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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ (๑) เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสติในคัมภีร์ พระไตรปิฎก
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท (๒) เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างสันติภาพ (๓) เพื่อเสนอแนวทาง
ของการพัฒนาสติเพื่อสร้างสันติภาพ การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสาร
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนด
ไว้ ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสันติศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า การพัฒนาสติเพื่อสร้างสันติภาพ นอกจากจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งได้โดยตรงแล้วยังส่งผลดี
๓ ด้าน คือ (๑) ด้านพฤติกรรม เมื่อบุคคลมีการพัฒนาสติ ท�ำให้ส�ำรวมระวัง กาย วาจา มีจิตอาสา
(๒) ด้านจิตใจ มีหิริ โอตตัปปะ ซึ่งรวมไปถึง การมีจิตที่มี เมตตา กรุณา (๓) ด้านปัญญา สติที่ถูกพัฒนาแล้ว
มีโยนิโสมนสิการ ช่วยควบคุมจิตใจและยับยั้งใจ

ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาสติ; สันติภาพ
Abstract

The objectives of this study were : (1) To study the context of Mindfulness in
Theravada Buddhist Scripture (2) To study the conceptual idea of Peace 3) To apply
the principle of Mindfulness to Peace. The research is Documentary Research method
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and in-depth interview of Qualitative content analysis. The research findings were as
the development of mindfulness to apply for decreasing conflict to create peace.
We found result three approaches as follows: (1) Behavior : careful physical and verbal,
generous, volunteer. (2) Mind : Loving kindness (Metta), friendliness and compassion.
(3) Wisdom : wise consideration, analytical reflection.

Keywords : Development of Mindfulness; Peaceful
บทน�ำ

สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข1 มนุษย์มีความฝักใฝ่และโน้มเอียงไปในทางที่จะก่อความ
ขัดแย้งและความรุนแรงมากกว่าจะสร้างสรรค์สันติภาพ จะเห็นได้ชัดว่าการท�ำลายสันติภาพง่ายกว่า
การรักษาสันติภาพ ตัวอย่าง เช่น การสะสมอาวุธและสงครามกลายเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น ส่วนสันติภาพ
เป็นเพียงภาวะแทรกคั่นชั่วคราว อย่างไรก็ดี สภาพเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ความขัดแย้งเกิดขึ้นที่ใจ
และทีใ่ จนัน่ ก็จะเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้แก้ไขความขัดแย้งได้2 ซึง่ สอดคล้องกับสุนทรพจน์ ขององค์ทะไลลามะ ทีไ่ ด้
กล่าวไว้ว่า
“การนองเลือดและความรุนแรง การทีค่ นถูกสังหารเป็นการน�ำพาความทุกข์ทยี่ งิ่ ใหญ่ เเละในฐานะ
เป็นพระในพระพุทธศาสนา ข้าพเจ้าต้องคิดถึงมนุษยชาติอย่างจริงจัง จากประสบการณ์ส่วนตัว มนุษย์
ทุกคนต้องการความสุขและไม่ต้องการมีความทุกข์ และทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับสิ่งนี้ไม่แตกต่างกัน ไม่ว่า
จะนับถือ ศาสนาอะไร หรือจะไม่มีศาสนา ไม่ว่าจะมีฐานะทางสังคมเป็นอย่างไร จะมีการศึกษาหรือไม่
ก็ตาม จะเป็นกษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ ขอทาน ถึงที่สุดแล้วเป็นมนุษย์เหมือนกันหมด”3 การที่ท�ำให้โลก
เป็นโลกที่สงบ สันติ จะต้องคิดถึงความสงบภายใน มีค�ำที่ต้องจ�ำให้ขึ้นใจ คือ สันติภาพ ต้องมาจากความ
สงบภายในใจของคนแต่ละคน นั่นเป็นหนทางเดียว การสร้างโลกที่มีความสุขยิ่งขึ้น ที่ดีที่สุด คือ ต้องกลับ
ไปดู ภ ายในใจ ความสงบต้ อ งมาจากที่ นั่ น เมื่ อ คนหนึ่ ง รวมกั น เข้ า มากขึ้ น ก็ เ ป็ น สั ง คม เป็ น ชุ ม ชน
เพราะสันติภาพไม่ได้มาจากสหประชาชาติ ถ้าสังคมไม่เห็นแก่หลักศีลธรรม จริยธรรมแล้ว ก็จะเกิด
1

ค�ำปราศัยของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโฺ ต) ครัง้ ด�ำรงสมณศักดิเ์ ป็น พระธรรมปิฎก ในพิธรี บั ถวายรางวัล
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗.
2
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต), สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข, พิมพ์ครั้งที่ ๑๐,
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ธรรมสภา, ๒๕๖๑), หน้า ๑๔.
3
สุนทรพจน์ขององค์ทะไลลามะ ในโอกาสปิดการประชุม Global Buddhist Congregation ๒๐๑๑,
ณ กรุงเดลี อินเดีย ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔.
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ความโกรธ ความกลัว ความเกลียดชังและความเห็นแก่ตัว ซึ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งปัญหาทั้งหมด4 ดังนั้น
สันติภาพจึงเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นกับทุกระดับตั้งแต่ ระดับบุคคล ไปจนถึง ระดับที่เป็นสาธารณะ ซึ่งรัฐบาล
ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของ สันติภาพจึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์ พ.ศ. ๒๕๕๐
ดังนี้
ตามนัยแห่งระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อให้การส่งเสริมความสมานฉันท์และป้องกันความขัดแย้งที่จะน�ำไปสู่ความรุนแรงตามนโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบ โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ระเบียบนี้
เรียกว่า “ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”
เพื่อส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์ ที่น�ำไปสู่การป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความ
ขัดแย้งในด้านต่างๆ ทั้งในระดับบุคคลและที่สืบเนื่องจากกฏหมายและนโยบายสาธารณะ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมแนวทางในการป้องกันแก้ไขและจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ใี นรูปแบบ
ต่างๆ การส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม ทางเลือก และการสร้างสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นภายใต้หลักการ
และแนวทางการมีส่วนร่วม สันติวิธีและความยุติธรรมสมานฉันท์5
จากหนังสือค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๖ โดย ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๘๗/๒๕๕๖ อาศัยอ�ำนาจมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจงึ มีคำ� สัง่ ให้องค์กรรัฐให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ าม
นโยบายการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีซึ่งเป็นการน�ำเสนอนวัตกรรมความมั่นคงของชาติที่ให้ความ
ส�ำคัญในการปกป้องวิถีชีวิตด้วยสายสัมพันธ์ ที่เข้มแข็งทั้งระหว่างผู้คนทุกหมู่เหล่าและระหว่างรัฐกับ
ประชาชนด้วยสันติวธิ ี ซึง่ จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบนั ลดความขัดแย้งทีไ่ ม่จำ� เป็นในอนาคต
และเป็นการฟื้นฟูความไว้ใจของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ ค�ำสั่งนี้จะเป็นการเชื่อมโยงแนวทางส�ำคัญของ
“ยุทธศาสตร์สันติวิธีเพื่อความมั่นคงของชาติ” กับ “นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ” ที่เน้นการเสริมสร้าง
พลังความสามัคคีบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในบรรยากาศของการมีทัศนคติที่ดี ห่วงใย
เอื้ออาทร ท�ำให้คนในชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของความหลากหลายในวิธีคิด วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมโดยอาศัยจินตนาการและพลังปัญญาพร้อมเผชิญและเรียนรู้การแก้ไขปัญหาร่วมกันและไม่ใช้
ความรุนแรงต่อกันเมื่อเกิดความขัดแย้งหรือความเห็นต่างกัน6
4

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, ดาไลลามะ สนทนากับคนไทย ที่ธรรมศาลา, ธันวาคม ๒๕๕๕.
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, ราชกิจจานุเบกษา, ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง, หน้า ๑.
6
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี, ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๗/๒๕๔๖.
5
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ด้วยเหตุผลข้างต้นจะเห็นได้ว่า การที่บุคคลถูกกระแสของกิเลสความปรารถนาของตัวดึงไปนั้น
ถ้าไม่มีวิธีการจัดการเพื่อที่จะลดกิเลสในตัวบุคคลได้ ความขัดแย้งและปัญหาต่าง ๆ ก็จะส่งผลตามมาใน
สังคม ทั้งนี้ตามหลักธรรมค�ำสอนในทางพระพุทธศาสนามีการกล่าวถึงสติว่าเป็นสิ่งจ�ำเป็น บุคคลควร
มีสติเป็นเครื่องประคองตัว เพราะการที่บุคคลเป็นผู้มีสตินั้นจะเปรียบได้กับการเป็นผู้ไม่ประมาทในการ
ด�ำเนินชีวิต พระพุทธศาสนานับว่าเป็นความหวังสุดท้ายท่ามกลางความขัดแย้งของสังคมโลก ที่จะน�ำพา
วิถีอารยะไปสู่การพัฒนาสันติภาพ ด้วยเหตุว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา สามารถชี้น�ำทาง
ไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้มวลมนุษย์ประสพสันติสุข สังคมเกิดสันติภาพได้หลักค�ำสอนในทาง
พระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือสันติวิธี ยุติปัญหาความขัดแย้งไม่ให้ไปสู่ความ
รุนแรง7
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการพัฒนาสติเพือ่ สร้างสันติภาพ ซึง่ สติถอื เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้สามารถลด โลภะ โทสะ โมหะ ในใจลงได้ และเมื่อบุคคลสามารถพัฒนาสติให้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการด�ำเนินชีวิตได้แล้ว ก็จะท�ำให้จิตใจของบุคคลนั้น มีความสุข บังเกิดเป็นสันติภาพในเมื่อความสุข
เกิดขึ้นในใจแล้ว ความสงบ ร่มเย็น ก็จะบังเกิดแผ่ไปกับผู้คนรอบข้าง รวมไปถึงระดับสังคมโดยรอบ
สันติภาพภายนอก ก็จะบังเกิดขึ้นตามมาสืบต่อเป็นสันติภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสติในคัมภีร์พระไตรปิกฎกในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการสร้างสันติภาพ
๓. เพื่อเสนอแนวทางของการพัฒนาสติเพื่อสร้างสันติภาพ

วิธีการด�ำเนินการวิจัย/รูปแบบการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ร่วมกันวิเคราะห์เนือ้ หาด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพ
(Qualitative content analysis) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๑. สัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญและผูท้ รงคุณวุฒโิ ดยเชิงลึก (In-depth Interview) โดยผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดไว้
๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา และ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสันติศึกษา
7

วิลาวัณย์ สุทธิรกั ษ์,พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธบิ ณ
ุ ยากร) และ ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, “วิเคราะห์แนวทาง
การสือ่ สารเพือ่ สันติภาพขององค์ทะไลมะที่ ๑๔ ตามหลักพุทธวิธ”ี , วารสารสันติศกึ ษาบริทรรศน์ มจร, ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ
(พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๓๒๗.

14.

(

) 191-202.indd 194

27/8/2563 19:28:08

การพัฒนาสติเพื่อสร้างสันติภาพ

195

๒. การสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์บุคคล
กับผูท้ รงคุณวุฒิ ผูส้ มั ภาษณ์และผูใ้ ห้ขอ้ มูล มีการสนทนาซักถามอย่างมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน
ในเรือ่ งของความคิด ความรู้ การสัมภาษณ์เป็นไปในลักษณะตัวต่อตัว เป็นการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลพูดในประเด็นที่ต้องการให้ได้มากที่สุด ในขณะที่ผู้สัมภาษณ์ท�ำหน้าที่ควบคุม
การสัมภาษณ์ให้อยูใ่ นกรอบของเนือ้ หาทีต่ อ้ งการศึกษา แนวทางสัมภาษณ์เป็นการสร้างกรอบค�ำถามและ
ประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยเลือกเฉพาะประเด็นที่น�ำไปสู่ค�ำตอบของปัญหาในการวิจัย ทั้งที่เกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในด้านวิปสั สนากัมมัฏฐานตามแนวทางการพัฒนาสติ และในด้านสันติศกึ ษา โดยมุง่ สอบถาม
เกี่ยวกับความขัดแย้งเชิงบวก กับ ความขัดแย้งเชิงลบ ว่าแตกต่างกันอย่างไร อะไรคือสาเหตุของความ
ขัดแย้งเชิงลบ สติมสี ว่ นในการช่วยให้ลดปัญหาความขัดแย้งและท�ำให้สงั คมเกิดสันติภาพได้อย่างไร สภาพ
ที่เรียกว่า “สันติภาพ” “สันติภายใน” กับ “สันติภายนอก” คืออะไร การพัฒนาสติจะช่วยให้สังคม
เกิดสันติภาพ และการใช้สติเชิงรุก(Active Mindfulness) กับการใช้สติเชิงรับ (Passive Mindfulness)
ส่งผลต่อการสร้างสันติภาพได้อย่างไร
๓. การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
		 ๑. พระราชสิทธิมุนี วิ.,ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เจ้าคณะเขตพญาไท
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		 ๒. พระเมธีวรญาณ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะพุทธศาสตร์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		 ๓. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ผู้อ�ำนวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		 ๔. ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรจบ บรรณรุจิ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร สาขาวิชาสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		 ๕. พระมหาธีรโชติ ธีรปญฺโ ป.ธ.๙ พระวิปัสสนาจารย์ประจ�ำ คณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระวิปัสสนาจารย์ประจ�ำศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พระวิปัสสนาจารย์วัดบึงทองหลาง
		 ๖. พระมหาดวงเด่น ิตาโณ, ดร. (ตุนิน) อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
		 ๗. ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒

ผลการวิจัย

ความหมายและลักษณะของสติที่ปรากฎในทางพระพุทธศาสนาเถรวาท
ค�ำว่า “สติ” ใน “สัมมา” มีรูปเป็นสัมมาสติ ลักษณะฝ่ายดี มีปรากฏความหมายของสติใน
พระไตรปิฎกดังนี้ว่า “สติตามระลึก ความหวนระลึก สติ กิริยาที่ระลึก ความทรงจ�ำ ความไม่เลื่อนลอย
ความไม่หลงลืม”8 ซึ่งสามารถเเยกเเสดงหน้าที่ของสติในฐานะต่าง ๆ ได้ดังนี้
		 ๑. สติในฐานะ อัปปมาทธรรม สติ แปลว่า ความระลึกได้ ท�ำให้นึกเพ่ง ในความหมายไปในแง่
ของความจ�ำ สติ นอกจากหมายถึงความไม่ลมื ความไม่เผลอ ไม่เลินเล่อ ไม่ฟน่ั เฟือนเลือ่ นลอย แต่ความหมาย
ในแง่ปฏิเสธ หมายถึง ความระมัดระวัง ความตื่นตัวต่อหน้าที่ ภาวะที่พร้อมอยู่เสมอในอาการคอยรับรู้ต่อ
สิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้อง และตระหนักว่าควรปฏิบตั อิ ย่างไร ในด้านจริยธรรม หน้าทีข่ องสติเปรียบเสมือน
นายทวารประตู ที่มีหน้าที่คอยเฝ้าระวังดูคนที่เข้าออก คอยก�ำกับดูแลให้คนที่ควรเข้าออกให้เข้าออกได้
และคอยห้ามคนที่ไม่ควรเข้าไม่ให้เข้าไป ส่วนคนที่ไม่ควรออกก็ไม่ให้ออกมา ดังนี้แล้ว สติจึงเป็นหลักธรรม
ส�ำคัญในด้านจริยธรรมเป็นอย่างมาก เพราะสติจะเป็นตัวควบคุมเรา เตือนการปฏิบตั หิ น้าที่ และสติยงั เป็น
ตัวคอยยับยั้งเรา ที่จะไม่ให้เราหลงเพลินไปกระท�ำในสิ่งที่ไม่มีไม่เหมาะสม ไม่ให้ความไม่ดีผ่านเข้ามาใน
จิตใจ การด�ำเนินชีวิตหรือการประพฤติปฏิบัติโดยมีสติเป็นตัวก�ำกับอยู่เสมอนั้น เรียกว่า “อัปปมาท” คือ
ความไม่ประมาท ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส�ำคัญยิ่ง ส�ำหรับผู้ที่จะก้าวหน้าในเรื่องของจริยธรรม
		 ๒. สติในฐานะ โยนิโสมนสิการ ในแง่ความส�ำคัญเป็นองค์ประกอบฝ่ายปัญญา ส่วน อัปปมาท
เป็นองค์ประกอบฝ่ายสมาธิ อัปปมาท จึงจัดเป็นองค์ประกอบภายใน เช่นเดียวกับ โยนิโสมนสิการ คู่กับ
หลักกัลยาณมิตร ที่เป็นองค์ประกอบภายนอก ดังพุทธพจน์แสดงความส�ำคัญของอัปปมาทนี้ บางทีซ�้ำกับ
โยนิโสมนสิการ เหตุผลก็คอื ธรรมทัง้ สองอย่างนี้ มีความส�ำคัญเท่าเทียมกัน โยนิโสมนสิการ การใช้ความคิด
ถูกวิธี คือ การท�ำในใจโดยแยบคาย มองสิ่งทั้งหลายด้วยความคิดพิจารณาสืบค้นถึงต้นเค้า หาเหตุผลจน
ตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะห์ดูด้วยปัญญาที่คิดเป็นระเบียบและโดยอุบายวิธีให้เห็นสิ่งนั้น ๆ หรือ
ปัญญานั้น ๆ หรือ ปัญหานั้น ตามสภาวะและตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย9 เช่น สติคือการใคร่ครวญ
โยนิโสมนสิการ จะช่วยให้ระลึกถึงคุณและโทษว่า ถ้าตัดสินใจท�ำลงไป คุณและโทษใดจะตามมา หรือจะ
แยกความสัมพันธ์ เชิงองค์ประกอบความสัมพันธ์ว่าสิ่งที่เค้าผิดเค้าถูกอาจจะเป็นแค่ฟันเฟืองหนึ่ง ไม่ใช่
องค์ประกอบหรือสาเหตุทั้งหมด10
8

อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๒๓/๓๑.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับเดิม, พิมพ์ครั้งที่ ๓๕, (กรุงเทพมหานคร : น�ำอักษร
การพิมพ์, ๒๕๖๐), หน้า ๓๑๑.
10
สัมภาษณ์ พระมหาดวงเด่น ิตาโณ, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒.
9
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จากการเเสดงหน้าที่ของสติในฐานะต่าง ๆ ข้างต้น เเสดงให้เห็นว่า สติ เป็นหลักธรรมประการหนึ่ง
ที่มีความส�ำคัญมากต่อการด�ำเนินชีวิต เพราะท�ำหน้าที่ทั้งการส่งเสริมความดี ท�ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เเละยังท�ำหน้าที่ปฏิเสธความไม่ดี หรือคอยป้องกันสิ่งชั่วร้ายหรือความผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจาก
การขาดสติได้ อีกทั้งยังท�ำหน้าที่ส่งเสริมเเละสนับสนุนหลักธรรมประการอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน
ความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งในสังคมในทางพระพุทธศาสนา
ความขัดแย้งในทางพระพุทธศาสนานั้น สามารถจ�ำแนกได้หลายความหมาย ในทางโลกิยะนั้น
ความขัดแย้งหมายถึงการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีความต้องการ ความเห็น การปฏิบัติต่อ ข้อมูล
ผลประโยชน์ ค่านิยม ความสัมพันธ์ และโครงสร้าง ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ ตัวอย่างเช่น ภายหลัง
การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเมื่อปี ๒๔๗๕ อ�ำนาจรัฐได้เคลื่อนย้ายจากสถาบันพระมหา
กษัตริย์ไปอยู่ในมือของข้าราชการที่มีทหารเป็นแกนน�ำ ซึ่งนักวิชาการทางรัฐศาสตร์เรียกว่า ‘ระบอบ
อ�ำมาตยาธิปไตย’ (Bureaucratic Polity) หรือ ‘รัฐราชการ’ ซึ่งระบอบการปกครองแบบนี้อาจเหมาะ
กับเงื่อนไขของสังคมไทยในอดีตที่มีประชากรไม่มาก แต่เมื่อประชากรมีมากขึ้น ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ความต้องการก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น ท�ำให้ระบบที่ล้าสมัยไม่สามารถรองรับปัญหาที่เพิ่มขึ้นได้ จึงท�ำให้มี
ช่องว่างในการสือ่ สารเพือ่ เข้าใจและเข้าถึงปัญหา ของประชาชน และประชาชนยังมีทศั นคติทางวัฒนธรรม
ในเรื่องค่านิยม ว่ารู้สึกเกรงใจข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ความเหลื่อมล�้ำทางสังคม เศรษฐกิจ ระหว่าง
คนที่มีฐานะกับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทย11 เช่น ปัญหาความ
ขัดเเย้งทางสังคมที่ก�ำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ หลาย ๆ ประการ
ดังนั้น ปัญหาการไม่ลงรอยกัน มีความเห็นไม่ตรงกัน ท�ำให้เกิดความไม่พอใจกัน ทะเลาะวิวาท
เกิดขึน้ แต่สำ� หรับทางพระพุทธศาสนานัน้ ความขัดแย้งเหล่านี้ อาจเกิดขึน้ จากสาเหตุจากความบาดหมาง
การถกเถียง การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การมุ่งร้าย12 ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒินั้น
ทุกท่านล้วนได้ให้ สาเหตุของความขัดแย้ง มาจากกิเลส ๓ ตัว ได้แก่ โลภะ โมหะ โทสะ13 ความขัดแย้ง
เกิดขึ้น ในพระพุทธศาสนามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการจัดการให้ความขัดแย้งเหล่านั้นสงบลง
เพราะถือเป็นเรือ่ งธรรมดาส�ำหรับสังคมมนุษย์ทมี่ ธี รรมชาติอยูอ่ ย่างหนึง่ คือ รักสุขเกลียดทุกข์และไม่ชอบ
ความวุ่นวายหรือปัญหาที่จะก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ตนเอง มนุษย์เองมักชอบที่จะก่อความรุนแรง
11

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์, “พุทธวิธเี ชิงบูรณาการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งในการเมืองไทยปัจจุบนั ”, วารสาร
บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๗๐-๗๑.
12
ดวงใจ ปินตามูล, พุทธวิธีขจัดความขัดแย้งเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมโลก, วารสารมหาจุฬาวิชาการ,
ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจ�ำปี ๒๕๕๘.
13
สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี วิ.,ดร., ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒.
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หรือเป็นต้นเหตุของการสร้างปัญหา ซึ่งความจริงแล้วความขัดแย้งหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์
มักมีเหตุผลมาจาก ความแตกต่าง และความเปลี่ยนแปลง14
การจัดการความขัดแย้งที่ปรากฏในพระวินัย ว่าด้วย อธิกรณสมถะ ค�ำว่า “อธิกรณสมถะ”
ประกอบด้วยค�ำ ๒ ค�ำ คือ อธิกรณะ แปลว่า เหตุ โทษ เรื่องราว คดีความ ในที่นี้หมายถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
ในพระสงฆ์ เป็นสิ่งที่สงฆ์จะต้องด�ำเนินการ15
ค�ำว่า สมถะ แปลว่า การระงับ การท�ำให้สงบ เป็นชื่อวิธีการระงับอธิกรณ์ในสังคมสงฆ์
ค�ำว่า อธิกรณสมถะ แปลว่า ธรรมเครื่องระงับอธิกรณ์หรือวิธีการเพื่อระงับอธิกรณ์16 ความขัดแย้ง
ใช้ในทางพระพุทธศาสนานั้น มีปรากฏขึ้นมาเป็นเวลานาน จะเห็นได้ว่า ไม่ว่ายุคหรือสมัยจะเปลี่ยนไป
อย่างไร ความขัดแย้งเชิงลบยังคงมีอยู่ ไม่เว้นแม้แต่ในหมู่สงฆ์ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา แม่ชีหรือ
ผู้มีศีล ดังนี้แล้ว อธิกรณ์ จึงเป็นเครื่องมือในการควบคุม ความขัดแย้ง คดีความ เรื่องราว ปัญหา เป็นการ
ระงับข้อพิพาท ระงับเหตุ ที่เกิดรวมกันในหมู่สงฆ์ โดยหมู่สงฆ์ เป็นผู้ด�ำเนินการแก้ไขการจัดการความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นเอง
สติปัฏฐาน ๔ เครื่องมือจัดความขัดแย้ง
สติปัฏฐาน ๔ ธรรมส�ำหรับการพัฒนาสติ สติปัฏฐาน คือ การตั้งสติสัมปชัญญะ เพียรพิจารณา
กาย เวทนา จิต ธรรม เพื่อก�ำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกให้ได้ โดยแยกพิจารณาเป็น ๔ ประการ คือ
		 ๑. การพิจารณาเห็นกายในกาย		
๒. การพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา
		 ๓. การพิจารณาเห็นจิตในจิต		
๔. การพิจารณาเห็นธรรมในธรรม17
สติสามารถช�ำระพฤติกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ให้บริสุทธิ์ อิสระ
ไม่เกลือกกลัว้ หรือเป็นไปด้วยอ�ำนาจของตัณหา อุปาทาน สติจะท�ำงานร่วมกับสัมปชัญญะ ท�ำให้พฤติกรรม
เหล่านั้นถึงด้วยปัญญา ดังนั้น สติก็ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยขจัดความขัดแย้งทั้งความขัดแย้งภายใน
ตนเองและความขัดแย้งที่มีต่อผู้อื่น

14

รัฐพล เย็นใจมา, สุรพล สุยะพรหม, “ความขัดแย้งในสังคม : ทฤษฎีและแนวทางแก้ไข”, วารสาร มจร
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๓๔.
15
วิ.มหา. (ไทย) ๒/-/๔๔.
16
วิ.จู. (ไทย) ๖/๔/๔๐.
17
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๙/๒๒๒.
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จากการประยุกต์ใช้สติตามหลักสติปัฏฐาน18 ๔ ซึ่งได้แก่ กาย เวทนา จิต และ ธรรม เมื่อสติระลึก
รู้ตาม ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก รู้ทันอิริยาบถ รู้เท่าทันอารมณ์ รู้ว่าสิ่งชอบ สิ่งนี้ไม่ชอบ สิ่งนี้พอใจ
สิ่งนี้ไม่พอใจ ระลึกถึงขณะที่ถูกกระทบ ไม่ว่าจะ เป็น ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และ
ทางใจ รับรู้ถึงสิ่งที่ดีหรือไม่ดีที่มากระทบ แล้วสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ในขณะนั้น เท่ากับรู้เท่าทันตนเอง
สติแปลว่า เครื่องกั้นกิเลส ซึ่งกิเลส ได้แก่ โลภะ โทสะ และ โมหะ19 ดังนี้แล้ว เมื่อบุคคลรู้เท่าทันอารมณ์
ต่างๆ ที่มากระทบ เมื่อบุคคลรู้เท่าทันลมหายใจ รู้ทันความคิด รู้ทันใจตนเอง รู้ทันความรู้สึก ความชอบ
ไม่ชอบ รู้ทันจิตใจ ที่จะไปปรุงแต่งกับสิ่งที่มากระทบ เช่น ตาเห็นรูป จมูกได้กลิ่น หูได้ยิน เมื่อบุคคลรู้
เท่าทันเช่นนี้ ความคิดในการขัดแย้งเชิงลบจะไม่เกิดขึ้น เพราะจิตนั้นไม่ได้ปรุงแต่ง จากสิ่งที่มากระทบ
ท�ำให้ กิเลสนั้น เบาลงหรือค่อยจางไป จนในที่สุด ความขัดแย้งเชิงลบ ก็จะลดลงจนกระทั่งถูกขจัดหมดไป
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาสติเพื่อสร้างสันติภาพได้ดังนี้ คือ
		 ๑. ความขัดแย้งเชิงบวก กับ ความขัดแย้งเชิงลบ สามารถเกิดขึน้ ได้ทกุ เวลา ความขัดแย้งเชิงบวก
หมายถึงความขัดแย้งที่น�ำไปสู่การพัฒนา จะเป็นการพัฒนาส่วนตัวบุคคล จนไปถึงการพัฒนาที่เป็น
ส่วนรวม ความขัดแย้งเชิงบวกเป็นความขัดแย้งเชิงแนวคิดที่ต้องการพัฒนาแต่มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
เป้าหมายจุดเริ่มต้น หรือค�ำจ�ำกัดความต่างกัน มีความคิดดี แต่ไม่ยอมกัน ถือทิฐิเข้าหากันท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้ง ส่วนความขัดแย้งเชิงลบคือความขัดแย้งที่น�ำไปสู่ความวุ่นวายเดือนร้อนทั้งส่วนตนและส่วนรวม
		 ๒. ส�ำหรับสาเหตุของความขัดแย้งเชิงลบนั้น คือกิเลส ๓ ตัว ได้แก่ โลภะ โมหะ โทสะ ท�ำให้ขาด
จากความมีสติ เมื่อบุคคลมีความโลภอยากได้มากก็ท�ำให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งในทางกลับกันเมื่อบุคคลอื่น
เกิดความโลภก็จะเกิดความขัดแย้งกลับมาได้เช่นกัน
		 ๓. สติมสี ว่ นในการช่วยให้ลดปัญหาความขัดแย้งและท�ำให้สงั คมเกิดสันติภาพได้ เพราะสติทำ� ให้
เกิดปัญญา เริ่มจากการท�ำให้เกิดการส�ำรวจตรวจสอบ มองดูเห็นโทษของความขัดแย้ง สติช่วยท�ำให้เห็น
ถึงสาเหตุของปัญหาความขัดแย้ง และช่วยในการหาทางแก้ไขเพือ่ ให้เกิดสันติภาพได้ในทีส่ ดุ เพราะสันติภาพ
เกิดจากความสงบทั้งทางกายภาพภายนอกคือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่มีความขัดแย้ง และยังมีการ
พัฒนาสติภายในคือท�ำให้จิตใจสงบ ไม่ตกอยู่ในอ�ำนาจของกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง ดังนั้น
18

ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสติ ข้อปฏิบัติมีสติเป็นประธาน การตั้งสติก�ำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นเท่าทัน
ตามความเป็นจริง การมีสติกำ� กับดูสงิ่ ต่างๆ และความเป็นไปทัง้ หลาย โดยรูเ้ ท่าทันตามสภาวะของมัน ไม่ถกู ครอบง�ำด้วย
ความยินดียินร้าย ที่ท�ำให้มองเห็นเพี้ยนไปตามอ�ำนาจกิเลส มี ๔ อย่าง คือ กายานุปัสสนา การตั้งสติก�ำหนดพิจารณากาย
การมีสติก�ำกับดูรู้ทันกายและเรื่องทางกาย เวทนานุปัสสนา การตั้งสติก�ำหนดพิจารณาเวทนา การมีสติก�ำกับดูรู้เท่าทัน
เวทนา จิตตานุปัสสนา การตั้งสติก�ำหนดพิจารณาจิต การมีสติก�ำกับดูรู้เท่าทันจิตหรือสภาพและอาการของจิต
ธัมมานุปัสสนา การตั้งสติก�ำหนดพิจารณาธรรม การมีสติก�ำกับดูรู้เท่าทันธรรม เรียกสั้นๆ ว่า กาย เวทนา จิต ธรรม
[พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์, หน้า ๓๙๖.]
19
สัมภาษณ์ พระเมธีวรญาณ, ดร., ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒.
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สติจึงท�ำให้เกิด “สันติภายใน” และ “สันติภายนอก” การพัฒนาสติจะช่วยให้สังคมเกิดสันติภาพ ทั้งจาก
การใช้สติเชิงรุก (Active Mindfulness) และการใช้สติเชิงรับ ( )ssenlufdniM evissaPอันส่งผลต่อการ
สร้างสันติภาพและการแสดงออกทางพฤติกรรม สติช่วยในการควบคุมความคิด ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมทางกาย ทางวาจาและใจ คือช่วยในการควบคุมตนเองก่อน โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น
ดังนี้ การพัฒนาสติเพื่อสร้างสันติภาพ ผู้วิจัยพบว่า จะส่งผลที่ดีใน ๓ ด้าน คือ
		
๑. ด้านพฤติกรรม เมือ่ บุคคลมีการพัฒนาสติแล้ว แล้วจะช่วยให้บคุ คลนัน้ มีกาย วาจา ทีส่ ำ� รวม
ระวัง มีความปรารถนาดีตอ่ ตนเอง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่ทำ� บาปกับตนเอง รวมไปถึงการทีไ่ ม่ทำ� ให้ตนเอง
เดือดร้อน พฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งผลต่อไปยังบุคคลอื่น คือมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น มีใจเผื่อแผ่อยากช่วยเหลือ เป็นจิตอาสาหรืออาสาสมัครช่วยเหลืองานต่างๆ เป็นต้น
		 ๒. ด้านจิตใจ การพัฒนาสติจะช่วยท�ำให้บุคคลนั้นมีจิตใจไม่หยาบกระด้าง ท�ำให้เป็นคนที่ไม่
คิดร้ายต่อตนเองและบุคคลอื่น เป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการให้อภัย
มีความเคารพทั้งต่อตนเองและผู้อนื่ มีความละอายต่อบาป ซึง่ รวมไปถึง การมีจติ ที่มเี มตตา กรุณา เป็นต้น
		 ๓. ด้านปัญญา เมื่อสติที่ถูกพัฒนาอย่างดีแล้ว จะช่วยท�ำให้บุคคลนั้นเกิดการพิจารณาเหตุ
และผลถึงสิ่งต่างๆ ได้อย่างแยบคาย ท�ำให้จิตเกิดสมาธิ และมีโยนิโสมนสิการ ช่วยในการควบคุมจิตใจ
และยับยั้งตน ไปในทิศทางที่ถูกที่ควร อย่างมีเหตุผล ไม่ให้หลงไปในทางไม่ดี

บทสรุป

การพัฒนาสติมาใช้เพื่อลดความขัดแย้งนั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลจะต้อง ศึกษาถึงวิธีการในการ
พัฒนาสติอย่างไรให้เกิดสันติภาพโดยควรเริ่มจากภายในจิตใจก่อน เพราะการที่บุคคล สามารถจัดการ
กับ อารมณ์ ความรู้สึก ความนึกคิดได้ จะช่วยให้การแสดงออก ไปในทางกาย วาจา และใจ ของเรานั้น
มีความสงบ ส�ำรวมระวังมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น การที่จะพัฒนาสติได้ดีนั้น จึงต้องอาศัยการฝึกและพัฒนาจิตในบุคคลนั้นให้มีความเข้มแข็ง
ให้สติได้พัฒนาเป็นสันติภายในระดับบุคคล โดยวิธีการฝึกปฏิบัติตามเเนวทางของพระพุทธศาสนา เช่น
การฝึกปฏิบตั ติ ามหลักสติปฏั ฐาน ๔ เป็นต้น ซึง่ เป็นหลักการส�ำคัญในทางพระพุทธศาสนา เมือ่ สันติภายใน
ได้ถูกพัฒนาอย่างดีแล้ว ก็จะส่งผลออกมาเป็น สันติภายนอก ที่จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น อยู่ร่วมกันอย่าง
ถ้อยที ถ้อยอาศัย มีความปรารถนาดีต่อกัน เข้าใจและเห็นอกเห็นใจกัน มีน�้ำใจ มีเมตตา กรุณาต่อกัน
มีความสามัคคีเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน เมื่อมีสันติภายในเกิดขึ้น ดังนี้แล้ว ความสุขก็จะเกิดขึ้น เมื่อสันติสุข
เกิดแล้วสันติภาพก็เกิดขึ้นในสังคมตามล�ำดับ
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั “การพัฒนาสติเพือ่ สร้างสันติภาพ” นี้ ผูว้ จิ ยั พบว่า การน�ำหลักพัฒนาสติมาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน จะช่วยท�ำให้จิตของบุคคลนั้น มีการระลึกอยู่ เนืองๆ ท�ำให้จิตนั้นเป็นไปในทางกุศล
เมื่อมีความรู้เท่าทันอารมณ์อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ความรู้สึกที่เป็น โลภะ โทสะ และโมหะ ในจิตใจนั้น
จะค่อย ๆ บรรเทาเบาคลาย ช่วยท�ำให้จิต มีความผ่องใส ยิ่งสติได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นเรื่อย ๆ จะท�ำให้เกิด
ปัญญาที่ช่วยในการเข้าใจสภาพตามความเป็นจริงได้โดยง่าย สามารถช่วยในการหาสาเหตุและวิธีการ
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ท�ำให้เกิดแนวความคิดและวิธีการใหม่ๆ ได้ ดังนี้ ผู้วิจัยจึงขอเสนอเพิ่มเติม
คือ
ข้อเสนอเพื่อการน�ำไปใช้
บุคคลควรมีเป้าหมายในการศึกษาถึงหนทางในการที่จะให้ตนเองมีสันติภายใน โดยเบื้องต้นอาจ
เริ่มต้นจากการให้ เพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกเสียสละ รู้สึกถึงการมีส่วนร่วม แบ่งบันให้คนอื่นมีความสุข
เพือ่ ให้จติ รูจ้ กั เมตตา กรุณา ให้จติ รูจ้ กั ถึงความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ น�ำไปสูก่ ระบวนการขัดเกลากิเลสโดยใช้หลัก
การฝึกปฏิบัติตามแนวสติปัฎฐาน อาทิการระลึกถึงลมหายใจ เพื่อช่วยลดสาเหตุโดยตรงของความขัดแย้ง
ได้อย่างยั่งยืน
สันติภายในที่ผ่านการฝึกฝนและพัฒนา จะน�ำมาประยุกต์ใช้กับบุคคลภายนอกได้ตั้งแต่ระดับ
ปัญเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ไปจนถึงระดับนโยบายสาธารณะ เช่น กระบวนการยุติธรรม หรือ
กระบวนการระหว่างรัฐกับประชาชน เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการส่งเสริมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในรูปแบบการพัฒนาสติต่อไป

บรรณานุกรม

ดวงใจ ปินตามูล .“พุทธวิธีขจัดความขัดแย้งเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมโลก”. วารสารมหาจุฬา
วิชาการ. ปีที่ ๒ ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจ�ำปี ๒๕๕๘.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑.
. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๒๑. กรุงเทพมหานคร :
ส�ำนักพิมพ์ผลิธัมม์, ๒๕๕๖.
. สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข. พิมพ์ครั้งที่ ๑๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
ธรรมสภา, ๒๕๖๑.
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙.
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒

รัฐพล เย็นใจมา. สุรพล สุยะพรหม. “ความขัดแย้งในสังคม : ทฤษฎีและแนวทางแก้ไข”. วารสาร มจร
สังคมศาสตร์ปริทรรศน์. ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑) : ๒๓๔.
วิลาวัณย์ สุทธิรักษ์. พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) และ ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์. “วิเคราะห์
แนวทางการสื่อสารเพื่อสันติภาพขององค์ทะไลมะที่ ๑๔ ตามหลักพุทธวิธี”. วารสาร
สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ (พฤษภาคม ๒๕๖๐) : ๓๒๗.
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับเดิม. พิมพ์ครั้งที่ ๓๕. กรุงเทพมหานคร :
น�ำอักษรการพิมพ์, ๒๕๖๐.
สุดารัตน์ เกยุราพันธ์, คุณหญิง. “พุทธวิธีเชิงบูรณาการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยปัจจุบัน”.
วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์. ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคา-สิงหาคม ๒๕๖๑) : ๗๐-๗๑.
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี. ค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๗/๒๕๔๖.
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี. ราชกิจจานุเบกษา (๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐). เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๑๙๙ ง .หน้า ๑.
สัมภาษณ์ พระราชสิทธิมุนี วิ., ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์. เจ้าคณะเขตพญาไท.
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ เมษายน
๒๕๖๒.
สัมภาษณ์ พระเมธีวรญาณ, ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์. รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะ
พุทธศาสตร์ อาจารย์ประจ�ำ ภาควิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
๒๖ เมษายน ๒๕๖๒.
สัมภาษณ์ พระมหาดวงเด่น ิตาโณ,ดร. อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒.
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ผู้อ�ำนวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒.
สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรจบ บรรณรุจิ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร สาขาวิชาสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒.
สัมภาษณ์ พระมหาธีรโชติ ธีรปญฺโ ป.ธ.๙ พระวิปัสสนาจารย์ประจ�ำ คณะ ๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระวิปัสสนาจารย์ประจ�ำศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระวิปัสสนาจารย์วัดบึงทองหลาง, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒.
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจ�ำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒.
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ. ดาไลลามะ สนทนากับคนไทย ที่ธรรมศาลา. [ออนไลน์].
แหล่งทีม่ า: http://www.dalailama.com/webcasts/post/208-address-to-the-globalbuddhist-congregation-2011. [๓๐ เมษายน ๒๕๖๒].
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