โครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ย
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

“ได้ รับการสนับสนุนโดยศูนย์ ศึกษาและพัฒนาสั นติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
กันยายน 2550

สารบัญ
คํานํา
กิตติกรรมประกาศ
ความเป็ นมาของการจัดทําโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ย
รายละเอียดโครงการโดยรวม
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- ระยะเวลาดําเนินโครงการ
- สถานที่ดาํ เนินโครงการ
- สถานที่อาํ นวยการเรี ยนรู ้
- เป้ าหมาย
- การดําเนิ นงาน
- ผลลัพธ์ที่ได้
- ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่
- ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
- รายชื่อสื่ อมวลชนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
- คณะทํางาน
- ตําแหน่งและหน้าที่
การดําเนินโครงการ
- กระบวนการดําเนินโครงการ
- ปั ญหาและอุปสรรค
- บทเรี ยนที่ได้จากโครงการ
- องค์ความรู ้ที่ได้จากการดําเนิ นการจัดโครงการ
การประเมินผล
- ประเมินจากแบบประเมิน
- ข้อคิดเห็นผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
- ประเมินผลการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
- ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนักศึกษา
- การตอบรับของสังคมภายนอกที่มีต่อโครงการ
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รายงานสรุ ปผลการดําเนิ นงาน โครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย จัดทําขึ้นเพื่อสรุ ปผล
การดําเนิ นงานของโครงการนี้ ซึ่ งได้รับการอนุมตั ิโครงการจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี และสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะผูจ้ ดั ทํา
15 กันยายน 2550

ข

กิตติกรรมประกาศ

ความเป็ นมาของการจัดทําโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ย
โครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย เป็ นโครงการที่จดั ขึ้นเพื่อเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งใน
การเรี ยนรู ้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการสร้างโอกาสและเปิ ดพื้นที่แห่งการ
เรี ยนรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น ส่ งเสริ มให้นิสิตนักศึกษาและสื่ อมวลชนมีโอกาสลงพื้นที่เยีย่ มเยียนผูส้ ู ญเสี ย เพื่อ
รับทราบข้อเท็จจริ งโดยผ่านการสัมผัสพื้นที่สามจังหวัดชายแดนได้โดยตรง เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้
เรี ยนรู ้ประวัติความเป็ นมาของสถานที่สาํ คัญ และลงพื้นที่เยีย่ มเยียนชาวบ้านผูส้ ู ญเสี ยในพื้นที่ เพื่อให้
เกิดเข้าใจในความหลากหลายของวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษาและศาสนาของประชาชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อันเป็ นการส่ งเสริ มให้นิสิตนักศึกษามีโอกาสได้เรี ยนรู ้อดีตเพื่อสื บสานปั จจุบนั และ
สร้างสรรค์อนาคตและเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคมที่มีต่อประชาชน
ในพื้นที่ ตลอดจน ได้เข้าใจและเรี ยนรู ้ปัญหาร่ วมกันของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะนําไปสู่ การ
แก้ไขปั ญหาอย่างยืน ตลอดทั้งเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และความสันติสุขในสังคม
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี มีโอกาสได้เป็ นเจ้าภาพในการจัด
โครงการนี้ข้ ึน และได้รับความร่ วมมือและการสนับสนุนจากคณะบุคคลและองค์กรต่าง ๆ อย่างดียง่ิ
คณะผูจ้ ดั ทํารู ้สึกซาบซึ้ งในพระคุณของทุก ๆ ท่าน โครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย จะสําเร็ จ
ไม่ได้หากไม่ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากคณะบุคคล หน่วยงาน และองค์กรดังต่อไปนี้ :1. ผู้ทใี่ ห้ การสนับสนุนด้ านงบประมาณ
1.1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ( ศพส )
1.2 ศูนย์อาํ นวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต )
2. องค์ กรรับผิดชอบโครงการ
2.1 สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา
3. องค์ กรภาคีในการรับผิดชอบโครงการ
3.1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
3.2 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
3. ให้ เกียรติมาเป็ นประธานในพิธี
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศรี สมภพ จิตต์ภิรมณ์ศรี

4. วิทยากร
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

รองศาสตราจารย์ ดร. ชิ ดชนกราฮีมูลา
รองศาสตราจารย์ ดร. ครองชัย หัตถา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรี สมภพ จิตต์ภิรมณ์
รองศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา บรรณพศิริโชติ
รองศาสตราจารย์ ดร. อัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง
คุณโมฮัมหมัดอายุป ปาทาน
คุณโซรายา จามจุรี
คุณวิทยา แสงรวี

5. ทีป่ รึกษาโครงการ
4.1 รองศาตราจาย์ ดร. ศรี สมภพ จิตต์ภิรมณ์
4.2 โมฮัมหมัดอายุป ปาทาน
6. ผู้ดําเนินรายการ
6.1 นายราชา พุอมนวล
6.2 นายนิอารง นิเต๊ะ
7. พิธีกร
7.1 นายอับดุลเลาะ
7.2 นางสาวนูรซัยดา

หวังและ
ยือราะ

8. อํานวยความสะดวกในด้ านต่ าง ๆ
สถานทีใ่ นการจัดโครงการ
1) อาคารเรี ยนรวม ( ตึก 19) มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
สถานทีพ่ กั
หอพักเก้าสนคอร์ ท
สถานทีใ่ นการประชาสั มพันธ์ และต้ อนรับผู้เข้ าร่ วมโครงการ
1) สถานีรถไฟโคกโพธิ์ (ปั ตตานี)
2) งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี

สถานทีใ่ นการเยี่ยมเยียนพืน้ ทีท่ างประวัติศาสตร์
1) มัสยิดกรื อเซะ
2) มัสยิดสลินดงบายู
3) พิพิธพัณธ์เมืองโบราณยะรัง
4) มัสยิดสลินดงบายู
5) โรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลาม
6) สุ สานพญาอินทิรา
7) สุ สานเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว
สถานทีเ่ ยี่ยมเยียนผู้สูญเสี ย
1. บ้านไอบาตู
2. บ้านควนหรัน
3. บ้านคอลอบาแล
4. บ้านเจะเก
5. ตําบลกะลุวอเหนือ
5. อําเภอธารโต

ตําบลโต๊งเด็ง
ตําบล เปี ยน
ตําบลบาเจาะ
อําเภอสายบุรี
อําเภอเมือง
จังหวัดยะลา

อําเภอสุ ไหงปาดี
อําเภอสะบ้าย้อย
อําเภอบันนังสตา
จังหวัดปั ตตานี
จังหวัดนราธิ วาส

เอือ้ เฟื้ อเสื่ อ
1) สุ สานเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว

-

ด้ านความปลอดภัย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปั ตตานี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิ วาส
- หน่วยรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสงขลา
จังหวัดยะลา

เอือ้ เฟื้ อพัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องเสี ยง
1) องค์การบริ หาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
2) อาคารเรี ยนรวม ตึก 19 มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
3) สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาลัยอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี
4) สถานีวทิ ยุกระจายเสี ยง คลื่น Comsine Radio มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปัตตานี
เอือ้ เฟื้ อยานพาหนะ
- ฝ่ ายยานยนต์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
- รถสองแถวในเขตจังหวัดปั ตตานี
เอือ้ เฟื้ อภาพศิลปะสํ าหรับจัดตกแต่ งห้ องประชุ ม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
จากรายชื่ อ ดัง กล่ า วข้า งต้น คณะผู ้จ ัด ทํา รู ้ สึ ก ซาบซึ้ งในพระคุ ณ ของท่ า นเป็ นอย่ า งยิ่ ง จึ ง
ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย

รายละเอียดโครงการโดยรวม
หลักการและเหตุผล

สื บเนื่องจากเหตุการณ์ความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และยิง่ ทวีความรุ นแรงมากขึ้น ทั้งยังไม่มีท่าทีวา่ จะยุติลง ส่ งผลให้สังคมภายนอกมีทศั นคติและความรู ้สึก
ในเชิงลบต่อประชาชนในพื้นที่ เหตุการณ์เหล่านี้ลว้ นสร้างความกลัวและความแตกแยกในสังคมทั้งสิ้ น
สภาพสังคมปั จจุบนั สื่ อมวลชนมีบทบาทในการชี้นาํ ความคิดของคนในสังคม ไม่วา่ จะเป็ น
หนังสื อพิมพ์ วิทยุ ตลอดจนโทรทัศน์ แต่สื่อเหล่านี้ลว้ นมีขอ้ จํากัดในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร อีกทั้ง
ยังไม่มีความเป็ นอิสระในการนําเสนอ ดังนั้น การรับรู ้และเข้าใจสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในพื้นสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จากสื่ อเพียงอย่างเดียวยังไม่เป็ นการเพียงพอ จึงมีความจําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือจาก
ทุกฝ่ ายในการแก้ปัญหา พร้อมทั้งส่ งเสริ มให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอด
ทั้ง จําเป็ นต้องเปิ ดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้เข้ามาเรี ยนรู ้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่ วมกัน เพื่อเป็ นการเปิ ด
ช่องทางให้สังคมสามารถพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจและแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืนได้
“โครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ย” จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งในการเรี ยนรู ้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเป็ นโครงการที่เน้นการสร้างโอกาสและเปิ ดพื้นที่แห่ง
การเรี ยนรู ้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง ทั้งนี้ เนื่ องจากการที่นกั ศึกษามีโอกาสได้ลงพื้นที่เยีย่ มเยียนผู ้
สู ญเสี ย ย่อมเป็ นช่องทางหนึ่งแห่งการเรี ยนรู ้ของนิสิตนักศึกษาในการรับทราบข้อเท็จจริ งจากการสัมผัส
กับประชาชนผูส้ ู ญเสี ยและพื้นที่สามจังหวัดชายแดนได้โดยตรง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวติ สภาพความเป็ นความเป็ นอยู่ ตลอดจน
มูลเหตุของสภาพปั ญหาที่อาจนําไปสู่ ความรุ นแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของคนในสังคมต่อประเด็นปั ญหาความรุ นแรงในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3. เพื่อส่ งเสริ มให้สื่อมวลชนสามารถเผยแพร่ และถ่ายทอดข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็ นกลาง
4. เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีจิตสํานึกและตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการแก้ปัญหาความ
รุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริ ง ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน
เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกิจกรรมนักศึกษาทัว่ ประเทศ

เวลาดําเนินโครงการ

วันที่ 9-12 สิ งหาคม 2550

สถานทีด่ ําเนินงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี

สถานทีอ่ าํ นวยการเรียนรู้

1. พืน้ ทีท่ างประวัติศาสตร์
มัสยิดกรื อเซะ
มัสยิดสลินดงบายู
พิพิธพัณธ์เมืองโบราณยะรัง
มัสยิดสลินดงบายู
โรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลาม
สุ สานพญาอินทิรา
สุ สานเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว
2. พืน้ ทีท่ ี่ประชาชนได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่ สงบในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
2.1 อําเภอธานโต จังหวัดยะลา
2.2 บ้านเจะเก อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี
2.3 ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิ วาส
2.4 บ้านควนหรัน ตําบล เปี ยน อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
2.5 บ้านคอลอบาแล ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
2.6 บ้านไอบาตู ตําบลโต๊งเด็ง อําเภอสุ ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

นักศึกษาผู้เข้ าร่ วมโครงการ
-

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธันบุรี
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
นักศึกษาสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิ ดล
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จํานวน 1 คน
จํานวน 1 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 2 คน
จํานวน 3 คน
จํานวน 3 คน
จํานวน 4 คน
จํานวน 5 คน

-

นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
นักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
นักศึกษาอาชีวะยะลา
นักศึกษาวิทยาลัยพละยะลา
นักศึกษาวิทยาลัยสาธารณะสุ ขยะลา
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ยะลา
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
เครื อข่ายนักศึกษาเพื่อสันติภาพ
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษายะลา
สื่ อมวลชน
คณะทํางาน
รวมทั้งสิ้ น
125 คน

การดําเนินงาน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
6
10
2
7
1
2
1
2
2
4
3
11
3
8
37

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1. ประชุมคณะทํางานและผูน้ าํ นักศึกษาเพื่อกําหนดรู ปแบบโครงการ รู ปแบบกิจกรรม กําหนด
สถานที่และอื่น ๆ
2. เขียนโครงการและขออนุมตั ิโครงการ
3. ของบประมาณ
4. รับสมัครบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน
5. ทําการประชาสัมพันธ์แจ้งสถาบันต่าง ๆ
6. ติดต่อประสานงานด้านสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากความ
รุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และการแก้ปัญหา
7. ติดต่อประสานวิทยากรจากส่ วนกลางและวิทยากรในพื้นที่
8. ดําเนินการยืมพัสดุที่จาํ เป็ นต้องใช้ในโครงการ
9. ดําเนินงานตามวัน- เวลาที่กาํ หนดไว้
10. จัดนิทรรศการเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน หลังจากเสร็ จสิ้ นการดําเนิ นโครงการ
10. สรุ ปผลและประเมินผลการจัดโครงการ

11. สะสางงบประมาณ
12. ทําการสรุ ปผลเป็ นรู ปเล่ม จัดส่ งให้ผสู ้ นับสนุนงบประมาณ
13. ทําการสรุ ปผลเป็ นรู ปเล่ม จัดส่ งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสถาบันต่าง ๆ การศึกษา
ที่เข้าร่ วมโครงการ

ผลลัพธ์ ทไี่ ด้

1. ได้เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ของสถานที่สาํ คัญใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้เรี ยนรู ้สภาพสังคมทัว่ ไป สภาพความเป็ นอยู่ วิถีชีวิต ศาสนา นําไปสู่
การเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้เข้าใจและเรี ยนรู ้มูลเหตุอนั นําไปสู่ ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายได้ภาคใต้ และเป็ นส่ วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
ยัง่ ยืน
4. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถนําองค์ความรู ้ที่ได้เพื่อไปทําความเข้าใจกับสาธารณะ ในประเด็น
มูลเหตุปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับชุมชน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
กิจกรรมนักศึกษาทัว่ ประเทศ
6. นักศึกษามีจิตสํานึกและตระหนักถึงบทบาทของตนเอง ในการเป็ นส่ วนหนึ่งในการแก้ปัญหา
ความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
7. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริ ง ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่าง
นักศึกษาต่างสถาบันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อ

.

1. พืน้ ทีป่ ระวัติศาสตร์

ข้ อมูลพืน้ ฐานของพืน้ ที่

1. มัสยิดกรือเซะ
ตั้งอยูบ่ า้ นกรื อเซะ หมู่ที่ ๒ ตําบลตันหยงลูโละ อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี อยูห่ ่างจากตัวเมือง
ประมาณ ๖ กิโลเมตร
มัสยิดกรื อเซะ มีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า “มัสยิดปิ ตูกรือบัน” ชื่อนี้ เรี ยกตามรู ปทรงของประตู
มัสยิด ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นวงโค้งแหลมแบบกอธิ คของชาวยุโรป และแบบสถาปั ตยกรรมของชาวตะวันออก
กลาง เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน ขนาดกว้าง ๑๕.๑๐ เมตร ยาว ๒๙.๖๐ เมตร สู ง ๖.๕๐ เมตร เสาทรงกลม
เลียนรู ปลักษณะแบบเสากอธิ คของยุโรป ช่องประตูหน้าต่างมีท้ งั แบบโค้งแหลมและโค้งมนแบบกอธิ ค
โดมและหลังคามีรูปทรงโค้งมน อิฐที่ใช้ก่อมีลกั ษณะเป็ นอิฐสมัยอยุธยา ตรงฐานมัสยิดมีอิฐรู ปแบบคล้าย
อิฐสมัยทวารวดีปะปนอยูบ่ า้ ง
2. สุ สานพญาอินทิรา
ตั้งอยูท่ ี่ตาํ บลบาราโหม อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานีเป็ นที่ต้ งั สุ สานหลวง เป็ นสุ สานของกษัตริ ย ์
แห่งเจ้าเมืองปั ตตานี
3. เมืองโบราณยะรั ง
เมืองโบราณยะรัง อยูใ่ นพื้นที่อาํ เภอยะรัง จังหวัดปั ตตานี เป็ นเมืองโบราณอายุนบั พันปี มาแล้ว
เคยเป็ นเมืองในพระพุทธศาสนา ก่อนที่ศาสนาอิสลามจะแพร่ เข้ามาครอบครองในดินแดนแถบนี้ และเคย
เป็ นดินแดนที่พระพุทธศาสนารุ่ งเรื องมาก่อน
4. ศาลเจ้ าแม่ ลมิ้ กอเหนี่ยว
ตั้งอยูถ่ นน เพชรเกษม สายปัตตานี -นราธิวาส อยูใ่ กล้กบั มัสยิดกรื อเซะ เป็ นสุ สานที่ฝังศพเจ้าแม่
ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่ งเป็ นที่เคารพสักการะของชาวจีน ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับให้ประชาชนมา
กราบไหว้ นมัสการ
5. มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี
เป็ นมัสยิดที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศไทย เป็ นศูนย์กลางการปฏิบตั ิศาสนกิจของชาวมุสลิม
เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก โดยเริ่ มต้นสร้างขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๗ ใช้เวลาดําเนิ นการก่อสร้าง
ประมาณ ๙ ปี จึงแล้วเสร็ จ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ทาํ พิธีเปิ ดเมื่อวันที่ ๒๕
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๖ ตั้งอยูบ่ นฐานรู ปทรงคล้ายกับวิหารที่ทชั มาฮาลของอินเดี ตรงกลางเป็ นอาคารมี

ยอดโดมขนาดใหญ่ และมีโดมบริ วาร ๔ ทิศ มีหอคอยอยูส่ องข้างสู งเด่นเป็ นสง่า ปัจจุบนั เป็ นสถานที่
ประกอบพิธีละหมาด ในวันสําคัญทางศาสนาของชาวไทยมุสลิม

2. พืน้ ทีท่ ไี่ ดรับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่ สงบในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้
สายที่ 1

สถานทีเ่ ยี่ยมเยียนผู้ได้ รับผลกระทบ
1. บ้ านเจ๊ ะเก อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
เหตุการณ์ : พยานปากสําคัญ กรณี นางสาวนูรฮาญาตี ไม่ทราบนามสกุล ถูกข่มขืน ซึ่ ง
ชาวบ้านเชื่อว่า เป็ นฝี มือของทหารพราน ผูเ้ ป็ นแม่ น้องสาวและลูกพี่ลูกน้องจะมาพูดคุยและพบปะ
นักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
2. โรงเรียนอิสลามบูรพา ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เหตุการณ์ : ทางการได้มีการเพิกถอนใบอนุญาตและสั่งปิ ดโรงเรี ยน เมื่อวันที่ 5
กรกฏาคม 2550 ในข้อหาที่ไม่ปฏิบตั ิตาม พรบ.โรงเรี ยนเอกชน พ.ศ.2525 ใน 3 มาตราหลัก คือ
มาตรา 42, มาตรา 54 และมาตรา 59 ว่าด้วยการเพิกเฉย ละเว้น สอดส่ องดูแลบุคลากร จนกลายเป็ น
แหล่งซ่องสุ มอันเป็ นภัยต่อความมัน่ คง

สายที่ 2

สถานทีเ่ ยี่ยมเยียนผู้ได้ รับผลกระทบ : ปอเนาะอิสลาฮุดดีน บ้ านควนหรัน ตําบลเปี ยน
อําเภอสะบ้ าย้ อย จังหวัดสงขลา
เหตุการณ์
มีการยิงถล่มปอเนาะบํารุ งศาสตร์ (ปอเนาะอิสลาฮุดดีน ) โดยคนร้ายไม่ทราบจํานวน มีการใช้
อาวุธสงคราม ยิงใส่ นกั เรี ยนปอเนาะโรงเรี ยนบํารุ งศาสตร์ ทําให้มีผเู้ สี ยชีวติ จํานวน 3 คน เป็ นเด็กใน
โรงเรี ยนปอเนาะ 2 คน และบาดเจ็บ 7 คน
หลังจากเกิดเหตุการณ์ มีการการเผชิญหน้ากันอย่างรุ นแรงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและชาวบ้านใน
พื้นที่ ชาวบ้านได้ปิดหมู่บา้ นและไม่อนุญาตให้คนนอกพื้นที่และสื่ อมวลชนเข้าไปในหมู่บา้ น

สายที่ 3

สถานทีเ่ ยี่ยมเยียนผู้ได้ รับผลกระทบ : บ้ านคอลอบาแล เป็ นส่ วนหนึ่งของบ้ านคอลอกาเอ หมู่
ที่ 5 ตําบลบาเจาะ อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทางการเชื่อว่า บ้านคอลอบาแลเป็ น "หมู่บา้ นจัดตั้ง"
ของแนวร่ วมผูก้ ่อความไม่สงบ มีแกนนําคนสําคัญเคยเป็ นโต๊ะอิหม่ามประจํามัสยิดในหมู่บา้ น - ซาการี ยา
หะยีสาเมาะ

ลักษณะโดยรวมของหมู่บ้าน
1. เป็ นหมุ่บา้ นในพื้นที่สีแดง
2. ทางการใช้ "ยุทธการพิชิตบันนังสตา" และมีการกวาดจับประชาชนผูต้ อ้ งสงสัยว่า เป็ นแนว
ร่ วมก่อความไม่สงบ
3. ทางการสั่งปิ ดโรงเรี ยนในพื้นที่ 45 โรงชัว่ คราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมัน่ คงปฏิบตั ิการได้
อย่างสะดวก
4. โรงเรี ยนสอนศาสนาสําหรับเด็กเล็ก หรื อ โรงเรี ยนตาดีกา ซึ่งตั้งอยูใ่ นเขตรั้วมัสยิดที่เปิ ดสอน
ในทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ จําต้องปิ ดตัวลงชัว่ คราวหลังการกวาดจับ เพราะไม่มีใครกล้าจะ
สอนอีก

สายที่ 4

- สถานทีเ่ ยีย่ มเยียนผู้ได้ รับผลกระทบ : บ้ านไอบาตู ตําบลโต๊ ะเด็ง อําเภอสุ ไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส
เหตุการณ์
นางสาวอาอีซาตา อิบรอฮิม” หรื อ “ อุชตะซะฮฺอาอีซาตา “ เป็ นบุตรสาวของนายปาตาฮารี
เป็ ง อิบรอฮิม ซึ่งเป็ นโต๊ะอิหม่ามประจํามัสยิดอัลตาร์ บียะห์ อายุ 22 ปี ครู สอนตาดีกามัสยิดอัลตาร์ บี
ยะห์ ถูกยิงเสี ยชีวติ ขณะที่กาํ ลังประกอบพิธีละหมาดอีซา ในคํ่าคืนของวันที่ 2 มิถุนายน 2550

สายที่ 5

สถานทีเ่ ยี่ยมเยียนผู้ได้ รับผลกระทบ : บ้ านภักดี เขื่อนบางลาง อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
เหตุการณ์
ตอนคํ่าของวันที่ 9 เมษายน หน่วย ชรบ. ได้กราดยิงใส่ ขบวนแห่ศพของนายบือราเฮง ปูนา นายก อบต.
เขื่อนบางลาง บันนังสตา ที่ถูกผูไ้ ม่หวังดีลอบวางระเบิดรถยนต์เสี ยชีวติ ในช่วงเช้าก่อนหน้านี้ ชาวบ้าน
ได้จดั พิธีแห่ศพจากบ้านภักดีไปยังกุโบร์ ที่บา้ นสนามบิน

ข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มเป้ าหมายผู้เข้ าร่ วมโครงการ
ที่

ชื่อ-สกุล

สถาบัน

ที่อยู่

นางสาววนิดา สุ ระคาย
นางสาววลสุ ดา โพเป้ น
นายนพพล อาชามาศ
นางสาวกนกวรรรณ หนิน
เจริ ญ
5. นางสาวกมลทิพย์ หาญทนง
6. นายฐาปน แสนยะบุตร
7. นางสาววรรษมน อุณอนันต์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8.
9.
10.
11.
12.

นางสาวอุลยั รัตน์ ชูด้วง
นายจีรัชย์
คําอ้าย
นายยุทธภูมิ คําพิทูรย์
นายมุมีน มาลินี
นายนิธิวตั ิ วรรณศิริ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13. นางสาวณัฐณิชา กันติบ๊
14. นางสาวอัญญานี สิ ทธิ อาสา
15. นางสาวพิมลพร อินผะ
นุพฒั น์
16. นางสาวสุ มาลี แสงสุ โท
17. นางสาวอุไรวรรณ คําหา

มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
41 ถ.บุญ..อ.เมือง จ.ลําปาง
622/1120ซ.เทพประสิ ทธิ์ แขวงบางยี่ขนั บาง
พลัด กทม.10700
31/1 ม.4 ต.สมานชัย อ.เมือง จ.สุ พรรณ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9/11 ม.6 พุทธมณฑลสาย 3 ศาลาธรรมศาสน์
ทวีวฒั นา กทม.10170
45 ม.4 ต.ควนชนุน อ.ควนชนุน จ.พัทลุง
48/2 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ห้อง 109 ตึก 12 ม.เกษตรศาสตร์
ห้อง 315 ตึก 12 ม.เกษตรศาสตร์
156/48 ม.6 ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
279 ม.5 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย
1270ม.3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
53/2 ม.7 ต.ป่ างเมต อ.เมือง จ.แพร่

1.
2.
3.
4.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น

18. นายสุ รศักดิ์ เดือนขาว
19. นายอนันตชัย โพธิ ขาํ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20. นายทัพไท หน่ อสุ วรรณ
21. นายสุ ภสั สร
ชีวถาวร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

22. นายสุ วิมล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จินะมูล

333/103 ม.1 ต.ท่าลุด อ.เมือง จ.เชียงราย
หอ 14 ห้ อง 221 ม.ขอนแก่ น ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่ น
62 ม.7 ต.หนองแวง อ.ศรี ณรงค์ จ.สุ รินทร์
123/2009 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแก่น
หอ 6ชาย ห้ อง 403
หอพักพวรสาย ห้อง 2103 ม.14 ต.สุ เทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
1/30ม.8 ต.ป่ าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

23. นายฮาฟิ ส
สาและ
24. นายทิฆมั พร รอดขันเมือง
25.
26.
27.
28.
29.

นายชชชัย สมศรี
นายยุทธนา ดาศรี
นายจักพงษ์ ธนลับกุล
นายพลพัฒน์ ธานี
นายวสันต์ อยูเ่ ย็น

30. นายภัทรดนัย จงเอื้อ
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

นายวิชิต ภูมอิ ่ อน
กาเซ็ม หมานาด
ธี รยุทธ นาขนานขํา
นางสาวนฤมมล มีสมบัติ
นายวีระพงษ์ เอี่ยมโคกสง
นายอาเติฟ โซ๊ะโก
นางสาวสุ กญั ญา หลอมทอง
นายธเนศ ศรี วิรัญ
นายปริ ญญา ฟันเต
นางสาวสุ ธาทิพย์
นางสาวอุรสา ถนัดช่าง
นายดานิยาน หมัดหลี

43. นายอับดุลฮัคกีม อาแด
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

นายอับดุลมาซิ เจะเลาะ
นายอับดุลการี ม เจะโง๊ะ
นายฮานีฟ เวาะบู
นายกูยี อีแต
นายมูฮาํ หนัด กานา
นายอาบีดีน รามินเจะ
นายฮารี ดี เปาะซู

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
สถาบันพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

45/5 ม.3 ต.ท่าสาป.อ.เมือง จ.ยะลา
คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ห้องป.โท
ประวัติศาสตร์
651 ต.หัวเรี ย อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง
126 ม.7 ต.ไพรพัฒนาอ.ภูสิงห์ จ.ศรี สะเกษ
353 ม.16 ต.ไร่ นอ้ ย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
คณะศิลปะศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
884 ซ.จรัญฯ57 ถ.จรัญบางบําหลุ บางพลัด
กทม.10100
102 ซ.วงศ์สว่าง11 ถ.วงศ์สว่าง บางซื่ อ กทม.
252/41 ม.1 ข.หลักสี่ กรุ งเทพฯ 10210
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตึกกิจกรรมชั้น 3 ห้อง 322 ม.รามคําแหง
ช.ศึกษาปัญหาแหล่งเสื่ อมโทรม
14/17 ม.7ถ.ราชภัชภัชพัฒนา สะพานกรุ ง
ตึกกิจกรรม ชั้น 3ห้อง 320 ม.รามคําแหง
10/2 ม.10 ต.ซื่ อ อ.ปลุง จ.จันทบุรี
60/1 ม.12 ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิ งห์บุรี
ตึกกิจกรรม ชั้น 3 ห้อง 320 ม.รามคําแหง
399/44 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ จ.ภูเก็ต
16 ม.2 ต.บ้ านนา อ.จะนะ จ.สงขลา
62/2 ม.3 ต.ป่ ากจ่อ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
140 ม.4 ต.เขารู ปช้ าง อ.เมือง จ.สงขลา
140 ม.4 ต.เขารู ปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
21 ถ.มัสยิด ต.ตะลุบนั อ.เมือง จ.ปัตตานี
80/5 ม.2 บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
30/3 ผังเมือง 4 ซอย 5 จ.ยะลา
30/1 ผังเมือง 4 ซอย 5 จ.ยะลา
125/1 ม.3 บาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิ วาส

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

นายมุสลิม มามะ
นายอิสมาแอ หวังและ
นายมะดิง ตาเละ
นายมูยาฮีดีน โต๊ะซู
นายพาริ อุเซ็ง
นายเฝาซี ประดู
นายบูรฮัน ยุตะเดง
นายรอมซี ดอฆอ
นายมูฮมั หมัดนาอิม ระซิ
นางสาวกัสมีนี เจะแม

61. นายอับดุลรอมัน หะยีสแลแม
62. นายรอกิ เจ๊ะเต๊ะ
63. นางสาวดรุ ณี ช่วยการกล้า
64. นายราชา พุอมนวล
65. นายกิติศกั ดิ์ จันทร์ใหม่
66. นายสุ บิน ริ นนายรักธ์
67. นางสาวจิราพร โมกนํ้าเที่ยง
68. นายพรเทพ

ศรี บุรินทร์

69. นางสาวจุฑามาศ จตุนาม
70. นายวิศรุ ต บุญยา
71. นายอติสิทธิ สุ ภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
วิทยาลัยอาชีวะ ยะลา
วิทยาลัยพละยะลา
วิทยาลัยพละยะลา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยสาธารณสุ ขยะลา
วิทยาลัยสาธารณสุ ขยะลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปัตตานี
เครื อข่ายนักศึกษาเพื่อน
สันติภาพ
เครื อข่ายนักศึกษาเพื่อน
สันติภาพ
เครื อข่ายนักศึกษาเพื่อน
สันติภาพ
สหพันธ์ นิสิตนักศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย

61/1ม.4 ต.ริ โกย อ.สุ ไหงปาดี
13/2 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิ วาส
19 ม.3 สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตานี
17/3 ม.2 ต.บ้ านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา
235/9 ม.4 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
6 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
3/1 อ.รามัน จ.ยะลา
18/1 ม.2 ต.ลําใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา
91 ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.ยะลา
18/23 ซ.รัตนวิไล ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รู สะมิแล
อ.เมือง จ.ปัตตานี
องค์การนักศึกษา ตึกกิจกรรม นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
องค์การนักศึกษา ตึกกิจกรรม นักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ชมรมอนุรักษ์ มอ.ปัตตานี
182/1 ม.11 ต.ป่ าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
16/1 ม.8 ต.นาสา จ.นครศรี ธรรมราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
43 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ตึกกิจกรรมนักศึกษาม.รามชั้น3ห้อง 333
ตึกกิจกรรม นศ.ม.รามฯชั้น 3 ห้อง 320
มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ
123/9 สุ ขสวัสดิ 26 กทม. 10140

72. นายฟายอาดีน ดีเยาะ
73. นายมูฮมั หมัดอาลาดี เด็งนิ
74. นายสุ ทรวัฒน์ สุ วรรณศรี
75. นายกรกวี จันทะกล
76. นางสาวมลฑาริ กา ศรี นอ้ ย
77. นายอภิสิทธิ ฝี มือช่าง
78. นายอารี เพ็ง เหย๊ะ
79. นายซูอาลี มามะ
80. นายแวมูฮมั หมัดเอมซอร์ เจะ
ปูเตะ

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย
สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ ง
ประเทศไทย
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษายะลา
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษายะลา
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษายะลา

41/1 ม.3 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี
119 ถ.สุ ขาภิบาล 3 มีนบุรี กทม.
ช.ศึกษาปัญหาแหล่งเสื่ อมโทรม
14/81 ซ.137 ถ.สุ ขาภิบาล 3 กรุ งเทพฯ
236 ม.2 ต.บ้านปรางค์ จ.นครราชศรี มา
619/49 ถ.สารุ ประดิษฐ์ แขวงช่วงชนทรี ข.ยา
นาวา กทม.
88/ม.4 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

รายชื่อสื่ อมวลชนผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่ อ-สกุล
นางสาวเบญจมาศ บุญฤทธิ์
นางสาวจิตต์ ปภัสสร์
นางสาวใจสิ ริ วรรรมเพียบ
นางสาวรมณ รวยแสน
นายตูแวดานียา มือรี งิง
นายพงศกร วงศ์แบ
นายรอมฎอน ปั นจอร์
นายมูฮาํ หมัด ดือราแม

องค์ กร
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิ ดล
กรุ งเทพธุ รกิจ
AFP
วพส
ผูจ้ ดั การรายวัน
ประชาไท

การบริหารงานโครงการ
คณะทํางานโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26

ชื่อ-สกุล

สาขาวิชาเอก
นายวิโรจน์
จิเหม
เทคโนโลยีการสารสนเทศ
นางสาวไลลา
เจะซู
ภาษาไทย
นายอับดุลฮาดี้
สลีมีน
ภาษาอาหรับ
ภาษาและวรรณคดีไทย
นางสาวนูรียนั
หะซา
รัฐศาสตร์
นางสาวรอฮานี
สมาเฮาะ
นิเทศศาสตร์
นางสาวศิรษา
นิยมเดชา
ภาษาอังกฤษ
นางสาวรอดียะห์ สแลบิง
รัฐศาสตร์
นายแวซาการี ยา เตาะลาลู
ภาษาอังกฤษ
นางสาวมะหาพิส สอละ
รัฐศาสตร์
นางสาวซุกรี ยะห์ บาเหะ
รัฐศาสตร์
นายอานี
สแลแม
นิเทศศาสตร์
นายรอศักดิ์
ติสมาน
เศรษฐศาสตร์
นายไซกูอิสลาม หะยีสแลแม
กฎหมายอิสลาม
นายนิมุสตอพา
เจ๊ะเละ
ตะวันออกกลาง
นายมูฮมั หมัดนาซี รีน โต๊ะลู
ตะวันออกกลาง
นายติรมีซี
ฮามะ
ประถมศึกษา
นายนิตยา
ปานเนี ยม
ประถมศึกษา
นายนิวฒั น์
สวัสดิภาพ
ประถมศึกษา
นางสาวรอสนะ ยูโซะ
ประถมศึกษา
นายอับดุลรอซะ สะแลแม
คณิ ตศาสตร์
นางสาวสุ ไรดา
สาเล็ง
ประถมศึกษา
นางสาวนูรอัยนี สาลี
ประถมศึกษา
นางาสวอาริ นี
มามุ
ประถมศึกษา
นางสาวอัสวานีย ์ ยา
ประถมศึกษา
นางสาวนาดียะห์ เจะมามะ
ภาษาไทย
นางสาวนูรซัยดา ยือเราะ
นายอิสมาแอล
หวังนิ
อิสลามศึกษาโปรแกรมไทย

ตําแหน่ ง
ที่ปรึ กษาโครงการ
ประธานโครงการ
รองประธานโครงการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลข่าวสาร
ประสานงานภายใน
ประสานงานภายใน
ประสานงานภายนอก
ประสานงานภายนอก
สวัสดิการ
สวัสดิการ
สวัสดิการ
สวัสดิการ
สวัสดิการ
สวัสดิการ
นิทรรศการ
นิทรรศการ
สันทนาการ
สันทนาการ
สันทนาการ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
พิธีกรดําเนินรายการ
พิธีกรดําเนินรายการ

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

นางสาวมัซนะห์
นางสาวนูรีฮนั
นางสาวสาเราะ
นายสุ เบธส์
นางสาวรอซี ดะ
นางสาวเราะอุฟ
นางสาวฟาตีเมาะ
นางสาวยาวารี
นายรุ สมัน
นางสาวซัยหนาบ

วิเชียร
ลือมานะ
หาโส๊ะ
หมัดอะดั้ม
ปูตะ
มูซอ
จอเอาะ
เจะอาแว
เจะซอ
บือราเฮง

นางสาวซอฟี ยะห์ สุ ทธิ สาสตร์สกุล

ทีป่ รึกษาโครงการ

ภาษาและวรรณคดีไทย
ศิลปศึกษา
เศรษฐศาสตร์
กฎหมายอิสลาม
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
รัฐศาสตร์
นิเทศน์ศาสตร์

พยาบาล
พยาบาล
คุมเวลา
Staff หอพัก
Staff หอพัก
Staff หอพัก
Staff หอพัก
ประเมินผล
ประเมินผล
ประเมินผล
ประเมินผล

ตําแหน่ งและหน้ าที่

1. ให้คาํ ปรึ กษาในการดําเนินการจัดโครงการ
2. แนะนํา เสนอความคิดเห็นในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินการจัดโครงการ

ประธานโครงการ

1. บริ หารงานโครงการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้
2. เรี ยกประชุมคณะทํางาน
3. ดูแลความเรี ยบร้อยของโครงการโดยรวม

รองประธานโครงการ

1. ปฏิบตั ิงานแทนประธานโครงการ เมื่อประธานโครงการไม่สามารถปฏิบตั ิภารกิจได้
2. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ประธานโครงการมอบหมาย

เลขานุการ

1. จัดวาระการประชุม
2. ดําเนินงานการประชุม
3. เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ของโครงการ
4. ทําหนังสื อออกในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ โครงการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการในทุกๆ ทาง

2. จัดทําป้ ายผ้าประชาสัมพันธ์
3. จัดทําใบปลิวประชาสัมพันธ์
4. ติดต่อสถานีวทิ ยุกระจายเสี ยงภายในมหาวิทยาลัย ( เสี ยงตามสาย )
ฝ่ ายข้ อมูลข่ าวสาร
1. จัดทําเอกสารประกอบสัมมนา
2. จัดทําสมุดกระจก ระบายความรู ้สึก
3. สรุ ปบทเรี ยนในแต่ละช่วงของการจัดเสวนา
4. จัดทํา Logo
5. จัดทําเสื้ อ
6. จัดทํา CD ประมวลภาพกิจกรรมและเนื้ อหาข้อมูล
7. จัดทําเกียสติบตั ร
ฝ่ ายเหรัญญิก
1. จัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการ
2. ควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิ
3. เก็บรักษาหลักฐานทางการเงิน ใบเสร็ จรับเงิน
4. จัดทําบัญชี และรายงานด้านการเงินของโครงการต่อที่ที่ประชุม
ฝ่ ายประเมินผล
1. ปะเมินโครงการโดยรวม
2. ประเมินโครงการในแต่ละช่วง
3. จัดทําแบบประเมิน
4. จัดทําสรุ ปและรวบรวมข้อมูล
5. ประเมินข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และจัดทําเอกสารรายงานผลโดย
ภาพรวม
6. ควบคุมเวลา

ฝ่ ายพิธีกร

1. ดําเนินรายการ

ฝ่ ายสั นทนาการ

1. กิจกรรมสัมพันธ์
2. สร้างความเป็ นกันเองระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

ฝ่ ายนิทรรศการ
1.
2.
3.
4.
5.

จัดฉาก
ไวนิล
จัดบอร์ ดประชาสัมพันธ์โครงการ
จัดนิทรรศการหลังดําเนินโครงการเสร็ จสิ้ น
เตรี ยมรู ปภาพสะท้อนวิถีชีวิต สภาพความเป็ นอยูส่ าํ หรับจัดแสดงในวันที่ดาํ เนิ นโครงการ

ฝ่ ายสวัสดิการ

1. อํานวยความสะดวกด้านอาหารและเครื่ องดื่ม
2. อํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการ

ประสานงานภายใน

1. ก่ อนดําเนินโครงการ
1.1 ติดต่อหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
- ห้องประชุม
- ลานเล สําหรับรับประธานอาการ
ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย
กระเป๋ ายา
นิทรรศการ
2. วันดําเนินโครงการ
2.1 ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าฝ่ ายต่างๆ
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออํานวยความสะดวกต่อการ
ดําเนินการจัดโครงการ

ประสานงานภายนอก

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
- หน่วยงานรักษาความปลอดภัย
1. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา
2. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา
3. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปั ตตานี
4. ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิ วาส
- วิทยากรจากส่ วนกลาง
- ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

- สื่ อมวลชน
- สถานที่ประวัติศาสตร์
1. มัสยิดกรื อเซะ
2. เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
3. พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณยะรัง
4. โรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลาม
5. สุ สานพญาอินทิรา
- สถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สบ
1. สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
2. บันนังสตา จังหวัดยะลา
3. สายบุรี
จังหวัดปั ตตานี
4. ธารโต
จังหวัดยะลา
5. ไอบาตู
จังหวัดนราธิวาส

พยาบาล

1. ดูแลความปลอดภัยของเพื่อนผูร้ ่ วมโครงการ
2. อํานวยความสะดวกสบายแก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ

คุมเวลา

1. ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ ายต่างๆ เพื่อความพร้อมของงานและตรงเวลาตามกําหนดการ
2. ควบคุมเวลาช่วงเสวนา
3. ควบคุมเวลาช่วงดําเนินกิจกรรม

Sfaff หอพัก
1.
2.
3.
4.
5.

รับ-สางผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจากที่พกั ถึงสถานที่ดาํ เนินโครงการ
ดูแลความเรี ยบร้อยของที่พกั ให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ
อํานวยความสะดวกแก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ
ดูแลความปลอดภัยแก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ
ประสานงานระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมโครงการกับคณะทํางาน

การดําเนินโครงการ

กระบวนการดําเนินโครงการ

(1) ช่ วงเตรียมงาน
1.1 ประกาศรับสมัครบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน
- สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา
- องค์กรกิจกรรมนักศึกษาที่มีความสนใจประเด็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผูน้ าํ นักศึกษาที่มีความสนใจประเด็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักศึกษาทัว่ ไปที่มีความสนใจประเด็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1.2 นัดประชุมบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อชี้ แจงหลักการและเหตุผลรวมทั้งวัตถุประสงค์ของการ
จัดโครงการ
1.3 ประชุมวางแผนเพื่อแบ่งฝ่ ายในการรับผิดชอบงาน
1.4 ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าในแต่ละฝ่ าย
1.5 ประชุมเพื่อสรุ ปงานทั้งหมดและเตรี ยมความพร้อมก่อนถึงวันจัดโครงการจริ ง
(2) ช่ วงปฏิบัติงาน
2.1 ประชุมเพื่อติดตามงานอย่างชัดเจนในแต่ละฝ่ าย พร้อมทั้งชี้แจงกําหนดการอย่างละเอียด
2.2 ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ในแต่ละฝ่ าย
2.3 ประชุมสรุ ปงานในแต่ละวัน
(3)ช่ วงสรุปงานและประเมินผล
3.1 ประชุมสรุ ปงานของแต่ละฝ่ าย , ฝ่ ายประเมินผลชี้แจงการประเมินผลจากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
3.2 รวบรวมผลสรุ ปโครงการของแต่ละฝ่ าย เพื่อจัดพิมพ์ต่อไป
3.3 ตรวจสอบความถูกต้องของงานทั้งหมด
3.4 รวบรวมเอกสารเป็ นเล่ม จัดทํา CD เตรี ยมส่ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิ นงาน
- ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
- กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่ วมโครงการ
- สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่ วมโครงการ
3.5 นําเสนอผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ

ช่ วงเตรียมงาน
1. บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานยังขาดประสบการณ์ในการทําโครงการใหญ่ เนื่องจากส่ วนใหญ่เป็ น
เป็ นนักศึกษาชั้นปี ที่สาม
2. มีเวลาเตรี ยมงานน้อย เมื่อใกล้ถึงวันปฏิบตั ิงานจริ งต้องเร่ งงานที่คา้ ง ให้ประสิ ทธิผลที่ได้รับ
ไม่ดีเท่าที่ควร
3. ผูจ้ ดั โครงการมีการติดต่อประสานงานกับผูเ้ ข้าร่ วมน้อย
4. วันเวลาในการการเตรี ยมงานอยูใ่ นช่วงสอบ ทําให้การจัดการและบริ หารไม่เต็มที่เท่าที่ควร
ช่ วงปฏิบัติงาน
1. มีความผิดพลาดเรื่ องการควบคุมเวลา
2. ขาดการประสานงานระหว่างฝ่ ายต่าง ๆ ในโครงการ
3. อุปกรณ์ทางเทคนิคยังมีนอ้ ยและเกิดความขัดข้องระหว่างการใช้งาน
4. ระยะทางในการลงพื้นที่ค่อนข้างไกล และใช้เวลานาน ทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมค่อนข้างเหนื่ อยล้า มีผล
ต่อการร่ วมทํากิจกรรมในช่วงกลางคืน
5. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่าที่ควร ทําให้มีปัญหาในการลงพื้นที่เยีย่ มเยียนผูส้ ู ญเสี ย
6. มีปัญหาเรื่ องวิทยากร เพราะไม่มีการเตรี ยมบุคลากรสํารอง เพื่อรองรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดขึ้น
7. กิจกรรมสัมพันธ์นอ้ ย ทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการไม่มีโอกาสได้ทาํ ความรู ้จกั และสร้างความ
สนิทสนมเท่าที่ควร
ช่ วงสรุ ปและประเมินผล
1. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมค่อนข้างน้อย เพราะใช้เวลาเพียงสามวัน ทําให้ไม่สามารถ
เข้าถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง
2. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่เป็ นนักศึกษาไทยที่เข้าไปศึกษาในประเทศมาเลเซี ย ไม่สามารถเข้าร่ วม
โครงการได้ ทําให้การแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการการทํากิจกรรมด้านสังคม
และการสร้างเครื อข่ายในการร่ วมกันผลักดันเพื่อแก้ปัญหาภาคใต้ไม่บรรลุผลเท่าที่ควร

บทเรียนที่ได้ จากการดําเนินโครงการ

1. ระยะเวลาในการจัดโครงการน้อยเกินไป ควรขยายระยะเวลาในการดําเนินโครงการ
เพื่อให้สามารถเข้าถึงรากเหง้าของปั ญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนําไปสู่ การเยีย่ วที่
แท้จริ ง
2. ควรเพิ่มกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูจ้ ดั โครงการและผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการและผูจ้ ดั กิจกรรมได้ทาํ กิจกรรมร่ วมกัน และสร้างสัมพันธ์ที่
แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น
3. บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานในแต่ละฝ่ ายควรแบ่งฝ่ าย และมีการประสานงานให้ให้ชดั เจน เพื่อ
ป้ องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างปฏิบตั ิงาน
4. กิจกรรมการดําเนินงานในแต่ละกิจกรรม ควรเตรี ยมแผนการสํารองไว้ เพื่อป้ องกัน
ข้อผิดพลาดที่มิอาจคาดคิด
5. การดําเนิ นการจัดโครงการในครั้งต่อไป นักศึกษาในฐานะที่เป็ นเจ้าสภาพ ควรมีความรอบ
ด้าน โดยเฉพาะเรื่ องประเด็นการเสวนา ควรมีการเชิญวิทยากรจากทุกๆ ฝ่ ายไม่วา่ จะเป็ น
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ผูน้ าํ ศาสนาผูน้ าํ ชุมชน
เพื่อร่ วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเท็จจริ ง มุมมองและทัศนคติที่ต่อมูลเหตุของปั ญหาความ
รุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหาที่รอบ
ด้าน และนําไปสู่ การแก้ปัญหาที่ยงั่ ยืน
6. การลงพื้นที่เยีย่ มเยียนผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ควรเข้าไปเยีย่ มเยียนทุกฝ่ าย ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานของรัฐและภาค
ประชาชน ไม่ควรจํากัดเฉพาะประชาชนที่เป็ นมุสลิมหรื อไทยพุทธเพียงอย่างเดียว เพราะ
จะทําไม่สามารถมองเห็นรากเหง้าของปั ญหาอย่างแท้จริ ง
7. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ควรหลักฐานเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร เพื่อเพิ่มความมีชดั เจน และสะดวกในการดําเนินงาน

องค์ความรู้ จากกําดําเนินโครงการ
ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมุมมองของนักศึกษา

ด้ านการศึกษา
1. การศึกษาของประชาชนในพื้นที่อยูใ่ นระดับตํ่า
2. วุฒิทางการศึกษาจากตะวันออกกลางไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม ทําให้เกิดปั ญหาเรื่ อง
การว่างงาน
3. ระบบการศึกษาแบบปอเนาะถูกปิ ด ทําให้เยาวชนไม่สามารถเรี ยนหนังสื อได้
ด้ านเศรษฐกิจ
1. ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า
2. ผูน้ าํ ครอบครัวถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย ทําให้ครอบครัวขาดรายได้
ด้ านสั งคมและวัฒนธรรม
1. ความอคติทางชาติพนั ธ์
2. มีการหลอมรวมทางวัฒนธรรม
3. การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
4. ยาเสพติด
5. การว่างงาน
6. ผูม้ ีอิทธิ พล
7. การแย่งชิงทรัพยากรและผลประโยชน์
8. การอพยพย้ายถิ่นไปอยูม่ าเลเซี ย
9. ไม่มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
10. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริ ง
11. นโยบายการบริ หารประเทศมาจากส่ วนกลาง ทําให้ไม่สามารถเข้าถึงความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริ ง
12. นโยบายการพัฒนาประเทศ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสังคม
13. ขาดผูน้ าํ ครอบครัว จํานวนเด็กกําพร้าเพิ่มขึ้น
14. การไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสื่ อมวลชน ทําให้การนําเสนอไม่รอบด้าน

แนวทางการแก้ ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมุมมองของนักศึกษา
1. สร้างความเข้าใจและลดอคติกบั ทุกๆ ฝ่ าย
2. เคารพและให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน
3. สังคมต้องยอมรับความหลากหลายทางภาษา วิถีชีวติ และวัฒนธรรม
4. พยายามลบภาพลักษณ์และความรู ้สึกที่ต่างฝ่ ายต่างก็มองอีกฝ่ ายหนึ่งว่า “ เป็ นอื่น”
5. เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าสารอย่างเป็ นกลางและตรงไปตรงมา
6. ผลักดันภาครัฐเชิงนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่
7. ผลักดันให้นโยบายสมานฉันท์ สามารถเกิดขึ้นได้จริ งในทางปฏิบตั ิ
8. ภาครัฐต้องให้สิทธิ เสรี ภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็ นเชื้อชาติหรื อศาสนาใดก็ตาม
9. ภาครัฐต้องไม่หลอมรวมและกลมกลืนภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
10. เปิ ดพื้นที่แห่งการเรี ยนรู ้ให้สังคมภายนอกมีโอกาสได้สัมผัสกับพื้นที่จริ งและพบปะพูดคุยกับ
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
11. บริ โภคสื่ อหลายๆ ทาง
12. ให้ความสําคัญกับปั ญหา พร้อมตระหนักเสมอว่าปั ญหาความรุ นแรงเป็ นปั ญหา
ระดับประเทศ ทุกฝ่ ายต้องร่ วมมือกันในการแก้ปัญหา
13. นักศึกษาต้องเป็ นกระบอกเสี ยงแทนประชาชน
14. นักศึกษาต้องมีขอ้ มูลให้รอบด้าน เพื่อการเข้าใจปั ญหาที่แท้จริ ง
15. สร้างเครื อข่ายนักศึกษาเพื่อผลัดดันและส่ งเสริ มกิจกรรมในการแก้ปัญหาความรุ นแรงใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
16. เปิ ดใจในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและความรู ้สึกของคนในพื้นที่

ประเมินผลการดําเนินโครงการ

แบบฟอร์ มการประเมินผล

โครงการโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ย
ข้ อมูลส่ วนตัว
เพศ  ชาย  หญิง
อายุ....................ปี
ศาสนา....................................
สถาบัน....................................................
การเดินทาง  รถไฟ  รถบัสประจําทาง
 เครื่ องบิน
 เครื่ องบิน  อื่น ๆ
ท่านเคยเดินทางมา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนหน้านี้หรื อไม่  ไม่เคย  เคย จํานวน.......ครั้ง
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่ องทีม่ ่ านคิดว่าเหมาะสม
5
พอใจมากที่สุด
=
4
พอใจมาก
=
ปานกลาง
3
=
พอใช้
2
=
ปรับปรุ ง
1
=
เนือ้ หา
1. ความสะดวกในการเดินทาง
2. การต้อนรับ / รู ปแบบการต้อนรับ
3. สถานที่
3.1 สถานที่ตอ้ นรับ / การเสวนา
3.2 สถานที่พกั
3.3 สถานที่รับประทานอาหาร
3.4 สถานที่ทางประวัติศาสตร์
3.5 สถานที่ในการเยีย่ มครอบครัวผูส้ ู ญเสี ยใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. อาหาร
5. การติดต่อประสานงาน
5.1 การติดต่อประสานงานก่อนถึงวันจัดโครงการ
5.2 การติดต่อประสานงานในวันจัดโครงการ
6. ความเหมาะสมในการจัดประเด็นเสวนา

5

4

3

2

1

7. ความรู ้ที่ได้จากการศึกษาสถานที่ประวัติศาสตร์
8. ความรู ้ที่ได้จากการเยีย่ มครอบครัวผูส้ ู ญเสี ยจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
9. ความรู ้ / ข้อคิดที่ได้รับจากวิทยากร
10. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดงาน
11. กิจกรรมสัมพันธ์
12. การอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ของบุคลากร
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
โปรดแสดงความคิดเห็น
1. ท่านรู ้สึกอย่างไรกับการได้เข้าร่ วมโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2. ท่านได้รับประโยชน์อะไรบ้างกับการได้เข้าร่ วมโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
3. จากการที่ท่านได้รับฟังเกี่ยวกับปั ญหาชายแดนใต้ ท่านจะมีวธิ ี แก้ไขปั ญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้อย่างไร
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
4. ท่านคิดว่าควรมีการจัดนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย ครั้งที่ 2 หรื อไม่
 ควร เพราะ...........................................................................................................................
 ไม่ควร เพราะ...........................................................................................................................
5. หากมีการจัดโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ยท่านคิดว่าควรจะปรับปรุ งส่ วนใด และควรมี
ส่ วนใดเพิ่มเติม
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
( ฝ่ ายประเมินผลโครงการ)

สรุปการประเมินผลจากผู้เข้ าร่ วมโครงการ
จากคําถาม 12 ข้อ โดยวัดในเชิ งปริ มาณซึ่ งจะวัดระดับ 5 ระดับ โดยจะวัดจากความพอใจของ
ผูว้ า่ ผูเ้ ข้าร่ วมพอใจระดับใด หรื อด้านใดที่ควรปรับปรุ ง โดยสามารถแยกได้ดงั นี้
1. ความสะดวกในการเดินทาง
ผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจระดับ 4 นั่นแสดงว่าผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจมาก คิ ดเป็ นร้ อยละ 36.6
รองลงมาคือผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจระดับ 3 คิดเป็ นร้อยละ 28.3
2. การต้ อนรับหรือรู ปแบบการต้ อนรับ
ผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจในระดับ 5 นัน่ คือผูเ้ ข้าร่ วมพอใจมากที่สุดกับการต้อนรับ คิดเป็ นร้อยละ
48.3
รองลงมาคือผูเ้ ข้าร่ วมพอใจในระดับ 4 คือพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 35
3. สถานที่แบ่ งเป็ นสถานที่ต้อนรั บ/การเสวนา สถานที่พัก สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่
ทางประวัติศาสตร์ และสถานทีใ่ นการเยีย่ มครอบครัวผู้สูญเสี ยชายแดนใต้
ผูเ้ ข้าร่ วมต่างมีความพอใจระดับ 5 นัน่ คือผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45, 63.3
, 40 , 41.6 และ56.6 ตามลําดับ
รองลงมาผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจระดับ 4 นัน่ คือมีความพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 35 , 25 38.3, 35
และ31.6 ตามลําดับ
4. อาหาร
ผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจระดับ 4 นัน่ คือ ผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 41.6
รองลงมามีความพอในมากที่สุด ระดับ 5 คิดเป็ นร้อยละ 38.3
5. การติดต่ อประสานงาน
ซึ่ งแบ่งเป็ นการติดต่อประสานงานก่อนถึงวันจัดโครงการและการติดต่อประสานงานในวันจัด
โครงการ ซึ่ งผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจระดับ 3 นัน่ แสดงว่าในเรื่ องการติดต่อประสานงานผูเ้ ข้าร่ วมมีความ
ปานกลาง การประสานงานก่อนวันจัดโครงการ และการประสานงานในวันจัดโครงการ คิดเป็ นร้อยละ
26 และ30 ตามลําดับ
6. ความเหมาะสมในการจัดประเด็นเสวนา
ผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจมาก ในระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 41.6 รองลงมีความพอใจมากที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 33.3
7. ความรู้ ทไี่ ด้ จากการศึกษาสถานทีป่ ระวัติศาสตร์
ผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจมากที่ในระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 46.6 รองลงมาผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจมาก
ที่สุด ในระดับ 5 คิดเป็ นร้อยละ 25

ภาคใต้

8. ความรู้ ที่ได้ จากการเยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสี ยจากเหตุการณ์ ความไม่ สงบใน 3 จังหวัดชายแดน

ผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจมากที่สุด ในระดับ 5 คิดเป็ นร้อยละ 50 รองลงมามีความพอใจมาก ใน
ระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 35
9. ความรู้/ข้ อคิดทีไ่ ด้ รับจากวิทยากร
ผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจในระดับ 5 นัน่ คือพอใจมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 48.3 รองลงมาผูเ้ ข้าร่ วม
มีความพอใจมากในระดับ 4 คิดเป็ นร้อยละ 38.3
10. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน
ผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจระดับ 4 นัน่ คือมีความพอใจมาก คิดเป็ นร้อยละ 36.6 รองลงมาผูเ้ ข้าร่ วมมี
ความพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 28
11. กิจกรรมสั มพันธ์
ผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 41.6 รองลงมามีความพอใจมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 16.6
12. การอํานวยความสะดวกด้ านต่ างๆ ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 48.3 รองลงมาผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจมาก คิด
เป็ นร้อยละ 36.6
จะเห็นได้วา่ จากคําถามทั้ง 12 ข้อ ผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจระดับ 4 นัน่ คือผูเ้ ข้าร่ วมมีความพอใจ

ความคิดเห็น
ผู้เข้ าร่ วมโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ย
1. ท่ านรู้ สึกอย่ างไรกับการได้ เข้ าร่ วมโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ย

ส่ วนใหญ่จะรู ้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เข้าร่ วมโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย และได้
เป็ นส่ วนหนึ่งในการเรี ยนรู ้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. รู ้สึกดีที่ชาวบ้านไว้ใจนักศึกษาในการให้ขอ้ มูลและข้อเท็จจริ งโดยไม่มีการปิ ดบัง
2. เป็ นโครงการที่ดีมาก เพราะเป็ นการส่ งเสริ มและเปิ ดพื้นที่แห่งการเรี ยนรู ้ปัญหาความรุ นแรง
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านการสัมผัสกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์จริ ง ซึ่ งที่ผา่ นมา ได้แต่ศึกษาจากเอกสารและติดตามข่าวสาร
3. ตื่นเต้นที่มีโอกาสได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลในพื้นที่สีแดงโดยตรง ซึ่งตนเองไม่เคยคาดคิด
มาก่อนว่าตนเองจะมีโอกาสได้ไปสัมผัสในพื้นที่ สะบ้าย้อย บันนังสตา ธานโต ยะหา สาย
บุรี ไอบาตู
4. ประทับใจในการต้อนรับของเพื่อนๆ ที่ดาํ เนินการจัดโครงการ
5. ประทับใจการต้อนรับจากประชาชนในพื้นที่
6. สงสารชาวบ้านที่เป็ นผูถ้ ูกกระทํา ต้องประสบกับชะตากรรมของการใช้ชีวิตด้วยความ
หวาดกลัว หวาดระแวงตลอดเวลา และเกรงกลัวต่ออํานาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
7. เป็ นห่วงชาวบ้าน ไม่รู้วา่ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง หลักจากการลงพื้นที่ของนักศึกษา
8. ดีใจที่ได้สัมผัสชีวติ และเหตุการณ์จริ ง
9. ได้รับรู ้ความรู ้สึกของหลายๆ ฝ่ าย
10. ได้มาเป็ นส่ วนหนึ่งในการมีส่วนร่ วม ในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ เพราะผูเ้ ข้าร่ วมได้มีโอกาสสัมผัสปละลงพื้นที่ศึกษาเรื่ องราวต่าง ๆ ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมรู้สึกเห็นใจเพื่อนที่อยูใ่ น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
ประชาชนที่อยูใ่ นพื้นที่
11. รู ้สึกประทับใจนํ้าใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานีวา่ ไม่ได้
โหดร้ายอย่างที่ผเู ้ ข้าร่ วมคิดมาก่อน

2. ท่ านได้ รับประโยชน์ อะไรบ้ างกับการได้ เข้ าร่ วมโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ย

1. มิตรภาพของเพื่อนต่างสถาบัน
2. ตระหนักถึงบทบาทของตัวเองต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์
3. เปิ ดทรรศนะในการมองพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
4. รู ้สึกว่าในบางครั้งสื่ อเสนอข่าวบิดเบือนจากความเป็ นจริ ง
5. ความสามัคคีของเพื่อน ๆ
6. ได้เรี ยนรู ้ภาษาท้องถิ่นของคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
7. ได้ทราบข้อมูลที่ยงั ไม่เคยทราบมาก่อน เช่น ความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
8. ได้เข้าใจถึง ปั ญหาของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
9. เป็ นการสร้างเครื อข่ายของนักศึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมร่ วมกัน
10. หาแนวทางในการร่ วมกันแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
11. เชื่อในพลังของนักศึกษา ในการเป็ นส่ วนหนึ่งของการแก้ปัญหาทางสังคมได้
12. มีกาํ ลังใจที่จะทํากิจกรรมเพื่อสังคมและประชาชนมากขึ้น เพราะประชาชนให้ความหวังกับ
นักศึกษาในการที่นกั ศึกษาจะเป็ นกระบอกเสี ยงแทนประชาชนได้

3. จากการทีท่ ่ านได้ รับฟังเกีย่ วกับปัญหาชายแดนใต้ ท่ านจะมีวธิ ีแก้ไขปัญหา 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ อย่ างไร ?

จากที่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการได้รับฟั งเกี่ยวกับปั ญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผูเ้ ข้าร่ วมได้เสนอวิธี
แก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเริ่ มจากการปลุกจิตสํานึ กให้กบั นักเรี ยน นักศึกษาในการที่จะร่ วม
พลัง กัน แก้ปั ญ หา จากนั้น ต้อ งศึ ก ษาวิ ถี ชี วิต วัฒ นธรรม ประเพณี ข องคนในท้อ งถิ่ น อย่า งถ่ อ งแท้
เพื่อที่จะนําไปสู่ การแก้ปัญหาที่แท้จริ ง และเมื่อทราบถึงข้อมูลที่แท้จริ งแล้วจึงนําข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ ให้
สังคมวงกว้างได้รับรู ้ ซึ่ งเป็ นเสมือนกระบอกเสี ยงให้กบั ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ท้ งั นี้
ต้องได้รับความร่ วมมือจากรัฐในการแก้ปัญหา โดยเพิม่ ความเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา เป็ นหลักเกณฑ์ใน
การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวโดยสรุ ป ดังนี้ :1. ผลักดันภาครัฐเชิงนโยบายตามข้อเสนอของโครงการฯ เป็ นการเบื้องต้นและเร่ งด่วน
2. สร้างความเข้าใจกับทุกๆ ฝ่ าย
3. ต้องดําเนินการอย่างเร่ งด่วนในการลดอคติของทุกๆ ฝ่ าย
4. พยายามลบภาพลักษณ์และความรู ้สึกที่ต่างฝ่ ายต่างก็มองอีกฝ่ ายหนึ่งว่า “ เป็ นอื่น”
5. เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าสารอย่างเป็ นกลางและตรงไปตรงมา
6. เปิ ดพื้นที่แห่งการเรี ยนรู ้ให้สังคมภายนอกมีโอกาสได้สัมผัสกับพื้นที่จริ งและพบปะพูดคุยกับ
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
7. สร้างเครื อข่ายนักศึกษาเพื่อผลัดดันและส่ งเสริ มกิจกรรมในการแก้ปัญหาความรุ นแรงใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
8. เปลี่ยนมุมมองในการมองปั ญหาที่เกิดขึ้น
9. บริ โภคสื่ อหลายๆ ทาง
10. ให้ความสําคัญกับปั ญหา พร้อมตระหนักเสมอว่าปั ญหาความรุ นแรงเป็ นปั ญหา
ระดับประเทศ ทุกฝ่ ายต้องร่ วมมือกันในการแก้ปัญหา

4. ท่ านคิดว่ าควรมีการจัดนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ย ครั้งที่ 2 หรือไม่

ผูเ้ ข้าร่ วมทุกคนต่างเห็นว่าควรมีการจัดโครงการนี้เป็ นครั้งที่ 2 เพราะจะได้เป็ นการต่อเนื่องจาก
แนวความคิดของครั้งที่ 1 เพื่อจะได้เผยแพร่ ให้สังคมในวงกว้างได้รับรู ้ และเข้าใจ ปั ญหา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็ นการร่ วมมืออย่างยัง่ ยืน และเพื่อเป็ นการพิสูจน์วา่ ผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการได้นาํ ความรู ้ที่ได้ไปเผยแพร่ หรื อประสานงานต่อจริ งหรื อไม่ อีกทั้งยังจะได้ประเมินดูวา่
หลังจากเสร็ จสิ้ นโครงการครั้งที่ 1 มีความเปลี่ยนแปลงในด้านการเยียวยากับครอบครัวผูส้ ู ญเสี ยบ้าง
หรื อไม่ ? อย่างไร ?
ควรจัดโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ยครั้งที่ 2 ด้ วยเหตุผลดังต่ อไปนี้ :1. เป็ นโครงการที่เปิ ดโอกาสในการเป็ นส่ วนหนึ่งในการรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และมีส่วนในการ
ช่วยเหลือพี่นอ้ งผูส้ ู ญเสี ยในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างน้อยที่สุด ก็เป็ นการรับ
ฟังปั ญหาที่เกิดขึ้น ทําให้ชาวบ้านรู้สึกไม่โดดเดี่ยวและรู ้วา่ นักศึกษาพร้อมที่อยูเ่ คียงข้าง
ประชาชนเสมอ
2. เป็ นโครงการที่เปิ ดโอกาสให้ทราบและรับรู ้ความรู สึกของชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่
3. เป็ นโครงการที่กา้ วหน้าและมีความชัดเจนเรื่ องเจตนารมณ์ที่จะคลี่คลายปั ญหา
4. เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ได้ศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่องและเปิ ดโอกาสให้ผสู้ นใจได้คน้ หา
คําตอบของปั ญหาโดยตรงจากการลงพื้นที่
5. เป็ นโครงการที่ส่งเสริ มให้ขบวนการนักศึกษาเข้มแข็ง พร้อมที่จะทําให้ปัญหาความรุ นแรง
หมดสิ้ นไปจากชีวติ ความเป็ นอยูข่ องประชาชน
6. เป็ นโครงการที่เปิ ดพื้นที่ให้นกั ศึกษามีโอกาสได้พบปะชาวบ้าน เรี ยนรู้วถิ ีชีวิตโดยผ่านการ
ลงพื้นที่ สัมผัสกับบุคคลและเหตุการณ์จริ ง
7. เป็ นการสร้างกําลังใจอย่างต่อเนื่อง ทําให้ชาวบ้านมีกาํ ลังใจที่จะสู ้ต่อไป

5. หากมีการจัดโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ย ท่านคิดว่าควรจะปรับปรุงส่ วนใด
? และควรมีส่วนใดเพิม่ เติม

หากมี ก ารจัดโครงการนัก ศึ ก ษาสู่ ชุ ม ชน เยีย วยาผูส้ ู ญเสี ย ครั้ งที่ 2 ผูเ้ ข้า ร่ ว มโครงการได้นํา
แนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่ องและสิ่ งที่ควรปรับปรุ ง ของโครงการดังนี้

5.1 ระยะเวลาเวลา

ผูเ้ ข้าร่ วมคิดว่า เวลาในการจัดโครงการมีนอ้ ยเกินไป ทําให้กาํ หนดการอัดแน่นเกินไม่มีเวลา
พักผ่อน และไม่มีเวลาที่จะทํากิจกรรมปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนที่มาจากต่างสถาบัน ดังนั้นในการจัดโครงการ
ครั้งต่อไป ควรจะมีเวลาในการจัดโครงการให้มากกว่านี้ ควรเพิ่มวันเวลาในการจัดโครงการอย่างน้อย 2
อาทิตย์ เพื่อการเข้าถึงปั ญหาความรุ นแรงที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง
กําหนดการในแต่ละวันให้ชัดเจน และควรมีกิจกรรมที่สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนต่าง
สถาบัน.ให้มากกว่านี้

5.2 ประเด็นในการเสวนา

ในการจัดโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย ครั้งนี้ ประเด็นในการเสวนายังไม่รัดกุม
เนื้อหาในการอภิปราย ผูเ้ ข้าร่ วมยังไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกคน และไม่มีกิจกรรมที่เป็ น
รู ปธรรม ดังนั้น ควรที่จะกําหนดประเด็นในการเสวนาให้ชดั เจน รัดกุม ให้ผเู้ ข้าร่ วมได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ และควรมีกิจกรรมในการเสวนาที่เป็ นรู ปธรรม
ควรลดการบรรยายเรื่องประวัติศาสตร์
เพราะเรื่ องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ผูเ้ ข้าร่ วมสามารถศึกษาจากการอ่านได้ แต่ควรเพิ่มการให้
ความรู ้ เ กี่ ย วกับ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ใน 3 จัง หวัด ชายแดนใต้ เพื่ อ ที่ จ ะทํา ให้ผูเ้ ข้า ร่ ว มได้ท ราบ
ข้อเท็จจริ งมากขึ้น
วิทยากรที่บรรยายควรหลากหลายมากกว่านี้ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเสนอว่า หากมีการจัดโครงการ
ครั้งต่อไป ควรเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
- วิทยากรจากหน่วยงานของภาครัฐ
- วิทยากรจากหน่วยงานของภาคเอกชน
- วิทยากรจากหน่วยงานของภาคประชาชน
- วิทยากรจากผูน้ าํ ศาสนา
- วิทยากรจากผูน้ าํ ชุมชน
- วิทยากรจากนักวิชาการ
- วิทยากรจากนิสิตนักศึกษา
- วิทยากรจากสื่ อมวลชน
- วิทยากรจากนักปราชญ์ชาวบ้าน

- วิทยากรจากองค์กรอิสระ อาทิเช่น คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ คณะทํางานใน
กระบวนการยุติธรรม เป็ นต้น

5.3 การประสานงาน

การประสานงานของบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานยังไม่ชดั เจน ควรประสานงานให้ชดั เจนและควรมี
การจัดการที่เป็ นระบบมากกว่านี้
การประสานงานก่อนดําเนิ นโครงการกับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการยังไม่ชดั เจนเท่าที่ควร หากมีการจัด
โครงการครั้งต่อไป ควรให้คณะทํางานประสานงานกับตัวแทนองค์กรของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง
ไม่ควรประสานงานผ่านสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่ งประเทศไทย เพราะลําบากต่อการติดต่อสื่ อสารและ
เข้าถึงคนทํางาน

5.4 สถานที่

การจัด เสวนาควรจะจัด ให้ มี โ ต๊ ะ นั่ง ประชุ ม เพราะการนั่ง พื้ น ทํา ให้ ผู้เ ข้า ร่ ว มรู้ สึ ก เมื่ อ ย
นอกจากนั้นแล้ว ภายในห้องประชุ ม ( ดําเนิ นการจัดโครงการ) ควรมีอาหารว่าง อาทิเช่ น ชา กาแฟ
เพื่อป้ องกันการเบื่อหน่ายและง่วงนอน
- สถานทีป่ ระวัติศาสตร์
ควรเพิ่มสถานที่ทศั นะศึกษาทางประวัติศาสตร์ ให้มากกว่านี้ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับภูมิ
หลังของสามจังหวัดให้มากกว่านี้ ถ้าเป็ นไปได้ ควรเพิ่มระยะเวลาในการเข้าชมและทัศนศึกษา ให้
มากกว่า 2 วัน
- สถานทีป่ ระชาชนได้ รับผลกระทบ
สถานที่เยีย่ มเยียนผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ควรมีความหลากหลายมากกว่า
นี้ ไม่ควรเจาะจงเฉพาะพื้นที่ที่มีแต่ประชาชนมุสลิมอาศัยอยู่ ควรลงพื้นที่ของชาวไทยพุทธด้วย เพื่อเปิ ด
พื้นที่ แห่ งการเรี ยนรู้ที่หลากลาย มีแหล่ งข้อมูลหลายๆ แหล่ง เพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจในการออก
แถลงการณ์

5.5 การลงพืน้ ที่

ควรทําความเข้าใจกับผูเ้ ข้าร่ วมก่อน และเตรี ยมข้อมูลพื้นฐานให้กบั ผูเ้ ข้าร่ วม และควรตกลงกัน
ก่อนว่าประเด็นใดควรถาม ประเด็นใดไม่ควรถาม เพราะคําถามบางคําถามอาจทําให้ครอบครัวผูส้ ู ญเสี ย
ได้รับความกระทบกระเทือนใจ
บางครั้งอาจไม่จาํ เป็ นต้องให้ผเู ้ ข้าร่ วมลงพื้นที่ทุกครั้ง แต่ควรจัดสื่ อในรู ป CD , VDD เกี่ ยวกับ
ครอบครัวผูส้ ู ญเสี ย เพื่อลดทรัพยากรด้านงบประมาณและประหยัดเวลา

5.6 ควรหาภาพสไลด์ มาประกอบในการพูดคุย
เพื่อจะทําให้การเสวนามีความสมบูรณ์มากขึ้น

5.7 การแถลงการณ์

ควรให้กระชับ รัดกุม และมีความรอบด้านมากกว่านี้

สถาบันทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการ

ควรเพิ่มสถาบันที่เข้าร่ วมโครงการให้มากกว่านี้ เพราะจะทําให้สังคมวงกว้างได้รับรู้เพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะควรเชิญนักศึกษาทุกสถาบันจากส่ วนภูมิภาค ส่ วนกลางและทัว่ ประเทศ โดยอาจเชิญตัวแทน
มหาวิทยาลัยละ 2 คน และควรประสานงานกับเพื่อนนักศึกษาจากต่างประเทศให้ชดั เจน

การดําเนินโครงการบรรลุตามเป้ าหมายหรือไม่ ?

วัตถุประสงค์ของการดําเนิ นการจัดโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ยขึ้น เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวติ สภาพความเป็ นความเป็ นอยู่ ตลอดจนมูลเหตุของสภาพปั ญหาที่อาจนําไปสู่
ความรุ นแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
คนในสังคมต่อประชาชนในพื้นที่ และส่ งเสริ มให้สื่อมวลชนสามารถเผยแพร่ และถ่ายทอดข้อเท็จจริ งที่
เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็ นกลาง
นอกจากนั้น จุดมุ่งหมายสําคัญของการจัดโครงการฯ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาตระหนักถึงบทบาท
ของตนเองในการแก้ปัญหา โดยเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาต่างสถาบันสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
ทํางาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกิจกรรมนักศึกษาและผลักดันให้เกิดเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
ปั ญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่ วมกันแก้ปัญหาความรุ นแรงอย่างยัง่ ยืน
จากการดําเนินโครงการตลอดระยะเวลาสามวัน ตั้งแต่วนั ที่ 9-12 สิ งหาคม พ.ศ. 2550 ทาง
สภานักศึกษาได้มีการดําเนิ นการจัดโครงการ นักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ยขึ้น โดยมรู ปแบบการ
ดําเนินกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้และฝึ กให้นกั ศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถวิเคราะห์องค์ความรู ้ที่
ตนได้รับอย่างอิสระ มีการเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการได้ลงพื้นที่เยีย่ มเยียนประชาชนผูท้ ี่ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุ นแรงในพื้นที่ โดยปราศจากการชี้นาํ จากเจ้าภาพผูด้ าํ เนินการจัดโครงการ
ในด้านองค์ความรู ้หรื อเหตุการณ์ ก่อนที่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการฯ จะได้สัมผัสและพูดคุยกับผูส้ ู ญเสี ยโดยตรง
และจากการสัมภาษณ์ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการจากทุกสถาบัน เกี่ยวกับมูลเหตุของปั ญหาในพื้นที่ และ
การนําเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาในมุมมองของนักศึกษา ตลอดจนนักศึกษามีความรู ้สึกและทัศนคติ
ต่อประชาชนในพื้นที่ดีข้ ึน ทําให้ ทางเจ้ าภาพสามารถสรุ ปได้ ว่า การดําเนินการจัดโครงการในครั้งนีไ้ ด้
บรรลุวตั ถุประสงค์ ตามทีว่ างไว้ และคาดว่ า โครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ย ครั้งที่ 2 จะ
สามารถเกิดขึน้ ได้ อย่ างแน่ นอน โดยนักศึกษาผู้เข้ าร่ วมโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน ฯ ครั้งที่ 1 จะร่ วม
เป็ นเจ้ าภาพ ในการดําเนินการจัดโครงการร่ วมกัน โดยให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็ นศู นย์ประสานงานในการดําเนินการจัดโครงการ

การดําเนิ นการจัดโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ยในครั้งนี้ สามารถสร้างการมีส่วน
ร่ วมในการแก้ปัญหาความรุ นแรงร่ วมกันในหลายๆ ภาคส่ วนได้ โดยเฉพาะการที่นกั ศึกษาลงพื้นที่เยีย่ ม
เยียนผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ตลอดจนได้ลงไปสัมผัสกับวิถีชีวติ สภาพความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น ทําให้นกั ศึกษาสามารถเข้าใจปั ญหามากขึ้น โดยการเชื่อมองค์ความรู ้ใน
หลายๆ แหล่งเข้าด้วยกัน

ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อนักศึกษา

1. ต้องการให้นกั ศึกษาเป็ นกระบอกเสี ยงแทนประชาชน ในการผลักดันนโยบายของรัฐเพื่อ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
2. ต้องการให้นกั ศึกษาเป็ นตัวกลางในการประสานการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน
และลดความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ าย
3. ต้องการให้นกั ศึกษา “เปิ ดพื้นที่สาธารณะ” เพื่อเป็ นสื่ อทางเลือกในการสื่ อสารกับสังคม
ภายนอก

การตอบรับของสั งคมภายนอกที่มตี ่ อโครงการฯ

จากการที่มีการสอบถามในหลายๆ หน่วยงานที่เดี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา สังคม ประชาชน
และหลายๆ หน่วยงานให้ความสนใจและให้การตอบรับกับโครงการนี้ค่อนข้างดี เพราะเป็ นโครงการที่
เปิ ดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากทัว่ ประเทศได้เข้าร่ วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ข้อเท็จจริ งตลอดจนมุมมองและทัศนคติของนักศึกษาต่างสถาบันที่มีต่อปั ญหาความรุ นแรงในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้และร่ วมกันหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาอย่างยัง่ ยืน

สรุปผลการดําเนินงาน

1. การสรุ ปผลโดยภาพรวม
ในการจัดโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย มีจาํ นวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการประมาณ 120
คน เป็ นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ และคณะกรรมการสภานักศึกษาและผูน้ าํ กิจกรรม
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานีที่มีสนใจอยากเรี ยนรู ้และเข้าใจความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ าร่ วมโครงการ
ตอนแรกและตามใบกําหนดการ เป็ นนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐในพื้นที่ส่วนกลาง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิ ดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ
ได้แก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยบูรภา นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาค
อีสาน ได้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่
ภาคใต้ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
แต่วนั ดําเนิ นโครงการจริ ง มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ เพราะมีนกั ศึกษา
จากหลายๆ สถาบันแจ้งความจํานนเพื่อเข้าร่ วมโครงการ ทางเจ้าภาพผูจ้ ดั โครงการได้มีการอนุ ญาตให้
หลายๆ สถาบันการศึกษาเข้าร่ วมโครงการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างเครื อข่ายในการร่ วมกันเรี ยนรู ้
และร่ วมกันขบคิดและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักศึกษาจากประเทศมาเลเซี ย ได้แก่ มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซี ย , Utara University
Malaysia ,University sain Malaysia , University Malaya และ University Kebangsaan Malaysia ไม่
สามารถเข้าร่ วมโครงการได้
ตามใบกําหนดการ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ เป็ นนักศึกษาจากส่ วนกลาง ภาคเหนือและภาคอีสาน
และนักศึกษาจากประเทศมาเลเซี ยเท่านั้น ไม่มีนกั ศึกษาส่ วนภูมิภาคในภาคใต้ เพราะจากเดิม การ
วางแผนการจัดโครงการ เพื่อให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวติ วัฒนธรรม สภาพสังคมและ
ความเป็ นอยูใ่ นพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมติของที่ประชุมเห็นว่า นักศึกษาจากสถาบัน
การศึกษาส่ วนภูมิภาคมีพ้ืนฐานความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ มูลเหตุของปั ญหาความรุ นแรงในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้อยูแ่ ล้ว จึงไม่มีความจําเป็ นต้องเข้าร่ วมโครงการนี้
แต่นกั ศึกษาส่ วนภูมิภาคได้ขอความจํานนต่อเจ้าภาพผูจ้ ดั โครงการ เพื่อเข้าร่ วมโครงการ ด้วย
เหตุผลที่ตอ้ งการสร้างเครื อข่ายการทํากิจกรรมทางสังคม ในประเด็นการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับนิสิตนักศึกษาทัว่ ประเทศ ทําให้ทางเจ้าภาพอนุญาตให้นกั ศึกษาส่ วน
ภูมิภาคเข้าร่ วมโครงการ

การดําเนินงาน
ในช่วงแรกของการประชาสัมพันธ์โครงการ ได้มีคาํ ถามจากนักศึกษาที่จะมาร่ วมโครงการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยเมื่อลงมาในพื้นที่ แต่ดว้ ยความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายจึงทําให้ประเด็นความ
หวาดกลัวลดน้อยลง
ถึงแม้วา่ การเดินทางมาของแต่ละคนจะดูเหน็ดเหนื่ อย แต่ทุกคนก็ประทับใจกับมิตรภาพของ
เพื่อนนักศึกษาที่เป็ นผูจ้ ดั โครงการ โดยเฉพาะการต้อนรับที่ประทับใจ แสดงถึงความตั้งใจของผูจ้ ดั
โครงการ นอกจากนี้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการยังได้ฟังได้รับรู ้ และร่ วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ชายแดนใต้กบั
วิทยากรหลายท่าน
สําหรับการลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ของแหลมมลายู ผูเ้ ข้าร่ วมทุก
คนต่างก็สนใจ และนึกไม่ถึงเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของสถานที่ต่าง ๆ ทางเจ้าภาพผูด้ าํ เนินการจัด
โครงการเอง ก็รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้ให้นกั ศึกษาจากทัว่ ประเทศได้มารับรู ้ขอ้ มูลอีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นใน
สังคม
ปั ญหาที่เกิดขึ้นจากการเยีย่ มชมและทัศนะศึกษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ คือ วิทยากรไม่สามารถ
ร่ วมเดินทางและบรรยายความสําคัญของแต่ละพื้นที่ได้ ทั้งนี้ เพราะท่านวิทยากรติดภารกิจ และทาง
เจ้าภาพก็ไม่ได้เตรี ยมแผนการรองรับสถานการณ์ที่คบั ขันได้ ทําให้การเยีย่ มชมพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ ไม่
มีวทิ ยากรในการบรรยาย นักศึกษาจึงจําเป็ นต้องทําหน้าที่เป็ นวิทยากรเสี ยเอง การรับรู ้ขอ้ มูลในแต่ละ
พื้นที่จึงไม่มีอรรถรสเท่าที่ควร
ส่ วนการลงพื้นที่เยีย่ มครอบครัวผูส้ ู ญเสี ยจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แบ่งออกเป็ น 5 เส้นทาง ได้แก่พ้นื ที่สายบุรี พื้นที่บนั นังสตา ธารโต ไอบาตูและสะบ้าย้อย ทั้ง 5
เส้นทางล้วนเป็ นพื้นที่สีแดงและเป็ นที่รู้จกั ของประชาชนทัว่ ประเทศโดยผ่านการนําเสนอข้อมูลจาก
สื่ อมวลชน
ตอนแรกที่จะมีการลงพื้นที่ ทางเจ้าภาพได้ถามผูเ้ ข้าร่ วมโครงการว่ารู ้สึกอย่างไรกับการตัดสิ นใจ
ลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทุกคนตอบเสี ยงเดียงกัน ทุกคนพร้อมที่ลงพื้นที่เพื่อรับสิ่ งที่เกิดขึ้น
จริ ง โดยการลงไปสัมผัสกับประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบและพื้นที่ที่ประสบกับเหตุการณ์ความรุ นแรงใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ก่อนที่จะมีการเดินทางขึ้นรถ ทางเจ้าภาพได้ถามผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเป็ นการส่ วนตัวและให้
ทางเลือกสําหรับบุคคลที่ไม่มีความพร้อม โดยเฉพาะเรื่ องของจิตใจ ทางเจ้าภาพให้อิสระในการตัดสิ นใจ
ว่าจะลงพื้นที่หรื อจะเลือกที่จะอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ แต่ละคนตอบเสี ยงเดียวกัน ทุกคน
พร้อมที่จะไปเรี ยนรู ้และสัมผัสกับพื้นที่สีแดงที่ทางภาครัฐได้ขีดเส้นแบ่งไว้ เพราะผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
มัน่ ใจในการประสานงาน และอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยของเจ้าภาพ
ผูด้ าํ เนิ นการจัดโครงการฯ

เมื่อทุกคนได้มาถึงพื้นที่ตามกําหนดการที่เจ้าภาพแจ้งไว้ และมีการพบปะพุดคุยกับชาวบ้านและ
ประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบจากความเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชาแดนภาคใต้ ทุกคน
ต่างเห็นใจและแสดงความห่ วงใยแก่ญาติผสู ้ ู ญเสี ย และทุกคนมีความตั้งตั้งใจที่จะให้มีกิจกรรมสานต่อจาก
การจัดโครงการครั้งนี้
ในส่ วนของการจัดทําคําแถลงการณ์นบั ได้วา่ เพื่อนนักศึกษาทุกคนจากทุกสถาบันต่างให้ความ
ร่ วมมือในฐานะที่เป็ นผูน้ าํ นักศึกษา ทุกคนต่างช่วยกันเสนอข้อเสนอที่จะให้มีในคําแถลงการณ์ใน
วันรุ่ งขึ้น
กิจกรรมที่นกั ศึกษาจะร่ วมกันทํา เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็ น 2 กิจกรรมคือ
1. กิจกรรมระยะสั้น
2. กิจกรรมระยะยาว
แต่ดว้ ยระยะเวลาอันจํากัด ทางเจ้าภาพจึงต้องแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มทีห่ นึ่ง พูดคุยและแลกเปลี่ยนกิจกรรมระยะสั้น
มีการคัดเลือกผูแ้ ทนจากองค์กรของแต่ละสถาบัน เพื่อออกไปร่ างแถลงการณ์ที่จะมีการแถลงใน
วันรุ่ งขึ้น โดยนําข้อเสนอแนะของเพื่อนนักศึกษาทุกคนที่ร่วมกันเสนอในวงใหญ่และร่ วมกันวิเคราะห์วา่
ประเด็นบ้างที่เป็ นจุดร่ วมทางความคิดของนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทุกคน มีการแลกเปลี่ยน ถกเถียง
เพื่อหาข้อสรุ ปจนกระทัง่ ถึงเช้าของวันรุ่ งขึ้น
กลุ่มทีส่ อง พูดคุยและแลกเปลี่ยนกิจกรรมระยะยาว
เป็ นกลุ่มนักศึกษาที่นอกเหนือจากตัวแทนองค์กรแต่ละสถาบัน ร่ วมกันคิดและเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินโครงการในระยะยาวที่เพื่อนนักศึกษาในแต่ละสถาบันจะขับเคลื่อนร่ วมกันใน
ประเด็นเรื่ อง “ กิจกรรมที่จะแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต”
การจัดกิจกรรมตลอด 4 วันถึงแม้จะมีกิจกรรมที่แน่นทุกช่วงเวลา แม้ผเู้ ข้าร่ วมโครงการจะมี
ความเหน็ดเหนื่อย อาจด้วยเพราะระยะเวลาการดําเนินการจัดโครงการที่ค่อนข้างสั้นและกิจกรรมที่แน่น
จนเกินไป แต่ผเู ้ ข้าร่ วมทุกคนต่างก็ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี
กิจกรรมอําลาและพิธีปิด
ระยะเวลากะชั้นชิด ทําให้การดําเนินโครงการค่อนข้างเร่ งรี บ
คณะจัดทําโครงการออกมาพูดความรู ้สึกและความคาดหวังที่มีต่อเพื่อนนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการยืนเป็ นวงกลม จับมือล้อมวง ทุกคนหลับตา นึกถึงภาพบรรยากาศตั้งแต่
วินาทีแรกของการเข้าร่ วมโครงการ และเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการทุกคน พูดความรู ้สึกหรื อบางสิ่ ง
ที่อยากจะฝากไว้
ถ่ายรู ปหมู่ร่วมกัน

การตอบรับจากสั งคมเป็ นภายนอก

เป็ นโครงการที่สังคม ประชาชนและหลายๆ หน่วยงานให้ความสนใจ เพราะเป็ นโครงการที่เปิ ด
โอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากทัว่ ประเทศได้เข้าร่ วมโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริ ง
ตลอดจนมุมมองและทัศนคติของนักศึกษาต่างสถาบันที่มีต่อปั ญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และร่ วมกันหาแนวทางการแก้ไขปั ญหา
แต่การดําเนิ นโครงการ นักศึกษายังไม่มีความรอบด้านและหลากหลาย โดยเฉพาะช่วงที่มีการลง
พื้นที่เยีย่ มเยียนผูส้ ู ญเสี ย เพราะมีการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุ นแรง
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เฉพาะประชาชนที่เป็ นไทยมุสลิมเท่านั้น
วงเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น มีเฉพาะนิสิตนักศึกษา นักวิชาการ คณาจารย์และภาคประชาชน
ควรเปิ ดโอกาสให้ภาครัฐสามารถเข้ามามีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติดว้ ย
โครงการนี้เป็ นโครงการที่คณะกรรมการสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี ได้จดั ทําขึ้นเป็ นครั้งแรก และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า จะมี การจัดโครงการในลักษณะนี้ เป็ นครั้งที่
2,3...และต่อไปเรื่ อยๆ เพื่อผลักดันให้นกั ศึกษาสามารถเป็ นกระบอกเสี ยงแทนประชาชน และร่ วมเป็ น
ส่ วนหนึ่ งในการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างสมานฉันท์และ
สันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยัง่ ยืน

2. การสรุ ปผลในแต่ ละกิจกรรม
พิธีต้อนรับ

เจ้าภาพไปต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่สถานีรถไฟโคกโพธิ์ มีป้ายประชาสัมพันธ์ตอ้ นรับคณะ
ผูเ้ ข้าร่ วมอย่างเป็ นทางการ คณะผูต้ อ้ นรับแต่งกายด้วยชุ ดท้องถิ่นของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ผูช้ าย
ใส่ ชุดปากี ผูห้ ญิงใส่ ชุดกูรง และบานง
เมื่อผูร้ ่ วมโครงการเดินทางมาถึง ได้มีการติดดอกไม้ที่หน้าอก เพื่อสร้างความประทับใจและ
ความเป็ นกันเองให้ผรู ้ ่ วมโครงการ
ทางเจ้าภาพเดินทางไปรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการด้วยรถของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขต
ปั ตตานี พร้อมด้วยป้ ายประชาสัมพันธ์ตอ้ นรับคณะผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และมีการแนะนําสถานที่สาํ คัญ
ระหว่างการเดินทางจากสถานีรถไฟปั ตตานีถึงมหาวิทยาลัย
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เวลา 12.00 น.
ฝ่ ายต้อนรับเตรี ยมต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ณ วินาทีแรกที่เท้ายํ่าเหยียบพื้นดินรู สะมิแล มีการยก
กระเป๋ าและเก็บสัมภาระของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการบนโต๊ะที่เตรี ยมไว้
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการลงทะเบียนการเข้าร่ วมโครงการและนัง่ ในห้องโถง ใต้ตึกองค์การเพื่อเตรี ยมตัว
รับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน มีพิธีกรภาคสนาม 2 คนกล่าวต้อนรับและพูดคุยกับผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการ เพื่อสร้างความเป็ นกันเอง หลังจากนั้นประธานสภานักศึกษา กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ระยะการเดินทางที่ยาวไกล ทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการหลายคนเหน็ดเหนื่ อยและต้องการการ
พักผ่อน หลังจากกินข้าวพร้อมกันเสร็ จแล้ว ทางเจ้าภาพจึงไม่ได้มีกิจกรรมสัมพันธ์ STAFF หอพักพา
เพื่อนนักศึกษาไปพักที่หอพักเก้าสนคอร์ ท ซึ่ งอยูห่ ่างจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
ประมาณ 500 เมตร เพื่อให้เพื่อนนักศึกษาได้พกั ผ่อนเอาแรง เพื่อเตรี ยมพร้อมกับงานเสวนาในคืนนี้

สถานทีพ่ กั

ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการพักที่หอพักเก้าสนคอร์ ท ห่างจากมหาวิทยาลัยสงลานคริ นทร์ 500 เมตร
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการต้องเดินทางด้วยเท้ามึกเรี ยนรวม 19 ห้อง 19110 ซึ่ งเป็ นสถานที่ดาํ เนินโครงการ ทั้งนี้
เพื่อให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการสามารถเยีย่ มชมสถานที่ และเปิ ดโอกาสให้พดู คุยและแลกเปลี่ยนมุมมอง
ระหว่างการดินทางมายังที่หมาย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักศึกษาต่างสถาบัน

อาหารเย็น

ด้วยระยะเวลาอันจํากัด ทางเจ้าภาพก็มีการเตรี ยมอาหารกล่องให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการได้
รับประทาน เพื่อความสะดวกและประหยัดเวลา

การกล่าวต้ อนรับโดยประธานโครงการ
“ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ศรี สมภพ ภิรมณ์ศรี ท่านอาจารย์ครองชัย หัตถา เพื่อนนักศึกษา

ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการและแขกผูเ้ กียรติทุกท่าน ดิฉนั นางสาวไลลา เจะซู ประธานโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน
เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ ดินแดนลังกาสุ กะ ดินแดนแห่งพหุวฒั นธรรม
จุดประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตนักศึกษามีจิตสํานึกและตระหนักถึง
บทบาทของตนเองในการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวติ สภาพความเป็ นความเป็ นอยู่ ตลอดจนมูลเหตุของสภาพปั ญหาที่อาจนําไปสู่
ความรุ นแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน โดยเปิ ดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากหลายๆ สถาบันสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริ ง ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันเพื่อกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกิจกรรมนักศึกษาทัว่ ประเทศ นอกจากนั้น ยังมีการส่ งเสริ มให้สื่อมวลชน
สามารถเผยแพร่ และถ่ายทอดข้อเท็จจริ งอย่างเป็ นกลาง เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างถาวร
และยัง่ ยืน”
พิธีเปิ ด

เปิ ดพิธีอย่างเป็ นทางการ โดยเชิญรองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปั ตตานีมาเป็ นประธานในพิธีเปิ ด

สรุปคํากล่าวต้ อนรับของ ศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ ศรี
“ ขอความสันติสุขจงเกิดขึ้นกับทุกท่าน และความสันติภาพจงเกิดขึ้นกับโลกใบนี้และสังคมสาม

ั นธรรม” ที่มีหลากหลายทางสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ พ้นื ที่ “พหุวฒ
และวัฒนธรรม วิถีชีวติ ตลอดจนสภาพความเป็ นอยู่
รู ้สึกดีใจที่ได้เห็นภาพการรวมตัวของนักศึกษาหลายๆ สถาบันจากทัว่ ประเทศ ที่มาร่ วมสังคม
เดียวกัน มาเข้าใจปั ญหาที่เกิดขึ้นร่ วมกัน ซึ่งต้องยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้น เป็ นปั ญหาที่มีความซับซ้อน มี
ผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของคนในพื้นที่และความรู ้สึกของสังคมภายนอกที่ไม่เข้าใจต่อปั ญหาที่เกิดขึ้น
ผมก็หวังว่า โอกาสนี้ จะเป็ นโอกาสที่เปิ ดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ปั ญญาชนจากหลายๆ สถาบัน
สามารถร่ วมเรี ยนปั ญหาที่เกิดขึ้น และร่ วมกันขบคิดถึงวิธรการในการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่ วมกันหาวิธีการเพื่ออยูด่ ว้ ยกันอย่างสันติ วิธีการที่จะแก้ไขความรุ นแรงใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความไม่เข้าใจทําให้เกิดอคติ ซึ่ งเป็ นจุดสําคัญที่เราต้องแก้ปัญหา ก็คิดว่า การรวมตัวกันของ
นิสิตนักศึกษาในครั้งนี้ จะเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเข้าใจปั ญหาที่เกิดขึ้น เป็ นเวทีที่พวกเราต้องร่ วมกัน
ค้นหาคําตอบเกี่ยวกับมูลเหตุของปั ญหาว่าคืออะไร จะแก้ไขอย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดความ
ปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมอย่างแท้จริ ง
ผมเคยเป็ นนักศึกษามาก่อน เคยทํากิจกรรมขับเคลื่อนทางสังคมเหมือนกับน้องๆ นักศึกษา ผม
เชื่อว่า การอยูร่ ่ วมกันของนักศึกษา การอยูร่ ่ วมกันเพื่อช่วยกันขบคิดเพื่อแก้ปัญหา ทําให้เราสามารถ
เข้าใจกันมากขึ้น เพราะเราเป็ นวัยเดียวกัน มีเป้ าหมายและอุดมการณ์เดียวกัน ความคิด ความอ่านและ
ประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน คือต้องการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างแท้จริ ง ผมคิดว่า
ระยะเวลา 3-4 วันที่พวกเราได้มีโอกาสมาอยูร่ ่ วมกันในโครงการนี้ จะเป็ นความทรงจําที่มิอาจลืมเลือน
ได้ มันคงเป็ นประสบการณ์ที่มีค่ามากในชีวติ ของพวกเรา
วันนี้เป็ นโอกาสดีทีเดียวที่เปิ ดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากหลายๆ สถาบันมาใช้ชีวติ ในที่ที่มี
ความแตกต่างจากที่เป็ นอยู่ เป็ นโอกาสที่ดีที่พวกเราจะได้จะได้มาใช้ชีวติ ในรั้วสี บลูแห่ งนี้ เพื่อร่ วมกันหา
วิธีและแนวทางในการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่แห่งนี้ดว้ ยสันติวธิ ี เพื่อลดความขัดแย้งและสร้าง
สันติภาพเกิดขึ้นในสังคมอย่างถาวรและยัง่ ยืน
ผมหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า นักศึกษาจากทุกสถาบัน หน่วยงานหลายๆ องกรที่เกี่ยวข้อง จะช่วยกัน
สนับสนุนการทํากิจกรรมทางสังคมซึ่ งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผมเชื่อว่า ประชาชนในพื้นที่ดี
ใจและปลื้ม ปิ ติที่ได้เห็นภาพการรวมตัวของนักศึกษา ที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ได้มาดู มาเข้าใจ มาร่ วมกันมอง
ปัญหาด้วยความเห็นอกเห็นใจ เพื่อนําไปสู่ ความเข้าใจ ความสมานฉันท์และสันติภาพอย่างยัง่ ยืนใน
อนาคต
ผมก็ขอขอบคุณในนามมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี คณาจารย์ นิสิต
นักศึกษา ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ที่พวกท่านเสี ยสละเวลาอันมีค่าเพื่อเข้า
ร่ วมโครงการในครั้งนี้ และขอบคุณสําหรับจิตใจที่ทาํ เพื่อสาธารณะของพวกท่าน ผมก็หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า
ทุกคนจะประสบความสําเร็ จและบรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้ โอกาสหน้า พวกเราคงจะมีโอกาสได้จดั
โครงการในรู ปแบบนี้ อีก เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้มาอยูร่ ่ วมกัน เพื่อร่ วมกันขบคิดและร่ วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างสันติภาพที่ยงั่ ยืนในอนาคต”
งานแสดงต้ อนรับผู้เข้ าร่ วมโครงการ
อนาชีตเพื่อสันติภาพ ( เสี ยงขับขานเพื่อสันติภาพ ร้อยเรี ยงลื่นไหลดัง่ บทกวี ระอุดว้ ยความทรง
จําและสะเทือนใจ เก็บไว้ในความทรงจําตลอดไป ) โดยชมรมส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรมมุสลิม
ชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี
ผูแ้ สดงมีการแต่งการด้วยชุ ดพื้นเมือง เพื่อสะท้อนถึงวิถีชีวติ และวัฒนธรรมการแต่งการของ
ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผูแ้ สดงได้สร้างความประทับแก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการด้วยการแสดง “ ดิเกฮูลู” และเปิ ดโอกาสให้
เพื่อนนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้แสดงตาม โดยการอธิ บายท่าทางประกอบเพลง เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่ วมและเสริ มกิจกรรมสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม เพื่อสะท้อนถึงศิลปะการละเล่นของพื้นที่สาม
จังหวัด จากนั้นก็มีการทิ้งท้ายคําคมด้วยภาษามลายูวา่
“ ตาเนาะ กูนิง ดี กากี บูเกะ
ปาวัง ปื อลีตอ ดีดาลัม กูวอ
กาเลาบิตงั เตาะฮาบิส ดีลางิด
ปื อราวออัน กาเซะ กีตอ ดุวอ ตะอะกัน ฮีลงั ”

การแลกเปลีย่ นทัศนะในหัวข้ อ
“ ย้ อนรอยลังกาสุ กะ ปัตตานีดารุสลาม ”
เพือ่ “เรียนรู้ อดีต สื บสานปัจจุบัน สร้ างสรรค์ อนาคต”
วิทยากรบรรยายตามกําหนดการมี 3 คน คือ อาจารย์ครองชัย หัตถา อาจารย์นิรกิบ บิน อาซัน
และอาจารย์อิสมาอีล เบญจสมิท แต่ในคืนการดําเนินโครงการจริ ง มีเพียงคนเดียว อาจารย์ครองชัย หัต
ถา วิทยากรอีกสองท่านไม่สามารถร่ วมแลกเปลี่ยนได้ เพราะติดภารกิจและมีธุระส่ วนตัว
สรุ ปคําบรรยายของอาจารย์ ครองชั ย หัตถา
ท่านอาจารย์กล่าวต้อนรับเพื่อนนักศึกษาจากหลายๆ สถาบันเข้าสู่ โครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน
เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย ที่จดั ขึ้นภายใต้ดินแดนแห่งความเป็ นพหุ วฒั นธรรม
หลังจากนั้น ก็มีการเล้าประวัติส่วนตัวเล็กๆ น้อยๆ ให้นอ้ งนักศึกษาได้รับทราบถึงภูมิหลังและ
ประวัติส่วนตัว เพื่อสร้างความเป็ นกันเองและความน่าเชื่ อถือในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร
ผมเป็ นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รหัส 27 เรี ยนสายครู สายภูมิศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2516-1519 สมัยที่ตนเองเองเรี ยนหนังสื อที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้นปี ได้เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา ปี
2491 ก็เกิดเหตุการณ์เดือนตุลา ทั้งหัวทั้งท้ายรุ นแรงเหมือนกันเลย
ปี 2516 เพื่อนๆ ทยอยกันเข้าป่ าหลายคน ผมเป็ นนักศึกษาปี ที่ 1 คอยแต่ฟังพี่ๆ เขา ยังไม่ค่อย
รู ้เรื่ อง ตอนที่เขาชุมชุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมก็ไปด้วย ไป 3 วัน 3 คืน ด้วยความโชคดีของ
ผม ทําให้ผมมีโอกาสได้รับรู ้ถึงกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคมที่รุ่นพี่ได้กระทํา ทําให้ผมได้เข้าใจ
ปั ญหาสังคม ณ เวลานั้นมากขึ้น
สมัยเรี ยนหนังสื อที่มหาวิทยาลัย ชั้นปี ที่สี่ ได้มีหนังสื อจากองค์การบริ หารองค์การนักศึกษา
ประกาศว่า ตนเองเป็ นนักกิจกรรรมที่สมควรได้รับรางวัลจากองค์การสนธิสัญญาเอเชียอาคเนย์ ผมเองก็

สงสัยว่าทําไมผมถึงได้รับรางวัลนี้ ซึ่งเขาก็บอกว่า นักศึกษาช่วงนั้นตัดสิ นใจเข้าไปกันหมด และทาง
รัฐบาลเองก็ไม่สามารถจะติดตามเข้าไปให้ได้ถึงในป่ า คุณก็เลยโชคดีที่ได้เป็ นคนที่ถูกเลือก
ผมไม่ใช่คนในพื้นที่ ผมเป็ นคนจังหวัดชุมพร มาอยูท่ ี่นี่ต้ งั แต่ตอนจบปริ ญญาโทใหม่ๆ รวมแล้ว
ก็ 28 กว่าปี มาแล้ว ฉะนั้นๆ น้องๆ ที่มาที่นี่เป็ นวันแรก ถ้าได้เห็นมุมหนึ่งของที่นี่จากการสัมผัสด้วย
ตนเอง น้องๆ อาจเปลี่ยนใจที่จะมาศึกษาที่นี่ก็เป็ นได้
ทางเรารู ้สึกยินดีเป็ นอย่างมากครับที่นกั ศึกษาจากทัว่ ประเทศ ตัดสิ นใจที่มาร่ วมเรี ยนรู ้และสัมผัส
กับพื้นที่ที่นี่ ผมดีใจที่มีนอ้ งๆ มีความตั้งใจและแน่วแน่ที่มาเรี ยนรู้ปัญหาและร่ วมกันในการแก้ปัญหา ผม
เองก็ขอชื่ นชมนักศึกษาทุกท่าน ไม่วา่ จะเป็ นนักศึกษาจากส่ วนกลางหรื อนักศึกษาจากส่ วนภูมิภาคเอง ที่มี
ความสนใจและตั้งใจที่จะมีเหลียวแลปั ญหาสังคมที่นี่
ผมอยูภ่ าควิชาภูมิศาสตร์ แต่ผมกลับมาสนใจเรื่ องของประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในเรื่ องของ
โบราณสถาน รวมทั้งความเป็ นสังคมในอดีต เพราะผมคิดว่าเราต้องใช้ประวัติศาสตร์ เพื่อค้นหาคําตอบ
สําหรับสิ่ งเหล่านั้น สิ่ งที่เป็ นปั ญหา ณ เวลานี้คือ เราจะใช้ประวัติศาสตร์ อย่างไรในการอธิ บายปั ญหาที่
เกิดขึ้น โดยใช้ประวัติศาสตร์ ผมจึงได้แต่งหนังสื อเล่มหนึ่ง ซึ่ งมีชื่อว่า “ มัสยิดกรื อเซะ ” ซึ่ งผมยอมรับ
ว่าตนเป็ นคนพุทธ แต่มาเขียนเรื่ องนี้ ยอมรับว่าเป็ นเรื่ องที่เสี่ ยงมาก เพราะการเขียนเรื่ องที่ไม่ใช่เรื่ องของ
ตนเอง มันก็เป็ นสิ่ งที่น่าคิด แต่ผมเชื่ อว่า การที่ผมยึดในหลักของคําว่า “บุสตรา” อันหมายถึงความ
จริ งใจและความสนิทใจกับคนที่นี่ ทําให้ผมสามารถเข้าเรื่ องปั ญหาที่เกิดขึ้น และเข้าใจคนที่นี่มากขึ้น
น้องๆ ก็เหมือนกัน การที่นอ้ งๆ จะเข้าใจปัญหาได้ น้องๆ ต้องเปิ ดใจให้กว้าง และเปิ ดรับมุมมอง
ใหม่ๆ ในการมองปั ญหา แล้วน้องก็จะรู ้วา่ ปั ญหาที่เกิดขึ้นที่นี่ เกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด
ที่นี่เป็ นสังคมแห่งความเป็ น “พหุ วฒั นธรรม” เราอยูด่ ว้ ยกันด้วยความสมานฉันท์ มีท้ งั ชาวไทย
พุทธ ชาวไทยมุสลิม ฮินดู จีน หลายๆ ศาสนาเข้ามาอยูร่ ่ วมกันในสังคมแห่งนี้ ภายใต้ความเป็ นสังคม
ที่มีความหลากหลาย
ไม่วา่ จะเป็ นอิสลาม พุทธ ฮินดู คนซีแย ( สยาม) คนมลายู ต่างคนต่างก็เป็ นญาติกนั พวก
เราต่างก็มาจากสายเลือกเดียวกัน แต่ทุกวันนี้เราทะเลาะกันด้วยใบปลิว “มลายูจงออกไป ซีแยจง
ออกไป” ไล่กนั ไป ไล่กนั มาด้วยใบปลิว ซึ่ งเราก็ไม่รู้ ว่าใครเป็ นคนทํา ใครที่อยูเ่ บื้องหลังสิ่ งเหล่านั้น
สิ่ งที่ตามมาคือ การเสี ยความรู ้สึกเกิดขึ้น
“สายเลือดของคนมลายู กับ คนซีแย บรรจบเป็ นสายเลือดเดียวกัน เราต่างกันแค่ความเชื่อ
บางส่ วนรับนับถือพระพุทธศาสนา บางส่ วนนับถือศาสนาอิสลาม เราต่างกันแค่ความเชื่อ ความศรัทธา
ซึ่ งถ้าย้อนไปถึงอาณาจักรศรี วชิ ยั ในอดีต ทุกคนต่างก็นบั ถือภูตผีปีศาจ นับถือฮินดู พราหมณ์ แล้วก็นบั
ถืออิสลามตามลําดับ ซึ่ งบางส่ วนก็เข้าใจ แต่ก็มีบางส่ วนที่ยงั ไม่เข้าใจ มาถึงวันนี้ ทุกศาสนาก็ยงั คง
อยู่ ความเป็ น “สังคมพหุ วฒั นธรรม” ก็ยงั คงดํารงอยู่ ท่านโชคดีที่มีโอกาสได้มาเห็นภาพของความ
แตกต่างและหลากหลายทั้งทางด้านวิถีชีวติ ศาสนา ความเชื่อ แต่เชื่อแน่วา่ สังคมที่นี่ยงั ไม่ได้แตกแยก
ที่สื่อตามภาพแห่งความรุ นแรงที่ถูกสื่ อให้เห็นอยูท่ ุกวัน

สิ่ งที่ผมคาดหวังก็คือว่า “ อยากเห็นชายแดนภาคใต้สงบร่ มเย็นสักที” อยากให้ที่นี่ได้รับการ
รับรองเป็ นมรดกโลก เพราะที่นี่มีโบราณสถาน มีสถานที่งดงามอยูม่ ากมาย อาทิเช่น “มัสยิดกรื อเซะ”
ซึ่งได้รับการรับรองจากสังคมโลก“ซือรือบีมักกะ” อันหมายถึงชายคาของมักกะ ตามหลักความเชื่อ
ของศาสนาอิสลาม ทุกคนต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮจั ญ์ที่มกั กะ แต่ถา้ ใครที่สุขภาพไม่ดี คนๆ นั้นก็
สามารถที่จะเดินทางมาที่ปัตตานีแทนได้ นี่คือสิ่ งที่ผมศึกษามา
สิ่ งทีเ่ ป็ นข้ อสงสั ยสํ าหรับคนในพืน้ ที่หรือหลายๆ คนทีไ่ ด้ ศึกษาประวัติศาสตร์
ทําไมถึงไม่มีหนังสื อประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ? ทําไม
กระทรวงศึกษาธิการไม่แจกให้ครู ประถมศึกษาถือ ให้ครู มธั ยมถือ ให้นกั ศึกษา ม.อ. ถือ นี่เป็ นที่มาของ
บ้านเราว่า ประวัติศาสตร์ มีความไม่ลงรอยกันระหว่างประวัติศาสตร์ ชาติกบั ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
เพราะฉะนั้น ประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นปั ตตานีกลายเป็ นเรื่ องที่ถูกปิ ดมาตลอด เมื่อถูกปิ ดกั้น
คนที่รับฟังเฉพาะเรื่ อง รับฟั งเฉพาะบางตอนทําให้เกิดปั ญหา ประวัติศาสตร์ ที่เป็ นความจริ งทั้งหมด จึง
ไม่ถูกเปิ ดเผย ความจริ งจะเป็ นเช่นไร ควรมีการเปิ ดเผยอย่างตรงไปตรงมา ปั ญหาจึงจะไม่เกิดขึ้น
ผมเชื่อว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่มีการ
ขับเคลื่อนโดยใช้ประวัติศาสตร์ มาเป็ นฐาน มีการใช้รัฐปั ตตานีบา้ ง ประวัติศาสตร์ ดุซงญอบ้าง
ประวัติศาสตร์ การกวาดต้อนชาวปั ตตานีไปยังสยามบ้าง มีการใช้ประวัติศาสตร์ การขุดคลองแสนแสบ
บ้าง เอ็นไม้หวายบ้าง เพื่อปลุกระดมให้เด็กๆ แถวนี้ ลุกขึ้นมาต่อสู้ปฏิวตั ิ
ผมยกตัวอย่ างฟันธงเลยว่ า
เรื่ องที่เป็ นประเด็นร้อนแรงในขณะนี้คือ
อันที่หนึ่ง : มีคาํ บอกเล่าว่ามีการกวาดต้อนผูค้ นปั ตตานี ไปยังกรุ งเทพมหานครเมื่อปี 2329
อันทีส่ อง : มีการบอกเล่าสื บต่อกันมาว่า มีการเจาะเอ็นไม้หวาย มีการเกณฑ์ไปขุดคลองแสน
แสบไปใช้งานเยีย่ งทาส
แน่นอน มีการกวาดต้อนจริ งๆ ท่านอย่าปฏิเสธ เพราะมีญาติเราอยูท่ ี่กรุ งเทพฯ
ถ้าหนังสื อประวัติศาสตร์ เขียนอย่างเป็ นธรรม เชื่อแน่วา่ จะสามารถลดอุณหภูมิไฟใต้ได้ แต่ถา้
ประวัติศาสตร์ ไม่มีการเขียนอย่างชัดเจน เราฟังแล้วก็จะรู ้สึกปวดร้าวและมีความรู ้สึกว่า อยากลุกขึ้นมา
ต่อสู่ กบั รัฐบาลไทย
ความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึน้ คือ
เราเสี ยกรุ งศรี อยุธยาแก่พม่าเมื่อ ปี 2310 หลังจากนั้น รัชกาลที่ 1 บอกว่า ให้เมืองต่างๆ ส่ ง
กําลังไปต่อต้านพม่า แน่นอนครับ พัทลุงไป นครศรี ธรรมราชไป ไทรบุรีอยูไ่ กลจงอวด แต่ปัตตานีไม่
ไป เมื่อไม่ไปปั๊ บ การปกครองสมัยนั้นก็ตอ้ งถูกลงโทษ ไม่ใช้ดว้ ยวิธีการทําสงคราม แต่ทางกรุ งเทพฯ
ส่ งแม่ทพั ที่เป็ นมุสลิมเข้ามาเจรจา ก็เหมือนในปั จจุบนั ทางกรุ งเทพฯ ก็มีการส่ งแม่ทพั ที่เป็ นมุสลิม
อย่างพลเอกสนธิ บุญรัตกลิ่น เข้ามาเจรจาเพื่อไม่ให้เกิดสงครามกัน

สุ ลต่านมูฮมั หมัด ซึ่ งเป็ นรายาปั ตตานีในสมัยนั้นค่อนข้างจะยินยอมและไม่ต่อต้านมากนัก แต่
ทางราชสํานัก คนที่เป็ นมหาดเล็กก็ดี มหาดใหญ่ก็ดี ต่างก็ไม่ยอมกัน ก็เลยเกิดสงครามขึ้นในปี พ.ศ.
2329
การกวาดต้ อนผู้คนเป็ นเรื่องจริง แต่ เรื่องการเจาะเอ็นไม้ หวายไม่ ปรากฏหลักฐาน ?
เมื่อไปถึงกรุงเทพฯ มีการขุดคลองแสนแสบจริงไหม ?
การเกณฑ์แรงงานขุดคลองแสนแสบเป็ นความจริ ง แต่ตอ้ งบอกต่อไปว่า ตอนนั้นทางกรุ งเทพฯ
ได้เกณฑ์ชายฉกรรจ์ทุกๆ กลุ่มในกรุ งเทพฯเพื่อร่ วมกันขุดคลองแสนแสบ
ในประเด็นเรื่ องการเกณฑ์คนปั ตตานีไปขุดคลองแสนแสบจริ งหรื อเท็จนั้น คนที่กลัว
ประวัติศาสตร์ มกั จะบอกว่า ไม่จริ งหรอก เราฟังตอนนี้อาจรู ้สึกเป็ นลบ แต่อยากให้นอ้ งๆ ฟังต่อไป
หลังจากขุดคลองแสนแสบ รัชกาลที่ 1 ได้พระราชทานที่ดินแก่คนปั ตตานี อย่างเป็ นธรรม
เพราะฉะนั้น จึงไม่เรื่ องแปลกที่กรุ งเทพฯ เต็มไปด้วยคนมุสลิม
ประเด็นที่นกั ศึกษาต้องคิดในฐานะที่เป็ นปั ญญาชน
ประเด็นที่ 1 ประวัติศาสตร์ จึงมีความจําเป็ นต้องเล่าความจริ งให้ครบถ้วน ปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
ขณะนี้ เพราะเราไม่พดู ความจริ งให้ครบถ้วน แต่ถา้ เราอ่านประวัติศาสตร์ ไม่ทะลุ เราจึงถูกปลูกระดม
ด้วยเอ็นไม้หวาย ถูกเกณฑ์ไปขุดคลองแสนแสบบ้าง นี่เป็ นประเด็นของประวัติศาสตร์
ประเด็นที่ 2 เราถูกสอนคับแคบมากเกินไป
หนังสื อ ประวัติศาสตร์ มีอยูแ่ ค่ 2 เรื่ องคือ “ ประวัติศาสตร์ เมืองหลวง” ซึ่ งหนีไม่พน้ เมือง
รัตนโกสิ นทร์ เล่มที่สองคือ “ประวัติศาสตร์ พระมหากษัตริ ย”์
ถ้าถามว่าดีไหม ดีครับ ควรเขียนไหม ควร แต่ประเทศเราต้องขาดเมืองถึง 7 เมือง ที่
ประกอบเป็ นประเทศไทย นี่คือจุดอ่อน เราจึงไม่รู้ปัตตานี ไม่รู้สงขลา ไม่รู้
จุดด้อยของประวัติศาสตร์ บา้ นเมืองเราที่ไม่สัมพันธ์กบั เมืองอื่นๆ ประวัติศาสตร์ เมืองอื่นๆ ไม่
สัมพันธ์กบั ประวัติศาสตร์ เมืองหลวง เมืองอื่นๆ ไม่มีปัญหา แต่ปัตตานีชกั จะมีปัญหา
สิ่ งทีน่ ่ าเศร้ าสํ าหรับประวัติศาสตร์ บ้านเรา
เราละเลยสิ่ งที่เป็ นความเจริ ญเยอะแยะ
มัสยิดกรื อเซะ ได้รับการยอมรับจากทัว่ โลกว่าว่าเป็ น “ซื อรื อบีมกั กะฮฺ” ซึ่ งก็เป็ นสิ่ งที่ทวั่ โลก
ยอมรับว่าเป็ นหลังคาของมักกะ มันทําให้รู้สึกว่า มันน่าเรี ยน น่าภาคภูมิใจ
สมัยพระพุทธศาสนาในศรี วชิ ยั สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้อาณาจักรลังกาสุ กะได้รับการ
ยกย่องว่าเป็ นสถานที่ศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นดี เพราะมีการบันทึก เต็มไปหมด มีนกั ปราชญ์หลายท่าน
ที่เข้ามาศึกษาที่ปัตตานี ภายใต้อาณาจักรลังกาสุ กะ
ความดีงามของประวัติศาสตร์ ที่เราไม่เคยหยิบมาเขียน เพราะฉะนั้น เมืองเหล่านี้ ไม่ใช่ถูกเก็บ
แต่ไม่ได้หยิบขึ้นมาให้ความสําคัญ เราจึงได้รับการสั่งสอนค่อนข้างคับแคบ พอพูดถึงเรื่ องปั ตตานีปั๊บ
ก็ฟังไม่ได้แล้ว โกรธ เพราะปั ตตานีเป็ นเมืองกบฏมาก่อน เพราะใครที่เขียนหนังสื อ ผมเองก็มีรายชื่อ

ในบัญชีทหาร ในฐานะที่ตนเขียนหนังสื อปั ตตานี ไม่เป็ นไร เราอดทน ท้ายที่สุด มีคนขออ่านหนังสื อ
เล่มนี้ของผม อ่านจนจบ บอกว่าอาจารย์มีการเขียนครบถ้วน ไม่ได้เขียนเฉพาะตอนใดตอนหนึ่ง พอ
อ่านจบปั๊ บ กลายเป็ นว่า ส่ งสัญญาไปที่สภาความมัน่ คงบอกว่า ช่วยไปคุยกับอาจารย์ครองชัยหน่อย เขา
ขอให้ผมช่วยเขียนหนังสื อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปัตตานีเพื่อสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นในพื้นที่
หลังจากนั้น

คําถามและแสดงความคิดเห็นหลังจากมีการเสวนา

คําถามจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นโยบายของจอมพล ป อะไรบ้างที่กระทบต่อวิถีการดําเนินชีวติ ของมุสลิม ?
ตอบ อาจารย์ ครองชั ย หัตถา
นโยบายของจอมพล ป มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของสังคมมุสลิมเป็ นอย่างมาก เพราะ
กระทบต่อความเป็ นอัตลักษณ์ เช่นการแต่งกาย นโยบายของรัฐที่มีความต้องการเบ้าหลอมความเป็ น
ตัวตนของมุสลิมให้เข้ากับรัฐไทย มันเป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถทําได้ นี่เป็ นจุดอ่อนของรัฐไทยที่ไม่เข้าใจคน
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะคนมุสลิมสามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมกับคนอื่นได้ แต่ไม่
สามารถหลอมรวมให้เหมือนกับคนอื่นๆได้ เพราะหลักศรัทธา ความเชื่อที่ละเอียดอ่อน
ชัช นักศึกษามหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่
คาราบาวเคยบอกว่า “ ให้เราเอาใจเขามาใส่ ใจเรา แล้วเราจะรู้วา่ เขาคิดอย่างไรกับเรา”
ผมได้ลองทําอย่างที่คาราบาวกล่าว ผมได้พยายามเปิ ดใจและความรู ้สึกไว้ ปรากฎว่าผมได้มี
มุมมองและทัศนคติบางอย่างเกิดขึ้น
ผมว่า การที่คนปั ตตานีคิดที่จะแบ่งแยกดินแดน มันเป็ นสิ่ งที่ไม่แปลก เพราะในอดีต ไทยเองก็
ไม่ยอมเป็ นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ หรื อประเทศแถบตะวันตกเหมือนกัน
ผมเป็ นคนล้านนา เป็ นคนเหนือ แต่พูดภาษากลาง คนเหนือโดนกลืนภาษาจากส่ วนกลาง จน
ทําให้คนเหนื อไม่อยากคุยภาษาของตนเอง ผมเองก็ยงั อยากจะพูดภาษาของตนเอง แต่มนั ก็เป็ นสิ่ งที่ยาก
เกินไป ซึ่ งผมไม่สามารถทําได้ มาถึงตอนนี้ ผมยังอยากจะเห็นคนล้านนาเป็ นอิสระ และผมก็ไม่อยาก
เห็นภาษาท้องถิ่นผมถูกกลืนโดยภาษาจากส่ วนกลาง
จริ งไหมที่รัฐสนับสนุนคนจีนรังแกคนมุสลิม แต่คนที่นี่ยงั เข้มแข็งอยู่ ศาสนาอิสลามสอนให้คน
เข้มแข็ง เพราะทุกวันนี้ เขายังไม่ถูกกลืนเรื่ องของภาษา เขายังพูดภาษามลายูได้
ตูแวดานียา มือรางิง สื่ อมวลชนในพืน้ ที่
หลายๆ คนคงสงสัยและตั้งคําถามมาว่า ทําไมประเทศไทยไม่สามารถกลืนคนที่นี่ได้

คําตอบคือ เพราะคนที่นี่เข้มแข็ง ศาสนาอิสลามสอนให้คนมุสลิมเข้มแข็ง รัฐไทยไม่สามารถ
กลมกลืนความเป็ นวัฒนธรรมที่นี่ได้ แต่ผมเสี ยดายล้านนาที่ถูกภาษากรุ งเทพฯ กลืนหมดแล้ว
คนที่นี่สามารถอนุรักษ์ความเป็ นมลายู โดยผ่านการฝึ กฝนจากความเป็ นมุสลิม
เราพูดภาษามลายูได้
นี่เป็ นสาเหตุที่ไทยไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ตราบใดที่คนที่นี่ ยังสามารถรักษาความเป็ น อัต
ลักษณ์ได้ ตราบนั้นปั ญหาที่นี่ก็จะไม่จบ
ถ้าจะให้ที่นี่สงบ รัฐบาลต้องยอมรับความหลากหลาย ต้องให้สิทธิ ความเป็ นเจ้าของให้พวกเขา
ผมมองว่า การที่คนพูดภาษามลายูได้ พูดภาษาอีสานได้ พูดภาษาเหนือได้ พูดภาษาท้องถิ่นได้ นี่แหละ
จะเป็ นความงดงามของประเทศไทย แต่น่าเสี ยดาย ที่ประเทศไทยไม่ยอมให้ความสวยงามเหล่านี้คงอยู่
กับท้องถิ่น น่าเสี ยดายที่รัฐไทยพยายามที่จะหลอมรวมให้คนไทยพูดภาษาไทยกันหมด
ประเทศมาเลเซี ย คนจีนสามารถพูดภาษาจีน อินเดียสามารถพูดภาษาอินเดีย มลายูสามารถพูด
ภาษามลายู ทุกคนสามารถพูดภาษาของตนเองได้ ทุกคนมีสิทธิ เสรี ภาพในการที่จะแสดงวัฒนธรรมของ
ตนเอง รัฐบาลจะไม่เข้าไปก้าวก่ายในเรื่ องวิถีความเป็ นอยูข่ องพวกเขา ประชาชนมสิ ทธิ เสรี ภาพในการจะ
กระทํา หรื อแสดงออกถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างเสรี เพราะฉะนั้น ความเป็ นชาติ
ของมาเลเซี ยจึงค่อนข้างสู ง ทุกคนจึงรักมาเลเซี ย
แต่ความเป็ นมลายูที่นี่ รัฐพยายามที่จะครอบครองความเป็ นมลายูของคนที่นี่ ให้ค่อยๆ หายไป
เยาวชนคนรุ่ นใหม่ที่อยูใ่ นเมืองตอนนี้ ไม่สามารถพูดและสื่ อสารด้วยภาษามลายูอีกแล้ว ซึ่งเป็ นเรื่ องที่น่า
เสี ยดายมาก
สุ ดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้เป็ นภาษามลายูให้นอ้ งๆ ได้ฟัง “ ฮีลีง บาฮาซอ ฮีลงั บังซอ” แปลเป็ น
ภาษาไทยว่า “ ภาษาหาย ความเป็ นชาติกห็ ายไป” เหมือนภาษาลาตินที่ได้หายไป ทําให้ความเป็ นชาติ
ของลาตินได้หายไปจากโลกใบนี้ดว้ ย เพราะฉะนั้น ถ้าภาษาล้านนาหายไป ความเป็ นชาติของล้านนาก็
อาจจะหายไปด้วย เพราะความไม่เข้มแข็งของพวกเรา คนที่นี่ เขาเข้มแข็ง ไม่ยอมสยบกับความอ
ยุติธรรม เพราะฉะนั้น ล้านนาจงเข้มแข็งไว้
บังเอิญว่าผมได้ทาํ วิทยานิพนธ์อยูเ่ ล่มหนึ่ง ทําให้ผมได้แนวคิดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับปัญหาที่นี่
หลังจากที่องั กฤษปราบปรามจีนคอมมิวนิสต์มลายา เมื่อปี 1960 พวกนี้ก็ได้ทะลักมาจากมลายา
มาอยูท่ างชายแดนใต้ของไทย เช่น แถวอําเภอแว้ง บันนังสตา เบตงหรื อแม้กระทัง่ สะเดา ตอนนั้น
ปั ญหาภาคใต้คือ ปั ญหาแบ่งแยกดินแดน ไทยพยายามสนับสนุนการเคลื่อนไหวของจีนคอมมิวนิสต์มลา
ยา เพื่อเป็ นรัฐกันชน เพราะไทยรู ้วา่ ขบวนการอยูใ่ นประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 40 ปี ในความ
ร่ วมมือของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซี ยในการปราบปรามคอมมิวนิสต์มลายา ซึ่ งต้องยอมรับว่า ได้
ใช้เวลาที่ค่อนข้างนานมาก
จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2532 ก็มีขอ้ ตกลงระหว่างไทย มาเลเซีย จีนคอมมิวนิสต์มลายา เพื่อให้จีน
คอมมิวนิสต์มลายาให้วางอาวุธ

ลองคิดดูวา่ คนที่เป็ นจีน เป็ นคอมมิวนิสต์มลายา เป็ นคนมาเลเซีย แต่รัฐใหเดินแดนกับเขาให้ได้
อยูใ่ นพื้นที่ของไทย แต่ทาํ ไมคนที่เข้าร่ วมพัฒนาประเทศ คนที่เคยเป็ นแนวร่ วมในอดีต รัฐบาลไม่เคยให้
ดินแดนกับเขาเลย ทําให้คนพวกนี้ ต้องตัดสิ นใจจับอาวุธและเข้าไปอยูใ่ นป่ าใหม่ เพราะไม่มีที่ทาํ มาหา
กิน
ภาครัฐได้นาํ คนอีสานมาอยูท่ ี่นี่ เป็ นนิคมสร้างตนเอง คนมลายูตอ้ งหนีไปอยูป่ ระเทศมาเลเซี ย
ทั้งๆ ที่พ้นื ที่ตรงนี้ รัฐจะต้องจัดสรรให้พวกเขา
ทําไมบันนังสตาจึงเกิดเหตุมากกว่าที่อื่น ?
คําตอบคือ เพราะบันนังสตาเป็ นพื้นที่หนึ่งที่อยูใ่ นนิคมสร้างตนเอง ที่เอาคนอีสานไปตั้งถิ่นฐาน
ในพื้นที่ ให้ที่ดินทํากิน มีสวนผลไม้มากมาย แต่คนดั้งเดิม ต้องไปอยูม่ าเซี ยหมด เพราะรัฐไทยไม่ได้ให้
ที่กบั พวกเขา แต่เอาคนอีสานมาอยูท่ ี่นี่ เพื่อจะให้รู้วา่ แผ่นดินทีนี่ เป็ นที่ดินที่มีชื่อว่า “ ประเทศไทย”
อาจารย์ครองชั ย หัตถา
นอกจากเรื่ องภาษาและวัฒนธรรมที่เราต้องดูแลรักษาแล้ว เราต้องเรี ยนรู ้ภาษาและวัฒนธรรม
ด้วย เพราะแต่ละสังคมต่างก็มีภาษาเป็ นของตนเอง แต่ละภาษาต่างก็มีเอกลักษณ์ที่มีความงดงามและบ่ง
บอกถึงความเป็ นตัวตนของตนเอง มันเป็ นความหลากหลายทางสังคมที่เราต้องรักษา เพื่อธํารงไว้ซ่ ึง
ความเป็ นสังคม “ พหุ วฒั นธรรม”
ภัทรดนัย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน และความสันติภาพจงเกิดขึ้นกับทุกสังคม
ในความคิดส่ วนตัวของผมแล้ว ผมไม่เชื่อความเป็ นชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ จะ
เป็ นตัวกีดกันความเป็ นวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ และผมก็เชื่อว่า มันไม่สามารถกีดกันความเป็ นรัฐได้
ผมได้เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ ในรัชกาลที่ 5 ผูร้ ู้สึกว่า สมัยนี้เป็ นสมัยที่
มีการทําลายประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเป็ นอย่างมาก ส่ วนกลางพยายามที่จะหลอมรวมความเป็ นไทย
เอาไว้ดว้ ยกัน มีความพยายามที่จะล้มอํานาจและบังคับรัฐส่ วนต่างๆ ให้มีความเป็ นเนื้ อเดียวกัน เพื่อ
ธํารงไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์เดียวกันทัว่ ประเทศ เป็ นอัตลักษณ์และวัฒนธรรมแบบมาตรฐานเดียวกันทั้งสังคม
ความเป็ นชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริ ย์ มีส่วนในการเปลีย่ นปลงประวัติศาสตร์ ของ
ท้องถิ่นอย่างไรบ้ าง ?
นี่ ประเด็นที่ผมอยากจะถามฝากทิ้งท้าย ให้เพื่อนนักศึกษากลับไปคิดและทบทวน แล้วเราใน
ฐานะที่เป็ นนักศึกษา จะมีส่วนในการแก้ปัยหาตรงนี้อย่างไร ?
ครองชัย หัตถา
ผมอยากให้คนไทยทบทวนกระบวนการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ เสี ยใหม่

ความจริ งเป็ นอย่างไร ความเป็ นประวัติศาสตร์ ก็ควรเป็ นอย่างนั้น ไม่ควรที่จะมีการบิดเบือน
ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เราควรที่เปิ ดกว้าง รอบด้าน และตรงไปตรงมา เพื่อ
ป้ องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพียงเพราะต้นตอองการบิดเบือนข้อมูลบางประการ
คนที่พดู ภาษาล้านนา ก็ควรที่พดู ต่อไป เพื่อคงไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์ของความเป็ นล้านนาไว้ ใน
ขณะเดียวกัน ความเป็ นไทย ก็ไม่ควรมีความคิดที่จะหลอมรวมความเป็ นเอกลักษณ์ของชุมชนน้อยๆ เข้า
ด้วยกันเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ผมเชื่อเสมอว่า เราสามารถที่จะอยูร่ ่ วมกันภายใต้ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ภาษาและวิถีการดํารงชีวิต โดยไม่มีความจําเป็ นต้องหลอมรวมความเป็ นท้องถิ่นอันใด
อันหนึ่งเข้าด้วยกัน
ศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
ผมเชื่อทุกภาค ทุกส่ วน ต่างก็มีความภาคภูมิใจในการดํารงอยูใ่ นอัตลักษณ์ของตนเอง
ภาคเหนื อก็มีภาษาถิ่นของตนเอง อีสานเองก็มีภาษาถิ่นของตนเอง ภาคใต้แงก็ไม่ได้มีความ
แตกต่างจากถิ่นอื่นๆ
เราไม่ตอ้ งการให้ความเป็ นชาติไทยมาแบ่งแยกความเป็ นชาติของส่ วนต่างๆ ผมยังเชื่อเสมอว่า
ภาษาไทยควรเป็ นภาษาราชการ เพื่อเป็ นตัวกลางระหว่างสังคมต่างๆ ที่มีความหลากหลาย เพราะถ้าไม่มี
ภาษาไทยแล้ว ก็จะไม่มีอะไรที่จะมาทําหน้าที่เป็ นตัวกลางในการติดต่อสื่ อสารกับเพื่อนมนุษย์ที่มีความ
แตกต่าง ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและภาษา
คําว่า ประเทศไทยได้กลืนวัฒนธรรมหรื อเปล่า ผมไม่ทราบ แต่ผมได้พยายามลองย้อนไปถาม
ตนเองว่า ตอนนี้ เราได้ลืมวัฒนธรรมของตนเองหรื อเปล่า เราได้ลืมตัวตนของเราหรื อเปล่า เรามาเรี ยน
อยูท่ ี่กรุ งเทพฯ เราต้องตอบคําถามของตนเองให้ได้วา่ ณ เวลานี้ เราได้ลืมความเป็ นตัวตนและ
วัฒนธรรมของตนเองแล้วหรื อยัง เรากลับมาบ้าน เราได้พดู ภาษาไทยกรุ งเทพฯ กับพ่อกับแม่ของเรา
หรื อเปล่า
ในเมื่อรัฐปั ตตานี เป็ นรัฐประวัติศาสตร์ แล้วทําไมข้อมูลข้อเท็จจริ งจึงไม่เปิ ดเผยแก่สาธารณชน
ให้ได้รับทราบ
ผมเคยทราบมาว่า หลายๆ ด้านเขาปิ ดกั้นไม่ให้มีการเปิ ดเผยข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ทางด้วยกระบวนการทางกฎหมายหรื อแม้กระทัง่ กระบวนการของบ้านเมือง ผมอยากจะทราบว่า
นอกจากกฎทางการเมืองแล้ว ยังมีกฎอะไรอีกบ้างที่หา้ มไม่ให้มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลประวัติศาสตร์ ?
ครองชัย หัตถา
ในส่ วนของความเห็นของผม ผมคิดว่าไม่มี ไม่เห็นจะมีเงื่อนไขอะไรที่จะเป็ นการห้ามไม่ให้มี
การเผยแพร่ ขอ้ มูลทางประวัติศาสตร์ แต่ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ทําไมประวัติศษสตร์ ทอ้ งถิ่น
ชายแดนภาคใต้จึงไม่ถูกเปิ ดเผย

ราชา พุคมนวล
ผมเชื่อว่า การกลมกลืนทางวัฒนธรรม มีกระบวนการที่ทาํ ให้เราหลงลืมความเป็ นชาติของ
ตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นระบบการศึกษาก็ดี กระบวนการทางสังคมก็ดี หรื อแมกระทัง่ กระแสทางจักรวรรดิ
นิยมก็ดี ที่พยายามจะหลอมรวมความเป็ นนํ้าหนึ่งเดียวกัน เพื่อความเป็ นอัตลักษณ์ที่คล้ายกันกับสังคม
ส่ วนใหญ่
คําถามที่อยากจะฝากให้นอ้ งๆ นักศึกษาได้คิดกัน เหตุใดเล้าจึงมีตอ้ งมีการกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม ? แล้วใครหละที่จะได้รับประโยชน์สูงสุ ดจากการกระทําในลักษณะดังกล่าว
สุ ไบ ยานยา สื่ อมวลชนในพืน้ ที่
ผมเป็ นสื่ อมวลชนทํางานให้กบั สํานักงานต่างประเทศ ผมจบจากที่นี่ จบปริ ญญาโท
ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซี ย ผมเป็ นคนมลายูก็ภูมิใจที่อาจารย์พยายามให้คนที่ไม่ใช่
มุสลิมในพื้นที่ คนนอกพื้นที่เข้าใจประวัติศาสตร์ปัตตานีที่ถูกบิดเบือนมาตลอด
บอย นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- ดีใจที่มีโอกาสได้มาร่ วมฟังประวัติศาสตร์ ทางเลือก เพราะยังไม่มีโอกาสได้มีการรับฟังและ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริ งในลักษณะนี้มาก่อน
- ที่ผา่ นมา รับรู ้ขอ้ มูลทางประวัติศาสตร์ แค่ดา้ นเดียว ทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของ
มันได้ นํามาซึ่ งความไม่เข้าใจกัน
- การเข้าใจประวัติศาสตร์ ของที่นี่ ทําให้เราเข้าใจคนที่นี่มากขึ้น

การลงพืน้ ที่ทัศนศึกษา
สถานที่ประวัตศิ าสตร์ ของแหลมมลายู
การทัศนะศึกษาพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ เดินทางด้วยรถมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จํานวน 2
คัน ฝ่ ายสนทนาการร่ วมเดินทางคันละ 2 คน ทํากิจกรรมสัมพันธ์บนรถ เพื่อสร้างความคุน้ เคยและ
เป็ นกันเองให้เกิดขึ้นกับเพื่อนนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ นอกจากนั้น ก็มีการบรรยายถึงพื้นที่สาํ คัญ
ระหว่างทาง
คณะผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เวลา
08.30 น. แต่งกายด้วยชุดลําลอง ตามอัธยาศัย
วิทยากรลงพืน้ ที่
ตามกําหนดการ จะมีวทิ ยากรบรรยายตลอดการเดินทาง แต่วทิ ยากรไม่สามารถร่ วมบรรยาย
ขณะลงพื้นที่ประวัติศาสตร์ ได้ จึงมีเฉพาะวิทยากรพิเศษภาคสนามเท่านั้น ซึ่ งเป็ นความผิดพลาดของ
เจ้าภาพการดําเนิ นโครงการ ที่ไม่ได้มีการเตรี ยมวิทยากรสํารองหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิ น ทางเจ้าภาพจึง
แก้ปัญหาด้วยการให้นกั ศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ที่มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ เป็ นคนบรรยายกับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเป็ นรายกลุ่ม ( พูดกันเองในกลุ่ม )
วิทยากรภาคสนาม
1. วิทยากรจากเมืองโบราณยะรัง
ประเด็นการบรรยาย
1. สภาพทัว่ ไปของเมืองโบราณยะรัง
2. ประวัติความเป็ นมาของลังกาสุ กะ
3. จุดเด่นของลังกาสุ กะ
4. การค้นพบเมืองโบราณลังกาสุ กะ
5. พาเยีย่ มชมเมืองโบราณยะรังที่คน้ พบแล้ว และกําลังบูรณะ
2. วิทยากรพิเศษ อาจารย์โมฮัมหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง
ประเด็นการบรรยาย
3. ประวัติศาสตร์ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. เหตุการณ์กรื อเซะ เมื่อปี่ 2547
5. ความงดงามของพื้นที่
รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม

สถานทีก่ ารไปทัศน์ ศึกษา
1. พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณยะรัง
2. โรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลาม
3. มัสยิดสลินดงบายู
4. สุ สานพญาอินทิรา
5. มัสยิดกรื อเซะ

ทัศนะศึกษาในพืน้ ที่ประวัตศิ าสตร์
1. เมืองโบราณยะรัง
คณะนักศึกษาเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณยะรัง เมื่อ เวลา 09.45 น. ซึ่ งตามกําหนดการ
ทางคณะจะมาถึงเวลา 11.00 น. เพราะตามกําหนดการเดิม สถานที่แรกที่จะเดินทางไป คือมัสยิดกรื อ
เซะ ตามด้วยสุ สานพญาอินทิราและเมืองโบราณยะรังตามลําดับ แต่เพื่อย่นระยะทางในการเดินทาง
จึงมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางและสถานที่ในการเดินทาง
มติที่ประชุมครั้งล่าสุ ด ให้ปรับเปลี่ยนการเดินทางจากมัสยิดกรื อเซะซึ่ งเป็ นสถานที่แรก เป็ น
เมืองโบราณยะรัง และทางผูจ้ ดั ได้โทรศัพท์ไปแจ้งยังคนทํางานในพิพิธภัณฑ์ แต่เมื่อคณะนักศึกษา
มาถึง ทางพิพธิ ภัณฑ์บอกว่า ยังไม่มีการประสานงานมา ทําให้คณะนักศึกษาต้องรอการเดินทางของ
วิทยากร ประมาณ 15 นาที
ระหว่างที่มีการรอท่านวิทยากร คณะนักศึกษาได้มีการเยีย่ มชมสถานที่ไปพลางๆ ก่อน
เวลาประมาณ 10.00 นาที วิทยากรเดินทางมาถึง ผูแ้ ทนนักศึกษาได้กล่าวแนะนํากลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่จะเข้าเยีย่ มชม ตามที่ได้ประสานงานมาล่วงหน้าแล้ว
วิทยากรพิเศษจากพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณยะรัง เป็ นผูบ้ รรยายให้เพื่อนนักศึกษาเข้าร่ วมโครงการ
ได้รับฟัง ประเด็นต่างๆ ดังนี้ :1. ความเป็ นมาของเมืองโบราณยะรัง
2. ความสําคัญของลังกาสุ กะ ปั ตตานี ดารุ สสลาม
3. การขุดพบเมืองลังกาสุ กะ
4. การบูรณะเมือง
ระหว่างบรรยาย วิทยากรพาเพื่อนนักศึกษาเยีย่ มชมสถานที่เมืองโบราณ วิทยากรได้พา
นักศึกษาไปเยีย่ มชมขั้นการตอนการบูรณะเมือง พาไปดูเมืองที่ได้รับการบูรณมาแล้ว และเมืองที่อยู่
ระหว่างการบูรณะซ่อมแซม

ระหว่างทางที่พาไปเยีย่ มชมสถานที่ วิทยากรได้กล่าวอย่างน้อยใจว่า ก่อนเกิดเหตุการณ์ ทาง
พิพิธภัณฑ์ เคยมีนิทรรศการเล่าเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับลังกาสุ กะ มีท้ งั เนื้อหาและรู ปภาพ แต่นิทรรศการ
เหล่านั้นได้ถูกทําลายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผา่ นมา ซึ่ งมีผลมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
เสร็ จจากการเยีย่ มชมเมืองโบราณลังกาสุ กะ และได้รับความรู ้เกี่ยวกับประวัติความเป็ นมา
ความสําคัญและเนื้ อหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาพอสมควร ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้
กล่าวขอบคุณท่านวิทยากรที่สละเวลามาให้ความรู ้กบั นักศึกษา และกล่าวขอบคุณพิพิธภัณฑ์ที่เป็ นเปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษามีโอกาสได้เข้ามาเยีย่ มชม

2. มัสยิดสลินดงบายู

เพื่อนนักศึกษาเดินทางมาถึงมัสยิดสลินดงบายู เมื่อเวลา 11.05 นาที
ไม่มีวทิ ยากรในการบรรยาย แต่เป็ นสถานที่อาจารย์ครองขัย หัตถา ได้พดู ถึงรายละเอียดของ
มัสยิดแห่งนี้ในคืนเสวนาเรื่ อง “ย้อนรอยลังกาสุ กะ ปัตตานีดารุ สสลาม” ทําให้เพื่อนนักศึกษามีความรู ้มา
ก่อนแล้วถึงความเป็ นมา ความสําคัญของมัสยิดแห่งนี้
เพื่อนนักศึกษา พากันเที่ยวชมมัสยิด สลินดงบายู ด้วยความตื่นตาตื่นใจ
เพื่อนที่เป็ นไทยพุทธ ไม่สามารถเข้าเยีย่ มชมภายในมัสยิดได้ เพราะเป็ นข้อห้ามของศาสนา
อิสลาม ในการที่ต่างศาสนิกจะเข้าไปในพื้นที่อนั ศักดิ์สิทธิ์ ได้ ทางทีมงานได้ทาํ ความเข้าใจกับเพื่อน
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ ซึ่ งทุกคนก็เข้าใจ
หลายคนยังเสี ยดายที่ไม่สามารถเข้าไปเยีย่ มชมภายในมัสยิดได้ บางคนก็ฝากให้เพื่อนมุสลิม
ช่วยถ่ายรู ปภายในมัสยิดไว้ เพื่อเป็ นระลึกว่าครั้งหนึ่งเคยเดินทางมาที่นี่
ทางทีมงานได้ทาํ ความเข้าใจกับเพื่อนว่า เราไม่สามารถจะบรรยายถึงความเป็ นมาและ
ความสําคัญของมัสยิดที่นี่อย่างเป็ นทางการได้ เพราะวิทยากรภาคสนามไม่สามารถเดินทางมาร่ วมกับเรา
ได้ แต่ทางทีมงาน จะขอรวบยอดบรรยายประวัติศาสตร์ ลงั กาสุ กะที่มสั ยิดกรื อเซะ เวลา 16.00 น.
โดยอาจารย์มูอมั หมัดสมบูรณ์ บัวหลวง ดังนั้นเพื่อน

4. โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม ( ปอเนาะพ่อมิง่ )

คณะนักศึกษาได้เดินทางมาถึงโรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลาม เวลา 12.10 น.
ตัวแทนนักเรี ยนจากโรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลาม ได้ออกมาต้อนรับคณะนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วม
โครงการด้วยชุดแบบฟอร์ มของโรงเรี ยน กล่าวคือ ผูช้ ายมีการแต่งกายด้วย ( เสื้ อตะโละบือลางอ สี ขาว
กางเกงสี ดาํ ผูห้ ญิงแต่งการด้วยชุด “ยูเบาะสี น้ าํ ตาล ฮิญาบ สี ขาว” ซึ่ งสร้างความประทับใจแก่คณะ
นักศึกษาเป็ นอย่างมาก

ก่อนเข้าในเขตโรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลาม มีทหารจากหน่วย ฉก 22 อําเภอสายบุรี มา
สังเกตการณ์และอํานวยความปลอดภัยให้คระนักศึกษา
ช่วงแรก ได้สร้างความอึดอัดใจแก่นกั ศึกษาบางท่าน เนื่ องจากคณะนักศึกษาที่มาจากส่ วนกลาง
ไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ลกั ษณะนี้
หลังจากที่ทีมงานได้มีการพพูดคุย ทําความเข้าใจ ทางเจ้าหน้าที่ก็มีความเข้าใจนักศึกษา และขอ
อยูอ่ าํ นวยอํานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอยูห่ ่างๆ ซึ่ งทีมงานก็ไม่ได้ขดั ข้องแต่ประการได้

การกล่าวต้ อนรับจากครู ใหญ่ โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม

ผูร้ ับใบอนุ ญาตของโรงเรี ยนได้กล่าวต้อนรับคณะนักศึกษา และเล่าถึงประวัติความเป็ นมาของ
โรงเรี ยนโดยย่อ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรี ยน ระบบการเรี ยนการสอน การบริ หารงานของ
โรงเรี ยนที่มุ่งสอนให้เด็กเป็ นคนดี สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ที่ได้รับให้สอดคล้องกับหลักในการดําเนิ น
ชีวติ เพื่อความสงบสุ ขทั้งบนโลกนี้และโลกหน้า
โรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลามได้เปิ ดทําการเรี ยนการสอนเริ่ มแรกตัง่ แต่ปีพ.ศ.2504 ซึ่งมีนายหะยี
อับดุลเราะมาน กือแต บาบอคนเก่าร่ วมกับนายหะยีอบั ดุลลาเฮาะ สะอิซ่ ึ งเป็ นผูช้ ่วย ได้เปิ ดโรงเรี ยนเพื่อ
สอนอิสลามศึกษา สมัยนั้นยังไม่มีวชิ าสามัญสอนศาสนาอย่างเดียวโดยใช้ชื่อเป็ นภาษาอาหรับว่า “มู
อิสสาสะห์ อสิ สากอฟะห์ อลั อิสลามียะห์ ”
ต่อมาในปี พ.ศ.2508 ได้จดทะเบียนเป็ นโรงเรี ยนราษฎรสอนศาสนาอิสลามและได้เปิ ดสอนวิชา
สามัญหลักสู ตรระดับ 2 กับระดับ3 และได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก “มูอิสสาสะห์อิสสากอฟะห์อลั อิสลามี
ยะห์” มาเป็ น โรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลามและ ในปี 2541 ทางโรงเรี ยนได้จดทะเบียนเป็ นมูลนิธิอย่าง
เป็ นทางการ โดยมี นายอิบรอฮีม หะ เป็ นผูล้ งนามแทนผูร้ ับใบอนุญาตการจดทะเบียนเป็ นมูลนิธิโดย
มีวตั ถุประสงค์ดงั ก่อตั้งโรงเรี ยนเพื่อ :1. ส่ งเสริ มการศึกษาอิสลามและภาษาอาหรับ
2. ส่ งเสริ มและสงเคราะห์เด็กกําพร้าและอนาถาให้โอกาสได้รับการศึกษาทั้งศาสนา สามัญ และ
วิชาชีพ
3. เป็ นศูนย์การศึกษาและอบรมจริ ยธรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ของสังคม
4. เผยแพร่ และบําเพ็ญสานกุศลอิสลาม
5. ร่ วมมือกับองค์กรต่างๆทําสาธารณประโยชน์ที่สอดคล้องกับหลักการอิสลามไม่ดาํ เนินการที่
เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด วิสัยทัศน์ ของโรงเรี ยน คือมีการมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักเรี ยน
ให้มีความรู ้มีคุณธรรมจริ ยธรรมสามารถดํารงชี วติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขและส่ งเสริ มการมีส่วน
ร่ วมของชุมชน ระบบการสอนของที่นี่จะมีการแยกชาย - หญิง ออกจากกันและทางโรงเรี ยนจะไม่มีการ
รับนักเรี ยน ไป- กลับ ฉะนั้นจึงมีการควบคุมดูแลอย่างเป็ นระบบคือนักเรี ยนมีการควบคุมดูแลกันเอง
กล่าวคือ มีแบ่งออกเป็ นโซนๆ แต่ละโซนแบ่งออกเป็ นหมู่ๆ ซึ่ งเราใช้กฎของหมู่บา้ นมาใช้บริ หาร คือ

นักเรี ยนบริ หารเองโดยมี “สภานักเรียน” เป็ นผูบ้ ริ หารสู งสุ ด แบ่งออกเป็ น 29 หมู่ แต่ละหมูม่ ีหวั หน้า
หมู่ ซึ่งนักเรี ยนเรี ยกว่า “ผูใ้ หญ่บา้ น” หลายๆ หมู่บา้ นมารวมกันในแต่ละชุมซน ก็จะมี “กํานัน” เป็ นผู้
ควบคุมผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่ งถ้ามีปัญหาอะไรก็จะต้องผ่านคณะนี้ก่อน จากนั้นจึงนําเรื่ องส่ งต่อให้ครู และ
อุสตาซ
ครู ใหญ่ได้ให้ความรู ้เกี่ยวกับ “ระบบปอเนาะ” วึ่งเป็ นสถานที่ที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไขข้อสงสัยของนักศึกาที่มาจากส่ วนกลางเกี่ยวกับ “ปอเนาะ” ว่ามี
ประวัติความเป็ นมา ความสําคัญ ตลอดจนการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนอย่างไร มีขอ้ มูลข้อเท็จจริ ง
ที่มีความแตกต่างจากที่เคยได้ยนิ จากสื่ อหรื อไม่
หลังจากตัวแทนโรงเรี ยนได้ขบั ร้องประสานเสี ยง “ อนาชีตเพื่อสันติภาพ” เพื่อเป็ นเกียรติแก่
คณะนักศึกษาที่ให้เกียรติเยีย่ มชมโรงเรี ยน
เนือ้ หาบทเพลงอนาชี ตเพือ่ สั นติภาพ โดยรวมได้ กล่าวถึง
- เป็ นการกล่าวถึงศาสนาอิสลามว่าเป็ นศาสนาที่บริ สุทธิ์
- การเคารพความเชื่ อและความศรัทธาของแต่ละศาสนา
- การส่ งเสริ มให้มนุษย์กระทําความดีและละเว้นความเชื่ อ
- การกล่าวถึงชีวติ หลังความตาย เพราะศาสนาอิสลามศรัทธาในโลกหน้า ( หลังที่มนุษย์
เสี ยชีวติ ไปจากโลกนี้แล้ว )
- การกล่าวถึงสันติภาพ มุสลิมและมนุษย์ทุกคนต้องการสันติภาพ
นักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ ส่ วนใหญ่ประทับใจกับการต้อนรับของโรงเรี ยนอันแสน อบอุ่น
และตื่นเต้นการได้เรี ยนรู ้ขอ้ มูลใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบปอเนาะ ซึ่ งเพื่อนหลายคนได้บอกว่า ตนไม่เคยรู ้มา
ก่อนว่า ปอเนาะคืออะไร ที่นี่ทาํ ให้ตนรู ้วา่ ปอเนาะไม่ใช่สถานที่ที่น่ากลัวอย่างที่คิด แต่ตรงกันข้าม
ปอเนาะเป็ นสถานที่ที่ควรได้รับการอนุรักษ์ เพราะมันสามารถสะท้อนถึงระบบการศึกษาและวีถีชีวติ ของ
คนสามจังหวัดได้เป็ นอย่างดี
ตัวแทนนักศึกษาผู้เข้ าร่ วมโครงการกล่ าวขอบคุณบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม
นางสาวซุ กรียะห์ อาแว
“นี่ครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาที่นี่ แต่เคยได้ยนิ ชื่อเสี ยงโรงเรี ยนมาโดยตลอด แต่พอมาเห็นกับตา
ยอมรับว่าทึ่งจริ งๆ ผูบ้ ริ หารมีประสิ ทธิ ภาพมากๆ นักเรี ยนเองก็มีคุณภาพมากๆ ที่น้ ีมีท้งั กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น มีการจําลองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอย่างชัดเจน ถึงแม้วา่ การเดินทางมาถึงที่นี่
ค่อนข้างลําบากและกันดารสักนิดหนึ่ง ถึงอย่างไรเพชรมันก็ยงั เป็ นยังวันยังคํ่า
ดิฉนั เชื่ อแน่วา่ โรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลาม จะมีแต่ความเจริ ญก้าวทางวิชาการและจริ ยธรรม
ของเยาวชน เพื่อเป็ นขับเคลื่อนให้ประเทศมีการพัฒนายิง่ ๆ ขึ้นไป เพราะเรามีท้ งั ผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้

ความสามารถ และมีเด็กที่มีคุณภาพ ดิฉนั เชื่อแน่วา่ โรงเรี ยนแห่งนี้จะเป็ นสถาบันการศึกษา ที่สามารถ
บ่มเพาะเยาวชนให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ
นายอับดุลฮาดี้ สลีมีน รองประธานโครงการกล่าวขอบคุณผูบ้ ริ หารและนักเรี ยน
“ กระผมในนามตัวแทนนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วม “โครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย” วันนี้
รู ้สึกยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่นกั ศึกษาจากทุกภาคของประเทศไทย มีโอกาสมาเห็นและสัมผัสกับระบบ
การศึกษาแบบดั้งเดิม ซึ่ งมีการบูรณาการการเรี ยนการสอนแบบปอเนาะให้สอดคล้องกับการจัด
กระบวนการเรี ยนสอนแบบสามัญเข้าด้วยกัน ถึงแม้วา่ ผมจะเป็ นคนในพื้นที่ แต่ก็ยอมรับว่าที่ผา่ นมา
ตนไม่เคยมีโอกาสได้เดินทางมาเยีย่ มชมโรงเรี ยนแห่งนี้
ผมในฐานะตัวแทนเพื่อนนักศึกษาจากทัว่ ประเทศ ขอกล่าวคําว่า “ ขอบพระคุณในการต้อนรับ
จากโรงเรี ยนของท่าน” เป็ นอย่างดี ซึ่ งทางเราเองรู ้สึกเป็ นเกียรติและประทับใจมากๆ จนไม่สามารถ
บรรยายเป็ นคําพูดได้
สุ ดท้าย ผมก็ขอเป็ นกําลังใจในการทํางานและจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยน เพื่อให้สามารถ
เติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพ และสามารถเป็ นส่ วนหนึ่งในการร่ วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดของ
เรา และเป็ นส่ วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป”
หลังจากนั้น เพื่อนนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการรับประทานอาหารร่ วมกันที่โรงเรี ยนวัฒนธรรม
อิสลาม หลังจากนั้น ต่างคนต่างเยีย่ มชมสถานศึกษาตามอัธยาศัย

สถานทีต่ ่ อไปของการทัศนะศึกษาคือ “ สุ สานพญาอินทิรา”

เพื่อนนักศึกษาได้เยีย่ มชมสุ สานพญาอินทิรา
โดยหลักธรรมเนียมของคนมุสลิมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่างศาสนิกไม่สามารถเข้า
เยีย่ มชมในสุ สานได้ ทางเจ้าภาพจึงได้ช้ ีแจงให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการเยีย่ มชมดุความงดงามของสุ สานเฉพาะ
ด้านหน้าของสุ สานเท่านั้น
ในรัชสมัยของพญาอินทิรา ได้มีเหตุการณ์สาํ คัญเกิดขึ้น เช่น การเข้ารี ตรับศาสนาอิสลามของ
พญาอินทิรา สาเหตุที่พญาอินทิราต้องเปลี่ยนจากการนับถือพระพุทธศาสนา มานับศาสนาอิสลาม เพราะ
พระองค์ทรงประชวรด้วยโรคผิวหนัง นายแพทย์ซ่ ึ งเป็ นมุสลิมชื่อ เช็คสอิด ชาวเมืองปาไซในเกาะสุ
มาตรา ได้รับอาสาถวายการพยาบาล โดยมีเงื่อนไขว่าหากพระองค์ได้รับการรักษาจนหายจากโรคแล้ว
ขอให้พญาอินทิราทรงเปลี่ยนจากการเป็ นพุทธมากะมาเป็ นอิสลามิก
พระองค์ก็ได้รับการพยาบาลจากนายแพทย์ เช็ค สอิด จนโรคผิวหนังนั้นหายขาดสนิ ท และ
ทรงปฏิบตั ิตามสัญญาที่ให้ไว้แก่นายแพทย์ เช็ค สอิด ด้วยการเข้ารับศาสนาอิสลามเป็ นพระองค์แรก

วิทยากรภาคสนาม
อาจารย์ โมอัมหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง

หลังจากนั้น คณะนักศึกษาได้เดินทางไปยังสถานที่สุดท้ายคือ “ กรื อเซะ” และที่นนั่ ก็ได้มี
วิทยากรภาคสนามรอบรรยายอยูแ่ ล้ว เพื่อพูดคุยและให้ความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเปิ ดโอกาสให้เพื่อนนักศึกษาได้ต้ งั ข้อซักถามที่มีความ
สงสัย ตลอดระยะเวลาของการเดินทางตลอดวันที่ผา่ นมา
อาจารย์ได้ทกั ทายเพื่อนนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ และได้บอกประวัติความเป็ นมาของตนเอง
เล็กๆ น้อย ว่าตนเป็ นลูกหลานของชาวปั ตตานี ดารุ สสลาม เมื่อครั้น 300 ปี ก่อนที่จะมีการกวาดต้อน
ผูค้ นที่นี่ไปยังเมืองหลวง
เขาได้เรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ ในมุมมองที่เป็ นนครรัฐ “ City state ” และมีความเชื่อว่า ก่อนที่จะมี
กระบวนการล่าอาณานิคม เกือบทุกส่ วนของโลกจะมี “ความเป็ นนครรัฐ” อยูด่ ว้ ยกันทั้งสิ้ น ปัตตานีก็
เช่นเดียวกัน แต่เดิม ปั ตตานี ไม่ได้มีฐานะเป็ นจังหวัดเฉกเช่นที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั สมัยอดีต ปั ตตานีเป็ น
นครรับหรื อที่เป็ นที่รู้จกั ของสังคมว่า “ปั ตตานี ดารุ สสลาม”
หลังจากที่อาณาจักรลังกาสุ กะล่มสลาย เพราะอิทธิ พลการเข้ามาของศาสนาอิสลาม ทําให้ผคู ้ น
หันเข้ามานับถือศาสนาอิสลามแทนที่การเคารพบูชาพูตผีปีศาจ ศาสนาฮินดู พราหมณ์หรื อกระทัง่
พระพุทธศาสนา บวกกับความเสื่ อมถอยของอาณาจักรลังกาสุ กะด้วยเหตุผลอื่นๆ อีกหลายประการ อาทิ
เช่น ลังกาสุ กะไม่มีร่องนํ้าที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกับอาณาจักรอื่น เป็ นผลให้เรื อไม่สามารถเข้ามาถึง
อาณาจักรได้ ทําให้ขาดการติดต่อสื่ อสารกับสังคมภายนอก
ในขณะที่นครรับปั ตตานี เป็ นดินแดนที่อยูต่ ิดกับทะเลทําให้มีเกิดการแลกเปลี่ยนสิ นค้าชนิดต่างๆ
เป็ นแหล่งค้าขายที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้ แม้กระทัง่ โปรตุเกส ซึ่ งเป็ นประเทศที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง ยัง
ต้องแวะที่นี่เพื่อแลกเปลี่ยนสิ นค้าก่อนที่เข้าไปยังเมืองอยุธยา
สมัยหนึ่งของนครรัฐปั ตตานี ที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง ศาสนาอิสลามได้เข้ามาแผ่ขยาย ณ ดินแดน
แห่งนี้ ประชาชนที่นี่ได้มีการปรับเปลี่ยนความเชื่ อและความศรัทธา จากการนับถือภูตผีปีศาจ มาปรับ
เปลี่ยนเป็ นการนับถือพระผูเ้ ป็ นเจ้าองค์อลั ลอฮฺ จนดินแดนแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่า “ ดินแดนแห่ง
ซื อรื อบีมกั กะฮฺ ” เป็ นดินแดนที่ได้ชื่อว่า เป็ นระเบียงของมักกะฮฺ มีนกั การศาสนาของปั ตตานี ดารุ สลาม
เกิดขึ้นมากมาย
จนกระทัง่ มี นักการศาสนาของที่นี่ ได้เขียนคัมภีร์ อัล-กุรอ่าน ด้วยหมึกดํา ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์
ของคนที่นี่และได้สร้างชื่อเสี ยงและเป็ นที่ยอมรับจากสังคมภายนอก จนได้รับการเผยแพร่ กระขายทัว่
อาเซียน
หนังสื อเล่มดังกล่าวเหลือเพียงสองเล่มสุ ดท้ายแล้ว ชาวบ้านได้เก็บและรักษาหนังสื อเล่มนั้น
เป็ นอย่างดีที่มสั ยิดตะโละมาเนาะ เนื่องจากสมัยก่อน หนังสื อเล่มดังกล่าวเคยถูกขอซื้ อในราคาที่แพงมาก
แต่ชาวบ้านไม่ยอมขาย เพราะนัน่ เป็ นมรดกที่ควรค่าแก่การอนุ รักษ์ให้ลูกหลานสื บไป
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ร่ วมวิเคราะห์ สถานการณ์ ชายแดนใต้ กบั วิทยากร
เป็ นการพู ด คุ ย อย่ า งเป็ นกัน เองระหว่า งวิ ท ยากรและผู้เ ข้า ร่ ว ม แต่ มี ผู ้เ ข้า ร่ ว มส่ ว นน้ อ ยที่
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อถามคําถามวิทยากร เพราะส่ วนใหญ่ยงั ไม่ทราบข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ซึ่ ง
วิทยากรประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ั นธรรมในการแก้ ปัญหาความรุ นแรงใน
ประเด็นแลกเปลี่ยน “ ระบอบประชาธิปไตยกับพหุวฒ
พืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
2. รองศาสตร์ จารย์ ดร.ชิดชนก ราฮิมูลา
เป็ นหนึ่งในทีมวิจยั ของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์ ( กอส ) เป็ นนักวิชาการที่
ทํางานด้านความมัน่ คง
ประเด็นแลกเปลี่ยน “ แนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
มุมมองของเจ้ าหน้ าที่”
3. รองศาสตร์ จารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ ภิรมย์ ศรี
ประเด็นแลกเปลี่ยน “แนวทางการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
4. คุณโมฮัมหมัดอายุป ปาทาน
ประเด็นแลกเปลี่ยน “ มูลเหตุของขัดแย้งในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”

ภาคใต้ ”

5. อาจารย์ โซไรยา จามจุรี
นักวิชาการสํานักส่ งเสริ มการศึกษาต่อเนื่ อง มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ประเด็นแลกเปลี่ยน “การเยียวยาผู้ได้ ผลกระทบจากความรุนแรงในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดน
6. คุณวิทยา แสงรวี
ประเด็น แลกเปลี่ยน “ ขบวนการนักศึกษากับการแก้ ปัญหาในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
ผู้ดําเนินรายการ
คุณนิอารง นิเตะ ปั จจุบนั ทํางานที่สาํ นักงานคุมประพฤติ จังหวัดนราธิวาส

สรุปข้ อมูลที่ร่วมวิเคราะห์ กบั วิทยากร

คุณนิอารง นิเต๊ ะ
ผูด้ าํ เนิ นรายการกล่าวต้อนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ เข้าสู่ ดินแดนแห่งความเป็ นพหุ วฒั นธรรม
ดินแดนที่มีความหลากหลายทางการดําเนิ นชีวติ และกล่าวต้อนรับเข้าสู่ วงเสวนาโครงการนักศึกษาสู่
ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติในการมองปัญหาระหว่างนักวิชาการและนักศึกษา
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้น และร่ วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืน่
ผูด้ าํ เนิ นรายการได้เกริ่ นนําข้อมูลเข้าสู่ ประเด็นการเสวนาแลกเปลี่ยน
หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อปี 2547 หลายๆ ท่านคงจะมีโจทก์ของปั ญหา
ได้เกิดอะไรขึ้นบ้าง ณ พื้นที่สามจังหวัดแห่งนี้
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มันเกิดขึน้ เพราะอะไร? อะไรเป็ นต้ นตอของความรุ นแรงในพืน้ ทีส่ ามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ? และต้ องต่ อจิ๊กซออย่ างไรเพือ่ ให้ สามารถเข้ าใจถึงแก่นแท้ ของปัญหาได้ ?
คืนนี้ก็เป็ นโอกาสดีที่มีนกั วิชาการจากหลายๆ สาขา ทั้งนักวิชาการจากส่ วนกลางและในพื้นที่
เพื่อมาร่ วมมุมมอง ข้อเท็จจริ งร่ วมกับนักศึกษาจากหลายๆ สถาบันจากทัว่ ประเทศ เพื่อร่ วมกันค้นหาจิก
ซอของปั ญหาและร่ วมกันแก้ปัญหาที่ยงั่ ยืน

คุณโมฮัมหมัดอายุป ปาทาน

( มูลเหตุความขัดแย้งในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ )
บิสมิลลาฮฺ ฮิรเราะมานิ รรออีม ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูท้ รงเมตตากรุ ณา หัวข้อ
สําหรับการพูดคุยในวันนี้ “ มูลเหตุความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็ นประเด็นที่
ค่อนข้างใหญ่
ก่อนที่จะเข้าสู่ เนื้อหาการเสวนา วิทยากรได้แนะนําหนังสื อเพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่ องที่กาํ ลังจะ
พูดถึง
หนังสื อ “สงครามกลางเมือง” เป็ นหนังสื อที่กล่าวถึงสัญญาณอันตรายที่กาํ ลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่
ประเทศไทยที่ เป็ นสงครามทางความคิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หนังสื ออีกเล่ม
หนึ่งคือ “ SOUTH SEE ” เป็ นหนังสื อที่มีการรวบรวมมุมมองของนักศึกษาที่มีต่อปั ญหาความรุ นแรงใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประเด็นที่ผมจะฝากให้นกั ศึกษาได้คิดและตระหนักมีอยูป่ ระมาณ 3 ประเด็น
ประเด็นที่หนึ่ง
กฎของการที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของมูลเหตุที่ส่งผลให้เกิดปั ญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คือ คุณต้องมีความรู ้รอบด้าน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ ทหาร ภาครัฐ
ภาคประชาชน นักศึกษา นักวิชาการหรื อแม้กระทัง่ ความรู ้ที่ได้นกั ปราชญ์ชาวบ้าน คุณต้องกล้าที่จะเปิ ด

ใจคุยกับทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่นี่ แล้วคุณก็จะสามารถต่อจิกซอ ของปั ญหาได้ เพราะภาครัฐก็มี
องค์ความรู ้ที่เป็ นของตนเอง ประชาชน นักปราชญ์ก็มีแนวคิดเป็ นของตนเองเช่นกัน เราในฐานะที่เป็ น
นักศึกษา เราต้องคุยกับทุกฝ่ าย เราถึงจะเข้าถึงแก่นแท้ของปั ญหาได้ ถ้าเราไม่มีความรู ้รอบด้าน
ความชอบธรรมในการนําเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริ งตลอดจนแนวทางในการแก้ปัญหาก็จะไม่มีและหายไป
เลย
ประเด็นทีส่ อง
ในการการแลกเปลี่ยน คุณจําเป็ นต้องทําการบ้าน คุณต้องมีขอ้ มูลที่เป็ นองค์ความรู ้ของตนเอง
ด้วย เพื่อเป็ นฐานในการแลกเปลี่ยนกับผูอ้ ื่น
ประเด็นทีส่ าม
การมีเครื อข่ายเป็ นสิ่ งที่ดี เพราะจะเป็ นพลังในการขับเคลื่อนและร่ วมกันหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาความรุ นแรงที่เกิดขึ้นร่ วมกัน ตรงนี้มนั ก็จะสอดคล้องกับประเด็นที่หนึ่ง ยิ่งคุณมีขอ้ มูลรอบ
ด้านเท่าไร คุณก็ยงิ่ มีพลังในการขับเคลื่อน การนําเสนอข้อเท็จจริ งและแนวทางในการแก้ปัญหาของคุณ
ก็จะได้รับการรับฟังและยอมรับจากทุกฝ่ าย
ประเด็นสุ ดท้าย
การอยูร่ ่ วมกันในสังคม การใช้ใจอย่างเดียว ยังไม่เป็ นการเพียงพอที่เข้าใจและเป็ นส่ วนหนึ่งใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จําเป็ นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ อย่างในการเข้าถึงปั ญหา
ถ้าถามผมว่า เราจะจับประเด็นไหนเพื่ออธิ บายและตอบคําถามมูลเหตุความรุ นแรงในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมก็จะตอบว่า ไม่วา่ คุณจะจับมุมไหน มันก็ถูกต้องหมด
มูลเหตุความรุ นแรงในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอยู่ 3 ประเด็นใหญ่ๆ :1. คุณต้องเข้าใจความเป็ นมลายูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหมือนที่ผมสนใจคน
เชียงใหม่ ผมก็ตอ้ งเข้าใจคนเชียงใหม่
2. คุณต้องทําความเข้าใจในความเป็ นปั ตตานี ปัตตานีในอดีต ปั ตตานีในความเป็ นรัฐ ปัตตานี
ในความเป็ นจังหวัด ว่ามีพฒั นาการอย่างไร
3. ปั ญหาหลักและปั ญหารองของมูลเหตุความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหา
หลักมาก่อนปั ญหาแกน ปั ญหารอง และปั ญหาเสริ ม
ปัญหาหลักสํ าหรับผม
ปัญหาหลักมาก่อนปั ญหาแกน ผมมองว่า “ขบวนการแบ่ งแยกดินแดน” BRN คอร์ ดิเน็ต บ้าง
หรื ออะไรก็แล้วแต่ สําหรับผม ผมมองว่าเป็ นปั ญหาหลัก จะถูกหรื อผิดผมไม่รู้ แต่คุณต้องหาข้อมูล
สิ่ งที่ผมอยากจะยํ้า ปั ญหาที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา ไม่ใช่
แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2547 ความจริ งแล้ว ปัญหาที่นี่ เกิดขึ้นก่อน 4 มกราคมเสี ยอีก
ปัญหารอง

เป็ นปั ญหามากมาเต็มไปหมด การเยียวยาและความไม่เป็ นธรรมก็ดี การกระจายอํานาจก็ดี
ระบบการศึกษา ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและความต้องการของท้องถิ่นก็ดี
สําหรับผมปั ญหารองมีมากมาย เช่น ยาเสพติดในพื้นที่ การนํานโยบายของรัฐสู การปฏิบตั ิใน
พื้นที่ ความไม่เป็ นเอกภาพในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ พฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของ
เจ้าหน้าที่บางคนในพื้นที่ ก็เป็ นส่ วนหนึ่งของปัญหารองที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ปัญหาประกอบ
สําหรับปั ญหาประกอบที่สาํ คัญที่สุด คือการกําหนดนโยบายและแผนงานที่ไม่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น คนที่นี่พดู ภาษามลายู แต่หนังสื อมลายูจึงหาได้ยาก ปั ญหาอีกประการหนึ่ง คือกลุ่มผูม้ ีอิทธิพล
ในท้องถิ่น หรื อแม้กระทัง่ ความยากจนก็เป็ นปั ญหาประกอบที่เราจะต้องแก้ไข

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ
ั นธรรม
“ ระบอบประชาธิปไตยกับพหุวฒ
ในการแก้ปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
เหตุใดความรุ นแรงในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเกิดขึน้ ซํ้าแล้วซํ้าเล่า ? และแนวทางใดที่
จะสามารถคลีค่ ลายปัญหาทีเ่ กิดขึน้
จากคําถาม สะท้อนให้เห็นว่า ที่ผา่ นมาเราไม่สามารถจัดการกับความขัดแย้งได้ เราอาจยังไม่
สามารถยุติเงื่อนไขที่เป็ นที่มาของความขัดแย้งได้ นัน่ แสดงว่า เราต้องศึกษาให้ลึกไปถึงการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มใหญ่ในสังคมและคนกลุ่มน้อยในพื้นที่สามจังหวัดที่มีลกั ษณะพิเศษ นัน่ คือ
ความเป็ นมลายูมุสลิม ซึ่ งมีความเป็ นกลุ่มก้อนในหลายๆ แง่มุม อาทิเช่น การนักถือศาสนาหรื อความ
เป็ นชาติพนั ธ์
อีกประเด็นที่น่าคิด : ระบอบประชาธิปไตยเปิ ดโอกาสให้ คนมีความแตกต่ าง ส่ งเสริมให้ คนใน
สั งคมสามารถแสดงความเป็ นตัวตนของตนเองมากน้ อยแค่ ไหน?
จะเห็นได้วา่ ประชาธิ ปไตยเป็ นระบบการเมืองการปกครองที่สะท้อนเสี ยงคนส่ วนใหญ่ให้มาก
ที่สุด โดยการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่ งอํานาจรัฐและการบริ หารประเทศ แต่ทาํ ไมเสี ยงที่สะท้อนถึงเสี ยง
ส่ วน จึงไม่สามารถแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งโดยทัว่ ไป ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ระบบ
ประชาธิ ปไตยสามารถทําได้ เพราะระบบประชาธิ ปไตยเป็ นระบบที่แปลโจทก์ความขัดแย้งให้เป็ นข้อ
ถกเถียงโดยไม่ใช้ความรุ นแรง เพราะประชาธิ ปไตยเชื่อมัน่ ในหลักการใช้เหตุผล
เหล่านี้ ล้วนสะท้อนให้เห็นว่า ความเหลื่อมลํ้าระหว่างกลุ่ม ระบบประชาธิ ปไตย ไม่สามารถ
สะท้อนความเป็ นกลุ่มของทุกเสี ยงได้ เพราะวัฒนธรรมของระบบการเมืองการปกครองหลักของ
สังคมไทย คือ ไทยพุทธ ภาษาไทยและพระพุทธศาสนา ระบบราชการ มีลกั ษณะความเป็ นวัฒนธรรม

หลักรวมอยูด่ ว้ ย วันหยุดราชการ หรื อแม้กระทัง่ พิธีกรรมการปฏิบตั ิบางอย่าง ก็มกั จะผูกพันกับวัฒนธรรม
ของศาสนาพุทธ ทําให้เกิดปะทะกันทางวัฒนธรรมของสังคมหลักกับสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
จะเห็นได้วา่ ระบอบประชาธิ ปไตย อาจไม่สามารถสะท้อนความแตกต่างทางตัวตนของคนส่ วน
น้อยได้ ดังนั้น การจัดการกับความขัดแย้ง คือ ต้องตั้งคําถามว่า ถ้าคนที่นี่มีความภาคภูมิใจ สามารถ
แสดงออกถึงความเป็ นตัวตนของเขาได้อย่างเต็มที่ แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่เขาจะแสวงหาทางออกด้วยการ
แบ่งแยกดินแดน ? ซึ่ งนี่ก็เป็ นสมมติฐาน อาจไม่ใช้ขอ้ เท็จจริ งที่เกิดขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก ราฮิมูลา
แนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในมุมมองของเจ้ าหน้ าที่
นโยบายของรับในปั จจุบนั รัฐแก้ไขปัญหาในมิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยไม่ได้มองว่า สิ่ งที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่เป็ นแค่หมากตัวหนึ่งที่ถูกขับเคลื่อน การดําเนินนโยบายไม่ครบวงจร จึงไม่สามารถแก้ไขปั ญหา
ได้อย่างยัง่ ยืนได้
“ขบวนการชาตินิยมปั ตตานี ” ถูกก่อตั้งในครั้งแรกโดยองค์กรภายนอกประเทศ นําโดยกลุ่ม
บุคคลในชนชั้นปกครอง ซึ่ งมีอุดมการณ์ ในการแบ่งแยกดินแดน ชาติพนั ธ์และศาสนา เริ่ มตั้งแต่การ
ล้มเลิกอํานาจและการดํารงอยูข่ องราชวงศ์มลายู ทําให้เกิดการต่อสู ้ในเรื่ องสิ ทธิ และการปกครองตนเอง
เมื่อมีการปฏิรูประบบศาล โดยมีการประกาศใช้กฎหมายกลางแทนกฎหมายประเพณี ในพื้นที่
ทําให้การต่อสู ้ขยายมาสู่ ระดับผูน้ าํ ศาสนา
ต่อมา สมัยรัฐบาล จอมพล. ป ซึ่ งมีการผลักดันนโยบายชาตินิยม ที่เน้นการกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม ซึ่ งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนมุสลิม ทําให้ประชาชนธรรมดาเริ่ มมีการต่อสู ้กบั ภาครัฐ
มากขึ้น ทําให้กระบวนการต่อสู ้ มีความเชื่อมโยงกับเรื่ องดินแดน เชื้อชาติและศาสนามากขึ้น
จะเห็นได้วา่ คนในพื้นที่มีการต่อสู้ในมิติของความไม่เป็ นธรรม แต่ผทู ้ ี่ได้รับการศึกษาและ
ปลูกฝังอุดมการณ์จากต่างประเทศบางส่ วน เป็ นผูท้ ี่มีจิตสํานึกทางชาติพนั ธ์
ปัญหาคืออะไร ?
เจ้าหน้าที่รัฐมองอย่างไร ?
จากการร่ วมกันวิเคราะห์ของ ศอ.บต ร่ วมกับ ปตท. ภายใต้การดําเนิ นงานของ กอร.มน ได้
ข้อสรุ ปว่า ปั ญหาที่เกิดขึ้น ณ วันนี้ เกิดจากการบิดเบือนศาสนา มีการใช้เงื่อนไขทางชาติพนั ธ์ ศาสนา
และความไม่เป็ นธรรมในอดีต มาปลุกระดมให้คนในพื้นที่ลุกขึ้นมาต่อสู ้
กลุ่มตํารวจมองว่า ประชาชนเป็ นผูห้ ลงผิด

นโยบายภาครัฐมองว่า เงื่อนไขต่างๆ ที่เชื่อมโยงให้เกิดความรุ นแรงในพื้นที่คือ ความยากจน
การศึกษา แนวคิดทางชาติพนั ธ์ ศาสนาและประวัติศาสตร์
คําถามคือ รับยอมรับหรื อไม่วา่ ความสํานึกทางชาติพนั ธ์ไม่สามารถเสื่ อมสลายด้วยวีธีการ
กลมกลืนทางวัฒนธรรมได้ ? แต่สิ่งที่ควรจะคิดต่อไปคือ จะทําอย่างไรให้สาํ นึกทางชนชาติสามารถอยู่
ร่ วมกันภายใต้รัฐไทยได้
ทําอย่างไรให้ประชาชนสามารถดํารงอยูท่ ่ามกลางความหลากหลายและความเป็ น “พหุ
วัฒนธรรม”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ ภิรมย์ ศรี
“แนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมุมมองนักวิชาการ”
การแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมียทุ ธ์ศาสตร์ 2 ส่ วนคือ :1. มีแนวคิดที่จะมีเงื่อนไขที่ดี
2. มีแนวคิดที่นาํ ไปสู่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ เท็จจริ งที่เกิดขึ้น
กรอบแนวความคิดเป็ นสิ่ งสําคัญ เราไม่สามารถมองปั ญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะในบ้านของตนเอง
เพราะปั ญหาที่เกิดขึ้นมีอิทธิ พลมาจากต่างประเทศด้วย
นักศึกษาต้องมีขอ้ มูลที่ผา่ นการยืนยันว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีที่มาที่ไปอย่างไร และมีแนวโน้ม
ของการเกิดเหตุการณ์ไปในทางไหน ดังนั้น การจัดการจําเป็ นต้องมีขอ้ มูลที่ดี ที่สามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์โดยใช้หลักของวิทยาศาสตร์ และความเป็ นเหตุเป็ นผลได้ นักศึกษาต้องตอบคําถามให้ได้วา่ :- เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นเพราะอะไร ?
- ทําไมความรุ นแรงจึงไม่มีท่าทีวา่ จะยุติลง ?
- ตนเองมีองค์ความรู ้และสามารถประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใด ?

วิทยา แสงรวี : นักปราชญ์ ชาวบ้ าน
“ ขบวนการนักศึกษากับการแก้ปัญหาในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
มุมมองการมองปั ญหาของคนในสังคมมีความแตกต่างกัน ภาครัฐมองปั ญหาในอีกแง่มุมหนึ่ง
คนที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของขบวนการ ก็จะมีมุมมองในอีกแง่มุมหนึ่ง จะเห็นได้วา่ การถูก
บิดเบือนข้อมูลทุกวันนี้ ผ่านคนที่มีทศั นะต่างกัน
การธํารงอยูข่ องนักศึกษา ควรมีลกั ษณะอย่างไร บนพื้นฐานของสังคมในการรับรู ้ขอ้ มูลและ
นําเสนอต่อสาธารณะ เพื่อนําไปสู่ การคลี่คลายปั ญหา

ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้น นักศึกษาในพื้นที่ มีความเสี่ ยงพอสมควร ในการนําเสนอ
ข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น เพื่อสังคมภายนอกเข้าใจปั ญหาที่เกิดขึ้น
ฉะนั้น บทบาทนักศึกษาที่สาํ คัญคือ ทําอย่างไรให้นกั ศึกษาในพื้นที่ นักศึกษาจากส่ วนกลาง
และนักศึกษาจากทัว่ ประเทศ สามารถสร้างเครื อข่ายในการขับเคลื่อนปั ญหาทางสังคมร่ วมกัน เพื่อหนุน
เสริ มซึ่งกันและกัน นักศึกษาในพื้นที่อาจเป็ นศูนย์ประสานงานและเป็ นฐานข้อมูลในการเรี ยนรู้ปัญหา
ภาคใต้ ในขณะที่นกั ศึกษาจากทัว่ ประเทศ อาจทําหน้าที่ในการสื่ อสารกับสาธารณะ ถ่ายทอดเรื่ องราว
ข้อเท็จจริ ง ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นแก่สังคมภายนอก เพื่อเป็ นแนวทางในการ
แก้ปัญหาที่ยงั่ ยืน
คําถามที่ตามมา คือ ทําอย่างไรให้นกั ศึกษาสามารถทําหน้าที่ในการคลี่คลายปั ญหาและลดความ
เกลียดชังที่เกิดจากความไม่เข้าใจ จนนําไปสู่ การลดความรุ นแรงในที่สุด

อาจารย์ โซไรยา จามจุรี
นักวิชาการสํ านักส่ งเสริมการศึกษาต่ อเนื่อง
“การเยียวยาผู้ได้ ผลกระทบจากความรุนแรงในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ”
“ปั ญหาสามจังหวัดไม่สามารถแก้ได้ ถ้าคนทั้ง 73 จังหวัดไม่เข้าใจ”
ตราบใดคนในสังคมมีแนวคิดว่า การฆ่าฟันเป็ นสิ่ งที่ไม่ผิด ตราบนั้นการแก้ปัญหาก็ไม่สามารถ
เกิดขึ้นได้ อดีต สังคมบางส่ วนมองว่า การฆ่าคอมมิวนิ สต์เป็ นสิ่ งไม่บาป และถ้าสังคมในปั จจุบนั ยังคิด
ว่า การฆ่าคนที่คิดจะแบ่งแยกดินแดนเป็ นสิ่ งที่ไม่ผดิ ปั ญหาก็จะไม่มีวนั จบสิ้ น
มาตรการการจับกุมที่รัฐบาลใช้อยู่ ณ ขณะนี้ โดยใช้อาํ นาจของพระราชกําหนดบริ หารราชการ
ฉุ กเฉิ น จะสามารถแก้ไขปั ญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยัง่ ยืนในอนาคตหรื อไม่ เป็ นสิ่ งที่
นักศึกษาและสังคมต้องร่ วมกันคิด
“ บทบาทนักศึกษาในการเยียวยาผูส้ ู ญเสี ย ”
การเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบของนักศึกษา เริ่ มตั้งแต่การที่นกั ศึกษาส่ วนหนึ่งที่มีความสนใจ
ประเด็นและมีคาํ ถามว่า เกิดอะไรขึน้ ทีภ่ าคใต้
หลังจากเกิดเหตุการณ์การปล้นปื นเมื่อ ปี พ.ศ. 2547 ข่าว “ การอุ้มฆ่า ” ได้ถูกรํ่าลือในหลายๆ
พื้นที่ “ อุ้มไปเพือ่ เค้ นข้ อมูลว่ าปื นอยู่ทไี่ หน” เป็ นคําพุดที่ถูกพูดถึงตลอดเวลา ทําให้เกิดการรวมกลุ่ม
ของนักศึกษาในนาม “ กลุ่มมาแกฮาบิส ” ขึ้นเพื่อค้นหาความจริ งที่เกิดขึ้น ว่ามันมีขอ้ มูลข้อเท็จจริ งมาก
น้อยเพียงใด
กรณี 28 เมษายน

ทางกลุ่ม มาแกอาบิส ก็ได้มีการลงพื้นที่พุดคุยกับผูส้ ู ญเสี ยในเหตุการณ์ 28 เมษา ผูท้ ี่อยูใ่ น
เหตุการณ์เป็ นบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็ น “แกนนําก่อการในเหตุการณ์ครั้งนี้” ทําให้เราสามารถรับรู ้
มุมมองของเขาว่า การที่เขาตัดสิ นใจกระทําการในครั้งนี้ เพราะความสํานึกใน อัตลักษณ์ของความเป็ น
มลายูมุสลิม เขาได้ต้งั คําถามว่า ทําไม อัตลักษณ์ของเขาจึงไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอก เขา
ต้องการทําเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่ สิ่งที่ดีกว่า ปั ญหาที่เกิดขึ้นภายหลังคือ คนข้างหลังเขา ลูก เมีย เขาจะมี
ชีวติ อยูไ่ ด้อย่างไร เมื่อขาดเสาหลักของครอบครัว เขาจึงสามารถข้ามพ้นการถูกตราหน้าว่า “ เมียและลูก
ของโจร” ได้หรื อไม่ แน่นอน เขาต้องถูกกระทําให้มีความรู ้สึกเป็ นอื่นจากสังคมส่ วนใหญ่
สําหรับสิ่ งที่เกิดขึ้น เราอาจไม่เห็นด้วยกับวิธีการใช้ความรุ นแรง แต่เราไม่สามารถตัดสิ นได้วา่
“ใครคือรากเหง้ าของปัญหาที่เกิดขึน้ ” ได้
หลังจากเหตุการณ์ 28 เมษายน ทําให้หลายๆ องค์กรได้เข้ามาในพื้นที่สามจังหวัด เพื่อค้นหา
ข้อมูลข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น
นักศึกษา ได้มีการนําเสนอข้อมูลที่ได้รับไปยังคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ จนนําไปสู่
การนําเสนอต่อภาครัฐ และได้มีขอ้ สรุ ปว่า รัฐควรมีบทบาทในการเยียวผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ 28 เมษายน และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดหนึ่ง เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริ งที่
เกิดขึ้น และได้ขอ้ สรุ ปว่า เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ รัฐบาลต้องเยียวยาผูส้ ู ญเสี ย หลังจากนั้น ข้อมูล
ชุดดังกล่าว ทําให้เกิดการรวมตัวของภาคประชาชนในการช่วยเหลือผูไ้ ด้รับผลกระทบ โดยอาศัยความ
ร่ วมมือของประชาชนในพื้นทีและนอกพื้นที่
ท่ามกลางความรุ นแรงที่เกิดขึ้น แนวทางในการแก้ปัญหาร่ วมกัน คือการสร้างการมีส่วนร่ วมใน
การช่วยเหลือเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบ ซึ่ งทุกฝ่ ายต่างยอมรับและพอใจ เพราะต่างฝ่ ายต่างก็เป็ นเป็ น “
เหยือ่ ” ของเหตุการณ์
คําถามทีเ่ กิดขึน้ คือ
การที่เราจะตัดสิ นใจปลูกต้นไม้ท่ามกลางทะเลทราย เราควรเริ่ มปลูกที่ไหน เพื่อให้ตน้ ไม้
สามารถเติบโตได้ คําตอบคือ เราควรเริ่ มปลูกต้นไม้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ เพื่อเป็ นจุดเริ่ มต้นในการเยียวยา
จิตใจและความรู ้สึกของผูส้ ู ญเสี ย และนักศึกษาเหล่านั้นก็ได้ทาํ มาจนถึงทุกวันนี้
การค้นหาความจริ งไม่ใช่เรื่ องง่าย เพราะประชาชนจะไม่ระบายความรู ้สึกให้กบั คนที่เขาไม่วา้ ใจ
การลงไปค้นหาข้อมูลจึงเป็ นเรื่ องที่ทา้ ทาย เพราะแรกๆ ความไว้วางใจของชาวบ้านไม่มีให้เลย มันจึง
เป็ นหน้าที่ที่พวกเราทุกคนต้องสร้างความไว้วางใจให้สามารถเกิดขึ้นให้ได้ และต้องหาหนทางเพื่อให้เรา
สามารถเป็ นเพื่อนกับเขาได้

การลงพืน้ ที่

เยีย่ มประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่ สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พื้นที่เยีย่ มเยียนประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบ
1. บ้านไอบาตู
ตําบลโต๊งเด็ง
อําเภอสุ ไหงปาดี
2. บ้านควนหรัน ตําบล เปี ยน
อําเภอสะบ้าย้อย
3. บ้านคอลอบาแล ตําบลบาเจาะ
อําเภอบันนังสตา
4. บ้านเจะเก
อําเภอสายบุรี
จังหวัดปั ตตานี
5. หมู่บา้ นสนามบิน อําเภอธานโต จังหวัดยะลา

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดสงขลา
จังหวัดยะลา
และโรงเรี ยนอิสลามบูรพา

ทางเจ้าภาพจัดโครงการได้แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมโครงการออกเป็ น 5 กลุ่ม ต่างสถาบันกัน เพื่อลงพื้นที่
เยีย่ มเยียนในแต่ละแห่ง ซึ่ งมีบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานที่เคยลงพื้นที่แล้วคอยแนะนํารายละเอียดในแต่ละคัน
รถ การลงพื้นที่ได้สร้างความประทับใจ และสร้างการเรี ยนรู ้ให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมเพราะเป็ นครั้งแรกที่ได้ลง
พื้นที่ ชาวบ้านทุกบ้านที่เราไปเยีย่ มต่างต้อนรับพวกเราเป็ นอย่างดี
ปั ญหาที่พบ รถแต่ละคันที่เดินทางไปยังที่หมายแน่นเกินไป ทําให้ผขู ้ า้ ร่ วมโครงการไม่สะดวก
กับการเดินทางและทําให้เมื่อยล้า เมื่อรวมกับระยะทางในการเดินทางที่ค่อนข้างไกล
ในตอนเช้าก่อนที่จะแยกเส้นทางกัน ทางเจ้าภาพได้ให้อิสระในการตัดสิ นใจของเพื่อนนักศึกษา
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการว่าจะร่ วมเดินทางเยี่ยมเยียนประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบหรื อไม่ ถ้าไม่สะดวกหรื อไม่
มัน่ ใจในความปลอดภัย ทางเจ้าภาพจะมีกิจกรรมให้ได้ร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยา
เขตปั ตตานี แต่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการตอบเสี ยงเดียวกันว่า พวกเขาพร้อมที่จะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชน
ด้วยกัน
แม้ระยะทางในการเดินทางค่อนข้างไกล ผนวกกับจํานวนคนที่ค่อนข้างมาก ทําให้รถค่อนข้าง
แน่ นและอึดอัด แต่เพื่อนนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการก็บอกว่า ทนได้และพร้ อมที่จะเดิ นทางไปเรี ยนรู้
ร่ วมกัน
การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้สร้ างความเห็ นใจแก่ ประชาชนในพื้นที่ และทําให้นัก ศึก ษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการส่ วนใหญ่
กลับมาทบทวนบทบาทของตนเองว่า ในฐานะที่ตนเป็ นนักศึกษา ตนจะสามารถทํา อะไรได้บ ้า งเพื่ อ
เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

คืนวันที่ 11 สิ งหาคม 2550
กิจกรรมที่ 1 Work Shop เพือ่ สรุปผลการเรียนรู้จากการลงพืน้ ทีแ่ ละนําเสนอข้ อสรุ ป
แบ่งกลุ่มย่อยทํา Work Shop กลุ่มละ 25 คน จํานวน 5 กลุ่ม ตามสายการลงพื้นที่เยีย่ มเยียน
ผูส้ ู ญเสี ย ประกอบด้วย 5 สายคือ สายบุรี ไอบาตู ธานโต บันนังสตาและสะบ้าย้อย เพื่อระดมความ
คิดเห็นในประเด็นต่อไปนี้ :1. ความรู ้สึกจากการลงพื้นที่
2. สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากการลงพื้นที่
3. ปั ญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่
ประเมินภาพรวมของกิจกรรม
บรรยากาศค่อนข้างตึงเครี ยด นักศึกษาแต่ละคนมีความกระตือรื อร้นที่จะแสดงความคิดเห็นและ
นําเสนอแนวความคิดของตนเอง สังเกตได้จากช่วงกิจกรรม Work shop ทางเจ้าภาพจัดกิจกรรมให้เวลา
ในการระดมข้อเท็จจริ งและเสนอข้อคิดเห็นภายในกลุ่มตามสายการลงพื้นที่ ภายในเวลา 30 นาที
ปรากฏว่าไม่มีกลุ่มไหน เสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้
ทางเจ้าภาพจึงมีการเพิ่มระยะเวลาอีก 30 นาที
ก่อนการนําเสนอข้อสรุ ปที่ได้จากกลุ่ม ทางเจ้าภาพจัดงาน มีการเปิ ดบรรยากาศการลงพื้นที่ของ
ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการประมาณ 10 นาที เพื่อขยายเวลาให้กลุ่มที่ยงั หาข้อสรุ ปไม่ได้
ก่อนการนําเสนอข้อสรุ ปในวงใหญ่ มีการพักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที
กลุ่มพื้นที่บนั นังสตาออกมานําเสนอสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ ความรู ้สึก ปั ญหาและอุปสรรคที่ได้สัมผัส
ระหว่างการลงพื้นที่เป็ นกลุ่มแรก หลังจากนั้นเป็ นกลุ่มที่มีการเยีย่ มเยียนผูส้ ู ญเสี ยในพื้นที่สะบ้าย้อย สาย
บุรี ไอบาตู และธารโต ตามลําดับ

สรุปการนําเสนอข้ อมูลการลงพืน้ ที่ของแต่ ละกลุ่ม

สิ่ งทีไ่ ด้ เรียนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การลงพืน้ ที่บันนังสตา

แนวทางสมานฉันท์และนโยบายของรัฐที่ไม่สารถใช้ได้จริ ง
การใช้ทหารเป็ นเครื่ องมือและทหารก็ยนิ ดีที่จะใช้
ภาครัฐคิดว่า ศาสนาเป็ นสาเหตุของปั ญหา
ความจริ งที่สื่อภายใต้รัฐเสนอแตกต่างจากความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้น
การไม่เปิ ดพื้นที่ทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ เช่นกรณี มีการปิ ดปอเนาะในหมู่บา้ น
ชาวบ้านและประชาชนเป็ นบุคคลที่ถูกกดดันและถูกกระทําจากหลายๆ ฝ่ ายเสมอ
ความเป็ นมุสลิมมลายู
ประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างก็เป็ นคน และมีศกั ดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน
วิถีชีวติ สภาพความเป็ นอยู่ อาชีพของประชาชนในพื้นที่บนั นังสตา

ความรู้ สึก
1. การไม่ใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา ( การเหวีย่ งแห ) ไม่ใช่ทางออกในการแก้ปัญหาความ
รุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ชาวบ้านถูกผลักให้เป็ นคนอื่น ประชาชนไทยมุสลิมในพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกทางการตราหน้าว่า
เป็ นโจร แนวร่ วม ประชาชนไทยพุทธก็รู้สึกว่าตนต่างจากไทยมุสลิม
3. การสร้างวัฒนธรรมความกลัวและหวาดระแวงในทุกพื้นที่โดยรัฐ
4. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริ ง เช่น ทหารที่ถูก
ส่ งให้มาปฏิบตั ิ รู ้วา่ มุสลิมต้องทําอะไรบ้าง แต่ไม่เข้าใจว่า ทําไมต้องทําเช่นนั้น
5. ชาวบ้านพร้อมที่จะให้ขอ้ เท็จจริ งกับนักศึกษามากกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6. เจ้าหน้าที่พยายามปกปิ ดและไม่ให้ขอ้ มูลกับนักศึกษา สังเกตจากตอนลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่
พยายามประกบนักศึกษา ทําให้ชาวบ้านไม่กล้าพูดข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นเท่าที่ควร
7. ชาวบ้านมีความจริ งใจมากกว่าภาครัฐในการให้ขอ้ มูลข้อเท็จจริ ง
ปัญหาและอุปสรรคในการลงพืน้ ที่
1. รถแน่นเกินไป
2. การกีดขวางการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. การประสานงานในพื้นที่ยงั ไม่พร้อม

4. ระยะเวลาในการพูดคุยกับชาวบ้านน้อยเกินไป น่าจะค้างคืนบ้านชาวบ้าน เพราะจะทําให้
สามารถรับรู ้ขอ้ เท็จจริ งและเข้าใจสภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนมากขึ้น
5. ชาวบ้านให้ของกินมากเกินไป รู้สึกเกรงใจ เพราะที่ผา่ นมา รู้สึกว่า นักศึกษาไม่ได้ทาํ
หน้าที่ของตนเองในการช่วยเหลือประชาชนเท่าที่ควร

การลงพืน้ ที่สะบ้ าย้ อย
การเรียนรู้ จากการลงพืน้ ที่
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่แตกต่างจากการรับรู ้จากสื่ อ
ทางเลือกในการรับข้อมูลข่าวสาร
บทเรี ยนในการติดต่อซึ่งกันและกัน
คําตอบของการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ใช่อยูก่ าํ มือของ
ทหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รัฐไม่ควรก้าวก่ายวิถีชีวติ ของประชาชน
สับสนกับแนวและวิธีการสมานฉันฉันท์และสันติวธิ ีของภาครัฐ
นักศึกษาสามารถทําหน้าที่ในการแก้ปัญหาความรุ นแรงได้เท่าที่ตนมีกาํ ลัง อทิเช่น การให้
มูลข่าวสาร การรับฟังข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา
การเปลี่ยนแปลงความคิดของรัฐและประชาชน
รู ปธรรมในการสร้างสมานฉันท์ดว้ ยหลัดสันติวธิ ี

ความรู้ สึกจากการลงพืน้ ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชาวบ้านเป็ นกันเอง
ชาวบ้านมีน้ าํ ใจ ของกินเยอะ อิ่ม
ได้ความรู ้มากกว่าที่คิด
ชาวบ้านให้ความร่ วมมือในการให้ขอ้ มูลและข้อเท็จจริ งที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ดีใจที่ได้พบปะชาวบ้านและสัมผัสกับบุคคลและพื้นที่จริ ง
หดหูแ้ ละเสี ยใจแทนผูส้ ู ญเสี ย
ละอายใจที่นกั ศึกษาไม่เคยมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชน ที่ผา่ นมาไม่เคยได้ช่วยเหลือ
ชาวบ้านเลย
8. เสี ยใจที่ไม่อาจเป็ นกระบอกเสี ยงแทนประชาชนที่ดีพอ ทําให้ประชาชนผูส้ ู ญเสี ยไม่ได้รับ
การเยียวยาจากหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร

9. รู ้สึกถึงความหวาดกลัวและความหวาดระแวงที่ชาวบ้านประสบอยู่
10. อายที่ไม่มีอะไรตอบแทนนํ้าใจของชาวบ้าน
11. เราทิ้งปั ญหาให้ชาวบ้านต้องตอบคําถามเจ้าหน้าที่ หลังจากที่พวกเรา ( นักศึกษา ) เดินทาง
ออกจากพื้นที่หรื อเปล่า ?
12. ** ยังไม่ใช่การเยียวยาผูส้ ู ญเสี ยที่แท้จริ ง เป็ นแค่การรับฟังปั ญหาที่เกิดขึ้นเท่านั้น
13. ** พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป เพื่อเคลื่อนไหวและเป็ นส่ วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความรุ นแรง
และช่วยเหลือประชาชนผูส้ ู ญเสี ย

ปัญหาและอุปสรรคในการลงพืน้ ที่

1. ภาพลักษณ์ของนักศึกษายังไม่ชดั เจน ทําให้การให้ขอ้ มูลข้อเท็จจริ งของชาวบ้านไม่เต็มที่
เท่าที่ควร
2. ไม่เข้าถึงชาวบ้านในระดับลึกซึ้ง ข้อเท็จจริ งบางประเด็นชาวบ้านยังไม่ไว้ใจที่จะให้ขอ้ มูล
กับนักศึกษา
3. ภาษาเป็ นอุปสรรคต่อการสื่ อสาร
4. ภาษาถิ่น สามารถให้การสื่ อสารสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของข่าวสารและความรู ้สึกของ
ชาวบ้านอย่างแท้จริ ง
5. ยังจับความรู ้สึกและความต้องการของชาวบ้านลึกๆ ของชาวบ้านยังไม่ได้
6. ไม่สามารถเจาะข้อมูลเชิงลบได้
7. คําถามบางประเด็น ตอกยํ้าความเจ็บปวดและกระทบความรู ้สึกของชาวบ้าน
8. ระยะเวลาในการลงพื้นที่นอ้ ย
9. ระยะเวลาในการพูดคุยกับชาวบ้านน้อย ทําให้ไม่ได้รับข้อมูลที่รอบด้านและครบถ้วน

การเรียนรู้ ทไี่ ด้ รับจากการลงพืน้ ที่
1.
2.
3.
4.

พืน้ ที่สายบุรี

เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ของประชาชนในพื้นที่
เข้าใจระบบการศึกษา ( ปอเนาะ ) มากขึ้น
รับรู ้วธิ ี การคิดแบบอิสลามมากขึ้น
สังคมของศาสนาอิสลาม ชาวบ้านจะมีความรู ้สึกที่แน่นแฟ้ นกับศาสนา ทุกวิถีการดําเนิน
ชีวติ ประจําวันมีความเกี่ยวข้องกับหลักการของศาสนาทั้งสิ้ น
5. เราช่วยเหลือรัฐมาโดยตลอด แต่สุดท้ายรัฐหักอกเรา

6. รัฐจําเป็ นต้อง “เรี ยนรู ้” “คิดใหม่” และ “ทําใหม่” เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการในการ
แก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
7. ประชาชนไม่สามารถพึ่งพากลไกของรัฐ เพื่อสร้างความชอบธรรมและความยุติธรรมของตน
ได้
8. รัฐทําลายความเป็ นกลุ่มก้อนทางสังคมและชุมชน
9. การเขียนประวัติที่มีมายาคติสอดแทรก
10. สื่ อกับความเป็ นจริ งอยูค่ นละด้าน
11. การไม่ให้เกียรติความหลากหลายทางวัฒนธรรม
12. อํานาจการต่อรองระหว่างการใช้อาํ นาจของชาวบ้านและภาครัฐ

ความรู้ สึกจากการลงพืน้ ที่

1. ประทับใจวิถีชีวติ ของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเรี ยบง่ายและงดงาม
2. กลัวการกระทําของคนในพื้นที่ เพราะการเคลื่อนไหวเพื่อเรี ยกร้องขอความเป็ นของ
ประชาชนมักถูกภาครัฐมองว่า เป็ นแนวร่ วมหรื อโจร
3. เสี ยความรู ้สึกเพราะ
- การไม่ยอมรับความหลากหลาย
- การไม่เคารพความแตกต่างในทางปฏิบตั ิ
- กระบวนการละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชนและการลดคุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
- วิธีการเยียวยาผูส้ ู ญเสี ยของภาครัฐที่มีความฉาบฉวย เช่นการเยียวยาผูส้ ู ญเสี ยด้วยเงิน
ทองและสิ่ งของ
4. เศร้า เพราะ
- ทําไมคนไทยต้องทําร้ายคนไทยด้วยกัน
- ทําไมคนไทยถึงทํากับคนไทยด้วยกันถึงขนาดนี้

พืน้ ที่ไอบาตู
การเรียนรู้ ทไี่ ด้ จากการลงพืน้ ที่

1. กฎอัยการศึก กระทบกับวิถีชีวติ ของประชาชน
2. ได้รับข้อเท็จจริ งอีกมุมหนึ่งของชาวบ้าน
• เหตุการณ์และสถานการณ์จริ ง
• สภาพความเป็ นอยู่ วิถีชีวิตของชาวบ้าน

• อาชีพและการทํามาหากินของชาวบ้าน
3. การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหารต่อชาวบ้าน
4. ทางออกของการแก้ปัญหา ไม่ใช้การใช้อาํ นาจ แต่เราต้องหาจุดร่ วมของความต้องการ
ร่ วมกัน
5. สื่ อนําเสนอข่าวสารด้านเดียว
6. สถานการณ์ที่บีบคั้น ทําให้เราใช้อารมณ์ในการตัดสิ นใจ
7. การแสดงออกของขบวนการชาตินิยม
• ภาครัฐ
• ประชาชน
8. นํ้าใจของชาวบ้าน ไม่ได้โหดร้ายอย่างที่สื่อนําเสนอ
9. นักศึกษาต้องทําอะไรที่เป็ นรู ปธรรม มากกว่าการรับฟัง
10. การรับฟังข้อมูลและสัมผัสกับตัวตนของทั้งสองฝ่ าย
• เจ้าหน้าที่ของรัฐ
• ชาวบ้านและประชาชน

ความรู้ สึกจากการลงพืน้ ที่

2. สงสารชาวบ้านและประชาชน ที่เป็ นผูถ้ ูกกระทําโดยไม่มีทางสู ้
3. ความยุติธรรมในพื้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริ ง
4. ชาวบ้านคาดหวังกับนักศึกษา ( หวังให้นกั ศึกษาเป็ นกระบอกเสี ยงและออกมาเรี ยกร้องสิ ทธิ
และความเป็ นธรรม )
5. เป็ นห่วงความปลอดภัยของชาวบ้าน
6. แค่สงสารยังไม่พอ นักศึกษาจําเป็ นต้องเข้าใจชาวบ้านด้วย ( อะไรคือแก่นที่ก่อให้เกิด
ปั ญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ )

ปัญหาและอุปสรรคในการลงพืน้ ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ระยะเวลาในการลงพื้นที่นอ้ ยเกินไป ทําให้สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึกได้
รถแน่นเกินไป
ขาดการทําความเข้าใจก่อนการลงพื้นที่
ภาษาเป็ นอุปสรรคในการสื่ อสาร
การติดตามดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ทําให้ชาวบ้านไม่กล้าให้ขอ้ มูลข้อเท็จจริ ง
เท่าที่ควร

6. ความไม่สนิทใจของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ชาวบ้านยังหวาดระแวงความปลอดภัยของตนหลังจากที่ตน
ได้ให้ขอ้ เท็จจริ งไป
7. การตัดสิ นเหตุการณ์ตวั ตนของประชาชนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากข้อมูลที่รับมา
ก่อนการลงพื้นที่ ทําให้พลาดข้อมูลในอีกด้านหนึ่ง

พืน้ ที่ธารโต
การเรียนรู้ จากการลงพืน้ ที่

การเอารัดเอาเปรี ยบองเจ้าหน้าที่ต่อประชาชน
ความไม่เสมอภาคในสิ ทธิ และเสรี ภาพ
ภาษาเป็ นอุปสรรคในการสื่ อสารและสร้างความเข้าใจ
กฎอัยการศึก สามารถละเมิดสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชนได้โดยตรงและสามารถเกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลา และกระทบกับวิถีและการดําเนินชี วติ ประจําวันของประชาชน
5. ภาครัฐเลือกปฏิบตั ิระหว่างไทยพุทธและมุสลิม

1.
2.
3.
4.

ปัญหาและอุปสรรคในการลงพืน้ ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ภาษเป็ นอุปสรรคในการสื่ อสารและการสร้างความเข้าใจกัน
การเดินทางลําบาก
ความหวาดระแวงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ชาวบ้านยังไม่สนิทใจในการให้ขอ้ มูล
รถแน่นเหมือนปลากระป๋ อง

กิจกรรมนักศึกษาที่จะทําร่ วมกัน
หลังจากเพื่อนนักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู ้สึก สิ่ งที่ได้เรี ยนรู้ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่ได้
จากการลงพื้นที่เยีย่ มเยียนประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบ และเสนอตัวแทนกลุ่มออกมานําเสนอแล้ว
กิจกรรมที่นกั ศึกษาจะร่ วมกันจัดทํา เพื่อเป็ นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาหาความรุ นแรงใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มี 2 กิจกรรมคือ
1. กิจกรรมระยะสั้น
2. กิจกรรมระยะยาว

กิจกรรมระยะสั้ น
แถลงการณ์ ผลการดําเนินโครงการฯ
หลังจากเพื่อนนักศึกษาได้มีการนําเสนอความรู ้สึก การเรี ยนรู ้ ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคที่ได้
จากการลงพื้นที่ มีการถกเถียงกันประเด็นการแถลงการณ์ผลการดําเนิ นโครงการและแนวทางการ
แก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนําเสนอข้อร้องเรี ยนของชาวบ้าน และ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับมุมมองการแก้ปัญหา ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ข้อเท็จจริ ง มุมมอง ทัศนคติ ระหว่างนักศึกษากาและวิทยากร ตลอดจนการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านผู ้
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
สรุ ปข้อร้องเรี ยนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่อโครงการ
นักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย และแนวคิดนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ เกี่ยวกับแนวทางในการ
แก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุ ปได้ดงั นี้ :การแถลงการณ์เป็ นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่ วม
โครงการจากส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค โดยมีการระดมความคิดจากการเข้าร่ วมโครงการตลอด 3 วันที่
มาได้ขอ้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. การถอนทหารออกจากพื้นที่
2. พิจารณายกเลิกการประกาศใช้พระราชกําหนดบริ หารราชการแผ่นดินฉุ กเฉิ นและกฎอัยการ
ศึก
3. ส่ งเสริ มให้กระบวนการยุติธรรมมีความเท่าเทียมกันและเป็ นกลางท่าเทียม
4. ให้สิทธิ เสรี ภาพแก่นกั วิชาการในการนําเสนอประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่น
5. ให้สิทธิ เสรี ภาพแก่สื่อมวลชนในการเสนอข้อเท็จจริ งและข้อมูลข่าวสารอย่างเป็ นกลางและ
โปร่ งใส และมีจริ ยธรรมในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร
6. ตรวจสอบการประกาศปิ ดสถาบันการศึกษาระบบปอเนาะ เช่น กรณี การประกาศปิ ด
ปอเนาะอิสลามบูรพา
7. ยกเลิกพื้นที่สีแดง
8. ส่ งเสริ มให้ใช้หลักสู ตรท้องถิ่นในการจัดระบบการศึกษา
9. ส่ งเสริ มให้มีการใช้กฎหมายชารี อะห์ในพื้นที่
10. ขอให้ภาครัฐให้ความเท่าเทียมกันในทุกศาสนา

11. ขอให้ภาครัฐชดเชยค่าเสี ยหายแก่ประชาชนผูไ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุ นแรงใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านร่ างกาย ทรัพย์สิน ตลอดจนสิ ทธิ เสรี ภาพที่ถูก
ละเมิด
12. เรี ยกร้องไม่ให้ละเมิดสิ ทธิ เสรี ภาพของประชาชนในพื้นที่
13. ขอให้ภาครัฐจัดสรรที่ทาํ มาหากินและทรัพยากรอย่างเป็ นธรรม และขอให้มีกการคืนที่ดินที่
ว่างเปล่าแก่ผทู ้ ี่หลบหนีไปยังประเทศมาเลเซี ย
14. ขอให้ภาครัฐประกันราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่ให้ตกตํ่าจนเกินไป
15. ขอเรี ยกร้องรัฐสวัสดิการอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
16. ยกเลิกการแปรู ปการศึกษาด้วยการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
17. ยกเลิก พรบ.ความมัน่ คง
18. ใหรัฐยกเลิกการจับกุมแบบเหวีย่ งแห
19. ขอให้รัฐดําเนินคดีกบั เจ้าหน้าที่ของที่กระทําผิดกฎหมายและละเมิดสิ ทธิ ของประชาชน
20. เจ้าหน้าที่ที่มาทํางานในพื้นที่ตอ้ งมีความรู ้เกี่ยวกับวิถีชีวติ และสภาพสังคมในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อ
ลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชนให้นอ้ ยลง
21. ใช้ภาษามลายูเป็ นภาษาราชการ
22. ส่ งเสริ มกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ภาครัฐและประชาชนสามารถมีปฏิสัมพันธ์และเพิ่มความ
เข้าใจให้มากที่สุด
23. เปิ ดโอกาสให้บณั ฑิตที่จบการศึกษาในแถบตะวันออกกลางมีโอกาสทํางานในระบบราชการ
และตลาดแรงงานในพื้นที่
24. ขอเรี ยกร้องให้ภาครัฐยกเลิกการจัดตั้งมวลชนปฏิวตั ิแบบใต้ดิน
25. ขอให้ภาครัฐปล่อยตัวผูบ้ ริ สุทธิ์ และนักโทษทางการเมือง
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้
แนวคิดเกี่ยวกับการแถลงการณ์ผลการดําเนิ นการดําเนิ นโครงการและแถลงการณ์เสนอแนว
ทางการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่ที่จะมีข้ ึนในวันที่ 12 สิ งหาคม 2550 แบ่งเป็ น 2 ทัศนะ
ทัศนะแรก
เห็นด้วยกับการแถลงการณ์ผลการณ์การดําเนินโครงการ และสนับสนุนให้มีการแถลงการณ์
เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ทัศนะทีส่ อง
เห็นด้วยกับการแถลงการณ์ผลการณ์การดําเนินโครงการ แต่ไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการ
แถลงการณ์เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะ
ระยะเวลาในการเข้าร่ วมโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย 3 วันยังน้อยเกินไปที่จะเข้าถึง

แก่นแท้ของปั ญหาความรุ นแรงที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริ ง ควรมีการสื่ อสารกับสาธารณะด้วยการเสนอผลการ
ดําเนินโครงการและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในรู ปของรายงานมากกว่า
จะมีการออกแถลงการณ์หรื อไม่ ?
เป็ นประเด็นใหญ่ที่เพื่อนนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้ถกเถียงกัน ในที่สุด มติที่ประชุม ส่ วน
ใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการแถลงการณ์ ด้วยเหตุผล 3 ประการ :1. เพื่อสื่ อสารกับสาธารณะเกี่ยวกับบทบาทนักศึกษาในการแก้ปัญหาความรุ นแรงใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 9-12 สิ งหาคม 2550
3. เพื่อเสนอทางออกในการแก้ปัญหาหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในมุมมองของนักศึกษา
ด้วยข้อจํากัดเรื่ องระยะเวลาในการถกเถียงเรื่ องคําในแถลงการณ์ร่วมกัน ทางเจ้าภาพจึง
จําเป็ นต้องแบ่งนิสิตนักศึกษาออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 : ประชุ มโครงการระยะสั้ น :
แถลงการณ์ที่จะมีข้ ึนในวันที่ 12 สิ งหาคม 2550 แต่ละองค์กรเข้าร่ วมโครงการ ส่ งตัวแทน
องค์กรละ 1 คน เพื่อร่ างแถลงการณ์ โดยอาศัยข้อร้องเรี ยนของชาวบ้านต่อโครงการและข้อเสนอแนะ
จากผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
สรุ ปมติของแต่และองค์กรเกี่ยวเนื้อหาในแถลงการณ์ จาก 26 ข้อเสนอแนะ เหลือเพียง 11 ข้อ
ดังนี้ :เหตุการณ์ความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยิง่ ทวี
ความรุ นแรงมากยิง่ ขึ้น ทั้งยังไม่มีท่าทีวา่ จะยุติลง ส่ งผลให้สังคมภายนอกมีทศั นคติและความรู ้สึกในเชิง
ลบต่อประชาชนในพื้นที่ เหตุการณ์เหล่านี้ลว้ นสร้างความกลัวและความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม
ทั้งสิ้ น
จากการที่สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี ได้ดาํ เนินการจัด
โครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย ระหว่างวันที่ 9-12 สิ งหาคม พ.ศ. 2550 ซึ่ งจากการจัด
โครงการครั้งนี้ องค์กรเข้าร่ วมโครงการจากทุกภูมิภาคของเรี ยกร้องและเสนอแนวทางแก้ไขความรุ นแรง
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ :1. ขอให้รัฐบาลถอนทหารพรานออกจากพื้นที่
2. ขอให้รัฐบาลยกเลิกพระราชกําหนดบริ หารราชการแผ่นดินในภาวะฉุ กเฉิ นและกฎอัยการศึกที่
ละเมิดสิ ทธิ มนุษยชน
3. รัฐบาลต้องให้สิทธิ เสรี ภาพในการศึกษาและนําเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ่นต่อสาธารณะ
4. รัฐบาลต้องไม่ควบคุมสื่ อและให้สิทธิ เสรี ภาพต่อสื่ อมวลชนในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารและ

ข้อเท็จจริ ง
5. รัฐบาลต้องอนุรักษ์และสนับสนุนสถาบันปอเนาะอย่างจริ งจัง
6. รัฐบาลต้องชดเชยค่าเสี ยหายจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อสิ ทธิ เสรี ภาพในการดําเนินชีวติ
ตลอดจนความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างเป็ นธรรม
7. ให้รัฐบาลยกเลิกมาตรการ การจับกุมชาวบ้านแบบเหวีย่ งแห และต้องปล่อยตัวผูบ้ ริ สุทธิ์ โดยเร็ ว
8. ให้มีการดําเนินคดีกบั เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการกระทําผิดอย่างเด็ดขาด
9. รัฐบาลต้องเปิ ดพื้นที่ให้ประชาชนในการเรี ยกร้องความเป็ นธรรมของประชาชนโดยใช้สันติวธิ ี
10. รัฐบาลต้องสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้เจ้าหน้าที่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวติ และวัฒนธรรม
ของคนในพื้นที่โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์
11. รัฐบาลต้องเปิ ดโอกาสให้บณั ฑิตที่จบการศึกษาจากประเทศแถบตะวันออกกลางให้สามารถเข้าสู่
ระบบราชการได้อย่างเสมอภาค
กลุ่มที่ 2 : ประชุ มโครงการระยะยาว
เป็ นโครงการระยะยาว ที่นกั ศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย จะ
ร่ วมกันทํากิจกรรมร่ วมกัน สรุ ปได้ดงั นี้ :1. ให้มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เป็ นศูนย์ประสานงานกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อสังคมในประเด็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ให้มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เป็ นศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารใน
พื้นที่
3. จัดโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย ครั้งที่ 2
4. จัดโครงการ “ Home Stay ” เพื่อลงไปเรี ยนรู้วถิ ีชีวิต สภาพความเป็ นอยูใ่ นพื้นที่จริ ง
5. จัดทํานิทรรสการระยะยาว เพื่อถ่ายทอดวิถีชีวติ สภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนในพื้นที่
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สังคมภายนอก เกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางในการ
แก้ปัญหาความรุ นแรงที่เกิดขึ้น
6. ช่วยเหลือเพื่อนในพื้นที่และเพื่อนต่างสถาบันที่ทาํ กิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะประเด็น
ภาคใต้ หากองค์กรกิจกรรมมีปัญหาและได้รับการคุกคาม
7. ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตในการกระจายข่าวสาร
8. จัดเวทีสัญจรในมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมจัดทําเอกสารเผยแพร่
9. จัดลานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นภาคใต้ในแต่ละสถาบันการศึกษาของตนเอง
10. จัด Meeting ประจําปี โดยแต่ละองค์กรที่เข้าร่ วมโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู ้
สู ญเสี ยเป็ นเจ้าภาพร่ วมกัน
11. จัดทําสื่ อสาธารณะ ( เว็บไซด์ ) เพื่อเป็ นสื่ อทางเลือกในการรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น
12. เปิ ดพื้นที่ในการสะท้อนความรู้สึกของคนในพื้นที่

รายงาน

ความก้ าวหน้ าโครงการ

รายงานความก้ าวหน้ าโครงการ
1. ช่ วงเตรียมงาน

จัดประชุมบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานจํานวน 10 ครั้ง
ประชุ มครั้งที่ 1
วันที่ วันที่ 25 มิถุนายน 2550
ผลสรุป
1) ประชุมหารื อและทบทวนบทบาทนักศึกษาในพื้นที่กบั การแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2) ประชุมหารื อเกี่ยวกับการจัดโครงการเพื่อส่ งเสริ มให้นิสิตนักศึกษาทัว่ ประเทศสามารถเข้า
ร่ วมกิจกรรมการขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อเป็ นส่ วนหนึ่งในการแก้ปัญหาความรุ นแรงใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) ที่ประชุมมีมติร่วมเพื่อดําเนิ นการจัดโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย
หมายเหตุ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 11 คน
ประชุ มครั้งที่ 2
วันที่ 3 กรกฎาคม 2550
ผลสรุป
1) ประชุมหารื อเพื่อกําหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนผลที่คาด
ว่าจะได้รับจากการจัดโครงการ
2) ประชุมหารื อกําหนดคุณสมบัติของผูจ้ ะเข้าร่ วมโครงการ
- มีความสนใจประเด็นสังคม
- มีความสนใจประเด็นความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ตระหนักถึงบทบาทนักศึกษาในการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3) ดําเนิ นการร่ างและเขียนโครงการ
4) ยืน่ ใบโครงการต่อมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปั ตตานี เพื่อขออนุมตั ิการ
ดําเนินการจัดโครงการ
.

.

ประชุ มครั้งที่ 3
วันที่ 8 กรกฎาคม 2550
วาระ
ตรวจสอบความพร้อมของหัวหน้าทีมคณะทํางาน
ผลสรุ ป
1) ติดตามความคืบหน้าของใบโครงการ
2) ตรวจสอบความพร้อมของหัวหน้าทีมคณะทํางาน
3) ประเมินสถานการณ์โดยรวม
5) เตรี ยมบุคลากรคณะทํางานและเตรี ยมส่ งตัวแทนเข้าร่ วมโครงการ “สมัชชาสหพันธ์ นิสิต
นักศึกษาและแห่ งประเทศไทย” พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ในวันที่ 5-9
กรกฎาคม 2550 ณ.โป่ งเขาเจ็ดคด จังหวัดสระบุรี
หมายเหตุ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 8 คน ได้แก่
- ประธานโครงการฯ
- เลขานุการโครงการฯ
- เหรัญญิกโครงการ
- ผูน้ าํ นักศึกษา จํานวน 5 คน
ประชุ มครั้งที่ 4
วันที่ 13 กรกฎาคม 2550
วาระ
ชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับสมัครคณะทํางาน
ผลสรุ ป
1) ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้คณะกรรมการสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาและผูน้ าํ
นักศึกษาที่สนใจประเด็นสังคม รับทราบ
2) รับสมัครบุคลากรที่จะปฏิบตั ิงานในสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา จํานวน 20 คนโดย
คัดเลือกจากบุคคลที่สามารถทุ่มเทกําลังกายและเวลาให้กบั โครงการตลอดระยะเวลาการ
ดําเนินโครงการฯ
3) รับสมัครบุคลากรที่จะปฏิบตั ิงานนอกเหนื อจากคณะกรรมการสภานักศึกษา องค์การ
นักศึกษา ทีมีความสนใจและต้องการเป็ นส่ วนหนึ่งในการดําเนินการจัดโครงการนักศึกษาสู่
ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย
4) รายชื่อบุคลากรที่จะปฏิบตั ิงานในสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา

4.1 นายวิโรจน์
4.2 นางสาวไลลา
4.3 นายฮาดี้
4.4 นางสาวนูรียนั
4.5 นางสาวรอฮานี
4.6 นางสาวนูรซัยดา
4.7 นางสาวมัซนะห์
4.8 นางสาวนูรซัยดา
4.9 นางสาวนูรฮัน
4.10 นางสาวสาเราะ
4.11 นายสุ เบธส์
4.12 นางสาวรอซี ดะ
4.13 นางสาวซอฟี ยะห์
4.14 นางสาวเราะอุฟ
4.15 นางสาวซัยหนาบ
4.16 นางสาวฟาตีเมาะ
4.17 นางสาวยาวารี
4.18 นายรุ สมัน
4.19 นางสาวนาดียะห์
4.20 นางสาวอัสวานีย ์
4.21 นางาสวอาริ นี
4.21 นางสาวนูรอัยนี
4.23 นางสาวสุ ไรดา
4.24 นายอับดุลรอซะ
4.25 นางสาวรอสนะ
4.26 นายนิวฒั น์
4.27 นายนิตยา
4.28 นายติรมีซี
4.29 นายมูฮมั หมัดนาซี รีน
4.30 นายนิมุสตอพา
4.31 นายไซกูอิสลาม
4.32 นายรอศักดิ์

จิเหม
เจะซู
สลีมีน
หะซา
สมาเฮาะ
ยือเราะ
วิเชียร
ยือเราะ
ลือมานะ
หาโส๊ะ
หมัดอะดั้ม
ปูตะ
สุ ทธิ สาสตร์ สกุล
มูซอ
บือราเฮง
จอเอาะ
เจะอาแว
เจะซอ
เจะมามะ
ยา
มามุ
สาลี
สาเล็ง
สะแลแม
ยูโซะ
สวัสดิภาพ
ปานเนียม
ฮามะ
โต๊ะลู
เจ๊ะเละ
หะยีสแลแม
ติสมาน

4.33 นายอานี
4.34 นางสาวซุ กรี ยะห์
4.35 นางสาวมะหาพิส
4.36 นายแวซาการี ยา
4.37 นางสาวศิรษา
4.38 นางสาวรอดียะห์
หมายเหตุ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 35 คน

สแลแม
บาเหะ
สอละ
เตาะลาลู
นิยมเดชา
สแลบิง

ประชุ มครั้งที่ 5
20 กรกฎาคม 2550
วาระ : ประชุ มคณะทํางาน
- คณะกรรมการสภานักศึกษา
- ผูน้ าํ นักศึกษาที่มีความสนใจและอยากมีส่วนร่ วมในการดําเนินการจัดโครงการฯ
ผลสรุป
- แบ่งหัวหน้าแต่ละฝ่ ายและคณะทํางาน
• พิธีกร ผูด้ าํ เนินรายการ
• ฝ่ ายต้อนรับ
• ฝ่ ายทะเบียน
• ฝ่ ายสวัสดิการ
• ฝ่ ายช่างภาพและเทคนิค
• ฝ่ ายประสานงานภายใน
• ฝ่ ายประสานภายนอก
• ฝ่ ายเหรัญญิก
• ฝ่ ายข้อมูลข่าวสาร
• ฝ่ ายสันทนาการ
• ฝ่ ายนิทรรศการ
• ฝ่ ายประชาสัมพันธ์
• ฝ่ ายพยาบาล
• ฝ่ ายคุมเวลา
• Staff หอพัก

- การประสานงานภายใน
• ติดต่อห้องสําหรับดําเนิ นโครงการ
• ประสานงานยานยนต์
• ประสานงานหมอน ผ้าห่ม ผ้าปูที่นอน
• ประสานงานองค์กรกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเชิ ญตัวแทนเข้าร่ วมโครงการ
องค์กรละ 2 คน
ประชุ มครั้งที่ 6
22 กรกฎาคม 2550
วาระการประชุ ม
- การประสานงานภายนอก
• ประสานงานหน่วยรักษาความปลอดภัย
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัดยะลา
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสงขลา
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปั ตตานี
- ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนราธิ วาส
• ประสานงานวิทยากร
- วิทยากรในพื้นที่
- วิทยากรจากส่ วนกลาง
ประชุ มครั้งที่ 7
24 กรกฎาคม 2550
ประชุมฝ่ ายคณะกรรมาธิ การข่าวมูลข่าวสาร
วาระ
- การจัดทําเอกสารประกอบสัมมนา
ข้ อสรุ ป
เอกสารประกอบสัมมนา ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ :- โครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผูส้ ู ญเสี ย
- รายละเอียดผูร้ ับผิดชอบโครงการ
- กําหนดการ
- สงขลานคริ นทร์
- คมวาทะ “มาหา วิทยา อะไร”

-

-

ภาษาสื่ อรัก - สื่ อสัมพันธ์
ย้อนรอยลังกาสุ กะ “เรียนรู้อดีต สื บสานปัจจุบัน สร้ างสรรค์ อนาคต”
รอยยิม้ ท่ามกลางนํ้าตาความงดงามภายใต้ความรุ นแรง
Jihadที่ถูกต้องในทรรศนะอิสลาม
เหตุเกิด ณ. แดนใต้
o บทเรี ยนการแก้ปัญหา กรณี การประท้วงของนักศึกษาและประชาชนที่ปัตตานี
o ขอเพียงรัฐเข้าใจและอย่างคิดว่าชาวบ้านเป็ นโจรทั้งหมู่บา้ น
เสี ยงหนึ่งจากความรู ้สึก
o กลุ่มข้าราชการหรื ออดีตข้าราชการไทยพุทธในพื้นที่
มูลเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหาชายแดนใต้
ขบวนการนักศึกษาต่อการแก้ปัญหาความรุ นแรง
บทสรุ ป
ภาพกิจกรรมนักศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชุ มครั้งที่ 8
25 กรกฎาคม 2550
- รองศาสตราจารย์ ดร.นิฟาริ ด ระเด่นอาหมัด มอบอํานาจให้นางสาวไลลา เจะซู ดําเนินการจัด
โครงการแทนตนได้
ประชุ มครั้งที่ 9
27 กรกฎาคม 2550
วาระการประชุ ม
- ประสานงานนักข่าว
- ประสานงานสถานที่ประวัติศาสตร์
- โรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลาม
- มัสยิดกรื อเซะ
- มัสยิดสลินดงบายุ
- สุ สานพญาอินทิรา
- สุ สานเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว
- พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณยะรัง
- ประสานงานสถานที่ผไู ้ ด้รับผลกระทบ

ประชุ มครั้งที่ 10
30 สิ งหาคม 2550
ลงพื้นที่สาํ รวจพื้นที่ผไู ้ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
1. ลงพื้นที่บนั นังสตา
2. ลงพื้นที่สะบ้าย้อย
3. ลงพื้นที่ธานโต ยะหา
หมายเหตุ จํานวนผูล้ งพื้นที่สาํ รวจ 12 คน
ประชุ มครั้งที่ 11
1 สิ งหาคม 2550
1. สรุ ปเกี่ยวกับการลงพื้นที่ในวันที่ 30-31 สิ งหาคม 2550
12) ให้ฝ่ายประสานงานติดต่อสถาบันที่ยงั ไม่ได้ส่งรายชื่อมา
13) นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 25 พฤษภาคม 2548 โดยก่อนประชุมให้มุสลิมละหมาดฮายัด
พร้อมกันที่มสั ยิด
มีผเู้ ข้าประชุมจํานวน 40 คน
ประชุ มครั้งที่ 12
31 สิ งหาคม 2550
1. ลงพื้นที่สาํ รวจพื้นที่สายบุรี
2. ลงพื้นที่สาํ รวจพื้นที่ไอบาตู สุ ไหงปาดี
3. ลงพื้นที่สาํ รวจพื้นที่โรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลาม
หมายเหตุ จํานวนผูล้ งพื้นที่สาํ รวจ 10 คน
ประชุ มครั้งที่ 13
วันที่ 2 สิ งหาคม 2550
วาระการประชุ ม
1. ประชุมเตรี ยมงานก่อนดําเนิ นโครงการ
ประเด็น : เตรียมความพร้ อมในเรื่อง :- ฉาก
- ไวนิล บอร์ ด นิทรรศการจัดแสดงในวันงาน
- ประสานสถานที่
- ประสานวิทยากร

-

ประสานนักข่าว
แบบประเมิน
ของที่ระลึกสําหรับวิทยากร
ของที่ระลึกสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ป้ ายผ้าประชาสัมพันธ์
ป้ ายชื่อสําหรับคณะทํางาน
ป้ ายชื่อสําหรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
Logo
คนคุมวง ผูด้ าํ เนินรายการ คนฉุดประเด็น
- เสื้ อสกรี น
ชุดประจําถิ่น
เครื่ องเสี ยง,กล้องวีดีโอ
ที่พกั สําหรับผูเ้ ข้าร่ วม

ประชุ มครั้งที่ 14
วันที่ 5 สิ งหาคม 2550
วาระการประชุ ม
1. ติดตามความคืบหน้าของงานแต่ละฝ่ าย
2. ชี้แจงเพื่อทราบ
- เปลี่ยนแปลงสถานประวัติศาสตร์
- พื้นที่สันติ ตําบลแม่หวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ไม่สามารถประสานได้
ประชุ มครั้งที่ 15
วันที่ 7 สิ งหาคม 2550
1. หาบุคลการผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายหอพักเพิ่ม
2. พิมพ์รายชื่อลงทะเบียนหอพัก ห้องละ 5 คน
2. วันดําเนินโครงการให้ผเู ้ ข้าร่ วมลงทะเบียนทุกวัน
3. ชี้แจงให้ทุกฝ่ ายทราบเรื่ องใบเสร็ จหรื อใบสําคัญรับเงินต้องให้ชดั เจน
4. เตรี ยมของที่ระลึกสําหรับชาวบ้าน

ประชุ มครั้งที่ 16
วันที่ 8 สิ งหาคม 2550
วาระการประชุ ม
1. Staff หอพักเจอกันเวลา 7.00 น. เพื่อจัดห้องและตรวจตราความเรี ยบร้อยของหอพัก
2. ฝ่ ายนิทรรศการเจอกันหน้าตึกศิลปศึกษา เพื่อขนรู ปภาพและบอร์ ดนิทรรศการ
3. ฝ่ ายต้อนรับเจอกันหน้าตึกองค์การ เวลา 08.30 น. เพื่อขึ้นรถไปต้อนรับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการที่
สถานีรถไฟโคกโพธิ์
4. ฝ่ ายสถานที่เตรี ยมความเรี ยบร้อยของห้องโถง ก่อนเวลา 10.00 น.

2. ช่ วงดําเนินงาน

จัดประชุมบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานจํานวน 3 ครั้ง
ประชุ มครั้งที่ 1
วันที่ 9 สิ งหาคม 2550
ผลสรุ ป
1. ฝ่ ายประเมินสรุ ปการดําเนินโครงการของวันนี้โดยภาพรวม
2. แต่ละฝ่ ายชี้แจงงานที่ได้ทาํ พร้อมกับบอกปั ญหาและอุปสรรค
3. ติดตามงานวันต่อไปในการลงพื้นที่เยีย่ มชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์
ฝ่ ายสวัสดิการเตรี ยมอาหารเช้า และอาหารกลางวันทานที่โรงเรี ยนวัฒนธรรมอิสลาม
การลงพื้นที่ใช้รถมหาวิทยาลัย ปรับอากาศ 1 คัน รถธรรมดา 1 วิทยากรภาคสนาม
ตามกําหนดการไม่สามารถร่ วมเดินทางได้ แต่วทิ ยากรพิเศษ อาจารย์อฮั ฺหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง จะไป
พบปะพูดคุยและบรรยายให้ความรู ้ที่มสั ยิดกรื อเซะ เวลา 15.30 น.
หาช่างภาพเพิ่ม เนื่องจากพรุ่ งนี้ฝ่ายเทคนิคลงพื้นที่ไม่ได้ 2 คน
ให้บุคลากรกรผูป้ ฏิบตั ิงานฝ่ ายหอพักปลุกผูเ้ ข้าร่ วมเวลา 06.30 น.
หมายเหตุ : รถออกเวลา 08.00 น.
4) สําหรับการประชุมกลางคืนให้ผเู ้ ข้าร่ วมลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุม
4. ทําป้ ายชื่อวิทยากร
5. พิจารณาราคาเสื้ อที่จะขาย
ข้ อเสนอแนะ :
• แต่ละฝ่ ายควรประสานงานกันให้ดีกว่านี้
• ให้ฝ่ายสันทนาการเพิ่มกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ต่างสถาบันและคณะทํางาน

หมายเหตุ : มีผเู ้ ข้าประชุมจํานวน 38 คน
ประชุ มครั้งที่ 2
วันที่ 10 สิ งหาคม 2550
ผลสรุป
1. ฝ่ ายประเมินสรุ ปการดําเนิ นโครงการของวันนี้ โดยภาพรวม
2. ให้คนที่วา่ งไปช่วยงานฝ่ ายสวัสดิการ
3. ชี้แจงเรื่ องการลงพื้นที่เยีย่ มครอบครัวผูส้ ู ญเสี ยอย่างละเอียด โดยแบ่งเป็ น 5 เส้นทาง
4. มีการผิดพลาดเรื่ องการควบคุมเวลา , บุคลกรผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ตรงเวลา
5. เหรัญญิกชี้แจงเรื่ องงบประมาณ
6. ให้ฝ่ายเทคนิคพยายามถ่ายภาพที่ทาํ กิจกรรม
7. ให้ฝ่ายพยายามเตรี ยมกล่องยาให้พร้อม
8. ให้เพิ่มจํานวนกล่องยาอีก 3 กล่อง รวมทั้งหมด 5 กล่อง
9. ให้คณะทํางานที่จะลงพื้นที่เตรี ยมความพร้อมเรื่ องข้อมูลแต่ละแห่ง และพยายามรักษาความ
ปลอดภัยของเพื่อนนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการไว้เท่าชีวติ
มีผเู ้ ข้าประชุมจํานวน 39 คน
ประชุ มครั้งที่ 3
วันที่ 11 สิ งหาคม 2550
ผลสรุป
1. ฝ่ ายประเมินสรุ ปการดําเนิ นโครงการของวันนี้ โดยภาพรวม
2. ให้ประธานโครงการเป็ นคนคุมวงในคืนพรุ่ งนี้ ในประเด็น
ความรู ้สึกจากการลงพื้นที่
สิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้จากการลงพื้นที่
ปั ญหาและอุปสรรคจากการลงพื้นที่
3. เตรี ยมคนคุมวงเรื่ อง
กิจกรรมนักศึกษาที่จะทําร่ วมกันในระยะสั้น : แถลงการณ์ผลการดําเนินโครงการและ
แนวทางการแก้ปัญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมนักศึกษาที่จะทําร่ วมกันในระยะยาว : กิจกรรมทางสังคมที่เพื่อนนักศึกษา
ในสถาบันต่างๆ จะผลักดันและทํากิจกรรมร่ วมกัน

3. ช่ วงสรุ ปงานและประเมินผล

จัดประชุมบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานจํานวน 3 ครั้ง

ประชุ มครั้งที่ 1
วันที่ 15 สิ งหาคม 2550
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม จํานวน 6 คน
1. ประธานโครงการ
2. รอประธานโครงการ
3. ที่ปรึ กษาโครงการ
4. เหรัญญิก
5. เลขานุการ
6. ฝ่ ายประเมินผลและสรุ ปผล
วาระการประชุ ม
1. ประเมินภาพรวมของโครงการ
2. ประเมินข้อบกพร่ องของโครงการ
3. ประเมินผลลัพธ์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ
4. การประสานงานกับเครื อข่ายนักศึกษาหลังจากจบโครงการ
5. รวบรวมมุมมองจากเพื่อนนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจากทุกองค์กร เพื่อจัดทําเล่มหนังสื อ
1 เล่มที่ได้จากการดําเนินการจัดโครงการ
ประชุ มครั้ง 2
วันที่ 17 สิ งหาคม 2550
ประชุ มเฉพาะประธานฝ่ าย
1. ประธานโครงการ
2. เหรัญญิกโครงการ
3. เลขานุการโครงการ
4. ประธานฝ่ ายสถานที่
5. ประธานฝ่ ายสวัสดิการ
6. ประธานฝ่ ายวัดและประเมินผล
7. ประธานฝ่ ายข้อมูลและข่าวสาร
8. ประธาน ฝ่ ายช่างภาพและเทคนิค

9. ประธานประสานงานภายใน
10. ประธานฝ่ ายประสานงานภายนอก
วาระการประชุ ม
ประเมินผลการดําเนิ นโครงการ
ข้ อสรุ ป
1. งานสามารถดําเนิ นด้วยความเรี ยบร้อย
2. ปั ญหาที่เกิดขึ้น
o วิทยากรสํารอง
o ไม่มีแผนสํารองเมื่อมีปัญหา
o การเสวนาไม่เด็ดพอ น่าจะให้เจาะประเด็นและลึกกว่านี้
o วงใหญ่เกินไป ทําให้ความเป็ นกันเองระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมโครงการน้อย
o วิทยากรบางท่าน ไม่กล้าเจาะลึกเรื่ องการให้ขอ้ มูล เพราะไม่รู้ฐานและภูมิหลังของ
นักศึกษา
o ขาดการจัดการเรื่ องกระบวนการจัดงานที่ดีพอ
o คุยวงใหญ่ มีปัญหาเรื่ องการตกผลึกทางความคิด ( วงเล็กหาบทสรุ ปได้ดีกว่าวง
ใหญ่ เพราะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ดี
ประชุ มครั้งที่ 3
วันที่ 20 สิ งหาคม 2550
ผลสรุป
1. สรุ ปงานแต่ ละฝ่ าย
ประชาสั มพันธ์ : ไม่มีปัญหาในการทํางานด้านการชี้แจงกําหนดการ แต่มีความ
ผิดพลาดด้านการควบคุมเวลา
ฝ่ ายสวัสดิการ : ใช้งบประมาณมากเกินกําหนด
วันแรกไม่รู้จาํ นวนของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทําให้การจัดสรรอาหารค่อนข้างบกพร่ อง
เลขานุการ : ก่อนวันดําเนินโครงการทํางานได้ดี แต่ช่วงดําเนินโครงการ จดไม่ทนั ฝ่ าย
ลงทะเบียน : ผูเ้ ข้าร่ วมทั้งหมด 73 คน คณะทํางาน 47 คน
การลงทะเบียนวันแรกค่อนข้างวุน่ วาย วันอื่นๆ ผ่านไปด้วยดี ส่ วนวันสุ ดท้ายไม่ได้ให้
ผูเ้ ข้าร่ วมลงทะเบียนเนื่ องจากเกิดความผิดพลาดในเรื่ องเวลา
ฝ่ ายประเมินผล : สรุ ปใบประเมินจากผูเ้ ข้าร่ วม ( กล่าวมาแล้วในข้างต้น )
ฝ่ ายต้ อนรับ : ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการประทับใจกับการต้อนรับ

ฝ่ ายเทคนิ ค : อุ ป กรณ์ ข ัด ข้อ ง คื อ คอมพิ ว เตอร์ ใ นคื น วัน ที่ 2 และ 3 ของการดํา เนิ น
โครงการมีปัญหา ไม่มีปัญหาเรื่ องการถ่ายภาพนิ่ง เพราะกล้องถ่ายรู ป มีจาํ นวนเพียงพอ
กับความจําเป็ น ต้องมีปัญหาเรื่ องกล้องวิดีโอ เพราะใช้ได้แค่กล้องเดียว
2. เหรัญญิกชี้แจงเรื่องงบประมาณ รวมทั้งยอดเงินบริจาคสํ าหรับเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสี ย
3. จัดทําสรุ ปเป็ นรู ปเล่ ม จัดทํา CD ประมวลภาพกิจกรรม และทําบันทึกการประชุ มส่ งส่ งศูนย์
ศึกษาและพัฒนาสั นติวธิ ี ในวันที่ 12 กันยายน 2550
4. จัดทําสรุ ปเป็ นรูปเล่ ม จัดทํา CD ประมวลภาพกิจกรรม ไปยังสถาบันต่ างๆ ผู้เข้ าร่ วม
โครงการ

ภาคผนวก

โลโก้
โครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ย

หนังสื อ

:

หนังสื อ เป็ นตัวแทนของนักศึกษา
หนังสื อทีก่ างออก บ่งบอกถึงความพร้อมของนักศึกษาในการที่จะเปิ ดใจ เปิ ด
มุมมอง เพื่อร่ วมกันเรี ยนรู้วถิ ีชีวติ สภาพความเป็ นอยูข่ องประชาชนในพื้นที่
ตลอดจนมูลเหตุของปั ญหาความรุ นแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อร่ วมมือกันแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืน
หัวใจ
:
นักศึกษาร่ วมกันแก้ปัญหาและเยียวยาผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากความรุ นแรงใน
พื้นที่ โดยใช้ใจเป็ นเดิมพัน การที่เราจะเข้าใจและรับรู ้ความรู ้สึกของอีกฝ่ าย
หนึ่ง เราจําเป็ นต้องใช้ใจในการสัมผัสกับความรู ้สึก
การเยียวยาที่ดีที่สุดสําหรับโครงการฯ นี้ก็คือการเยียวยาด้ านจิตใจ
เข็มฉีดยา
: สะท้อนถึงการเยียวยาบาดแผลของคนสามจังหวัด
ปาสเตอร์ แปะแผล : ผลจากการเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบในสามจังหวัด
ผลสะตอ เรือกอและ รู ปมัสยิด : สะท้อนถึงวิถีชีวติ ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มัสยิดเป็ น
เสมอนสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณของคนที่นี่ สะตอ เป็ นไม้ผลประจําถิ่น และเมื่อพูดถึงเรื อกอและ ทุก
คนก้จะนึกถึงพื้นที่สามจังหวัดแห่งนี้
ดอกสี ตรัง
:
ดอกไม้ประจํามหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
รูปคน
:
คนที่ยนื่ อยูห่ มายถึงนิสิตนักศึกษา ที่ยนื่ มือให้กบั คนที่นงั่ อยู่ หมายถึง
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณความไม่สงบ ประชาชนยังรอคอยการหยิบยืน่ นํ้าใจ
และเฝ้ ารอการเปิ ดใจจากสังคมภายนอก
.

.

ประมวลภาพกิจกรรม

แต่ ละสายการลงพืน้ ที่ ร่ วมกันถ่ ายรู ปทีม่ สั ยิดกลาง จ.ปัตตานี

ค้ นหาร่ องรอยกระสุ นทีป่ อเนาะฮิสลาฮฺ ต.เปี ยน อ.สะบ้ าย้ อย

ระยะทางไปลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มเยียนผู้ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่ สงบในพืน้ ที่

ขอเพียงแค่ ใครสั กคนเข้ าใจ : อนาคตของเยาวชนในพืน้ ที่

ใช้ ใจ... แลกใจ ในการลงพืน้ ที่
แม้ ระยะทางจะยาวไกลและรถทีบ่ รรจุคนค่ อนข้ างแน่ น แต่ นักศึกษาก็ไม่ ถอย

พาหนะทีใ่ ช้ ในการลงพืน้ ทีเ่ รียนรู้ ปัญหา... เพือ่ ร่ วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่ วมกัน

การรักษาความปลอดภัยของเจ้ าหน้ าทีแ่ ก่นักศึกษาผู้เข้ าร่ วมโครงการฯ

ภาพการลงพืน้ ที่ เพือ่ เยียวยาผู้ได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่ สงบ
และต่ อจิกซอ... ปัญหาแดนใต้

ถกเถียงเพือ่ หาข้ อสรุปของปัญหา

แลกเปลีย่ นข้ อมูลข่ าวสาร ข้ อเท็จจริง มุมมอง และทัศนคติ

เพือ่ หาทางออกในการแก้ ปัญหาภาคใต้ ร่วมกัน

แสดงละครล้อเลียน
สะท้ อนภาพเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัด

นักศึกษาผู้เข้ าร่ วมโครงการ
แถลงการณ์ ผลการดําเนินโครงการและเสนอแนวทางแก้ปัญหาร่ วมกัน

จัดนิทรรศการ
หลังจากดําเนินโครงการนักศึกษาสู่ ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสี ยเสร็จสิ้น

ขอเพียงเปิ ดใจ แล้วคุณจะรู้ว่า ปัญหาสามจังหวัดคืออะไร ?

