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มรรควิธีการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามแนวคิดของพุทธศาสนาแบบพัฒนาสังคม
WAYS TO SOLVE PROBLEMS IN THREE SOUTHERN BORDER
PROVINCES ACCORDING TO BUDDHISM CONCEPTS
FOR SOVIAlL DEVELOPMENT
1

พระณรงค์ วุฑฺฒิเมธี (สังขวิจิตร)
PHRA NARONG WUTTHIMETHEE (SANGKHAWICHIT)
ABSTRACT
How to solve 3 deep south provinces under Buddhism social
development principles (rules) Consist of To solve the problems in the
character (manner) of co-study, co-operate which has many organ
components able to sort out the following means (methods) are 1) method
office of pax method, 2) ananyse : weak piont, strong point of Buddhism with
peace way of Pro' Yohaan Kaptung, 3) seminar 4) Buddadhas 3 intentions 5)
PraPaisal Wisalo about Buddhism ideas promote: peace works, ideas and
principles chalenged against successes in answering the problems in 3 deep
south provinces. HOWEVER Government , public,or people must open
ideas,and principles( concept) and co-operate the same method because one
thought, one way,otherwise State only one leader resourceful not success in
solving 3 deep south provinces.
Keywords : Buddhism, The way, Peace, Three Southern Border Provinces
บทคัดย่อ
มรรควิธีในการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้ตามแนวคิดของพุทธศาสนา
แบบพัฒนา สังคมประกอบไปด้วยวิธีการแก้ไขในลักษณะของสหวิทยาการซึ่งมีองค์ประกอบ
1

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ในการแก้ไขที่หลากหลายวิธี ซึ่งสามารถจําแนกเป็น 5 แนวคิดและหลักการปฏิบัติ คือ (1)
ความหมายและสานักของสันติวิธี (2) วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของพระพุทธศาสนากับ
สันติภาพโดยศาสตราจารย์โยฮัน กัลป์ตุง (3) การสานเสวนา (4) ปณิธานท่านพุทธทาส 3
ประการ และ (5) แนวคิดทางพุทธศาสนาแบบพัฒนาสังคมของพระไพศาล วิสาโลที่ส่งเสริม
งานด้านสันติวิธีแนวคิดและหลักการปฏิบัติที่กล่าวนี้ท้าทายต่อการสร้ างความสําเร็จในการ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ แต่อย่างไรก็ตาม ฝุายรัฐและฝุายภาค
ประชาสังคมจะต้องเปิดรับแนวคิดและหลักการปฏิบัติ แล้วร่วมทํางานในลักษณะประสานกัน
เพราะใช้วิธีการเดียว เมื่อรัฐยังเป็นศาสดารู้ดีทุกเรื่อง คงไม่ประสบผลสําเร็จในการแก้ไ ข
ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ได้
คาสาคัญ : พุทธศาสนา มรรควิธี สันติวิธี สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
บทนา
บทความวิชาการเรื่อ ง “มรรควิธีในการแก้ไขปัญหาความไม่ส งบในสามจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดของพุทธศาสนาแบบพัฒนาสังคม” ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดและ
บทบาทของพระภิกษุกับคฤหัสถ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดของพุทธศาสนาแบบพัฒนา
สังคม ในแง่มุมที่ส่งเสริมงานด้านสันติวิธี เช่น (1) วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของพุทธศาสนากับ
สันติภาพโดยศาสตราจารย์โยฮัน กัลป์ตุง (2) ปณิธาน 3 ประการของท่านพุทธทาส รวมทั้ง
(3) แนวคิดและบทบาทของพระไพศาล วิสาโล ซึ่งท่านได้ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยมีการบูร
ณาการองค์ความรู้ทางพุทธศาสนาที่เกื้อหนุนต่อสันติวิธีผสมผสานกับองค์ความรู้ด้านสันติวิธี
ของทางตะวันตกผนวกกับพลังประสบการณ์ด้านสันติวิธีที่มีมาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้จึ งไม่
สามารถปฏิเ สธองค์ ค วามรู้ แ ละแนวปฏิ บั ติ ด้ านสั น ติ วิ ธี ได้ ตามมาด้ว ยการใช้ส านเสวนา
(dialogue) เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธี โดยเรียกการแก้ไขใน
ลักษณะนี้ว่า “การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง” โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งนําโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา ผู้อํานวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
และคณะ ได้ใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ศึกษาได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการสานเสวนาดังกล่าวทําให้มี
ความเชื่อมั่นว่าสานเสวนานั้นเป็นพลังบวกที่มีความสําคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยลดปัญหาความ
รุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากการสานเสวนานั้นมุ่งให้เกิดความเข้าใจ ทั้ง
มุมมองของตนและของผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการใช้สานเสวนายังสามารถช่วยสร้างความเข้าใจ
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ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายในบริบทสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้เราสามารถ
อยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างด้วยความสงบสันติได้
ในฐานะที่ผู้ศึกษาเป็นประชาชนคนไทย แม้จะดํารงตนอยู่ในเพศภาวะของความเป็น
ภิกษุในพุทธศาสนาก็ตาม แต่โดยหน้าที่แล้วย่อมไม่สามารถเมินเฉยต่อปัญหาของมนุษยชาติได้
ย่อมแสดงความห่วงใยต่อส่วนรวมเช่นเดียวกับประชาชนคนไทย ดังนั้นการแสดงความห่วงใย
ด้วยการเกาะติดสถานการณ์ปัญหาความไม่สงบของสามจังหวัดชายแดนใต้ในปัจจุบันก็ยังเป็น
ปัญหาที่ต้องช่วยกันในการหาทางออกเพื่อแก้ไขปัญหา บทความชิ้นนี้นอกจากการถ่ายทอด
ความห่วงใยด้วยการแสดงถึงความพยายามในการค้นหาคําตอบเพื่อแก้ไขปัญหาแล้ว ยังได้
รวบรวมข้อคิดเห็นของผู้เขียนเองที่ได้ร่วมใช้ระยะเวลาในการลงพื้นในสามจังหวัดชายแดนใต้
เพื่ อ หาประสบการณ์ โ ดยใช้ ชี วิ ต เป็ น เดิ ม พั น งานดั ง กล่ า วจึ ง ถ่ า ยทอดทั้ ง หลั ก การและ
ประสบการณ์ส่วนตัวแม้ว่าจะมีเวลาน้อยสําหรับการลงพื้นที่ แต่ก็ได้ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ห็น
ภาพความเป็นไปได้ที่สถานการณ์ภาคใต้อาจสามารถคลี่ลายลงได้ตามเหตุปัจจัย
ความหมายและสานักของสันติวิธี
ประเด็นที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบันนี้คือ นักคิดและนักปฏิบัติการด้านสันติวิธี
ได้ตีความสันติวิธีในแง่มุมที่หลากหลาย ด้วยเหตุนี้ จึงก่อให้เกิดคําถามที่นําไปสู่การแสวงหา
คําตอบที่สําคัญว่า สันติวิธีในสังคมไทยปัจจุบันนี้ การทําความเข้าใจสันติวิธีบนพื้นฐานของ
การตี ความและปฏิ บัติก ารในบริบทต่า งๆ ที่เ กิดขึ้ นในสังคมไทยปัจจุ บัน นี้ว่า “สั นติวิ ธีใ น
เส้นทางสามแพร่งนั้นมีความหมายอย่างไร และมีความเป็นมาอย่างไร วิธีคิดและแนวปฏิบัติ
เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร มีแนวทางที่จะประสานสอดคล้องกันได้หรือไม่ อย่างไร
1. สันติวิธีในความหมายของสํานักสันตินิยม
“สันตินิยม” หมายถึง “แนวคิดหรือการกระทําที่ต่อต้านสงคราม” (2557:เว็ปไซค์)
นักสันตินิยมได้แสดงออกว่า “ไม่เห็นด้วย” ในหลายรูปแบบ เช่น การประท้วงด้วยการไม่ไป
ทําสงคราม หรือไม่ไปคัดเลือกด้วยวิธีการดื้อแพ่ง (Civil Disobedience) (พีรพล คดบัว,
2525: 14-20) หรืออาจแสดงออกวิธีการประท้วง การทําสัญลักษณ์เพื่อแสดงความไม่เห็น
ด้วยและการไม่ให้ความร่วมมือแก่รัฐในแง่มุมต่างๆ
ประเด็นสําคัญของวิธีนี้คือการไม่ใช่ความรุนแรงในการปฏิบัติการถึงกระนั้น นักสันติ
นิย มบางกลุ่ มเสนอทางออกด้ว ยการใช้ยุ ทธวิธี ในการเจรจาเพื่อ ที่ จ ะหยุ ดยั้ งสงครามเพื่ อ
แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น นักสันตินิยมบางกลุ่มอาจจะเห็นด้วยกับการที่จัดคานธีอยู่ใน
กลุ่มสันตินิยม เพราะใช้หลักการดื้อแพ่งอันเป็นวิธีการที่ไม่ใช้ความรุนแรง (สมพงษ์ ชูมาก,
2530: 14-20) ในขณะที่นักคิดบางกลุ่มไม่เห็นด้วย เนื่องจากการไม่ใช้ความรุนแรงของคานธี
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เป็นการนําไปใช้เพื่อเรียกร้องเอกราชของอินเดียจากอังกฤษซึ่งมิได้มีเปูาหมายเพื่อต่อต้าน
สงคราม และในขณะที่วิธีการดังกล่าวก็มิใช่วิธีการที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในระหว่างประเทศต่างๆแต่ประการใด
กระบวนการสันตินิยมอาจไม่สอดคล้องกับแนวคิดของคานธีทั้งหมด เพราะคานธี
เองมิได้ปฏิเสธรูปแบบของสงคราม ดังจะเห็นได้จากการที่เขาพยายามสนับสนุนอังกฤษใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมุ่งหวังที่จะให้อังกฤษปลดปล่อยอินเดียให้เป็นอิสระ ซึ่งประเด็นนี้ทํา
ให้นักสันติวิธีกลุ่มอื่นๆ ไม่สามารถยอมรับได้ว่าคานธีเป็นหนึ่งในบรรดานักสันตินิยม
2. สันติวิธีในความหมายของสํานักปฏิบัติการที่ไร้ความรุนแรง
แนวคิดเรื่องการไร้ความรุนแรง (Non-Violence) (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544: 141)
เป็ น ชุ ด ของความเชื่ อ พื้ น ฐานเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ศี ล ธรรมอํ า นาจ และความขั ด แย้ งที่ ก ลุ่ ม
ผู้สนั บสนุน ได้ นํา ไปปฏิ เสธการใช้ค วามรุ นแรงในความพยายามเพื่อ ให้ ได้ มาซึ่งเปู าหมาย
ทางการเมืองและสังคม
นักปฏิบัติการไร้ความรุนแรงตามแนวนี้ที่มีชื่อเสียงคือ “ยีน ชาร์ป” ชัยวัฒน์ สถา
อานันท์ (2544: 141) ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวคิดนี้ว่า “ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง ถือ
กําเนิดในกระบวนทัศน์ที่ไม่ยอมรับว่าความรุนแรงเป็นวิถีทางเดียว หรือวิถีทาง “สุดท้าย”
ที่จะแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆได้ หากแต่ถือว่าปฏิบัติการไร้ความรุนแรงเป็นการต่อสู้แก้ไขข้อ
ขัดแย้งที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งในการเผชิญหน้ากับข้อขัดแย้งทางสังคมการเมืองประเภท
ต่างๆ ได้
ประเด็นสําคัญที่ “ยีน ชาร์ป” นําเสนอนั้นอยู่ที่ “แนวคิดเรื่องอํานาจ” กล่าวคือ
แนวคิดและการปฏิบัติการเหล่านั้น จะใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับอํานาจที่ผู้นํานํามาใช้ใน
แนวทางที่ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรมต่อประชาชนในสังคม จะเห็นว่า การแสดงออกด้วย
ลักษณะต่างๆ เช่น การดื้อแพ่ง และการไม่ยอมปฏิบัติตามรัฐในมิติต่างๆนั้นก็เพราะต้องการที่
จะลดทอนอํานาจของผู้มีอํานาจลง
3. สันติวิธีในความหมายของสํานักการจัดการความขัดแย้ง
ราชบัณฑิตสถานให้คําจํากัดความของ “สันติวิธ”ี ในสํานักนี้ไว้ว่า “วิธีที่จะก่อให้เกิด
ความสงบ” เช่น “เจรจาสงบศึกโดยสันติวิธี” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 1166) วิธีการที่ไร้
ความรุนแรง มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยที่ในตัวมันเองก็เป็นวิธีการที่ให้ความเป็น
ธรรมกับทุกฝุาย เราอาจเรียกวิธีการดังกล่าว่า “สันติวิธ”ี (พระไพศาล วิสาโล, 2554: 23-28)
ซึ่งสอดรับกับโคทม อารียา ที่นิ ยามว่า สันติวิธี หมายถึง วิธีการจัดกับความขัดแย้งวิธีหนึ่ง ”
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(2546: เว็ปไซค์) โดยให้เหตุผลว่า “การใช้สันติวิธีเป็นวิธีการที่น่าจะมีการสูญเสียน้อยที่สุด
ทั้งระยะสั้นระยะยาว ทั้งรูปธรรมและนามธรรมผิดกับการใช้ความรุนแรง”
ประเวศ วะสี นิยามว่า “สันติวิธี” คือ “การปูองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
สภาพการใช้ความรุนแรงและสงคราม” โดยให้เหตุผลว่า “ในสงคราม ไม่ว่าจะครั้งโบราณหรือ
ปัจจุบัน จะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงโดยไม่สามารถทําอะไรได้มากนัก สิทธิ
มนุษยชนเป็นการเคารพในศักดิ์ศรี และคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคน ต่อเมื่อมนุษย์มี
จิตสํานึกในศีลธรรมพื้นฐานนี้จึงสามารถสร้างการอยู่ร่วมอย่างสันติและยั่งยืนได้ ” (ประเวศ
วะสี, 2545: คํานํา)
ในขณะที่ไพศาล วงศ์วรสิทธิ์ กล่าวว่า “สันติวิธี คือ วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง หรือ
ตอบโต้สถานการณ์หนึ่งๆ โดยไม่ใช่ความรุน แรงต่อคู่กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่เป็นการ
ประทุ ษร้ า ยต่อ ร่ า งกายและชี วิ ต (ไพศาล วงศ์ ว รสิ ท ธิ์ , 2533: 26-28) จะเห็ นว่ า แม้
นักวิชาการทางศาสนา และสังคมจะได้ให้คําจํากัดความสอดคล้องกับ “นักสันตินิยม”แต่การ
วิเคราะห์ศัพท์ว่า “สันติวิธี” ในลักษณะนี้ค่อนข้างจะอิงกับศัพท์อหิงสา ในความหมายว่า “ไร้
ความรุนแรง” (พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร), 2554: 187)
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของพระพุทธศาสนากับสันติภาพตามทรรศนะของ
ศาสตราจารย์โยฮัน กัลป์ตุง
ศาสตราจารย์โยฮัน กัลป์ตุง1ได้นําเสนอพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการแสวงหา
สันติภาพ ด้วยแบ่งการพิจารณาเป็นสองส่วน คือ จุดแข็ง 20 ประการ และจุดอ่อน 6 ประการ
ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อสันติภาพ จากนั้นก็พยายามเชื่อมโยงสองประเด็นนี้เข้าด้วยกัน
1. จุดแข็ง 20 ประการ ของพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับการแสวงหาสันติภาพ
สําหรับจุดแข็ง 20 ประการ ในที่นี้จะนํามากล่าวเพียง 6 ประการเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อ
คัดเลือกเฉพาะประเด็นที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนใต้ของไทยมา
ดังนี้

1

ใน ปี 1959 เขาก่อตั้งสถาบันวิจัยสันติภาพสากลขึ้นในกรุงมอสโล และ ค.ศ. 1964 ได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง
สมาคมวิจัยสันติภาพสากล ปีเ ดียวกันเขาออกวารสารวิจัยสันติภาพ ศาสตราจารย์กัลป์ตุงเป็นผู้ทํางานใน
ขบวนการด้านสันติภาพมามากกว่า 35 ปี สําหรับงานของเขาในด้านสันติศึกษาทําให้เขาได้รับรางวัล
สัมมาอาชีวะใน ค.ศ. 1987 นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลมนุษยนิยมของนอร์เวย์ ใน ค.ศ. 1987 รางวัลโสกรา
ตีสเพื่อการศึกษาผู้ใหญ่ ใน ค.ศ. 1990 และรางวัลบาจาจสากลเพื่อการส่งเสริมคุณค่าแบบคานธี ใน ค.ศ.
1993 มีความสนใจพุทธศาสนาในแง่มุมที่สัมพันธ์กับสันติภาพ (โยฮัน กัลป์ตุง, 2540 : 7)
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1.1 หลักการพื้นฐานของพุทธศาสนาคือหลัก “อนัตตา” ที่ว่าด้วยความไม่มีวิญญาณ
หรื อตั ว ตนที่ ยั่งยืน เป็น เอกเทศ อนั ตตาเน้ น “จิต ” ที่ ก้ าวผ่า นระดั บบุ ค คล มี เ อกภาพกั บ
มนุษยชาติและชีวิตอื่นทั้งมวล ข้ามเส้นแบ่งเขตนานัปการ ไม่ว่าจะเป็นอายุ เพศ ชาติพันธุ์
ประเทศชาติ หรือชนชั้น ด้วยเหตุนี้หลักอนัตตาจึงเกื้อกูลต่อการรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับ
สรรพชีวิตทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
1.2 ผลพวงของหลักอนัตตาคือ “อหิงสธรรม” หรือการไร้ความรุนแรงต่อชีวิตทุก
รูปแบบรวมถึงสรรพสัตว์ ดังนั้นการยึดหลักแห่งการไร้ความรุนแรงอย่างเข้มงวดย่อมเป็นการ
สร้างสรรค์สันติภาพด้วย
1.3 เมตตาการุณหรือเมตตาธรรม คือ เราไม่ควรเพียงละเว้นความรุนแรง แต่ยังต้อง
พัฒนาเมตตาธรรมต่อสรรพชีวิตในทุกหนแห่งด้วย “การเลี้ยงชีพชอบ” “การประพฤติชอบใน
กามและการควบคุมกิเลส” “การพูดแต่ความจริง” และ “การมีสติสัมปชัญญะ”
1.4 การดํารงอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกัน เราต่างดํารงอยู่ร่วมกันภายใต้กฎแห่งเหตุ
ปัจ จั ย สิ่ งสํ า คั ญในปัจ จุ บัน คื อ ความพยายามในการสร้า งความมั่น คงให้ กั บตนเองโดยไม่
ลดทอนความมั่นคงของคนอื่น
1.5 ความหลากหลาย พุทธศาสนามีขันติธรรมต่อระบบความเชื่ออื่นๆ ให้โอกาสใน
การผนวกระบบความเชื่ออื่นดํารงอยู่รวมกันโดยสันติ จากประวัติศาสตร์อาจกล่าวได้ว่าพุทธ
ศาสนาไม่เคยมี “สถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ ” ใดๆ เพื่อมาทําหน้าที่พิทักษ์หลักธรรม ทั้งไม่มีศาล
ศาสนาและสงครามภายในศาสนาด้วย พุทธศาสนามีความเป็นพหุนิยมถึงกับมีความคิดที่จะ
ช่วยศาสนาอื่นด้วย เป็นศาสนาที่มีเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายยังใช้ประโยชน์จากการ
ดํารงอยู่อย่างพึ่งพาอาศัยกันท่ามกลางความหลากหลาย
1.6 หลักมัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง คือแนวทางอันเป็นรูปธรรมของชีวิตเป็น
แนวทางที่บ่มเพาะชาวพุทธมิให้ลุ่มหลงอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ในด้านที่เกี่ยวกับทัศนคติความเชื่อ
2. จุดอ่อน 6 ประการของพุทธศาสนาที่อาจเป็นอุปสรรคต่อสันติภาพ
แต่พุทธศาสนาก็มีจุดอ่อนซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เหตุใดพุทธศาสนาจึงไม่มีบทบาท
สําคัญในการสร้างสันติภาพทั้งที่มีศักยภาพที่จะทําได้ดังนี้
2.1 ขันติธรรมเป็นสิ่งที่ดี แต่พุทธศาสนาก็ถูกชักนําให้มีขันติธรรมมากเกิน ไป กรณี
ของประเทศญี่ปุนที่ชาวพุทธผนวกตนเองเข้ากับศาสนาชินโตและลัทธิขงจื๊อที่เอื้อต่อลัทธินิยม
ทหารของญี่ปุน อีกกรณีหนึ่งคือการที่พุทธเข้าไปสนับสนุนระบอบทหารก็คือประเทศไทย
2.2 ขันติธรรมเป็นสิ่งที่ดี แต่พุทธศาสนากลับถูกชักนําให้มีขันติธรรมมากเกินไปกับ
ระบบที่ปฏิบัติการรุนแรงในเชิงโครงสร้าง เช่น นโยบายทางเศรษฐกิจซึ่งทําให้เกิดความทุกข์
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ยากอย่างมหันต์ในประชาชนกลุ่มหนึ่ง แต่ชาวพุทธมิได้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อเปิดโอกาสให้ระบบ
ปฏิบัตินโยบายทางสายกลาง
2.3 ความคิดว่าการทํางานเพียงกลุ่มเล็กๆ ในหมู่บ้านใกล้วัดภายใต้การชี้นําของ
พระภิกษุเป็นสิ่งที่งดงาม ในบรรดาพระรัตนตรัยนั้นในขณะที่พระพุทธและพระธรรมเป็นสิ่งที่
ทุกคนเข้าถึงได้ แต่คณะสงฆ์กลับเป็นองค์กรที่จํากัดตนเอง เพื่อแสวงหาหนทางสู่พุทธภาวะ
ละทิ้งสังคมระดับมหภาค กระทั่งการนําปัจเจกชนซึ่งอยู่บนเส้นทางสู่พุทธภาวะออกจากวงจร
ของสังคม
2.4 ชาวพุทธขาดภูมิคุ้มกันในแง่ของการรับผลประโยชน์หรือค่าตอบแทน เพื่อให้
ยอมรับข้อตกลงกับฝุายอํานาจ และมหันตภัยนี้จะยิ่งปรากฏชัดเจน เมื่อพุทธศาสนากลายเป็น
ศาสนาของรัฐดังจะเห็นได้จากกรณีของประเทศไทยและศรีลังกา
2.5 ความคิดเรื่องวัฏสงสารอาจจะเอื้ออํานวยต่อการยอมจํานนต่อชะตากรรม และ
ความพ่า ยแพ้อ ย่า งง่ ายดาย เพราะตามแนวคิ ดเชิงวัฏ สงสาร ความเสื่อ มเป็น สิ่งที่ไ ม่อ าจ
หลีกเลี่ยงได้ ความพยายามอย่างจริงจังจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่จําเป็นเท่าไรนัก
2.6 ด้วยเงื่อนไขทั้ง 5 ประการที่กล่าวมาแล้ว พุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องของพิธีกรรม
การประดับประดาเสริมเติมแต่งได้โดยง่ายดังจะเห็นได้จากอารามที่นับไม่ถ้วนในเอเชียใต้
และเอเชียตะวันออก การเคารพบูชาพระพุทธองค์เสมือนปูชนียวัตถุ หรือการมุ้งเน้นที่พระ
ธรรมคําสอนของพุทธเจ้าว่าเป็นสิ่งที่จะต้องท่องให้ขึ้นใจ แม้ว่าจะอยู่ในรูปของภาษาที่ไม่คุ้นหู
ก็ตาม สิ่งเหล่านี้กลายเป็นความหมายของพุทธศาสนา พุทธศาสนาจึงกลายเป็นวัตถุธรรม
แทนที่จะเป็นคลังแห่งญาณทัศนะอันมิรู้หมดสิ้นของชีวิตมนุษย์ เหล่านี้คือองค์ประกอบของ
ความชะงักงัน
เมื่อพิจารณาจากจุดเด่น จุดด้อย จะเห็นได้ว่า พุทธศาสนามีศักยภาพอย่างใหญ่
หลวงที่ เป็นแหล่ งกํา เนิดการเมืองแบบสั นติวิธี แต่ทั้งนี้พุทธศาสนาจะต้องได้รับการฟื้น ฟู
เสียก่อนเพื่อหลีกจากอิทธิพลอันฉ้อฉลของโลกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงทั้งทางตรงและในเชิง
โครงสร้าง จึงเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เรายังขาดอยู่คือการตระหนักว่า พุทธศาสนาสามารถส่งผล
ใดบ้างในเชิงปฏิบัติ และการที่มีผู้นําผู้ทรงภูมิธรรมที่จะนําญาณทัศนะนี้ไปประยุกต์ใช้ (โยฮัล
กัลป์ตุง, 2538: 15-32)
สานเสวนา (Dialogue)
การประยุกต์กระบวนการสานเสวนา (Dialogue) เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง
บุคคลที่มีความเชื่อและจุดยืนต่างกัน อาจเป็นวิธีหนึ่งที่น่าพิจารณาอย่างยิ่ง ซึ่งอาจนําไปสู่การ
ลดความขัดแย้งและความรุนแรงได้ในสามจังหวัดชายแดนใต้
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1. ความหมายของสานเสวนา
“สานเสวนา” หมายถึง กระบวนการของกลุ่มในการจัดการความขัดแย้งซึ่งอาศัย
บุคคลที่สามช่วยทําหน้าที่ช่วยให้เกิดการพูดคุยสนทนากันระหว่างกลุ่มบุคคลผู้เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ความขัดแย้งซึ่งมีความตึงเครียดทางอารมณ์เป็นส่วนประกอบใหญ่โดยมุ้งเน้นที่จะ
ลดอคติ อั น เกิ ด จากผลของความขั ด แย้ ง และสร้ า งความเข้ า ใจอั น ดี ร ะหว่ า งผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กระบวนการ
สานเสวนาเป็ น คํ า ที่ ต รงกั บ คํ า ศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษว่ า Dialogue เดวิ ด โบห์ ม
(David Bohm) อธิบายว่าเป็นคําที่มาจากภาษาละติน dia+logos dis = ผ่าน (through)
logos=คําพูด/ความหมาย (the word) logos ในที่นี้หมายถึง “ความหมายของคํา” (the
meaning of the word) (โยฮัล กัลป์ตุง, 2538: 50)
2. รูปแบบของสานเสวนา (Dialogue)
สานเสวนาเพื่อเรียนรู้ (Learning Dialogue) ผู้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
1.1 สานเสวนาเพื่อนําเสนอจุดยืนของตน (Testimonial Dialogue) ต้องการ
นําเสนอเหตุผลของตน แล้วอยากชักชวนให้ผู้อื่นยอมรับจุดยืนและหลักเหตุผลของตนด้วย
1.2 สานเสวนาเพื่อการเจรจาต่อรอง (Negotiating Dialogue) มีเปูาหมายเพื่อ
บรรลุข้อตกลงร่วมกัน
1.3 สานเสวนาที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ (Action oriented Dialogue) ไม่ใช่การฟังและ
พูดเท่านั้ น แต่นํา การสานเสวนา มาสู่ก ารปฏิบัติ และหั วข้อที่สานเสวนาอาจมาจากสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง ในบริบทของผู้เข้าร่วม
1.4 สานเสวนาสู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Dialogue) เป็นการสาน
เสวนา เพื่ อ ให้ ไ ด้ สั ง เกตตนเอง เรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ตนเองและผู้ อื่ น เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ความสัมพันธ์ ทัศนคติและความร่วมมือในทางที่ดีขึ้น (ปาริชาด สุวรรณบุบผา, 2553: 10)
3. ประเด็นที่ควรทาความชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการสานเสวนา
3.1 สานเสวนาไม่ใช่การพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ระหว่างคน 2 คน เพราะ
สานเสวนารวมการเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ของบุคคลทั้งสองฝุายอย่างชัดเจน (ฟัง + เข้าใจ
การฟังอย่างลึกซึ้ง)
3.2 สานเสวนาไม่ใช่การโต้วาทีเพื่อเอาชนะทางวาทศิลป์และ “ได้ใจ” คนฟังให้
คล้อยตามแต่สานเสวนาเป็นการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และรับฟังกัน โดยไม่มีฝุายถูกเป็นผู้ชนะ
หรือฝุายผิดเป็นผู้แพ้แต่เหนือสิ่งอื่นใด สานเสวนามิใช่มีไว้เพื่อค้นหาความเป็นผู้ชนะ แต่สาน
เสวนาเป็นไปเพื่อยอมรับ “ความเป็นมนุษย์” ของกันและกัน
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3.3 สานเสวนาในเบื้องต้น ไม่ใช่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยมีคนกลาง (Mediation)
เพราะไม่ได้ตั้งใจมาทําให้สิ่งทั้งหลายถูกต้อง สานเสวนานี้จะไม่บอกว่าเป็นความคิดและความ
เชื่อของคนอื่น แต่จะบอกว่าเป็นความคิดและเหตุผลของผู้อื่นที่แตกต่างกันหรือตรงกันข้ามกับ
ความคิดของตนบ้าง นักสานเสวนาพร้อมที่จะฟัง เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ และเปลี่ยนแปลงจาก
ภายในอย่างจริงใจด้วยความเห็นอกเห็นใจ โดยไม่ถูกบังคับให้ละทิ้งจุดยืนและความเชื่อที่
แตกต่างกัน นอกจากนั้น การสานเสวนาอาจไม่จบลงด้วย “ข้อตกลง” ในทันทีตราบเท่าที่ทั้ง
สองฝุายต้องการใช้เวลาพูดคุย ฟั ง และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มันจึงสามารถทําซ้ําได้เท่าที่
ต้องการ อย่างไรก็ตาม สานเสวนาอาจนําไปใช้ในการแก้ความขัดแย้งได้ เมื่อมีปัจจัยเงื่อนไข
เกิดขึ้นเพียงพอจนพร้อมที่จะหาทางออกจากความขัดแย้งและต้องการความเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นด้วยความสมัครใจ (ปาริชาด สุวรรณบุบผา, 2553: 10-11)
4. กติกามารยาทในการสานเสวนา
ในการสานเสวนาที่มีบุคคลที่มีความแตกต่างอย่างหลากหลายมาร่วมฟัง ร่วมพูดคุย
กันนั้น จําเป็นต้องมีกติกาหรือข้อตกลงร่วมกันที่สมาชิกกลุ่มพึงปฏิบัติตาม เพื่อให้กลุ่มหรือ
ชุมชนสานเสวนาเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยให้กระบวนการสานเสวนาดําเนินไปด้วยความ
ราบรื่น
ท่าทีสําหรับการเริ่มต้นการสานเสวนาประกอบด้วย
4.1 เปิดใจกว้าง เพื่อเรียนรู้ เติบโต เปลี่ยนแปลง และร่วมมือ
4.2 หลี กเลี่ ยงการครอบงํ า หรื อความคิ ดว่ า “ฉั นเหนื อกว่ า ” รวมทั้ งหลี กเลี่ ยง
ความรู้สึกว่า “ฉันด้อยกว่า” ให้คํานึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน
4.3 ฟังและพูดในระดับเดียวกัน หากผู้อื่นพูดในระดับหลักการ เราก็จะฟังและพูด
ในประเด็น
ที่เกี่ยวกับหลักการ หากผู้อื่นพูดในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติดังกล่าว แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่
ทํางานในระดับหลักการหรือระดับปฏิบัติและประสบการณ์ ต่างก็สามารถที่จะเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันได้
4.4 ไม่ด่วนสรุปความเชื่อและจุดยืนของผู้อื่นเร็วเกินไป ควรหลีกเลี่ยงอคติและการ
ตัดสินคนอื่นก่อนที่จะฟังผู้อื่นอธิบาย
4.5 กล้าพอที่จะวิจารณ์ความคิด ความเชื่อของตนและของกลุ่มตน (Self criticism)
โดยเฉพาะในกลุ่มสานเสวนาที่มีคุณธรรม (a virtuous circle)
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4.6 สานเสวนาไม่ใช่คําตอบของทุกปัญหา หากเป็นกระบวนการซึ่งต้องใช้เวลา
ความอดทน และความต่อเนื่อง อันเป็นทางเลือกสู่การจัดการปัญหาอย่างเป็นองค์รวม (ปาริชาด
สุวรรณบุบผา, 2553: 25-27)
5. ประสบการณ์ของผู้เขียนจากการร่วมสานเสวนา
ความประทับใจจากสายใจพี่น้องชาวมุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนใต้ มีอยู่ช่วง
จังหวะเวลาหนึ่งของการประชุมสานเสวนาที่ โรงแรมซีเอสปัตตานี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน
พ.ศ.2556 ผู้ศึกษาได้พบชายมุสลิมท่านหนึ่งหน้าตาดุมาก รูปร่างใหญ่มองมาที่เรา จึงรู้สึกกลัว
ทันทีและรู้สึกได้ถึงความไม่ปลอดภัย จากนั้นเจ้าหน้าที่โรงแรมนําน้ําชามาให้ หลังจากดื่มนํ้า
ชาเสร็จก็พยายามหาที่วางแก้วน้ําชาแต่บังเอิญที่วางกลับอยู่ข้างชายมุสลิมคนดังกล่าวพอดี จึง
ลองแข็งใจเข้าไปใกล้และวางแก้วนํ้าชาลงพอดีกับเก้าอี้ แต่บังเอิญว่าที่วางแก้วนํ้าชามีแก้วจาน
วางไว้เต็มไปหมดใจก็กลัวว่าจานจะหล่นตกแตกเลยพยายามจัดจานแก้วให้สามารถวางถ้วยน้ํา
ชาได้ แต่ แล้ ว ชายมุ ส ลิม คนนั้ นกลั บยื นมื อ มาช่ว ยจัด และบอกว่า “มาเดี๋ย วผมช่ว ยท่า น”
ผู้ศึกษาพยายามห้ามปราม แต่มุสลิมเขาก็ไม่ฟัง เขาก็มาช่วยจัดจานวางบนเก้าอี้ให้เรียบร้อย
จนสามารถวางแก้วน้ําชาได้ ณ วินาทีนั้นรู้สึกผิดเพราะเราได้ตัดสินเขาไปโดยวัดจากหน้าตา
ที่ดุ แต่ที่จริงเขากลับเป็นคนมีน้ําใจ จึงทําให้เกิดความคิดใหม่ที่ว่า ชายมุสลิมท่านนี้เป็นคนดี
โดยมโนธรรมไร้ข้อกังขาทางศาสนา ผู้ศึกษาทั้งขอบคุณทั้งตะลึงเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัส
กับความรู้สึกดีเช่นนี้จากพี่น้องชาวมุสลิมที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยประสบการณ์ส่วนตัว
จึ งมั่ น ใจว่ า การสานเสวนาจะช่ ว ยลดอคติ ไ ด้ แต่ ถึ งแม้ ว่ า การสานเสวนาจะช่ ว ยไม่ ไ ด้ ทุ ก
กระบวนการเพื่อแก้ไขไฟใต้ก็ตาม แต่ยังคงเป็นหนึ่งในกระบวนการแก้ไขที่ควรให้ความสําคัญ
อย่างมาก
ปณิธานท่านพุทธทาส 3 ประการ
พุทธทาสได้กล่าวไว้ในวันล้ออายุ ณ สวนโมกขพลาราม เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
พ.ศ. 2529 อันเป็นวาระที่ท่านมีอายุครบ 80 ปี ปณิธาน ท่านพุทธทาส 3 ประกอบด้วย
1. การเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน ซึ่งนําไปสู่การไม่เห็นแก่ตัวทุกระดับ
2. การทําความเข้าใจระหว่างศาสนา เพื่อร่วมมือกันทําการช่วยมนุษยชาติ
3. (การนําโลก) ออกมาเสียจากอํานาจวัตถุนิยม ให้วัตถุเพียงแต่รับใช้จิต
ปณิธานท่านพุทธทาส 3 ประการ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนงานสันติภาพอย่างมากว่า การ
เข้าถึงหัวใจของศาสนาของตนน่าจะลดความหลงหรือความยึดมั่นลงได้ก็จริง แต่สิ่งที่เราเห็น
ว่าทุกวันนี้ คือการเกิดกระแสหลักมูลนิยม (fundamentalism) ในทางศาสนาเกือบทุก
ศาสนาก็ว่าได้ เกิดการหวนกลับไปศึกษาคัมภีร์ของตนอย่างเคร่งครัด และพบว่าขัดกับคัมภีร์
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ของศาสนาอื่น พร้อมกับหวนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ และพบว่าศาสนาเป็นเหตุแห่งความ
ขัดแย้งและสงครามนับไม่ถ้วน ความเกลียดชังที่มีมาแต่ดั้งเดิม (primordial animosity) ทํา
ให้มีนักทฤษฎีในแนวดั้งเดิมนิยม (primordialism) ที่เสนอว่า การปะทะระหว่างอารยธรรม
จะต้องเกิดขึ้น (โคทม อารียา, 2557: 2) หากจะดําเนินตามปณิธานของท่านพุทธทาส พุทธ
ศาสนาจะต้องก้าวพ้นความคิดเชิงมูลฐานนิยมเช่นนี้
แนวคิดทฤษฎีอีกแนวคิดหนึ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และทางศาสนา คือ
แนวคิดการตกเป็นเครื่องมือ (instrumentalism) ที่เชื่อว่าแม้ศาสนาจะไม่ใช่เหตุหลักของ
ความขัดแย้ง แต่เป็นปัจจัยเสริมที่สําคัญ เพราะมีผู้นําทางการเมือง ผู้นํากลุ่มชาติพันธุ์ และ
ผู้นําศาสนาบางคน ใช้คําสอนทางศาสนาที่เลือกสรรมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมการ
สนับสนุนเปูาหมายทางการเมืองของตน เพราะศาสนามีพลังในการขับเคลื่อนทางสังคมที่สูง
มาก อาจกล่าวได้ว่า เหตุการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะอธิบายได้จาก
แนวคิดการตกเป็นเครื่องมือนี้ จึงควรเน้นปณิธานข้อที่สองของท่านพุทธทาสในเรื่องความ
เข้าใจกันให้มากทั้งนี้ก็เพื่อจะไม่ให้เสียหลักการทางศาสนาจะได้ไม่เกิดการเหมารวมทาง
ศาสนาเพื่อปูองกันการขัดแย้งกับหลักการต่างศาสนากันโดยตรง ก่อนที่จะไปสู่ความร่วมมือ
กันต้านทานอํานาจวัตถุนิยมต่อไป (โคทม อารียา, 2557: 2-3.)
ปณิธาน ท่านพุทธทาส 3 ประการดังกล่าว จึงถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางและ
ยั่งยืนในการเข้าถึงสันติวิธีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโลกปัจจุบันและในอนาคตอย่างแน่นอน
แนวคิดทางพุทธศาสนาแบบพัฒนาสังคมของพระไพศาล วิสาโล ที่ส่งเสริมงานด้าน
สันติวิธี
แนวคิดพุทธศาสนาแบบแบบพัฒนาสังคม (Socially Engaged Buddhism or
Engaged Buddhism) ของพระไพศาล วิสาโล1 ในฐานะประธานอนุกรรมการการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ
หรือ กอส. (The National Reconciliation Commission) โดยท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือ
สันติวิธีถีแห่งอารยะ มีดังต่อไปนี้

1

พระไพศาล วิสาโล เป็นพระภิกษุที่ถูกกล่าวถึงงานในด้านสันติวิธีบ่อยครั้ง ท่านมีทัศนะต่อการปฏิบัติธรรม
กับ การทํ า งานด้ า นสั งคมว่า ไม่ไ ด้ถู ก แยกออกจากกัน ภั ทรพร สิ ริก าญจน (2557: 173) เสนอว่า เป็ น
ลัก ษณะเฉพาะของพุ ทธศาสนาที่ ถู ก จั ด ตามปรากฏการณ์ วิ ท ยา ซึ่ งเป็ น พุ ท ธศาสนาแบบพั ฒ นาสั ง คม
(Socially Engaged Buddhism or Engaged Buddhism)
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สันติวิธี มองในแง่มุมของพุทธศาสนา สันติวิธีมิใช่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางโลก เช่น
การอยู่ ดี กิ น ดี ปราศจากความยากจนและมลภาวะเท่ า นั้ น หากยั ง เป็ น ไปเพื่ อ สถาปนา
จริยธรรมหรือสํานึกในทางที่ถูกต้องดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม พร้อมกันนั้นยังเอื้อให้เกิดความ
เจริญงอกงามแห่งธรรมขึ้นในใจของบุคคล กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นไปเพื่อธรรมะของบุคคลไป
พร้อมกัน
หากทําเช่นนั้นได้ สันติวิธีจะต้องมีพื้นฐานอยู่บนทัศนะการมองแบบอทวิภาวะ ทั้งใน
เบื้องต้น ท่ามกลาง และบั้นปลาย ของปฏิบัติการ ดังจะกล่าวต่อไป
1. ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา ปฏิบัติการสันติวิธีไม่ควรเกิดขึ้นเพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตน
เท่านั้น หากยังควรเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วย ลักษณะดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อ
เรามีสํานึกแบบอทวิภาวะคือไม่แบ่งเขาแบ่งเรา ซึ่งมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่น แม้จะ
ต่างเชื้อชาติ ภาษา ชนชั้น ลั ทธิ และศาสนาก็ตาม เมื่อผู้อื่นถูกเบียดเบียนเราก็รู้สึกเป็นทุกข์
ด้วยเช่นกัน
2. ไม่มองโลกแบบขาว-ดา เมื่อมีความขัดแย้งและการเผชิญหน้าเป็นการง่ายที่เรา
จะมองอีกฝุายว่าเป็นคนชั่วร้าย ทําให้ง่ายที่เราจะใช้วิธีการใด กับอีกฝุายหนึ่งก็ได้ แม้กระทั่ง
วิธีความรุนแรง ทัง้ นี้เพื่อปกปูอง “ความถูกต้องดีงาม”
3. ปฏิบัติการสันติวิธีอิงอาศัยความจริงแบบอทวิภาวะอยู่ไม่น้อย ซึ่งมีด้วยกัน 3
รูปแบบดังนี้
3.1 การกระทําโดยไม่กระทํา บ่อยครั้งพลังของสันติวิธีอยู่ที่การไม่กระทํา
เช่น การไม่ให้ความร่วมมือ การดื้อแพ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย การไม่ไปเกณฑ์ทหาร การนั่ง
อยู่เฉยหน้าโรงงานหรือหน้าขบวนรถถัง เป็นต้น
3.2 การไม่แยกภาวนากับกิจกรรมทางสังคมออกจากกัน นักปฏิบัติการ
สันติวิธีแบบพุทธ มองว่าการต่อสู้แบบสันติเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนพัฒนาตนในทางจิต
วิญญาณ เป็นการบ่มเพาะความเมตตา ความอดทน ความไม่ถือตัวตน และการเอาชนะความ
โกรธเกลียด ความทุกข์กายโดยไม่ทุกข์ใจตามไปด้วย
3.3 กระทํ า โดยไม่ มี ผู้ ก ระทํ า คื อ มี แ ต่ ก ารกระทํ า แต่ ไ ม่ มี ผู้ ก ระทํ า นั ก
ปฏิบัติการสันติวิธีหากกระทําด้วยท่าทีดังกล่าว ก็สามารถคลายความยึดมั่นถือมั่นในการเป็น
เจ้าของการกระทํา หรือเจ้าของผลของการกระทํานั้น ทําให้สามารถทํางานได้อย่างมีความสุข
สัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และใช้ปัญญาใคร่ครวญกับงานได้อย่างเต็มที่ จะเห็นได้ว่า
การมองแบบอทวิภาวะเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับปฏิบัติการสันติวิธีในทุกขั้นตอน อทวิ
ภาวะยังทําให้ปฏิบัติการสันติวิธีมีความสอดคล้องกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา หรือกล่าวอีก

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

อย่างหนึ่ง ปฏิบัติการสันติวิธีแบบพุทธควรตั้งอยู่บนพื้นฐานการมองแบบอทวิภาวะ (พระ
ไพศาล วิสาโล, 2549: 119-127)
บทสรุป
มรรควิธีการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวคิดของพุทธศาสนา
แบบพัฒนาสังคม เป็นทางเลือกหนึ่งในหลายทางเลือกที่มีหลายฝุายมุ่งเข้าไปแก้ไขปัญหา โดย
แนวคิดนี้พยายามใช้จังหวะของการคิดที่มีท่าทีสงบแต่อุดมไปด้วยเมตตาที่กว้างไกลไร้ซึ่ง
ขอบเขต โดยเริ่มด้วยความพยายามขัดเกลาตัวเองทุกขณะในการปฏิบัติการทางสังคมด้วยละ
เลิกความคิดที่จะขับเคลื่อนด้วย ความโกรธ เพราะถูกกระทําหรือทนเห็นปัญหาไม่ได้แล้วจึง
เกิดแรงไฟโกรธเกลียดปะทุเกิดขึ้น ละเลิกการทํางานที่คิดว่าเป็นความโลภเพียงเพราะอยาก
ดังหรือหวังมีผลประโยชน์นานา เช่น การถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษ หรือการได้รับเลื่อนขั้น หรือ
เพียงเพราะการทําไปด้วยความหลงเมามันในอารมณ์จากวิชาการที่ร่ําเรียนมา สิ่งเหล่านี้คือ
แนวคิดที่ผู้ปฏิบัติตามจะต้องตระหนักให้มาก เพราะมิฉะนั้นแล้วจะเป็นกับดักในการทํางาน
นอกจากไม่บรรลุผลแล้วยังอาจนําพาชีวิตไปสู่ความดับสิน้ แม้จะมีเจตนาที่ดีในการแก้ไขปัญหา
ก็ตาม แต่ทว่าสําหรับความพยายามของการนําแนวคิดของพุทธศาสนาแบบพัฒนาสังคมไป
พิจารณาเป็นทางเลือกในการที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ แม้จะมีความสําคัญแต่ก็
ยังเป็นปัญหาที่จะขับเคลื่อนแนวคิด เพราะยังไม่มีพลั งเพียงพอที่จะรวมกลุ่มกันขับเคลื่อนใน
ลักษณะของสถาบันอีกทั้งในรูปแบบของงานเขียนทางวิชาการที่จะมุ่งสื่อสารให้สังคมรับรู้ถึง
การนําวิธีคิดนี้ไปใช้ในแง่มุมสันติวิธีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเงียบหายและยังขาด
การวิเคราะห์สังกัดปัญหาในเชิงโครงสร้าง วัฒนธรรม ที่ภาคใต้มีลักษณะปัญหาเป็นการเฉพาะ
ดังนั้น ความพยายามของวิธีคิดดังกล่าวจะประสบความสําเร็จได้ต่อเมื่อมีวิธีการคิด
แบบกระบวนทัศน์ใหม่ที่ต้องอาศัยองค์ความรู้การแก้ปัญหาในแบบลักษณะของสหวิทยานํามา
บูรณาการในการแก้ไข ส่วนท่าทีที่สําคัญในการนําแนวคิดของพุทธศาสนาไปปฏิบัติด้ านสันติ
วิธีคือจะต้องไม่มีท่าทีที่เน้นความเป็นพุทธเท่านั้น หรือไม่ไปแสดงท่าทีว่าวิธีแก้แบบพุทธแสดง
ถึงความเป็นไทย หรือถ้าไม่แก้ไขแบบนี้ไม่ใช่ไทย ประเด็นนี้ต้องระวังมากเป็นพิเศษ เพราะเรา
กําลังไปแก้ไขปัญหากับต่างศาสนาต่างความเชื่อและความคิด หากเราไปปฏิบัติด้วยท่ าทีที่
มีอัตลักษณ์ว่า ความเป็นพุทธคือความเป็นไทย หรือความเป็นไทยคือการนับถือพุทธศาสนา
ปัญหาจากการมีท่าทีดังกล่าวนี้นอกจากจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว ซ้ําร้ายกว่ายังอาจ
เป็นการสร้างปัญหาเพิ่มมากขึ้นจนไม่มีวันสิ้นสุดก็เป็นได้
เอกสารอ้างอิง
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หลักเกณฑ์การส่งบทความตีพิมพ์ในวารสาร
1. ลักษณะของวารสาร

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา เป็น
วารสารเผยแพร่ บ ทความวิ จั ย บทความวิ ชาการ และองค์ ค วามรู้ ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง
นักวิชาการต่างสถาบันและบุคคลทั่วไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1.1 เรื่องที่รับพิมพ์ในวารสารต้องเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน
1.2 เนื้อหาของบทความหรือข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ เป็นความ
คิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้น กองบรรณาธิการไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
1.3 ต้นฉบับจะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์
2. การเตรียมต้นฉบับ
2.1 ต้นฉบับบทความจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ชื่อเรื่องและชื่อ
ผู้ เ ขี ย นต้ อ งมี ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ และจะต้ อ งมี บ ทคั ด ย่ อ ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษด้วย
2.2 ต้นฉบับต้องพิมพ์บนกระดาษขาวขนาด A4 หน้าเดียว ใส่เลขหน้ากํากับ
พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point โดยส่งพร้อมไฟล์
เอกสาร
2.3 ความยาวของบทความ รวมภาพประกอบและตาราง และบทคัดย่อภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ประมาณ 10-15 หน้า (ความยาวบทคัดย่อประมาณ 200 คํา)
2.4 ต้นฉบับจะต้องมีชื่อผู้เขียน ผู้เรียบเรียงหรือผู้แปล โดยแจ้งชื่อ นามสกุลจริง
ตําแหน่งของผู้เขียนบทความ สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์/อีเมลที่ติดต่อได้สะดวก
2.5 ต้นฉบับจะต้องไม่สมอ้างผลงานของผู้อื่นเป็นของตนเอง การอ้างอิงผลงานของ
ผู้อื่นในบทความให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ
2.6 ถ้ามีภาพประกอบ ควรเป็นภาพถ่ายขาว – ดํา ที่ชัดเจน
2.7 ถ้ามีรูปกราฟ หรือตาราง ควรแยกต่างหากจากเนื้อเรื่อง และมีหมายเลขกํากับ
ให้ตรงกับพื้นที่ในเนื้อเรื่องที่เว้นไว้
2.8 กําหนดคําสําคัญ (Key words) สําหรับคําดัชนีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. การอ้างอิงเอกสาร
3.1 การอ้างอิงในเนื้อหา
รูปแบบ (ชื่อ – นามสกุล, ปีที่พิมพ์ : หน้าที่ปรากฏข้อความ)
ตัวอย่าง กรณีอ้างอิงท้ายข้อความ-- ......................(สมภาร พรมทา, 2542 : 178)
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กรณีอ้างอิงก่อนข้อความ--- สมภาร พรมทา (2542 : 178) ได้เสนอว่า คําว่า “สิทธิ”
ตามที่เข้าใจกันในวงปรัชญาสังคมและการเมืองนั้น......
3.2 การอ้างอิงท้ายเล่ม (บรรณานุกรม)
3.2.1 บทความวารสาร
รูปแบบ ชื่อผู้เขียน.(ปีที่พิมพ์).ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร. ปีท(ี่ ฉบับที)่ , เลขหน้า.
ตัวอย่าง กําพล จัมปาพันธ์. (2551). ขุนเจือง : วีรบุรุษในเทวตํานานตามแบบฉบับ
วัฒนธรรมไท-ลาว. เมืองโบราณ. 34(1), 52-85.
Garder, J. W. (1987). The tasks of leadership. New Management.
4(4), 9-14.
3.2.2 หนังสือ
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์ : สํานักพิมพ์.
ตัวอย่าง สมภาร พรมทา. (2542). พุทธปรัชญา มนุษย์ สังคมและปัญหาจริยธรรม.
กรุงเทพฯ : โครงการตํารา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Zizek Salavoj. ( 2009). Violence . London: Profile Books.
3.2.3 ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
รูปแบบ ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่สารนิเทศบนอินเทอร์เน็ต ). ชื่อเรื่อง/ชื่อบทความ.
สืบค้นเมื่อ……… จาก http://www …………
ตัวอย่าง ชาญชัย ชัยสุขโกศล. (2550). “อ่าน” สันติวิธีในสังคมไทย: แผนที่นํา
เที่ยวสําหรับผู้มาใหม่. สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555 จาก
http://chaisuk.files.wordpress.com/2008/09/read-nv-thailandnov07.pdf
สาหรับการอ้างอิงเอกสารหรือข้อมูลลักษณะอืน่ ๆ ขอให้สอดคล้องกับรูปแบบ
การอ้างข้างต้น (APA) และให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ
สิทธิของกองบรรณาธิการ
1. กองบรรณาธิ ก ารสงวนสิ ท ธิ ที่จ ะไม่ตี พิ ม พ์บ ทความที่ ไ ม่ต รงกั บแนวทางของ
วารสาร หรือมีข้อบกพร่องมากเกินไป ในกรณีที่กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้รับเชิญ
เป็นผู้ตรวจบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเห็นว่าบทความใดควรแก้ไขความบกพร่อง
ทางกองบรรณาธิการจะส่งต้นฉบับให้ผู้เขียนพิจารณาดําเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อน

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

ที่จะตีพิมพ์ ทั้งนี้กองบรรณาธิการจะยึดถือความคิดเห็นของกองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
เกณฑ์
2. กองบรรณาธิการจะไม่ส่งต้นฉบับคืนให้แก่ผู้เขียน ไม่ว่าผลงานนั้นจะได้รับ
การตีพิมพ์หรือไม่ ดังนั้นกรุณาทําสําเนาต้นฉบับไว้ด้วยตัวเอง
................................................................
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