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บทคดัย่อ

 ในยคุของการแข่งขนัภายใตก้ระแสทุนนิยม และความมัง่คัง่พร่ังพร้อมทางดา้นวตัถุ กลบัมีปัญหา
เรียกร้องหาไมตรีจิตมิตรภาพ และเรียกหาสนัติ พระพทุธศาสนาเป็นความหวงัท่ีจะนาํพาวถีิอารยธรรมไป
สู่การพฒันาสนัติภาพ ตามหลกัอปริหานิยธรรม ผลในทางปฏิบติัผูท่ี้กาํลงัโหยหาสนัติภาพตอ้งยอมรับใน
ความแตกต่างระหวา่งบุคคลท่ีเป็นอตัตวสิยัแลว้ปรับเปล่ียนไปตามภาวะวสิยั
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ABSTRACT

 In the age of competition under capitalism. And equipped the wealth of material.  Have to a prob-
lem 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

 ความจริงของธรรมชาติ ท่ีเป็นส่ิงท่ีไม่อาจขดัแยง้หรือเปล่ียนแปลงได ้รวมถึงวิธีการแสวงหา
ความจริงนั้นๆ ซ่ึงในศาสนาสากล มองวา่ทุกศาสนานั้นมีแง่คิด และเป้าหมายปลายทางเป็นส่ิงเดียวกนัวา่
นิพพานของศาสนาพุทธ พระเยซูของศาสนาคริสต ์และพระอลัเลาะห์ของศาสนาอิสลาม นั้นเป็นความ
จริงอนัเดียวกนั และมีเป้าหมายคือความสุขอนัเป็นอนนัตกาลเหมือนกนั อีกทั้งเราทั้งหลายยงัอยูใ่นโลก 
ซ่ึงเป็นบา้นหลงัเดียวกนั จึงไม่มีเหตุอนัใดท่ีเราจะตอ้งมาทะเลาะกนัเหมือนดงัทุกวนัน้ี (อาจอง ชุมสาย 
ณ อยธุยา, 2545) สงัคมไทยในปัจจุบนักาํลงัประสบปัญหาทางการเมืองท่ีเป็นชนวนเหตุของความขดัแยง้
อนันาํมาสู่ความแตกแยกทางการเมือง ลุกลามไปสู่การแบ่งกลุ่มแบ่งชนชั้นพกัพวก สาเหตุประการหน่ึง
ท่ีสาํคญัท่ีนาํมาซ่ึงความขดัแยง้ท่ีเป็นปฏิปักษก์บัสันติภาพโดยส้ินเชิง คือ ทศันคติท่ีแตกต่างกนัในแต่ละ
บุคคลท่ีเป็นผูน้าํ ผูป้กครอง นกัวิชาการ หรือนกัทฤษฎี ดา้นการนิยามความหมายหรือคาํจาํกดัความของ



๗๔ กระแสวฒันธรรม

คาํวา่ “สนัติภาพ” ท่ีแตกต่างกนัตามองคค์วามรู้ของแต่ละคน 
ฉะนั้นจึงมีประเด็นว่า เม่ือสันติภาพอนัเป็นผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดหมายไวใ้นอนาคตแตกต่างกนั แนวทาง
ในการเดินทางสู่สันติภาพยอ่มตอ้งแตกต่างกนัเป็นปกติวิสัย จึงเป็นขอ้สังเกตประการหน่ึงว่า สันติภาพ
จะเกิดข้ึนไดอ้ย่างไรเม่ือทศันะ แนวคิดอนัเป็นรากฐานแห่งสันติภาพนั้นแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลมี
ลกัษณะเป็นอตัตวิสัยแปรผนัเปล่ียนแปลงตามบุคคล มิไดย้ึดภาวะวิสัยเป็นท่ีตั้งแห่งผลประโยชน์ส่วน
รวม หากกรณีเป็นเช่นน้ีคาํวา่ “สนัติภาพ” ท่ีพยายามคน้หาหรือใฝ่หากค็งไม่ต่างจากทฤษฎีทัว่ไปท่ีนิยาม
อยา่งไพเราะ แต่นาํไปสร้างความจริงตามท่ีนิยามไม่ได ้ เราในฐานะประชาชนพลเมืองไทยจะทาํอยา่งไร
ให ้“สนัติภาพ” เกิดข้ึนไดจ้ริง เพ่ือความผาสุกของสงัคมไทย
 การแปลกแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย แมจ้ะมีความเห็นต่างกนัของแต่ละฝ่าย ซ่ึงต่างก็มีเหตุผลทางความ
คิดท่ีต่างกนั แต่กไ็ม่ไดห้มายความวา่ เหตุผลท่ีต่างกนัของอีกฝ่ายไม่เพียงพอท่ีจะรับฟังได ้ ซ่ึงทั้งสองฝ่าย
ต่างกพ็ยายามหาเหตุผลท่ีดีของแต่ละฝ่ายมาสนบัสนุนคาํพดูใหดู้มีนํ้ าหนกั เพ่ือใหอี้กฝ่ายยอมรับในความ
คิดของตน และสามารถท่ีจะอยูร่่วมกนัไดโ้ดยไม่เกิดขอ้ขดัแยง้ท่ีรุนแรง การนาํหลกัอปริหานิยธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจา้เขา้มาใชเ้ป็นแนวทางร่วมยคุสมยั น่าจะเป็นวิธีการเพ่ือหาทางออกท่ีดี
ในสังคมไทยท่ีมีสถาบนัหลกัคือศาสนา นาํมาใชเ้ป็นตวัช่วยในการแกปั้ญหาต่างๆ ของสังคมไทยใหเ้กิด
สนัติสุข ลดปัญหาขอ้ขดัแยง้ไม่แบ่งเขาแบ่งเรา ใหเ้กิดความรักสามคัคี

ความหมายของสันตภิาพ

 สนัติภาพ (Peace) ภาษาองักฤษ, (Paix) ภาษาฝร่ังเศส, (Pace) ภาษาอิตาเลียน, (Paz) ภาษาโปรตุเกส
และภาษาสเปน ซ่ึงคาํเหล่าน้ีทั้งหมดลว้นมาจากรากศพัทภ์าษาละตินว่า “Pax” หรือ “Paics” โดยตาม
ความเห็นของนกัประวติัศาสตร์คาํวา่ Pax ถือกาํเนิดข้ึนในจกัรวรรดิโรมนั คาํๆ น้ีหมายถึง ช่วงเวลาท่ีไม่มี
สงครามหรือสงครามกลางเมือง กล่าวคือ เป็นภาวะของความสงบเรียบร้อย
 สันติภาพ สามารถเรียกไดว้่าเป็นสภาวะแห่งความสันติหรือไม่มีการโตเ้ถียงอยา่งรุนแรงกนัเกิด
ข้ึน “สันติภาพ” ใชอ้ธิบายการยุติแห่งความขดัแยง้อย่างใชค้วามรุนแรง สันติภาพอาจหมายถึงสถานะ
แห่งความเงียบหรือความสุข สันติภาพสามารถนาํมาใชอ้ธิบายความสัมพนัธ์ของผูค้นท่ีมีความเคารพ 
ความยติุธรรมและความหวงัดี สนัติภาพอาจจะอธิบายการปลดปล่อย ความเงียบ ความเขา้ใจในสนัติภาพ
สามารถนาํมาใชใ้นผูค้นๆ ใดคนหน่ึงไดเ้ช่นเดียวกนั ในกรณีท่ีมีผูน้ั้นไม่ขดัแยง้กบัจิตใจของตนเองแต่
อยา่งใด โดยคาํวา่ “สนัติภาพ” จึงหมายถึง การพฒันา ถา้พิจารณาตามความหมายน้ีแลว้สนัติภาพหมายถึง
การขจดัความอยติุธรรม และความเหล่ือมลํ้าของ ระดบัชั้นทางสังคมและเศรษฐกิจ การขจดัความอิจฉา
ริษยา และการไม่ไวว้างใจ รวมถึงความเยอ่หยิ่งซ่ึงเป็นการโฆษณาชวนเช่ือเท่านั้น  ส่ิงเหล่าน้ีจดัว่าเป็น 
ภาวะคุกคามต่อสนัติภาพทั้งส้ิน จึงนบัวา่เป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งมากท่ีนานาชาติจะไดจ้ดัหา ปัจจยัทางสงัคม
ท่ีจาํเป็น เช่น อาหาร การศึกษา การดูแลสุขภาพ และการจา้งงาน ซ่ึงมีอยูพ่ร้อมในประเทศท่ีพฒันาแลว้
แต่กลบัขาดแคลนในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา โดยการให้ความช่วยเหลือแก่ผูล้ี้ภยัสงคราม และผูอ้พยพท่ี
ยากจน (บิช็อบคาร์ลอส ฟิลิเป ซีเมเนส เบโล, 2547) ความสงบสุขไม่มีความทุกข ์ เป็นส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม
กบัคาํวา่ “วิกฤตการณ์” ท่ีหมายถึง ความโกลาหลวุน่วาย ระสํ่าระสาย เดือดร้อน ผดิปกติ ไม่มีความสงบ 
(พระธรรมโกศาจารย ์ (เง่ือม อินฺทปญฺโญญ), 2531) ซ่ึงมีความหมายแตกต่างกนัไปหลายความหมาย บาง
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คนใชค้าํวา่ สนัติภาพ ในความหมายวา่เป็น สนัติภาวะ คือ ภาวะท่ีสงบภาวะท่ีไม่มีความรุนแรง เช่น ไม่มี
สงคราม ไม่มีการต่อสูฆ่้าฟันหรือเบียดเบียนกนั บางคนใชค้าํวา่ สนัติภาพ ในความหมายของแนวทางแห่ง
สนัติวธีิ คือ วธีิการท่ีไม่ใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาหรือดาํเนินการใดๆ (รุ่งธรรม ศุจิธรรมรักษ,์ 2541)
ในทศันะของผูเ้ขียน สนัติภาพ หมายถึง สภาวะอนัสนัติปราศจากการโตแ้ยง้ท่ีรุนแรง อาจกล่าวไดว้า่ เป็น
ภาวะท่ีสงบสุข ซ่ึงสนัติภาพนั้นสามารถแบ่งออกได ้2 ประการ คือ ประการแรก สนัติภาพภายในตนเอง 
หมายถึง ความสุขสงบภายในจิตใจของบุคคลท่ีตอ้งอาศยัสมาธิ และปัญญา ประการท่ีสอง สันติภาพ
ภายนอก หมายถึง ความสัมพนัธ์ของผูค้นท่ีมีความเคารพ ความยติุธรรมและความหวงัดี สันติภาพอาจ
จะอธิบายการปลดปล่อย ความเงียบ ความเขา้ใจในสันติภาพสามารถนาํมาใชใ้นผูค้น คนใดคนหน่ึงได้
เช่นเดียวกนั ในกรณีท่ีผูน้ั้นไม่ขดัแยง้กบัจิตใจของตนเองแต่อยา่งใด แต่อยา่งไรก็ดี สันติภาพไม่ใช่ส่ิงท่ี
แน่นอนตายตวัเสมอไป เน่ืองจากสันติภาพในบริบทท่ีต่างกนัยอ่มไม่เหมือนกนัข้ึนอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้ม 
เช่น ภมิูภาค วฒันธรรม และศาสนา เป็นตน้

แนวคดิเกีย่วกบัหลกัอปริหานิยธรรม 

 เป็นรูปแบบท่ีพระพทุธเจา้ไดส้อบถามกบัพระอานนทเ์ก่ียวกบั “หลกัการอปริหานิยธรรม” ท่ีทาํให้
สงัคมของชาววชัชี หรือหลกัการท่ีร้อยรัดใหช้าววชัชีสามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข เพราะหลกัการน้ี
หมายถึงหลกัการท่ีทาํใหอ้งคก์รหรือสงัคมไม่เผชิญหนา้กบัความเส่ือม หากกลุ่มคนต่างๆ พากนัประพฤติ 
และปฏิบติัร่วมกนัอยา่งสมํ่าเสมอ เพราะเป็นหลกัการท่ีจะทาํใหส้งัคมอยูร่่วมกนัอยา่งสมคัรสมานสามคัคี 
ปรองดองระหว่างกนัและกนั (ปณัชญา ลีลายทุธ, 2556) ส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงสามคัคีธรรมในอปริหา
นิยธรรม (ที.ม. (บาลี) 10/136/69-70 และที.ม. (ไทย) 10/136/82-83) ในแง่มุมน้ีของพระองคมุ่์งเนน้ท่ีจะ
ย ํ้าเตือนทั้งวสัสการพราหมณ์ และประชาชนในแควน้วชัชีใหต้ระหนกัรู้ถึงคุณค่า และความสาํคญัของอ
ปริหานิยธรรมว่าเป็นหลกัการท่ีจะนาํไปสู่สันติสุขแก่มนุษย ์และสังคมท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งไร แม้
นกัคิดบางท่านอาจจะตีความวา่ ส่ือสารของพระพุทธเจา้ในลกัษณะดงักล่าวไดเ้ปิดช่องทางใหว้สัสการพ
ราหมณ์ไดโ้อกาส และเห็นช่องทางท่ีจะยึดเมืองวชัชีตามความตอ้งการของพระเจา้อชาตศตัรูก็ตาม แต่
หากมองในอีกมุมหน่ึงจะพบว่า พระพุทธเจา้พยายามจะส่ือสารให้เห็นถึงความสาํคญัของสามคัคีธรรม
ตามแนวของ        อปริหานิยธรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ พระองคไ์ดอ้าศยัตวัอยา่งของชาววชัชีท่ีปฏิบติัตาม
ครรลองของอปริหานิยธรรมใหพ้ระสงฆซ่ึ์งอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพระองคไ์ดป้ฏิบติัตนตามแนวของ       
อปริหานิยธรรมเช่นเดียวกนัอปริหานิยธรรม จึงหมายถึง ธรรมไม่เป็นท่ีตั้งแห่งความเส่ือม ธรรมท่ีทาํให้
ไม่เส่ือม เป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว มี 7 อยา่ง ท่ีตรัสสาํหรับภิกษุ (ภิกขอุปริหานิยธรรม) จะยกมา
แสดงหมวดหน่ึง (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), 2546)
 1. หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย ์
 2. เม่ือประชุมกพ็ร้อมเพรียงกนัประชุม เม่ือเลิกประชุมกพ็ร้อมเพรียงกนัเลิก และพร้อมเพรียงช่วย
กนัทาํกิจท่ีสงฆจ์ะตอ้งทาํ  
 3. ไม่บญัญติัส่ิงท่ีพระพทุธเจา้ไม่บญัญติัข้ึน ไม่ถอนส่ิงท่ีพระองคบ์ญัญติัไวแ้ลว้ สมาทานศึกษาอยู่
ในสิกขาบทตามท่ีพระองคท์รงบญัญติัไว ้
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 4. ภิกษุเหล่าใด เป็นผูใ้หญ่ เป็นประธานในสงฆ ์เคารพนบัถือภิกษุเหล่านั้น เช่ือฟังถอ้ยคาํของท่าน 
 5. ไม่ลุอาํนาจแก่ความอยากท่ีเกิดข้ึน 
 6. ยนิดีในเสนาสนะป่า 
 7. ตั้งใจอยูว่่า เพ่ือนภิกษุสามเณรซ่ึงเป็นผูมี้ศีล ซ่ึงยงัไม่มาสู่อาวาส ขอให้มา ท่ีมาแลว้ขอให้อยู่
เป็นสุข
 อปริหานิยธรรมจึงเป็นธรรมอนัเป็นท่ีตั้งแห่งความไม่เส่ือม เป็นไปเพ่ือความเจริญอย่างเดียว 
ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในหมู่มนุษย ์ เพ่ือใหพ้ทุธศาสนิกชนไดรู้้จกัประยกุตใ์ชธ้รรมะในทางการ
เมืองการปกครอง เพ่ือใหเ้กิดคุณประโยชน ์และเกิดความสามคัคีในสงัคมสืบไป
 การปกครองทุกระดบั ไม่วา่จะเป็นฝ่ายอาณาจกัร หรือฝ่ายศาสนจกัร หากมีคุณธรรม 7 ขอ้ ท่ีช่ือ
วา่ อปริหานิยธรรม แลว้ กจ็ะมีแต่ความเจริญ มีความสามคัคี เป็นปึกแผน่แน่นหนา ศตัรูไม่สามารถทาํลาย
ได ้ถา้เราจะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยมัน่คง เกิดเป็นคุณประโยชน์ใหญ่หลวงต่อชาติบา้นเมือง 
ควรพร้อมเพรียงกนัยึดแนวหลกัอปริหานิยธรรม 7 ประการ หากสามารถปฏิบติัไดโ้ดยพร้อมเพรียงกนั
แลว้ การเมืองจะกลายเป็นการเมืองบริสุทธ์ิ แกปั้ญหาของชาติไดส้ําเร็จ เป็นแบบอย่างการเมืองดีเด่น
ท่ีโลกจะช่ืนชมยินดีมาก อปริหานิยธรรม 7 ประการ ประกอบดว้ย (1) หมัน่ประชุมกนัเป็นประจาํ
เพราะการประชุมกนับ่อยๆ เป็นการระดมมนัสมอง รวมความสามารถท่ีทุกคนมี นาํมาแกไ้ขปรับปรุง
ขอ้บกพร่อง ส่งเสริมพฒันาหมู่คณะใหมี้ความเจริญในดา้นต่างๆ (2) พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียง
กนัเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกนัปฏิบติักิจของหมู่คณะ มีความรับผิดชอบร่วมกนั ดาํเนินไปอย่าง
พร้อมเพรียง และเม่ือถึงตอนทาํงานก็ตอ้งทาํงานของส่วนรวมใหดี้ (3) ปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบั ทุกคนท่ี
เป็นสมาชิกของสังคมจะตอ้งถือระเบียบขอ้บงัคบัเพ่ือปฏิบติัอยา่งเสมอภาคกนั และเป็นเหตุส่งเสริมให้
การปกครองการบริหารเกิดผลดี มีประสิทธิภาพ (4) เคารพนบัถือผูใ้หญ่ เช่ือฟังคาํสอนของท่าน ความเป็น
ผูใ้หญ่กบัความเป็นผูน้อ้ยเป็นส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่ออก เพราะการปกครอง การบริหาร
จาํเป็นตอ้งมีผูน้าํ และผูต้าม มีหนา้ท่ีปกครอง หนา้ท่ีสั่งการ เป็นตน้ เป็นเร่ืองท่ีผูใ้หญ่หรือผูน้าํจาํตอ้ง
ปฏิบติั (5)ไม่ลุแก่อาํนาจความอยาก ความเห็นแก่ตวั ถา้ใครปฏิบติัไดด้งัน้ียอ่มทาํใหส้ังคมมีระเบียบวินยั
ดีข้ึน สามารถดาํรงรักษาส่ิงท่ีมีคุณค่าของสังคมไวไ้ดย้ ัง่ยืน จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียดา้นเศรษฐกิจ 
และการปกครอง เป็นตน้ (6) รักสนัติภาพ ขดัเกลาจิตใจอยูเ่สมอ แสดงถึงความเป็นผูมี้นิสยัดี พร้อมท่ีจะ
ปฏิบติัดีโดยไม่ประมาท การท่ีสมาชิกของสังคมเป็นคนดี ยอ่มเป็นเกียรติ เป็นศกัด์ิศรี เป็นเคร่ืองยืนยนั
ความบริสุทธ์ิใจในการปฏิบติัภารกิจได้ดี และ (7) ตั้งใจสนับสนุนคนดี ปกป้องคนดี ส่งเสริมคนดี 
เลือกคนดีมีความสามารถเขา้มาเป็นกาํลงัพฒันาหมู่คณะของตน คุณธรรมแต่ละขอ้ เป็นเหตุใหเ้กิดความ
สมานสามคัคีในหมู่คณะ ส่งเสริมคุณภาพในการบริหารปกครอง และทาํให้เกิดความสุขความเจริญ
ในหลายๆ ดา้น ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสไวว้่า “ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทาํให้เกิดความสุข” ธรรม
อนัเป็นท่ีตั้งแห่งความเจริญอยา่งเดียว ไม่นาํไปสู่ความเส่ือมเลย พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นมหาปรินิพพาน
สูตร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือราชอปริหานิยธรรมหรือวชัชี   อปริหานิยธรรม ซ่ึงตรัสไวส้าํหรับ
กษตัริยแ์ห่งแควน้วชัชีซ่ึงปกครองกนัแบบสามคัคีธรรม  และภิกขอุปริหานิยธรรม ซ่ึงตรัสไวส้าํหรับภิกษุ
ธรรมสาํคญั 2 หมวดน้ี ตรัสเน่ืองจากทรงปรารภพระดาํริของพระเจา้อชาตศตัรู กษตัริยผ์ูค้รองแควน้มคธ 
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จะทาํสงครามกบัแควน้วชัชี ไดท้รงส่งวสัสการพราหมณ์มาเฝ้าพระพุทธเจา้ ขณะประทบัอยู่ท่ีภูเขา
คิชฌกฏู เขตกรุงราชคฤห์ เพ่ือขอทราบความเห็นของพระพุทธเจา้เก่ียวกบัการทาํสงครามกบัแควน้วชัชี 
ขณะท่ีวสัสการพราหมณ์เฝ้าอยู่นั้น พระพุทธเจา้ตรัสถามพระอานนท์ว่า พวกเจา้วชัชียงัปฏิบติัตามอ
ปริหานิยธรรมท่ีพระองคท์รงแสดงไวแ้ก่พวกเจา้วชัชี ท่ีสารันททเจดีย ์ เขตกรุงเวสาลีอยู่หรือไม่ พระ
อานนท์กราบทูลว่า พวกเจา้วชัชียงัปฏิบติัอยู่ จึงตรัสว่า พวกเจา้วชัชีจะมีความเจริญอย่างเดียวเท่านั้น 
ไม่มีความเส่ือมเลย ตราบเท่าท่ีพวกเขายงัปฏิบติัตามอปริหานิยธรรม 7 ประการนั้น (พระเมธีรัตนดิลก 
(จรรยา ชินวโํส), 2542)   วชัชีอปริหานิยธรรม นั้น มี 7 ประการคือ (1) ประชุมกนัเป็นประจาํ ประชุม
กนับ่อยคร้ัง (2) พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกนัทาํหนา้ท่ีของ
ชาววชัชี (3) ไม่บญัญติัส่ิงท่ีมิไดบ้ญัญติัไว ้ไม่ลม้ลา้งส่ิงท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ ถือปฏิบติัตามวชัชีธรรมท่ีวาง
ไวเ้ดิม (4) สกัการะ เคารพ นบัถือ บูชา เจา้วชัชี ผูสู้งวยั และเช่ือถือถอ้ยคาํของท่านเหล่านั้นวา่ ควรรับฟัง 
(5) ไม่ข่มเหง ฉุดคร่า ขืนใจ กุลสตรี หรือ กุลกุมารี เอามาสมสู่ตามอาํเภอใจ (6) สักการะ เคารพ นบัถือ 
บูชา เจดีย ์(คือ ปูชนียวตัถุ ปูชนียสถาน และอนุสาวรีย ์ฯลฯ) ในแควน้วชัชี ไม่ละเลยปล่อยใหก้ารบูชาท่ีถกูตอ้ง 
ท่ีเคยทาํ ต่อเจดียเ์หล่านั้นเส่ือมส้ินไป และ (7) ใหค้วามอารักขา คุม้ครอง ป้องกนั พระอรหนัตท์ั้งหลาย 
ดว้ยความมุ่งหวงัใหพ้ระอรหนัตท่ี์ยงัไม่มา ใหม้าสู่แวน่แควน้ของตน
 วสัสการพราหมณ์ ไดฟั้งกเ็ห็นวา่ เป็นจริงตามท่ีพระพทุธเจา้ตรัส และกราบทูลวา่ หากพวกเจา้วชั
ชีปฏิบติัตามวชัชีธรรมเหล่าน้ี แมเ้พียงขอ้เดียว กไ็ม่จาํตอ้งปฏิบติัครบทั้ง ๗ ขอ้ กไ็ม่เส่ือม มีแต่ความเจริญ
ถ่ายเดียวแลว้ พระเจา้อชาตศตัรู ไม่ควรทาํสงครามกบัแควน้วชัชี แต่ควรทาํไมตรีทางการทูต หรือทาํลาย
ความสามคัคีของพวกวชัชีเสียก่อน แลว้กทู็ลลากลบั
 ส่วนภิกขอุปริหานิยธรรม มี 6 หมวดพระพทุธเจา้รับสัง่ใหพ้ระอานนทเ์รียกประชุมพระภิกษุท่ีพกั
อยูใ่นกรุงราชคฤห์ใหม้าประชุมแลว้ ตรัสตามลาํดบั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
  หมวดท่ี 1 มี 7 ขอ้ พระพทุธเจา้ตรัสวา่ ภิกษุพึงหวงัไดว้า่จะเจริญโดยถ่ายเดียวหาความเส่ือมมิได ้
หากปฏิบติัตาม (1) หมัน่ประชุมกนัเสมอ ๆ (2) พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียงกนัทาํกิจของสงฆ ์(3) 
ไม่บญัญติัส่ิงท่ีพระพุทธเจา้มิไดท้รงบญัญติัไว ้ไม่ลม้ลา้งส่ิงท่ีทรงบญัญติัไวแ้ลว้ ถือปฏิบติัตามสิกขาบท
ท่ีทรงบญัญติัไวแ้ลว้ (4) สกัการะ เคารพ นบัถือ บูชา ภิกษุผูเ้ป็นเถระ รัตตญัญู บวชมานาน เป็นสงัฆบิดร 
เป็นสังฆปริณายก และถือถอ้ยคาํของท่านเหล่านั้นวา่เป็นส่ิงควรรับฟัง (5) ไม่ตกอยูใ่นอาํนาจของตณัหา 
(6) ยนิดีในเสนาสนะป่า และ (7) ตั้งสติไวใ้นใจวา่ เพ่ือนพรหมจารีผูมี้ศีลงามซ่ึงยงัไม่มาขอใหม้า ท่ีมาแลว้
ขอใหอ้ยูผ่าสุก
  หมวดท่ี 2 มี 7 ขอ้ สรุปคือ (1) ไม่มวัหมกมุ่น ยนิดี ขวนขวายอยูแ่ต่กบังาน (จนลืมสมณธรรม) (2) 
ไม่มวัหมกมุ่น ยนิดี ขวนขวายอยูแ่ต่กบัการพดูคุย (3) ไม่มวัเพลิดเพลิน ยนิดี ขวนขวายอยูแ่ต่เร่ืองการนอน
หลบั (4) ไม่มวัหมกมุ่น ยนิดี ขวนขวายอยูแ่ต่กบัเร่ืองความคลุกคลีดว้ยหมู่คณะ (5) ไม่เป็นผูป้รารถนาเลว
ทราม ไม่ตกอยูใ่นอาํนาจความใฝ่ตํ่า (6) ไม่คบหามิตรชัว่ สหายชัว่ เพ่ือนชัว่และ (7) ไม่หยดุพากเพียรเสีย 
เพียงเพราะบรรลุคุณวเิศษเบ้ืองตน้
  หมวดท่ี 3 มี 7 ขอ้ สรุปคือ (1) มีศรัทธา (2) มีหิริ (3) มีโอตตปัปะ (4) เป็นพหูสูต (5) ปรารภความ
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เพียร (6) มีสติตั้งมัน่ และ (7) มีปัญญา
  หมวดท่ี 4 มี 7 ขอ้ ไดแ้ก่ โพชฌงค ์7 ประการ คือ (1) สติ (สติสมัโพชฌงค)์ ความระลึกได ้สาํนึก
พร้อมอยู ่ใจอยูก่บักิจ จิตอยูก่บัเร่ือง (2) ธมัมวจิยะ (ธมัมวจิยสมัโพชฌงค)์ ความเฟ้นธรรม ความสอดส่อง
สืบคน้ธรรม (3) วิริยะ (วิริยสมัโพชฌงค)์ ความเพียร (4) ปีติ (ปีติสมัโพชฌงค)์ ความอ่ิมใจ (5) ปัสสทัธิ 
(ปัสสทัธิสมัโพชฌงค)์ ความสงบกายใจ (6) สมาธิ (สมาธิสมัโพชฌงค)์ ความมีใจตั้งมัน่ จิตแน่วในอารมณ์
และ (7) อุเบกขา (อุเบกขาสมัโพชฌงค)์ ความมีใจเป็นกลาง เพราะเห็นตามเป็นจริง 
หมวดท่ี 5 มี 7 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) อนิจจสัญญา (กาํหนดหมายความไม่เท่ียงแห่งสังขาร) (2) อนตัตสัญญา 
(กาํหนดหมายความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งปวง) (3) อสุภสัญญา (กาํหนดหมายความไม่งามแห่ง
กาย) (4) อาทีนวสัญญา (กาํหนดหมายทุกข์โทษของร่างกายท่ีตอ้งเจ็บไขไ้ดป่้วย) (5) ปหานสัญญา 
(กาํหนดหมายเพ่ือละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย) (6) วิราคสัญญา (กาํหนดหมายวิราคะว่าเป็น
ธรรมละเอียดประณีต) และ (7) นิโรธสญัญา (กาํหนดหมายนิโรธวา่เป็นธรรมละเอียดประณีต)
  หมวดท่ี 6 คือ สาราณิยธรรม 6 ไดแ้ก่ (1) ตั้งเมตตากายกรรม ในเพ่ือนพรหมจารีทั้งต่อหนา้และ
ลบัหลงั (2) ตั้งเมตตาวจีกรรมในเพ่ือนพรหมจารีทั้งต่อหนา้และลบัหลงั (3) ตั้งเมตตามโนกรรมในเพ่ือน
พรหมจารีทั้งต่อหนา้และลบัหลงั (4) แบ่งปันลาภท่ีไดม้าโดยถูกตอ้ง โดยท่ีสุดแมอ้าหารบิณฑบาตแก่
เพ่ือนพรหมจารีผูมี้ศีลทั้งหลาย (5) มีศีลสมบูรณ์ ไม่ถกูตณัหาและทิฏฐิครอบงาํ เป็นไปเพ่ือสมาธิเสมอกนั
กบัเพ่ือนพรหมจารีทั้งต่อหนา้และลบัหลงั และ (6) มีอริยทิฏฐิเสมอกนักบัเพ่ือนพรหมจารี ทั้งต่อหนา้และ
ลบัหลงั
 ในทศันะของผูเ้ขียน อปริหานิยธรรม 7 หมายถึง ธรรมเป็นท่ีตั้งแห่งความไม่เส่ือม 7 ประการ 
ผูป้ฏิบติัธรรมน้ีจะเป็นไปเพ่ือความเจริญทั้งฝ่ายบา้นเมืองและฝ่ายสงฆ ์ดงัน้ี
 1. ฝ่ายบา้นเมือง 
  1.1 หมัน่ประชุมกนัเนืองนิจ การอยู่ร่วมกนั การทาํงานร่วมกนัของคนในสังคมจะตอ้งมีการ
พบปะ ประชุมปรึกษาหารือกนัสมํ่าเสมอ เพ่ือแกไ้ขปัญหา และแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั  
ยอมรับในเหตุผลท่ีถูกตอ้งท่ีเป็นประโยชน์  เพ่ือความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัของทุกคนในสังคมซ่ึงความเจริญ 
ไม่เกิดความเส่ือมในทุกกรณี เช่น ในครอบครัว พอ่ แม่ ลกู มีอะไรพดูกนัปรึกษากนั ลกูกจ็ะอบอุ่น ปัญหา
ลูกไปติดยาเสพยติ์ด ก็จะไม่เกิดข้ึน  ในสถานท่ีทาํงาน หวัหนา้มีการประชุมปรึกษากบัผูร่้วมงานทุกคร้ัง 
งานกจ็ะราบร่ืน หากมีขอ้ผดิพลาดทุกคนกจ็ะยอมรับในส่ิงท่ีเกิดข้ึน
  1.2 พร้อมเพรียงกนัประชุม เลิกประชุม และกระทาํกิจท่ีควรทาํ เพ่ือให้เกิดความยุติธรรม
เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของหมู่คนท่ีอยูร่วมกนั ไม่กินแหนงแคลงใจกนัจะทาํงานอะไรก็สาํเร็จได ้ เช่น
ในครอบครัวมีอะไรปรึกษาหารือกนักต็อ้งอยูพ่ร้อมๆ กนั เพ่ือทุกคนจะไดย้อมรับในส่ิงท่ีจะทาํลงไปดว้ย
ความเตม็ใจ
  1.3 ไม่บญัญติัส่ิงท่ียงัไม่ไดบ้ญัญติั และไม่เลิกลม้ส่ิงท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ เช่น บา้นเมืองจะสงบสุข
ได ้ทุกคนจะตอ้งบญัญติัและไม่ลม้เลิก ระเบียบกฎเกณฑต่์างๆ ของคณะและสังคมตามความพอใจของ
ตนหรือของกลุ่มโดยไม่คาํนึงถึงความถูกตอ้งตวัอยา่ง เช่น นกัเรียนจะตอ้งแต่งเคร่ืองแบบของโรงเรียน
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เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะแต่งกายตามใจตนเองไม่ได้
  1.4 เคารพนบัถือผูใ้หญ่การเคารพ และรับฟังคาํสัง่สอนของผูใ้หญ่ถือวา่เป็นส่ิงท่ีดีเพราะผูใ้หญ่
เกิดก่อน ผา่นประสบการณ์มามากกวา่ ประกอบกบัการอยูร่่วมกนัในสงัคมตอ้งมีผูน้าํ ถา้เราใหก้ารเคารพ 
และเช่ือฟังผูน้าํ สงัคมกจ็ะไม่วุน่วาย เช่น ถา้ลูกเช่ือฟัง พอ่ แม่ กจ็ะเป็นคนดีไดเ้พราะไม่มีพอ่แม่คนไหน 
อยากใหล้กูตนเองเป็นคนชัว่
  1.5 ไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี สตรีถือว่าเป็นเพศแม่ เป็นเพศท่ีอ่อนแอ บุรุษควรให้เกียรติให ้
การยกยอ่ง ปกป้องไม่ให้ใครละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแก ถา้สังคมใดๆ ผูห้ญิงถูกฉุดคร่าข่มขืน มาก ๆ 
ความเส่ือมกจ็ะเกิดกบัสงัคมนั้น
   1.6 สักการะเคารพเจดีย ์หมายถึงการให้ความเคารพ และปกป้องรักษาปูชนียสถานท่ี
สาํคญัในศาสนา เพ่ือจะเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะท่ีอยูร่่วมกนัและระลึกถึงกนั เช่น 
การเคารพพระปฐมเจดีย์
   1.7 ใหก้ารอารักขา คุม้ครอง อนัชอบธรรมแก่พระอรหนัต ์คือการคุม้ครองบรรพชิต ซ่ึง
เป็นผูสื้บทอดพระพทุธศาสนาใหค้งอยูต่ลอดไป เช่น การทาํบุญดว้ยปัจจยั ๔ เป็นตน้
  2. ฝ่ายพระสงฆ์
   2.1 หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย ์ในกิจของสงฆท่ี์ตอ้งทาํร่วมกนัไม่ว่าเร่ืองเล็กหรือใหญ่ 
เช่น การทาํอุโบสถสงัฆกรรม
   2.2 พร้อมเพรียงกนัประชุม เลิกประชุมและทาํกิจท่ีสงฆต์อ้งทาํการประชุมถือวา่เป็นกิจ
ท่ีสงฆต์อ้งทาํร่วมกนั แต่การท่ีจะใหส้งฆทุ์กรูปยอมรับซ่ึงกนัและกนั เพ่ือความสามคัคีกจ็ะตอ้งอาศยัความ
พร้อมเพรียงกนัทุก ๆ คร้ัง เช่น การทาํพิธีกรรมในงานมงคลนิยมใชพ้ระสงฆ ์9 รูป กต็อ้งมาพร้อมกนัจึงจะ
ทาํพิธีกรรมได้
   2.3 ไม่บญัญติัในส่ิงท่ีพระพทุธเจา้ไม่ทรงบญัญติั ไม่ลม้เลิกส่ิงท่ีพระองคบ์ญัญติัไว ้ถือวา่
สิกขาบทท่ีพระพทุธเจา้บญัญติัไว ้เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญท่ีพระสงฆจ์ะตอ้งปฏิบติัตาม
   2.4 เคารพนบัถือ และรับฟังถอ้ยคาํของภิกษุผูใ้หญ่ ในการปกครองของพระสงฆจ์ะให้
อาํนาจแก่ผูท่ี้มีความสามารถตามบรรดาศกัด์ิ เช่น ภิกษุผูใ้หญ่สังฆบิดร สังฆปรินายก ภิกษุทุกรูปจะตอ้ง
ปฏิบติัตามลาํดบัขั้นเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
   2.5 ไม่ลุอาํนาจแก่ความอยากท่ีเกิดข้ึน เพราะพระสงฆต์ดัแลว้ซ่ึงกิเลสตณัหา ความอยาก
มีอยากไดจ้ะตอ้งไม่เกิดข้ึนจึงจะเป็นท่ียกยอ่งของคนทัว่ไป
   2.6 ยินดีในเสนาสนะอนัควร คือพระสงฆต์อ้งมีชีวิตเรียบง่ายมุ่งแสวงหาธรรมเพ่ือเผย
แพร่ใหก้บัผูอ่ื้น
   2.7 ตั้งใจอยูว่า่ เพ่ือนภิกษุสามเณรเป็นผูมี้ศีล ซ่ึงยงัไม่มาสู่อาวาสขอใหม้า ท่ีมาแลว้ขอ
ใหอ้ยูเ่ป็นสุข คือพระสงฆต์อ้งใจกวา้งยนิดีตอ้นรับสมาชิกใหม่และมีความปรารถนาดีต่อสมาชิกเก่า เพ่ือ
สงัคมสงฆจ์ะไดไ้ม่เกิดความเส่ือม
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การประยุกต์อปริหานิยธรรมเพือ่สันตภิาพสู่สังคมไทย

 หลกัอปริหานิยธรรมนั้น สามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างสันติภาพท่ีเรียกวา่ “สันติวิธี” 
ในสงัคมไทยไดใ้น 2 องคก์รคือ องคก์รทางสงฆ ์และองคก์รทางบา้นเมือง โดยเฉพาะสงัคมไทยเป็นสงัคม
เชิงพทุธท่ีมีลกัษณะถอ้ยทีถอ้ยอาศยักนั ผูเ้ขียนจึงอธิบายการประยกุต ์      อปริหานิยธรรมเพื่อสนัติภาพสู่
สงัคมไทยทั้ง 2 องคก์ร ดงัต่อไปน้ี
 1. การประยุกตอ์ปริหานิยธรรมในองคก์รทางบา้นเมืองเพ่ือสันติภาพสู่สังคมไทย การปกครอง
บา้นเมืองกดี็ การบริหารประเทศชาติกดี็ การดาํเนินกิจการดา้นสงัคมกดี็ หรือการจดัการในครอบครัวกดี็ 
ควรตอ้งยดึถือภาวะวสิยัเป็นท่ีตั้งในการกาํหนดนโยบาย หรือการดาํเนินการตามนโยบาย กเ็ป็นธรรมดาท่ี
ตอ้งกระทบสิทธิขององคก์ร หรือกลุ่มบุคคลหน่ึงบุคคลใด เพราะเป็นการกาํหนดนโยบายในเชิงกวา้ง เพื่อ
ความเจริญของชาติบา้นเมือง ซ่ึงเป็นท่ีมาของความขดัแยง้ทั้งในดา้นผลประโยชน ์และผลเสียจากการนั้น 
การท่ีจะแกไ้ขความขดัแยง้ดงักล่าว หากทั้งสองฝ่ายนาํเอาหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา ไดแ้ก่หลกัอปริ
หานิยธรรม กล่าวคือ หมัน่ประชุมกนัเนืองนิจ เพ่ือหาแนวทางแกไ้ข ทั้งสองฝ่ายพร้อมเพรียงกนัประชุม 
เลิกประชุม ไม่บญัญติัส่ิงท่ียงัไม่ไดบ้ญัญติัและไม่เลิกลม้ส่ิงท่ีบญัญติัไวแ้ลว้ ไม่ยกเลิกกระบวนการ หรือ
กฎเกณฑเ์พ่ือตนเอง เคารพนบัถือผูใ้หญ่การเคารพ และรับฟังคาํสั่งสอนของผูใ้หญ่ถือว่าเป็นส่ิงท่ีดี คือ 
การเคารพในกติกาสงัคม, ไม่ข่มเหงล่วงเกิน และปกป้องไม่ใหใ้ครละเมิดสิทธิหรือข่มเหงรังแก สกัการะ
เคารพเจดีย ์หมายถึงการใหค้วามเคารพ และปกป้องรักษาปูชนียสถานท่ีสาํคญัในศาสนา เพ่ือจะเป็นเคร่ือง
ยดึเหน่ียวจิตใจของกลุ่มคนในหมู่คณะท่ีอยูร่่วมกนั ใหก้ารอารักขา คุม้ครอง อนัชอบธรรมแก่พระอรหนัต ์
คือการคุม้ครองบรรพชิต ซ่ึงเป็นผูสื้บทอดพระพทุธศาสนาใหค้งอยูต่ลอดไป คือ การเสียสละรู้จกัการให ้
หากผูป้กครอง ผูบ้ริหาร หรือผูน้าํองคก์ร นาํหลกัธรรมดงักล่าวน้ีไปประยกุตใ์ชโ้ดยบูรณาการเขา้กบัการ
บริหารบา้นเมือง ยอ่มเป็นการนาํมาซ่ึงสนัติภาพในสงัคมโดยแท ้
 2. การประยุกต์อปริหานิยธรรมในองค์กรทางบ้านเมืองเพ่ือสันติภาพสู่สังคมไทย ในด้าน
การบริหารกิจการคณะสงฆ ์กค็วรตอ้งยดึอปริหานิยธรรมในท่ีน้ีก ็คือ ภิกขอุปริหานิยธรรม ในการดาํเนิน
การดา้นต่างๆ ในกิจการทางพระพทุธศาสนา หากมีขอ้ขดัแยง้ หรือผลกระทบใดในระหวา่งหมู่สงฆด์ว้ย
กนัเอง หรือคณะสงฆก์บับุคคลภายนอก การแกไ้ขก็ทาํไดโ้ดยนาํหลกัภิกขุอปริหานิย-ธรรมมาปรับใช ้
กล่าวคือ หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย ์ในกิจของสงฆท่ี์ตอ้งทาํร่วมกนัไม่วา่เร่ืองเลก็หรือใหญ่ พร้อมเพรียง
กนัประชุม เลิกประชุม และทาํกิจท่ีสงฆต์อ้งทาํการประชุมถือว่าเป็นกิจท่ีสงฆต์อ้งทาํร่วมกนั แต่การท่ี
จะให้สงฆ์ทุกรูปยอมรับซ่ึงกนัและกนั เพ่ือความสามคัคีก็จะตอ้งอาศยัความพร้อมเพรียงกนัทุกๆ คร้ัง
ไม่บัญญัติในส่ิงท่ีพระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้มเลิกส่ิงท่ีพระองค์บัญญัติไว  ้ ถือว่าสิกขาบทท่ี
พระพุทธเจา้บญัญติัไว ้ เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญท่ีพระสงฆจ์ะตอ้งปฏิบติัตาม เคารพนบัถือและรับฟัง
ถอ้ยคาํของภิกษุผูใ้หญ่ ในการปกครองของพระสงฆจ์ะให้อาํนาจแก่ผูท่ี้มีความสามารถตามบรรดาศกัด์ิ  
ไม่ลุอาํนาจแก่ความอยากท่ีเกิดข้ึน เพราะพระสงฆต์ดัแลว้ซ่ึงกิเลสตณัหา ความอยากมีอยากไดจ้ะตอ้ง
ไม่เกิดข้ึน จึงจะเป็นท่ียกย่องของคนทัว่ไป ยินดีในเสนาสนะอนัควร คือพระสงฆ์ตอ้งมีชีวิตเรียบง่าย 
มุ่งแสวงหาธรรมเพ่ือเผยแพร่ใหก้บัผูอ่ื้น ตั้งใจอยูว่า่ เพื่อนภิกษุสามเณร เป็นผูมี้ศีล ซ่ึงยงัไม่มาสู่อาวาสขอ
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ใหม้า ท่ีมาแลว้ขอใหอ้ยูเ่ป็นสุข คือ พระสงฆต์อ้งใจกวา้งยนิดีตอ้นรับสมาชิกใหม่ และมีความปรารถนาดี
ต่อสมาชิกเก่า เพ่ือสงัคมสงฆจ์ะไดไ้ม่เกิดความเส่ือม หากเหล่าพระสงัฆาธิการและพระสงฆ ์นาํหลกัธรรม
ดงักล่าวน้ีไปประยกุตใ์ชโ้ดยบูรณาการเขา้กบัการบริหารกิจการคณะสงฆ ์ยอ่มเป็นการนาํมาซ่ึงสนัติภาพ
ในคณะสงฆโ์ดยแท้
 แต่อยา่งไรกดี็หลกัอปริหานิยธรรมนั้นตอ้งนาํมาพฒันาตวับุคคลเป็นสาํคญั เพราะทั้งหลายทั้งปวง
ตวับุคคลนัน่เองท่ีเป็นเคร่ืองมือ กลไกสาํคญัในการขบัเคล่ือนใหไ้ดม้าเพ่ือสันติภาพ ฉะนั้นในการพฒันา
ตวับุคคลจึงตอ้งอาศยัหลกัสงัคหวตัถุ คือ ธรรมท่ีสาํคญัท่ีหล่อหลอมใหพ้ทุธศาสนิกชนเป็นคนรักสนัติ รัก
อิสระเสรี มีนิสัยโอบออ้มอารี มีเมตตากรุณาต่อกนั สังคหวตัถุ 4 หมายถึงหลกั ธรรมสาํหรับสงเคราะห์
หรือเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวนํ้ าใจของคนในสังคมให้อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข ไดแ้ก่ (1) ทานคือ การให ้
แบ่งปัน เสียสละ เผื่อแผ่ (2) ปิยวาจาคือ การกล่าววาจาสุภาพ อ่อนหวาน (3) อตัถจริยาคือ การกระทาํ
ตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น (4) สมานตัตตา คือ การวางตวัเหมาะสม เสมอตน้ เสมอปลาย  
ซ่ึงการท่ีมนุษยห์รือบุคคลในสังคมมาอยู่ร่วมกนัเป็นสังคมสามารถปฏิบติัตามกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกนั
ในรูปของกฎระเบียบหรือกฎหมาย และมีคุณธรรมจริยธรรมในการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั การมีส่วนร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง  การมีส่วนร่วมในการ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชน และการปฏิบติัตาม    อปริหานิยธรรม และสงัคหวตัถุของการอยูร่่วมกนัตามหลกั
พระพุทธศาสนาจะทาํให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชน
มีเสรีภาพในการเลือกนบัถือศาสนาคาํสอนทางศาสนาเป็นหลกัธรรมท่ีใชใ้นการดาํรงชีวิต ช่วยพฒันา
สังคมให้สามารถอยู่ร่วมกนัอย่างสันติสุข มีความปลอดภยั เพราะทุกคาํสอนมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือ 
ตอ้งการใหท้าํความดี  ละเวน้ชัว่ และทาํจิตใจใหบ้ริสุทธ์ิ มีเมตตาเป็นหลกั ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั มีความ
อดทน     อดกลั้น การมีสมัมาคารวะ รักกนัฉนัพ่ีนอ้ง ทาํใหผู้น้บัถือศาสนาเป็นมิตรท่ีดีต่อกนัโดยไม่คาํนึง
ถึงเช้ือชาติ ก่อใหเ้กิดสนัติสุขต่อสงัคมและต่อโลก

บทสรุป

 การขจดัปัญหาความขดัแยง้ในบา้นเมือง หรือในคณะสงฆน์ั้นเป็นส่ิงท่ีดาํเนินการโดยควบคู่กนั
ไปจะทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงไม่ได ้ เพราะสันติภาพนั้นจะตอ้งข้ึนโดยภราดรภาพเสมอกนัทั้งประเทศจะมี
สนัติภาพในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงมิได ้หากเป็นเช่นน้ีจึงไม่ใช่สนัติภาพโดยแท ้ ซ่ึงหน่ึงในการแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้คือ การหนัหนา้เขา้หากนั สนทนากนั ร่วมกนัหาแนวทางร่วมกนัในการแกไ้ขปัญหาภายใตก้รอบ
อนัเป็นกติกาของสงัคม ซ่ึงการกระทาํดงักล่าวแทท่ี้จริงแลว้กคื็อ หลกัการอนัเป็นเน้ือหาสาระของอปริหา
นิยธรรมนัน่เอง อาจกล่าวไดว้า่ในทุกๆท่ี ท่ีมีความขดัแยง้ใหน้าํเอาหลกัอปริหานิยธรรมมาประยกุตร์วม
กบัหลกัสงัคหวตัถุ 4 แลว้บูรณาการกบัความขดัแยง้ดงักล่าวกจ็ะเกิดแนวทางการแกปั้ญหาโดยการเจรจาท่ี
ปราศจากการใชก้าํลงั หรือความรุนแรง เป็นการแกปั้ญหาโดย “สนัติวธีิ” ท่ีนาํมาซ่ึง “สนัติภาพ” โดยแท ้ 
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