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ทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังท่ี 5 
 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน”  

 ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 
 

  การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีข้อมูลขา่วสารต่างๆ ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบ
กับเด็กและเยาวชนทั้งในด้านความเจริญก้าวหน้า และปัญหาสังคม การแก้ไขปัญหาในรูปแบบที่เป็นองค์รวมคือ
การมองปัญหาทั้งระบบ  เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น และสะท้อนให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ข้อมูลความคิดและ
ความต้องการที่แท้จริง การเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการถ่ายทอดความรู้ และเรียนรู้จากผู้มีความรู้ดีและมี
ประสบการณ์ที่เหมาะสม จะสามารถเข้าถึงข้อมลูความรู้ที่เป็นประโยชน์ และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
คณะอนกุรรมการทูตสันติภาพฝูายวิชาการและการศึกษา มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จึงจัด
สนทนา “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” โดยมีทูตสันติภาพ ผู้มีความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเยาวชน รวมทั้ง
แกนนําเยาวชนร่วมระดมสมอง สนทนาแลกเปลีย่นความคิดเห็นมาแล้ว  11 ครั้ง ซึ่งคณะสนทนาสันติภาพได้เห็น
ความสําคัญของแนวคิดและกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีจิต
อาสาเพ่ือสังคม ขณะนี้อยู่ในช่วงร่วมกันออกแบบ และหากระบวนการที่เหมาะสมในการสร้างต้นกล้าสันติภาพให้
เกิดขึ้นกับชุมชนและเยาวชน โดยเน้นความสําคัญในการมองเห็นถึงคุณค่าของเยาวชน สําหรับนํามาใช้เป็นเนื้อหา
ในการสร้างต้นกล้าเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ด้วยความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และมีอุดมการณ์เพื่อ
ส่วนรวม เพื่อสามารถลด และแก้ไขปญัหาเด็กเยาวชนได้อย่างย่ังยืนต่อไป   
  คณะอนกุรรมการทูตสันติภาพฝูายวิชาการฯ จึงจัดกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ 
(Open Forum)ไปรับฟังการบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนํากระบวนการการสร้างเมล็ด
พันธ์ุสันติวิธี และการขยายกล้าเมล็ดพันธ์ุสันติวิธี เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับนํามาศึกษาในการ
สนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสนทนาสันติภาพ ทูตสันติภาพ และผู้ทํางานเกี่ยวกับสันติภาพได้รับความรู้ 

ความเข้าใจในการนําแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการจัดการสร้างแรงจูงใจให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
และมีจิตอาสาเพ่ือสังคมมาใช้เป็นเนื้อหาในการสร้างต้นกล้าเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐบาลและองค์กรเอกชนที่ทํางาน
เกี่ยวกับการปฺองกันและแกไ้ขปัญหาเด็กและเยาวชน  
 

ระยะเวลาดาํเนินการ วันจันทร์ที่ 18  มิถุนายน 2555 
 

สถานที่จัดโครงการ  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  จ.นครปฐม 
 

กลุ่มเปา้หมาย  คณะสนทนาสันติภาพ ทูตสันติภาพ และผู้ทํางานด้านเยาวชน จํานวน 40 คน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ สํานักงานเลขานกุารทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 
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กําหนดการทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 5 
 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกลา้เยาวชน”  

 วันจันทร์ที่ 18  มิถุนายน 2555 ระหว่างเวลา 13.30 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 5 มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

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

09.30 น. คณะทํางานสนทนาสันติภาพออกเดินทางจากอาคารมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ  
 

10.30 น. คณะสนทนาสันติภาพออกเดินทางจากอาคารมลูนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ  
 

12.00 น. เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหิดล /รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 

13.00 น. คณะกรรมการมลูนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ทูตสันติภาพ และคณะจากโครงการ  
  สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชนพบกันที่ชั้น 5 อาคารอธิการบดี ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที 
 

13.30 น. รศ.ดร. ภิรมย์  จ่ันถาวร ผู้นําคณะแกนนําสนทนาสันติภาพ รองประธานอนุกรรมการ 
 ทูตสันติภาพฝูายวิชาการและการศึกษา กล่าวแนะนําคณะสนทนาสันติภาพ 

 

13.40 น. กล่าวต้อนรับ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารยป์าริชาด สุวรรณบุบผา  
 ผู้อํานวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

แนะนําความเป็นมาของสถาบันสิทธมินุษยชนและสันติศึกษา  
  โดย ดร. โคทม อารียา อาจารย์ประจําสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา   
กล่าวแนะนําสถาบันสทิธิมนุษยชนและสันติศึกษา  
  โดย  นางสาวอธิฐาน์  คงทรัพย์   นักวิชาการศึกษา 

  นําเสนอโครง การกําปงซือแน : หมู่บ้านแห่งความสุข และโครงการค่ายเมล็ดพันธ์สันติวิถี  
   โดย  นางสาวพรพิมล พลพร้อม เจ้าหน้าที่ฝูายการศึกษา 
  นําเสนอโครงการค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส์)สันติ ริอ่านการเมือง”   
   โดย  นางสาวศิริพร  เพ็งจันทร์  เจ้าหน้าที่ฝูายบุคคล 
 

15.00 น. สนทนาสันติภาพ และแลกเปลีย่นความคิดเห็นเกีย่วกับการนาํกระบวนการสรา้งและขยายกล้าเมลด็
พันธุ์สนัติวิธีมาใช้ในการสร้างต้นกล้าสันติภาพ 

 

16.50 น.  กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก 
   โดย  ศ. กีรติ บุญเจือ รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 
  ถ่ายภาพร่วมกัน 
  คณะสนทนาสันติภาพฯ เดินทางกลับ 
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กล่าวต้อนรับ  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาด สุวรรณบุบผา   
  ผู้อํานวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  
 มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ขอบพระคุณมากนะคะ ทุกๆ ท่านทีม่าในวันนี ้ ดิฉันขอกล่าวต้อนรับอีกครั้งหนึ่ง ดีใจนะคะที่มีอาจารย์

หลายๆ ท่านมาในวันนี้ ดิฉันเองก็เคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์กีรติ  ดีใจนะคะที่ได้เจอทุกๆ ท่านที่มาในวันนี้ และเป็น

โอกาสที่ดีที่เราได้พบหน้ากัน สําหรับในวันนี้เราจะสบายๆ และเราจะเรียนรู้ร่วมกันนะค่ะ ในเบื้องต้นจะให้ท่าน

ได้รู้จักกับทางสถาบันนะคะ โดยมีคุณอธิษฐานจะมานําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ

ศึกษา ต่อไปก็จะเป็นงานของสถาบันในเร่ืองเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพซ่ึงเป็นคอร์สที่จัดกับเด็กและ

เยาวชน มีผู้รับผิดชอบโครงการที่จัดขึ้นในภาคใต้ในหลายระดับ และในระดับภูมิภาคด้วยนะคะ  จากนั้นเราเองก็

อยากจะทราบว่าทางมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ทําเกี่ยวกับอะไรบ้าง แล้วมีทางไหนบ้างที่เราจะ

เช่ือมต่อกันได้บา้ง ก็ขอเรียนเชิญอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยนะคะ  

  กล่าวแนะนําคณะสนทนาสันติภาพ 

  โดย รศ.ดร. ภิรมย์  จั่นถาวร   
 ผู้นําคณะแกนนําสนทนาสันติภาพ  รองประธาน 
 อนุกรรมการทูตสันติภาพฝูายวิชาการและการศึกษา   

 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นมูลนิธิที่กอ่ตั้งขึ้นมาโดยมีประธานคนแรกคอื ท่านพลเอก
สายหยุด เกิดผล คนที่ 2 คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์  เจริญไทยทวี คนปัจจุบันคือ ท่านพลเอกเทอดศักดิ ์  
มารมย์ มูลนิธิฯ นี้ โดยเร่ิมต้นท่านสาธุคุณมูน เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ในการมองมนุษย์ในวิธีที่ผมคิดว่าเป็นสันติ ใน
สันติวิธีในการมองมนุษย์ที่กว้าง กิจกรรมของมูลนิธิฯหรืองานของมูลนิธิฯ เรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทํากิจกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมครูอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลกฯ โดยมี ศ.กีรติ  บุญเจือ เป็นประธาน และมี
หน่วยงานที่เกี่ยวกับสตรี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเร่ืองของศาสนา ทูตสันติภาพ และเยาวชน ส่วนงานในเร่ือง
ของศาสนานั้นทางมลูนิธิฯ เองก็ได้ให้ความสําคญัมาก กิจกรรมที่ทําต่อเนือ่งและทําให้มูลนิธิฯ มีช่ือเสียงคือ การ
ก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ คือการรวมรวมเอาศาสนาต่างๆ ในประเทศไทยมาร่วมกันคิด ร่วมกันทํา และ
นี่ก็เป็นข้อตกลงที่ทําให้กับสังคมเห็น 
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กล่าวแนะนําความเป็นมาของ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
     โดย ดร. โคทม อารียา   
 อาจารย์ประจําสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
 ผู้ก่อตั้งสถาบันฯ 

ว่าสันติภาพมีสิทธ์ิที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย เพราะว่าในมิติศาสนาก็มีองค์กรศาสนาในประเทศไทยนั้นมี
ทางออกร่วมกัน ส่วนในด้านงานของทูตสันติภาพ ในองค์กรก็มองว่าการมีส่วนร่วมไปสู่สันติภาพนั้นควรที่จะมี
บุคคลที่มีผลงาน โดยมีคณะกรรมการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพราะงานนี้ไมม่ีรางวัลตอบแทน และ
บุคคลที่ไดม้านั้น เป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะและไม่ไดมุ้่งผลประโยชน์ และนี่ก็เป็นงานส่วนหนึ่ง งานของทูต
สันติภาพ ก็มีในด้านของงานวิชาการ โดยมีท่านทูตอัษฎา ชัยนาม เป็นประธาน และมีกระผมเป็นรองประธาน เพื่อ
ช่วยในการขับเคลื่อนงานของทูตสันติภาพมีชีวิตชีวา เพราะฉะนั้น Forum  ของเรา สนทนาสันติภาพ “สันติภาพสู่
ต้นกล้าเยาวชน” นั้น ก็จะเป็นงานที่ต่อยอดจากงานวิชาการของทูตสันติภาพ เป็นการต่อยอดอุดมการณ์ที่มอียู่ใน
โลกนี้ และคณะทูตสันติภาพเองก็สนใจองค์การที่ทํางานในแบบเดียวกัน มหาวิทยาลัยมหิดลก็เป็นสถาบันที่เรา
สนใจ เพราะมีทั้งงานในด้านวิชาการ มีกิจกรรมต่างๆ ที่เราสนใจ และทางมูลนิธิฯ ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
การประชุมโดยการนําเอาเครือข่าย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้กัน เพื่อศึกษากระบวนการทํางาน เราเคยไปศึกษาเกี่ยวกับหน่วยงานราชการการที่ จ.
พระนครศรีอยุธยา โดยไปศึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัดที่ท่านมีวิสัยทัศน์ในการเปิดกว้างให้เด็กและเยาวชนได้มี
โอกาสทํากิจกรรม นี่คือตัวอย่าง และเราเองยังพบโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเด็กนักเรียน ชุมชน และวัด ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ดังนั้นเราเห็นได้ว่าแม้กระทั่ง
ประธานของเรา ท่านพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์  ท่านเป็นประธานมูลนิธิฯ ที่เป็นประธานวิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี เป็นโรงเรียนในหน่วยอาชีวะที่ได้รับความสนใจมาก เพราะท่านเป็นคนทันสมัย  นําเอา
ความรู้เทคโนโลยีเข้ามา แล้วท่านไม่พยายามทีจ่ะต่อยอดให้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น แต่ท่านจะพยายามรักษา
ระดับปวช.-ปวส. ของท่านให้มีคุณภาพมากย่ิงขึน้ และให้เด็กทุกคนที่จบจากที่นั้นมีงานทํา นี่เป็นตัวอย่างงานที่เรา
ได้ทําครับ ขอบคุณครับ  

  สวัสดีครับ กระผมขอเรียนความเป็นมาสักนิดนะครับว่า  สถาบันได้เร่ิมกอ่ตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 
2547 และต้นปี พ.ศ.2548 โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้กอ่ตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีขึ้น สืบเนื่องจากเหตุการณ์
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ก่อนหน้านั้น ศูนย์สิทธิมนุษยชนได้ก่อตั้งมาก่อนประมาณ 
15 ปี โดยปีที่แล้วมีได้มีดําริที่จะเอาศูนย์สิทธิมนุษยชนและศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมารวมกัน โดยใช้ช่ือว่า 
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล กระผมขอเรียนเกี่ยวกับเร่ืองศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติ
วิธีเล็กน้อยนะครับว่า นอกเหนือจากเร่ือง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ซ่ึงเราตีความว่าเป็นความขัดแย้งในด้านอัต
ลักษณ์ และชาติพันธุ์ ก็มีกิจกรรมในด้านอืน่อีก เช่น ความขัดแย้งทางด้านการเมือง อีกเร่ืองหนึง่คือความขัดแย้ง
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และเราเองก็สนใจปัญหาที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านบ้างนะครับ แต่ยัง 



7 

 

ทําไม่มากนัก คณุพรพิมลและคุณหญิงเองก็สนใจในเร่ืองของเยาวชน รวมถึงเยาวชนในประเทศกัมพูชาด้วยนะ
ครับ  ซึ่งปัจจุบันยังมีปัญหาบาดหมางกันอยู่บ้าง ร่วมกับอาจารย์กีรติแล้วเราพยายามทําสภานานาศาสนาเพื่อ
สันติภาพ ซึ่งเป็นเครือข่ายของสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในระดับโลก เราก็มีความสัมพันธ์ร่วมกับเขาด้วย
และนี้ก็เป็นในระดับประเทศนะครับ  ถ้าถามว่าทําแล้วได้อะไร เร่ืองนี้พูดยากนะ กระผมคิดว่าสันติภาพเราต้องทํา
อยู่ตลอดเวลานะครับ รวมถึงเป็นเปฺาหมายสูงสุด นี่คือแนวคิดคร่าวๆ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสนัติวิธี แต่ตอนนี้
เปลี่ยนเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ปาริชาด สุวรรณบุบผา 
เป็นผู้อํานวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลต่อครับ ขอบคุณครับ 

  ตามที่ ดร.โคทม  ได้เล่าให้ฟังนะคะว่า เมื่อก่อน 2 ศูนย์นี้แยกออกจากกัน ภายหลังมหาวิยาลัยได้มี
นโยบายให้ 2 ศูนย์นี้ควบรวม จึงกลายเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งในเดือน
กรกฎาคมนี้ จะครบรอบ 1 ปีในการรวมเป็นสถาบัน   
 ปรัชญา คือ  เน้นการเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนและสันติวัฒนธรรมให้เกิดขึ้น  เพื่อความยุติธรรมและ 
           ประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์   
 วิสัยทัศน์ คือ เน้นการมีบทบาทด้านวิชาการและปัญญาปฏิบัติ  ซึ่งปัญญาปฏิบัติ ในที่นี้หมายถึง การปฏิบัติ 
   การลงมือทําในพื้นที่จริงเพื่อนํามาสู่การพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งในด้านสิทธิมนุษยชนและ
   สันติภาพ  
  พันธกิจ คือ   เป็นสถาบันวิชาการ ที่เน้นในเร่ืองของการสร้างศาสตร์และศิลป์ในด้านของการเรียนรู้ เชิง
   วิพากษ์ในด้านสิทธิมนุษยชน และการสร้างสันติภาพ รวมทั้งการสร้างคนในการนําศาสตร์
   และศิลป์นี้ไปใช้ในสังคมต่อไป  
 ยุทธศาสตร์ ในการทํางาน แบ่งเป็น 6 ด้านด้วยกัน ด้านการจัดการการบริหารภายในองค์กร  ซึ่งในด้านการ
จัดการการบริหารสถาบัน และการจัดการในเร่ืองของความสุขของคนทํางานซึ่งเป็นเร่ืองที่สําคัญ  ด้านการวิจัย 
ด้านการเรียนการสอน การบริการด้านวิชาการที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม และในด้านของการสื่อสารกับ
สังคม ที่เรากําลังพยายามทําอยู่ในขณะนี้  เร่ืองของสื่อสารสนเทศต่างๆ ที่เผยแพร่ออกสู่สังคมในวงกว้าง  งาน
สร้างเครือข่าย สร้างความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้น  และเนื่องจากการเป็น 2 ศูนย์ที่แยกออกจากกัน โดยการ
นําเสนอ จึงขอแยกไปในแต่ละฝูายที่ทํางานร่วมกัน โดยมีงานหลัก ในด้านสิทธิมนุษยชน มีแนวทางการทํางานที่
เน้นเร่ืองการศึกษาวิจัย และการสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน การตระหนักรู้ในเร่ืองของสิทธิ  การสร้างความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  ในงานของเราการสร้างความร่วมมือก็เป็นสิ่งที่สําคัญ ในการสร้างความร่วมมือกับองค์กร
ต่างๆ  ส่วนงานด้านสันติ  แนวทางการดําเนินงานเราจะใช้หลักของความแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง เน้นในเร่ือง
สันติวัฒนธรรม เพื่อปฺองกันไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นในสังคม  การดําเนินงานที่ผ่านมา ทางสถาบันจะเน้น 

กล่าวแนะนํา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  
 โดย นางสาวอธิฐาน์  คงทรัพย์   นักวิชาการศึกษา 
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การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ โดยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบลุกขึ้นมาหาทางแก้ไขปัญหาความขดัแย้งนั้นได้ทําให้
คนในพื้นที่มีพลังว่าคนในพื้นที่เองก็สามารถแกไ้ขปัญหาความขัดแย้งนั้นได้ โดยการทํางานช้ินนี้ทําให้เกิดกลุ่ม
เครือข่ายสันติวิธีของคนในพื้นที่    
 ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการทํางานการสร้างเครือข่าย สภาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ ซึ่งตั้งที่ 3 จังหวัด แต่
ปัจจุบันขยายมาสู่ระดับประเทศ และมีเครือข่ายวิจัยชุมชนลุ่มน้ําสายบุรี เครือข่ายเยาวชนเมล็ดพันธ์ุสันติวิธี  กลุ่ม
สตรีที่ลุกขึ้นเพื่อสร้างพลังในการเยียวยา  อาสาสมัครต่างๆ ที่สร้างขึ้นจากคนในชุมชน รวมทั้งงานเสวนาในชุมชน 
 หน่วยงานที่สนับสนนุงานในด้านเยาวชน ก็จะมหีน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนแต่ละกิจกรรมโครงการ
ที่แตกต่างออกไป  ทั้งในภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการกําปงซือแน: หมู่บ้านแห่งความสุข โดยร่วมกับ Save the 
Children มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  และได้รับการสนับสนุนจาก สหภาพยุโรป  “ค่ายเยาวชนแตกมัน(ส์) สันติ ริ
อ่านการเมือง  ได้รับการสนับสนุนจาก Evangelical Lutheran Church in America (ELCA) Friend Of Thailand 
(FOT) 
 รายการพันแสงรุ้ง รายการนี้ทางสถาบันให้การสนับสนุนในเร่ืองของข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ทางด้านวิชาการ 
และความหลายหลายของความเป็นไทย โดยรายการนี้ได้รับรางวัลดีเด่น 2 ครั้ง จากสื่อมวลชนคาทอลิกอีกด้วยค่ะ 

 กราบเรียนท่านอาจารย์ และทูตสันติภาพทุกท่านนะคะ ดิฉันขอนาํเสนองานที่ทําที่ผ่านมา ในด้านเยาวชน  
เราแบ่งเป็น 3 ระดับด้วยกัน ระดับที่ 1 ระดับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ระดับที่ 2 ระดับภูมิภาค และระดับที่ 3ระดับ
นานาชาติ ก่อนอืน่ขอเรียนในระดับพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีในหลากหลายกิจกรรมหลายโครงการ แต่ขอ
นําเสนอ 1 โครงการก่อนนะคะ คือ 
 โครงการกําปงซือแน เป็นภาษามาลายู แปลว่า หมู่บ้านแห่งความสุข โครงการนี้มีการดําเนินงานร่วมกัน 13 
หน่วยงาน เราร่วมกับ Save the Children มูลนธิิเพื่อการพัฒนาเด็ก ซึ่งในส่วนงานของสถาบันจะดูแลรับผิดชอบ 
และส่งเสริมกระบวนการสันติภาพ และการใช้สันติวิธีในโรงเรียน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจะดูแลรับผิดชอบเร่ือง 
เด็กและครอบครัวยากจนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ส่วน Save the Children รับผิดชอบเร่ืองการ
ประสานงานกับแหล่งทุนกับ (EU) สหภาพยุโรป และในเชิงการให้ทักษะและสิทธิเด็ก   
 เป้าหมายของโครงการ คอื ให้ภาคประชาสังคมมีความเขม้แข็ง โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ในการปฺองกันไม่ให้เกิดวงจรความรุนแรง และลดระดับความยากจน โดยการสนับสนุน
ให้เกิดสันติภาพและการมีส่วนร่วมของเด็กในการพัฒนาชุมชน ซึ่งส่งผลให้เกิดความตระหนักในสิทธิเด็กและ
ความเคารพต่อความหลากหลายในประเทศไทย  
 ระยะเวลาในการดําเนินงาน  มกราคม 2553 – ธันวาคม 2555   

นําเสนอโครง การกําปงซือแน : หมู่บ้านแห่งความสุข และ 
   โครงการค่ายเมล็ดพันธ์สันติวิถี    
 โดย นางสาวพรพิมล พลพร้อม เจ้าหน้าท่ีฝูายการศึกษา 
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 พื้นที่การดําเนินงาน มี 3 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยการคัดเลือก 12 ตําบลในการนําร่อง  
และคัดเลือกโรงเรียนเปฺาหมาย 12 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งเป็นจังหวัดละ 4 โรงเรียน  กิจกรรมที่
นําเข้าไปในโรงเรียน คือ กิจกรรมในด้านสิทธิเด็ก และการสร้างสันติวิธี หรือการจัดการความขัดแย้ง โดยการ
ทํางานร่วมกับอาจารย์ในโรงเรียนที่จะร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในโรงเรียน รวมถึงความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วย  นอกจากนี้ยังมีการให้การอบรมกับเด็ก การสร้างวินัยในเชิงบวกเพื่อการใช้สันติวิธีในการ
แก้ปัญหา การให้ทักษะในเร่ืองรู้เท่าทันสื่อโดยมูลนิธิเด็กอีกด้วย   
 งานเด็กและเยาวชนในระดับประเทศ เพื่อเปิดพื้นที่เรียนรู้การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างและ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ ภาษา ศาสนา ความเช่ือและวัฒนธรรม  
 โครงการค่ายเมล็ดพันธุส์ันติวิถี   เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสที่จะไดเ้รียนรู้การ
แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี การพัฒนาสันติภายในตัวเองให้เข้มแข็ง มีภูมิต้านทานทางสติปัญญาและเรียนรู้ที่จะอยู่
ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ที่แตกต่างหลากหลายด้วยความเป็นมิตร ความเข้าใจ และเคารพสิทธิทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น
อย่างเสมอภาค อันจะเป็นจุดสําคัญที่จะลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเป็นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่จะช่วยถ่วงดุลให้เยาวชนมีสติ เกิดปัญญา มีพฤติกรรมที่เป็นคุณแก่ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม
ระดับประเทศ และโลก ซึ่งเร่ิมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 โดยการนําเด็กทั่วทั้งประเทศมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นระยะเวลา 1 
เดือน เพื่อให้เด็กแต่ละที่ ที่แตกต่างกันทางด้าน ภาษา ศาสนา ความเช่ือและวัฒนธรรม มาเรียนรู้กันและกัน  
 วัตถุประสงค์โครงการ คือ  

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และพัฒนาสันติภาพ  
2. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้อยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างที่หลากหลาย 
3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักวิเคราะห์ความขัดแย้ง ความรุนแรง และเรียนรู้ในการแปรเปลี่ยน

ความขัดแย้งโดยสันติวิธีอย่างสร้างสรรค์   
 กลุ่มเปา้หมาย รุ่นที่ 1 เด็กและเยาวชน อายุ  16-20 ปี จากการรับสมัคร ภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ ตะวันออก 
ตะวันตก จํานวน 25 คน และในรุ่นถัดไปจะรับในเด็กและเยาวชนที่มีอายุน้อยลง ไปเร่ือยๆ เพื่อปลูกฝังส่ิงที่ดี
ให้กับเยาวชน  
 คุณสมบัติ  

1. เป็นเด็กและเยาวชนอายุ 16-20 ปี 
2. มีความสนใจเร่ืองความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพ และสันติวิธี 
3. เป็นนักกิจกรรมในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา หรือเป็นอาสาสมัครหรือทํางานในชุมชนและ

งานสังคมด้านต่างๆ 
4. มีผู้ปกครอง หรือองค์กร ให้การรับรองและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม 

 กระบวนการจัดการการเรยีนรู้ 
1. เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยผ่านสื่อ กิจกรรมเกมส์ การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
 ผู้เข้าร่วม จากนักวิชาการ จากกรณีศึกษา จากภาพยนตร์ จากปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนเมื่อลงพ้ืนที่
 ภาคสนาม 
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2. ทุกกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละเนื้อหากิจกรรมจะหนุนเกื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญา เกิด
การเปลี่ยนแปลงทั้งสมอง หัวใจ และทักษะ 

3. มีการฝึกปฏิบัติการสร้างสติในชีวิตประจําวัน ฝึกฝนการสังเกตและการตระหนักรู้สภาวะอารมณ์
ต่างๆ อย่างเท่าทัน การจัดการกับความขัดแย้งภายในตนเองด้วยความรักและเมตตา การดูแลกายใจ
ของตนเองอย่างสมดุลเ พ่ือการดําเนินชีวิตอย่างมคีวามสุข เรียบง่ายและสร้างสรรค์ 

หลักสูตรการเรียนรู้   คือ 1 เดือน   2 เดือน 
 เนื้อหาการเรียนรู้ มุ่งเน้นในเร่ืองการสร้างให้เกิดการรู้จักและเข้าใจตนเองในระดับปัจเจกบุคคล และระดับ
สังคม เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติความแตกต่าง หลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา ความเช่ือ ประเพณี และ
วัฒนธรรม การเรียนรู้วิเคราะห์โครงสร้างทางสังคมที่เกื้อกูลและลดทอนความยุติธรรมทางสังคม การเรียนรู้เร่ือง
ความขัดแย้ง ความรุนแรง สันติภาพ เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
 ปณิธาน 

 เราจะชูธงสันติวิธีไปด้วยกัน 
 เราจะปฏิบัติงานภายนอกสู่การปฏิบัติภายใน ตามหลักความเช่ือศาสนาของตน 
 เราจะนําความรู้ที่ได้รับไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นต่อไป และ “ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาและเป็นประโยชน์ต่อ

ผู้อื่น” 
ผลการดําเนินงานที่ผา่นมา 5 รุ่น  

  ตั้งแต่รุ่นที่ 1 เป็นต้นมา ศิษย์เก่าเมล็ดพันธ์ุสันติวิถี ได้มีการพูดคุย และมีความคิดเห็นร่วมกันว่าควร
จะมีการรวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมทางสังคมและเป็นเครือข่ายการทํางานร่วมกันในอนาคตต่อไปเป็นระยะ โดยมี
เปฺาหมายเพื่อ “ส่งเสริมสนับสนุนสันติภาพที่มีอยู่ในสังคม บนฐานการยอมรับ เข้าใจ และเคารพในความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม”    
 ตัวอย่างผลจากการที่น้องๆ เยาวชนเข้าร่วมโครงการ  ทําให้เกิดกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 

1. กิจกรรม “โครงการหว่านกล้าเมล็ดสันติวิธีขึ้น เมื่อวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551 ณ Literacy Develop-
ment Foundation School อ.แม่สอด จ.ตาก  

2. กิจกรรมเปิดตัวเยาวชนเมล็ดพันธ์ุสันติวิถี ในงานมหกรรมสันติวิธี คร้ังที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2551  

3. กิจกรรม “โครงการรถไฟสายสันติภาพ : ขบวนเขาสู่เล” ระหว่างวันที่ 6-21 ตุลาคม 2552 จาก จุด
เชียงราย จุดเชียงใหม่ จุดกรุงเทพฯ-สมุทรสาคร สงขลา-สตูล และจุดชายแดนใต้ 

4. กิจกรรม “โครงการค่ายเมล็ดพันธ์ุสันติวิถี : หย่ังราก ผลิใบ ที่บ้านปูาคู้ล่าง”  ณ ชุมชนบ้านปูาคู้ล่าง 
ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  โดยเยาวชนเมล็ดพันธ์ุสันติวิถี ได้มีการจัดกิจกรรมที่
ต่อเนื่องกับมดคันไฟ รุ่น 7 และเยาวชนบ้านปูาคู้ล่าง 

5. กิจกรรม “โครงการ ร่วมจิตคิด จิตสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ระหว่างศาสนา” ระหว่างวันที่ 2-4 
ธันวาคม 2554  

6. กิจกรรม “รถไฟสายสันติภาพ : ชายแดนใต้สู่บ้านคลิตี้ล่าง”  จ.กาญจนบุรี เมื่อ16-30 เมษายน 2555   
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 โครงการค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส)์ สันติ ริอ่านการเมือง”  โครงการนี้จะแตกต่างจากโครงการค่ายเมล็ดพันธ์ุ
สันติวิถี ที่เน้นในเร่ืองการรวมเอา ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์ ภาษา ศาสนา ความเช่ือและวัฒนธรรม มาอยู่รวมกัน ใน 1 
เดือน แต่ค่ายนี้จะเป็นความแตกต่างทางความคิดทางการเมือง โดยการนําเยาวชนที่มีความแตกต่างทางด้าน
การเมืองมาอยู่รวมกัน 15 วัน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-27 มีนาคม 2555  ณ ภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก  ถึงแม้ว่าทั้ง 2 
ค่ายนี้จะมีส่วนที่แตกต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั้นคือ เร่ืองของสันติวิถี  ค่ายแรกคือ “ค่ายเมล็ดพันธ์ุสันติ
วิถี ” ซึ่งมีชาติพันธ์ุ อัตลักษณ์ ภาษา ศาสนา ความเช่ือและวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน แต่อยู่ร่วมกันโดย สันติวิธี 
“ค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส์) สันติ ริอ่านการเมือง”  ก็เช่นเดียวกัน สามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติวิธี    
  ที่มาของโครงการค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส์) สันติ ริอ่านการเมือง”  คือ คณะทีมงานได้มานั่งคิดเกี่ยวกับการ
จัดค่ายว่า “ไม่ว่าคุณจะอยู่เสื้อเหลือง หรือไม่ว่าคุณจะอยู่เสื้อแดง หรือไม่ว่าคุณจะไม่ฝักใฝูฝูายใด หรือคุณเห็นด้วย
กับการมีรถถัง และดอกกุหลาบอยู่ปลายกระบอกปืน ทีมงานเลยมานั่งคิดกันว่า เราจะใช้ช่ือค่ายว่าอะไร เพื่อให้ทุก
ฝูายสามารถอยู่ร่วมกันได้  จึงได้ช่ือว่า “แตกมัน” ส่วนนี้ มีความหมายว่า การกระตุ้นให้มีความเข้มข้นทางด้าน
ความคิด ที่มีความข้นเหมือนน้ํากะทิ   ในส่วนที่ 2  “แตกมันส์”  มีความหมายว่า  การกระตุ้นทางความคิดให้เกิด
ความสนุกสนาน ที่เหมาะกับเยาวชน  ส่วนที่ 3 “ริอ่านการเมือง”  ให้ความหมายว่า  เรารู้ตัวดีว่าเราไม่เก่งกาจใน
เร่ืองการเมือง แต่เรามาร่วมกันทําความเข้าใจ เหมือนริอ่าน ริเร่ิมร่วมกัน  จึงเป็นที่มาของช่ือ ค่ายเยาวชน “แตกมัน
(ส์) สันติ ริอ่านการเมือง”   
 ค่ายนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?  ค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส์) สันติ ริอ่านการเมือง”  เกิดขึ้นโดยนางสาวศิริพร  เพ็ง
จันทร์ เข้าไปศึกษา และสังเกตการณ์ การชุมนุมของ นปช. ในช่วงพฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ในการชุมนุมนั้นมีทั้ง
เด็ก และเยาวชนเยอะมาก  ที่มาเข้าร่วมการชุมนุม ซึ่งมาจากการที่มากับพ่อแม่ หรือมีความสนใจส่วนตัว ก็ทําให้
กลับมาคิดว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้เยาวชนเหล่านี้ รู้ทันต่อสิ่งที่ผู้นําทางการเมืองกําลังพูดอยู่ หรือรู้ทัน
ต่อสิ่งที่พ่อแม่กําลังบอกให้เขาทําอยู่ จึงคิดว่าจําเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ที่ให้เยาวชนเหล่านี้ได้แสดงความคิดเห็น และ
เป็นพื้นที่ ที่มีความแตกต่างกันด้านความคิด แต่เราต้องยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้อื่น  เพื่อให้เยาวชน
ในรุ่นหลังสืบสานประชาธิปไตยของเราต่อไป  จึงทําให้ ค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส์) สันติ ริอ่านการเมือง”  เกิดขึ้น  
 ด้านกระบวนการที่แตกต่างจาก “ค่ายเมล็ดพันธุ์สันติวิถี ”  คือ  

1. กิจกรรมรู้จักตนเอง ตัวตนและควรเร่ิมทําความรู้จักผู้อื่น –กิจกรรมสัมพันธ์/พลังกลุ่ม  
2. ธรรมชาติ : การเมือง ความขัดแย้ง กรณีความขัดแย้งทางการเมือง (โดยผู้เข้าร่วมต้องเข้าใจในระบบ

ของการเมืองไทย  เช่นระบบคอมมิวนิสต์ หรือระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  หรือในระบบ
ประชาธิปไตย ในระบบการเมืองไทยที่ผู้เข้าร่วมจะต้องมีความเข้าใจ ) 

นําเสนอโครงการค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส)์สันติ ริอ่านการเมือง”   
โดย นางสาวศิริพร  เพ็งจันทร์  เจ้าหน้าท่ีฝูายบุคคล 
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3. ปฏิบัติการและสันติวิธี  การสานเสวนา/ การเจรจา /การปรองดอง/ หรือการปฏิบัติการไร้
 ความรุนแรง/ลงพื้นที่ชุมชน (โดยใช้พื้นที่ชุมชนภูหินร่องกล้า ที่มีทั้งเหลืองและแดง โดยเข้า
ไป เรียนรู้การ อยู่ร่วมกันของคนในชุมชนที่มีทั้งเหลือง และแดง ว่าเขาสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างไร)  ละครเวที (โดยการให้เด็กแต่ละคนได้สวมบทบาท นักการเมือง ที่มีช่ือเสียง เช่น 
นายอภิสิทธ์ิ  นายแพทย์เหวง ฯลฯ ในการเจรจาต่อรองทางด้านการเมือง เพื่อให้เขารู้ และ
เข้าใจว่าการเจรจาต่อรองแบบสันติวิธีมันสามารถทําให้เกิดสันติวิธีได้)  

ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศ ทั้งหมด 22 คน มีทั้งสามเณร เยาวชนจาก 3 จังหวัด 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน  โดยมีเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 3 จําพวกหลัก คือ 

1. เยาวชนที่มีอุดมการณ์และสนใจทางการเมือง (กอ่นการเข้าร่วมค่าย) จํานวน 6 คน 
2. เยาวชนที่พร้อมจะเรียนรู้และสนใจการเมือง (ก่อนและระหว่างร่วมค่าย) จํานวน 12 คน  
3. เยาวชนที่เร่ิมเรียนรู้และสนใจการเมือง (ระหว่างค่าย) จํานวน 4 คน 

หลังจากเสร็จค่าย เยาวชนกลุ่มนี้ได้คิดโครงการที่เยาวชนกลุ่มนี้จะดําเนินการต่อ คือ  
1. โครงการ เยาวชนใต้หัวใจเดียวกัน เป็นโครงการของเยาวชนจากใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. โครงการ พลังความคิดชีวิตชนเผ่า เป็นโครงการของเยาวชนจากชาวไทยใหญ่ 
3. โครงการ ประชาธิปไตยบน Social network 
4. โครงการเรานายสายสัมพันธ์สู่สันติวิธีเป็นโครงการที่ต้องการแก้ปัญหานักเรียนตีกันใน 
   โรงเรียน 

ความคิดเห็นจากเยาวชนที่เข้าร่วมค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส์) สันติ ริอา่นการเมือง”   
1. เยาวชนคนหนึ่งบอกว่า “เมื่อก่อนฉันเป็นเส้ือแดง 90 % แต่พอผ่านกิจกรรมค่ายเยาวชน 
“แตกมัน(ส์) สันติ ริอ่านการเมือง”  ฉันเป็นแดง 30 %  เพระที่บ้านฉันมี BTV. และที่บ้านก็เปิดทุกวัน 
ฉันเองไม่ได้สนใจอะไรแต่พ่อแม่ของฉันนั่งดูทุกวัน วันหนึ่งที่ฉันมานั่งดูก็มีความรู้สึกคลอ้ยตามกับ
แกนนําที่พูดจนฉันเองก็เข้าร่วมการชุมนุมแต่ฉันเองกลับมาคิดว่าการชุมนุมกไ็มไ่ด้นํามาซึ่ง
ประชาธิปไตยฉันจึงมาเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ หลังจากเสร็จค่ายทําให้ฉันเห็นความคิดของคนเสื้อเหลือง 
ความคิดของคนเสื้อขาว  ความคิดของคนเสื้อเขียว จนทําให้ปัจจุบันนี้ ฉันเป็นเส้ือแดงแค่ 30 %  

 
อนาคตของค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส)์ สันติ ริอ่าน
การเมือง”   
1. โครงการขยายผล 
 มีเวทีเยาวชน“แตกมัน(ส์) สันติ ริอ่านการเมือง”  
 (อยู่ระหว่างขอทุนดําเนินการ) 
2. ค่ายเยาวชน “แตกมัน(ส์)สันติ ริอ่านการเมือง”   
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ประมวลภาพ
กิจกรรมครับ  
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ 

กระบวนการสร้างเมล็ดพันธุ์สันติวิธี และการขยายเมล็ดพันธุ์สันติวิธี 

  ศ.กีรติ  บุญเจือ คําถาม “เวลาจัดค่ายเยาวชนในระดับภูมิภาคและ
นานาชาติ (กัมพูชา จีน ไทย พม่า ลาว และเวียตนาม) ค่ายนี้ใช้ภาษาอะไรในการ
สื่อสาร” 
  ตอบ : ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารภายในค่าย แต่จะมี บางช่วงที่เรา
จะเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาเขมรร่วมกัน  
 

  ดร. สุทิน  นพเกตุ “น้องๆ ที่รักครับ เมื่อสักครู่กระผมฟังด้วยความ
ประทับใจ ผม ดร.สุทิน นพเกตุ เป็นประธานสถาบันพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และ
เป็นทูตสันติภาพ การฟังนั้นเราต้องเริ่มจากหัวใจ ไม่ใช่เริ่มด้วยสมอง สมองนั้นเก่ง 
แต่เราต้องเร่ิมจากหัวใจ อาจารย์ครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่สิทธิมนุษยชน แต่
การเมือง เป็นการเมืองที่ทุ่มประโยชน์ตน ไม่มีหัวใจ ไม่มีคุณธรรม ไม่ใช่ทุกคน 

แต่หลายท่านนั้น หวังประโยชน์ส่วนตนจึงทําให้เกิดปัญหา  ประเด็นที่นําเอาสิทธิมนุษยชน และสันติภาพมาอยู่
ด้วยกันของสถาบันแห่งนี้นั้นกระผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี  ในด้านของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ท่านสาธุคุณมูน
ท่านให้ความสําคัญกับ สิทธิมนุษยชน  สิทธิสําคัญตน มนุษย์ถูกกระทํา เยาวชนถูกเหยียบยํ่า ครอบครัวถูกทอดทิ้ง 
สิ่งเหล่านี้เป็นที่มาของสันติภาพสากล ทําไมถึงเกิด UN  เพราะฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ เป็นเวลายาวนาน ประเทศไทยเป็น
หนึ่งใน 60 ประเทศที่มีผลกระทบทั้งในครอบครัว ในโรงเรียน ในสถาบันการศึกษา ในสังคม และประเทศ เพราะ
เดินกันคนละทาง ไม่ได้ล้อมวงคุยกัน ไม่ได้เอาหัวใจมาเช่ือม วันนี้ผมมีสูตรที่กําลังทดลอง คือ เอาหนึ่งสมอง 
สมมุติว่ากระผมทํางานร่วมกับท่านผู้อํานวยการ สมองเราอาจจะต่างกันมาก เชื่อมหัวใจกัน แต่ถ้ากายชิดใจห่าง จะ
ไม่มีโอกาสคุยกัน จะต้องเว้นว่างไว้ก่อน ถ้ากายชิดใจเช่ือม ตรงนั้นแหละหนึ่งสมองที่แตกต่าง จะทําให้เกิด
สันติภาพสันติสุขในครอบครัว  คุณธรรมเกิดจากเนื้อในตนไม่ได้เกิดในอากาศ ไม่ได้เกิดที่ UPF แต่มันต้องเกิดจาก
การอยู่ร่วมกันในสังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถ้าทะเลาะกัน ต้องฟังกัน ต้องเช่ือมหัวใจกัน อย่าเป็นเจ้านายกัน 
ประเด็นเหล่านี้จะทําให้เกิดสันติภาพ ครับ ที่กระผมพูดนั้นกระผมพูดด้วยความหวังดี และศรัทธาในสถาบันฯ 
ขอบคุณครับ” 

   

  ดร. ณพงษ์  นพเกตุ “ผมคิดว่าเยาวชนจริงๆ แล้วไม่มีสี ผมพูดตรงๆ
นะครับ เยาวชนโดยเนื้อแท้แล้ว ไม่มีทางมีสี ถึงเขาจะตามพ่อแม่ไปในวงที่ไม่ว่าจะ
เป็นสีไหนก็ตาม ในใจลึกๆ เขาก็ไม่มีทางเลือกที่จะมีสีได้ นี่คือประการที่ 1 
ประการที่ 2 ถ้าเราไประแวงฝ่ังตรงข้าม ว่าเขาใช้ความรุนแรง ผมคิดว่านั่นคือ
จุดเร่ิมต้นของความรุนแรง  ผมเคยเดินไปที่ม๊อบเสื้อเหลืองผมเห็นเขาตะโกนอยู่

บนเวที ข้างล่างเวทีก็ไม่มีอะไร เยาวชนไม่มีสีนะครับ อย่าไปใส่สีให้เขา ผมได้อ่านในเล่ม ผมประทับใจแนวทาง
ของสถาบัน ที่เขียนว่า วิธีการสร้างสันติคือ ดึงความดีของฝูายตรงข้ามออกมา ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่ดี เราก็เปิดพื้นที่
ตรงกลางให้เขาค่อยๆ ขยับเข้ามาหาความดี มันไม่มีทางที่จะเอาความไม่ดีไปลบความไม่ดี ทั้งในชีวิตผม ผมเห็นว่า 
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มันไม่มีทางสําเร็จเลย  ประการที่ 3 ผมคิดว่า แดงจริงๆ เหลืองแท้ๆ แล้วมีไม่เยอะ คนในประเทศ 60 กว่าล้านคน 
ผมคิดว่ามีไม่ถึง 5 %  หรือ 10 % ด้วยซ้ํา แล้วที่เหลือ 90 % ทําไมไม่มีใครพูดถึงบ้าง ทําไมเราไม่ขยายความดีตรงนี้ 
ออกไปเร่ือยๆ ผมยืนอยู่มีคนมาถามว่า ผมสีอะไร ถ้าไม่ใช่สีเดียวกันเราเป็นศัตรูกัน ถ้าเป็นแบบนี้ ผมถามว่าแล้ว
เมื่อไหร่จะจบครับ” 

  ผศ.ดร. สังวร  พรหมเสน   “ผมได้ฟังบรรยายผมได้ข้อคิดว่ามียุค
หนึ่งท่านผู้ใหญ่ของเราบอกว่า “เอเชียเรานี้เต็มไปด้วยสนามรบ” พอถึงอีกยุคหนึ่ง 
ท่านผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งบอกว่า “เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า” ต่อจากนั้นมา
เราไม่เห็นเพื่อนบ้านเรารบกัน  เมื่อก่อนนี้ทหารไทยต้องไปรบที่เวียดนาม ต้องไป
รบที่ลาว ในที่สุดบางครั้งก็กระทบกับ เขมร เมื่อกี้ผมได้ฟังผมคิดว่าเยาวชนของเรา
นี้ ผมให้เป็นทูตได้เลยนะครับ แนวความคิดที่พยายามจะเอาเด็กจากประเทศต่างๆ

มารวมกัน ผมคิดว่านี่คือจุดเร่ิมต้นที่ปลูกต้นกล้าให้กับเยาวชนให้กับสังคม ผมมองปัญหาอยู่ที่ชราชน ชราชนนี่
แหละร้ายมาก เดี๋ยวสีแดง เดี๋ยวสีน้ําเงิน เดี๋ยวสีเหลือง ผมคิดว่าเราต้องช่วยกัน อย่าไปลืมแก้ปัญหาชราชน พวก
การเมือง พรรคการเมืองทั้งหลายเหล่านี้ ไม่มีความดีต่อกัน ไม่มีใครมาชักจูงคนที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้ ให้เข้าใจกัน
อย่างแท้จริง และในที่สุดมีคนแนะนําช้ีแจงปัญหาต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้ ก็ไม่รับ กลับรับไม่ได้ ผมขอฝากปัญหา
ทั้งหลายเหล่านี้ให้ช่วยกันคิดด้วยครับ” 
 

  รศ.ดร. ภิรมย์  จ่ันถาวร  “ผมอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลสักเล็กน้อยนะ
ครับใน forum ของเรา เราได้เรียนรู้ในการสนทนาสันติภาพนี้ มา 11 คร้ังแล้ว ฟัง
ซ้ําไปซ้ํามา บางคนมีวิธีคิดแบบเก่า บอกว่ามันน่าเบื่อ เช่น บางคนไม่มาปรากฏให้
เห็น พอเจอ ก็บอกว่า รู้แล้วๆ แต่พวกเราเป็นคนพิเศษในกลุ่มสานเสวนานี้ โดยการ
ทน ในการทนนี้เราได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งจากเยาวชนของเรา และผมก็เห็นด้วยกับ
อาจารย์สังวรนะครับ ที่เราได้เรียนรู้จาก 3 ค่ายความจริงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันฯ 

อาจารย์ได้พูดถึงความริเร่ิม และสถาบันฯ เปิดโอกาสให้พนักงาน 3 คนได้ริเร่ิม นี่คือตัวอย่างสถาบันฯ ใหญ่ที่เรา
ได้เรียนรู้ และผมคิดว่ากลุ่มสานเสวนาของเรา ได้เรียนรู้สนใจ ผมคิดว่าเราได้เรียนรู้ จาก 11 ครั้งที่เราได้เจอกัน เรา
ได้พบว่ามีเยาวชนเก่งๆ ของเราหลายคน อย่างน้อย 1 คน ที่มาในที่นี้ ได้ยอมรับกับเราว่าเยาวชนยุคปัจจุบันนี้เขา
ฟังผู้ใหญ่ แบบที่พวกเราได้แสดงกันด้วยความเอือมระอา และเขาไม่ยอมรับพวกเราแล้ว (อันนี้ผมพูดถอดความ) 
ไม่ยอมรับว่าทางออกของพวกเขาจะอยู่ในมือของพวกเราอีกต่อไป ทางออกของพวกเขาจะอยู่ในมือของพวกเขา  
แต่ส่ิงหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความหน้าด้านหน้าทนของพวกผมที่เป็นกลุ่มทูตสันติภาพ เราฟังเราคุยกัน เราเอากลุ่มคน
ใหม่มาแลกเปลี่ยนกัน  จนเขาเห็นตรงนี้แล้วเขาบอกว่า ความจริงแล้วเขาก็ต้องการผู้ใหญ่ แต่ผู้ใหญ่ที่ทําแบบนี้ให้
เขาเห็นไม่ค่อยมี  เขาต้องการผู้ใหญ่ แต่ผู้ใหญ่ต้องมีความกว้างขวาง ผมคิดว่าสถาบันนี้ ได้แสดงให้เราเห็น ทํางาน
ยากๆ ให้เราเห็น และผมขอให้กําลังใจ และเห็นด้วยกับข้อความที่ว่า “ดึงความดีของฝ่ายตรงข้ามออกมา” อาจารย์
ปาริชาด เคยสอนผม ตอนนั้นผมไปเรียนที่วัดธรรมกาย มีข้อความหนึ่งที่วัดนั้นได้เขียนว่า  “ทําสมุดบันทึกให้เป็น
สมุดบันทึกความดี” ผมคิดว่านี่คือนวัตกรรมที่เราสร้างได้ ถ้าเราผูกความดีของคนอื่นไม่ใช่ผูกความดีของเรา และ
ผมคิดว่าแกนของเราที่เหลืออยู่ในชีวิตของพวกเรา เราต้องพูดถึงความดีของคน และสถาบันต่างๆ ที่อยู่ในสังคม
ของไทยของเรา” 
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   นางวรรษกร  ภิญโญสินวัฒน์ ดิ ฉั น เพิ่ ง ก ลั บ จา ก ทํ า ค่ า ยม า  3 
จังหวัด  ดิฉันขอฝากข้อคิดไว้หน่อยนะคะ อยากให้ทางสถาบันช่วยตั้งคํานิยามของ
คําว่า “สิทธิ” คําง่ายๆ ที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ เขาจะได้รู้ว่าตัวเขามี 
สิทธิหมายถึงอะไร และมีการต้ังคําถามว่า ถ้าเขาไปอยู่กับแก๊ง อยู่กับนักเลง ถ้าเขา
ทําไม่ถูกในสายตาของฝูายตรงข้าม เขาก็มีสิทธ์ิที่จะเป็นนักเลง ขอฝากด้วยนะคะว่า 

นิยามของคําว่า “สิทธิ” หมายถึงอะไร เด็กและเยาวชนจะได้เข้าใจว่าตัวเขามีสิทธิอะไร  
 

  นางสาวเย็นฤดี  วงศ์พุฒ  บังเอิญเป็นชาวค่ายมานาน ส่งเสริมค่ายมา
ตั้งแต่ 2511  และได้เข้าใจคําถามของอาจารย์กีรติ  และเข้าใจเด็กที่ทําทุกวันนี้  ค่าย
เมื่อสมัยก่อนเปลี่ยนจากทุกวันนี้ไปเยอะ  มีอยู่คร้ังหนึ่งเราได้เงินเยอะมากมาไว้ที่
ทําเนียบรัฐบาล อาจารย์แสวงบอกว่า “เย็น เธอจบจากรัฐศาสตร์ ครูจะตั้งสํานักงาน
เยาวชนแห่งชาติขึ้น ครูจะให้เธอทําค่ายอย่างเดียว เอาเงินให้เด็กหลายๆ 
มหาวิทยาลัยมารวมกัน เพื่อมาทําค่าย หลังจากนั้นก็ให้ระวังด้วย (ซึ่งเป็นคําถามของอาจารย์กีรติ) และในหมู่บ้าน
สมัยนั้น พ่ียุวัฒน์ เองก็อยู่กรมพัฒนาชุมชน เราก็ดึงทีมที่เก่งๆ ไปช่วยเร่ืองของนันทนาการ  มีอยู่คร้ังหนึ่ง ที่ทําค่าย
เยาวชน พี่ปรีดีก็เคยไปเย่ียม  ตอนนั้นเราไปที่พนมสารคาม  มีหลายมหาวิทยาลัยที่ไปช่วย มันมีทางเข้าไปที่
หมู่บ้านโคกหัวท่า เราก็ดึงเอาคุณพนมอดุลย์  เข้าไปอยู่ด้วย ตอนนั้นดิฉันเป็นผู้อํานวยการค่าย  ตอนนั้นอายุก็ 23  
ปี มีอยู่วันหนึ่งเราทําค่ายจนจะเสร็จแล้ว ก็มีหลายหมู่บ้านเข้ามาล้อม และมาบอกว่าค่ายนี้มาจากหลายมหาวิทยาลัย  
มาจับว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหม และช่วงหลังมีอาจารย์อรนิตย์ เศรษฐบุตรไปเย่ียมค่าย ตอนนั้นเราก็ทําค่ายกัน
อย่างสนุกสนาน  นักประชาสัมพันธ์ก็สอนให้เราไปเย่ียมชาวบ้านเราก็ได้ความรู้เยอะแยะเลย  แต่ช่วงหลังคนที่
สร้างเร่ืองช่วงที่เราเล่นนันทนาการอยู่  ก็ปล่อยงูเข้ามาในวงแคมป์ไฟเราก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นเราประชุมกรรมการ 
ตอนดึกและเราก็ได้กระจายไปตามหมู่บ้านต่างๆ ถึงได้ทราบว่า คุณสฤษดิ์ เพิ่งยิงเปฺา นายทอง จันดาวงศ์  และก็มี
นามสกุลโอสถานนท์ อยู่ในหมู่บ้านที่โคกหัวท่าเยอะ  ส่วนอาจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน  เลยไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง  และเรา
ก็หารือกันเพราะเมื่อก่อนนี้ไม่มีโทรศัพท์ ว่าเราจะหารือกันยังไง การประชุมคอมมิตตีนี้ก็เป็นการคุยแบบเด็กๆ เรา
ก็รู้ว่าที่เราโดนแกล้งจนงานเราไม่เสร็จนี้  เพราะเขาคิดว่าท่านถนอม พาพวกเรามาคอยจับผิดว่าหมู่บ้านนี้ใครเป็น
คอมมิวนิสต์  และนี่คือความไม่เข้าใจในเรื่องของการเมือง  เมื่อเราสลายความคิดเหล่านั้นแล้ว เราไปด้วยใจอาสา
พัฒนา ใจเริงร่า และสามัคคี  เหมือนเพลงนี้ที่ให้ อาจารย์สุริโย แต่งให้  และโชคดีมากปัจจุบันนี้โรงเรียนพนมอดุล 
ก็เป็นโรงเรียนสันติวิธี  และโรงเรียนพนมอดุล 1, 2 เขามองว่าการจะไปหาทางผิดก็ต้องไปให้ถึงต้นตอ และในที่สุด
เขาได้แก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองได้  และเช่ือว่าในความบริสุทธ์ใจของตัวเองก็ทําให้รอดมาได้จนปัจจุบันนี้ ก็ 
อายุ 67 ปี แล้ว 
 

  ผศ. สุระษา  ตันสวัสดิ์  เท่าที่ฟังมาก็ขอแสดงความช่ืนชมทาง
สถาบันที่ได้ทําในสิ่งเหล่านี้ จริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เลยที่เราจะคืนสิ่งเหล่านี้ให้
เยาวชน วันนี้ก็มีเยาวชนหลายคนที่เป็นผู้นํา และหลายคนในที่นี้ก็เป็นห่วงเยาวชน 
ทุกๆ คนเป็นห่วงเยาวชน แต่เราจะปรับจูนอย่างไรที่จะเอาความเป็นห่วงเยาวชน
เข้า หากัน  ดิฉันไปต่างจังหวัด ดิฉันเห็นนักศึกษาจะออกค่ายคร้ังหนึ่ง  นักศึกษา

ต้อง 



17 

 

เดินไปหาทุนตามบ้าน บางบ้านก็เข้าใจ แต่บางบ้านก็ไม่เข้าใจนะคะ เพราะฉะนั้นกว่าพวกเขาจะหาทุนมาได้นั้นก็มี
ค่ามาก เขาก็เอาทุนนั้นไปทําค่ายแถวอีสาน ซึ่งดูแล้วค่อนข้างที่จะแร้นแค้นมากๆ เลยนะคะ ดิฉันดีใจมากๆ เลยนะ
คะกับทางสถาบันที่เป็นผู้นําทางด้าน ได้ทุนจากต่างประเทศ และมีตัวแทนที่จะไปสร้างความเข้าใจ  ดิฉันเห็นว่า
ทุกวันการส่ือสาร การตัดนิดเดียว ที่จะไม่เข้าใจสําคัญมากๆ เลยนะคะ สิ่งที่เห็นทุกคนคงได้ฟังข่าวกันใช่ไหมค่ะ 
อยากจะฝากหน่อยนะคะว่า ตั้งช่ือไม่ให้ท้าทายได้ไหมค่ะ “ค่ายแตกมันส์ ริอ่านการเมือง” มันลบนะคะ เราเอาใหม่
ดีไหมคะ ว่าเราทําอย่างไรที่จะไปสู่การกินดีอยู่ดี ความอบอุ่นในครอบครัว เมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้ามาได้คุยกับ
อาจารย์นิตยา เร่ืองศีล 5  คําว่าทําแล้วเอาไปให้ ดิฉันว่าทั้งหลายทั้งปวง มันมาจากการไม่กินดีอยู่ดี  มันมาจาก
ครอบครัว เขาดิ้นรน หันไปหาพ่อหาแม่ไม่เจอ เพราะพ่อกับแม่ไปดิ้นรนหาอะไร หาสิ่งที่มาเจือจุนให้เขาได้กินดี
อยู่ดี  ตั้งช่ือค่ายไม่ต้อง “ริอ่านการเมือง” เพราะเบ่ือมากเลยเรื่องการเมืองนี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่เริ่มต้นก็ทะเลาะ
กันแล้ว วันนั้นดิฉันเปิดทีวี หลานเดิน มาถามว่า “ยายเขาทะเลาะกันเหรอ” ดิฉันตอบว่า “เขาไม่ได้ทะเลาะกันลูก 
แค่พูดเสียงดัง เฉยๆ” จริงๆ เข้าใจว่ากรรมการทําดีหมดเลย และเมื่อกี๊ที่ยกตัวอย่าง บอกว่า แดง  90 และที่เหลือ 10 
ถามว่าไม่ยกได้ไหม? ยกแดงแล้วทําไม ไม่ยกเหลืองด้วย มันจะได้บาล้านซ์ อาจารย์กีรติท่านเป็นห่วงจริงๆ นะคะ 
เพราะแดงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด อันนี้เร่ืองจริง และเป็นไปไม่ได้ที่เด็กจะไม่มีสี ลองไปถามในบ้านสิ ในบ้านมี
4 คน แตกกันไปเป็น 3 สี  นี่เร่ืองจริง ดิฉันสีหนึ่ง น้องสีหนึ่ง แม่ก็อีกสีหนึ่ง เราไม่พูดกัน เราเอาความจริงมาพูดกัน 
เขาทะเลาะกัน เราบอกว่าไม่ทะเลาะกันเขาแค่พูดเสียงดัง เราพยายามบวกนะคะ  และตั้งช่ืออย่าให้มัน มันส์ นัก 
เด็กมันส์ กับเรานะคะ เพราะเด็กเขาไม่รู้เร่ือง นะคะดิฉันขอฝากไว้แค่นี้ขอบคุณคะ”  
   

  ดร. ณพงศ์ นพเกตุ “ต้องขอบพระคุณนะครับสําหรับคําแนะนํา ถ้า
เราพูดถึงในทิศทางของธรรมะนะครับว่า  สีที่เราตั้งขึ้นมานี้ ภาษา เขาเรียกว่าสมมุติ
บางอย่าง มันคือการสมมุติบางอย่าง  ถามว่ามีไหม “มี” แต่มีเมื่อเราคิดว่าเราเป็น
แบบนั้น เราเป็นแบบนี้ เขาเป็นแบบนั่น เขาเป็นแบบนี้ และนี่คือความคิด ความคิด 
พระท่านบอกว่า นั้นคือสมมุติบางอย่าง เมื่อเราหลับก็ไม่มี  เมื่อเราคิดอีกครั้งหนึ่ง มี

อีกกลุ่มหนึ่งมาช้ีนําเรา เราเช่ือเขามันก็เกิดเป็นอีกสีหนึ่ง เพราะฉะนั้น มันไม่มีความชัดเจน มันคือเวทนา มันคือ
สมมุติ นี่คือสิ่งที่เรามาแลกเปลี่ยนกัน” 
 

  นางวิไลรัตน์  จุลคีรี  “ตามที่ดิฉันได้ฟังการบรรยายจากทางสถาบันฯ
ที่ได้ให้โอกาสกับเด็กและเยาวชน ที่ได้มีความคิดความเห็นอะไรต่างๆ นี้ นี่คือ
จุดเร่ิมต้นนะคะ  เท่าที่ดิฉันได้ไปสัมผัสกับเด็กและเยาวชน นักเรียน หรือนักศึกษา 
ว่าเยาวชนก็อยากที่จะได้เวทีของเขา เพราะเขาเองก็ขาดที่พึ่งเขาอยากมีพี่เลี้ยงที่จะ
คอยดูแลเขา เพราะพ่อแม่ของเขาเอง พ่อก็ไปสีเหลือง แม่ก็ไปสีแดง  ลูกก็เคว้ง ก็
อาศัยยาเสพติดบ้าง อะไรบ้าง คอมพิวเตอร์บ้าง  ถ้าถามใจลึกๆ ของดิฉันนะคะว่าที่กรุงเทพฯ จะมีปัญญาชนระดับ
ดิฉันไปเดินขบวนเพราะไม่ได้เดือดร้อนที่จะต้องรับค่าจ้าง เพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้รู้นี่ ดิฉันคิดว่ารู้ดี ว่าให้เอาเงิน
ไปจ้างเขาให้เขาออกมาเป็นสีแดง สีเหลือง หรือสีอะไรก็ตามที่ท่านพูด  แต่เยาวชนของเราไม่ติดตามพ่อแม่ไปนะ
คะ เขาก็จะอยู่กับเพื่อนๆ หาทางออกที่ไม่ถูกต้องที่ไม่มีพ่อแม่คอยดูแล  ตอนนี้เราจะช่วยกันอย่างไร จะทําอย่างไร
ให้ คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่บ้าน ได้คอยอบรมสั่งสอนลูก ดิฉันก็จะได้หาแนวทาง หางานให้กับชุมชนของดิฉัน 
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ว่าพ่อแม่ต้องคอยดูแลลูก และดิฉันยังเคยประทับใจท่านอาจารย์โคทม ที่โรงเรียนประชาอุทิศ ที่ดอนเมือง ตอนนั้น
มีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ แล้วท่านก็ไปพูดให้ท่านผู้ปกครองฟังว่า สื่อเข้าบ้านแล้วจะต้องดูแลลูกหลานได้อย่างไร ฉัน
เห็นท่านจัดคราวนั้นแล้ว ดิฉันยังไม่เห็นใครเคยจัดอีก และเดี๋ยวนี้สื่อมาตั้งแต่ช้ันประถมแล้ว จากนั้นเราก็ห่วง ห่วง
ว่าพ่อแม่ตามเด็กไม่ทันแล้วนะคะ แต่เด็กเขาก็อาจจะมีระเบียบเร่ืองการเรียนก็ได้ ที่เขาไปเดินขบวนกัน ดิฉันไม่
เห็นเด็กเขาไปนะคะ  ไม่เห็นนักศึกษาไป  นั้นแปลว่าเด็กเขาคิดว่าอะไรดี อะไรไม่ดี ถึงจะเรียกร้องให้เยาวชน
ออกมาหน่อย เขาก็ไม่ฟัง  แต่ว่าผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อแม่ของเด็กนี่ ทําอย่างไรที่จะทําให้เขารู้สึกสํานึก ให้สํานึกใน
ตัวเองว่าเราไม่ต้องไปรับค่าจ้างรางวัล หรือว่าจะทําอย่างไร รัฐบาลอะไรก็ได้ ผู้ใหญ่ที่ใจดีจะต้องหางานให้กับ
ชาวบ้านที่ว่างๆ จะได้ไม่ต้องมารับสินบนทั้งหลายเหล่านี้ ประเทศจะได้สงบย่ิงขึ้นคะ ขอบคุณคะ  
 

  นายวริทธิ์   อนุชิราชีวะ “สวัสดีครับผมวริทธ์ิครับ เป็นผู้นําเยาวชน
สภาคริสตจักรและเป็นศิษย์เก่า ม.มหิดลด้วยนะครับ ที่มาวันนี้นะครับ ประเด็น
หลักๆ คือ ส่ิงที่เรามา คือเรามาเรียนรู้ และแนวทางที่เราส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ
ประสิทธิภาพในแต่ละองค์กร ในแต่ละศาสนา จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน
ออกไปในรายละเอียด เพราะฉะนั้นผมคงไม่เน้นลงไปในรายละเอียด กิจกรรมของ
ตัวองค์กร แต่ส่ิงหนึ่งที่เราปรารถนาจะได้รับข้อมูลจากทางสถาบันมีดังนี้ ในฐานะผู้นําเยาวชนที่ทํากิจกรรมด้าน
ศาสนา ตลอดจนการอบรมพัฒนาจิตใจของเยาวชน เราจะมีแนวทางอย่างไรได้บ้างในการร่วมกันทํากิจกรรม  
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สื่อ และแม้กระทั่งบุคลากร นะครับ เพราะว่าตอนนี้ ทางสภาคริสตจักรเองก็ได้ ร่วมมือกับ 
สํานักงานปฺองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตอนนี้เราเร่ิมให้ไปสอนเยาวชนในโบสถ์ นะครับ ในเร่ืองโต
ไปไม่โกงแล้ว  ตลอดจนการทุจริตในเร่ืองทางศาสนา ยกตัวอย่าง เช่น ความไม่โปร่งใสของเงินถวาย ก็เร่ิม
สอดแทรกลงไปในแง่ของศาสนามากขึ้น ก็เลยเป็นคําถามว่าทางสภาคริสตจักรกับทางสถาบันจะลิ้งค์กันอย่างไร
ได้บ้าง ขอบคุณครับ” 
  ตอบ :  คําถามที่ถามว่าจะลิ้งค์กับมหิดลอย่างไรได้บ้างนั้น มีหลายช่องทางเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการ
ติดต่อ การรับข่าวสาร  การศึกษา หรือเอกสารต่างๆ หรือว่าเรามีการอบรมการจัดการความขัดแย้ง และหนังสือ
หรือคลิป ที่เราเอาขึ้นเว็บเอาไว้  อันนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะ และเราจะมีงานในหลายเดือนข้างหน้า นะคะ 
ในช่วงเดือนตุลาคม  Inter National for Peace และในตอนนี้งานที่มหิดลได้ทําอยู่นั้น ก็ได้ขอทุนจากรัฐบาลญี่ปุูน 3 
ล้าน แล้วเราก็กําลังจะได้รับการอนุมัติเร็วๆ นี้ โครงการที่เราทําอยู่นั้น เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยการทํากิจกรรม 3 
อย่าง กิจกรรมแรกคือ การจัดเวิร์คชอป  คือเราจัดเวิร์คชอป เชิญคน  150 คน ของทุกศาสนาเลย มาคุยกันในเร่ือง
ของสันติวิธี และจากคน 150 คน เราจะเลือกผู้ที่สนใจ 50 คน ว่าใครอยากที่จะมาเข้าร่วมอบรม TOT   เพื่ออบรม
ต่อในเร่ืองของแนวทางสันติวิธี  สิทธิมนุษยชน และการนําศาสนาเข้าไปช่วยให้ชุมชนให้เยาวชนได้ปฏิบัติ ต่อไป  
ข้อที่ 2 คือการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมะ ให้เป็นงานประจํา  ข้อที่ 3  หลังจากที่เยาวชนทั้ง 50 คนนี้ จบการอบรม
ไปแล้ว แล้วเขาได้ไปทําอะไรในบ้านเขา อาจจะไม่เป็นโครงการใหญ่โต แต่เป็นโครงการเล็กๆ  แต่ค่ายนี้จะไม่
เป็นการจดเล็คเชอร์ แต่เป็นค่ายที่เยาวชนเรียนรู้ และทํากิจกรรม และจากกิจกรรมนี้ ก็จะมีการถามว่าเยาวชนได้
อะไร แล้วถ้าเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้ว เยาวชนได้เรียนรู้อะไร  ดังนั้นแล้วเยาวชนกลุ่มนี้จะได้ไปศึกษาและ
เช่ือมโยงเข้ามาสู่ในค่าย  และมาเปรียบเทียบกับของตัวเองว่า ขาดอะไร ให้เขาได้คิดว่าเขาจะช่วยชุมชนเขาอย่างไร   
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เราจะประกาศขึ้นเว็บนะคะ และนี่ก็เป็นอกีช่องทางหนึ่ง นะคะ ที่ทาง UPF  ร่วมมือกับมหิดลได้ นะค่ะ  
 

  นายสันติ สายรัตน์ “กอ่นอืน่ผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับ ผมเป็น
แกนนําเยาวชนคนต้นแบบ มหาวิทยาลัยรามคําแหงครับ โดยส่วนตัวผม ผมรู้สึก
ผิดหวังมากผมเคยมาร่วมงานแบบนี้ ครั้งนี้เป็นคร้ังที่ 2  ผมได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่ง
บอกว่า เยาวชนเมื่อมานั่งกับผู้ใหญ่จะรู้สึกน่าเบื่อ ผมว่ามันจริงนะครับ สําหรับผมก็
เป็นเยาวชน เป็นนักศึกษาคนหนึ่ง ผมเองอยากจะเห็นเพื่อนๆ หลายมหาวิทยาลัย 
ได้มานั่งพูดคุยกับผู้ใหญ่แบบนี้บ้างนะครับ เพราะในที่นี้มีอาจารย์หลายท่าน ที่มีทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิ ที่พวกผมไม่
ค่อยได้มีโอกาสมานั่งแบบนี้นะครับ และผมรู้สึกขอบคุณมากที่ผมได้รับโอกาสที่ดีมากทําให้ผมมานั่งตรงนี้ และ
ผมสัญญาว่าผมจะนําความรูท้ี่รับตรงนี้ไปถ่ายทอดให้กับเพือ่นๆ ส่วนกิจกรรมที่พวกผมได้ทําในมหาวิทยาลัย
รามคําแหงนะครับ กลุ่มเรามีวิสัยทัศน์ เดียวกันคือ 1. การรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด และอบายมุข ต่างๆ 2. เราจะฝึก
เป็นเยาวชนให้เป็นต้นแบบในด้านกิจกรรมและมีจิตอาสา 3. เราจะรณรงค์ในเร่ืองความเสื่อมศีลธรรมทางเพศนะ
ครับ โครงการนี้ก็มีการสืบต่อกันมาถึงรุ่นที่ 6  แล้วนะครับ  และผมก็รู้สึกประทับใจมากนะครับ ในสิ่งที่พ่ีๆได้ทํา
กิจกรรม สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับนะครับยกตัวอย่าง เช่น ค่ายไทย-กัมพูชา ผมมองว่าเราเยาวชนอยากที่จะแลกเปลีย่น
เรียนรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกนั แต่เราไม่มีเวที เหมือนที่อาจารย์ท่านหนึ่งได้พูดนะครับ ส่วนเยาวชนในกลุ่มของ
ผม พวกเราไม่มีการแบ่งแยกเช้ือชาติ ศาสนา หรือแม้กระทั่งสี นะครับ พวกผมไม่เคยคิดถึงเร่ืองนี้ โดยผ่านสื่อเอง
นะครับที่ทําให้เราต้องคิดบางครั้งสื่อออกมาเสื้อแดงประท้วง เสื้อเหลืองประท้วง บางครั้งพ่อแม่เราเองก็ได้รับสื่อ
ที่ไม่ถกูต้องนะครับ  ยกตัวอย่างโครงการกําปงซือแน หมู่บ้านแห่งความสุข ผมว่าถ้าคนที่ได้รับฟังช่ือนี้ ผมว่าเขา
คงคิดนะครับว่าแค่ชื่อก็ทําให้เรามีความสุข และเขาก็คงอยากรู้นะครับว่าความสุขมันเป็นอย่างไร ทําไมถึงต้ังช่ือ
โครงการนี้ขึ้นมานะครับ” 

 

  นายอธิรัตน์ บุญสมสกุล “ผมไม่ได้เป็นทูตสันติภาพแต่ทํากิจกรรม
เยาวชนด้วยใจรักนะครับ ผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ ร.ร.สาธิตจุฬาฯ เป็นโรงเรียนที่
เด็กในโรงเรียนค่อนข้างมีฐานะ สิ่งหนึ่งที่ผมมาวนันี้นะครับ ผมมาเรียนรู้ เพราะผม
เองก็พาเด็กๆไปทํากิจกรรมอยู่บ่อยๆ นะครับ ผมก็ไดไ้ปทํากิจกรรมกับเด็กเร่ร่อน
บ้าง เด็กข้างถนนบ้าง จนผมพาเขาเข้าไปเรียนโรงเรียนปกติ จากนั้นผมก็ทํา

กิจกรรมร่วมกับสน.ปทุมวัน พาเด็กๆไปบวชที่จ.กาญจนบุรีก็ดีขึ้น เมื่อกอ่นตัวผมเองผมเป็นวิทยากรให้กับสถาบัน
พระปกเกล้า สมัยนั้นผมพูดเกี่ยวกับสิทธิเด็ก แต่สิทธิเด็กไมม่ีสอนในโรงเรยีนจนปัจจุบันนี้ เร่ืองสิทธิเด็กก็ยังไม่มี
สอนในโรงเรียนครับ เด็กก็ไม่รู้เพราะผู้ใหญ่เขาคิดอีกแบบหนึ่ง ทําให้เด็กไม่รู้เร่ืองสิทธิเลย อะไรที่ทําแล้วได้
คะแนนเด็กทําเต็มที่เลยครับ จนปัจจุบันแอดมิชช่ันทั้งหลายก็เปลี่ยนไปตามแนวความคิดของผู้ใหญ่ แล้วผมก็
พยายามทําเร่ืองของประชาธิปไตย ก็ไปทางอีสาน ไปสตูล ไปที่โน่น ที่นี่ ไปเร่ือยนะครับ ไปทํากิจกรรม 7 วัน
เหมือนกัน ก็ทําในเร่ืองของประชาธิปไตยนี่แหละ ตอนนั้นเหลือง แดง กําลังดัง ก็มไีปพูดหาเสียงจนเด็กหลับ เด็ก
เขาไม่ได้สนใจนะครับ  แต่ถ้าวิทยากรมาพูด มีตอบโต้กับวิทยากรบ้าง นั่นคือ เด็กเขาสนใจ ปัจจุบันผมมีค่ายอยู่ที่
สระบุรี ถ้าสนใจเชิญนะครับ เป็นค่ายลูกเสืออยู่ที่น้ําตกเจ็ดสาวน้อยครับ” 
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  นายสพุัฒก์ ชุมช่วย  “สวัสดีครับ ผมสุพัฒก์  ชุ่มช่วย ทูตสันติภาพ  
ขอพูดในฐานะชราชนนะครับ จากที่ได้ฟังมาตลอดในวันนี้ผมคิดว่าผมไดค้วามรู้
ว่า เรามีความหวังในอนาคต เพราะอะไร เพราะว่าคนที่คิดถึงค่ายเยาวชน คิดถึง
เยาวชน เพราะอะไร เพราะผลจะเป็นผลกับชราชน เพราะอะไร เพราะที่เขาพูดกัน
หยาบๆ ในรัฐสภา พวกนั้นก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นไม่มีเด็ก ไมม่ีเยาวชน แล้วจะเป็น
ตัวอย่างให้กับเยาวชนได้ยังไง และเป็นไปได้ไหมที่จะทําค่ายชราชน เพราะเดีย๋วนี้เรารู้ไมท่ันเดก็ครับ แล้วเวลาที่
เด็กถามเราควรจะตอบว่าอย่างไร มีคนเคยถามผมว่า สิทธิมนุษยชนหมายถึงอะไร ผมตอบไปว่าคนที่จะมีสิทธิ
มนุษยชนได้ ควรที่จะมีศีล 5  และเรามีตัวอย่างที่ดีที่สุดในประเทศไทยของเรา คือพระมหากษัตริย์ของเรา แต่
ทําไมเราไม่ทําตาม ผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ ค่ายชราชน” 
 

  นายวีรยทุธ คะเชนทร์ “กระผมขอพูดในฐานะเยาวชนคนหนึ่ง และ
อยากให้เวทีนี้เป็นเวทีแสดงความคิดเห็น ผมคิดว่าทําไมรัฐบาลถึงไม่สามารถ
แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ท้ายที่สุดแล้วเราควรกลับมามองที่ต้นแบบ เราเองควรที่จะให้
การศึกษาแก่เขาว่าอะไรคอืจุดมุ่งหมายในชีวิตของเขา แล้วอะไรคือหน้าที่ของ
เยาวชนที่ต้องทํา แม้กระทั่งการศึกษาในปัจจุบันควรให้การศึกษาในด้านของหัวใจ

ด้วย เพราะผมคิดว่าการศึกษาในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมาก  และทําให้เยาวชนตระหนักว่าถ้าเขาโตขึ้นมาเขาจะ
เป็นคนเก่งของสังคม เขาช่วยประเทศชาติ แต่เขาลืมไปว่าเขาไมไ่ด้รับการพัฒนาในเร่ืองของหัวใจ สิ่งหนึ่งที่ผม
อยากฝากเอาไว้คอื อยากให้มีการอบรมและพฒันาในดา้นของหัวใจด้วย เพื่อในอนาคตที่เขาเติบโตขึ้นมาเขาจะ
เป็นคนดีของสังคม รับใช้สังคมด้วยหัวใจของเขา และสังคมไทยมีความหวังจากคนที่ทําความดีทกุคนครับ” 
 

  นายจักริน เอี่ยมสําอางค์ “ในวันนี้ผมดีใจที่ได้มาในวันนี้ได้เห็นการ
ทํางานที่คล้ายคลึงกนั ในฐานะที่เราเป็นองค์กรเอกชนเราก็ได้มีความเช่ือที่ว่า ใน
สันติภาพที่ย่ังยืน เราต้องเร่ิมต้นในทุกระดับในระดับของครอบครัว วันนี้เรารู้สึกว่า
เราได้รับการล่วงละเมิดมนุษยธรรมในทุกระดับนะครับ เราเห็นว่าในปัจจุบันนี้มี
ข่าวการทําแท้งสูง เราโดนล่วงละเมิดตั้งแต่ก่อนคลอด เมื่อวันกอ่นนกัเรียนตีกัน 
คนที่ไม่รู้เร่ืองก็โดนละเมิดทําให้เสียชีวิต แม้กระทั้งความรุนแรงที่เกิดขึ้นในทุกระดับ ผมคิดว่านี้คืองานใหญ่เรา
ต้องช่วยกันร่วมมอืกันมากขึ้น ในส่วนงานของมูลนิธิฯ ก็มีส่วนที่คล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่น งานสถาปนาสภา
นานาศาสนาเพื่อสันติภาพที่เพิ่งก่อตั้งไปเมื่อวันที ่21 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ผมคิดว่าในส่วนนี้ เราน่าจะร่วมกัน
ในการปรึกษาหารือกันในส่วนที่เราได้สร้างขึ้น  นอกจากนี้เราเองก็ได้ทําค่าย RYS มา 25 ปี และในส่วนนี้เราก็ดีใจ 
ที่ทางสถาบันได้ให้ความสําคัญ สนับสนุนให้เยาวชนนั้นเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ มีหัวใจเปิดกว้างที่เป็นสากล  
นอกจากนี้ในส่วนของผู้กอ่ตั้งมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ท่านเองได้ลงทุนตลอดทั้งชีวิตของท่าน ที่ท่าน
ประสบความสําเร็จนั้นคือ หนังสือ World Scripture คือการรวบรวม ศาสนธรรมของทุกศาสนาในทั่วโลกมา
จัดเป็นหมวดหมูใ่นทุกๆ เรือ่งของการดําเนินชวีิตของมนุษย์ ซึ่งตรงนี้เองในอนาคตอยากจะเรียนปรึกษากับทาง
สถาบันซึ่งอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งในการนําศาสนิกชนทุกศาสนาในการมาร่วมกันสร้างสันติภาพที่ย่ังยืนต่อไป” 
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 นาย อธพิัทธ์  ลิ้มมงคลธรรม “ผมมีประเด็นที่จะสนับสนุนอยู่ 2 เร่ือง 
คือ เร่ืองที่ 1 ผมมีหนังอยู่ 2 เร่ืองที่ใช้ในการอบรมได้ดีมาก มีช่ือเร่ืองว่า  หากใจ
พ้องให้เราจะได้มากกว่า 1 ซึ่งเป็นหนังเก่าหาซื้อไมไ่ด้  แต่ใช้ในงานอบรมดีมาก  
เร่ืองที่ 2 เป็นอเมริกันฟุตบอล เป็นเร่ืองเกี่ยวกับคนผิวขาวและคนผิวดําที่ไมถู่กกัน 
และมีทั้งโค้ชอเมริกันฟุตบอลที่เป็นทั้งคนผิวขาวและคนผิวดําที่ไมถู่กกนั และเป็น

ทีมที่ต้องไปแข่งจะทําอย่างไรที่จะต้องทําให้ทีมชนะซึ่งคนเล่นเหมือนจะสร้างความแตกแยกแต่จะทําอย่างไร
ไม่ให้แตกแยก ซึ่งจะนํามาใช้ในการฝึกอบรมได้ดีมากโดยเฉพาะผู้นํา ส่วนเร่ืองที่ 2 ปีนี้เป็นปี 2600 พุทธชยันตี 
ตอนนี้เรามีการประชาสัมพันธ์การบวช 100,000 รูปทั่วประเทศไทยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน ใครที่
สนใจจะบวชเชิญวัดใกล้บ้านได้ทุกวัดครับ ผมเองมาบวชตอนอายุ 53-55 3 ปีที่มาบวชผมเพิ่งจะได้เข้าใจว่าเกิด
เป็นคนเป็นยังไง ตายแล้วไปไหน เปฺาหมายชีวิตคืออะไร เมื่อก่อน 1 สมอง 2 มือ ติดอีโก้ คิดว่าผู้ชายนี่เจ๋ง และด้วย
ศักดิ์ศรีไม่ยอมใครนะครับ ที่ไหนได้ทั้งหมดที่เราทํามากก็ับลูกกับภรรยาของเรา แต่เราไปแคร์คนนอกบ้าน ตอนนี้
รู้แล้วว่าที่บ้านสาํคัญที่สุดโดยเฉพาะครอบครัวของเรา ครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของสันติภาพโลก ขอบคุณครับ” 
 

  นางนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ “ขออนุโมทนาบญุให้กับสถาบันที่ทําเร่ือง
ค่าย และน้องๆ เยาวชนที่ทําเร่ืองค่ายด้วยนะค่ะ จริงๆ แล้วเร่ืองค่ายนี้เป็นหัวใจ
หลักของเยาวชนแต่ว่าทําไมถึงได้ละเลยไป ไม่ว่าจะเป็นค่ายลูกเสือหรือการเข้าค่าย
ซึ่งค่ายเหล่านี้เยาวชนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกนั ที่ผ่านมาเราให้
ความสําคัญเรื่องค่ายกับเยาวชนน้อยเกินไป เพราะที่เยาวชนเป็นอยู่ทุกวันนี้ ปัญหา
อยู่ที่ผู้ใหญ่ เราอย่าผลักออกไปนะคะเรามีส่วน บอกไว้เลยนะคะว่าเรามีส่วน หลายๆ ส่วนที่เราไม่ได้ให้โอกาส ให้
เวที เรามีแต่ยัดเหยียดให้กับเยาวชน  พ่อแม่มีส่วนสําคัญมากนะคะ บางคร้ังลูกเป็นเหย่ืออารมณ์ของพ่อแม่ด้วย พ่อ
แม่จริงอยู่ถึงแม้ว่าจะทํามาหากินลําบากยากเข็ญแค่ไหนก็ตาม ยังไงก็ไปลงที่ลูก ทุกวันนี้ไปดูซิคะว่าลูกเปน็เหยื่อ
รองรับอารมณ์ของพอ่แม่ และนี่กไ็ม่ใช่ทุกคนนะคะ แต่ว่าส่วนใหญ่ ลองไปดูได้เลยนะคะ ถามเด็กๆ ว่าเบื่ออะไร
ที่สุด เบื่อบ้านที่สุด เบื่อพ่อ เบื่อแม่มากที่สุด และข้อสําคัญมากที่สุดที่เด็กๆ เบื่อตรงนี้ พ่อแม่ขาดการให้ความรัก
เมื่อลูกทาํผิด การให้โอกาส การให้อภยั การใหก้าํลังใจ และสิ่งนี้ทําให้เด็กขาดพลังจิตแห่งชีวิต เพราะฉะนั้นทําให้
เขาขาดความเช่ือมั่นในตนเอง ความเช่ือมั่นในตนเองเพราะถูกตรามาตรจากครอบครัว จริงๆ แล้วที่อาจารย์บอกว่า
เร่ืองของความรัก เร่ืองของครอบครัวมันต้องเป็นรากฐานของความรักทีม่ั่นคง ให้รอดพ้นจากเหย่ือ จากปัญหา
ต่างๆ เร่ืองของฐานของศีล 5 นี้สําคัญที่สุดแล้วนะคะในการดํารงชีวิต เรามองย้อนกลับไปดูนะคะว่าความล้มเหลว

ของความสุข ความลม้เหลวของครอบครัว มาจากตรงนี้หรือเปล่า 
เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่าน หรือทุกๆ ศาสนา ดิฉันยังไม่เคยเห็นเลย
นะคะว่าศาสนาไหนที่จะสอนให้คนไม่ดี เพราะฉะนั้นเยาวชนนี้เป็นผู้
ที่บริสุทธ์ิ จิตใจเขาบริสุทธ์ิ และสังคมเอาแต่ยัดเหยียดให้เขามาก
เกินไป เพราะฉะนั้นขอฝากไว้นะคะว่าเยาวชนเปน็ผู้บริสุทธิ์ อยากให้
ทุกคนในสงัคมให้โอกาส ใหก้ําลังใจแก่เยาวชนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 
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  ศ.ดร. ยุวัฒน์  วุฒิเมธี   ผมได้ทํางานในเร่ืองสันติภาพมาจนแก่ ก็
พอๆ กับอาจารย์โคทม ตั้งแต่ผมอายุ 30 ผมเพิ่งกลับจากการประชุมที่เกาหลีมา 
ปัจจุบันนี้ผมคิดว่านักการเมืองไม่ว่าจะทีไ่หนผมคิดว่าทั่วโลกแหละครับ มีเป็นแก๊ง 
ต่างรักษาผลประโยชน์ของตนเองทั้งสิ้น คําว่านักการเมืองแล้วก็มุ่งที่ผลประโยชน์
กู บ้านเมืองเราเองผมมีนักการเมืองด้วยหรือ ผมคิดว่าปัจจุบันนี้ไม่มีนกัการเมือง 

แล้ว มาที่เยาวชน นักเรียน นักศึกษาก็ไมม่ีแล้ว อย่างผมสอน ผมถามว่าคุณมาเรียน หรือมาหาความรู้ เขาตอบว่า มา
เรียนครับ ให้อาจารย์สอน เป็นอย่างนั้นผมไม่สอนครับ เพราะฉะนั้นคําว่านักศึกษาคอื มาหาความรู้ ปัจจุบันนี้ขาด
นัก ไม่รู้จะทําอย่างไรดี ตรงนี้ผมคิดว่า 1 คือ เราขาดผู้นําที่ดี เวลานี้คนเราเร่ิมไม่รู้ว่ามนษุย์ศาสตร์คืออะไร 
มานุษยวิทยาคืออะไร แต่สอนให้คน ติศาสตร์ทั้งหลาย ติศาสตร์ยังไม่รู้เลยนะครับหมายความว่าอย่างไร คือเราไม่รู้
ว่าศักดิ์ศรีของคนไทยอยู่ตรงไหน เคยรู้หรือเปล่า อย่างเวลานี้ถามถึงประวัติศาสตร์ไทยได้รู้ไหม ถามว่าทหารที่เขา
ตายไปเยอะๆ เพือ่รักษาแผ่นดินไทยทาํไมเขาถึงตายได้  เพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเขามองกันคือมนุษย์
วิทยา แต่คนสมัยนี้มองกันที่สังคมศาสตร์ซึ่งเป็นหมวดหนึ่งในวิชามนุษย์วิทยา แต่คนมองในสังคมศาสตร์ คือ
ปัญหาสังคม เพราะฉะนั้นตรงนี้คือประเด็นที่เป็นปัญหาทางการเมือง ถ้าให้พูดถึงการเมือง อะไรคือการเมือง อะไร
ที่เป็นปัญหา เกี่ยวกับการเมือง  เรื่องที่ 2 สิทธิ์ ปจัจุบันนี้บ้านเมืองเรา จะเจ๊งในเร่ืองสิทธิ  รัฐธรรมนูญเขียนในเร่ือง
สิทธิของประชาชนพลเมือง สิทธิสาธารณะเพราะฉะนั้นทุกคนไม่เป็นมนุษย์ เพราะมีแต่สิทธิส่วนตัว  เพราะฉะนั้น
ในสังคมนี้ผู้นํากลายเป็นหัวโจก  ถ้าสิทธิตรงนี้เรายังมองเป็นสิทธิส่วนบุคคล เราจะกลายเป็นปัญหาทันที ที่สําคัญ
ที่สุดคือ สิทธิส่วนรวมครับ และสรุปง่ายๆ คือที่เราทํามาทั้งหมดถูกตอ้งแล้วครับ หลังจากนี้ควรมีอีก Forum หนึ่ง
ครับและเอาที่ชราๆ ทั้งหลายนี้มาคุยกันว่าชราชนคนไหนที่ไม่ได้เร่ือง ปัจจุบันนี้ผู้ว่ายินยอมให้เปิดหมู่บ้านเสื้อแดง 
มีนักกฎหมายแต่นักกฎหมายแต่ละคนกไ็มก่ล้านาํคนผิดมาลงโทษนะครับ แล้วถ้าสังคมไม่มีอาํนาจรัฐ ประชาชน
จะอยู่กันอย่างไร นั้นคอืปัญหา ปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ครับ ขอฝากนะครับ ว่าอะไรคือประโยชน์ของชาติ ของเยาวชน 
ช่วยบอกเยาวชนหน่อยนะครับ   
 

  ม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช “ดิฉันเห็นเราทุกคนนะคะพูดถึงสิทธิ แต่
ไม่มีใครพูดถึงหน้าที่เลย ดิฉันขอพูดถึงหน้าที่นะคะ เราเกิดมาเป็นคนไทย นับ
ถือศาสนาอะไรเราเกิดมาเป็นคนไทยเรามีหน้าทีค่ือไม่ว่าเราจะทําอะไรขอให้เรา
คิดถึงประเทศชาติเป็นหลักไม่ให้ประเทศชาติเสื่อมเสีย เรามีหน้าที่จะต้องรัก
ประเทศชาติของเรา  ดิฉันเองเพิ่งกลับจากอีสาน เดี๋ยวนี้เราไม่ชักธงชาติของเรา
แล้ว เราชักธงสีแดงที่มีขึ้นหน้าบ้านแทนแล้ว สิ่งนี้ทําให้เราคิดถึงความภาคภูมิใจของเรามันหายไปไหน เราไป
ภาคภูมิใจกับบุคคล เราเกดิมาบนผืนแผ่นดินไทย เราได้รับความสุขความสบาย ความภาคภูมิใจที่เกิดมาเป็นคน
ไทย เราเกิดมาเป็นคนไทยเราต้องมีหน้าที่ ไม่ว่าเราจะทําอะไร ขอให้เรามีสติปญัญาที่จะคิดว่าสิ่งที่เราทํานั้นเราทํา
ร้ายประเทศชาติที่รักของเราหรือเปล่า  และดิฉันขอฝากว่า น้องๆ ที่ไปทําโครงการต่างๆ ดิฉันฝากข้อความว่า “คุณ
เกิดเป็นคนไทย คุณมีหน้าที่ ที่ต้องดูแลประเทศนี้” ขอบคุณคะ   
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  เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาด สุวรรณบุบผา ผู้อํานวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล   ทูตสันติภาพ ผู้นําเครือข่ายองค์กร และ ผู้นําเยาวชนทุกท่าน 
  กระผมในนามมลูนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ขอขอบคุณสถาบันสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษาที่กรุณาสละเวลาและทรพัยากรอันมีค่าในการจัดการต้อนรับและให้การบรรยายแก่คณะของเราใน
กิจกรรม “สนทนาสนัติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ในวันนี้ คณะสนทนาสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล และ
ทูตสันติภาพได้รับความรู้ ความเข้าใจ และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่อจะนํา
สันติภาพมาสู่เยาวชน สังคม ประเทศชาติ และโลก ที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการนําไปประยุกต์ใช้กับงาน
ส่งเสริมสันติภาพของมูลนิธิฯ ในการพัฒนาเยาวชน ประชาชน และผู้นําในสังคมให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มี
จิตใจรักสันติ และมีความสามารถในการเสริมสร้างความปรองดองและสันติภาพให้กับองค์กร ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตมูลนธิิสหพันธส์ันติภาพสากลฯ และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสนัติ
ศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล จะมีโอกาสรว่มมือกนัในการทํางานเพื่อส่งเสรมิคุณธรรม ธรรมาภิบาล สันติวิธี และ
สันติภาพ อนัจะเป็นประโยชน์มากยิ่งๆ ข้ึนใหก้ับสังคมและประเทศชาติ และโลก 

กล่าวขอบคุณ  
โดย  ศ. กีรติ บุญเจือ    

      รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

สรุปผู้เข้าร่วมสนทนาสันติภาพ   
  กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) เพื่อรับฟังการบรรยาย และร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนํากระบวนการสร้างเมล็ดพันธ์ุสันติวิธี และการขยายกล้าเมล็ดพันธ์ุสันติวิธี  
ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาสันติภาพ จํานวน 62 คน 
(คณะกรรมการมูลนิธิฯ 3 คน ทูตสันติภาพและแกนนําสนทนาสันติภาพ 16 คน เครือข่ายภายในองค์กรจํานวน 17 
คน และเครือข่ายจากภายนอกองค์กรจํานวน 14 คน และคณะสนทนาสันติภาพในพื้นที่ จํานวน 12 คน) 
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ภาพกิจกรรมแลกเปล่ียนความคิดเห็น/ และภาพบรรยากาศทั่วไปในการสนทนา 
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ภาคผนวก 
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 ศ.กีรติ  บุญเจือ                                             T. 086-045-5299   
รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 

 ม.ร.ว. จิยากร เสสะเวช                      T. 089-666-2699 
 กรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 

  ผศ.ดร. สุทิน  นพเกตุ                                  T.  089-8250463 
 กรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 

         นายจักริน   เอี่ยมสําอางค์                             T. 081-818-8602 
        ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ  

 รศ.ดร. ภิรมย์  จ่ันถาวร                      T. 081-809-9309 
รองประธานคณะอนกุรรมการทูตสันติภาพฝูายวิชาการและการศึกษา     

 นาย สุพัฒก์ ชุมช่วย                                   T. 081-6896307 
อนุกรรมการทูตสันติภาพฝูายวิชาการและการศึกษา 

 ดร.มล.ปริยา   นวรัตน์                                 T. 023-779-633 
อนุกรรมการทูตสันติภาพฝูายวิชาการและการศึกษา 

 ศ. ดร. ยุวัฒน์ วุฒิเมธี                                 T. 081-376-9453 
ทูตสันติภาพ     

   ดร.เลิศลักษณ์ สังขวรรณ                             T. 081-757-9143 
  ทูตสันติภาพ 

  

รายนามคณะทูตสันติภาพ และคณะสนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังที่ 5 
ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึษา มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 

 ผศ. สุระษา ตันสวัสดิ์                                T. 081-452-5635 
ทูตสันติภาพ      

 นางสาวเย็นฤดี วงศ์พุฒ                             T. 089-770-3996 
ทูตสันติภาพ      
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 ผศ.ดร. สังวร พรหมเสน                             T. 081-302-2913 
ทูตสันติภาพ       

 นาง นิตยา ลักษณวิสิษฐ์                             T. 081-611-9282 
ทูตสันติภาพ      

 นาง วิไลรัตน์  จุลคีรี                                  T. 081-624-4327 
ทูตสันติภาพ       

 นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์  ครูศากยวงศ์        T. 081-989-1180 
กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการทูตสันติภาพ   

 นาย วริทธ์ิ  อนุชิราชีวะ                              T. 086-606-9945 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

 ดร.ณพงศ์  นพเกตุ                                      T. 086-317-0735 
ทูตสันติภาพ 

 นายอธิพัทธ์  ลิ้มมงคลธรรม                      T. 081-356-7868 
ทูตสันติภาพ 

 นางสาววรรษกร ภิญโญสินวัฒน์              T. 086-996-9917 
ทูตสันติภาพ 

 นายสะอารี  กากอง                                   T 087-290-9239 
ทูตสันติภาพ              

 นางสาวนัยเนตร เกตุสุวรรณ                     T. 089-162-1231 
เลขานุการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 

 นางสาววินิดชยา พรมสวะนา                   T. 084-615-13519 
ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 

 นางสาวงามศิริ แซ่อึ้ง                               T. 087-809-7361 
เลขานุการทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ   
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 นางสาวนิภาพรรณ สอนเทศ                    T. 086-675-9376 
ผู้ประสานงานโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ 

 นายมนัฐพ์ สิริสุขนิวาส                           T.  081-304-0328 
ผู้อํานวยการศูนย์เยาวชนคนต้นแบบ กรุงเทพฯ 

 

 

 

นางปนัดดา รัชตะสุขสถิตย์                     T. 0 2589 1408 
เลขานุการประธานสคบ. เขตหลักสี ่

 

NO. นายบัญญัติ  เติมพรภักดี                            T. 087-719-5476 
ผู้ช่วยเลขานุการประธานสคบ. เขตหลักสี่ 

 นางสาวธัญญรัตน์ สีทานัน                       T. 085-838-3891 
เจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลกฯ 

 

NO. นางสาวพรพิมล  ตันชนะประดิษฐ์            T. 081-137-4537 
เจ้าหน้าที่สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลกฯ 

 นายวีรยุทธ  คะเชนทร์                             T. 085-922 -4243 
รองหัวหน้าฝูายฝึกอบรม ศูนย์เยาวชนคนต้นแบบ  

 นายกฤษฎา  กิตติปัญญาภกัดี                    T.  089-301-0312 
แกนนําเยาวชนคนต้นแบบ รุ่น1 

 นายสันติ  สายรัตน์                                     T. 082-458-2836 
แกนนําเยาวชนคนต้นแบบ รุ่น 3 

 นางสาวจิราภรณ์ กิ่งเกษ                              T. 087-849-8408 
แกนนําเยาวชนคนต้นแบบ รุ่น 2 

 

NO. นางสาวอัญชลี  คนไว 
แกนนําเยาวชนคนต้นแบบ รุ่น 4 

 นางสาวอรดี เหล่าน้อย                                 T. 089-627-0097 
แกนนําเยาวชนคนต้นแบบ รุ่น 4 
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          นายปรภาส  รัตนชาคร                        
          เครือข่ายสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) 

 

 

 

 นางวันพร   อุทัยกาญจนา 
          เครือข่ายสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก(ประเทศไทย) 

 

 

 

         ดร.จรูญ  ลงสุวรรณ  
         ที่ปรึกษาฝูายกิจการสตรี เยาวชน และครอบครัว  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

 

 

 

นางระวีวรรณ  เซ็นสม 
เลขานุการฝูายกิจการสตรี เยาวชน และครอบครัว  มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

 

 

 

นางวรรณสวัสดิ์  อุทัยพันธ์ุ               T. 02-954 7300 # 827 
อาจารย์ประจําศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

 

 

นายประสาน  เงาศรี                          T.  02-954 7300 # 536 
อาจารย์ประจําศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

 

 

นายอติชาติ ตันเจริญ                          T. 02-954 7300 # 827  
อาจารย์ประจําศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

 
นายอธิรัตน์  บุญสมสกุล                    T. 086-777-7515 
อาจารย์ประจําโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝูายมัธยม 

 นางเบญจพรรณ  นิวัติศักยวงศ์           T. 084-077-8717 
แกนนํา เยาวชนฟื้นฟู ภาษาและศีลธรรม 

 นางสาวนพรรดิ  วรภูวดล                   T. 084-342-1228 
ศูนย์อบรมภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ACT 

 นายยุทธศักดิ์  ฝ่ังขวา                          T. 086-783-2580 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 นายวรรณชัย  รัตนคีรีมาศ                 T. 083-330-3524 
คณะกรรมการอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
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NO. นางสาวนิศาชล  สมาฤกษ์ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 นายซาฟาริ อุจามิ                                 T. 083-653-5111 
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

NO. นางสาวอรสา   แสงประสพ 
ผู้ติดตาม ดร.มล. ปริยา นวรัตน์ 

  

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาด สุวรรณบุบผา  
ผู้อํานวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

ดร.โคทม  อารียา 
อาจารย์ประจําสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

 

 

 

นางสาวงามศุกร์  รัตนเสถียร                               T. 089-487-8557 
อาจารย์ประจําสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

 

 

 

 นางสาวอธิษฐาน์  คงทรัพย์                           T. 0 2849 6077 
 นักวิชาการศึกษา 

 

 
 นางสาวศิริพร  เพ็งจันทร์                               T. 089-587-5718 
 เจ้าหน้าที่ฝูายบุคคล 

  นางสาวพรพิมล  พลพร้อม                             T. 089-488-3729 
 เจ้าหน้าที่ฝูายการศึกษา 

 

 

NO. 

 นางศักดิ์สินี  เอมะสิริ                                       T. 085-212-1980 
 นักวิชาการศึกษา 

 

NO.  นายธนพล  แสงจันทร์                                      T. 087-677-9945 
 เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป 

คณะสนทนาสันติภาพในพื้นที่  ณ สถาบันสิทธมินุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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NO. 

 นายสวัสดิ์  จินเดหวา                                         T. 086-693-3831 
 ช่างภาพ                                                              T. 0 2849 6213 

 

 

 

นางสาวใจสิริ  วรธรรมเนียม                            T. 088-666-7119 
นักประชาสัมพันธ์ 

 นางสาวเสมอแข  ย้อยนวล                                T. 089-159-2228 
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

 

 

NO. 

นางสาวสุพรรณี  มิ่งเมือง                                   T. 086-946-4995 
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
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สรุปแบบสอบถาม 
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สรุปแบบสอบถามความคิดเห็น 
กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 5  

ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกลา้เยาวชน” 
 

  แบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 5 
ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
นครปฐม จํานวน 50 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัจํานวน 30 ฉบับ คิดเป็น 60% สรุปได้ ดังนี้ 
 

1. เนื้อหาทีส่ถาบันสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้
นํามาใช้  ท่านคิดวา่มีเนื้อหาใดบ้างที่เหมาะสม และควรนํามาใช้ในการสร้างต้นกล้าสันติภาพให้เกดิขึ้นกับ
เยาวชน และชุมชน 

1. ค่ายเยาวชนเพื่อสร้างสันติภาพที่ลงไปสู่พื้นที่ที่เกิดปัญหา และทําให้การทํางานระหว่างภาครัฐ 
ผู้ใหญ่ เยาวชน และคนในชุมชนสามารถสร้างความสัมพันธ์  และความร่วมมือกัน โดยการ
ปฏิบัติที่จะแก้ปัญหา และสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างย่ังยืน 

2. การปลูกฝังและพัฒนาเยาวชนให้เป็นต้นแบบที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเร่ืองการเมือง แต่จัดค่ายเพื่อ
พัฒนาหัวใจของเยาวชนให้เสียสละเพื่อส่วนรวมยึดหลักศาสนา และยึดหลักคําสอนของพระ
เจ้าอยู่หัว เป็นแนวปฏิบัติเพื่อความสามัคคี  ความปรองดอง และสันติภาพจะต้องเกิดขึ้นใน
ประเทศไทย  และการที่เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมค่าย ร่วมกิจกรรม เพื่อนําแนวปฏิบัติไป
ปฏิบัติใช้ในการดําเนินชีวิต 

3. การจัดค่ายเพื่อที่จะนําทุกภาค ทุกศาสนามาอยู่ร่วมกัน ทํากิจกรรมร่วมกัน  มีการฝึกฝน ให้ความรู้ 
เพื่อที่เยาวชนจะสามารถนําไปปฏิบัติ และพัฒนาสังคม 

4. สิทธิหน้าที่ของเยาวชน สันติวัฒนธรรม การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การยอมรับ เข้า
ใจความแตกต่างของบุคคล ธรรมาภิบาล 

5. ดีมากครับ ตอนนี้ทุกพื้นที่ชุมชนต้องการเมล็ดความคิดที่ดีที่จะบ่มเพาะและเพื่อเขาจะเติบโตสร้าง
ครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ  และขอฝากให้เสริมเร่ืองการให้อภัยให้มากๆ การให้อภัยคือ
จุดเร่ิมต้นของสันติภาพ (รักผู้อื่นให้เหมือนคนในครอบครัวของเราและพร้อมจะให้อภัยกับทุก
คน)  

6. เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกทางด้านความคิด 
7. มีแนวทางเร่ืองบทบาทของเยาวชนต่อ ชุมชน ที่ตนเองอยู่ก่อนที่จะไปสู่ประเทศ 
8. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อของประเทศ  ด้านศีลธรรม ที่สําคัญไม่ให้ฝูายมีอํานาจเอาเปรียบ

เยาวชนต่อไป 
9. พัฒนาคน พัฒนาแกนนําก่อน 
10. ความเข้าใจของคําว่า สิทธิมนุษยชน !! 
11. การหาวิธีการศึกษา และการพัฒนาวิธีการจัดเผยแพร่แนวคิด และความรู้ที่เป็นหลักการ 
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12. ควรจัดค่ายให้เยาวชน และจัดในรูปแบบการรวมตัวและความหลากหลายในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะ
เป็นด้านศาสนา วัฒนธรรม และการใช้ชีวิต 

13. ความคิดริเร่ิมในการสร้างสรรค์กิจกรรม โดยยึดเอาความต้องการของเยาวชนและคนพื้นที่เป็น
ศูนย์กลาง และการตอบรับและแนวคิดของเยาวชนต่อสถานการณ์ต่างๆ สิ่งที่เหมาะสมในการ
นํามาประยุกต์ใช้กับการสร้างต้นกล้าสันติภาพ คือ หลักสูตรการเรียนรู้ 1 เดือน เพราะเป็นการ
เรียนเนื้อหาและกิจกรรมที่ดีมากๆ 

14. เห็นด้วยกับการร่วมค่ายของทุกกลุ่มสี และการหาความดีของคนอื่น ชอบกิจกรรมที่เด็กและ
เยาวชนภาคใต้ช่วยเหลือเด็กคลิตี้ 

15. งานวิจัยทั้งหลาย และนําไปใช้ในค่ายเยาวชน 
16. ดีทุกเนื้อหา สร้างต้นกล้าสันติภาพ และควรที่จะสร้างเครือข่ายเพื่อติดตามผล 
17. ทุกเร่ือง 
18. ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ รู้จักการเสียสละ รู้จักการให้ การช่วยเหลือ คุณธรรมและจริยธรรม 
19. ทูตสันติภาพของเราที่ทํามาไม่ต่างกับที่มหาวิทยาลัยได้ทํา 
20. เนื้อหาที่ควรนํามาประยุกต์ คือ การนําทักษะชีวิตที่จําเป็นที่มีอยู่มาปรับใช้ในการดํารงชีวิต รู้ และ

ตระหนักของเร่ือง สิทธิเด็ก ดูสังเกตการณ์ในชุมชนที่มีปัญหาแล้วมาสรุปปัญหา แต่ไม่ลืมที่จะ
ทบทวนตัวเราเองด้วย 

21. ให้เด็กมีโอกาสแสดงออก แสดงความคิดเห็นและปฏิบัติในทางที่ถูกต้อง โดยการสนับสนุนจาก
ผู้ใหญ่ 

22. ความมีสิทธิของการดํารงชีวิต อะไรคือความขัดแย้งในสังคม และเราสามารถปรับแก้ หรือเรียนรู้
ปัญหาได้อย่างไร 

23. การใช้พหุวัฒนธรรม ศาสนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทําให้เข้าใจในความเป็นมนุษย์มากขึ้น 
24. โครงการ “ค่ายเมล็ดพันธ์ุสันติวิธี” วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ควรดําเนินการอย่างจริงจังกว้างขวาง ทั้ง

ในระดับ Macro และ Micro และควรขยายแบบบูรณาการเยาวชนต่างฐานะ เช่นนักศึกษา
มหาวิทยาลัย เยาวชนชนบทที่ไม่ได้เรียนต่อ หรือกลุ่มอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ โดยประสานงบประมาณทางราชการ 
องค์การภาคเอกชน ปัจจุบันนี้กรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการ (กระทรวงมหาดไทย) 
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2.  กระบวนการทีส่ถาบันสทิธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นํามาใช้  ท่านคิดว่ามี 
กระบวนการใดที่เหมาะสม และควรนํามาใช้ในการสร้างต้นกล้าสันติภาพให้เกิดขึ้นกับเยาวชน และชุมชน 

 
1. การลงไปสู่พ้ืนที่จริง ได้สร้างความสัมพันธ์ และการร่วมมือกันที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น 
2. การปลูกฝังให้เยาวชนมีอุดมการณ์ มีหัวใจที่จะนํามาซึ่งการสร้างสันติต่อเยาวชน และการที่ได้

เห็นแบบอย่างที่ดี และการรักษาซึ่งสิทธิมนุษยชนที่นํามาซึ่งสันติภาพเพื่อส่วนรวม และให้
เยาวชนได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างศาสนาเพื่อการยอมรับเปิด
ใจ และการรวมเป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนที่ไม่แบ่งแยก และไม่ปลกูฝังเยาวชนทางการเมืองที่ทํา
หรือบริหารเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่ปลูกฝังให้รับใช้ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อสันติ
สุขแก่ประชาชน 

3. ควรส่งเสริมต่อเยาวชนและชุมชนอย่างย่ิง และพัฒนาต่อไปเร่ือยๆ 
4. การเสวนารับฟังซึ่งกันและกัน พร้อมเข้าใจในสิ่งนั้น 
5. กระบวนการให้เยาวชนตระหนักเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก ผ่านกิจกรรมค่ายเป็นการเปิดพื้นที่

ได้ฟังความคิดเห็น แสดงความคิดเห็น พลังกลุ่มจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างเข้าใจถ่องแท้ 
6. กระบวนการทํางานดีมากครับ แต่เท่าที่เห็นในการนําเสนองานนั้น ยังอยู่ในการทํางานแคบๆ อยู่ 

อยากให้ทางสถาบันฯ หากลุ่มพันธมิตรอื่นๆ มาร่วมกันทํางาน งานจะไดก้ว้างขึ้น 
7. ควรควบคู่ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มากขึ้นในทุกโครงการ 
8. ลงไปจัดกิจกรรมต่อเนื่องกับเยาวชนด้านศีลธรรม ( 5 ข้อ ) สากล จนทุกๆ คนคุน้กับการมี

ศีลธรรมเป็นปกติ 
9. การสร้างเครือข่าย 
10. ค่ายอาสา 
11. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
12. การจัดเสวนา และเชิญผู้มีประสบการณ์มากๆ มาให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง

ความสามัคคี และสันติภาพ 
13. การสนับสนุนให้เยาวชนในการทํากิจกรรม และพื้นที่ในการทําตัวเป็นตัวแบบ 
14. การทําค่ายที่เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
15. การปฏิบัติภายนอกสู่ภายใน (ตามหลักศาสนาของตน) 
16. แบ่งปันความรู้ และไม่นิ่งเฉยต่อปัญหา และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 
17. กระบวนการสร้างความเข้าใจ และเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้ร่วม

กิจกรรมซึ่งกันและกัน โดยไม่แบ่งแยกสี ชาติพันธุ์ ศาสนา 
18. วิจัยกระบวนการบริหารทางธุรกิจ รวมถึงระบบทางธุรกิจ 
19. ดีทุกกระบวนการ นํามาใช้ในการสร้างต้นกล้าสนัติภาพ 
20. จัดเวทีอภิปรายให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออก 
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21. การริเร่ิมโครงการต่างๆ ที่เป็นแบบอย่าง และแสวงหา “ทุน” ในการดําเนินงานให้ต่อเนื่องจน
สามารถบรรลุผลสามารถสร้างต้นแบบต้นกล้าเยาวชนให้เกิดขึ้นในชุมชนมากๆ 

22. เข้าใจ เข้าถึง 
23. สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลได้ทํามาครบถ้วนแล้ว 
24. กระบวนการจัดค่ายเยาวชนมีการจัดกิจกรรม เสวนาซึ่งกันและกนั และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ตลอดจนโครงการทุกโครงการที่ทางสถาบันฯ จัด 
25. กระบวนการที่จะสร้างกิจกรรม มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแสดงออกร่วมกันระหว่างเยาวชนและ

ครอบครัว 
26. การบวกความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมในสังคม เร่ิมจากการจัดค่ายอบรมเยาวชน และสร้าง

ความหลากหลายมากขึ้น 
27. การเปิดเวที เปิดพื้นที่ให้เยาวชนกล้าแสดงออกในทางที่ดี 
28. การสนับสนุนให้เยาวชนมีจิตสํานึกของการเสียสละเพื่อส่วนรวม 
29. การยกย่องเยาวชนที่ทําดีผ่านสื่อ โดยเป็นแบบอย่างหน่วยงาน องค์กรที่ทํางานด้านเด็กและ

เยาวชนใด้เป็นอย่างดี (ไม่แย่งซีนเด็ก) 
30. กระบวนการเสริมสร้างเวทีจริยธรรม และวัฒนธรรม 
31. การส่ือสารสู่สังคม วิทยุชุมชน หรือวิทยุแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัด ควรเน้นรายการให้ชัดเจน

นํากิจกรรมที่ทํามาเผยแพร่ นําเยาวชน ผู้นําชุมชนที่ดีมาสื่อให้สังคมทราบ และทราบความคิด 
ความเห็น และความมุมานะเสียสละของเขา 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. อยากให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาร่วมรับฟัง เพื่อนําไปปรับใช้และเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันมากขึ้น  
2. ลงมือปฏิบัติจริงๆ สัมผัสจริงๆ 
3. มีการแชร์ประสบการณ์ในสิ่งที่เราได้รับแบ่งปันความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
4. ควรเปิดช่ัวโมงเสวนาให้มีเยาวชนที่ทําความดีมานําเสนอด้วยตนเองบ่อยขึ้น แล้วให้สื่อมาทําข่าว

ออกช่องไทย PBS บ่อยๆ 
5. ติดต่อประสานสัมพันธ์ทุกเครือข่าย 
6. ดีมากที่จัดหาข้อมลูในลักษณะใบตอบเช่นนี้ 
7. ประธานควรกําหนดเนื้อหา หรือหัวข้อในการอภิปราย เพราะการสอบถาม และอภิปรายหลังจบ

การนําเสนอของสถาบนัค่อนข้างฟฺุงเฟฺอ จับใจความได้ไม่มากนัก เมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้ไป เกร่ิน
กันนาน อธิบายกันยาวเกินไป บางคร้ังเท้าความถงึบุคคลอื่นๆ ในอดีตมากเกินไป 

8. อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และทุกภาคส่วน 
9. ชักจูงนักธุรกิจมาร่วมกระบวนการในการสร้างต้นกล้าสันติภาพ และขอทุนอุปถัมภ์เพื่อขยายค่าย

ให้กว้างขวางขึ้น 
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10. เวลาน้อย ทําให้ไม่ได้ฟังความคิดเห็นทุกคน และหาข้อสรุปได้ยาก 
11 เวลาค่อนข้างจํากัดสําหรับการเสวนายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ 
12 เดินหน้าต่อไป 
13 จัดให้มีการอบรมกลุ่มเด็ก เยาวชน ให้เรียนรู้สิทธิเด็กเบื้องต้น และรู้หน้าที่ว่าจะทําอะไร และ

เปฺาหมาย 
14 ช่วยขอเน้นยํ้ากับสมาชิกของผู้เข้าค่ายอีกข้อหนึ่ง คือ ความรับผิดชอบที่จะเป็นผู้นําในชุมชนของเขา 

ที่จะนําความรู้และความเข้าใจทุกเร่ืองที่เขาได้รับรู้ในค่ายไปสู่เพื่อนๆ ในสังคมของเขา จะใช้ผลที่
ได้รับให้เป็นประโยชน์สูงสูดแก่โลกของเรานี้ 

15 ควรเพิ่มโอกาสในการเข้ารับฟังความคิดเห็นมากขึ้นจากหลากหลายองคก์ร 
16 ควรมีการควบคุมเวลาของบุคคลที่ตอ้งการหาพื้นที่ระบายความรู้สึกส่วนตนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นสนทนา เพราะใช้เวลามาก ทําให้ผู้ร่วมสนทนาท่านอืน่ไมม่ีโอกาสได้แสดงออก 
17 ผู้ทําหน้าที่ในพิธีการควรมีความตรงต่อเวลา และถึงหน้างานก่อนเวลางาน ไม่ทําให้คณะสนทนา

เสียเวลารอ 
18 ควรต้องจัดเสวนา บทบาทผู้นําที่ไม่เหมาะสม โดยจัดเป็นอีกฟอร่ัมหนึ่ง คือ เสวนาปัญหาผู้นําผู้ใหญ่

ในการทําลายสันติภาพ โดยทําทั้งฟอร่ัมเยาวชน และผู้ใหญ่ แล้วสรุปออกมาให้เยาวชนและสังคมช้ี
ว่า อะไรคือ มิติที่ดีที่จะสร้างสันติได ้

 
 

สํานักงานเลขานกุารทูตสันติภาพ 
 22 มิย. 2555 
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สรุปแบบสํารวจความคิดเห็นกิจกรรมสนทนาสนัติภาพ (Open Forum) “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ครั้งที่ 5 
วันที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา นครปฐม 

 

 5=มากที่สุด  4= มาก 3=ปานกลาง  2=น้อย  1=น้อยที่สุด 
 

จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “สันติภาพ
สู่ต้นกล้าเยาวชน” จํานวน 50 คน ได้รับแบบสอบถามกลับจํานวน 30 ฉบับ คิดเป็น 60% 

จากข้อมลูที่ได้รับพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้มากที่สุด
(52%) ได้รับความรู้จากกิจกรรมครั้งนี้ (41%) และความสะดวกเร่ืองการเดินทาง (38%)   

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากเร่ืองความรู้ที่ได้รับช่วยให้มีความมั่นใจในการทํางาน/ทํากิจกรรมมากขึ้น 
(62%)  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกช่วยให้การทํางานดีขึ้น (55%) ความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ (52%) 
ความเหมาะสมในเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ (48%) ความเหมาะสมด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (48%) การนําแนวคิดที่
ได้รับไปใช้ได้จริง (48%) และความเหมาะสมเร่ืองการประสานงานกอ่นการเดินทาง (45%) 

มีเพียงส่วนน้อยที่มีความพึงพอใจน้อยในเร่ืองความเหมาะสมด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (7%) และ
ความสะดวกของการเดินทาง (3%) 
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12.  ข้อเสนอแนะในกิจกรรมการเรยีนรู้ แหล่งเรยีนรู้ที่ท่านอยากจะเสนอให้จัดในครั้งต่อไป 
1. ควรคิดว่าหากจัดกลุ่มคนตามลักษณะ อาชีพ สังคม ศาสนา มาเสวนากัน แล้วสรุปหาทางว่า

กระบวนการสร้างสันติภาพในสังคม ควรมีหลักการ วิธีการอะไร และกระบวนการอย่างไร 
2. ให้เยาวชนแต่ละกลุ่มมาร่วมเสวนา 
3. ไม่ควรพูดเร่ืองสี แบ่งแยกการเมืองเลย 
4. ตามชุมชนต้นแบบที่ดีทั่วไทย 
5. ตามโรงเรียนต้นแบบที่ดี ผอ.ทําดีมาเสนอบ้าง 
6. บุคคล ทุกสาขาอาชีพมานําเสนอบ้าง 
7. น่าจะมีสถาบันการศึกษา เช่นโรงเรียนที่มีปัญหาทางสังคมและการศึกษา 
8. จัดค่ายชราชนตามชุมชนที่มีปราชญ์ชาวบ้าน 
9. ไปศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษาเพื่อชีวิต ที่จังหวัดสมุทรสาคร 
10. เยาวชนมีการเรียนรู้ในการดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
11. เยาวชนกับการรับวัฒนธรรมที่ถูกต้อง 
12. กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมสามารถลงมือปฏิบัติได้จริง 

13. ข้อเสนอแนะ 
13.1  ต้องการให้จัดกิจกรรมใดบ้างที่คิดวา่เหมาะสมกับเยาวชนต้นกล้าของท่าน 

1. กิจกรรมที่มีเยาวชนในแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ละศาสนาที่มีตัวแทนเยาวชนมาร่วมรับฟัง และได้
ทํากิจกรรมร่วมกัน 

2. การเสวนาเชิงประวัติศาสตร์ชาติไทย หรือมนุษยชาติ 
3. Moral for Peace 
4. การจัดกลุ่ม ฝึกจิต ที่เป็นสมาธิ เพื่อให้เยาวชนหยุดคิด และศึกษาตนเอง โดยมีผู้นํา อาจจะเป็น

พระอาจารย์เก่งๆ มาสอนบ้าง 
5. ค่ายเยาวชนในรูปแบบต่างๆ 
6. การรวมเยาวชนจากหลายๆ แห่ง จัดสังสรรค์และพบปะเสวนาตามแนวสันติภาพ 
7. สัมมนาผู้นําเยาวชนทุกศาสนา ระดับชาติ ภาค จังหวัด 
8. เป็นตัวแบบให้เยาวชน 
9. จัดค่ายครอบครัวศึกษา จัดพ่อแม่ ลูก จัดกลุ่มเสวนาจะได้ทราบปัญหา และทําปัญหามาแก้ไข

ต่อไป 
10. ทํากิจกรรมร่วมกันจากหลายๆ สถาบัน 
11. เยาวชนพร้อมจะดี แต่ขาดทักษะในการดําเนินงาน การพูด และการสรุปความ 
12. ควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนกับผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จ หรือผ่าน

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ไม่ต้องให้เยาวชนเร่ิมเดินจาก 1 
13. โครงการบ้านดิน 
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ตัวอย่าง 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) ครั้งที่ 5  

ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกลา้เยาวชน” 
 

  เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับนํามารวบรวม ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเนื้อหา และกระบวนการสร้างต้นกล้า
สันติภาพสู่เยาวชน จึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านช่วยกรอกแบบสอบถาม และส่งกลับให้ฝูายเลขานุการทูต
สันติภาพ ด้วยจักขอบพระคุณอย่างย่ิง 
 

ความคิดเห็น 
1. เนื้อหาที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้

นํามาใช้  ท่านคิดว่ามีเนื้อหาใดบ้างที่เหมาะสม และควรนํามาใช้ในการสร้างต้นกล้าสันติภาพให้เกิด
ขึ้นกับเยาวชน และชุมชน 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
 

2. กระบวนการที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นํามาใช้  ท่านคิดว่ามี
กระบวนการใดที่เหมาะสม และควรนํามาใช้ในการสร้างต้นกล้าสันติภาพให้เกิดขึ้นกับเยาวชน และ
ชุมชน 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
 

ข้อเสนอแนะ 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ. 
 

ุุุุุุุุุุุุุุุุ.ผู้ตอบแบบสอบถาม 
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แบบสํารวจความคิดเห็นกิจกรรมสนทนาสันติภาพ (Open Forum) “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ครั้งที่ 5 

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม 
  

ลําดับ ด้านความพึงพอใจ 
คุณภาพในการจัดกิจกรรม  
5 4 3 2 1 

1 ความสะดวกเร่ืองการเดินทาง           

2 ความเหมาะสมด้านแหล่งเรียนรู้           

3 ความเหมาะสมในเนื้อหาที่ได้เรียนรู้           

4 ความเหมาะสมด้านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้           

5 ความเหมาะสมเร่ืองการประสานงานกอ่นการเดินทาง           

6 ท่านได้รับความรู้จากกิจกรรมครั้งนี้           

7 การนําแนวคิดที่ได้รับไปใช้ได้จริง           

8 ความรู้ที่ได้รับช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในการทํางาน/ทํากิจกรรมมากขึ้น           

9 ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกช่วยให้การทํางานดีขึ้น           

10 หากมีงบประมาณสนับสนุนทา่นคิดว่าท่านสามารถทําโครงการพัฒนาเยาวชนได้           

11 ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้มากเพียงใด           

 5=มากที่สุด  4= มาก 3=ปานกลาง  2=น้อย  1=น้อยที่สุด      

12 ข้อเสนอแนะในกิจกรรมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ที่ท่านอยากจะเสนอให้จัดในคร้ังต่อไป     

12.1   

12.2   

12.3   

       

13  ข้อเสนอแนะ       

13.1 ต้องการให้จัดกิจกรรมใดบ้างที่คิดว่าเหมาะสมกับเยาวชนต้นกล้าของท่าน      

   

   

13.2 ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นต้นกล้าสันติภาพ      

   

13.3 อื่นๆ 
   

   

ตัวอย่าง
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ผู้ดําเนินรายการ และ Overall     นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์  ครูศากยวงศ์ 
 

ฝ่ายประสานงาน และถอดความ    นางสาวงามศิริ   แซ่อึ้ง 
                 

ฝ่ายลงทะเบียน และการเงิน    นางสาวนัยเนตร   เกตุสุวรรณ  
         

ฝ่ายรับรอง       นางสาววินิดชยา พรมสวะนา 
 

ฝ่ายบันทึกภาพ      นางสาวนิภาพรรณ  สอนเทศ    
                                

ฝ่ายยานพาหนะ       นางสาวงามศิริ   แซ่อึ้ง 
    

ผู้สนับสนุนแหล่งเรียนรู ้     สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผู้สนับสนุนเครื่องดื่มและอาหารวา่ง   สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
ผู้สนับสนุนยานพาหนะ     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
        ศูนย์เยาวชนคนต้นแบบ กรุงเทพฯ  
        ดร.มล. ปริยา นวรัตน์ 
 

สนับสนุนอาหารเยน็เลี้ยงขอบคุณคณะ   นางนิตยา  ลักษณวิสิษฐ์ 
 
         

รายนามคณะทํางานจัดงาน  

ทูตสันติภาพสัญจร : สนทนาสันติภาพ (Open Forum) คร้ังที่ 5 
 ในหัวข้อ “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน”  



43 

 

รายนามคณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา 
 

1. นายอัษฏา   ชัยนาม   ประธานคณะอนกุรรมการ 
2. ศ. กีรติ    บุญเจือ                              รองประธานฯ คนที่ 1 
3. รศ.ดร. ณรงค์   เทียนส่ง                    รองประธานฯ คนที่ 2 
4. รศ.ดร. ภิรมย์   จ่ันถาวร   รองประธานฯ คนที่ 3 
5. นายปกศักดิ์   นิลอุบล   อนุกรรมการ 
6. นางกมลทิพ   พยัฆวิเชียร                        อนุกรรมการ 
7. นายสุพัฒก์   ชุมช่วย   อนุกรรมการ 
8. ดร.มล.ปริยา    นวรัตน์   อนุกรรมการ 
9. นายเทพรัตน์   พิมลเสถียร   อนุกรรมการ 
10. ดร. วิเศษ   แสงกาญจนวนิช  อนุกรรมการ 
11. นายแพทย์เล็ก  ทวีเติมสกุล   อนุกรรมการ 
12. นายสมยศ   เกษศรีสังข์   อนุกรรมการ 
13. นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์  ครูศากยวงศ์  อนุกรรมการ 
14. นายกมล  ธนะนพวรรณ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

รายนามคณะแกนนําสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน  
 

1. รศ.ดร. ภิรมย์   จ่ันถาวร   ผู้นําการสนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน 
2. นายสุธี   สุวรรณโพธ์ิ   ทูตสันติภาพ  ผู้ช่วยผู้นําการสนทนาสันติภาพฯ 
3. ผศ.ดร. สังวร  พรหมเสน   ทูตสันติภาพ แกนนําสนทนาสันติภาพ 
4. นส. เย็นฤดี     วงศ์พุฒิ   ทูตสันติภาพ แกนนําสนทนาสันติภาพ 
5. ดร.มล.ปริยา   นวรัตน์     ทูตสันติภาพ  แกนนําสนทนาสันติภาพ 
6. ผศ.สุระษา   ตันสวัสดิ์   ทูตสันติภาพ แกนนําสนทนาสันติภาพ 
7. นายจารึก    อะยะวงศ์     ทูตสันติภาพ แกนนําสนทนาสันติภาพ 
8. นางวิไลรัตน์   จุลคีรี     ทูตสันติภาพ แกนนําสนทนาสันติภาพ 
9. นางนิตยา   ลักษณวิสิษฐ ์  ทูตสันติภาพ แกนนําสนทนาสันติภาพ 
10. ผศ.ดร. ไพบูลย์  เปานิล    ทูตสันติภาพ แกนนําสนทนาสันติภาพ 
11. นายวรกต    ทูนพุธ    ทูตสันติภาพ แกนนําสนทนาสันติภาพ 
12. นส. สิริกุล   จุลคีร ี    แกนนําสนทนาสันติภาพ 
13. นายวริทธ์ิ    อนุชิราชีวะ   แกนนําสนทนาสันติภาพ 
14. นส. กัณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ์   ทูตสันติภาพ และ เลขานุการคณะแกนนําสนทนาสันติภาพ 
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ขอขอบคุณ 
 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

ศูนย์เยาวชนคนต้นแบบ กรุงเทพฯ  
ดร.มล. ปริยา นวรัตน์  

นางนิตยา  ลักษณวิสษิฐ์ 
คณะทูตสันติภาพ และคณะสนทนาสันติภาพทุกท่าน 

จัดท าโดย  ส านักงานเลขานุการทูตสันติภาพ 

   มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

 4 อาคารยูซีเอฟ รามค าแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 
 โทร. 02 7187766 ต่อ 221, 230 e-mail: afpthai@gmail.com 

 


