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หลักสูตรระดบัวุฒบิตัร 

“การเสริมสร�างสังคมสนัตสิขุในจังหวดัชายแดนภาคใต� รุ�นท่ี 2”   
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 

เหตุการณ�ความไม�สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต�ได�ปะทุข้ึนอย�างรุนแรงและส�งผลกระทบต�อเน่ือง

มาจนย�างเข�าป.ที่ 9 ก�อให�เกิดความสูญเสียทั้งต�อร�างกายและจิตใจของผู�เก่ียวข�องจากทุกภาคส�วนไม�ว�าจะ

เป2นเจ�าหน�าที่รัฐหรือประชาชน พุทธหรือมุสลิม โดยจากเหตุการณ�ความไม�สงบท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดป5ตตานี 

ยะลา นราธิวาส และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา ต้ังแต�เดือนมกราคม 2547 จนกระทั่งถึงเดือนมีนาคม 

2556 ได�มีเหตุความรุนแรงเกิดข้ึนกว�า 12,000 ครั้ง มีผู�เสียชีวิตกว�า 5,000 ราย และมีผู�บาดเจ็บอีกกว�า 

9,000 ราย (ตัวเลขโดยประมาณจากข�อมูลของศูนย�เฝBาระวังสถานการณ�ภาคใต�และของหน�วยงานความ

มั่นคง)  

ทุกภาคส�วนไม�ว�าจะเป2นรัฐบาล สมาชิกรัฐสภา นักการเมืองท�องถ่ิน ข�าราชการทหาร ตํารวจ 

และพลเรือน ผู�นําศาสนา นักวิชาการ ผู�นําองค�กรพัฒนาเอกชน นักสิทธิมนุษยชน กลุ�มสตรีและเยาวชน 

นักธุรกิจ ตลอดจนส่ือมวลชนท้ังจากส�วนกลางและในพื้นท่ี ต�างพยายามหาแนวทางแก�ไขและทําหน�าท่ี

ของตนให�ดีท่ีสุดเพื่อยุติความรุนแรงและเสริมสร�างสันติสุขให�เกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต� แต�อย�างไร

ก็ตาม เหตุการณ�ความไม�สงบท่ีเกิดข้ึนน้ี มีความเป2นมาทางประวัติศาสตร�ที่ยาวนานหลายศตวรรษ มีความ

สลับซับซ�อน และมีผู�เก่ียวข�องที่หลากหลาย ส�งผลให�มุมมองต�อสภาพป5ญหา สาเหตุรากเหง�าของป5ญหา 

และแนวทางการแก�ไขของแต�ละภาคส�วนอาจมีความแตกต�างกันไปตามประสบการณ� ความเช่ือ และ

ทัศนคติของตน ด�วยเหตุน้ี การแก�ไขป5ญหาความไม�สงบภายใต�บริบทเช�นน้ี จะอาศัยเพียงภาคส�วนใดภาค

ส�วนหน่ึงในการปฏิบัติการคงจะประสบความสําเร็จได�ยาก  

แนวทางสําคัญหน่ึงท่ีจะทําให�สังคมเกิดความสันติสุขข้ึนได�จึงต�องเป2นการเปHดพื้นท่ีพูดคุย 

(dialogue) แลกเปล่ียนเรียนรู�ร�วมกัน ผ�านกระบวนการท่ีครอบคลุม (inclusive) กลุ�มผู�มีส�วนได�เสียจาก

ทุกภาคส�วน เพราะแม�คนในสังคมจะมีความแตกต�างหลากหลาย แต�หากได�มีโอกาสแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ�ร�วมกัน ก็จะทําให�เกิดความรู� ความเข�าใจร�วมกันในประเด็นป5ญหา
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ต�างๆ โดยเฉพาะอย�างย่ิงในบริบทของความขัดแย�งและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน โดยท�ายท่ีสุด แนวทาง

ดังกล�าวจะก�อให�เกิดความเช่ือมโยงระหว�างกลุ�มบุคคลท่ีมีความหลากหลาย เกิดเป2นความสัมพันธ�ใน

แนวราบ มีความเท�าเทียมและความเข�าใจอันดีระหว�างกัน เคารพในศักด์ิศรีความเป2นมนุษย�และความ

แตกต�างไม�ว�าจะเป2นด�านใดๆของกันและกัน  

ด�วยเหตุน้ี สถาบันพระปกเกล�า โดยสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จึงได�จัดหลักสูตรระดับ

วุฒิบัตร “การเสริมสร�างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�” เพื่อขยายพื้นท่ีสันติภาพโดยการเปHดเวที

แห�งการเรียนรู�ท่ีมุ�งเน�นให�ผู�เข�าร�วมซ่ึงมาจากทุกภาคส�วนของสังคมได�แลกเปล่ียนความคิดเห็นร�วมกัน

อย�างอิสระ ตลอดจนร�วมกันแสวงหาทางออกซ่ึงเป2นที่ยอมรับได�ของทุกฝZาย อันจะนําไปสู�การทํางานใน

ลักษณะเครือข�ายเพื่อเสริมสร�างกระบวนการสันติภาพ (peace process) ในจังหวัดชายแดนภาคใต�ท่ี

ครอบคลุมทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องต�อไป  

  

2. วัตถุประสงค+ 

 

2.1  เพื่อให�เกิดความรู�ความเข�าใจในหลักการเสริมสร�างสังคมสันติสุข 

2.2  เพื่อให�เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู�ประสบการณ� มุมมอง และความคิดเห็นร�วมกันระหว�าง

ผู�เข�าร�วมศึกษา ผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมอย�างอิสระและเท�าเทียม 

2.3  เพื่อส�งเสริมให�เกิดความเข�าใจและทัศนคติที่ดีระหว�างผู�เข�าร�วมศึกษาบนพื้นฐานของการ

มองเห็นความเป2นมนุษย�ของกันและกัน (humanized approach)   

2.4  เพื่อสร�างเครือข�ายผู�นําทางความคิดในการเสริมสร�างสังคมสันติสุข (PeaceNet of 

Opinion Leaders) สําหรับการทํางานในการร�วมกันแสวงหาทางออกอันเป2นที่ยอมรับมากท่ีสุดเท�าที่จะ

เป2นไปได�ของทุกภาคส�วน  

 

3. ข�อพิจารณาเบ้ืองต�นต�อผู�สมัครเข�ารับการศึกษา 

 

คณะกรรมการดําเนินงานจะเป2นผู�ทําหน�าท่ีเชิญบุคคลเข�าร�วมศึกษาบนพื้นฐานของความสมัครใจ 

โดยมีข�อพิจารณาเบ้ืองต�นดังต�อไปน้ี  

1) มีความสนใจและมุ�งม่ันต้ังใจจริงท่ีจะเสริมสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต� มีจิตใจเปHด

กว�างพร�อมท่ีจะทํางานกับคนท่ีเห็นต�าง และสามารถเข�าร�วมกิจกรรมได�อย�างสม่ําเสมอ  

2) มีบทบาทสําคัญต�อการแก�ไขป5ญหาความไม�สงบและเสริมสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดน

ภาคใต� สามารถสะท�อนความคิดเห็นและมีความเช่ือมโยงไปยังกลุ�มของตนได�ในวงกว�าง ตลอดจนสามารถ
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ขยายผลการเรียนรู�และขับเคล่ือนงานเสริมสร�างสันติสุขของสังคมอย�างต�อเน่ืองในลักษณะของเครือข�าย

ภายหลังจากจบกิจกรรมไปแล�ว  

3) ปฏิบัติหน�าที่ในบทบาทใดบทบาทหน่ึงดังต�อไปน้ี คือ นักการเมือง ข�าราชการ เจ�าหน�าท่ีรัฐ 

เจ�าหน�าท่ีองค�กรพัฒนาเอกชน ผู�แทนองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน นักการศาสนา นักการศึกษา ผู�นําชุมชน 

ผู�นําสตรี ผู�นําเยาวชน หรือส่ือมวลชนในจังหวัดชายแดนภาคใต� 

 

4. คุณสมบัติและองค+ประกอบของนักศึกษา  

 

นักศึกษาจํานวน 30 คน ซ่ึงมาจากพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดชายแดนภาคใต� คือ สงขลา ป5ตตานี 

ยะลา และนราธิวาส โดยอาจแบ�งองค�ประกอบออกเป2น 5 กลุ�ม ดังต�อไปน้ี 

1) ภาคการเมือง เช�น ผู�บริหารหรือสมาชิกสภาองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (เทศบาล/ อบต./

อบจ.) 

2) ภาครัฐ เช�น เจ�าหน�าท่ีรัฐฝZายความม่ันคง (ทหาร – ระดับพันตรีข้ึนไป/ ตํารวจ – ระดับ         

พันตํารวจตรีข้ึนไป) ฝ8ายปกครอง (หัวหน�าหรือรองหัวหน�าส�วนระดับจังหวัด/นายอําเภอ) 

และฝ8ายการพัฒนา (หัวหน�าหรือรองหัวหน�าส�วนระดับจังหวัดหรือเทียบเท�า)  

3) ภาคประชาชน เช�น กรรมการอิสลามประจําจังหวัด โตjะอิหม�าม กรรมการชมรมตาดีกา

ระดับจังหวัด กรรมการสมาคมป5ญญาชนมุสลิม กรรมการชมรมพระพุทธศาสนา พระ 

กรรมการมูลนิธิ/สมาคมจีน ปราชญ�ชาวบ�าน ผู�นําชุมชน ผู�นํากลุ�มสตรีท่ีได�รับผลกระทบ 

ผู�นําเยาวชน ผู�นําองค�กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ หรือส่ือมวลชน  

4) ภาควิชาการ เช�น กรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดน

ภาคใต� (ผู�บริหารโรงเรียน/อุสตาซ) กรรมการสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะจังหวัดชายแดน

ภาคใต� (โตjะครู) กรรมการสมาพันธ�ครูจังหวัดชายแดนภาคใต� อาจารย�จากมหาวิทยาลัยใน

พื้นท่ี (โดยเฉพาะฝZายกิจการนักศึกษา) หรือนักวิชาการอิสระ 

5) บุคคลซึ่งสถาบันพระปกเกล�าเห็นว�าจะเป;นประโยชน+ต�อการเสริมสร�างสังคมสันติสุข 

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา 

 

รูปแบบการดําเนินการศึกษา จะประกอบด�วย 3 ส�วน คือ การบรรยายทางวิชาการ กระบวนการ

สันติสนทนาเพื่อสร�างความเข�าใจและ/หรือหาทางออกร�วมกัน และการเสริมสร�างประสบการณ�เชิง

ประจักษ� โดยมีรายละเอียดดังต�อไปน้ี 
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5.1 การบรรยายทางวิชาการ 

     การบรรยายทางวิชาการน้ี จะเป2นการฟ5งการบรรยายทางวิชาการโดยเน�นท่ีหลักการและ

แนวคิดที่เก่ียวข�องกับการสร�างสังคมสันติสุขจากอาจารย�ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�มีความรู�และประสบการณ�ใน

ประเด็นท่ีเก่ียวข�อง  

5.2 กระบวนการสันติสนทนาเพ่ือสร�างความเข�าใจและ/หรือหาทางออกร�วมกัน 

     กระบวนการสันติสนทนา (peace dialogue) น้ี จะเป2นการพูดคุยและรับฟ5งความคิดเห็น 

ประสบการณ� และมุมมองท่ีแตกต�างหลากหลายระหว�างนักศึกษาที่มาจากภาคส�วนต�างๆด�วยกันเองและ

กับผู�ทรงคุณวุฒิในประเด็นท่ีเก่ียวข�อง ท้ังน้ี เพื่อทําความเข�าใจมุมมองและสร�างความไว�วางใจระหว�างกัน 

ซึ่งจําเป2นต�อง ‘เอาใจเขามาใส�ใจเรา’ ด�วย1 โดยเม่ือเกิดความเข�าใจกันแล�วก็สามารถท่ีจะนําไปสู�ข้ันตอน

ของการแสวงหาทางออกที่ลงตัวและยอมรับกันได�ร�วมกันในการสร�างสันติสุขในพื้นที่ได�ต�อไป    

5.3 การเสริมสร�างประสบการณ+เชิงประจักษ+ 

     การเสริมสร�างประสบการณ�เชิงประจักษ�น้ี จะเป2นการลงพื้นที่ดูงานกรณีศึกษาท่ีชุมชนมี

กระบวนการร�วมสร�างความสันติสุขจนประสบความสําเร็จในการยุติความรุนแรงนอกพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต  โดยมีความมุ�งหมายสําคัญท่ีจะให�นักศึกษาได�ลงพื้นที่เรียนรู�กรณีศึกษาความขัดแย�งในบริบทท่ีมีท้ัง

ความเหมือนและความแตกต�างจากกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต� และได�พูดคุยแลกเปล่ียนมุมมองกับผู�นํา

ชุมชนหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องในกรณีน้ันๆ อันจะช�วยกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�ในเชิงลึกมากข้ึน อีกทั้งเป2นการ

สร�างสัมพันธไมตรีกับบุคลากรต�างๆในพื้นท่ีที่ทางคณะได�เดินทางไป ซึ่งจัดว�าเป2นกระบวนการหน่ึงในการ

เสริมสร�างสังคมสันติสุขด�วย 

 

                                                                            

1 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ชัยวัฒน� สถาอานนัท� (2555) “สันติสนทนาในบรบิทของความรุนแรงที่ภาคใต�” แปลโดย รอมฎอน ป5นจอร� 
http://www.deepsouthwatch.org/node/3107 

วิธีดําเนินการวิธีดําเนินการศึกษาศึกษา  

การเสริมสร�าง
ประสบการณ+ 
เชิงประจักษ+ 

การบรรยาย 

ทางวิชาการ 
กระบวนการสันติสนทนา

เพื่อสร�างความเข�าใจ
และ/หรือหาทางออกร�วม 
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6. วันเวลา และสถานที่ดําเนินการศึกษา 

       

ระยะเวลา 2 เดือน โดยเรียนทุกวันจันทร�และอังคาร เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมซีเอส 

ป5ตตานี ซึ่งช�วงเช�าจะเป2นการรับฟ5งการบรรยายจากผู�ทรงคุณวุฒิ และช�วงบ�ายจะเป2นกระบวนการสันติ

สนทนาเพื่อรับฟ5งมุมมองของกันและกันและ/หรือหาข�อสรุปร�วมกันในประเด็นที่เก่ียวข�องกับการบรรยาย

ในช�วงเช�า  

 

7. โครงสร�างหลักสูตร 

      

 หลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร�างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต� มีจํานวนช่ัวโมงท้ังส้ิน 96 

ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียดดังต�อไปน้ี 

7.1 การเรียนการสอนในช้ันเรียน รวม 66 ช่ัวโมง 

 7.1.1 กลุ�มวิชาพื้นฐานความขัดแย�งและสันติวิธี (48 ช่ัวโมง) 

         1) ธรรมชาติของความขัดแย�งและแนวทางการแปลงเปล่ียนความขัดแย�ง (6 ชม.) 

  2) การวิเคราะห�ความขัดแย�งอย�างเป2นระบบ (12 ชม.) 

3) กระบวนการสันติภาพระดับบน (Track I): หลักคิดและแนวทางปฏิบัติ (6 ชม.) 

  4) กระบวนการสันติภาพระดับกลางและระดับฐานราก (Track II-III):  

   หลักคิดและแนวทางปฏิบัติ (6 ชม.)   

5) การใช�แนวคิดสันติวิธีในการอยู�ร�วมกันบนความแตกต�าง: ประสบการณ�เปรียบเทียบ 

   จากต�างประเทศ (6 ชม.) 

6) การฝvกปฏิบัติสถานการณ�จําลองกระบวนการสันติภาพ (12 ชม.)  

          7.1.2 กลุ�มวิชาประเด็นการสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วยสันติวิธี (18 ช่ัวโมง) 

7.2  การศึกษาดูงาน รวม 24 ช่ัวโมง 

7.3  การนําเสนอกิจกรรมการสร�างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต� รวม 6 ช่ัวโมง 

 

8. คําอธิบายเนื้อหา 

      

8.1 กลุ�มวิชาพ้ืนฐานความขัดแย�งและสันติวิธี รวม 7 วิชา (48 ชั่วโมง) 

      กลุ�มวิชาพื้นฐานความขัดแย�งและสันติวิธีจะเป2นกลุ�มวิชาที่นักศึกษาจําเป2นต�องเรียนรู�เพื่อให�ทราบถึง

ความเป2นมาและลักษณะสําคัญของความขัดแย�งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต� ทักษะการ
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ส่ือสารอย�างสันติซึ่งเป2นทักษะพื้นฐานที่จําเป2นต�อการสร�างสันติภาพ แนวคิดพื้นฐานตลอดจนแนวทาง

ปฏิบัติในการสร�างสันติภาพ โดยจะเน�นไปท่ีการพูดคุยสันติภาพ การไกล�เกล่ีย การเจรจาสันติภาพ 

บทบาทของภาคประชาสังคม และกระบวนการสันติภาพในภาพกว�าง รวมถึงประสบการณ�เปรียบเทียบ

การใช�สันติวิธีในพื้นที่ขัดแย�งอ่ืนๆของโลก  

     วัตถุประสงค+การเรียนรู� 

 เมื่อผ�านการศึกษากลุ�มวิชาน้ีแล�ว นักศึกษาจะ 

1) สามารถอธิบายความเป2นมา สาเหตุรากเหง�า และทางออกที่เป2นไปได�ของความขัดแย�งใน

จังหวัดชายแดนภาคใต�จากหลากหลายแง�มุมได�อย�างชัดเจน 

2) สามารถอธิบายกรอบแนวคิดและแนวทางการนํากระบวนการพูดคุยสันติภาพ การไกล�เกล่ีย 

และการเจรจาสันติภาพไปปฏิบัติในสถานการณ�จริงภายใต�บริบทการทํางานของตนเองได�

อย�างเป2นระบบ  

3) เกิดทักษะเบื้องต�นในการสนทนาอย�างสันติเพื่อรับฟ5งความคิดเห็นท่ีแตกต�างได�โดยไม�ด�วน

ตัดสิน 

      หัวข�อวิชา 

1) ธรรมชาติของความขัดแย�งและแนวทางการแปลงเปล่ียนความขัดแย�ง (6 ชม.) 

ศึกษาธรรมชาติของความขัดแย�ง ความหมาย ลักษณะสําคัญ และพลวัตของความขัดแย�ง 

ตลอดจนแนวทางในการจัดการแก�ไขหรือแปลงเปล่ียนความขัดแย�งไปสู�สันติภาพ ซึ่งถือเป2น

พื้นฐานสําคัญต�อการทําความเข�าใจกระบวนการสร�างสังคมสันติสุข  

2) การวิเคราะห+ความขัดแย�งอย�างเป;นระบบ (12 ชม.) 

ศึกษาแนวทางการวิเคราะห�ความขัดแย�งโดยพิจารณาถึงผู�เก่ียวข�องหลัก (actors) ประเด็น

ความต�องการ (issues) ซ่ึงเป2นสาเหตุรากเหง�า ประวัติศาสตร�เร่ืองเล�า (narratives) และแรง

ขับเคล่ือน (conflict drivers) ที่ทําให�ความขัดแย�งยืดเย้ือ โดยจะใช�กรณีจังหวัดชายแดน

ภาคใต�/ปาตานีเป2นกรณีศึกษาหลัก   

3) กระบวนการสันติภาพระดับบน (Track I): หลักคิดและแนวทางปฏิบัติ (6 ชม.)  

ศึกษาแนวคิดของกระบวนการสันติภาพในภาพรวมและมุ�งเน�นที่ระดับบน โดยใช�แนว

ทางการจัดการความขัดแย�งด�วยสันติวิธีผ�านกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (dialogue) การ

อํานวยความสะดวกในการพูดคุย (facilitation) การเจรจา (negotiation) และการไกล�เกล่ีย

สันติภาพ (mediation) ซึ่งจะพิจารณาความหมายและความสําคัญในเชิงหลักการทฤษฎี 

ความเช่ือมโยงและความแตกต�างในเชิงแนวคิดและแนวปฏิบัติของกระบวนการดังกล�าว 
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ตลอดจนการฝvกปฏิบัติในบทบาทสมมติ (role play) เพื่อสะท�อนให�เห็นถึงแนวทางที่อาจ

ดําเนินการต�อไปสําหรับกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต�/ปาตานี    

4) กระบวนการสันติภาพระดับกลางและระดับฐานราก (Track II-III): หลักคิดและแนวทาง

ปฏิบัติ (6 ชม.) 

ศึกษาแนวคิดของกระบวนการสันติภาพในระดับกลางและระดับฐานราก โดยพิจารณาในเชิง

หลักการทฤษฎี แนวทางและความเป2นไปได�ในการริเริ่มนําหลักการดังกล�าวไปสู�การปฏิบัติใน

จังหวัดชายแดนภาคใต� การดํารงรักษาและหนุนเสริมกระบวนการให�มีความต�อเน่ือง 

ตลอดจนการวิเคราะห�ถึงโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนในระหว�างทาง    

5) การใช�แนวคิดสันติวิธีในการอยู�ร�วมกันบนความแตกต�าง: ประสบการณ+จากต�างประเทศ 

(6 ชม.) 

ศึกษาแนวทางการใช�แนวคิดสันติวิธีในการอยู�ร�วมกันบนความแตกต�างท้ังทางความคิดความ

เช่ือ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย�างย่ิงการใช�สันติวิธีภายใต�สถานการณ�ความขัดแย�ง

รุนแรง ซึ่งจะเป2นการเรียนรู�ประสบการณ�จากกรณีความขัดแย�งในต�างประเทศ 

6) การฝOกปฏิบัติสถานการณ+จําลองกระบวนการสันติภาพ (12 ชม.) 

ฝvกปฏิบัติบทบาทสมมติในสถานการณ�จําลองกระบวนการสันติภาพ โดยจะต�องนําองค�

ความรู�ท่ีได�รับมาประยุกต�ใช�เข�ากับบทบาทและสถานการณ� ซ่ึงจะเป2นการจําลองสถานการณ�

กระบวนการสันติภาพท่ีมีตัวแสดงเก่ียวข�องในทุกระดับ เพื่อให�เกิดความเข�าใจ ตลอดจน

มองเห็นพลวัต โอกาส และข�อท�าทายต�างๆในกระบวนการสันติภาพได�อย�างชัดเจน 

 

8.2 กลุ�มวิชาประเด็นการสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วยสันติวิธี รวม 3 วิชา (18 ช่ัวโมง) 

     กลุ�มวิชาประเด็นการสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วยสันติวิธีเป2นกลุ�มวิชาที่จะศึกษาใน

ประเด็นที่มีนัยสําคัญต�อการสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต� โดยท่ีนักศึกษาให�ความสนใจและมี

ความเห็นร�วมกันว�าต�องการท่ีจะศึกษาเรียนรู� ด�วยกระบวนการระดมสมองเพื่อประเมินความสนใจ (need 

assessment) ซึ่งจะมีการจัดกระบวนการดังกล�าวในช�วงท�ายของกลุ�มวิชาพื้นฐาน 

     วัตถุประสงค+การเรียนรู� 

 เมื่อผ�านการศึกษากลุ�มวิชาน้ีแล�ว นักศึกษาจะ 

1) สามารถอธิบายแนวทางการสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วยสันติวิธีในแง�มุมต�างๆ

ซึ่งอยู�ในความสนใจของนักศึกษาได�อย�างเป2นชัดเจน 

2) สามารถกําหนดประเด็นที่จะนําไปการจัดทําเป2นเอกสารแนวทางการสร�างสันติสุขในจังหวัด

ชายแดนภาคใต�ได�อย�างเป2นรูปธรรม 
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      หัวข�อวิชา 

1) ประเด็นที่มีความสําคัญต�อการสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วยสันติวิธีที่

นักศึกษาสนใจจะเรียนรู�ร�วมกัน (1) (6 ชม.) 

ศึกษาประเด็นท่ีมีความสําคัญต�อการสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วยสันติวิธีท่ี

นักศึกษาสนใจจะเรียนรู�และจัดทําเป2นเอกสารร�วมกัน  

2) ประเด็นที่มีความสําคัญต�อการสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วยสันติวิธีที่

นักศึกษาสนใจจะเรียนรู�ร�วมกัน (2) (6 ชม.) 

ศึกษาประเด็นท่ีมีความสําคัญต�อการสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วยสันติวิธีท่ี

นักศึกษาสนใจจะเรียนรู�และจัดทําเป2นเอกสารร�วมกัน  

3) ประเด็นที่มีความสําคัญต�อการสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วยสันติวิธีที่

นักศึกษาสนใจจะเรียนรู�ร�วมกัน (3) (6 ชม.) 

ศึกษาประเด็นท่ีมีความสําคัญต�อการสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วยสันติวิธีท่ี

นักศึกษาสนใจจะเรียนรู�และจัดทําเป2นเอกสารร�วมกัน   

 

8.3 การศึกษาดูงาน (24 ชั่วโมง) 

     การศึกษาดูงานจะเป2นการลงพื้นที่เรียนรู�กรณีศึกษาชุมชนมีกระบวนการร�วมสร�างความสันติสุขจน

ประสบความสําเร็จในการยุติความรุนแรงนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ซ่ึงจะเน�นไปในประเด็นของ

ลักษณะและป5จจัยแห�งความสําเร็จที่ทําให�เกิดสันติสุขข้ึนในชุมชน โดยมีความมุ�งหมายสําคัญท่ีจะให�

นักศึกษาได�ลงพื้นที่เรียนรู�กรณีศึกษาความขัดแย�งในบริบทท่ีมีท้ังความเหมือนและความแตกต�างจากกรณี

จังหวัดชายแดนภาคใต� และได�พูดคุยแลกเปล่ียนมุมมองกับผู�นําชุมชนหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องในกรณีน้ันๆ อันจะ

ช�วยกระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�ในเชิงลึกมากข้ึน อีกทั้งเป2นการสร�างสัมพันธไมตรีกับบุคลากรต�างๆในพื้นที่ท่ี

ทางคณะได�เดินทางไป ซึ่งจัดว�าเป2นกระบวนการหน่ึงในการเสริมสร�างสังคมสันติสุขด�วย 

     วัตถุประสงค+การเรียนรู� 

 เมื่อผ�านการศึกษาดูงานแล�ว นักศึกษาจะ 

1) เกิดมุมมองท่ีหลากหลายและกว�างขวางมากข้ึนในส�วนของคุณลักษณะและป5จจัยแห�ง

ความสําเร็จที่ทําให�เกิดสันติสุขข้ึนในชุมชน 

2) เห็นคุณค�าและความสําคัญของการอยู�ร�วมกันอย�างสันติโดยที่สามารถดํารงรักษาอัตลักษณ�

ของตนเองควบคู�ไปกับการยอมรับในอัตลักษณ�ท่ีแตกต�างของผู�อ่ืน 

3) เรียนรู�ทัศนคติและเกิดความเข�าใจระหว�างนักศึกษาด�วยกันเองมากข้ึน อันจะเป2น

ป5จจัยพื้นฐานท่ีสําคัญต�อการสร�างเครือข�ายความร�วมมือในอนาคต 
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9. เง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 

 

นักศึกษาท่ีจะได�รับวุฒิบัตรจากสถาบันพระปกเกล�า จะต�องผ�านเกณฑ�ดังต�อไปน้ี  

9.1 เข�ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร ไม�น�อยกว�าร�อยละ 75 ของระยะเวลาการศึกษารวม

ทั้งหมด  

9.2 เข�าร�วมกิจกรรมท่ีกําหนดในหลักสูตร และปฏิบัติงานตามท่ีได�รับมอบหมายจากคณะ

วิทยากรในหลักสูตรตลอดการศึกษา  

9.3 ผ�านการประเมินผลในการนําเสนอกิจกรรมการเสริมสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�   

9.4 ไม�ดําเนินการใดๆอันนํามาซึ่งความเส่ือมเสียช่ือเสียงของสถาบันพระปกเกล�า 

 

10. ช่ือประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ 

       

เข็มวิทยฐานะระดับวุฒิบัตร 

วุฒิบัตรการเสริมสร�างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต� 

 

11. ค�าลงทะเบียน 

       

หลักสูตรวุฒิบัตร การเสริมสร�างสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต� ได�รับการสนับสนุน

งบประมาณจากสถาบันพระปกเกล�า สามารถเข�ารับการศึกษาได�โดยไม�มีค�าลงทะเบียน 

 

12. ผลที่คาดว�าจะได�รับ 

       

12.1  นักศึกษาเห็นคุณค�าและความสําคัญของสันติสนทนาและกระบวนการสันติภาพ  

12.2  ทัศนคติท่ีดีระหว�างผู�เข�าร�วมศึกษาบนพื้นฐานของการมองเห็นความเป2นมนุษย�ของกันและกัน  

12.3  ความรู�ความเข�าใจในหลักการเสริมสร�างสังคมสันติสุขของนักศึกษา 

12.4  เครือข�ายผู�นําทางความคิดในการเสริมสร�างสังคมสันติสุข (PeaceNet of Opinion 

Leaders) สําหรับการทํางานในการร�วมกันแสวงหาทางออก   

12.5  กิจกรรมการเสริมสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�ที่นักศึกษาได�ดําเนินการร�วมกัน  

 
���������������� 
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(ร�าง) กําหนดการเรียนการสอนหลักสูตร 

จันทร+ที่ 21 ต.ค.56 
 

 

ปฐมนิเทศ: แนะนําภาพรวมหลักสูตร/ กิจกรรม

ทําความรู�จักระหว�างนักศึกษารุ�นที่ 1 และ 2 

� พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ 
ผู อํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล า 

� รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี 
ประธานหลักสูตร 

� อ.อัฮหมัดสมบูรณ� บัวหลวง 
ผู อํานวยการหลักสูตร 

� อ.นารี เจริญผลพิริยะ 
รองผู อํานวยการหลักสูตร 

� กรรมการหลักสูตรและนักศึกษารุ�น 1 

กลุ�มวิชาพ้ืนฐานความขัดแย�งและสันติวิธี (48 ช่ัวโมง ) 

อังคารที่ 22 ต.ค.56 

09.00-16.30 น. 

ธรรมชาติของความขัดแย�งและแนวทางการ

แปลงเปล่ียนความขัดแย�ง 
� อ.นารี เจริญผลพิริยะและคณะ 
     รองผู อํานวยการหลักสูตร 

จันทร+ที่ 28 ต.ค.56 

09.00-16.30 น. 

 

การวิเคราะห+ความขัดแย�งจังหวัดชายแดน

ภาคใต�อย�างเป;นระบบ (1) 

o ตัวแสดง 

o จุดยืน-จุดสนใจ-ความกลัว-ความต�องการ

พื้นฐาน 

� อ.นารี เจริญผลพิริยะและคณะ 
รองผู อํานวยการหลักสูตร 

อังคารที่ 29 ต.ค.56 

09.00-16.30 น. 

 

การวิเคราะห+ความขัดแย�งจังหวัดชายแดน

ภาคใต�อย�างเป;นระบบ (2) 

o แรงขับ 

o เรื่องเล�า (ผ�านวิธีส่ือสารแบบ dialogue) 

� อ.นารี เจริญผลพิริยะและคณะ 
รองผู อํานวยการหลักสูตร 

จันทร+ที่ 4 พ.ย.56 

09.00-16.30 น. 

 

กระบวนการสันติภาพระดับบน (Track I):  

หลักคิดและแนวทางปฏิบัติ  

o การพูดคุยสันติภาพ (dialogue) และ 

การอํานวยความสะดวกในการพูดคุย 

(facilitation)  

o การเจรจา (negotiation) และ 

การไกล�เกล่ีย (Mediation) 

o การฝvกปฏิบัติการเจรจาและการไกล�เกล่ีย 

� Dr.Norbert  Ropers  
ผู ทรงคุณวุฒิประจําสถานวิจัยความขัดแย งและความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. วิทยาเขต

ป/ตตานี 

� พลตรี ทรงวิทย� หนุนภักดี  
ผู บังคับการกรมทหารราบท่ี 11 รักษาพระองค. 

� แพทย�หญิง เพชรดาว โตjะมีนา 
ผู อํานวยการศูนย.สุขภาพจิตท่ี 16 กรมสุขภาพจิต  
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19.00-21.30 น. 

 

บอกเล�าความรู�สึกบนโตTะพูดคุยสันติภาพ � พลตรี นักรบ บุญบัวทอง 
รองผู อํานวยการศูนย.ประสานการปฏิบัติท่ี 5 กอ.รมน. 

� ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร�ภิรมย�ศรี 
ผู อํานวยการศูนย.เฝ8าระวังสถานการณ.ภาคใต  

� นายอัศโตรา โตjะราแม 
ผู ส่ือข9าวอาวุโสหนังสือพิมพ.อุตุซันมาเลเซีย  

� นางจิราพร บุนนาค 
อดีตรองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห9งชาติ 

อังคารที่ 5 พ.ย.56 

09.00-16.30 น. 

 

กระบวนการสันติภาพระดับกลางและระดับ

ฐานราก (Track II-III): หลักคิดและแนวทาง

ปฏิบัติ 

o การขับเคล่ือนทางสังคม 

o การสร�างเครือข�ายหนุนเสริมกระบวนการ

สันติภาพ (safety net) 

o กิจกรรม – “เราอยู�ตรงไหนของ

กระบวนการสันติภาพ แล�วเราควรจะทํา

อะไร?” 

� Dr.Norbert  Ropers 
ผู ทรงคุณวุฒิประจําสถานวิจัยความขัดแย งและความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. วิทยาเขต

ป/ตตานี 

� พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ 
ผู อํานวยการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล า 

� อ.แวรอมลี แวบูละ 
ผู ประสานงานเครือข9ายชุมชนศรัทธา 

� อ.ประสิทธ์ิ เมฆสุวรรณ 
ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต  

� นายมูฮํามัดอายุบ ปาทาน 
บรรณาธิการอาวุโส ศูนย.เฝ8าระวังสถานการณ.ภาคใต  

จันทร+ที่ 11 พ.ย.56 

09.00-16.30 น. 

 

การใช�แนวคิดสันติวิธีในการอยู�ร�วมกันบน

ความแตกต�าง: ประสบการณ+จากต�างประเทศ 

o กิจกรรม – “ป5จจัยอะไรของกรณี

ต�างประเทศท่ีทําให�การอยู�ร�วมกันน้ัน

เป2นไปได� แล�วกรณีของเรามีป5จจัย

ดังกล�าวหรือไม�อย�างไร? 

� Dr. Kamarulzaman Askandar 
อาจารย.ประจํา Universiti Sains Malaysia (USM) 

� Mr.Juha Christensen 
ผู อํานวยการ PACTA 

� Mr.Salai Issac Khan 
ผู อํานวยการ Gender Development Initiative 

อังคารที่ 12 พ.ย.56 

09.00-16.30 น. 

การสร�างเครือข�ายหนุนเสริมกระบวนการ

สันติภาพ 
� นักศึกษารุ�นท่ี 1 และ 2 

 

เราต�องการเรียนรู�อะไรเพ่ิมเติม? � นักศึกษา 
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วันที่ 17-20 พ.ย.56 ศึกษาดูงานจังหวัดอาเจะห+ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

 

กลุ�มวิชาประเด็นการสร�างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วยสันติวิธี (18 ชั่วโมง) 

จันทร+ที่ 25 พ.ย.56 

   09.00-16.30 น. 
 

ประเด็นที่มีความสําคัญต�อการสร�างสันติสุข

ในจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วยสันติวิธีที่

นักศึกษาสนใจจะเรียนรู�ร�วมกัน (1)   

 

อังคารที่ 26 พ.ย.56 

   09.00-16.30 น. 

ประเด็นที่มีความสําคัญต�อการสร�างสันติสุข

ในจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วยสันติวิธีที่

นักศึกษาสนใจจะเรียนรู�ร�วมกัน (2)   

 

วันที่ 2-3 ธ.ค.56 (งดเรียน) จัดทําแผนกิจกรรมการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต� 

จันทร+ที่ 9 ธ.ค.56 

09.00-16.30 น. 

การฝOกปฏิบัติสถานการณ+จําลองกระบวนการ

สันติภาพ (Simulation on Peace 

Process)  

� Dr.Norbert  Ropers 
ผู ทรงคุณวุฒิประจําสถานวิจัยความขัดแย งและความหลากหลาย  

ทางวัฒนธรรมภาคใต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร. วิทยาเขต

ป/ตตานี 
อังคารที่ 10 ธ.ค.56 

09.00-16.30 น. 

 จันทร+ที่ 16 ธ.ค.56 

09.00-16.30 น. 

 

ประเด็นที่มีความสําคัญต�อการสร�างสันติสุข

ในจังหวัดชายแดนภาคใต�ด�วยสันติวิธีที่

นักศึกษาสนใจจะเรียนรู�ร�วมกัน (3)   

 

อังคารที่ 17 ธ.ค.56 

09.00-16.30 น. 

 

นําเสนอกิจกรรมการสร�างสันติสุขในจังหวัด

ชายแดนภาคใต�  

พิธีรับมอบวุฒิบัตร 

� คณะกรรมการหลักสูตรและนักศึกษารุ�น 1 

 

 


