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อนุโมทนา

 มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)” แจงวา
ไดรวมกบัมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา จดัใหมีโครงการจัดพิมพหนังสอืเกีย่ว
กับพระพุทธศาสนา เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๘๐ พรรษา วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โดยในโครงการน้ี มีเรื่อง
ราวท่ีอาตมภาพไดพูดเกี่ยวกับการศึกษา รวมอยูดวย อาตมภาพขออนุโมทนา

การพมิพหนังสอือนัวาดวยการศึกษาตามหลกัไตรสกิขาขึน้มาเผยแพร เปน
งานสาํคัญท่ีสนองวตัถปุระสงคของมูลนิธิการศึกษาเพือ่สนัติภาพฯ ในแนวทางท่ี
จะสงเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ เพราะเปนการปลุกเตือนและสงเสริมใหนํา
เอาธรรม ซึง่เปนหลกัความจรงิของธรรมชาติมาปฏิบัติใหเกดิผล ในการแกปญหา
ของชีวิตและสังคมท่ีเปนอยูในบัดน้ี และพฒันาเด็กและเยาวชนท่ีจะเปนอนาคต
ของประเทศชาติในระยะยาว การศึกษาท่ีถกูตองน้ัน นอกจากเปนฐานของการ
พฒันาทุกดานของประเทศ และเปนการสรางอนาคตของชาติแลว ยงัเปนเครือ่งนํา
ใหการพัฒนาน้ันดําเนินไปในทิศทางท่ีถูกตอง และเปนหลักประกันใหชาติมี
อนาคตท่ีดีงามกาวไปในสันติสุขดวย

ขออนุโมทนาการใหธรรมสงเสริมการพัฒนาปญญาครั้งน้ี อันนับวาเปน
การแสดงนํ้าใจปรารถนาดีอยางแทจริงแกประชาชน ขอใหกัลยาณฉันทะของ
มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมัฤทธ์ิ
ผลเพื่อความดีงามแหงชีวิต เพื่อความเจริญม่ันคงของประเทศชาติ และเพื่อ
สันติสุขของสังคม สมความมุงหมาย

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๒๓ กันยายน ๒๕๕๑



คํานํา

ดวยผลงานในการเผยแผพระพุทธศาสนาเปนท่ีประจักษชัด 
ท้ังโดยการเขียนหนังสอื การปาฐกถา การบรรยายธรรม การใหความ
รูในรูปแบบตางๆ ของพระคุณเจาพระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตโฺต) 
น้ัน ไดรับการยกยองและยอมรับเปนอยางย่ิงจากผูท่ีสนใจศึกษาพุทธ
ธรรมท้ังหลาย คุณคาของผลงานน้ันดูไดจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
ท้ังในและตางประเทศกวา ๑๕ สถาบันไดถวายปริญญาดุษฎี-
บัณฑิตกิตติมศักด์ิใหในหลายสาขาวิชา  โดยเฉพาะอยางย่ิงพระ
คุณเจาเปนพระสงฆองคแรกของโลกและเปนคนไทยคนแรกท่ีได
รับรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพ จากองคการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันท่ี ๒๐ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ สําหรับเงินรางวัลท่ีไดรับมาจํานวน 
๖๒๕,๐๐๐ บาท พระคุณเจาไดมอบใหแกกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง
ไดมอบตอใหกรมการฝกหัดครูขณะน้ัน  จนเปนแรงบัลดาลใจให
นํามาจัดตั้ง “กองทุนการศึกษาเพ่ือสันติภาพ พระธรรมปฎก (ป.อ.
ปยุตฺโต)” เพ่ือสืบทอดความหมายของการศึกษาเพ่ือสันติภาพท่ีมี
ตอมนุษยชาติและสานตองานท่ีมีคุณคาย่ิงในการเช่ือมโยงคําวา 
สันติภาพตอสังคมโดยรวมใหยืนยงและมีความหมายแกทุกชีวิต
และสังคม กองทุนฯ ไดดําเนินกิจการตางๆในแนวทางการสงเสริม
การศึกษาเพ่ือสันติภาพมาโดยตลอด ตั้งแตป พ.ศ.  ๒๕๓๗ และ
ตอมาไดพัฒนามาเปนมูลนิธิ  เมื่อป  พ.ศ.  ๒๕๔๓



คําปราศรัยของพระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต) ค

ตลอดระยะเวลาสิบกวาป  งานกองทุน/มูลนิธิการศึกษาเพ่ือ
สันติภาพ  พระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต)  ไดเกิดกิจกรรมท่ีเปนไป
เพ่ือสรางสรรคและสงเสริมการศึกษาเพ่ือสันติภาพดังน้ี

๑. การจัดปาฐกถาและการประชุมสัมมนาทางวิชาการท่ีมุง
แสวงหาแนวทางการศึกษาเพ่ือสันติภาพตามชวงจังหวะท่ีเกิดเหตุ
การณท่ีเปนปญหานาหวงใยตางๆในสงัคม  โดยนําพุทธธรรมมา
ประยุกตใชในการแกปญหา โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดชวย
วิเคราะหใหขอคดิตางๆท่ีเปนประโยชน  และช้ีนําแนวทางในการ
สรางสนัติภาพ  และแกปญหาของสงัคมท่ีกําลงัถูกกระแสบริโภค
นิยมพัดโหมกระหนํ่าอยางรุนแรง

๒.  การวิจัย  เพ่ือแสวงหามลูเหตุของปญหาท่ีกอใหเกิดความ
แปลกแยก  ขัดแยง  รุนแรง  โดยเฉพาะอยางย่ิง  แนวคดิในการแก
ปญหาโดยยึดหลกัของ  “บวร”  คอื  บาน  วัด  โรงเรียนและสงัคม
โดยรวม  ผลการวิจัยท่ีสามารถชวยพัฒนาแนวทางไปสูการแกไขได
น้ันจะไดสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อนําไปเปนขอมูลในการ
พัฒนาแกปญหาตอไป

๓. การเลือกคัดหนังสือธรรมะท่ีดีท่ีเหมาะสมเพ่ือพิมพเผย
แพรแกเยาวชนในวัยตางๆ โดยรวมกับหนวยงานการศึกษา เชน 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธกิาร สาํนักงานคณะกรรมการวัฒน
ธรรมแหงชาติ (สวช.) และพิมพเองโดยมลูนิธ ิ เพ่ือแจกจายเผยแพร
ไปตามสถานศกึษาทุกระดับและหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ัวประเทศ



มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพฯง

๔. การสรรหาผูมีผลงานในการจัดกิจกรรมและการปฏิบัติ
งานเปนปกต ิ  ท่ีเปนไปเพ่ือสงเสริมการศกึษาเพ่ือสนัติภาพ  มผีล
งานเปนท่ีประจักษ ดวยกิจกรรมน้ีจึงมีสวนใหมูลนิธิไดมีโอกาส
สัมผัสและเรียนรูกับผูท่ีไดทํางานและดําเนินชีวิตบนแนวทางของ
การศกึษาเพ่ือสนัติภาพ  ท้ังเพ่ือตนเอง  และเชิญชวน  ช้ีนํา  ผูคน
ท้ังหลายใหเห็นคุณคา  และเดินไปในแนวทางน้ัน  แมจะจัดรางวลั
การสงเสริมการศึกษาเพ่ือสนัติภาพไดเพียงปละ ๑ รางวัล แตความ
รูและผลงานของทานท้ังหลายเหลาน้ัน ลวนมีคุณคาเกินกวาจะ
ประมาณได ทานจึงเปนครูของแผนดิน คนหน่ึงท่ีมคีณุคาย่ิง  ทาน
จึงเปน “เพชร”  ท่ีมคีณุคาในสงัคม เปนพุทธบุตรท่ีเปนกําลงัสาํคัญ
ในการเผยแผพระพุทธศาสนาท่ีมีคาย่ิงอีกทานหนึ่ง การนําขอคิด
และวิถีทางในการดําเนินชีวิตของทานมาเผยแผ  ก็จะเกดิประโยชน
และมีคณุคาย่ิงแลว

เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  ๘๐  พรรษา  
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  วันท่ี  ๕  
ธนัวาคม  ๒๕๕๐ ทางมลูนิธจึิงไดรวบรวมคดัเลอืก  ปาฐกถา การ
บรรยายธรรมท่ีไดจากการสัมมนาทางวิชาการของแตละปตอเน่ือง
มาต้ังแตการกอตัง้กองทุน/มลูนิธกิารศึกษาเพ่ือสนัติภาพ พระธรรม
ปฎก (ป.อ.ปยุตโฺต)  มาจัดพิมพเผยแพร จํานวน  ๑๐  เลม  เพ่ือ
ประโยชนทางการศึกษาและปฏิบัติธรรม ซ่ึงหวังวาจะมีสวนชวย
สรางเสริมแนวทางปฏบัิตท่ีิจะนอมนําไปสูการสรางสนัติสขุ  ท้ังแก
ตนเองและสงัคม



คําปราศรัยของพระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต) จ

มูลนิธิไดรับความอนุเคราะหเปนอยางดีย่ิงจากมหาวิทยาลัย

ราชภฏัสวนสนัุนทา ท่ีตระหนักถึงประโยชนในการเผยแผธรรมะ  ใน

การสรางสรรคและแสวงหาแนวทางเพือ่สรางสนัติภาพ  จึงไดชวย

จัดพิมพและชวยดําเนินการเผยแพร  ทางมลูนิธติองขอขอบคุณเปน

พิเศษในกุศลกรรมท่ีควรแกการสรรเสริญย่ิง

ขอขอบคุณทานวิทยากรและทานผูไดรับรางวัลการสงเสริม

การศกึษาเพ่ือสนัติภาพทุกทานท่ีไดมารวมใหขอคดิท่ีเปนประโยชน

และทําใหโครงการน้ีสาํเร็จ  ขอขอบคุณคณะทํางานทุกทานท่ีได

ทํางานท่ีไมงายเลยน้ีจนเปนผลสาํเร็จดงัท่ีปรากฏ  เพราะเปนงานท่ี

ตองทําตอเน่ืองยาวนาน

ขอบุญกุศลใหทุกทานทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของจงประสบแต

ความสขุความเจริญในธรรม  ขอธรรมสวัสดจีงมแีกทานผูสนใจใฝ

ศกึษาธรรมทุกทาน

(ดร. นิเชต  สุนทรพิทักษ)
ประธานมูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพ

พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)



สารบัญ

อนุโมทนา ก
คํานํา ของ ประธานมูลนธิกิารศึกษาเพือ่สันติภาพ พระธรรมปฎก (ป .อ. ปยุตโฺต) ข
คํานํา ของ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉ

สารบัญ ซ

วรสัมโมทนียกถา  สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ๑

คําปราศรัย ของ พระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต)

ในพิธีรับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ ของ ยูเนสโก ป ๒๕๓๗ ๔

- สันติภาพ เกิดจากอิสรภาพและความสุข ๔

Address by Phra Dhammapitaka
at the Award of the UNESCO Prize for Peace Education 1994 ๑๕

- Peace Through  Freedom and Happiness ๑๕

สารแสดงมุทิตาคารวะ  ศาสตราจารยฐะปะนีย  นาครทรรพ ๒๑

สยามขวัญ  อังคาร   กัลยาณพงศ ๒๒

ภาคผนวก ๒๕

- คํากลาวสดุดี ของ  Ms. Nazli Moawad
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล ๒๗

- คํากลาวสดุดี  ของ  Mr. A. Badran
รองผูอํานวยการใหญ ยูเนสโก ๓๒

ประวัติพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓๗

คณะผูจัดทํา ๔๐



วรสัมโมทนียกถา

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

องคประธานพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแดพระธรรมปฎก

ในโอกาสที่ไดรับถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพจากยูเนสโก
จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ในนามของรัฐบาล
วันท่ี  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๓๗  ณ  พุทธมณฑล

ทานเจาคุณพระธรรมปฎก ทานรองปลัดกระทรวง พระภิกษุสามเณร
ทุกรูป และทานผูมีเกียรติทั้งหลาย

อาตมภาพยินดี  ท่ีเมืองไทยไดมีพิธีนี้  และยินดีเปนพิเศษท่ีไดมา
รวมพิธีดวย  เพราะเปนพิธีท่ีควรแกความชื่นชมโสมนัสอยางยิ่งของคน
ไทยท้ังชาติ  ผูมีบุญไดพบพระพุทธศาสนา  มีสมเด็จพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาเปนสมเด็จพระบรมครู  ท่ีทรงมีพุทธบุตรรูปหนึ่งเปน
เพชรแท  อยูในปจจุบันนี้

ทานเจาคุณพระธรรมปฎก หรือช่ือ ทานเจาคุณประยุทธของเรา
ทานเปนผูสรางเกียรติยศช่ือเสียงใหแกเรา ใหแกประเทศชาติของเรา 
ใหแกคณะสงฆของเราอยางมาก ท่ีจริง กอนท่ีองคการศึกษา วิทยา-
ศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติจะถวายรางวัลการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ  ทานเจาคุณทานก็เปนช่ือเสียงเกียรติยศของคนไทย  ของไทย  
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ของพระสงฆไทยอยูตลอดมาแลว  เพราะทานเปนคนดีจริง  เปนพระดี
จริง  ผูท่ีรูจักทานหรือไดยินกิตติศัพทช่ือเสียงของทาน  นิยมยกยอง  
สรรเสริญเปนอันมาก

อันคําวาดจีริงนัน้ นาํไปประกอบเปนคุณสมบัติของทานผูใด ทาน
ผูนั้นคือเกียรติยศช่ือเสียงท่ีแทจริง อยูในสกุลใดก็เปนช่ือเสียงเกียรติยศ
ของสกลุนัน้ อยูในเพศใดกเ็ปนช่ือเสียงเกยีรติยศของเพศนั้น เชน พระท่ีดี
จริง ยอมเปนช่ือเสียงเกียรติยศของสมณเพศ นั่นก็คือคนดีจริง อยูท่ีใดก็
เปนเกียรติยศช่ือเสียงของท่ีนั่นเสมอไป จิตใจของคนดีนั้นมีพลัง มี
อํานาจยิ่งใหญมหาศาลในการคิด พูด ทํา ท่ีเปนความดีงาม เปนคุณเปน
ประโยชนไมเฉพาะแกตนเอง แตแกสัตวโลกท่ัวไปไมมีขอบเขต แม
กระท่ังท่ีทําใหเปนปราชญในพระพุทธศาสนาท่ีหาทํากันไดงายๆ ไม  ก็
เกิดจากจิตใจท่ีดีจริง

การถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพใหทานเจาคุณพระธรรม-
ปฎก จึงเปนการประกาศความมีจิตใจดีจริงของทานตอโลก เปนการ
ประกาศช่ือเสียงเกียรติยศของไทยไปในโลกกวางใหญดวย ความยินดี
ของทานเจาคุณพระธรรมปฎกคร้ังนี้ยอมยังนอยกวาความยินดีของคน
ไทยท้ังชาติ ท่ีกลาวเชนนี้ก็ดวยความม่ันใจวา ผูทําความดีอยาง
สมํ่าเสมอ รูตัวอยู  ยอมมีปติในความดีท่ีไดทํา  คือยอมมีปติในธรรมนั่น
เอง  ผูทําดี เปนผูมีธรรม  ผูปติในธรรมคือปติในความดี  เม่ือความดีไม
ขาดตกบกพรอง ก็คือไมบกพรองในการปฏิบัติธรรมตามท่ีสมเด็จพระ
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงสอนไว  ผูมีธรรมรูตัววาไมบก
พรองในธรรม  ความปติโสมนัสยอมไมบกพรองจากใจดวยตลอดเวลา
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จึงยากท่ีจะมีความยินดีใดเขาไปเพิ่มเติมอีกได  จึงกลาวไดวา  ทานเจา
คุณพระธรรมปฎกยินดีในการไดรับถวายรางวัลคร้ังนี้ไมเทากับความ
ยินดีของสวนรวม

ขอถวายพรทานเจาคุณผูเปนใหท้ังช่ือเสียงเกียรติยศของชาติ ผู
เปนใหท้ังช่ือเสียงเกียรติยศของคณะสงฆ  ผูเปนใหท้ังช่ือเสียงเกียรติยศ
ของพุทธศาสนิกชน ขอใหการปฏิบัติเปนพระดีของทานเจาคุณนําไปสู
ความเปนมงคลสูงสุด ท่ีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  องค
สมเด็จพระบรมครูของเทวดาและมนุษยของเราท้ังหลายในท่ีนี้  ได
โปรดประทานไวตอนหนึ่งวา  จิตของผูใดอันโลกธรรมท้ังหลายถูก
ตองแลว ยอมไมหวั่นไหว  ไมมีโศก  ปราศจากธุลี  เกษม

ขออนุโมทนาอํานวยพรทุกรูป ทุกทาน  ขอกัลยาณจิตท่ีไดพากัน
มาแสดงถวายทานเจาคุณพระธรรมปฎกวันนี้  ไดยอนกลับเปนผลดีแก
จิตใจของทานเอง  ขอใหทานเจาคุณเปนแบบอยางท่ีดีงาม  ใหเปนพระ
ดีของคนดีสืบไป ขออํานวยพร



คําปราศรัย

ของ

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)

ในพิธีรับถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ
*

___________

สันติภาพ

เกิดจากอิสรภาพและความสุข

สี่สิบเกาปลวงมาแลว  ใน  พ.ศ.  ๒๔๘๘  สงครามโลกคร้ังท่ี

สองไดสิ้นสุดลง เปนการปดฉากภัยพิบัติคร้ังย่ิงใหญท่ีสุดท่ี

มนุษยชาติไดเคยประสบ  ทันทีท่ีสงครามยุติ ก็ไดมีการจัดต้ังองค

การสหประชาชาติข้ึน  อันเปนความพยายามท่ีจะปองกันมิใหมีภัย

พินาศท่ีย่ิงใหญเชนน้ันเกิดซํ้าข้ึนอีก ดังท่ีไดมีวัตถุประสงคขอ

สําคัญ คือการธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหวางชาติ  

แตแทบจะทันทีทันใดท่ีไดมีการจัดตั้งองคการสหประชาชาติน้ันข้ึน
                                                                         
* คําปราศรัยของพระธรรมปฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในพิธีรับถวายรางวัลการศึกษาเพ่ือ

สันติภาพ  (UNESCO Prize for Peace Education)  ณ องคการยูเนสโก  กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส เม่ือวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗
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มา  สงครามเย็นก็ไดเร่ิมกอตัวข้ึน  ถึงแมวาบัดน้ีสงครามเย็นจะสิ้น

สุดลงแลว แตความขัดแยงทางเชื้อชาติและศาสนาก็ไดประทุข้ึน

ณ ดินแดนตางๆ มากมายหลายแหงในโลก  หนําซํ้ายังเกิดปญหา

เร่ืองความเสื่อมโทรมของธรรมชาติแวดลอม ท่ีกลายเปนภัย

คุกคามอยางรายแรงตอความอยูรอดของมนุษยดวย ถึงแมวา

ความขัดแยงตางๆ ในโลกจะไดรับการแกไขเสร็จสิ้นไปไดบาง  แต

สันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยท่ีแทจริงของโลก ก็ยังหางไกล

จากความเปนจริง

ดูเหมือนวามนุษยจะมีความฝกใฝโนมเอียงไปในทางท่ีจะกอ

ความขัดแยงและความรุนแรง มากกวาจะสรางสรรคสันติภาพ  

เห็นไดชัดวา การทําลายสันติภาพงายกวาการรักษาสันติภาพ  ดัง

ปรากฏวา การขัดแยงและสงครามกลายเปนปกติวิสัย สวนสันติ

ภาพเปนเพียงภาวะแทรกค่ันช่ัวคราว อยางไรก็ดี  สภาพเชนน้ีมิใช

สิ่งท่ีหลีกเลี่ยงมิได  ความขัดแยงเกิดข้ึนท่ีใจ  และท่ีใจน่ันแหละเรา

จะแกไขความขัดแยงได

โดยท่ีแทแลว ตัวเราก็คือใจของเราน่ันเอง  เมื่อเราปลอยให

ความอยากไดผลประโยชนในทางวัตถุขยายตัวเพ่ิมข้ึนมาโดยไมได

ควบคุม  เราจะมองเห็นเพ่ือนมนุษยเปนปฏิปกษ และมองเห็น

ธรรมชาติเปนวัตถุท่ีจะเอามาใชหาประโยชน  ย่ิงเมื่อมีความเช่ือวา  

ความสุขท่ีแทจะลุถึงไดดวยการบํารุงบําเรอความสุขทางเน้ือหนัง

เราก็ไดพัฒนาวิถีชีวิตแบบวัตถุนิยมสุดโตงข้ึนมา ทําใหการแขงขัน
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และการบริโภคกลายเปนแบบแผนของการใชชีวิต และเปนท่ีทุม

เทพลังงานของสังคม

มนุษยไดกลายเปน “นักบริโภค” ผูอุทิศตัวใหแกชีวิตแหง

การแขงขันเพ่ือการบริโภค แตการแขงขันน้ันไดทําใหเราตกอยูใน

ภาวะของการมี “สงครามเย็น” อยางถาวร กับเพ่ือนบานของเรา  

และวิถีชีวิตแบบนักบริโภคก็ทําใหเราเกิดปญหากับสภาพแวดลอม  

เมื่อไมมีความสุขอยูขางใน เราก็พยายามแสวงหาความสุขจาก

ขางนอก โดยการเสพสิ่งบํารุงบําเรอความสุขทางเน้ือหนัง  เมื่อไม

มีสันติภาพและความมั่นคงภายในจิตใจ เราก็พยายามท่ีจะสราง

มันข้ึนมาดวยการไปบังคับควบคุมและขมข่ีครอบงําผูอื่น นอกจาก

น้ัน การแบงแยกเช้ือชาติผิวพวกเผาพันธุ ก็ย่ิงทําใหความขัดแยง

น้ันทวีความรุนแรงมากข้ึน

แตมนุษยเปนสัตวท่ีฝกได และจําเปนจะตองไดรับการฝกฝน

พัฒนาดวยการศึกษา ศักยภาพในการเปนสัตว ท่ีฝกไดและ

สามารถกระทําการท่ีสรางสรรคน่ีแหละ ท่ีเปนพรพิเศษของความ

เปนมนุษย  อยางไรก็ตาม เมื่อการศึกษาขาดดุลยภาพ  การศึกษา

น้ันก็ไดแตสงเสริมความสามารถของมนุษยในการท่ีจะแสวงหา

วัตถุสิ่งเสพมาบํารุงบําเรออินทรียสัมผัส การศึกษาน้ันละเลยศักย-

ภาพท่ีแทจริงของเรา ทําใหเรามิไดพัฒนาความสามารถท่ีจะมี

ความสุข แมวาวัตถุสิ่งเสพตางๆ จะมีจํานวนเพิ่มพูนลนเหลือมาก

ข้ึน  แตความสุขกลับลดนอยลง
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การหาความสุขภายนอกอยางน้ัน ประกอบดวยการเกงแยง

ชวงชิง ซ่ึงไมเพียงแตจะทําใหเราเกิดความขัดแยงกับเพ่ือนมนุษย

เทาน้ัน แตความเพียรพยายามของเราในการหาความสุขแบบน้ัน

ยังกอใหเกิดความเสื่อมสลายแกสภาพแวดลอมอีกดวย  และคุณ

ภาพชีวิตโดยรวมของเราก็ไดเร่ิมถูกบอนทําลายลงไป  ย่ิงกวาน้ัน  

เน่ืองจากความสุขแบบน้ีตองข้ึนตอการเสพวัตถุเพียงอยางเดียว  

จึงทําใหเราตองฝากความสุขไวกับวัตถุบํารุงบําเรอภายนอกมาก

ย่ิงข้ึน  แลวก็ทําใหเราสูญเสียอิสรภาพ

ในทางตรงขาม การศึกษาที่เปนกุศลและมีดุลยภาพ  จะฝก

ฝนมนุษยใหพัฒนาความสามารถ มิใชเพียงในการท่ีจะแสวงหา

วัตถุมาเสพเทาน้ัน แตใหเขาพัฒนาความสามารถท่ีจะมีความสุข

ดวย  เมื่อเราเปนคนท่ีมีความสุขงายข้ึน  ความตองการวัตถุมาเสพ

ก็ลดนอยลงไป  ทําใหทัศนคติในการแสวงหาผลประโยชนสวนตัว

พลอยลดนอยลงไปตาม คนท่ีมีความสุขอยูขางในแลว ก็มีจิตใจ

โนมนอมไปในทางท่ีจะชวยทําใหคนอื่นมีความสุข  ในเมื่อวัตถุ

บํารุงบําเรอตางๆ มิใชเปนชองทางเดียวท่ีจะทําใหเขามีความสุข  

เขาก็สามารถแบงปนวัตถุเหลาน้ันใหผูอื่นได  ความสุขท่ีแตกอนน้ี

เปนแบบแกงแยงชวงชิง  ก็เปลี่ยนมาเปนความสุขแบบเผื่อแผและ

ประสานกลมกลืน

ในดานจริยธรรม จริยศึกษาของเราในปจจุบันไดเห็น

ตระหนักวา ปญหาและความขัดแยงตางๆ เกิดจากการแขงขัน
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ทะยานหาความสุขกันอยางไมมีขอบเขต จึงสอนคนใหรูจักควบคุม

ตนเองโดยไมลวงละเมิด “สิทธิมนุษยชน” ของคนอื่น  เพราะฉะน้ัน  

เราจึงมีชีวิตอยูในสังคมท่ีรักษาความสงบไวไดดวยการวางกฎ

เกณฑขอบังคับ แตจริยธรรมใดก็ตามท่ีตองใชความกลัวและความ

จําใจจาํยอมเปนพ้ืนฐาน ยอมเปนจริยธรรมท่ีไมอาจวางใจได จริย-

ธรรมท่ีมลีกัษณะแบบหามสัง่บังคับน้ัน เปนจริยธรรมท่ีไมเพียงพอ

ในทางตรงขาม จริยธรรมท่ีแทจริงตองมีพ้ืนฐานมาจาก

ความประสานกลมกลืนและความสุข  ชนเหลาใดมีสันติภายในจิต

ใจ และมีความสุขท่ีเปนอิสระ ชนเหลาน้ันยอมไมลุมหลงเอาทรัพย

และอํานาจเปนเคร่ืองบํารุงบําเรอเสริมความย่ิงใหญของตน แต

ทรัพยและอํานาจน้ันจะกลายเปนเคร่ืองมือสําหรับใชสรางสรรค

ประโยชนสุขแกเพ่ือนมนุษย จริยธรรมในทางสรางเสริมเชนน้ี

แหละ คือสิ่งท่ีตองการในยุคสมัยปจจุบันของพวกเรา

การใหการศึกษาของเราสวนใหญ มักเปนไปในทางท่ีจะ

สนับสนุนใหเกิดความรูสึกอยากไดอยากเอา เด็กๆ รํ่าเรียนกันไป

ในแนวทางท่ีจะมองหาวัตถุบํารุงบําเรอเปนจุดหมาย เราจะตอง

ปรับใหเกิดความสมดุลในเร่ืองน้ี  โดยการศึกษาท้ังท่ีบานและท่ีโรง

เรียน ควรจะตองปลูกฝงจิตสํานึกในการให การฝกใหรูจักให จะ

สอนเด็กใหเกิดมีความสุขจากการให และกอใหเกิดเมตตาธรรม  

เมตตาหรือความรักน้ี หมายถึงความปรารถนาท่ีจะใหคนอื่นมี

ความสขุ ดวยการศกึษาอยางน้ี เราจะรูจักมองคนอืน่เปนเพ่ือนมนุษย 
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ท่ีรวมสขุรวมทุกข ตกอยูภายใตกฎธรรมชาตเิชนเดียวกับเรา

เน่ืองจากการให เปนการสนองความตองการของเราท่ี

อยากเห็นคนอื่นมีความสุข  ท้ังสองฝาย  คือท้ังเราและเขา  หรือท้ัง

ผูใหและผูรับ  จึงตางก็เปน “ผูได” และมีความสุขดวยกัน โดยนัยน้ี 

การให ซ่ึงตามธรรมดาถือวาเปน “การเสีย” ก็กลับกลายเปน “การ

ได”  ซ่ึงทําใหเกิดความสุข  ดวยความสุขแบบประสานเชนน้ี ความ

ตองการหาความสุขแบบเห็นแกตัวตางๆ ก็จะลดนอยลง ทําให

ความตึงเครียดในสังคมลดนอยลงไปดวย

จริยธรรมแบบพอใจ กับจริยธรรมแบบจําใจ มีความแตก

ตางกันมาก เมื่อเขามาในจริยธรรมแหงความเอื้อประสานและ

ความสุข วิธีคิดของเราจะเปลี่ยนไป เมื่อตั้งจิตคิดจะเอา เราจะมอง

คนอื่นเปนคูแขงหรือเปนเหยื่อ  แตเมื่อคิดจะให เราจะมองเขาดวย

ความเขาใจ และเกิดความเมตตากรุณา ความเขาใจความหมาย

ของถอยคําตางๆ  ท่ีสําคัญตอชีวิตของคน  เชน  คําวา  ความเสมอ

ภาค  และความสุข  เปนตน  ก็เปลี่ยนไป

เมื่ออยูในระบบแขงขัน คนจะมองความหมายของความ

เสมอภาคในแงของการปกปองตัวเอง และเรียกรองสิทธิและ

โอกาสท่ีเทาเทียมกันในการแสวงหาผลประโยชนใหแกตน แตใน

ระบบประชาธิปไตยท่ีถูกตองตามธรรม  ความเสมอภาคกลายเปน

ภาวะท่ีชวยใหเราเกิดมีโอกาสมากท่ีสุด  ท่ีจะรวมมือสรางสรรค

เอกภาพและประโยชนสุขใหแกสังคม ความสุขแบบแกงแยงแบง
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แยก กลายมาเปนความสุขแบบประสานกลมกลืนกันได ฉันใด  

ความเสมอภาคแบบแกงแยงแขงขัน ก็เปลี่ยนมาเปนความเสมอ

ภาคแบบประสานกลมกลืนซ่ึงกันและกันได ฉันน้ัน

ในระดับท่ีสูงข้ึนไปกวาน้ัน มนุษยสามารถฝกฝนพัฒนาตน

ใหรูจักสรางความสุขภายในข้ึนได โดยไมตองพ่ึงพาวัตถุบํารุง

บําเรอความสุขจากภายนอก การศึกษาท่ีไมถูกตอง ทําใหคนเกิด

ความหลงผิดคิดไปวา เขาจะมีความสุขไดก็ตอเมื่อมีวัตถุเสพ จึง

ทําใหเขานําเอาเร่ียวแรงความเพียรพยายามออกไปใชขางนอก  

การพยายามหาความสุขจากภายนอกแบบน้ี  ยอมตองมี

ความเครียดและความทุกขแฝงมาดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได  แตถา

เรานําเอาความเพียรพยายามน้ันเขามาใชขางในใหมากข้ึนบาง  

โดยบําเพ็ญขอปฏิบัติตางๆ  เชน  การรูจักมนสิการและการทําจิต

ภาวนา เราก็อาจจะไดพบกับความสุขแบบท่ีประณีตและเปนอิสระ

มากกวา ซ่ึงเปนความสุขท่ีเกิดจากจิตอันน่ิงสงบและปญญาท่ีรู

ความจริง  แลวความสุขแบบน้ีก็จะชวยใหเราหลุดพนไปจากการ

กระทําท้ังหลายท่ีเปนการเบียดเบียนและเห็นแกตัว

ในข้ันสูงสุด  การพัฒนาคนจะนําไปสูการรูแจงสัจธรรม  

และความเขาใจท่ัวตลอดถึงความสัมพันธอิงอาศัยกันและกันของ

สิ่งท้ังหลายท้ังปวง ท้ังชีวิตของเรา ท้ังสังคม และสิ่งแวดลอมรอบ

ตัว เมื่อปญญารูแจงสอดคลองกับสัจธรรมแลว ก็จะเกิดความหลุด

พนเปนอิสระ และเมื่อน้ัน สภาวะแหงความไมเท่ียง เปนทุกข  และ
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เปนไปตามเหตุปจจัยของสิ่งท้ังหลาย  อันเปนสามัญลักษณะของ

สังขารท้ังปวงในโลก  ก็จะไมสามารถกอใหเกิดความเครียด  ความ

กดดันวุนวายใจ  และความทุกขแกเราไดอีกตอไป  น่ีก็คือการรูแจง

ถึงสภาวะท่ีเปนจริงของสิ่งท้ังหลายท้ังปวง  และดวยการตระหนักรู

ถึงความสัมพันธเน่ืองอาศัยกันของสิ่งท้ังหลายท้ังปวง เราก็จะ

ประสานประโยชนของทุกฝาย  คือท้ังบุคคล  สังคม  และระบบ

นิเวศ  ใหกลมกลืนและเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน

เมื่อเรามัวแตวุนวายหาความสุข เราก็ไมมีเวลาใหแกผูอื่น 

พรอมกันน้ันความสุขก็กลายเปนสิ่งท่ีเราขาดแคลนอยูตลอดเวลา  

ไมมีในปจจุบัน แตรออยูขางหนา ตองคอยตามหาดวยความหวัง

วาจะไดในอนาคต  ดังปรากฏวา อาการหิวกระหายความสุขน้ีแพร

ระบาดไปท่ัว  ไมวาจะในครอบครัวก็ตาม  ในโรงเรียนก็ตาม  ท่ี

ทํางานก็ตาม  ท่ัวสังคมไปหมด  สภาพจิตใจท่ีขาดแคลนความสุข

อยางน้ีเปนกันอยูดาษด่ืน ปรากฏใหเห็นท่ัวไปในสังคมของเราทุก

วันน้ี

ความสงบเร่ิมท่ีบาน  เราจะตองนําความรักและความสุขคืน

มาใหแกครอบครัว  นําความเอื้ออาทรและความสุขท่ีแบงปนไดคืน

มาใหแกโรงเรียน โดยสอนใหคนรูจักความสุขแบบประสานท่ีทุก

คนมีสวนรวม  คนมีความสุขก็จะแผขยายระบายความสุขของตน

ออกไปแกคนรอบขาง  และชวยบรรเทาความขัดแยงแกงแยงชิงดี

กัน
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จงถามตนเองใหนอยลงวา ฉันจะไดอะไร และจงถามตนเอง

ใหมากข้ึนวา ฉันจะทําอะไรเพื่อผูอื่นไดบาง  ในทํานองเดียวกัน  

พึงมองเห็นคุณประโยชนท่ีธรรมชาติไดใหแกเรา แทนท่ีจะเรียกรอง

เอาจากมันมากย่ิงข้ึนไปอยางไมรูจักหยุดหยอน  พึงเรียนรูดวยใจ

ช่ืนชม โดยมีจิตสํานึกมองเห็นคุณคาท่ีธรรมชาติและผูคนท่ีอยูรอบ

ขางเราไดชวยเหลือเก้ือกูลใหเรามีชีวิตเปนอยูดวยดีในบัดน้ี

ดวยการฝกฝนพัฒนาวิธีคิดแบบกตัญูรูสํานึกคุณอยางน้ี 

ความเอื้ออาทรและความสุขแบบประสานก็จะกอใหเกิดสันติสุข

ข้ึน ท้ังท่ีใจและในสังคม ความเอื้ออาทรและความสุขเชนน้ัน จะ

ประสานสอดคลองกับความรูความเขาใจท่ีหย่ังซ้ึงลงไป ถึงความ

เปนเพ่ือนรวมสุขรวมทุกขกันของสรรพสัตวตอหนากฎธรรมชาติ  

ในข้ันสุดทาย  เราจะบรรลุสันติภาพไดก็ดวยปญญาท่ีประกอบ

ดวยกรุณาดังกลาวมาน้ี

ในความสัมพันธระหวางมนุษย เราสามารถประนีประนอม

กันได แมแตจะกาวพนการประนีประนอมไปสูความประสานกลม

กลืนกันดวยอาศัยความรักและไมตรีก็ได แตเราไมสามารถ

ประนีประนอมกับสัจธรรมหรือความจริงได เราจะสัมพันธกับ

ความจริงหรือสัจธรรมน้ันได ก็ดวยความรูและปญญาเทาน้ัน  

เพราะฉะน้ัน  ในการเก่ียวของกับความจริง  จึงควรจะตองสงเสริม

การสากัจฉาและเสรีภาพในทางความคิด   เราควรพัฒนาใหมี

วัฒนธรรม ท่ีความรักใครไมตรีและการรวมมือกันเปนมาตรฐาน



คําปราศรัยของพระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓

แหงความสัมพันธระหวางมนุษย  แตพรอมกันน้ันก็ใหเสรีภาพและ

การแสวงหาความรูอยางไมตองประนีประนอมกัน  เปนมาตรฐาน

สําหรับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสัจธรรม

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติในยุคสมัยท่ีผาน

มาน้ี โดยสวนใหญไดถูกกําหนดโดยวิทยาศาสตร ซ่ึงไดรับอิทธิพล

จากศาสนาและปรัชญาของตะวันตก ซ่ึงทําใหมองมนุษยแยกตาง

หากจากธรรมชาติ  วัตถุประสงคของวิทยาศาสตรก็คือ การท่ีจะ

พิชิตและครอบครองธรรมชาติ  แลวนําเอาธรรมชาติมาจัดสรร

สนองความตองการในการหาผลประโยชนของมนุษย ทัศนคติ

แบบท่ีเปนปฏิปกษตอธรรมชาติเชนน้ี ซ่ึงไดปรับแปรออกเปน

ปฏิบัติการในเชิงหาผลประโยชนแบบเห็นแกตัวโดยอาศัย

เทคโนโลยี  ไดกอใหเกิดผลรายแกสภาพแวดลอมอยางรายแรงดัง

ท่ีเราประสบอยูทุกวันน้ี

ถึงเวลาแลวท่ีวิทยาศาสตรจะตองกลับตัว เปลี่ยนทาที  

และนําอารยธรรมใหกาวหนาไปในทิศทางใหม มนุษยจะตองแสวง

หาความรู  มิใชเพ่ือมุงแตจะหาผลประโยชนอยางเห็นแกตัว  แต

จะตองแสวงหาความรูเพ่ือเอามาเปนประทีปสองชวยช้ีชองทาง ให

เรามองเห็นวิธีท่ีจะไดประโยชนจากธรรมชาติโดยไมตองทํารายมัน 

เทคโนโลยีจะตองไดรับการกําหนดบทบาทใหชัดเจนมากข้ึน โดย

มุงท่ีจะใชเปนเคร่ืองชวยใหมนุษย  สังคม  และสิ่งแวดลอม  ดํารง

อยูรวมกันไดอยางย่ังยืนและประสานกลมกลืน
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ความเปลี่ยนแปลงท้ังหมดน้ีตองเร่ิมท่ีใจ  ใจท่ีจะทําการ

เปลี่ยนแปลงน้ีไดสําเร็จ ก็คือจิตใจท่ีเขาถึงความสงบ อิสรภาพและ

ความสุขภายใน หากเราหวังจะสถาปนาสันติภาพในโลกน้ีให

สําเร็จ เราจะตองฝกฝนพัฒนาตนเองใหสามารถประสบสันติสุข

ภายใน และความสุขท่ีเปนอิสระ ดวยความหลุดพนจากความใฝ

ทะยานหาสิ่งเสพบําเรอสุข  ความใฝแสวงอํานาจ  และบรรดาทิฏฐิ

ท่ีกอใหเกิดความแกงแยงและแบงแยกท้ังหลาย  ภาวะน้ีจะสําเร็จ

ไดก็ตองมีการฝกฝนพัฒนาบุคคล  ซ่ึงก็คือภารกิจของการศึกษา

การริเร่ิมใหรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพของยูเนสโก นับ

วาเปนการเดินหนาไปอีกกาวหน่ึงในการสรางสรรคสันติภาพ ถือ

ไดวาเปนความเพียรพยายามท่ีนาช่ืนชม ขาพเจาเขาใจวา รางวัลน้ี

มิใชมีข้ึน เพียงเพื่อเปนการยอมรับในผลสําเร็จท่ีบุคคลหรือองคกร

ใดก็ตามไดกระทําแลว ในการสรางสรรคสันติภาพ เพราะเราจะ

ตองยอมรับความจริงวา สันติภาพเชนน้ัน ยังหาไดเกิดมีข้ึนในโลก

แตอยางใดไม  แตรางวัลน้ีคงจะเปนสิ่งกระตุนเตือนใจ  และสง

เสริมใหเรามาเพียรพยายามรวมแรงรวมใจกัน ในอันท่ีจะสราง

สันติภาพท่ีแทจริงใหสําเร็จ  รางวัลน้ีเปนประดุจเสียงรํ่ารองเชิญ

ชวนใหมากระทําการทุกอยางย่ิงข้ึนไป  เพ่ือใหไดมาซ่ึงรางวัลท่ีแท

จริง  คือโลกท่ีมีสันติสุขสําหรับมวลมนุษย  รางวัลท่ีมอบใหในวันน้ี  

จะไดรับจริง  ก็ตอเมื่อโลกมีสันติภาพอยางจริงแท ดังไดกลาวน้ัน
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PEACE  THROUGH
FREEDOM  AND  HAPPINESS

Forty-nine years ago, in 1945, with the end of World War II, 
the world witnessed the close of the greatest calamity ever 
experienced by mankind. In an effort to avoid a recurrence of such 
catastrophes, the United Nations was established immediately after 
the war, with the primary objective of maintaining international 
peace and security. But almost as soon as it was founded, the Cold 
War began. Although the Cold War is now over, racial and 
religious conflicts have flared up in many areas of the planet, and 
environmental degeneration presents a major threat to human 
survival. Despite the resolution of some of the world’s conflicts, 
genuine world peace and security are still far from being realized.

Human  beings  seem  to  be  more  inclined  to  conflict  and  
violence  than  to  peace: to  break  peace  is  evidently  easier  than  
to  keep  it.  Conflict  and  war  appear  to  be  the  norm  and  
peace  simply  a  temporary  respite.  However, this is not the 
inevitable state of affairs.  Conflict  arises  in  the  mind,  and  it  is  
there  that  it  can  be  resolved.
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In reality, we are our minds.  When  we  allow  our  desire  
for  material  gains  to  grow  unchecked, our fellow beings become 
adversaries and nature becomes an object to be exploited.  In the 
wake of the belief that true happiness can only be attained through 
sensual gratification, we have developed extremely materialistic 
ways: competition and consumption have become the very rules of 
life and the dominant energies of our societies.

We have become “consumers,” devoted to a life-style of 
competition for consumption.  But competition leads us into a state 
of permanent “cold war” with our neighbours, and a life of 
consumption puts us at odds with the environment. Lacking 
happiness within, we try to find it outside in sense pleasures. 
Lacking inner peace and security, we try to establish them through 
controlling and dominating others. Ethnic biases and sectarianism 
only intensify the conflict.

But  human  beings  can  be – and  need  to  be – trained  
through  education.  It  is  this  potential  for  training  and  
constructive  action  that  is  the  real  gift  of  being  human.  
However,  when  education  is  out  of  balance,  it  only  promotes  
our  abilities  to  acquire  material  possessions  and  gratify  the  
senses:  ignoring  our  true  potential  to  develop  our  ability  to  
be  happy.  Despite  an  increasing  supply  of  pleasure-objects,  
happiness  is  on  the  wane.

The  search  for  external  happiness  is  contentious.  It  not  
only  brings  us  into  conflict  with  our  neighbours  but  also  
wreaks  havoc  on  the  environment.  Our  efforts  to  obtain  the  
external  happiness  have  already  begun  to  reduce  the  overall  
quality  of  our  lives.  Moreover,  since  such  happiness  is  based  
solely  on  gratification,  it  increases  our  dependence  on  external  
pleasures,  thereby  depriving  us  of  our  freedom.

Conversely, a skilful and balanced education will train 
people to develop not only the skills to seek external objects to 
make them happy but also the ability to be happy within 
themselves. As they find it easier to be happy, so will their need for 
material wealth decrease, resulting in less exploitative attitudes. 
People who are happy within themselves tend to make others 
happy. Because their material gains are no longer the sole source of 
their happiness, they are able to share their gains with others. What 
was initially contentious happiness becomes a sharing and 



คําปราศรัยของพระธรรมปฎก  (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๗

harmonious kind of happiness.
In the field of ethics, our current moral education, 

perceiving the problems and conflicts caused by the unbridled 
struggle for happiness, teaches restraint based on awareness of 
human rights. We therefore live in societies where peace is 
enforced through restraint. But any ethic based on fear and 
obligation is negative and unreliable – its prohibitive nature is 
inadequate.

A genuine ethic, in contrast, is based on harmony and 
happiness. For those who experience inner peace and independent 
happiness, wealth and power lose their mere pleasure-giving or 
prestige value and become instead means to bring about well-being 
and happiness to fellow beings. Our time calls for such a positive 
ethic.

Much  of  our  education  tends  to  encourage  a  sense  of  
taking  and  getting:  children  learn  to  see  material  things  as  
objects  to  be  attained.  To  counterbalance  this  trend,  education,  
both  at  home  and  in  school,  should  instil  an  appreciation  of  
giving.  The  practice  of  giving  tangibly  teaches  a  happiness  
through  giving  and  generates  loving-kindness. Love means the 
desire for others to be happy.  We  learn  to  look  at  others  as  
fellow  beings,  subject  to  the  same  joys  and  sorrows  and  the  
same  laws  of  nature  as  we  are.

As  giving  satisfies  our  desire  for  the  happiness  of  
others,  both  parties  will  benefit  and  become  happy.  In  this  
way,  giving,  which  otherwise  might  be  seen  as  loss,  becomes  
a  gain,  a  cause  for  happiness.  Only  through  such  a  
harmonious  happiness  will  our  demands  for  other,  more  
exploitative  forms  of  happiness  are  mitigated,  resulting  in  a  
reduction  in  social  tensions.

There  is  a  great  difference  between  positive  and  
negative  ethics.  Under  a  positive  ethical  system  based  on  
harmony  and  happiness,  human  ways  of  thinking  will  be  
changed.  When  we  think  of  acquiring,  all  our  interest  is  
focused  on  the  objects  of  our  aspiration  and  other  people  are  
seen  as  obstacles  or  means – as  competitors  or  prey.  But  
when  we  think  of  giving,  our  interest  is  focused  on  other  
people  and  we  see  them  with  understanding  and  compassion.  
Concepts  central  to  the  human  condition  such  as  equality  and  
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happiness  are  seen  in  a  new  light.
In  the  competitive  system  which  is  based  on  

acquiring,  people  see  equality  in  terms  of  self-protection  and  
they  demand  equal  rights  and  opportunity  to  pursue  personal  
interests.  In  a  righteous  democratic  system,  equality  gives  us  
maximum  opportunity  to  cooperate  in  realizing  social  unity  
and  well-being.  Just  as  contentious  happiness  turns  into  
harmonious  happiness,  so  contentious  equality  changes  to  
harmonious  equality.

On  a  higher  level,  human  beings  can  be  trained  to  
generate  an  inner  happiness  independent  of  external  material  
pleasures.  The  tacit  assumption  of  improperly  educated  people  
that  they  can  only  be  happy  when  they  have  material  wealth  
causes  them  to  direct  their  efforts  outwards.  This  pursuit  
inevitably  entails  some  stress  and  suffering.  By  directing  our  
efforts  more  inward  through  practices  such  as  skilful  
reflection  and  meditation,  it  is  possible  to  find  a  subtler  and  
more  independent  kind  of  happiness,  born  from  calmness  and  
understanding,  which  allows  us  to  rise  above  exploitative  
actions.

Ultimately,  human  development  leads  to  the  full  
realization  of  truth  and  complete  understanding  of  the  
interdependence  of  all  things:  our  lives,  society  and  physical  
environment.  When  our  understanding  is  in  harmony  with  
reality,  there  is  freedom.  The  characteristics  of  impermanence,  
conflict  and  conditionality – all  common  signs  of  this  world – 
will  no  longer  lead  to  stress,  tension  and  suffering.  The  true  
nature  of  all  things  is  realized  and,  by  recognizing  the  
interrelatedness  of  the  individual,  society  and  the  ecosystem, 
we  harmonize  their  interests.

While  we  are  struggling  for  happiness,  we  have  no  
time  for  others.  Suddenly  happiness  becomes  something  
lacking  in  our  immediate  present,  something  that’s  always  
waiting  to be found  in  the  future.  In  the  family,  in  schools,  at  
the  work  place – throughout  society – a  feeling  of  hunger  
prevails.  The  unhappiness  of  the  human  mind  can  be  seen  all  
too  clearly  in  the  general  state  of  our  societies.

Peace,  quite  literally,  begins  at  home.  We  need  to  bring  
love  and  happiness  back  into  the  family,  and  bring  care  and  
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mutual  happiness  back  into  the  schoolroom,  by  teaching  the  
harmonious  happiness  that  all  can  share.  Happy  people  will  
spread  their  happiness  and  so  help  to  allay  contention  and  
conflict.

We  should  ask  ourselves  less  what  we  could  be  getting  
and  instead  ask  more  what  we  could  be  doing  for  others.  In  
the  same  way,  we  should  become  aware  of  what  nature  has  
given  to  us  rather  than  relentlessly  asking  for  more  and  more  
of  its  resources.  We  need  to  learn  appreciation  of  how  nature  
and  those  around  us  contribute  to  our  well-being.  By  
developing  these  appreciative  ways  of  thinking  we  will  see  
care  and  mutual  happiness  giving  rise  to  peace  in  our  minds  
and  in  society.  Such  care  and  happiness  coincide  with  a  
deeper  understanding  of  the  kinship  of  all  beings  before  the  
law  of  nature.  Thus,  peace  is  ultimately  realized  through  
compassionate  wisdom.

In  any  human  relationship,  we  can  make  compromises  
with  one  another,  and  even  go  beyond  compromises  to  
harmony  through  love  and  friendship.  But  truth  cannot  be  
compromised.  We  can  relate  to  truth  only  through  knowledge  
and  wisdom.  Therefore,  in  dealing  with  truth,  discussion  and  
freedom  of  thought  should  be  encouraged.  A  culture  should  
be  developed  in  which  loving-kindness  and  cooperation  are  
the  standards  for  human  relationship,  while  freedom  and  an  
uncompromising  search  for  knowledge  are  the  standards  for  
our  relationship  with  truth.

The  human  relationship  with  nature  has  in  recent  times  
largely  been  defined  by  a  science  which,  under  the  influence  
of  Western  religion  and  philosophy,  views  man  as  separate  
from  nature.  The  aim  of  such  a  science  has  long  been  to  
conquer  and  dominate  nature  and  to  manipulate  it  to  our  
profit-oriented  ends.  Such  an  essentially  hostile  attitude,  
translated  into  actual  exploitative  practices  through  technology,  
has  led  to  the  serious  environmental  consequences  we  are  
facing  today.  Science  must  now  take  a  turn  for  the  better  
and  lead  civilization  in  a  new  direction.  Knowledge  must  be  
sought  not  for  its  exploitative  value  but  for  its  ability  to  
show  us  how  to  benefit  from  nature  without  damaging  it.  
Technology  must  be  given  a  more  clearly  defined  role,  in  
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which  the  harmonious  and  sustainable  coexistence  of  people,  
society  and  the  environment  are  the  goal.

All  such  changes  must  begin  in  the  mind.  They  can  
only  be  achieved  by  the  mind  that  enjoys  inner  peace,  
freedom  and  happiness.  If  we  are  to  establish  peace  on  this  
planet,  we  must  develop  inner  peace  by  freeing  ourselves  
from  craving,  lust  for  power  and  all  contentious  views.  This  
entails  the  development  of  the  individual – which  brings  us  
back  to  the  task  of  education.

In  initiating  the  Prize  for  Peace  Education,  UNESCO  
has  taken  a  step  forward  in  the  cause  of  peace.  It  is  a  
commendable  effort.  I  understand  that  the  prize  is  not  merely  
in  recognition  of  what  certain  individuals  have  done  to  bring  
forth  peace.  Let  us  be  honest – such  peace  has  not  yet  been  
achieved  in  our  world.  I  see  it  rather  as  an  incentive  and  
encouragement  for  a  concerted  effort  to  achieve  genuine  
peace.  It  is  a  call  for  further  action  towards  winning  the  real  
prize:  a  truly  peaceful  world  for  mankind.  The  prize  here  
awarded  will  really  be  won  only  when  that  true  prize  has  
been  realized.
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สยามขวัญ

º  ไตรปฎกนั้นยิ่งฟา ไอศวรรย
ธรรมปฎกพระมหัศจรรย แจมแจง
แทงตลอดยอดธรรมขันธ แปดหม่ืน  ส่ีพัน
ฟาสงคราโลกแหง ลบแลงพิภพขวัญ ฯ

º  สยามวิเศษน้ันปล้ิน มนุษยมณี
โลกบแลงคนดี เทพไท
ธรรมปฎกดิลกเลิศวิถี พุทธทิพย  ธรรมแล
อมตะเลอโลกไซร สถิตซ้ึงสยามขวัญ ฯ

อังคาร  กัลยาณพงศ
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สารแสดงมุทิตาคารวะ

กาพยฉบัง  16

ดอกบัวบานรับสุริยา พิสุทธ์ิโสภา
เปรียบผูเพ็ญธรรมสุนทร

“พระธรรมปฎก” นามกร เกียรติคุณกําจร
กําจายท่ัวท้ังสากล

ผองพุทธศาสนิกชน ปราโมทยกมล
มีมุทิตาจิตสมานฉันท

เนื่องในวาระสําคัญ ประกาศ  “รางวัล-
สันติภาพ” ระดับโลกา

แดพระภิกษุเมธา เลิศภูมิปญญา
เปนศรีศตวรรษสบสมัย

ทานนําพุทธธรรมอําไพ เผยแผกวางไกล
เพื่อสันติภาพไพบูลย

นานาชาติทุกขอาดูร กิเลสพอกพูน
ใชอํานาจเบียดเบียนกัน

“สหประชาชาติ” อัศจรรย แนวคิดสําคัญ
ช้ีทางปฏิบัติจรัสศรี

พุทธธรรมดุจทิพยวารี นําสูวิถี
สันติภาพท่ีเร่ิมภายใน
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ขอเพียงมนุษยพัฒนาใจ สันติสดใส
จักเกิดกอเกื้อปญญา

สามารถชวยแกปญหา เกื้อกูลโลกา
ใหพบสันติภาพพึงชม

ชาวพุทธในมหาสมาคม หัตถนอมประฌม
เทิดเกียรติสดุดีจีรกาล

ดวยคารวจิตอยางสูง

ฐะปะนีย  นาครทรรพ



มูลนิธิการศึกษาเพ่ือสันติภาพฯ๒๔

หนาวาง
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ภาคผนวก
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หนาวาง
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คํากลาวสดุดี
ของ

Ms Nazli Moawad
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล

ในพิธีถวาย

รางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพ ของยูเนสโก ประจําป ๒๕๓๗

 แด พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต)

ณ กรุงปารีส วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗

นมัสการพระคุณเจาผูไดรับรางวัล ที่เคารพย่ิง
ทานผูแทนผูอํานวยการใหญ
ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

พิธีถวายรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพของยูเนสโก ประจําป  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  นับเปนเหตุการณที่ยิ่งใหญในความเห็นของขาพเจา

ขาพเจาขอแสดงความรูสึกภาคภูมิใจ และความรูสึกยินดีเปน
อยางยิ่ง ที่ไดมาอยูทามกลางพวกทานในโอกาสประทับใจนี้ ทั้งในแง
ที่เปนผูแทนของคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลการศึกษาเพื่อ
สันติภาพของยูเนสโก และในสวนที่เปนพลเมืองอียิปต ประเทศตัว
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อยางที่เสริมสรางสันติภาพระดับภูมิภาค อียิปตไดเร่ิมหาวิธีสราง
สนัตภิาพในตะวนัออกกลางใน พ.ศ. ๒๕๑๑ และดําเนินวถิทีางการทตู
ที่ยาวนานและยากเยน็จนประสบความสําเร็จในการแกปญหาระหวาง
อิสราเอลและอาหรับไดอยางสมปรารถนา

ขาพเจาขอยกขอความของอาจารยของขาพเจา นายบูโทรส     
บโูทรส-กาล ี เลขาธกิารสหประชาชาต ิ เม่ือทานกลาวถงึ “ระเบยีบวาระ
แหงสนัตภิาพ” วา “ในกลุมประชาชาต ิไมวาใหญไมวาเลก็ ไดเกิดความ
รูสกึรวมกนัวา บดัน้ี โอกาสทีค่วามหวงัของเราในอนัทีจ่ะเขาถงึเปา
หมายของกฎบัตรสหประชาชาติไดมาถึงแลว กลาวคือ เปนองคการ
ของประชาชาติที่สามารถดํารงไว ซ่ึงสันติภาพและความมั่นคง
ระหวางชาติ รักษาความยุติธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และรวม
ถึงการเสริมสรางความกาวหนาทางสังคม ความเปนอยูที่ดีขึ้น และ
เสรีภาพที่สมบูรณขึ้น เราควรจะตองรีบถือโอกาสใหความหวังดัง
กลาวเปนจริง ขาพเจาใครจะขอยกขอความที่ขึ้นชื่อจากธรรมนูญของ
ยูเนสโกที่วา

สงครามเกิดข้ึนในจิตใจของมนุษย ดังนั้น จะ

ตองเสริมสรางความปรารถนาที่จะปกปองสันติ

ภาพใหเกิดข้ึนในจิตใจของมนุษยดวย

ตามความเปนมาในประวัติศาสตรมนุษยชาติ วัฒนธรรม
สงครามไดรับการปลูกฝงและพัฒนาในจิตใจของมนุษย ประดุจ
เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือธํารงรักษาศักด์ิศรี ความเปน
หน่ึงเดียวในสังคม ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ความเปนเอกราชของ
ประชาชาติและของรัฐ
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ชวงระยะเวลาของการหยุดพักระหวางสงครามโลกทั้ง ๒ คร้ัง  
เปนเพียงชวงระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะสั้นใน
ชวงหลายศตวรรษ

ขณะน้ี วัฒนธรรมสันติภาพควรเขามาแทนที่วัฒนธรรม
สงคราม เพ่ือประโยชนของมนุษยชาติทั่วทั้งโลก สันติภาพที่ถูกตอง
และยั่งยืนจะตองไดรับการจรรโลง และจิตสํานึกของความรวมมือจะ
ตองเขามาแทนที่ความขัดแยงระหวางประชาชาติและระหวางรัฐ แต
นาเสียดายที่สงครามดูเหมือนจะดํารงอยูอยางถาวรในโลก ดังจะเห็น
ไดวา มีการใชอาวุธเขาตอสูกันกวาหาสิบแหงในสี่สิบประเทศ ซ่ึง
สวนใหญของการตอสูจะเกิดขึ้นทันทีที่สงครามเย็นสิ้นสุดลง

ปญหาสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรม นับเปนตนเหตุอีกประการหน่ึง
ของความตึงเครียดระหวางประเทศและประชาชน ขณะเดียวกัน
ความไมเสมอภาคระหวางโลกเหนือและโลกใตก็ทวีคูณไมจบสิ้น ดัง
จะเห็นไดวา ประชากรโลกจํานวนนอยจะเปนผูใชทรัพยากรสวนใหญ
ของโลก ในขณะที่ประชากรที่เหลืออีกจํานวนมากกลับมีโอกาสไดใช
ทรัพยากรเพียงนอยนิด แมวาผลิตผลทางอาหารเพ่ิมขึ้น มนุษย
จํานวนกวา  ๒๔๐  ลาน  ก็ยังประสบปญหาขาดแคลนอาหาร  โดย
เฉพาะในอัฟริกาภาคใตของทะเลทรายซาฮารา  และในเอเชียใต  
ปญหาทางเศรษฐกิจ  การไรงาน  และความวุนวายทางสังคม ไดกอ
ใหเกิดขบวนการชาตินิยม นโยบายกีดกันผูอพยพและพฤติกรรมกีด
กันผิวที่รุนแรง

ดวยเหตุดังกลาวน้ี ความขัดแยงระดับนานาชาติจึงไดรับการ
ปลูกฝงอยางกวางขวางในจิตใจของมนุษย

ดังน้ัน องคการยูเนสโกจึงเริ่มโครงการใหมขึ้นโครงการหนึง่ 
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ชือ่โครงการวฒันธรรมสนัตภิาพ ซ่ึงเนนถงึสมรรถภาพของแตละบคุคล 
แตละกลุมชน ในการสรางสรรคสันติภาพ เพราะทัศนคติและการ
ประพฤติปฏิบัติของแตละบุคคล และของกลุมยอม มีผลตอวิธีการ
ดําเนินการแกไขปญหาขดัแยง

การมองปญหาของวัฒนธรรมสันติภาพจากแงมุมของความ
เปนมนษุย และการจรรโลงการศึกษาสันติภาพจากแงมุมที่มีลักษณะ
พิเศษ จึงเปนพ้ืนฐานในการพิจารณาถวายรางวัลยูเนสโกการศึกษา
เพ่ือสันติภาพ พ.ศ. ๒๕๓๗  แดทานเจาคุณประยุทธ  ปยุตฺโต

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลรูสึกประทับใจเปนอยาง
ยิ่ง ที่ทานเปนผูเพียบพรอมทั้งดานภูมิปญญา ปรัชญา และคุณธรรม 
และสามารถใชทั้งภูมิปญญาและคุณธรรมในการใหการศึกษาและ
การสอนเร่ืองสันติภาพ

คณะกรรมการพจิารณาตดัสินรางวลั ไดลงความเห็นเปนเอก-
ฉนัทในการถวายรางวลั และผูอํานวยการใหญขององคการยูเนสโกก็ได
รับรองขอเสนอของคณะกรรมการ พวกเราทุกคนเปยมดวยความชื่น
ชมสรรเสริญอยางสูงสุด ตอแนวความคิดของทานเจาคุณประยุทธ 
ปยุตฺโต ในเรื่องการศึกษาเพ่ือสันติภาพ

แนวความคิดดังกลาวเนนความสําคัญยิ่งยวดของสันติภาพ
ภายใน และความรวมมือของมนุษยทุกคนที่จะรับผิดชอบรวมกัน
แสวงหาวิธีการแกไขปญหาสังคม  เศรษฐกิจ  และศีลธรรมอยางสันติ

ทานเนนความคิดที่วา สันติภาพเปนคานิยมที่ลึกซ้ึงอยู
ภายใน เปนคานิยมของความเปนมนุษย เกิดขึ้นจากพลังภายใน
ของมนุษย และทอแสงออกมาใหประจักษเม่ือไดสัมผัสกับผูอ่ืน 
และในที่สุดก็จะสะทอนออกมามีผลดีตอความสัมพันธระดับนานา
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ชาติ ระหวางประชาชน และระหวางรัฐ
ทานเจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต เสนอแนวปรัชญาใหมในการ

แกปญหาสันติภาพสากล ซ่ึงเปนนวัตกรรมอันแทจริง ขาพเจาขอ
แสดงความปติยินดีตอทานผูไดรับรางวัล และขาพเจาขอถวายพรให
พระคุณเจามีสุขภาพอนามัยดี

ทานเจาคุณพระธรรมปฎก ประยุทธ ปยุตฺโต ขาพเจาขอ
แสดงความเคารพยกยองในผลงานอันยิ่งใหญของทานตอการศึกษา
เพ่ือสันติภาพสากล
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คํากลาวสดุดี
ของ

Mr. A. Badran
รองผูอํานวยการใหญยูเนสโก

ในพิธีถวาย

รางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพ ของยูเนสโก ประจําป ๒๕๓๗

 แด พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต)

ณ กรุงปารีส วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๓๗

นมัสการ ทานเจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต
ผูซึง่องคการยูเนสโกถวายรางวลัการศึกษาเพือ่สันติภาพ ประจาํป พ.ศ. ๒๕๓๗
ฯพณฯ เอกอัครราชทูต
ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

ขาพเจามีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมีโอกาสตอนรับทานเขาสู

สํานักงานยูเนสโก ในนามของผูอํานวยการใหญ ในโอกาสถวายรางวัล

การศึกษาเพื่อสันติภาพ ป พ.ศ. ๒๕๓๗ ของยูเนสโก

นับเปนเกียรติแกขาพเจา ที่ไดตอนรับประธานคณะกรรมการตัด

สินรางวัล  ศาสตราจารยนัสซรี  โมอาวัด   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
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ไคโร คณะเศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร และที่ไดตอนรับนางสาวนิคอล  

เฟโนซา  บุตรีของนายอาเปล  เลส  เฟโนซา  ผูออกแบบรูปปนรางวัล

ของเรา

ยูเนสโกรูสึกซาบซึ้ง ที่คณะจากประเทศไทย ซึ่งไดเดินทางมา

โดยเฉพาะยังกรุงปารีส เพื่อรวมในพิธีถวายรางวัลคร้ังนี้ ขาพเจาขอ

ตอนรับทกุทานผูมารวมในพธิแีละรวมแบงปนความปติยนิดี ของพวกเรา

ทานผูมีเกียรติ

ถึงแมวาภยันตรายจากสงครามระหวางสองมหาอํานาจไดคล่ี
คลายลงแลว แตปญหาความขัดแยงรุนแรงระดับทองถ่ินก็ยังบังเกิดข้ึน
ในภูมิภาคตางๆ ของโลก เปนท่ีทราบกันดีวา ความขัดแยงและความตึง
เครียดมักสืบเนื่องมาจากปญหาทางวัฒนธรรม ดูราวกับวากระบวนการ
อันนําไปสูประชาธิปไตย   ดวยการปลดปลอยวัฒนธรรมตางๆ   ให
อิสรเสรีจากอํานาจซ่ึงกดข่ีอยูช่ัวระยะเวลานาน  ยั่วยุใหความขัดแยงซ่ึง
พอกพูนอยู  เกิดเปนความรุนแรงข้ึน  เหตุการณในบอสเนียเปนตัวอยาง
ของโศกนาฏกรรมอันเกิดจากความเกลียดชัง  ซ่ึงคราชีวิตจํานวนมาก
ในแตละวัน โดยเฉพาะชีวิตของประชาชนซ่ึงมิอาจตอสูปองกันตนเอง
ได  และยังเปนการทําลายลางประเทศท้ังประเทศอีกดวย

สัญญาณภัยตอสันติภาพ ซ่ึงปรากฏอยูในโลกและกําลังรุนแรง
มากข้ึน คือสภาพความแตกตางระหวางประเทศรํ่ารวยและประเทศยาก
จน และความแตกตางระหวางคนยากจนและคนรํ่ารวยภายในประเทศ
เดยีวกัน ซ่ึงเปนสาเหตุของความแตกแยกและความขัดแยง สภาพความ
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ไมสมดุลทางสังคมดังกลาวนี้ เปนภัยอันถาวรที่คุกคามสันติภาพ
พระสันตะปาปา จอหน-ปอลท่ี ๒ ทรงตระหนักในสภาพที่

กระทบกระเทือนถึงศักดิ์ศรีของมนุษย จึงทรงเร่ิมขอความในสาร
สําหรับวันสันติภาพสากลป พ.ศ.๒๕๓๖ วา “ถาทานปรารถนาสันติ
ภาพ  ก็จงออกไปสูคนยากจน”

เห็นจะไมมีผูใดท่ีไมรูสึกสะเทือนใจตอโศกนาฏกรรมของ
มนุษย อันไดแกความยากจน มนุษยทุกคนและสังคมทุกสังคมมีหนาท่ี
ชวยกันสรางสรรคสภาวะ อันจะทําใหคนท่ีไมมีอะไรเลย ก็สามารถอยู
ในสังคมได  และนี่คือการชวยสงเสริมสันติภาพในโลก  เปาหมายของ
สันติภาพ ความม่ันคง และการพัฒนา ซ่ึงมิอาจจะแยกกันไดนั้น ปรากฏ
ชัดเจน รายงานสองฉบับของเลขาธิการสหประชาชาติ ซ่ึงเสนอแนว
ความคิดของทานตอบทบาทของสหประชาชาติท่ีขาพเจาพูดถึงนี้ คือ  
Agenda  of  Peace   (ระเบียบวาระของสันติภาพ)  เขียนข้ึนตามคําเรียก
รองของคณะมนตรีความม่ันคง เม่ือไดมีการประชุมระดับหัวหนารัฐ 
และรัฐบาล  เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕  และรายงานเร่ืองความ
รวมมือระหวางชาติเพือ่การพฒันา: บทบาทของสหประชาชาติ เสนอตอ
คณะมนตรีเศรษฐกจิและสังคม ในรายงานนี ้เลขาธิการสหประชาชาติเนน
หลายคร้ังวา กจิกรรมทางดานเศรษฐกจิและสังคมของสหประชาชาติ มี
เปาหมายในการเสริมสรางสภาวะท่ีเอ้ือตอสันติภาพอันถาวร

ในโครงการของยูเนสโก ซ่ึงมุงสรางสรรควัฒนธรรมแหงสันติ
ภาพนั้น มีหลายส่ิงท่ีคลายคลึงกับ Agenda of Peace (ระเบียบวาระของ
สันติภาพ)  และมีกิจกรรมหลายอยาง  เชน  การพิจารณาถึงคานิยมรวม
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ซ่ึงจะเปนพืน้ฐานของวฒันธรรมของสันติภาพ การเสริมสรางพฤติกรรม
ท่ีมีแนวโนมไปสูความไมรุนแรง  การศกึษา เร่ือง “ มองศตัรูอยางไร” ใน
ภมิูภาคตางๆ และหนทางท่ีจะปรบัเปล่ียนการมองดงักลาว  รวมไปถึงกิจ
กรรมพื้นฐาน  ซ่ึงมุงเนนสรางสภาวะใหเกิดการยอมรับและสมานฉันท
ในระดับชาติ

ทานผูมีเกียรติ

รางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพเริ่มเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๓ ดวยการ
บริจาคของมูลนิธิอุตสาหกรรมการตอเรือของญี่ปุน และมีการมอบ
รางวลัมาเปนปทีส่บิสีแ่ลว รางวลัน้ีมอบใหเพ่ือแสดงการยกยองกิจกรรม
ยอดเยี่ยมตามเจตนารมณของธรรมนูญของยูเนสโก และกฎบัตร  
สหประชาชาต ิเพ่ือกระตุนจิตสาํนึกของปวงชน และรวมพลงัมนุษยชาติ 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงสันติภาพ

ในบรรดาบุคคลและองคกรที่ไดรับรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติ
ภาพของยูเนสโก ก็มีหลายคนและหลายหนวยงานที่ไดรับรางวัล
อ่ืนๆ ดวย เชน องคกรแพทยสากลเพ่ือปองกันสงครามปรมาณู 
(IPPNW) ซ่ึงไดรับรางวัลการศึกษาเพ่ือสันติภาพของยูเนสโก ใน 
พ.ศ. ๒๕๒๗ ตอมาใน พ.ศ. ๒๕๒๘ ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติ
ภาพดวย  อีกผูหน่ึง คือ ริโกเบอรตา เมนซู  เธอไดรับรางวัลการ
ศึกษาเพ่ือสันติภาพของยูเนสโกในป ๒๕๓๓  คร้ัน ๒ ปตอมา ไดรับ
รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ใน พ.ศ. ๒๕๓๕  และแมชีเทเรซา  ซ่ึง
ไดรับรางวัลโนเบลใน พ.ศ. ๒๕๒๒  ก็ไดรับรางวัลการศึกษาเพื่อ
สันติภาพของยูเนสโก ในป ๒๕๓๕

ปน้ี คณะกรรมการตัดสินรางวัลนานาชาติไดเสนอวา ควร
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ถวายรางวัลแดทานเจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต (แหงประเทศไทย) ผูซ่ึง
มีผลงานดานการศึกษาเพ่ือสันติภาพเปนที่รูจักยกยองอยางกวาง
ขวางในชุมชนนานาชาติ รางวัลน้ีถวายทานเพ่ือเปนการยกยองผล
งานในชวงระยะเวลาหลายปของทาน ซ่ึงเนนความสําคัญของสันติ
ภาพภายใน และความรบัผดิชอบของทกุคนตอปญหาตางๆ ของสงัคม  
ในการถวายรางวลัแดทานเจาคณุประยทุธ  ปยตุโฺต  น้ัน  ยเูนสโก
ปรารถนาดวยที่จะเนนอีกคร้ังหน่ึงถึงบทบาทอันสําคัญ ที่ศาสนา
สามารถจะมีไดตอกระบวนการสรางสันติภาพ

ทานผูมีเกียรติ

ขณะน้ี เปนวาระท่ีนายินดี ท่ีขาพเจาจะถวายรูปปนอันเปน
สัญลักษณของสันติภาพ  ผลงานของปฏิมากรเฟโนซา  ผูท่ีเราช่ืนชมอยู
เสมอ  และเช็คจํานวน  ๒๕,๐๐๐  เหรียญสหรัฐ  ทามกลางแขกผูมี
เกียรติท้ังหลายที่มารวมในโอกาสนี้



ประวัติ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

นามเดิม ประยุทธ อารยางกรู เกิด ณ ๑๒ มกราคม ๒๔๘๑ ที ่อ.ศรีประจันต
จ.สุพรรณบรีุ เปนบตุรของนายสําราญ และนางชุนกี อารยางกูร

ก) การศกึษาเบือ้งตน

พ.ศ. 2488-2490 ประถมศึกษา ท่ี ร.ร. ชัยศรปีระชาราษฎร อ.ศรปีระจนัต จ.สุพรรณบุรี
พ.ศ. 2491-2493 มัธยมศึกษา ท่ี ร.ร. มัธยมวดัปทุมคงคา (ไดทุนเรยีนดี กระทรวงศึกษาธิการ)

บรรพชา ณ 10 พ.ค. 2494 ทีว่ดับานกราง อ.ศรีประจันต มีพระครูเมธธีรรมสาร
เปนอุปชฌาย
พ.ศ. 2495 ไปอยูวัดปราสาททอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เรียนตอพระปริยัติธรรม

ไดเขาฝกวิปสสนา จบแลว พระอาจารยผูนําปฏิบัติชวนไปอยูประจํา
ในสํานักวิปสสนา แตโยมบิดาไมยินยอม

พ.ศ. 2496 มาอยูวัดพระพิเรนทร กรุงเทพมหานคร

ข) การศึกษาในเพศบรรพชิต

พ.ศ. 2494-2496 สอบได น.ธ. ตรี โท เอก
พ.ศ. 2498-2504 สอบได ป.ธ. 3 – 9 ขณะยังเปนสามเณร
พ.ศ. 2505 สอบไดปรญิญาพุทธศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดับ 1) จากมหาจฬุาฯ
พ.ศ. 2506 สอบไดวิชาชุดครู พ.ม.

เปนนาคหลวง อุปสมบท ณ พระอุโบสถวดัพระศรีรตันศาสดาราม 24 กรกฎาคม 2504

ค) ศาสนกิจ

พ.ศ. 2505-2507 สอนในแผนกบาลีเตรยีมอดุมศึกษา มหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย
พ.ศ. 2507-2517 สอนช้ันปรญิญาตร ีพุทธศาสตรบัณฑิต มหาจฬุาฯ (บางป บรรยายท่ี

คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร และโครงการศาสนาเปรยีบเทียบ ม.มหิดล)
พ.ศ. 2507-2517 ดํารงตําแหนงผูชวยเลขาธิการ และตอมา เปนรองเลขาธิการมหาจุฬา-

ลงกรณราชวทิยาลัย
พ.ศ. 2515-2519 เปนเจาอาวาสวัดพระพิเรนทร
พ.ศ. 2515 บรรยายวิชาพุทธศาสนากับวัฒนธรรมไทย ท่ี University Museum,

University of Pennsylvania
พ.ศ. 2519 บรรยายวชิาพระพุทธศาสนา ท่ี Swarthmore College, Pennsylvania
พ.ศ. 2524 เปน Visiting Scholar ท่ี Center for the Study of World

Religions และบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาใหแก Divinity
Faculty และ Arts Faculty, Harvard University

พ.ศ. 2537 เปนเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม
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ง) วุฒิฐานะ และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พ.ศ. 2524 เปน Research Fellow in World Religions
Faculty of Divinity, Harvard University

พ.ศ. 2525 พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2529 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาปรัชญา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

พ.ศ. 2529 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาหลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2530 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  (ศึกษาศาสตร-การสอน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

พ.ศ. 2531 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2531 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  (สาขาภาษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2533 การศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาปรัชญาการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พ.ศ. 2536 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  (สาขาศึกษาศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พ.ศ. 2537 ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

พ.ศ. 2538 ประกาศวุฒิคุณเปน ตรีปฏกาจารย
Navanalanda Mahavihara ประเทศอินเดีย

พ.ศ. 2538 อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (จริยศาสตรศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2539 เปน Honorary Fellow
The Royal College of Physicians of Thailand

พ.ศ. 2541 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. 2544 ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2544 เปน ศาสตราจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2545 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

พ.ศ. 2545 ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (สาขาวชิาการบริหารองคการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พ.ศ. 2547 เปน เมธาจารย (Most Eminent Scholar)
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแหงโลก

พ.ศ. 2549 เปน ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ราชบัณฑิตยสถาน
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จ) ประกาศเกียรติคุณและรางวัล

พ.ศ. 2525 ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะ ผูทําคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา ใน
การฉลอง ๒๐๐ ป กรุงรัตนโกสินทร

พ.ศ. 2525 รางวัลวรรณกรรมช้ันท่ี ๑ ประเภทรอยแกว สําหรับงานนิพนธ พุทธธรรม
จากมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

พ.ศ. 2532 พระราชทานโลรางวัล “มหิดลวรานุสรณ”
พ.ศ. 2532 โลผูทําคุณประโยชนตอการศึกษา ในวาระครบรอบ ๒๐ ป คณะศึกษา

ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. 2533 รางวัลกิตติคุณสัมพันธ “สังขเงิน” สาขาเผยแผพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2537 รางวัล “การศึกษาเพ่ือสันติภาพ” จากองคการยูเนสโก (UNESCO

Prize for Peace Education)
พ.ศ. 2538 ประกาศเชิดชูเกียรติเปน “ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม” จากคณะกรรม

การวัฒนธรรมแหงชาติ
พ.ศ. 2541 รางวัล TTF Award สําหรับผลงานวิชาการดีเดน หนังสือ การพัฒนาท่ี

ย่ังยืน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมูลนิธิโตโยตาประเทศไทย
พ.ศ. 2544 รางวลั “สาโรช บัวศรี ปราชญผูทรงศีล” จาก มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ
ฉ) สมณศกัดิ์

พ.ศ. 2512 เปนพระราชาคณะช้ันสามัญ ท่ี พระศรีวิสุทธิโมลี
พ.ศ. 2516 เปนพระราชาคณะช้ันราช ท่ี พระราชวรมุนี
พ.ศ. 2530 เปนพระราชาคณะช้ันเทพ ท่ี พระเทพเวที
พ.ศ. 2536 เปนพระราชาคณะช้ันธรรม ท่ี พระธรรมปฎก อดุลญาณนายก   

ปาพจนดิลกนิวิฐ ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. 2547 เปนพระราชาคณะเจาคณะรอง ท่ี พระพรหมคณุาภรณ สนุทรธรรมสาธก

ตรีปฎกปรยัิตโิกศล วมิลศลีาจาร ศาสนภารธรุาทร มหาคณิสสร บวรสงัฆาราม คามวาสี
ช) ผลงานทางพระพทุธศาสนาและวิชาการทัว่ไป

งานนิพนธ และงานถอดจากคําบรรยาย กวา ๓๒๗ เร่ือง เชน พทุธธรรม, พจนานกุรมพทุธ
ศาสตรฯ, ธรรมนญูชีวติ, ทางสายกลางของการศึกษาไทย, การศกึษาเร่ิมตน เมือ่คนกินอยูดฟูงเปน,
พทุธศาสนา…รากฐานของวทิยาศาสตร, ทกุขสาํหรับเหน็ แตสขุสาํหรับเปน, นติศิาสตรแนวพุทธ, มอง
สนัตภิาพโลกฯ, สทิธมินษุยชนฯ, ความรุนแรง เกิดจากความออนแอ, เมือ่วนิยัไมม ีเสรีภาพก็หายไป,
A Buddhist Solution for the Twenty-first Century, Buddhist Economics เปนตน

นอกจากน้ี มี CD ธรรม ท่ีจดัทําเผยแพรในระบบ MP3 จาํนวนมาก จดัเปนชดุตาง  ๆเชน
เรียงสาระ: ชุด ตามพระใหมไปเรยีนธรรม ชุด จารกิบุญ-จารกึธรรม ชุด จากจติวิทยา สูจติภาวนา

ชุด ฟงทีไร ไดสขุทุกที ชุด ธรรมะกบัการศึกษา ชุด ธรรมะสูการเมอืง
ชุด บูชาพระพรหมจนพังฯ ชุด จะถือพุทธ … อยาใหเพ้ียน ชุด งานก็ไดผล คนก็เปนสุข

เรียงกาละ: ชุด ธรรมะจากเหตุการณ 2544 ชุด ฟงธรรมตามกาล 2545 ชุด ธรรมะหลากหลาย 2546
ชุด ธรรมะมองโลก 2547 ชุด ทันโลก ถึงธรรม 2548 ชุด ธรรมไมท้ิงโลก 2549
ชุด ธรรมน้ี มไิกล 2550
อกีดานหน่ึง นับแต พ.ศ.๒๕๓๐ เปนตนมา ไดรับนิมนตเปนท่ีปรึกษาของมหาวิทยาลยั

มหิดล ในการจดัทําพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ซึง่สาํเร็จสมบรูณเปนฉบบัแรกของโลก



คณะผูจัดทํา

ท่ีปรึกษา

พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ  (อินศร จินฺตาปฺโ)

ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ

รศ.ดร.ชวงโชติ  พันธุเวช

นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล

นายกลาย กระจายวงศ

ผศ.ดร.ปรางศรี  พณิชยกุล

บรรณาธิการ

นางรัตนา ถัดทะพงษ

ผศ.สุนีย ศรณรงค

ผศ.อรุณี เรืองวิเศษ

นางสาวจุฑานันท ธรรมมาศัย

ผูออกแบบปก

พระชัยยศ พุทฺธิวโร


	Button: 


