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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

 แม้ว่าหนทางสูส่นัตภิาพจะมากไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม แต่หนทางสูส่นัตภิาพกม็ใิช่ว่าจะมดืมน

อันธการตลอดเวลาก็หาไม่ ผู้รู้จ�านวนมากหรือนักปราชญ์ทั้งโบราณและปัจจุบัน ต่างแสวงหาสันติภาพ

ด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่ว่ามนุษย์ในปัจจุบันมิได้ให้ความสนใจต่อภูมิปัญญาของบรรพชนและละเลย 

ความสนใจต่อค�าชี้แนะของนักปราชญ์ร่วมสมัย จึงท�าให้เห็นว่ามนุษย์ไม่มีทางออกหรือไม่เปิดโอกาสให้

สันติภาพได้เกิดขึ้นจริง
1

 ภูมิปัญญาของบรรพชน : โลกนี้มีโอกาสต้อนรับการอุบัติข้ึนของนักปราชญ์และพระศาสดา

มากมายที่ได้ชี้แนะหนทางสู่สันติภาพ เช่น

 ๑.  นักปราชญ์นามว่าขงจื้อ : ขงจื้อเสนอหนทางสู่สันติภาพของมวลมนุษยชาติด้วยการให ้

แต่ละคนท�าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด บุตรท�าหน้าที่ของบุตรที่ดี พ่อแม่ท�าหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดี เสนาบดี

ท�าหน้าที่ของเสนาบดีที่ดี พระราชาท�าหน้าที่ของพระราชาที่ดี

 ๒.  นักปราชญ์นามว่าเล่าจื้อ: เล่าจื้อเสนอหนทางสู่สันติภาพด้วยการให้มนุษย์ประพฤติตน 

ให้สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตน ด�าเนินชีวิตเรียบง่าย ไม่มักใหญ่ใฝ่สูง ลดความ

ยโสโอหัง

 ๓.  นกัปราชญ์นามว่าอารสิโตเติล้: อารสิโตเติล้เสนอหนทางสูส่นัตภิาพด้วยหลักสวุรรณมรรคหรอื

หลักแห่งพอดีหรือการแสวงหาจุดลงตัวให้พบในแต่ละเรื่องที่เรียกว่า Golden Rule

 ๔.  นกัปราชญ์นามว่าเพลโต: เพลโตเสนอหนทางสู่สันติภาพของมวลมนษุยชาติด้วยหลักคณุธรรม 

๔ ประการคือ ปัญญา กล้าหาญ พอประมาณ ยุติธรรม

 ๕.  นักปราชญ์นามว่าโสกราตีส: โสกราตีสเสนอหนทางสู่สันติภาพด้วยหลักความรู้คู่คุณธรรม 

ความรู้ชนิดหยุดความชั่วได้

 ๖.  ศาสดาพยากรณ์นามว่าโมเสส: โมเสสเสนอหลักพระบัญญัติ ๑๐ ประการ

 ๗.  พระเยซู : ประกาศกแห่งศาสนาคริสต์ตอกย�้าพระบัญญัติ ๑๐ ประการและทรงสอนให้รัก

เพื่อนมนุษย์/เพื่อนบ้านดุจรักตนเอง ใจที่เต็มเปี่ยมด้วยรักเท่านั้นย่อมน�ามาซึ่งสันติภาพ

 1
 [ออนไลน์], (แหล่งที่มา) : http://www.oknation.net/blog/sainum/2009/09/25/entry-1 [16 

พฤศจิกายน 2560]
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 ๘.  พระบรมศาสดาพระนามว่าพระสมณโคดม: พระพุทธเจ้าทรงเสนอหลักมัชฌิมาปฏิปทาและ

หลกัเมตตาธรรมในการอยูร่่วมกนั ทัง้เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมเพ่ือสนัติภาพ

ของมนุษยชาติ

ภูมิปัญญาของนักปราชญ์ร่วมสมัย 

 โลกยคุปัจจบัุนมนีกัปราชญ์มากมายท่ียงัเป็นความหวงัของสงัคม หากสงัคมไม่เพกิเฉยต่อค�าชีแ้นะ

ของนักปราชญ์เหล่านั้น คือ

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

 ด้านชาติภูมิ

 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) มีนามเดิมว่า ประยุทธ์ อารยางกูร เกิดเมื่อ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ที่ตลาดศรีประจันต์ อ�าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

เป็นบุตรคนที่ ๖ ในจ�านวน ๙ คน ของนายส�าราญ - นางชุนกี อารยางกูร ครอบครัวประกอบอาชีพ

ค้าขาย และมีกิจการโรงสีไฟ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้รับอิทธิพลด�าเนินชีวิต

ด้วยครรลองคลองธรรมจากบิดามารดามาแต่เยาว์

 แนวคิดสันติวิธีตามแนวคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

 สนัตวิธิใีนทศันะของพระธรรมปิฏก (สมณะศักดิใ์นขณะนัน้) ได้กล่าวว่าทีม่าของความขดัแย้งนัน้

เกดิจากตณัหา มานะ ทิฐิซ่ึงเป็นตวัจักรส�าคญัท่ีท�าให้มนุษย์ออกไปแสดงบทบาทต่าง ๆ  ทีท่�าให้เกิดภาวะ

ที่เรียกว่าลิดรอนสันติภาพหรือท�าลายสันติ และเนื่องจากกิเลส ๓ อย่างนี้ก่อตัวขึ้นในจิตใจของมนุษย์ 

 พระธรรมปิฏก (สมณะศักดิ์ในขณะนั้น) เห็นว่าการประสานกลมกลืนเข้าด้วยกัน (Harmonize)

คือไม่มีหรอืไม่เหลอืความขดัแย้ง เมือ่มคีวามขดัแย้งกจ็ดัจนกระทัง่ลงตวัคอืเข้ากนัได้ดทีกุอย่างประสาน
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กลมกลืนโดยองค์รวมต่าง ๆ อยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้อง และมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง พร้อมทั้งท�าหน้าที่

ถูกต้องต่อกัน ส่งต่อประสานกันได้ดี ซึ่งการสอดประสานจะท�าให้มนุษย์มีการพัฒนาจิตปัญหาให ้

หลุดพ้นจากความยึดถือคับแคบ มีสภาพจิตที่ไม่เปิดกว้าง มีความคิดตีบตัน อย่างไรก็ตามการสอด

ประสานดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับหลักความคิดสากล ๓ ประการ คือ 

 ๑.  ความจริงที่เป็นสากล คือ หลักความจริงที่เป็นกลางๆ มีผลเสมอเหมือนกันแก่ทุกคนทุกที่  

รวมทั้งทุกศาสนา 

 ๒.  ความเป็นมนุษย์ท่ีเป็นสากล คือ ความเป็นมนุษย์ที่จะต้องมองเห็น เข้าใจให้ความนับถือ 

เสมอกัน การท�าร้ายและท�าลายชีวิตมนุษย์ ไม่ว่าจะมีสังกัดใดหรือความไม่ดีไม่งามทั้งสิ้น 

 ๓.  ความมีเมตตาที่เป็นสากล คือ ให้ความรู้สึกเป็นมิตร มีความรัก ความปรารถนาประโยชน์สุข

แก่มนุษย์ทั่วทุกคนเสมอเหมือนกัน โดยไม่มีการจ�ากัดหรือแบ่งแยก
2

 ข้อสรุปส�าคัญในการแก้ไขความขัดแย้งมีอยู่ ๕ ข้อ ได้แก่

 ๑.  ต้องไม่ติดอยู ่กับความขัดแย้ง หรือ ตกเป็นทาสของความขัดแย้งแต่ต้องได้ประโยชน์  

(ทางปัญญา) จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ได้

 ๒.  แกนของปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งก็คือ ต้องมีเจตนาที่ดี มีความปรารถนาดี

ต่อกัน มีเมตตาธรรม มุ่งไปสู่จุดหมายที่เป็นการสร้างสรรค์ และพยายามใช้ปัญญาด�าเนินการให้ปฏิบัติ

การดังกล่าวประสบความส�าเร็จ

 ๓.  ไม่มองอีกฝ่ายหนึ่งแบบแบ่งแยก ด�าเนินการทุกอย่างด้วยความเป็นมิตร สุภาพจริงใจและ 

มุ่งสู่การอยู่ร่วมกัน

 ๔.  สร้างบรรยากาศแห่งความสมานฉันท์ ด้วยการให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงกันในวิถีชีวิตที ่

เป็นจริง ตามหลักการเอาตัวเข้าสมาน

 ๕.  ในจุดที่เป็นการแก้ปัญหาให้ทุกฝ่ายตระหนักในจุดมุ่งหมายที่เหนือขึ้นไปซ่ึงเป็นประโยชน์ 

ร่วมกันของทุกฝ่าย 

  สาเหตุของความขัดแย้ง รบราฆ่าฟัน และสงคราม ที่ท�าให้ไม่มีสันติภาพตลอดมาทุกยุคทุกสมัย 

มี ๓ ประการด้วยกัน คือ อยากได้ อยากใหญ่ ใจแคบ หรือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิซึ่งต้องแก้ไขด้วยมาตรการ

ทางสังคมและด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นทางสันติ และท่ีส�าคัญที่สุดคือพัฒนามนุษย์ ด้วยการศึกษา 

ที่ถูกต้องทั้งนี้ คนที่จัดการศึกษาต้องยอมรับความจริงก่อน ว่าจะเอาอย่างนี้ไหม แต่รับรองว่า ไม่ว่าใคร

จะยอมรับหรือไม่ก็ตาม ถ้าแก้กิเลส ๓ อย่างนี้ไม่ได้ เรื่องก็ไม่จบ อันนี้คือหลักการที่บอกแล้วว่า มันจะ

 2
 พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต), มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์,  (กรุงเทพมหานคร: 

ส�านักพิมพ์ สหธรรมิก จ�ากัด, ๒๕๔๒), หน้า ๓๗.
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ยากหรอืไม่ยาก คณุไม่มสีทิธพิดู เพราะว่าถ้าคณุไม่ท�า มนักไ็ม่ส�าเร็จแค่ “รวมกนัเราอยู ่แยกกนัเราตาย” 

สร้างสันติภาพโลกไม่ได้แต่ต้องรวมกันเป็นหมู่ สู่ความประสานเป็นสากลได้บอกแล้วว่า เร่ืองใจแคบนี้

ส�าคัญที่สุด จึงต้องขยายออกไปให้เห็นอาการด้านต่างๆ ของการแสดงความใจแคบ คือความหวงแหน

กีดกั้นกันแบบต่างๆ ความหวงแหนกีดกั้นมีหลายอย่าง ทางพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องส�าคัญมาก จะเห็น

ว่าพระพุทธศาสนาพยายามสร้างสันติสุขให้แก่มนุษย์ด้วยการไม่ให้มีการแบ่งแยกเบียดเบียน ฉะนั้น 

นอกจากตัณหา มานะ ทิฏฐิ ที่จะไม่ให้ขัดแย้งท�าสงครามรบราฆ่าฟันกันแล้ว ยังมีหลักต่อไปอีกชุดหนึ่ง 

ที่ท่านวางไว้เพื่อให้เราขจัดความใจแคบ และพัฒนามนุษย์ไปสู่ความมีจิตใจไร้พรมแดน และอยู่ร่วมกัน

โดยสันติท่านให้หลักไว้ว่า มนุษย์ที่พัฒนาแล้วจะต้องหมดความใจแคบหรือความหวงแหนกีดกั้นกัน ๕ 

ประการ ที่เรียกว่า มัจฉริยะ ๕ “มัจฉริยะ” เราแปลกันว่าความตระหนี่ หรือขี้เหนียว แต่ค�าว่าขี้เหนียว

ชวนให้คิดไปว่าเป็น ความโลภ
3

 สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (ประยทุธ์ ปยตุโฺต) เป็นนกัปราชญ์ร่วมสมยั เป็นทัง้นกัคดิ นกัวชิาการ 

นกับรรยาย ผูเ้ป็นความหวงัทางสติปัญญาของมนษุยชาติในยคุปัจจุบนั เสนอหลักการพัฒนามนษุย์โดย

อาศัยหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญาและหลักการวางท่าทีที่ถูกต้องต่อปัญหา และจัดการแก้ไข 

ให้ถกูต้องชอบธรรมโดยยดึหลกัอรยิสจัในการแสวงหาสนัติภาพแนวพทุธเถรวาท ท่านมผีลงานมากมาย 

ล้วนได้รับการยอมรับจากสังคมเช่น พุทธธรรม การพัฒนาที่ยั่งยืน

 3
 พระธรรมปิฏก, (ป.อ.ปยตุโฺต), สลายความขดัแย้ง, (กรงุเทพมหานคร : ส�านกัพมิพ์ สหธรรมกิ จ�ากดั ๒๕๔๖), 

หน้า ๑๑-๑๕, ๒๒๗.
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พระพรหมบัณฑิต
4
 (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ศ.,ดร.

 แนวคิดสันติภาพ สันติวิธี สมานฉันท์และวิถีแห่งความปรองดอง
5

 วาทกรรมที่ว่าด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนบาทฐานของ “สังคมแห่งรอยยิ้ม” ที่ได้รับ

การตั้งชื่อจากทุนทางสังคมดังเดิมว่า “สยามเมืองยิ้ม” ซึ่งวาทกรรมที่ได้รับการน�าเสนอในเบื้องต้นนั้น 

ประกอบด้วย

  ๑) สันติภาพ (Peace) สันติภาพเป็นสังคมแห่งเป้าหมายที่มนุษยชาติมุ่งหวังที่จะอยู่ร่วมกัน 

อย่างมีความสุข นักสันติภาพบางท่านอาจจะตีความสันติภาพว่าเป็น “เป้าหมาย” ของชีวิตและสังคม 

แต่เนื่องจากสังคมโลกประกอบด้วยวัฒนธรรม ความเช่ือ และศาสนาจ�านวนมาก ฉะนั้น การตีความ 

ค�าว่า สันติภาพจึงมักจะมีความแตกต่างกันในเชิงเป้าหมาย เช่น บางท่านจะมองว่าสันติภาพคือภาวะ 

ที่ไร้ซึ่งความขัดแย้งและความรุนแรง บางท่านจะตีความว่าสันติภาพนั้น มนุษย์สามารถขัดแย้งกันได้  

แต่ไม่ควรจะใช้ความรุนแรงเข้าเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา การตีความต่าง ย่อมน�าไปสู่การปฏิบัติ

ที่แตกต่างกันเช่นกัน

  ๒) สันติวธิ ี(Peaceful Means) สนัตวิธิเีป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัอย่างยิง่ทีจ่ะน�าไปสู ่“สนัตภิาพ” 

ทั้งมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมิติภายใน และภายนอก หรือในเชิงปัจเจก และสังคม ถึงกระนั้น ตัวสันติวิธี

ควรจะเป็นทั้งเครื่องมือ (Means) และ เป้าหมาย (End) ในตัวเดียวกัน เพราะการจะได้มาซึ่งสันติภาพ 

จ�าเป็นทีจ่ะต้องใช้เครือ่งมอืทีเ่ตม็ไปด้วยสนัตภิาพเช่นเดียวกนั อย่างไรกดี็ สันติวธิโีดยเนือ้แท้ม ี๓ ส�านกั 

ทั้งส�านักจัดการความขัดแย้ง ส�านักเรียกร้องความต้องการ และส�านักสันตินิยม จะเห็นว่าในหลาย

 4
 ราชบัณฑิต, กรรมการมหาเถรสมาคม, อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

 5
 [ออนไลน์], (แหล่งท่ีมา) : http://phrae.mcu.ac.th/En/articlecontent_desc.php?article_

id=1208&menutype=1&articlegroup_id=187 [16 พฤศจิกายน 2560]
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สถานการณ์นั้น บางท่านมิได้สนใจที่ตัววิธีการ หรือตัวสันติวิธีว่าจะท�าให้เกิดสันติภาพได้อย่างไร แต่มัก

จะสนใจที่ตัวเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันเป็นจุดหมายหลัก ฉะนั้น การตีความสันติวิธีในฐานะเป็น 

เครื่องมือในการจัดการกับความขัดแย้งเพื่อก้าวไปสู่สันติภาพมักจะมีข้อปลีกย่อยที่แตกต่างกันในสาระ

ส�าคัญ ด้วยเหตุนี้ เมื่อวิธีการเข้าถึงสันติภาพมีความต่างกัน ตัวสันติภาพเองก็ย่อมมีความแตกต่างกัน 

ในเป้าหมายเช่นกัน

  ๓) สมานฉันท์ (Reconciliation) เนื้อแท้ของค�านี้บางท่านตีความว่า “การคืนดี” หรือ  

“การฟื้นคืนดี” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประนีประนอมกลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มขัดแย้งให้สามารถ 

อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข แต่ถึงกระนั้น โดยเนื้อหาของภาษาไทยนั้น มีนัยถึง “ความพึงพอใจของ

กลุ่มผลประโยชน์ หรือกลุ่มขัดแย้งที่ได้รับการแสดงออกในมิติต่าง ๆ เช่น การแบ่งปันทรัพยากร 

เท่าเทียมกัน ความยุติธรรม ความเที่ยงตรง และความเสมอภาคของกลุ่มคนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน

ในสังคมระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ และโลก จะเห็นว่า ความสมานฉันท์ 

จะเกิดขึ้นได้นั้น มักจะจะอิงแอบกับปัจจัยภายนอกที่กลุ่มผลประโยชน์ต้องการ และเรียกร้อง อย่างไร 

ก็ดี ประเด็นว่าด้วยความสมานฉันท์ มักจะได้รับการตีความโดยมุ่งเน้นไปที่การสมานเฉพาะในกลุ่มใด

กลุ่มหน่ึงที่สามารถประนีประนอมผลประโยชน์ร่วมกันได้ และพยายามที่จะกันกลุ่มที่เห็นต่างออกไป 

ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง และความรุนแรงตามมา

  ๔) ความปรองดอง (Harmony) หรืออาจจะตีความหมายของค�านี้ว่า “ประสมกลมเกลียว 

เป็นหนึง่เดยีวของกลุม่คนต่าง ๆ  ในสงัคม ซึง่ค�านีม้นียัทีส่ะท้อนทัง้ในมติิภายใน และภายนอก ถงึกระนัน้ 

การที่จะท�าให้กลุ่มผลประโยชน์เกิดความรู้สึกที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันกลุ่มอื่น ๆ ได้นั้น มักจะต้องพึ่งพา

ตัวแปรภายนอกเช่นเดียวกัน ซึ่งประเด็นนี้ผู้เขียนมองว่า มีความลึกซึ่งมากกว่าค�าว่า ความสมานฉันท์ 

ของกลุม่คน หรอืกลุม่ผลประโยชน์ แต่การจะได้มาซ่ึงความปรองดองนัน้ ไม่สามารถสร้างด้วยวตัถ ุหรือ

การขยายพื้นที่ของผลประโยชน์และความต้องการให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อสนองความอยากของคนในสังคม

หรอืองค์กรเท่านัน้ เพราะในความเป็นจรงิแล้ว ทรพัยากรมจี�ากดั แต่ความต้องการของมนษุย์มไีม่จ�ากดั 

หากสถานการณ์เป็นเช่นนี ้อาจจะมคีวามจ�าเป็นทีเ่ราจะต้องขยายพืน้ทีข่องความอยากให้เพิม่มากยิง่ขึน้ 

ดังนั้น การท่ีเราจะขยายพื้นที่ความอยากให้แก่กลุ่มคนต่างๆ ในสังคมอย่างไม่มีที่สุดนั้น หากจะมอง 

อีกนัยหนึ่ง อาจจะกลายเป็นแรงกระตุ้นความอยากให้เพิ่มสูงขึ้น โดยที่สังคมไม่ได้ใส่ใจต่ออันตรายที่จะ

เกิดขึ้นจากการด�าเนินการในลักษณะดังกล่าว จะเห็นว่า การที่สังคมพยายามที่จะสร้างวาทกรรมทั้ง ๔ 

ประเด็นอยู่เนืองๆ น้ัน ท�าให้เราได้ประจักษ์ว่า เป็นการเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ให้กลับคืนมาอยู่คู่กับสังคม

ไทยดังที่เคยปรากฏ เพราะในโลกของความเป็นจริงแล้ว หากเราพร�่าเพรียกเรียกหาสิ่งใดเนืองๆ เรามัก

จะเห็นความส�าคัญของสิ่งนั้น เพื่อจะได้อยู่กับส่ิงนั้น เพราะส่ิงนั้นอาจจะไมได้อยู่กับเรา หรือก�าลังจะ
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จางหายไปจากเรา ดังเช่นที่ค�าทั้ง ๔ นั้นปรากฏแก่สังคมไทยในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ เราจะกลับไปหา

รากเหง้าของสนัตภิาพในแตล่ะศาสนาไดอ้ยา่งไรอย่างไรก็ด ีในขณะทีศ่าสนากบัเผชิญหน้ากบั “กระแส

ของวตัถนิุยมและบรโิภคนยิม” ทีก่�าลงัแพร่หลายอยูใ่นสงัคมโลกและสงัคมไทยในขณะนี ้ได้ท�าให้สงัคม

ภาคส่วนต่างๆ ได้ตั้งค�าถามที่แหลมคมต่อศาสนาเช่นเดียวกันว่า 

  ๑)  ศาสนาจะเป็นส่วนหนึง่ของการร่วมน�าเสนอทางรอด และร่วมแก้ปัญหาให้มวลมนษุยชาติ

ได้อย่างไร? จึงจะท�าให้มนุษยชาติไม่ตกอยู่ในห้วงเหว และหลุมพรางของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม  

จนน�าไปสู่ความสามารถที่จะรู้เท่าทันโดยไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ และเสพสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็น 

“สิ่งจ�าเป็นต่อการด�ารงเผ่าพันธุ์” และ “สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ตัวเองและสังคมโลก” 

  ๒) ศาสนาอาจจะกลายเป็นส่วนของปัญหาหรือไม่? อันเนื่องจากการที่ศาสนาในแง่ศาสนา

บคุคลในรูปขององค์กรศาสนาเองไม่ได้ ตระหนกัรู ้หรอืรูเ้ท่าทนัต่อกระแสของโลกาภวิตัน์ จงึไม่สามารถ

ปรับตัวให้สอดรับกับกระแสของการเปลี่ยนของสังคม และท�าอย่างไร ศาสนาจึงจะไม่กลายเป็นภาระ 

หรือส่วนเกินของสังคมในโอกาสต่อไป 

  ๓) ศาสนาพ่ายแพ้ต่อลัทธิบริโภคนิยม หรือวัตถุนิยมจริงหรือไม่? ตัวแปรส�าคัญที่ท�าให้  

“ร่องรอยของความพ่ายแพ้” คือ การร่วมสนับสนุนแนวคิดและส่งเสริมอุดมการณ์ดังกล่าวทั้งทางตรง

และทางอ้อม ซึง่อาจจะเป็นไปในรปูของการน�าเสนอหลกัการและแนวทางผ่านกจิกรรมต่าง ๆ  ทีจ่บัต้อง

ได้และไม่ได้ โดยมุ่งเน้น “ปริมาณ” มากกว่า “คุณค่าแท้” ที่จะเกิดขึ้นแก่ปัจเจกชน และสังคมโดยรวม

หลักการและหลักธรรมเป็นหลักที่มุ่งสู่สันติภาพทั้งสิ้น ปราชญ์เหล่านั้นก็อยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง 

ความแตกแยก แต่ด้วยคุณธรรม เช่น ความอดทน ความเสียสละ ความรักและความรู้ ที่ท่านเหล่านั้น

ยึดเป็นแนวปฏิบัติและมีผู้ปฏิบัติตามจนกระทั่งประชาชนยึดหลักค�าสอนและวิธีการของท่านเหล่านั้น 

และใช้เป็นแนวทางท�าให้สังคมมีความสงบสุข แต่ถามว่าปัจจุบันนี้หลักค�าสอนหรือแนวทางของ 

บรรพชนและปราชญ์ร่วมสมัยเหล่านั้น ยังสามารถเป็นแนวทางแห่งสันติภาพได้หรือไม่ จะบอกว่าได้ 

หรอื ไม่ได้ ขึน้อยูกั่บเงือ่นไขทีว่่าวนันีส้งัคมโลกจะให้ความส�าคญัเร่ืองสันติภาพมากน้อยเพียงใด และจะ

ผลักดันแนวคิดของท่านเหล่านั้นให้มีผลทางปฏิบัติสู่สังคมโลกได้อย่างไร
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มหาตมะคานธี

 แนวคิดของมหาตมะคานธี

 อหิงสา คือทางหลัก ไม่ใช่ทางเลือก
6

 มหาตมะ คานธี เป็นชาวอินเดียที่มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ.๑๘๖๙-๑๙๗๘ ท่านได้รับการยกย่อง 

ให้อยู่ในฐานะบิดาของชาติและชาวโลกต่างยกย่องท่านให้อยู่ ในฐานะของมหาบุรุษผู้ประกาศแห่ง 

สันติวิธีทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งท่านได้อุทิศเวลาทั้งชีวิตเพื่ออุดมการณ์นี้

 ผลงานส�าคญัของมหาตมะ คานธท่ีีได้รบัการยกย่องมาก คอื การทีท่่านได้ต่อสูก้บัความอยติุธรรม

ในสังคมทั้งใน แอฟริกาและอินเดียซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษในขณะนั้น ท่านเป็นผู้น�า

ขบวนการกู้เอกราชของอินเดียโดยใช้แนวทางอหิงสา คือ การไม่ใช้ความรุนแรงในการเผชิญหน้ากับ

อังกฤษ จนในที่สุดอินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อ ค.ศ.1978 ภายใต้ปัญหาความรุนแรงทางสังคม 

และการเมืองระดับต่างๆ ทีม่หาตมะ คานธไีด้เผชญิท่านได้ใคร่ครวญและคดิหาทางแก้ปัญหา ซึง่ในทีส่ดุ

ท่านพบว่าอหงิสาหรอืวิธกีารทีไ่ม่ใช้ความรนุแรงเป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุ แต่การไม่ใช้ความรนุแรงหรอืสนัตวิธินีัน้

ไม่ใช่ของง่ายทีจ่ะเข้าใจและน�ามาสูก่ารปฏิบัตผิูท้ีจ่ะกระท�าตามวธินีีใ้ห้ได้ผลจะต้องเข้าใจถงึรากฐานของ

ความคิดและต้องอาศัยก�าลังใจที่กล้าหาญและมุ่งมั่นให้การปฏิบัติได้ผลรากฐานความคิดแบบอหิงสา

ของคานธี ความคิดแบบอหิงสาของคานธีเกี่ยวข้องกับความคิดพื้นฐานของท่าน ซึ่งร้อยประสานกับ 

แนวความคิดหลัก ๓ ประการ คือ 

 ๑.  สัตยะ(Sataya)    ๒. อหิงสา (Ahimsa) 

 ๓.  สัตยาเคราะห์ (Satyagraha) สัตยะหรือสัจจะ 

 6
 โคทม อารียา. สันติวิธี. เอกสาร ๓๐ ปี ๑๔ ตุลา จดหมายข่าวประชาชน ฉบับ ที่ ๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 

หน้า ๒๓-๒๕.
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 อันเป็นคุณธรรมสูงสุดที่คานธียึดถือนั้น หมายถึง “ความเจริญอันสูงสุดท่ีแสดงถึงเอกภาพของ

ชีวติทัง้มวล ท่านรูซ้ึง้ถอืสจัจะมาแต่วยัเยาว์ทัง้จากอทิธพิลในครอบครวัทีม่บีดิาเป็นผูป้กครองรฐัทีแ่ม้จะ

ไม่ร�่ารวย แต่มีชื่อเสียงทางด้านความซื่อสัตย์และรักความเป็นธรรม มีมารดาที่เคร่งศาสนา รวมทั้ง 

ความรูต่้างๆ ทีท่่านเรยีนรูภ้ายใต้วฒันธรรมฮนิด ูคานธไีด้กล่าวว่าส่ิงซ่ึงฝังรากลึกลงในหวัใจของท่านคอื

ความรู้สึกที่ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีศีลธรรมเป็นพื้นฐานและหัวใจของศีลธรรมคือ “สัตยะ” และเมื่อท่าน 

ได้ศึกษาศาสนาอื่น ๆ เช่น คริสต์พุทธ ท่านก็ได้ถือว่า “สัตยะ” นี้เป็นเสมือนศาสนา “สัตยะ” คือ  

การแสดงออกในรูปลักษณ์ของความรักและการรับสรรพสัตว์ คานธีเสนอในเชิงอภิปรัชญาว่า สัตยะ

หมายถึงพระเป็นเจ้า สิ่งที่ท่านแสวงหามาตลอด คือ สัจจะการแห่งตน (Self-realization) ซึ่งได้แก้การ

เผชิญหน้ากับพระผู้เป็นเจ้า จากประวัติของคานธีแสดงให้เห็นถึงการให้ความส�าคัญต่อการรักษา 

“สัจจะ” ของท่าน เมื่อท่านอายุได้ ๑๙ ปี ตระกูลคานธีส่งท่านไปศึกษาต่อที่อังกฤษจนจบปริญญาทาง

กฎหมายและสอบได้เนตบิณัฑติก่อนเดนิทางไปศกึษาต่อท่านได้ให้สจัจะกบัมารดาว่าจะไม่แตะต้องสรุา 

เนื้อสัตว์และอิสตรีซึ่งท่านได้รักษาสัจจะอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องของอหิงสานั้น คานธีถือว่าเป็นคุณธรรม 

อีกประการหนึ่งในตัวท่านนอกจากสัจจะความหมายของอหิงสานั้น ท่านอธิบายควบคู่ไปกับค�าว่า 

“หิงสา” หงิสาหรอื “หิงสกรรม” คอื การทรมานและหลูเ่กยีรตเิพือ่นมนษุย์ด้วยกัน รวมทัง้การเบยีดเบยีน

ทรมานสัตว์ด้วยพฤติกรรมของ “หิงสกรรม” นี้เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรามากมาย เช่น การใช้วาจาหยาบ  

การมองคนในแง่ผิด ๆ ความโกรธ การเหยียดหยาม และทารุณกรรมในลักษณะต่างๆ ส�าหรับการ 

เมินเฉยต่อความทุกข์ทรมานของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รวมทั้งสัตว์ก็เป็น “หิงสกรรม” ด้วยเช่นกัน เช่น 

ถ้ามีลูกวัวป่วยได้รับความทรมานรักษาไม่หายแม้จะพยายามอย่างดีที่สุดแล้ว คานธีเห็นว่าควรท�าลาย

ชีวิตลูกวัวนั้นเพื่อยุติความเจ็บปวดทรมานโดยไม่เห็นว่าเป็น “หิงสกรรม” ส�าหรับค�าว่า “อหิงสา” นั้น

เมื่อเข้าใจค�าว่า “หิงสกรรม” แล้วอหิงสาหรือการไม่ใช้ความรุนแรงจะมีความหมายกว้างกว่าการไม่ฆ่า

สัตว์ตัดชีวิตอย่างเดียว ตามท่ีเข้าใจกัน แต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องใคร่ครวญในการปฏิบัติเฉพาะ

กรณี ๆ ไป อหิงสาในความคิดของคานธีนั้นคือหนทางที่จะไปสู่พระผู้เป็นเจ้าหรือสัจจะ ซึ่งถ้าโลกนี้

ปราศจากอหิงสาแล้วมนุษยชาติจะท�าลายล้างกันเองจนหมดเงื่อนไขประการแรกของอหิงสาหรือการ 

ไม่ใช้ความรนุแรงคอืสร้างความเป็นธรรมให้ชวีติทกุชนดิและทกุระดับ ผู้ทีย่ดึถอืหลักของอหงิสาจะต้อง

ฝึกฝนทางจิตวิญญาณ เช่น ฝึกให้รักคนที่เกลียดเรา ซึ่งเป็นเรื่องยากที่สุด และจ�าเป็นต้องเรียนรู้ศิลปะ

การตาย เพราะผู้ที่ฝึกอหิงสาจ�าเป็นต้องฝึกฝนตนเองให้มีความเสียสละอย่างสูงเพื่อไม่ให้เกิดความกลัว

ที่จะสูญเสีย ส่ิงที่พึงกลัวมีอย่างเดียว คือ พระผู้เป็นเจ้า คานธีมองว่าอหิงสาเป็นคุณธรรมและเป็น

พฒันาการ ทางประวตัศิาสตร์ของมนษุย์ท่ีมอียูจ่งึท�าให้โลกมนุษย์ยงัด�ารงเผ่าพนัธุม์าได้ส่วนสัตยาเคราะห์ 

หมายถงึ พลงัแห่งสัจจะ ถอืเป็นอาวุธสนัตสิ�าหรบัการต่อสูท้ีไ่ม่ใช้ความรนุแรงโดยผูต่้อสู้ต้องถอืหลกัของ
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สจัจะและอหิงสา ตลอดจนต่อสูด้้วยความบรสิทุธิใ์จและความถกูต้อง คานธเีรยีกวธิกีารของสตัยาเคราะห์

อีกอย่างหนึ่งว่า “การดื้อแพ่ง” ในการต่อสู้กับฝ่ายปรปักษ์นั้นผู้ต้อสู้จะต้องมีความอดทนและเห็นใจ 

ฝ่ายที่เป็นปรปักษ์ ความอดทนคือการยอมรับทุกข์ด้วยตนเอง มิได้หมายถึงการท�าให้ผู้อื่นได้รับทุกข์ 

หวัใจของ “สตัยาเคราะห์” คอื “การอทุศิชวิีตให้กบัส่ิงทีต่นเชือ่ว่าถกูต้อง” เง่ือนไขแห่งความส�าเร็จของ

สัตยาเคราะห์มี ๔ ประการ คือ

 ๑.  ผู้ปฏิบัติสัตยาเคราะห์จะต้องไม่เกลียดชังฝ่ายตรงข้าม

 ๒.  ประเด็นในการต่อสู้จะต้องเป็นเรื่องที่มีเนื้อหาจริงจังเป็นเรื่องถูกต้องท�านองคลองธรรม

 ๓.  ผู้ปฏิบัติสัตยาเคราะห์ต้องพร้อมที่จะยอมทนทุกข์ทรมานจนถึงที่สุด

 ๔.  การสวดภาวนาเป็นปัจจัยที่สูงส่งส�าหรับสัตยาเคราะห์ เพราะศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่ง

ที่จ�าเป็นส�าหรับคานธี

 การปฏิบัติสัตยาเคราะห์มิใช่สิ่งที่จะกระท�าได้ง่าย แต่เป็นภาคปฏิบัติที่สอดคล้องประสานกันกับ

สัจจะและอหิงสา คานธีได้อุทิศชีวิตของท่านใคร่ครวญถึงวิธีการเหล่านี้และได้ปฏิบัติด้วยตนเองในการ

ต่อสู้กับความยุติธรรมทางสังคมในระดับต่างๆ ที่ท่านได้พบเห็น เช่น เรื่องการกดขี่ทางวรรณะในสังคม

ฮินดู ความไม่เป็นธรรมที่ชาวเอเชียและอินเดียได้รับจากรัฐบาลผิวขาวในแอฟริกาใต้ การปกครองและ

กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมของอังกฤษที่มีต่ออินเดีย ฉะนั้น ในการต่อสู้แบบสัตยาเคราะห์ซ่ึงแม้จะเป็น 

เร่ืองของศาสนา แต่ก็เป็นศาสนาที่ไม่อาจแยกจากการเมือง คานธีกล่าวว่าการแสวงหาสัจจะและ 

การพยายามบรรลุศักยภาพของตนด้วยการหันเข้าสู้ศรัทธาในพระเป็นเจ้า ท�าให้ผู้ใช้สัตยาเคราะห์ 

ต้องเข้ามามีส่วนทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามเรื่องท่ีจะต่อสู้จะไม่หยุดอยู่แค่ปัญหา

เฉพาะหน้าเท่านัน้ แต่จะต้องมองไกลไปถงึอนาคตด้วยการต่อสู้ของคานธก่ีอนทีจ่ะถึงขบวนการกูเ้อกราช

ของอินเดียนั้น ได้ด�าเนินมาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่ท่านจบกฎหมายจากอังกฤษและประกอบอาชีพ

ทนายความ ท่านได้เดินทางไปแอฟริกาใต้ เมื่อ ค.ศ.1893 และได้เริ่มการต่อสู้แบบอหิงสาต้ังแต่  

ค.ศ.1897 เมื่อถึง ค.ศ.1906 ท่านได้บัญญัติค�าว่าสัตยาเคราะห์” ขึ้นใช้เป็นครั้งแรกใน แอฟริกาใต้ผู้ที่มี

ความเหน็ร่วมกบัคานธ ีรวมทัง้ครอบครวัของท่านคอืภรรยาและบตุร ก็ได้ใช้ชวีติอดุมคติร่วมกันในนคิม

ทัง้ในแอฟรกิาใต้และเมือ่กลบัมาอนิเดยีแล้ว ท่านได้พบความไม่เป็นธรรมท่ีชาวอนิเดียได้รับจากกฎหมาย 

ซึง่ท่านได้ต่อสูเ้รือ่ยมาโดยไม่แบ่งแยกชาวฮนิดกัูบ มสุลิม ได้มกีารเผยแพร่ความคดิโดยการออกวารสาร 

และหนังสือรวมท้ังก่อตั้งสถาบันการศึกษาชาตินิยม ท่านได้ร่วมงานกับพรรคคองเกรสระหว่างนั้น  

เพื่อจะพยายามช้ีแจงความคิดเห็นต่ออังกฤษ การต่อสู้ของท่านมีทั้งการอดอาหารประท้วง การเดิน

ขบวนการทอผ้าใช้เอง ท่านได้ก่อตั้งสมาคมปั่นด้ายด้วยมือ จัดต้ังองค์การพิทักษ์วัว การต่อสู้ที่ส�าคัญ 

คือ ในปี ค.ศ.1930 ได้ประกาศการต่อสู้เพื่อเอกราชและได้น�าขบวนเดินเท้าไปเมืองทันทีเพื่อล้มเลิก
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กฎหมายเกลือ อันเป็นสัญลักษณ์การไม่เชื่อฟังของพลเมือง ตลอดระยะเวลาของการต่อสู้ท่านได้ถูก

จบักมุคุมขงัหลายครัง้และได้รบัการปล่อยตวั ท่านได้แลกเปล่ียนความคดิเห็นกบันกัคดิและนกัการเมอืง

ร่วมสมัยทั้งชาวอินเดียและยุโรป อาทิเช่น ลีโอ ตอลสตอย เป็นต้น คนอินเดียมีความศรัทธาในตัว 

ท่านมากโดยให้นามว่า “มหาตมา” ซ่ึงความหมายว่า ผู้มีจิตใจสูง ท่านได้เป็นหลักของขบวนการ 

สตัยาเคราะห์และ ใน ค.ศ. 1931 ได้รบัการยอมรบัจากรัฐบาลองักฤษในฐานะผูแ้ทนคนเดียวจากอนิเดีย

ที่เข้าร่วมประชุม ในปี ค.ศ.1947 อินเดียได้รับเอกราช จากอังกฤษ และใน ค.ศ.1948 ท่านประกาศ 

อดอาหารจนตายเพื่อวิงวอนให้ฮินดูและมุสลิมหยุดปะทะกันในเดลฮีเมื่ออดอาหารได้ ๕ วัน ชุมชน 

ทั้งสองได้หยุดประหัตประหารกันแต่คานธีถูกยิงเสียชีวิต
7

 มหาตมะ คานธี เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ยิ่งใหญ่เพราะมี

ความเชือ่มัน่ในหลกัอหงิสา หรอืการไม่ใช้ความรนุแรงเพือ่แก้ไขปัญหา ท่านไม่ใช่ศาสดาทีเ่ทศน์สอนและ

มีส�านักส่วนตัว แต่เป็น “ประกาศ” (Prophet) ผู้ประกาศการต่อสู้ด้วยชีวิตของตนเอง ลงไปคลุกกับ

คนจน ทอผ้าเอง ท�างานทุกอย่างเองในอาศรมหรือชุมชนเล็กๆ ที่ก่อตั้งเพื่อเป็นต้นแบบและเพื่อการ

เรียนรู้ จนถึงไปเกี่ยวข้องกับการเมือง เป็นสมาชิกพรรคการเมือง แม้จะไม่เคยด�ารงต�าแหน่งใด ๆ แต่ก็

มีอิทธิพลอย่างสูงในการก่อตั้งรัฐบาลของอินเดียและปากีสถานหลังจากได้รับเอกราช ในปี 1947  

มหาบุรุษผู้นี้ตั้งแต่เขาไปท�างานเป็นทนายความที่แอฟริกาใต้ ซ่ึงมีคนอินเดียอยู่จ�านวนมาก ถูกถีบ 

ลงรถไฟเพราะไปนั่งชั้นหนึ่งซึ่งคนผิวสีไม่มีสิทธิ์ แต่นักกฎหมายหนุ่มจากอังกฤษคิดว่าเขามีเงินซื้อตั๋วได้

ก็ต้องนั่งได้ ท�าให้ได้บทเรียนอันเจ็บปวดครั้งแรกถึงความไม่เป็นธรรม การกดข่ีทางเชื้อชาติสีผิว 

ในประเทศที่เป็นอาณานิคมของราชอาณาจักรนั่นคือจุดเร่ิมต้นที่ผลักดันให้คานธีหนุ่มเริ่มการต่อสู้กับ

กฎหมายไม่เป็นธรรม เช่นเมื่อมีการออกกฎหมายให้คนอินเดียพิมพ์ลายนิ้วมือ ซึ่งคานธีเห็นว่าไม่ม ี

ความจ�าเป็นและเลือกปฏิบัติ เขาบอกว่า “เราจะไม่พิมพ์ลายนิ้วมือ และจะไม่ฆ่าใคร” เขาเรียกร้องให้

ชาวอินเดียต่อสู้กับความโกรธแต่ไม่ไปกระตุ้นความโกรธ ต่อสู้ความรุนแรงแต่ไม่ไปกระตุ้นความรุนแรง  

เอาหนังสือเดินทางไปเผาทิ้ง แม้จะถูกตีอย่างทารุณก็ยอมถ้าอ�านาจรัฐจัดการด้วยความรุนแรง “เราจะ

ไม่ตอบโต้ เราจะรับมัน ความเจ็บปวดของเราจะท�าให้เขาเห็นความไม่เป็นธรรม เรายอมไม่ได้ เขาอาจ

จะทารุณกรรมร่างกายผม หักกระดูกผม หรืออาจจะฆ่าผม แต่เขาจะได้ร่างไร้ชีวิตของผมเท่านั้น ไม่ได้

วิญญาณผม ไม่มีทางท�าให้ผมเชื่อฟังเขาได้”

 คานธี ได้ต่อสู้การประท้วงแบบสันติ ด้วยการบังคับตนให้อดทนอดกลั้น ไม่ตอบโต้ เมื่อทางการ

บอกว่าจะจบัคนท�าร้ายท่านมาลงโทษ ท่านกลบัไม่ยอมลงนามในเอกสารฟ้องกลุ่มคนทีท่�าร้ายท่าน ท�าให้

ชนะใจพวกคนขาวผู้ดีได้ไม่น้อย

 7
 โคทม อารียาม, บทความการส่งเสริมสันติวิธี เอกสาร ๓๐ ปี ๑๔ ตุลา จดหมายข่าว ประชาชน, ฉบับที่ 

๓ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖,  หน้า ๒๓-๒๕.
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 ข้อก�าหนดต่าง ๆ ที่นักรบอหิงสาต้องถือปฏิบัต ิ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

 ๑. นักรบอหิงสา หรือผู้ท�าการต่อต้านแบบอารยะ จะต้องระงับความโกรธให้ได้อย่างสิ้นเชิง

 ๒. นักรบอหิงสาต้องอดทนต่อความโกรธของฝ่ายตรงข้าม

 ๓. นักรบอหิงสาต้องยอมรับการจู่โจมท�าร้ายของฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ตอบโต้

 ๔. ถ้ามีเจ้าหน้าที่เข้ามาจับ จะต้องยอมให้จับแต่โดยดี

 ๕. นักรบอหิงสาต้องไม่ดูถูกเหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม

 ๖. นักรบอหิงสาต้องไม่เคารพธงหรือดูถูกธงของฝ่ายตรงข้าม

 ๗. ในช่วงท่ีมีการต่อสู้ หากมีใครท�าร้ายหรือกระท�าการดูหมิ่นเจ้าหน้าที่รัฐ นักรบอหิงสา 

ต้องปกป้องเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
8

 มหาตมะ คานธี : รัฐบุรุษของโลกท่านนี้ เป็นท้ังนักการเมือง นักกฎหมาย นักคิด นักปฏิรูป  

น�าเสนอหลักอหิงสาคือการไม่เบียดเบียนกันและกัน สันติภาพเกิดขึ้นได้จริงจากความเพียรพยายาม 

ของมนุษย์และสงัคมมส่ีวนส�าคญัในการผลกัดนัให้เกดิสนัตภิาพโดยอาศยัความอดทนและความแน่วแน่

ในการแสวงหา มหาตมะ คานธีเชื่อมั่นในแนวทางของพระศาสดาทุกพระองค์ที่เสียสละตนเองและ 

การเลิกละสิ่งที่ท�าให้มนุษย์ยึดติดและท่านได้แสดงให้เห็นในการต่อสู้เพื่อเรียกร้องอิสรภาพให้มาตุภูมิ

ของท่าน

 8
 อดิศักดิ์ ทองบุญ, ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ส�านักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง

จ�ากัด,  ๒๕๔๕), หน้า ๑๑๗ - ๒๑๙.
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ดร.มาร์ติน ลูเธอร์ คิง เจอาร์

 การจัดการความขัดแย้งตามแนวคิดของ ดร.มาร์ติน ลูเธอร์ คิง เจอาร์

     บคุคลผูจ้ดุไฟแห่งการต่อสูเ่พือ่สิทธมินษยชนโดยสนัติวธิใีนประวัติศาสตร์โลกนัน้ อนัดับแรกทีเ่รา

นึกถึงคือมหาตมะ คานธี ผู้น�าชาวอินเดีย และเขาก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์และแบบอย่างการต่อสู้ 

ด้วยมือเปล่าอย่างสันติอันทรงพลังยิ่งกว่าการต่อสู้ด้วยอาวุธให้กับชนในทุกมุมโลกตลอดมาจนกระทั่ง 

ถึงทุกวันนี้

 ส�าหรับมาร์ตนิ ลเูธอร์ คงิ จเูนยีร์ เขาเป็นบคุคลทีไ่ด้รบัการยกย่องอย่างสงูในการต่อสเูพือ่ปกป้อง

สิทธิธรรมที่เสมอภาคในโลกปัจจุบัน คิงเกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม ค.ศ.1929 ที่เมืองแอตแลนตา มลรัฐ

จอร์เจยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา เขามพ่ีอเป็นศาสนาจารย์ในนกิายแบพติสท์ ชือ่สาธคุณุมาร์ติน ลูเธอร์ คงิ 

ส่วนแม่ของเขาชือ่อลัเบร์ิตา วลิเลีย่ม เป็นครสูอนหนงัสอื คงิมพีีน้่องสามคน โดยเขาเป็นลกูชายคนกลาง 

ครอบครวัคงิสบืเชือ้สายมาจากพวกแอฟรกินัและอนิเดียน เขาเกดิ ท่ามกลางความขัดแย้งและความรู้สึก

เกลยีดชงัของคนผวิขาว ทีด่ถูกูคนผวิด�าว่าเป็นกลุ่มคนทีโ่ง่เขลาเบาปัญญาและเคยเป็นทาสของพวกเขา

มาก่อน ท�าให้คนผิวด�าถูกจ�ากัดสิทธิต่างๆ เช่น ห้ามนั่งเก้าอี้เดียวกับคนผิวขาว ห้ามแสดงความไม่พอใจ

ต่อคนผิวขาวที่กลั่นแกล้ง หรือท�างานอยู่ในระดับเดียวกับคนผิวขาวก็ไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ถูกบัญญัติเป็นกฎ

ของสังคมผิวขาวและมันฝังรากลึกมาช้านาน

 มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์(หรือบาทหลวงคิง) ได้มองเห็นภาพเหล่านี้ซ�้าแล้วซ�้าเล่า ภาพของ 

คนผิวขาวเอาเปรียบคนผิวด�า ความไร้ซึ่งยุติธรรมในสังคม ทุกวันเขาต้องได้ยินข่าวคนผิวด�าถูกท�าร้าย

เพราะเผลอเงยหน้าคนผิวขาว วัยรุ่นชายผิวขาวฉุดหญิงผิวด�าไปข่มขืนอย่างคึกคะนอง และร้ายกว่านั้น

คือการลักพาตัวและฆาตกรรมคนผิวด�าด้วยความผิดเพียงเพราะเขาเกิดมามีสีผิวเท่านั้น

 การต่อสู ้ เพื่อเรียกร ้องสิทธิคนผิวด�าในสหรัฐนั้นเริ่มมีในช่วงทศวรรษที่  ๔๐-๕๐ สมัย 

ฮับราฮัม  ลินคอล์น ที่ได้ออกกฎหมายยกเลิกทาสทั่วทั้งแผ่นดิน และเป็นจุดเร่ิมต้นให้สังคมอเมริกัน 

เปิดรับคนผิวด�ามากขึ้น สิ่งที่เห็นได้ชัดก็เช่น แจ๊กกี โรบินสัน นักเบสบอลผิวสีได้กลายเป็นฮีโร่ในใจของ
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ชาวอเมริกาในปี ค.ศ.1947, วิลเลียม แอล. ดอว์สัน นักการเมืองผิวด�าคนแรกจากอิลลินอยส์ได้รับการ

เลือกตั้งเข้ามาเป็นคณะกรรมการงบประมาณของสภาในปี ค.ศ.1949  และดอกเตอร์ ราล์ฟ เจ. บันเซ 

เป็นคนผิวด�าคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี ค.ศ.1950 

 บาทหลวงคิงเริ่มต่อสู้ในการพิทักษ์สิทธิของคนผิวด�าเมื่อปี ค.ศ.1946  ในขณะนั้นบาทหลวงคิง

ก�าลังอยู่ในช่วงเป็นนักศึกษา โดยเขาออกมาท�างานเป็นนักเคลื่อนไหวร่วมกับแกนน�าต่าง ๆ หลายคน 

จนกระทั้งเขาเรียนจบก็ได้แต่งตั้งเป็นสาธุคุณคร้ังแรกท่ีโบสถ์ ถนนเดกซ์เตอร์ ในมอนต์โก เมอร์รี  

รัฐอลาบามา ในปี 1954 และเริ่มเทศน์สั่งสอนให้ชาวผิวด�าเข้าใจในสิทธิที่พวกเขาพึงมี เปิดตาพวกเขา

ให้เข้าใจกฎหมายแบบง่าย ๆ มีเรื่องที่น่าสนใจมากคือ ปู่ของคิง ซึ่งมีชื่อว่าเจมส์นั้นเป็นคนที่เต็มไปด้วย

ความหดหู่ สิ้นหวังในชีวิต เพราะมีหนี้สินมากมาย เขาติดสุราเมามาย เอาแต่ร้องไห้ ร้องเพลงและ 

สวดมนต์ แต่โชคดทีีพ่่อของคงิไม่ยอมจ�านนต่อสภาวะในครอบครวั เขาเป็นคนทะเยอทะยานใฝ่ดใีนชวีติ 

จึงสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ และเป็นศาสนาจารย์ประจ�าโบสถ์ สามารถสร้างฐานะได้ด้วย

ตนเอง จนกลายมาเป็นบคุคลชัน้สงูของคนผวิด�าในแอตแลนตา ท้ังพ่อและตาของคงิ ต่างเป็นผู้ทีม่บีทบาท

ในการต่อต้านความไม่เท่าเทียมกันท่ีมีต่อ คนผิวด�ารุ่นแรก ๆ เขาจึงเติบโตมาในบรรยากาศอันเข้มข้น

ของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิแห่งความเสมอภาคของคนผิวสี บ้านเกิดของเขานั้น เป็นเขตที่มีการ

เลือกปฏิบัติระหว่างคนผิวด�าและผิวขาวอย่างสูง มีการเฆี่ยนตีทาสผิวด�า ไล่ต้อนให้ออกไปท�างานในไร่ 

ช่วงที่เขาเกิดนั้นมีปัญหาสิทธิพลเมืองและการแบ่งแยกผิวระหว่างคนผิวด�าและคนผิวขาว ซ่ึงถือว่า 

เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ

 วีรบุรุษในดวงใจของคิงคือ มหาตมะ คานธี และได้กลายเป็นแบบอย่างของเขาในการต่อสู้เพื่อ

ความเท่าเทียมกันโดยใช้หลักอหิงสา คิงเป็นเด็กที่ร่าเริงและแข็งแรง และเป็นหัวหน้าของกลุ่มเพื่อน  

เขาถูกฝึกให้เป็นคนที่มีความอดกลั้นและมีระเบียบวินัยมาตั้งแต่เด็ก เช่น ต้องไปโรงเรียนสอนศาสนา

และโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ บ่ายไปส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้าน นอนแต่หัวค�่าและตื่นแต่เช้า ต้องสวดมนต ์

ทั้งเช้าและเย็นพร้อมกับเรียนคัมภีร์ไบเบิลร่วมกับพี่น้องคนอื่นๆ ก่อนรับประทานอาหารเย็นก็ต้องสวด

ก่อนและที่ส�าคัญคือเขาถูกห้ามไม่ให้ไปยังแหล่งของคนผิวขาว และถูกห้ามไม่ให้คบค้าสมาคมกับคน 

ผิวขาว

 สิง่แวดล้อมเป็นตวัผลกัดนัให้เขาหนัมาชืน่ชมมหาตมะ คานธ ีและไม่ยอมรบัแนวคดิการแบ่งแยก

ที่ไร้ความยุติธรรมนี้ ซึ่งท�าให้เขากลายเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้น เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมพ่อของคิงต้องการ

ให้เขาเป็นนักเทศน์ แต่คิงอยากจะเป็นแพทย์ แต่เมื่อต้องประสบกับการถูกดูหมิ่นดูแคลนจากคนขาว 

ท�าให้เขาเริ่มหันมาสนใจที่จะเป็นทนายความ พ่อจึงได้ส่งเขาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยมอร์เฮาส์ (พ่อของ

เขาเป็นศิษย์เก่าทีน่ี)่ เขาสนใจด้านการฝึกให้เป็นนกัพดู และได้รบัรางวลัในการประกวดวาทศลิป์ประจ�าปี
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ของมหาวทิยาลยั เป็นนกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดเียีย่ม เมือ่เรยีนถงึปีสามเขาจงึตดัสนิใจทีจ่ะเป็นนกัเทศน์ 

พ่อของเขารู้สึกยินดีมากเมื่อทราบเรื่องการตัดสินใจนี้ จนในปี 1947  เขาก็รับศีลเพื่อเป็นนักเทศน์

 สมัยเรียนคิงยังคงเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์, ท�างานต่างๆ เพื่อเรียกร้องให้คนผิวด�าได้

ตระหนกัถึงความเข้มแข็ง และสทิธแิห่งความเท่าเทยีมกนัของการเกดิมาเป็นมนุษย์ โดยใช้ “การศกึษา” 

เป็นแสงเทียนน�าทาง เขาได้กลายมาเป็นนักเรียกร้องสิทธิมนุษยชนและนักปฏิรูปสังคม นอกเหนือจาก

การเป็นศาสนาจารย์ด้วยวัยเพียง ๒๗ ปี มีเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนผิวขาวและผิวด�าเกิดขึ้น

หลายครั้ง ซึ่งมีความรุนแรงด้วย จนมีความเห็นใจที่หลั่งไหลมาจากที่ต่างๆ ต่อชะตากรรมของคนผิวด�า 

ช่วยกดดันให้ประธานาธิบดีคนต่อมาคือ นายลินดอน บี จอห์นสัน ยินยอมออกกฎหมายว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชนในที่สุดเมื่อปี ค.ศ.1964 

 ในปีเดียวกันกับที่มีการออกกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ดร.มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ได้รับ

รางวลัโนเบล ผลของการออกหน้าเป็นแกนน�าการเคลือ่นไหวของคงินัน้ ท�าให้หลายฝ่ายไม่พอใจเขาและ

วางแผนทีจ่ะก�าจดัเขาออกไป บ้านของเขาถูกปาระเบดิหลายครัง้ และครัง้ทีเ่กือบท�าให้คงิตายคอืระเบดิ

เมื่อเดือนมกราคม ๑๙๕๗ ระเบิดลูกนั้นวางไว้หน้าทางเข้าบ้านของเขา แต่โชคยังดีท่ีระเบิดเกิดถูกพบ

และถูกเก็บกู้ได้ก่อน แม้บาทหลวงคิงจะรอดพ้นการลอบสังหารหลายครั้ง แต่กระนั้นสี่ปีต่อมาเขาต้อง 

เสียชีวิตลงจากการถูกลอบสังหารด้วยน�้ามือจากชายผิวขาว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 1968
9

 9
 ประวัติและแนวคิดการแก้ไขความขัดแย้งของ มาร์ตินลูเธอร ์< [ Online], (Available URL) : http://

srithai.hypemart.net/environment.html > [16 พฤศจิกายน 2560]
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โคฟี อันนัน (Kofi Annan)

 ชาติภูมิ

 โคฟี อันนัน (Kofi Annan) เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน ค.ศ.1938 เมืองกุมาซี (Kumasi) ในเขต

อาณานคิมโกลด์โคสขององักฤษ (Gold Coast) ซึง่คอืประเทศกานา ทวปีแอฟริกาในปัจจุบนั นายอนันนั

เป็นบตุรคนที ่๔ ในครอบครวัท่ีมกีารศึกษาด ีสามารถสือ่สารได้ทัง้ภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส รวมไปถึงภาษา

ท้องถิ่นแอฟริกา 

 การศึกษา

 เขาเข้ารับการศึกษาที่ University of Science and Technology เมืองกุมาซี และส�าเร็จ 

การศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์จาก Macalester College เมืองเซนต์ปอล (St. Paul) มลรัฐมินเนโซตา 

ประเทศสหรฐัอเมรกิาในปี ค.ศ. ๑๙๖๑ จากนัน้ เขาได้ศกึษาต่อในระหว่างปี ค.ศ. 1961-1962 ในระดับ 

Graduate Studies สาขาเศรษฐศาสตร์ที่ Institute of International Affairs เมืองเจนีวา (Geneva) 

สมาพนัธรฐัสวิส และส�าเรจ็ปรญิญาโทสาขาการบรหิาร (Master of Science degree in management) 

จากสถาบัน Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๒ นายอันนัน

สมรสกับนาง Nane และมีบุตรรวม ๓ คน 

 บทบาททางสังคม 

 ในปี ค.ศ. 1962 นายอันนันเริ่มมีบทบาทในแวดวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการ

สหประชาชาติ โดยเข้าท�างานด้านงานบริหารและงานงบประมาณขององค์การอนามัยโลก (World 

Health Organization: WHO) จากนั้นได้ร่วมงานในคณะ Economic Commission for Africa in 

Addis Ababa ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations High Commissioner 

for Refugees: UNHCR) เมืองเนจีวา จากนั้นได้ด�ารงต�าแหน่งระดับสูง หลากหลายต�าแหน่งที่ 

ส�านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รวมถึงกิจการด้านทรัพยากรมนุษย์ 

(ระหว่างปี ค.ศ. 1987-1990) งานงบประมาณและการเงิน (ระหว่างปี ค.ศ. 1990-1992) และงานด้าน

การรักษาสันติภาพ Peacekeeping (ระหว่างมีนาคม ค.ศ. 1992 – ธันวาคม ค.ศ. 1996) 
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 ผลงานที่ส�าคัญ

 ผลงานอันมีชื่อเสียงของเขาในช่วงเวลาดังกล่าว อาทิ การปฏิบัติงานรักษาสันติภาพในต�าแหน่ง 

Under-Secretary-General ซึ่งดูแลเจ้าหน้าท่ีทหารและเจ้าหน้าท่ีพลเรือนมากกว่า ๗๐,๐๐๐ คน 

ที่ปฏิบัติงานสหประชาชาติอยู่ท่ัวโลก และด�ารงต�าแหน่งผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ 

(Special Representative of Secretary General) เพื่อดูแลยูโกสลาเวีย ในระหว่างปี ค.ศ. 1995 – 

1996 และการดูแลส่งคณะเจ้าหน้าที่สหประชาชาติมากกว่า ๙๐๐ คน กลับจากอิรักจากกรณีความ 

ขัดแย้งระหว่างอิรักและคูเวต 

  กระทั่งเดือนธันวาคม ค.ศ. 1996 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Security Council: UNSC) จึงได้เสนอชื่อนายโคฟี อันนัน และได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่ 

แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UNGA) ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ

สหประชาชาต ิซึง่เป็นล�าดบัที ่๗ โดยเริม่ด�ารงต�าแหน่งเมือ่วนัที ่๑ มกราคม ค.ศ. 1997 ทัง้นี ้นายอนันนั

ในฐานะเลขาธิการสหประชาชาติได้แสดงบทบาทส�าคัญหลายด้าน อาทิ การมุ่งมั่นปฏิรูปองค์การ

สหประชาชาติให้มีประสิทธิภาพ การผลักดันเรื่องสิทธิมนุษยชน การตั้งเป้าหมายการพัฒนาแห่ง

สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDG) และความอุตสาหะในการน�า สหประชาชาติ

ให้ใกล้ชิดกับภาคประชาสังคมมากยิ่งขึ้น

 ด้านการรักษาสันติภาพ นายโคฟี อันนัน ได้มีบทบาทเป็นสื่อกลางในการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท

ระหว่างประเทศ (Good Office) ทั้งกรณีอิรัก ปี ค.ศ. 1998 กรณีไนจีเรีย ปี ค.ศ. 1999 กรณีอิสราเอล- 

เลบานอน ปี ค.ศ. 2000 รวมไปถึงการรักษาสันติภาพในลิเบียและติมอร์ตะวันออก ส่งผลให้องค์การ

สหประชาชาติมีบทบาทเชิงรุกอย่างต่อเนื่องในการสร้างสันติภาพให้แก่โลก 

  จากผลงานด้านสนัตภิาพอนัเป็นทีป่ระจกัษ์ ส่งผลให้ในปี ค.ศ. 2001 คณะกรรมการรางวลัโนเบล 

มอบรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพให้แก่นายโคฟี อันนัน และองค์การสหประชาชาติในฐานะที่ทุ่มเทการ

ท�างานเพื่อสันติภาพและการยกระดับ องค์การสหประชาชาติ และในปีถัดมา รัฐสมาชิกสหประชาชาติ

ได้มีมติให้นายโคฟี อันนัน ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการฯ ต่อเป็นสมัยท่ี ๒ โดยเริ่มในวันที่ ๑ มกราคม  

ค.ศ. 2002 ซึง่นายอันนันยังคงเดินหนา้เสริมสร้างสันติภาพและมนษุยธรรมในด้านต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง

จวบจนครบวาระในปี ค.ศ. 2006

 แม้ภายหลังการก้าวลงจากต�าแหน่งเลขาธกิารฯ วาระที ่๒ ประชาคมนานาชาติยงัคงให้การยอมรบั

นายโคฟี อันนัน มาจนถึงปัจจุบัน ในการท�าภารกิจต่าง ๆ เพื่อสันติภาพและการส่งเสริมมนุษยชนรวม

ไปถึงเป็นผู้ท�าให้สหประชาชาติมีบทบาทแข็งขันอย่างมาก โดยล่าสุด (ค.ศ. 2012) นายอันนันได้ปฏิบัติ
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หน้าที่ทูตพิเศษของสหประชาชาติและสันนิบาตอาหรับ เพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้าง

สันติภาพในซีเรีย ซึ่งก�าลังเป็นที่สนใจของประชาคมโลกในขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง
10

 สรุป พุทธสันติวิธีเพ่ือสร้างความปรองดอง สืบเนื่องจากความขัดแย้งในสังคมไทยมีขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องและทวีความรุนแรงตลอดมา เกิดข้ึนจากหลายเหตุปัจจัย น�าไปสู่การแตกแยกทางความคิด  

การแบ่งฝักฝ่าย และเกดิความไม่ลงรอยกนัทางความคดิ ไม่สามารถทีจ่ะประสานรอยร้าวทีเ่กดิจากความ

ไม่เข้าใจร่วมกันให้เป็นเอกภาพได้ ภาวะความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นนี้มิใช่เฉพาะในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเท่านั้น 

ปัญหาเหล่านี้ลุกลามไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง แม้กระทั่งศาสนา จนเกิดขบวนการที่น�า

ปัญหาต่างๆ เหล่านั้นโยงไปสู่การแบ่งแยกทางสังคมจนยากที่จะก่อให้เกิดสังคมสมานฉันท์ได้โดยง่าย 

ทัศนะท่ีว่าสันติภาพคือสภาพท่ีปราศจากความขัดแย้ง ตั้งอยู่บนสมมติฐานความเชื่อที่ไม่เป็นความจริง

สองประการ คือ 

 ๑. ความขัดแย้งของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้ 

 ๒. ความขัดแย้งเป็นสิ่งเลวร้ายหรือเป็นปัญหา 

 สมมติฐานข้อแรกถูกวิจารณ์ว่าเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ ปัญหาของมนุษย์จึงอาจมิใช่การขจัด

ความขัดแย้งให้สูญสิ้นไป เพราะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ หากแต่อยู่ท่ีว่ามนุษย์จะแก้ไขความขัดแย้ง 

ในแต่ละเรือ่งด้วยวธิใีด สมมตฐิานข้อท่ีสองได้รบัการโต้แย้งว่า ความขัดแย้งเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีมอียูท่ั่วไป

ในสังคมและมิใช่เป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไป เพราะบางครั้งความขัดแย้งก็เป็นประโยชน์ได้ บางครั้งความ 

ขดัแย้งในสงัคมกท็�าหน้าทีป่ระดจุลิน้นริภยั (Safety value) ซ่ึงช่วยผ่อนคลายความเป็นศตัรูกนัและกนั

ให้เบาบางลงได้ นอกจากนั้นยังช่วยตอกย�้าเอกลักษณ์ของกลุ่มให้ชัดเจนข้ึนในกรณีท่ีเกิดความขัดแย้ง

กับกลุ่มและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและดุลยภาพนอกจากนั้นความขัดแย้งยังเปรียบเสมือน

สญัญาณเตอืนสงัคมว่า ปัญหาก�าลงัคกุรุ่นอยู ่ความขดัแย้ง จงึไม่ใช่สิง่ทีต้่องลบให้หายไปจากสงัคมมนษุย์

โดยสิ้นซาก นักวิจัยสันติภาพคงต้องถามปัญหาว่าจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ให้ยุติลงด้วยสันติ

อย่างไรมากกว่า เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบวิถีชีวิตสังคมนิยม ด้วยความสมัครใจของประชาชน 

ปราศจากการใช้อ�านาจของรฐั และมหาตมะ คานธใีห้ทศันะว่า “รูปแบบการปกครองทีดี่นัน้จ�าเป็นต้อง

ให้ประชาชนมีส่วนในการปกครองตนเองจะท�าให้เกิดลักษณะในการปกครองโดยรัฐบาลที่ได้มาจาก

ประชาชนปกครองประชาชน วิถีทางต่างๆ ท่ีประชาชนจะปกครองหรือสามารถปกครองตนเองได้นั้น 

คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยถ้าประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองมากขึ้น รูปแบบการ

 10
 [ Online], (Available URL) : http://www.thaiafrica.net/th/famous/detail.php?ELEMENT_

ID=1020 [16 พฤศจิกายน 2560]
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ปกครองกจ็ะมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน ถ้าประชาชนมส่ีวนร่วมน้อยลงความเป็นประชาธปิไตย

ก็มีน้อยลง

 ถ้าประชาชนเป็นใหญ่ในบ้านเมอืงความขดัแย้งในสงัคมกน้็อยเพราะว่าต่างยอมรบัเสยีงส่วนใหญ่

ในสังคมยอมรับกติกาที่ร่วมกันตั้งขึ้นมาปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ก็จะหมดไป
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