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บทคัดย่อ
 การสอดแทรกสันติศึกษาในหลักสูตรการเรียนในโรงเรียนในระดับประถมศึกษา 
หรือ มัธยมศึกษา เป็นวิธีการท่ีจะสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ให้แก่เยาวชน 
เพื่อเสริมสร้างทักษะให้เยาวชนรู้จักการเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจในความแตกต่าง 
ระหว่างกันของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม รวมไปถึงรู้จักทักษะการเรียนรู้ในการ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเคารพความแตกต่างในสังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการหนุน 
เสริมกระบวนการสันติภาพในกรณีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้ง ดังนั้นในบท 
ความฉบับนี้เป็นการตั้งคำถามถึงบทบาทในการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา 
(Peace Education) ในการมีส่วนในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง โดยเริ่มศึกษา 
กระบวนการของทฤษฎีการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา รวมไปถึงการศึกษา 
ประสบการณ์ในการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาจากกรณีศึกษาจากประเทศ 
ต่างๆ ที่มีความขัดแย้ง อาทิ อาร์มีเนีย และอินเดีย พร้อมกับนำประสบการณ์จาก 
ต่างประเทศ มาปรับใช้กับหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทย เพื่อการแปรเปลี่ยน 
สภาพความขัดแย้งของประเทศไทยในที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ ทั้งความขัดแย้งใน 
ทางอุดมการณ์ทางการเมืองในส่วนกลาง และความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้
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Abstract

Peace education on either primary school or high school curriculums 

are participation learning processes for building dialogue among  

students. The processes can build capacities and skills on tolerant and 

respected differences as well as empathy of the other in plural society. 

However, peace education can be the crucial mechanism on peace 

support, in case the schools are in area of violent conflict. Therefore, 

this paper aims to examine the roles of peace education in conflict 

transformation by studying the actual processes on peace education 

theories from theorists and practitioners as well as the experience of 

applying peace education in the case studies of countries in conflict 

such as Armenia and India. In addition, foreign experiences can be 

useful for Thai education in the face of current  political conflict in Thai 

society consisting of conflict in terms of ideology in the deep south 

of Thailand.

Keywords: Peace Education, Conflict, Peace Processes, Conflict 

Transformation, Civil Society 
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บทนำ

 สันติศึกษา (Peace Studies) เป็นการศึกษาแขนงใหม่มีรูปแบบสหวิทยาการ 

เป็นการเชื่อมโยงความรู้ทางสังคมวิทยา มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และ 

สาขาอ่ืนๆ เข้ามาร่วมในการวิเคราะห์เพ่ือหาต้นตอของความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนในสังคม 

ปัจจุบัน โดยเน้นการแก้ปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง เน้นกระบวนการพูดคุยเพื่อ 

แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างตัวละครที่มีความขัดแย้งระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความ 

เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และ เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จากการเผชิญหน้าเป็น 

ศัตรูกันเป็นการอยู่ร่วมกันด้วยเคารพในความแตกต่างระหว่างกัน  ความขัดแย้งที่ 

เกิดขึ้นส่วนใหญ่ในโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เป็นความความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

ภายในรัฐ มากกว่าความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนระหว่างรัฐ อาทิ  การเรียกร้องเป็นรัฐอิสรภาพ 

จากดินแดนที่ชนกลุ่มน้อยภายในรัฐเป็นเสียงส่วนใหญ่ เช่น กรณีจังหวัดมินดาเนา 

ของประเทศฟิลิปปินส์ หรือ เหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ของ 

ประเทศไทย ความขัดแย้งเนื่องจากการแตกต่างกันของอุดมการณ์ทางการเมือง 

เช่น กรณีปะทะกันของมวลชนเสื้อเหลือง และ เสื้อแดง ในประเทศไทย หรือ 

กรณีกบฏลัทธิเหมา ของ ประเทศเนปาล ความขัดแย้งของชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน 

เช่น ความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์สิงหลกับชาติพันธุ์ทมิฬที่นำโดยพยัคฆ์ทมิฬอีแลม 

(Liberation Tigers of Tamil Eelam: LTTE) ในประเทศศรีลังกา และ ความขัดแย้ง 

เนื่องจากความแตกต่างกันทางศาสนา เช่น ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในโคโซโว การแก้ไข 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เริ่มใช้กระบวนการสันติภาพเป็นหนึ่งในเครื่องมือใน 

การแก้ไขปัญหา ถึงแม้ว่าจะมีการแก้ปัญหาบางความขัดแย้ง ที่แก้ปัญหาสำเร็จด้วย 

วิธีการปราบปรามอย่างรุนแรง เช่น ความขัดแย้งในประเทศศรีลังกา ที่ใช้วิธีการ 

ทางการทหารปราบพยัคฆ์ทมิฬอีแลม จนราบคาบ แต่การปราบปรามอย่างเด็ดขาด 

ไม่ได้การันตีสันติภาพ
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2อภิญญา ดิสสะมาน (สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า) ได้ให้เหตุผลว่า ถึงแม้ว่ารัฐบาลศรีลังกาโดย 
การนำของประธานาธิบดีมหินทรา ราชปักษาสามารถปราบปรามหัวหน้ากลุ่มกบฏพยัคฆ์ทมิฬได้สำเร็จในเดือน พฤษภาคม 
2552 ด้วยการสังหาร นายเวฬุพิลัย ประภาการัน ผู้นำกลุ่มกบฏ และ นายชาเรด แอนโธนี บุตรชายวัย 24 ปี เป็นการยุติ 
การสู้รบที่ยาวนานกว่า 25 ปีมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 60,000 คน แต่ชาวทมิฬไม่ได้มีเพียงแค่ในศรีลังกาเท่านั้น แต่ยังมีชาว 
ทมิฬอพยพอยู่ที่ต่างๆทั่วโลก ดังนั้นประธานาธิบดีมหินทรา ราชปักษาควรเร่งการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อชาติเพื่อ 
เป็นการเยี่ยวยา และ ไม่ให้ชาติพันธ์ทมิฬกลับมาทำสงครามหวนคืน

ท่ีเกิดข้ึนในศรีลังกาว่าจะเป็นสันติภาพอย่างย่ังยืน2   ดังน้ันการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวน 

การสันติภาพจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในปัจจุบัน 

และอีกทั้งเป็นการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน  

 กระบวนการสันติภาพในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง เป็นทางเลือกใหม่ที่ 
พยายามคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงในการ 
แก้ไขปัญหา ภาพรวมของขั้นตอนก่อนกระบวนการสันติภาพมีดังนี้ 

ภาพประกอบท่ี 1: แบบจำลองข้ันตอนในกระบวนการสันติภาพ
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ดังนั้นก่อนถึงขั้นกระบวนการสันติภาพอย่างเป็นทางการต้องผ่านขั้นตอนการ 
ติดต่อ การจัดเตรียมข้อมูล การพูดคุย และการเจรจา อย่างไม่เป็นทางการ และ 
ไม่เป็นทางการ โดยข้ันตอนตามแบบจำลองท้ังหมดในภาพประกอบท่ี 1 เป็นส่วนหน่ึง 
ในกระบวนการสันติภาพด้วยเช่นกัน  กระบวนการสันติภาพสามารถกล่าวได้ว่า เป็น 
กระบวนการที่ต้องอาศัยเวลาในการดำเนินสูงมาก อีกทั้งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความสำเร็จ 
ไม่ได้ในเวลาอันสั้น โดยขั้นตอนที่ใช้เวลามากที่สุดคือการเจรจาสันติภาพอย่างเป็น 
ทางการ (Fisas, 2014, p. 7) ในการเจรจาสันติภาพระดับทางการส่วนใหญ่ จะเป็น 
กระบวนการที่ตัวแสดงที่ขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายเจรจาต่อรองเพื่อหาข้อสรุปใน 
จุดร่วมระหว่างกัน และข้อสรุปจากการเจรจาจะกลายเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ทั้งคู่ 
ขัดแย้งต้องปฏิบัติตามหลังจากลงนามยอมรับในข้อตกลงแล้ว (Jeong, 2000) 
 หลังการลงนามในข้อตกลงสันติภาพแล้ว เราสามารถกล่าวได้ว่า เม่ือกระบวน 
การสันติภาพอย่างเป็นทางการได้เริ่มต้นขึ้น การหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ 
(Peace Support) จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต้นที่จะช่วยประคับประคองกระบวนการสันติ 
ภาพอย่างเป็นทางการไม่ให้ล้มลงไป การเสริมสร้างขีดความสามารถในความรู้ และ 
ความเข้าใจต่อกระบวนการสันติภาพของเยาวชน และ ประชาชนทั่วไป ด้วยการเรียน 
การสอนสันติภาพศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการหนุนเสริมสันติภาพ (Berghof  
Foundation, 2012) การเรียนการสอนสันติภาพศึกษามีวัตถุประสงค์ที่ลดการใช้ 
ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจากความขัดแย้ง หนุนเสริมการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้ง 
โดยสันติวิธี และเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคคล กลุ่มเคลื่อนไหว สังคม 
สถาบันต่างๆ ในความเข้าใจเรื่องกระบวนการสันติภาพ รวมไปถึงการพัฒนาทักษะ 
ค่านิยม และ ความรู้ในการเสริมสร้างสังคม และวัฒนธรรมที่เป็นสันติภาพอย่างยั่งยืน 
ได้ (Berghof Foundation, 2012, p. 76)
 การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาในหลักสูตรการเรียนในระดับโรงเรียน 
หรือ สถาบันอุดมศึกษา เป็นวิธีการที่จะสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ให้ 
แก่เยาวชน เพื่อเสริมสร้างทักษะให้เยาวชนรู้จักการเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจในความ 
แตกต่างระหว่างกันของบุคคลท่ีอยู่ร่วมกันในสังคม รวมไปถึงรู้จักทักษะในการอยู่ร่วม 
กับผู้อื่นด้วยการเคารพความแตกต่างในสังคมพหุวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการหนุนเสริม 
กระบวนการสันติภาพในกรณีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้ง ดังนั้นในบทความ 
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ฉบับนี้เป็นการตั้งคำถามถึงบทบาทในการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา (Peace 
Education) ในการมีส่วนในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งของพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง 
โดยเริ่มศึกษาสาขาของทฤษฎีการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา รวมไปถึงการนำ 
ประสบการณ์ในการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาจากกรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ 
ที่มีความขัดแย้ง อาทิ อาร์เมเนีย และ อินเดียที่สามารถนำมาเป็นพื้นฐานในการเสริม 
สร้างการเรียนการสอนสันติภาพในประเทศไทย และบทสุดท้ายของบทความจะ 
กล่าวถึงทำไมการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาจึงเป็นเรื่องสำคัญของการเรียนการ 
สอนในประเทศไทย

การเรียนการสอนสันติภาพศึกษา (Peace Education)
 การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาไม่ได้มีคำนิยามอย่างแน่นอน นักวิจัย และ 
นักปฏิบัติทางการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาได้เห็นตรงกันว่าไม่สามารถนิยาม 
ความหมายการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาได้เพียงนิยามใดนิยามหนึ่ง อีกทั้ง 
แนวคิดเกี่ยวการเรียนการสอนสันติภาพศึกษามีความหลากหลายเป็นอย่างมาก 
ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทที่หลักสูตรการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาได้ถูกถกเถียง 
สร้างกรอบแนวคิด และการประเมินผลหลักสูตร (Lum, 2013) ดังนั้นในหัวข้อย่อยนี้ 
จะพยายามรวบรวมคำนิยาม ความหมาย และกรอบความคิดเกี่ยวกับการเรียน 
การสอนสันติภาพศึกษาให้สอดรับกับการนำการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาใช้เพื่อ 
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง (Conflict Transformation)3  ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
เป็นหลัก
 แนวคิดการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาของ I. M. Harris (2007, p. 6) ให้ 
ความหมายการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาว่า “เป็นหลักสูตรในโรงเรียนที่ครูสอน 
นักเรียนในเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับสันติภาพ อุปสรรค และ วิธีการที่จะสัมฤทธิ์ผลใน 
ทางสนัตภิาพ โดยใชว้ธิกีารสอดแทรกในหลกัสตูรการเรยีนทีไ่ดใ้นโรงเรยีน โดยรวมถงึ 
เทคนิคต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะการไม่ใช้ความรุนแรง และ สนับสนุนนักเรียนให้ 
มีทัศนคติในการใช้สันติวิธีเป็นแกนกลางของกระบวนการคิด” นอกจากนี้ เนื้อหา 

3
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง (Conflict Transformation) คือ กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ ทัศนคติ พฤติกรรม 

ความสนใจ และ ชุดความรู้ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการไม่ใช้ความรุนแรงในความขัดแย้ง (Berghof Glossary on Conflict 
Transformation: 20 notions for heory and Practice, 2012, หน้า 23)
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ในหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับสันติภาพที่ถูกสร้างขึ้นมา ต้องมีฐานคิดจาก 5 หลักการ 
พื้นฐานต่อไปนี้ (Harris, 2007)
 1. เนื้อหาในหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับสันติภาพสามารถอธิบายรากของ 
ความรุนแรง
 2. เนื้อหาในหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับสันติภาพสามารถสอนการใช้ทาง 
เลือกอื่นนอกจากความรุนแรง
 3. เน้ือหาในหลักสูตรการสอนเก่ียวกับสันติภาพสามารถปรับใช้ให้ครอบคลุม 
ในความรุนแรงทุกแบบ
 4. สันติภาพเป็นกระบวนการ ซ่ึงมีความหลากหลายข้ึนอยู่กับบริบทท่ีต่างกัน
 5. ความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป
 
 หลักการพื้นฐานข้อแรก Harris ได้เน้นบทบาทที่ประกาศกร้าวอย่างชัดเจน 
ให้เด็กเรียนรู้ถึงอันตรายของการใช้ความรุนแรงต่อผู้อ่ืน เช่น เด็กท่ีได้เรียนในหลักสูตร 
ที่สอดแทรกการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา จะได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงการเป็น 
“คนอื่น” ในสังคม ซึ่งเป็นการลดความรู้สึกภาพความรู้สึกด้านลบในการเป็นปฏิปักษ์ 
ต่อผู้อื่นที่เป็นชนกลุ่มน้อยในสังคม หรือ ภาพลบที่สังคมเป็นผู้หยิบยื่นให้  หลักการ 
พื้นฐานข้อที่สอง ได้เน้นถึงความแตกต่างของยุทธศาสตร์ของกระบวนการสันติภาพ 
ที่ใช้คลี่คลายความขัดแย้งขึ้นอยู่กับบริบทของความขัดแย้งที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหา 
การเบียดคนอื่นให้เป็นคนอื่นหรือ คนชายของ ต้องใช้การพูดคุย เพื่อให้เข้าใจ 
จุดยืนซึ่งกันและกัน และ เป็นการเพิ่มการเรียนรู้ระหว่างกันให้มากขึ้น แต่การแก้ไข 
ปัญหาการใช้ความรุนแรงต้องใช้การแก้ปัญหาโดนการเพิ่มการเรียนรู้ และยอมรับ 
ความคิดเห็นระหว่างกัน (Tolerant) ให้มากขึ้น โดยผู้สอนจะต้องสอนวิธีการต่างๆ 
ที่เป็นเครื่องมือในกระบวนการสันติภาพ เช่น การเจรจา การสมานฉันท์ การต่อสู้ 
โดนไม่ใช้ความรุนแรง และการใช้สนธิสัญญา หรือกฎหมาย ในการลดระดับ หรือ 
ควบคุมการใช้ความรุนแรง หลักการพื้นฐานข้อที่สามเป็นการตรวจสอบหลักสูตร 
การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาว่า สามารถอธิบายพลวัตรต่างๆของความรุนแรง 
หลากหลายชนิดที่กำลังดำเนินอยู่ในสังคมได้หรือไม่  โดยผู้สอนจึงต้องคำนึงถึง การ 
สอนทักษะที่เด็กสามารถเรียนรู้ และ นำไปปรับใช้ได้ในเหตุการณ์ที่เขาประสบในชีวิต 
ประจำวันได้ หลักการพื้นฐานข้อที่สี่ เป็นการปรับใช้ทฤษฎีในการเรียนการสอน 
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สันติภาพศึกษา และ การปฏิบัติการ ให้เหมาะสมกับค่านิยม และ วัฒนธรรมของ 
สังคมที่อยู่แวดล้อมของโรงเรียน หรือ สถาบันการศึกษา และ หลักการพื้นฐานข้อ 
สุดท้ายเป็นการเน้นย้ำว่า หลักสูตรการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาไม่สามารถขจัด 
ความขัดแย้งให้หมดลงไปได้ แต่สามารถเสริมสร้างทักษะให้เด็กที่ได้ผ่านหลักสูตร 
มีทักษะที่มีค่าในการจัดการความขัดแย้งที่ตนเองเผชิญในสังคมได้
 แนวคิด และหลักการพื้นฐานของ Harris ได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ 
การเรียนการสอนสันติภาพศึกษา ซึ่งเป็นบทหนึ่งในหนังสือ Berghof Glossary on 
Conflict Transformation: 20 Notions for Theory and Practice จัดทำโดย 
Berghof Foundation (2012) ท่ีอธิบายวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนสันติภาพ 
ศึกษาไว้ 4 ประการ
 1. การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาต้องเป็นส่วนหนึ่งในการสิ้นสุดสงคราม
 2. การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาต้องเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการลดความ 
รุนแรงในครอบครัว สังคม และการเมือง
 3. การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาเป็นปัจจัยในการสนับสนุนมุมมองเชิง 
บวกต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง
 4. การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาสามารถพัฒนาวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ 
สันติภาพ และ การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชากรโลกโดยไม่คำนึงถึง ชาติพันธุ์ 
ที่กำเนิด ศาสนา เพศสภาพ ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม และสามารถทำให้ 
วิสัยทัศน์เกิดเป็นจริงได้
 แนวคิดเรื่องการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาของ Berghof Foundation 
ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน และ 
ประชาชนท่ัวไปต่อกระบวนการสันติภาพ เพ่ือเป็นการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ 
และการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการแปรเปล่ียนความขัดแย้ง 
ไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน ดังนั้นการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่จำเป็น 
ต่อทุกขั้นตอนของกระบวนการสันติภาพ (Berghof Foundation, 2012, p.77) 
 นอกจากนี้ Uli Jäger (2014) นักปฏิบัติในการเรียนการสอนสันติภาพ 
ศึกษา ได้อธิบายการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาไว้อย่างน่าสนใจว่า “จุดมุ่งหมาย 
ของการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา คือ การริเริ่ม และหนุนเสริมการบูรณาการ 
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การศึกษา โดยองค์รวมของกระบวนการเรียนการสอนใช้ กรอบความคิดเรื่อง 
สันติภาพเป็นการสร้างทักษะทางสันติภาพให้กับบุคคล และกลุ่มกิจกรรม เพื่อการ 
หนุนเสริมการจัดการความขัดแย้ง และการใช้ความรุนแรง” โดย Jäger ได้เสนอแนะ 
4 ฐานคิดในวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา ดังนี้
 1. การมองความขัดแย้งอย่างเข้าใจว่าเป็นโอกาสของการเปล่ียนแปลงในเชิง 
บวก เป็นเครื่องมือในการพัฒนาของทักษะการจัดการความขัดแย้ง และความเคารพ 
ในความแตกต่างกับผู้อื่น
 2. การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล สังคม และรูปแบบของความ 
รุนแรงทางการเมืองและความหลงใหลในความรุนแรง เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ของทักษะการวิเคราะห์คน และการสะสมประสบการณ์ของความรุนแรงจากอดีต 
และปัจจุบัน
 3. การวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้ง 
และผลกระทบที่เกิดหลังสงคราม เป็นเครื่องมือช่วยในการมองเห็นกลไกที่เป็นไปใน
การต่อต้าน และ เพิ่มทางเลือกในการต่อต้านสงคราม (ความขัดแย้ง) ในระดับปัจเจก 
สังคม และระดับนานาชาติ
 4. การพัฒนาของวิสัยทัศน์สันติภาพ และ วิถีชีวิตของชุมชน เป็นหนทางจะ 
สื่อความหมายของวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติจริง

 หลักสูตรการเรียนการสอนสันติภาพศึกษามีลักษณะเฉพาะ คือ การปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างแนวคิดทางการเรียนการสอนที่มุ่งไปสู่ทัศนคติเชิงลบ เช่น สงคราม กับ 
ความรุนแรง และระบบ การเรียนการสอนที่ค้นหาทัศนคติเชิงบวก เช่น สันติภาพ 
กับความขัดแย้ง ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนต้องตอบสนอง และพัฒนาเพื่อ 
รับมือกับความต่อเนื่องของความรุนแรง และสภาวะสงคราม ทั้งใน สังคม หรือ 
รัฐ ในทุกๆ ที่ในโลก (Jäger, 2014)
 นอกจากวัตถุประสงค์ และผลสำเร็จของการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา 
ที่เรามุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้เรียนเพื่อนำทักษะเกี่ยวกับสันติภาพไปใช้ 
ได้ในชีวิตประจำวันแล้ว ในการเรียนการสอนสันติภาพศึกษายังมีวิธีการ (Method) 
ที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่เหมือนการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติทั่วไปอีกด้วย 
เหตุที่การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาต้องมีวิธีการเฉพาะ เนื่องมาจากในการเรียน 
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การสอนสันติภาพศึกษา “วิธีการ” เป็นตัวกลางระหว่างเน้ือหาสาระของการเรียนการสอน 
และ ปัจเจกผู้เรียนรู้ (Jäger, 2014, p. 83) ดังนั้น วิธีการ จะกระตุ้นขีดความสามารถ 
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถทำความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ที่ซับซ้อน 
เช่น บริบทของความขัดแย้ง สาเหตุของความขัดแย้ง ความต้องการของคู่ขัดแย้ง 
และพฤติกรรมต่างๆ ของการแสดงออกทางการเมืองของคู่ขัดแย้ง  อย่างไรก็ตามวิธี 
การในการเรียนการสอนสันติภาพศึกษามีหลักการพื้นฐาน 7 ข้อ (Jäger, 2014, p. 84) 
ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักคิดเบื้องต้นในการออกแบบการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา
ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคม และพื้นที่ของความขัดแย้ง 
 1.  การเรียนรู้แบบกระตุ้นยุแหย่ (Exemplary Learning) 
  วิธีการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ เป็นการลดทอนความซับซ้อน โดยการจำแนก 
หมวดหมู่ของประเด็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อนและหลากหลายความเช่ือมโยงระหว่าง 
กัน อีกทั้งวิธีการสอนแบบนี้จะใช้คำถามกระตุ้น ท้าทาย ให้ผู้เรียนเกิดการอยากคิด 
อยากทำ และมีการเรียงโจทย์คำถามจากง่ายไปหายากเพ่ือให้เกิดความท้าทายน่าทำ
 2. การเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง และการให้ความสำคัญ
  (Contrasting and Emphasizing)
  วิธีการเรียนรู้น้ีจะมุ่งให้ความสนใจในแนวคิดท่ีต้องการศึกษาทางสันติภาพ 
และทำการเปรียบเทียบมุมมอง หรือแนวคิดที่สร้างให้เกิดความขัดแย้ง
 3. การเปลี่ยนทัศนคติ (Change of Perspective)
  การเปลี่ยนทัศนคติจะใช้วิธีการเรียนการสอนให้เข้าใจความเห็นอกเห็น 
ใจผู้อื่น ซึ่งเป็นวิธีการให้ผู้เรียนเปลี่ยนอคติที่อยู่ในความคิดของตนเอง ด้วยการเข้าใจ 
ความรู้สึกของผู้อื่น
 4. การสื่ออย่างชัดเจน และสามารถรับรู้ถึงความเชื่อมโยง (Clarity and  
  Ability to Perceive Linkages)
  เป็นวิธีการที่ใช้เทคนิคภาพประกอบ และแผนภูมิภาพความคิดอธิบาย 
ความคิดในเชิงทฤษฎีออกมาเป็นเป็นสิ่งที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ ผ่านสื่อประกอบ 
การเรียน และสามารถนำมาเช่ือมโยงได้กับประสบการณ์ท่ีได้สัมผัสโดยตรงของผู้เรียน
 5. การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติ (Action-oriented)
  การทำให้หัวข้อ หรือประเด็นท่ีกำลังอภิปรายสามารถเข้าใจผ่านกิจกรรม 
โดยเน้นที่การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้เรียนโดยตรง

กษมา จิตร์ภิรมย์ศรี
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 6. การให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน (Peer-oriented)
  การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการให้ผู้เรียนร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 
ผ่านการทำงานเป็นกลุ่ม หรือการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 7. เพิ่มขีดความสามารถของตัวผู้เรียน (Empowerment)
  การเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะ ส่งเสริมความมั่นใจของผู้เรียน และ 
ทำให้ผู้กล้าคิด ตัดสินใจด้วยตนเอง
 จากฐานคิด หลักการพื้นฐาน และวิธีการในการเรียนการสอนสันติภาพ 
ศึกษาของนักการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาได้ทำให้เราเข้าใจแก่นของการเรียน 
การสอนสันติภาพศึกษามากขึ้น จากฐานคิด และหลักการพื้นฐานของการเรียน 
การสอนสันติภาพศึกษา ทำให้เราเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา 
ที่สามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยการละลาย 
พฤติกรรม ทัศนคติ และชุดความรู้ที่มาจากการเรียนการสอนเป็นความรู้เพียงด้าน 
เดยีวซึง่เปน็ผลผลติสรา้งจากความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ ดงันัน้ การเรยีนการสอนสนัตภิาพ 
ศึกษาจะต้องฝ่าฟันกับระบบการเรียนการสอนต่างๆ ที่ท้าทายกับแนวคิดสันติภาพ 
เช่น การใช้ความรุนแรง ความรู้สึกเป็นศัตรูต่อกัน ภาพลักษณ์ของความเป็นศัตรูอย่าง 
เหมารวม หรือแม้กระท้ัง สงครามท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแย้ง  การเรียนการสอนสันติภาพ 
ศึกษาจะเป็นกลไกหน่ึงท่ีช่วยกะเทาะกำแพงแห่งความเป็นศัตรูต่อกัน โดยผ่านกระบวน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวิธีการต่างๆ ในการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาในฐานะ 
ของเครื่องมือที่จะช่วย หรือกำหนดให้ทำงานร่วมกันระหว่างผู้เรียนที่เป็นคู่ขัดแย้ง 
ระหว่างกัน ในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือการสร้างสถานการณ์จำลองที่ให้ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นหนึ่งในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีความเห็นอก 
เห็นใจผู้อื่น เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นผ่านการปฏิบัติโดยตรง เพื่อเป็นการเรียนรู้ 
โดยผ่านประสบการณ์ของผู้เรียนโดยตรง การรับรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจะกลายเป็น 
ทักษะติดตัวท่ีผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ในกรณีท่ีตนเองเผชิญ หรือตกอยู่ในสถานการณ์
ของความขัดแย้ง อีกทั้งเทคนิคและวิธีการสอนต่างๆ ที่สามารถทำให้ผู้เรียนสามารถ 
เช่ือมโยงแนวคิดเก่ียวกับสันติภาพซ่ึงเป็นแนวคิดนามธรรม ออกมาเป็นรูปธรรม ผ่านส่ือ 
การสอน และแผนภูมิรูปภาพความคิด ท่ีผู้เรียนสามารถนำมาผสานได้กับประสบการณ์ 
โดยตรงที่ได้ประสบมาจากความขัดแย้ง โดยทั้งหมดนี้ จะประกอบสร้างเป็นองค์ 
ความรู้ลงในตัวผู้เรียนให้มีทักษะ และความสามารถในการจัดการความขัดแย้งที่ 

สันติภาพศึกษา: บทบาท และกระบวนการมีส่วนร่วมในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง
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ตนเองประสบในชีวิตประจำวันได้ เพราะความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติ 
ของสังคมมนุษย์ ที่สามารถพบเจอได้ทุกวันแม้กระทั่งในหน่วยเล็กที่สุดในสังคม 
อย่างเช่น ครอบครัวก็ตาม เพราะฉะนั้น การเรียนการสอนสันติภาพศึกษา เป็นการ 
เปิดพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน ระหว่าง ปัจเจกชน สังคม ชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม หรือ 
แม้กระทั่งบุคคลในครอบครัว การสอดแทรกการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาลงใน 
หลักสูตรการเรียนถือเป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 (Jäger, 2014, p. 78) 
นี่เอง เนื่องจากการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา เป็นกระบวนการที่แตกออกหลาย 
ช่องทาง (Multi-track Process) มีระบบความคิดเชื่อมโยงกับศาสตร์แขนงต่างๆ 
สามารถนำไปประยุกต์กับศาสตร์อื่นๆ ได้ โดยตัวอย่างการนำการเรียนสอนเกี่ยวกับ 
สันติภาพไปใช้จะอยู่ในบทถัดไปที่เป็นประสบการณ์ในการใช้การเรียนการสอน 
สันติภาพศึกษาในประเทศต่าง ๆ

กรณีศึกษาการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาจากต่างประเทศ
 กรณีศึกษาประสบการณ์การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาจากต่างประเทศ 
ในบทความน้ี เป็นนำตัวอย่างการเรียนการสอนเก่ียวกันสันติภาพท่ีประสบความสำเร็จ 
จากต่างประเทศ ที่มีใช้การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาสอดแทรกลงในหลักสูตร 
ของการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้สึกที่เป็นศัตรูต่อกัน 
ให้เกิดความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และไม่ทำให้เกิดความแปลกแยกใน 
คนกลุ่มน้อยที่นับถือศาสนา การใช้ภาษา และมีวัฒนธรรมแตกต่างจากประชากร 
ส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งที่ประชากรกลุ่มน้อยของรัฐมีสิทธิ และเสรีภาพเฉกเช่น 
เดียวกันกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้น การมองดูประสบการณ์จากต่าง 
ประเทศในการใช้การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาจากต่างประเทศ แล้วนำมาปรับใช้ 
กับหลักสูตรการเรียนการสอนในไทยในการเร่ิมสอดแทรกการเรียนการสอนสันติภาพ 
ศึกษา เพื่อการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งในสังคมไทยในขณะนี้

อาร์มีเนีย: บทบาทของครูในการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา
 ความขัดแย้งระหว่างอาร์มีเนีย และ อาเซอร์ไบจาน เป็นความขัดแย้งในพื้นที่ 
นากอร์โน-การาบาฮ์ (Nagorno-karabakh) เป็นพื้นที่อยู่ในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้
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4
นโยบายกลาสนอสต์ คือ การ “เปิด” ประเทศให้กว้างขึ้น ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยให้ประชาชนมีอิสระในการแสดงความ 

คิดเห็นของตน
นโยบายเปเรสตรอยกา คือ การ “ปรับ” สภาพเศรษฐกิจและสังคมของสหภาพโซเวียตให้คลายจากความชะงักงัน เพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
การครองชีพของประชาชนชาวโซเวียตให้ดีขึ้นกว่าเดิม (จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน, 2533)

ของประเทศอาเซอร์ไบจาน ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม แต่ประชากรส่วนใหญ่ 
ในพื้นที่ดังกล่าว ร้อยละ 94 เป็นชาวอาร์มีเนีย และนับถือศาสนาคริสต์ ดินแดนนี้
ได้โอนย้ายไปยังอาเซอร์ไบจานในสมัยนโยบายแห่งชาติของโจเซฟ สตาลิน ปี 1923 
(Sargsyan, 2013) รากของความขัดแย้งเริ่มจากสมัยอาร์มีเนีย และอาเซอร์ไบจาน  
อยู่สหภาพโซเวียตในปี 1988 การเลือกตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น ภายในของ   
นากอร์โน-การาบาฮ์ ตามเจตจำนง ของนโยบายกลาสนอสต์ (Glasnost)  
และ เปเรสตรอยกา (Perestroika)4 แต่ผู้ได้ถูกรับเลือกคือ ชาวอาร์มีเนียเป็นผู้นำ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทางการอาเซอร์ไบจานได้ทำการปฏิเสธผลเลือกตั้ง 
ดังกล่าว ทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงของชาวอาร์มีเนียนในพ้ืนท่ี นากอร์โน-การาบาฮ์ 
ขึ้น (Fisas, 2014, p. 138) แล้วพัฒนาเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องอิสรภาพของ 
ชาวอาร์มีเนีย โดยมีข้อเรียกร้องในการแยกพื้นที่ Nagorno-karabakh แล้วรวมกับ 
อาร์มีเนีย ที่อยู่ภายใต้สหภาพโซเวียต ชาวนากอร์โน-การาบาฮ์ เชื้อสายอาร์มีเนียได้ 
พยายามหลายคร้ังในการย่ืนความจำนงในการขอรวมกับอาร์มีเนีย  โดยการย่ืนคำร้อง 
ไปยังทางกรุงมอสโก แต่ถูกปฏิเสธ (Sargsyan, 2013, p. 2) ความขัดแย้งได้ขยายตัว 
มากขึ้นจนกลายเป็นสงครามกลางเมือง ในปี 1992 ระหว่างทหารอาร์เซอร์ไบจันกับ 
กลุ่มนักต่อสู้ นากอร์โน-การาบาฮ์ เชื้อสายอาร์มีเนียและทหารอาร์มีเนียได้ทำการ 
ช่วยเหลือกลุ่มนักต่อสู้นากอร์โน-การาบาฮ์ เชื้อสายอาร์มีเนียอีกด้วย จากสงคราม 
กลางเมืองดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 30,000 ราย ผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายประมาณ 
25,000–30,000 ราย  และ มีผู้ประชากรไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 1 ล้านคน 
(Fisas, 2014, p. 138; ), (Sargsyan, 2013, p. 2)  ในปี 1994 ได้มีการเซ็นข้อ 
ตกลงหยุดการสู้รบระหว่างกัน และมีการทำการเจรจาสันติภาพ โดยทั้งสองฝ่าย 
จะทำการตกลงกันในสองประเด็นหลัก คือ 1. สถานของพื้นที่ นากอร์โน-การาบาฮ์ 
และ 2. การคืนพื้นที่ ที่ทางทหารอาร์มีเนียทำการรุกล้ำเข้ามาเนื่องจากการเข้ามา 
ช่วยเหลือ กลุ่มนักสู้ นากอร์โน-การาบาฮ์ เชื้อสายอาร์เมเนีย ในการต่อสู้กับทหาร 
อาเซอร์ไบจันในสงครามกลางเมือง ขณะนี้ความขัดแย้งดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข 

สันติภาพศึกษา: บทบาท และกระบวนการมีส่วนร่วมในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558) หน้า 53-76



66

ให้ได้รับสันติภาพโดยสมบูรณ์ (Fisas, 2014; Sargsyan, 2013; Palandjian, 
Educaing Peace: A Case Study of Peace Educaion Curricula in Armenia,  
2013) แต่อยู่ในระหว่างกระบวนการสันติภาพ และการเรียนการสอนสันติภาพ 
ศึกษาได้มีบทบาทสำคัญในการหนุนเสริมสันติภาพในพ้ืนท่ีน้ีอย่างน่าสนใจเป็นอันมาก 
 การเรียนการสอนสันติภาพศึกษา และการยอมรับการฟังความคิดเห็นผู้อื่น 
เป็นกลไกสำคัญของหลักสูตรการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาในอาร์มีเนีย โดย 
Palandjian (2013) ผู้ทำวิจัยการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาในอาร์มีเนียได้ให้ 
เหตุผลว่า เพราะการเรียนการสอนดังกล่าว สามารถนำใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  
และผู้เรียนปรับใช้กับบริบทความขัดแย้งท่ีตนเองประสบได้ งานวิจัยของ Palandjian 
ได้เก็บข้อมูลจากครูอาร์มีเนียที่สอนอยู่ในโรงเรียนบริเวณเขตแดนระหว่างอาร์มีเนีย 
และอาเซอร์ไบจาน ผลการสำรวจได้ปรากฎว่า หลักสูตรการเรียนการสอนในอาร์มีเนีย 
ไม่ได้สร้างความเกลียดชัง และยั่วยุให้เกิดสงครามระหว่างอาเซอร์ไบจาน ผู้เรียนยัง 
มีความตื่นตัว และกระตือรือร้นอยากเข้าร่วมกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้นด้วย 
อีกทั้งเด็กรุ่นใหม่ที่อยู่ในเขตโรงเรียนใกล้ๆ นากอร์โน-การาบาฮ์ หรือชุมชนที่อาศัย 
ร่วมกับชาวอาเซอร์ไบจาน ที่ผ่านการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาในระดับโรงเรียน 
แล้ว เป็นที่น่าสังเกตว่า เด็กเหล่านั้นไม่มีการแสดงถึงความเกลียดชัง หรือโกรธแค้น 
ชาวอาเซอร์ไบจานจากกรณีความขัดแย้งนากอร์โน-การาบาฮ์ (Palandjian, 2012) 
เม่ือมองไปท่ีหลักสูตรการเรียนการสอนสันติภาพในโรงเรียนน่ีอยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่าว ได้มี 
การบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนปกติเข้ากับการเรียนการสอนสันติภาพ 
ศึกษา และการยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น เช่น วิชาประวัติศาสตร์ ครูผู้สอน 
ได้อธิบายช่วงระยะเวลาทางประวัติศาสตร์ที่อาร์มีเนียอยู่อย่างสันติ และอธิบาย 
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามความจริงที่เกิดขึ้น แม้แต่วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาต่าง 
ประเทศก็นำวิถีชีวิตประจำวันเข้ามาผสานในการอธิบายปรากฏการณ์ความขัดแย้ง 
ที่เกิดขึ้น (Palandjian, 2013, p. 3) เช่น การเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ 
ในหัวข้อในการแก้สมการ ผู้สอนได้สอดแทรกการเปรียบเทียบการสร้างสมดุล 
ของสมการกับการสร้างสมดุลของความขัดแย้งภายใต้กระบวนการสันติภาพ 
(Palandjian, 2013) เป็นต้น  ของการเรียนการสอนเกี่ยวกับการยอมรับฟัง 
ความคิดเห็นจากผู้อื่นเป็นเรื่องยากที่ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ดังนั้นผู้สอนส่วนใหญ่ใน 
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โรงเรียนจะผสานการเรียนการสอนเกี่ยวกับการยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น 
ร่วมกับสิทธิมนุษยชน และการสอนในหัวข้อดังกล่าว เป็นในรูปแบบการสอนเพื่อให้ 
ตัวผู้เรียนมีความเคารพในสิทธิของผู้อื ่น ในฐานะที่เป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 
(Palandjian, 2012) เพียงแตกต่างในเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยกรณ ี
ตัวอย่างจากกิจกรรมในชั้นเรียนที่ผ่านประสบการณ์ครูผู้สอนในโรงเรียนก็คือ 
ผู้สอนได้ทำกิจกรรมอภิปราย และระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “ความขัดแย้ง 
นากอร์โน-การาบาฮ์ ภายใต้กระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติภาพในช้ัน 
เรียนเกรด 12 หลังจากการบรรยายเรื่องความขัดแย้งนากอร์โน-การาบาฮ์จากผู้สอน 
เรื่องที่น่าสนใจจากกิจกรรมในห้องเรียนนี้คือ  เด็กนักเรียนในชั้นเรียนได้กระตือรือร้น 
ในการแบ่งออกเป็นสองกลุ่มตามตัวละครคู่ขัดแย้ง เพ่ือเตรียมการอภิปรายในช้ันเรียน 
โดยจุดมุ่งหมายของผู้สอนในกิจกรรมนี้คือ การที่นักเรียนในชั้นเรียนทุกคนเข้าใจใน 
มุมมอง ความคิด และความรู้สึก ของชาวอาเซอร์ไบจานที่มีต่อความขัดแย้งดังกล่าว 
และข้อสรุปจากกิจกรรมการอภิปรายในชั้นเรียนคือ การแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
ควรผ่านการเจรจาสันติภาพของคู่ขัดแย้ง (Palandjian, 2013, p. 3)

อินเดีย: บทบาทของการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาในดินแดนแห่งความ 
หลากหลาย
 อินเดียเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ศาสนา 
ภาษา  และอื่น ๆ อีกมากมาย ภายใต้พื้นที่ 3.3 ตารางกิโลเมตร กับประชากร 1.2 
พันล้านคน (CIA, 2014) ดังน้ันการจัดการความหลากหลายต่างๆ ในอินเดีย ส่งผลให้ 
การเรียนการสอนสันติภาพศึกษามีบทบาทสำคัญให้การขับเคลื่อนสมดุลในสังคม 
อินเดียไม่ให้พังทลายไปกับการแบ่งแยก หรือการเลือกปฏิบัติ (Discrimination) 
ดังที่รัฐธรรมนูญประเทศอินเดียได้บัญญัติไว้ในมาตราที่ 14 และ 15  ในหมวดสิทธิ 
ขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวอินเดีย ที่รัฐจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อประชาชน 
บนพื้นฐานของ การเกิด ศาสนา ชาติพันธุ์ ชนชั้นหรือวรรณะ เพศ ถิ่นที่เกิด และอื่นๆ 
ที่สามารถทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติได้ (Ministry of Law and Justice, 2007) 
ในสภาวะสังคมที่มีความหลากหลายความอดทนอดกลั้น การเคารพสิทธิกันและกัน 
และการยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น จึงเป็นกลไกที่สำคัญมากที่ทำให้สังคม 
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แห่งความหลากหลายขนาดใหญ่สามารถคงอยู่ได้  ความอดทนอดกล้ันต่อความแตกต่าง 
ทั้งในเรื่องภาษา ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม แต่ความอดทนอดกลั้นการเคารพสิทธิ 
กันและกัน และ การยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นยังไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็ม 
ที่ในอินเดีย สังเกตได้จาก ข่าวการทำร้ายร่างกายคนต่างชาติพันธุ์ที่มาจากรัฐทาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย5  เช่น นากาแลนด์ มณีปุระ หรือ อรุณาจัลประเทศ 
(Upadhyaya, 2014) นอกจากนี้ นอกจากมีการแบ่งแยกกันทางชาติพันธุ์แล้ว 
อินเดียยังมีการแบ่งแยกกันทางศาสนา และภาษาอีกด้วย  ประชาชนส่วนใหญ่ของ 
อินเดียนับถือศาสนาฮินดูโดยคิดเป็นร้อยละ 80.5 และมีการใช้ภาษาฮินดีเป็นภาษา 
แม่ร้อยละ 41 ของคนอินเดียทั้งหมด (CIA, 2014) แต่มุสลิมในอินเดียเป็นชนกลุ่ม 
น้อยมากอันดับที่ 2 คิดร้อยละ 14.6 มีจำนวนประชากรมุสลิมประมาณ 177 ล้านคน 
(Indiaonlinepages.com, 2015) จากประชากรอินเดียทั้งประเทศ และนิยมใช้ 
ภาษาอุรดูเป็นหลักในการสื่อสารเนื่องจากตัวอักษรของภาษาอุรดูมาจากตัวอักษร 
ภาษาอาหรับ  ถึงแม้ว่าภาษาอุรดูเป็นหนึ่งในภาษาราชการของอินเดีย แต่ถูกเลือก 
ปฏิบัติจากระบบศึกษารัฐบาลของรัฐอุตระประเทศโดยการไม่อนุมัติภาษาอุรดูเป็น 
หน่ึงในวิชาเลือกของโรงเรียน ย่ิงไปกว่าน้ันกลับเสนอให้ภาษาสันสกฤตในวิชาเลือกภาษา 
อินเดียสมัยใหม่แทน (Hasan, 2002) การทำให้สังคมที่มีความหลากหลายสูงอย่าง 
อินเดียมีความสมดุลระหว่างชาติพันธุ์ ภาษา วรรณะ และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
ระหว่างกัน อินเดียใช้ระบบการศึกษาเป็นเครื่องมือในการรักษาสมดุล และไม่ให้เกิด 
การแตกแยกภายในสังคม
 หลังจากได้รับเอกราชจากจักรวรรดินิยมอังกฤษ นายกรัฐมนตรีได้พยายาม 
ทำให้ระบบการศึกษาของอินเดียเป็นระบบการศึกษาที่เป็นเรื่องของทางโลกวิสัย 
(Secular) พร้อมมีการให้สิทธิพิเศษทางการศึกษา (Affirmative Action) หรือ การใช้ 
นโยบายเลือกปฏิบัติในเชิงบวกกับผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เช่น นักศึกษาที ่
อยู่ในวรรณะล่างในศาสนาฮินดู (Scheduled Castes: SCs) นักศึกษาที่มาจากชน 
เผ่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Scheduled Tribes: STs) และ นักศึกษาอ่ืนๆ ท่ีอยู่ 

  
5
รัฐจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียมี 8 รัฐ  คือ อัสสัม นากาแลนด์ มณีปุระ อรุณาจัลประเทศ มิโซรัม ตริปุระ เมฆาลัย 

และ สิกขิม ส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์มองโกลอยด์ ใช้ภาษาตระกูล Tibeto-Burmese และ นับถือศาสนาคริสต์ หน้าตาของประชาชนภา
คตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียส่วนใหญ่ จะใกล้เคียงกับชาวพม่า ลาว และ ไทย ซึ่งจะแตกต่างกับชาวอินเดียกระแสหลักที่เป็นชาติ
พันธุ์ คอเคซอยด์ แบบ Indo-Aryan และ Dravidian
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ในสถานะด้อยโอกาสทางสังคม (Other Backward Class) เพื่อให้ทุกคนเท่าเทียมกัน 
ในทางศึกษา แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรทางการศึกษาของอินเดียทั่วประเทศได้ใช้ 
หลักสูตรทางการศึกษาแกนกลางจาก คณะกรรมการวิจัยและการฝึกอบรมทางการ 
ศึกษาแห่งชาติ (NCERT, 2005) โดยยังไม่มีการเปิดพื้นที่ให้กับภูมิปัญญา 
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในรัฐต่างๆ ที่มี 29 รัฐทั่วประเทศอินเดีย6  โดยหลักสูตร 
การเรียนการสอนทั่วประเทศจะถูกกำหนดจาก NCERT ทุกโรงเรียนของรัฐต้องใช้ 
หลักสูตร และต้องใช้หนังสือที่ NCERT รับรอง ดังนั้นเด็กนักเรียนจากทั่วประเทศจะ 
มีความเข้าใจตรงกันในประวัติศาสตร์ของอินเดีย วีรบุรุษในประวัติศาสตร์ของอินเดีย 
เช่น เนห์รู หรือ คานธี เข้าใจในวัฒนธรรมอินเดีย และศาสนาฮินดูเหมือนกันท่ัวประเทศ 
 ถึงแม้ว่าการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาในอินเดียจะไม่มีรูปธรรมอย่าง 
ชัดเจน (Tint & Prasad, 2007; Prasad, 1998) แต่การเรียนการสอนแกนกลาง 
ของ NCERT ได้สอดแทรกปรัชญาของ มหาตมะ คานธี เรื่องอหิงสา (AHIMSA) 
และสัตยาเคราะห์ (SATYAGRAHA) ในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของอินเดีย 
และนโยบายการศึกษาแห่งชาติ (1986) ของอินเดีย ที่ได้เพิ่มเติมในปี 1992 
ได้มีการบัญญัติอย่างชัดเจนในการ “ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ... ในสนับสนุนโอกาส 
อย่างเท่าเทียมกันไม่เพียงต่อการเข้าถึงการศึกษาเท่าน้ัน แต่รวมไปถึงสภาวะท่ีอำนวย 
ให้สำเร็จทางการศึกษาด้วย ...” นโยบายดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสอดแทรก 
การเรียนการสอนทางด้านสิทธิมนุษยชนในหลักสูตรการเรียนการสอนแกนกลาง 
ของ NCERT (Pandy, 2000) ตัวอย่างของแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรก 
สิทธิมนุษยชนลงไปคือ วิชา “Human Ecology and Family Sciences (Classes 
XI-XII7)” (2005) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างความเข้าใจระหว่างตัว ครอบครัว 
และสังคม … สามารถพัฒนาในการคิดวิเคราะห์ในเรื่องความละเอียดอ่อน และ 
เข้าใจในประเด็นความหลากหลาย และความเท่าเทียมกัน  ดังนั้นถึงอินเดียยังไม่มี
การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาที่เป็นหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมมาสอดแทรกใน 

6
สัมภาษณ์นักศึกษา JNU เมื่อ 2 มีนาคม 2558

7
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในอินเดีย … ผู้ที่ศึกษาจนจบปีที่ 10 (Standard X) จะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา แต่หากต้อง

การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต้องศึกษาต่อในโรงเรียนอีก 2 ปี (Standards XI-XII) ตามหลักสูตรและระบบการวัดผลของคณะกรร
มการกลางมัธยมศึกษา (Central Board of Secondary Education - CBSE) หรือสภาวัดผลการศึกษาในโรงเรียนอินเดีย (Council 
for the Indian School Certificate Examinations - CISCE) เพื่อนำผลการศึกษาไปยื่นสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยและสถา
บันการศึกษาขั้นสูง (สถานเอกอัคราชทูตไทยกรุงนิวเดลี, 2007)
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หลักสูตรการเรียนการสอนในแกนหลักของ NCERT แต่การสอดแทรกการเรียน 
การสอนทางด้านสิทธิมนุษยชนในหลักสูตรการเรียนการสอนแกนกลางของอินเดีย 
สามารถนับได้ว่า เป็นการเริ่มต้นที่สามารถพัฒนาไปเป็นการเรียนการสอนสันติภาพ 
ศึกษา อีกท้ัง การเรียนการสอนทางด้านสิทธิมนุษยชน ถือเป็นแขนงหน่ึงของการเรียน 
การสอนสันติภาพศึกษา ตามทฤษฎีการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาของ Ian Harris 
(Harris, 2007) และ ในอนาคตข้างหน้า การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาในอินเดีย
จะมีบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในการคงไว้ซึ่งสังคมที่พหุวัฒนธรรม และชาติพันธุ์ 
ที่มีประชากรถึง 1.2 พันล้านคน

แนวโน้มการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาในไทย
 การนำการเรียนการสอนสันติภาพศึกษามาสอดแทรกในหลักสูตรการเรียน 
การสอนในไทย เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับนักการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา ครู  
อาจารย์ และนักกิจกรรมในไทย เพราะการเรียนการสอนไทยมีหลักสูตรแกนเหมือนกัน 
ท้ังประเทศโดยยึดโยงกับส่วนกลางในการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน 
เป็นตามรูปแบบการปกครองในเมืองไทยที่เป็นการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง (บุญยิ่ง 
ประทุม, 2553)  ดังนั้นการนำการเรียนการสอนสันติภาพศึกษามาปรับใช้ในไทย 
จะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างแกนของหลักสูตรการเรียนการสอนไทย 
ต้องกระทำโดยส่วนกลางเท่านั้น ดังนั้นการพยายามสอดแทรกหลักสูตรการเรียน 
การสอนสันติภาพศึกษาในหลักสูตรปกติเป็นเรื่องยากยิ่งในระบบการศึกษาไทย 
ย่ิงในขณะน้ี สังคมไทยเข้าสู่สภาวะความขัดแย้งภายในประเทศท้ังการเมืองส่วนกลาง 
และปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาจะ
เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง 
สันติภาพให้เกิดข้ึนมาในไทย การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาในไทยไม่มีการกระทำ 
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น อาร์มีเนีย   หลักสูตรการเรียนการสอนมากจากส่วนกลาง 
เหมือนกับอินเดีย แต่สิ่งที่อินเดียแตกต่างกับไทยคือ รัฐบาลอินเดียตระหนักและ 
พยายามที่จะสร้างประเทศที่มีความเท่าเทียมกันทางการศึกษาอย่างแท้จริง เริ่มมีการ 
สอดแทรกการเรียนการสอนเกี่ยวกับมนุษยชนในหลักสูตรการเรียนรู้ การใช้นโยบาย 
ให้สิทธิพิเศษทางการศึกษากับนักเรียนนักศึกษาที่ด้อยโอกาสมีการกระทำอย่างจริง
จังและเข้มงวดในการตรวจสอบสิทธิของผู้ได้รับสิทธิพิเศษ8  
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 ถึงแม้ว่า ไทยยังไม่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสันติภาพอย่างเป็นรูปธรรม  
แต่กลุ่มภาคประชาสังคมที่พยายามผลักดันเรื่องนี้ เช่น องค์กรนิรโทษกรรมสากล 
ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) ได้ใช้การผลักดันเชิงนโยบาย 
และ การทำกิจกรรมเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของครูผู้สอน รวมไปถึงผู้เรียน ให้มีทัศนคติ 
ที่ดีต่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนโดยร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิ 
และมนุษยชนแห่งชาติ แต่การสลายอคติในครูผู้สอน และผู้บริหารสถาบันการศึกษา  
ที่มักมีทัศนคติในเรื่องสิทธิมนุษยชนมีค่าเท่ากับการประท้วง การเจรจาต่อรอง และ 
การต่อสู้ทางการเมือง อีกทั้งการขาดการสนับสนุนเชิงนโยบายการศึกษาในเรื่อง 
การเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Thongthirakul, 2009)  ในจังหวัด 
ชายแดนใต้ด้วยเช่นกัน มีภาคประชาสังคมที่เข้าใจถึงข้อกำกัดในเรื่องการเรียน 
การสอนสันติภาพศึกษาของระบบการศึกษาไทย กลุ่มผู้นำกิจกรรมในภาคประชาสังคม 
ในจังหวัดชายแดนได้รวมตัวกันสร้างวิทยาลัยประชาชนขึ้นมา เพื่อเป็นพื้นที่กลางใน
การเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในจังหวัดความแดนใต้ 
(Foundation, 2014) และขยายสมาชิกจากกลุ่มผู้นำกิจกรรมของภาคประชาสังคม 
ในพื้นที่ ไปเป็นผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้นำนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ และผ่านการ 
คัดเลือกใบสมัครจากคณะกรรมการวิทยาลัยชุมชน นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยในการ 
เรียนการสอนสันติภาพศึกษาในไทยมีอยู่น้อยมาก งานศึกษาวิจัยที่ใกล้เคียงที่สุดเป็น 
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ของ จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์ (2557)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับ 
“การศึกษาองค์ประกอบและการเสริมสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของการอยู่ 
ร่วมกันอย่างสันติสุขที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
ด้วยรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK” การศึกษาดังกล่าวเป็นการ 
สร้างรูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ SANTISUK เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะพึง 
ประสงค์ของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยในพื้นที่สาม 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาดังกล่าวเป็นการสร้างรูปแบบการเรียนการสอน 
สันติภาพศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย ในรูปแบบ SANTISUK ที่มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 
(จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์, 2557)

  
8
ผู้ได้รับสิทธิพิเศษในการศึกษาต้องมีใบยืนยันจากทางการอินเดียว่าอยู่ในสถานะ SCs STs และ OBCs (อ้างแล้ว; สัมภาษณ์นักศึกษา 

JNU)
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1 ร่วมแสดงความคิดเห็น (Share ideas together: S)
2 ร่วมยืนยันจุดมุ่งหมาย (Assure agreement together: A)
3 ร่วมสร้างเครือข่ายประสบการณ์ใหม่ (New experiences network organize  
   together: N)
4 ร่วมลงมือปฏิบัติ (Take action together: T)
5 ร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหา (Identify problems for solving together: I)
6 ร่วมแลกเปลี่ยนความเข้าใจทางวัฒนธรรม (Share cultural understanding 
   together: S)
7 ร่วมสร้างความกลมเกลียวในความหลากหลาย (Unite together in diversity: U)
8 ร่วมขยายความรู้ด้วยการจัดการ (Knowledge management broadcast 
   together: K)
 งานศึกษาวิจัยดังกล่าวเป็นการริเริ่มใช้การเรียนการสอนสันติภาพศึกษา 
สอดแทรกในหลักสูตรแกนกลางของระบบการศึกษาไทย และสามารถนำไป 
ประยุกต์ใช้ได้ในบริบทความขัดแย้งที่ยืดเยื้อของจังหวัดชายแดนใต้ 

กษมา จิตร์ภิรมย์ศรี

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้  ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2558) หน้า 53-76



73

บทสรุป 
 ประสบการณ์การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาจากต่างประเทศสามารถ 
นำมาประยุกต์ใช้ได้กับระบบการศึกษาของไทย ทางภาครัฐต้องมีนโยบายส่งเสริม 
อย่างชัดเจน  และเห็นคุณค่าของการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาที่จะช่วยลด 
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ได้แก่ ความขัดแย้งทางการอุดมการณ์ทาง 
การเมืองที่ศูนย์กลางอำนาจของประเทศไทย และความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในจังหวัด 
ชายแดนใต้  ท้ังน้ี การเรียนการสอนสันติภาพศึกษาไม่ใช่กระบวนการท่ีสามารถกระทำ 
และเห็นผลได้ในระยะสั้น หากแต่ว่าต้องใช้เวลาในพัฒนากระบวนการเรียนรู้ กระทำ 
อย่างต่อเนื่อง ทุกวันนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า คนไทยมีความอดทนอดกลั้น 
ลดลง พร้อมกับยอมรับในความแตกต่างระหว่างกันได้อย่างน้อยลง  รวมไปถึงการ 
นำไปสู่ความเชื่อว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่น (Ethnocentrism) โดยความขัดแย้งที่เกิด 
ในไทยทั้งสิ้นเกิดมาจากความเชื่อดังกล่าว ดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมการเรียน 
การสอนสันติภาพศึกษาโดยใช้ประสบการณ์จากประเทศที่ประสบความสำเร็จ หรือ 
พัฒนาการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของไทยเอง เด็กไทย 
รุ่นใหม่จะได้มีภูมิคุ้มกันต่อความขัดแย้งที่ฝังตัวอยู่ในอุดมการณ์ทางการเมืองไทย 
และความแตกต่างระหว่างชาติพันธุ์ การริเริ่มของภาคประชาสังคมถือว่าเป็นเริ่มต้น 
ในทางที่ดีของการเรียนการสอนสันติภาพศึกษาในไทย เนื่องจากภาคประชาสังคมมี
ความคล่องตัว และยืดหยุ่นมากกว่าระบบราชการที่แข็ง และการปรับเปลี่ยนระบบ 
ต้องใช้เวลา การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเป็นตัวเลือกที่ดีใน 
การร่วมพัฒนาการเรียนการสอนสันติภาพศึกษา และปรับปรุงระบบการเรียนการสอน 
ในไทยให้มีความเปิดกว้างในการยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน รวมไปถึงการเรียน 
การสอนสันติภาพศึกษาจะเป็นกลไกสำคัญในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ 
ปาตานี ให้เกิดการเรียนรู้ในความแตกต่าง และความเห็นอกเห็นใจระหว่างกัน รวมไป 
ถึงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความต้านทานต่อการใช้ความรุนแรงในการ 
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทุกองคาพยพ
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