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ท่ีมาของโครงการ 

สืบเนื่องจำกกำรที่คณะรักษำควำมสงบเรียบร้อย

แห่งชำติ (คสช.) ซ่ึงมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ เป็นหัวหน้ำ

คณะ ได้เข้ำควบคุมอ ำนำจกำรปกครองของประเทศ เมื่อวันที่ 

22 พฤษภำคม 2557 โดยได้ก ำหนด Road Map ของกำรบริหำร

ประเทศในระยะที่ 1 คือ จะต้องเร่งด ำเนินกำรในเรื่อง ควำม

ปรองดองสมำนฉันท์ให้เร็วทีสุ่ด ในกรอบระยะเวลำ  2-3 เดือน 

เริ่มต้นด้วยกำรจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมำนฉันท์เพ่ือกำรปฏิรูป 

ทั้งในส่วนกลำงและระดับพื้นที่ เพ่ือลดควำมขัดแย้งในสังคม 

ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด โดยจัด

ให้ผู้มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกัน ได้พบปะพูดคุย เพื่อหา

แนวทางในการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากความขัดแย้ง  

อย่ำงไรก็ดี ควำมขัดแย้งเป็นสภำวะควำมปกติที่เกิดข้ึน

ได้ในทุกสังคม และควำมขัดแย้งกันอย่ำงสร้ำงสรรค์ก็ก่อให้เกิด

กำรพัฒนำส่ิงใหม่ ๆ ได้ หำกแต่ควำมรุนแรงต่ำงหำกที่เป็น

ควำมผิดปกติและไม่ควรให้เกิดข้ึนโดยเฉพำะในสังคมไทยที่ได้

ช่ือว่ำเป็นสังคมที่อุดมไปด้วยศำสนำและวัฒนธรรมอันรุ่มรวย 

และคนไทยใจกว้ำงเปิดรับควำมแตกต่ำงหลำกหลำยได้ ดังนั้น 
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กำรจะท ำให้ควำมขัดแย้งหมดส้ินไปจำกสังคมอำจเป็นส่ิงที่ไม่มี

อยู่จริงในสังคมใดสังคมหนึ่ง ส่ิงที่เป็นไปได้และมีควำมเป็นจริง

มำกกว่ำคือ กำรท ำให้สมำชิกในสังคมสำมำรถจะอยู่ร่วมกันได้

โดยที่มีทักษะในกำรขัดแย้งกนัอย่ำงสร้ำงสรรค์ ไม่เปิดช่องให้ใช้

ควำมรุนแรงสร้ำงประวัติศำสตร์บำดแผลและทิ้งมรดกเป็น

ควำมร้ำวลึกทำงควำมสัมพันธ์และน ำมำสู่ควำมแตกแยกกัน

อย่ำงที่เป็นอยู่ 

หำกจะกล่ำวถึงควำมขัดแย้งแตกแยกร้ำวลึกในสังคม

กำรเมืองไทย เหตุกำรณ์กำรเมืองเรื่องสีเส้ือและเหตุกำรณ์

ควำมขัดแย้งรุนแรงถึงตำยในชำยแดนใต้มักถูกหยิบยกมำเป็น

ตัวอย่ำงในอันดับต้นๆ เสมอ เหตุกำรณ์ทั้งสองข้ำงต้นซุกซ่อน

ปมขัดแย้งไว้ลึกในอำรมณ์ควำมรู้สึกของผู้คนที่เป็นคู่ปรปักษ์

และเป็นควำมท้ำทำยทำงนโยบำยปรองดองของสังคมไทย

ตลอดระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสองทศวรรษหำกนับตั้งแต่

กำรเมืองเรื่องสีเสื้อที่เปิดตัวชัดในปี พ.ศ. 2548 – 2559 เป็น

ต้นมำ และร่วมสมัยกับที่ควำมขัดแย้งรุนแรงในจังหวัดชำยแดน

ใต้นับแต่ปี 2547 อุบัติและด ำเนินมำเข้ำสู่ปีที่ 16 แม้จะมีควำม

พยำยำมจำกหลำกหลำยระดับในกำรน ำสันติภำพกลับคืน

มำยังพื้นที่นี้อีกครั้ง แต่ก็ดูเหมือนยังไม่อำจเกิดข้ึนในเร็ว ๆ นี้ 
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กร ะนั้ น  ก็ มี ค ว ำมพย ำย ำม ในกำ รฟื้ น ฟู ส ร้ ำ ง

ควำมสัมพันธ์ในสังคมไทยผ่ำนนโยบำยปรองดองสมำนฉันท์ซ่ึง

นับเป็นแนวนโยบำยเร่งด่วนประกำรแรก ๆ ของรัฐบำลที่

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์สู่สังคม ทั้งยังมีกำรประกำศค ำสั่งคณะ

รักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 3/2560 เรื่อง กำรขับเคล่ือน

ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ   และกำรสร้ำงควำมสำมัคคี

ปรองดอง ลงวันที่ 17 มกรำคม 2560 ในรำชกิจจำนุเบกษำ แต่

ก็เป็นที่ประจักษ์ว่ำควำมปรองดองยังไม่บังเกิดผลอย่ำงแท้จริง 

ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงสภำพปัญหำควำมขัดแย้งแตกแยกใน

สังคมไทยที่ด ำเนินมำอย่ำงต่อเนื่องและเป็นอุปสรรคส ำคัญของ

กำรพัฒนำสังคม กล่ำวอย่ำงตรงไปตรงมำที่สุด เรำต้อง

ตระหนัก ว่ำกำรฟื้นฟูควำมสัมพันธ์ ไม่ ใ ช่ เรื่ องง่ ำยและ

จ ำเป็นต้องใช้เวลำและกระบวนกำรที่หลำกหลำย 

ข้อพึงตระหนักส ำคัญถึงนโยบำยกำรปรองดอง

สมำนฉันท์  คือ เป็นนโยบำยที่ส ำคัญต่อกำรฟื้นฟูถักทอ

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้คน ซ่ึงจะส่งผลต่อกำรพัฒนำชำติ และ

ยังเป็นแนวนโยบำยที่ส ำคัญต่อกำรขับเคล่ือนช้ีน ำสังคมไปสู่

ทิศทำงที่จะน ำมำซ่ึงสันติภำพและเป็นธรรมส ำหรับสังคมไทย 

ทั้งยังเป็นแนวนโยบำยที่ถูกบรรจุไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
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กำรตระหนักในคุณค่ำทำงสังคมวัฒนธรรมที่จะเป็นรำกฐำน

ส ำคัญในกำรเหนี่ยวรั้ งควำมสัมพันธ์ของผู้คนในสั งคม

โดยเฉพำะในสังคมที่มีควำมแตกต่ำงทำงศำสนำ และ

วัฒนธรรมอย่ำงเด่นชัด เช่นในสังคมชำยแดนใต้ ดังนั้น ใน

กรอบทำงวัฒนธรรม ข้อที่ 9 จึงมีกำรระบุเรื่องกำรน ำมิติทำง

ศำสนำ วัฒนธรรมไปใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำจังหวัด

ชำยแดนภำคใต้ (กระทรวงวัฒนธรรม, 2559: 2)  

ผู้วิจัยในฐำนะที่เป็นสมำชิกสถำบันสิทธิมนุษยชนและ

สันติศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล ได้ท ำงำนวิจัยร่วมกับเครือข่ำย

คณะท ำงำนภำคประชำสังคมและหน่วยงำนรำชกำร และ

องค์กรต่ำง ๆ ในพื้นที่มำอย่ำงต่อเนื่องตระหนักถึงควำมส ำคัญ

ของกำรฟื้นฟูเยียวยำและถักทอควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้คนใน

สังคมพหุวัฒนธรรมเพ่ือเป็นตำข่ำยสำยใยที่จะป้องกันมิให้

ควำมแตกต่ำงกลำยเป็นเงื่อนไขน ำไปสู่ควำมขัดแย้งอย่ำง

รุนแรง ทั้งเห็นว่ำต้นทุนทำงสังคมวัฒนธรรมในชำยแดนใต้และ

ในสังคมไทยมีอยู่อย่ำงอุดมสมบูรณ์ในกำรจะน ำมำเป็นเครื่อง

ค้ ำจุนควำมสัมพันธ์ หำกว่ำผู้คนในสังคมได้มีโอกำสเรียนรู้ใน

กระบวนกำรเดียวกัน จึงได้น ำเสนอโครงกำรนี้เพ่ือเชิญชวนให้

ผู้น ำทำงสังคม ผู้น ำทำงศำสนำได้เข้ำมำแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
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น ำศักยภำพแห่งตนมำใช้เพ่ือกำรก้ำวข้ำมควำมแตกต่ำง 

เ ยียวยำฟื้นฟูควำมสัมพันธ์และน ำไปสู่ควำมปรองดอง

สมำนฉันท์ในสังคม 

 

ระยะเวลาและเป้าหมายของการด าเนินโครงการ 

โครงกำรนี้มีระยะเวลำ 2 ปี วัตถุประสงค์โดยรวม 2 ปี 

คือ พัฒนำนโยบำยและโมเดลกำรจัดกระบวนกำรเชิงลึก (deep 

facilitation model) เพ่ือสร้ำงเพ่ือนสนิท (Buddy) หรือกลุ่มย่อย 

ที่สมำชิกมีควำมแตกต่ำงหลำยหลำยทำงศำสนำและควำมเช่ือ 

เพ่ือเป็นผู้น ำในกำรท ำงำนฟื้นฟูถักทอสำยสัมพันธ์และควำม

ไว้วำงใจกันระหว่ำงศำสนิกชำวพุทธและชำวมุสลิมในประเทศ

ไทยและเปิดพื้นที่ไว้ส ำหรับผู้มีควำมเช่ืออ่ืนด้วย โดยในปีแรก 

จะท ำงำนเฉพำะภำยในพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้ และปีที่สองจะ
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ขยำยไปสัมพันธ์เช่ือมโยงเพ่ือสร้ำงกำรขับเคล่ือนร่วมกัน

ระหว่ำงผู้น ำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนใต้และในภูมิภำคอ่ืนๆ ของ

ประเทศ  

วัตถุประสงค์มี 3 ประการ ดังน้ี 

1. ถักทอสำยสัมพันธ์และฟื้นฟูควำมไว้วำงใจระหว่ำง

ชุมชนพุทธ-มุสลิมในจังหวัดชำยแดนใต้ให้ลงลึกมำกข้ึน ผ่ำน

มิติควำมใส่ใจในสุขภำพของกันและกัน 

2. ส่งเสริมให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้น ำชำว

พุทธกับมุสลิม ทั้งแบบเพ่ือนสนิท (Buddy) และแบบกลุ่มย่อย 

เพ่ือขยำยผลฟื้นฟูควำมไว้วำงใจระหว่ำงกันให้มำกข้ึน ใน

จังหวัดชำยแดนใต้ 
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3. สร้ำงข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ว่ำด้วยกำรฟื้นฟู

ควำมไว้วำงใจกันระหว่ำงศำสนำในจังหวัดชำยแดนใต้ และนัย

เชิงนโยบำยส ำหรับภูมิภำคอ่ืนๆ ของประเทศ 

รูปแบบการจัดกิจกรรม  

1. กำรสำนเสวนำเชิงลึกในแนวทำง Process Work  

2. กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ  

3. กำรจัดเวทีเสวนำสำธำรณะ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้น ำศำสนำ ผู้น ำจิตวิญญำณ ผู้น ำทำงสังคม ปรำชญ์

ชำวบ้ำน ผู้น ำทำงด้ำนสุขภำพ และผู้มีใจกว้ำงเปิดรบักำรเรยีนรู้

และสนใจอุทิศตนเพื่อกำรท ำงำนขับเคล่ือนถักทอสันติภำพและ

ควำมปรองดองในสังคม 
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ลักษณะกิจกรรม 

เมื่อวันที่ 15 – 18 ตุลำคม 2563 โครงกำร เพ่ือนรัก

ต่ำงศำสนำ: ผู้น ำกับกำรสร้ำงสันติภำพและควำมปรองดองใน

สังคมไทย ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยมหิดล โดย 

อำจำรย์ ดร.พัทธ์ธีรำ นำคอุไรรัตน์หัวหน้ำโครงกำรได้จัดสำน

เสวนำในพื้นที่ชำยแดนใต้ 

ไฮไลท์ของกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ที่กำรลงพื้นที่เข้ำร่วม

กิจกรรม “ปั่น ปัน บุญ” ซ่ึงเป็นกำรจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มถัก
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ทอสันติภำพ (กทส.) ซ่ึงสถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ

เป็นผู้ก่อตั้งมำตั้งแต่ปี 2559  และกลุ่มเยำวชนบ้ำนควนโดย

นำงกนกพร ชูพันธ์เป็นผู้ประสำนหลักในพื้นที่ กิจกรรมนี้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือเย่ียมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้อำวุโสติดบ้ำน สืบ

สำนวัฒนธรรมทอดกฐินของชำวพุทธ และเย่ียมชมมัสยิดของพ่ี

น้องมุสลิมในอ ำเภอปะนำเระ จังหวัดปัตตำนี ตั้งแต่ 07.00 น.

เช้ำตรู่ของวันที่ 17 ตุลำคม จนถึง 18.00 น.  

อ ำเภอปะนำเระนั้นถูกป้ำยว่ำเป็นพื้นที่สีแดง หมำยถึง 

มีควำมรุนแรงระดับสูงและเป็นพื้นที่ ซ่ึงเป็นหมุดหมำยของ

ควำมรุนแรงระลอกปี 2547 ที่ท ำให้สำยสัมพันธ์ระหว่ำงสอง

วัฒนธรรม คือ พุทธ-มุสลิม แยกห่ำงจำกกัน แต่กิจกรรมที่
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เกิดข้ึนในวันที่ 17 เป็นสักขีพยำนว่ำสำยสัมพันธ์ระหว่ำงสอง

วัฒนธรรมก ำลังได้รับกำรถักสำนฟื้นฟูข้ึนมำใหม่   

 

โต๊ะอิหม่ำมในพื้นที่บอกว่ำ “รู้สึกเป็นเกียรติมำก ๆ ที่

ได้ต้อนรับพระ และก็พระผู้หญิง และก็ทุกๆ คน ด้วยควำม

ตื่นเต้นดีใจพูดไม่ถูก มัสยิดของเรำเล็ก ๆ เท่ำนั้นและไม่มี

สถำนที่หรูหรำส ำหรับต้อนรับ”   
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ส่วนชำวพุทธที่เข้ำร่วมกิจกรรมสะท้อนว่ำ “รู้สึกมี

ควำมหวังมำกข้ึนที่ภำพควำมสัมพันธ์ดี ๆ ในอดีตก ำลังจะ

คืนกลับมำที่บ้ำนของเรำ”  

 

ตลอดเส้นทำง “ปั่น ปัน บุญ” นอกจำกกำรแวะเย่ียม

เยียนผู้ป่วย และผู้สูงอำยุแล้ว ยังได้เข้ำร่วมท ำบุญกฐินตำมวัด

ต่ำง ๆ ที่อยู่รำยทำง ซ่ึงในอ ำเภอปะนำเระนั้นมีวัดเก่ำแก่ถึง 16 

วัด แต่ด้วยข้อจ ำกัดในเรื่องเวลำ คณะฯ จึงได้เข้ำร่วมท ำบุญ

กฐิน 6 วัด ขณะเดียวกันก็ได้แวะเย่ียมมัสยิด 2 แห่งที่อยู่ใน

บริเวณใกล้เคียง  
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 จุดสุดท้ำยของ กิจกรรมในครั้งนี้คือกำรแลกเปล่ียน

เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมวัดเทพนิมิต ซ่ึงมีพระเรวตั เป็นเจ้ำอำวำส

ผู้มีควำมสำมำรถในกำรเช่ือมต่อสำยสัมพันธร์ะหว่ำงชำวพุทธ

และชำวมุสลิมเป็นอย่ำงดย่ิีง พระเรวตัิเป็นพระที่ชำวมุสลิมใน

พื้นทีใ่ห้ควำมเคำรพนับถือและเรียกว่ำอย่ำงให้เกียรตว่ิำ “โต๊ะ” 

ด้วยท่ำนเปน็ผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำมลำยูถิ่น
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ได้เปน็อย่ำงดย่ิีงไม่มีผิดเพี้ยน และเปน็ผู้ท่ีมีควำมเมตตำสูง 

ดังนั้น ในวัดของท่ำนจึงมมีุสลิมแวะเวียนเข้ำมำเยี่ยมเยียนไม่

ขำดสำย 

ส ำหรับกิจกรรมกำรสำนเสวนำเพ่ือถอดบทเรียนกำร

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในชุมชนผ่ำนกิจกรรมฟื้นฟูควำมสัมพันธ์และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือกำรก้ำวข้ำมร่องรอยประวัติศำสตร์
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บำดแผลอันเกิดจำกควำมรุนแรงที่เกิดข้ึนมำยำวนำนกว่ำ 16 ปี 

และท ำให้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้คนที่เคยดีต่อกันนั้นห่ำงเหิน

และไม่ไปมำหำสู่กันดั่งที่เคยเป็นมำในอดีตในวันต่อมำ ซ่ึงจัดข้ึน

ในห้องประชุม ฟำฏอนี โรงแรมซีเอส ปัตตำนี ด้วยกระบวนกำร 

Process Work นั้น ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงประทับใจและอยำกให้

มีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

ผู้น ำศำสนำอิสลำมต ำแหน่งกรรมกำรอิสลำมกลำง

แห่งประเทศไทยและรองประธำนกรรมกำรอิสลำมจังหวัด

นรำธิวำส นำยอับดุลอำซิส เจ๊ะมำมะ กล่ำวว่ำ “เป็นโครงกำรท่ี

ดีมำก ที่ต้องท ำให้เกิดข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง ถือเป็นนิมิตรหมำยที่ดี

ที่อำจำรย์มำจัดกิจกรรมนี้และต้องขอบคุณมหำวิทยำลัย-

ม หิดล ด้วย  ที่ ใ ห้

อำจำรย์มำท ำงำน” 

ในขณะที่ พระภิกษุ

ส ง ฆ์ ที่ เ ข้ ำ ร่ ว ม

กิจกรรมสะท้อนว่ำ 

“ตั้งแต่เข้ำร่วมงำน

กับมหิดลมำหลำย
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ครั้ง ครั้งนี้ถือว่ำเป็นครั้งที่ประทับใจมำกที่สุด และอยำกให้ท ำ

ต่อไป”   

   ขณะที่ผู้เข้ำร่วมท่ำนอ่ืน ๆ สะท้อนว่ำ “ประทับใจ

มำก เป็นแนวทำงสันติภำพและควำมโอบอ้อมอำรีท่ีชัดเจน เห็น

ควำมทุ่มเทแรงกำยแรงใจและควำมอ่อนน้อมถ่อมตนและ
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ขอบคุณมหำวิทยำลัยมหิดลที่เห็นควำมส ำคัญและให้กำร

สนับสนุนโครงกำรนี้ 

 

 

ข้อมูลส าหรับการติดต่อ 

อำจำรย์ ดร.พัทธ์ธีรำ นำคอุไรรัตน์ หัวหน้ำโครงกำร 

โทร. 084-1484844 email: padtheera.nak@mahidol.edu 
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สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  

999 อำคำรปัญญำพิพัฒน์  ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล  

จ.นครปฐม 73170 โทร. 02-4410813-5 

คณะท างาน  

ดร.ชำญชัย ชัยสุขโกศล 

นำยกูมูฮ ำหมัดนูร กูโนะ 

นำงชำรีต้ำ ประสิทธิหิมะ 

งานของเราและเพ่ือน 

กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) 
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Co-Joy 

 
เครือข่ายศาสนสญัจรสู่สุขภาวะ 



20 
 

เครือข่ายศาสนสญัจรสู่สุขภาวะ 5 มิติสู่สันติภาพ 

 
 

 

 

 

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตวัเป็นท่ีสอง ประโยชน์ของเพ่ือน

มนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง" 

พิมพ์ท่ี: อิมเพรสปร้ินทต์ิง้.51/75 ซ.วิภำวดีรังสิต 66 ตลำดบำงเขน  

หลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210 โทร. 094-4465255 



 

 

โครงการนี้ได้รับทุนสนบัสนุนจากมหาวิทยาลัยมหดิล 

 




