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ณ ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ ช้ัน 4 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 

 
********************************* 

 
08.30 น. ผู้เข้าสนทนาสันติภาพลงทะเบียน 
   
09.00  น.   ฉายวิดิทัศน์แนะนํากิจกรรมด้านสันติภาพของมลูนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 
 
09.10 น. นายแพทย์เล็ก  ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ กล่าวต้อนรับ 
 
09.15 น. ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บรรยายในหัวข้อ “ศาสนาเพือ่สันติภาพสู่เยาวชน” 
 
10.25 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดด้านการส่ือสารปรัชญาทางศาสนาสําหรับนํามาใช้ 
   เป็นเนื้อหาในการสร้างต้นกล้าเยาวชน 
 
11.30 น. นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ  
  กล่าวขอบคณุและมอบของที่ระลึก 
  ถ่ายภาพร่วมกัน 

 



นายแพทยเ์ล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ กล่าวต้อนรับ โดยได้
กล่าวว่า “นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่คณะแกนนาํสนทนาสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศ
ไทย) ได้ระดมความคิดเห็นและกอ่ให้เกิดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ในคร้ังนี้ขึ้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร. 
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  กรุณามาเป็นวิทยากรพิเศษ นําการสนทนาสันติภาพ 

การสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน ได้จัดมาแล้ว 5 ครั้ง โดยมีคณะทูตสันติภาพเป็นแกน
หลัก และ รศ. ดร. ภิรมย์ จ่ันถาวร เป็นผู้นําการสนทนา คุณสุธี สุวรรณโพธ์ิเป็นผู้ช่วยในการระดมความ
คิดเห็นจากคณะทูตสันติภาพ ผู้มีความรู้เกี่ยวกับเยาวชน และผู้แทนเยาวชน และในคร้ังนี้เป็นการสนทนา
สันติภาพในหัวข้อ “ศาสนาเพื่อสันติภาพสู่เยาวชน” ขอให้ทูตสันติภาพ ผู้นําเครือข่ายองค์กร และผู้นําเยาวชน
ทุกท่าน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนาในการพัฒนา
เยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีจิตใจรักสันติ และมีความสามารถในการเสริมสร้างความปรองดอง และ
สันติภาพให้กับองค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 

กล่าวต้อนรับ 
โดย นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล 

เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 

 

พิธีกร 
โดย นายกมล ธนะนพวรรณ 

ผู้ช่วยเลขาธิการ 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 



การบรรยายในหัวข้อ  

“ศาสนาเพื่อสันติภาพสู่เยาวชน” 



  ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา บรรยายในหัวข้อ “ศาสนาเพ่ือสันติภาพสู่เยาวชน”  
โดยการช้ีถึงความสําคัญของ ศาสนาสากล หรือ ความจริงของธรรมชาติ ที่เป็นสิ่งที่ไม่อาจขัดแย้ง หรือ
เปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงวิธีการแสวงหาความจริงนั้นๆ ซึ่งในศาสนาสากล มองว่าทุกศาสนานั้นมีแง่คิด และ
เป้าหมายปลายทางเป็นสิ่งเดียวกัน ว่านิพพานของศาสนาพุทธ พระเยซูของศาสนาคริสต์ และพระอัลเลาะห์
ของศาสนาอิสลาม นั้นเป็นความจริงอันเดียวกัน และมีเป้าหมายคือความสุขอันเป็นอนันตกาลเหมือนกัน อีก
ทั้งเราทั้งหลายยังอยู่ในโลก ซ่ึงเป็นบ้านหลังเดียวกัน จึงไม่มีเหตุอันใดที่เราจะต้องมาทะเลาะกันเหมือนดังทุก
วันนี้ ดร.อาจอง ยังได้กล่าวถึงความสําคัญของการศึกษาว่า เป็นที่แรกที่เราจะสามารถปลูกฝังเมล็ดพันธ์ุแห่ง
สันติภาพในเยาวชนได้ โดยยกตัวอย่างถึง โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี ที่ท่านเป็นผู้อํานวยการอยู่ ในการ
นําจริยธรรม และคุณธรรมมาบูรณาการในทุกๆวิชา เพื่อให้เยาวชนจบออกมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด 
รายละเอียดสามารถจําแนกได้เป็นหัวข้อหลักๆ ดังนี้ 

1. ความจริง และศาสนาสากล 
  เยาวชนคืออนาคตของโลก เรากําลังจะพูดถึงอนาคตของโลก และไมม่ีใครที่ไม่อยากได้
สันติภาพ และอยากไดก้ารทะเลาะเบาะแว้ง สิ่งเหล่านี้เยาวชนได้เห็นมาตลอดจากการกระทําของผู้ใหญ่ ไม่ว่า
จะเป็นความขัดแย้งในตะวันออกกลาง หรือวิกฤติการณ์แก่งแย่งชิงอํานาจในสังคมไทย  การกระทําเหล่านี้ก็
ทําให้เยาวชนรู้ว่า สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาไม่ปรารถนาในสังคม  

  ศาสนาสากลเป็นเร่ืองของความจริง แล้วความจริงคืออะไร? 
  ถ้าสมมุติฐานของความจริงนั้นคือเป็นสิ่งที่จริงในวันนี้ และพรุ่งนี้ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 
เพราะฉะนั้นเราจงมาแสวงหาความจริงกัน โดยใช้สมมุติฐานนี้  ยกตัวอย่าง โต๊ะนี้คือความจริงหรือไม่? ถ้า
โต๊ะตัวนี้เป็นความจริง มันก็จะเป็นโต๊ะทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้ มันก็จะเป็นความจริงไปเร่ือยๆ เพราะทุกวันก็
คือพรุ่งนี้ของวันต่อไป แต่เราก็รู้ว่าโต๊ะตัวนี้สักวันหนึ่งมันก็จะพังแล้วเราก็จะทิ้งมันไป และมันกจ็ะไม่เป็น
โต๊ะอีกต่อไป  เพราะฉะนั้นโต๊ะนี้จึงไม่ใช่ความจริงดังที่เรานิยาม และโต๊ะตัวนี้เมื่อร้อยปีที่แล้วมันอาจจะเป็น
ส่วนหนึ่งของต้นไม้ต้นหนึ่ง แต่ความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง โต๊ะตัวนี้
ไม่ใช่โต๊ะตลอดกาลก่อนเป็นโต๊ะมันก็เป็นต้นไม ้เพราะฉะนั้นโต๊ะตัวนี้ไม่ใช่ความจริง 

วิทยากร 

โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

ผู้บริหารโรงเรียนสัตยาไส  



   

  ยกตัวอย่าง จักรวาลนี้ถือกําเนิดเมื่อหมื่นสี่พันลา้นปีที่แล้ว ก่อนหน้านั้นไมม่ีอะไร อยู่ๆ ก็
เกิดบิ๊ก แบง ฉะนั้นก่อนหน้านีไ้ม่มีจักรวาล ไม่มอีะไรเลย แต่หลังจากบิ๊กแบงมันก็มกีารรวมตัวกัน เป็นโลก 
เป็นกลุ่มดาว เป็นกาแลกซี่ ทั้งหลาย แล้วเราก็อยู่ในกาแลกซี่ที่เรียกว่า ทางช้างเผือก แต่หลังจากนี้ ตอนนี้กําลัง
เกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า หลุมดํา ที่จะดูดเอาพวกดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์อะไรต่ออะไรทั้งหลายให้
หายไป แล้วตอนนี้หลุมดําก็ใหญ่ขึ้นๆ ตลอด ขยายใหญ่มากขึ้น และสักวันมันก็จะมีพลังมหาศาล หลุมดํา
เหล่านี้ก็จะดูดกันเอง แล้วจักรวาลของเราก็จะหายไปกับตา 
  เราแสวงหาความจริงอะไรที่บอกว่าต้องจริงทั้งวันนี้และวันพรุ่งนี้ แต่ไม่เจออะไรสักอย่าง เรา
หาทั่วไปหมดยกเว้นจุดเดียวที่เรายังไม่ได้หา เราเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา แต่
เราลืมไปที่เดียวที่เรายังไม่ได้หา ก็คือจิตใจ หรือตัวตนของตนเอง  
  ความจริงมีหลายอย่างได้มั้ย?  ไม่ได้ ความจริงต้องเหมือนกัน ฉะนั้น นิพพาน พระเจ้า องค์อัล
เลาะห์ก็คือความจริงอันเดียวกัน เรามัวแต่มาทะเลาะกันเถียงกัน ว่ามันไม่ใช่ ไม่เหมือนกัน แต่ความจริงย่อม
เป็นความจริงเหมือนกัน ความจริงในนิพพานนั้นคือ ไม่มกีารเกิด ไม่มีการดับ นิ่งเฉย พระเจ้าก็เป็นสิ่งที่ไม่มี
การเกิด ไมม่ีการดับ กอ่นจักรวาลมีพระเจ้า หลังจักรวาลมีพระเจ้า ฉะนั้นความหมายเหมือนกัน แล้วเราจะมา
ทะเลาะกันทาํไมว่านีค่ือสิ่งที่แตกต่างกัน  
  กลับมาดูโลกของเรา พวกเราอยู่ในโลกใบนี้ นี่คือบ้านของเรา เรามีบ้านหลังเดียวกัน เราไม่มีที่
อื่นแล้ว จะไปอยู่บนดาวพุธหกร้อยองศาเซลเซียสไม่ได้หรอก ตาย ดาวอังคารไมม่ีออกซิเจนก็อยู่ไม่ได้ ไม่
ต้องพูดถึงดาวดวงอื่นอยู่ไมไ่ด้เลย เรามีบ้านหลังเดียว อยู่บ้านหลังเดียวกัน แล้วเรามาทะเลาะกันทําไม? ไม่
เข้าใจเลย โลกนี้มีไหมมีร้ัวกั้น มองจากมุมไหนไม่มีเลย เราเป็นโลกใบเดียวกัน เราต้องสามัคคีกัน เราเป็นพี่
น้องกัน เราต้องรักกัน หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เราอยู่ในบ้านหลังนี้ ไม่รู้จะมีบ้านหลังอื่นหรือเปล่าในกาแลกซี่อืน่ 
แต่เราไปไม่ได้ แค่จะเดินทางนอกกาแลกซี่นี้เรายังไม่พ้นเลย เพราะฉะนั้นเราต้องถือว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้าน
หลังเดียวที่เราอาศัยอยู่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องรักและสามัคคกีัน นี่คือศาสนาสากล อาศัยความจริง 
 

2. การแสวงหาสันติภาพ 
  เราต้องการสันติภาพ เพราะฉะนั้นทุกคนตอ้งแสวงหาสันติภาพในตัวเองก่อน เราต้องเร่ิมต้น
ด้วยตนเอง ยกตัวอย่าง เรามักพูดอยู่เสมอว่า ฉัน ต้องการ ความสุข ทําได้ยังไง คําตอบอยู่บนจอนีแ่หละครับ 
ทําอย่างไร เราต้องการความสุขอย่างเดียว มีอยู่สามคําทําอย่างไรครับ เยาวชนตอบว่า  ตัด “ฉัน” ตัด “ความ
ต้องการ” ออกถกูต้องเลย เรามีตัวกู ของกู พอใครมาด่ามากระทบ ฉันก็โมโห ฉันก็ไม่พอใจ นี่คือสิ่งที่กําลัง
เกิดขึ้นในโลกของเรา ก็ด่ากันไปกันมา ไม่พอใจกัน แล้วก็ทะเลาะกัน ทําสงครามกัน เพราะคําว่าตัวกู ของกูที่
ท่านพุทธทาสได้พูดถึงนี่แหละครับ ต้องการจะปล้นเขา อะไรแบบนี้ เราอย่าไปยึดมั่น ตัดมันออกไปความยึด
มั่นในตัวฉัน ใครด่าไม่ได้เลย เพราะเรายึดมั่นในตัวฉัน แต่ถ้าเราตัดมันออกไป สบายมากเลย เขาด่า เขาด่า
ใคร เขาไม่ได้ด่าคุณ ก็เราไมม่ีตัวฉัน เขาด่าเราไม่ได้ ตัดตัวฉันออกไป อย่าไปยึดมั่นถอืตน อย่าแยกตัวเองออก
จากคนอื่น เพราะการยึดมั่นในตัวเขานี่เราต้องเปรียบเทียบ โอยเราไม่รวยเท่าเขา เราต้องอิจฉาเขา เราต้อง
โกรธเขา  



  ตัวที่สอง คือ ต้องการ ยุคนี้เราอยู่ในโลกของบริโภคนิยม บริษัททั้งหลายเขาก็โฆษณาของเขา 
โดยเฉพาะเยาวชน ผมเคยเป็นนักการตลาด ถามว่าเขาต้องการกลุม่ไหน เยาวชนนี่แหละ เราต้องทําให้เขา
อยากได้ของเรา ซื้อสินค้าของเรา แต่เอ เยาวชนเขาไม่ใช่ลูกหลานของเราหรือนี่ เรากําลังทําอะไรกับเยาวชน
ของเรา ทําไมเราต้องไปสร้างความต้องการ สมัยนี้ความต้องการของเรามันเลยเถิดไปเร่ือยๆ และเยาวชนก็ไม่
มีเงิน ถ้าคุณพ่อคณุแม่ให้มาเราก็ย้ิม ถ้าเกิดท่านไม่ให้เราก็เศร้า ก็เดือดร้อน เราจะเห็นว่าสังคมของเราเละเทะ
เพราะความต้องการตัวนี้แหละ บางคนไมม่ีเงินทํายังไง ก็ต้องไปยืม เป็นหนี้เป็นสิน บางคนก็ไปขโมยของเขา
มา บางคนหันไปขายยาเสพติด เพราะมันได้เงินมาอย่างง่ายๆ รวดเร็ว บางคนก็หันไปขายตัว ซ่ึงเป็นปัญหา
อย่างมากในประเทศไทย เพราะฉะนั้นตัดมันไปซะเถิด คําว่า “ความต้องการ”นี่ แล้วใช้เศรษฐกิจพอเพียงของ
องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรามีแค่ไหนเราใช้แค่นั้น ลดความต้องการออกไปเถอะครับ แล้วเราก็จะมีความสุข
ไปเร่ือยๆ ต้องการมากผิดหวังมาก ต้องการน้อยผิดหวังน้อย ไม่ต้องการเลยไม่ผิดหวังเลย มีความสุขมากเลย 
นี่แหละครับเคล็ดที่จะช่วยให้พวกเราทุกคนมีความสุข  
  ยกตัวอย่าง  มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงเสาไฟฟ้า คลําหาของริมเสาไฟฟ้ามีแสงไฟส่องลงมา 
สักครู่หนึ่งมีพวกหนุ่มสาวมาถามว่า ยายหาอะไรครับ เดี๋ยวพวกผมช่วยหา ยายบอกว่า ยายทําเข็มเย็บผ้าหาย 
ช่วยยายหาหน่อยซิ ยายหาตั้งนานแล้วหาไม่เจอ พวกหนุ่มสาวก็ช่วยกันหา แต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอ เด็กหนุ่ม
จึงเดินไปถามยายว่า ยายครับ ยายทําเข็มตกหล่นตรงไหนหรือครับ ถ้าเรารู้ว่าหายตรงไหนเราจะได้ไปหาตรง
จุดนั้นก่อน ยายก็เลยตอบว่า เออเมื่อกี้ยายกําลังเย็บผ้าอยู่ในห้องของยาย แต่ว่าห้องของยายมันมืด ยายมองไม่
เห็น ยายก็เลยมาหาที่เสาไฟฟ้านี่แหละ เด็กหนุ่มได้ยินดังนั้นจึงบอกว่า ยายครับ ยายทําเข็มตกไว้ในห้อง ยายก็
ต้องไปหาในห้อง มาหาตรงนี้ได้ยังไง คุณยายกลับไปที่ห้องของคุณยายเถอะ  
  แปลกไหมที่มนุษย์ก็เหมือนคุณยายไม่มีผิดเลย เราเห็นแต่แสงสว่างอยู่เบื้องหน้ามหาวิทยาลัย
รามคําแหง ไปเที่ยวไนท์คลับ สถานบันเทิงทั้งหลาย แล้วได้ความสงบสุขไหมละ่ คิดให้ดีครับ เราได้แค่ความ
ตื่นเต้นทางอารมณ์ช่ัวขณะ ต่ืนเช้ามาแล้วมันก็หายไป เราก็เลยต้องไปเที่ยวกันต่อ ไปแสวงหากันต่อ บางคน
ไปพัทยา บางคนไปเชียงใหม่ นี่แหละครับเราแสวงหาความสุขกันทั่วไปหมด เราก็เลยไปนู่นไปนี ่แล้วเราก็
หาไม่เจอสักที เราต้องแสวงหาภายในตัวเองครับ เหมือนที่เด็กหนุ่มคนนี้ถามคุณยาย พวกเราทุกคนเคยมี
ความสงบสุข แต่มันหายไป มันหายไปจากตรงไหน มันหายไปจากใจของเรา เรามีความสงบสุขกันมากอ่น 
มันหายไปจากใจของเรา ต้องกลับมาหาที่นี่ ไมม่ทีี่อื่นแล้วที่เราจะไปหา 
 

3. ประสาทสัมผัสทั้งห้า 
  ยกตัวอย่าง  มีกษัตริย์องค์หนึ่ง มีภรรยาห้าองค์ กษัตริย์องค์นี้ไม่มีความสุขเลย เนื่องจากการ
เรียกร้องและความต้องการที่หลากหลายของภรรยาทั้งห้า   วันหนึ่งกษัตริย์คิดขึ้นได้ว่า เอาละเราจะเรียก
หมายชายทุกคนในเมืองนี้ เราจะตั้งเต็นท์สําหรับคนกลัวเมีย และคนไม่กลัวเมีย เราจะได้รู้ว่าคนไม่กลัวเมีย
เขาคิดกันอย่างไร ในวันที่นัดหมาย เต๊นท์คนกลัวเมียก็ล้นออกมา ในขณะที่เต๊นท์คนไมก่ลัวเมียไมม่ีใครมา
เลย กษัตริย์ก็เครียดว่า ทําไมบ้านเมืองของเราไมม่ีใครไม่กลัวเมียเลยหรอ จนกระทั่งนาทีสุดท้ายมีชายคน
หนึ่งเดินเข้ามาในเต๊นท์ของคนไม่กลัวเมีย กษัตริย์ดีอกดีใจ รีบเดินเข้าไปถามว่า “มีเคล็ดอย่างไรไม่กลัวเมีย” 
ชายคนนี้ก็ตอบว่า  “กลัวครับ”  กษัตริย์จึงย้อนว่า  “อ้าวแล้วมาอยู่ในเต๊นท์นี้ทําไมละ”  ชายหนุ่มได้ยินดังนั้น 



จึงบอกว่า  “ผมไม่ไปหรอกครับ ทําอย่างไรผมกไ็ม่ไป” กษัตริย์ประหลาดใจว่าทําไมชายหนุ่มถึงไม่ยอมไป 
“เมียผมสั่งมาครับ” 
  เราทุกคนในที่นี่คือกษัตริย์ ภรรยาทั้งห้าคือประสาทสัมผัสทั้งห้า ตามองอะไรสวยงามก็
เรียกร้องจะเอานู่นเอานี่ แล้วเราก็ไปยอมมันอกี หูอยากจะฟังนู่นฟังนี่ อยากจะซื้อเร่ืองอะไรต่างๆ เราก็ยอม 
แล้วเรามีความสุขมั้ยละ ชีวิตเราไม่มีความสุข เรากลายเป็นทาสของสัมผัสทั้งห้า เราอย่าไปยอมมนัครับ เรา
เป็นผู้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ตามีหน้าที่รับแสงเข้ามาเท่านั้น ไม่มีหน้าที่จะมาเรียกร้องอะไรจากเรา หูก็มี
หน้าที่รับเสียงเท่านั้น เราต้องควบคุมประสาทสัมผัสทั้งห้าให้ได้ 
  ยกตัวอย่าง   เมื่อครั้งไปกรุงปารีสตอนอายุเก้าขวบเป็นคร้ังแรก ในประวัติศาสตร์ของผมนะ
ครับ ตอนช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จึงยังไม่ค่อยมีคนตอนนั้น เด็กฝร่ังเศสก็มารุมล้อมผม หน้าผม
แปลกกว่าชาวบ้าน ถามว่าผมเป็นใคร ผมทําอย่างไรรู้ไหมครับ ผมย้ิมอย่างเดียว ผมไม่เข้าใจภาษาฝร่ังเศสยัง
ไม่แตกฉาน ณ ตอนนั้น ทีนี้เด็กฝร่ังเศสก็ไม่เข้าใจ ถามอะไร คุยกับผม แต่ผมไม่คุยกับเขา เขาถือว่าเป็นการ
ผิดมารยาทอย่างร้ายแรง เขาก็เลยด่าผมเลย ใช้คําหยาบคายอย่างที่สุด แล้วผมทํายังไงครับ? ย้ิม มันเป็นแค่การ
สั่นสะเทือนของอากาศเท่านั้น ต่อไปนี้เราไม่ต้องไปโกรธใครอีกแล้ว ชีวิตเราสบาย เราย้ิมแย้มแจ่มใส มี
ความสุขตลอดเวลา เพราะไมม่ีอะไรทําให้เราโมโหเลย มันอยู่ที่เราเอง อยู่ที่การตีความของเราครับ อยู่
ฝร่ังเศสไปหนึ่งเดือน เร่ิมเข้าใจแล้ว ทีนี้เขามาด่า เสร็จละสิครับ ตอนนี้พอผมตีความว่าเป็นคําด่าเท่านั้นละ 
เสร็จเลย ทะเลาะกันต่อยกัน แล้วผมชนะหมดละครับ เพราะผมใช้มวยไทยต่อยกับเขา เขาสู้ไม่ได้ หนีไปหมด
เลย และนี่ละครับเป็นเพราะว่าผมไปตีความว่าการสั่นสะเทือนของอากาศเท่านั้นเป็นคําด่า แต่ความจริงไม่ใช่
หรอกครับ วิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเป็นแค่การส่ันสะเทือนของอากาศเท่านั้นเอง เราอย่าไปตีความว่าคนเขา
คิดร้าย หรือไม่ดีอะไรต่ออะไร เราคิดอะไรเอาเอง เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราครับ นี่คือความ
จริง ความจริงก็คือศาสนาสากล สันติภาพต้องการศาสนาสากล แล้วเราไม่ต้องไปขัดแย้งอะไรต่ออะไรกับ
ใคร เพราะเราเอาแค่ความจริง ความจริงคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง ความจริงคือสิ่งที่มีตลอดกาล พระเจ้าคือ
ความจริง นิพพานคือความจริง ไม่มีอันเปลี่ยนแปลง เท่านี้แหละครับ เราจะมีสันติสุข สันติภาพได้ เมื่อใดก็
ตามที่เรายอมรับในความจริง  
 

4. วิธีการแสวงหาความจริง 
  เร่ืองการแสวงหาความจริงกัน ไม่ได้พูดทั้งหมด  แต่จะมาดูวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ เราจะต้อง
รู้จักใช้ให้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  เราจะต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ว่าเราจะต้องเข้าใจ เสร็จแล้วเรา
จะต้องบันทึกข้อมูลเหล่านีไ้ว้ในจิตใต้สํานึกของเราครับ แล้วเราก็จะต้องตีความในหู ในตาของเรา เราต้อง
แยกประสาทสัมผัสทั้งห้า แล้วเราก็จะต้องดึงข้อมูลที่อยู่ในเมมโมร่ี ในจิตใต้สํานึกออกมาเปรียบเทียบ 
เพราะฉะนั้น ปัญหาของสังคมของเราก็คือการใส่ความคิดที่ไม่ดี ให้เด็กให้เยาวชน เสร็จแล้วเขาก็เอามาใช้ มา
ตีความ ต่อไปนีไ้ม่ต้องดูเลยครับโทรทัศน์ เพราะอะไร? เพราะเรารู้หมดแล้ว เดี๋ยวก็ต้องมีพระเอกนางเอก
รันทด แล้วยังไงครับ พอเร่ิมรักกัน ก็จะต้องมีตัวอิจฉาเข้ามา ตบกันตีกัน หาเร่ืองกันตลอดเวลา เรารู้เร่ือง
หมดแล้ว ดูทําไมตลอดเวลา แล้วพอเราดูเยอะๆ การทะเลาะกนัตีกันตลอดเวลา แล้วเราก็เอามาตีความ พอใคร
ว่าอะไร ก็ต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน เราก็โกรธเราก็โมโห เราก็หาเร่ืองทะเลาะกับเขา จิตใต้สํานึกของเราเป็น 



อย่างนั้น มันก็ออกมาอย่างนั้น  เพราะฉะนั้นเราเร่ิมใส่แต่ความคิดที่ดีให้กับตัวเองตลอดเวลา คิดดี พูดดี ทําดี
ตลอดเวลา แล้วเราก็จะฝังความคิดดีๆ เหล่านั้นไว้ในจิตใต้สํานึกของเรา ไว้ในเมมโมร่ีของเรา พวกเราจะเป็น
อย่างไหนใส่โปรแกรมให้เป็นอย่างนั้น ใส่ส่ิงที่ดีให้กับตัวเองตลอดเวลา อย่าไปดูอะไรที่มันไร้สาระ ที่ใส่
ความคิดไม่ดีให้กับเรา และตลอดเวลา ใช้วิจารณญาณกับความคิดของเรา ง่ายนิดเดียวครับ เด็กที่โรงเรียนผม
สอนกันหมดเลย ก็คอื เมื่อเขาเห็นอะไร เมื่อเขามีการรับรู้อะไร อย่าเพิ่งมีปฏิกิริยาทันที ให้ตั้งคําถามสอง
คําถาม คาํถามอันแรก มนัดีกับเรามั้ย? คําถามทีส่อง มันดีกับทุกคนมั้ย? ถ้าเกิดมันดีกับทกุคน เอาเลย เอาไป
ใช้ได้เลย แต่ถ้าตอบว่า ไม่ดีกับคนอื่น ดีกับตัวเองเท่านั้น อันนี้ต้องปฏิเสธครับ เราต้องใจแข็งเท่านั้น มันไม่
เกิดประโยชน์กับคนอื่น นี่คือการใช้วิจารณญาณในเบื้องต้นนะครับ แล้วเราก็จะเก็บบันทึกข้อมูลอันนี้ แล้ว
มันก็จะกลายเป็นโปรแกรมครับ ถ้าเราใช้ข้อมูลแบบนี้ตลอดเวลา ถ้าเราคิดแบบนี้ตลอดไป เราก็จะเร่ิมมี
วิจารณญาณในการใช้ชีวิตในสังคม 
  วิธีการในการหาความจริง เราต้องยกระดับจิตใจอย่างเดียว เราไม่มีทางเลือกครับ จิตสํานึกมัน
อาจจะคิดโน่นคิดนี่ แต่มันไมม่ีความจริงหรอกครับ เราต้องเข้าใจลึกกว่านั้น เราต้องยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น 
และเมื่อนั้นเราจะเร่ิมไปสัมผัสกับจิตเหนือสํานึก ที่มันมมีโนธรรม มันก็จะมาสอนเรา ช่วยเหลือเรา อันนี้ดนีะ 
อันนี้ควรทํา อันนี้ไม่ควรทํา เราเลยค้นพบความจริงแล้วด้วยมโนสํานึกนี่นะครับ เราเร่ิมเกิดการหย่ังรู้ด้วยตัว
ของเราเอง จิตเหนือสํานึกนี่คือ พุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น จิตเหนือสํานึกนี่คือพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรา พระเยซูคริสต์บอก
ว่า พระเจ้าอยู่ในสวรรค์ และท่านก็พูดชัดเจนว่า สวรรค์อยู่ในตัวเรา ฉะนั้นพระเจ้าอยู่ในตัวเรา พุทธะอยู่ในตัว
เรา พุทธะ คือผู้รู้ ที่อยู่ในตัวเรา การหย่ังรู้ก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราครับ ตอนอายุสิบห้าผมเกเรมาก ทะเลาะ
แล้วก็ชนะทุกคน พอไปอยู่อังกฤษก็ต่อยคนอืน่อกี ชนะทุกคนอกี เป็นเด็กเกเรมากเลย จนกระทั่งวันหนึ่ง ผม
ก็คิดว่า อย่างนี้ชีวิตจะเละเทะมาก สอบก็สอบไดท้ี่โหล่ในทุกวิชา ทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จ ได้แต่ต่อย
คนอื่น ต่อจากนั้นผมหยุดเกเร ผมเลยตัดสินใจว่าเราต้องฝึกจิตใจของตัวเอง ผมเลยนั่งสมาธิเพื่อยกระดับจิตใจ
ของตัวเอง นั่งไปแค่เดือนเดียว วันละครึ่งช่ัวโมง จิตใจสงบ ผมเลิกต่อยแล้ว หลังจากเดือนเดียวครับ เลิก
ทะเลาะ ฝึกไปหนึ่งปี ความจําดีขึน้เยอะ การเรียนดีขึ้นเยอะ จากที่โหล่เปลี่ยนเป็นที่หนึ่งในประเทศอังกฤษ 
แม้กระทั่งภาษาอังกฤษผมกไ็ด้ที่หนึ่ง มันไม่ใช่ภาษาเราแต่เราก็ได้ที่หนึ่ง ศาสนาผมก็ได้ที่หนึ่ง แล้วเป็น
ศาสนาคริสต์ เพราะตอนนั้นอยู่ในประเทศชาวคริสต์ วิทยาศาสตร์ได้ที่หนึ่ง วาดเขียนได้ที่หนึ่ง คณิตศาสตร์
ได้ที่หนึ่ง ดนตรีได้ที่หนึ่ง นี่ถ้ามีเวลาผมจะเล่นเปียโนให้ฟัง ผมชอบทุกอย่าง สอบได้ที่หนึ่งทุกวิชา เหมา
รางวัลในโรงเรียนทั้งที่ผมไม่ต้องการจะไปแย่งอะไรกับใคร แต่นี่แหละครับ เราจะเรียนหนังสือได้ดี ตอนทํา
วิทยานิพนธ์ครั้งแรก ปริญญาเอกฉบับแรก ผมทําเร่ืองวิศวกรรมศาสตร์ การนั่งสมาธิ นี่พิสูจน์ออกมาหมดเลย
ว่า การนั่งสมาธินี่เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการขยายคลื่นไมโครเวฟ ใช้ในการส่ือสารด้านโทรคมนาคม เขียน
วิทยานิพนธ์ออกมาจบกอ่นเพื่อนเลย จบเป็นคนแรก ก่อนเด็กฝร่ังด้วยกัน ตอนเรียนปริญญาตรีที่แคมบริดจ์ 
เรียนไปสองปี มหาวิทยาลัยบอกว่า ออกเถอะ ไม่ต้องเรียนแล้ว ฉะนั้นผมจบปริญญาตรี แถมเขายังมอบ
ปริญญาโทให้อีก ฉะนั้นผมได้สองปริญญาภายในสองปีในมหาวิทยาลัย และไปเข้าปริญญาเอกอายุน้อยที่สุด 
และจบอายุน้อยที่สุด ฉะนั้นฝึกสมาธิเถอะครับ เยาวชนครับ ฝึกจิตใจของตนเอง ถ้าเราเป็นชาวคริสต์ก็สวด
ภาวนานึกถึงพระเจ้า ถ้าเป็นชาวมุสลิมก็นึกถึงองค์อัลเลาะห์อย่างเดียว จุดเดียว  



ไม่ต้องคิดถึงเร่ืองอื่นเลย เป็นการฝึกจิตเราให้อยู่กับที่ เป็นชาวพุทธเราก็ฝึกลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาอานา
ปาณสติ  ตอนที่ผมฝึกนี่ ผมก็ใช้อานาปาณสติ แล้วก็ได้ผลดีมาก เข้าใจอะไรทุกอย่าง เข้าใจปัญหาชีวิต เข้าใจ
อะไรได้ดี เพราะฉะนั้นการยกระดับจิตใจจะช่วยให้เราค้นพบความจริง ผมไปช่วยเขาสร้างยานอวกาศขึ้นไป
ดวงดาวเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ตอนนั้นไปคน้คว้าวิจัยอยู่หนึ่งปีไม่ได้ผลครับ ทําแบบชาว
อเมริกันไมไ่ด้ผล ฉะนั้นผมเลยไปนั่งสมาธิบนยอดเขาในรัฐแคลิฟอร์เนียตามลําพัง นั่งสงบนิ่งของผมนี่แหละ
ครับ สี่คืนห้าวัน จิตสงบนิ่ง แล้วเราก็พบคําตอบ ง่ายนิดเดียว ว่าจะสร้างยานอวกาศให้ลงจอดดาวอังคาร
อย่างไร กลับมานาซ่าดอีกดีใจว่าเราคิดให้เขาสําเร็จ จากนั้นเขาก็ส่งยานขึ้นไป ใช้เวลานานสิบเอ็ดเดือนกว่า
จะไปถึง ครั้งแรกนะครับที่ทําสําเร็จ ชาวอเมริกันลองแล้ว รัสเซียลองแล้วก็ไม่สําเร็จ ต้องแบบไทยนี่แหละ
ครับ สมาธิ ยกระดับจิตใจ ค.ศ. 1976 สามสิบหกปีมาแล้วนะครับ ที่ยานอวกาศลํานี้ไดไ้ปดาวอังคารเป็นคร้ัง
แรก เรามีพุทธะผู้รู้อยู่แล้วในตัวเรา เรามีพระเจ้าอยู่แล้ว ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย ฉะนั้นเราก็จะค้นคว้าอะไร
ใหม่ๆ คิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ เพราะเรามีผู้รู้อยู่แล้วในตัวเรา ความจริงอยู่ในตัวเราครับ ไม่ต้องออกไปหาที่
ไหนหรอกครับ อยู่ที่นี่ในตัวเรา 
  ที่โรงเรียน ผมจะบอกเด็กทุกคนที่เข้ามาว่า ก่อนออกจากโรงเรียนนี้ พวกเธอจะต้องตอบคําถาม

สามคําถามให้ได้ ไม่งั้นเธอไม่ถือว่าจบจากโรงเรียนนี้ คําถามแรก เราคือใคร? ต้องตอบคําถามนี้ให้ได้ แล้ว

ผมจะไม่บอกครับ เขาจะตอบด้วยตัวของเขาเอง คําถามที่สอง เรามาอยู่ในโลกนี้ทําไม? คําถามที่สาม แล้วเรา

จะไปไหน? เป็นคําถามที่เราต้องแสวงหาคําตอบให้ได้ ถ้าเกิดเราไม่รู้จักตัวเองเลย แล้วเราจะไปเข้าใจคนอื่น

ได้อย่างไร ทุกคนต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของเราครับที่จะต้องรู้จักตัวเอง เพื่อที่เราจะได้รู้จักคนอื่น และโลกของ

เรา จะได้รู้หน้าที่ด้วยว่าเราอยู่ในโลกนี้ไปทําไม และเราจะไปไหนกัน และนี่คือสามคําถามที่จะเกดิประโยชน์

สูงสุด แก่เยาวชนของเรา 

   



กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เกี่ยวกับแนวคิดด้านการสื่อสารปรัชญาทางศาสนาส าหรับน ามาใช้ 

เป็นเนื้อหาในการสร้างต้นกล้าเยาวชน 



กิจกรรมแสดงความคิดเห็น / ถามตอบ 

ค าถาม: ท่านบอกว่าเราจะต้องใส่ความคิดในจิตใจของคน การตีความเราจะต้องเอาอะไรมาตีความบ้าง นี่คือ
ดี นี่คือความจริง เราจะเอาอะไรมาเป็นเคร่ืองตัดสินว่าความจริง ความหมายของคําว่าดี คืออะไร  

ค าตอบ: การที่เราจะใส่ข้อมูล ใส่ความคิดให้กับตัวเอง มันก็เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้วว่า คิดอย่างไร มันก็เป็น

อย่างนั้น เพราะฉะนั้นมันเป็นเร่ืองที่สําคัญอย่างย่ิง ที่ผมบอกว่า คิดดี ทําดี พูดดี มองโลกในแง่ดี นั่นก็คือการ

ใส่ความคิดให้กับตัวของเราเอง แล้วเราก็จะเอาความคิดเหล่านี้ มาเป็นการตีความในชีวิตของเราครับ พอคน

ด่าเรา เขามาช่วยเหลือเรานะ เขาเป็นผู้ฝึกของเรานะ มองในแง่ดีสิครับ พอเรามีปัญหาในชีวิต โชคดีนะนี่ เรามี

โอกาสในการแก้ปัญหา ตอนเรียนคณิตศาสตร์ ครูก็ให้โจทย์เรามาแก้ครับ ถ้าเกิดไม่มีปัญหา เราจะเรียนรู้ได้

อย่างไร ปัญหาและอุปสรรคช่วยให้เราเรียนรู้ และก้าวหน้าในชีวิต  

ถ้าเจอปัญหาและอุปสรรค เราต้องมองในแง่ดี ทุกอย่างในแง่ดี  

จิตใต้สํานึกหรือเมโมร่ี ก็เหมือนโปรแกรมในคอมพิวเตอร์  

เราอยากให้เคร่ืองทํางานอย่างไร เราก็ต้องใส่โปรแกรมอย่างนั้น  

เช่นเดียวกันกับพวกเราครับ เราก็ใส่แต่ความคิดดีๆ เข้าไป อ่านแต่ 

สิ่งที่ดี ดูแต่ส่ิงดีๆ พอเราเจอแต่สิ่งดีๆ เราก็จะตีความออกมาในแง่ดี และการตีความ มันต้องอาศัยสิ่งที่เราใส่

เข้าไป ยกตัวอยา่ง เร่ิมต้นในชีวิตตั้งแต่ในท้องของแม่  แม่ต้องอ่านหนังสือดี ต้องคิดดีๆ เพราะอะไร เพราะ

เขาฟังสัญญาณในท้อง พอออกมา พ่อแม่ก็ต้องสอนเขาดีๆ เขาก็จะดีครับ คนที่เป็นครู ต้องเป็นแม่พิมพ์ของ

ชาติจริงๆ การให้เด็กออกมายังไง เราต้องเป็นอย่างนั้นก่อน ฉะนั้นครูต้องเป็นครูที่ดี เด็กก็จะเป็นคนดี เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างย่ิง ฉะนั้นเราต้องเร่ิมตั้งแต่เล็กๆ ปัญหาคือเราไมค่่อยมีตัวอย่างที่ดีในสังคม เราเห็นคน

ทะเลาะกัน แย่งชิงอํานาจกัน เราก็ใส่ความคิดไมด่ีให้กับเด็ก ฉะนั้นเราต้องใส่บทเรียนดีๆให้กับเขาเสมอ 

วันนี้เขาด่ากันตีกัน เพราะอะไร ต้องสอนเขาวิเคราะห์ให้ดีๆ เราสอนเขา เช่นฮิตเลอร์ฆ่าคนถ้าเราสอนเขาฮิต

เลอร์ฆ่าคนเป็นล้านอย่างเดียว เด็กก็จะคิดตามนั้น เกลียดใคร เราก็ฆ่าคนนั้นไป เราลองถามเด็กสว่ิา ในเมื่อ 

วิทยากรตอบค าถามโดย 

ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 

ด าเนินรายการโดย 

รศ.ดร.ภิรมย์  จั่นถาวร 
ทูตสันติภาพ และคณะแกนน าสนทนาสันติภาพ 



พวกยิว เขาเก่งมากเลย เราควรจะทําอย่างไร ฮิตเลอร์นี่คิดสั้น เห็นเขาเก่ง ก็ฆ่าพวกเยอรมันจะได้มีอํานาจ เรา

ลองถามเด็กดูนะครับ ว่าถ้าเป็นเรา เราจะจัดการเร่ืองนี้อย่างไร เด็กตอบ ในเมื่อพวกเขาเก่ง มีความรู้สูงมาก 

เราก็ตั้งเขาเป็นอาจารย์ของเราสิ ในเมื่อเขาเก่งมาก เขาจะได้สอนเรา นําทางเราไปสู่ส่ิงที่ดี ที่เกิดประโยชน์  

       ค าถาม: ถ้าเกิดสันติภาพแต่อกีฝ่ายเสียเปรียบ เสียประโยชน์  

       เสียความยุติธรรม และต้องใช้ความรุนแรงนั้น อยากให้       

       ดร.อาจอง แสดงความคิดเห็นในจุดนี้ 

       ค าตอบ: ตอนเป็นเด็ก ผมอยากได้สันติภาพ ก็ไปต่อยคนอื่น  

       เขาก็ว่ิง เราก็มีสันติภาพใช่ไหมครับ เขาก็ไม่มายุ่งกับเรา แต่ 

       ทําไมผมไม่เห็นมีความสุขเลย เราคิดว่าไปต่อยคนอื่นแล้วเรา

จะมีสันติภาพ เราคิดหรือครับว่าการที่เราเอาเปรียบคนอื่นแล้วจะมีสันติภาพในตัวเรา สันติภาพนี่จะต้องเกิด

ภายในจิตใจของเรา แล้วเราจะเกิดสันติภาพความสงบสุขอย่างแท้จริง เราต้องรู้จักให้ ต้องเสียสละ ต้องมี

เมตตา อย่าไปคิดว่าเราเสียเปรียบกัน เราอยู่ในโลกใบเดียวกันครับ แต่ละคนมีพ่อมีแม่ คอยเลี้ยงดูแล้ว รักเรา 

ให้ความดูแลเอาใจใส่เรา คุณพ่อคุณแม่เสียเปรียบหรือครับ อย่าไปคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เสียเปรียบ คุณพ่อคุณ

แม่เขามีความสุขที่ได้ให้กับลกู เช่นเดียวกันครับเมื่อเราได้ให้คนอื่น จะเกิดสันติภาพในใจของเรา ทุกวันนี้ผม

เป็นครู ให้กับเด็กตลอดเวลา เงินเดือนไม่ได้รับ ให้ๆๆ ตลอดเวลา มันเป็นความสุขมาก แล้วถามว่าผม

เสียเปรียบไหม ที่ผมเอาแต่ให้ แต่ไม่ใช่ครับ ย่ิงให้เราย่ิงได้ นี่คือกฎสากล เราไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลย เรามี

ความสุขมากขึน้ตลอดเวลา เราย้ิมแย้มแจ่มใส แล้วนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราแสวงหากันหรือ ความสุข มันอยู่ที่จิตใจ

ของเรา รู้จักให้ รู้จักเสียสละครับ แล้วเราก็สบาย ทุกวันนี้ผมไม่เดือดร้อนอะไรอีกแล้ว ไม่ได้รับเงินเดือน แต่

ทุกวันนี้เงินก็ไหลมาเทมา แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมาก ไปคิดว่าเราจะได้อะไร ไม่ตอ้งคิดถึงตัวเองเลยครับ เรา

ไม่ได้หวังอะไร ว่าเราจะได้อะไรจากการกระทําของเรา ให้ แล้วมันจะมีความสงบจริงๆครับ บางคนคิดว่าเรา

จะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้ไหม ใครจะแย่งอะไรไปจากเรา ไม่มีความสุขหรอกครับ ให้แล้วเราจะได้รับ เรา

ช่วยเหลือคนตลอดเวลา และนี่จะช่วยให้เกิดสันติสุขในตัวเรา  

ค าถาม: การศึกษาที่แท้จริงควรจะมีองค์ประกอบอย่างไร  

ที่จะทําให้เยาวชนเปลี่ยนได้จริงๆ 

ค าตอบ: เป้าหมายของการศึกษานี่เป็นเร่ืองสําคัญ ถ้าเราดู 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 6  เขาเขียนไว้ 

ชัดเจนว่า เราจะต้องสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม และ 

จริยธรรม แต่ทุกวันนี้ เราไปหลงอยู่กับอะไรของการศึกษา เราต้องแข่งขันกัน จะเข้ามหาวิทยาลัย เราต้องได้ 



คะแนนสูงสุด ในห้องเรียนก็ใครจะได้ที่หนึ่ง ใครจะได้รางวัล ซ่ึงมันไม่ใช่เป้าหมายของการศึกษา ฉะนั้นทุก

วันนี้ เราล้มเหลวเพราะเราไม่ทําตามเป้าหมายของการศึกษาในการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม 

จริยธรรม ในชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข เพราะฉะนั้นเราต้องเอาคุณธรรม จริยธรรม ใส่

ไปในทุกวิชา จะสอนเร่ืองวิทยาศาสตร์ อย่าลืมครับว่าเป้าหมายคือการสอนคุณธรรม สังเกตดวงอาทิตย์สิ พา

เขาไปนั่งกลางแสงแดด เราได้รับแสงแดดเท่ากันไหม คนรวยได้รับแสงมากกว่าคนจนไหม เด็กกต็อบว่าไม่ 

ทุกคนได้เท่าเทียมกันหมด อ้าวพระอาทิตย์ปฏิบัติเท่าเทียมกัน แล้วทําไมเราต้องเลือกปฏิบัติ จะช่วยเหลือคน 

ดวงอาทิตย์ช่วยเรา ให้เรามีแสงสว่าง โดยไม่ได้เอาอะไร ก็ถามว่าดวงอาทิตย์คิดเงินเราไหม เด็กก็บอกว่า ไม่

เลย เราได้ฟรี ก็อ้าวแล้วทําไมเราทําเพื่อสังคม แลว้เราต้องคิดเงิน ในเมื่อธรรมชาติสอนเราชัดเจนว่า ต้อง

ช่วยเหลือกัน ว่าต้องไม่เลอืกปฏิบัติ ว่าไม่หวังอะไรตอบแทน เราต้องสอนเด็กให้เรียนรู้จากธรรมชาติ จาก

วิทยาศาสตร์ นี่คือการเรียนการสอนที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม เข้าไปในการศึกษา ซึ่งในแผนการศึกษา

มาตรา 22 หรือ มาตรา 24 ก็เขียนไว้ชัดเจนว่า เราจะต้องบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม เข้าไปในทุกวิชา 

ฉะนั้นการศึกษานี่ เอาตาม พรบ.การศึกษาก็พอแล้ว เขาเขียนไว้หมดเลย ว่าเราต้องสอนอย่างไร เอาเด็กเป็น

ศูนย์กลางอย่างไร เพราะฉะนั้นพอเราจะสอนอย่างไรนี่ เราต้องให้เขาถาม แล้วพอเขาอยากรู้อะไร เราอย่า

ตอบ ถ้าเราตอบนี่เขาจะจําๆๆ แล้วก็ท่องจํา ครูที่ดีต้องไม่สอน ครูที่ดีต้องเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ แนะนําเขาครับ ลองไปถามชาวบ้านนี่ ลองไปดูหนังสือเล่มนี้ หาในอินเตอร์เน็ตนี้ ให้เขาลองนั่งสมาธิ

แล้วดูว่าจะได้คําตอบไหม เราแนะนําเขา เราคือผู้อํานวยความสะดวก แล้วเขาจะเก่งมากเลย เขาจะเป็นผู้

แสวงหาความรู้ เป็นผู้ตั้งคําถาม และนี่เป็นสิ่งที่สําคัญ การเป็นนักตั้งคําถามจะกอ่ให้เกิดการเรียนรู้ เราจะเป็น

นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ถ้าเราตั้งคําถามไมไ่ด้ เราก็จะได้แต่ จํา และท่องเอา แล้วระบบการเรียนรู้เรามันก็ดัน

เป็นอย่างนี้แหละ ฉะนั้นเราต้องสอน เราต้องเข้าใจวิธีการเรียนการสอน ว่าเราจะสอนเขาอย่างไร พ่อแม่ทุก

คนต้องช่วยกัน ต้องทําชุมชนให้เกิดเป็นแหล่งการเรียนรู้  

ไปดูนู่นดูนี่ พาเขาออกไปข้างนอก ในเมื่อการเรียนวิทยา 

ศาสตร์เป็นการเรียนเร่ืองส่ิงแวดล้อม แล้วมาขังตัวเองอยู่ 

ในห้อง ออกไปข้างนอกครับ ไปในป่า ไปดูธรรมชาติ อยู่ 

ในห้องเรียนเขาจะไปสนใจอะไร ออกไปข้างนอกแล้วเขา 

จะเกิดคําถามเยอะแยะในใจ แล้วเขาจะขยัน และมีความสุข 

กับการเรียน  

ค าถาม: มีวิธีการอย่างไรในการส่ือสารเร่ืองซับซ้อนให้คนเข้าใจง่าย และจะทําอย่างไรถึงจะเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ชีวิตจากผิดไปถูกได้ ในเมื่อมนุษย์ดําเนินชีวิตไปตามความเคยชิน  

ค าตอบ: ความจริงนี่มันไม่ใช่เร่ืองสลับซับซ้อนอะไร เป็นเร่ืองง่ายๆ แต่การเรียนการสอนมันทําให้เป็นเร่ือง 



สลับซับซ้อน มันคิดไม่เป็น เวลาไปสอนเราต้องไปทฤษฎีอะไรมากมาย ให้ซับซ้อนคิดนู่นนี่ไปไกล แท้จริง
แล้วความจริงมันอยู่กับเรา ทําใจให้สงบ ตอนผมเรียนหนังสือแรกๆ ผมก็คิดนู่นนี่จนได้ที่โหล่ จนมาฝึกสมาธ ิ
แล้วมันนิ่ง ใจมันสงบ แล้วมันก็ได้คําตอบ มันง่ายๆ แบบนี้ หลายคนเวลาอยากคิดอยากเข้าใจอะไร ก็คิดมาก 
ได้คําตอบยากมาก ฉะนั้นการทําจิตให้สงบนั่นแหละครับ ที่เราจะได้รู้ ได้เข้าใจอะไรง่ายๆ ความจริงเป็นเร่ือง
ง่าย วิทยาศาสตร์ก็เป็นเร่ืองง่าย แต่เราไปอธิบายอะไรเยอะแยะ เด็กอนุบาลมาถามผมเร่ืองไดโนเสาร์ ผมก็
บอกให้เขาไป ไปดูสิ ไปหาไดโนเสาร์ เด็กเขาก็เดินกลับมาก็บอกว่า ไมม่ีหรอก ไดโนเสาร์ หาไม่เจอ เห็น
ไหมครับ เขาก็ค้นพบด้วยตัวเขาเองว่าไดโนเสาร์ ไม่มีแล้ว สูญพันธ์ุไปแล้ว  
 ส่วนความเคยชินก็คือการที่เราใส่โปรแกรมเข้าไปในจิตใต้สํานึกของเรา เราใส่อะไรเข้าไป เราก็จะ

ออกมาเป็นอย่างนั้น เราอ่านหนังสือดี เราคิดดี พ่อแม่คุยกับเราดีๆ เราชิน ฉะนั้นเราอาศัยความเคยชินนี้ไป

ในทางที่ดีครับ การใส่ของเข้าไปในจิตใต้สํานึกนี่ใช้เวลาไม่นาน แต่จะทําให้อยู่คงทนนี่เราต้องยกระดับจิตใจ

ให้สูงขึ้น มันจะได้อยู่กับเรา การเข้าไปเหนือจิตใต้สํานึกนี่ มโนธรรมมันอยู่ตรงนี้ มันจะมีตัวที่คอยช้ีนํามโน-

สํานึก มโนธรรมนี่มันจะคอยบอกทางเรา เราจะเร่ิมรู้อะไรต่ออะไรว่าดีหรือไม่ดี  

       ค าถาม: แนวคิดและกระบวนการของ โรงเรียนสัตยาไส ใน 

       การนําสันติภาพมาสู่เยาวชน 

       ค าตอบ: ตอนที่อายุยังน้อยก็บอกแล้วว่าเป็นเด็กเกเร เรียน 

       หนังสือไม่เก่ง แล้วก็เกิดความรู้สึกว่า ทําอย่างนี้ตอ่ไปไม่ดีแน่ 

       ชีวิตล้มเหลวแน่ ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ลองถามบาทหลวงเขา

ก็บอกว่าให้ไปในโบสถ์ ไปอธิษฐานจิต ก็เลยลองอ่านหนังสือเท่าที่มี และไปเจอบทความเกี่ยวกับสมาธิ มา

รู้สึกตัวอีกทีอายุสิบห้าสิบหก ว่ามันก็เปลี่ยนไป เรียนหนังสือก็ได้ดี ประสบความสําเร็จในทุกเร่ือง เลยคิดว่า

ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองได้ ทําไมเราไม่ช่วยคนอื่นให้เขาได้เปลี่ยนแปลง ผมเรียนปริญญาตรี โท เอกทุกอย่างก็

กลายเป็นเร่ืองง่าย เมื่อมันสงบภายในจิตใจของเรา นั่งสมาธิบ่อยๆ ก็เกิดความรู้ขึ้นมาว่า กระบวนการเรียนรู้นี่

ควรจะเป็นอย่างไร เราควรจะสอนเด็กอย่างไร จะให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก็คิดตลอดว่าเราต้อง

หาทางช่วยเหลือ ตอนแรกประสบการณ์ก็ยังไม่พอครับ ไปเป็นนักการเมือง ไปเป็นนกัธุรกิจ ไปร่างกฎหมาย 

เป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรต่ออะไร เสร็จแล้วได้มีโอกาสพบนักบุญท่านก็บอกว่า ถ้าจะสร้างสันติภาพ เราต้อง

เร่ิมโดยการศึกษาของเด็ก เราก็คิดแล้วว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะทํา และมนัก็กลายเป็นกระบวนการสอน

ของเรา เด็กตื่นตอนเช้าตีสี่คร่ึง มาฝึกสมาธิ แล้วเล่านิทาน ที่เขารวบรวมมาเป็นหนังสือนิทานสีขาวนี่แหละ

ครับ และในที่สุดก็กลายเป็นโรงเรียนตัวอย่างขึ้นมา เขาก็มาดูระบบการเรียนการสอนของเรากัน มากันเยอะ

มากครับ จนเราต้องกําหนดไม่ให้เกินวันละสองพันคน มาศึกษามาดูว่าเราสอนอะไรกนัอย่างไร  (ส่วนของ

การคัดเลือกอาจารย์) คนก็มาคัดเลอืกกนัเยอะครับ มาเป็นร้อยคนกับการจะเอาครูสามคน แต่วิธีการคัดเลือก 



เราไม่ได้เอาคนเก่งครับ ไมไ่ด้มกีารสอบข้อเขียนเหมือนระบบราชการ เขาจะต้องมาเข้าค่ายสามวัน วันแรก

ผมอธิบายการเรียนการสอน เสร็จแล้วพอพูดเสร็จ ครู50% ก็คิดว่าไม่ใช่ แล้วเขาก็กลับบ้านไป พอวันที่สอง 

ผมก็อธิบายกับครูที่เหลือว่า ครูต้องเป็นอย่างไร ครูที่ดีต้องเป็นแม่พิมพ์ สอนเด็กว่าไม่สูบบุหร่ี ครูต้องไม่สูบ

เด็ดขาด ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ใช่ครูพูดอย่าง สอนอย่าง แต่ทําอีกอย่าง แล้วผมก็อธิบายชีวิตของครูต้อง

เสียสละ ต้องอยู่กับเด็กย่ีสิบส่ีช่ัวโมง ไปเที่ยวอะไรไม่ได้ พอผมพูดเสร็จ อีกครึ่งหนึ่งก็กลับบ้าน วันที่สาม

เหลือย่ีสิบห้าคน ผมให้เขาสัมผัสกับเด็กครับ ให้เขาเล่นกับเด็ก และที่นี้เด็กจะเป็นคนเลอืกครูของเขาเองครับ 

เด็กเขาจะสัมผัสได้ว่า ครูคนไหนรักเขา มีจิตใจดีกับเขา เข้าถึงใจของเขา ไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนเก่ง แต่เขา

เป็นคนดี เขามีจิตใจสูงส่ง  

ค าถาม: ทําอย่างไรที่จะทําให้ คนหนุ่มสาวปัจจุบันที่กําลัง 

จะเข้ามามีบทบาทในประเทศ เข้าถึงศาสนากันมากขึ้น ซ่ึง 

ปัญหาสําคัญก็คือ กิเลส ความต้องการ หรือประสาทสัมผัส 

ทั้งห้านี่มันมาก เราจะเร่ิมต้นอย่างไรให้คนหนุ่มสาวปัจจุบัน 

สนใจในการแสวงหาความจริง และคุณค่าของชีวิต 

ค าตอบ: คนเรานี่ควรจะมีสิ่งหนึ่ง เป็นจุดเร่ิมต้นของเราในการช่วยกัน คือความรัก ความเมตตา ใครไม่สบาย

ก็สงสารเขา อันนี้ก็เป็นจุดเร่ิมต้น พอเราให้ความรัก ความเมตตากับเรา เขาก็รักเรามากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดี

กับเรามากขึ้น การเป็นเพ่ือน การเป็นมิตรต่อกัน ความสามัคคีก็เร่ิมเกิดขึ้น ฉะนัน้จุดเร่ิมต้นของมนุษย์ทุกคน

นี่คือความรัก ความเมตตา เมือ่เราปรารถนาสิ่งนั้น เราก็ต้องให้สิ่งนั้น เมื่อเราช่วยเหลือคนอื่น คนอื่นก็เร่ิม

ช่วยเหลือเรา ผมเคยไปช่วยเหลือชาวแคนาดาครับ หลังจากนั้น เขาก็ส่งเงินมาให้ โดยที่เราไม่ได้เรียกร้องขอ

อะไร โรงเรียนเราไม่ได้เก็บค่าเล่าเรียน เราให้ฟรี ยากจน อะไรก็มาอยู่กับเรา เราไม่มีงบประมาณอะไรหรอก

ครับ แต่คนเขาบริจาคให้เรามา ให้ความรัก ความเมตตาไปเถอะครับ เมื่อเรามีความรัก ความเมตตา สําหรับ

เยาวชนนี่สําคัญมากนะครับ ออกไปช่วยเหลือคน ทําค่ายอาสาสมัคร ไปช่วยคนนู้นคนนี้ แล้วพอเราช่วยนี่เรา

มีความสุขนะครับ ผมพาเยาวชนไป ไปช่วยชาวเขาบ้างอะไรบ้าง เขามีความสุขนะครับ พอกลับมา มีความสุข 

เขาอยากจะทําอีก อยากจะทําประโยชน์มากขึ้น  ฉะนั้นค่ายอาสาสมัคร ช่วยเหลือชุมชน มีจิตสาธารณะ คิด

ตลอดเวลาว่าเราช่วยเหลือชุมชนได้อย่างไร เล็กๆ น้อยๆ แล้วค่อยขยายใหญ่เป็นองค์กรคอยช่วยเหลือคน แค่

นี้แหละครับเป็นแนวทางในการนําเยาวชนเข้ามา มีความสามัคคี แล้วเราจะรักกันครับ แล้วเยาวชนก็จะเร่ิม

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ไปเป็นชาวค่ายอาสาสมัครช่วยเหลือชุมชน ตอนนี้เขามีโครงการหลาย

อย่างมากครับ เช่น จูงมือน้องตามรอยพ่อ ไปสอนเด็กในโรงเรียน ให้เราช่วยเหลือกัน พัฒนาประเทศชาติ

ด้วยกัน แล้วพอเด็กไปสอนนี่ เด็กเขาฟัง ผมไปสอนนี่เขายังคุยกัน แต่เด็กสอนเด็กนี่เขาชอบมาก เวลาเยาวชน

ออกไป ชาวบ้านเขารัก ชอบมากเลย ดีอกดีใจมีความสุข ชาวบ้านเปลี่ยนแปลง เยาวชนก็เปลี่ยนแปลง ดู 



      คุณลิลลี่ เครือข่ายเพื่อนมะเร็ง (Cancer Survivors and Recovery  
      Groups) เป็นผู้รอดชีวิตจากมะเร็งสองคร้ัง วันพรุ่งนี้ (8 มีนาคม)  
      เป็นวันสตรีสากล การเป็นแบบอย่างที่ดี คือการสอนที่ดีที่สุดให้กับ 
      เยาวชน และสมาธิเป็นเร่ืองสําคัญในการฝึกตนเอง    
 

      นายณัฐธีร์ อังสุวรรณเมธ  ยํ้าถึงความสําคัญของการสนทนานี้ว่า 
      อยากให้เป็นไปเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของงาน  ทั้งนี้การ 
      ฟังอะไรโดยไม่คิด ก็เหมือนกับการทานอาหารโดยไม่เคี้ยว ศาสนา 
      อะไรที่ทําให้เกิดสันติภาพ จะนําไปสู่เยาวชนได้อย่างไร วันนี้น่าจะ 
      ได้ความเช่ือที่ถูกตอ้งของแต่ละศาสนา ศาสนามไีว้เพื่อความดี และ 
      มิตรภาพ  โดยยึดหลักคําสอนของแต่ละศาสนา 
 

      พอ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ต้ังคณา  ยํ้าถึงความสําคัญของการ เห็น  
      ตัวเอง และดูตัวเอง “นกอยู่บนฟ้ามองไม่เห็นฟ้า ปลาอยู่ในน้ํา 
      มองไม่เห็นน้ํา ไส้เดือนอยู่ในดินมองไม่เห็นดิน มนุษย์เกิดมา  
      บนโลกนี้ เห็นแต่เร่ืองชาวบ้าน ไม่รู้เร่ืองตัวเอง” คริสต์บอก  
      ว่าพระเจ้าส่งมาเกิด เกิดมาแล้วให้ทําความดี ตายไปจะได้ไปอยู่กับ
พระเจ้าซึ่งที่นั่นจะมีความสุขอนันตกาล มุสลิมบอกว่า อัลเลาะห์ส่งมาเกิด เกิดมาเป็นผู้ให้ ตายแล้วจะได้ไป
รอคําพิพากษา เพื่อจะได้ไปอยู่กับอัลเลาะห์ซึ่งเป็นความสุขอนันตกาล พุทธทาสบอกว่านิพพานเป็นจุดหมาย
ปลายทางของส่ิงมีชีวิตทั้งปวง ที่นั่นจะมีความสุขอนันตกาล มาลองพิจารณาดูทั้งสามก็บอกว่าจะไปหา
ความสุขที่เป็นอนันตกาล เป็นไปได้หรือไม่ว่าที่นั่นเป็นที่เดียวกัน? ผมโชคดีมีโอกาสสนทนากับพระพุทธเจ้า 
จะเช่ือหรือไม่ก็ได้ พระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าทั้งสามที่นี้เป็นที่เดียวกัน แล้วถามหน่อยสิว่า มาทะเลาะอะไรกัน
ตอนอยู่บนโลกนี ้ ในเมื่อมาจากที่เดียวกัน และจะกลับไปที่เดียวกัน ท่านยังทรงพูดอีกว่า ฟ้าให้ทุกอย่างที่
เพียงพอกับการใช้ชีวิตของแต่ละคนมาแล้ว ขึน้อยู่กับว่าเราจะบริหารจัดการชีวิตให้พอดีได้อย่างไร เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก มีมาก ไม่ใช่ใช้มาก แต่มีมากก็ใช้พอดี ที่เหลือแบ่งปัน จนเป็นที่มาของ มูลนิธิ จิต
เป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน และได้ยํ้าถึงความสําคัญของการมองเห็นตัวเอง โดยยกตัวอย่างเร่ืองน้ํา ว่าน้ํานั้นเป็น
สิ่งที่บริสุทธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นน้ําจากที่ไหน น้ําที่ระเหยขึ้นไปกลายเป็นเมฆได้ต้องบริสุทธ์ิ และมันกต็กลงมาเป็น
ฝนที่บริสุทธ์ิ กลายเป็นน้ําให้เราใช้อุปโภค บริโภค แต่พอเราใช้น้ําแล้วน้ําไหลผ่านท่อ เรากลับไปเรียกน้ํานั้น
ว่า สกปรก ทั้งๆ ที่น้ําเขาก็บริสุทธ์ิเหมือนเดิม เพียงแต่ได้มาทําหน้าที่ชะล้างความสกปรกของมนุษย์ออกไป 
แต่มนุษย์กลับมองไม่เห็นความสกปรกของตัวเอง นี่ละมนุษย์มองแต่คนอื่น มัวแต่คอยจะแก้ไขคนอื่น 
พระพุทธเจ้าบอกว่า มนุษย์ต้องดูตัวเอง แก้ไขตัวเอง นั่นแหละความสงบสุข และสันติภาพจึงจะเกิดขึ้นได้  

เหมือนเราไปให้ แต่เราได้รับกับจิตใจ เราได้รับความสงบ แล้วเราก็ช่วยให้ชาวบ้านเขามีความสุข และพอเรา
ให้ความสุขกับคนอื่น เราก็จะมีความสุขมากขึ้น  

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 



ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ถาม-ตอบ และภาพบรรยากาศทั่วไปในการสนทนา

       นางนิตยา  ลักษณวิสิษฐ์  เน้นถึงการเป็นตัวอย่างของผู้ใหญ่ที่ 
       จะเป็นตัวอย่างของเด็ก และความสําคัญของสันติภาพจาก 
       หนึ่งคนในหนึ่งครอบครัวและการใช้หลักธรรมของ  
       พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางการใช้ชีวิต  



ภาคผนวก 

 



ผู้เข้าร่วมสนทนาสันติภาพ 
 

 การจัดสนทนาสันติภาพ (Open Forum) “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ศาสนาเพื่อ
สันติภาพสู่เยาวชน” มีผู้เข้าร่วม รวมทั้งส้ิน 104 คน ประกอบด้วย ทูตสันติภาพ 13 คน เครือข่ายองค์กร 16 
คน หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป 43 คน  สื่อมวลชน 4 คน  และคณะทาํงาน 28 คน  



รายนามผู้เข้าร่วมงานสนทนาสนัติภาพ “ศาสนาเพ่ือสันติภาพสู่เยาวชน” 
 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 

วันจันทรท์ี่ 7 มีนาคม 2554 
โดย คณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

วิทยากร  
ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
 

กรรมการมูลนิธิฯ 
ศ.กีรติ  บุญเจือ 
นายปรีดี    หิรัญพฤกษ ์
นพ.เล็ก  ทวีเติมสกุล  
นายกมล  ธนะนพวรรณ 
นายวสันต์  อยู่สุข     
 

คณะแกนน าสนทนาฯ 
รศ.ดร.ภิรมย์  จั่นถาวร 
ดร.มล.ปริยา     นวรัตน ์
นางสาวเย็นฤดี   วงศ์พุฒ 
นายวรกต  ทูนพุธ 
นางวิไลรัตน์  จุลคีร ี
ผศ.ดรสังวร พรหมเสน 
ผศ.สุระษา ตันสวัสดิ ์
นายสุธี    สุวรรณโพธิ ์
 

ผู้เข้าร่วมสนทนา 
พระกิติศักดิ์  สามตฺถิโก 
พระงามพล  กิตฺติโสภโณ 
พระมหานพดล สายสุตา ปุญฺญสุวฑฺฒโก 
นางสาวกมลพร  พันธ์ธัช 
นางสาวกรรณิการ์   ป่าธนู 
นางกันต์สินี  สมิตพันธุ ์
นายเกียรติ  สุธรรมรัตนกูล 
นายเกียรติคุณ  ปากหวาน 
นายคณิตศาสตร์ อยู่เย็น 
นางสาวงามศิริ  แซอ่ึ้ง 
นายจิรายุ  แก้วพะเนาว ์
นางสาวจิราภรณ์  จุกจันทร์ 
นางสาวจีรนันท์  ยอดทอง 
นางสาวจิรานันท์  งามพักตร์ 
นายจิรวัฒน์     ประโหมด 
นางสาวจันจิรา   ดิษสระ 
นางฉลวย   ธนาบูรณ ์

นางฉัตรรัตน์  ลิ้วประเสริฐ 
นางณัฎฐรินทร์   แสงทอง 
นายณัฐธีร์  อังสุวรรณเมฆ 
นายบุญเรือน  พรกิตติชัยกุล 
นางสาวทิฆัมพร  โฉมมา 
นายธนชาติ    จิตรสกุล 
นายธินกร  ปรีชพันธุ ์
นายธีระวัฒน์  วาระเสน 
นางสาวนัยเนตร    เกตุสุวรรณ 
นางนิตยา  ลักษณวิสษิฐ ์
นางสาวนิภาพรรณ สอนเทศ 
นางสาวน้าํทิพย์ ดาษพินิจ 
นายบัญชา  หอมนาน 
นายบํารุง  แก้วกระกูลโชต ิ
นางสาวปฐณีย์   พงษ์เพียรสกุล 
ผศ.ปรีดี    สุทธิแย้ม 
นายประหยัด  โลแพทย์ 
นายประเสริฐ   กาญจนพิบูลย์ 
นายประเสริฐ  สุขศาสน์กวิน 
นายประเสริฐ   พางาม 
นายประสงค์  กิตตินันทชัย 
นางสาวปิยะมาศ  กองกุล 
พอ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา 
นางสาวพชร  สูงเด่น 
นางสาวพัชนี พงษ์เพียรสกุล 
นางพินรัตน์  นิลกาํแหง 
นายพีรยุทธ  แสงวงศ์ 
นายไพบูลย์ ชํานาญสุธา 
นางสาวเพ็ญพักตร์   สว่าง 
นางสาวภิราภรณ ์ ภูธรรมะ 
นางสาวมะลิวัลย์   แซคู่ ่
รศ.ดร.มารุต   ดําชะอม 
นางสาวยุพิน  พินิจ 
นายมนัส  ศิริสุขนิวาส 
นางสาวรพีพร  เหว้าชาล ี
นายรวีทิวัตถ์ ศรีสุทธิสอาด 
อาจารย์รังสรรค์  เอมสุวรรณ์ 

นางสาวรัตนาภรณ ์ เตี้ยนกลิ่น 
นายรัตพล  ทองหล่อ 
นางลดาวัลย์  กิจนิตย์ซีว ์
ดร.เลิศลักษณ ์  สังขวรรณ 
อาจารย์วินัย    วานิชอังกูร 
นางวิภา  ทวีเติมสกลุ 
นายวิทยากูล  โสวะมรรค 
นางสาววาสนา  พัสสระ 
นางสาววรรณา  ดํารงธรรม 
นางสาววิระศรี   นพคุณทอง 
นายวิศิษฐ์    ศรีวิชัยรัตน์ 
นายวีระชัย   ยศโสธร 
นายสมชาย  แพจิตต ์
นายสมชาย  กิจนิตย์ซีว ์
นางสาวสมฤด ี ดิษฐ์บ้านไร่ 
นายสันติ  สายรัตน ์
นางสิฐินี    อุดมโชคไพบูลย์ 
นางสาวสุปราน ี  โครตประโม 
นายสุพจน์    นบนอบ 
นายสุริยันต์  คําชมภ ู
ดร.สุภาพรรณ พงศ์หล่อพิศิษฏ์ 
นางสาวสุภาวรรณ  แคนตะ 
นายสุเมธ   โกศลสมบัติ 
นางสาวเสาวนีย์   พลภักด ี
นายอําพล  อธิชนากร 
นายอําพล   รอดโสมวิชิต 
นายอภิพัฒน์   เต็มเอี่ยมวณิช 
ผศ.อรุณ   ทองใส 
นายอนุชา   อาเมน 
นายอนุพงษ์  แก้วสาระ 
พล.ร.ต. อิสระ   ย้ิมพานิชย์ 
นางอุษา   ศศิวงศ์ภักดี 
นายเอกพงษ์    อรัญศรี 
นางอาริยา   เรทุยา 
นายอาล ี วงศ์เสนาอารี 
 
 



รายนามคณะกรรมการ  

สนทนาสนัติภาพ (Open Forum) “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ครั้งที่ 2 

ในหัวข้อ “ศาสนาเพื่อสันติภาพสู่เยาวชน” 
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

รายนามคณะอนุกรรมการทูตสนัติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา 
นายอัษฏา   ชัยนาม   ประธานอนกุรรมการ 
ศ. กีรติ    บุญเจือ                              รองประธาน คนที่ 1 
รศ.ดร.ณรงค์   เทียนสง่                     รองประธาน คนที่ 2 
รศ.ดร. ภิรมย์   จั่นถาวร   รองประธาน คนที่ 3 
นายปกศักดิ์   นิลอบุล   อนุกรรมการ 
นางกมลทิพ  พยัฆวิเชียร                        อนุกรรมการ 
นายสุพัฒก์   ชุมช่วย   อนุกรรมการ 
ดร.มล.ปริยา    นวรัตน ์   อนุกรรมการ 
นายเทพรัตน์  พิมลเสถียร   อนุกรรมการ 
ดร. วิเศษ   แสงกาญจนวนิช  อนุกรรมการ 
นายแพทย์เล็ก  ทวีเตมิสกุล   อนุกรรมการ 
นายสมยศ   เกษศรีสังข ์   อนุกรรมการ 
นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์  ครูศากยวงศ์  อนุกรรมการ 
นายกมล  ธนะนพวรรณ   อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะแกนท างานสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน  
 รศ.ดร.ภิรมย์  จั่นถาวร  อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 นางสาวเย็นฤดี   วงศ์พุฒิ  ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม 
 ผศ.ดร.สังวร พรหมเสน  ข้าราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 นายสุธี สุวรรณโพธ์ิ  คณะทํางานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ  
 ผศ.สุระษา ตันสวัสดิ์  อดีตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

       ที่ปรึกษาชมรมพุทธศาสน์สากล กรุงเทพฯ (ขอนแก่น)  
 นายจารึก  อะยะวงศ์    กรรมการศูนย์ประสานงานกลาง องค์การภาคเอกชน 

      ต่อต้านยาเสพติด (ศ.อ.ส.) สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
 ดร.มล.ปริยา   นวรัตน์    อดีตศึกษานิเทศก์ 9 กระทรวงศึกษาธิการ 
 นายวรกต  ทูนพุธ   เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลกฯ  
 นายวริทธ์ิ  อนุชิราชีวะ  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานอนุชนสภาคริสตจักร 
      แห่งประเทศไทย 
 นางวิไลรัตน์  จุลครีี   ประธาน สคบ. เขตหลักสี่ อดีตนกัวิชาการประจํา     

     คณะกรรมาธิการสํานักงานเขตหลักสี่ คณะกรรมาธิการ กิจการ  
     เด็ก  เยาวชน  สตรี  และ ผู้สูงอายุสตรี สภาผู้แทนราษฎร 



รายนามคณะท างานจัดงาน  

สนทนาสนัติภาพ (Open Forum) “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ครั้งที่ 2 

ในหัวข้อ “ศาสนาเพื่อสันติภาพสู่เยาวชน” 

ณ ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ ชั้น 4 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 

วันจันทรท์ี่ 7 มีนาคม 2554 

 
ผู้ด าเนินรายการ และ Overall     นายกมล  ธนะนพวรรณ 
  

ฝ่ายประสานงานและดูแลวิทยากร     นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์   ครูศากยวงศ์ 
        นางสาวกรรณิการ์    ป่าธนู 
        
ฝ่ายสถานที่และป้ายงาน     นางมณีรัตน์  โคบายาชิ 
        นายมนัส    ศิริสุขนิวาส และทีมงาน 
 

ฝ่ายลงทะเบียน      นางสาวนัยเนตร   เกตุสุวรรณ  
        นางสาวจันจิรา  ดิษสระ และทีมงาน 
 

ฝ่ายดูแลทูตสนัติภาพ และผู้เข้าร่วมสนทนา   นางอาริยา  เรทุยา และทีมงาน 
 

ฝ่ายนิทรรศการ      นางสาวนิภาพรรณ  สอนเทศ 
        นางสาววาสนา  พัสสระ 
        นางมะลิวัลย์  แซ่คู่ 
 

ฝ่ายอาหารและอาหารว่าง     นางสาวงามศิริ  แซ่อึ้ง  และทีมงาน 
 

ฝ่ายการเงิน       นางวิภา  ทวีเติมสกุล      
        นางสาวนัยเนตร   เกตุสุวรรณ 
 

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพ    นายธนชาติ   จิตรสกุล  และทีมงาน 
 

ฝ่ายอ านวยความสะดวกในการจอดรถ   ทีมงานจากศูนย์เยาวชนอาสาบัณฑิตสร้างสรรค์ 
 

ผู้สนับสนุนเครื่องดื่ม      บริษัท แลคตาซอย จํากัด 
        บริษัท ไทยน้ําทิพย์ จํากัด   


