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บทคัดย่ อ
ในยุคของการแข่งขันภายใต้กระแสทุนนิยม และความมัง่ คัง่ พรั่งพร้อมทางด้านวัตถุ กลับมีปัญหา
เรี ยกร้องหาไมตรี จิตมิตรภาพ และเรี ยกหาสันติ พระพุทธศาสนาเป็ นความหวังที่จะนําพาวิถีอารยธรรมไป
สู่ การพัฒนาสันติภาพ ตามหลักอปริ หานิยธรรม ผลในทางปฏิบตั ิผทู ้ ี่กาํ ลังโหยหาสันติภาพต้องยอมรับใน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่เป็ นอัตตวิสยั แล้วปรับเปลี่ยนไปตามภาวะวิสยั
คําสํ าคัญ : อปริ หานิยธรรม สันติภาพ
ABSTRACT
In the age of competition under capitalism. And equipped the wealth of material. Have to a problem call for a friendship. Calling peace Buddhism is a way hopes to bring civilization to the development
of peace an APARIHANIYADHAMMA. In pragmatic those who are yearning peace must accept the
difference between a person a subjective and then modify the objective.
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บทนํา
ความจริ งของธรรมชาติ ที่ เป็ นสิ่ งที่ ไม่อาจขัดแย้งหรื อเปลี่ ยนแปลงได้ รวมถึ งวิธีการแสวงหา
ความจริ งนั้นๆ ซึ่ งในศาสนาสากล มองว่าทุกศาสนานั้นมีแง่คิด และเป้ าหมายปลายทางเป็ นสิ่ งเดียวกันว่า
นิ พพานของศาสนาพุทธ พระเยซูของศาสนาคริ สต์ และพระอัลเลาะห์ของศาสนาอิสลาม นั้นเป็ นความ
จริ งอันเดียวกัน และมีเป้ าหมายคือความสุ ขอันเป็ นอนันตกาลเหมือนกัน อีกทั้งเราทั้งหลายยังอยูใ่ นโลก
ซึ่ งเป็ นบ้านหลังเดียวกัน จึงไม่มีเหตุอนั ใดที่เราจะต้องมาทะเลาะกันเหมือนดังทุกวันนี้ (อาจอง ชุมสาย
ณ อยุธยา, 2545) สังคมไทยในปั จจุบนั กําลังประสบปั ญหาทางการเมืองที่เป็ นชนวนเหตุของความขัดแย้ง
อันนํามาสู่ ความแตกแยกทางการเมือง ลุกลามไปสู่ การแบ่งกลุ่มแบ่งชนชั้นพักพวก สาเหตุประการหนึ่ ง
ที่สาํ คัญที่นาํ มาซึ่ งความขัดแย้งที่เป็ นปฏิปักษ์กบั สันติภาพโดยสิ้ นเชิง คือ ทัศนคติที่แตกต่างกันในแต่ละ
บุคคลที่เป็ นผูน้ าํ ผูป้ กครอง นักวิชาการ หรื อนักทฤษฎี ด้านการนิ ยามความหมายหรื อคําจํากัดความของ
กระแสวัฒนธรรม
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คําว่า “สันติภาพ” ที่แตกต่างกันตามองค์ความรู ้ของแต่ละคน
ฉะนั้นจึ งมี ประเด็นว่า เมื่ อสันติ ภาพอันเป็ นผลสัมฤทธิ์ ที่ คาดหมายไว้ในอนาคตแตกต่างกัน แนวทาง
ในการเดินทางสู่ สันติภาพย่อมต้องแตกต่างกันเป็ นปกติวิสัย จึงเป็ นข้อสังเกตประการหนึ่ งว่า สันติภาพ
จะเกิ ดขึ้นได้อย่างไรเมื่อทัศนะ แนวคิดอันเป็ นรากฐานแห่ งสันติภาพนั้นแตกต่างกันในแต่ละบุคคลมี
ลักษณะเป็ นอัตตวิสัยแปรผันเปลี่ยนแปลงตามบุคคล มิได้ยึดภาวะวิสัยเป็ นที่ต้ งั แห่ งผลประโยชน์ส่วน
รวม หากกรณี เป็ นเช่นนี้คาํ ว่า “สันติภาพ” ที่พยายามค้นหาหรื อใฝ่ หาก็คงไม่ต่างจากทฤษฎีทวั่ ไปที่นิยาม
อย่างไพเราะ แต่นาํ ไปสร้างความจริ งตามที่นิยามไม่ได้ เราในฐานะประชาชนพลเมืองไทยจะทําอย่างไร
ให้ “สันติภาพ” เกิดขึ้นได้จริ ง เพื่อความผาสุ กของสังคมไทย
การแปลกแยกเป็ นฝักเป็ นฝ่ าย แม้จะมีความเห็นต่างกันของแต่ละฝ่ าย ซึ่ งต่างก็มีเหตุผลทางความ
คิดที่ต่างกัน แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่า เหตุผลที่ต่างกันของอีกฝ่ ายไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ ซึ่ งทั้งสองฝ่ าย
ต่างก็พยายามหาเหตุผลที่ดีของแต่ละฝ่ ายมาสนับสนุนคําพูดให้ดูมีน้ าํ หนัก เพื่อให้อีกฝ่ ายยอมรับในความ
คิดของตน และสามารถที่จะอยูร่ ่ วมกันได้โดยไม่เกิดข้อขัดแย้งที่รุนแรง การนําหลักอปริ หานิยธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเข้ามาใช้เป็ นแนวทางร่ วมยุคสมัย น่ าจะเป็ นวิธีการเพื่อหาทางออกที่ดี
ในสังคมไทยที่มีสถาบันหลักคือศาสนา นํามาใช้เป็ นตัวช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคมไทยให้เกิด
สันติสุข ลดปั ญหาข้อขัดแย้งไม่แบ่งเขาแบ่งเรา ให้เกิดความรักสามัคคี
ความหมายของสั นติภาพ
สันติภาพ (Peace) ภาษาอังกฤษ, (Paix) ภาษาฝรั่งเศส, (Pace) ภาษาอิตาเลียน, (Paz) ภาษาโปรตุเกส
และภาษาสเปน ซึ่ งคําเหล่านี้ ท้ งั หมดล้วนมาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า “Pax” หรื อ “Paics” โดยตาม
ความเห็นของนักประวัติศาสตร์คาํ ว่า Pax ถือกําเนิดขึ้นในจักรวรรดิโรมัน คําๆ นี้หมายถึง ช่วงเวลาที่ไม่มี
สงครามหรื อสงครามกลางเมือง กล่าวคือ เป็ นภาวะของความสงบเรี ยบร้อย
สันติภาพ สามารถเรี ยกได้ว่าเป็ นสภาวะแห่ งความสันติหรื อไม่มีการโต้เถียงอย่างรุ นแรงกันเกิด
ขึ้น “สันติภาพ” ใช้อธิ บายการยุติแห่ งความขัดแย้งอย่างใช้ความรุ นแรง สันติภาพอาจหมายถึงสถานะ
แห่ งความเงี ยบหรื อความสุ ข สันติภาพสามารถนํามาใช้อธิ บายความสัมพันธ์ของผูค้ นที่มีความเคารพ
ความยุติธรรมและความหวังดี สันติภาพอาจจะอธิ บายการปลดปล่อย ความเงียบ ความเข้าใจในสันติภาพ
สามารถนํามาใช้ในผูค้ นๆ ใดคนหนึ่ งได้เช่นเดียวกัน ในกรณี ที่มีผนู ้ ้ นั ไม่ขดั แย้งกับจิตใจของตนเองแต่
อย่างใด โดยคําว่า “สันติภาพ” จึงหมายถึง การพัฒนา ถ้าพิจารณาตามความหมายนี้แล้วสันติภาพหมายถึง
การขจัดความอยุติธรรม และความเหลื่อมลํ้าของ ระดับชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ การขจัดความอิจฉา
ริ ษยา และการไม่ไว้วางใจ รวมถึงความเย่อหยิ่งซึ่ งเป็ นการโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น สิ่ งเหล่านี้ จดั ว่าเป็ น
ภาวะคุกคามต่อสันติภาพทั้งสิ้ น จึงนับว่าเป็ นเรื่ องสําคัญอย่างมากที่นานาชาติจะได้จดั หา ปั จจัยทางสังคม
ที่จาํ เป็ น เช่น อาหาร การศึกษา การดูแลสุ ขภาพ และการจ้างงาน ซึ่ งมีอยูพ่ ร้อมในประเทศที่พฒั นาแล้ว
แต่กลับขาดแคลนในประเทศที่กาํ ลังพัฒนา โดยการให้ความช่วยเหลือแก่ผลู ้ ้ ีภยั สงคราม และผูอ้ พยพที่
ยากจน (บิช็อบคาร์ ลอส ฟิ ลิเป ซี เมเนส เบโล, 2547) ความสงบสุ ขไม่มีความทุกข์ เป็ นสิ่ งที่ตรงกันข้าม
กับคําว่า “วิกฤตการณ์” ที่หมายถึง ความโกลาหลวุน่ วาย ระสํ่าระสาย เดือดร้อน ผิดปกติ ไม่มีความสงบ
(พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺ โญญ), 2531) ซึ่ งมีความหมายแตกต่างกันไปหลายความหมาย บาง
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คนใช้คาํ ว่า สันติภาพ ในความหมายว่าเป็ น สันติภาวะ คือ ภาวะที่สงบภาวะที่ไม่มีความรุ นแรง เช่น ไม่มี
สงคราม ไม่มีการต่อสูฆ้ ่าฟันหรื อเบียดเบียนกัน บางคนใช้คาํ ว่า สันติภาพ ในความหมายของแนวทางแห่ง
สันติวธิ ี คือ วิธีการที่ไม่ใช้ความรุ นแรงในการแก้ปัญหาหรื อดําเนินการใดๆ (รุ่ งธรรม ศุจิธรรมรักษ์, 2541)
ในทัศนะของผูเ้ ขียน สันติภาพ หมายถึง สภาวะอันสันติปราศจากการโต้แย้งที่รุนแรง อาจกล่าวได้วา่ เป็ น
ภาวะที่สงบสุ ข ซึ่ งสันติภาพนั้นสามารถแบ่งออกได้ 2 ประการ คือ ประการแรก สันติภาพภายในตนเอง
หมายถึง ความสุ ขสงบภายในจิ ตใจของบุคคลที่ตอ้ งอาศัยสมาธิ และปั ญญา ประการที่สอง สันติภาพ
ภายนอก หมายถึง ความสัมพันธ์ของผูค้ นที่มีความเคารพ ความยุติธรรมและความหวังดี สันติภาพอาจ
จะอธิ บายการปลดปล่อย ความเงียบ ความเข้าใจในสันติภาพสามารถนํามาใช้ในผูค้ น คนใดคนหนึ่ งได้
เช่นเดียวกัน ในกรณี ที่ผนู ้ ้ นั ไม่ขดั แย้งกับจิตใจของตนเองแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ดี สันติภาพไม่ใช่สิ่งที่
แน่นอนตายตัวเสมอไป เนื่ องจากสันติภาพในบริ บทที่ต่างกันย่อมไม่เหมือนกันขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยแวดล้อม
เช่น ภูมิภาค วัฒนธรรม และศาสนา เป็ นต้น
แนวคิดเกีย่ วกับหลักอปริหานิยธรรม
เป็ นรู ปแบบที่พระพุทธเจ้าได้สอบถามกับพระอานนท์เกี่ยวกับ “หลักการอปริ หานิยธรรม” ที่ทาํ ให้
สังคมของชาววัชชี หรื อหลักการที่ร้อยรัดให้ชาววัชชีสามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข เพราะหลักการนี้
หมายถึงหลักการที่ทาํ ให้องค์กรหรื อสังคมไม่เผชิญหน้ากับความเสื่ อม หากกลุ่มคนต่างๆ พากันประพฤติ
และปฏิบตั ิร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอ เพราะเป็ นหลักการที่จะทําให้สงั คมอยูร่ ่ วมกันอย่างสมัครสมานสามัคคี
ปรองดองระหว่างกันและกัน (ปณัชญา ลีลายุทธ, 2556) สิ่ งที่สะท้อนให้เห็นถึงสามัคคีธรรมในอปริ หา
นิยธรรม (ที.ม. (บาลี) 10/136/69-70 และที.ม. (ไทย) 10/136/82-83) ในแง่มุมนี้ของพระองค์มุ่งเน้นที่จะ
ยํ้าเตือนทั้งวัสสการพราหมณ์ และประชาชนในแคว้นวัชชีให้ตระหนักรู ้ถึงคุณค่า และความสําคัญของอ
ปริ หานิ ยธรรมว่าเป็ นหลักการที่จะนําไปสู่ สันติสุขแก่มนุษย์ และสังคมที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันได้อย่างไร แม้
นักคิดบางท่านอาจจะตีความว่า สื่ อสารของพระพุทธเจ้าในลักษณะดังกล่าวได้เปิ ดช่องทางให้วสั สการพ
ราหมณ์ได้โอกาส และเห็นช่องทางที่จะยึดเมืองวัชชี ตามความต้องการของพระเจ้าอชาตศัตรู ก็ตาม แต่
หากมองในอีกมุมหนึ่ งจะพบว่า พระพุทธเจ้าพยายามจะสื่ อสารให้เห็นถึงความสําคัญของสามัคคีธรรม
ตามแนวของ
อปริ หานิยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระองค์ได้อาศัยตัวอย่างของชาววัชชีที่ปฏิบตั ิตาม
ครรลองของอปริ หานิยธรรมให้พระสงฆ์ซ่ ึ งอยูภ่ ายใต้การปกครองของพระองค์ได้ปฏิบตั ิตนตามแนวของ
อปริ หานิ ยธรรมเช่นเดียวกันอปริ หานิยธรรม จึงหมายถึง ธรรมไม่เป็ นที่ต้ งั แห่ งความเสื่ อม ธรรมที่ทาํ ให้
ไม่เสื่ อม เป็ นไปเพื่อความเจริ ญฝ่ ายเดียว มี 7 อย่าง ที่ตรัสสําหรับภิกษุ (ภิกขุอปริ หานิ ยธรรม) จะยกมา
แสดงหมวดหนึ่ง (พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2546)
1. หมัน่ ประชุมกันเนืองนิตย์
2. เมื่อประชุมก็พร้อมเพรี ยงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรี ยงกันเลิก และพร้อมเพรี ยงช่วย
กันทํากิจที่สงฆ์จะต้องทํา
3. ไม่บญั ญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บญั ญัติข้ ึน ไม่ถอนสิ่ งที่พระองค์บญั ญัติไว้แล้ว สมาทานศึกษาอยู่
ในสิ กขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้
กระแสวัฒนธรรม
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4. ภิกษุเหล่าใด เป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นประธานในสงฆ์ เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น เชื่อฟังถ้อยคําของท่าน
5. ไม่ลุอาํ นาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น
6. ยินดีในเสนาสนะป่ า
7. ตั้งใจอยูว่ ่า เพื่อนภิกษุสามเณรซึ่ งเป็ นผูม้ ีศีล ซึ่ งยังไม่มาสู่ อาวาส ขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่
เป็ นสุ ข
อปริ หานิ ยธรรมจึ งเป็ นธรรมอันเป็ นที่ ต้ งั แห่ งความไม่เสื่ อม เป็ นไปเพื่อความเจริ ญอย่างเดี ยว
ส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตยในหมู่มนุษย์ เพื่อให้พทุ ธศาสนิกชนได้รู้จกั ประยุกต์ใช้ธรรมะในทางการ
เมืองการปกครอง เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ และเกิดความสามัคคีในสังคมสื บไป
การปกครองทุกระดับ ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายอาณาจักร หรื อฝ่ ายศาสนจักร หากมีคุณธรรม 7 ข้อ ที่ชื่อ
ว่า อปริ หานิยธรรม แล้ว ก็จะมีแต่ความเจริ ญ มีความสามัคคี เป็ นปึ กแผ่นแน่นหนา ศัตรู ไม่สามารถทําลาย
ได้ ถ้าเราจะส่ งเสริ มให้ระบอบประชาธิ ปไตยมัน่ คง เกิดเป็ นคุณประโยชน์ใหญ่หลวงต่อชาติบา้ นเมือง
ควรพร้อมเพรี ยงกันยึดแนวหลักอปริ หานิ ยธรรม 7 ประการ หากสามารถปฏิบตั ิได้โดยพร้อมเพรี ยงกัน
แล้ว การเมืองจะกลายเป็ นการเมืองบริ สุทธิ์ แก้ปัญหาของชาติได้สําเร็ จ เป็ นแบบอย่างการเมืองดี เด่น
ที่ โลกจะชื่ นชมยินดี มาก อปริ หานิ ยธรรม 7 ประการ ประกอบด้วย (1) หมัน่ ประชุ มกันเป็ นประจํา
เพราะการประชุมกันบ่อยๆ เป็ นการระดมมันสมอง รวมความสามารถที่ทุกคนมี นํามาแก้ไขปรับปรุ ง
ข้อบกพร่ อง ส่ งเสริ มพัฒนาหมู่คณะให้มีความเจริ ญในด้านต่างๆ (2) พร้อมเพรี ยงกันประชุม พร้อมเพรี ยง
กันเลิ กประชุ ม และพร้ อมเพรี ยงกันปฏิ บตั ิ กิจของหมู่คณะ มี ความรั บผิดชอบร่ วมกัน ดําเนิ นไปอย่าง
พร้อมเพรี ยง และเมื่อถึงตอนทํางานก็ตอ้ งทํางานของส่ วนรวมให้ดี (3) ปฏิบตั ิตามกฎข้อบังคับ ทุกคนที่
เป็ นสมาชิ กของสังคมจะต้องถือระเบียบข้อบังคับเพื่อปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคกัน และเป็ นเหตุส่งเสริ มให้
การปกครองการบริ หารเกิดผลดี มีประสิ ทธิภาพ (4) เคารพนับถือผูใ้ หญ่ เชื่อฟังคําสอนของท่าน ความเป็ น
ผูใ้ หญ่กบั ความเป็ นผูน้ อ้ ยเป็ นสิ่ งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ออก เพราะการปกครอง การบริ หาร
จําเป็ นต้องมีผูน้ าํ และผูต้ าม มีหน้าที่ปกครอง หน้าที่สั่งการ เป็ นต้น เป็ นเรื่ องที่ผูใ้ หญ่หรื อผูน้ าํ จําต้อง
ปฏิบตั ิ (5)ไม่ลุแก่อาํ นาจความอยาก ความเห็นแก่ตวั ถ้าใครปฏิบตั ิได้ดงั นี้ ยอ่ มทําให้สังคมมีระเบียบวินยั
ดีข้ ึน สามารถดํารงรักษาสิ่ งที่มีคุณค่าของสังคมไว้ได้ยงั่ ยืน จะไม่ก่อให้เกิดความสู ญเสี ยด้านเศรษฐกิจ
และการปกครอง เป็ นต้น (6) รักสันติภาพ ขัดเกลาจิตใจอยูเ่ สมอ แสดงถึงความเป็ นผูม้ ีนิสยั ดี พร้อมที่จะ
ปฏิบตั ิดีโดยไม่ประมาท การที่สมาชิกของสังคมเป็ นคนดี ย่อมเป็ นเกียรติ เป็ นศักดิ์ศรี เป็ นเครื่ องยืนยัน
ความบริ สุทธิ์ ใจในการปฏิ บตั ิ ภารกิ จได้ดี และ (7) ตั้งใจสนับสนุ นคนดี ปกป้ องคนดี ส่ งเสริ มคนดี
เลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาเป็ นกําลังพัฒนาหมู่คณะของตน คุณธรรมแต่ละข้อ เป็ นเหตุให้เกิดความ
สมานสามัคคี ในหมู่คณะ ส่ งเสริ มคุ ณภาพในการบริ หารปกครอง และทําให้เกิ ดความสุ ขความเจริ ญ
ในหลายๆ ด้าน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ความพร้อมเพรี ยงของหมู่คณะทําให้เกิดความสุ ข” ธรรม
อันเป็ นที่ต้ งั แห่ งความเจริ ญอย่างเดียว ไม่นาํ ไปสู่ ความเสื่ อมเลย พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาปริ นิพพาน
สู ตร แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วนใหญ่ ๆ คือราชอปริ หานิยธรรมหรื อวัชชี อปริ หานิ ยธรรม ซึ่ งตรัสไว้สาํ หรับ
กษัตริ ยแ์ ห่งแคว้นวัชชีซ่ ึงปกครองกันแบบสามัคคีธรรม และภิกขุอปริ หานิยธรรม ซึ่งตรัสไว้สาํ หรับภิกษุ
ธรรมสําคัญ 2 หมวดนี้ ตรัสเนื่องจากทรงปรารภพระดําริ ของพระเจ้าอชาตศัตรู กษัตริ ยผ์ คู ้ รองแคว้นมคธ

๗๖ กระแสวัฒนธรรม

จะทําสงครามกับแคว้นวัชชี ได้ทรงส่ งวัสสการพราหมณ์ มาเฝ้ าพระพุทธเจ้า ขณะประทับอยู่ที่ภูเขา
คิชฌกูฏ เขตกรุ งราชคฤห์ เพื่อขอทราบความเห็นของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการทําสงครามกับแคว้นวัชชี
ขณะที่ วสั สการพราหมณ์ เฝ้ าอยู่น้ ัน พระพุทธเจ้าตรั สถามพระอานนท์ว่า พวกเจ้าวัชชี ยงั ปฏิ บตั ิ ตามอ
ปริ หานิ ยธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แก่พวกเจ้าวัชชี ที่สารันททเจดี ย ์ เขตกรุ งเวสาลีอยู่หรื อไม่ พระ
อานนท์กราบทูลว่า พวกเจ้าวัชชี ยงั ปฏิบตั ิอยู่ จึ งตรัสว่า พวกเจ้าวัชชี จะมีความเจริ ญอย่างเดี ยวเท่านั้น
ไม่มีความเสื่ อมเลย ตราบเท่าที่พวกเขายังปฏิบตั ิตามอปริ หานิ ยธรรม 7 ประการนั้น (พระเมธี รัตนดิลก
(จรรยา ชินวํโส), 2542) วัชชีอปริ หานิ ยธรรม นั้น มี 7 ประการคือ (1) ประชุมกันเป็ นประจํา ประชุม
กันบ่อยครั้ง (2) พร้อมเพรี ยงกันประชุม พร้อมเพรี ยงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรี ยงกันทําหน้าที่ของ
ชาววัชชี (3) ไม่บญ
ั ญัติสิ่งที่มิได้บญ
ั ญัติไว้ ไม่ลม้ ล้างสิ่ งที่บญ
ั ญัติไว้แล้ว ถือปฏิบตั ิตามวัชชี ธรรมที่วาง
ไว้เดิม (4) สักการะ เคารพ นับถือ บูชา เจ้าวัชชี ผูส้ ูงวัย และเชื่อถือถ้อยคําของท่านเหล่านั้นว่า ควรรับฟัง
(5) ไม่ข่มเหง ฉุ ดคร่ า ขืนใจ กุลสตรี หรื อ กุลกุมารี เอามาสมสู่ ตามอําเภอใจ (6) สักการะ เคารพ นับถือ
บูชาเจดีย(คื
์ อปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานและอนุสาวรี ยฯลฯ)
์ ในแคว้นวัชชี ไม่ละเลยปล่อยให้การบูชาที่ถกู ต้อง
ที่เคยทํา ต่อเจดียเ์ หล่านั้นเสื่ อมสิ้ นไป และ (7) ให้ความอารักขา คุม้ ครอง ป้ องกัน พระอรหันต์ท้ งั หลาย
ด้วยความมุ่งหวังให้พระอรหันต์ที่ยงั ไม่มา ให้มาสู่แว่นแคว้นของตน
วัสสการพราหมณ์ ได้ฟังก็เห็นว่า เป็ นจริ งตามที่พระพุทธเจ้าตรัส และกราบทูลว่า หากพวกเจ้าวัช
ชีปฏิบตั ิตามวัชชีธรรมเหล่านี้ แม้เพียงข้อเดียว ก็ไม่จาํ ต้องปฏิบตั ิครบทั้ง ๗ ข้อ ก็ไม่เสื่ อม มีแต่ความเจริ ญ
ถ่ายเดียวแล้ว พระเจ้าอชาตศัตรู ไม่ควรทําสงครามกับแคว้นวัชชี แต่ควรทําไมตรี ทางการทูต หรื อทําลาย
ความสามัคคีของพวกวัชชีเสี ยก่อน แล้วก็ทูลลากลับ
ส่ วนภิกขุอปริ หานิยธรรม มี 6 หมวดพระพุทธเจ้ารับสัง่ ให้พระอานนท์เรี ยกประชุมพระภิกษุที่พกั
อยูใ่ นกรุ งราชคฤห์ให้มาประชุมแล้ว ตรัสตามลําดับ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
หมวดที่ 1 มี 7 ข้อ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุพึงหวังได้วา่ จะเจริ ญโดยถ่ายเดียวหาความเสื่ อมมิได้
หากปฏิบตั ิตาม (1) หมัน่ ประชุมกันเสมอ ๆ (2) พร้อมเพรี ยงกันประชุม พร้อมเพรี ยงกันทํากิจของสงฆ์ (3)
ไม่บญั ญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงบัญญัติไว้ ไม่ลม้ ล้างสิ่ งที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบตั ิตามสิ กขาบท
ที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว (4) สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ภิกษุผเู ้ ป็ นเถระ รัตตัญญู บวชมานาน เป็ นสังฆบิดร
เป็ นสังฆปริ ณายก และถือถ้อยคําของท่านเหล่านั้นว่าเป็ นสิ่ งควรรับฟัง (5) ไม่ตกอยูใ่ นอํานาจของตัณหา
(6) ยินดีในเสนาสนะป่ า และ (7) ตั้งสติไว้ในใจว่า เพื่อนพรหมจารี ผมู ้ ีศีลงามซึ่งยังไม่มาขอให้มา ที่มาแล้ว
ขอให้อยูผ่ าสุ ก
หมวดที่ 2 มี 7 ข้อ สรุ ปคือ (1) ไม่มวั หมกมุ่น ยินดี ขวนขวายอยูแ่ ต่กบั งาน (จนลืมสมณธรรม) (2)
ไม่มวั หมกมุ่น ยินดี ขวนขวายอยูแ่ ต่กบั การพูดคุย (3) ไม่มวั เพลิดเพลิน ยินดี ขวนขวายอยูแ่ ต่เรื่ องการนอน
หลับ (4) ไม่มวั หมกมุ่น ยินดี ขวนขวายอยูแ่ ต่กบั เรื่ องความคลุกคลีดว้ ยหมู่คณะ (5) ไม่เป็ นผูป้ รารถนาเลว
ทราม ไม่ตกอยูใ่ นอํานาจความใฝ่ ตํ่า (6) ไม่คบหามิตรชัว่ สหายชัว่ เพื่อนชัว่ และ (7) ไม่หยุดพากเพียรเสี ย
เพียงเพราะบรรลุคุณวิเศษเบื้องต้น
หมวดที่ 3 มี 7 ข้อ สรุ ปคือ (1) มีศรัทธา (2) มีหิริ (3) มีโอตตัปปะ (4) เป็ นพหูสูต (5) ปรารภความ
กระแสวัฒนธรรม
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เพียร (6) มีสติต้ งั มัน่ และ (7) มีปัญญา
หมวดที่ 4 มี 7 ข้อ ได้แก่ โพชฌงค์ 7 ประการ คือ (1) สติ (สติสมั โพชฌงค์) ความระลึกได้ สํานึก
พร้อมอยู่ ใจอยูก่ บั กิจ จิตอยูก่ บั เรื่ อง (2) ธัมมวิจยะ (ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์) ความเฟ้ นธรรม ความสอดส่ อง
สื บค้นธรรม (3) วิริยะ (วิริยสัมโพชฌงค์) ความเพียร (4) ปี ติ (ปี ติสมั โพชฌงค์) ความอิ่มใจ (5) ปั สสัทธิ
(ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์) ความสงบกายใจ (6) สมาธิ (สมาธิสมั โพชฌงค์) ความมีใจตั้งมัน่ จิตแน่วในอารมณ์
และ (7) อุเบกขา (อุเบกขาสัมโพชฌงค์) ความมีใจเป็ นกลาง เพราะเห็นตามเป็ นจริ ง
หมวดที่ 5 มี 7 ข้อ ได้แก่ (1) อนิ จจสัญญา (กําหนดหมายความไม่เที่ยงแห่ งสังขาร) (2) อนัตตสัญญา
(กําหนดหมายความเป็ นอนัตตาแห่ งธรรมทั้งปวง) (3) อสุ ภสัญญา (กําหนดหมายความไม่ งามแห่ ง
กาย) (4) อาที นวสัญญา (กําหนดหมายทุ กข์โทษของร่ างกายที่ ตอ้ งเจ็บไข้ได้ป่วย) (5) ปหานสัญญา
(กําหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย) (6) วิราคสัญญา (กําหนดหมายวิราคะว่าเป็ น
ธรรมละเอียดประณี ต) และ (7) นิโรธสัญญา (กําหนดหมายนิโรธว่าเป็ นธรรมละเอียดประณี ต)
หมวดที่ 6 คือ สาราณิ ยธรรม 6 ได้แก่ (1) ตั้งเมตตากายกรรม ในเพื่อนพรหมจารี ท้ งั ต่อหน้าและ
ลับหลัง (2) ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารี ท้ งั ต่อหน้าและลับหลัง (3) ตั้งเมตตามโนกรรมในเพื่อน
พรหมจารี ท้ งั ต่อหน้าและลับหลัง (4) แบ่งปั นลาภที่ได้มาโดยถูกต้อง โดยที่สุดแม้อาหารบิณฑบาตแก่
เพื่อนพรหมจารี ผมู ้ ีศีลทั้งหลาย (5) มีศีลสมบูรณ์ ไม่ถกู ตัณหาและทิฏฐิครอบงํา เป็ นไปเพื่อสมาธิเสมอกัน
กับเพื่อนพรหมจารี ท้ งั ต่อหน้าและลับหลัง และ (6) มีอริ ยทิฏฐิเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารี ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง
ในทัศนะของผูเ้ ขียน อปริ หานิ ยธรรม 7 หมายถึง ธรรมเป็ นที่ต้ งั แห่ งความไม่เสื่ อม 7 ประการ
ผูป้ ฏิบตั ิธรรมนี้จะเป็ นไปเพื่อความเจริ ญทั้งฝ่ ายบ้านเมืองและฝ่ ายสงฆ์ ดังนี้
1. ฝ่ ายบ้านเมือง
1.1 หมัน่ ประชุมกันเนื องนิ จ การอยู่ร่วมกัน การทํางานร่ วมกันของคนในสังคมจะต้องมีการ
พบปะ ประชุมปรึ กษาหารื อกันสมํ่าเสมอ เพื่อแก้ไขปั ญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
ยอมรับในเหตุผลที่ถูกต้องที่เป็ นประโยชน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีต่อกันของทุกคนในสังคมซึ่ งความเจริ ญ
ไม่เกิดความเสื่ อมในทุกกรณี เช่น ในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มีอะไรพูดกันปรึ กษากัน ลูกก็จะอบอุ่น ปั ญหา
ลูกไปติดยาเสพย์ติด ก็จะไม่เกิดขึ้น ในสถานที่ทาํ งาน หัวหน้ามีการประชุมปรึ กษากับผูร้ ่ วมงานทุกครั้ง
งานก็จะราบรื่ น หากมีขอ้ ผิดพลาดทุกคนก็จะยอมรับในสิ่ งที่เกิดขึ้น
1.2 พร้ อมเพรี ยงกันประชุ ม เลิ กประชุ ม และกระทํากิ จที่ ควรทํา เพื่อให้เกิ ดความยุติธรรม
เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันของหมู่คนที่อยูร่ วมกัน ไม่กินแหนงแคลงใจกันจะทํางานอะไรก็สาํ เร็ จได้ เช่น
ในครอบครัวมีอะไรปรึ กษาหารื อกันก็ตอ้ งอยูพ่ ร้อมๆ กัน เพื่อทุกคนจะได้ยอมรับในสิ่ งที่จะทําลงไปด้วย
ความเต็มใจ
1.3 ไม่บญั ญัติสิ่งที่ยงั ไม่ได้บญั ญัติ และไม่เลิกล้มสิ่ งที่บญั ญัติไว้แล้ว เช่น บ้านเมืองจะสงบสุ ข
ได้ ทุกคนจะต้องบัญญัติและไม่ลม้ เลิก ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของคณะและสังคมตามความพอใจของ
ตนหรื อของกลุ่มโดยไม่คาํ นึ งถึงความถูกต้องตัวอย่าง เช่น นักเรี ยนจะต้องแต่งเครื่ องแบบของโรงเรี ยน
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เพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยจะแต่งกายตามใจตนเองไม่ได้
1.4 เคารพนับถือผูใ้ หญ่การเคารพ และรับฟังคําสัง่ สอนของผูใ้ หญ่ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดีเพราะผูใ้ หญ่
เกิดก่อน ผ่านประสบการณ์มามากกว่า ประกอบกับการอยูร่ ่ วมกันในสังคมต้องมีผนู ้ าํ ถ้าเราให้การเคารพ
และเชื่อฟังผูน้ าํ สังคมก็จะไม่วนุ่ วาย เช่น ถ้าลูกเชื่อฟัง พ่อ แม่ ก็จะเป็ นคนดีได้เพราะไม่มีพอ่ แม่คนไหน
อยากให้ลกู ตนเองเป็ นคนชัว่
1.5 ไม่ ข่มเหงล่ วงเกิ นสตรี สตรี ถือว่าเป็ นเพศแม่ เป็ นเพศที่ อ่อนแอ บุ รุษควรให้เกี ยรติ ให้
การยกย่อง ปกป้ องไม่ให้ใครละเมิดสิ ทธิ หรื อข่มเหงรังแก ถ้าสังคมใดๆ ผูห้ ญิงถูกฉุ ดคร่ าข่มขืน มาก ๆ
ความเสื่ อมก็จะเกิดกับสังคมนั้น
1.6 สักการะเคารพเจดีย ์ หมายถึงการให้ความเคารพ และปกป้ องรักษาปูชนี ยสถานที่
สําคัญในศาสนา เพื่อจะเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะที่อยูร่ ่ วมกันและระลึกถึงกัน เช่น
การเคารพพระปฐมเจดีย ์
1.7 ให้การอารักขา คุม้ ครอง อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ คือการคุม้ ครองบรรพชิต ซึ่ ง
เป็ นผูส้ ื บทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยูต่ ลอดไป เช่น การทําบุญด้วยปัจจัย ๔ เป็ นต้น
2. ฝ่ ายพระสงฆ์
2.1 หมัน่ ประชุมกันเนื องนิ ตย์ ในกิจของสงฆ์ที่ตอ้ งทําร่ วมกันไม่ว่าเรื่ องเล็กหรื อใหญ่
เช่น การทําอุโบสถสังฆกรรม
2.2 พร้อมเพรี ยงกันประชุม เลิกประชุมและทํากิจที่สงฆ์ตอ้ งทําการประชุมถือว่าเป็ นกิจ
ที่สงฆ์ตอ้ งทําร่ วมกัน แต่การที่จะให้สงฆ์ทุกรู ปยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อความสามัคคีกจ็ ะต้องอาศัยความ
พร้อมเพรี ยงกันทุก ๆ ครั้ง เช่น การทําพิธีกรรมในงานมงคลนิยมใช้พระสงฆ์ 9 รู ป ก็ตอ้ งมาพร้อมกันจึงจะ
ทําพิธีกรรมได้
2.3 ไม่บญั ญัติในสิ่ งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ลม้ เลิกสิ่ งที่พระองค์บญั ญัติไว้ ถือว่า
สิ กขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ เปรี ยบเสมือนรัฐธรรมนูญที่พระสงฆ์จะต้องปฏิบตั ิตาม
2.4 เคารพนับถือ และรับฟั งถ้อยคําของภิกษุผใู ้ หญ่ ในการปกครองของพระสงฆ์จะให้
อํานาจแก่ผทู ้ ี่มีความสามารถตามบรรดาศักดิ์ เช่น ภิกษุผใู ้ หญ่สังฆบิดร สังฆปริ นายก ภิกษุทุกรู ปจะต้อง
ปฏิบตั ิตามลําดับขั้นเพื่อความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2.5 ไม่ลุอาํ นาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น เพราะพระสงฆ์ตดั แล้วซึ่งกิเลสตัณหา ความอยาก
มีอยากได้จะต้องไม่เกิดขึ้นจึงจะเป็ นที่ยกย่องของคนทัว่ ไป
2.6 ยินดีในเสนาสนะอันควร คือพระสงฆ์ตอ้ งมีชีวิตเรี ยบง่ายมุ่งแสวงหาธรรมเพื่อเผย
แพร่ ให้กบั ผูอ้ ื่น
2.7 ตั้งใจอยูว่ า่ เพื่อนภิกษุสามเณรเป็ นผูม้ ีศีล ซึ่ งยังไม่มาสู่ อาวาสขอให้มา ที่มาแล้วขอ
ให้อยูเ่ ป็ นสุ ข คือพระสงฆ์ตอ้ งใจกว้างยินดีตอ้ นรับสมาชิกใหม่และมีความปรารถนาดีต่อสมาชิกเก่า เพื่อ
สังคมสงฆ์จะได้ไม่เกิดความเสื่ อม
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การประยุกต์ อปริหานิยธรรมเพือ่ สั นติภาพสู่ สังคมไทย
หลักอปริ หานิ ยธรรมนั้น สามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างสันติภาพที่เรี ยกว่า “สันติวิธี”
ในสังคมไทยได้ใน 2 องค์กรคือ องค์กรทางสงฆ์ และองค์กรทางบ้านเมือง โดยเฉพาะสังคมไทยเป็ นสังคม
เชิงพุทธที่มีลกั ษณะถ้อยทีถอ้ ยอาศัยกัน ผูเ้ ขียนจึงอธิบายการประยุกต์ อปริ หานิยธรรมเพื่อสันติภาพสู่
สังคมไทยทั้ง 2 องค์กร ดังต่อไปนี้
1. การประยุกต์อปริ หานิ ยธรรมในองค์กรทางบ้านเมืองเพื่อสันติภาพสู่ สังคมไทย การปกครอง
บ้านเมืองก็ดี การบริ หารประเทศชาติกด็ ี การดําเนินกิจการด้านสังคมก็ดี หรื อการจัดการในครอบครัวก็ดี
ควรต้องยึดถือภาวะวิสยั เป็ นที่ต้ งั ในการกําหนดนโยบาย หรื อการดําเนินการตามนโยบาย ก็เป็ นธรรมดาที่
ต้องกระทบสิ ทธิขององค์กร หรื อกลุ่มบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะเป็ นการกําหนดนโยบายในเชิงกว้าง เพื่อ
ความเจริ ญของชาติบา้ นเมือง ซึ่ งเป็ นที่มาของความขัดแย้งทั้งในด้านผลประโยชน์ และผลเสี ยจากการนั้น
การที่จะแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว หากทั้งสองฝ่ ายนําเอาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่หลักอปริ
หานิ ยธรรม กล่าวคือ หมัน่ ประชุมกันเนื องนิ จ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ทั้งสองฝ่ ายพร้อมเพรี ยงกันประชุม
เลิกประชุม ไม่บญั ญัติสิ่งที่ยงั ไม่ได้บญั ญัติและไม่เลิกล้มสิ่ งที่บญั ญัติไว้แล้ว ไม่ยกเลิกกระบวนการ หรื อ
กฎเกณฑ์เพื่อตนเอง เคารพนับถือผูใ้ หญ่การเคารพ และรับฟั งคําสั่งสอนของผูใ้ หญ่ถือว่าเป็ นสิ่ งที่ดี คือ
การเคารพในกติกาสังคม, ไม่ข่มเหงล่วงเกิน และปกป้ องไม่ให้ใครละเมิดสิ ทธิ หรื อข่มเหงรังแก สักการะ
เคารพเจดีย ์ หมายถึงการให้ความเคารพ และปกป้ องรักษาปูชนียสถานที่สาํ คัญในศาสนา เพื่อจะเป็ นเครื่ อง
ยึดเหนี่ยวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะที่อยูร่ ่ วมกัน ให้การอารักขา คุม้ ครอง อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์
คือการคุม้ ครองบรรพชิต ซึ่ งเป็ นผูส้ ื บทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยูต่ ลอดไป คือ การเสี ยสละรู ้จกั การให้
หากผูป้ กครอง ผูบ้ ริ หาร หรื อผูน้ าํ องค์กร นําหลักธรรมดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้โดยบูรณาการเข้ากับการ
บริ หารบ้านเมือง ย่อมเป็ นการนํามาซึ่งสันติภาพในสังคมโดยแท้
2. การประยุก ต์อ ปริ ห านิ ย ธรรมในองค์ก รทางบ้า นเมื อ งเพื่ อ สั น ติ ภ าพสู่ สั ง คมไทย ในด้า น
การบริ หารกิจการคณะสงฆ์ ก็ควรต้องยึดอปริ หานิยธรรมในที่น้ ีก็ คือ ภิกขุอปริ หานิยธรรม ในการดําเนิน
การด้านต่างๆ ในกิจการทางพระพุทธศาสนา หากมีขอ้ ขัดแย้ง หรื อผลกระทบใดในระหว่างหมู่สงฆ์ดว้ ย
กันเอง หรื อคณะสงฆ์กบั บุคคลภายนอก การแก้ไขก็ทาํ ได้โดยนําหลักภิกขุอปริ หานิ ย-ธรรมมาปรับใช้
กล่าวคือ หมัน่ ประชุมกันเนื องนิ ตย์ ในกิจของสงฆ์ที่ตอ้ งทําร่ วมกันไม่วา่ เรื่ องเล็กหรื อใหญ่ พร้อมเพรี ยง
กันประชุม เลิกประชุม และทํากิจที่สงฆ์ตอ้ งทําการประชุมถือว่าเป็ นกิจที่สงฆ์ตอ้ งทําร่ วมกัน แต่การที่
จะให้สงฆ์ทุกรู ปยอมรับซึ่ งกันและกัน เพื่อความสามัคคีก็จะต้องอาศัยความพร้อมเพรี ยงกันทุกๆ ครั้ง
ไม่ บ ัญ ญัติ ใ นสิ่ ง ที่ พ ระพุ ท ธเจ้า ไม่ ท รงบัญ ญัติ ไม่ ล ้ม เลิ ก สิ่ ง ที่ พ ระองค์บ ัญ ญัติ ไ ว้ ถื อ ว่ า สิ ก ขาบทที่
พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ เปรี ยบเสมือนรัฐธรรมนูญที่พระสงฆ์จะต้องปฏิบตั ิตาม เคารพนับถือและรับฟั ง
ถ้อยคําของภิกษุผใู ้ หญ่ ในการปกครองของพระสงฆ์จะให้อาํ นาจแก่ผทู ้ ี่มีความสามารถตามบรรดาศักดิ์
ไม่ลุอาํ นาจแก่ความอยากที่เกิ ดขึ้น เพราะพระสงฆ์ตดั แล้วซึ่ งกิ เลสตัณหา ความอยากมีอยากได้จะต้อง
ไม่เกิ ดขึ้น จึ งจะเป็ นที่ยกย่องของคนทัว่ ไป ยินดี ในเสนาสนะอันควร คือพระสงฆ์ตอ้ งมีชีวิตเรี ยบง่าย
มุ่งแสวงหาธรรมเพื่อเผยแพร่ ให้กบั ผูอ้ ื่น ตั้งใจอยูว่ า่ เพื่อนภิกษุสามเณร เป็ นผูม้ ีศีล ซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอ
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ให้มา ที่มาแล้วขอให้อยูเ่ ป็ นสุ ข คือ พระสงฆ์ตอ้ งใจกว้างยินดีตอ้ นรับสมาชิกใหม่ และมีความปรารถนาดี
ต่อสมาชิกเก่า เพื่อสังคมสงฆ์จะได้ไม่เกิดความเสื่ อม หากเหล่าพระสังฆาธิการและพระสงฆ์ นําหลักธรรม
ดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้โดยบูรณาการเข้ากับการบริ หารกิจการคณะสงฆ์ ย่อมเป็ นการนํามาซึ่ งสันติภาพ
ในคณะสงฆ์โดยแท้
แต่อย่างไรก็ดีหลักอปริ หานิยธรรมนั้นต้องนํามาพัฒนาตัวบุคคลเป็ นสําคัญ เพราะทั้งหลายทั้งปวง
ตัวบุคคลนัน่ เองที่เป็ นเครื่ องมือ กลไกสําคัญในการขับเคลื่อนให้ได้มาเพื่อสันติภาพ ฉะนั้นในการพัฒนา
ตัวบุคคลจึงต้องอาศัยหลักสังคหวัตถุ คือ ธรรมที่สาํ คัญที่หล่อหลอมให้พทุ ธศาสนิกชนเป็ นคนรักสันติ รัก
อิสระเสรี มีนิสัยโอบอ้อมอารี มีเมตตากรุ ณาต่อกัน สังคหวัตถุ 4 หมายถึงหลัก ธรรมสําหรับสงเคราะห์
หรื อเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ ยวนํ้าใจของคนในสังคมให้อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข ได้แก่ (1) ทานคือ การให้
แบ่งปั น เสี ยสละ เผื่อแผ่ (2) ปิ ยวาจาคือ การกล่าววาจาสุ ภาพ อ่อนหวาน (3) อัตถจริ ยาคือ การกระทํา
ตนให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น (4) สมานัตตตา คือ การวางตัวเหมาะสม เสมอต้น เสมอปลาย
ซึ่ งการที่มนุ ษย์หรื อบุคคลในสังคมมาอยู่ร่วมกันเป็ นสังคมสามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกัน
ในรู ปของกฎระเบียบหรื อกฎหมาย และมีคุณธรรมจริ ยธรรมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การมีส่วนร่ วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เช่น การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง การมีส่วนร่ วมในการ
คุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน และการปฏิบตั ิตาม อปริ หานิยธรรม และสังคหวัตถุของการอยูร่ ่ วมกันตามหลัก
พระพุทธศาสนาจะทําให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สังคมไทยเป็ นสังคมที่ประชาชน
มีเสรี ภาพในการเลือกนับถือศาสนาคําสอนทางศาสนาเป็ นหลักธรรมที่ใช้ในการดํารงชี วิต ช่วยพัฒนา
สังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความปลอดภัย เพราะทุกคําสอนมีจุดมุ่งหมายเดี ยวกันคือ
ต้องการให้ทาํ ความดี ละเว้นชัว่ และทําจิตใจให้บริ สุทธิ์ มีเมตตาเป็ นหลัก ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความ
อดทน อดกลั้น การมีสมั มาคารวะ รักกันฉันพี่นอ้ ง ทําให้ผนู ้ บั ถือศาสนาเป็ นมิตรที่ดีต่อกันโดยไม่คาํ นึง
ถึงเชื้อชาติ ก่อให้เกิดสันติสุขต่อสังคมและต่อโลก
บทสรุป
การขจัดปั ญหาความขัดแย้งในบ้านเมือง หรื อในคณะสงฆ์น้ นั เป็ นสิ่ งที่ดาํ เนิ นการโดยควบคู่กนั
ไปจะทําอย่างใดอย่างหนึ่ งไม่ได้ เพราะสันติภาพนั้นจะต้องขึ้นโดยภราดรภาพเสมอกันทั้งประเทศจะมี
สันติภาพในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมิได้ หากเป็ นเช่นนี้จึงไม่ใช่สนั ติภาพโดยแท้ ซึ่ งหนึ่งในการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งคือ การหันหน้าเข้าหากัน สนทนากัน ร่ วมกันหาแนวทางร่ วมกันในการแก้ไขปั ญหาภายใต้กรอบ
อันเป็ นกติกาของสังคม ซึ่ งการกระทําดังกล่าวแท้ที่จริ งแล้วก็คือ หลักการอันเป็ นเนื้อหาสาระของอปริ หา
นิ ยธรรมนัน่ เอง อาจกล่าวได้วา่ ในทุกๆที่ ที่มีความขัดแย้งให้นาํ เอาหลักอปริ หานิ ยธรรมมาประยุกต์รวม
กับหลักสังคหวัตถุ 4 แล้วบูรณาการกับความขัดแย้งดังกล่าวก็จะเกิดแนวทางการแก้ปัญหาโดยการเจรจาที่
ปราศจากการใช้กาํ ลัง หรื อความรุ นแรง เป็ นการแก้ปัญหาโดย “สันติวธิ ี” ที่นาํ มาซึ่ง “สันติภาพ” โดยแท้
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