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บทคดัย่อ 

 

บทความวจิยันีมวีตัถุประสงคเ์พอืออกแบบชดุกจิกรรมสง่เสรมิสนัตภิาพสาํหรบัการนําไปใชใ้น

การจดักจิกรรมพฒันาเยาวชนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยใชร้ะเบยีบวธิกีารวจิยัเอกสาร โดยมีเอกสารที่

ตีพิมพระหวาง พ.ศ. 2555 – 2560 มกีระบวนการวจิยั  ขนัตอน ประกอบดว้ยขนัท ี  การศกึษาเอกสาร

จากแนวปฏบิตัิทดีขีององค์การการศกึษา วทิยาศาสตรแ์ละวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ  รายการคือ 

) คู่มอืครู การศกึษาเพอืสนัติภาพและการอยู่ร่วมกนัในบรบิทโรงเรยีนและ ) รายงานค่ายเยาวชน

สันติภาพ  ขนัที  การแปลและเรียบเรียงเอกสารให้คณะทํางานพิจารณาความถูกต้องและการ

ประยกุตใ์ชใ้นบรบิทพนืท ีขนัท ี  การปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะทาํงาน  

ผลการวจิยัพบว่า  

1. ชุดกจิกรรมการจัดการเรยีนรู ้ประกอบด้วย  กจิกรรมย่อย ได้แก่ ) เครอืงมอืวดั

ค่านิยม ) แสดงออกถงึสนัตภิาพกนัเถอะ ) สงิทฉีนัคดิในตวัคุณ ) นวดผ่อนคลายรอบวงกลม ) การ

ฟังอยา่งใสใ่จ ) แบ่งปันพนืทแีละเวลา ) ความรนุแรงซ่อนอยู่ทไีหน ) ขอ้ตกลงในชนัเรยีน   

2. การจดัค่ายเยาวชนรกัสนัตภิาพ จาํนวน  วนั  คนื โดยมกีจิกรรมหลกัดงันี ) วนัท ี

1 รูจ้กัเพอืน รูจ้กัค่ายเยาวชนสนัตภิาพ การจดักลุ่ม การสาํรวจความไวว้างใจ ) วนัท ี  อตัลกัษณ์ส่วน

บุคคล การเรยีนรูร้ะหว่างวฒันธรรม 3) วนัท ี  มุมมองและทาํความเขา้ใจเกยีวกบัความขดัแยง้ ความ

ขดัแยง้และความรุนแรง ) วนัท ี  การฟัง การโต้แยง้และการสานเสวนา ) วนัท ี  การเดนิทางเพอื

เยยีมชมสถานทสีําคญั ) วนัท ี  การรบัรูใ้นการแปลงเปลียนความขดัแย้ง สํารวจคําพูดแสดงความ

เกลียดชงั การปรองดอง ) วนัท ี  การปฏบิตัิการร่วมกบักลุ่มเคลอืนไหวไม่สนับสนุนคําพูดทแีสดง

ความเกลยีดชงั สทิธิมนุษยชนศกึษา การไม่ใชค้วามรุนแรงและการเปลียนแปลงทางสงัคม ) วนัท ี  



รปูแบบการมสีว่นร่วมของเยาวชน การปฏบิตังิานของเยาวชนในการสรา้งสนัตภิาพ การเตรยีมตดิตาม

ผลและการสรา้งเครอืขา่ยเป็นทวคีูณ และ ) วนัท ี  ประเมนิกจิกรรมและปิดคา่ย 

ขอ้เสนอแนะในการใชก้จิกรรมสนัติภาพ ) ควรมุ่งเน้นการฝึกใหย้อมรบัความคดิและแนวคดิ

ของผูอ้นื 2)ในกจิกรรมนวดผ่อนคลายรอบวงกลมควรคาํนึงถงึหลกัศาสนาและ )การทศันศกึษาระหว่าง

การจดัค่าย ควรเลอืกสถานททีมีกีารอยูร่ว่มกนัระหว่างวฒันธรรมอยา่งมสีนัต ิ

 

คาํสาํคญั  :  ชุดกจิกรรม , สนัตภิาพ , เยาวชน ,จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 

Abstract 

The objective of this research article is to design a peace promotion activity package for 

youth development in the southern border provinces of Thailand. By using the documentary 

research methodology with documents published between 2012 – 2017 was conducted through 

3 stages;   1) Study on the 2 guidelines from UNESCO best practices which are teaching manuals 

on peace and coexistence education in school and reports on youth peace camps 2) Document 

translation and compilation for working team approvals on data validity and area based application 

3) Revision from working team suggestions. 

The results of the research revealed that 

1. Activity Package Kit consists of 8 sub-activities: 1) barometer of values 2) let’s 

illustrate peace 3) what I imagine about you 4) massage circle 5) active listening 6) let’s share 

space and time 7) where does violence hide? 8) classroom rules 

2. A 9-day, 8-night peace camp. The main activities are as follows: 1) Day1 - 

getting to know each other, introduction to the young peace camp, group building, exploring trust 

2) Day2 - individual identities ¸ intercultural learning 3) Day3 - approaching and understanding 

conflict , conflict and violence 4) Day4 - listening, debate and dialogue 5) Day5 - travel to visit 

historical landmarks 6) Day6 - perception in conflict transformation , exploring hate speech , 

reconciliation 7) Day7 - taking action with the no hate speech movement , human rights education 

, non-violence and social change 8) Day8 - youth participation , youth work practices in 

peacebuilding , follow-up and being a multiplier 9) Day9 – evaluation and closing. 

The suggestions for using peace activities 1 )  focus on training to accept ideas and 

concepts of other people's. 2 )  In relaxing massage activities around the circle should be 

considered religious principles and 3 )  Field trips during the camp should choose a place where 

peaceful coexistence intercultural. 

 


