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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพโดยทั่วไป 2. เพื่อศึกษา

พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ และ 3. เพ่ือวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพ

ตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเน้นการวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษาจากพระไตรปิฎก 

และจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยปรากฏว่า สันติภาพโดยทั่วไปตามทัศนะของพุทธปรัชญา หมายถึง ความสงบ หรือ

ความมีสันติ ซึง่มหีลายระดับด้วยกันตามผลทีไ่ด้รบัจากการฝึกฝนของตนเอง ตัง้แต่ปถุชุน ทีม่ศีลี 5 ไปจนถงึ

พระอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้ที่เข้าถึงพระนิพพาน ด้วยการมุ่งเน้นให้ค�านึงถึงเหตุผลแห่งการที่จะท�าให้เกิดความ 

ไม่สงบสุข ทั้งในทางกาย วาจา และใจ ด้วยสุจริต 3 คือ คิดดี พูดดี และท�าดี โดยเฉพาะในด้านจิตใจที่พุทธ

ปรชัญาต้องการให้รูจั้กเรยีนรูเ้พือ่แยกแยะดีชัว่ออกจากกนัได้ เพือ่ความสงบสขุของตนเองและผูอ้ืน่หรอืสงัคม

ส่วนรวม แล้วหมัน่เพยีรฝึกฝนตนตามแนวทางของพทุธปรชัญาตามก�าลงัความสามารถ หรอืตามสถานภาพ

ของตนเองที่เป็นอยู่ในสังคม 

พุทธปรชัญาเรือ่งสันติภาพตามทศันะของพทุธทาสภกิขุ คอื ความสงบสขุท่ีเกดิจากจติใจของบุคคล

ผู้มีศีลธรรมอันดีงามและชอบธรรมไว้คอยก�ากับดูแลกาย วาจา และใจ ตามแนวทางของพุทธปรัชญา  

มี 2 ระดับ ได้แก่ ความสงบของผู้ที่ยังมีกิเลสเจือปน เป็นสันติภาพในแง่ของภาษาคน และความสงบของ 

ผู้ที่ส้ินจากกิเลสเจือปนแล้ว เป็นสันติภาพในแง่ของภาษาธรรม ซึ่งมีอยู่ในระดับบุคคล สังคม และโลก  

ซึง่มคีวามหมายครอบคลมุไปถงึความสงบของสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ วตัถุ คอื สิง่ท่ีเป็นปกตติามธรรมชาติ

ทั้งหลาย ทางจิต และทางสติปัญญา ด้วยความเข้าใจต่อบริบทของชีวิต โดยอาศัยศีลธรรมท่ีดีงามเป็นข้อ

ประพฤติตนบนความเห็นที่ชอบถูกต้องในด�าเนินชีวิตอย่างผู้มีปัญญา คือ รู้และเข้าใจในการคิด พูด และท�า 

ตามความเหน็ท่ีถูกต้องชอบธรรมของตนโดยให้ยดึหลกัศลีธรรมเป็นใหญ่ ไม่เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตนในฐานะ

ทีเ่ป็นเพือ่นเกดิ แก่ เจบ็ และตาย ทีอ่ยูร่่วมโลกเดยีวกัน ทัง้สนัตภิาพในระดบัโลกียะ คอืผูท้ีย่งัมกิีเลสเจอืปน 

และระดับโลกุตตระของผู้ที่ไร้ซึ่งกิเลสอาสวะเจือปนที่มีต่อบุคคล สังคม และโลก คือ สันติภาพอันแท้จริง

1 ศน.ม. (พุทธศาสนาและปรัชญา) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
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การวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ พบว่า ประโยชน์สันติภาพ

ในระดบัโลกยีะทัง้ทีเ่ป็นของบคุคล สงัคม และโลก ล้วนแต่เป็นความสงบสขุ ความสนัต ิทีเ่กือ้กลูสมัพนัธ์กนั 

กล่าวคือ เมื่อบุคคลมีความสงบสุข สังคมอื่น ๆ ก็มีความสงบสุขด้วย และประโยชน์สันติภาพในระดับ  

โลกตุตระ ทัง้ทีเ่ป็นของบุคคล สงัคม และโลก ล้วนก่อให้เกิดความสงบสขุ ความมสีนัตภิาพแก่ตนเองได้อย่าง

สูงสุดแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์อื่น ๆ แก่ทุกสังคม และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้มากเช่นเดียวกัน

ค�าส�าคัญ: 1. สันติภาพ 2. พุทธปรัชญา 3. สันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

ABSTRACT

This research serves the purposes: 1. to study Buddhist philosophy on peace in 

general, 2. to pursue Buddhist philosophy on peace in Buddhadasa’s point of views, and 

3. to analyze philosophy on peace in his points of views. It has been conducted through 

the qualitative research methodology, garnering data from relevant secondary sources. 

Outcomes of the research have revealed the following findings: According to  

Buddhist philosophy, peace in general refers to tranquil or state of calmness, having many 

levels; it stems from self-practice, ranging from a person observing five precepts to an 

Arahant who has attained Nirvana by having put the emphasis on mulling reasons that lead 

to unrest in bodies, in words and minds through three good conducts. Specifically in the 

aspect of mind, Buddhist philosophy requires ones to learn how to enable them to abstract 

good deeds from bad ones for the sake of their own and others’ happiness or of the  

society in all. Thereafter, they make the greatest efforts following the approach of Buddhist 

philosophy owing to their powers of abilities or their own potentials that prevail in the 

society. 

Buddhist philosophy on peace following Buddhadasa’s point of views is blissful 

peace stemming from benign and righteous person’s mind in order to direct and take good 

care of body, speech and mind. According to the approach of Buddhist philosophy, there 

are two levels of peace. The first belonging to anyone with defilements is the peace in the 

perspective of human language. Another level is the peace of someone who has no  

defilements at all, namely, one who attains Nirvana. it is peace in the perspective of 

dharma language, which exists in the levels of persons, society and the world. It has its 

meaning covering the peace of society, politics, economy, which is normal in nature, its 

meaning embracing the peace of society, politics and economy. As to material, peace is 

prevalent in natures, in mind and wisdom. With understanding of the context of life through 

good morality, ones who have peace in mind behave themselves on the way of right 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2559 179

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

thoughts, living their life as a man of wisdom, namely, knowing and understanding of  

thinking, speaking and acting following their own right thoughts based morality as the most. 

Moreover, they should not look for their own interests, treating others as friends living in 

the same world with the same destiny. Peace in both the worldly level and transcenden-

tal one is the real peace.

Results of analyses of Buddhist philosophy on peace according to Buddhadasa’s 

point of views have revealed following findings. Benefits of peace in the worldly level 

belonging to a personal, society and the globe are all happiness and peace which are in-

terconnected with another, i.e., when a person experience happiness, other societies are 

happy as well. Benefits of peace at transcendent level belonging to a person, society and 

the globe not only bring about calm and peace to oneself completely, but also generate 

other benefits to every society and other environments as much as possible.

Keywords: 1. The peace 2. Buddhist philosophy 3. The peace Buddhist philosophy from 

Buddhadasa Bhikku’s of concept

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

แนวคิดในเรื่องสันติภาพในปัจจุบัน ได้ถูกน�ามากล่าวถึงอย่างกว้างขวางหลายมุมมองตามทัศนะ

ของผูท่ี้ศกึษา ซึง่มทีัง้ในสงัคมระดบัเลก็ตัง้แต่ครอบครวัไปจนถงึสงัคมระดบัโลก แต่ในทศันะต่าง ๆ  เหล่านัน้ 

พุทธทาสภิกขุ มองว่า สันติภาพในพุทธปรัชญา มิได้มีจ�ากัดอยู่เพียงแค่ความไม่ต้องการความเดือดร้อน 

ไม่สงบสุขต่าง ๆ  ของมนุษย์โดยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้น สันติภาพตามทัศนะของชาวโลกจึงยังไม่ใช่สันติภาพอัน

แท้จริง ซ่ึงยงัมลีกึออกไปยิง่กว่าความเข้าใจของคนในระดบัธรรมดา ซึง่จะเหน็ได้จากความต้องการสนัตภิาพ

ของคนปัจจุบัน แต่ก็ยังไม่อาจที่จะท�าให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นได้อย่างแท้จริง ยังมีการเบียดเบียนสร้าง

ทุกข์ให้แก่กันและกันอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น ประเด็นความเข้าใจและมุมมองในเรื่องดังกล่าวของเรื่อง

สันติภาพ จึงเป็นปัญหาส�าคัญที่จะต้องเรียนรู้และศึกษา เพื่อให้เกิดทัศนะที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่า  

ความต้องการสงบสุขในเบื้องต้นของมนุษย์นั้น จึงไม่อาจที่ท�าให้เกิดสันติภาพแก่ตนเองหรือสังคมได้ 

อย่างแท้จริงเช่นสังคมโลกในปัจจุบัน (พุทธทาสภิกขุ, 2531, หน้า 52)

ความส�าคัญของพทุธปรชัญาเรือ่งสนัติภาพ ตามทัศนะของพทุธทาสภกิขุ มคีวามเกีย่วข้องกับมนษุย์

ทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ เพราะชีวิตทุกชีวิตล้วนแต่ต้องการสันติภาพและอยู่ได้ด้วยความมีสันติภาพ เพราะเมื่อ

ใดท่ีมนุษย์ขาดความเป็นอิสรภาพที่มีอยู่แก่ตน ขาดความสงบร่มเย็นทั้งในทางร่างกายและจิตใจแล้ว  

มนุษย์ทุกคนจึงต้องลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสันติภาพอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับสังคม 

โลกมนุษย์มาช้านานแล้ว เช่น การเรียกร้องของคนในยุคที่มีการซื้อขายคนเอาไปเป็นทาสแรงงาน หรือการ

เรยีกร้องสันติภาพในปาเลสไตน์ การเรยีกร้องสนัตภิาพในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย การเรยีก

ร้องของกลุ่มสตรีเพื่อหยุดการเอารัดเอาเปรียบคุกคามในทางเพศ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่า สันติภาพ 
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เป็นความต้องการของคนทัว่ทัง้โลก และมสีภาพปัญหาและระดบัของความรนุแรงเพิม่สงูขึน้ ซึง่ปรากฏเป็น

ข่าวในสื่อต่าง ๆ  ให้ได้พบเห็นอยู่เสมอ เนื่องจากสันติภาพภายนอกที่ทุกคนมุ่งหวังที่จะให้เกิดนั้น เป็นสิ่งที่มี

มูลเหตุพื้นฐานมาจากการขาดสันติภาพที่มีอยู่ภายในจิตใจของตน ซึ่งได้แก่ การถูกควบคุมจากอ�านาจของ

กิเลสตัณหา ที่ก่อเกิดความไม่สงบสุขต่าง ๆ แก่ตนเองและสังคมส่วนรวมได้นั่นเอง ดังนั้น พุทธปรัชญาเรื่อง

สันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ จึงเป็นสันติภาพที่มองลึกลงไปจากความปกติอันเป็นความต้องการ

ตามวถิขีองชาวโลกโดยทัว่ไป สนัตภิาพทีจ่ะเกดิขึน้ได้อย่างแท้จรงินัน้ จะต้องเกดิขึน้มาจากจติส�านกึดทีีม่อียู่

ภายใน อันเน่ืองมาจากการถกูฝึกขดัเกลาให้เบาบางจากรากเหง้าแห่งอกศุลมลู หรอืถึงจนหมดสิน้แล้วเท่านัน้ 

คือ โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่จ�าเป็นต้องศึกษา เพราะเกี่ยวข้องกับสันติภาพของมนุษย์ในทุกระดับ

ทั้งระดับบุคคล ระดับสังคม และระดับโลก (ทศพล ป้องไพบูลย์, 2549, หน้า 6)

พทุธปรชัญาเรือ่งสนัตภิาพตามทศันะของพทุธทาสภกิข ุเป็นอกีทศันะหนึง่ทีม่องปัญหาของเรือ่งนี้

ว่า การสร้างสันติภาพที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่สังคมของโลกมนุษย์ได้นั้น จะต้องแก้ไขที่จิตใจของตนเป็น

ส�าคญั กล่าวคอื ถ้ารู้จักการฝนจิตใจให้มองเหน็โลกตามความเป็นจรงิด้วยสตปัิญญาแล้ว กจ็ะเข้าใจโลกเข้าใจ

ตนเองตามความเป็นจริง อ�านาจของกิเลสตัณหาท้ังหลายท่ีบีบคั้น ก็จะลดน้อยเบาบางลงตามก�าลังความ

สามารถจนถึงดับสนิท ซึ่งจะท�าให้เกิดสันติภาพความสงบสุขได้ท้ังภายในและภายนอก ท้ังแก่ตนเองและ 

ผูอ้ืน่ และเมือ่จติใจสงบสขุ ไม่อยูใ่นอ�านาจของกเิลส การคดิ พดู และท�า กย่็อมจะออกมาในทางทีดี่มเีหตผุล 

เป็นคุณประโยชน์ปราศจากโทษ ตามหลักการของพุทธปรัชญา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา เพราะฉะนั้น  

งานวิจยัในเร่ืองน้ี จึงเป็นอกีแนวทางหนึง่ทีจ่ะท�าให้ทกุคนได้เรยีนรูถ้งึสนัตภิาพอนัแท้จรงิในพทุธปรชัญาตาม

ทัศนะของพุทธทาสภิกขุว่า เมื่อก�าจัดตัวตนคือความยึดถือมั่นให้เบาบางลงได้บ้างแล้ว สังคมส่วนรวมก็จะ

เกิดความสงบสุขร่มเย็นลงได้ มีความเป็นอิสรภาพ ปลอดโป่รง จากการควบคุมด้วยอ�านาจของกิเลส  

เริ่มจากการฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่รู้จักมีคุณธรรม จริยธรรม ในเบื้องต้น ได้แก่ เบญจศีล-เบญจธรรม เป็นต้น 

(ประสิทธิ์ พรหมวิชิต, 2549, หน้า 85)

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะท�าการวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่อง

สันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ ว่า สันติภาพในพุทธปรัชญาตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ  

มรีายละเอยีดและสาระส�าคญัอย่างไร ทีส่ามารถจะน�าไปใช้เป็นแนวทางเพือ่ศกึษาพฒันาความรูค้วามเข้าใจ

ของคนในสงัคม ซึง่น่าทีจ่ะท�าให้เกดิความผาสกุแก่คนในชาตหิรอืหมูค่นในสงัคมได้เป็นอย่างดยีิง่ขึน้ในโอกาส 

ต่อไป โดยผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังต่อไปนี้ คือ

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพโดยทั่วไป

2.2  เพื่อศึกษาพุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

2.3  เพื่อวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ
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3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

3.1  ท�าให้ทราบพุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพโดยทั่วไป

3.2  ท�าให้ทราบพุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

3.3  ท�าให้ทราบการวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

3.4  น�าผลจากการวิจัยไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวิจัย และเผยแผ่หลักค�าสอนเกี่ยวกับ

ประโยชน์ของพุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

4.  วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเน้นการวิจัยทางเอกสาร 

(Documentary Research) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

4.1  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปิฎกภาษาไทย 

ฉบับหลวง พุทธศักราช 2525

4.2  รวบรวมเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) จากอรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์  

วิเสสต่าง ๆ และจัดล�าดับความเกี่ยวข้อง ความส�าคัญในเรื่องเหตุผล และที่มา เพื่อแยกประเภท

4.3  รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดพทุธปรชัญาเรือ่งสนัตภิาพตามทัศนะ

ของพุทธทาสภิกขุ

4.4  น�าเสนอผลการวิจัย โดยรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

5.  ผลการวิจัย

การศกึษาเชงิวเิคราะห์พทุธปรชัญาเรือ่งสนัตภิาพตามทศันะของพทุธทาสภกิขุ พบว่า พทุธปรชัญา

เรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ คือ ความสงบสุขที่เกิดจากจิตใจของบุคคลผู้มีศีลธรรมอันดีงาม

และชอบธรรมไว้คอยก�ากับดูแลกาย วาจา และใจ ตามแนวทางของพุทธปรัชญา มี 2 ระดับ คือ ความสงบ

ของผูท้ีย่งัมกีเิลสเจือปน และความสงบของผูท้ีส่ิน้จากกเิลสเจอืปนแล้ว คอืพระนพิพาน ซึง่จดัเป็นสนัตภิาพ

อนัแท้จรงิของบคุคล และมีความหมายครอบคลมุถงึความสงบของสงัคม การเมอืง เศรษฐกจิ วตัถ ุ(ธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมทั้งหลาย) และความสงบทางจิต หรือทางสติปัญญาด้วย ดังนั้น สันติภาพ จึงมีนัยที่ต่างกัน  

กล่าวคือ ความต้องการสันติภาพขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้ที่ต้องการสันติภาพว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับใด 

คือ ผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับกิเลสอาสวะ ก็จะมีทัศนะเป็นไปตามบัญญัติของโลกหรือเป็นตาม ที่พุทธทาสภิกขุ

ท่านเรียกว่า “สันติภาพในระดับโลกียะ” (ภาษาคน) และผู้ที่ไร้ซึ่งกิเลสอาสวะก็เรียกว่า “สันติภาพในระดับ

โลกุตตระ” (ภาษาธรรม)
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6.  สรุปผลการวิจัย

6.1  พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพโดยทั่วไป

 จากการวิจัย พบว่า พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพโดยทั่วไป ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

 สนัติภาพโดยทัว่ไปตามทศันะของพทุธปรชัญา หมายถึง ความสงบ หรอืความมสีนัต ิซ่ึงมหีลาย

ระดับด้วยกันตามผลที่ได้รับจากการฝึกฝนของตนเอง เช่น ความสงบกาย สงบใจ ของผู้ที่ยังเป็นปุถุชน ที่มี

ศีล 5 หรือ ศีล 8 และความสงบกาย สงบใจของอริยชน หรือพระอริยบุคคล ที่มีตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป 

จนถึงพระอรหันต์ เป็นต้น

 ลักษณะของสันติภาพตามหลักพุทธปรัชญา มีลักษณะสันติภาพ 2 ลักษณะ คือ 

 1.  สันติภาพภายนอก และสันติภาพภายใน เกิดขึ้นได้จากการสร้างสันติภาพภายนอกด้วย

ศีลในระดับพื้นฐาน คือ ศีล 5 และการสร้างสันติภาพภายนอกด้วยศีลในระดับกลาง มีศีล 8 และ ศีล 10  

ซึ่งจะมีผลท�าให้เกิดการเลิก ลด ละ วาง สิ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งความไม่สงบต่าง ๆ  ในทางกาย และท�าให้กายนั้น 

เกิดสันติภาพขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง

 2.  สันติภาพภายใน เป็นการสร้างความสงบด้วยหลักของไตรสิกขา คือ การสร้างสันติภาพ

ภายในด้วยศลี การสร้างสนัติภาพภายในด้วยสมาธ ิและการสร้างสนัตภิาพภายในด้วยปัญญา เพราะสนัตภิาพ

ภายใน เป็นการฝึกฝนตนเองเพ่ือให้หลุดพ้นจากอ�านาจของกิเลสท้ังหลายด้วยหลักของไตรสิกขา คือ  

ศีล สมาธิ และปัญญา กล่าวคือเมื่อมีศีลมั่นคงสมบูรณ์ สมาธิก็จะเกิด เมื่อสมาธิเกิดแนบแน่นมั่นคงปัญญาก็

จะเกิด จนท�าลายล้างกิเลสลงได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ความสว่างสงบร่มใจก็จะบังเกิดขึ้นสูงสุด ที่เรียกว่า “พระ

นิพพาน” และนั่นคือสันติภาพอันแท้จริงของพุทธปรัชญา 

 ประเภทของสันติภาพตามหลักพุทธปรัชญา มี 2 ประเภท คือ

 1.  สันติภาพในระดับโลกียะ เป็นสันติภาพที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินชีวิตของผู้ครองเรือน  

ที่ต้องปฏิบัติตนต่อสมาชิกในฐานะต่าง ๆ ที่ตนเป็นอยู่ เช่น ในฐานะบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรธิดา 

ส่วนหนึ่ง เช่น 

  1.  ในฐานะสามีที่ต้องท�าต่อภรรยา คือ ยกย่องภรรยาให้เกียรติ ให้มีหน้าท่ีในสังคม ไม่

เหยียดหยามหรือท�าให้สะเทือนใจ ทะนุถนอมรักใคร่ให้ชีวิตครอบครัวอบอุ่น มอบให้ภรรยารับผิดชอบ

การเรือนได้เต็มที่ ให้เครื่องประดับและอาภรณ์ 

   หรอืในฐานะภรรยาทีต้่องท�าต่อสาม ีคอื จดัแจงควบคมุกจิการภายในบ้านให้เรยีบร้อย

อดุหนุนเครอืญาตขิองสามมีใิห้แหนงใจ เอาใจรกัภกัดไีม่จดืจาง สะสมทรพัย์เศรษฐกจิมัน่คง ท�าภารกิจหนกั

เบาทุกประเภทด้วยความฉลาดปราดเปรียว 

  2.  ในฐานะบุตรธิดาที่ต้องท�าต่อบิดาและมารดา คือ เลี้ยงดูด้วยอาหาร และเอาอกเอาใจ

ท่าน ท�างานแทนตนเมือ่สามารถ รักษาจารีตประเพณีของสกลุไว้ ประพฤตเิป็นทายาททีด่น่ีาไว้วางใจ ท�าบุญ

อุทิศส่วนกุศลให้ตามโอกาสเมื่อท่านได้ละจากโลกนี้ไปแล้ว

   หรือในฐานะบิดา มารดา ที่ต้องท�าต่อบุตรธิดา คือ ป้องกันมิให้หลงผิดเสียคน ปลูกฝัง

นิสัยดีงาม ส่งเสริมให้ศึกษาและรู้จักเลี้ยงชีพ หาคู่ครองที่เหมาะสมให้ มอบทรัพย์สินหรือมรดกให้
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   และอกีส่วนหน่ึงเป็นสนัติภาพทีเ่กดิขึน้จากการด�าเนนิชวีติ ทีต้่องอาศยัใช้ความสมัพนัธ์
ต่อกนัในสงัคม ได้แก่ การด�าเนนิชีวติทีต้่องเกีย่วข้องกบับคุคลภายนอก ในฐานะต่าง ๆ  เช่น เป็นนกัปกครอง 
เป็นผูบ้รหิารงาน เป็นมติรสหายหรอืเป็นเพือ่นฝงูกนั หรอืเป็นหลกัสนัติภาพทีเ่กดิขึน้จากการสร้างสัมพนัธไมตรี 
กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวเดียวกัน ด้วยหลักคุณธรรมความดีงามที่ได้ปฏิบัติต่อกัน อันจะ
เป็นการสร้างความสงบ ความมีสันติให้แก่ผู้ครองเรือน เช่น 

   1.  ในฐานะเพ่ือนท่ีต้องท�าต่อมิตร คือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พูดจาปลอบใจปราศรัยจูงจิต 
ร่วมแรงร่วมใจท�างานให้จนส�าเร็จ วางตนเป็นกลางและเสมอต้นเสมอปลาย มีจิตซ่ือสัตย์และปรารถนาด ี
ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

    หรือในฐานะมิตรที่ต้องท�าต่อเพื่อน คือ ป้องกันมิให้เพื่อนถูกชักชวนหลงท�าผิด 
คุ้มครองลูกเมียและสมบัติให้ปลอดภัย ปลุกปลอบเป็นที่พึ่งยามว้าเหว่เดือดร้อน สุขก็เคียงคู่กันไป ยากไร้ก็
กอดคอเคียงกัน นับถือญาติของเพื่อนเหมือนญาติสนิทของตนเอง เป็นต้น

   2.  ในฐานะผู ้บังคับบัญชาท่ีต้องท�าต่อผู ้ใต้บังคับบัญชา คือ มอบหมายงานให ้
เหมาะสมแก่วยัและก�าลงัความสามารถ เฉลีย่ของกนิและของใช้เป็นรางวลั มสีวัสดกิารสงเคราะห์ยามเจบ็ป่วย 
แจกของก�านัลและของขวัญแปลก ๆ บ้าง ปล่อยให้เที่ยวเตร่ผ่อนคลายอารมณ์ในงานเทศกาลพิเศษ

    หรอืในฐานะผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีท่�าต่อผูบ้งัคบับญัชา คอื มคีวามขะมกัเขม้นเริม่งาน
ก่อนนายจ้างเสมอ ตรวจงานเรียบร้อยแล้วเลิกงานทีหลัง ซื่อตรงไม่คิดยักยอกกินเศษกินเลย แก้ไขปรับปรุง
การปฏิบัติให้รุดหน้าอยู่เสมอ แพร่เกียรติคุณของนายจ้างและกิจกรรมของวงงานให้รู้ทั่วถึง

   3.  ในฐานะศาสนิกชนที่ต้องท�าต่อนักบวช คือ แสดงน�้าใจเคารพย�าเกรงด้วยกิริยา
มารยาทที่เรียบร้อย พูดจาปราศรัยถ่อมตน นอบน้อม เชิดชูบูชาด้วยน�้าใสใจจริง ยินดีเชื้อเชิญสู่บ้านเรือน
ตลอดเวลา อุปถัมภ์สิ่งบริโภคใช้สอยและบ�ารุงสถาบันให้มั่นคง

    หรอืในฐานะนักบวชทีต้่องท�าต่อศาสนกิชน คอืสัง่สอนมใิห้หลงท�าทุจริตผดิศลีธรรม 
ชกัจงูน�าทางในทางประพฤติชอบ หมายส่งเสรมิให้ก้าวหน้าเจรญิสขุด้วยใจจริง แนะแนวด�าเนนิชีวติใหม่และ
แปลกเสมอ ชี้แจงย�้าบ่อย ๆ ให้เข้าใจชัด จูงใจให้ท�าความดีมีความสุขก้าวหน้ายิ่งขึ้น

   4.  ในฐานะศิษย์ที่ต้องท�าต่ออาจารย์ คือเอาใจใส่คอยต้อนรับ คอยรับใช้อยู่ใกล้ชิด  
เชื่อฟังและว่าง่าย ปรนนิบัติและช่วยท�ากิจท่าน ตั้งใจเรียนโดยเคารพอ่อนน้อม

    หรือในฐานะอาจารย์ที่ต้องท�าต่อศิษย์ คือ อบรมให้วางตนอ่อนน้อม สอนจนเกิด
ความสันทดัจดัเจน ชีแ้จงให้รูแ้จ้งปฏบิตัไิด้จรงิ ให้ก�าลงัใจจนผลงานดีเด่น ฝากฝังให้แสดงผลงานตามโอกาส 

 2.  สันติภาพในระดับโลกุตตระ
  สนัติภาพในระดับโลกตุตระ เป็นสนัตภิาพท่ีเกดิข้ึนจากการด�าเนนิชีวติของนกับวชนัน้ เป็น

ไปเพื่อสลัดทุกข์โดยสิ้นเชิงอันเป็นเป้าหมายขั้นสูงสุด หรือเป้าหลักของพุทธปรัชญา มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบ
เฉพาะ คือ การฝึกฝนพัฒนาร่วมกันระหว่างกายและจิต จนสามารถพัฒนาให้เกิดปัญญาและบรรลุธรรมถึง
ขั้นสูงสุดได้ ทั้งในในฐานะเป็นภิกษุ ในฐานะเป็นสมาชิกแห่งสงฆ์ และในฐานะเป็นผู้สั่งสอน

  และเป็นสันติภาพ อันสูงสุดตามหลักค�าสอนของพุทธปรัชญา คือ พระนิพพาน จากผู้ที่
สามารถฝึกตนเองจนเข้าถงึความเป็นพระอรหนัต์ได้แล้ว โดยมกีารด�าเนนิชีวติแบบนกับวชในพระพทุธศาสนา 
อาศัยศีล สมาธิ และปัญญา เป็นเครื่องขัดเกลาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริง
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  ระดับข้ันของสนัติภาพในระดับโลกตุตระ หมายถึง ระดบัข้ันในการละกเิลสของบุคคล อนั

จะท�าให้เกดิความสงบของจติใจ หรอืเกดิสนัตภิาพตามระดบัขัน้ทีต่นสามารถฝึกฝนได้จนถึงขัน้หลดุพ้นจาก

กิเลสตัณหาเข้าสู่ภาวะนิพพาน เข้าสู่ความเป็นสันติภาพอันแท้จริงหรือสันติภาพอันสูงสุด มี 8 ประเภท คือ 

โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทาคามมีรรค สกทาคามผีล อนาคามมีรรค อนาคามผีล อรหตัตมรรค และ

อรหัตตผล “พระนิพพาน” และพระนิพพานในพุทธปรัชญา นั้นมี 2 ชนิด คือ

  1.  สอุปาทิเสสนิพพาน หรือนิพพานเป็น หมายถึง นิพพานที่ยังมีส่วนเหลือ คือกิเลส 

ทั้งหลายดับไปหมดแล้ว พ้นจากทุกข์ทางใจทั้งปวงแล้ว แต่ยังมีร่างกายอยู่ ท�าให้ต้องทนทุกข์ทางกายต่อไปอีก 

ได้แก่ พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง 

  2.  อนุปาทิเสสนิพพาน หรือนิพพานตาย หมายถึงนิพพานโดยไม่มีส่วนเหลือ คือพ้นจาก

ทุกข์ทั้งปวง ทั้งทางกาย และทางใจอย่างสิ้นเชิง ได้แก่ พระอรหันต์ที่ตายแล้วนั่นเอง ซึ่งเรียกได้อีกอย่างว่า 

ปรนิิพพาน (ปร ิ= โดยรอบ, ปรนิพิพาน = นพิพานโดยรอบทกุส่วน คอืทัง้ร่างกายและจติใจ คอืนพิพานจาก

ทุกข์ทั้งปวงนั่นเอง) 

  ความจ�าเป็นทีโ่ลกต้องมสีนัติภาพในทศันะของพทุธปรชัญา เพือ่ความสงบสขุแก่ผูอ่ื้นหรอื

สังคม หมายถึง ความสงบสุขโดยองค์รวมของคนในสังคมส่วนใหญ่ที่จ�าเป็นจะต้องมีไว้ทุกสังคม เพราะมี

ความสัมพนัธ์กบัความสงบสขุของปัจเจกชนอืน่ ๆ  เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิความเดือดร้อนและวุน่วายมากยิง่ขึน้

ทั้งระบบของสังคมมนุษย์

  โลกที่ปราศจากสันติภาพในทัศนะของพุทธปรัชญา เพราะเกิดจากเหตุ 4 ประการ ได้แก่ 

  1. ธรรมชาติของคนพาลที่ท�าให้โลกปราศจากสันติภาพ ได้แก่ คนที่ประกอบด้วยทุจริต 

3 คือ มีความประพฤติที่แสดงออกทางกาย ทางวาจา และทางใจ ที่ชั่ว ไม่ชอบด้วยธรรม จึงถือว่า คนพาล 

เป็นผู้ที่ท�าให้โลกปราศจากสันติภาพได้ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นหรือสังคมส่วนรวม

  2.  ลักษณะของคนพาลที่ท�าให้โลกปราศจากสันติภาพ ได้แก่ คนที่มีลักษณะ การท�าชั่ว 

พูดชั่ว และคิดชั่ว หรือมีกาย วาจาและใจที่เป็นทุจริต ประพฤติล่วงในกุศลกรรมบถ 10 คือ ทารุณคนหรือ

สัตว์ให้ได้รับทุกข์ ทั้งกายและจิตใจด้วยอุบายต่าง ๆ เป็นการตัดเสียซึ่งประโยชน์ในปัจจุบัน และการตัดเสีย

ซึ่งประโยชน์ในอนาคต เช่น เลี้ยงชีวิตด้วยความประมาททรัพย์ หรือการไม่มีศีล 5 ศีล 8 เป็นเครื่องรักษา

กายวาจาใจ เป็นต้น

  3.  พฤติกรรมของคนพาลท่ีท�าให้โลกปราศจากสันติภาพ ได้แก่พฤติกรรมท่ีมีสาเหตุจาก

ภายนอกตัวมนุษย์ เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม เรียกว่า ปรโตโฆสะ และกัลยาณมิตร เช่น 

สื่อและบุคคลที่เป็นเครื่องกระตุ้นจากภายนอก และพฤติกรรมที่มีสาเหตุมาจากในตัวของมนุษย์เอง เช่น 

ทัศนคติ และการรับรู้ต่าง ๆ เรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือการพิจารณาโดยแยบคาย ซึ่งคนพาลจะมีแต่ในสิ่ง

ที่เป็นตรงกันข้าม หรือมีแต่ในทางที่เป็นลบ 

  4. พฤติกรรมของบคุคลอืน่โดยทัว่ไปทีท่�าให้โลกปราศจากสนัติภาพ พฤตกิรรมของบคุคล

อื่นโดยทั่วไปที่ยังไม่ใช่จัดเป็นคนพาลโดยแท้ หรือโดยกมลสันดาน แต่อาจมีพฤติกรรมบางอย่างที่ได้กระท�า

ไปเพราะถูกข่มเหงรังแก ถูกเอารัดเอาเปรียบ จึงต้องตอบโต้ด้วยวิธีการที่รุนแรงเยี่ยงคนพาล จนอาจท�าให้

สังคมเกิดความไม่สงบสุข หรืออาจท�าให้โลกปราศจากสันติภาพขึ้นได้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

  โทษทีจ่ะได้รบัของผูท้�าให้โลกปราศจากสนัตภิาพ ได้แก่ โทษในปัจจบัุน และโทษในอนาคต

  1.  โทษในปัจจบุนั คอื เกดิความหวาดกลวัและระแวงในโทษอยูใ่นจติใจลกึ ๆ  ตลอดเวลา 

เมื่อมีผู้กล่าวถึงโทษนั้น เมื่อเห็นโทษที่ผู้อื่นได้รับจากการกระท�าความชั่วนั้น เมื่อใคร่ครวญถึงชีวิตเมื่อจะละ

จากโลกนี้ไปแล้วขณะนั่งหรือนอนระลึกถึงความชั่วนั้น 

  2.  โทษในอนาคต คือ ถูกลงโทษในนรก มีการถูกทรมานท�าให้เกิดความทุกข์เวทนาใน

ลักษณะต่าง ๆ  อาจไปเกดิเป็นสตัว์เดรจัฉาน หรอืในภพภมูทิีต่กต�า่ และโอกาสทีจ่ะได้กลบัมาเกดิเป็นคนนัน้

ยากมาก หรือเป็นเวลาที่ยาวนาน 

  เมือ่กล่าวโดยภาพรวมแล้ว จะพบว่า พทุธปรชัญาเรือ่งสนัตภิาพโดยทัว่ไป เป็นเรือ่งทีก่ล่าว

ถงึ ความสงบ หรอืความมสีนัต ิของบคุคลในระดบัต่าง ๆ  ซึง่มอียูห่ลายระดับด้วยกนั และเกดิได้ตามผลทีไ่ด้

รับจากการฝึกฝนของตนเอง ตั้งแต่ผู้ที่ยังเป็นปุถุชน ที่มีศีล 5 หรือ ศีล 8 ศีล 10 ไปจนถึงอริยชน หรือพระ

อริยบุคคล ที่เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์แล้ว และเข้าสู่กระแสพระนิพพาน อันถือได้ว่า เป็นสันติภาพอัน

แท้จริง หรือสันติภาพอันสูงสุดตามทัศนะของพุทธปรัชญา

6.2  พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

 จากการวิจัย พบว่า พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ ประกอบด้วย 

รายละเอียด ดังนี้

 ความหมายสันติภาพในพุทธปรัชญาตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ คือ ความสงบสุขที่เกิดจาก

จติใจของบคุคลผูม้ศีีลธรรมอนัดีงามและชอบธรรมไว้คอยก�ากบัดแูลกาย วาจา และใจ ตามแนวทางของพทุธ

ปรัชญา ซึ่งมีอยู่ 2 ระดับ คือ 

 1.  ความสงบของผู้ที่ยังมีกิเลสเจือปน (โลกียะ)

 2.  ความสงบของผู้ที่สิ้นจากกิเลสเจือปนแล้ว (โลกุตตระ) 

 นอกจากน้ีแล้ว ความหมายสนัติภาพในพทุธปรชัญาตามทศันะของพทุธทาสภกิข ุยงัครอบคลมุ

ไปถึงความหมายในด้านอื่น ๆ เช่น 

 ความหมายของสนัติภาพด้านสงัคม หมายถงึ ความสงบสขุอย่างแท้จรงิทีเ่กดิจากองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ของสังคม เริ่มตั้งแต่องค์ประกอบระดับพื้นฐานที่สุดคือมนุษย์แต่ละบุคคลซึ่งมีมนุษยธรรม มิตรภาพ 

ศีลธรรม และธรรมะแล้วขยายไปจนถึงระดับโลกซึ่งเป็นสังคมขนาดใหญ่ที่สุด

 ความหมายของสันติภาพด้านการเมือง หมายถึง ความสงบสุขหรือความผาสุกอันเกิดจาก

ระบบการเมอืงทีม่ธีรรมะทีท่่านพทุธทาสภกิขเุรียกว่า “ธมัมกิสงัคมนยิม” ซึง่เป็นระบบทีเ่น้นประโยชน์ของ

สังคมมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล เป็นระบบที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั้งปวง เนื่องจากมีธรรมะเป็นพื้นฐาน

 ความหมายของสนัติภาพด้านเศรษฐกจิ หมายถึง ความสงบสขุท่ีเกดิข้ึนจากการท่ีมนษุย์ด�าเนนิ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีศีลธรรม และมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ในฐานะที่เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย

ด้วยกัน โดยการจัดระบบเศรษฐกิจที่มีอยู่ให้เป็นระบบธรรมะที่สามารถท�าให้คนร�่ารวยและคนยากจน 

อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

 ความหมายของสันติภาพด้านจิตใจ หมายถึง ความสงบสุขในส่วนจิตใจ ทางจิต ทางวิญญาณ 

ทางสตปัิญญา ท่ีเกิดจากการพฒันายกระดบัให้สงูขึน้ตามล�าดบัของมนษุย์แต่ละคน ตัง้แต่การไม่ตกเป็นทาส
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ของวตัถ ุไม่มคีวามเหน็แก่ตัว จนในทีส่ดุไม่มกีเิลสอาสวะใด ๆ  อยูใ่นจติใจนัน่กคื็อนพิพาน ซึง่จดัเป็นสนัตภิาพ

อันแท้จริงของบุคคล

 บ่อเกิดสันติภาพในพุทธปรัชญาตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ มี 3 ด้าน 

 1.  ด้านการศึกษา เป็นบ่อเกดิสนัติภาพในพทุธปรชัญาตามทศันะของพทุธทาสภกิข ุให้มคีวาม

สนใจในการศกึษาทัง้ด้านภายนอกและด้านภายใน ท�าให้ท่านมคีวามรูท้ีก่ว้างขวางและมมีมุมองต่อเหตกุารณ์

ต่าง ๆ ที่เกิดในสังคมได้อย่างลึกซึ้ง จึงเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญที่มีส่วนส่งผลให้สันติภาพตามแนวคิดของท่านที่

แสดงออกมาผ่านผลงานต่าง ๆ มีความหลากหลายครอบคลุมทุก ๆ องค์ประกอบของสังคม

 2.  ด้านปรากฏการณ์ต่าง ๆ  เป็นบ่อเกิดสนัตภิาพในพุทธปรชัญาตามทศันะของพทุธทาสภกิขุ 

หลายปรากฏการณ์ เช่น ปรากฏการณ์ทางสงัคม ปรากฏการณ์ทางการเมือง ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกจิ ใน

ฐานะที่ท่านเป็นผู้ร่วมสมัยกับเหตุการณ์ที่ส�าคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองไทยหลายเหตุการณ์

 3.  ด้านปณิธานชีวิต ที่ส�าคัญ 3 ประการ อันเป็นบ่อเกิดสันติภาพของพุทธทาสภิกขุ ได้แก่ 

การท�าให้ทกุคนเข้าถึงหวัใจแห่งศาสนาของตน ท�าความเข้าใจระหว่างศาสนา และการออกมาเสยีจากอ�านาจ

ของวัตถุนิยม

 โดยท่านพุทธทาสภิกขุ มีจุดมุ่งหมายต่อเรื่องสันติภาพในพุทธปรัชญาตามทัศนะของท่านต่อ

การที่จะท�าให้มนุษย์ทุกคน ได้มีการตระหนักถึงความส�าคัญของสันติภาพ คือจุดมุ่งหมายสันติภาพในพุทธ

ปรัชญาที่จะสามารถท�าให้หลุดพ้นไปจากวิกฤตการณ์อันไม่พึงปรารถนาต่าง ๆ ได้ เพราะสันติภาพมีความ

ส�าคัญต่อชีวิตทุกชีวิต ตลอดถึงโลก และจักรวาล โดยการให้ความร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติภาพ คือ การ

ท�าลายความเห็นแก่ตัวเพื่อให้ทุกคนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีความรักใคร่กลมเกลียวเห็นอกเห็นใจซึ่งกัน

และกันเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพ และการส่งเสริมศีลธรรม เพราะว่า ศีลธรรมเป็นสิ่งท่ีมีสภาพอยู่ตามปกติ 

คือไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติหรือความเป็นจริง ซึ่งจะท�าให้เกิดสันติภาพตามความต้องการอันแท้จริงได้

 วิกฤตการณ์ในพุทธปรัชญาตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ มี 2 ด้าน คือ วิกฤตการณ์ภายใน 

หมายถงึ ความวปิรติผดิปกติของจิตใจและสติปัญญาหรอืภาวะไร้ศลีธรรมของมนษุย์ ซึง่ก่อให้เกดิวกิฤตการณ์

ภายนอกในด้านต่าง ๆ  ในสังคมโลก และวิกฤตการณ์ภายนอก หมายถึง พฤติกรรมทางกายวาจาของมนุษย์

ที่ผิดปกติและวิกฤตการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เรามองเห็นและรับรู้ได้จากภาวะความเดือดร้อน ความวุ่นวาย 

ความวิปริต ความผิดปกติ และความเสียระเบียบในสังคมโลก

 การส่งเสริมสันติภาพในพุทธปรัชญาตามทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุในแนวทางส่งเสริม

ปัจเจกบุคคล ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคคลในระดับต่าง ๆ มีความเข้าใจต่อบริบทของชีวิตโดยอาศัยศีลธรรม

ที่ดีงาม คือประพฤติตนบนความเห็นที่ชอบถูกต้อง ด�าเนินชีวิตในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างผู้มีปัญญา 

คือ รู้และเข้าใจในการคิด พูด และท�าตามความเห็นท่ีถูกต้องชอบธรรมของตน เช่น การรู้จักควบคุมกาย 

วาจา และใจ หรือการปฏิบัติตนตามหลักของทิศทั้ง 6 เป็นต้น

 สันติภาพในพุทธปรัชญาตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับพระพุทธ

ศาสนาโดยตรง ซึ่งท่านมองสันติภาพว่า เป็นเรื่องส�าคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตทั้งภายนอกและภายใน คือ 

เกี่ยวข้องกับกายและใจ หรือรูป กับนาม อย่างเป็นระบบ และทุกชีวิตล้วนต้องการสันติภาพและอยู่ได้ด้วย

ความมีสันติภาพ ทั้งสันติภาพระดับบุคคล สันติภาพระดับสังคม และสันติภาพระดับโลก
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 สันติภาพทุกระดับนี้ จึงมีนัยที่ต่างกันคือ ความต้องการสันติภาพหรือความเข้าใจในเรื่องของ

สันติภาพนั้นขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้ที่ต้องการสันติภาพว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ กล่าวคือ 

 1.  สภาวะภายในจติใจของผู้ทีย่งัเกีย่วข้องอยูก่บักิเลสอาสวะ กจ็ะต้องการสนัตภิาพในระดบั

โลกียะ หรือตามพระพุทธทาสภิกขุท่านเรียกว่า “สันติภาพในแง่ภาษาคน”

 2.  สภาวะภายในจิตใจของผู้ที่ไร้ซึ่งกิเลสอาสวะแล้ว ก็จะต้องการสันติภาพในระดับโลกียะ 

หรือตามที่พระพุทธทาสภิกขุท่านเรียกว่า “สันติภาพในแง่ภาษาธรรม”

 ดังนั้น เมื่อกล่าวโดยภาพรวมแล้ว จะพบว่า สันติภาพในระดับโลกียะ ได้แก่ ทัศนะในเรื่อง

สันตภิาพของของชาวโลก หรอืผูค้รองเรอืนทีย่งัมกีเิลสอาสวะเจอืปนทีม่ต่ีอบคุคล สงัคม และโลก คอื ความ

สงบสขุของบคุคลทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของศลีธรรมตามหลกัเบญจศลี-เบญจธรรม เช่น ความสงบสขุตามหลกัทศิ 

6 สงัคหวัตถ ุ4 และความสงบสขุทีเ่กดิจากการทีผู่น้�าผูป้กครองตัง้ตนอยูใ่นหลกัของคณุธรรมความดงีามตาม

หน้าที่ของตน

 ส่วนสนัติภาพในระดับโลกตุตระ ได้แก่ ทศันะในเรือ่งสนัตภิาพของผูท้ีไ่ร้ซึง่กเิลสอาสวะเจอืปน

ที่มีต่อบุคคล สังคม และโลก คือ สันติภาพอันแท้จริง เพราะเป็นสันติภาพที่เกิดจากการฝึกฝนกาย วาจา 

และใจของตน ให้มีศีลธรรมความดีงามจนถึงที่สุด สามารถสร้างความสงบสุขให้แก่บุคคล สังคม และโลกได้

ตามบทบาทหรือฐานะแห่งตนที่มีอยู่

6.3  วิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ

 จากการวิจัย พบว่า ผลการวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ 

ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

 1.  วิเคราะห์ประโยชน์สันติภาพในระดับโลกียะ ได้แก่ 

  1.  ประโยชน์สันติภาพในระดับโลกียะของบุคคล ได้แก่ ประโยชน์ของศีลธรรมอันดีงาม

ในพุทธปรัชญา เช่น เบญจศีล-เบญจธรรม ที่บุคคลหรือผู้ครองเรือนควรมี เพื่อท�าให้บุคคลมีความสงบสุข

หรือมีสันติภาพในตนเอง

  2.  ประโยชน์สันติภาพในระดับโลกียะของสังคม คือ ประโยชน์จากการที่คนในสังคมทุก

ระดับสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และสังคมก็เป็นท่ีพึ่งพิงให้แก่คนในสังคมได้อย่างแท้จริง เช่น 

การจัดการในด้านสาธารณูปโภค สวัสดิการต่าง ๆ และการจัดการทรัพย์กรท่ีมีอยู่ให้ได้รับประโยชน์อย่าง

เป็นธรรม

  3.  ประโยชน์สนัตภิาพในระดบัโลกียะของโลก คอื ประโยชน์จากการทีค่นในสงัคมโลก มี

สันตภิาพ สามารถอยูร่่วมโลกเดยีวกนัได้อย่างสนัตสิขุ เพราะผูน้�าผูป้กครองมผีูม้ศีลีธรรม จรยิธรรมอนัดงีาม

ไว้เป็นแนวทางเพื่อประพฤติปฏิบัติ เช่น ทศพิธราชธรรม 10, ราชสังคหะ 4, จักรวรรดิวัตร 12 และอคติ 4 

จึงท�าให้ไม่เกิดความขัดแย้ง ความรุนแรง และสงคราม

 2.  วิเคราะห์ประโยชน์สันติภาพในระดับโลกุตตระ ได้แก่

  1.  ประโยชน์สนัตภิาพในระดบัโลกตุตระของบคุคล คอื ประโยชน์จากบคุคลทีไ่ร้ซึง่กิเลส

อาสวะเจือปน ปฏิบัติต่อตนเองอย่างผู้มีอารยชน เพราะมีกาย วาจา และใจท่ีถูกต้องดีงามตามหลักของ 

ศีลธรรม จึงก่อให้เกิดความสงบสุข ความมีสันติภาพแก่ตนเองและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ได้
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  2.  ประโยชน์สันติภาพในระดับโลกุตตระของสังคม คือ ประโยชน์จากของบุคคลที่เป็น

พระอริยบุคคล ปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ด้วยการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องเพื่อให้สังคมเกิด

สันติภาพ เกิดความสงบร่มเย็น เช่น การสั่งสอนในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ากาย วาจา และใจ  

ที่ถูกต้องดีงามตามหลักของศีลธรรมในเรื่องทาน ศีล ภาวนา, ศีล สมาธิ ปัญญา การปฏิบัติตนต่อสังคมตาม

ทิศ 6 และสังคหวัตถุ 4 เป็นต้น

  3.  ประโยชน์สนัติภาพในระดับโลกตุตระของโลก คอื ประโยชน์จากการท่ีคนทัว่ทัง้โลกได้

รับรู้ถึงธรรมะหรือสัจธรรมความจริง ซึ่งเป็นสาระส�าคัญในอันที่จะท�าให้เกิดความสุขสงบ เกิดความความ

ร่มเย็นแก่ชาวโลกได้ เพราะได้น้อมร�าลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยอันเป็นเสมือนแสงสว่างน�าทางแก่ชีวิตของ

สัตว์โลกทั้งหลาย ให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข คือ คุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

เป็นต้น

7.  ข้อเสนอแนะ

7.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาส

ภิกขุ ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในเชิงนโยบาย ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการน�าไปปฏิบัติได้ ดังนี้

  1.  ควรส่งเสริมนโยบายของรัฐเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสันติภาพในพระพุทธศาสนามาปรับใช้

เป็นกฎหมายแม่บทในรฐัธรรมนูญ เช่น การกระท�าผิดในทางศลีธรรมของนกัการเมอืง และข้าราชการ ประจ�า 

เกี่ยวกับศีลธรรมอันดีงามในเรื่องการท�าลายสันติภาพของประชาชน เป็นความผิดในทางอาญา

  2.  ควรส่งเสริมในเรื่องแนวคิดเรื่องสันติภาพในพระพุทธศาสนา มาปรับใช้แก่สังคมใน

ครอบครัว สังคมในชุมชน พร้อมทั้งมีมาตรการทางด้านกฎหมาย และด้านการเสริมสร้างสันติภาพอย่าง

ชัดเจน

  3.  ควรส่งเสรมิแนวทางการปฏบิติัตนของผูน้�าทกุระดบั เรือ่งการน�าหลกัธรรมทีเ่กีย่วกบัผูน้�า

ผู้ปกครองตามแนวคิดเร่ืองสันติภาพในพระพุทธศาสนามาใช้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม และก�าหนดเป็น

คุณสมบัติหลักที่จะใช้เป็นเครื่องพิจารณาก�าหนดความเจริญก้าวหน้าของผู้น�าทุกระดับ 

7.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 ผู้วิจัยเห็นว่าในการศึกษาวิจัยนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกส่วนต่อผู้ที่มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับ

พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุ ผู้วิจัยขอเสนอแนะหัวข้อในการท�าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้ 

 1.  ควรศึกษาวิเคราะห์พุทธปรัชญาเรื่องสันติภาพตามทัศนะของพุทธทาสภิกขุท่ีมีต่อผู้น�าท่ี

เป็นหัวหน้าครอบครัว

 2.  ควรศึกษาเชงิวเิคราะห์พทุธปรชัญาเรือ่งสนัตภิาพตามทศันะของพทุธทาสภกิขทุีม่ต่ีอการ

พัฒนาด้านสังคม 

 3.  ควรศึกษาเชงิวเิคราะห์พทุธปรชัญาเรือ่งสนัตภิาพตามทศันะของพทุธทาสภกิขทุีม่ต่ีอการ

พัฒนาด้านการปกครอง
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ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างด ีและขอขอบคณุผูใ้ห้การสนบัสนนุและให้การอนเุคราะห์ ท่ีเป็นสมาชกิในครอบครัว  

เพื่อน ๆ และนักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นก�าลังใจ คอยให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานด้านเอกสาร

คณุประโยชน์แห่งวทิยานพินธ์นี ้ขอน้อมไว้เพือ่บชูาคณุของพระรตันตรยัอนัม ีพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์ และบิดา มารดา ครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทสรรพวิชาความรู้ทั้งมวล ญาติมิตรทุก

ท่านที่คอยห่วงใยให้การสนับสนุนเป็นก�าลังใจเสมอมา และทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้


