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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 
สันติภาพ 

 

หัวข้อเนือ้หาประจ าบท 
 

 1. ความหมายของสันติภาพ 
 2. สันติภาพและความขดัแยง้ 
 3. สันติภาพและสันติวิธี 
 4. ความเป็นมาของการศึกษาเก่ียวกบัสนัติภาพ 
 5. วิธีวิทยาของสันติภาพศึกษา 
 6. วาทกรรมเก่ียวกบัสนัติภาพ 
 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 

 1. นกัศึกษาสามารถบอกความหมาย และอธิบายพฒันาการการเรียนการสอนเก่ียวกบั
สนัติภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2. นกัศึกษาสามารถสร้างสนัติข้ึนภายในจิตใจและแผพ่ลงัแห่งสนัติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 3. นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์แห่งสนัติภาพและสถานการณ์ท่ีไม่สนัติได้
อยา่งถูกตอ้ง 
 4. นกัศึกษาตระหนกัในความส าคญัของสันติสุขภายในและสนัติภาพภายนอก 
 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

 1. วธีิสอน 
 

 1.1 การเจริญสนัติภาวนา  
 1.2 การประเมินความรู้เดิม 
 1.3 การฟังบรรยายและอภิปราย 
 1.4 การใหท้ างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
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 2. กจิกรรมการเรียนการสอน 
 

 2.1 การเจริญสันติภาวนา 
 อาจารยแ์ละนกัศึกษาร่วมกนัสวดมนตแ์ผเ่มตตาให้กบัตนเอง พ่อแม่ ญาติ มิตร 
ครู อุปัชฌาย ์อาจารย ์เทวดา เปรต เจา้กรรมนายเวร และ สรรพสัตว ์ ซ่ึงจะท าให้นกัศึกษามีท่าทีท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงมีชีวิตทั้งปวงอนัเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งสนัติสุขภายในและสนัติภาพภายนอก 
 2.2 การประเมินความรู้เดิม 
 ใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสันติภาพโดยอาจารยเ์ป็นผูต้ ั้งค  าถามว่า 
เม่ือไดย้ินค าว่าสันติภาพนักศึกษานึกถึงอะไร  และ สันติภาพนั้นคือสถานการณ์ท่ีตอ้งปราศจาก
อะไรบา้งและตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง เพื่อจดักลุ่มนกัศึกษาตามความรู้เดิมและจะน าไปใชใ้นขอ้ 
2.4 ต่อไป 
 2.3 การฟังบรรยายและอภิปราย 
 อาจารยบ์รรยายประกอบพาวเวอร์พอยต ์เร่ือง สันติภาพ เพื่อเปิดประเด็นการ
เรียนการสอนสลบักบัการตั้งค  าถามเพื่อให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นโดยเน้นให้เห็นความต่าง
ระหวา่งภาวะแห่งสนัติภาพ และภาวะท่ีไม่สนัติ ก่อนท่ีจะมีการสรุปรวบยอดเป็นองคค์วามรู้ต่อไป 
 2.4 การให้ท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
 ให้นกัจดักลุ่มเป็น 10 กลุ่ม  โดยหากนกัศึกษาคนใดมีความเห็นเหมือนหรือ
คลา้ยกนัตามขอ้ 2.2  ให้แยกกลุ่มกนั  แลว้ใหช่้วยกนัท าแบบฝึกหดัทา้ยบท  เม่ือท าเสร็จแลว้ใหแ้ต่
ละกลุ่มน าเสนอโดยกลุ่มอ่ืน ๆ ตอ้งตั้งค  าถามในลกัษณะท่ีไม่เห็นดว้ยแมใ้นความเป็นจริงจะเห็น
ดว้ยกต็าม  เพื่อฝึกใหน้กัศึกษามองต่างมุม  

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

 1. หนงัสือสวดมนต ์ประกอบดว้ย บทสวดมนต ์บทปลงใจ และบทแผเ่มตตา 
 2. พาวเวอร์พอยตป์ระกอบการสอน เร่ือง สนัติภาพ 
 3. วีดิทศัน์ เร่ือง แค่ข า ๆ (just for lough) 
 4. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนากบัสนัติภาพ 
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การวดัผลและประเมนิผล 
 

 1. ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเจริญสนัติภาวนา 
 2. ประเมินความรู้หลงัการเรียนเทียบกบัความรู้เดิม 
 3. ประเมินจากการร่วมแสดงความคิดเห็น 
 4. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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บทที่ 2 
สันติภาพ 

 
 สันติภาพคืออะไร สังคมท่ีเรียกไดว้่ามีสันติภาพมีลกัษณะอยา่งไร ยงัมีความขดัแยง้อยู่
ในสังคมสันติภาพหรือไม่ วิธีท่ีจะบรรลุสันติภาพนั้นคืออยา่งไร สันติวิธีเป็นส่ิงเดียวหรือคนละส่ิง
กนักบัสนัติภาพ การศึกษาเก่ียวกบัสนัติภาพเป็นมาอยา่งไรและเพราะเหตุใดจึงมีการศึกษาสันติภาพ 
และวิธีการศึกษาสนัติภาพนั้นมีอยา่งไรบา้ง เน้ือหาของบทน้ีจะกล่าวถึงประเดน็เหล่าน้ีไปตามล าดบั
หัวขอ้ ได้แก่ ความหมาย สันติภาพและความขดัแย้ง สันติภาพและสันติวิธี ความเป็นมาของ
การศึกษาเก่ียวกบัสนัติภาพ และวิธีวิทยาของสนัติภาพศึกษา ดงัน้ี 

 

ความหมาย 
 

 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิต (ราชบณัฑิต, 2556: 1260) ค  าว่า สันติ หรือ สันติภาพ 
หมายถึง ความสงบ ความหมายของสันติภาพท่ีให้ไวโ้ดยราชบณัฑิตน้ีเป็นความหมายในเชิงลบ
เพราะเม่ือพูดว่า “สงบ” ย่อมบ่งนัยว่าสงบจากส่ิงท่ีไม่พึงประสงค ์คือ ปราศจากส่ิงท่ีตรงขา้มกบั
สันติภาพ เช่น เม่ือพูดว่าทะเลสงบ ย่อมหมายถึง สงบจากคล่ืน ดงันั้น เม่ือกล่าวว่าสันติภาพ คือ 
ความสงบ ยอ่มหมายถึงสงบจากส่ิงท่ีไม่ใช่สนัติภาพ 

 นอกจากความหมายในเชิงลบน้ีแล้วยงัมีความหมายในเชิงบวกด้วย คือหมายถึง 
ความสุข (รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ,์ 2545: 19) เม่ือน าความหมายเชิงลบและเชิงบวกของสันติภาพมา
รวมเขา้ดว้ยกนัท าใหไ้ดค้วามหมายของสนัติภาพใหม่ คือ ความสงบสุข 

 ค าว่า สันติภาพตรงกบัภาษาองักฤษว่า peace ตามพจนานุกรมฉบบั Oxford Advanced 
Leaner’s Dictionary (2005: 1114) ใหค้วามหมายไว ้3 นยั ไดแ้ก่ 1) สันติภาพ หมายถึง สถานการณ์
หรือช่วงเวลาท่ีประเทศหรือพื้นท่ีหน่ึง ๆ ไม่มีสงครามหรือความรุนแรง (a situation or a period of 
time in which there is no war or violence in a country or an area) 2) ภาวะแห่งความสงบเงียบ (the 
state of being calm or quiet) และ 3) ภาวะแห่งการด ารงชีวิตอยา่งมีมิตรภาพโดยปราศจากขอ้โตแ้ยง้ 
(the state of living in friendship with somebody without arguing)  

 ความหมายของสันติภาพท่ีให้ไวใ้นภาษาองักฤษครอบคลุมนยัทั้งเชิงลบและเชิงบวก
ของสนัติภาพ กล่าวคือ ความหมายขอ้ท่ีหน่ึงและสองมีนยัเชิงลบ ส่วนขอ้ท่ีสามมีนยัเชิงบวก 
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ประเภทของสันติภาพ  
 

 ความหมายของสันติภาพเชิงบวกไม่ค่อยมีปัญหาในการท าความเขา้ใจเพราะเม่ือกล่าว
ว่ามีความสุขก็เป็นท่ีเขา้ใจไดว้่าหมายถึงความสบายกายความสบายใจหรือการปราศจากส่ิงบีบคั้น
ทางกายและทางใจ ในขณะท่ีความหมายของสันติภาพเชิงลบมีค าถามมาว่าท่ีกล่าวว่าสงบหรือ
ปราศจากส่ิงท่ีไม่พึงประสงคน์ั้น ส่ิงท่ีไม่พึงประสงคซ่ึ์งเป็นส่ิงตรงขา้มสนัติภาพคืออะไร 

 พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) (2554: 98-109) ไดป้ระมวลสันติภาพเชิง
ลบว่าคือสภาวะท่ีปราศจากส่ิงท่ีตรงขา้มกบัสันติภาพ  4 ชนิด ไดแ้ก่ ปราจากสงคราม ปราศจาก
ความรุนแรง ปราศจากความรุนแรงแต่มีความขดัแยง้ และปราศจากความรุนแรงและความขดัแยง้ 
โดยสนัติภาพ 3 ชนิดแรกจดัเป็นสนัติภาพภายนอก ส่วนชนิดสุดทา้ยจดัเป็นสนัติภาพภายใน ดงัน้ี 

 

 1. สันติภาพภายนอก 
 

 สันติภาพภายนอก คือ สันติภาพท่ีหมายถึงสภาพท่ีปราศจากสงคราม ปราศจาก
ความรุนแรง และปราศจากความรุนแรงแต่มีความขดัแยง้ ดงัน้ี 
 1.1 สันติภาพ คอื สภาพทีป่ราศจากสงคราม 
 นักคิดหรือนักสันติภาพ เช่น ตอลสตอย (Leo Tolstoy) ทอฟฟ์เลอร์ (Alvin 
Toffler)  อิเคดะ (Daisaku Ikeda)  พระราหุล (Walpola Sri Rahula) และ บุญยง  ว่องวาณิช เป็นตน้ 
เห็นว่าสันติภาพ คือ สภาพท่ีปราศจากสงครามโดยน าเสนอสงครามและสันติภาพในเชิงทวิลกัษณ์
ประดุจด ากบัขาว หรือ ดีกบัชัว่ ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวน้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของปรากฏการณ์  1  ใน 2 
ของปรากฏการณ์หลกั คือ  สภาพท่ีสังคม รัฐ ประเทศ หรือโลกไม่มีสงคราม และ หลงัจากท่ี
สงครามไดผ้า่นพน้ไปแลว้ จึงเรียกสถานการณ์ทั้ง 2 น้ีวา่สนัติภาพ 
 1.2 สันติภาพ คอื สภาวะทีป่ราศจากความรุนแรง 
 นกัคิดอีกกลุ่มหน่ึง เช่น กลัตุง (Johan Galtung)  ทะไล  ลามะ (Dalai Lama)  
พุทธทาสภิกขุ  พระธรรม-ปิฎก ( ป.อ.ปยุตฺโต) พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) ประเวศ 
วะสี และ โคทม อารียา เป็นตน้ เห็นว่าสันติภาพไม่ใช่เพียงสภาวะท่ีปราศจากสงครามแต่คือสภาวะ
ท่ีปราศจากความรุนแรง  เพราะหากสันติภาพหมายถึงเพียงสภาวะท่ีปราศจากสงครามก็มีค่าเพียง
เลก็นอ้ยส าหรับคนท่ีก าลงัจะตายดว้ยความอดอยากหรือหนาวเยน็ สันติภาพจึงหมายถึงสภาวะท่ี
ตรงขา้มกับวิกฤติการณ์ หรือ ความผิดปกติ ท่ีท าให้ต้องกระทบกระทั่งกันและกันท าให้ผูค้น
ด ารงชีวิตเป็นสุขและมีสมานฉนัทต่์อกนั ไม่มีความบีบคั้น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ความบีบคั้นทางกายหรือ
วตัถุ ความบีบคั้นทางสงัคม ความบีบคั้นทางจิต และ ความบีบคั้นทางปัญญา         
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 1.3 สันติภาพ คอื สภาวะทีป่ราศจากความรุนแรงแต่มคีวามขัดแย้ง 
       พุทธทาสภิกขุ   พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)   พระไพศาล วิสาโล   กลัตุง
สายหยดุ  เกิดผล และ ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์ เป็นตน้  เป็นนกัสันติภาพท่ีมีแนวคิดสอดคลอ้งกนับน
พื้นฐานของพระพุทธศาสนาว่าในสังคมเชิงโลกิยะนั้นสามารถท่ีจะขดัแยง้กนัได ้แต่ขดัแยง้อยา่งไร 
ให้ไดป้ระโยชน์ หรือ ไม่น าไปสู่ความรุนแรง ดงันั้น สันติภาพ  คือ ภาวะท่ีไม่มีความรุนแรงไม่ใช่
ไม่มีความขดัแยง้ เพราะธรรมชาติ หรือ มนุษยข์ดัแยง้กนัได ้ นอกจากน้ีความขดัแยง้ยงัมีประโยชน์
อีก 3 อยา่ง คือ 1) เป็นล้ินชกันิรภยั  (safety value) ซ่ึงช่วยผอ่นคลายความเป็นศตัรูกนัและกนัใหเ้บา
บางลงได ้2) ย  ้าเอกลกัษณ์ของกลุ่มให้ชดัเจนข้ึนในกรณีท่ีเกิดความขดัแยง้กบักลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงช่วยลด
ความตึงเครียดภายในกลุ่มและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและดุลยภาพ และ 3) เป็นสัญญาณเตือน
สังคมว่า ปัญหาก าลงัคุกรุ่นอยู่ อนัจะน าไปสู่กระบวนการในการหาช่องทางในการแก้ไข หรือ
จดัการ หรือแปรสภาพความขดัแยง้ใหก้ลายเป็นบวกในล าดบัต่อไป  
 

 2. สันติภาพภายใน 
 

 นอกจากสันติภาพภายนอก หรือ สันติภาพเชิงสังคม หรือ สันติภาพเชิงโลกิยะ อนั
หมายถึง สภาพท่ีปราศจากสงคราม สภาวะท่ีปราศจากความรุนแรง และสภาวะท่ีปราศจากความ
รุนแรงแต่มีความขดัแยง้ ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ยงัมีสันติภาพภายใน หรือ สันติภาพเชิงจิตวิญญาณ 
หรือ สันติภาพเชิงโลกตุตระ ดว้ยไดแ้ก่ สภาวะท่ีปราศจากความรุนแรงและความขดัแยง้ ดงัน้ี 

 สันติภาพ คอื สภาวะทีป่ราศจากความรุนแรงและปราศจากความขัดแย้ง 
              พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต)   พระธรรมโกศาจารย ์(ประยรู มีฤกษ)์   พระไพศาล   
วิสาโล   พระติช นัท ฮนัห์ (Thich Nhat Hanh)  และ วิจิตร ศรีสอา้น  เป็นตน้  ไดช้ี้ให้เห็นว่า
นอกจากสันติภาพภายนอก หรือ สันติภาพเชิงสังคมแลว้ยงัมีสันติภาพภายใน หรือ สันติภาพสูงสุด 
หรือ สันติภาพเชิงโลกุตระ คือ นิพพาน อนัเป็นสภาวะท่ีปราศจากความรุนแรงและความขดัแยง้
ภายในจิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 

พฒันาการและมติิมโนทศัน์ของสันติภาพ 
 

 1. พฒันาการมโนทัศน์เกีย่วกบัสันติภาพ 
 

 พฒันาการของชุดความคิดหรือมโนทศัน์สันติภาพของตะวนัตกมีทั้งส้ิน 6 ช่วงเวลา 
คือ ระยะท่ีหน่ึง สันติภาพคือการปราศจากสงคราม  ระยะท่ีสอง สันติภาพคือความสมดุลทางอ านาจ
ทั้งระหว่างรัฐและภายในรัฐ  ระยะท่ีสาม สันติภาพมีทั้งสันติภาพเชิงลบหรือการไม่มีสงครามและ
สันติภาพเชิงบวกคือการไม่มีความรุนแรงเชิงโครงสร้าง  ระยะท่ีส่ี สันติภาพแบบสตรีนิยม  ระยะท่ี
หา้ องคร์วมแห่งสันติภาพแบบกายา่ (Gaia-peace) ท่ีใหค้วามส าคญักบัสันติภาพระหว่างมนุษยก์บั
ระบบส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ  และระยะท่ีหก องคร์วมแบบสันติภาพภายในและสันติภาพภายนอก 
(Linda Groff and Paul Smoker, 1996 อา้งถึงในทศันีย ์ จนัอินทร์, 2550: 2) 
 

 2. มิตมิโนทศัน์ของสันติภาพ 
 

 การท าความเขา้ใจสันติภาพแบบองคร์วม (holistic peace) ซ่ึงเป็นวิวฒันาการของ
มโนทศัน์สันติภาพขั้นหลงัสุด เวล (Pierre Weil, 2002 อา้งถึงในทศันีย ์ จนัอินทร์, 2550: 7)ได้
จ  าแนกสันติภาพแบบองคร์วมไว ้3 มิติ ไดแ้ก่ 1) มิติความเป็นมนุษย ์เป็นเร่ืองวิถีการด ารงชีวิตอยา่ง
สันติต่อตนเอง ซ่ึงมีทั้งมิติดา้นร่างกาย ใจ และจิตวิญญาณ  โดยสันติภาพตามทศันะแบบองคร์วมมี
ความเช่ือว่ารากเหงา้แห่งความรุนแรงของมนุษยน์ั้นมิไดอ้ยู่เพียงความรุนแรงจากการกระท าทาง
ร่างกาย แต่ยงัสัมพนัธ์กบัปรากฏการณ์ทางความคิดและวิญญาณของมนุษยเ์อง  2) มิติทางสังคม 
เป็นเร่ืองวิถีการด ารงชีวิตอยา่งสันติต่อผูอ่ื้นซ่ึงประกอบดว้ยดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคมการเมือง และ
ดา้นวฒันธรรม เป็นตน้ และ 3) มิติเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็นเร่ืองเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มและวิถีการ
ด ารงชีวิตอยา่งสนัติต่อธรรมชาติ  

 

สันติภาพและสันติวธีิ 
 

 นอกจากจะมีความแตกต่างในการให้ค  าจ ากดัความของสันติแลว้ รุ่งธรรม ศุจิธรรม
รักษ ์(2545) กล่าวว่า ยงัมีทศันะท่ีแตกต่างในฐานะของสันติดว้ย 2 ทศันะ คือ ทศันะท่ีถือว่าสันติคือ
เป้าหมาย และทัศนะท่ีถือว่าสันติคือวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงเรียกว่า สันติภาวะหรือ
สนัติภาพ และสนัติวิธี ตามล าดบั  กลุ่มสนัติภาวะยงัแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ พวกท่ีถือว่าสันติบรรลุ
ไดด้ว้ยก าลงัหรือความรุนแรง และอีกพวกหน่ึงถือวา่สนัติจะบรรลุไดด้ว้ยสนัติวิธีเท่านั้น ไม่เพียงแต่
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กลุ่มสันติภาวะท่ีแบ่งออกเป็น 2 พวก แมก้ลุ่มสันติวิธีก็แบ่งเป็น 2 พวก คือ พวกท่ีถือว่าสันติวิธีคือ
วิธีท่ีน ามาใชเ้พื่อสร้างสันติเป็นกรณี ๆ ไป และอีกพวกหน่ึงถือว่าสันติวิธีเป็นวิถีในการด ารงชีวิต 
กลุ่มแรกไม่ยอมรับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนระหว่างมนุษยไ์ม่ว่ารูปแบบใด ส่วนกลุ่มท่ีสองไม่เพียง
ปฏิเสธความรุนแรงระหวา่งมนุษยแ์ต่ปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบต่อชีวิตและธรรมชาติ ดว้ย  

 

วาทกรรมเกีย่วกบัสันติภาพ 
 

 นอกจากค าว่าสันติภาพ และสันติวิธี แลว้ พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส (นิธิบุณยากร) 
(2554: 90-93) ยงัไดร้ะบุถึงค าท่ีสังคมไทยและสังคมโลกกล่าวถึงซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามนุษยชาติ
ตอ้งการการเป็นอยู่อย่างผาสุกร่วมกนั ไดแ้ก่ค  าว่า สมานฉันท ์และปรองดอง โดยค าทั้งสองน้ีใช้
แสดงถึงความตอ้งการสนัติภาพในบริบทหรือสถานการณ์ท่ีต่างกนั ดงัน้ี 
 

 1. สมานฉันท์ (reconciliation)  
 

 เน้ือแทข้องค าน้ีบางท่านตีความว่า “การคืนดี” หรือ “การฟ้ืนคืนดี” โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่การประนีประนอมกลุ่มผลประโยชน์   หรือกลุ่มขดัแยง้ใหส้ามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความสุข
แต่โดยเน้ือหาของภาษานั้นมีนยัถึง “ความพึงพอใจของกลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มขดัแยง้ท่ีไดรั้บ
การแสดงออกในมิติต่าง ๆ เช่น การแบ่งปันทรัพยากรเท่าเทียมกนั ความยุติธรรม ความเท่ียงตรง 
และความเสมอภาคของกลุ่มคนท่ีอาศยัอยู่ร่วมกนัในสังคมระดบัต่าง ๆ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน 
สังคม ประเทศ และโลก” จะเห็นว่า ความสมานฉันท์จะเกิดข้ึนได้นั้ น มกัจะอิงแอบกับปัจจัย
ภายนอกท่ีกลุ่มผลประโยชน์ตอ้งการ และเรียกร้อง อย่างไรก็ดี ประเด็นว่าดว้ยความสมานฉันท์
มักจะได้รับการตีความโดยมุ่งเน้นไปท่ีการสมานฉันท์เฉพาะในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีสามารถ
ประนีประนอมผลประโยชน์ร่วมกนัไดแ้ละพยายามท่ีจะกนักลุ่มท่ีเห็นต่างออกไป   ดว้ยเหตุน้ีจึงท า
ใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้และความรุนแรงตามมา 
 

 2. ความปรองดอง (harmony)  
 

 นกัวิชาการอาจจะตีความหมายของค าน้ีว่า “ ประสมกลมเกลียวเป็นหน่ึงเดียวของ
กลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม”  ซ่ึงค าน้ีมีนัยท่ีสะทอ้นทั้งในมิติภายในและภายนอก  แต่การท่ีจะท าให้
กลุ่มผลประโยชน์เกิดความรู้สึกท่ีจะเป็นหน่ึงเดียวกนักบักลุ่มอ่ืน ไดน้ั้น  มกัจะตอ้งพึ่งพาตวัแปร
ภายนอกเช่นเดียวกนัซ่ึงประเด็นน้ีมีความลึกซ้ึงมากกว่าค  าว่าความสมานฉนัทข์องกลุ่มคนหรือกลุ่ม
ผลประโยชน์แต่การจะไดม้าซ่ึงความปรองดองนั้นไม่สามารถสร้างดว้ยวตัถุ หรือการขยายพื้นท่ี
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ของผลประโยชน์และความตอ้งการให้เพิ่มมากข้ึนเพื่อสนองความอยากของคนในสังคมหรืองคก์ร
เท่านั้นเพราะในความเป็นจริงแลว้ ทรัพยากรมีจ ากดั แต่ความตอ้งการของมนุษยมี์ไม่จ ากดั หาก
สถานการณ์เป็นเช่นน้ีอาจจะมีความจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งขยายพื้นท่ีของความอยากให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน 
ดงันั้น การท่ีเราจะขยายพื้นท่ีความอยากใหแ้ก่กลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุดนั้น หากจะ
มองอีกนัยหน่ึงอาจจะกลายเป็นแรงกระตุน้ความอยากให้เพิ่มสูงข้ึนโดยท่ีสังคมไม่ไดใ้ส่ใจต่อ
อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการด าเนินการในลกัษณะดงักล่าว 
 

การศึกษาเกีย่วกบัสันติภาพ 
 

 การศึกษาดา้นสันติภาพมี 2 แนวทาง คือ สันติวิทยา และสันติศึกษา สันติวิทยาเป็น
การศึกษาเร่ืองสันติภาพเพื่อเรียนรู้และท าความเขา้ใจถึงลักษณะความเป็นจริงของสันติภาพ 
(education about peace) เรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า สันติศาสตร์ (peace sciences) ส่วน สันติศึกษาเป็น
การศึกษาเร่ืองสันติภาพเพื่อสร้างสันติภาพใหเ้กิดข้ึน (education for peace) (รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ,์ 
2545: 9)  
 สันติวิทยา และ สันติศึกษา จึงมีความเหมือนกนัในเร่ืองท่ีศึกษา แต่วตัถุประสงคใ์น
การศึกษาแตกต่างกัน ดังนั้นวตัถุประสงค์ของการศึกษาในรายวิชาศาสนากับสันติภาพน้ี จึงมี
วตัถุประสงคไ์ม่เพียงเพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัสันติเท่านั้นแต่มุ่งให้ผูเ้รียนเป็นผูใ้ฝ่สันติและมี
ส่วนร่วมในการสร้างและรักษาสันติดว้ยหลกัการทางศาสนา สมดงัท่ี แอนดรู แมค็ (Andrew Mack, 
1985 อา้งถึงในรุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ,์ 2545: 9) ไดส้รุปว่า สันติศึกษาไม่ควรแต่เรียนรู้เร่ืองของ
สันติภาพเท่านั้น หากแต่ควรเรียนรู้ท่ีจะใชส้ันติวิธีดว้ย (Peace education should not only involve 
leaning about peace, but also leaning to act peacefully.) 

 สันติศึกษาเป็นความพยายามอย่างหน่ึงอนัเป็นผลมาจากความตระหนักในทุกขแ์ละ
หายนะอันเกิดจากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนต่อชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้ งอารยธรรมของมนุษย์
โดยเฉพาะจากภยัสงคราม มนุษยจึ์งรวมกนัหาทางออก และหน่ึงในแนวทางเหล่านั้นคือการศึกษา 
โดยตั้งอยูบ่นหลกัการท่ีว่า 1) มนุษยมี์เหตุผล มีความสามารถเขา้ใจเห็นอกเห็นใจและอยูร่่วมกนักบั
ผูอ่ื้นอย่างสันติได ้ส่วนสงครามเกิดจากความเขา้ใจผิด ความเขลา และความกลวั  2) การศึกษา
สามารถสร้างคนใหมี้ความเป็นมนุษยคื์อมีเหตุผลมีความเขา้ใจอนัดีต่อกนัและอยูก่นัอยา่งสงบได ้
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 1. การเกดิขึน้ของสันติศึกษา 
 

 สนัติศึกษาเกิดข้ึนไดใ้น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
 1.1 เกดิจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีใ่ฝ่สันติเป็นพื้นฐานของจิตพยายามท่ีจะป้องกนั 

แกไ้ข สร้างสรรค ์และรักษาสนัติภาพเพื่อใหบุ้คคลในชุมชนหรือสงัคมอยูด่ว้ยกนัอยา่งสนัติ และใน
ระดบัท่ีใหญ่ข้ึนกพ็ยายามท่ีจะใหเ้กิดสนัติระหวา่งชุมชนและสงัคมนั้น ๆ   

 1.2 เกดิจากการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่มีจิตใฝ่สันติตั้งแต่ตน้ ท าให้น าไปสู่การ
กระท าท่ีรุนแรงระหว่างบุคคลและสังคมส่งผลใหเ้กิดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นข้ึนต่อทั้งสอง
ฝ่ายแลว้กลบัมาตระหนกัถึงทุกขแ์ละโทษอนัเกิดจากการใชค้วามรุนแรงนั้น จึงพยายามท่ีจะไม่ให้
เกิดความรุนแรงเช่นนั้นอีก  

 ดงันั้น สันติศึกษาจึงมีอยู่คู่กบัสังคมมนุษย ์หาไม่แลว้มนุษยจ์ะไม่มีทางสร้างสรรค์
ส่ิงดีงามใด ๆ ให้เป็นมรดกทางวฒันธรรมเช่นโบราณสถานและโบราณวตัถุดงัท่ีเห็นไดใ้นพื้นท่ี
ส่วนต่าง ๆ ของโลก  

 

 2. สันติศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 

 อย่างไรก็ตามสันติศึกษาท่ีเป็นระบบและสืบเน่ืองมาจนถึงยุคโลกาภิวตัน์น้ีเป็นผล
มาจากสงครามโลกคร้ังท่ีสองท่ีทั้งสองฝ่ายคือทั้งผูแ้พแ้ละผูช้นะต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าเป็นความ
พ่ายแพร่้วมกนัของมนุษยชาติ เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดสงครามเช่นนั้นข้ึนอีกจึงน าไปสู่การก่อตั้ง
องค์การสหประชาชาติและภายใต้องค์การสหประชาชาตินั้ นมีหน่วยงานหน่ึงช่ือว่าองค์การ
การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United Natiions 
Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) เป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบทางดา้น
การศึกษาไดก้ าหนดแนวทางการศึกษาเพื่อความเขา้ใจอนัดีระหว่างชาติข้ึน (Education for World 
Understanding หรือ Education for International Understanding) โดยมีหลกัการและวตัถุประสงค ์8 
ประการ (รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ,์ 2545: 9) ไดแ้ก่ คือ 1) สร้างมติระหว่างชาติและการมองโลกอยา่ง
กวา้ง ๆ ในการศึกษาทุกระดบัและทุกรูปแบบ 2) สร้างความเขา้ใจและการเคารพซ่ึงบุคคลทุกชาติ 
ศาสนา วฒันธรรม อารยธรรม ค่านิยมและแนวทางการด ารงชีวิตโดยสอนทั้งวฒันธรรมเช้ือชาติของ
ตนและของชาติอ่ืน 3) สร้างความตระหนกัถึงความจ าเป็นท่ีตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ท่ีมีมาก
ข้ึนระหวา่งบุคคลชาติต่าง ๆ ทัว่โลก 4) พฒันาความสามารถในการติดต่อกบัผูอ่ื้น 5)ไม่ตระหนกัถึง
เพียงสิทธิ แต่ค านึงถึงหนา้ท่ีท่ีบุคคล กลุ่มสังคม และชาติทั้งหลายท่ีจะตอ้งมีต่อกนั  6) เขา้ถึงความ
จ าเป็นท่ีตอ้งมีความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนัและร่วมมือกนัระหว่างชาติ  7) สร้างความพร้อมของแต่
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ละบุคคลท่ีจะเขา้ร่วมในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน ของประเทศของตนและของโลกโดยทัว่ไป  
และ 8) เนน้การไม่ยอมรับการท าสงครามเพื่อแกไ้ขปัญหาระหวา่งประเทศ 

 เพื่อบรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้จึงมีการพฒันาแนวทางในการศึกษาหลาย
รูปแบบซ่ึงแนวทางการศึกษาท่ีส าคญัมี 4 แนวทางคือ (วิชยั  ตนัศิริ, 2529 อา้งถึงในรุ่งธรรม ศุจิ-
ธรรมรักษ,์ 2545: 5-8) ไดแ้ก่ 

  2.1 แนวทางการเปรียบเทียบ (comparative education) เปรียบเทียบความเป็นอยู่
ทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศต่าง ๆ  

 2.2 แนวทางสหวัฒนธรรม (inter-cultural studies) เนน้วฒันธรรมอนัหลากหลาย
ของชนชาติต่าง ๆ รวมทั้งชนกลุ่มนอ้ยในประเทศ เพื่อช้ีใหเ้ห็นคุณค่าของวฒันธรรมต่าง ๆ มีความ
เขา้ใจในความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัของวฒันธรรมจนไม่เกิดอคติข้ึน  

 2.3 แนวสกลทัศน์ศึกษา (global education) เป็นแนวทางใหม่เกิดจากความคิด 2 
กระแส คือ ความวิตกกงัวลต่อความเส่ือมสูญของธรรมชาติอนัเกิดจากการใชเ้ทคโนโลยขีองมนุษย ์
และ การตระหนักถึงความจริงท่ีทุกชาติตอ้งพึ่งพาอาศยักนัทางเศรษฐกิจ จึงเห็นว่าตอ้งมีการจดั
ระเบียบโลกใหม่เพื่อการรักษาความสมดุลของธรรมชาติและการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ
อยา่งยติุธรรม  

 2.4 แนวพฒันศึกษา (development education) เป็นผลมาจากการศึกษาคน้ควา้ทาง
หลกัการและทฤษฎีเน้นการกระตุน้มโนธรรมในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา โดยใช้
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือเพื่อความเขา้ใจอนัดีระหว่างวฒันธรรมจากลกัษณะถ่ินนิยมมาเป็นชาตินิยม 
จากชาตินิยมมาเป็นโลกนิยม รู้สึกว่าตนเองเป็นชาวโลกหรือพลเมืองโลก (citizen of the world) ท่ี
ร่วมชะตากรรมเดียวกนักบัประเทศอ่ืน  
  

 3. วธีิวทิยาของสันติภาพศึกษา 
 

 แนวทางการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ไม่ไดศึ้กษาสันติภาพโดยตรง แมว้ตัถุประสงค์
ของแนวทางเหล่าน้ีจะมีสนัติภาพเป็นเป้าหมายกต็าม การศึกษาสันติภาพโดยตรงนั้นมกัมีค าว่าสันติ
รวมอยู่ด้วย เช่น ค าว่า สันติวิทยา และสันติศึกษา กล่าวเฉพาะสันติศึกษา เดนิช (H.B.Danesh) 
(2006) ผูอ้  านวยการและผูก่้อตั้งสถาบนัสันติศึกษานานาชาติ ไดเ้สนอทฤษฎีสันติศึกษาแบบบูรณา
การ (Integrative Theory of Peace) ข้ึนโดยมีโครงสร้างดงัน้ี  
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 3.1 หลกัสูตร 
 หลกัสูตรสันติศึกษาตอ้งมีลกัษณะ 5 ประการ คือ  
 3.1.1 ตอ้งเป็นแบบองคร์วม (comprehensive)  
 3.1.2 ตอ้งมีแนวทางท่ีย ัง่ยนืและเป็นไปเพื่อการฟ้ืนฟู (sustained and restorative 

approach)  
 3.1.3 ตอ้งเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน (transformative)  
 3.1.4 ตอ้งมีแนวทางใหม่ ๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์(new approach) 
 3.1.5 ตอ้งเป็นหลกัสูตรแบบบูรณาการ (integrative) โดยหลกัสูตรนั้นตอ้งเป็น 

ไปเพื่อ 1) การเขา้ใจมิติทั้ง 6 รวมกนั คือ มิติดา้นกาย จิตใจ สังคม ประวติัศาสตร์ จริยธรรม และจิต
วิญญาณ 2) บูรณาการมิติทั้ง 6 ในขอ้หน่ึงไวด้ว้ยกนั 3) การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
นกัศึกษา อาจารย ์ผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ี และผูป้กครอง 4) การเป็นหน่ึงเดียวของมนุษยชาติ เอกภาพ
ในความหลากหลาย การปราศจากความขดัแยง้ และการแกไ้ขความขดัแยง้ และ 5) การมุ่งปกป้อง
และช่ืนชมโลกทศัน์ของชุมชนอนัหลากหลาย 
 3.2 หลกัการใหญ่ 
 สันติภาพเป็นเป็นองคร่์วมท่ีรวมเง่ือนไขทุกอย่างเกิดข้ึนภายในและระหว่าง
บุคคล กลุ่ม และสังคม ซ่ึงเป็นผลมาจากการศึกษาและการพฒันาอนัน าไปสู่การปรับเปล่ียนโลก
ทศัน์ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงดา้นการรับรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรม สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการทั้ง 3 ดา้นของมนุษย ์คือ การอยู่รอด (survival) การอยู่ร่วม (association) และการอยู่ดี 
(transcendence)  
 3.3 หลกัการย่อย 
 3.3.1 สันติภาพเป็นมิติทางจิต-สังคมผนวกกบัการเมือง และ ศีลธรรมผนวกกบั
จิตวิญญาณซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือมีแนวทางท่ีลงลึกถึงจิตส านึก มุมมองท่ีกวา้งถึงจกัรวาล และ
ยทุธศาสตร์ท่ีบูรณาการเพื่อความเป็นหน่ึงเดียวกนักบัสรรพส่ิง 
 3.3.2 การศึกษาแบบองคร์วมโดยตอ้งมีการบูรณาการและเป็นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตเท่านั้นท่ีเป็นแนวทางสู่สันติภาพท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อการปรับเปล่ียนระดบัชั้นขนาน
ใหญ่จากโลกทศัน์เพื่อความอยู่รอด (survival-based worldview) และการอยู่ร่วม (identity-based 
worldview) ของบุคคลและกลุ่ม ไปสู่โลกทศัน์เพื่อการอยู่ดีของมนุษยชาติ (unity-based world 
view) 
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 3.3.3 การพฒันาปัจจยัแบบองคร์วมของสันติภาพเช่นนั้นจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ
มีการเปล่ียนแปลงการรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรมภายในตวัแปรของโลกทัศน์เพื่อการอยู่ดีของ
มนุษยชาติ 
 3.3.4 สภาวะแห่งสนัติภาพอนัเป็นพลวตั กา้วหนา้ต่อเน่ือง ลงลึกไปถึงจิตส านึก 
และรวมทุกภาคส่วนซ่ึงเกิดมาจากโลกทศัน์เพื่อความอยู่ดีน้ีตอ้งสามารถตอบสนองความตอ้งการ
พื้นฐานตามล าดบัชั้นของมนุษยคื์อการอยูร่อด การอยูร่่วม และการอยูดี่อนัจะก าหนดความพยายาม
และกระบวนการแบบยัง่ยนืทั้งในระดบับุคคลและสงัคม 
 3.4 ชนิดของโลกทัศน์ 
 การมองโลก หรือ โลกทัศน์ของใครจะเป็นเช่นใดนั้น ข้ึนอยู่กับมโนทัศน์ 
(concept) หรือภาพท่ีมีอยูใ่นใจของแต่ละคนซ่ึงเป็นผลมาจากองคป์ระกอบ 4 อยา่ง คือ  1) ทศันะต่อ
ความจริง 2) ความเขา้ใจต่อธรรมชาติของมนุษย ์3) ทศันวิสัยดา้นเป้าหมายในชีวิต และ  4) แนวคิด
เพื่อสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งมวลมนุษย ์ 
 มโนทศัน์ของโลกทศัน์ทั้ง 4 น้ี จะน าไปสู่โลกทศัน์ 3 แบบ คือ 1) โลกทศัน์เพื่อ
ความอยูร่อด 2) โลกทศัน์เพื่อความอยูร่่วม คือ การอยูร่่วมกนัเพื่อด ารงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ของกลุ่ม และ 
3) โลกทศัน์เพื่อความอยูดี่ คือ การอยูแ่บบพึ่งพาอาศยักนัทั้งหมดของมวลมนุษยท่ี์จะแบ่งแยกไม่ได ้
 โลกทศัน์ทั้ง 3 ประการน้ี มีพฒันาการตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 3.4.1 โลกทศัน์เพื่อความอยูร่อดเกิดข้ึนเม่ือยงัเป็นเดก็ สมัพนัธ์กนักบัพฒันาการ
ของสังคมเกษตรกรรมและก่อนอุตสาหกรรม โลกทศัน์ชนิดน้ีพฒันาข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขของความ
ยากจน ความอยุติธรรม ภาวะอนาธิปไตย การคุกคามดา้นร่างกาย และสงคราม ซ่ึงผลกัดนัให้ตอ้ง
ใชก้ าลงัต่อตา้นหรือการสยบยอมอนัเป็นรูปแบบการปกครองของเผดจ็การ 
 3.4.2 โลกทศัน์เพื่อการอยูร่่วมเกิดข้ึนสมัพนัธ์กนักบับุคคลเม่ือมีอายเุพิ่มมากข้ึน
และในดา้นสังคมก็พฒันามากข้ึน โลกทศัน์ชนิดน้ีพฒันาข้ึนโดยการใชค้วามคิด อารมณ์  ทศันคติ 
และการกระท าท่ีรุนแรงซ่ึงน าไปสู่การแข่งขนัแบบสุดโต่งและการเป็นปฏิปักษ์ต่อกันภายใต้
รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีขาดความชอบธรรมซ่ึงมีโครงสร้างให้มีการแข่งขนั
เพื่อการข้ึนสู่อ านาจอนัผลกัดนัใหผู้ท่ี้แขง็แรงท่ีสุดเท่านั้นจึงจะอยูร่อดได ้

 3.4.3 โลกทศัน์เพื่อการอยูดี่ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือบุคคลโตเตม็ท่ีแลว้ ตั้งอยูบ่นจิตส านึก
ท่ีมุ่งสู่ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของมนุษยชาติ โดยมีวตัถุประสงคข์ั้นสุดทา้ยเพื่อการสร้างสรรค์
อารยธรรมแห่งสันติภาพอนัประกอบดว้ยความเสมอภาค ความยุติธรรม เสรีภาพ  ศีลธรรม ความ
หลากหลาก และเอกภาพ โลกทศัน์เช่นน้ีให้ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายในการมีส่วนรวม
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บริหารสงัคม และปฏิเสธการมีอคติและการแบ่งพรรคแบ่งพวกทุกชนิด โลกทศัน์เช่นน้ีจะเกิดข้ึนได้
กต่็อเม่ือมีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิไตยเพื่อความอยูดี่ดว้ย  
 3.5 ข้อควรระวงัและสรุป 
 แง่ดีของวฒันธรรมของมนุษย์ เช่น ศาสนา  วิทยาศาสตร์ รูปแบบของการ
ปกครอง เทคโนโลยี โครงสร้างครอบครัว และการด าเนินการทางธุรกิจ ลว้นเปิดโอกาสให้มีการ
บิดเบือนและการน าไปใชท่ี้ผิดพลาดซ่ึงโลกทศัน์เพื่อความอยู่รอดและอยู่ร่วมซ่ึงแตกต่างจากโลก
ทศัน์เพื่อความอยูดี่ ดงันั้นจึงตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอว่าโลกทศัน์เพื่อความอยูดี่นั้นตอ้งเป็นไปเพื่อการ
เพิ่มข้ึนของปรากฏการณ์ดงัต่อไปน้ี คือ 1) บูรณาการดา้นเศรษฐกิจและการเงินทัว่โลก  2) การ
รวมตวักนัของชาติต่าง ๆ เช่น องคก์ารสหประชาชาติ สหภาพยโุรป และ สหภาพแอฟริกา เป็นตน้  
3) การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  4) การป้องกนัแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพ เช่น โรคเอดส์ และ โรคซาร์ส 
เป็นตน้ 5) การติดต่อส่ือสารแบบไร้พรมแดนดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ  6) การลดระยะทางและ
การน าไปสู่การพบปะกนัระหวา่งประชาชนจากภูมิภาคต่าง ๆ โดยระบบการขนส่งท่ีหลากหลาย 
 กล่าวโดยสรุปก็คือ ทุกอย่างมุ่งไปสู่ความจริงท่ีว่ามนุษยชาติเป็นหน่ึงเดียวกนั
และทุกประเทศรวมกนัเป็นส่วนต่าง ๆ ท่ีแบ่งแยกไม่ไดข้องโลกใบเดียวกนั  
 

บทสรุป 
 

 ความเขา้ใจเก่ียวกับสันติภาพคือจุดเร่ิมตน้ของการปฏิบติัตน หากเขา้ใจสันติภาพ
แตกต่างกนัการปฏิบติัตนยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากสันติภาพประเภทต่าง ๆ  ดงันั้น 
การศึกษาเก่ียวกับสันติภาพและการให้ความรู้เก่ียวกับสันติภาพอย่างทัว่ถึงจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น 
 นอกจากน้ี ผูท่ี้ใฝ่สันตินั้นเม่ือรู้และเขา้ใจความหมายเป็นการส่วนตวัแลว้ควรมีความ
อดทนอดกลั้นต่อคนท่ีมีความเห็นต่างหรือยงัเขา้ใจไม่สมบูรณ์เพราะแทจ้ริงแลว้มนุษยทุ์กคน
ปรารถนาสนัติภาพเพื่อความอยูดี่มีสุขร่วมกนัในสงัคมทัว่กนั 
 

แบบฝึกหัด 
 

 1. ความหมายของสนัติภาพนิยามใดท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดกบัสงัคมไทยในปัจจุบนั 
 2. อธิบายความหมายของสนัติภาพใหส้อดคลอ้งกบัการเกิดข้ึนของประชาคมอาเซียน 
 3. แสดงตวัอยา่งประกอบความสมัพนัธ์ระหวา่งสนัติภาพภายนอกและภายใน 
 4. จงอธิบายลกัษณะของสนัติภาพท่ีเหมาะสมกบัสงัคมไทย ประชาคมอาเซียน และ

สังคมโลก 
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 5. จงแสดงความไม่เห็นดว้ยกบัพฒันการทางมโนทศัน์ของสนัติภาพ 
 6. จงอธิบายความเป็นไปไดข้องมิติมโนทศัน์นอกจากมิติมโนทศัน์แบบองคร์วม 
 7. จงแสดงการประยกุตส์นัติภาพและสนัติวิธีในการแกไ้ขความขดัแยง้ทางการเมืองใน

สังคมไทย 
 8. วาทกรรมเก่ียวกบัสนัติภาพแสดงใหเ้ห็นความตอ้งการของมนุษยชาติไดอ้ยา่งไร 
 9. จงอธิบายความเหมือนและแตกต่างของการศึกษาเก่ียวกบัสนัติภาพแต่ละแนวทาง 
 10. กระบวนการเรียนท่ีจะท าใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัสนัติภาพบรรลุผลควรเป็นอยา่งไร 

 


