  ความดําริท่ีไมมีการ
เบียดเบียน   โดยมุงเอากรุณามาเปนแนวปฏิบัติ๑๐๒ 

การสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานปญญาในทางพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง ความรู  
เขาใจชัดเจน แยกไดในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน มิใชประโยชน เปนตน และรูท่ีจะจัดแจง จัดสรร 
จัดการ ความรอบรูในกองสังขารมองเห็นตามเปนจริง๑๐๓ ความรูท่ีไดมานั้นมีคุณคาอยางไร จะเอาไปใช
อยางไร  คนท่ีมีปญญาจะสามารถวินิจฉัยได เลือกเฟนไดวา ถาเราจะทําอะไรใหสําเร็จสักอยางหนึ่ง 
จะตองเอาความรูนี้ไปใชไปทําอยางไร   ความรูท่ีสามารถสืบสาวเหตุปจจัยของสิ่งตาง ๆ ความรูท่ีสามารถ
คิด พิจารณาวินิจฉัยได เลือกเฟนกลั่นกรองได เชื่อมโยงประสานได  สามารถจัดสรร จัดการทําสิ่งตาง ๆ 
ใหสําเร็จได๑๐๔ ตลอดถึงการมีปญญาพิจารณารูไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ตามความเปน
จริง ปราศจากการยึดถือวาเปนตัวเรา ของเรา๑๐๕  

ปญญาจึงมีหลายข้ันหลายระดับ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ ๑. สุตมยปญญา  คือ ปญญาท่ีเกิด
จากการเลาเรียนหรือถายทอดตอกันมา  ๒. จินมยปญญา คือ ปญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล
ดวยตนเอง๑๐๖  แลพ ๓. ภาวนามยปญญา) คือ ปญญาท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝกหัดอบรม๑๐๗ 

แนวทางปฏิบัติท่ีสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานปญญา หรือเหตุปจจัยใหเกิดการพัฒนา
ปญญาทางพระพุทธศาสนา คือ  

๑. การอาศัยกัลยาณมิตร  หรือ เพ่ือนพรหมจารีท่ีนาเคารพรัก  มีศีล เปนพหูสูตร ปรารภ
ความเพียร ไมพูดเรื่องติรัจฉานกถา เห็นความเกิดและความดับแหงเบญจขันธ๑๐๘ 

๒. การอาศัยภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติตาม คือ การฝกฝนพัฒนาอบรมตนท่ีจะตองอาศัย
บุคคลผูเปนกัลยาณมิตรกอน  ซ่ึงมี ๔ ประการ คือ (สัปปุริสังเสวะ) การคบหาสัตบุรุษ หรือการคบคนดี 
เสวนาคนดี (ธัมมัสสวนะ) การฟงคําแนะนําสั่งสอนของสัตบุรุษนั้น (โยนิโสมนสิการ) การพิจารณา

๑๐๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๒. 
๑๐๓ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, หนา ๑๖๔. 
๑๐๔ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), ความสุขท่ีแทจริง, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, 

๒๕๔๓), หนา ๑๘. 
๑๐๕ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๒/๓๔–๓๗. 
๑๐๖ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๗๔/๒๒๔.  
๑๐๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๔๓/๒๗๑. 
๑๐๘ องฺ.อฏฺก. (ไทย) ๒๓/๒/๑๙๖–๒๐๐. 

                                                           



๑๒๓ 

ไตรตรองโดยแยบคายหรือรูจักคิดใหถูกวิธี (ธัมมานุธัมมปฏิปตติ) การนําไปปฏิบัติใหถูกตองตามหลัก ตาม
ความมุงหมาย๑๐๙  

๓.  อาศัยการสอบถามและการทรงจํา ดังตัวอยางการเฉลยปญหาแกมาณพ ท่ีเกิดจากคําถาม
ท่ีวา “บุคคลในโลกนี้ จะทําอยางไร ทําดวยอุบายอยางไร ประพฤติอะไร เสพอะไร จึงจะไดปญญา ขอ
ทานจงไดโปรดบอกปฏิปทาแหงปญญา บัดนี้ นรชนทําอยางไร จึงจะเปนผูมีปญญา”  ถัดจากนั้น (สรภังค
ดาบาสนั้น) จึงเฉลยปญหาวา  “บุคคลในโลกนี้คบหาทานผูรูท้ังหลาย ละเอียดลออ เปนพหูสูตร  พึงเปน
นักเรียนและไตถาม พึงต้ังใจฟงคําสุภาษิตโดยเคารพ นรชนทําอยางนี้ จะเปนผูมีปญญา ผูมีปญญายอม
พิจารณาเห็นกามคุณท้ังหลาย โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกขและเปนโรค ผูเห็นแจงอยางนี้ ยอมละ
ความพอใจใน กามท้ังหลายอันเปนทุกข มีภัยอันใหญหลวงเสียได ผูนั้นปราศจากราคะแลว กําจัดโทสะได 
พึงเจริญเมตตาจิตไมมีประมาณ งดอาญาในสัตวทุกจําพวกแลว ไมถูกติเตียน ยอมเขาถึงแดนแหง
พรหม”๑๑๐ และการมีความอุตสาหะ พรอมท้ังการทรงจําธรรมไวมาก ยอมเปนคุณธรรมท่ีมีอุปการะแก
ปญญาเครื่องพิจารณา เครื่องใครครวญเนื้อความ๑๑๑ 

พระราชปริยัติกวี ไดกลาวไววา คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนปาฏิโมกขเฉพาะพระพุทธเจา 
ทุกพระองคก็จะทรงมีโอวาทปาติโมกข หลักการ ๓ อุดมการณ ๔  วิธีการ ๖   หลักการ ๓ ก็คือการไมทํา
ความชั่วทุกอยางการทําความดีใหสมบูรณและทําจิตใจใหผองใส อุดมการณ ๔ ก็คือความโดยสรุปมี ๔ 
ประการก็คือ ๑ ขันติความอดทนความมีใจกวาง   ๒ อวิหิงสา เปนอุดมการณท่ีตองไปใหถึง   ๓ ก็คือ
สันติ   ๔ ก็คือนิพพานเปนอุดมการณท่ีจะตองไปใหถึงตั้งเปาหมายเอาไวจากหลักการ ๓ นั้นมาสู 
อุดมการณ ๔ มีวิธีการท่ีจะไปสูเปาหมายเรียกวา วิธีการ ๖   ไมทํารายกันทางวาจาไมทํารายกันทางจิตใจ
เคารพยึดม่ันปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามรูจักประมาณในการจับจายใชสอยซ่ึง
เปนตนเหตุทําใหชีวิตไมจะเสือกกระสนไมดิ้นรนไมตอสูมากเกินไป  รูจักปลีกวิเวกหามุมสงบใน
ขณะเดียวกันก็สรางมุมสงบใหกับตนเองและสังคม และทายท่ีสุดฝกหัดกลอมเกลาจิตใจตนเองใหกิเลสเบา
บางอยูตลอดเวลา๑๑๒    

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ไดกลาวไววา เราเองตองลงไปสังเกตการณ มองปญหาตางๆ อยาง
ใกลชิด ไมใชในฐานะอยูขางใดขางหนึ่ง แตในฐานะของคนท่ีตองการจะศึกษา และนําเอาประสบการณ
ท้ังหมดนั้น มากลั้นมากรอง เปนสติปญญา ใหกับตัวเองและใหกับสังคม...ธรรมชาติของมนุษยก็เหมือนบัว
สี่เหลา เราตองเลือกศาสนาท่ีเหมาะกับระดับสติปญญาของเรา ใน“อลคัททูปมสูตร”พระสูตรไดวาการจับ
งูผิด ทานบอกวาการทําเปนประหนึ่งแพ  เม่ือเราเดินทางธรรมเดินไปอาศัยแพเดินไปถึงฝงเสร็จแลวเดินไป
วางแพลงตรงริมฝงแลวเดินข้ึนฝงไปอยาไปแบกแพตามข้ึนไปบนบอหรืออยาถอดองคประกอบของแพนั้น

๑๐๙ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๔๘/๓๖๗–๓๖๘. 
๑๑๐ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๘๒-๘๕/๖๐๘–๖๐๙. 
๑๑๑ ม.ม. (ไทย) ๔๓๔/๕๔๓–๕๔๖. 

๑๑๒ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ลมหายใจแหงสันติภาพ วันสันติภาพสากล วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

                                                           

http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=274


๑๒๔ 

มาฝาดหัวกัน  เรื่องนี้เปนเรื่องท่ีลึกซ้ึงมาก สมัยเปนเณรก็ไมไดแปลไมไดรูเรื่องอยางไรหรอก จนไดมา
ศึกษาเรื่องสันติภาพจึงรูวาเรื่องพระสูตรนี้สําคัญท่ีสุด สําหรับคนทํางานสันติภาพเพราะเม่ือพระสูตรนี้
พระพุทธเจาสอนใหเรา เขาไปสูลัทธิสุดโตง  

พระองคทรงสอนทางสายกลาง ทางความคิด จําไวอยางหนึ่ งวาทางสายกลางมีสอง
ความหมาย หนึ่งทางสายกลางทางทฤษฏี คือ การไมเขาไปสูลัทธิสุดโตง  สองคือทางสายกลางทางปฏิบัติ 
คือ มัชฌิชมาปฏิปาทาน คือ มรรคมีองคแปด ฉะนั้นเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะถาใครก็ตามหลุด
เขาไปอยูในลัทธิสุดโตง เราผูกขาดสัจจะธรรม และเรายอมรับคนท่ีเห็นตางเชื่อตางไมได และตรงนั้นจะทํา
ใหเราลดทอนศักดิ์ศรีของการเปนมนุษยของคนท่ีอยูตรงหนา๑๑๓  

พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน ไดกลาวไววา เราใชหลักของพระพุทธเจาคือหลักมัชฌิมาปฏิปทา
คือการเดินทางสายกลาง ทางสายกลางก็หมายถึง การให การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การชวยเหลือนี่
แหละ มันทําใหออนเบามีอารมณลดลง แตถาเราอคติเหมือนหันหลังใหกันมันก็ไมจบ๑๑๔ 

พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ดร. ไดกลาววา  ความสัมพันธท่ีดีระหวางพ่ีนองพุทธและ
มุสลิมทุกวันนี้ เกิดจากการมีผูนําท่ีดี คือ ทานเจาอาวาสวัดทาการองและทานโตะอิหมาม จึงเกิดการ
พูดคุยในการปองกันปญหา การเสริมสรางความเขาใจ มากกวาท่ีจะปลอยใหเกิดปญหาแลวตามแกทีหลัง
ซ่ึงเปนเรื่องยาก อยางไรก็ตาม หาก ถาคนในทุกชุมชน ในสังคมไดเปดใจ เปดพ้ืนท่ีใหเราไดพูดคุยกันมาก
ข้ึนระหวางชาวพุทธกับพ่ีนองมุสลิม จะเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน  เขาถึงหัวใจของแตละฝาย  อันจะ
เปนพ้ืนฐานในการสรางสันติสุขใหเกิดข้ึนไดในทุกสังคม๑๑๕ 

 
๔.๒.๔.๒ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานปญญาของศาสนาคริสต  

 ศาสนาคริสตเปนศาสนาท่ีเกิดจากพระเยซู  ทรงเผยแผศาสนาอยู ๓ ป คําสอนของพระเยซู
นั้นปรากฎอยูในพระคัมภีรศาสนาคริสตเรียกวา "ไบเบิล"   แบงออกเปน ๒ ภาค คือ   คัมภีรเกา (Old 
Testament)  และคัมภีรใหม (New Testament)  ลักษณะสันติภาพของศาสนาคริสตคือสอนใหทุกคนมี
จิตประกอบดวยเมตตากรุณา เสียสละและรูจักใหอภัยเสมอหนากัน ท้ังตอคนท่ีตนรักและปรปกษตอตน 
ใหมีความรักตนอ่ืน ๆ เหมือนรักตนเอง  ลักษณะสันติภาพของศาสนาคริสตจึงสรุปได คือ ความรัก ความ
เมตตา  มีความรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง  ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา  
รวมท้ังใหรักพระเจาอยางสุดความคิดและสุดกําลังของตน จึงเปนคําจํากัดความโดยยอของศาสนาคริสตท่ี
สรุปเอาไวซ่ึงคําสอนท้ังปวงวาเปนศาสนาแหงความรัก (The Religion of Love)๑๑๖  พระคริสตธรรม
ท้ังหมดเนนเรื่องความรัก ซ่ึงมีอยู ๒ ประเภท ไดแก ๑. ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา   ๒. ความรัก

๑๑๓ สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วันท่ี ๖  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๔ สัมภาษณ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจาอาวาสวัดทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐. 
๑๑๕ สัมภาษณพระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ, ดร. วัดทาการอง วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐. 

๑๑๖พระครูวาปวชิโรภาส,  สงครามศาสนาคริสต-อิสลาม, (เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติและ
พัฒนาการความขัดแยงและสันติภาพในโลกยุคใหม,  สาขาวิชาสันติศึกษา, ๒๕๕๘), หนา ๓. 

                                                           



๑๒๕ 

ระหวางมนุษยกับมนุษย   ทรงสอนตอวา จงรักพระเจา รักครอบครัว รักเพ่ือนบาน และรักเพ่ือนมนุษย 
ใหรักแมกระท่ังศัตรู ในพระคัมภีร ระบุไววา พระเยซูทรงทรงนั่งเริ่มเทศนสอน ขณะนั้นเหลาอาลักษณ 
และพวกฟาริสีไดนําหญิงนางหนึ่งซ่ึงทําผิดประเวณีมายืนตรงกลางฝูงชน เขากลาวกับพระเยซูวา "ทาน
อาจารยหญิงคนนี้ถูกจับมา ขณะทําผิดประเวณี ตามกฎของโมเสสสั่งวาใหลงโทษโดยการถูกทุมดวยหิน 
ทานมีอะไรจะพูดหรือไม"  พระองคทรงยืนข้ึนแลวกลาววา "ผูใดในพวกทานท่ีไมมีผิด ใหผูนั้นเอาหินขวาง
เขากอน" แลวพระองคทรงกมลง และเขียนบนพ้ืนดินตอไป  เม่ือฝูงชนไดยินดังนั้น ก็หนีหายไปทีละคน
สองคน โดยเริ่มจากคนท่ีแกท่ีสุดกอนจนกระท่ังคนสุดทายจากไป จนเหลือพระเยซูกับหญิงคนนั้นสองคน
อยูตรงกลาง พระเยซูทรงยืดพระองคข้ึนอีกครั้ง และกลาวา "หญิงเอย พวกเขาหายไปไหนกันหมด ไมมี
ใครทําโทษเจาหรือ ?" นางตอบวา "ไมมีผูใดเจาคะ" พระเยซูทรงตอบวา "ถาเชนนั้นเราก็ไมทําโทษเจา จง
ไปเสียแลวอยาทําบาปอีกเลย" 
    พระเยซูทรงแตกตางตรงท่ีพระองคชักชวนใหฝูงชนเหลานั้นมองลึกเขาไปในตัวตนเอง หรือ
สํารวจตัวเอง แทนท่ีจะใหฝูงชนพิจารณาผลของการกระทํารุนแรงตอผูอ่ืน พระเยซูไมไดละเมิดกฎของ
โมเสส แตพระองคทรงตรัสถามฝูงชนท่ีกําลังจะทําการตัดสินสตรีคนนั้น ใหแนใจวาตนเองสมควรท่ีจะ
ตัดสินลงโทษนางหรือไม ในกระบวนการตรวจสอบตัวตนนั้นเอง ท่ีฝูงชนตระหนักวาแตละคนลวนมี
ขอบกพรอง เปนคนบาป และดังนั้นไมกลาท่ีจะขวางหินใสสตรีนั้นเปนคนแรก๑๑๗  

มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต กลาววา เราอยาไปคิดวาเรารูหมดทุกเรื่อง เพราะอะไร  
ปรีชาญาณ (wisdom) มาจากเบื้องบน การไดมาซ่ึงปรีชาญาณ (wisdom)ทางคริสตเชื่อวาตองเปนการไข
แสดงจากพระเจา องคความสวาง บางคนไมใฝรูดวยตนเองมันไมไดเพราะวาอะไร เชน พระอาจารยเซ็น 
(Zen) วันหนึ่งมีฝรั่งมาฉันอยากจะรูใหหมดเลยอยากจะได wisdom อยากจะไดปญญา ทําอยางไรดี 
อยากจะรู พระอาจารยทานก็เลี้ยงน้ําชา แลวเทน้ําชาเทๆ จนน้ําชาลน พอลนแกวเสร็จก็ปลอยใหลนเสื่อ 
คนท่ีมาศึกษาก็คิดวาฉันไมเอาแลวเพราะบาไปแลว พระทานอธิบายอยางนี้นะสติปญญามนุษยเนี่ยมี
ขอบเขตจํากัด แบบถวยชาเล็ก ๆ แตเราจะไปรูสรรพสิ่งบนโลก ทุกสิ่งทุกอยาง คือใชคําวาถา wisdom 
เปนมหาสมุทร สติปญญาในมนุษยมีขีดจํากัด ยิ่งทําใหใจเราบริสุทธิ์ ยิ่งเรียนรู ยิ่งเปดใจ อยางนั้นทําใหเกิด
ปญญา 

ศาสนาคริสตเวลาเราเขาโบสถ เราตองสํานึกกอนวาเราเปนคนต่ําตอย คนบาป มีความจํากัด 
ไมใชผูยิ่งใหญอะไรเปนคนธรรมดา ตองถอมตน ตองยอมรับวาเราเปนเพียงมนุษยเปนคนบาป ศาสนา
คริสต ถอมตน ดูศาสนาชินโตเวลาเขาวัดมีประตูโทริคือเสาใหญ ๆ  เพ่ือเตือนใจวา กําจัดสิ่งชั่วออกไปจาก
ตัวกอนจะไดปญญา ฉะนั้น เชน มุสลิม จะไปละหมาดไปสวดตองลางมือ ลางเทา ลางใจ เราตองยอมรับ
เราต่ําตอยมาก เราเปนคนบาป ไมมีอะไรสมบูรณในโลกนี้อันนี้แหละปญญาเกิดแลว อันนี้การไดมาซ่ึง

๑๑๗ ปฏิบัติการสันติวิธีของ ๓ ศึกษาจากชีวิตของศาสดา ๓ ศาสนา พุทธ คริสต อิสลามโดย รศ.ดร.ชัยวัฒน 
สถาอานันท  http://www.catholic.or.th/document/apostolic/santi๑/ 

                                                           



๑๒๖ 

ปญญาก็คือ การจะตองชําระตนเอง สํานึกตนเองถาเราไปโออวดวาตนเองรูหมดเลยไมไดเรื่องแลว แสดง
วาคุณไมมีอะไรเลย ปลอยใหพระเจาปลอยแสงสวางนําทางเรา๑๑๘ 

 
๔.๒.๔.๓ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานปญญาของศาสนาอิสลาม 

 ชาวมุสลิมนั้นมีศรัทธายึดม่ันอยูในหลักคําสอนตามคัมภีรอัลกุรอานเปนอยางมาก คัมภีรกรุ
อานมีความยาวประมาณ ๘๐,๐๐๐ คํา ชาวมุสลิมเชื่อวาเปนคําสั่งของ พระอัลเลาะห เทพเจาสูงสุดองค
เดียวทรงมีเทวโองการโดยทรงกระซิบสั่งใหนบีมะหะหมัด ตลอดเวลาท่ีพระองคประกาศศาสนาของพระ
เจาเปนเวลา ๒๓ ป ดวยเหตุนี้ชาวมุสลิมท่ัวโลกจะตองปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจาท่ีพระมะหะมัดรักษา
ไวในคัมภีรอัลกุรอาน  หลักคําสอนท่ีสงเสริมการสรางสันติภาพในศาสนาอิสลามนั้น  มีคําสอนท่ีสําคัญ  ๒ 
ประการ คือ หลักศรัทธา  ๖ และ หลักปฏิบัติ  ๕๑๑๙สันติภาพท่ีแทจริงในทัศนะอิสลามคือ สภาวะท่ี
กลมกลืนกันท้ังทางดานกายภาพ จิตใจและจิตวิญญาน เปนการดํารงอยูอยางสันติโดยยอมจํานนตอผูเปน
เจา ตลอดจนอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและดวยความยุติธรรมอันเปนเปาหมาย   เชน “เจาจงปราบความ
ชั่ว ดวยสิ่งท่ีดียิ่ง (คือ ดวยการอภัย และทําตัวเปนผูมีมารยาทดี เพ่ือดึงดูดจิตใจ ทําใหการเปนศัตรู
กลายเปนมิตร และความโกรธแคนกลายเปนความรักใคร)” อัล-กุรอาน (๒๓: ๙๖) “และหากพวกเขาโอน
ออนมาเพ่ือการประนีประนอมแลว เจาก็จงโอนออนตามเพ่ือการนั้นดวย และจงมอบหมายแตอัลลอฮฺเถิด 
แทจริงนั้นพระองคคือผูทรงไดยินทรงรอบรู” อัล-กุรอาน (๘: ๖๑)   “และความดีและความชั่วนั้นหาเทา
เทียมกันไม เจาจงขับไล (ความชั่ว) ดวยสิ่งท่ีมันดีกวาแลวเม่ือนั้นผูท่ีระหวางเจากับระหวางเขาเคยเปนอริ
กันก็จะกลับกลายเปนเยี่ยงมิตรท่ีสนิทกัน” อัล-กุรอาน (๔๑: ๓๔) “ทุกครั้งท่ีพวกเขาจุดไฟข้ึนเพ่ือทํา
สงคราม อัลลอฮก็ทรงดับไฟนั้นเสีย และพวกเขาเพียรพยายามบอนทําลายในผืนแผนดิน และอัลลอฮนั้น
ไมทรงชอบผูบอนทําลายท้ังหลาย” อัล-กุรอาน (๕: ๖๔) และ“พวกเจาจงเขาไปในนั้นดวยความสันติ
ปลอดภัยและเราไดขจัดความขุนแคนท่ีมีอยูในหัวอกของพวกเขา (ความขุนแคนความโกรธความเกลียดชัง
ท่ีมีอยูในโลกดุนยา) ใหกลายเปนพ่ีนองกันโดยพํานักอยูบนเตียงหันหนาเขาหากัน” ๑๒๐ 
 ฮัจยีอิดรีส มหาเรือนลาภ โตะอิหมามประจํามัสยิดชุมชนทาการอง  ไดกลาววา อิสลามนั้น 
ปฏิบัติไปตามหลักการของอิสลาม เกรงกลัวแตพระผูเปนเจา เราจึงปฏิบัติศาสนกิจอยางเครงครัด สําหรับ
อิสลามผูปฏิบัติท่ีมีศรัทธาจริงๆ แตวาสิ่งท่ีนอกเหนือจากนั้นท่ีมีวาทกรรมวา อิสลามนั้นคือผูกอการราย 

๑๑๘ สัมภาษณ มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทย วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 

๑๑๙[อ อ น ไล น ], แ ห ล ง ท่ี ม า : http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?Page= 
sub&category=7&id=18170   [ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙]. 

๑๒๐อัลฮิจร ๑๕ : ๔๖–๔๗, หนา ๖๑๙. 
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๑๒๗ 

ผมอยากใหเรานั้นมาพิจารณา เพราะจะทําใหเกิดผลเสียคือจะทําใหเราเกิดความแตกแยก ซ่ึงความสงบสุข
ก็จะไมเกิดข้ึนเลย๑๒๑ 
 อิสลามนั้นเปนคนท่ีปฏิบัติตามหลักศาสนาอยางเครงครัด การปฏิบัติตามหลักศาสนาอยาง
เครงครัด ทําใหกลัวตอพระผูเปนเจา และเราหวังในโลกหนาจะไดรับการตอบแทนจากพระผูเปนเจา เรา
หวังวาทุกทานจะเขาใจในอิสลาม เรามีความเปนมนุษย มีความตองการ เหมือนกัน เรามีความกลัว เรามี
ความรัก เรารักความยุติธรรม เราอยากจะอยูอยางสันติ ปฏิบัติตามศาสนกิจของตัวเองเพ่ือใหหลุดพน 
เพ่ือใหมีความสุขในโลกนี้ และก็มีความหลุดพนในโลก เพราะวาอิสลามนั้นสอนวาทุกชีวิตจะตองตาย พระ
ผูเปนเจาจึงตรัสวา หลังจากท่ีเราตายไปแลว ความดีแคผงธุลี วันนั้นพระผูเปนเจาจะเอามาใหเราเห็น 
ความชั่วท้ังหมดเทาผงธุลี ธุลีมันจะละเอียด ดังนั้นสรุปแลว ถาเราทําความชั่วอะไรในโลกนี้ เราจะตองรับ
ผลตอบแทนในโลกหนาอยางแนนอน๑๒๒  
 

๔.๒.๔.๔ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานปญญาของศาสนาฮินดู 
 การเขาถึงปรมาตมัน หมายถึง สิ่งท่ียิ่งใหญ อันเปนท่ีรวมของทุกสิ่งทุกอยางในสากลโลก ไดแก 
"พรหม" ปรมาตมันกับพรหมจึงเปนสิ่งเดียวกัน  สภาวะแหงความเปนพระพรหมมีลักษณะ คือ  เกิดข้ึนเอง  
เปนนามธรรม สิงสถิตอยูในสิ่งท้ังหลาย และเปนสิ่งท่ีมองไมเห็นดวยตา  เปนศูนยรวมแหงวิญญาณท้ังปวง  
สรรพสิ่งลวนแยกออกมาจากพรหม   เปนตัวความจริง (สัจธรรม) สิ่งเดียว  เปนผูประทานญาณ ความคิด 
และความสันติ  และเปนสิ่งท่ีดํารงอยูในสภาพเดิมตลอดกาล 

หลักปรมาตมัน มีความเชื่อวา ปรมาตมัน หมายถึง พลังธรรมชาติ เปนอมตะไมมีเบื้องตนและ
สิ้นสุด   สวนวิญญาณยอยเรียกวา อาตมัน สามารถไปรวมกับปรมาตมันไดเม่ือบรรลุโมกษะ 

ความเชื่อของศานาฮินดูเชื่อวา วิญญาณท้ังหมดเปนสวนท่ีแยกออกมาจากปรมาตมัน วิญญาณ
ยอยเหลานี้เม่ือแยกออกมาแลว ก็เขาจุติในชีวิตรูปแบบตางๆ เชน เทวดา มนุษย สัตว และพืช มีสภาพดี
บาง เลวบาง ตามแตพรหมจะลิขิต  

การบรรลุโมกษะ หลักโมกษะ เปนหลักปฏิบัติเพ่ือหลุดพนจากวัฏจักรแหงชีวิต ดวยการนํา
อาตมันของตนเขาสูปรมาตมัน   ถือวาเปนหลักความดีสูงสุด ดังคําสอนของศาสนาพราหมณ-ฮินดูสอนวา 
"ผูใดรูแจงในอาตมันของตนวาเปนหลักอาตมันของโลกพรหมแลว ผูนั้นยอมพนจากสังสาระการเวียนวาย 
ตาย เกิด และจะไมปฏิสนธิอีก" 

วิทยา  ไดแก  ความรูทางปรัชญา  คือ  มีความรูลึกซ้ึง   สัตยะ  ไดแก  ความจริง  ความเห็น
อันบริสุทธิ์  คือมีความจริงใจใหกัน อโกธะ  ไดแก  ความไมโกรธ คือมีขันติ  ความอดทน  และโสรัจ
จะ  ความ สงบเสง่ียม  นั่นคือ เอาชนะ ความโกรธ ดวยความไมโกรธ  ไมอาฆาตมุงรายตอใครสังคมไทย
เปนสังคมท่ีประชาชนมีเสรีภาพในการเลือกนับถือศาสนา  คําสอนทางศาสนาเปนหลักธรรมท่ีใชในการ

๑๒๑ สัมภาษณ ฮัจยีอิดรีส มหาเรือนลาภ โตะอิหมามประจํามัสยิดชุมชนทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 

๑๒๒ สัมภาษณ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ  หนุมสุข วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐. 

                                                           



๑๒๘ 

ดํารง ชีวิต  ชวยพัฒนาสังคมใหสามารถอยูรวมกันอยางสันติสุข  มี ความปลอดภัย  เพราะทุกคําสอนมี
จุดมุงหมายเดียวกันคือตอง การให ทําความดี  จะเวนชั่วและทําจิตใจใหบริสุทธิ์   มีเมตตาเปน
หลัก  ชวยเหลือเก้ือกูลกัน  มีความอดทนอดกลั้นการ มีสัมมาคารวะ  รักกันฉันพ่ีนอง  ทําใหผูนับถือ
ศาสนาเปนมิตรท่ีดีตอกันโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ  กอใหเกิดสันติสุขตอสังคมและตอโลก๑๒๓ 

แนวความคิดทางการเมืองของมหาตมะ คานธี มีพ้ืนฐานความคิดอิงหลักทางศาสนาฮินดู โดย
การประยุกตใชหลักธรรมทางศาสนาฮินดูและศาสนาอ่ืนๆ เชน พระพุทธศาสนาและคริสตศาสนา เปนตน 
คุณคาแนวความคิดของทานอาจแบงเปน ๒ สวน คือ สวนแรก คุณคาทางดานจิตใจ โดยทานไดนําวิธีการ
แบบ "อหิงสา" มาใชกับแนวความคิดทางการเมืองของทาน อหิงสาเปนผลของหลักสัตยาเคราะหใน
ภาคปฏิบัติ หลักการสัตยาเคราะหเปนหลักการท่ีทานสรางข้ึนมาเอง โดยทานไดรับอิทธิพลจากการขัด
เกลาทางสังคมระหวางศาสนาตางๆ การใชวิธีตอสูทางการเมืองแบบ "อหิงสา" เปนระบบจริยธรรมของ
อินเดีย คือการไมใชความรุนแรง (Non-Violence) และเนนพลังแหงความรัก พลังแหงความดีงามมา
แกปญหาทางการเมือง รวมท้ังผูปกครองจะตองเอ้ืออํานวยตอวัตถุประสงคดังกลาว ทานเนนหลักธรรม
สําหรับผูท่ีอยูในสังคมทุกคน สวนท่ีสอง ในทางการเมือง มหาตมะ คานธี นําวิธีการ "อหิงสา" มาเปน
วิธีการตอตานผูปกครองท่ีไมเปนธรรมจนประสบความสําเร็จนําเอกราชมาสูอินเดียได สัตยาเคราะหเปน
ท้ังกลักการ การบริหารจัดการและเปนขบวนการตอสูทางการเมืองแบบเฉพาะของ มหาตมะ คานธี 
หลักการเดนของ "สัตยาเคราะห" คือการไมใชความรุนแรง (Non-Violence) เปนการตอสูระหวางความดี
และความชั่ว สัตยาเคราะหข้ึนอยูกับหลักการ ๒ อยางคือ ๑) สัจธรรมและศรัทธาในสัจธรรม ๒) การ
ดําเนินการอยางตอเนื่องและม่ันคง และหลักการสัตยาเคราะหนี้จะตองบรรลุถึงวัตถุประสงคตาม
หลักธรรม ๓ ประการคือ (๑) สัจธรรม (Truth) (๒) อหิงสธรรม (Non-Violence) (๓) ตปธรรม (Self-
torture) ๑๒๔

  
สถิตย กุมาร ปาวา ศาสนาฮินดู กลาววา ปญญาจะมีไดตอเม่ือมีผูสอน ครู อาจารยท่ีสอนเขามี

คําถามในศาสนาฮินดู ถาทานเห็นผูเปนเจา ถาเราเห็น กับอาจารยพรอมกัน เราควรกราบเทาใครกอน 
ตองกราบอาจารยกอน อาจารยถือความรูใหเรา ความรูกับปญญาผิดกันตรงไหน ผูรูบุคคลคนหนึ่ง ท่ีถือ
ตะเกียง ผูรูเปรียบเสมือนบุคคลท่ีกําลังถือตะเกียงอยูแตปญญาคือบุคคลท่ีตัวท้ังตัวเปนผูกลายเปนตะเกียง
ไปแลว  นั่นคืออาจารยท่ีแทจริง บุคคลท่ีมีปญญาอันแทจริงตัวเขาเองกลายเปนตัวตะเกียง ไมไดถือ
ตะเกียงใหเราเห็นอยางเดียว เขากลายเปนตะเกียงจะพาเราไปไหนก็มีแสงสวางอยูตลอด ครูเปนเรื่องท่ี
สําคัญมาก ๆ ถาไมมีครูไมสามารถเรียนรูอะไรไดเลย เพราะฉะนั้นการท่ีจะเลือกครูบาอาจารยเปนเรื่องท่ี
ยิ่งใหญมาก เพราะอาจารยสมัยกอน คัมภีรพระเวทจริง ๆ สมัยกอนไมมีผูเขียน ไมมีผูรู แตเวลาฤาษีท่ีทาน

๑๒๓ http://www.kr.ac.th/ebook/savalee/b๑.htm 
๑๒๔ นางสาวอัญญดา แกวกองกูล ไดเขียนวิทยานิพนธเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบ : การประยุกตใช

หลักธรรมทางศาสนาในทางการเมืองตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุและมหาตมะ คานธี, วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนา บทคัดยอภาษาไทย 

                                                           

http://www.kr.ac.th/ebook/savalee/b1.htm


๑๒๙ 

นั่งอยูในสมาธิทานสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอยางได เม่ือเขาสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอยางไดเขาก็จะจํามาแลวก็
มาสอนคนตอไป เราเรียกวา เราไดเห็นไดสัมผัสแลวเรามาเลาคนตอไป แลวตอมามีการเขียนลง๑๒๕ 

 
๔.๒.๔.๕ การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานปญญาของศาสนาซิกข 
พระมหาคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบ คือ พระศาสดานิรันดรกาลของซิกข  ศาสนิกชนจึงถือปฏิบัติ

ตอพระมหาคัมภีรดุจพระศาสดา   ศาสนสถานของซิกขซ่ึงเดิมเรียกวา “ธรรมศาลา” ไดรับการขนานนาม
เปน “คุรุดวารา” เม่ือไดมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีรมาประทับเปนองคประธานบนบัลลังกในศาสนสถาน 
ทุกเชาเวลา ๐๔.๓๐ น. ศาสนาจารยจะอัญเชิญพระมหาคัมภีรมาประทับเปนองคประธานในหองโถง
ชุมนุมเจริญธรรม แลวเวลาเย็น ๑๘.๐๐ น หลังจากมีการสวดภาวนาบทสวด“แรหราส” เสร็จสิ้นลง 
ศาสนาจารยจะอัญเชิญพระมหาคัมภีรไปประทับชั้นบนสุดของอาคารในหอง “สุขอาศฺนะ”   

คําสอนของคุรุสําคัญ  ซ่ึงสรุปลงในหลักการใหญ ๔ ประการ คือ เรื่องความสามัคคี   เรื่อง
ความเสมอภาค   เรื่องความศรัทธา  และเรื่องความจงรักภักดีตอคุรุท้ัง ๑๐ องค  และยังรวมถึงการกาว
ไปสูสุขอันเปนนิรันดร หรือนิรวาณ มีอยู ๕ ข้ัน ดังนี้ ๑. ธรรมขัณฑ อาณาจักรแหงกรรมดี และกรรมชั่ว 
การทําแตกรรมดี  ๒. คิอานขัณฑ หรือ ญาณขัณฑ อาณาจักรแหงปญญา ๓. สรมขัณฑ อาณาจักรแหง
มหาปติ ๔. กรรมขัณฑ อาณาจักรแหงกําลัง หมายถึง กําลังทางจิตไมหวาดกลัว ๕. สัจขัณฑ อาณาจักร
แหงสัจจะ คือ ความเปนเอกภาพกับพระเจา๑๒๖ 

สรุปไดวา ศาสนาสําคัญ ๆ ในโลกนี้  ลวนมีจุดเนนอยูท่ีการสอนใหทุกคนอยูรวมกันอยาง
สันติ  กลาวคือ อิสลามเนนคุณคาและใหความสําคัญแกสันติ  ศาสนาคริสต ใหความสําคัญกับความรัก 
โดยเฉพาะประโยชนท่ีวา “จงรักเพ่ือนบานเหมือนกับรักตัวทานเอง” มิติคําสอนของศาสนามีหัวใจสําคัญ
ท่ีวา “โลกท้ังผองลวนเปนประดุจพ่ีนองกัน” พระพุทธศาสนาเราจะเนนวา “ในสังสารวัฏนี้ ไมเคยมีใครท่ี
ไมเคยเกิดเปนพ่ีนองหรือญาติกัน” และหากมองในมิติของศาสนาอิสลาม หรือคริสตแลว มนุษยทุกคน
ลวนเกิดมาจากพระเจาซ่ึงเปนพระผูสรางมนุษยทุกคน  ดังนั้น  หากมองในมิติของศาสนาคริสต หรือ
อิสลาม  จากความจริงดังกลาว มนุษยจึงไมควรท่ีจะทําลาย หรือเบียดญาติของเรา  ซ่ึงสอดรับกับหลักการ
ของพระพุทธศาสนาท่ีชี้ใหเห็นวา “มนุษยทุกคนลวนเปนเพ่ือนเกิด แก เจ็บ ตาย”  ในขณะเดียวกัน 
มนุษยทุกคนลวนรักความสุข และเกลียดกลัวความทุกข  ฉะนั้น การเขาใจสัจธรรมในประเด็นนี้จะทําให
มนุษยอยูรวมกันอยามีความปรติสุขและมีทาทีตอกันในเชิงบวกในการอยูรวมกันมากยิ่งข้ึน 

 
๔.๒.๕ ปจจัยเง่ือนไขความสําเร็จตอการนําคําสอนทางศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคม  
ปจจัยเง่ือนไขความสําเร็จตอการนําคําสอนทางศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคมนั้นบางครั้งบริบท

ของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง อีกท้ังโลกสมัยใหมก็ยังมีขอบเขตท่ีแคบกวาเกาเปนอยาง

๑๒๕ สัมภาษณ อาจารยสถิตย กุมาร ปาวา ท่ีปรึกษาสมาคมฮินดูมาซ วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๖[ออน ไลน ], แหล ง ท่ี ม า : https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-

sasna-sikh-sikhism  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 

                                                           

https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-sasna-sikh-sikhism
https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-sasna-sikh-sikhism


๑๓๐ 

มาก ดังนั้นการนําคําสอนทางศาสนาไปใชเพ่ือการพัฒนาสังคมนั้นก็อาจกลาวไดวา ตองมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการใหเหมาะกับผูคนในยุคสมัยมากยิ่งข้ึน แตอยางไรก็ตาม แมวายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป แต
ธรรมชาติของมนุษยท่ีเก่ียวของกับชีวิตของมนุษยไมไดแตกตางกันมากนัก อาจกลาวไดวา มนุษยพยายาม
แสวงหาความสุข หลีกหนีจากความทุกข เปนพ้ืนฐานรวมกัน 

 
๔.๒.๕.๑ หลักธรรมกับการนําไปใชในชีวิตประจําวันรวมกัน มีดังนี้ 
๑. เวนจากการทําชั่วและมุงทําความดี ทุกศาสนาสอนใหละเวนการกระทําความชั่วและทําแต

ความดีท้ังสิ้น เพ่ือใหศาสนิกชนท้ังหลายเปนคนดีนั่นเอง ถึงแมแนวทางปฏิบัติของแตละศาสนาอาจมีขอ
แตกตางกันไป เชน พระพุทธศาสนามีศีล คือ ขอหาม และธรรมะ คือหลักสําหรับเปนขอปฏิบัติ ศาสนา
คริสตมีบัญญัติ ๑๐ ประการ ศาสนาอิสลามสอนใหยึดหลักศรัทธา ๖ ประการ และหลักปฏิบัติ ๕ ประการ 
เปนตน 

๒. ความรัก ความเมตตา แตละศาสนากลาวถึงความรักความเมตตาไวมากมายท้ังหลักธรรมคํา
สอนในคัมภีร และคําสอนแทรกไวในแตละตอนของคําสอนนั้นๆ บางครั้งก็มีคําสอนทํานองภาษิตเตือนใจ 
เชน พระพุทธศาสนามีคติธรรมท่ียึดถือ เชน เมตตาธรรมเปนเครื่องคํ้าจุนโลกและพึงเอาชนะความชั่วดวย
ความดี ในศาสนาคริสตพระเยซูทรงสอนวา จงรักพระเจาอยางสุดใจสุดความคิด และสุดกําลัง และจงรัก
เพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง ศาสนาอิสลาม ศาสดามูฮัมหมัดก็ทรงกลาว ผูใดขาดความเมตตาเพ่ือนมนุษย
ผูนั้นไมไดรับเมตตาจิตเชนกัน ดังนั้นทุกศาสนาจึงเนนเรื่องความรัก ความเมตตา เพราะหากมนุษยทุกคนมี
ความรักความเมตตาอยูในใจแลว ก็จะไมมีการเบียดเบียนกัน ตางใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

๓. การเสียสละหรือการแบงปน อยางเอ้ืออารี เชน พระพุทธศาสนามีหลักธรรมท่ีเรียกวา สังคห
วัตถุ ๔ ซ่ึงไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ศาสนาอิสลามไดมีการกําหนดหลักการใหชาว
มุสลิมมีการบริจาคทาน (ซากาด) แกผูยากจนหรือสมควรไดรับความชวยเหลือในอัตรารอยละ ๒.๕ ของ
รายได ศาสนาคริสตจะเนนใหมนุษยเสียสละ ใหอภัย เอ้ือเฟอ โดยไมหวังผลตอบแทนอันใด หากแตเปน
การกระทําเพราะเห็นวาเปนสิ่งท่ีดีงามในฐานะท่ีเปนมนุษยผูหนึ่ง 

๔.  ศาสนาตาง ๆ สอนใหคนมีความเพียร อดทน ขยันขันแข็ง และมีความอุตสาหะ มีความ
พยายาม อันจะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จและรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ เชน พระพุทธศาสนาสอน
ใหคนเคารพในการศึกษา สรรเสริญความเจริญกาวหนา มีหลักคําสอน อิทธิบาท  

๕.  คําสอนท่ีทุกศาสนาเนนไดแกเรื่องความยุติธรรม เพราะการท่ีสังคมจะอยูรวมกันโดยสันติ
สุขนั้น จําเปนตองมีหลักแหงความยุติธรรมเปนแกนกลาง พระพุทธศาสนาสอนเรื่อง อคติ ๔ ประการ คือ 
ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ และภยาคติ ศาสนาคริสตมุงเนนวา เจาท้ังหลายอยาเห็นแกหนาผูใดในการ
พิพากษา จงฟงทาน ผูใหญ ผูนอย เหมือนกัน เจาท้ังหลายอยากลัวผูใด เพราะการพิพากษานั้นเปนการ
ตัดสินของพระเจา หรือศาสนาอิสลามสอนใหคํารงความยุติธรรม แมจะกระทบกระเทือนตอตัวเจาของ 
ตอมารดา บิดาหรือญาติ ไมวาเขาจะเปนคนมีหรือคนจน และอยาถือตามอารมณใครในการรักษาความ
ยุติธรรม เปนตน 



๑๓๑ 

๔.๒.๕.๒ ปญหาอุปสรรคตอการสรางสันติภาพในมิติของศาสนา   
จากหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักศาสนาจะพบวา ทุกศาสนาลวนมีคําสอนท่ีสงเสริมตอ

การสรางสันติสุขท้ังในระดับสังคมและบุคคล แตในสภาพสังคมท่ีเปนอยูในปจจุบัน กลับพบวา ศาสนาได
กลายเปนสวนหนึ่งของความขัดแยง  นั้นหมายความวา จุดมุงหมายของศาสนายังไมไดถูกนํามาใชอยาง
แทจริง ปญหาอุปสรรคการนําคําสอนมาสรางสันติภาพนั้นเกิดจากหลายสาเหตุซ่ึงไดมีนักวิชาการไดให
ความเห็นไวแตกตางกัน กลาวคือ  

พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดนําเสนอกระบวนทัศนพุทธสันติวิธี  (Buddhist 
Paradigm) เพ่ือแกปญหาความขัดแยงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน  ทานไดสะทอนสาเหตุท่ีศาสนายังไม
สามารถนํามาเปนเครื่องมือสรางสันติสุขรวมกันได คือ การขาดปญญาหรือขาดองคความรู    ดังจะเห็นได
จาก “ ผูคนในยุคใหมนี้ยังมีจิตใจท่ีคับแคบ ตางฝายตางแบงแยกกันมากข้ึน แตละฝายตางมุงหา
ผลประโยชนใหแกตน และพรรคพวก มุงรักษาและเสริมอํานาจความยิ่งใหญของตน ทะเลาะวิวาทกัน 
และทํารายกันอยางรุนแรงท้ังในระดับบุคคล ชุมชน และระดับประเทศชาติ ทําใหเกิดสิ่งท่ีเรียกวา โลก
สากล คนยิ่งสากรรจ” คือ ตกหลมความทุกขแหงประวัติศาสตรเหมือนของสังคมไทยอยางนอย ๖ ลม คือ
(๑) ความอยุติธรรมทางสังคม  (๒) ปญหาทางสังคม ความเจ็บปวยทางสังคม และการขาดความสุข (๓) 
ก า ร ค อ ร รั ป ชั่ น    (๔ )  ค ว า ม ไ ร ซ่ึ ง เส ถี ย ร ภ า พ   (๕ )  ค ว า ม ไ ร ซ่ึ ง ค ว า ม ยั่ ง ยื น  แ ล ะ                                
(๖) ความไรซ่ึงสันติสุขและสันติภาพ๑๒๗ 

กลาวสรุป โดยรวม ความขัดแยงในสังคมมาจากสาเหตุภายในจิตใจของมนุษย ทําใหมนุษย 
ความขัดแยงทางความคิด ทางสังคม และทางการเมือง  มีสาเหตุ ๓ ประการ คือ  ตัณหา หรือ กิเลส  ถูก
ครอบงําโดย โลภะจิต โทสะจิต โมหะจิต,   มานะ คือ ความตองการอํานาจอยางบาคลั่ง,  ทิฎฐิ ความยึด
ม่ัน ถือม่ัน ในลัทธิความเชื่ออุดมการณ และศาสนา      

ชูวิทย  ไชยเบา นักวิชาการดานสังคมศึกษา มองวา สาเหตุหนึ่งของความขัดแยงทางศาสนา 
คือ ความแตกตาง  ศาสนาทุกศาสนาสอนใหมนุษยรักกัน  ชวยเหลือเก้ือกูลกันอยางสงบ  ไมให
เบียดเบียนกัน  ศาสนาคริสตสอนใหรักเพ่ือนบานเหมือนรักตนเอง  ศาสนาพุทธสอนให รักทุกคนดุจแมรัก
ลูกนอยของตนเพราะความรักเมตตาคือธรรมคํ้าจุนโลกและสังคม  ศาสนาอิสลามสอนวา จงอยากินอ่ิม
แลวปลอยใหเพ่ือนบานหิวโหย  แตท้ัง ๆ ท่ีศาสนาสอนใหรักกัน  แตก็ยังมีศาสนิกของศาสนาตาง ๆ กลับ
เกลียดชังกัน  สงสัยหวาดระแวง ดาประณามซ่ึงกันและกัน ในท่ีสุดก็นําไปสูการเบียดเบียนเขนฆากันใน
นามของศาสนา  เบียดเบียน เขนฆาเพ่ือพระเจาของตน แมแตในศาสนาเดียวกันก็ยังมีความขัดแยง
กันเอง  ปญหาคนเกลียดกันเพราะศาสนา เปนเรื่องท่ีมีมานานแลวและเปนปญหาของนักศาสนศาสตรไม
ตองการใหเกิดข้ึน  สงครามศาสนาบางแหงแมจะยุติไปแลว  แตในปจจุบันหาไดยุติอยางสิ้นเชิงไม โดย

 ๑๒๗  กฤษ เพ่ิมทันตจิตต ศ.ดร., กระบวนทัศนและหลักการบริหารวิถีพุทธ, ๒๕๕๓, หนา ๙๕-๑๒๙.  
http://kantacandidate.blogspot.com/๒๐๑๒/๐๔/blog-post.html 
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๑๓๒ 

ความขัดแยงอาจจะมาจากหลายสาเหตุแตจากการศึกษาทางประวัติศาสตรของศาสนาตาง ๆ เราจะพบ
ความจริงวาไมมีศาสนาใดในโลกนี้ท่ีไมมีการแตกแยกนิกาย โดยมีเหตุผลหลายประการดังนี ้

๑. ความแตกตางทางพิธีกรรม  เนื่องดวยพิธีกรรมอีกศาสนาหนึ่งสงเสริม  อีกศาสนาหนึ่ง
คัดคานไมสงเสริม  เชน  การฆาสัตวเพ่ือบูชายัญ  การมีพุทธรูปเปนรูปเคารพแทนพระพุทธเจา      

๒. ความแตกตางทางความเชื่อ   เชน ความเชื่อของคาทอลิก  เชื่อวาพระสันตะปาปาเปน
ผูแทนพระเจา  แตชาวโปเตสแตนท กลับรับไมไดและยอมรับไมได หรือ การจุดธูปเทียนบูชาพระและการ
เจริญวิปสสนาเปนมงคล  ตางกับชาวคริสตบางกลุมกลับเชื่อวานั่นคือสาเหตุท่ีเปดชองทางใหผีเขาได 

๓.  ความแตกตางทางเชื้อชาติและผิวพรรณ   เชน คนผิวขาวมองคนผิวดําเปนเพียงสิ่งท่ีพระผู
เปนเจาสรางข้ึนมาเพ่ือเปนแรงงาน    

๔. ความแตกตางทางดานคําสอน  หลักการประพฤติปฏิบัติ   เชน พระเยซูไดปฏิวัติคําสอนของ
ชาวโรมจากท่ี มี เทพเจาหลายองค   ให มีพระเจาเพียงองค เดียวในโลกคือพระยะโฮวา   หรือ
พระพุทธศาสนาท่ีปฏิเสธพระเจาถือวาเปนซาตานโดยอัตโนมัต ิ

๕. การนําศาสนาเขาไปเก่ียวของกับผลประโยชนทางการเมือง  ประชาชนท่ีไมมีความรูทาง
ศาสนาอยางกระจางจริง จึงตกเปนทาสของผูนําท่ีใชศาสนาบังหนาเพ่ือผลประโยชนทางการเมืองของตน 
พระเยซูประกาศศาสนาใหมและประสบความสําเร็จ  ถูกเลนงานจากทางรัฐ ถูกจับตรึงไมกางเขน   

๖. การตีความหมายของคําสอนผิดเพ้ียนไปจากเดิม   เชน พระนิพพาน คือ ดินแดนพุทธ
เกษตร หรือ ดินแดนสุขาวดี มีพระพุทธเจา  และพระอรหันตองคตาง ๆ สถิตยอยูท่ีนั่น                      

๗. ผลประโยชนมหาศาลท่ีมาพรอมกับความเลื่อมใสทางศาสนา  ท่ีใดมีผลประโยชน  ท่ีนั่นยอม
มีความขัดแยงเกิดข้ึนเสมอ 

๘. การไมยอมรับฟงความคิดเห็นของศาสนาอ่ืนท่ีอยูในชุมชนเดียวกัน   ไมเปดใจกวางไม
ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน นําไปสูความแตกแยก ความขัดแยง 

๙. พวกท่ีคลั่งศาสนาแตไมเครงศาสนา   ไมคอยมีความรูทางศาสนาแทจริง  แตมีความนับถือ
ศาสนามาก มักจะถูกหลอกใชเปนเครื่องมือศาสนาอยูเสมอ๑๒๘ 

พระธรรมโกศาจารย ไดบรรยายตอผูนําศาสนาจากสามจังหวัดภาคใต วา  ศาสนาจะชวยโลก
ของเราไมได หากศาสนาใด ๆ ก็ตามในโลกนี้  ๑) ไมสามารถท่ีจะทําใหผูนับถือมีความสุขกับการใชชีวิต
อยางยั้งยืน (๒) ไมสามารถทําใหอยูรวมกับคนอ่ืน สัตวอ่ืน และสิ่งอ่ืนอยางสงบ และสันติสุข (๓) สราง
ความหวาดระแวง และหวาดกลัวตอมวลมนุษยชาติ (๔) ทําใหผูนับถือขาดความตระหนักรู และเปนทาส
ของวัตถุนิยม หรือคลอยตามลัทธิบริโภคนิยมโดยขาดการรูเทาทัน   สะทอนปญหาอุปสรรคการสราง
สันติภาพในมิติศาสนาไดวา ปญหาหลักไมไดอยูท่ีเนื้อแท หรือแกนแทของศาสนา  เพราะหลักการของ
ศาสนาทุกศาสนาลวนมีนัยท่ีมุงเนนใหมวลมนุษยชาติอยูรวม กันอยางสงบ และสันติ อีกท้ังเปนไปเพ่ือการ
สนับสนุนและสงเสริมแนวทางสันติภาพ สันติวิธี ความสมานฉันท และความปรองดองของคนในชาติและ

 ๑๒๘ ความขัดแยงทางศาสนาและแนวทางแกไข ชูวิทย  ไชยเบา อาจารยประจําโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=๑๒๐๖๔.๐;wap๒ 
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๑๓๓ 

สังคมโลก ปญหา คือ ศาสนบุคคล หรือองคกรทางศาสนาไมไดพยายามหรือสนับสนุนเทาท่ีควร รวมไปถึง
การพัฒนา หรือยึดม่ันในหลักการและแกนแทของศาสนาตัวเอง  ศาสนบุคคลหรือองคกรศาสนาบางสวน
ได “บิด” หรือ “แปรรูป” หลักการทางศาสนาท่ีทรงคุณคาไปสูการรับใชอุดมการณ ผลประโยชน ความ
ตองการ และอํานาจของกลุมตน หรือองคกรของตน ชักนํา และชักพาใหศาสนิกท่ีเคารพ ศรัทธาและนับ
ถือใหหลุดออกไปจากวงโคจร หรือลัทธิบริโภคนิยม หรือวัตถุนิยม ศาสนบุคคลหรือองคกรศาสนาควรให
ความใสใจคือ หันหลังใหแก “การแยงชิง” ไปสู “การแบงปน” คือ แบงปนความรักใหสอดรับกับความรู  
แบงปนผลประโยชน และความตองการดานทรัพยากร ใหสอดรับกับโลกธรรมท่ีมีอยูและดํารงอยูในโลก
นี้ ๑๒๙ พระพุทธศาสนาเปนสวนหนึ่งของระบบสังคม ท่ีไมสามารถแยกออกจากกันได พระพุทธศาสนา
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เศรษฐกิจและการเมือง แตพระพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลและบทบัญญัติตอ
วิถีชีวิตของบุคคลในสังคม ซ่ึงนักสังคมศาสตรใหการยอมรับความสําคัญของพระพุทธศาสนาในลักษณะท่ี
เปนระบบควบคุมสังคมใหสุขสงบ และเปนสถาบันเบื้องตนสําหรับการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
สวัสดิการของมนุษย๑๓๐ หลักธรรมท่ีจะทําใหนักปกครองหรือนักการเมือง และประชาชน มีความสามัคคี
ในการสรางความเจริญใหแกประเทศชาติ สงเสริมสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคในระบอบ
ประชาธิปไตย ซ่ึงถือวาคนทุกคนมีความเทาเทียมกัน เปนสวนหนึ่งของรัฐเหมือนกัน เปนหลักการท่ีควบคู
กับหลักเสรีภาพ สงเสริมใหประชาชนแสดงออกถึงการเปนเจาของอํานาจอธิปไตย เรียกวา อปริหานิย
ธรรม๑๓๑ มี ๗ ประการ คือ 
  (๑) หม่ันประชุมเนืองนิตย นักปกครอง ควรพบปะปรึกษาหารือกัน แสดงความคิดเห็น   เพ่ือ
หาขอยุติความขัดแยงโดยใชวิธีการอภิปรายในรัฐสภา ขอขัดแยงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม นักปกครอง ควร
ใชวิธีการลงมติอภิปรายในสังคม ไมใชอํานาจความรุนแรงในการแกปญหา สงเสริมใหประชาชนไดเขารวม
กิจกรรมทางการเมืองเทาๆ กัน ดังนั้น นักปกครอง จะตองสงเสริมใหประชาชนไดรับฟงขาวสารทางการ
เมือง มีการชักชวนใหประชาชนไดพบปะหารือกัน เพ่ือสนทนาเรื่องการเมือง ตลอดท้ังการรณรงคชักชวน
ใหประชาชนไปเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง  โดยใหมีการโฆษณาหาเสียงและการรณรงคให
ประชาชนออกไปใชสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนั้น  การเลือกตั้ง นักปกครองจะตองมีกําหนดเวลาเลือกตั้ง
ท่ีแนนอน โดยกําหนดใหมีการเลือกตั้งโดยตลอดหรือการทําเปนเนืองนิตย โดยปกติทุก ๔ ป เปนตน 
ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะตองพรอมเพรียงกันในการออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง นอกจากนี้ การทําประชา
พิจารณ การลงประชามติ  ประชาชนจะตองพบปะปรึกษาหารือกันเพ่ือแสดงความคิดเห็น ตลอดท้ังการ

๑๒๙ Assist. Prof. Phramaha Hansa Dhammahaso, Buddhist Political Economy, 
http://www.mcu.ac.th/En/articlecontent_desc.php?article_id=1208&articlegroup_id=187[๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙]. 

๑๓๐ ภารดี มหาขันธ, พ้ืนฐานอารยธรรมไทย, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๒), 
หนา ๓๓-๕๐. 

๑๓๑ ที.ม.(ไทย) ๑๐/๗๐/๙๐. 

                                                           



๑๓๔ 

อภิปราย มีการพูดคุยถกเถียงปญหาทางการเมือง โดยการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจแกปญหาสังคม 
การติดตามความเคลื่อนไหวของทางราชการ และการเสนอแนะการแกปญหาของสังคมใหแกรัฐบาล  
  (๒) พรอมเพรียงกันประชุม นักปกครอง ควรสงเสริมใหประชาชนรูจักระเบียบกฎเกณฑท่ีได
ตกลงกันไวในการรวมมือกันทํากิจการตางๆ เม่ือทําการใดก็ชวยกันและทําพรอมกัน เลิกพรอมกัน ไม
อิดออดลาชา หรือถวงเวลา รับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากสวนรวมและในสังคม  ประชาชนมี
ความเสมอภาคทางดานการเมืองเทาๆ กัน กลาวคือ ความเสมอภาคทางการเมืองจะสงเสริมใหประชาชน
แสดงออกซ่ึงการเปนเจาของอํานาจอธิปไตยท่ีแทจริง เชน การออกไปใชสิทธิเลือกตั้งเม่ืออายุถึงเกณฑ นัก
ปกครอง ควรรณรงคใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง เปนการเลือกตั้งท่ัวไป โดยผูมีสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งท่ัวประเทศ จะตองมาลงคะแนนเสียงโดยพรอมเพรียงกัน การเลือกตั้งซอมในกรณีท่ีผูแทนราษฎร
พนจากสมาชิกภาพกอนครบวาระ ประชาชนก็ตองมาลงคะแนนเสียงพรอมๆ กัน เชนเดียวกันกับการ
เลือกตั้งท่ัวไป  
  (๓) ไมบัญญัติสิ่งท่ีมิไดบัญญัติไว นักปกครอง จะตองปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ  ปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑทางสังคม (อันขัดตอหลักการเดิม) ไมลมลางสิ่งท่ีไมบัญญัติ (ตามหลักการเดิม)  ถือวาเปน
กฎหมายท่ีประชาชนสวนใหญไดใหการยอมรับ เพราะถาหากคนสวนใหญไมเห็นชอบกับตัวบทกฎหมาย
ใดๆ ก็สามารถท่ีจะผลักดันใหมีการแกไขปญหานั้นๆ ได โดยอาศัยกลไกทางการเมืองการปกครอง ดังนั้น 
การแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญควรกระทําไดยาก ตองผานกระบวน การแกไขดวยวิธีการพิเศษยิ่งกวาการ
แกไขกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีผานมา เม่ือเกิดปญหาจากชองวางและขอจํากัดในรัฐธรรมนูญ การแกไขรัฐธรรมนูญ 
นอกจากจะลาชาติดขัดในระบบจนไมสามารถแกไขไดสักเรื่องเดียวแลว การใหนักการเมืองมีสวนในการ
แกไขรัฐธรรมนูญ กลับกลายเปนอุปสรรค เพราะนักการเมืองเปนกลุมคนท่ีมีสวนไดสวนเสียกับการแกไข
รัฐธรรมนูญ มักจะไมกระตือรือรนหรือรีบเรงพิจารณาแกไขเทาท่ีควรจะเปน การยืดหยุนในการแกไข
รัฐธรรมนูญโดยการแกไขเปนวิธีท่ีงายดีกวาการลมลาง เพราะวารัฐธรรมนูญแกไขยากแตลมลางงายนั่นเอง 
  (๔) สักการะเคารพนับถือ นักปกครองจะตองเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให
ความสําคัญตอประชาชน โดยการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการของประชาชน ไม
เลือกท่ีรักมักท่ีชัง มีความเสมอภาคทางสังคม คนทุกคนจะตองไดรับความเคารพวา  ไมมีอุปสรรค
จอมปลอมเปนเครื่องกีดขวางการคบคาสมาคมระหวางคนรวยกับคนจนหรือคนตางอาชีพกัน นอกจากนี้ 
นักปกครองจะตองเคารพกฎเกณฑและกติกาของการปกครองแบบประชาธิปไตย ไดแก การเคารพเสียง
ขางมากของประชาชน การปองกันสิทธิของฝายเสียงขางนอย  ความเสมอภาคระหวางบุคคล การ
วิพากษวิจารณ การปฏิบัติตามกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนตามวิถีทางประชาธิปไตย 
  (๕) ปกปองคุมครองเด็กและสตรีไมใหถูกขมเหงน้ําใจ นักปกครอง จะตองสงเสริมสิทธิ
เสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน ความเสมอภาคทางดานสังคม และความเสมอภาคในโอกาส 
เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐ จากการใชความรุนแรงและการ
ปฏิบัติอันไมเปนธรรม  เด็กและเยาวชนซ่ึงไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ 
ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทา



๑๓๕ 

เทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิดเชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะ
กระทํามิได กลาวคือ นักปกครองจะตองใหการคุมครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย การจับ คุมขัง 
ตรวจคนตัวบุคคล หรือการกระทําใดอันกระทบตอสิทธิ และเสรีภาพจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  (๖) เคารพสักการบูชาปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ นักปกครอง จะตองเคารพสักการบูชา    ปู
ชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรียท่ีเคารพสักการะสืบตอกันมาแตโบราณ อันเปนศูนยรวม
จิตใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ มีความยึดม่ันในสิ่งท่ีเคารพสักการะอันเดียวกัน  และนัก
ปกครอง จะตองเปดโอกาสใหคนทุกคนในสังคมไดใชแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย การเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาส 
พระมหากษัตริย เปนผู มี อํานาจอธิปไตยสวนหนึ่ ง เพราะวากฎหมายท่ีสําคัญไมวา รัฐธรรมนูญ 
พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา จะมีผลใชบังคับไดจะตองใหพระมหากษัตริยทรงลง
พระปรมาภิไธยกอน นอกจากนี้ การแตงตั้งขาราชการประจําระดับสูง เชน ปลัดกระทรวงตองให
พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแตงต้ังดวย อีกท้ังในการตัดสินคดีของศาล ศาลยังตัดสินในพระ
ปรมาภิไธยดวย      
  (๗) บํารุงรักษาผูมีธรรมท้ังหลายท่ีเปนท่ีพ่ึงของประชาชน นักปกครอง ควรใหการสนับสนุนผู
ท่ีมีคุณธรรมท้ังหลาย ใหไดรับโอกาสท่ีจะใชความสามารถในการไดรับการศึกษา  โอกาสท่ีจะแสวงหาเพ่ือ
ความเจริญกาวหนาในการดํารงชีพหรือการเลื่อนฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม กลาวคือ รัฐจะตองให
ความอุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนา สงเสริมความเขาใจ อันดีและความสมานฉันทระหวาง
พุทธศาสนิกชน รวมท้ังสนับสนุนการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 เม่ือกลาวโดยสรุปแลว อปริหานิยธรรม ๗ สามารถท่ีจะสงเสริมใหนักปกครอง และประชาชนผู
ใตปกครองใหมีความสามัคคีปรองดองในการสรางความเจริญใหแกประเทศชาติ อยูรวมกันเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน สามัคคีปรองดองกัน มีความเปนเอกภาพ ทําใหเกิดความสมดุล
พอดี มีความเสมอภาคทางดานตางๆ มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ
ของทุกคน โดยไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอ่ืน ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีไดตกลงกันไว ตลอดท้ังยึดม่ันใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวางศาสนิกชนของ
ศาสนา รวมท้ังสนับสนุนการนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาใชเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
 
 



๑๓๖ 

๔.๒.๕.๓ ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จตอการสรางสันติภาพในมิติศาสนา  
ในระยะเวลา ๑๐ ปท่ีผานมานั้น สังคมไทยไดพยายามท่ีจะสรางวาทกรรมท่ีวาดวยการอยู

รวมกันอยางมีความสุข บนบาทฐานของ “สังคมแหงรอยยิ้ม” ท่ีไดรับการตั้งชื่อจากทุนทางสังคมดังเดิมวา 
“สยามเมืองยิ้ม”  ซ่ึงวาทกรรมท่ีไดรับการนําเสนอในเบื้องตนนั้น ประกอบดวย 
         (๑) สันติภาพ (Peace) สันติภาพเปนสังคมแหงเปาหมายท่ีมนุษยชาติมุงหวังท่ีจะอยูรวมกัน
อยางมี ความสุข นักสันติภาพบางทานอาจจะตีความสันติภาพวาเปน “เปาหมาย” ของชีวิตและสังคม แต
เนื่องจากสังคมโลกประกอบดวยวัฒนธรรม ความเชื่อ และศาสนาจํานวนมาก ฉะนั้น การตีความคําวา 
สันติภาพจึงมักจะมีความแตกตางกันในเชิงเปาหมาย  เชน บางทานจะมองวาสันติภาพคือภาวะท่ีไรซ่ึง
ความขัดแยงและความรุนแรง  บางทานจะตีความวาสันติภาพนั้น มนุษยสามารถขัดแยงกันได แตไมควร
จะใชความรุนแรงเขาเปนเครื่องมือในการแกไขปญหา การตีความตาง ยอมนําไปสูการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน
เชนกัน 
         (๒) สันติ วิธี (Peaceful Means) สันติวิธี เปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางยิ่ งท่ีจะนําไปสู 
“สันติภาพ” ท้ังมิติตางๆ ไมวาจะเปนมิติภายใน และภายนอก หรือในเชิงปจเจก และสังคม  ถึง
กระนั้น  ตัวสันติวิธีควรจะเปนท้ังเครื่องมือ (Means) และ เปาหมาย (End) ในตัวเดียวกัน เพราะการจะ
ไดมาซ่ึงสันติภาพ จําเปนท่ีจะตองใชเครื่องมือท่ีเต็มไปดวยสันติภาพเชนเดียวกัน อยางไรก็ดี สันติวิธีโดย
เนื้อแทมี ๓ สํานัก ท้ังสํานักจัดการความขัดแยง สํานักเรียกรองความตองการ และสํานักสันตินิยม จะเห็น
วาในหลายสถานการณนั้น บางทานมิไดสนใจท่ีตัววิธีการ หรือตัวสันติวิธีวาจะทําใหเกิดสันติภาพได
อยางไร แตมักจะสนใจท่ีตัวเปาหมายของการอยูรวมกันเปนจุดหมายหลัก  ฉะนั้น การตีความสันติวิธีใน
ฐานะเปนเครื่องมือในการจัดการกับความขัดแยงเพ่ือกาว ไปสูสันติภาพมักจะมีขอปลีกยอยท่ีแตกตางกัน
ในสาระสําคัญ ดวยเหตุนี้ เม่ือวิธีการเขาถึงสันติภาพมีความตางกัน  ตัวสันติภาพเองก็ยอมมีความแตกตาง
กันในเปาหมายเชนกัน 
         (๓) สมานฉันท (Reconciliation) เนื้อแทของคํานี้บางทานตีความวา “การคืนดี” หรือ 
“การฟนคืนดี” โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประนีประนอมกลุมผลประโยชน หรือกลุมขัดแยงใหสามารถอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข แตถึงกระนั้น โดยเนื้อหาของภาษาไทยนั้น มีนัยถึง “ความพึงพอใจของกลุม
ผลประโยชน หรือกลุมขัดแยงท่ีไดรับการแสดงออกในมิติตางๆ เชน การแบงปนทรัพยากรเทาเทียมกัน 
ความยุติธรรม ความเท่ียงตรง และความเสมอภาคของกลุมคนตางๆ ท่ีอาศัยอยูรวมกันในสังคมระดับ
ตางๆ ตั้งแตครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก จะเห็นวา ความสมานฉันทจะเกิดข้ึนไดนั้น มักจะ
จะอิงแอบกับปจจัยภายนอกท่ีกลุมผลประโยชนตองการ และเรียกรอง  อยางไรก็ดี ประเด็นวาดวยความ
สมานฉันท มักจะไดรับการตีความโดยมุงเนนไปท่ีการสมานเฉพาะในกลุมใดกลุมหนึ่งท่ี สามารถ
ประนีประนอมผลประโยชนรวมกันได และพยายามท่ีจะกันกลุมท่ีเห็นตางออกไป ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิด
ปญหาความขัดแยง และความรุนแรงตามมา 
         (๔) ความปรองดอง (Harmony) หรืออาจจะตีความหมายของคํานี้วา “ประสมกลมเกลียว
เปนหนึ่งเดียวของกลุมคนตางๆ ในสังคม  ซ่ึงคํานี้มีนัยท่ีสะทอนท้ังในมิติภายใน และภายนอก ถึงกระนั้น 



๑๓๗ 

การท่ีจะทําใหกลุมผลประโยชนเกิดความรูสึกท่ีจะเปนหนึ่งเดียวกันกลุม อ่ืนๆ ไดนั้น  มักจะตองพ่ึงพาตัว
แปรภายนอกเชนเดียวกัน  ซ่ึงประเด็นนี้ผูเขียนมองวา มีความลึกซ่ึงมากกวาคําวา ความสมานฉันท ของ
กลุมคน หรือกลุมผลประโยชน  แตการจะไดมาซ่ึงความปรองดองนั้น ไมสามารถสรางดวยวัตถุ หรือการ
ขยายพ้ืนท่ีของผลประโยชนและความตองการใหเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือสนอง ความอยากของคนในสังคมหรือ
องคกรเทานั้น เพราะในความเปนจริงแลว ทรัพยากรมีจํากัด แตความตองการของมนุษยมีไมจํากัด  หาก
สถานการณ เปนเชนนี้  อาจจะมีความจําเปนท่ีเราจะตองขยายพ้ืนท่ีของความอยากให เพ่ิมมาก
ยิ่งข้ึน  ดังนั้น การท่ีเราจะขยายพ้ืนท่ีความอยากใหแกกลุมคนตางๆ ในสังคมอยางไมมีท่ีสุดนั้น หากจะ
มองอีกนัยหนึ่ง อาจจะกลายเปนแรงกระตุนความอยากใหเพ่ิมสูงข้ึน  โดยท่ีสังคมไมไดใสใจตออันตรายท่ี
จะเกิดข้ึนจากการดําเนินการในลักษณะดัง กลาว 
         จะเห็นวา การท่ีสังคมพยายามท่ีจะสรางวาทกรรมท้ัง ๔ ประเด็นอยูเนืองๆ นั้น ทําใหเราได
ประจักษวา เปนการเรียกรองสิ่งเหลานี้ใหกลับคืนมาอยูคูกับสังคมไทยดังท่ีเคยปรากฏ เพราะในโลกของ
ความเปนจริงแลว หากเราพร่ําเพรียกเรียกหาสิ่งใดเนืองๆ เรามักจะเห็นความสําคัญของสิ่งนั้น เพ่ือจะได
อยูกับสิ่งนั้น เพราะสิ่งนั้นอาจจะไมไดอยูกับเรา หรือกําลังจะจางหายไปจากเรา ดังเชนท่ีคําท้ัง ๔ นั้น
ปรากฏแกสังคมไทยในสถานการณปจจุบันนี้ 

อยางไรก็ดี ในขณะท่ีศาสนากับเผชิญหนากับ “กระแสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม 42” ท่ีกําลัง
แพรหลายอยูในสังคมโลกและสังคมไทยในขณะนี้ ไดทําใหสังคมภาคสวนตางๆ ไดตั้งคําถามท่ีแหลมคมตอ
ศาสนาเชนเดียวกันวา  

(๑) ศาสนาจะเปนสวนหนึ่งของการรวมนําเสนอทางรอด และรวมแกปญหาใหมวลมนุษยชาติ
ไดอยางไร?  จึงจะทําใหมนุษยชาติไมตกอยูในหวงเหว และหลุมพรางของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม จน
นําไปสูความสามารถท่ีจะรูเทาทันโดยไมตกเปนทาสของสิ่งเหลานี้ และเสพสิ่งเหลานี้ในฐานะเปน 
“สิ่งจําเปนตอการดํารงเผาพันธุ”  และ “สรางสรรคคุณประโยชนใหแกตัวเองและสังคมโลก” 

 (๒) ศาสนาอาจจะกลายเปนสวนของปญหาหรือไม?  อันเนื่องจากการท่ีศาสนาในแงศาสนา
บุคคลในรูปขององคกรศาสนาเองไมได ตระหนักรู หรือรูเทาทันตอกระแสของโลกาภิวัตน จึงไมสามารถ
ปรับตัวใหสอดรับกับกระแสของการเปลี่ยนของสังคม และทําอยางไร ศาสนาจึงจะไมกลายเปนภาระ หรือ
สวนเกินของสังคมในโอกาสตอไป  

(๓) ศาสนาผายแพตอลัทธิบริโภคนิยม หรือวัตถุนิยมจริงหรือไม?  ตัวแปรสําคัญท่ีทําให 
“รองรอยของความพายแพ” คือ การรวมสนับสนุนแนวคิดและสงเสริมอุดมการณดังกลาวท้ังทางตรงและ
ทางออม  ซ่ึงอาจจะเปนไปในรูปของการนําเสนอหลักการและแนวทางผานกิจกรรมตางๆ ท่ีจับตองไดและ
ไมได  โดยมุงเนน “ปริมาณ” มากกวา “คุณคาแท” ท่ีจะเกิดข้ึนแกปจเจกชน และสังคมโดยรวม๑๓๒ 

 

๑๓๒  Assist. Prof. Phramaha Hansa Dhammahaso, Buddhist Political Economy, 
http://www.mcu.ac.th/En/articlecontent_desc.php?article_id=1208&articlegroup_id=187[๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙]. 

                                                           



๑๓๘ 

๔.๒.๕.๔ การสรางความสัมพันธระหวางศาสนา 
พุทธทาสภิกขุ ไดชี้ใหเห็นวา  การท่ีสันติภาพจะเกิดข้ึน และสําเร็จผลตามท่ีตองการนั้น   

ปจเจกบุคคล และสังคมโดยรวมตองตั้งปณิธานรวมกัน ๓ ประการดวยกัน 
(๑) การทําใหทุกคนเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน ๆ  (ซ่ึงขอนี้จะสามารถทําลายความเห็นแก

ตัวอันเปนศัตรูของสันติภาพ) 
 
 (๒) ทําความเขาใจระหวางศาสนา   (เพราะการท่ีชาวโลกท่ีนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน  พากัน
ทําความเขาใจศาสนาตาง ๆ แลว จะทําใหเกิดความเขาใจ  ยอมรับในความแตกตาง  และรวมมือกันใน
ท่ีสุด) 

(๓)  ออกมาเสียจากอํานาจวัตถุนิยม  (เพราะวาการท่ีคนไมเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตนก็
เพราะมัวลุมหลงมัวเมาในวัตถุนิยม  ซ่ึงการลุมหลงมัวเมาจะทําใหขาดความรวมมือของบุคคลในระหวาง
ศาสนา) 

ฉะนั้น  พุทธทาสภิกขุจึงสรุปวา “การมีปณิธานท้ัง ๓ ประการดังกลาว  ลวนแตเปนการตั้งไว
เพ่ือประโยชนแกชาวโลก หรือสากลจักรวาล เพราะจะทําใหสันติภาพแทจริงกวางขวางสมบูรณมาก
ยิ่งข้ึน”๑๓๓ 

พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) นําเสนอแงมุมของ “สันติวิธี” วา “หลักความคิดหลักสากล ๓ 
ประการ จะเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะทําใหเกิดสันติภาพ กลาวคือ๑๓๔ 

(๑) ความจริงท่ีเปนสากล  คือ หลักความจริงท่ีเปนกลาง ๆ มีผลเสมอเหมือนกันแกทุกคนทุกท่ี 
รวมท้ังทุกศาสนา 

(๒) ความเปนมนุษยท่ีเปนสากล คือ ความเปนมนุษยท่ีจะตองมองเห็น เขาใจ ใหความนับถือ
เสมอกัน การทํารายและทําลายชีวิตมนุษย ไมวาจะมีสังกัดใดหรือไม  

(๓)  ความมีเมตตาท่ีเปนสากล คือ แผความรูสึกเปนมิตร มีความรัก ความปรารถนาประโยชน
สุขแกมนุษยท่ัวทุกคนเสมอเหมือนกัน โดยไมมีการจํากัดหรือแบงแยก 

แนวคิดเรื่องสันติภาพ กลาวไววา ๑) ปฏิบัติตอทิฏฐิใหถูกตอง   ๒) ไมเอาความตางศาสนามา
ซํ้าเติมความตางพวก ๓) สรางจิตสํานึกใหมในการรวมกลุมของมนุษย ๔) พัฒนาภาวะจิตใจไรพรหมแดน 
๕) ยอมรับความจริงสากล คือ หลักความจริงสากลท่ีเปนกลางๆ มีผลเสมอเหมือนกันแกทุกคนทุกท่ี 
รวมท้ังทุกศาสนา ความเปนมนุษยท่ีเปนสากล ความมีเมตตาท่ีเปนสากล คือ แผความรูสึกเปนมิตรไมตรี 
มีความรักปรารถนาประโยชนสุขแกมนุษยท่ัวทุกคนเสมอเหมือนกันโดยไมมีการจํากัดหรือแบงแยก ๖) 
การยอมรับการมีทาทีอนุรักษสัจจะ: ตอเพ่ือนมนุษยดวยเมตตา ตอสัจธรรมดวยปญญา ศาสนามีคุณคาตอ

๑๓๓ ดูเพ่ิมเติม ในเรื่องเดียวกัน,  หนา ๑๐๘–๑๐๙. 
๑๓๔ พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺ โต), มองสันติภาพโลกผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน , 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒),  หนา ๑๘๙. 

                                                           



๑๓๙ 

มนุษย ทําหนาท่ีตอมนุษย คือ อํานวยประโยชนสุขแกมนุษย ท้ังเฉพาะแตละบุคคล และท่ีรวมกันเปน
สังคม และ ชวยนํามนุษยใหเขาถึงสัจธรรม คือความจริงซ่ึงเปนภาวะของตัวชีวิตของเขาเอง๑๓๕ 
 การจะสรางความสัมพันธระหวางศาสนาอาจตองเขาใจถึงความแตกตางของบริบทคําสอน และ
การทําความเขาใจถึงวัตถุประสงคของการเกิดข้ึนของศาสนาอยางถองแท ซ่ึงพระพุทธศาสนาไดแสดง
หลักการในการแกปญหาของชีวิตไวแลวใน หลักธรรม ชื่อ อริยสัจ ๔ นั้นคือ (๑) ทุกข หรือวิกฤติการณ
ตางๆ คือความไมมีสันติภาพ ไมมีความปองดอง (๒) สมุทัย สาเหตุแหงความทุกข คือ เหตุแหง
วิกฤติการณ ตนเหตุท่ีแทจริงของวิกฤติการณแหงความแตกแยกในสังคมไทย หรือในโลกนี้ก็คือ ความไมมี
ศีลธรรม จึงเปนเหตุใหเห็นแกตัว พอเห็นแกตัว ก็เปนความเดือดรอนแกบุคคลนั้นและเดือดรอนแกบุคคล
อ่ืนทันที (๓) นิโรธ ความดับทุกข คือ สันติภาพ หรือความปองดอง ซ่ึงถือวาเปนนิพพานสําหรับคนท่ัวไป
ในโลก (๔) มรรค ทางใหถึงสันติภาพ หรือความปองดอง ๑๓๖ 

นอกจากนั้นแลวการอยูรวมกันในสังคม ควรรูหนาท่ีและความสัมพันธของคนในรัฐ ควรปฏิบัติ
ตอกันในสังคมเพ่ือความสามัคคี เปนหลักใฝสามัคคีท่ีควรมีตอกันในสังคมท่ีตนเปนอยูหรืออยูรวม ไมวาจะ
อยูในตําแหนงหรือฐานะใดในสังคม ไมเกิดการตั้งขอรังเกียจอันเปนเหตุใหเกิดการแตกความสามัคคีของ
คนในรัฐ มีความเปนเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกัน คนทุกคนมีความเสมอภาคทางดานตางๆ เปนสวนหนึ่ง
ของรัฐเหมือนกัน เรียกวา สาราณียธรรม  มี ๖ ประการ คือ๑๓๗  

(๑) เมตตากายกรรม ควรแสดงออกทางกายดวยความเมตตา ดวยกิริยาอาการท่ีสุภาพ
เรียบรอย ออนโยน แสดงไมตรีและความหวังดีตอกัน มีการชวยเหลือมีการใหความรวมมือ เคารพในสิทธิ
และเสรีภาพของผูอ่ืน ใหความสําคัญแกสมาชิกทุกคนโดยไมเลือกชั้นวรรณะ  เพศ หรืออายุ เพราะถือวา
สมาชิกทุกคนมีความเสมอภาคทางดานสังคม ไมควรใหความแตกตางทางเศรษฐกิจและสังคมมาเปน
เครื่องกําหนดใหบุคคลหนึ่งเหนือกวาบุคคลหนึ่ง ควรคิดวาคนทุกคนเทาเทียมกัน ในฐานะของความเปน
มนุษยเหมือนกัน มีคุณคาและมีความสําคัญเทาเทียมกันโดยไมมีผูใดผูหนึ่งถูกดูหม่ิน เหยียดหยาม หรือถูก
กลั่นแกลง ท้ังนี้ โดยไมคํานึงถึงสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ระดับการศึกษา หรือความแตกตางทาง
วัฒนธรรม  

(๒) เมตตาวจีกรรม ควรแสดงออกทางวาจาดวยความเมตตา ดวยคําพูดท่ีสุภาพ  น้ําเสียงท่ี
ไพเราะชวนฟงบอกถึงความหวังดีแกกัน ชวยบอกแจงสิ่งท่ีเปนประโยชน สั่งสอนหรือแนะนําตักเตือนกัน
ดวยความหวังดี แสดงความเคารพนับถือกัน ใชเหตุผลในการเจรจากันโดยใชปญญา ไมแสดงอาการโกรธ
กริ้ว ไมใชอารมณในการแกปญหา ทะเลาะโจมตีดาวากัน พูดดวยความหวังดีตอกันและมุงประโยชนตอ
สวนรวม โดยไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล  ในเวลามีเหตุการณอะไรตางๆ ก็จะหันหนา
มาพูดจาปรึกษาหารือกันปรับความเขาใจกันได การวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผลและในทางสรางสรรค  

 ๑๓๕ เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘๓-๑๙๐. 
๑๓๖ พุทธทาส อินทปญโญ, สันติภาพของโลก, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๐), หนา ๕๓-

๗๗. 
๑๓๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๗/๒๕๗. 

                                                           



๑๔๐ 

(๓) เมตตามโนกรรม ควรแสดงออกทางใจดวยความเมตตา โดยตั้งจิตปรารถนาดีตอกัน นึกคิด
แตในสิ่งท่ีจะกอประโยชนใหแกกันและกัน ไมคิดเบียดเบียนมุงรายผูอ่ืน  ตั้งจิตปรารถนาดี คิดทําสิ่งท่ีเปน
ประโยชนตอสวนรวม มองกันในแงดี มีหนายิ้มแยมแจมใส แสดงความรักและไมตรีอยางจริงใจโดยไมมี
อุบายซอนเรน ไมมีลักษณะท่ีเรียกวาจุดรวม สงวนจุดตาง  แตเปนแบบวายอมรับจุดตางและอยูดวยจุด
รวม คือ แมจะมีความแตกตางโดยผิวพรรณ เชื้อชาติ  ลัทธิศาสนา และสติปญญา ก็รับรูและยอมรับกัน
ตามเปนจริง ไมถือเปนเหตุท่ีจะแบงแยกรังเกียจเดียดฉันทกัน พรอมใจท่ีจะสมัครสมานสามัคคี โดยจุด
รวมพ้ืนฐานท่ีทําใหรักกันและอยูรวมกันได  สํานึกเก่ียวกับคุณคาและศักดิ์ศรีของบุคคล ถือวาบุคคลมี
ความเทาเทียมกันในฐานะท่ีเปนมนุษย  แมวาจะมีลักษณะอยางอ่ืนไมเหมือนกัน เชน เพศ วัย ความรู 
รสนิยม เปนตน  
                (๔) สาธารณโภคี จะตองแบงปนในสิ่งของท่ีไดมาโดยชอบธรรม มีความสุขในการให แมเปน
ของเล็กนอยก็ไมหวงนํามาเฉลี่ยแบงกันใหไดใชสอยบริโภคท่ัวกัน มีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม มิให
ชองวางระหวางชนชั้นมากนัก ถาหากตางคนตางคอยคิดแตจะเอาประโยชนสวนตัวยึดม่ันติดใน
ผลประโยชนเห็นแกตัวมาก โดยไมคํานึงหรือมองถึงประโยชนสวนรวมเปนหลัก ไมสามารถเฉลี่ยเจือจาน
กันได จะทําใหสังคมมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงกันมาก เม่ือคนมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงกันมากในเรื่องรายไดใน
เรื่องทรัพยสินสมบัติหรือสิ่งท่ีครอบครอง จะกอใหเกิดความเดือดรอนแกคนอ่ืน ดังนั้น ทุกคนควรมีความ
โอบออมอารีเผื่อแผแบงปนเจือจานแกกัน เรียกวาสิ่งของท่ีไดมานั้นเปนของสวนรวม เชน รัฐใหบริการ
ดานสาธารณสุขแกประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง สงเสริมอาชีพใหแกประชาชนเพ่ือ
เพ่ิมพูนรายไดใหสูงข้ึน จัดใหมีบริการดานสาธารณูปโภคท่ีดีแกประชาชน เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท  
เปนตน 
                (๕) ศีลสามัญญตา ควรมีความประพฤติ รักษาระเบียบวินัย มีความสุจริตทางกาย วาจา ท่ี
จะกลมกลืนเขากันได มีความประพฤติดีงามตอกัน ถูกตองตามระเบียบวินัยของบานเมือง ไมเบียดเบียน
ผูอ่ืน ไมกอความเดือดรอนแกสังคม จะตองประพฤติตนในขอปฏิบัติเดียวกัน ปฏิบัติตามกฎหมาย เชื่อและ
ยึดถือเคารพในสิ่งเดียวกันของสังคม ไมทําตัวเปนแกะดําในวงสังคม เคารพกฎหมายและระเบียบของ
สังคมท่ีตกลงยอมรับกัน ทําตามกฎกติกาของสังคม มีความเสมอภาคสวนบุคคล ขจัดการเอารัดเอาเปรียบ
ระหวางสมาชิกในสังคม ไมทําใหตนเองเปนท่ีรังเกียจแกผูอ่ืนและสังคม มีระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑของสังคม มีการเลือกผูแทนเขาไปปฏิบัติหนาท่ีแทนตน และยึดเสียงขางมากเปนหลักในการ
ยุติความขัดแยง ใชสันติวิธีในการประนีประนอม ถาในสังคมนี้มีความประพฤติไมสมํ่าเสมอกัน มีโจรผูราย
มาก กฎหมายไมสามารถควบคุมคนใหมีความประพฤติเสมอกัน หรือสถาบันการปกครองไมสามารถ
ปฏิบัติตอทุกคนอยางยุติธรรมเสมอกัน ปลอยใหมีการเบียดเบียนกอใหเกิดความเดือดรอนตางๆ เชน มี
กลุมกอการราย ขบวนการยาเสพติด กลุมลอลวงหญิงและเด็กไปคาประเวณีบาง เปนตน อยางนี้สังคม
ประชาธิปไตยก็อยูไมเปนสุข ระส่ําระสายและพัฒนาประชาธิปไตยลําบาก ผูไมมีระเบียบวินัยไรคุณธรรม
สวนมากจะเปนผูท่ีปกครองตนเองไมได หรือปกครองตนเองไมเปน ถาในสังคมไมสามารถอยูรวมกันอยาง
สงบเรียบรอยแลว ความขัดแยงวุนวายกันทําใหสับสนระส่ําระสาย กลายเปนเหตุผลใหคนท่ีเราเรียกวา



๑๔๑ 

เผด็จการ ยกเปนขออางเขามาจัดการปกครองบีบบังคับเหมือนกับวา เม่ือฝายปกครองตัวเองไมเปน 
ปกครองกันไมไดแลว ก็จะตองใชวิธีการโดยการจัดการใหสงบเรียบรอย เม่ือความยุงยากกันมากเปน
เวลานาน คนจํานวนมากก็จะอยากไดการปกครองแบบนี้อีก วงจรอุบาทวความชั่วรายก็เลยวนเวียนไมมีท่ี
สิ้นสุด ทุกคนจะตองอยูรวมกันอยางเปนสุขโดยการยึดม่ันในระเบียบวินัย  กฎเกณฑกติกาสังคมจะตอง
รวมกันรักษา ผดุงความยุติธรรมเคารพกฎระเบียบคานิยมของสังคม 
 (๖) ทิฏฐิสามัญญตา จะตองมีความเชื่อม่ันยึดถือในหลักการ อุดมการณ และอุดมคติท่ีรวมกัน
หรือสอดคลองไปกันได มีความเห็นเสมอกันมีการยอมรับในหลักการเดียวกัน ยอมรับนับถือความคิดเห็น
ของกันและกัน ทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสดงออกซ่ึงการเปนเจาของอํานาจอธิปไตย เคารพกฎเกณฑและกติกา
ของการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะนักการเมืองจะตองเคารพเสียงขางมากของประชาชน การ
ปองกันสิทธิของฝายเสียงขางนอย มีความเสมอภาคระหวางบุคคล การวิพากษวิจารณ การปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนตามวิถีทางประชาธิปไตย ประชาชนไมวาจะร่ํารวยหรือยากจนจะตองไดรับความ
คุมครองจากกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน เม่ือกระทําผิดจะตองใช
กฎหมายเดียวกัน การลงโทษอยางเดียวกัน และถาไดรับเหตุอันควรปราณีก็ควรไดรับเชนเดียวกัน  
อยางไรก็ตาม สาราณียธรรม ๖ เปนหลักธรรมสําหรับสรางความปรองดอง ในการแสดงออกถึงหนาท่ีและ
ความสัมพันธของคนในรัฐควรปฏิบัติตอกันในสังคม เพ่ือความสามัคคี อยูรวมกันในสังคมมีความเห็นใจกัน 
และมีปฏิสัมพันธอันดีตอกันตอหนาและลับหลัง ทําใหเกิดความระลึกถึงกันสรางสรรคใหเกิดความรัก 
ความเคารพ การสงเคราะห อนุเคราะหกัน ไมใหมีการทะเลาะวิวาทกัน  เสริมสรางใหเกิดความสามัคคีใน
สังคม ยึดม่ันในความเสมอภาคเสรีภาพของประชาชน คนทุกคนมีสวนรวมทางการเมืองเทาเทียมกัน 
ดังนั้น ประชาชนทุกคน จะตองปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค มีสิทธิเสมอภาคตอการปฏิบัติตามกฎหมาย มี
ความเสมอภาคในโอกาส เศรษฐกิจ และสังคม มีความเชื่อม่ันยึดถือในหลักการ อุดมการณประชาธิปไตย 
เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ยอมนํามาซ่ึงความผาสุก 
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๑๓๘ 
พุทธทาสภิกขุไดนําเสนอหลักการสําคัญท่ีถือไดวาเปนเครื่องมือในการศึกษา เรียนรู และอยู

รวมกันกับเพ่ือนมนุษยในโลกนี้เอาไวอยางนาสนใจ  ซ่ึงหลักการของทานคือ “ตรีปณิธาน”   หลักการนี้ 
เปนหลักการท่ีพ่ีนองชาวมุสลิมจะคุนเคยเปนอยางยิ่ง และเม่ือก็ตามท่ีอาตมาเดินทางไปสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต อาตมามักจะนําเสนอประเด็นตอนักวิชาการ นักการศาสนา และพยายามท่ีจะเนนวา 
เม่ือใดท่ีเกิดความขัดแยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และเกิดความขัดแยงกัน หลายทานมักจะสื่อความ
วา “ความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนเปนความขัดแยงดานศาสนา”  แตในความเชื่อ และจากผลการวิจัยหลายชิ้นจะ
พบวา  ความขัดแยงและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนนั้น มิไดเกิดจากหลักการทางศาสนา หรือศาสนิกของแตละ

๑๓๘  Assist. Prof. Phramaha Hansa Dhammahaso, Buddhist Political Economy, 
http://www.mcu.ac.th/En/articlecontent_desc.php?article_id=1208&articlegroup_id=187[๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙]. 

                                                           



๑๔๒ 

ศาสนา หากแตเกิดจากผลประโยชนและความตองการของกลุมคนกลุมหนึ่ง หรือมากกวานั้น ตองการท่ี
จะขยายผลทางอุดมคติท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม แลวพยายามท่ีจะหลักการศาสนามา
ตีความเพ่ือนําไปเปนเครื่องมือสนองตอบตอความ ตองการของลัทธิ และแนวคิดของกลุมคนเหลานั้น  
 เม่ือไดสนทนากับนักการศาสนาหลายๆ ทานจะพบวา  ความจริงแลวปญหาท่ีเกิดข้ึนหลายๆ
ประเด็น  ผูนําศาสนาอยูรวมกันอยางรมเย็นและมีความสุข  โดยเฉพาะอยางยิ่ง การท่ีทานอาศิส พิทักษ
คุมพล  ในฐานะจุฬาราชมนตรี ทานพยายามท่ีย้ําเตือนใหชาวมุสลิม  การจัดสัมมนาระดับนานาชาติ ณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณท่ีวา “การเกิดข้ึนของทุกศาสนาในโลกนี้ ตองเปนไปเพ่ือหลักประกันใหทุกคนอยู
รวมกันอยางสันต”ิ    

อยางไรก็ตาม การท่ีกลุมผลประโยชนทางการเมืองพยายามท่ีจะนําเอาประเด็นทางศาสนาไป
อธิบาย และตีความเพ่ือตอบสนองความตองการทางอุดมการณและแนวคิดของกลุมตน  ซ่ึงอาจจะทําให
เกิดความไมเขาใจระหวางหมูชนท่ีอาศัยอยูรวมกันในสังคมใด สังคมหนึ่งได  ฉะนั้น   เราควรแยกออกจาก
กันใหไดวา ปญหาใดเปนปญหาระหวางกลุมคนท่ีอาศัยอยูในรัฐ และเราควรท่ีจะเจรจาเพ่ือสนองตอบตอ
ผลประโยชน และความตองการใหสอดรับกับความเปนไปของชาติเราไดอยางไร จึงจะทําใหคนในชาติอยู
ร วม กันอย างมีความสุข   ฉะนั้ น  ป ระเด็ น ใด ท่ี เก่ียวขอ งกับการเมืองควรใช การเมืองเข าไป
ดําเนินการ  ประเด็นใดท่ีเก่ียวของกับการตีความหลักการทางศาสนาไปรับใชอุดมการณทาง ความคิดและ
การเมืองก็ควรท่ีจะตองใสใจ และเชิญผูนําทางศาสนามาหาทางออกรวมกัน เพ่ือปองกัน และปองปราม
หลักการและแนวท่ีบิดเบี้ยวไปจากขอเท็จจริงทางศาสนา 

ดวยเหตุดังกลาวนั้น ทานพุทธทาสภิกขุ จึงพยายามท่ีจะนําเสนอหลักการท่ีวาดวย “ตรี
ปณิธาน” เพ่ือเปน “กาวใจ” และสรางหลักการในการอยูรวมกันกับศาสนิกอ่ืนๆ ไดอยางมีความสุข  ซ่ึง
หลักการดังกลาวประกอบไปดวย 
        ๑. การศึกษา และเขาใจศาสนาของตัวเองใหลึกซ้ึง0  
             ทําอยางไรจะทําใหตนเขาถึงหัวใจของศาสนาของตนได ถาทุกคนกลับไปหา กลับไปอาน 
กลับไปศึกษา กลับไปเรียนรู เราจะพบความจริงวาศาสดาของเราทุกศาสนานั้น ปรารถนาจะใหเราทุกคน
อยูรวมกันอยางรุงโรจนมีความสุขซ่ึงสอดรับกับ ประเด็นท่ีทานจุฬาราชมนตรีไดนําเสนอเอาไว  ตัวแปร
สําคัญของความสอดรับกับในลักษณะดังกลาว เราสามารถประเมินไดวา  "สาระสําคัญเหลานี้คือหัวใจ 
หรือรากฐานท่ีเปนแกนแทของทุกศาสนา" 
         ๒. ศาสนิกของทุกศาสนาตองพยายามทําความเขาใจแนวคิดและแนวปฏิบัติของศาสนา
อ่ืน ๆ 
              สําหรับตัวอาตมาเองนั้น นับวาโชคดีท่ีไดมีโอกาสพบเพ่ือนตางศาสนิกอยูเนือง และไดรวม
แลกเปลี่ยนประสบการณทางศาสนาท้ังในประเทศและตางประเทศ (Interface Dialogue)  การไดเรียน 
ไดสนทนาธรรมโตะอิหมาม และบาทหลวง  ท่ีเคยสอนปริญญาตรีเม่ือสิบหาปท่ีแลว  อาตมาก็ไดมีโอกาส
คุยกันเรื่องศาสนาเปรียบเทียบ  (Comparative Religion) ซ่ึงการเปรียบเทียบดังกลาวมิไดหมายถึงการ
เปรียบเทียบใหเห็นวา ทําไมเราจึงตางกัน แตประเด็นคือ มีประเด็นใดท่ีสอดรับกัน และเราจะนําหลักการ



๑๔๓ 

ท่ีสอดรับกับมาแลกเปลี่ยนกัน และนําเสนอเพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดการความขัดแยงและอยูรวมกัน
ของคนใน สังคมไดอยางไร  
         เราจะเขาใจความคิดของเขาเพ่ืออยูรวมกับเขาอยางมีความสุขไดอยางไร  นําเสนอแนวคิด 
“เก้ือกูลและไมกาวกาย เขาใจแตไมปะปน”  ตองเก้ือกูลแตตองไมกาวกายเขา เขาเชื่ออยางไรตองเชื่อ
อยางนั้น ประเพณีเปนอยางไรก็เปนอยางนั้น ปฏิบัติตามครรลองของตัวเองไป   
       หากศาสนาท้ังในสวนท่ีเก่ียวของกับศาสนบุคคล องคกร และศาสนธรรมไมสามารถท่ีจะ
สนองตอบตอประเด็นดังกลาว และทําใหชาวโลกอยูรวมกันอยางสันติสุขได  คําถามคือ “จําเปนอยูหรือไม
ท่ีชาวโลกจะตองนับถือศาสนาเพ่ือเปนท่ีพ่ึงพิง และเปนท่ีรําลึกนึกถึงในสถานการณท่ีตนเองและสังคม
กําลังเผชิญหนากับความขัด แยงและความรุนแรงอยางตอเนื่องและยาวนาน” 
          หลักการของทานจุฬาราชมนตรี และพุทธทาสภิกขุ ท่ีวา ศาสนิกของแตละศาสนาควรหัน
หนาไปศึกษา และใสใจตอหลักการเดิมแทของแตละศาสนาท่ีตัวเองนับถือใหเขาใจอยางถองแท   เราควร
ท่ีปฏิบัติตนใหสอดรับกับหลักการเดิมแทของหลักการท่ีศาสนาตัวเอง นําเสนออยางไร  หลังจาก
นั้น  จําเปนอยางยิ่งท่ีศาสนิกควรใหความใสใจท่ีจะเรียนรู และเขาใจวิธีคิด และการดําเนินชีวิตของศาสนา 
หรือศาสนิกของศาสนาอ่ืน ๆ เพ่ือจะไดมีทาทีและแสดงออกตอกกันในเชิงบวกมากยิ่งข้ึน๑๓๙ 
 นักการศาสนาและนักเผยแผทางศาสนาคริสต มงซินญอร วิษณุ ธัญญอนันต ไดใหความเห็น
ไววา การพยายามเพ่ือใหฝายศาสนาจากทุกชาติพรอมท่ีจะมีคําตอบ สําหรับศาสนิกชนของตน และ
ชวยกัน สงเสริมความเคารพกันและกัน บนขันติธรรมของศาสนา เราไดฟงการบรรยายพิเศษ ของ     
พระพรหม บัณฑิต. ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดใหขอคิดเรื่อง “ขันติ
ธรรมทาง ศาสนา” โดยเริ่มแรกทําใหเราเห็นสภาพทางศาสนาของอาเซียน เรามีพ้ืนฐานตางกันมาก แค
ศาสนา ก็มีความตางกันหลายหลาก แตเราสามารถเปนหนึ่งเดียวกันไดในความหลากหลาย โดยเขาใจคํา
วา “ขันติธรรม” ซ่ึงหมายถึง การเคารพ การยอมรับ และความชื่นชมในความหลากหลายมากมายใน 
วัฒนธรรมตาง ๆ ของโลก โดยถือวา นั่นเปนการแสดงออกของความเปนมนุษย ดังนั้น ขันติธรรม ไมใชแค
มีกับศาสนาตาง ๆ แตสําหรับคนท่ีไมมีศาสนาดวย๑๔๐ 
 อยางไรก็ตาม  เพ่ือใหพรอมจะติดตอกับพ่ีนองตางความเชื่อ ความทาทายมีมากมายสําหรับตัว
เราเองวา การทําอยางไรถือจะมีความสมดุลระหวางการประกาศพระวรสาร และการทําศาสนสัมพันธ 
อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีเราสามารถทําไดทันทีคือ การเริ่มติดตอแบบ “มิตรภาพฉันทมิตร” จากนั้น เม่ือรูจัก
คุนเคย คอย ๆ กาวหนาในความสัมพันธในระดับท่ีลึกข้ึน และสราง ความรวมมือเพ่ือการรวมกันอยาง
สันติ อาจจะเปนการเยี่ยมเยี่ยนกัน, การเรียนรูความเชื่อ, การปฏิบัติ ทางศาสนา, การรวมมือกันทางดาน

๑๓๙  Assist. Prof. Phramaha Hansa Dhammahaso, Buddhist Political Economy, 
http://www.mcu.ac.th/En/articlecontent_desc.php?article_id=1208&articlegroup_id=187[๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙]. 

๑๔๐ มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 

                                                           



๑๔๔ 

สังคมและงานเมตตา๑๔๑ ถาพระเปนเจาเปนองคแหงสันติธรรม เราก็ตองปฏิบัติกับเพ่ือนพ่ีนอง เพ่ือสราง
สันติธรรมแกกัน และกันดวย เหมือนท่ีองคพระเยซูเจาไดเคยบอกเราวา “ผูใดแสวงหาสันติภาพ ผูนั้นจะ
ไดพบองคพระผู เปนเจา”(มธ.๕:๗)๑๔๒ 
 ในแนวทางศาสนาอิสลามนั้น การสื่อสารกันแบบตัวตอตัวในทามกลางความขัดแยงนั้นยอมมี
ผลดีกวาการละเลยปญหาหรือใชความรุนแรงในการแกไขปญหา การเจรจาสื่อสารกันจึงเปนการชวยลด
ความขัดแยงท่ีรุนแรงลงไดและชวยแสดงออกถึงความเสียใจท่ีเคยกระทําไปโดยทุกฝาย ในท่ีนี้ ผูเปนคน
กลางมีบทบาทสําคัญในการเจรจาสรางสันติภาพเพ่ือลดความขัดแยงอันอาจนําสูการใชความรุนแรง
อิสลามสนับสนุนใหมุสลิมมีบทบาทและทําหนาท่ีในการเปนผูประสานข้ัวขัดแยงเพ่ือใหเกิดความเขาใจซ่ึง
กันและกัน ดังในคัมภีรท่ีไดกลาวไววา  
 “และหากมีสองฝายจากบรรดาผูศรัทธาทะเลาะวิวาทกัน พวกเจาก็จงไกลเกลี่ยระหวางท้ัง
สองฝาย หากฝายหนึ่งในสองฝายนั้นละเมิดอีกฝายหนึ่ง พวกเจาก็จงปรามฝายท่ีละเมิดจนกวาฝายนั้นจะ
กลับสูพระบัญชาของอัลลอฮฺ ฉะนั้นหากฝายนั้นกลับ (สูพระบัญชาของอัลลอฮฺ) แลวพวกเจาก็จง
ประนีประนอมระหวางท้ังสองฝายดวยความยุติธรรม และพวกเจาจงใหความเท่ียงธรรม(แกท้ังสองฝาย) 
เถิด แทจริงอัลลอฮฺทรงรักใครบรรดาผูใหความเท่ียงธรรม” อัล-กุรอาน (๔๙: ๙) 
  “ไมมีความดีใด ๆ ในการพูดซุบซิบอันมากมายของพวกเขา นอกจากผูท่ีใชใหทําทานหรือให
ทําสิ่งท่ีดีงาม นอกจากผูท่ีใชใหทํางานหรือใหทําสิ่งท่ีดีงาม หรือใหประนีประนอมระหวางผูคนเทานั้น และ
ผูใดกระทําดังกลาวเพ่ือแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺแลว เราจะใหแกเขาซ่ึงรางวัลอันใหญหลวง” 
อัล-กุรอาน (๔: ๑๑๔) 
 ดังนั้น จากคําสอนของอิสลามใหหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาดวยความกาวราวรุนแรงและมีอคติ
ระหวางกันจึงสอดคลองและมีประสิทธิภาพตามหลักการของการสรางสันติภาพเพ่ือลดความขัดแยงท่ีจะ
นําสูความรุนแรง๑๔๓  
 
 ๔.๒.๕.๕ แนวทางการอยูรวมกันระหวางศาสนา  
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ไดกลาวไววา ศาสนามีความสําคัญในการสรางสันติภาพ  เพราะ
โดยพ้ืนฐานแลวศาสนามุงสรางสังคมใหเกิดสันติสุข กลาวคือ สรางมนุษยใหพบแสงสวางความดีงาม 
ดังนั้น บริบทของสันติภาพจึงเหมาะสมกับบริบทของศาสนา เพราะปรัชญาและปณิธานของทุกศาสนา
ยอมเปนไปเพ่ือเปนท่ีพ่ึงพาของชาวโลก   ทุกศาสนาควรเขามาทําหนาท่ีท่ีจะทําใหมนุษยชาติหาย
หวาดกลัวหรือหวาดระแวงซ่ึงกันและกัน   เปนสะพานเชื่อมใหเกิดการอยูรวมกันอยางรมเย็น  ดวยเหตุ
ท่ีวาคําสอนทางศาสนาจะทําใหมนุษยชาติไมตกอยูในหวงเหว และหลุมพรางของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  

๑๔๑ มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 
๑๔๒ มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 
๑๔๓ สุชาติ เศรษฐมาลินี,  การสรางสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม : หลักการและคุณคา, สถาบัน

ศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ, มหาวิทยาลัยพายัพ: เชียงใหม, http://www.deepsouthwatch.org/node/๕๖๒๒ 

                                                           



๑๔๕ 

รูเทาทันโดยไมตกเปนทาส  และเสพสิ่งเหลานี้ ในฐานะเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงเผาพันธุ  และ 
สรางสรรคคุณประโยชนใหแกตัวเองและสังคมโลก  ทําอยางไรเราจึงจะนําคําสอนท่ีทรงคุณคามาชวย
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากการแยงชิงสูการแบงปน  จากผูรับมาเปนผูให        จากความโกรธมาเปนความรัก
หรือการใหอภัย เปนตน  จากหนาท่ีหรือเปาหมายของศาสนา จะเปนชองทางซ่ึงทําหนาท่ีไดดีกวาองคกร
หรือหนวยงานดานอ่ืน ๆ  เพราะวาศาสนามีคําสอนท่ีครอบคลุมทุกดาน กลาวคือ  
             ๑.  ตนทานแหงความรัก  ศาสนมุงเนนใหมนุษยรูจักรักผูอ่ืน  เพราะมนุษยไมสามารถอยูคน
เดียวในโลกใบนี้ได  มนุษย สัตวทุกชนิด และธรรมชาติสิ่งแวดลอมมีความจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยและกัน 
ชวยเหลือกัน  เพ่ือการดํารงเผาพันธุ และเปนเครื่องมือสําคัญในการหลอเลี้ยงวิถีชีวิต ดําเนินชีวิตเพ่ือใหสิ่ง
เหลานี้รอดเพ่ือพัฒนาคุณคาอ่ืนๆ ตอไป  ดังนั้น ศาสนาจะเปนเครื่องมือหรือชองทางเชื่อมหรือกระตุนให
สังคมไดตระหนักและ  การเปดพ้ืนท่ีใหแกคนอ่ืน หรือสิ่งอ่ืนๆ โดยการแบงปนความรัก ความปรารถนาดี
ตอกัน  
             ๒.  การใหเพ่ือสละและแบงปนเพ่ือผูอ่ืน   การดํารงอยูของมนุษยชาติท่ีตองสัมพันธกับวิถีโลก
มีความสัมพันธกับปจจัย ๔ และโลกธรรมอยางแยกไมออก  เนื่องจากมนุษยมีความจําเปนในการของการ
ดํารงชีวิตเพ่ือความอยูรอด ดวยเหตุนี้ศาสนาจะเปนผูมากระตุนใหสังคมเกิดการใหทานหรือการแบงปน
อนุเคราะหตอกันและกัน  อีกอยางหนึ่งการแบงปนเปนความสอดรับกับความตองการของคน หรือกลุม
คน   การแบงปนชวยเหลือจะเปนเกณฑมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติเพือการแบงปนกันอยางเสมอภาค
และยุติธรรม      
  ๓.  การมีจิตอาสาเพ่ือความสุขตอคนอ่ืน   ศาสนาทุกศาสนามีเปาหมาย คือ ความสุข ไมวา
จะเปนสวรรค หรือการประทานพรใด ๆ ก็ตาม  ลวนเปนเปาหมายความสุขท่ีมนุษยตองการ  ความสุขใน
บริบทนี้  ครอบคลุมถึงความสุข ท้ังในระดับปจเจก ครอบครัว สั งคม ประเทศชาติ  และสังคม
โลก   ความสุขมิอาจเกิดข้ึนไดโดยบังเอิญ  ตองอาศัยการออกแบบกิจกรรม หรือการดําเนินการใน
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่งทางศาสนา  ศาสนาจะชวยตอบสนองหรือเปนชองทางเขาสูความสุขท้ังภายใน
และภายนอก ท้ังตนเองและผูอ่ืน     

๔.  ตนแบบของการส่ือสารดวยเมตตาและเปนประโยชน    กระบวนการทางศาสนามี
หลักการใชวาจาหรือ การสื่อสารท่ีเปนกุศลหรือเปนมาตรฐานของความเปนบัณฑิต  เปนรูปแบบท่ีควร
นํามาศึกษาและใชเปนวิธีการสื่อสารเพ่ือสันติภาพได ทําใหสังคมเกิดการออกแบบถอยคําโดยผาน
กระบวนการคิดอยางมีเหตุมีผล ผานการปรุงแตงทางอารมณท่ีเนนเรื่องความรูสึกรัก และใสใจกันและกัน
อยางมีเมตตากรุณาตอกัน   ตัวอยางเชน หลักการใชวาจาทางพระพุทธศาสนาท่ีวา วาจาจะตองจริง 
ไพเราะ ไมเหมาะกาล ประสานสามัคคี มีประโยชน และมีเมตตา   หลักเกณฑในมิติทางศาสนาเชนนี้จะ
เปนกรอบท่ีจะทําใหสังคมมีการสื่อสารท่ีกอใหเกิดสันติภาพในสังคมได    
              ๕. ศูนยกลางแหงสันติสุขภายในและภายนอก  ทุกศาสนาตางมีหลักในการพิจารณาสภาพ
กายและจิตใจของตนใหบริสุทธิ์ ทางพระพุทธศาสนาไดอาศัยลมหายใจเปนเครื่องมือหรือชองทางในการ
ชําระจิตของตนใหปราศจากความโกรธ เกลียด ปองราย เกลียดชัง อิจฉาริษยา และอาฆาตมาดราย  



๑๔๖ 

ดังนั้น กระบวนการชําระจิตใหบริสุทธิ์จึงเปนชองทางท่ีจะนําสังคมใหเกิดความสงบท้ังภายในและ
ภายนอกได๑๔๔ 
 
 ๔.๒.๖ สรุป 
 จากการวิเคราะหเชิงบูรณาการเพ่ือนําคําสอนในแตละศาสนาตามกรอบ ๔ ประการ ๑. หลัก
แนวคิดการพัฒนาดานกายภาพ ไดแก ดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติ หรือดานการสงเสริมอาชีพความเปนอยู  
๒. หลักแนวคิดการพัฒนาดานพฤติกรรม ไดแก ทาทีการแสดงออกตอการอยูรวมกัน   ๓. หลักแนวคิด
การพัฒนาดานจิตใจ ไดแก การฝกฝนอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ๔. หลักแนวคิดการพัฒนาดานปญญา 
ไดแก การสงเสริมความรู ความเขาใจ การแสวงหาองคความรูเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  อาจจะแตกตางกัน
ออกไปมาก แตอยางไรก็ตามจะเห็นไดวา ศาสนาท้ัง ๔ ศาสนาหากรวมมือกันยอมจะสามารถอํานวย
ประโยชนตอการพัฒนามนุษย สังคมโลกในการอยูรวมกันอยางสันติสุขไดท้ังภายนอกและภายใน  
 การบูรณาการคําสอนแนวคิดและวิธีปฏิบัติในแตละศาสนาภายใตกรอบ ๔ ประการนี้  จะทํา
ใหเห็นชุดคําสอนและแนวทางปฏิบัติของแตศาสนาท่ีชวยสงเสริมพัฒนาสังคมใหเกิดการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข   เพ่ือใหคําสอนไดสะทอนบริบทการสรางเสริมสันติสุขตอสังคมใหเห็นไดชัดเจนมากข้ึน  จึงจัดคํา
สอนและแนวทางปฏิบัติแตละศาสนาภายใตกรอบดังกลาวเพราะสังคมมีความหลากหลายทางดานความ
เชื่อและความหลากหลายทางดานวัฒนธรรประเพณี จําเปนตองมีการเรียนรูแลกเปลี่ยนเพ่ือศึกษาทํา
ความเขาใจซ่ึงกันและกันใหมาก  การเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีตรงและรวดเร็วท่ีสุด คําสอนในแตละศาสนาเปน
เหมือนไฟสองทาง เปนดั่งคบเพลิง  ชวยชี้ทางแหงความเขาใจในแนวคิด หลักการความดี และชี้ใหเห็น
วิธีการหลีกเลี่ยงจากความชั่วตางๆ   ศาสนาไดสอนใหเราไดเรียนรูจากประสบการณในอดีต และรูจัก
เรียนรูกับสิ่งๆ ใหม โดยไมหลงผิดไปจากวิถีแหงศาสนา  ท่ีสําคัญการนําองคความรูทางศาสนาท่ีแทจริงจะ
ชวยพัฒนาตอการอยูรวมกันท่ีแสดงใหเห็นถึงดินแดนแหงสันติภาพ  ทําใหคนรูจักเขาใจกัน ไมมีอคติกัน 
หรือความไมเขาใจกัน หรือทนไมไดกับความแตกตาง    
 ดังนั้นแลวกลาวไดวาคําสอนทางศาสนาสามารถเปนเครื่องมืออยางดียิ่งในการชวยพัฒนาเพ่ือ
ทําใหเกิดความสันติภาพท้ัง ๔ ดานท่ีกลาวมา  เพ่ือใหสังคมมีความเขมแข็ง สรางปญญาเสริมเศรษฐกิจ 
เพราะเปนการศึกษาแท ๆ สอนใหคนพัฒนาชีวิตใหดีงาม โดยมีเปาหมายใหเกิดการพัฒนาสังคมรวมกัน  
และเพ่ือสะทอนความเอกภาพในความ เปนความหลากหลายท่ีไมมีความแตกแยก ไมบังคับใหคนมาเปน
เอกภาพเดียว สังคมโลกกวางมีเอกภาพในความหลากหลาย ดังนั้น สังคมจึงตองมีวัฒนธรรมศาสนาท่ี
หลากหลายแตมีความสวยงาม  คําสอนสอนแตละศาสนาแมวาจะใชภาษาตางกันบาง หรือ มีขอปฏิบัติท่ี
ตางกันบางแต เปาหมายนัยสําคัญลวนมุงหวังความสุขตอเพ่ือนมนุษยดวยกัน  ศาสนาจึงมีคุณคาเพราะ

 ๑๔๔ ขันติธรรมทางศาสนากับความอยูรอดของมนุษยชาติ Religious Tolerance and the Survival 
of Humanity  พ ร ะ ม ห า ห ร ร ษ า  ธ มฺ ม ห า โ ส , ร ศ .ด ร .   ผู ช ว ย อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ า ย วิ ช า ก า ร , 
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๑๔๗ 

ชวยสรางประโยชนสุขตอมนุษยชาติ จากกรอบท่ีผูวิจัยไดบูรณาการหัวขอออกเปน ๔ ดังท่ีไดกลาวมาแลว
นั้น 
 
๔.๓ สรุป  
 จากการศึกษาเพ่ือบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา ผูวิจัย
เห็นวาการพัฒนาสังคมมนุษย คือ การมุงสรางประโยชนสุขตอสังคม  เริ่มแตการรูจักปฏิบัติตนท่ีดีตอ
สภาพสิ่งแวดลอมภายนอกและภายใน  มีการสํารวมกาย วาจาและใจบนพ้ืนฐานของศีล คือ  พัฒนา
พฤติกรรมท่ีไมเบียดเบียน แตเปนพฤติกรรมท่ีสรางสรรคเก้ือกูลท่ีเหมาะสมตอความตองการข้ันพ้ืนฐาน
ของมนุษย๑๔๕ โดยแยกเปนความตองการพ้ืนฐานของมนุษยทางกายภาพ  ไดแก  ความตองการทาง
รางกาย หมายถึง ความตองการปจจัย ๔ คือ  ๑. ความตองการทางเศรษฐกิจ ไดแก เครื่องนุมหม อาหาร 
ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค  ๒. ความตองการทางสังคม หมายถึง ความปรารถนาสรางหลักฐานทาง
ครอบครัว หลักฐานในหมูคณะ ในชาติ และกวางออกไปถึงความตองการผูกพันระหวางชาติ เชน สถาบัน
ครอบครัว สถาบันชาติ เปนตน  ๓. ความตองการทางจิตใจหรือทางศาสนา หมายถึง ความจําเปนตองมี
ศีล คือ การละเวนจากความชั่ว และมีธรรม คือ การประพฤติปฏิบัติท่ีดีงาม อันเปนรากฐานของกิจการท้ัง
ปวง และตองการใหหลักธรรมทางศาสนาเปนเครื่องมือพัฒนาคน เพ่ือควบคุมคนใหมีความประพฤติท่ีดี
งามแกสังคมของตน ๔. ความตองการรูแจงเห็นจริง หมายถึง การใชเหตุผลเพ่ือเขาใจชีวิต ๕. ความ
ตองการรกัษาผลประโยชนของหมูคณะ สังคม ใหปลอดภัย ๖. ความตองการเสรีภาพในการดําเนินชีวิตไม
ตกเปนเหยื่อของสิ่งใด ๖. ความตองการใหผูมีความสามารถ ทําคุณประโยชนแกสังคม๑๔๖ 
 อยางไรก็ตาม มนุษยมีความตองการความสุขจึงตองขวนขวายคนหาแนวทางและปฏิบัติเพ่ือ
เขาถึงความสุขหรือความตองการนั้น ๆ  การนําหลักคําสอนทางศาสนามาประยุกตใชในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพราะจะไดพัฒนาตนเองใหสามารถปฏิบัติหนาท่ี
กิจกรรมไดอยางปกติสุข และยังไดชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพ่ือความเปนผูอยูใกลชิดศาสนาของตน กลาวไดวา
เปนการปฏิบัติท่ีไมเสื่อมถอย ทําตนใหตั้งอยูในศีลอันดีของศาสนา  ท้ังยังเปนการทําตนเองใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี เพราะถายังไมสิ้นกิเลสอาสวะ มนุษยก็จําเปนตองพัฒนาตน จนกระท่ังบรรลุถึงปรมัตถประโยชน
สูงสุด๑๔๗ เชน ในแนวทางพระพุทธศาสนา คือ การสรางความหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง จากความ

๑๔๕ พระธรรมปฎก, (ป.อ.ปยุตฺโต), การพัฒนาท่ีย่ังยืน, พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, 
๒๕๔๓), หนา ๒๓๘. 

๑๔๖ พระมหาสมชาย เกิดแกว, “พระพุทธศาสนาในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง: ศึกษาเปรียบเทียบการตักบาตร
ของพุทธศาสนิกชนในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร และอําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี” วิทยานิพนธ
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗), หนา ๓๐. 

๑๔๗ ขุ.จู.(บาลี) ๓๐/๖๗๓/๓๓๓. 

                                                           



๑๔๘ 

เปนปุถุชนสูอริยะชน ซ่ึงสามารถสละโลกียวิสัยเสียได แลวยอมไมมาเกิดสูภพใด ๆ อีกตอไป จัดเปน
ผูพัฒนาตนดีแลว และเปนแสงสวางของตน๑๔๘ เปนตน     
 นอกจากนี้ การบูรณาการคําสอนทางศาสนาเพ่ือการนํามาใชในสังคมนันน  ยังชวยทําใหเกิด
ความกรุณาตอผู อ่ืนดวย คือ ทําใหเกิดความเขาใจและเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย คิดจะชวยเหลือ 
ตลอดจนชวยใหสามารถวางตนเปนกัลยาณมิตร สามารถคิดหาวิธีชวยแกไขปญหา วัตถุประสงคของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี คือ เพ่ือฝกฝนพัฒนาคนใหรูจักปฏิบัติตอชีวิต หรือ ดําเนินชวีิตอยางถูกตองมีสันติ
สุข ใหรูจักแกปญหาชีวิต และหาทางออกจากความทุกขไดดวยดี โดยไมกอใหเกิดโทษพิษภัยแกผูอ่ืนและ
แกสังคม ใหรูจักแสวงหา และ เสพความสุขทางวัตถุอยางถูกตอง ปราศจากโทษพิษภัย ไรการเบียดเบียด 
และพรอมท่ีจะใชสิ่งอํานวยความสุขนั้น ๆ ในทางท่ีเก้ือกูลแก ผู อ่ืนและสังคม และใหพรอมและมี
ความสามารถ บางอยางในการท่ีจะเอ้ืออํานวยความสุขแกผูอ่ืน และแผขยายความสุขออกไปในสังคม๑๔๙  
 อยางไรก็ตาม วัตถุประสงคท่ีแทจริงสวนหนึ่งของแตละศาสนา ก็เพ่ือใหมนุษยรูจักพ่ึงพา
ตนเองไดโดยไมตองข้ึนตอวัตถุภายนอกทุกอยางไป แตอาจจะพ่ึงวัตถุภายนอกในกรณีท่ีจําเปนตอสุขภาพ 
อนามัย ความจําเปนดานปจจัย ๔ มีเครื่องนุมหม อาหาร ท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรค แตไมใชแสวงหาเพ่ือ
มอมเมาจิตใจใหเกิดการสะสมจนไมรูจักเพียงพอ ฉะนั้นแลว จุดมุงหมายของคําสอนทางศาสนาลวน
เปนไปเพ่ือใหรูความสําคัญในการดําเนินชีวิต จะไดแกปญหาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ
ไมประมาทในการทํากิจการ โดยผานกระบวนการฝกฝนอยางเปนระบบ เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดี
งามและสงผลตอการอยูรวมกันของคนในสังคมอยางสันติสุข  การจัดคําสอนและแนวทางปฏิบัติของแตละ
ศาสนาตามกรอบแนวคิดในการสรางเสริมสังคมใหเกิดสันติสุข ท่ีรอบรอบ และครอบคลุม หรือรอบดาน 
และพิจารณาอยางถ่ีถวนจะเปนการสรางสรรคสังคมใหพบหลักการและวิถีทางในการดํารงอยูรวมกันหรือ
รวมกันอยางงดงาม แมนวาจะมีความแตกตางในความความเชื่อหรืออุดมการณอะไรก็แลวแต ก็ไมเปน
อุปสรรคในการปรารถนาดีตอกันในฐานะเปนมนุษยท่ีเกิดมาในโลกใบนี้เฉกเชนเราและเขา 
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บทที่ ๕ 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบูรณาการองคความรูหลักการ และวิถีปฏิบัติตามแนวทาง
ศาสนา เพ่ือการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ” ผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการศึกษา ๓ ประเด็น 
ดังนี้คือ  
  ๑. เพ่ือศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพตามหลักศาสนา  
           ๒. เพ่ือเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพระหวางศาสนา  
            ๓. เพ่ือบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา  

จากการศึกษาสรุปผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ขอท่ี ๑ คือ หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสราง

สันติภาพตามหลักศาสนา พบวา 
 บริบทของแนวคิดสันติภาพ ความเปนจริงธรรมชาติของมนุษยหรือสัตวท้ังหมด ตางก็
ปรารถนาความสงบปลอดภัย และความสุขในชีวิต ความสุข คือ นัยยะแหงสันติภาพ  คําวาสันติภาพ
จึงมีความหมายและขอบเขตกวางขวางกวาภาวะปลอดสงครามหรือสภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง 
กลาวคือ มนุษยมีความขัดแยงกันได ก็ไมไดหมายความวามนุษยขาดสันติภาพ ตราบใดท่ียังไมเลือกใช
วิธีการรุนแรงในการจัดการกับความขัดแยง กลาวโดยรวมแลว  สันติภาพเชิงอุดมการณหรืออุดมคติท่ี
ปราศจากความขัดแยง กับสันติภาพท่ีไมไดปฏิเสธความขัดแยง และเปนสันติภาพในระดับท่ีอยูกับ
ความขัดแยง โดยไมใชความรุนแรงตอกัน   ขอเรียกรองหรือตองการสันติภาพเกิดจากสภาพ
สถานการณความขัดแยงเกิดปรากฏมีข้ึนมากมายในหลายสังคมไมวาจะเปนความขัดแยงระหวาง
บุคคล ความขัดแยงระหวางองคกร จนถึงความขัดแยงระหวางประเทศ  มีการรบพุงกัน  ตอสูกันจึง
เกิดเปนสงคราม 
 ลักษณะและประเภทของความขัดแยงความขัดแยงมีความเก่ียวของกับพฤติกรรม (การ
กระทํา) ของบุคคล ความขัดแยงเปนความรูสึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุมคน ท่ีมีความคิดเห็น 
คานิยม และ เปาหมายไมเปนไปในทางเดียวกัน ความขัดแยงดังกลาวอาจจะสะทอนออกมาใน ๒ 
ลักษณะ  กลาวคือ  ลักษณะเชิงบวก และลกัษณะเชิงลบ 
 แนวคิดทฤษฎีวาดวยสันติภาพ สันติภาพ หมายถึง ความสงบ  เปนสภาพการแกปญหา
โดยไมใชกําลังสภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง ไมวาจะเปนความรุนแรงเชิงโครงสราง หรือความ
รุนแรงในมิติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแลวทําใหสังคมปราศจากสันติสุข สันติภาพมิอาจเกิดข้ึนไดดวยความ
บังเอิญ  แตเกิดข้ึนไดจากกระบวนการหรือวิธีการท่ีเปนระบบและรูปแบบชัดเจนและพิสูจนได  
กลาวคือ สันติภาพเกิดข้ึนไดตองใชสันติวิธี  นอกจากนี้สันติภาพยังหมายรวมถึงหนทางหรือแนวทางท่ี
จะกระทํา วิธีท่ีจะกอใหเกิดความสงบ เชน เจรจาสงบศึกโดยสันติวิธี  สันติวิธีมีหลายความหมาย 



๑๕๐ 

ไดแก “วิธีการท่ีไมใชความรุนแรง วิธีการปฏิบัติท่ีไมรุนแรงในการแกปญหาหรือดําเนินชีวิต” “สันติวิธี
เปนวิธีท่ีกลุมบุคคลหรือมวลชนใชตอสูเพ่ือใหไดมาในสิ่งท่ีตองการ” ดังนั้น สันติวิธีจึงหมายถึงวิธีการท่ี
ไมใชความรุนแรงท้ังทางตรงและทางออมในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองและสังคม   เปน
เครื่องมือในการจัดการกับความขัดแยงไดดวยความสงบและไมใชความรุนแรง รวมไปถึงการใชชีวิต
ดวยสันติวิธี  
 สันติภาพในมิติของนักวิชาการ การสรางสันติภาพใหเกิดมีข้ึนในสังคมนั้น  นักวิชาการ
สวนใหญเชื่อวาสันติภาพเกิดจากความรูความต้ังใจในการท่ีจะสรางใหมีข้ึน กลาวคือ การสราง
สันติภาพเปนทฤษฎีท่ีมีหลักการหรือข้ันตอนวิธีการ  เปนกระบวนการและแนวทางท่ีแนนอนและ
หลากหลาย ดังท่ีปรากฏใหเห็นในสังคมโลก ๓ แนวทาง หรือ ๑๖ วิธีการ  ไดแก การจัดการความ
ขัดแยงโดยวิธีทางการทูต หรือ การจัดการความขัดแยงโดยวิธีทางกฎหมาย ทางเลือกเชิงสันติอ่ืน เปน
ตน 
 สันติภาพในมิติของศาสนา ศาสนาเปนความเชื่อถือของมนุษย เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
และเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอันประเสริฐ  ทุกศาสนาลวนมุงสอนใหคนเปนคนดี สามารถอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข อุดมการณของการกอตั้งศาสนาเปนไปเพ่ือใหโลกสงบรมเย็น  อุดมการณ
ของศาสนาไมใชเพ่ือทําลายราง แตเปนการสรางสัมพันธภาพระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสัตว 
หรือระหวางมนุษยกับสิ่งท่ีอยูรอบตัว  คุณคาของศาสนายอมมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในอันท่ีจะ
เขาไปชวยฟนฟู และเชื่อมสมานสังคมโลกใหสามารถปรับวิธีคิด และทาทีของการอยูรวมกันไดอยาง
สันติสุข  สามารถยอมรับ และอดทนตอความแตกตางทางวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา อุดมการณและ
ความเชื่ออยางมีสติ  การการสรางสันติภาพในมิติของศาสนา ๕ ศาสนา กลาวคือ ศาสนาพุทธ คริสต 
อิสลาม ซิกข ฮินดู เพ่ือเปนทางเลือกและทางรอดของสังคมโลกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข เพราะ
แมวาโลกจะกาวไกลไปขนาดไหน ศาสนาก็ยังเปนปจจัยท่ีสําคัญตอชีวิตมนุษยชนิดท่ีไมอาจมองขามได  
ดังนั้น สันติวิธี ในมิติของศาสนาจะเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน  และจะเปนพ้ืนฐานแหง
สันติภาพท่ียั่งยืน    
 การสรางสันติภาพหรือสันติสุขให เกิดข้ึนในสังคมมนุษยนั้นมีหลากหลายวิธีและ
หลากหลายองคกร   แตสันติภาพก็ใชวาจะเกิดข้ึนไดอยางถองแท  ดังนั้น มิติสันติภาพควรจะมีมิติ
ของศาสนาดวย   ดวยวามนุษยสวนใหญตางก็นับถือศาสนาเปนวิถีชีวิตอยูแลว   อีกอยางหนึ่งศาสนา
นั้นตางมีเปาหมายและปณิธานในการกอตั้งก็เพ่ือสรางความสุขใหแกมนุษย  ดังนั้นเราควรมาชวยกัน
คนหาเครื่องมือหรือแนวทางการสรางสันติภาพจากบริบทของแตละศาสนา   ความจริงหากศาสนาไม
สามารถท่ีจะทําใหผูนับถือมีความสุขในการอยูรวมกันหรือการดําเนินชีวิต  ไมสามารถลดความ
หวาดระแวง และหวาดกลัวตอมนุษยดวยกันแลว   คุณคาของศาสนายอมลดนอยลงไป  ดังนั้น
นอกจากจะเปนการอาศัยศาสนาเปนทางเลือกแลว  ในอีกดานหนึ่งยังชวยใหทุกคนท่ีนับถือศาสนาได
หันไปศึกษาศาสนาของตนใหถองแท  ใหเขาใจศาสนาของตนไดอยางลึกซ่ึง  ดวยเชื่อวา เม่ือทุกคน
เห็นคุณคาของศาสนาท่ีสามารถสรางสันติภาพได  ก็จะพยายามศึกษาและปฏิบัติเพ่ือใหเขาถึงเนื้อแท 
หรือแกนแทของศาสนา  เม่ือทุกคนใหความสําคัญตอศาสนาก็ยอมเปนหลักประกันไดวาทุกคนยอม
คนพบชองทางการเขาถึงความสุข   เพราะวาศาสนาทุกศาสนาลวนมีนัยท่ีมุงเนนใหมวลมนุษยชาติอยู



๑๕๑ 

รวมกันอยางสงบ และสันติ  อีกท้ังเปนไปเพ่ือการสนับสนุนและสงเสริมแนวทางสันติภาพ สันติวิธี
ความสมานฉันท และความปรองดองของคนในชาติและสังคมโลก 
 การใหความสําคัญตอศาสนายอมเปนการยืนหยัดในคําสอนและชวยกันเผยแผคําสอนท่ี
สรางสรรคสันติภาพใหกวางขวาง  ดวยวาถาศาสนามีคนศึกษาหรือรูนอยยอมเปนเหตุใหคนบางคนทํา
การบิดเบือนหรือแปรรูปคําสอนหรือหลักการทางศาสนาท่ีทรงคุณคาไปสูการรับใชอุดมการณ 
ผลประโยชนความตองการ และอํานาจของกลุมตน หรือองคกรของตน ซ่ึงศาสนาอาจตกเปน
เครื่องมือท่ีถูกนําไปใชสรางความขัดแยงได  ดังนั้น มิติของสันติภาพทางศาสนายอมมีแนนอน 
เพียงแตไมไดรับการเผยแผใหแพรหลาย   ทุกฝายไมวาจะเปนศาสนบุคคลหรือองคกรทางศาสนา
ตางๆตองพยายามชักนํา และชักพาใหศาสนิกท่ีเคารพศรัทธาและนับถือใหหลุดออกไปจากกับดักของ
ความขัดแยง  นําคําสอนทางศาสนามารับใชมนุษยชาติเพ่ือการรูเทาทันและพัฒนาตัวเองและสังคมให
อยูรวมกันอยางมีความสุข  มารวมกันคนหาแนวทางหรือสงเสริมการสรางความรัก ความเมตตา 
กรุณา การแบงปนชวยเหลื่อ  การอดทน การใหอภัยใหเกิดข้ึนออยางแพรหลาย  ดวยเชื่อวา เม่ือ
ศาสนามีบทบาทเปนแกนนําในการสรางสรรคสันติภาพ สภาวะความคิดท่ีเกิดจากการเกลียดชัง การ
มุงรายกันก็จะลดนอยลงและไมปรากฏ  จะกอเกิดสังคมแหงการใหอภัยและอดทนตอกันและกันมาก
ข้ึน  
 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ขอท่ี ๒ คือ เปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการ
สรางสันติภาพระหวางศาสนา พบวา 
   คุณคาและความสําคัญของศาสนา การมีความเขาใจในแตละศาสนาจะทําใหเกิดการ
ปรับตัว หรือปฏิบัติ และนําคําสอนทางศาสนามาใชใหเกิดสันติสุขตอสังคมในหลายมิติได เชน  เพ่ือ
การดํารงรักษาความบริสุทธิ์ของคําสอนไว   การศึกษาคําสอนเพ่ือใหเราไดเขาใจอยางทองแทในคํา
สอนแตละศาสนา   เพ่ือปองกันการนําเอาศาสนาเปนเครื่องมือในการหาผลประโยชนใหแกตนเอง  
เชน นักการเมือง และอ่ืนๆ ซ่ึงอาจกอปญหาไดในอนาคต  ทุกฝายควรชี้นําใหทุกฝายยึดหลักการทาง
ศาสนาไว  ดังนั้น การพัฒนา ฝกฝนอบรมเพ่ือใหมนุษยมีความรู มีจริยธรรม มีความม่ันคงในหลักคํา
สอนทางศาสนา คือ มีความเขาใจในปญหาของชีวิตและตระหนักในคุณคาของหลักธรรมใหมากข้ึน จึง
มีความจําเปนท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาตอการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคมมนุษย      
  หลักการและวิธีปฏิบัติทางศาสนา ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ความเชื่อทางศาสนาท่ี
แตกตางหลากหลาย กอใหเกิดวิถีปฏิบัติท่ีแตกตาง แบงแยก และแปลกแยก โดยแตละศาสนามี
อุดมการณมุงม่ันท่ีจะธํารงรักษาความบริสุทธิ์ ความม่ันคง ของศาสนาและหลักศรัทธา ทําใหเกิด
ภาวการณยึดม่ันถือม่ัน  นําไปสูการไมลงรอยกันในท่ีสุด  นอกเหนือจากความแตกตางหลากหลาย
ระหวางชาติพันธ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความแปลกแยก มีพ้ืนฐานท่ีตั้งอยูบนอคติทาง
ศาสนา แฝงเรนไวดวยความรูสึกตอตานกัน เปนศัตรูกัน ถือเขา ถือเรา โอกาสท่ีจะเกิดความ
กระทบกระท่ังกันไดงาย แมในเรื่องเล็กนอย ท่ีโนมนําไปสูความรูสึกดูหม่ิน ดูแคลน  และการกระทําท่ี
รุนแรง  ความขัดแยงทางศาสนาเปนความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนงายและรุนแรง เนื่องจากผูนับถือศาสนา
แบบยึดม่ันถือม่ันจะเห็นวาศาสนาหรือลัทธิท่ีตนนับถือดีกวาของผูอ่ืนละไมยอมรับคนตางศาสนาตาง
ลัทธิ ท้ังนี้เพราะคนเหลานั้นมีพ้ืนฐานความเชื่อตางกันและตีความศาสนาไปตามความเชื่อของตน   ผล
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ท่ีตามคือ แบงแยก แขงขัน ไมไวใจกัน เม่ือเกิดการแขงขันก็ตั้งปอมสูกันและไมไวใจกัน ก็อยากทําลาย
ฝายตรงขาม 
 
   เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางศาสนา ดังนี้ 

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางระหวางศาสนา 
รายการ พุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข 
ศาสดา -พระพุทธเจา 

-ไมมีพระเจา 
-เอกเทวนิยม 
-พระเจา คือ พระ
ยะโฮวาห 
-ศาสดา คือ พระ
เยซ ู
- ย อ ม รั บ ใ น
เอกภาพของพระ
เยซู  และหลักตรี
เอกภาพ หมายถึง 
พระเจา  ทรงเปน
หน่ึงเดียวในสาม
บุคคล คือทรงเปน
พระบิดา พระบุตร 
และพระจิต -พระ
เยซูคื อพระผู ม า
โปรดองคจริง  
-พระเยซูคือมนุษย
ท่ี เป น บุ ต ร ข อ ง
พระเจา  

-เอกเทวนิยม 
-มีพระเจาแตพระองค
เดียวคืออัลลาะหทรง
เปนพระผูสรางสรรพ
สิ่ง  ยอมรับในเอกภาพ
ของอัลเลาะห และ
ยอมรับความเปน
ศาสดาของทานมฮุํามดั 

-พหุเทวนิยม 
-ตรีมูรติ ไดแก 
มหาเทพ ๓ องค 
คือ พระพรหม 
พระนารายณ 
และพระศิวะ 
-ไมมศีาสดาผู
กอตั้ง 

-เอ ก เท ว นิ
ยม 
-พ ร ะ เจ า  : 
วาเฮคุรุ 
- ศ าส น ด า 
๑๐ ทาน 

เปา 
หมาย
สูงสุด 

-นิ พ พ า น  
การหมดสิ้ น
กิ เลส  ท่ี เป น
เห ตุ ใ ห เ กิ ด
ทุกข 
-การสิ้นทุกข
เปนเปาหมาย
สูงสุดของชีวิต
มนุษย 
-ไมมีการเกิด 
จึงไมมีการแก  
และตาย  

-ดินแดนพระเจา  
-การไดอยูกับพระ
เจา (พระยะโฮวา) 
ช่ัวนิรันดร 
- ดินแดน ท่ีมี แต
ความสุขตามแต
พระยะโฮวาหจะ
มอบให  

-ดินแดนพระเจา  
-การไดอยู กับพระอัล
เลาะห 
 

- โมกษะ   
-เช่ือในความมีอยู
ของอาตมัน คือ
เช่ือวามีวิญญาณ
ของบุคคลและ
พระพรหมซึ่งเปน
พระผูสรางสูงสุด 
(ปรมาตมัน) 
-เปาหมายสูงสุด 
(อรรถะ)   
กลาวคือ ธรรมะ
(หนาท่ีทาง
ศาสนา), อรรถะ
(ทรัพยสิน หรือ
สมบัติทางวัตถุ), 
กามะและโมกษะ 

-กลมกลืน
เขากับชีวิต
ของพระเจา   
-การเขาถึง
นิรวาณ  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
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หลักคํา
สอนท่ี
สําคัญ 

- อ ริ ย สั จ  ๔  
ทุกข  สมุทัย 
นิโรธ มรรค 
- มรรค ๘  
- นิพพาน 
- หลักโอวาท
ปาฎิโมกข    
-พระรัตนตรัย 
-มี ค วาม เช่ื อ
ในเรื่อง กรรม 
วาเปนตัวทํา
ให วิญ ญ าณ
ตองเวียนวาย
ต า ย เ กิ ด ใน
วัฏสงสาร 
   

- หลักอาณาจักร
พระเจา   
-  เช่ือวาชีวิตใน
โลกน้ีมเีพียงครั้ง
เดียว    
-  คนตายแลวไม
สูญเพราะ
วิญญาณเปน
อมตะ  
- หลักตรีเอกานุ
ภาพ  
- หลักบัญญตัิ ๑๐  
- หลักความรัก
สากล  

- หลักศรัทธา  
- หลักปฏิบัติ  
- หลักคุณธรรม  
 

- หลักอาศรม  
- หลักการปฏิบัติ
ระหวางบุคคล    
-หลักปรมาตมัน   
- การบรรลุ
โมกษะ  
- หลักปฏิบัติ
ปรัชญาภควัทคตีา  
- ความเขาใจใน
หลักทรรศนะหก  
- หลักฮินดู
ธรรม  ๑๐   
- หลักนิยมะ  
- หลักยมะ  
- มี ความ เช่ือ ใน
เรื่ อ ง  ก ร รม  ว า
เ ป น ตั ว ทํ า ใ ห
วิญญาณตองเวียน
ว า ยต าย เกิ ด ใน
วัฏสงสาร 
-เช่ือในอานุภาพ
และความสูงสดุ
ของพระเวท 

-พระเจาผู
เปนอันติม
สัจจ  
- ทํ า ค ว า ม
เข า ใ จ โล ก
และมนุษย   
- การเขาถึง
ค ว าม ห ลุ ด
พ น ข อ ง
มนุษย    
  

หลัก
ความดี 

- ศีล ๕   
-ไ ม  เ บี ย ด 
เบียนตนเอง
หรือผูอ่ืน 
-เ น น ย้ํ า ใ น
เ รื่ อ ง ค ว า ม
เมตตากรุณา
และความไม
ใ ช ค ว า ม
รุ น แ ร ง ต อ
สรรพสัตว 
-เช่ือ ใน เรื่ อ ง
กรรมและการ
กลั บชาติม า
เกิด 

-เช่ือฟงพระเจา    
- ผู เป นสุ ข  ห รือ
บรมสขุ ๘  
- การตอบแทน    
- รักศัตรู    
- การทําทาน   
- ก า ร มี ท รั พ ย
สมบัติในสวรรค 
 
 

- ศรัทธาพระผูเปนเจา   
- ศรัทธาในมลาอิกะฮ  
- ศรัทธาในบรรดาศา
สนทูต    
- ศรัทธาในพระคัมภีร  
-ศ รั ท ธ า ใ น วั น
พิพากษา   
-  ศรัทธาในการลิ ขิต
ของพระผูเปนเจา   
-เช่ือฟงพระอัลเลาะห    
-ถอยคําท่ีใหอภัยอยาง
ออนหวาน ยอมดีกวา
การใหทานแลวทําราย
ทีหลัง   
-อยาบูชาผูใดเวนแตอัล
เลาะห   
- พู ด ไ พ เ ร า ะ ต อ
มนุษยชาติ จงตั้งการ

- วิญ ญ าณ เป น
อนันตะ คือเวียน
ว า ยต าย เกิ ด ไม
สิ้นสุดจนกวาจะ
หลุดพนโมกษะ   
- หลักอาศรม ๔  
- ตองมีพราหมณ 
คั ม ภี ร พ ร ะ เว ท 
วรรณะ ๔     
- การปฏิบัติตาม
คําสอนของเทพ
เจา    
 - เทพเจาฝ ายดี
บันดาล เทพเจา
อ ง ค เ ดี ย ว กั น
บันดาล เพ่ือสอน
ใหคนรูจักความ
จริงของชีวิต    

-การชนะ
มารราย ๕   
คือ ตัณหา 
ความโกรธ  
ความโลภ 
ความหลง 
อหังการ    
-องคไตร
รัตน  
- ศีล ๕ คือ
เกศา,  กังฆะ  
การา, 
กิรปาน,   
กฉา  
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บู ช า  แ ล ะ จ า ย ค า 
ชวยเหลือคนจน   
- ต อ สู ใ น ท า ง ข อ ง
พระอัลเลาะห ตอผู ท่ี
ตอสูเจา แตจงอยากอ
ก า ร สู ร บ  ( ก อ น ) 
พระอัลเลาะหไมทรงรกั
ผูรุกราน 

-เน น ย้ํ า ใน เรื่ อ ง
ค ว า ม เ ม ต ต า
กรุณาและความ
ไมใชความรุนแรง
ตอสรรพสัตว 
-เช่ือในเรื่องกรรม
และการกลับชาติ
มาเกิด 

แนวคิด
วาดวย
ความชั่ว 

-ตั ณ ห า เป น
บ อ เกิ ด แห ง
ค ว า ม ทุ ก ข 
แ ล ะ เ มื่ อ
สามารถขจัด
ตัณหาไดแลว 
ก็จะสงผลให
เ กิ ด ก า ร ดั บ
ทุกข 
- การกระทํา
ถู ก ก ร ะ ตุ น
จ า ก ตั ณ ห า
แล ะก ารยึ ด
มั่นถือมั่น ซึ่ง
ก็ จ ะ นํ า ไป สู
ก า ร ผู ก พั น
แ ล ะ ค ว า ม
ทุกข  และวา
การกระทําท่ี
ป ร า ศ จ า ก
ค ว า ม
ปรารถนาหรือ
ตัณหาน้ันก็จะ
เกิดผลนําไปสู
การหลุดพน 
-  อกุศล  
- เบียดเบียน
ต น เอ งห รื อ
ผูอ่ืน  
 - ความ โลภ 
ค ว า ม โก ร ธ 
ค ว า ม ห ล ง        
- ทุ จ ริ ต  คื อ 

- ความโกรธ  
-การลวงประเวณี   
-การหยาราง   
 - การกลาวโทษ
ผูอ่ืน 
 -ซาตานหลอกให
มนุษย ขัด คําสั่ ง
พระเจา 
-ซาตานอยูภายใต
การควบคุมของ
พระเจา มีหนาท่ียุ
ย ง ให ค น ทํ า ช่ั ว 
เ พ่ื อ เ ป น ก า ร
ทดสอบจิตใจและ
ท ดสอบ ศ รัท ธา
ของคริสตตอพระ
เจา  
- การขัดคําสั่งพระ
เจา 
- มนุษย ทุกคนมี
บาปกําเนิด   
- ความห างเหิ น
จากพระเจา  
- ค ว า ม ช่ั ว  คื อ 
พระเจ าลงโทษ , 
พระเจ าทดสอบ
จิตใจ และ พระ
เจาปรับปรุงนิสัย 
พระเจาประทาน  
แ ล ะ พ ร ะ เ จ า
ทดสอบศรัทธา 
- ความห างเหิ น
จากพระเจา  

- สุราและการพนันเปน
สิ่ ง ช่ัวท่ี เปนฝมือของ
พญามาร   
-   ไซตอน หรือซาตาน 
หลอกให คนออกนอก
เส น ท า ง ท่ี พ ร ะ อั ล
เลาะหวางไว 
- ความ ช่ัวก็ เปนสิ่ ง ท่ี
พระ อัล เลาะห สร าง 
ข้ึนมา  เพ่ือลงโทษคน
ทําช่ัวใหหลาบจําและ
เพ่ือเปนเครื่องพิสูจน
ศรัทธาตอพระองค 
- การขัดคําสั่งพระอัล
เลาะห 
 - บาปเกิดจากเจตนา 
องคประกอบ คือ ๑.) 
บรรลุนิติภาวะ  ๒.) มี
สติสัมปชัญญะ  
-  ไมทําตามหลักสําคญั
ทางศาสนา เชน การ
ทํ า ล ะ ห ม า ด  ก า ร
บริจาคทาน เปนตน          
- พระเจาลงโทษ, พระ 
เจาทดสอบจิตใจ และ 
พระเจาปรับปรุงนิสัย 
พระเจาประทาน, พระ 
เจาลงโทษ และพระ 
เจาทดสอบศรัทธา 
- การขัดคําสั่ง, หรือไม
นับถือพระอัลเลาะห  
- มีเจตนาของการทํา 
ความช่ัว 

-ตั ณ ห า เป น บ อ
เ กิ ด แ ห ง ค ว า ม
ทุ ก ข  แ ล ะ เมื่ อ
ส า ม า ร ถ ข จั ด
ตัณหาไดแลว ก็
จะส งผ ล ให เกิ ด
การดับทุกข 
- การกระทําถูก
กระตุนจากตัณหา
และการยึดมั่นถือ
มั่น ซึ่งก็จะนําไปสู
ก ารผู ก พั น และ
ความทุกข และวา
ก า ร ก ร ะ ทํ า ท่ี
ปราศจากความ
ป ร า รถ น าห รื อ
ตั ณ ห า น้ั น ก็ จ ะ
เกิดผลนําไปสูการ
หลุดพน 
-ก า รล ะ เมิ ด คํ า
สอนของเทพเจา    
- ความ ช่ัว-บาป- 
ทุกข เกิดจากเทพ
เ จ า ฝ า ย ม า ร
บันดาล 
 - ความดี -ความ
ช่ัว บุญ-บาป  สุข- 
ทุกข ลวนเกิดจาก 
เ ท พ เ จ า อ ง ค
เดียวกันบันดาล 
เ พ่ื อ ส อ น ให ค น
รูจักความจริงของ
ชีวิต 

- หามวิวาท 
-หามพูดปด 
-หามผิด
กามารมณ 
โลภ โกรธ 
หลง 
- หามคบคน
ปฏิปกษตอ
ศาสนา 
-หามสีแดง 
-หามแกผา
โพกศีรษะ
เวนเวลา
อาบนํ้า 
-หามพนัน  
-หามตัดผม  
-หามคบคน 
ท่ีเบียดเบียน
ศาสนา 
-หามแตง
กายหรูหรา   
- ไมสูบบุหรี ่
ไมดืม่นํ้าเมา 
–ไมบรโิภค
เน้ืออยาง    
-เนนความ
สามัคค ี  
เสมอภาค  
ศรัทธาและ 
ความรัก    



๑๕๕ 

ประพฤติ ช่ั ว
ท า ง ก า ย 
วาจา ใจ   
-  ยึ ด มั่ น ถื อ
มั่นในขันธ ๕ 
ความหลงผิด 
คือ  ตัณหา - 
- กาม ตัณหา, 
ภ ว ตั ณ ห า ,    
วิภวตัณหา   
   

- ซาตานหลอกให
ทําช่ัว 
 

-ยึด ถือ  นํ าสิ่ ง อ่ื นม า
เทียบเคียงอัลลอฮ  
-  การกราบไหวบูชา
รู ป ป น  วั ต ถุ  ต น ไม 
กอน อิฐ ดวงอาทิตย 
ด วงจั นท ร  ด วงดาว 
แมนํ้า ภูเขา หามกราบ
ไหวผีสางเทวดา  
- การกินดอกเบ้ีย  การ
เสพสุราและสิ่งมึนเมา
ทุกชนิด รวมท้ังยาเสพ
ทุกชนิด  

 - การละเมิดคํา
สอนของเทพเจา 
- ไมเช่ือฟงคําสอน
ของเทพเจา ทําให
เ กิ ด ค ว าม ทุ ก ข 
(เช่ือวาท้ังบุญและ
บ า ป เป น ก า ร
บันดาลของเทพ
เจา)  
- สิ่งท่ีทําใหมนุษย
ทําบาปก็คือ กาม  
โก รธ    บ าป ใน
ศ า ส น า      - 
พ ร า ห ม ณ มี ท้ั ง
ส วน ท่ี เป นบ าป
จากการกระทํ า
ข อ งม นุ ษ ย เอ ง 
แบงเปน  
-บาปหนักคือ การ
ฆาพราหมณ การ
ฆาเด็กท่ียังไมเกิด 
การขโมยทองคํา 
การรวม ประเวณี
กับผูทรงศีล เปน
ตน 
 -บาปเล็กนอยคือ 
การดื่มสุรา เฆี่ยน
ตี สตรี  และการ
เลนการ พนัน  
- ไม ทํ า  ต ามคํ า
ส อ น  ห รื อ
พิ ธี ก ร ร ม ท า ง
ศาสนา  
- ละกาม , ความ
โกรธ และ การไม
ทํ า พิ ธี ก ร ร ม 
ศาสนา 

หลักใน
การดํา 

เนินชีวิต 

- ศีล  ๕  กาย
สุจริต  ๓  วจี
สุจริต ๔ มโน
สุจริต ๓ 

-อยู ใกล ชิด พระ
เจา  
- เช่ือฟ งคํ าสอน
ของพระเจา  

- เช่ือฟ งคําสอนของ 
พระเจา   
-การปฏิญาณตน  
- ค ว า ม รั ก  ค ว า ม

- อาศรม ๔ 
-โยคะ ๘ 
- ขอปฏิบัติ
เก่ียวกับวรรณะ  

หลักธรรม
ประจําชีวิต
หรือศีล เชน   
- ใหยกเลิก



๑๕๖ 

- ก า รมุ ง ล ะ
กิเลสนิวรณ ๕   
-สภาวะจิตใจ 
ป ล อ ด โป ร ง  
บริสุท ธ์ิ จาก
โล ภ , โก รธ , 
หลง 
- ท าน , ศี ล , 
ภาวนา, มรรค 
๘ 
- ไต ร สิ ก ข า 
ศี ล  ส ม า ธิ 
ปญญา 
-มี ค วาม เช่ื อ
ใน เรื่ อ งก าร
ปฏิบัติทางจิต 
การทําสมาธิ 
แ ล ะ จิ ต
ภาวนา 
-มี ค วาม เช่ื อ
ใน เรื่ อ งก าร
ปลีกตั วและ
การสละชีวิต
ท า ง โล ก ว า
เป น เ ง่ือน ไข
เพ่ือการเขาสู
ชี วิ ต ท า งจิ ต
วิญญาณ 

- บั ญ ญั ติ  ๑ ๐ 
ประการ,  
- รักพระเจาสุดจิต
สุดใจ,  
- รั ก เ พ่ื อ น บ า น
เหมือนรักตนเอง, 
การกลับใจ  
-เช่ือพระเจา, การ
ยอมรับการชวยให
รอด 
-ความรัก ความ
เสียสละ การให
อภัย การบําเพ็ญ
ประโยชน 
 

เ สี ย ส ล ะ  ก า ร ใ ห
อ ภั ย  ก า ร บํ า เ พ็ ญ
ประโยชน 
 

-มีความเช่ือใน
เรื่องการปฏิบัติ
ทางจิต การทํา
สมาธิ และจิต
ภาวนา 
-มี ค ว าม เ ช่ื อ ใน
เรื่องการปลีกตัว
และการสละชีวิต
ท างโล กว า เป น
เง่ือนไขเพ่ือการ
เขาสู ชี วิตทางจิต
วิญญาณ 

การถือช้ัน
วรรณะ  
- ใหบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ ๓ 
คือ สัจจะ  
ศาสโนวาท 
บริสุทธ์ิ 
- ศีล ๕ คือ 
เกศา กังฆะ 
การากิรปาน 
และกฉา  
-นอบนอม
พระเจาและ
ตอนรับแขก 

หลัก
ปฏิบัติ
จริยธรร
มเพ่ือ
การอยู
รวม กนั
ในสังคม 

- หลักอคติ ๔   
- หลักกาลาม
สูตร  
- หลักคารว
ตา ๖   
- หลักขันติ  
- หลักสังคห
วัตถุ ๔  
- อัตถะ ๓    
- หลักพรหม
วิหาร ๔   
- สาราณยี
ธรรม ๖   

-หลักบัญญัติ ๑๐ 
-จงนมัสการพระผู
เปนเจา  
-อยาออกพระนาม
พระเจาโดยไมสม
เหตุ  
-จ ง นั บ ถื อ บิ ด า
มารดา  
-อยาฆาคน  
-อยาผิดประเวณี -
อยาลักขโมย  
- อย าพู ด เท็ จ ใส
รายผูอ่ืน  

-แ ส ด ง ศ รั ท ธ า ต อ
พระอัลเลาะห 
- หลักโอวาทครั้ งสุด 
ทาย หามการกูยืมเพ่ือ
ดอกเบ้ีย แกแคนฆากัน
ตายตองยุติ บุรุษมีสิทธ์ิ
เหนือสตรี   ให ความ
ยุ ติ ธ รรม แล ะค วาม
ปรานีแกภรรยา จงให
อาหาร แกทาสหรือคน
ใช   ให อ ภั ย   อ ย า
รุ น แ ร ง   จ ง อ ย า
เ บี ย ด เ บี ย น   จ ง

- อาศรม ๔      - 
บําเพ็ญสมาธิเพ่ือ
ค ว า ม ห ลุ ด พ น 
หรือโมกษะ  การ 
ปฏิบัติโยคะ ๘  
- ยะมะ คือ การ
สารวมระวัง ๕   - 
นิยามะ คือ การ
ฝกฝนตน เองให
บริสุทธ์ิท้ังรางกาย
และใจ 

 - ยังคัดคาน
ก า ร ก ด ข่ี 
แ ล ะ อ ยุ ติ
ธรรม    
-ก า ร ใ ห
โอกาส   
- มุ งการทํา
ชี วิต ให เป น
ประโยชนแก
โลก  
– พ ร ะ เจ า
อยูกับเรา  
-เสียสละเพ่ือ



๑๕๗ 

- หลัก
ฆราวาสธรรม 
๔   
- อปริหานีย
ธรรม ๖ 
-สติสั มป ชัญ 
ญะ    
- กรรมบถ  

-ความรัก รักพระ
เจ า  จงรัก เพ่ื อน
บ า น เห มื อ น รั ก
ตนเอง  
-ใฝสงบ สรางสันติ 
แ ล ะ มี เ ม ต ต า
กรุณา  

พยายามหางจากความ
ลําเอียง หรือความอ
ยุติธรรม   
 ใหความยุติธรรม   ให
เกียรติ ศักดิ์ ศรีความ
เปนมนุษย    อดทน  
เคารพความเปนพหุ
ลักษณ 

ความเจริญ
ของสังคมทุก
คน  
-สตรีมีฐานะ
เทาเทียมกับ
บุรุษ    

หลัก
ความ
เชื่อ

เกี่ยวกับ
ชีวิตหลัง
ความ
ตาย 

 - เนนในเรื่อง
สภาวะมายา
ของโลก และ
บทบาทของ 
กรรม ในการ
ท่ีทําใหบุคคล
ต อ ง ผู ก พั น
หรือติดอยูกับ
โลกน้ีและผูก
ติ ด อ ยู กั บ
สังสารวัฏ 
- โ ล ก ห น า
“ป ร โ ล ก ” 
“สังสารวัฏ”   
การเวียนวาย
ตายเกิด 
- นรกสวรรค  
ดี ให ผ ล เป น
บุญ ช่ัว ใหผล
เปนบาปและ
ส ง ผ ล ให ไ ป
เกิดในนรก 
-มี ค วาม เช่ื อ
ในความมีอยู
ของนรกและ
ส ว ร ร ค ว า มี
หลายภพภูมิ 
-มี ค วาม เช่ื อ
วามีเทวดาอยู
ใ น ภ พ ภู มิ
ตางๆ 

นรกเปนท่ีอยูของ
เหลามาร ซาตาน 
แ ล ะ ผู ท่ี ป ฏิ เส ธ
พระ เจา  
- นรก สรางโดย 
ธรรมชาติ พระยะ
โฮ ว า  เป น ท่ี อ ยู
ของ ผูทําความช่ัว 
ผูทําความช่ัว มาร
,ซาตาน และผู ท่ี
ไม ศรัทธาพระเจา  
- สวรรค สรางโดย 
ธรรมชาติ พระยะ
โฮ ว า  เป น ท่ี อ ยู
ของ ผู ทําความดี 
มี แต ความสวาง
แ ล ะ  ค ว า ม สุ ข 
สรางจากทองคํา 
อั ญ ม ณี  มี  แ ต
ความสุขนิรันดร  
เป น ภ พ ภู มิ  อ ยู
เห นื อ โล ก แ ล ะ
อากาศ อยู เหนือ
โลก อยูเหนือโลก 

- น ร ก  ส ร า ง โ ด ย 
ธ ร รม ช าติ  พ ร ะ อั ล
เลาะห  เปนท่ีอยูของ 
ผู ทํ า ค ว าม ช่ั ว  ผู ทํ า
ความช่ัว มาร,ซาตาน 
แ ล ะ ผู ท่ี ไม  ศ รั ท ธ า
พระอัลเลาะห  
- ส วรรค  ส ร า ง โด ย 
พระอัลเลาะห เปนท่ี
อยูของ ผูทําความดี มี
แ ต ค วาม ส ว า งแ ล ะ 
ค วาม สุ ข  ส ร า งจาก
ทองคํา อัญมณี มี แต
ความสุขนิรันดร   เปน
ภพภูมิ  อยู เห นือโลก
และอากาศ อยู เหนือ
โลก อยูเหนือโลก 
 
 

 - เน น ใน เรื่ อ ง
สภาวะมายาของ
โลก และบทบาท
ของ กรรม ในการ
ท่ีทําใหบุคคลตอง
ผูกพันหรือติดอยู
กับโลกน้ีและผูก
ติ ด อ ยู กั บ
สังสารวัฏ 
- นรก เปน ท่ีอยู
ของคนท่ีประพฤติ
ช่ั ว  ห ม อ ผี แ ล ะ
ป ศ า จ ท่ี น า 
ขยะแขยง มี แต
ค ว า ม มื ด แ ล ะ
ทรมาน ศาสนา
พราหมณ เช่ือวา 
นรกเปนสถานท่ี
แหงหน่ึงอยูลึกลง
ไปใตพ้ืนดิน  
-สวรรค เปนท่ีอยู
ของคนท่ีประพฤติ
ดี เทพและบรรพ
บุรุษ  เปน ท่ี รวม
แหงความสุข มีแต
ความสวาง มีพระ
อ า ทิ ต ย 
พระจันทร  และ
ด ว ง ด า ว  เป น
สถาน ท่ี ท่ี อยู สู ง 
เหนือจากโลกและ
อากาศข้ึนไป 
-มี ค ว าม เ ช่ื อ ใน

- พระเจาผู
เปนอันติม
สัจจ  
- ค ว า ม
เข า ใ จ โล ก
และมนุษย   
- ความหลุด
พ น ข อ ง
มนุษย     
 



๑๕๘ 

ค วาม มี อ ยู ข อ ง
นรกและสวรรควา
มีหลายภพภูมิ 
-มีความเช่ือวามี
เทวดาอยู ในภพ
ภูมิตางๆ 

หลัก
ปฏิบัติ
และ

พิธีกรรม
เพ่ือเสริม 

สราง
ชีวิตและ
สังคมให
เกิดสันติ

สุข 

-ทิ ฏ ฐ ธ ร ร
มิ กั ต ถ
ป ร ะ โ ย ช น     
- สั ท ธ า
สัมปทา  
- สีลสัมปทา -
จาคสัมปทา - 
ป ญ ญ า
สัมปทา    
- การปฏิ บัติ
เ พ่ื อ  พ ร ะ 
นิพพาน  
- พิธีทําบุญ 
-พิธีบูชาในวัน
สําคัญ  

-ศีลลางบาป  
-ศีลกําลัง  
- ศีลมหาสนิท 
-ศีลแกบาป หรือ
อภัยบาป  
-ศีลเจิมผูปวย 
 -ศี ล บ ว ช เ ป น
บาทหลวง  
- ศีลสมรส  
-ศีลอนุกรม  

- การละหมาด หรือ 
ส ว ด  (น ม า ซ  ห รื อ 
นมัสการ 
-การถือศีลอด   
 -การบริจาคศาสน 
-ทานซะกาต   
-พิธีฮัจญ      
 

- พิธีประจําบาน 
๑๒ ประการ 
- พิธีศราทธ   
- พิธีบูชาเทวดา   
- พิธีวันสําคัญ 

๑) หาม
ลวงเกินตอ
เกศา  
๒) หามกิน
เน้ือสัตว 
๓) หามมี
เพศสัมพันธ 
กับบุคคลอ่ืน  
๔ ) ห าม ย า
เสพติด 
  ยึดพิธี  
๑. พิธีรับนํ้า
อมฤต  
๒ . พิ ธี เล น
ดนตรีสวรรค 
๓ . พิ ธี โพ ก
ศีรษะ  
๔.  ประเพณี
ครัวทาน  

 
  จุดรวมของคําสอนท่ีเปนหลักมาตรฐานสากล ดังตอไปนี ้
 

จุดรวมของคําสอนท่ีเปนหลักคําสอนสากล 
รายกา

ร 
พุทธ คริสต อิสลาม ฮินด ู ซิกข 

เปา  
หมาย
สูงสุด 

-การไปสูนิพพาน -การไปสู
อาณาจักรพระเจา 

-การไปอยูกับ
พระอัลเลาะห 

-การไปสู
โมกษะ(พรหม) 

-เขากับ
ชีวิตของ
พระเจา   
-การเขาถึง
นิรวาณ  

การ
กระทํา
ความ

-เบญจศีล และ
เบญจธรรม  
-มรรค0 ๘ 

-บัญญัติ ๑๐   
-คุณธรรมสูงสุด 
คือความรัก  ความ

-การบริจาค
ทาน (ชะกาต) 
เพ่ือการ

-อยาทําผูอ่ืน
ใหบาดเจ็บ  
-ไมพึงทําราย

-ไมมีความ
ชั่วใดยิ่ง
กวาความ



๑๕๙ 

ดี 
ละเวน
ความ
ช่ัว 
 

-เชื่อเรื่องกรรม
และการเวียน
วายตายเกิด
หรือสังสารวัฎ   
การกระทํายอม
มีผลตามมา  ทํา
ดียอมไดรับผลดี 
ทําชั่วยอมไดรับ
ผลชั่ว   

เมตตากรุณา 
ความ
ออนโยน  ความ
ถอมตน  ความ
อดทนตอความ
ทุกขท้ังปวง 

เอ้ือเฟอเผื่อแผ
ชวยเหลือ
สังคม  
-การถือศีลอด
ในเดือนเราะ
มะเพ่ือฝกฝน
ความอดทน
และความ
ยับยั้งชั่งใจ  
- ศรัทธาท่ี
เรียบงาย มีเหตุ
มีผล การชําระ
ลางจิตให
สะอาดบริสุทธิ์ 
รักสันติสุข มี
เมตตาตอกัน  

ผูอ่ืนท้ังทางใจ
และกาย 
-อาศัยกรรม
ดี  กรรมชั่ว 
เปนปจจัยใหมี
การเวียนวาย
ตายเกิด  

โลภ    
--การทํา
ความดีละ
เวนความ
ชั่วคือ  เวน
จาก
มุสาวาท  
กาม,โกรธ, 
โลภ, และ
โมหะ นับ
ถือภรรยา 
เวน
ปรปกษตอ
ศาสนา   
ตนเกิดมา
เพ่ือนํา
ความสุข
ใหแกผูมี
ทุกขและ
ทําความ
เจริญใหแก
ชาติและ
ศาสนา  

การ
เสีย 

สละสง 
เคราะ

ห 

-สังคหวัตถุ ๔ 
(ทาน ปย
วาจา อัตถ
จริยา สมานัตต
ตา) 

-ทรงสอนสาวก
และผูเลื่อมใสใน
พระองคใหรูจัก
การเสียสละ 

การบริจาก
ทานแดคน
ยากจนลําบาก 

สอนการใหปน
ดวยอาการ
ยินดีและเต็ม
ใจใหในไตตติ
ริยอุปนิษัท 

ให
ชวยเหลือ
สังคมเพ่ือ
กําจัดมาร 
คือ ความ
โลภ 
ตระหนี่ 

ความ
รัก

ความ
เมตตา 

 

-พรหมวิหาร0 ๔ 
(เมตตา กรุณา มุ
ทิตา อุเบกขา) 

-หลักความรัก -สอนใหมีความ
รักในพ่ีนอง
มุสลิม 

- สอนใหรัก
สันติภาพไมใช
ความรุนแรง 
ไมทํารายกัน 
ใหกระทําในสิ่ง
ท่ีเปน

- ชําระจิต
ของตนให
บริสุทธิ์ ทุก
คนมีความ
เสมอภาค
กัน 
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ประโยชนตอ
เพ่ือมนุษย 
-อยาทําให
ผูอ่ืนไดรับ
บาดเจ็บ   
ไมถึงทําราย
ผูอ่ืนทางใน
หรือทางกาย 
ไมพึงเปลง
วาจาท่ีกอเจ็บ
ใจแกเพ่ือน
มนุษย
ท้ังหลาย   
จงอดทน
ถอยคําท่ี
ลวงเกิน  ไมพึง
ดาตอบใคร ๆ 
ไมพึงเปนศัตรู
ของ ใคร ๆ 
อยาแสดง
อาการโกรธ
ตอบบุคคลท่ี
โกรธ   
จงใหพรคนท่ี
สาปแชง 
-การไมทํา
ราย  การมี
สัจจะ การเวน
จากการ
ขโมย  การเวน
จากการ
กําหนัด
ยินดี  การเวน
จากความโกรธ
และความ
ละโมบ 

-ให
อภัย      
มีกรณุา    
 จงพูดคํา
สุภาพ
ออนโยน   
จงถอมตน 
จงรักผูอ่ืน   
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การ
เคารพ
สิทธิ
และ 
เสรี 
ภาพ 

ศีล ๕  
กายสุจริต 
หลักประกันดาน
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
วจีสุจริต  
หลักประกันดาน
ขอมูลขาวสาร 
มโนสุจริต 
หลักประกันดาน
ความไววางใจ  

หลักบัญญัติ ๑๐   
เชน สอนใหนับถือ
บิดามารดา อยา
ฆาคน อยางลวง
ประเวณี อยาคิด
โลภ   สอนเรื่อง
หลักความรัก เชน 
จงรักเพ่ือนบาน
เหมือนรักตัวเรา
เอง   ศาสนา
คริสตสอนให
บุคคลมีจิตสํานึก
อันบริสุทธิ์
หลีกเลี่ยงอบายมุข
ไมทําบาป ไมโกรธ 
และเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย  

-ความยุติธรรม 
ความเสมอ
ภาพและ
เสรีภาพ  
-การเสียสละ
หรือการสังคม
สงเคราะห  
-ความรักความ
เมตตา  
-ความมี
คุณธรรมอดทน 
อดกลั้น 
-การยกยอง
เคารพบิดา
มารดา  
-ไมเสพสุรา ไม
เลนการพนัน 
ไมพูดโกหก  
 

-ความยุติธรรม 
ความเสมอ
ภาพและ
เสรีภาพ  
-ความรักความ
เมตตา  
-ความมี
คุณธรรม
อดทน อดกลั้น 
-การยกยอง
เคารพบิดา
มารดา 
-ไมเสพสุรา ไม
เลนการพนัน 
ไมพูดโกหก  
 

-การทํา
ความดี ละ
เวนความ
ชั่ว 
-การทํา
ความดี ละ
เวนความ
ชั่ว  
-ความ
ยุติธรรม 
ความเสมอ
ภาพและ
เสรีภาพ  
-การ
เสียสละ
หรือการ
สังคม
สงเคราะห 
-ความรัก
ความ
เมตตา  
-การยก
ยองเคารพ
บิดามารดา  
-ไมเสพสุรา 
ไมเลนการ
พนัน ไม
พูดโกหก  

 
   ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ขอท่ี ๓ คือ การบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือ
การสรางสันติภาพในศาสนา พบวา 
  จากการบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของแตละศาสนา คือ 
พระพุทธศาสนา คริสต อิสลาม ฮินดูและศาสนาซิกขนั้นทําใหเห็นวา ศาสนาตางๆ นั้นเนนท้ังในแง
ของหลักการและวิธีการท่ีสัมพันธกัน แมวาการศึกษาจะแยกประเด็นออกจากกันก็ตาม  

อยางไรก็ตาม การบูรณาการหลักการและวิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพนั้น กลาวไดวา พึง
พิจารณาถึงในแงของหลักการและวิธีการท่ีมีใจกลางนั่นก็คือสันติภาพ การบูรณาการหลักการและ
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วิธีการเพ่ือไปสูสันติภาพของพระพุทธศาสนา คริสต อิสลาม ฮินดูและศาสนาซิกขนั้น ถาหากเนนท่ี
สันติภาพ คือการอยูอยางปรกติสุขของศาสนิกของตนในฐานะเปนมนุษยคนหนึ่งแลว ยอมเปนสิ่งท่ีดี
งามและทําใหมนุษยทุกคนอยูรวมกันไดตามครรลองของตน หากพิจารณาอยางดีจะเห็นไดวา ศาสนา
ทุกศาสนาเนนท่ีสันติภาพ แตเปนไปไดท่ีบริบทของสังคมหรือสิ่งแวดลอมอ่ืน ๆ ทําใหหลักการและ
วิธีการเกิดการทําใหถูกบิดเบือนจนนําไปสูการไรซ่ึงสันติภาพซ่ึงเปนหัวใจดั้งเดิมของการเกิดมีข้ึนของ
ศาสนาตางๆ อยูกอนแลว การกลับมาศึกษาและการบูรณาการหลักการและวิธีการของศาสนาตางๆ 
ทําใหเขาใจกันอยางดีงามมากยิ่งข้ึน 
 ในสวนของวัตถุประสงคแทจริงสวนหนึ่งของแตละศาสนา เพ่ือใหพ่ึงตนเองได โดยไมตอง
ข้ึนตอวัตถุภายนอกทุกอยางไป จะพ่ึงวัตถุภายนอกในกรณีท่ีจําเปนตอสุขภาพ อนามัย ความจําเปน
ดานปจจัย ๔ มีเครื่องนุมหม อาหาร ท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรค แตไมใชแสวงหาเพ่ือมอมเมาจิตใจให
เกิดการสะสมจนไมรูจักเพียงพอ ฉะนั้น จุดมุงหมายของคําสอนทางศาสนาลวนเปนไปเพ่ือใหรู
ความสําคัญในการดําเนินชีวิต จะไดแกปญหาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และทันตอเหตุการณไม
ประมาทในการทํากิจการ โดยผานกระบวนการฝกฝนอยางเปนระบบ เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดี
งามและสงผลตอการอยูรวมกันของคนในสังคมอยางสันติสุข  การจัดคําสอนและแนวทางปฏิบัติของ
แตละศาสนาตามกรอบแนวคิดในการสรางเสริมสังคมใหเกิดสันติสุข ท่ีรอบรอบ และครอบคลุม หรือ
รอบดาน และตลอดวงจร โดยทุกศาสนามีทัศนะทางดานตางๆ โดย แบงออกเปน ๔ กรอบคือ ๑. 
หลักแนวคิดการพัฒนาดานกายภาพ ไดแก ดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติ หรือดานการสงเสริมอาชีพ
ความเปนอยู  ๒. หลักแนวคิดการพัฒนาดานพฤติกรรม ไดแก ทาทีการแสดงออกตอการอยูรวมกัน   
๓. หลักแนวคิดการพัฒนาดานจิตใจ ไดแก การฝกฝนอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ๔. หลักแนวคิดการ
พัฒนาดานปญญา ไดแก การสงเสริมความรู ความเขาใจ การแสวงหาองคความรูเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง  
เปนตน   
 
  ๑. การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานกายภาพของแตละศาสนา 
       การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานกายภาพของพระพุทธศาสนา 

การสงเสริมพัฒนาสิ่งแวดลอมดานกายภาพในทางพระพุทธศาสนาไมใชการเปนการ
สงเสริมใหเกิดตัณหาความทะยานอยาก เพ่ือใหไดวัตถุมาบํารุงกายใหเจริญ  พระพุทธศาสนาไม
สนับสนุนใหเกิดตัณหา ไมสงเสริมเครื่องมือท่ีจะเสพแสวงหาเพ่ือยื้อแยงโลกามิส  แตเพ่ือพัฒนา
ฝกปรือตนเองใหเจริญยิ่งข้ึน  ไมตกเปนเครื่องมือของวัตถุนิยม   พัฒนากายหรืออินทรียใหรูเทาทัน   
กลาวโดยรวม คือ พระพุทธศาสนามีชุดคําสอนท่ีมุงเนนการพัฒนาอินทรีย ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 
ใจ  ซ่ึงเปนชองทางท่ีเขาไปสัมพันธกับสภาพแวดลอมทางวัตถุ และทางธรรมชาติท้ังหมด   ฝกใหมี
อินทรียสังวร เปนตน    
 การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานกายภาพของศาสนาคริสต  
 โดยพ้ืนฐานของแนวคิดและวิธีปฏิบัติของศาสนาคริสต อาศัย คัมภีร ๒ เลมกลาวคือ ๑. 
คัมภีรเกา (Old Testament) และ๒. คัมภีรใหม (New Testament) อยางไรก็ตาม ศาสนาคริสต
สอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา  รวมท้ังใหรักพระเจาอยางสุดความคิดและสุดกําลังของ
ตน จึงเปนคําจํากัดความโดยยอของศาสนาคริสตท่ีสรุปเอาไวซ่ึงคําสอนท้ังปวงวาเปนศาสนาแหง
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ความรัก (The Religion of Love) หลักความรักเปนหลักคําสอนทางจริยธรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของ
ศาสนาคริสต  คือ ความเปนมิตรและความปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข พระคริสตธรรมท้ังหมดเนน
เรื่องความรัก ซ่ึงมีอยู ๒ ประเภท ไดแก ๑. ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา   ๒. ความรักระหวาง
มนุษยกับมนุษย      
 ความสําคัญของกายภาพ คือ ทางศาสนาคริสตตองใหความเคารพ ศาสนาคริสตเชื่อใน
พระเจา ทุกสิ่งพระเจาสรางสรรค เชน ธรรมชาติ โลก สิ่งแวดลอม สิ่งสรางท้ังมวลแมมนุษย เรื่องของ
สิ่งสรางหรือกายภาพจริงๆ เราตองใหความเคารพตอสิ่งสรางท้ังมวล อยางเชนธรรมชาติ ตนไม แม
ดวงจันทรดวงดาว ดังนั้นการทําลายธรรมชาติเปนความผิด ถาไมเอามาใชใหเกิดประโยชน หมายถึง
วาเราไปทํารายธรรมชาติ   ถาเราตองทานสัตวเปนอาหาร แตถาเอาไปทรมานไมไดเรื่องกายภาพ 
เรื่องการท่ีเอาสัตวมาทรมาน เอาไปทดลองสะเต็มเซลลโดยไรประโยชน ฉะนั้น ไมคอยเห็นดวยหรือวา
การทดลอง เพราะวามันตองเกิดการสูญเสียชีวิตจากสิ่งท่ีเราทดลอง  เรื่องสิ่งสรางถือวาเปนพระพร
ของพระเจาท่ีใหมีสรรพสิ่ง สรรพสัตวมาในโลกนี้ เราตองมีความเคารพใชใหถูก เพราะวาพระเจา
ประทานมา เราตองใชใหเกิดผลทางบวก  

การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานกายภาพของศาสนาอิสลาม 
  การพัฒนาดายกายภาพ มุมมองอิสลามเนนการสรางความเขมแข็งทางสังคมผานการ
กระทําดวยคุณธรรมและความดีงาม  อิสลามมาจากพ้ืนฐานในการชวยเหลือและเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับผูท่ีออนแอหรือไรอํานาจในสังคม การตอสูเพ่ือตอตานการกดข่ี การชวยเหลือคนจนผู
ยากไร และการมองมนุษยอยางมีความเทาเทียมกัน   อิสลามเรียกรองใหมนุษยตองกระทําความดีตอ
ผูท่ีเปนบุพการีและผูท่ีเปนญาติพ่ีนอง  รวมถึงตองกระทําดีและรับผิดชอบตอผูท่ีเปนเด็กกําพรา คน
ยากจน ผูคนท่ีไมมีผูคอยใหความชวยเหลือ   หลักคําสอนเก่ียวกับการกระทําความดีงามในอิสลามนั้น
จะเปนพ้ืนฐานเพ่ือนําสูความยุติธรรมท้ังในดานเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น มุสลิมจึงตองมีความ
รับผิดชอบตอผู ท่ีมีพระคุณและคนฐานะดอยกวาในชุมชนของเขา ดังตัวอยางเชน ทรงกลาววา 
“แทจริงผูใดฆาชีวิตหนึ่งโดยมิใชเปนการชดเชยอีกชีวิตหนึ่ง หรือมิใชเนื่องจากการบอนทําลายใน
แผนดินแลวก็ประหนึ่งวาเขาไดฆามนุษยท้ังมวล และผูใดไวชีวิตนั้น ก็ประหนึ่งวาเขาไวชีวิตมนุษยท้ัง
มวล และแทจริงนั้นบรรดารอซูลของเราไดนําหลักฐานตาง ๆ อันชัดเจนมายังพวกเขาแลวไดมีจํานวน
มากมายในหมูพวกเขาเปนผูฟุมเฟอยในแผนดิน 
 การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานกายภาพของศาสนาฮินดู 
 หลักธรรมคําสอนสําคัญของศาสนาฮินดูท่ีเปนไปเพ่ือเสริมสรางสันติสุขนั้นมีหลายระดับ
ดวยกัน  เปนคําสอนท่ีสืบเนื่องจากศาสนาพราหมณ มีอยู ๓ ขอ ตอไปนี้ ๑. การปฏิบัติตามแนว
อาศรม ๔ หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินชีวิตของชาวฮินดู เฉพาะท่ีเปนพราหมณวัยตางๆ โดยกําหนด
เกณฑอายุคนไว ๑๐๐ ป แบงชวงของการไวชีวิตไว ๔ ตอน ตอนละ ๒๕ ป ชวงชีวิตแตละชวงเรียกวา 
อาศรม(วัย) ๒. การเขาถึงปรมาตมัน ๓. การบรรลุโมกษะ ๔. หลักปฏิบัติปรัชญาภควัทคีตา ๕. ความ
เขาใจในหลักทรรศนะหก สวนขอปฏิบัติในศาสนาพราหมณ - ฮินดู ท่ีเปนไปเพ่ือสงเสริมสันติสุขตอ
ชีวิตตนเองและสังคมมีท้ังท่ีเปนสวนเฉพาะและสวนรวมตองประพฤติปฏิบัติตามกฏประเพณีท่ีทําไว  
แบงออกเปน ๔ หมวด คือ ๑. กฎวรรณะ  ๒. พิธีประจําวัน ๓. พิธีศราทธ  และ๔. บูชาเทวดา ศาสนา
อินดูเปนศาสนาท่ีเกาแกท่ีสุดในโลกมีคนนับถือกวาพันลานคนแลวก็เปนศาสนาท่ีอยูในอันดับสามของ
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โลกเปนศาสนาท่ีเชื่อวาคนและสัตวท่ีตายไปแลวตองเกิดใหม ศาสนาฮินดูเปนศาสนาท่ีสอนใหคนท้ัง
โลกเปนพ่ีนองเดียวกัน หลักคุณธรรมและจริยธรรมของศาสนาฮินดูเนน ๓ เรื่อง ๑.การควบคุมตัวเอง 
๒.การให ๓.ความเมตตา ทุกคนตองประพฤติปฏิบัติตาม 

การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานกายภาพของศาสนาซิกข 
 ศาสนาซิกขเปนศาสนาประเภทเทวนิยม มีพระเจาเพียงองคเดียว คือ สัจจะ พระผูสราง 
พระองคปราศจากความกลัว ความเคียดแคน เปนอมฤตไมเกิด มีข้ึนดวยพระองคเอง เปนผูยิ่งใหญ 
ทรงโอบออมอารี  คือ เชื่อวาพระเจาสรางโลก มีอํานาจยิ่งใหญและมีองคเดียว จึงนับวาเปนศาสนา
ประเภทเอกนิยม (Monotheism) และเปนศาสนาท่ีมีอายุนอยท่ีสุดในศาสนา เนื่องจากศาสนาซิกข
เกิดข้ึนเพ่ือจะเชื่อมสะพานระหวางศาสนฮินดูกับมุสลิม  คนท่ีมานับถือสวนมากมาจากศาสนาฮินดู  
และนําเอาลักษณะการปฏิบัติทางศาสนาและสังคมแบบฮินดูมาดวย   ศาสนาซิกขจึงเผชิญปญหาการ
ดํารงเอกลักษณของตนไว  คนหนุมเปนจํานวนมากเลิกปฏิบัติธรรมเนียม (ขาลสา) ของการไวผมและ
หนวด  แตก็มีบางพวกท่ียังคงไวผมและหนวดจึงทําใหยากท่ีจะแสดงความแตกตางระหวางชาวซิกข
กับฮินดู 
 
 ๒. การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานพฤติกรรมของแตละศาสนา   

การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานพฤติกรรมของศาสนาพุทธ  
 การสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานพฤติกรรมของพระพุทธศาสนา  คือ หลักศีล เปน
หลักปฏิบัติเพ่ือใหบุคคลสามารถดํารงตนใหอยูรวมกับสังคม หรือ อยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางปกติสุข 
ศีล แปลวา ปกติ   รักษากาย วาจา ใหเรียบรอยดีเปนปกติ  ศีล หมายถึง การไมมีภัย ไมมีเวร ไมมี
ศัตรู ไมมีความเดือดรอน   ปลอดภัย ไมมีอันตราย   การตั้งกายกรรม วจีกรรม ไวดวยดี รักษากายให
ตั้งอยูในสุจริต ๓  วจีสุจริต ๔  โดยเม่ือกลาวสรุป คือ ไมประมาทใน ๔ สถาน คือ ในการละกายทุจริต 
ประพฤติกายสุจริต ในการละวจีทุจริต ประพฤติวจีสุจริต ในการละมโนทุจริต ประพฤติมโนสุจริต 
และในการละมิจฉาทิฏฐิ แลวประพฤติสัมมาทิฏฐิ  

การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานพฤติกรรมของศาสนาคริสต  
 ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา เสียสละและรูจักใหอภัยเสมอ
หนากัน ท้ังตอคนท่ีตนรักและปรปกษตอตน ใหมีความรักตนอ่ืน ๆ เหมือนรักตนเอง  ลักษณะ
สันติภาพของศาสนาคริสตจึงสรุปได คือ ความรัก ความเมตตา  มีความรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรัก
ตัวเอง  ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา  รวมท้ังใหรักพระเจาอยางสุด
ความคิดและสุดกําลังของตน จึงเปนคําจํากัดความโดยยอของศาสนาคริสตท่ีสรุปเอาไวซ่ึงคําสอนท้ัง
ปวงวาเปนศาสนาแหงความรัก (The Religion of Love) โดยมีหลักบทพระบัญญัติ ๑๐ ประการ  ๑. 
จงนมัสการพระเจาแตผูเดียว (อยาทํารูปเคารพ) ๒. อยาออกพระนามพระเจาโดยไมสมควร ๓. วัน
พระเจาใหถือเปนวันศักดิ์สิทธิ์ (วันอาทิตย) ๔. จงนับถือบิดามารดา ๕. อยาฆาคน ๖. อยาลวง
ประเวณี ๗. อยาลักทรัพย ๘. อยาขโมย ๙. อยาเปนพยานเท็จตอเพ่ือนบานของเจา ๑๐. อยาโลภ
อยากไดเรือนของเพ่ือนบาน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเพ่ือนบานนั้น เปนตน  

การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานพฤติกรรมของศาสนาอิสลาม  
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 อิสลามมีมุมมองตอพฤติกรรมท่ีแสดงออกตอเพ่ือนมนุษยดวยหลักปฏิบัติอยางอยาง คือ 
การใหเก้ือกูลเอ้ือเฟอตอกัน   ใหอภัย  มีเมตตา และมีความอดทน  ดังท่ีอัลลอฮฺ ไดตรัสวา “และพวก
เจาจงชวยเหลือกันในสิ่งท่ีเปนคุณธรรม และความยําเกรง และจงอยาชวยกันในสิ่งท่ีเปนบาป และ
เปนศัตรูกัน และพึงกลัวเกรงอัลลอฮฺเถิด”  มุงเนนการทําความดีและการใหอภัยตอเพ่ือนมนุษย  “เจา
จงปรามความชั่ว ดวยสิ่งท่ีดียิ่ง (คือดวยการอภัย และทําตัวเปนผูมีมรรยาทดี เพ่ือดึงดูดจิตใจ ทําให
ศัตรูกลายเปนมิตร และความโกรธแคนกลายเปนความรักใคร)” “คําพูดท่ีดี และการใหอภัยนั้น ดียิ่ง
กวาทานท่ีมีการกอความเดือดรอนติดตามทานนั้นและอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงม่ังมี ผูทรงหนักแนนเสมอ”  
“ผูท่ีอดทนและใหอภัย แทจริงนั่น คือ สวนหนึ่งจากกิจการท่ีหนักแนนม่ันคง(และสําหรับผูท่ีอดทน
จากการทําราย และใหอภัยเพ่ือพระพักตรของอัลลอฮฺ เพราะการอดทนแลการใหอภัยนั้นเปนกิจการ
ท่ีนาสรรเสริญ)” อิสลามตองปฏิบัติตามหลักคุณธรรม คือ  ขอควรปฏิบัติหรือขออนุญาต  ขอไมควร
ปฏิบัติ   หรือการกระทําท่ีตองหาม กลาวโดยรวมก็คือ  ๑. หลักศรัทธาหรือความเชื่อในศาสนา 
เรียกวา อีมาน(Iman) ๒. หลักปฏิบัติหรือหนาท่ีในศาสนา เรียกวาอิบาดะห(Ibadat) ๓. หลักคุณธรรม
หรือหลักความดี เรียกวาอิหซาน(Ishan) 
  การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานพฤติกรรมของศาสนาฮินดู 
 การปฏิบัติตามแนวอาศรม ๔ หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินชีวิตของชาวฮินดู เฉพาะท่ีเปน
พราหมณวัยตาง ๆ โดยกําหนดเกณฑอายุคนไว ๑๐๐ ป แบงชวงของการไวชีวิตไว ๔ ตอน ตอนละ 
๒๕ ป  ช วงชี วิตแตละชวงเรียกวา อาศรม(วัย ) อาศรม ท้ัง ๔  ช วง อาศรม ท่ี  ๑  (ปฐมวัย ) 
 อาศรมท่ี ๒ (มัชฌิมวัย อาศรมท่ี ๓ (ปจฉิมวัย) อาศรมท่ี ๔ คือ สันยัสตาศรม  สันยาสี 
คือ เปนวัยสุดทายของชีวิต หลักปฏิบัติปรัชญาภควัทคีตา คือ ๑. กรรมโยคะ การทําความดีโดยไมหวัง
ผลตอบแทน ๒. ชยานโยคะ การปฏิบัติเพ่ือใหเกิดปญหา ความรูแจง และ ๓. ภักติโยคะ ความรัก 
ความภักดีอุทิศตนตอพระเจาเพ่ือนําไปสูการหลุดพน และหลักนิยมะ ๑๐ ประการ คือ ขอควรปฏิบัติ
ของศาสนิกฮินดู ศาสนาฮินดูเปนศาสนาท่ีพูดไววาเปนศาสนาท่ีไมมีคัมภีรเหมือนศาสนาอ่ืน ๆ ศาสนา
ฮินดูสอนวาพระผูเปนเจาคือผูท่ีปรากฏอยูทุกหนทุกแหง เราจะไมนิ่งดูดายเม่ือเจอความทุกขเม่ือผูใด
ไดรับความทุกขเราจะตองมองความรักและความเมตตาตอคนเหลานั้นการใชความรุนแรงนั้นเกิดจาก
ความโงของตนซ่ึงทําใหเราปราศจากความเมตตาตอผูอ่ืน 
 การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานพฤติกรรมของศาสนาซิกข 
 ขอหามประพฤติปฏิบัติ มี ๔ ประการ คือ ๑) หามกระทําใด ๆ ท่ีลวงเกินตอเกศา (การตัด 
ถอน โกนเกศาหรือขนในรางกาย) ๒) หามรับประทานอาหารท่ีทําจากเนื้อสัตวท่ีถูกฆาโดยวิธีทรมาน 
 ๓) หามมีเพศสัมพันธ กับบุคคลอ่ืนท่ีไมใชสามีหรือภรรยาของตนเอง ๔) หามเสพยาสูบ
หรือใชยาเสพติดทุกชนิด ทุกรูปแบบ และยังมีหลักธรรมประจําชีวิตหรือศีล ๒๑ ประการ เปนท้ังขอ
ปฏิบัติและขอหาม 
 
 ๓. การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานจิตใจของแตละศาสนา  

การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานจิตใจของพระพุทธศาสนา 
การสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานจิตใจ หมายถึง อธิจิตตสิกขาในไตรสิกขา  ซ่ึง

หมายถึง การฝกปรือในดานคุณภาพและสมรรถภาพของจิต  คือ การฝกใหมีจิตใจเขมแข็ง ม่ันคง แนว
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แน ควบคุมตนไดดี  เปนจิตท่ีสงบ ผองใส เปนสุข บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งรบกวน หรือ ทําใหเศราหมอง 
อยูในสภาพเหมาะแกการใชงานมากท่ีสุด ดังพระพุทธพจนท่ีตรัสไววา“สมถะท่ีภิกษุเจริญแลว ยอมให
จิตเจริญ จิตท่ีเจริญแลว  ยอมละราคะได วิปสสนาท่ีภิกษุเจริญแลว ยอมใหปญญาเจริญ ปญญาท่ี
เจริญแลว ยอมละอวิชชาได” บุคคลท่ีฝกฝนพัฒนาจิตดีแลว ยอมมี  ๓ ลักษณะ คือ  ๑) คุณภาพของ
จิต คือ ใหมีคุณธรรมตาง ท่ีเสริมสรางจิตใจใหดีงาม  เชน มีเมตตา มีความรัก ความเปนมิตร มีกรุณา  
มีคารวะ มีความกตัญูเปนตน ๒) สมรรถภาพ  คือ  เปนจิตท่ีมีความสามารถ เชน มีสติดี มีวิริยะ คือ 
ความเพียร มีขันติ คือ อดทน มีสมาธิ คือ จิตตั้งม่ันแนวแน มีสัจจะ ๓) ดานสุขภาพของจิต คือ ใหเปน
จิตท่ีมีสุขภาพท่ีดี มีความสุข สดชื่น ราเริงเบิกบานปลอดโปรง สงบ ผองใส  ไมขุนมัวเศราหมอง ไมหด
หูโศกเศรา เปนตน แนวทางปฏิบัติท่ีสงเสริมการพัฒนาชีวิตและสังคมดานจิตใจ  เพ่ือการเสริมสราง
สมาธิ แบงเปน ๔๐ ประการ ไดแก กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกูล
สัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ และ อรูปฌาน ๔  

การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานจิตใจของศาสนาคริสต  
 ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา เสียสละและรูจักใหอภัยเสมอ
หนากัน ท้ังตอคนท่ีตนรักและปรปกษตอตน ใหมีความรักตนอ่ืนๆ เหมือนรักตนเอง  ลักษณะ
สันติภาพของศาสนาคริสตจึงสรุปได คือ ความรัก ความเมตตา  มีความรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรัก
ตัวเอง  ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา  รวมท้ังใหรักพระเจาอยางสุด
ความคิดและสุดกําลังของตน จึงเปนคําจํากัดความโดยยอของศาสนาคริสตท่ีสรุปเอาไวซ่ึงคําสอนท้ัง
ปวงวาเปนศาสนาแหงความรัก (The Religion of Love) หลักความรักเปนหลักคําสอนทางจริยธรรม
ท่ีสําคัญท่ีสุดของศาสนาคริสต  คือ ความเปนมิตรและความปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข พระคริสต
ธรรมท้ังหมดเนนเรื่องความรัก ซ่ึงมีอยู ๒ ประเภท ไดแก ๑. ความรักระหวางมนุษยกับพระเจา  ๒. 
ความรักระหวางมนุษยกับมนุษย พระเยซูทรงเนนไวในปจฉิมโอวาทกอนสิ้นพระชนมวาความรักเปน
สิ่งมีคายิ่งกวาเงินทองและทรัพยสมบัติใด ๆ ในโลก  และทรงสอนตอวา จงรักพระเจา รักครอบครัว 
รักเพ่ือนบาน และรักเพ่ือนมนุษย แลวจะไดรับความรักจากโลกเปนสิ่งตอบแทน 

การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานจิตใจของศาสนาอิสลาม 
 การสงเสริมพัฒนาดานจิตใจใหบริสุทธิ์ มีแนวทางปฏิบัติหลายระดับ เชน การนมาซ การ
ยินยอมมอบกายและหัวใจตอพระผูเปนเจา   เชื่อม่ันศรัทธาในพระอัลเลาะห  การแสดงความเคารพ
ตอพระเจาท้ังกาย  วาจา ใจ   การบริจาคซะกาต   การจายทานจากผูมีทรัพยสิน  คนผูมีสิทธิ์รับซะ
กาตมี  คนอนาถา คนขัดสน  และผูเขารับอิสลาม   การถือศีลอด  หมายถึง  การละเวนจากการ
บริโภคอาหาร  น้ํา ละกิเลสตาง ๆ  ทําใจใหสงบ  ปฏิบัติตั้งแตแสงอาทิตยข้ึนจนแสงอาทิตยลับขอบ
ฟา  หลังจากนั้นจึงบริโภคไดปกติตลอดคืน การถือศีลอดโดยท่ัวไป  เรียกวา “ถือบวช” การทําพิธี
ฮัจญ  คือ  การเดินทางไปแสดงบุญท่ีนครเมกกะฮ  ซ่ึงก็สอดคลองกับหลักมุสลิมท่ีตองมีหลักปฏิบัติ 
ตัวอยางเชน  คือ การปฏิญาณตน หัวใจของการเปนมุสลิมคือการกลาวคําปฏิญาณวา”ไมมีพระเจาอ่ืน
ใดนอกจากอัลเลาะห และมุฮัมมัดคือศาสนทูตแหงพระองค” โดยการละหมาด  การถือศีล การ
ประกอบพิธีฮัจญ สรุปนัยดังกลาว คือ การพัฒนาจิตใจของศาสนาอิสลามในวิถีดังกลาว  คือ การทําดี
อันเปนการปฏิบัติท่ีอยูในขอบเขตหรือวิสัยท่ีมนุษยสามารถปฏิบัติได แตตองมีเจตนา  คือ มีความจง
ใจในการกระทําสิ่งนั้นโดยเสรี ไมโออวด ตองทําดวยความบริสุทธิ์ใจ  ไมหวังผลตอบแทน  มีจิตท่ีมุง



๑๖๗ 

ตออัลเลาะหโดยไมหวังสิ่งตอบแทนจากผูใดท้ังสิ้น  ท้ังนี้จะชวยใหเกิดการเขาถึงเปาหมายของศาสนา
อิสลาม  ๒ ระดับ ระดับท่ี ๑ เปาหมายในโลกนี้  เปนเปาหมายเพ่ือใหตนเองมีความสุขท้ังกายและใจ 
หมดความทุกขความหวาดกลัวและเพ่ือใหสังคมมีความเปนอยูท่ีสงบสุข  และระดับท่ี ๒ เปาหมายใน
โลกหนา คือการพนจากการถูกลงโทษและไดเขาสวรรคมีความสุขตลอดไป อันถือเปนเปาหมายสูงสุด 

การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานจิตใจของศาสนาฮินดู 
 วันสําคัญทางศาสนาของฮินดูมีอิทธิพลตอจิตใจของผูคนเปนอยาง กลาวคือ วันพระทุรคา
หรือพระอุมาชายาของพระศิวะ เปนวันบูชาพระอุมาชายาของพระศิวะเปนเวลา ๙ คืน  เปนตน
 ศาสนาฮินดูสอนใหรักสันติภาพไมใชความรุนแรง ไมทํารายกัน ใหกระทําในสิ่งท่ีเปน
ประโยชนตอเพ่ือมนุษย  และศาสนาฮินดูมีหลักธรรมท่ีสําคัญ เรียกวา ฮินดูธรรม โดยรวมมีดังตอนี้  
ธฤติ   ไดแก   ความม่ันคง  ความกลาหาญ   คือ เพียรพยายามจนสําเร็จประโยชนตาม ท่ี
ประสงค  กษมา  ไดแก  ความอดทนหรืออดกลั้น  คือ มีความพากเพียรพยายาม  ทมะ  ไดแก  การ
ระงับใจ  การขมจิตใจ  คือไมปลอยใจใหหวั่นไหว  อัสเตยะ  ไดแก  การไมลักขโมย  ไม ทํา
โจรกรรม  เศาจะ  ไดแก  ความบริสุทธิ์  การทําตนใหบริสุทธิ์ท้ังทางรางกายและจิตใจ   อินทรียนิคร
หะ  ไดแก  การระงับอินทรีย  ๑๐  ประการ  คือ  หม่ันสํารวจตรวจสอบตนเองอยูเสมอวา  อินทรีย
ท้ัง ๑๐ ถูกนําไปปฏิบัติเพ่ือจุดประสงคท่ีไมตองการใหมนุษย ปลอยอินทรียมัวเมาลุมหลง  
 การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานจิตใจของศาสนาซิกข 
 ความเขาใจโลกและมนุษย  ลักษณะท่ีแทจริงแลวโลกและมนุษยไมใชสิง่ท่ีตรงกันขามจาก
พระเจา  พระเจาสิงสถิตอยูทุกหนแหงในโลก  แตก็อยูเหนือโลกแมพระเจาจะอยูในจิตวิญญาณของ
มนุษยแตก็อยูเหนือความเขาใจของมนุษย    โลกคือสถานท่ีท่ีสวยงามเปนพยานท่ีแสดงถึงความ
ยิ่งใหญของพระเจา  ในขณะท่ีบุคคลผูรักแตตนเองก็จะพบวาโลกคือ ศัตรูจิตวิญญาณของมนุษยมี
ศักยภาพพอท่ีมีความสงบเปนหนึ่งเดียวกับพระเจา   ความหลุดพนของมนุษย   พระเจาสามารถให
อภัยแกบุคคลผูมีบาปหนาไดเม่ือบุคคลหันหนาเขามาหาพระเจาพระองคก็จะอภัยใหแกบุคคลนั้น  
บุคคลท่ีไมไดรับการชวยเหลือจะไมสามารถหลุดพนจากความทุกขได  การเห็นและการฟงคุรุสอนก็ยัง
ไมเพียงพอ  บุคคลจะตองพยายามเปนหนึ่งเดียวกับพระเจาภายในจิตใจของเขาเอง  การหลุดพนจึง
จะเปนไปไดโดยการลางบาปคือการนับถือศาสนาซิกขนั่นเอง    เปาหมายสูงสุดของศาสนาซิกขก็คือ
การเปนหนึ่งเดียวกับพระเจาซ่ึงจะทําใหมนุษยพบสันติภาพและความสุขท่ีเปนนิรันดร การปฏิบัติ
ธรรมของศาสนา  ชาวซิกขจะปฏิบัติตามสัจธรรม  เพ่ือเอาชนะมารราย ๕ ประการ  ซ่ึงเปนสาเหตุ
ของความขัดแยงท้ังปวง คือ  ตัณหา ความโกรธ ความโลภ ความหลง   
 
 ๔. การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานปญญาของแตละศาสนา 

การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานปญญาของพระพุทธศาสนา 
แนวทางปฏิบัติท่ีสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานปญญาตามหลักอริยมรรคคือ การ

อาศัย ความรู ความเขาใจ ความเห็นท่ีถูกตอง  เรียกวา สัมมาทิฏฐิ  การฝกฝนพัฒนาความรูจักคิด
หรือคิดเปน ก็คือ การฝกฝนพัฒนาตน  รูจักบาป บุญ คุณ โทษ รูคุณบิดามารดา รูจักกตัญูเก้ือกูล
ตอเพ่ือนรวมสังคม โดยรวมตองอาศัยแนวทาง ๒ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ 



๑๖๘ 

การสงเสริมพัฒนาชีวิตและสังคมดานปญญาในทางพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง ความรู  
เขาใจชัดเจน แยกไดในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน มิใชประโยชน เปนตน และรูท่ีจะจัดแจง 
จัดสรร จัดการ ความรอบรูในกองสังขารมองเห็นตามเปนจริง ความรูท่ีไดมานั้นมีคุณคาอยางไร จะ
เอาไปใชอยางไร  คนท่ีมีปญญาจะสามารถวินิจฉัยได เลือกเฟนไดวา ถาเราจะทําอะไรใหสําเร็จสัก
อยางหนึ่ง จะตองเอาความรูนี้ไปใชไปทําอยางไร   ความรูท่ีสามารถสืบสาวเหตุปจจัยของสิ่งตาง ๆ 
ความรูท่ีสามารถคิด พิจารณาวินิจฉัยได เลือกเฟนกลั่นกรองได เชื่อมโยงประสานได  สามารถจัดสรร 
จัดการทําสิ่งตาง ๆ ใหสําเร็จได ตลอดถึงการมีปญญาพิจารณารูไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง และ
อนัตตา ตามความเปนจริง ปราศจากการยึดถือวาเปนตัวเราของเรา 

ปญญาจึงมีหลายข้ันหลายระดับ คือ สุตมยปญญา  คือ ปญญาท่ีเกิดจากการเลาเรียนหรือ
ถายทอดตอกันมา จินตามยปญญา คือ ปญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผลดวยตนเอง 
ภาวนามยปญญา คือ ปญญาท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติฝกหัดอบรม  

การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานปญญาของศาสนาคริสต  
 ศาสนาคริสตเปนศาสนาท่ีเกิดจากพระเยซู  ทรงเผยแผศาสนาอยู ๓ ป คําสอนของพระ
เยซูนั้นปรากฏอยูในพระคัมภีรศาสนาคริสตเรียกวา "ไบเบิล"   แบงออกเปน ๒ ภาค คือ   คัมภีรเกา 
(Old Testament)  และคัมภีรใหม (New Testament)  ลักษณะสันติภาพของศาสนาคริสตคือสอน
ใหทุกคนมีจิตประกอบดวยเมตตากรุณา เสียสละและรูจักใหอภัยเสมอหนากัน ท้ังตอคนท่ีตนรักและ
ปรปกษตอตน ใหมีความรักตนอ่ืน ๆ เหมือนรักตนเอง  ลักษณะสันติภาพของศาสนาคริสตจึงสรุปได 
คือ ความรัก ความเมตตา  มีความรักเพ่ือนมนุษยเหมือนรักตัวเอง  ศาสนาคริสตสอนใหทุกคนมีจิต
ประกอบดวยเมตตากรุณา  รวมท้ังใหรักพระเจาอยางสุดความคิดและสุดกําลังของตน จึงเปนคําจํากัด
ความโดยยอของศาสนาคริสตท่ีสรุปเอาไวซ่ึงคําสอนท้ังปวงวาเปนศาสนาแหงความรัก (The Religion 
of Love)  พระคริสตธรรมท้ังหมดเนนเรื่องความรัก ซ่ึงมีอยู ๒ ประเภท ไดแก ๑. ความรักระหวาง
มนุษยกับพระเจา   ๒. ความรักระหวางมนุษยกับมนุษย   ทรงสอนตอวา จงรักพระเจา รักครอบครัว 
รักเพ่ือนบาน และรักเพ่ือนมนุษย  

การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานปญญาของศาสนาอิสลาม 
 ชาวมุสลิมนั้นมีศรัทธายึดม่ันอยูในหลักคําสอนตามคัมภีรอัลกุรอานเปนอยางมาก คัมภีร
กรุอานมีความยาวประมาณ ๘๐,๐๐๐ คํา ชาวมุสลิมเชื่อวาเปนคําสั่งของ พระอัลเลาะห เทพเจา
สูงสุดองคเดียวทรงมีเทวโองการโดยทรงกระซิบสั่งใหนบีมะหะหมัด ตลอดเวลาท่ีพระองคประกาศ
ศาสนาของพระเจาเปนเวลา ๒๓ ป ดวยเหตุนี้ชาวมุสลิมท่ัวโลกจะตองปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจาท่ี
พระมะหะมัดรักษาไวในคัมภีรอัลกุรอาน  หลักคําสอนท่ีสงเสริมการสรางสันติภาพในศาสนาอิสลาม
นั้น  มีคําสอนท่ีสําคัญ  ๒ ประการ คือ หลักศรัทธา  ๖ และ หลักปฏิบัติ  ๕  ในทัศนะอิสลามคือ 
สภาวะท่ีกลมกลืนกันท้ังทางดานกายภาพ จิตใจและจิตวิญญาณ เปนการดํารงอยูอยางสันติโดยยอม
จํานนตอผูเปนเจา ตลอดจนอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติและดวยความยุติธรรมอันเปนเปาหมาย   เชน 
“เจาจงปราบความชั่ว ดวยสิ่งท่ีดียิ่ง (คือ ดวยการอภัย และทําตัวเปนผูมีมารยาทดี เพ่ือดึงดูดจิตใจ 
ทําใหการเปนศัตรูกลายเปนมิตร และความโกรธแคนกลายเปนความรักใคร)” “และหากพวกเขาโอน
ออนมาเพ่ือการประนีประนอมแลว เจาก็จงโอนออนตามเพ่ือการนั้นดวย และจงมอบหมายแตอัลลอฮฺ
เถิด แทจริงนั้นพระองคคือผูทรงไดยินทรงรอบรู” “และความดีและความชั่วนั้นหาเทาเทียมกันไม เจา
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จงขับไล (ความชั่ว) ดวยสิ่งท่ีมันดีกวาแลวเม่ือนั้นผูท่ีระหวางเจากับระหวางเขาเคยเปนอริกันก็จะกลับ
กลายเปนเยี่ยงมิตรท่ีสนิทกัน” “ทุกครั้งท่ีพวกเขาจุดไฟข้ึนเพ่ือทําสงคราม อัลลอฮก็ทรงดับไฟนั้นเสีย 
และพวกเขาเพียรพยายามบอนทําลายในผืนแผนดิน และอัลลอฮนั้นไมทรงชอบผูบอนทําลาย
ท้ังหลาย” และ “พวกเจาจงเขาไปในนั้นดวยความสันติปลอดภัยและเราไดขจัดความขุนแคนท่ีมีอยูใน
หัวอกของพวกเขา (ความขุนแคนความโกรธความเกลียดชังท่ีมีอยูในโลกดุนยา) ใหกลายเปนพ่ีนองกัน
โดยพํานักอยูบนเตียงหันหนาเขาหากัน”  

การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานปญญาของศาสนาฮินดู 
 การเขาถึงปรมาตมัน หมายถึง สิ่งท่ียิ่งใหญ อันเปนท่ีรวมของทุกสิ่งทุกอยางในสากลโลก 
ไดแก "พรหม" ปรมาตมันกับพรหมจึงเปนสิ่งเดียวกัน  สภาวะแหงความเปนพระพรหมมีลักษณะ คือ  
เกิดข้ึนเอง  เปนนามธรรม สิงสถิตอยูในสิ่งท้ังหลาย และเปนสิ่งท่ีมองไมเห็นดวยตา  เปนศูนยรวมแหง
วิญญาณท้ังปวง  สรรพสิ่งลวนแยกออกมาจากพรหม   เปนตัวความจริง (สัจธรรม) สิ่งเดียว  เปนผู
ประทานญาณ ความคิด และความสันติ  และเปนสิ่งท่ีดํารงอยูในสภาพเดิมตลอดกาล หลักปรมาตมัน 
มีความเชื่อวา ปรมาตมัน หมายถึง พลังธรรมชาติ เปนอมตะไมมีเบื้องตนและสิ้นสุด   สวนวิญญาณ
ยอยเรียกวา อาตมัน สามารถไปรวมกับปรมาตมันไดเม่ือบรรลุโมกษะ  การบรรลุโมกษะ หลักโมกษะ 
เปนหลักปฏิบัติเพ่ือหลุดพนจากวัฏจักรแหงชีวิต ดวยการนําอาตมันของตนเขาสูปรมาตมัน   ถือวา
เปนหลักความดีสูงสุด ดังคําสอนของศาสนาพราหมณ-ฮินดูสอนวา "ผูใดรูแจงในอาตมันของตนวาเปน
หลักอาตมันของโลกพรหมแลว ผูนั้นยอมพนจากสังสาระการเวียนวาย ตาย เกิด และจะไมปฏิสนธิ
อีก" 
 การบูรณาการและวิถีการปฏิบัติดานปญญาของศาสนาซิกข 
 พระมหาคัมภีรศรีคุรุครันถซาฮิบ คือ พระศาสดานิรันดรกาลของซิกข  ศาสนิกชนจึงถือ
ปฏิบัติตอพระมหาคัมภีรดุจพระศาสดา   ศาสนสถานของซิกขซ่ึงเดิมเรียกวา “ธรรมศาลา” ไดรับการ
ขนานนามเปน “คุรุดวารา” เม่ือไดมีการอัญเชิญพระมหาคัมภีรมาประทับเปนองคประธานบนบัลลังก
ในศาสนสถาน ทุกเชาเวลา ๐๔.๓๐ น. ศาสนาจารยจะอัญเชิญพระมหาคัมภีรมาประทับเปนองค
ประธานในหองโถงชมุนุมเจริญธรรม แลวเวลาเย็น ๑๘.๐๐ น หลังจากมีการสวดภาวนาบทสวด“แรห
ราส” เสร็จสิ้นลง ศาสนาจารยจะอัญเชิญพระมหาคัมภีรไปประทับชั้นบนสุดของอาคารในหอง “สุข
อาศฺนะ”   
 คําสอนของคุรุสําคัญ  ซ่ึงสรุปลงในหลักการใหญ ๔ ประการ คือ เรื่องความสามัคคี   
เรื่องความเสมอภาค   เรื่องความศรัทธา  และเรื่องความจงรักภักดีตอคุรุท้ัง ๑๐ องค  และยังรวมถึง
การกาวไปสูสุขอันเปนนิรันดร หรือนิรวาณ มีอยู ๕ ข้ัน ดังนี้ ๑. ธรรมขัณฑ อาณาจักรแหงกรรมดี 
และกรรมชั่ว การทําแตกรรมดี ๒. คิอานขัณฑ หรือ ญาณขัณฑ อาณาจักรแหงปญญา ๓. สรมขัณฑ 
อาณาจักรแหงมหาปติ ๔. กรรมขัณฑ อาณาจักรแหงกําลัง หมายถึง กําลังทางจิตไมหวาดกลัว ๕. 
สัจขัณฑ อาณาจักรแหงสัจจะ คือ ความเปนเอกภาพกับพระเจา 
 
 ปจจัยเง่ือนไขความสําเร็จตอการนําคําสอนทางศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคม 
 ปจจัยเง่ือนไขความสําเร็จตอการนําคําสอนทางศาสนาเพ่ือการพัฒนาสังคมนั้นบางครั้ง
บริบทของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่อง อาจกลาวไดวา มนุษยพยายามแสวงหาความสุข 
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หลีกหนีจากความทุกข เปนพ้ืนฐานรวมกัน โดยยึดหลักธรรมกับการนําไปใชในชีวิตประจําวันรวมกัน 
มีดังนี้ 
  ๑. เวนจากการทําชั่วและมุงทําความดี ทุกศาสนาสอนใหละเวนการกระทําความชั่วและ
ทําแตความดีท้ังสิ้น เพ่ือใหศาสนิกชนท้ังหลายเปนคนดี ถึงแมแนวทางปฏิบัติของแตละศาสนาอาจมี
ขอแตกตางกันไป ๒. ความรัก ความเมตตา แตละศาสนากลาวถึงความรักความเมตตาไวมากมายท้ัง
หลักธรรมคําสอนในคัมภีร และคําสอนแทรกไวในแตละตอนของคําสอนนั้นๆ บางครั้งก็มีคําสอน
ทํานองภาษิตเตือนใจ  ๓. การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห เม่ือมนุษยมีความรักความเมตตาแลว 
ก็จะมีความเสียสละเอ้ือเฟอเผื่อแผและใหการสงเคราะหซ่ึงกันและกัน  ๔. ความอุตสาหะและพัฒนา
ตนเอง ศาสนาตางๆ สอนใหคนมีความเพียร อดทน ขยันขันแข็ง และมีความอุตสาหะ มีความ
พยายาม อันจะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จและรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ๕. ความยุติธรรม คํา
สอนทุกศาสนาเนนเรื่องความยุติธรรม เพราะการท่ีสังคมจะอยูรวมกันโดยสันติสุขนั้น จําเปนตองมี
หลักแหงความยุติธรรมเปนแกนกลาง  
 ปญหาอุปสรรคตอการสรางสันติภาพในมิติของศาสนา  จากหลักการและแนวทางปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาจะพบวา ทุกศาสนาลวนมีคําสอนท่ีสงเสริมตอการสรางสันติสุขท้ังในระดับสังคมและ
บุคคล แตในสภาพสังคมท่ีเปนอยูในปจจุบัน กลับพบวา ศาสนาไดกลายเปนสวนหนึ่งของความขัดแยง  
นั้นหมายความวา จุดมุงหมายของศาสนายังไมไดถูกนํามาใชอยางแทจริง ปญหาอุปสรรคการนําคํา
สอนมาสรางสันติภาพนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ เชน (๑) ความอยุติธรรมทางสังคม  (๒) ปญหาทาง
สังคม ความเจ็บปวยทางสังคม และการขาดความสุข  (๓) การคอรรัปชั่น  (๔) ความไรซ่ึงเสถียรภาพ 
(๕) ความไรซ่ึงความยั่งยืน และ (๖) ความไรซ่ึงสันติสุขและสันติภาพ 
   ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จตอการสรางสันติภาพในมิติศาสนา  (๑) สันติภาพ 
(Peace) สันติภาพเปนสังคมแหงเปาหมายท่ีมนุษยชาติมุงหวังท่ีจะอยูรวมกันอยางมี ความสุข นัก
สันติภาพบางทานอาจจะตีความสันติภาพวาเปน “เปาหมาย” ของชีวิตและสังคม (๒) สันติวิธี 
(Peaceful Means) สันติวิธีเปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีจะนําไปสู “สันติภาพ” ท้ังมิติตาง ๆ ไมวา
จะเปนมิติภายใน และภายนอก หรือในเชิงปจเจก และ  (๓) สมานฉันท (Reconciliation) เนื้อแท
ของคํานี้บางทานตีความวา “การคืนดี” หรือ “การฟนคืนดี” โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประนีประนอม
กลุมผลประโยชน หรือกลุมขัดแยงใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข (๔) ความปรองดอง 
(Harmony) หรืออาจจะตีความหมายของคํานี้วา “ประสมกลมเกลียวเปนหนึ่งเดียวของกลุมคนตางๆ 
ในสังคม  ซ่ึงคํานี้มีนัยท่ีสะทอนท้ังในมิติภายใน และภายนอก  
  แนวทางการอยูรวมกันระหวางศาสนา ๑.  ตนทานแหงความรัก  ศาสนามุงเนนใหมนุษย
รูจักรักผูอ่ืน  ๒.  การใหเพ่ือสละและแบงปนเพ่ือผูอ่ืน   การดํารงอยูของมนุษยชาติท่ีตองสัมพันธกับ
วิถีโลกมีความสัมพันธกับปจจัย ๔ และโลกธรรมอยางแยกไมออก ๓.  การมีจิตอาสาเพ่ือความสุขตอ
คนอ่ืน   ศาสนาทุกศาสนามีเปาหมาย คือ ความสุข ไมวาจะเปนสวรรค หรือการประทานพรใด ๆ ก็
ตาม  ลวนเปนเปาหมายความสุขท่ีมนุษยตองการ  ๔.  ตนแบบของการสื่อสารดวยเมตตาและเปน
ประโยชน    กระบวนการทางศาสนามีหลักการใชวาจาหรือ การสื่อสารท่ีเปนกุศลหรือเปนมาตรฐาน
ของความเปนบัณฑิต ๕. ศูนยกลางแหงสันติสุขภายในและภายนอก  ทุกศาสนาตางมีหลักในการ
พิจารณาสภาพกายและจิตใจของตนใหบริสุทธิ์ อยางไรก็ตามจะเห็นไดวา ศาสนาท้ัง ๔ ศาสนาหาก
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รวมมือกันยอมจะสามารถอํานวยประโยชนตอการพัฒนามนุษย สังคมโลกในการอยูรวมกันอยางสันติ
สุขไดท้ังภายนอกและภายใน   
 
๕.๒ ขอเสนอแนะ                                                                        
 ๕.๒.๑ ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชประโยชน      

การนําวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนนั้นจะตองคํานึงถึงบริบทของเท็จจริงของสภาพแวดลอม 
เก่ียวกับสถานท่ี บุคคล เปนตน อยางไรก็ตาม สังคมทุกสังคมยอมมีคติความเชื่อท่ีเปนรากฐานท่ี
แตกตางกันออกไป ศาสนาถือไดวาเปนสวนหนึ่ งของชุมชน สังคม แตในทามกลางของการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเชิงกายภาพ ท่ีเทคโนโลยีแทรกแซงเขามาถึงวิถีชีวิตของผูคนอยางไมอาจ
หลีกเลี่ยงได หากอาศัยเทคโนโลยีไปในทางท่ีดีก็ยอมอํานาจประโยชนตอตนเองและชุมชน สังคม แต
หากไมแลวก็ยอมกอใหเกิดโทษเปนผลพวงกระทบถึงกันและกัน  

โดยพ้ืนฐานของมนุษย ปจจัยสี่ คือ อาหาร ยา เครื่องนุงหม และท่ีอยูอาศัยเปนสิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีมนุษยตองมีและเปนเครื่องอาศัยดํารงอยูไดแลว จิตใจและจิตวิญญาณเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีมนุษย
จะตองแสวงหา อยางนอยก็กลอมเกลาจิตใจใหอยูรวมกันกับผูอ่ืนได และท้ังยังสรางสรรคสังคมแหง
การอยูรวมกันอยางปรกสุข การแบงปน ถอยทีถอยอาศัยกันและกัน ดังนั้น การเขาใจถึงแกนแทของ
ศาสนาของตนและการพิจารณาถึงบริบทของสังคมรอบขางท่ีเปนไปยอมทําใหเขาใจถึงเหตุผลของการ
มีอยูและการใชศาสนาใหเกิดประโยชนท้ังแกตนเองและผูอ่ืนไดอยางกลมกลืน อยางเขาอกเขาใจกัน
และกัน  

๕.๒.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยในครั้งตอไป 
๑. การนําหลักธรรมของศาสนามาใชในชีวิตประจําวันวาเปนอยางไรบาง เพ่ือใหเห็นถึง

อิทธิพลของศาสนาตั้งแตเกิดจนกระท่ังตายวาเปนอยางไร ในแงมุมของศาสนาตาง ๆ  
๒. การมีสวนรวมในการสนับสนุนจากรัฐในการสงเสริมการทําความเขาใจอันดีระหวาง

ศาสนา ในสถานการณท่ีเกิดความขัดแยงในพ้ืนท่ีท่ีเกิดกรณีปญหาระหวางศาสนา โดยใหคนในพ้ืนท่ีมี
สวนรวม 

๓. การศึกษาถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีท่ีกอใหเกิดความขัดแยงบนพ้ืนท่ีสาธารณะ เชน ใน
โลกออนไลน และนํามาสูการสรางผลกระทบในวิถีชีวิตประจําวันของผูคน วามีมากนอยแคไหนและ
เตรียมการอยางไรในกรณีท่ีจะแกไขปญหา  



 
บรรณานุกรม  

๑ ภาษาไทย : 
 ก.  ขอมูลปฐมภูมิ :  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 
 ข. ขอมูลทุติยภูมิ :  
 
(๑) หนังสือ : 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. ความรูศาสนาเบ้ืองตน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุม 
 สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔. 
กีรติ  บุญเจือ.  ปรัชญาประสาชาวบาน. กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน, ๒๕๔๖.  
คณาจารยแหงโรงพิมพเลี่ยงเซียง. พุทธศาสนสุภาษิต เลม ๑ ฉบับมาตรฐาน. พิมพครั้งท่ี ๒.  

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพเลี่ยงเซียง, ๒๕๓๕. 
คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. เอกสารมนุษยกับสันติภาพ. กรุงเทพมหานคร:                   
 โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
โครงการหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา. บทสวดมนตทําวัตรเชาเย็น. กรุงเทพมหานคร: 
  โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๗. 
จินดา จันทรแกว. ศาสนาปจจุบัน. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
 ๒๕๓๒. 
ฉัตรสุมาลย  กบิลสงห แปล. อัตชีวประวัติขององคทะไลลามะ: อิสรภาพในการล้ีภัย. พิมพครั้งท่ี ๒.  
 กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพประพันธสาสน, ๒๕๓๘. 
ชัยชนะ พิมานแมน. ความคิดทางการเมืองของมหาตมะ คานธ.ี เอกสารทางวิชาการกฎหมาย.  

๒๕๒๗. 
ชัยวัฒน สถาอานันท. ทาทายทางเลือก: ความรุนแรงและการไมใชความรุนแรง. กรุงเทพมหานคร:  
 มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๓๓. 
ณรงค  เส็งประชา. มนุษยกับสังคม.  พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร,  

 ๒๕๓๘.  

ธรรมกาย. ศาสนศึกษา. ปทุมธาน:ี มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอรเนีย, ๒๕๕๐. 
ธนู แกวโอภาส. ศาสนาโลก. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สุขภาพใจ, ๒๕๔๒. 

นริศ มณีขาว.  ส่ือสารอยางสันติ. กรุงเทพมหานคร: เสมสขิาลัย, ๒๕๔๔. 

ประชุมสุข อาชวอํารุง. ประมวลความรูเรื่องสันติภาพ. กรุงเทพมหานคร: ปารอีส พับบลิเคชั่น,  
 ๒๕๒๗. 
พุทธทาส อินทปญโญ. สันติภาพของโลก. กรุงเทพมหานคร: ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๓๐. 



๑๗๓ 

 
พระครูวาปวชิโรภาส.  สงครามศาสนาคริสต-อิสลาม. (เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติและ 
 พัฒนาการความขัดแยงและสันติภาพในโลกยุคใหม,  สาขาวิชาสันติศึกษา, ๒๕๕๘.  
พระเทพวิสุทธิเมธี (ปญญานันทภิกขุ).  มองสันติภาพของโลก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธรรมสภา,  
 ๒๕๓๖. 
พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺจิตฺโต). โลกทัศนชาวพุทธ.  กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราช 
 วิทยาลัย, ๒๕๔๘. 
_________________. พุทธวิธีการบริหาร42. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  
  ๒๕๔๙. 
พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ). วิปสสนาญาณโสภณ. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร:  

ศรีอนันตการพิมพ, ๒๕๔๖. 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต). การศกึษาเพ่ือสันติภาพ. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก  
 จํากัด, ๒๕๓๘. 
_________________.การพัฒนาท่ีย่ังยืน. พิมพครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๓. 
_________________.ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก หมวดศึกษาศาสตร. กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
_________________.ความสําคัญของพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งท่ี ๙. กรงุเทพมหานคร:  
 โรงพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐. 
_________________.ทศวรรษธรรมทัศนพระธรรมปฎก หมวดพุทธศาสตร. กรุงเทพมหานคร:  

สหธรรมิก, ๒๕๔๓. 
_________________.พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก,  

๒๕๔๓. 
_________________.วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. พิมพครั้งท่ี ๗. กรุงเทพมหานคร: ศยาม, ๒๕๔๖. 
_________________.มองสันติภาพโลก ผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน.  
_________________.การศึกษาเครื่องมือพัฒนาท่ีตองพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ 
 มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๑. 
_________________.ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ. พิมพ 

ครั้งท่ี ๙. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๐. 
_________________.ความสุขท่ีแทจริง. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๖.  
 กรุงเทพมหานคร: เอส.อารพริ้นติ้ง แมส โปรดักส, ๒๕๕๑. 
_________________.พุ ท ธ ธ ร รม  ฉ บั บ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะข ย าย ค ว าม . พิ ม พ ค รั้ ง ท่ี  ๑ ๕ . 
กรุงเทพมหานคร:สหธรรมิก, ๒๕๕๒. 
_________________.วิถีสูสันติภาพ. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: พิมพสวย, ๒๕๕๐. 
_________________.มองสันติภาพโลกผานภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน. กรุงเทพมหานคร: 
 โรงพิมพมูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๔๒. 



๑๗๔ 

พระไพศาล วิสาโล. สันติวิธี วิถีแหงอารยะ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิโกมลคีมทอง,  
 ๒๕๔๙. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร). พระพุทธศาสนากับวิทยาการสมัยใหม. กรุงเทพมหานคร:  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, พุทธสันติวิธี : การบูรณาการหลักการและเครื่องมือจัดการความ 
 ขัดแยง. กรุงเทพมหานคร: ๒๑ เซ็นจูรี่, ๒๕๕๔. 
พันเอกปน มุทุกันต. แนวสอนธรรมะนักธรรมตรี. กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.  
พันเอก(พิเศษ)นวม  สงวนทรัพย.  สังคมวิทยาศาสนา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพโอเดียนสโตร,   
 ๒๕๓๗.  
ภารดี มหาขันธ. พ้ืนฐานอารยธรรมไทย. พิมพครั้งท่ี ๑. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๒.  
มารค ตามไท. การจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธีในสันติวิธี : ยุทธศาสตรชาติเพ่ือความม่ันคง,  
 กรุงเทพมหานคร: สถาบันยุทธศาสตร สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ, ๒๕๔๓.  
มหาตมา  คานธี, แปลโดย กรุณา-เรืองอุไร  กุศลาสัย, โลกท้ังผองพ่ีนองกัน. พิมพครั้งท่ี ๖.  
 กรุงเทพมหานคร: ดอกหญา, ๒๕๔๕. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นาน 
 มีบุคสพับลิเคชั่นส, ๒๕๔๖. 
รุงธรรม ศุจิธรรมรักษ. สันติศึกษากับสันติภาพ. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๓๓. 
วันชัย วัฒนศัพท. ความขัดแยง : หลักการและเครื่องมือแกปญหา. พิมพครั้งท่ี ๓. นนทบุรี : สถาบัน 
 พระปกเกลา, ๒๕๕๐. 
_________________. (ผูแปล). กระบวนการเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง.ขอนแกน: สถาบันสันติ 
  ศึกษา,  ๒๕๔๒.  
_________________.การมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๔.  
  นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, ๒๕๔๗. 
วิลเลียม ยูรี, กลยุทธการสมานไมตรีเพ่ือบรรลุสันติรวมกัน. แปลโดย เบญจรัตน แซฉ่ัว.  
 กรุงเทพมหานคร: เฟองฟาพริ้นติ้ง, ๒๕๔๗. 
ศรีเพ็ญ ศุภพิทยากุล. มนุษยกับสันติภาพ, พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 
ศุภรา จันทรชิดฟา. ความรุนแรงในสายหมอก : ส่ิงท่ีเห็นและเปนไปในสามจังหวัดชายแดนใต. 
 กรงุเทพมหานคร: คบไฟ, ๒๕๔๙. 
ศูนยกษัตริยฟาฮัดเพ่ือการพิมพอัลกรุอาล. พระมหาคัมภีรอัลกรุอาน พรอมความหมายภาษาไทย,  

 กรุงเทพมหานคร: สมาคมนักเรียนเกาอาหรับประเทศไทย, ร.ศ.๑๔๑๙ [พ.ศ.๒๕๕๓]. 
สมภาร พรมทา. พุทธปรัชญา. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: ศยาม, ๒๕๔๘. 
สิทธิพงศ สิทธิขจร. การบริหารความขัดแยง. กรุงเทพมหานคร: จงเจริญการพิมพ, ๒๕๓๕. 

เสถียร โพธินันทะ. ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร: สรางสรรค 
 บุคส, ๒๕๔๔. 
สันสิทธิ์ ชวลิตธํารง. รัฐศาสตรภาพกวาง. กรุงเทพมหานคร: สวิชาญการพิมพ, ๒๕๔๖. 



๑๗๕ 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนศึกษาและคุณธรรมเพ่ือชีวิต รหัสวิชา ส๔๐๑๐๑ สาขาวิชา 
 สังคมศึกษาและศิลปะ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ. 

เอส.เอส. อนาคามี. เสรีภาพท่ีไรเดียงสา. กรุงเทพมหานคร: สยามมิสพับลิชชิ่งเฮาส, ๒๕๕๓.  
อรุณ คานธี. จิตวิญญาณอหิงสา มรดกรักจากปู บนเสนทางการเรียนรูสันติวิธีของขาพเจา. แปล 
 โดย อนิตรา พวงสุวรรณ. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิโกมลคีมทอง, ๒๕๕๓. 
อภิญญา รัตนมงคลมาศ. ความขัดแยงระหวางประเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหา  
 วิทยาลัย, ๒๕๓๘. 
 
(๒) บทความ: 
โคทม อารียา. บทความการสงเสริมสันติวิธี เอกสาร ๓๐ ป ๑๔ ตุลา จดหมายขาวประชาชน, ฉบับ 
 ท่ี ๓ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖, หนา ๒๖. 
จินตนา ยูนิพันธ และลิลิต ศรีทรัพอนันต. “การจัดการศึกษาทางการพยาบาลกับคุณภาพบัณฑิต” . 

พระไพศาล  วิสาโล, “สันติภาพโดยสันติวิธี”, ใน ส่ือในสันติภาพ สันติภาพในส่ือ, กาญจนา แกวเทพ  
 บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 
พระไพศาล วิสาโล. “องครวมแหงสันติภาพ”, ใน สูศานติเสรี: ๕๐  ป สันติภาพไทย,  
 กรุงเทพมหานคร: เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๘. 
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี, ๒๕๔๒, (๑๑): ๓๓ – ๓๗. 
พระโสภณคณาภรณ, “ความขัดแยงในจิตมนุษยหนา”, ใน สันติศึกษากับการแกปญหาความ 

ขัดแยง. วลัย  อรุณี บรรณาธิการ, กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 
พระมหาประกาศิต อาจารปาลี (แกวกองเกตุ).  การสรางความปรองดองระหวางศาสนา”.  วารสาร 
 สันติศึกษาปริทรรศน มจร. ๑ (๑) : ๑๕๙.   
นันทวัฒน ฉัตรอุทัย, สงครามและสันติภาพ, ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร(องคการมหาชน) ปท่ี ๖ ฉบับ 
 ท่ี ๓๖ กุมภาพันธ - มีนาคม ๒๕๔๘. 
พระไพศาล  วิสาโล, “สันติภาพโดยสันติวิธี”. ใน ส่ือในสันติภาพ สันติภาพในส่ือ, กาญจนา แกวเทพ  
 บรรณาธิการ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๐. 
พระไพศาล วิสาโล. “องครวมแหงสันติภาพ”. ใน สูศานติเสรี: ๕๐ ป สันติภาพไทย.  
 กรุงเทพมหานคร: เรือนแกวการพิมพ, ๒๕๓๘. 
ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล, “สันติภาพภายใตเง่ือนไขของความขัดแยงทางสังคมและการเมือง” ใน  
 มนุษยกับสันติภาพ, : ๔๕-๕๐. 
 
(๓) วิทยานิพนธ: 
ชัชวาล ชิงชัย. “สงครามกับการสรางสันติภาพตามแนวพุทธ: ศึกษากรณีพระเจาพรหมทัตและราช 
 กุมารทีฆาวุ” . สารนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา 
 จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๙. 
พระมหาหรรษา   ธมฺมหาโส.  “รูปแบบการจัดการความขัดแยงโดยพุทธสันติวิธี  : ศึกษาวิเคราะห 
 กรณีลุมน้ําแมตาชาง  จ.เชียงใหม”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต.  สาขาวิชา 



๑๗๖ 

 พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗.   
พระวิมาน คมฺภีรปฺโญ (ตรีกมล). “การศึกษาวิเคราะหศีล ๕ ในฐานะเปนรากฐานของสันติภาพ” .  
 วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
 ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 
พระมหาสมชาย เกิดแกว. “พระพุทธศาสนาในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง: ศึกษาเปรียบเทียบการตักบาตร 

 ของพุทธศาสนิกชนในเขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร และอําเภอศรีประจันต จังหวัด 
 สุพรรณบุรี” วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย:  
 มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๗.  
นางสาววังกาญจน ประเสริฐลาภ. แนวความคิดเรื่องสัตยาเคราะหของมหาตมะ คานธ ีในการแกไข 

 ปญหาดวยสันติวิธี. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาปรัชญา  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  

นางสาวอัญญดา แกวกองกูล. การศึกษาเปรียบเทียบ : การประยุกตใชหลักธรรมทางศาสนาในทาง 
 การเมืองตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุและมหาตมะ คานธ.ี วิทยานิพนธพุทธศาสตร 
 มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
(๔) ส่ืออิเล็กทรอนิกส: 
พระพรหมบัณฑิต. ปาฐกถาพิเศษ: การศึกษาเพ่ือพัฒนาประชาคมอาเซียน, บรรยายโดย               

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคาร มวก  
๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 
เ ผ ย แ พ ร เ ม่ื อ  ๒ ๕  ม . ค .  ๒ ๐ ๑ ๖ ,  [อ อ น ไ ล น ], 
แหลงท่ีมา: https://www.youtube.com/watch?v=๖RXuxrZUBK๘. [๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๙]. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,    พิมพครั้งท่ี ๑๒,  
  พ.ศ. ๒๕๔๖  [ออนไลน], แหลงท่ีมา:   http://www.๘๔๐๐๐.org/tipitaka/dic/dite    
  m.php?i=๓๗ 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename  
  =index  [๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn   
  /neuxha-thi4  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-  
  sasna-sikh-sikhism [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: www.thaisikh.org   [ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙]. 
[ออนไลน],แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename=in  
  dex  [๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙].  
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-   

  sasna-sikh-sikhism  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙].  

https://www.youtube.com/watch?v=6RXuxrZUBK8
http://www.%E0%B9%98%E0%B9%94%E0%B9%90%E0%B9%90%E0%B9%90.org/tipitaka/
https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-%20%20sasna-sikh-sikhism
https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-%20%20sasna-sikh-sikhism
http://www.thaisikh.org/


๑๗๗ 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://book.dou.us/doku.php?id=df404:6 [ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://jakkritfunction1.blogspot.com/2010/06/blog-pos t_16.h tml    

 [ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/SITE/PANIDAPLE59/KHWAM-SAMPHANTH- 
  RAHWANG-SASNA-KAB-KAR-DANEIN-CHIWIT  [ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐].  
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=1446.๐;wap2  
  [ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://book.dou.us/doku.php?id=df404:12  [ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 

ศูนยกษัตริยฟาฮัดเพ่ือการพิมพอัลกรุอาล, พระมหาคัมภีรอัลกรุอานพรอมความหมายภาษาไทย,  
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?page=   

  sub&category=7&id=18170  [ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://book.dou.us/doku.php?id=df404:13 [ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://book.dou.us/doku.php?id=df404:3  [ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://book.dou.us/doku.php?id=df404:5  [ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐]. 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filenam  
  e=index  [ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙].  
[ออนไลน],แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename=in  
  dex  [ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙].  
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7- 
  sasna-sikh-sikhism  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙].    
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: www.thaisikh.org   [ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙]. 
สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ  มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม  [ออนไลน], แหลงท่ีมา:   
  http://www. deepsouthwatch.org/node/5622  [ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๙]. 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn   

  /neuxha-thi4  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙].   

[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename  
  =index  [๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙].  
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/     
  neuxha-thi4  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, ความรูศาสนาเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุม  
  สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๑๐๗-๑๓๖. 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filenam  
 e=index  [ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙].  
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/ne    
  uxha-thi1  [๓ ธันวาคม ๒๕๕๙].  

http://book.dou.us/doku.php?id=df404:%E0%B9%96
http://jakkritfunction1.blogspot.com/2010/06/blog-pos%20t_16.h
https://sites.google.com/SITE/PANIDAPLE59/KHWAM-SAMPHANTH-
http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=1446.%E0%B9%90;wap2
http://book.dou.us/doku.php?id=df404:
http://book.dou.us/doku.php?id=df404:
http://book.dou.us/doku.php?id=df404:
http://book.dou.us/doku.php?id=df404:%E0%B9%95
http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filenam
http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename=in
https://sites.google.com/site/yamyeecnk/3-neuxha-bth-reiyn/7-
http://www.thaisikh.org/
http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename


๑๗๘ 

[ออนไลน],แหลงท่ีมา: http://region7.prd.go.th/ewt_news.php?nid=40056&filename=in  
  dex  [ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://muslimchiangmai.net/index.php?topic=1446.0;wap2  
  [ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙]. 
[ออนไลน]. แหลงท่ีมา : http://book.dou.us/doku.php?id=df404:6  [ ๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙ ] 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php?Page=  
  sub&category=7&id=18170   [ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙]. 
[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/index.php? page=su  
  b&category=7&id= 18170  [ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๙]. 
สุชาติ เศรษฐมาลินี.  การสรางสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม (ตอน ๓): หลักการและคุณคา,   
  สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ  มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม   [ออนไลน],  
  แหลงท่ีมา:  http://www. deepsouthwatch.org/node/5622  [ ๒๐ กันยายน   
  ๒๕๕๙]. 
สุชาติ เศรษฐมาลินี. การสรางสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม (ตอน ๒): ทบทวนความรู,   

สถาบั น ศ าสน า  วัฒ น ธรรม และสั น ติ ภ าพ  มห าวิท ย าลั ยพ ายั พ  เชี ย งให ม , 
http://www.deepsouthwatch.org/node/5565 

สุชาติ เศรษฐมาลินี.  การสรางสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม : หลักการและคุณคา, สถาบัน 
ศ า ส น า  วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ สั น ติ ภ า พ , ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ า ยั พ : เชี ย ง ให ม , 
http://www.deepsouthwatch.org/node/๕๖๒๒ 

ปฏิบัติการสันติวิธีของ ๓ ศึกษาจากชีวิตของศาสดา ๓ ศาสนา พุทธ คริสต อิสลามโดย รศ.ดร. 
     ชัยวัฒน สถาอานันท  http://www.catholic.or.th/document/apostolic/santi๑/ 

[ออนไลน], แหลงท่ีมา: http://islamhouse.muslimthaipost.com/main/ 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการ
สรางสันติภาพตามหลักศาสนาตาง ๆ   2) เพ่ือเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสราง
สันติภาพระหวางศาสนาตาง ๆ  3) เพ่ือบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพใน
ศาสนาตางๆ การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพจากเอกสาร ประกอบดวยขอมูลปฐมภูมิ ขอมูลทุติย
ภูมิ และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรอบรูเก่ียวกับศาสนาตาง ๆ  
 ผลการวิจัย พบวา  
 1) หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพตามหลักศาสนาตาง ๆ  โดยศาสนาตางๆ 
ใหความสําคัญกับเปาหมายของมนุษยท่ีมีปรารถนาความสงบปลอดภัย และความสุขในชีวิต โดยไมใช
ความรุนแรงตอกัน   ขอเรียกรองหรือความตองการสันติภาพเกิดจากสภาพสถานการณความขัดแยงท่ี
เกิดปรากฏมีข้ึนมากมายในหลายสังคม ไมวาจะเปนความขัดแยงระหวางบุคคล ความขัดแยงระหวาง
องคกร และจนถึงความขัดแยงระหวางประเทศ  มีการรบพุงกัน ตอสูกันจึงเกิดเปนสงคราม  

2) จากการเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพระหวางศาสนาตาง 
ๆ พบวาศาสนาตาง ๆ ใหคุณคาและความสําคัญของศาสนาเพ่ือใหเกิดสันติท้ังภายนอกและภายใน แต
อยางไรก็ตาม การมีความเขาใจในแตละศาสนาจะทําใหเกิดการปรับตัว หรือปฏิบัติ และนําคําสอน
ทางศาสนามาใชใหเกิดสันติสุขตอสังคมในหลายมิติได โดยการดํารงรักษาความบริสุทธิ์ของคําสอนไว   

3) จากการบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนาตาง ๆ พบวา
วัตถุประสงคแทจริงสวนหนึ่งของแตละศาสนา คือเพ่ือใหพ่ึงตนเองได โดยไมตองข้ึนตอวัตถุภายนอก
ทุกอยาง หากแตจะพ่ึงวัตถุภายนอกใน  อยางไรก็ตามหากมีการพ่ึงพิงในดานท่ีจําเปนคือ ตอสุขภาพ 
อนามัย หรือดานปจจัย 4 แตไมใชแสวงหาเพ่ือมอมเมาจิตใจใหเกิดการสะสมจนไมรูจักเพียงพอ  
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ABSTRACT 
 This Research has three objectives; 1) To study the principle and the 
practical method for making the peace by various religions, 2) To compare the 
principle and the practical method for making the peace between various religions, 
3) To integrate the principle and the practical method for making the peace in 
various religions. This research is a qualitative study from the document consisting of 
the primary source, secondary source, and from interviewing the experts who have 
the mastery knowledge in various religions.  
 The results found in this research are:  
 1) For the principle and the practical method for making the peace by 
various religions, they give the significance on the goal of human beings who has a 
desire to have serenity, safety, and happiness in life without using any violence 
towards each other.  The request or demand to have peace originates from the state 
of conflict circumstances that has occurred tremendously in different society. Not for 
the fact that it is the conflict between individuals, conflict between organizations, 
and up to the conflict between countries. There are fighting a battle till making a 
war. 

2) From the comparison of the principle and the practical method for 
making the peace between various religions, it was found that religions give value 
and importance of religion in order to have both the inner peace and the outer 
peace. However, with the understanding in each religion, it would initiate an 
adaptation or practice. Then, it would bring the religious teaching to make use for 
creating peace towards the society in different dimensions by preserving the purity of 
the teaching.  
 3) From an integration of the principle and the practical method for making 
the peace in various religions, it was found that part of the real objective in each 
religion is the self-reliance without any relying on all outside materials but the inner 
one. However, there is some reliance which is necessary to health, sanitation or the 4 
basic necessities, but it is not for seeking to lead astray the mind to gather more until 
there is no sufficiency. 
 
Keywords: Knowledge Integration; Practicing According to Religions; Peace Building 
Process 
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บทนํา 
  ศาสนากับสันติภาพนับวาเปนประเด็นท่ีสังคมคาดหวัง ความปรารถนาท่ีจะใหศาสนาเขา
มามีบทบาทหรือมีสวนรวมในการสรางสันติภาพและจัดการความขัดแยงในสังคม  เพราะเม่ือเกิด
ความขัดแยงมักจะตามมาดวยความรุนแรง  ความรุนแรงจึงเปนทางเลือกหนึ่งในในจํานวนทางเลือก
มากมาย เพ่ือแกปญหาความขัดแยง (Yuri, 2004) ในอดีตการแกปญหาความขัดแยง มักนิยมเลือกท่ี
จะใชความรุนแรงเปนเครื่องมือในการตอบโตความรุนแรง (Janchidfa, 2006) เปนการใชความ
รุนแรงท่ีเหนือกวา  ซ่ึงจะยกระดับไปสูการฆาหรือทําลายลางฝายตรงขาม  ซ่ึงจัดวาเปนวัฏจักรแหง
ความหายนะนี้จะไมมีวันจบสิ้น ตราบใดท่ีสังคมยังยอมรับวาการใชความรุนแรงคือวิธีแกปญหา
อาชญากรรม  ผลก็เปนเหตุใหมีการสรางและปรับปรุง กองกําลังทหาร และยุทโธปกรณ เพ่ือรักษา
ความม่ันคงของประเทศ (Khandi, 2010) 
 สําหรับพระพุทธศาสนาไดนําเสนอรูปแบบการดําเนินชีวิตตามทางสายกลาง  คือ 
มัชฌิมาปฏิปทาซ่ึงหลักธรรมขอนี้  เปนหลักในการดําเนินชีวิต ทําใหรูเทาทันชีวิต ไมหลงงมงาย  มุง
ความสําเร็จ  คือ  ความสุข  สะอาด  สวาง  สงบ คือ ศีล สมาธิ และปญญาหรือหลักไตรสิกขา ท่ีจะ
ชวยใหมนุษยเกิดสันติภาพภายนอกและสันติภาพภายใน สิ่งท่ีพระพุทธศาสนาเนนใหเห็นความสําคัญ
ของสันติภาพในระดับภายนอกนั้นเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะนําไปสูสันติภายใน โดยพัฒนาในระดับศีลอัน
เปนพ้ืนฐานไปสูระดับสมาธิ และปญญา ซ่ึงเปนสันติภาพในระดับสูงหรือเปาหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา เพราะวา “ความขัดแยงเกิดจากการทํางานรวมกันระหวางปจจยัภายใน คือ กุศลมูล
และอกุศลมูล รวมถึงตัณหา ทิฏฐิ และมานะ ผนวกกับปจจัยภายนอก คือ ขอเท็จจริง  ความสัมพันธ 
ผลประโยชน คานิยม โครงสรางท่ีไมเหมาะสม (Phramaha Hansa Dhammahaso, 2011) 
 ในขณะท่ีศาสนาคริสต บิช็อบคารลอส ฟลิเป ซีเมเนส เบโล ไดกลาวถึงบริบทของ 
Christian spirituality  ศาสนศาสตรเชิงจิตวิญญาณจําแนกความแตกตาง ระหวางสันติภาพของ
บุคคลหรือสันติภาพภายใน กับสันติภาพของสังคมหรือสันติภาพภายนอกไววา  สันติภาพของบุคคล
นั้นเปนความสงบสุขท่ีถือกําเนิดจากจิตวิญญาณภายในและการตระหนักรูถึงสัมพันธภาพของตนกับ
พระผูเปนเจาและกับผูอ่ืน สวนสันติภาพทางสังคมนั้น เปนการอยูรวมกันภายใตกฎระเบียบทางสังคม
อยางสงบ  สําหรับศาสนาอิสลาม สอนใหมีศรัทธาบริสุทธิ์ ยอมรับในเอกภาพของพระศาสดา  และมี
จุดมุงหมายใหสรางดุลยภาพของชีวิต คือวัตถุและจิตใจโดย  ชี้ทางใหมนุษยปฏิบัติตามเพ่ือสันติสุข  
ท้ังดานขัดเกลาจิตใจและการดํารงสันติภาพระหวางเพ่ือนมนุษย    
 สุชาติ เศรษฐมาลินี ไดศึกษาถึงความรุนแรง สันติภาพและความหลากหลายในโลกอิสลาม 
ซ่ึงไดสะทอนใหเห็นถึงคําสอนอิสลามเปนแหลงคุณคาของการสรางสันติภาพ เชน คุณคาเก่ียวกับ
ความยุติธรรม (adl) คุณธรรมความดีงาม (ihsan), และการใชวิทยปญญา (hikmah) ลวนเปนคุณคา
สากลท่ีเปนองคประกอบสําคัญของกรอบคิดและยุทธวิธีในการสรางสันติภาพ   
 สวนศาสนาพราหมณหรือฮินดู สอนใหรักษาและปฏิบัติหนาท่ีระหวางบุคคลตอบุคคลดวย
การกระทําตามหนาท่ีตามหลักอาศรม 4  การพูดท่ีดีตอกัน การเสียสละ ซ่ือตรงตอมิตร มุงเสียสละ
ชีวิต เพ่ือชาติ เพ่ือธรรม ศาสนาฮินดูสอนใหรักสันติภาพไมใชความรุนแรง ไมทํารายกัน ใหกระทําใน
สิ่งท่ีเปนประโยชนตอเพ่ือมนุษย เปนตน และสําหรับศาสนาซิกขไดเห็นบริบทของสันติภาพจากความ
พยายามของคุรุนานักท่ีพยายามพัฒนาศาสนาท่ีรวมจิตวิญญาณของศาสนาฮินดูและอิสลามเขามาไว
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ดวยกัน ดังนั้น ศาสนาซิกขจึงเปนศาสนาท่ีประนีประนอมศาสนาตางๆ ในอินเดีย โดยเฉพาะศาสนา
ฮินดูกับศาสนาอิสลาม เพ่ือสรางความเปนเอกภาพหรือความเปนอันเดียวกัน อันจะนามาซ่ึงสันติภาพ
ท่ีแทจริง (ออนไลน, 2559)   
 สันติภาพจึงเปนภาวะท่ีคนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุขเปนภาวะท่ีมนุษยมีความ
ตองการ เปนภาวะท่ีไมทํารายหรือใชความรุนแรงตอกัน  ในอีกมิติหนึ่งหากระงับความขัดแยงไมให
แสดงออกดวยการใชความรุนแรงก็ถือวาความขัดแยงยังอยูในฝงเดียวกันกับสันติภาพ แตเม่ือใชความ
รุนแรงครั้งใดก็แสดงวาความขัดแยงกับสันติภาพถูกความรุนแรงกีดกันออกจากกัน จึงทําใหมองเห็น
ความเปนอ่ืนหรือสิ่งท่ีอยูตรงกันขาม   นอกจากนี้สันติภาพ  ยังรวมความถึง ความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของมวลมนุษยชาติ ความรวมมือท่ีจะขจัดความเห็นแกตัว เพ่ือเปนความหวังในการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข” (Subpityakul, 1999) ลดความเห็นแกตัว  รักคนอ่ืนเหมือนกับรักตนเอง ความเชื่อ
เรื่องสันติภาพจึงเปนการรวมมือกันชวยเหลือผูท่ีออนดอยกวา (Chavalitthamrong, 2003) เพ่ือใหผู
ท่ีดอยกวาท้ังทางกําลังอํานาจ เศรษฐกิจ และสังคม สามารถอยูรวมกับผูท่ีมีกําลังอํานาจเหนือกวาได 
เปนการทําใหเกิดการแบงปนและการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา เปนสันติภาพในมิติความดี ความงาม
และความจริง เปนเปาหมายแหงชีวิต เปนความสุขท่ีไดรับสนองตอบทางกายภาพสมบูรณดวย   
ปจจัย 4       
 เม่ือสันติภาพเปนความคิดสรางสรรค  เปนความจริงทางประวัติศาสตรท่ียืนยันวาภาวะ
ของสันติภาพเปนสิ่งท่ีมีอยูจริง  ไมใชเพียงจินตนาการท่ีเพอฝน เพราะมนุษยชาติมุงหวังท่ีจะอยู
รวมกันอยางมีความสุข เปนเปาหมายของชีวิตและสังคม แมแตสัตวก็ตองการจะมีชีวิตท่ีมีความสุข  
เปนเปาหมายสาธารณะท่ีชีวิตตองการอยากจับตอง และพยายามแสวงหา  สันติภาพจึงเปนยอด
ปรารถนาของคนท้ังปวง โดยไมจํากัดเพศ วัย อาชีพ ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา หากไมมีสันติภาพก็จะทํา
ใหเกิดความรุนแรงการทํารายเบียนเบียนกัน  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
วิธีการหรือกระบวนการสรางสันติภาพของแตละศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข  
เพ่ือเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพระหวางศาสนาตางๆ พรอมท้ังบูรณา
การหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพของศาสนาตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกดาน   ดวยหวัง
ใหเปนแนวทางหรือรูปแบบการจัดการความขัดแยงหรือชุดของวิธีคิดใหม ๆ เพ่ือนํามาเปนเครื่องมือ
ในการจัดการความขัดแยงและสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในสังคมมนุษย    
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
   1. เพ่ือศึกษาหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพตามหลักศาสนาตาง ๆ   
           2. เพ่ือเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพระหวางศาสนา  
ตาง ๆ  
            3. เพ่ือบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนาตาง ๆ  
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1.3 ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิด 
    ขอบเขตดานเนื้อหา    
     ผูวิจัยจะมุงศึกษาแนวคิดและทฤษฎี หรือหลักการเก่ียวกับแนวทางการสรางสันติภาพใน
ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข  กลาวคือ  เปนการศึกษาวิจัยท่ีมุงศึกษาดานแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ แนวทาง และข้ันตอนในการดําเนินการเพ่ือสรางสันติภาพ   พรอมท้ังถอดบทเรียนจาก
เหตุการณในแตละศาสนา วามีลักษณะรูปแบบแนวทางการสรางสันติภาพท่ีแตกตางหรือสอดคลอง
กันอยางไร  มีหลักการและข้ันตอนอยางไร  ซ่ึงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
ภาคสนาม (Qualitative Field Research) ดังนั้น จึงมุงอาศัยขอมูลจากเอกสารและคัมภีรของแตละ
ศาสนา พรอมท้ังการสัมภาษณผูนําในแตละศาสนา กลาวคือ  
    1. เอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary Source) ไดแก จากคัมภีรของแตละศาสนา เชน    
พระไตรปฎก เปนตน  ซ่ึงมุงเนนศึกษาเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการเสริมสรางสังคมสันติสุขหรือสันติภาพ      
   2. เอกสารข้ันทุติยภูมิ (Secondary Source)  ไดแก อรรถกถา ฎีกา และหนังสือ 
หรือตําราคัมภีรท่ีไดทําการแปลหรืออธิบายความหมายของคําสอนในแตละศาสนา  รวมท้ังเอกสาร  
วารสารบทความ และขอมูลจากเว็บไซตท่ีเก่ียวของดานสันติภาพของแตละศาสนา   
 
  ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
  ในการศึกษาและรวบรวมขอมูลนั้น ผูวิจัยจะตองทําการสัมภาษณนักการศาสนาพุทธ 
คริสต อิสลาม ซิกข ฮินดู  เพ่ือคนหาและตรวจสอบขอมูลแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเสริมสราง
สันติภาพของแตละศาสนา   ซ่ึงนักการศาสนาดังกลาวไดอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการสัมภาษณนักการศาสนา  ไดแก เขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
การสัมภาษณนักการศาสนานั้นจะเนนการสัมภาษณนักการศาสนาท้ัง 5 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ 
คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข  
 
   ขอบเขตดานเวลา 
  ในการศึกษาและสัมภาษณนักการศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู  ซิกข เพ่ือการคนหา
และตรวจสอบหลักการ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเสริมสรางสันติภาพของแตละศาสนา ซ่ึงจะตอง
ใชระยะเวลาในการดําเนินการท้ังหมด 6 เดือน กลาวคือ  
   ระยะท่ี 1 ระยะเวลาในการรวบรวมเอกสาร  4  เดือน  ตั้งแต  กุมภาพันธ-
พฤษภาคม 2559 
         ระยะท่ี 2 ระยะเวลาภาคสนาม เพ่ือการสัมภาษณนักการศาสนาพุทธ คริสต 
อิสลาม ฮินดู ซิกข เปนเวลา  2  เดือน ตั้งแต มิถุนายน-กรกฎาคม  2559 

  ระยะท่ี 3  ศึกษาวิเคราะหเปรียบแนวคิดสันติภาพในระหวางศาสนา เพ่ือคนหา
หลักการ รูปแบบแนวทาง หรือ หลักเกณฑในการสรางสันติภาพในระหวางศาสนาท่ีเปนมาตรฐาน ท่ี
เปนท่ียอมรับกันไดทุกฝาย  ใชเวลาศึกษา 1 เดือน คือ  สิงหาคม 2559 
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  ระยะท่ี 4  สรุปเนื้อหา บูรณาการและนําเสนอองคความรู แนวคิดและวิถีปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ โดยอาศัยหลักเกณฑมาตรฐานปฏิบัติในมิติของศาสนา  ใชเวลา 1 
เดือน คือ กันยายน 2559              

  ระยะท่ี 5 นําเสนอรางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ตุลาคม 2559           
 
 กรอบกระบวนการการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการองคความรูหลักการ และวิถีปฏิบัติตามแนวทางศาสนา  
เพ่ือการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Document Research) โดย
ใชวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้  
          1. ข้ันตอนท่ี 1 ข้ันรวบรวม และศึกษาขอมูลแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับแนวทางการ
เสริมสรางสันติภาพของศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข  โดยรวบรวมขอมูลเอกสารท้ังท่ีเปน
ตํารา คัมภีร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และทําการสัมภาษณ เพ่ือเก็บขอขอมูลจากผูนําในแตละศาสนา
เพ่ือยืนยันความถูกตองในหลักการคําสอน  หรือวืธีการเพ่ือสันติภาพในมิติของศาสนานั้น ๆ  
 2. ข้ันตอนท่ี 2  ข้ันทําการเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพ
ระหวางศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข ทําการแยกแยะ จัดประเภท  เปรียบเทียบความ
แตกตางของเนื้อหา อรรถาธิบาย ตีความ สังเคราะห และหาจุดรวมท่ีเหมาะสมในการประยุกตใช  
เพ่ือคนหารูปแบบ แนวทาง วิธีการท่ีนําไปใชเพ่ือเสริมสรางสังคมสันติสุข       
  3. ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันการบูรณาการและนําเสนอองคความรู หลักการและวิถีปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนากระบวนการสรางสันติภาพของศาสนาตาง ๆ  และทําการนําเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทาง
ตนแบบแหงการนําไปปฏิบัติใหสอดคลองหรือเหมาะสมกับสภาพปญหาและวิกฤตของสังคม ท้ังหมด
สรุปเปนกรอบใหเห็นภาพไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิท่ี 1.1 กรอบกระบวนการการวิจัย 
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  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
ผลการวิจัย 
 1. หลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพตามหลักศาสนาตาง ๆ   
 ผลการวิจัยพบวา 

 บริบทของแนวคิดสันติภาพ ความเปนจริงธรรมชาติของมนุษยหรือสัตวท้ังหมด ตางก็
ปรารถนาความสงบปลอดภัย และความสุขในชีวิต ความสุข คือ นัยยะแหงสันติภาพ  คําวาสันติภาพ
จึงมีความหมายและขอบเขตกวางขวางกวาภาวะปลอดสงครามหรือสภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง 
กลาวคือ มนุษยมีความขัดแยงกันได ก็ไมไดหมายความวามนุษยขาดสันติภาพ ตราบใดท่ียังไมเลือกใช
วิธีการรุนแรงในการจัดการกับความขัดแยง กลาวโดยรวมแลว  สันติภาพเชิงอุดมการณหรืออุดมคติท่ี
ปราศจากความขัดแยง กับสันติภาพท่ีไมไดปฏิเสธความขัดแยง และเปนสันติภาพในระดับท่ีอยูกับ
ความขัดแยง โดยไมใชความรุนแรงตอกัน   ขอเรียกรองหรือตองการสันติภาพเกิดจากสภาพ
สถานการณความขัดแยงเกิดปรากฏมีข้ึนมากมายในหลายสังคมไมวาจะเปนความขัดแยงระหวาง
บุคคล ความขัดแยงระหวางองคกร จนถึงความขัดแยงระหวางประเทศ  มีการรบพุงกัน  ตอสูกันจึง
เกิดเปนสงคราม 

หลักการ วิธีปฏิบัติ

ของศาสนาพุทธ 

หลักการ วิธีปฏิบัติ

ของศาสนาครสิต  

หลักการ วิธีปฏิบัติ

ของศาสนาซิกข  

 

หลักการ วิธีปฏิบัติ

ของศาสนาฮินดู   

 

หลักการ วิธีปฏิบัติ

ของศาสนาอิสลาม 

เปรียบเทียบหลักการ
ปฏิ บั ติ ด านสันติภ าพ  
เพ่ือคนหา 

- จุดเหมือน  
- จุดตาง   

- จุดแข็ง    
- จุดรวม  
 

บู ร ณ าก า รณ ก า ร

ส ร า ง สั น ติ ภ า พ 

หลักการ  วิธีการตาม

หลักภาวนา 4 

1. ดานกายภาวนา    

2 . ด าน สี ล ภ าวน า    

3. ดานจิตภาวนา     

4 . ด า น ป ญ ญ า
ภาวนา      
 

ชุดองคความรู

แ ล ะ ตั ว ช้ี วั ด

ดานสันติภาพ

ใ น มิ ติ ข อ ง

ศาสนาตาง ๆ 
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 ลักษณะและประเภทของความขัดแยงความขัดแยงมีความเก่ียวของกับพฤติกรรม (การ
กระทํา) ของบุคคล ความขัดแยงเปนความรูสึกหรือปฏิกิริยาของบุคคลหรือกลุมคน ท่ีมีความคิดเห็น 
คานิยม และ เปาหมายไมเปนไปในทางเดียวกัน ความขัดแยงดังกลาวอาจจะสะทอนออกมาใน 2 
ลักษณะ  กลาวคือ  ลักษณะเชิงบวก และลักษณะเชิงลบ 
 แนวคิดทฤษฎีวาดวยสันติภาพ สันติภาพ หมายถึง ความสงบ  เปนสภาพการแกปญหา
โดยไมใชกําลังสภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง ไมวาจะเปนความรุนแรงเชิงโครงสราง หรือความ
รุนแรงในมิติตางๆ ท่ีเกิดข้ึนแลวทําใหสังคมปราศจากสันติสุข สันติภาพมิอาจเกิดข้ึนไดดวยความ
บังเอิญ  แตเกิดข้ึนไดจากกระบวนการหรือวิธีการท่ีเปนระบบและรูปแบบชัดเจนและพิสูจนได  
กลาวคือ สันติภาพเกิดข้ึนไดตองใชสันติวิธี  นอกจากนี้สันติภาพยังหมายรวมถึงหนทางหรือแนวทางท่ี
จะกระทํา วิธีท่ีจะกอใหเกิดความสงบ เชน เจรจาสงบศึกโดยสันติวิธี  สันติวิธีมีหลายความหมาย 
ไดแก “วิธีการท่ีไมใชความรุนแรง วิธีการปฏิบัติท่ีไมรุนแรงในการแกปญหาหรือดําเนินชีวิต” “สันติวิธี
เปนวิธีท่ีกลุมบุคคลหรือมวลชนใชตอสูเพ่ือใหไดมาในสิ่งท่ีตองการ” ดังนั้น สันติวิธีจึงหมายถึงวิธีการท่ี
ไมใชความรุนแรงท้ังทางตรงและทางออมในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองและสังคม   เปน
เครื่องมือในการจัดการกับความขัดแยงไดดวยความสงบและไมใชความรุนแรง รวมไปถึงการใชชีวิต
ดวยสันติวิธี  
 สันติภาพในมิติของนักวิชาการ การสรางสันติภาพใหเกิดมีข้ึนในสังคมนั้น  นักวิชาการ
สวนใหญเชื่อวาสันติภาพเกิดจากความรูความตั้งใจในการท่ีจะสรางใหมีข้ึน กลาวคือ การสราง
สันติภาพเปนทฤษฎีท่ีมีหลักการหรือข้ันตอนวิธีการ  เปนกระบวนการและแนวทางท่ีแนนอนและ
หลากหลาย ดังท่ีปรากฏใหเห็นในสังคมโลก 3 แนวทาง หรือ 16 วิธีการ  ไดแก การจัดการความ
ขัดแยงโดยวิธีทางการทูต หรือ การจัดการความขัดแยงโดยวิธีทางกฎหมาย ทางเลือกเชิงสันติอ่ืน เปน
ตน 
 สันติภาพในมิติของศาสนา ศาสนาเปนความเชื่อถือของมนุษย เปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
และเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอันประเสริฐ  ทุกศาสนาลวนมุงสอนใหคนเปนคนดี สามารถอยู
รวมกันไดอยางมีความสุข อุดมการณของการกอตั้งศาสนาเปนไปเพ่ือใหโลกสงบรมเย็น  อุดมการณ
ของศาสนาไมใชเพ่ือทําลายราง แตเปนการสรางสัมพันธภาพระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสัตว 
หรือระหวางมนุษยกับสิ่งท่ีอยูรอบตัว  คุณคาของศาสนายอมมีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในอันท่ีจะ
เขาไปชวยฟนฟู และเชื่อมสมานสังคมโลกใหสามารถปรับวิธีคิด และทาทีของการอยูรวมกันไดอยาง
สันติสุข  สามารถยอมรับ และอดทนตอความแตกตางทางวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา อุดมการณและ
ความเชื่ออยางมีสติ  การการสรางสันติภาพในมิติของศาสนา 5 ศาสนา กลาวคือ ศาสนาพุทธ คริสต 
อิสลาม ซิกข ฮินดู เพ่ือเปนทางเลือกและทางรอดของสังคมโลกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข เพราะ
แมวาโลกจะกาวไกลไปขนาดไหน ศาสนาก็ยังเปนปจจัยท่ีสําคัญตอชีวิตมนุษยชนิดท่ีไมอาจมองขามได  
ดังนั้น สันติวิธี ในมิติของศาสนาจะเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตประจําวัน  และจะเปนพ้ืนฐานแหง
สันติภาพท่ียั่งยืน    
 การสรางสันติภาพหรือสันติสุขให เกิดข้ึนในสังคมมนุษยนั้นมีหลากหลายวิธีและ
หลากหลายองคกร   แตสันติภาพก็ใชวาจะเกิดข้ึนไดอยางถองแท  ดังนั้น มิติสันติภาพควรจะมีมิติ
ของศาสนาดวย   ดวยวามนุษยสวนใหญตางก็นับถือศาสนาเปนวิถีชีวิตอยูแลว   อีกอยางหนึ่งศาสนา
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นั้นตางมีเปาหมายและปณิธานในการกอตั้งก็เพ่ือสรางความสุขใหแกมนุษย  ดังนั้นเราควรมาชวยกัน
คนหาเครื่องมือหรือแนวทางการสรางสันติภาพจากบริบทของแตละศาสนา   ความจริงหากศาสนาไม
สามารถท่ีจะทําใหผูนับถือมีความสุขในการอยูรวมกันหรือการดําเนินชีวิต  ไมสามารถลดความ
หวาดระแวง และหวาดกลัวตอมนุษยดวยกันแลว   คุณคาของศาสนายอมลดนอยลงไป  ดังนั้น
นอกจากจะเปนการอาศัยศาสนาเปนทางเลือกแลว  ในอีกดานหนึ่งยังชวยใหทุกคนท่ีนับถือศาสนาได
หันไปศึกษาศาสนาของตนใหถองแท  ใหเขาใจศาสนาของตนไดอยางลึกซ่ึง  ดวยเชื่อวา เม่ือทุกคน
เห็นคุณคาของศาสนาท่ีสามารถสรางสันติภาพได  ก็จะพยายามศึกษาและปฏิบัติเพ่ือใหเขาถึงเนื้อแท 
หรือแกนแทของศาสนา  เม่ือทุกคนใหความสําคัญตอศาสนาก็ยอมเปนหลักประกันไดวาทุกคนยอม
คนพบชองทางการเขาถึงความสุข   เพราะวาศาสนาทุกศาสนาลวนมีนัยท่ีมุงเนนใหมวลมนุษยชาติอยู
รวมกันอยางสงบ และสันติ  อีกท้ังเปนไปเพ่ือการสนับสนุนและสงเสริมแนวทางสันติภาพ สันติวิธี
ความสมานฉันท และความปรองดองของคนในชาติและสังคมโลก 
 การใหความสําคัญตอศาสนายอมเปนการยืนหยัดในคําสอนและชวยกันเผยแผคําสอนท่ี
สรางสรรคสันติภาพใหกวางขวาง  ดวยวาถาศาสนามีคนศึกษาหรือรูนอยยอมเปนเหตุใหคนบางคนทํา
การบิดเบือนหรือแปรรูปคําสอนหรือหลักการทางศาสนาท่ีทรงคุณคาไปสูการรับใชอุดมการณ 
ผลประโยชนความตองการ และอํานาจของกลุมตน หรือองคกรของตน ซ่ึงศาสนาอาจตกเปน
เครื่องมือท่ีถูกนําไปใชสรางความขัดแยงได  ดังนั้น มิติของสันติภาพทางศาสนายอมมีแนนอน 
เพียงแตไมไดรับการเผยแผใหแพรหลาย   ทุกฝายไมวาจะเปนศาสนบุคคลหรือองคกรทางศาสนา
ตางๆตองพยายามชักนํา และชักพาใหศาสนิกท่ีเคารพศรัทธาและนับถือใหหลุดออกไปจากกับดักของ
ความขัดแยง  นําคําสอนทางศาสนามารับใชมนุษยชาติเพ่ือการรูเทาทันและพัฒนาตัวเองและสังคมให
อยูรวมกันอยางมีความสุข  มารวมกันคนหาแนวทางหรือสงเสริมการสรางความรัก ความเมตตา 
กรุณา การแบงปนชวยเหลื่อ  การอดทน การใหอภัยใหเกิดข้ึนออยางแพรหลาย  ดวยเชื่อวา เม่ือ
ศาสนามีบทบาทเปนแกนนําในการสรางสรรคสันติภาพ สภาวะความคิดท่ีเกิดจากการเกลียดชัง การ
มุงรายกันก็จะลดนอยลงและไมปรากฏ  จะกอเกิดสังคมแหงการใหอภัยและอดทนตอกันและกันมาก
ข้ึน  
 

2. เปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพระหวางศาสนาตาง ๆ  
ผลการวิจัยพบวา คุณคาและความสําคัญของศาสนา การมีความเขาใจในแตละศาสนาจะ

ทําใหเกิดการปรับตัว หรือปฏิบัติ และนําคําสอนทางศาสนามาใชใหเกิดสันติสุขตอสังคมในหลายมิติได 
เชน  เพ่ือการดํารงรักษาความบริสุทธิ์ของคําสอนไว การศึกษาคําสอนเพ่ือใหเราไดเขาใจอยางทองแท
ในคําสอนแตละศาสนา   เพ่ือปองกันการนําเอาศาสนาเปนเครื่องมือในการหาผลประโยชนใหแก
ตนเอง  เชน นักการเมือง และอ่ืนๆ ซ่ึงอาจกอปญหาไดในอนาคต  ทุกฝายควรชี้นําใหทุกฝายยึด
หลักการทางศาสนาไว  ดังนั้น การพัฒนา ฝกฝนอบรมเพ่ือใหมนุษยมีความรู มีจริยธรรม มีความ
ม่ันคงในหลักคําสอนทางศาสนา คือ มีความเขาใจในปญหาของชีวิตและตระหนักในคุณคาของ
หลักธรรมใหมากข้ึน จึงมีความจําเปนท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาตอการอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคม
มนุษย      
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  หลักการและวิธีปฏิบัติทางศาสนา ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ความเชื่อทางศาสนาท่ี
แตกตางหลากหลาย กอใหเกิดวิถีปฏิบัติท่ีแตกตาง แบงแยก และแปลกแยก โดยแตละศาสนามี
อุดมการณมุงม่ันท่ีจะธํารงรักษาความบริสุทธิ์ ความม่ันคง ของศาสนาและหลักศรัทธา ทําใหเกิด
ภาวการณยึดม่ันถือม่ัน  นําไปสูการไมลงรอยกันในท่ีสุด  นอกเหนือจากความแตกตางหลากหลาย
ระหวางชาติพันธ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ความแปลกแยก มีพ้ืนฐานท่ีตั้งอยูบนอคติทาง
ศาสนา แฝงเรนไวดวยความรูสึกตอตานกัน เปนศัตรูกัน ถือเขา ถือเรา โอกาสท่ีจะเกิดความ
กระทบกระท่ังกันไดงาย แมในเรื่องเล็กนอย ท่ีโนมนําไปสูความรูสึกดูหม่ิน ดูแคลน  และการกระทําท่ี
รุนแรง  ความขัดแยงทางศาสนาเปนความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนงายและรุนแรง เนื่องจากผูนับถือศาสนา
แบบยึดม่ันถือม่ันจะเห็นวาศาสนาหรือลัทธิท่ีตนนับถือดีกวาของผูอ่ืนละไมยอมรับคนตางศาสนาตาง
ลัทธิ ท้ังนี้เพราะคนเหลานั้นมีพ้ืนฐานความเชื่อตางกันและตีความศาสนาไปตามความเชื่อของตน   ผล
ท่ีตามคือ แบงแยก แขงขัน ไมไวใจกัน เม่ือเกิดการแขงขันก็ตั้งปอมสูกันและไมไวใจกัน ก็อยากทําลาย
ฝายตรงขาม 
 ในการศึกษาแนวคิดและวิธิปฏิบัติของศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข ผูวิจัยไดพบ
ความเหมือนและความแตกตางระหวางศาสนาท่ีนาสนใจ  ซ่ึงจัดวาเปนสิ่งท่ีดีสําหรับการทําความ
เขาใจในอัตลักษณ และการเรียนรูท่ีจะยอมรับหรือเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติบนพ้ืนฐานของความ
เขาใจในวิถีและรูปแบบของแตละศาสนา  ไมมองความแตกตางเปนสิ่งนํามาซ่ึงความขัดแยง  สามารถ
นําหลักการเหลานั้นนํามาปรับใชในการแกปญหาของสังคมปจจุบัน  ประกอบดวย ศาสดา หลักความ
ดี เปาหมายสูงสุด หลักคําสอนท่ีสําคัญ หลักในการดําเนินชีวิต หลักปฏิบัติจริยธรรมเพ่ือการอยู
รวมกันในสังคมหลักความเชื่อเก่ียวกับชีวิตหลังความตาย และหลักปฏิบัติและพิธีกรรมเพ่ือเสริมสราง
ชีวิตและสังคมใหเกิดสันติสุข 
 กลาวโดยสรุปความเหมือนและความแตกตางระหวางศาสนา  โดยภาพความคือความ
สอดคลองของหลักคําสอน คือ ทุกศาสนาตางมุงเนน การทําความดี ละเวนความชั่ว การแสดงความ
รักความเมตตา  เสียสละ  มุงพัฒนาตนเองใหดีข้ึน ขยันหม่ันเพียร  ใหอยูรวมกันอยางสงบสุข ไม
เบียดเบียนกัน  ทุกศาสนามุงสอนใหเปนคนดี ไมคิดรายกับผูอ่ืน  เหลานี้เปนเพียงจุดมุงหมายพ้ืนฐาน 
แตถาเราศึกษา จุดมุงหมายสูงสุด ของแตละศาสนาแลว จะไมเหมือนกัน  จากบริบทแตละศาสนาไดมี
สวนสําคัญตอการกําหนดความคิด ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีและบรรทัดฐานทางสังคม  ถา
สังคมไดหันมาศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนอยางจริงจัง  เชื่อไดวาสังคมยอมเกิดความสงบสุขอยาง
แนนอน     
   
จุดรวมของคําสอนท่ีเปนหลักคําสอนสากล  
  สังคมมนุษยมีความจําเปนตองมีเกณฑตัดสินท่ีจะวัดหรือจําแนกแยกแยะวาอะไรดีอะไร 
ชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไมควร  ซ่ึงหลักการดังกลาวสามารถคนหาไดในคําสอนทาง
ศาสนา  เนื่องดวยทุกศาสนาตางมุงสอนใหคนเปนคนดี  ดังนั้น คําสอนแตละศาสนายอมมีหลักเกณฑ
ท่ีสอดคลองและมีหลักการท่ีสามารถปฏิบั ติรวมกันได   ในท่ีนี้หมายถึง เกณฑปฏิบัติ ท่ี เปน
มาตรฐานสากลท่ีทุกคนสามารถยอมรับกันได และใชเปนเกณฑตัดสินคุณธรรม หรือจําแนกความดี 
ความชั่วได  เพราะศาสนาทุกศาสนาตางมีคําสอนท่ีมุงสอนใหทําความดีละเวนความชั่ว ชวยใหสมาชิก



๑๙๓ 
 

ของสังคมสงบสุข เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพ่ือใหเกิดความสุข (Satit Kamara Pava, 2017) 
ดังนั้น คําสอนแตละศาสนาจึงกลายเปนกฎศีลธรรมของสังคม เปนแหลงกําเนิดจริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี  และนี้เองไดกลายเปนบรรทัดฐานของสังคมท่ีใชในการปฏิบัติเพ่ือให
เปนไปในแนวเดียวกัน  ดังจะกลาวดังตอไปนี้ 
 

   กลาวโดยสรุป  ศาสนาเปนเรื่องของจิตใจและอารมณความรูสึก  เม่ือบุคคลท่ีเกิดมาใน
ศาสนาใดก็จะนับถือศาสนานั้นและมีความประพฤติตามศาสนาท่ีตนนับถือ ศาสนาจึงมีอิทธิพลตอ
ความเปนอยูและพฤติกรรมของมนุษย  แมวาศาสนาจะมีความแตกตางกันในสวนคําสอนท่ีมีมากมาย  
แตถึงอยางนี้  ก็ยังมีสวนท่ีสามารถจัดไดวาเปนคําสอนท่ีเปนหลักสากลท่ีมีจุดมุงหมายอยูบาง  
กลาวคือ ทุกศาสนามีความสอดคลองกันในเรื่องการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข กลาวสรุป
โดยรวมจึงพบคําสอนทุกศาสนาตางก็มีคําสอนท่ีเหมือน ๆ กัน คือ มีปรากฏในทุกศาสนา ซ่ึงจัดไดวา
เปนหลักสากลท่ียอมรับปฏิบัติรวมกันได  ซ่ึงพอประมวลเปนหลักการใหญ ๆ ไดดังนี้  
     1. การทําความดี ละเวนความช่ัว เชน ศีล 5 ของศาสนาพุทธ บัญญัติ 10 ประการของ
ศาสนาคริสตและหลักศรัทธา 6 ประการกับหลักปฏิบัติ 5 ประการของศาสนาอิสลาม  เปนตน 
      2. การพัฒนาตนเองและการพ่ึงตนเอง  เชน ศาสนาพุทธสอนวาตนเปนท่ีพ่ึงแหงตน 
ศาสนาพราหมณมีหลักอาศรม 4  ศาสนาอิสลามสอนใหคนใฝหาความรูตั้งแตเกิดจนตาย เปนตน 
     3. ความยุติธรรม ความเสมอภาพและเสรีภาพ  เชน ศาสนาพุทธสอนหลักอคติ 4 คือ 
ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติและภยาคติ ศาสนาอิสลามก็สอนใหดํารงความยุติธรรมอยาถือตาม
อารมณใครในการรักษาความยุติธรรม เปนตน 
     4. การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห    เชน ศาสนาพุทธสอนหลักสังคหวัตถุ 4 ไดแก 
ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา ศาสนาอิสลามมีการบริจาคซากาต แกผูขัดสน ศาสนา
คริสตก็จะเนนใหมนุษยเสียสละใหอภัย เอ้ือเฟอ เปนตน 
     5. ความอุตสาหะและความพยายาม  เชน ศาสนาพุทธสอนหลักคําสอนอิทธิบาท 4 
ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ศาสนาอิสลามมีการละหมาดวันละ 5 ครั้งจึงถือวาเปนความ
พยายามท่ีจะขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธิ์  
     6. ความรักความเมตตา  เชน ศาสนาคริสตเนนเรื่องความรักความเมตตา    ศาสนาพุทธ
สอนหลักเมตตาธรรมเปนเครื่องคํ้าจุนโลก เปนตน 
     7. ความมีคุณธรรมอดทน อดกล้ัน  เชน ศีลของศาสนาพุทธ บัญญัติ 10 ประการของ
ศาสนาคริสต การถือศีลอดของศาสนาอิสลาม เปนตน 
     8. การยกยองเคารพบิดามารดา  เชน ศาสนาพุทธกลาวไววาบิดา มารดาเปนพระพรหม
ของลูก ศาสนาคริสตมิใชในบัญญัติ 10 ประการ ขอท่ี 4 วา จงนับถือบิดา มารดา  เปนตน 
     9. การไมแบงช้ันวรรณะ เชน  ศาสนาพุทธสอนวา กําเนิดชาติตระกูลมิไดทําใหบุคคล
เปนพราหมณเปนกษัตริย เปนพอคา ความประพฤติของบุคคลเปนเครื่องกําหนดบุคคล ทุกคนเทา
เทียมกัน ศาสนาอิสลามถือเปนหลักสําคัญวา หลักศรัทธาและหลักบัญญัติตองอยูในเง่ือนไขการไมแบง
ชั้นวรรณะอยางชัดเจน เปนตน 
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     10. ไมเสพสุรา ไมเลนการพนัน และไมพูดจาขยายความ  เชน ศีลในศาสนาพุทธ 
บัญญัติ 10 ประการในศาสนาคริสต  หลักบัญญัติในศาสนาอิสลาม เปนตน 

  จากคําสอนท่ีปรากฏ จะเห็นวาศาสนาทุกศาสนามีหลักคําสอนท่ีเปนแนวเดียวกันคือ 
ตองการใหทุกคนเปนคนดี ทําแตสิ่งดีงาม แสวงหาสันติสุข รักความสงบ ดังนั้น ไมวาใครจะนับถือ
ศาสนาใดก็ตามสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุขท่ีสําคัญกวานั้น ก็คือ ศาสนาจะเปนเครื่องการ
ยอมรับและเขาใจ หรือเคารพในเชื้อชาติ ละเอกลักษณของแตละศาสนา (Vitsanu Thanyaanun, 
2017)  ศาสนาสามารถปลูกฝงความเขาใจและเรียนรูในวัฒนธรรมของคนอ่ืน  เปนคนมีความ
ขยันหม่ันเพียร อดทน  เม่ือมนุษยยอมรับในลักษณะอันแตกตางระหวางกันไดแลวความสัมพันธอันดี
ยอมเกิดข้ึน  ความเปนมิตรภาพและการชวยเหลือเผื่อแผตอกันก็จะตามมา (Phrarajkawee, 2017)  
การมีสวนรวมในการสรางจิตสํานึกและยอมรับในความหลากหลายจึงจะสามารถนํามาซ่ึงสันติภาพท่ี
จะบังเกิดข้ึนในสังคมโลกได  ดังนั้น ความเลื่อมใสศรัทธา หรือการปฏิบัติตามคําสอนทางศาสนาจึง
เปนเครื่องมืออยางดีเลิศในการฝกพัฒนาคนใหมีคุณภาพท้ังทางรางกายและจิตใจ และจะเปน
หลักประกันการเคารพในเอกลักษณทางวัฒนธรรม  การมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศแหงความ
สรางสรรคท่ียั่งยืน    
   
บูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือการสรางสันติภาพในศาสนา 
 วัตถุประสงคแทจริงสวนหนึ่งของแตละศาสนา เพ่ือใหพ่ึงตนเองได โดยไมตองข้ึนตอวัตถุ
ภายนอกทุกอยางไป จะพ่ึงวัตถุภายนอกในกรณีท่ีจําเปนตอสุขภาพ อนามัย ความจําเปนดานปจจัย 4 
มีเครื่องนุมหม อาหาร ท่ีอยูอาศัยและยารักษาโรค แตไมใชแสวงหาเพ่ือมอมเมาจิตใจใหเกิดการสะสม
จนไมรูจักเพียงพอ ฉะนั้น จุดมุงหมายของคําสอนทางศาสนาลวนเปนไปเพ่ือใหรูความสําคัญในการ
ดําเนินชีวิต จะไดแกปญหาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และทันตอเหตุการณไมประมาทในการทํากิจการ 
โดยผานกระบวนการฝกฝนอยางเปนระบบ เพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีถูกตองดีงามและสงผลตอการอยู
รวมกันของคนในสังคมอยางสันติสุข  การจัดคําสอนและแนวทางปฏิบัติของแตละศาสนาตามกรอบ
แนวคิดในการสรางเสริมสังคมใหเกิดสันติสุข ท่ีรอบรอบ และครอบคลุม หรือรอบดาน และตลอด
วงจร เรียกวา ภาวนา หมายถึง การพัฒนาชีวิตใหเกิดความเจริญงอกงามในทางท่ีดีงาม ตามหลักพุทธ
สันติวิธี  แบงออกเปน 4   ไดแก การพัฒนาดานกาย (กายภาวนา) การพัฒนาดานศีล (สีลภาวนา ) 
การพัฒนาดานจิตใจ (จิตภาวนา) การพัฒนาดานปญญา (ปญญาภาวนา) ดังนี้ตอไปนี้ 
  1. เวนจากการทําชั่วและมุงทําความดี ทุกศาสนาสอนใหละเวนการกระทําความชั่วและ
ทําแตความดีท้ังสิ้น เพ่ือใหศาสนิกชนท้ังหลายเปนคนดีนั่นเอง ถึงแมแนวทางปฏิบัติของแตละศาสนา
อาจมีขอแตกตางกันไป  
 2. ความรัก ความเมตตา แตละศาสนากลาวถึงความรักความเมตตาไวมากมายท้ัง
หลักธรรมคําสอนในคัมภีร และคําสอนแทรกไวในแตละตอนของคําสอนนั้นๆ บางครั้งก็มีคําสอน
ทํานองภาษิตเตือนใจ(Phramaha Wutthichai Wachirametee, 2016)   
 3. การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห เม่ือมนุษยมีความรักความเมตตาแลว ก็จะมี
ความเสียสละเอ้ือเฟอเผื่อแผและใหการสงเคราะหซ่ึงกันและกัน   
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4. ความอุตสาหะและพัฒนาตนเอง ศาสนาตางๆ สอนใหคนมีความเพียร อดทน ขยันขันแข็ง และมี
ความอุตสาหะ มีความพยายาม อันจะชวยใหบุคคลประสบความสําเร็จและรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ  
 4 อันไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา มีคติเตือนใจ เชน ความเพียรอยูในความสําเร็จอยู
ท่ีนั่น 5. ความยุติธรรม คําสอนทุกศาสนาเนนเรื่องความยุติธรรม เพราะการท่ีสังคมจะอยูรวมกันโดย
สันติสุขนั้น จําเปนตองมีหลักแหงความยุติธรรมเปนแกนกลาง  
 ปญหาอุปสรรคตอการสรางสันติภาพในมิติของศาสนา  จากหลักการและแนวทางปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาจะพบวา ทุกศาสนาลวนมีคําสอนท่ีสงเสริมตอการสรางสันติสุขท้ังในระดับสังคมและ
บุคคล  (Abdullah Nhumsuk, 2017) แตในสภาพสังคมท่ีเปนอยูในปจจุบัน กลับพบวา ศาสนาได
กลายเปนสวนหนึ่งของความขัดแยง  นั้นหมายความวา จุดมุงหมายของศาสนายังไมไดถูกนํามาใช
อยางแทจริง ปญหาอุปสรรคการนําคําสอนมาสรางสันติภาพนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ เชน (1) ความอ
ยุติธรรมทางสังคม  (2) ปญหาทางสังคม ความเจ็บปวยทางสังคม และการขาดความสุข  (3) การ
คอรรัปชั่น  (4) ความไรซ่ึงเสถียรภาพ (5) ความไรซ่ึงความยั่งยืน และ (6) ความไรซ่ึงสันติสุขและ
สันติภาพ 
   ปจจัยท่ีส งผลตอความสําเร็จตอการสรางสันติภาพในมิติศาสนา  (1) สันติภาพ 
(Peace) สันติภาพเปนสังคมแหงเปาหมายท่ีมนุษยชาติมุงหวังท่ีจะอยูรวมกันอยางมี ความสุข นัก
สันติภาพบางทานอาจจะตีความสันติภาพวาเปน “เปาหมาย” ของชีวิตและสังคม (2) สันติวิธี 
(Peaceful Means) สันติวิธีเปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ีจะนําไปสู “สันติภาพ” ท้ังมิติตางๆ ไมวา
จะเปนมิติภายใน และภายนอก หรือในเชิงปจเจก และ  (3) สมานฉันท (Reconciliation) เนื้อแท
ของคํานี้บางทานตีความวา “การคืนดี” หรือ “การฟนคืนดี” โดยเฉพาะอยางยิ่ง การประนีประนอม
กลุมผลประโยชน หรือกลุมขัดแยงใหสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข (4) ความปรองดอง 
(Harmony) หรืออาจจะตีความหมายของคํานี้วา “ประสมกลมเกลียวเปนหนึ่งเดียวของกลุมคนตางๆ 
ในสังคม  ซ่ึงคํานี้มีนัยท่ีสะทอนท้ังในมิติภายใน และภายนอก   
 การสรางความสัมพันธระหวางศาสนา พุทธทาสภิกขุ ไดชี้ใหเห็นวา  การท่ีสันติภาพจะ
เกิดข้ึน และสําเร็จผลตามท่ีตองการนั้น   ปจเจกบุคคล และสังคมโดยรวมตองตั้งปณิธานรวมกัน 3 
ประการดวยกัน (1) การทําใหทุกคนเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน ๆ  (2) ทําความเขาใจระหวาง
ศาสนา (3)  ออกมาเสียจากอํานาจวัตถุนิยม  “หลักความคิดหลักสากล 3 ประการ จะเปนเครื่องมือ
สําคัญท่ีจะทําใหเกิดสันติภาพ กลาวคือ(1) ความจริงท่ีเปนสากล  คือ หลักความจริงท่ีเปนกลาง ๆ มี
ผลเสมอเหมือนกันแกทุกคนทุกท่ี รวมท้ังทุกศาสนา(2) ความเปนมนุษยท่ีเปนสากล คือ ความเปน
มนุษยท่ีจะตองมองเห็น เขาใจ ใหความนับถือเสมอกัน การทํารายและทําลายชีวิตมนุษย ไมวาจะมี
สังกัดใดหรือไม (3)  ความมีเมตตาท่ีเปนสากล และหลัก สาราณียธรรม 6 ประการ  
 แนวทางการอยูรวมกันระหวางศาสนา1.  ตนทานแหงความรัก  ศาสนามุงเนนใหมนุษยรูจัก
รักผูอ่ืน  2.  การใหเพ่ือสละและแบงปนเพ่ือผูอ่ืน   การดํารงอยูของมนุษยชาติท่ีตองสัมพันธกับวิถี
โลกมีความสัมพันธกับปจจัย 4 และโลกธรรมอยางแยกไมออก 3.  การมีจิตอาสาเพ่ือความสุขตอคน
อ่ืน   ศาสนาทุกศาสนามีเปาหมาย คือ ความสุข ไมวาจะเปนสวรรค หรือการประทานพรใด ๆ ก็ตาม  
ลวนเปนเปาหมายความสุขท่ีมนุษยตองการ  4.  ตนแบบของการสื่อสารดวยเมตตาและเปน
ประโยชน    กระบวนการทางศาสนามีหลักการใชวาจาหรือ การสื่อสารท่ีเปนกุศลหรือเปนมาตรฐาน



๑๙๖ 
 

ของความเปนบัณฑิต 5. ศูนยกลางแหงสันติสุขภายในและภายนอก  ทุกศาสนาตางมีหลักในการ
พิจารณาสภาพกายและจิตใจของตนใหบริสุทธิ์ อยางไรก็ตามจะเห็นไดวา ศาสนาท้ัง 4 ศาสนาหาก
รวมมือกันยอมจะสามารถอํานวยประโยชนตอการพัฒนามนุษย สังคมโลกในการอยูรวมกันอยางสันติ
สุขไดท้ังภายนอกและภายใน  
  

 ขอเสนอแนะ                                                                        
  ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชประโยชน      

การนําวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนนั้นจะตองคํานึงถึงบริบทของเท็จจริงของสภาพแวดลอม 
เก่ียวกับสถานท่ี บุคคล เปนตน อยางไรก็ตาม สังคมทุกสังคมยอมมีคติความเชื่อท่ีเปนรากฐานท่ี
แตกตางกันออกไป ศาสนาถือไดวาเปนสวนหนึ่ งของชุมชน สังคม แตในทามกลางของการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเชิงกายภาพ ท่ีเทคโนโลยีแทรกแซงเขามาถึงวิถีชีวิตของผูคนอยางไมอาจ
หลีกเลี่ยงได หากอาศัยเทคโนโลยีไปในทางท่ีดีก็ยอมอํานาจประโยชนตอตนเองและชุมชน สังคม แต
หากไมแลวก็ยอมกอใหเกิดโทษเปนผลพวงกระทบถึงกันและกัน  

โดยพ้ืนฐานของมนุษย ปจจัยสี่ คือ อาหาร ยา เครื่องนุงหม และท่ีอยูอาศัยเปนสิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีมนุษยตองมีและเปนเครื่องอาศัยดํารงอยูไดแลว จิตใจและจิตวิญญาณเปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีมนุษย
จะตองแสวงหา อยางนอยก็กลอมเกลาจิตใจใหอยูรวมกันกับผูอ่ืนได และท้ังยังสรางสรรคสังคมแหง
การอยูรวมกันอยางปรกสุข การแบงปน ถอยทีถอยอาศัยกันและกัน ดังนั้น การเขาใจถึงแกนแทของ
ศาสนาของตนและการพิจารณาถึงบริบทของสังคมรอบขางท่ีเปนไปยอมทําใหเขาใจถึงเหตุผลของการ
มีอยูและการใชศาสนาใหเกิดประโยชนท้ังแกตนเองและผูอ่ืนไดอยางกลมกลืน อยางเขาอกเขาใจกัน
และกัน  

ขอเสนอแนะเพ่ือการทําวิจัยในครั้งตอไป 
1. การนําหลักธรรมของศาสนามาใชในชีวิตประจําวันวาเปนอยางไรบาง เพ่ือใหเห็นถึง

อิทธิพลของศาสนาตั้งแตเกิดจนกระท่ังตายวาเปนอยางไร ในแงมุมของศาสนาตางๆ  
2. การมีสวนรวมในการสนับสนุนจากรัฐในการสงเสริมการทําความเขาใจอันดีระหวาง

ศาสนา ในสถานการณท่ีเกิดความขัดแยงในพ้ืนท่ีท่ีเกิดกรณีปญหาระหวางศาสนา โดยใหคนในพ้ืนท่ีมี
สวนรวม 

3. การศึกษาถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีท่ีกอใหเกิดความขัดแยงบนพ้ืนท่ีสาธารณะ เชน ใน
โลกออนไลน และนํามาสูการสรางผลกระทบในวิถีชีวิตประจําวันของผูคน วามีมากนอยแคไหนและ
เตรียมการอยางไรในกรณีท่ีจะแกไขปญหา  
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ภาคผนวก ข 
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กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน  
 
๑. กิจกรรมดานการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาและชุมชน      

- สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปประยุกตในการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืน ๆ ได กลาวคือ 
ประกอบการสอนวิชาพุทธสันติวิธี และวิชาท่ีเก่ียวของกับพหุวัฒนธรรมเพ่ือสรางความเขาใจตอกัน 
และการอยูรวมกันอยางสันติสุข       
  - สามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปประกอบงานประกันคุณภาพการในสายวิชาอาจารย
ผูสอน หรือเปนขอมูลเพ่ือการให บริการวิชาการแกสังคม   ไดเขาใจวิธีการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
กระบวนการสรางสันติภาพ และแนวทางการสรางสันติสุขในชุมชนบนพ้ืนฐานความรูความเขาใจมิติ
ของระบบและกลไกการจัดการความขัดแยงของบุคคลและสังคม 
 -นําเสนอองคความรูเก่ียวกับคําสอนและวิธีการปฏิบัติของแตละศาสนาในบริบทการจัดการ
เพ่ือการเรียนรูและพัฒนาชีวิตและสังคม  เกิดการบูรณาการโมเดลระบบของความคิด ความเชื่อ 
แนวทางปฏิบัติ เพ่ือสรางแนวทางการสรางสันติภาพรวมกัน  เพ่ือเปนตนแบบการจัดการชุมชนใหเกิด
สันติสุขและการจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี   เพ่ือเปนเครื่องมือหรือวิธีการในการจัดการเรียนการ
สอนดานความขัดแยงและสันติภาพ ท้ังยังไดนําเสนอรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีเปนสุข หรือเพ่ือนําไป
ประยุกตใชสังคมชุมชนท่ีอาศัยอยู 
 
๒. กิจกรรมดานการพัฒนากิจกรรมวัดและชุมชน       

- สามารถใหความรูกับนิสิตและพระสงฆได        
- สามารถจัดกิจรรมกรรมการเรียนรูโดยใชเปนเอกสารประกอบการสอนได    
 

๓. ผลจากโครงการวิจัยไปใชประโยชน      
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สวนกลาง จัดใหมีการปรับวิธีการ เรียนการ

สอนตามรายวิชาวิจัยท่ีเก่ียวของศาสนาตางๆ ได   
- อาจารย  นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สวนกลาง มีการ

แลกเปลี่ยนขอมูล ซ่ึงกันและกันดานสันติศึกษาท่ีเก่ียวของกับมิติศาสนาหรือพหุวัฒนธรรมได 
- หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน  สถาบันพระปกเกลา สํานักงานพระพุทธศาสนา นักบวชทุก

ศาสนาและทุกศาสนิก นักวิชาการ เปนตน  มีการ นําเอกสารงานวิจัยไปใชประโยชนในการเปน
แนวคิดกอนตัดสินใจใด ๆ ท่ีเก่ียวกับความเชื่อทางศาสนาหรือในกระบวนการเสริมสรางสันติภาพดาน
ศาสนาตางๆ ได 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค  กิจกรรมท่ีวางแผนไว    
กิจกรรมท่ีไดดําเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการ 
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ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค  กิจกรรมท่ีวางแผนไว    
กิจกรรมท่ีไดดําเนินการมาและผลท่ีไดรับของโครงการ 

 
วัตถุประสงค   กิจกรรมท่ีวางแผนไว    กิจกรรมท่ีได

ดําเนินการมา 
ผลท่ีไดรับของ

โครงการ 
๑. เพ่ือศึกษาหลักการ

และวิธีปฏิบัติเพ่ือการ

สร างสั นติ ภ าพตาม

หลักศาสนา   

๒. เพ่ือเปรียบเทียบ

หลักการและวิธีปฏิบัติ

เพ่ือการสรางสันติภาพ

ระหวางศาสนา  

๓. เพ่ือบูรณาการ
หลักการและวิธีปฏิบัติ
เพ่ือการสรางสันติภาพ
ในศาสนา   

 

-นํางานวิจัยเพ่ือใชเปน
เอกสารประกอบการ
เรียนใชกับนิสิต 
สาขาวิชาสันติศึกษา 
-ตีพิมพเปนบทความ
เพ่ือเผยแพรในวงกวาง 

-งานวิจัยเปนเอกสาร
ประกอบการเรียนใช
กับนิสิต สาขาวิชา
สันติศึกษา 
-บทความไดตีพิมพ
เพ่ือเผยแพรในวารสาร
ท่ีมีมาตรฐานรองรับ 

-งานวิจัยและบทความ
ใชเปนเอกสาร
ประกอบการเรียนท่ี
นิสิต สาขาวิชาสันติ
ศึกษาไดศึกษา 
-งานวิจัยและบทความ
สามารถใช
ประกอบการเรียนและ
เขียนงานวิจัยของนิสิต
ได 
- งานวิจัยมีรูปแบบใน
การทําความเขาใจท่ี
งายตอการปรับและ
ประยุกตใชได  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
รายชื่อผูทรงคุณวฒิุใหสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิใหสัมภาษณ 
 

  ๑. พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  
 ๒. พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน  เจาอาวาสวัดทาการอง 
  ๓. พระมหากฤษฎา  กิตฺติโสภโณ,ดร.    ผูแทนทานเจาอาวาสวัดทาการอง 

  ๔. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้ อํานวยการสถาบนัวิมตุตยาลยั 

  ๕. มงซินญอรแอนดรูว  วิษณุ  ธัญญอนันต   รองเลขาธิการสภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย 

  ๖. อาจารยสถิตย  กุมาร ปาวา  ท่ีปรึกษาสมาคมฮินดูสมาช 
  ๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อับดุลเลาะ หนุมสุข  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ๘. โตะอิหมามฮัจยีอิดรีส  มหาเรือนลาภ  มัสยิดฟารุกอุมาร็อบนุลคอตตอบ อัลกอดีรี
ยะห  โตะอิหมามประจํามัสยิดชุมนทาการอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๔ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 
 

 
แบบสัมภาษณ (Interview Guide) 

  เพ่ือการศึกษาวิจัยหัวขอเร่ือง  “การบูรณาการองคความรูหลักการ และวิถี
ปฏิบัติตามแนวทางศาสนาเพ่ือการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ” 

.............................................. 
คําช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการทําวิจัยเรื่อง  การบูรณาการ
องคความรูหลักการ และวิถีปฏิบัติตามแนวทางศาสนาเพ่ือการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ  
ผูวิจัยคือ พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ  และคณาจารยจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   จะนําเทปบันทึกเสียงท้ังจากการบรรยายและ
การสัมภาษณ  ของกลุมตัวอยางมาถอดเทป  สรุปประเด็นจากการบรรยายและสัมภาษณท่ีเหมือนกัน
และแตกตางกัน  และนําขอมูลเหลานี้มาอธิบาย ตีความ วิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบเพ่ือ
จัดทําจุดเดน จุดตาง และจุดรวม พรอมท้ังนําเสนอเปนงานวิจัยท่ีสมบูรณในโอกาสตอไป  
 ผูวิจัยใครขอความอนุเคราะหจากทานโปรดตอบคําถามตามความเปนจริง  เพ่ือเปน
ประโยชนตอการวิจัย  ท้ังนี้ ขอมูลท่ีไดรับจากการบรรยายและการสัมภาษณจะกลั่นกรองภาษาและ
สํานวนใหเหมาะสม  และใชเพ่ือประกอบในการทําวิจัยเทานั้น โดยจะไมทําใหเกิดผลกระทบใดๆ ตอ
ผูใหสัมภาษณ 
 แบบสัมภาษณแบงออกเปน  ๓  ตอน ดังนี้ 
 
ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 

๑. ชื่อ-ฉายา/นามสกุล.............................................................................................................. 
๒. ตําแหนง............................................................................................................................... 
๓. สถานท่ีปฏิบัติงาน............................................................................................................. 
๔. ประสบการณท่ีเก่ียวของ...................................................................................................... 
๕. วัน/เวลา............................................................................................................................... 
๖. สถานท่ี................................................................................................................................. 
๗. ผูขอสัมภาษณ......................................................................................................................   

ตอนท่ี ๒  ขอมูลเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และวิธีปฏิบัติเพ่ือการเสริมสรางและพัฒนาสันติภาพ  
  ๑. ทานคิดวา  ความหมาย  และลักษณะของสันติภาพในมิติศาสนาของทานเปนอยางไร       
มีประเภทหรือองคประกอบอยางไร  มีหลักการและเปาหมายอยางไร 



๒๐๖ 
 

  ๒.  ทานคิดวาหลักคําสอนใดท่ีเปนไปเพ่ือการสงเสริมพัฒนาสันติภาพในดานกายภาพ  
คือ การรูจักปรับตัว  การสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีตอสังคม  สิ่งแวดลอม  อาชีพ และวิถีชีวิต  ท้ังนี้มี
รูปแบบและวิธีการปฏิบัติอยางไร    
  ๓. หลักคําสอนใดท่ีเปนไปเพ่ือการสงเสริมพัฒนาสันติภาพในดานพฤติกรรม  คือ  ทําให
ตั้งอยูในระเบียบวินัย  เคารพกฎกติกา  ไมเบียดเบียนทํารายหรือกอความเดือดรอนเสียหายตอคนอ่ืน     
ท้ังนี้มีรูปแบบและวิธีการปฏิบัติอยางไร    
  ๔. หลักคําสอนใดท่ีเปนไปเพ่ือการสงเสริมพัฒนาสันติภาพในดานจิตใจใหบริสุทธิ์  ใหมี
คุณภาพ  สุขภาพ และสมรรถภาพ  ท้ังนี้มีรูปแบบและวิธีการปฏิบัติอยางไร  
  ๕. หลักคําสอนใดท่ีเปนไปเพ่ือการสงเสริมพัฒนาสันติภาพในดานปญญา  คือ ทําใหเกิด
การตระหนักรูเทาทันสาเหตุและวิธีการปองกันความขัดแยง  ท้ังนี้มีรูปแบบและวิธีการปฏิบัติอยางไร 
 
ตอนท่ี ๓  ขอมูลเกี่ยวกับประสบการณและความเห็นท่ีเกี่ยวของกับสันติภาพ  
  ๑. ทานคิดวา หลักคําสอนและวิธีการปฏิบัติใดในศาสนาของทาน  ท่ีเปนจุดแข็งดาน
สันติภาพ ท้ังนี้มีวิธีปฏิบัติอยางไร 
  ๒. ทานคิดวา หลักคําสอนและวิธีการปฏิบัติใดในศาสนาของทาน ท่ีเปนจุดตางไปจากคํา
สอนในศาสนาอ่ืน ๆ ในดานการสรางสันติภาพ  ท้ังนี้มีวิธีปฏิบัติอยางไร 
 ๓. ทานคิดวา หลักคําสอนและวิธีการปฏิบัติใดในศาสนาของทาน  ท่ีสามารถเปนจุดรวม
หรือเหมือนสอดคลองกับคําสอนในศาสนาอ่ืน ๆ  ท้ังนี้มีวิธีปฏิบัติอยางไร 
 ๔. ทานคิดวา  กิจกรรมใดหรือโครงการปฏิบัติในวิถีชีวิตใด จึงจะเปนการปองกันความ
ขัดแยง และสงเสริมหรือพัฒนาสันติภาพ  ท่ีทําใหทุกศาสนาสามารถปฏิบัติรวมกันได   หรือดําเนิน
ชีวิตอยูรวมกันไดอยางสันติสุข        
   

------------------------------- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ   
ผูทรงคุณวุฒิใหสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

ภาคผนวก ค  ภาพถายผูทรงคุณวุฒิใหสัมภาษณ 
สัมภาษณ พระราชปริยตัิกวี ศ.ดร. วันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐. 

 

 
 
 

สัมภาษณ พระพิพัฒนศาสนกิจวิธาน เจาอาวาสวัดทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตลุาคม ๒๕๖๐. 

 
 

 
 



๒๐๙ 
 

สัมภาษณ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วันท่ี ๖  ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 
 
 
 
 

สัมภาษณ พระมหากฤษฎา กิตตฺิโสภโณ ดร. วัดทาการอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐. 
 

 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 
 

สัมภาษณ ฮัจยีอิดรีส มหาเรือนลาภ โตะอิหมามประจํามัสยิดชุมชนทาการอง  วันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 

สัมภาษณ มงซินญอร ดร.วิษณุ ธัญญอนันต รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

สัมภาษณ ผศ.ดร.อับดุลเลาะ  หนุมสุข วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 
 

สัมภาษณ  อาจารยสถิตย  กุมาร ปาวา  ท่ีปรึกษาสมาคมฮินดูสมาช  วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 
 

 
 



๒๑๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช   
หนังสืออนุญาตใหใหสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

 
 
 
 
 



๒๑๔ 
 

  



๒๑๕ 
 

 



๒๑๖ 
 



๒๑๗ 
 

 



๒๑๘ 
 

 
 
 

 



๒๑๙ 
 

 
 
 
 
 



๒๒๐ 
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ประวัติผูวิจัย 
 

พระมหาดวงเดน ฐิตญาโณ, ดร. 
(Phramaha Duangden Thitañarno (Tunin), Ph.D. 

ตําแหนงทางวิชาการปจจุบัน และงานท่ีทําในปจจุบัน       
  - กรรมการสอบโครงราง-วิทยานิพนธและสารนิพนธ  โครงการปริญญาโท  สาขาวิชาสันติ
ศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  - อาจารยประจําหลักสูตรโครงการปริญญาโท  สาขาวิชาสันติศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  - อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และสารนิพนธ  โครงการปริญญาโท  สาขาวิชาสันติ
ศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   
  - อาจารยสอนประจําวิชา พระพุทธศาสนาเพ่ือสันติภาพ 
  - อาจารยสอนประจําวิชา ประวัติและพัฒนาการความขัดแยง และสันติภาพในโลกยุค
ใหม ปริญญาโท  สาขาวิชาสันติศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  - กรรมการสนามหลวงแผนกนักธรรม (ตรวจขอสอบนักธรรม)   
สถานท่ีทํางาน 
 เลขท่ี 79 หมูท่ี 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา13170  
 โทรสาร. 099-924-5401, 035-248-000 (ตอ 8528)     
 โทรศัพทมือถือ: 092-556-4635 E-mail: Deeden108@gmail.com 
ประวัติการศึกษา 
    -   นักธรรมชั้นเอก    
              -  เปรียญธรรม  4 ประโยค    
                 -  ปริญญาตรี: ศาสนศาสตรบัณฑิต(คณะศึกษาศาสตร  เอกภาษาอังกฤษ) 
       ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2544  เกียรตินิยมอันดับสอง 
     -  ปริญญาโท: พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราช
      วิทยาลัย พ.ศ. 2551   
     -  ปริญญาเอก: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิ (สาขาปรัชญา) ม.มหาจุฬาลงกรณราช
       วิทยาลัย พ.ศ. 2556 
ผลงานทางวิชาการ 
 บทความ:   
  1. การแกปญหาความขัดแยงทางสังคม : แนวคิดวาดวยทรัพยสินสวนกลางในสังคมสงฆ 
(วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปท่ี 2 ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก  ป ร ะ จํ า ป 
2558) 
  2. สันติภาพบนพ้ืนฐานความยุติธรรม: วิเคราะหแนวคิดปรัชญาการเมืองของคารล 
มารกซ, วารสารสันติศึกษาปรทิรรศน มจร , ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม,2556 

mailto:Deeden108@gmail.com


๒๒๒ 
 

  3. การแกปญหาความขัดแยงทางสังคมตามแนวคิดของมาเคียวเวลลี่ , วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน ประจําป พ.ศ. 2558,  มจร.  
 4. การศึกษาวิเคราะหแนวคิดสังคมนิยมในพุทธปรัชญาเถรวาท, วารสารพุทธศาสนศึกษา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ฉบับปท่ี 23   ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2556) 
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ประวัต ิ
 

พระปลัดสมชาย ปโยโค (ดําเนิน), ดร. 
Phrapalad Somchai Payogo (Damnoen) 

สถานท่ีทํางาน 
เลขท่ี 79 หมูท่ี 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13170 โทร./โทรสาร. 096-339-2431, 035-248-000 (ตอ 8528)   
โทรศัพทมือถือ: 084-828-2036 E-mail: dn.2519@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 
   ปริญญาตรี: พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร  พ.ศ.2550 
            ปริญญาโท:  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2552 
            ปริญญาเอก: พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2558 
สาขาวิชาการท่ีมีความชํานาญพิเศษ:  
   - สหวิทยาการดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, การอบรมพัฒนาองคกร, พัฒนาการ 
 เด็กและวัยรุน 
ประสบการณการทํางาน  
 - กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม 2549-ปจจุบัน 
 - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 2548-ปจจุบัน 
 - พระวิทยากรคายพุทธบุตร 2549-ปจจุบัน 
 - วิทยากรประจําคายสุขภาพดี วิถีพุทธ สํานักศึกษาและปฏิบัติธรรมพระพุทธิวงศมุนี  
ตําบลวังกระแจะ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  2554-ปจจุบัน 
 
ผลงานทางวิชาการ   
 บทความ  
  1. การประยุกตใชสัมมาวาจาเพ่ือการบริหารงานของผูนํา.  ใน พุทธธรรมกับการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจ.  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส บรรณาธิการ.กรุงเทพมหานคร: 21 เซ็นจูรี่ 2554. 
  2. พุทธจริยศาสตรกับปญหาปาณาติบาตในพระพุทธศาสนาเถรวาท.   (วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน. ปท่ี 8 ฉบับพิเศษ, 2555). 
  3. ขบวนการสรรโวทัยกับการพัฒนามนุษยสูความเปนพลเมืองโลก.  (วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน. ปท่ี 9 ฉบับพิเศษ, 2556. 

mailto:dn.2519@gmail.com
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  4. คุณภาพชีวิตของผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีไดรับการสงเสริมสุขภาพดวยธรรมปฏิบัติ
ในโรงพยาบาลมะการักษ จังหวัดกาญจนบุรี. (วารสารสวนปรุง. ปท่ี 31 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-
เมษายน), 2558. 
  5. รูปแบบการดูแลผูปวยโรคเรื้อรังเชิงพุทธบูรณาการ.  วารสารจิตวิทยา มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต. ปท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน), 2558. 
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ประวัต ิ
 

พระมหาดนัย อุปวฑฺฒโน (ศรีจันทร) 
ตําแหนงทางวิชาการปจจุบัน  : เจาหนาท่ีนักจัดการท่ัวไป 
สถานท่ีทํางาน 

เลขท่ี 79 หมูท่ี 1 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา13170 
โทร./ 

    โทรสาร. 099-924-5401, 035-248-000 (ตอ 8528)     
    โทรศัพทมือถือ  0800064737 อีเมลล dsrichan@gmail.com 

โทรสาร. 099-924-5401, 035-248-000 (ตอ 8528)     
วัน/เดือน/ป เกิด   30 ธันวาคม พ.ศ. 2527 
มาตุภูมิ     67/1 หมูท่ี 3 ตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  38210 
ประวัติการศึกษา 
                 -   นักธรรมชั้นเอก,  
  -   เปรียญธรรม 3 ประโยค 
  -  พุทธศาสตรบัณฑิต รุนท่ี  56/2554 สาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอกการเมืองการ
ปกครองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา สันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยพุทธศักราช 2557 
ประสบการณการทํางาน        
   พ.ศ. 2548 - 2556 เปนเลขานุการเจาคณะอําเภอศรีวิไล  
 พ.ศ. 2548 - 2556 เปนพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน  
 พ.ศ. 2548 เปนกรรมการตรวจขอสอบธรรมสนามหลวง ภาค 8 
 พ.ศ. 2548 เปนครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม 
ปจจุบัน     - เปนเลขานุการเจาคณะตําบลคลองหก  
 -  เปนพระวิทยากรเผยแผธรรม วัดปญญานันทาราม 
 -  เปนครูสอนประจําโรงเรียนพระปริยัติธรรม พระราหุลแผนกสามัญศึกษา  
                 วัดปญญานันทาราม 
 
 สถานท่ีทํางาน     เลขท่ี 1 หมูท่ี 10 วัดปญญานันทาราม ตําบลคลองหก  อําเภอคลองหลวง  
                        จังหวัดปทุมธานี 12120 
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ประวัต ิ
 

ประวัติและผลงาน พระวีระศักดิ์  ชยธมฺโม (สุวรรณวงศ) 
 
ชื่อ        พระวีระศักดิ์  ชยธมฺโม (สุวรรณวงศ) 
เกิด       วันท่ี ๓๐ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๔   
ภูมิลําเนา                  บานเลขท่ี ๓๐๓/๑ หมูท่ี ๒ ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล  
   จังหวัดบึงกาฬ  ๓๘๒๑๐ 
การศึกษา    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา  
   มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
    บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   
    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
    Certificate II in Bible Studies 
    Bible College of Western Australia 
     Certificate in English 
     St.Mark’s International College  Western Australia 
ประสบการณการทํางาน   ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗ ผูจัดการ แผนก การบริหารการขนสงน้ํามัน 
                              เชื้อเพลิง ห.จ.ก.บุญทวีปโตรเลียม จ.บึงกาฬ   
 ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ Bartender Supervisor and Duty Manager 

at The Duxton Hotel, Perth, Western Australia.                       
    ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ พระวิทยากรอบรมคายพุทธบุตร  
    วัดปญญานันทาราม ตําบลคลองหก 
    อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ    
     ผูอํานวยการสถานีวิทยุ FM ๙๗.๗๕ MHz. White Radio 
    คลื่นสีขาวของชาวพุทธ วัดปญญานันทาราม 

๒๕๖๐ – ปจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ผูชวยบรรณาธิการ Journal of 
International Buddhist Studies College(JIBSC) และ ผูชวย
บรรณาธิการ Journal of the International Association of 
Buddhist Universities (JIABU) 

ท่ีอยูปจจุบัน            วัดปญญานันทาราม เลขท่ี ๑ หมู ๑๐ ตําบลคลองหก   
    อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๒๐ 
    โทร ๐-๒๙๐๔-๖๑๐๑ และ ๐-๒๙๐๔-๖๐๙๕  
    มือถือ ๐๙๖-๕๖๔-๙๔๔๖, Email : Weerasak.su@mcu.ac.th 

mailto:Weerasak.su@mcu.ac.th
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ผลงานทางวิชาการ   
งานวิจัย     

Phra Weerasak Jayadhammo. Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 
2015 “The Ways of the Management in BuddhistTemples for Peace 

According to the Seven Sappāya: The Case Study of Wat Thannamlai 
(Suanmokkhaphalarama) in Lamet Sub-district, Chaiya District, Suratthani 
Province”, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand. 

 
บทความวิชาการ 

Phra Weerasak Jayadhammo. MCU Peace Studies Journal, 2016 “The Ways of 
the Management in BuddhistTemples for Peace According to the Seven 

Sappāya: The Case Study of Wat Thannamlai (Suanmokkhaphalarama) in 
Lamet Sub-district, Chaiya District, Suratthani Province”, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand. 
Phra Weerasak Jayadhammo.  JIBSC V.2 N2, 2016 “The Practice of 

Dhutanṅga: Additional Ways to Remove Defilements”, 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand. 
Phra Weerasak Jayadhammo.  Sri Khottrabun Parithasana Journal V.1 N.1, 
2017 “THE ROLE OF BUDDHIST MONK ON CONFLICT RESOLUTION IN THAI 
SOCIETY” Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Nakhon Phanom 
Campus, Thailand. 

 
ผลงานวิชาการในลักษณะอ่ืน 
ผลงานแปล 

Phra Weerasak Jayadhammo. Common Buddhist Text: guildance and insight 
from the Buddha, Mahachulalongkornrajavidyalaya University Press, Thailand. 
translat from English to Thai 



ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการ “ชีวิตเบิกบาน การทํางานมีความสขุ”   
ดวยอาศัยหลักแนวคิด หลักคําสอนหรือหลักธรรมทางศาสนา 

สําหรับการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกันอยางสันติสุข  
บนพ้ืนฐานความรัก การใหอภัยและเขาใจซ่ึงกันและกัน 
ซ่ึงไดนําองคความรูไปประยุกตหรือปรับใช จากงานวิจัย  

เรื่อง การบูรณาการองคความรูหลักการ และวิถีปฏิบัติตามแนวทางศาสนา 
เพ่ือการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ 

โดย พระปราโมทย วาทโกวิโท (พระวิทยากร Dhamma OD Happy Life)   
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3. บูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือสันติภาพในศาสนา 
  การจัดคําสอนและแนวทางปฏิบัติของแตละศาสนาตาม
กรอบแนวคิดในการสรางเสริมสังคมใหเกิดสันติสุข ที่รอบรอบ 
และครอบคลุม หรือรอบดาน และครบวงจรเพื่อการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข เรียกวา ภาวนา หมายถึง การพัฒนาชีวิตใหเกิด
ความเจริญงอกงามในทางที่ดีงาม ตามหลักพุทธสันติวิธี  แบง
ออกเปน 5 ดาน ไดแก การพัฒนาดานกาย (กายภาวนา) การ
พัฒนาดานศีล (สีลภาวนา) การพัฒนาดานจิตใจ (จิตภาวนา) 
การพัฒนาดานปญญา (ปญญาภาวนา) และอ่ืนๆ โดยยึดหลัก
ปฏิบัติ ดังนี้  
  1. กายภาวนา เวนจากการทําชั่วและมุงทําความดี ทุก
ศาสนาสอนใหละเวนการกระทาํความชั่วและทําแตความดีทั้งสิ้น 
เพื่อใหศาสนิกชนทั้งหลายเปนคนดีนั่นเอง ถึงแมแนวทางปฏิบัติ
ของแตละศาสนาอาจมีขอแตกตางกันไป  
 2. สีลภาวนา ความรัก ความเมตตา แตละศาสนา
กลาวถึงความรักความเมตตาไวมากมายทั้งหลักธรรมคําสอนใน
คัมภีร และคําสอนแทรกไวในแตละตอนของคําสอนนั้นๆ    
 3. จิตภาวนา การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห เมื่อ
มนุษยมีความ รักความเมตตาแล ว  ก็จะมีความเสียสละ
เอ้ือเฟอเผื่อแผและใหการสงเคราะหซึ่งกันและกัน   
  4 . ปญ ญ าภาวนา  ความ อุตสาหะและพัฒ นาตน 
เอง ศาสนาตางๆ สอนใหคนมีความเพียร อดทน ขยันขันแข็ง 
และมีความอุตสาหะ มีความพยายาม อันจะชวยใหบุคคล
ประสบความสําเร็จและรูจักพัฒนาตนเองอยูเสมอ   
 
อภิปรายผล 
  ห ลั ก ป ฏิ บั ติ เพื่ อ ส ร า ง สั น ติ ด ว ย ก า รนํ า ไป ใช ใน
ชีวิตประจําวันรวมกัน ไดแก 1. เวนจากการทําชั่วและมุงทํา
ความดี  2. ความรัก ความเมตตา 3. การเสียสละหรือการสังคม
สงเคราะห  4. ความเพียร อดทน ความอุตสาหะและพัฒนา
ตนเอง  5. ความยุติธรรม ทุกศาสนาลวนมีคําสอนที่สงเสริมตอ
การสรางสันติสุขทั้งในระดับสังคมและบุคคล   

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
  โดยพื้นฐานของมนุษย ปจจัยสี่เปนสิ่งที่สําคัญที่มนุษยตอง
มีและเปนเคร่ืองอาศัยดํารงอยูไดแลว จิตใจและจิตวิญญาณเปน
สวนหนึ่งที่สําคัญที่มนุษยจะตองแสวงหา อยางนอยก็กลอมเกลา
จิตใจใหอยูรวมกันกับผูอ่ืนได   ดังนั้น นักการศาสนา ศาสนิก นัก
เผยแผคําสอน นักอบรมจิตวิทยา ผูนําดานจิตวิญญาณควรนํา
หลักการวิธีการทางศาสนาแตละศาสนาไปปรับใชเพื่อสราง
ความสัมพันธหรือสอนเพื่อใหการทํางานและการอยูรวมกันอยาง
เขาใจระหวางศาสนา 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
  1. แนวทางการนําหลักธรรมของแตละศาสนามาใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของเยาวชนในมหาวิทยาลัยที่มีความ
หลากหลายดานศาสนา   
  2. แนวทางการสรางความสัมพันธระหวางศาสนาเพื่อ
แกไขปญหาความขัดแยงในสังคมไทยปจจุบัน   
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หลักสูตรสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยามหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 

บทนํา 
  สันติภาพเปนภาวะที่คนสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบ
สุขเปนภาวะที่มนุษยมีความตองการ เปนภาวะที่ไมทําราย
หรือใชความรุนแรงตอกัน   สันติภาพยังรวมความถึง ความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของมวลมนุษยชาติ ความรวมมือที่จะ
ขจัดความเห็นแกตัว เพื่อเปนความหวังในการอยูรวมกันอยาง
สันติสุข  ลดความเห็นแกตัว  รักคนอ่ืนเหมือนกับรักตนเอง   
เมื่อสันติภาพเปนความคิดสรางสรรค  เปนความจริงทาง
ประวัติ ศาสตรที่ยืนยันวาภาวะของสันติภาพเปนสิ่งที่มีอยูจริง  
ไมใชเพียงจินตนาการที่เพอฝน เพราะมนุษยชาติมุงหวังที่จะ
อยูรวมกันอยางมีความสุข เปนเปาหมายของชีวิตและสังคม  
สันติภาพจึงเปนยอดปรารถนาของคนทั้งปวง โดยไมจํากัดเพศ 
วัย อาชีพ ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา หากไมมีสนัติภาพก็จะทําให
เกิดความรุนแรงการทํารายเบียนเบียนกัน  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวิธีการหรือกระบวนการ
สรางสันติภาพของแตละศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต 
อิสลาม ฮินดู ซิกข  เพื่อเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติ
เพื่อการสรางสันติภาพระหวางศาสนาตางๆ พรอมทั้งบูรณา
การหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อการสรางสันติภาพของศาสนา
ตาง ๆ ใหครอบคลุมทุกดาน        

   
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่ อ ศึกษาหลักการและวิธีป ฏิบั ติ เพื่ อการสราง
สันติภาพตามหลักศาสนา   
 2. เพื่อเปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อการสราง
สันติภาพระหวางศาสนา  

การบูรณาการองคความรูหลักการและวิถีปฏิบัติตาม
แนวทางศาสนาเพ่ือการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ 
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 3. เพื่อบูรณาการหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อการสราง
สันติภาพในศาสนา   
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
  การบูรณาการองคความรูหลักการ และวิถีปฏิบัติตาม
แนวทางศาสนา  เพื่อการพัฒนากระบวนการสรางสันติภาพ” 
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Document Research) โดยใชวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้  
         1. ขั้นตอนที่ 1 ข้ันรวบรวม และศึกษาขอมูลแนวคิด
ทฤษฎีที่เก่ียวกับแนวทางการเสริมสรางสันติภาพของศาสนา
พุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู ซิกข     
 2. ขั้นตอนที่ 2  ข้ันทําการเปรียบเทียบหลักการและวิธี
ปฏิบัติเพื่อการสรางสันติภาพระหวางศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม 
ฮินดู ซิกข ทําการแยกแยะ จัดประเภท  เปรียบเทียบความ
แตกตางของเนื้อหา อรรถาธิบาย ตีความ สังเคราะห   
  3. ขั้นตอนที่ 3 ข้ันการบูรณาการและนําเสนอองคความรู 
หลักการและวิถีปฏิบัติเพื่อพัฒนากระบวนการสรางสนัติภาพของ
ศาสนาตาง ๆ  และทําการนําเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางตนแบบ
แหงการนําไปปฏิบัต ิ 
 
สรุปผลการวิจัย 
1. หลักการและวิธีปฏิบตัิเพ่ือสันติภาพตามหลักศาสนา  
 บริบทของสันติภาพเกิดข้ึนไดในมุมมองของศาสนา 
พระพุทธศาสนาไดนําเสนอรูปแบบการดําเนินชีวิตตามทางสาย
กลาง  คือ มัชฌิมาปฏิปทาซึ่งหลักธรรมขอนี้  เปนหลักในการ
ดําเนินชีวิต ทําใหรูเทาทันชีวิต และศีล สมาธิ และปญญาหรือ
หลักไตรสิกขา ที่จะชวยใหมนุษยเกิดสันติภาพภายนอกและ
สันติภาพภายใน  ศาสนาคริสต  สันติภาพของบุคคลนั้น คือ 
การตระหนักรูถึงสัมพันธภาพของตนกับพระผูเปนเจาและกับ
ผู อ่ืน สวนสันติภาพทางสังคมนั้น เปนการอยูรวมกันภายใต
กฎระเบียบทางสังคมอยางสงบ   ศาสนาอิสลาม สอนใหมี
ศรัทธาบริสุทธิ์ ยอมรับในเอกภาพของพระศาสดา ขัดเกลาจิตใจ

และการดํารงสันติภาพระหวางเพื่อนมนุษย   ศาสนาพราหมณ
หรือฮินดู  การกระทําตามหนาที่ตามหลักอาศรม 4  การพูดที่ดี
ตอกัน การเสียสละ ซื่อตรงตอมิตร มุงเสียสละชีวิต เพื่อชาติ เพื่อ
ธรรม สอนใหรักสันติภาพไมใชความรุนแรง   และ ศาสนาซิกข 
วิญ ญ าณ ข อ งศ าส น าฮิ น ดู แ ล ะ อิ ส ล าม  เป น ศ าส น าที่
ประนีประนอม ความเปนเอกภาพหรือความเปนอันเดียวกัน  
2. เปรียบเทียบหลักการและวิธีปฏิบัติเพ่ือสันติภาพในศาสนา   
 ศาสนาทุกศาสนาตางมุงเนน การทําความดี ละเวนความ
ชั่ว การแสดงความรักความเมตตา  เสียสละ  มุงพัฒนาตนเองให
ดีข้ึน ขยันหมั่นเพียร  ใหอยูรวมกันอยางสงบสุข ไมเบียดเบียน
กัน  ทุกศาสนามุงสอนใหเปนคนดี ไมคิดรายกับผูอ่ืน        
  จุดรวมหรือเหมือนของคําสอนที่เปนหลักสากล  
  สังคมมนุษยมีความจําเปนตองมีเกณฑตัดสินที่จะวัดหรือ
จําแนกแยกแยะวาอะไรดีอะไร ชั่ว อะไรถูก อะไรผิด อะไรควร 
อะไรไมควร คําสอนแตละศาสนายอมมีหลักเกณฑที่สอดคลอง
และมีหลักการที่สามารถปฏิบัติรวมกันได  ทุกศาสนามีความ
สอดคลองกันในเร่ืองการอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข   หลัก
สากลที่ยอมรับปฏิบัติรวมกันได  หลักการใหญ ๆ ไดดังนี้  
    1. การทําความดี  ละเวนความชั่ว เชน ศีล 5 ของ
ศาสนาพุทธ บัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสตและหลัก
ศรัทธา 6 ประการกับหลักปฏิบัติ 5 ประการของศาสนาอิสลาม   
     2. การพัฒนาตนเองและการพ่ึงตนเอง  เชน ศาสนา
พุทธสอนวาตนเปนที่พึ่งแหงตน ศาสนาพราหมณมีหลักอาศรม 4  
ศาสนาอิสลามสอนใหคนใฝหาความรูตั้งแตเกิดจนตาย  
    3. ความยุติธรรม ความเสมอภาพและเสรีภาพ  เชน 
ศาสนาพุทธสอนหลักอคติ 4 คือ ฉันทาคติ โทสาคติ โมหาคติ
และภยาคติ ศาสนาอิสลามก็สอนใหดํารงความยุติธรรมอยาถือ
ตามอารมณใครในการรักษาความยุติธรรม เปนตน 
    4. การเสียสละหรือการสังคมสงเคราะห    เชน ศาสนา
พุทธสอนหลักสังคหวัตถุ 4 ไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และ
สมานัตตตา ศาสนาอิสลามมีการบริจาคซากาต แกผู ขัดสน 
ศาสนาคริสตก็จะเนนใหมนุษยเสียสละใหอภัย เอ้ือเฟอ เปนตน 

    5. ความอุตสาหะและความพยายาม  เชน ศาสนาพุทธ
สอนหลักคําสอนอิทธิบาท 4 ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
ศาสนาอิสลามมีการละหมาดวันละ 5 คร้ังจึงถือวาเปนความ
พยายามที่จะขัดเกลาจิตใจใหบริสุทธิ์  
    6. ความรักความเมตตา  เชน ศาสนาคริสตเนนเร่ือง
ความรักความเมตตา  ศาสนาพุทธสอนหลักเมตตาธรรมเปน
เคร่ืองคํ้าจุนโลก เปนตน 
    7. ความมีคุณธรรมอดทน อดกลั้น  เชน ศีลของศาสนา
พุทธ บัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต การถือศีลอดของ
ศาสนาอิสลาม เปนตน 
    8. การยกยองเคารพบิดามารดา  เชน ศาสนาพุทธกลาว
ไววาบิดา มารดาเปนพระพรหมของลูก ศาสนาคริสตมิใชใน
บัญญัติ 10 ประการ ขอที่ 4 วา จงนับถือบิดา มารดา    
    9. การไมแบงชั้นวรรณะ เชน  ศาสนาพุทธสอนวา 
กําเนิดชาติตระกูลมิไดทําใหบุคคลเปนพราหมณเปนกษัตริย เปน
พอคา ความประพฤติของบุคคลเปนเคร่ืองกําหนดบุคคล ทุกคน
เทาเทียมกัน ศาสนาอิสลามถือเปนหลักสําคัญวา หลักศรัทธา
และหลักบัญญัติตองอยูในเงื่อนไขการไมแบงชั้นวรรณะอยาง
ชัดเจน เปนตน 
    10. ไมเสพสุรา ไมเลนการพนัน และไมพูดจาขยาย
ความ  เชน ศีลในศาสนาพุทธ บัญญัติ 10 ประการในศาสนา
คริสต  หลักบัญญัติในศาสนาอิสลาม เปนตน 
  จากคําสอนที่ปรากฏ ไมวาใครจะนับถือศาสนาใดก็ตาม
สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ศาสนาเปนเคร่ืองการ
ยอมรับและเขาใจ หรือเคารพในเชื้อชาติ ละเอกลักษณของแต
ละศาสนา   ความเลื่อมใสศรัทธา หรือการปฏิบัติตามคําสอน
ทางศาสนาจึงเปนเคร่ืองมืออยางดีเลิศในการฝกพัฒนาคนใหมี
คุณภาพทั้งทางรางกายและจิตใจ และจะเปนหลักประกันการ
เคารพในเอกลักษณทางวัฒนธรรม  การมีสวนรวมในการสราง
บรรยากาศแหงความสรางสรรคที่ยั่งยืน    
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