หลักสู ตรประกาศนียบัตรแนวคิดพืน้ ฐานการจัดการความขัดแย้ งด้ วยสันติวธิ ี
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาของประเทศไทยในช่ วงที่ ผ่านมา มุ่ งเน้นทางด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ
เป็ นหลัก จึงเกิดปั ญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยมากขึ้น ทั้งความไม่เป็ นธรรมทางด้านการเมือง
เศรษฐกิ จและสั งคม อี กทั้งความแตกต่ างกันทางด้านอุ ดมการณ์ ทางการเมื องซึ่ งเป็ นสิ่ งจาเป็ น
ในสังคมประชาธิ ปไตย กลับขยายตัวกลายเป็ นความขัดแย้งที่มีแนวโน้มจะสู งขึ้น ผนวกกับปั ญหา
สังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรอานาจและการจัดสรรทรัพยากรในนโยบายสาธารณะต่ างๆ
ที่ไม่เท่าเทียม ไม่ทวั่ ถึงและไม่เป็ นธรรม
จากสภาพปั ญ หาความขัด แย้ง ของประเทศดัง กล่ า ว หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ทั้งผูน้ าชุมชนท้องถิ่นและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายได้ตระหนักและพยายามหาแนวทาง
วิธีแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การขับเคลื่อนและผลักดันนโยบาย กฎหมาย
การจัดสรรงบประมาณโครงการและกิ จกรรมต่ างๆ เพื่ อขจัดความขัดแย้งทั้งในระดับชุ มชน
ในระดับโครงสร้าง แต่อย่างไรก็ตาม ความรุ นแรงและความต่อเนื่ องของปั ญหาความขัดแย้งต่างๆ
ในสังคมยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่ทวั่ ไป ทั้งนี้ การเสริ มสร้างความรู ้ ความเข้าใจและเจตคติพ้ืนฐาน
ที่จาเป็ นสาหรับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการเปิ ดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
กับหน่ วยงานภาครัฐส่ วนกลางและส่ วนท้องถิ่น ผูน้ าองค์กรพัฒนาเอกชน ผูบ้ ริ หารองค์กรธุ รกิจ
ผูน้ าชุมชน และบุคคลทัว่ ไป เป็ นแนวทางหนึ่งในการจัดการปัญหาความขัดแย้งข้างต้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สานักสันติวธิ ีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า มีหน้าที่
และความรับผิดชอบการศึกษาวิจยั และจัดการศึกษาอบรมหลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสู ง
หลักสู ตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสู ตรระดับวุฒิบตั ร การการประชุมสั มมนาและบรรยาย
วิชาการ รวมทั้งการให้บริ การและการให้คาปรึ กษาทางวิชาการในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี โดยเน้นการเสริ มสร้างความเข้าใจและการวิเคราะห์โครงสร้างบริ บท
สังคมไทย และการนามาตรฐานและกลไกการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทั้งในระดับสากลและ
ระดับชาติมาใช้ในบริ บทสังคมไทยอย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น จึงเป็ นที่มาของการ
จัดทาหลักสู ตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีข้ ึน เพื่อสร้าง
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กลุ่มเป้ าหมายและเครื อข่ายในการขับเคลื่อนองค์ความรู ้แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวธิ ีเพื่อจะนาไปสู่ การพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติและ
บริ บทต่างๆ ของสังคม ทั้งนี้ โดยมุ่งหวังที่จะให้ผเู ้ ข้ารับการศึกษา ได้เรี ยนรู ้ และพัฒนาทักษะ
ในการป้ องกัน แก้ไขและเยียวยาความขัดแย้งไม่ให้ขยายตัวไปสู่ ความรุ นแรงอันจะนามาซึ่ งการ
พัฒนาประชาธิปไตยอย่างสันติสุขสถาพรต่อไป
2. วัตถุประสงค์
ผู้เข้ ารับการศึกษาอบรม จะต้ องบรรลุวตั ถุประสงค์การเรียนรู้ ดังต่ อไปนี้
2.1 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ แ ละความเข้า ใจในธรรมชาติ ข องความขัด แย้ง สาเหตุ
แห่งความขัดแย้ง และภาพรวมของหลักการจัดการความขัดแย้งซึ่ งประกอบไปด้วย
วิธีการป้ องกันและแก้ไขความขัดแย้งมิให้ขยายตัว
2.2 เพื่อเสริ มสร้างทักษะในการวิเคราะห์ความขัดแย้งและแนวทางจัดการความขัดแย้ง
ด้วยสันติวธิ ีได้อย่างเป็ นระบบ
2.3 เพื่อเสริ มสร้างทักษะในหลักการฟื้ นคืนความสัมพันธ์เพื่อการอยู่ร่วมกันภายหลัง
การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง
2.4 เพื่อ เสริ มสร้ างทัศนคติ ที่เ อื้ อต่ อการจัด การความขัด แย้ง ด้วยสันติ วิธีแ ละการอยู่
ร่ วมกันในสังคม
3. คุณสมบัติของผู้เข้ ารับการศึกษาอบรม
ผูส้ มัครเข้ารับการศึกษาในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความ
ขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ณ วันสมัคร ดังต่อไปนี้
3.1 ข้าราชการพลเรื อนสามัญ ตาแหน่ งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับชานาญงานขึ้นไป
ต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ตั้ง แต่ ร ะดับ ปฏิ บัติ ก ารขึ้ นไป ต าแหน่ ง ประเภท
อานวยการ ตั้งแต่ ระดับต้นขึ้นไป ตาแหน่งประเภทบริหาร ตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไป
3.2 เจ้า หน้า ที่ พนัก งานในหน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ก ารมหาชน รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญที่ดารงตาแหน่ง
ผูบ้ ริ หารระดับกลาง หรื อเทียบเท่า หรื อผูซ้ ่ ึ งมีความรู ้ ความสามารถและเหมาะสม
ที่จะได้รับการดารงตาแหน่งผูบ้ รู ้ ิ หารระดับกลาง
3.3 ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
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3.4 ข้าราชการท้องถิ่นที่ดารงตาแหน่ งระดับ 7 – 8 หรื อเทียบเท่า หรื อผูซ้ ่ ึ งมีความรู ้
ความสามารถและเหมาะสมที่ จ ะได้รั บ การแต่ ง ตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ ง ผูบ้ ริ ห าร
ระดับกลาง
3.5 ครู อาจารย์ ผูบ้ ริ หารมหาวิทยาลัย
3.6 นักวิชาการและสื่ อสารมวลชน
3.7 ผูบ้ ริ หารภาคเอกชน หรื อผูป้ ระกอบกิจการ
3.8 ผูน้ าขององค์กรพัฒนาเอกชน หรื อผูน้ าชุมชน
3.9 บุคคลซึ่งกรรมการบริ หารหลักสู ตรสานักสันติวธิ ีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
เชิ ญให้เข้ามาศึกษา เนื่ องจากมีประสบการณ์ ในด้านการมี ส่วนร่ วมและการจัดการ
ความขัดแย้ง
3.10 บุคคลที่สนใจทัว่ ไป
อนึ่ ง คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็ นนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรแนวคิด
พื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี เป็ นผูพ้ ิจารณารายชื่อบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
โดยทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิ์เด็ดขาดในการใช้ดุลยพินิจคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสู ตร
4. จานวนผู้เข้ ารับการศึกษาอบรม
สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมประมาณรุ่ นละ 80 - 100 คน
5. การจัดการศึกษาอบรม
รู ป แบบการเรี ย นการสอนในหลัก สู ต ร ประกอบด้ว ยการบรรยาย การอภิ ป ราย
กรณี ศึกษา การศึกษาดูงานในประเทศ และการศึกษาดูงานต่างประเทศ ทั้งนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็ น
4 กลุ่มวิชา และแต่ละกลุ่มวิชาจะใช้การศึกษาหลายวิธีประกอบกัน โดยมีการศึกษาในห้องเรี ยน
ภายนอกห้อ งเรี ย น การท ากรณี ศึ ก ษา และการศึ ก ษาดู ง าน นอกจากนี้ ได้จ ัด ให้มี กิ จ กรรม
ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ รวมทั้งการจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม
6. ระยะเวลาและสถานทีศ่ ึกษาอบรม
6.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรมโดยรวมประมาณ 6 เดื อน โดยเรี ยนสัปดาห์ละ 1 วัน
เวลา 09.00 – 16.00 น.
6.2 สถานที่ศึกษาอบรม ณ สถาบันพระปกเกล้า หรื อสถานที่อื่นที่สถาบันฯ กาหนด
สำนักสันติวธิ ีและธรรมำภิบำล สถำบันพระปกเกล้ ำ

หน้ า 3

7. การสาเร็จการศึกษาอบรม
7.1 นักศึกษามีเวลาเข้าเรี ยน ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 75 ของเวลาเรียนในห้ องเรียนทั้งหมด
โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาต้ องเข้ าเรี ยนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 60 ของแต่ ละกลุ่มวิชา
ที่ทางหลักสู ตรได้กาหนดไว้ และนักศึกษาต้ องเข้ าร่ วมกิจกรรม ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ
60 ของแต่ ละกิจกรรม
7.2 นักศึกษาจัดทารายงานกลุ่ม
 ส่ ง “รำยงำนกรณีศึกษำ” ซึ่ งเป็ นรายงานวิเคราะห์ความขัดแย้ง และแนวทาง
กระบวนการในการจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมผ่านกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
หนึ่ งกลุ่ ม จะประกอบด้ ว ยนั ก ศึ ก ษาจ านวน 10 คน โดยจะต้อ งน าเสนอ
ผลการศึกษาในวันปั จฉิ มนิ เทศและส่ งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในหนึ่ งเดื อน
หลังการปัจฉิมนิเทศเสร็จสิ้ นแล้ว
7.3 นักศึกษาส่ งงานตามทีไ่ ด้ รับมอบหมายจากหลักสู ตรฯ (Assignments)
7.4 นักศึกษาไม่ ดาเนินการใดๆ อันนามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยงของสถาบันพระปกเกล้า
7.5 ผูผ้ ่านและสาเร็ จการศึกษาอบรมตามหลักสู ตรนี้ จะได้รับ ประกาศนียบัตรแนวคิด
พื้น ฐานการจั ด การความขัดแย้ ง ด้ ว ยสั น ติ วิธี และได้รั บเข็ม วิทยฐานะระดับ
ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า
8. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
สานักสันติวธิ ีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
9. ค่ าลงทะเบียน
 ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสู ตรฯ 69,000 บาท
(ค่ าอาหาร, ค่ าเอกสารประกอบการอบรม และค่ าใช้ จ่ายในการศึกษาดูงานในประเทศ)
 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานต่างประเทศ 40,000 บาท
(กรณี พกั คู่ และการเดินทางชั้นประหยัด โดยให้ชาระก่อนการเดินทาง)
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10. โครงสร้ างหลักสู ตร
10.1 จานวนชั่วโมง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี มีจานวน
ชั่วโมงทั้งสิ้น 180 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
10.1.1 เปิ ดการศึกษาอบรบ และศึกษาดูงานพิพธิ ภัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว จานวน 6 ชัว่ โมง
10.1.2 การปฐมนิเทศและการปัจฉิมนิเทศ รวม 36 ชั่วโมง
 การปฐมนิเทศ (18 ชม.)
 การปัจฉิมนิเทศ (18 ชม.)
10.1.3 การศึกษาดูงาน รวม 42 ชั่วโมง
 การศึกษาดูงานในต่างจังหวัด 1 ครั้ง (18 ชม.)
 การศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ครั้ง ( 18 ชม. )
 การศึกษาดูงานในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 1 ครั้ง (6 ชม.)
10.1.4 ถอดบทเรียนการศึกษาดูงาน จานวน 9 ชัว่ โมง
10.1.5 การเรียนการสอนในชั้นเรียน รวม 75 ชั่วโมง
 กลุ่มวิชาที่ 1: ความขัดแย้งและการป้ องกันความขัดแย้ง (30 ชม.)
 กลุ่มวิชาที่ 2: การวิเคราะห์ จัดการความขัดแย้งและแปลงเปลี่ยนความ
ขัดแย้งสู่ ทางเลือกที่สร้างสรรค์ (24 ชม.)
 กลุ่มวิชาที่ 3: การฟื้ นคืนความสัมพันธ์เพื่อการอยูร่ ่ วมกัน (12 ชม.)
 กลุ่มวิชาที่ 4: ประเด็นสถานการณ์ความขัดแย้งที่น่าสนใจร่ วมสมัย (9 ชม.)
10.1.6 การพบอาจารย์ ทปี่ รึกษาเพือ่ จัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม (จานวน 9 ชั่วโมง)
10.1.7 การสรุปเนือ้ หาสาระการเรียนการสอน (จานวน 3 ชั่วโมง)
10.2 รายละเอียดเนือ้ หาวิชาหลักสู ตร
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ได้แบ่ง
ออกเป็ น 4 กลุ่มวิชา โดยแต่ละกลุ่มวิชามีหวั ข้อวิชาดังต่อไปนี้
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กลุ่มวิชาที่ 1: ความขัดแย้งและการป้ องกันความขัดแย้ ง รวม 9 วิชา (30 ชั่วโมง)
สาระโดยสั งเขป
แนวคิดและหลักการสาคัญในการจัดการความขัดแย้งในมิติต่างๆ เป็ นศาสตร์ และศิลป์
เฉพาะที่ ต ้องได้รับการเรี ยนรู ้ และปูพ้ืน ฐานอย่างเข้มแข็ง เพื่อ ทาให้ผูเ้ ข้ารั บการศึ กษาอบรม
สามารถมองเห็นภาพความขัดแย้งในสังคมที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและสามารถอธิ บายสาเหตุ
และสภาวะแห่ งความขัดแย้งนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ รวมถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ ทกั ษะในกระบวนการ
สื่ อสารโดยสันติวิธีเพื่อสร้างบรรยากาศในการลดความขัดแย้งและเป็ นการป้ องกันความขัดแย้ง
ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งการเข้าใจในกระบวนการเสริ มเพิ่มพลังพลเมืองในสังคม ซึ่ งจะประกอบไป
ด้วยการเคารพศักดิ์ ศรี และคุ ณค่าความเป็ นมนุ ษย์อย่างเท่าเทียมกันโดยพลเมืองต้องตระหนัก
ถึงสิ ทธิ ของตนเองและทาหน้าที่เพื่อประโยชน์ของส่ วนรวมเพื่อนาไปสู่ สังคมที่สันติสุขอย่าง
ยัง่ ยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้นักศึ กษาเข้า ใจธรรมชาติ ข องความขัด แย้ง ในมิ ติ ต่า งๆ เช่ น ความขัดแย้ง
ทางการเมือง ความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ ฯลฯ เพื่อสามารถเห็นภาพรวม
ของการจัดการความขัดแย้งในแต่ละบริ บทได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจแนวคิด วิธีการ และเครื่ องมือในการป้ องกันความขัดแย้งในมิติ
ต่างๆ
หัวข้ อวิชา
1) ธรรมชาติและเหตุแห่ งความขัดแย้ ง (6 ชม.)
ความขัดแย้งเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เมื่ อ บุ ค คลมี เ ป้ าหมายหรื อ จุ ด มุ่ ง หมายที่ แ ตกต่ า งกัน และความแตกต่ า งเหล่ า นี้
จะก่ อ ให้เ กิ ด เป็ นความขัด แย้ง ตามมา การเข้า ใจลัก ษณะธรรมชาติ ค วามขัด แย้ง
และพลวัต ความขัด แย้ง ในสั ง คม ทั้ง ประเด็น ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม
วัฒนธรรม และอธิ บายถึ ง สาเหตุ ของความขัดแย้ง ที่ มี ลกั ษณะยืดเยื้อเชิ งกายภาพ
โครงสร้างและวัฒนธรรม
2) การเข้ าใจและจัดการตนเองในสถานการณ์ ความขัดแย้ ง (3 ชม.)
การตระหนักรู ้เท่าทันอคติภายในของตนเพื่อส่ งเสริ มสันติในจิตใจ การปฏิบตั ิตวั และ
ท่าทีต่อผูอ้ ื่นที่ จะส่ งผลลบหรื อบวกต่อความสัมพันธ์ รวมถึ งความสาคัญของการ
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เคารพเกียรติและศักดิ์ศรี ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน อันจะส่ งผลให้เกิดทางเลือก
และแนวโน้มที่สร้างสรรค์ต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง
3) พัฒนาการของการจัดการความขัดแย้ งและสั นติวธิ ีในบริบทสั งคมไทย (3 ชม.)
แนวทางพัฒนาการของการจัด การความขัดแย้งและการใช้สันติ วิธีในสังคมไทย
บทบาทของภาครั ฐ และภาคประชาชนในประเด็ น ดั ง กล่ า วโดยเฉพาะมิ ติ
ด้า นการเมื อง ประชาธิ ปไตย และการจัด การทรั พยากรตั้งแต่ อดี ตจนถึ ง ปั จจุ บัน
รวมทั้งแนวโน้มในอนาคต
4) สาเหตุและสภาวะความขัดแย้ ง: โครงสร้ างทางการเมือง เศรษฐกิจและสั งคมไทยกับ
ความเหลือ่ มลา้ (3 ชม.)
ปรากฏการณ์สาเหตุความขัดแย้งในสังคมไทยเกิดขึ้นจากรากเหง้าของปัญหาที่สะสม
หลายมิติ เช่น ปัญหาความขัดแย้งด้านอุดมคติและทัศนคติทางการเมือง ปั ญหาความ
ขัดแย้งด้านความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆ เหล่านี้
ทาให้เกิดความเหลื่ อมล้ าในนโยบายสาธารณะด้านต่ างๆ โดยเฉพาะความมัน่ คง
รายได้และรวมไปจนถึงความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริ การของรัฐที่ไม่เท่าเทียมกัน
5) การจัดการความขัดแย้ งด้ านนโยบายสาธารณะในสังคมไทย (3 ชม.)
สาเหตุและประเภทของความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะในสังคมไทย ตลอดจน
การวิเคราะห์สาเหตุของความสาเร็ จและล้มเหลวของการจัดการความขัดแย้งด้าน
นโยบายสาธารณะในสังคมไทยและแสวงหาแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งด้วย
สันติ วิธี โดยเฉพาะในการสร้างพื้นที่ การตัดสิ นใจร่ วมของประชาชนในลักษณะ
การสร้างฉันทมติในนโยบายสาธารณะ
6) การสร้ างพืน้ ทีส่ าธารณะสาหรับการมีส่วนร่ วมของกลุ่มผู้มสี ่ วนได้ เสี ย (3ชม.)
หลักการ นัยสาคัญ และรู ปแบบของการสร้างพื้นที่สาธารณะให้กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ได้มีส่วนร่ วม ในนโยบายต่ างๆ หรื อมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ งที่ ส่ง ผลกระทบ
ต่อกลุ่ม การสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและการสร้างฉันทามติที่เพียงพอ ผ่านการ
จัดกระบวนการกลุ่ มและเครื่ องมื อรั บฟั งความคิ ดเห็นที่ หลากหลาย เช่ น สุ นทรี ย
สนทนา (dialogue) และประชาเสวนาหาทางออก (public deliberation) เป็ นต้น
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7) การสื่ อสารทีเ่ อือ้ ต่ อการสร้ างความเข้ าใจและการอยู่ร่วมกัน (3 ชม.)
หลักการสื่ อสารอย่างสันติและการฝึ กปฏิบตั ิเบื้องต้นในการสื่ อสารอย่างสันติที่จะ
สามารถสร้างความเข้าใจและเอื้อต่อการอยูร่ ่ วมกัน การสื่ อสารอย่างสันติ เน้นให้เรา
มองที่ ความเป็ นมนุ ษย์เหมือนกัน และวางการกล่าวโทษหรื อเห็ นอี กฝ่ ายเป็ นศัตรู
และหันมาร่ วมมือกัน
8) การศึกษาเพือ่ สร้ างความเป็ นพลเมือง (3 ชม.)
การสร้ า งความเป็ นพลเมื อ งให้ เ กิ ด ขึ้ นเป็ นสิ่ ง จ าเป็ นในการปกครองระบอบ
ประชาธิ ป ไตย และกระบวนการสร้ า งความเป็ นพลเมื อ งเปรี ย บเสมื อ นวิ ถี ท าง
ที่พลเมืองจะสัมพันธ์กบั อานาจ กฎหมาย รัฐบาล และรวมไปจนถึงการร่ วมมือซึ่ งกัน
และกัน ในหมู่ พ ลเมื อ งด้ว ยกัน เอง ดัง นั้น แนวทางการศึ ก ษาเพื่ อ สร้ า งความเป็ น
พลเมืองสามารถเสริ มสร้ างสังคมที่มีเคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์อย่าง
เท่ า เที ย มกัน โดยพลเมื อ งมี ค วามตระหนัก ถึ ง สิ ท ธิ ข องตนเองและทาหน้า ที่ เ พื่ อ
ประโยชน์ของส่ วนรวมเพื่อนาไปสู่ สังคมที่สันติสุขอย่างยัง่ ยืน
9) จินตภาพของสั งคมสั นติสุข (3 ชม.)
ความหมายของสันติภาพเชิ งลบและสันติภาพเชิ งบวก (negative/positive peace)
ลัก ษณะของสั ง คมที่ ผูค้ นในสั ง คมสามารถอยู่ร่ ว มกัน และขัด แย้ง กัน ได้โ ดยไม่
ขยายตัวไปสู่ ความรุ นแรง ภายใต้ความแตกต่างหลากหลายของสังคมในมิติต่างๆ
ทั้งในด้านชาติพนั ธุ์ ศาสนา ประเพณี วฒั นธรรม ความคิดความเชื่อ เพศสภาพ และ
สถานะทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มวิชาที่ 2: การวิเคราะห์ จัดการความขัดแย้ งและแปลงเปลีย่ นความขัดแย้งสู่ ทางเลือกที่
สร้ างสรรค์ รวม 5 วิชา (24 ชม.)
สาระโดยสั งเขป
การศึกษาวิเคราะห์ความขัดแย้งเพื่อนาไปสู่ กระบวนการจัดการความขัดแย้ง และการ
เปลี่ยนแปลงความขัดแย้งไปสู่ ทางเลือกที่สร้างสรรค์ โดยผูศ้ ึกษาอบรมได้เรี ยนรู ้กระบวนการ
และวิธี ก ารส าคัญ ในการแก้ไ ข และเปลี่ ย นแปลงความขัด แย้ง ด้ว ยสั น ติ วิธี ใ นรู ปแบบต่ า งๆ
เช่ น ปฏิบตั ิการไร้ความรุ นแรง, สันติสนทนาและการอานวยความสะดวกในการพูดคุ ย และ
การเจรจา การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง เป็ นต้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงแนวคิดและวิธีการการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งสู่ ทางเลือก
ที่สร้างสรรค์
2. เพื่อ ให้นักศึ กษาสามารถวิเคราะห์ ความขัดแย้งและแนวทางจัด การความขัด แย้ง
ด้วยสันติวธิ ีได้อย่างเป็ นระบบ
หัวข้ อวิชา
1) การวิเคราะห์ ความขัดแย้ งอย่ างเป็ นระบบ (6 ชม.)
การศึกษาจุดเริ่ มต้นของการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งนั้น เริ่ มจากการทาความเข้าใจ
ตัวแสดง/ประเด็นที่ขดั แย้ง/จุดยืน/ จุดสนใจ และมุมมองเรื่ องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความ
ขั ด แย้ง อย่ า งเป็ นระบบผ่ า นเครื่ องมื อ วิ เ คราะห์ ค วามขั ด แย้ง ที่ แ ตกต่ า งกั น
การวิเคราะห์ความขัดแย้ง ได้อย่างเป็ นระบบซึ่ งทาให้เกิดจัดการแก้ไขความขัดแย้ง
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2) การสร้ างความเชื่อมัน่ ไว้ ใจและการยอมรับกันได้ (3 ชม.)
หลักการ นัยสาคัญ และมาตรการการสร้างความเชื่อมัน่ ไว้ใจ และการยอมรับกันได้
หรื อขันติธรรมของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ความขัดแย้ง ซึ่งถือเป็ นรากฐานสาคัญ
ประการหนึ่งของการแก้ไขและแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง
3) ปฏิบัติการไร้ ความรุนแรง/สั นติวธิ ีในการแสดงพลังและปรับดุลอานาจ (6 ชม.)
หลักการสาคัญและทักษะพื้นฐานของปฏิบตั ิการไร้ความรุ นแรง/สันติวธิ ี (nonviolent
action) เพื่อแสดงออกถึงความคิดเห็น ข้อเรี ยกร้อง และปรับดุลอานาจของผูเ้ กี่ยวข้อง
ในสถานการณ์ ค วามขัด แย้ง ซึ่ งมี ห ลากหลายรู ป แบบ เช่ น การชุ ม นุ ม ประท้ว ง
การต่ อ ต้า นโดยสงบ และอารยะขัด ขื น เป็ นต้น การฝึ กปฏิ บัติ เ บื้ อ งต้น และการ
แลกเปลี่ยนกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
4) สั นติสนทนาและการอานวยความสะดวกในการพูดคุย (3 ชม.)
หลักการสาคัญ ขั้นตอน และทักษะพื้นฐานของสันติสนทนาและการอานวยความ
สะดวกในการพูดคุ ยโดยฝ่ ายที่ สามในสถานการณ์ความขัดแย้งเพื่อมุ่ งสร้ างความ
เข้าใจและปรั บความสั มพันธ์ ระหว่างกัน การสร้ า งพื้นที่ ปลอดภัย การฝึ กปฏิ บัติ
เบื้องต้น และการแลกเปลี่ยนกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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5) การเจรจาและการไกล่เกลีย่ โดยคนกลาง (6 ชม.)
หลักการสาคัญ ขั้นตอน และทักษะพื้นฐานของการเจรจาหาข้อตกลง (negotiation),
การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง (mediation) และระบบอนุ ญาโตตุลาการ (arbitration)
ในสถานการณ์ ความขัดแย้งเพื่ อมุ่ งแสวงหาข้อตกลงที่ ยอมรั บได้ร่วมกัน การฝึ ก
ปฏิ บ ั ติ เ บื้ องต้ น และการแลกเปลี่ ย นกรณี ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ งครอบคลุ ม
ถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและการเจรจาสันติภาพด้วย
กลุ่มวิชาที่ 3: การฟื้ นคืนความสั มพันธ์ เพือ่ การอยู่ร่วมกัน รวม 4 วิชา (12 ชม.)
สาระโดยสั งเขป
การศึกษาแนวคิด หลักการสาคัญ ขั้นตอนและวิธีการฟื้ นคืนความสัมพันธ์ภายหลังเกิด
สถานการณ์ความขัดแย้ง และเข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ของภาคส่ วนต่างๆ ในสถานการณ์
ความขัด แย้ง รวมทั้ง เปิ ดพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้นัก ศึ ก ษาได้เ รี ย นรู ้ ป ระเด็ น กระบวนการสร้ า งความ
ปรองดองและประเด็นความขัดแย้งร่ วมสมัยในมิ ติต่างๆ ในเชิ งแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ท้ งั
ในระดับชาติและระดับชุมชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให้นักศึ กษาเข้าใจถึ ง แนวคิ ดและวิธีก ารการฟื้ นคื นความสัม พันธ์ เพื่ อการอยู่
ร่ วมกัน
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเปรี ยบเที ยบความแตกต่ างของการฟื้ นคื นความสัมพันธ์
ในระดับปัจเจกกับระดับกลุ่มที่มีคนเกี่ยวข้องจานวนมากได้
หัวข้ อวิชา
1) กระบวนการเยียวยาและฟื้ นฟูทางจิตใจ (3 ชม.)
หลัก การส าคัญ ขั้น ตอน และทัก ษะพื้ น ฐานของการเยีย วยาและฟื้ นฟู ทางจิ ต ใจ
แก่ บุคคลหรื อกลุ่ มบุ คคลที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ความขัดแย้ง การฝึ ก
ปฏิบตั ิเบื้องต้น และการแลกเปลี่ยนกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
2) บทบาทและความสั ม พันธ์ ร ะหว่ า งภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คมใน
สถานการณ์ ความขัดแย้ ง (3 ชม.)
การพัฒ นาของประเทศที่ เ กิ ด จากภาครั ฐและภาคเอกชนในการผลัก ดัน นโยบาย
สาธารณะและโครงการสาคัญต่ างๆ ย่อมก็มีผลกระทบต่ อชุ มชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อ ม ทั้ง นี้ โครงการส าคัญ ๆ เพื่ อ การพัฒ นาประเทศในหลายพื้ น ที่ ย งั ขาด
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กระบวนการท าความเข้า ใจร่ วมกัน อย่ า งเพี ย งพอเพื่ อ หาจุ ด สมดุ ล ในทิ ศ ทาง
ที่เหมาะสม ดังนั้นสมควรที่ภาครัฐ เอกชนและประชาสังคมจะมีพ้ืนที่ในการหารื อ
ร่ วมกันเพื่อเข้าใจมุมมองของแต่ละฝ่ าย
3) การฟื้ นฟูความสั มพันธ์ และช่ วยเหลือเยียวยาในมิตขิ องความยุติธรรม (3 ชม.)
หลัก การส าคัญ และแนวทางปฏิ บัติ ใ นการฟื้ นฟู ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งคู่ ก รณี
ตลอดจนการช่ วยเหลื อเยียวยาผูท้ ี่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
ในระดับ ปั จ เจกและระดับ กลุ่ ม โดยพิ จ ารณาในแง่ มุ ม ของหลัก ความยุ ติ ธ รรม
เชิงสมานฉันท์ (restorative justice) ซึ่ งรวมถึงงานยุติธรรมชุ มชน ยุติธรรมของเด็ก
และเยาวชน และการแลกเปลี่ยนกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
4) กระบวนการสร้ างความสมานฉันท์ ปรองดองแห่ งชาติ (3 ชม.)
หลักการสาคัญและกระบวนการลดความแตกแยกและฟื้ นคืนความสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนในชาติที่ผ่านเหตุการณ์ขดั แย้งรุ นแรง โดยใช้หลักความยุติธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่าน (transitional justice) ซึ่งจะครอบคลุมถึงการรับรู ้ (acknowledge) มุมมอง
ที่หลากหลายต่อเหตุแห่ งความขัดแย้งและแนวทางแก้ไข การรวบรวมและเปิ ดเผย
ข้อเท็จจริ ง การอานวยความยุติธรรม การฟื้ นฟูเยียวยา และการสร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่ อ การอยู่ร่ ว มกัน โดยเน้น กรณี สั ง คมไทยและประสบการณ์ จ ากต่ า งประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มวิชาที่ 4: ประเด็นสถานการณ์ ความขัดแย้ งทีน่ ่ าสนใจร่ วมสมัย (9 ชม.)
สาระโดยสั งเขป
การศึกษาแนวคิด หลักการสาคัญ ขั้นตอนและวิธีการฟื้ นคืนความสัมพันธ์ภายหลังเกิด
สถานการณ์ความขัดแย้ง และเข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ของภาคส่ วนต่างๆ ในสถานการณ์
ความขัด แย้ง รวมทั้ง เปิ ดพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้นัก ศึ ก ษาได้เ รี ย นรู ้ ป ระเด็ น กระบวนการสร้ า งความ
ปรองดองและประเด็นความขัดแย้งร่ วมสมัยในมิติต่างๆ ในเชิงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท้ งั ใน
ระดับชาติและระดับชุมชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาเข้า ใจถึ งประเด็นสถานการณ์ ความขัดแย้งที่ น่าสนใจที่ ปรากฏ
ในปัจจุบนั
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถ เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจตลอดจนการสร้ างสรรค์
องค์ความรู ้ และวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งร่ วมสมัยได้
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หัวข้ อวิชา
ประเด็นสถานการณ์ ความขัดแย้ งทีน่ ่ าสนใจร่ วมสมัย (9 ชม.)
การศึกษาประเด็นสถานการณ์ความขัดแย้งที่น่าสนใจที่ปรากฏในปั จจุบนั ซึ่ งมีอิทธิ พล
ต่อแนวคิด และแนวทางในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจ
ตลอดจนการสร้างสรรค์องค์ความรู ้ และวิเคราะห์ประเด็นความขัดแย้งร่ วมสมัยได้ท้ งั ในเชิ ง
สาเหตุ ความเป็ นมา ความสัมพันธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
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