รายงานการดําเนินงาน
โครงการฝึ กอบรมวิทยากรสานเสวนา
(Training for Trainers on Dialogue)

ศูนย์ ศึกษาและพัฒนาสั นติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้ าโครงการ

ผศ.ดร.ปาริ ชาด สุ วรรณบุบผา

ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวจตุพร ไชยทองศรี

ข้อตกลกเลขที่ ๕ / ๒๕๔๘ (ศพส.)
วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๔๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

คํานํ า
การดําเนินงานของโครงการฝึ กอบรมวิทยากรสานเสวนา(Training for Trainers on Dialogue)
ได้รบั การสนับสนุ นจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล มาตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โครงการได้ดาํ เนินกิจกรรมในส่วนของการฝึ กอบรมวิทยากรสานเสวนา การอบรมการ
สานเสวนาให้แก่คณะต่างๆ รวมทัง้ การจัดพิมพ์คู่มอื สานเสวนาฉบับพกพา และการดําเนินการจัดทําคู่มอื
ประกอบการสานเสวนาและตําราสานเสวนาตามความทราบแล้วนัน้
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุนจากผูเ้ ข้าร่วมการอบรมทุกท่าน
และหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ที่ช่วยเผยแพร่และตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการสาน
เสวนาทีจ่ ะสามารถนําไปใช้แก้ปญั หา บรรเทาความรุนแรงโดยการนําไปปรับใช้ให้เหมาะแก่สถานการณ์ของตน
โครงการฯ ใคร่ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.โคทม อารียา ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิดล ทีก่ รุณาให้คาํ แนะนําทีเ่ ป็ นประโยชน์และการสนับสนุ นการจัดการสานเสวนาเป็ นอย่างยิง่
โครงการฯ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดล และพีน่ อ้ งผูเ้ ข้าร่วมการอบรมการสานเสวนาทุกครัง้ ที่ได้ให้
ความร่วมมือและข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการสานเสวนาต่อไป
สุดท้ายโครงการฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการดําเนินงานทุกท่าน และคุณ
ดวงหทัย ชาติพทุ ธิกุล เลขานุ การศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี และกระบวนกรจากเสมสิกขาลัย คุณพูลฉวี
คุณปรีดา เรืองวิชาธร และคุณสมฤดี ดีวรรณวงศ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ตลอดจน
น้อง-พี่ เจ้าหน้าที่ทกุ ท่านของศูนย์ รวมทัง้ คุณจตุพร ไชยทองศรี ผูช้ ่วยประจําโครงการทีช่ ่วยเหลืองานอย่างแข็ง
ขันเสมอมา
โครงการฝึ กอบรมวิทยากรสานเสวนา(Training for Trainers on Dialogue)
ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

๒

สรุปการดําเนินงาน
โครงการฝึ กอบรมวิทยากรสานเสวนา(Training for trainers on Dialogue) ได้รบั การสนับสนุ นจาก
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่ จัดฝึ กอบรมการเป็ นวิทยากรกระบวนการสานเสวนา
และเพือ่ เป็ นการเผยแพร่ความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะการเตรียมการสานเสวนาให้กบั บุคลากรในแวดวงต่างๆ
อาทิ ทหาร ตํารวจ ข้าราชการ ผูน้ าํ ชาวบ้าน ผูน้ าํ ศาสนา นักศึกษา และนักจัดรายการวิทยุ ให้มคี วามเข้าใจใน
กระบวนการสานเสวนาอันจะนําไปสู่การเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน ตลอดจนการทําความเข้าใจ ยอมรับ เคารพใน
ความต่างที่หลากหลายในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ซึง่ กระบวนการสานเสวนาจะเป็ นทัง้ เครื่องมือ และวิธกี าร
ในการสร้างเสริมแนวทาง “สันติวธิ ”ี ให้กบั กระบวนการขับเคลือ่ นพลังของสังคมไทย ในสถานการณ์ทภ่ี าคส่วน
หนึ่งของสังคมต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรง ตลอดจนความขัดแย้งในระบบของความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษย์กบั มนุ ษย์ รวมถึงการสูญเสียชีวติ และทรัพย์สนิ ทีจ่ ะนํามาซึง่ การสูญเสียภาวะความมัน่ คงของชีวติ ในการ
ดํารงตนได้อย่างปกติสุข ฉะนัน้ การหันหน้าเข้าหากัน เผชิญหน้ากัน ให้การยอมรับในความต่างทางความคิด
ความเชื่อ จะเป็ นการเปิ ดพื้นทีแ่ ห่งการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน เคารพในความต่างทีอ่ าจเหมือนกันได้อย่าง
ปราศจากอคติ ทีก่ ระบวนการสานเสวนาได้เข้าไปช่วยคลีค่ ลายสถานการณ์ความรุนแรงในเหตุการณ์ความ
รุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ได้อกี รูปแบบหนึ่ง
ดังทีโ่ ครงการฝึ กอบรมวิทยากรสานเสวนา ได้ดาํ เนินกิจกรรมมาตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ได้จดั กิจกรรมการสานเสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดการฝึ กอบรม
สานเสวนาให้กบั หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ดังกิจกรรมต่อไปนี้
กิจกรรมที่ ๑ การอบรมวิทยากรสานเสวนา จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เพือ่ จัดอบรมวิทยากรสานเสวนาให้กบั ข้าราชการทหาร ตํารวจ นักวิชาการ ผูน้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ ชุมชน
นักศึกษาในพื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดนใต้ เพือ่ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการใช้กระบวนการสานเสวนาในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
กิจกรรมที่ ๒ การประชุมประสานความร่วมมือผูน้ ํ าศาสนา เรื่อง บทบาทของศาสนิ กในการสร้าง
ความสมานฉันท์ เพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผูน้ าํ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ และนําข้อหารือ ผลของการประสานความร่วมมือทีไ่ ด้ประกาศเป็ นเจตจํานงร่วมกันระหว่างผูน้ าํ ทัง้
สองศาสนา จัดร่วมกับคณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ(กอส.) กองอํานวยการเสริมสร้าง
สันติสุขจังหวัดชายแดนใต้(กอ.สสส.จชต.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์ศึกษา
และพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล

๓

กิจกรรมที่ ๓ การอบรมการสานเสวนา ผูห้ ญิงกับการสานเสวนา ให้กบั กลุม่ ผูน้ าํ สตรีฯ ได้รูจ้ กั
กระบวนการสานเสวนาให้สามารถนําไปใช้ในการจักการกับปัญหาความขัดแย้งต่างๆ รวมทัง้ ให้สามารถนํา
กระบวนการสานเสวนาไปเผยแพร่ต่อได้ และยังช่วยเสริมสร้างพลังและศักยภาพของผูน้ าํ สตรีอีกทางหนึ่ง ซึง่
กิจกรรมนี้ทางโครงการได้รบั เชิญจากมูลนิธฟิ รีดริค แอแบร์ท (FES) เชิญให้ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
และคุณดวงหทัย บูรณเจริญกิจ เป็ นวิทยากร
กิจกรรมที่ ๔ สานเสวนาเพือ่ แก้ปญั หาความเดือดร้อนของชาวบ้านควนโนรี : ปัญหาขยะ เพือ่
แก้ปญั หาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านควนโนรี กับเทศบาลนาประดู่ ซึง่ ได้เปิ ดเวทีให้กบั ชาวบ้านและตัวแทน
เทศบาลนาประดู่ได้แลกเปลีย่ นพูดคุยกัน รับฟังซึง่ กันและกันถึงปัญหาและความเดือดร้อนทีแ่ ต่ละฝ่ ายได้รบั
ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนเพือ่ สุขภาวะของบุคคลและชุมชน มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ ตลอดจนบุคลากรใน
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ข้ามาร่วมเป็ นทีป่ รึกษาในด้านกฎหมาย นักกฎหมาย นักสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
กิจกรรมที่ ๕ เวทีนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหิดล “ศาสนาพุทธ-อิสลาม : ความรุนแรงและ
ความสมานฉันท์” เพือ่ มุง่ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาในการหาทางออก ตลอดจนแนวทางในการ
ยุตคิ วามรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเปิ ดเวทีให้กบั สาธารณชนได้เรียนรูแ้ ละรับฟังมุมมองของ
ศาสนาเรื่องความรุนแรงและความสมานฉันท์ ซึง่ มีหลายหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรอิสระ
และหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การพัฒนาชนบท วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ คณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ(กอส.) มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ สํานักงานกองทุน
สนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
กิจกรรมที่ ๖ การสานเสวนาพลังชุมชนสมานฉันท์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการดับบ้านดับเมือง และหน่วยงานเฉพาะกิจ ๓๖ (ฉก ๓๖) ได้จดั ให้มกี าร
อบรมการสานเสวนาพลังชุมชนสมานฉันท์ข้นึ เพือ่ เป็ นการมุง่ เผยแพร่ ส่งเสริมความเข้าใจกระบวนการสาน
เสวนา เพือ่ นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง สะสางเรื่องทีไ่ ม่สบายใจเพือ่ สร้างความสัมพันธ์
แบบใหม่ทจ่ี ะเรียนรูแ้ ละเข้าใจกันมากยิง่ ขึ้นในกลุม่ เพือ่ นร่วมงาน และในชุมชน ในการสานเสวนามีผูท้ เ่ี คยผ่าน
การฝึ กอบรมวิทยากรสานเสวนามาร่วมเป็ นวิทยากรนนํากระบวนการสานเสวนาประกอบด้วย อาจารย์อารีผนั
เทพลักษณ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานราธิวาส เขต ๑ อาจารย์สมเจตน์ นาคเสรี อาจารย์
อุสมาน ราษฎร์นิยม จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคุณ
ซารีฟาห์ เจ๊ะมะ

๔

กิจกรรมที่ ๗ การอบรมการสานเสวนาสําหรับนักจัดรายการวิทยุสว่ นกลาง กิจกรรมที่ ๘ อบรมการ
สานเสวนานักจัดรายการวิทยุ ภาคภาษามลายูในสามจังหวัดภาคมใต้ และกิจกรรมที่ ๙ การอบรมการสาน
เสวนานักจัดรายการวิทยุ ภาษาไทยในสามจังหวัดภาคใต้ เป็ นการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการ
สานเสวนาให้กบั นักจัดรายการวิทยุทหารส่วนกลาง เพือ่ นําไปปรับใช้กบั การจัดรายการวิทยุในการสร้างความ
เข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ ระหว่างประชาชนสามจังหวัดภาคใต้และชาวไทยภาคอื่นๆ ซึง่ รายการวิทยุเป็ น
สือ่ มวลชนแขนงหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลทางความคิดต่อผูฟ้ งั จํานวนมาก การนํากระบวนการสานเสวนาเข้าไปใช้ในการ
จัดรายการวิทยุจะช่วยเปิ ดพื้นทีใ่ นการสือ่ สารสองทางมากขึ้น จัดโดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
กิจกรรมที่ ๑๐ เวทีสานเสวนา เรื่อง กระบวนการมีสว่ นร่วม และแก้ไขปัญหาโดยสันติวธิ ี เพือ่ แก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างนิคมสร้างตนเอง อําเภอโคกโพธิ์ ทีถ่ มทีร่ ุกลํา้ เข้าไปในเขตป่ าชุมชน และชาวบ้านผู ้
อาศัยประโยชน์จากป่ าชุมชน ในเวทีดงั กล่าวได้สร้างความเข้าใจในเรื่องราวของปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และ
ได้ฟ้ ื นฟูความสมานฉันท์ซง่ึ ได้นาํ ไปสู่ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จัดร่วมกับ โครงการพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาสังคมในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนเพือ่ สุขภาวะของบุคคลและชุมชน มูลนิธิ
สาธารณสุข และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมที่ ๑๑ สานเสวนาชุมชนสัมพันธ์ “ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ : ปัญหาและ
ทางออก” กิจกรรที่ ๑๒ ความเข้าใจและการเตรียมตัวที่เหมาะสมเพือ่ เข้าสูก่ ารสานเสวนา(Dialogue) ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็ นการ
อบรมให้กบั กลุม่ นักวิชาการ ข้าราชการทหาร ตํารวจ ให้ได้ทาํ ความรูจ้ กั และเรียนรูก้ ระบวนการสานเสวนา
เพือ่ ให้สามารถนําไปถ่ายทอด ตลอดจนใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ และเพือ่ ฝึ กทีจ่ ะเป็ นวิทยากรกระบวนการสาน
เสวนาในอนาคต
ซึง่ การจัดกิจกรรมดังกล่าวทีเ่ ป็ นกิจกรรมของโครงการฯ และที่ทางโครงการฯ ได้รบั เชิญให้เป็ นองค์กร
ร่วมจัด ซึง่ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา ได้รบั เชิญเป็ นวิทยากรกระบวนการเสวนาในกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น
จากความสําคัญในการดําเนินกิจกรรมพบว่า สังคมทัว่ ไปมีความหลากหลาย ทุกคนต่างมีฐานคติ
ความคิด ความเชื่อ ในแบบและมุมมองของตนเอง สิง่ ทีเ่ ราเชื่อนัน้ ถูกสุด ดีสุด การนํากระบวนการสานเสวนา
มานําเสนอต่อสังคมจึงเป็ นกระบวนการหนึ่งที่ทาํ ให้คนคุยกันได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่าง โดยอาศัย
กระบวนการการฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังตนเอง ฟังคนอื่น และฟังความเงียบเพือ่ ให้เข้าใจตนเองอันเป็ นภาพสะท้อน
หรือกระจกเงาให้เราได้หนั กลับเข้าไปทําความเข้าใจและเรียนรูต้ นเองจากภายในมากขึ้น การได้ยนิ ทัง้ เสียงของ
ตนเองและเสียงของคนอื่นจะสร้างให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์กบั มนุ ษย์ ซึง่ จะนําไปสู่การตรวจสอบ
ภายใน(จิตใจ) และขัดเกลาพฤติกรรมการแสดงออกทางวาจาของคนอย่างเป็ นอัตโนมัติ ซึง่ นับเป็ นหนึ่งหัวใจ
๕

หลักของกระบวนการสานเสวนา อันจะนําไปสู่การเปลีย่ นแปลงฐานคติ ทีอ่ ยู่บนฐานของการยอมรับกันและกัน
อย่างเท่าเทียมกัน อันจะนําไปสู่สงั คม “สันติสุข” ทีเ่ ราปารถนา ดังทีม่ าร์กาเร็ต วีตเลย์ กล่าวไว้ว่า “การสนทนา
เป็ นโอกาสของการมาพบปะกันอย่างเท่าเทียม ไม่ใช่มาพบปะกันตามสถานภาพหรือบทบาท สิง่ ทีท่ าํ ให้เราเท่า
เทียมกัน ประการแรกคือเราเป็ นมนุษย์ดว้ ยกัน เหตุผลทีส่ องเพราะว่าเราต้องการในกันและกัน ไม่ว่าอะไรก็
ตามทีเ่ รารู อ้ ยู่แล้ว นัน่ ยังไม่เพียงพอ เราไม่เคยรู ส้ กึ เพียงพอทีจ่ ะได้เห็นทัง้ หมดหรือองค์รวมครัง้ แล้วครัง้ เล่า
และเราไม่สามารถเห็นทัง้ หมดได้ตามลําพัง บางคนเห็นบางอย่าง ซึง่ พวกเราทีเ่ หลืออยู่อาจจะต้องการ” สุนทรีย
สนทนา, วิศิษฐ์ วังวิญ�ู
โครงการอบรมวิทยากรสานเสวนา
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

๖

สารบัญ
หน้า

คํานํา
บทสรุปการดําเนินงาน
โครงการฝึ กอบรมวิทยากรสานเสวนา
การอบรมวิทยากรสานเสวนา
การประชุมประสานความร่วมมือผูน้ าํ ศาสนา “บทบาทของศาสนิ กในการสร้างความสมานฉันท์”
การอบรมสานเสวนา ผูห้ ญิงกับการสานเสวนา
สานเสวนาเพือ่ แก้ปญั หาความเดือดร้อนของชาวบ้านควนโนรี : ปัญหาขยะ
เวทีนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยมหิดล
“ศาสนาพุทธ - อิสลาม : ความรุนแรงและความสมานฉันท์
การสานเสวนาพลังชุมชนสมานฉันท์
การอบรมการสานเสวนาสําหรับนักจัดรายการวิทยุส่วนกลาง
การสานเสวนานักจัดรายการวิทยุ ภาคภาษามลายูในสามจังหวัดภาคใต้
การสานเสวนานักจัดรายการวิทยุ ภาคภาษาไทยในสามจังหวัดภาคใต้
การสานเสวนาเรื่อง “กระบวนการมีสว่ นร่วมและแก้ไขปัญหาโดยสันติวธิ ี”
สานเสวนาชุมชนสัมพันธ์ “ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ : ปัญหาและทางออก”
ความข้าใจและการเตรียมตัวที่เหมาะสมเพือ่ เข้าสูก้ าร “สานเสวนา”(Dialogue)

๑
๒
๒๔
๓๕
๕๒
๖๖
๘๒
๙๒
๑๐๔
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๔
๑๒๐

๗

โครงการ ฝึ กอบรมวิทยากรการสานเสวนา
(Training for Trainers on Dialogue)

๑. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชานแดนภาคใต้ อันมีสาเหตุมาจากเงื่อนไข
ปัจจัยหลายประการ ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา ก็อาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้เกิดความ
เข้าใจผิด ความบาดหมาง และความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจนกระทัง่ กลายเป็ นความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ข้าราชการและประชาชนทัง้ ชาวไทยพุทธและมุสลิม
การเสวนา เป็ นการเรียนรู ้ เพือ่ เข้าใจความแตกต่างหลากหลาย เป็ นทัง้ “เครื่องมือ” และ “วิธีการ”
ในการเสริมสร้าง “สันติวธิ ี” แบบหนึ่งด้วยท่าทีท่ผี ูน้ าํ มีจุดยืนต่างกัน “ฟัง” และสร้างความสัมพันธ์อย่างใหม่ท่ี
จะเรียนรูแ้ ละเข้าใจผูอ้ ่นื มากขึ้น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ีได้ตระหนักถึงความสําคัญในการให้ความรู ้ ความเข้าใจดังกล่าว จึงได้
จัดการฝึ กการอบรมเพื่อเตรียมการสู่การสานเสวนา โดยได้จดั การฝึ กอบรมทหาร ตํารวจ ข้าราชการ ผูน้ ํา
นักศึกษา ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ ศาสนา และนักจัดรายการวิทยุ มาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้วนัน้
เพือ่ ให้การอบรมและการเผยแพร่ความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมการสานเสวนา เพื่อ
การนําไปใช้ในสถานการณ์จริงประสบผลสําเร็จ และสามารถนําไปใช้ได้มากขึ้น ศูนย์ ฯ จึงดําริให้จดั การ
ฝึ กอบรมผู น้ ําหรือผู ท้ ่ีจ ะสามารถถ่ ายทอดความรู ้ ความเข้าใจ เรื่องสานเสวนาดัง กล่าวในหมู่บุคคลและ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับความขัดแย้งและความรุ นแรง โดยศู นย์ฯ จะจัดทําคู่ มือ การทําสานเสวนา ชุดฝึ กอบรมอัน
ประกอบด้วยแผนการสอน/การอบรม พร้อมสื่อและอุปกรณ์ประกอบการอบรมในรู ปของซีดี และเอกสาร
ประกอบการสอนฉบับสมบูรณ์ในรูปของหนังสือในโอกาสต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ อบรมวิทยากรผูท้ จ่ี ะถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจเรื่องสานเสวนา
๒. เพือ่ ผลิตคู่มอื สําหรับผูเ้ ข้าอบรมและสําหรับวิทยากรเรื่องการสานเสวนา
๓. เพื่อ การเรียนรู ร้ ่ วมกันทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพื่อ ช่ วยลดปัญหาความรุนแรงภาคใต้ โดยผ่าน
กระบวนการสานเสวนา ซึง่ จะใช้สาํ หรับผูเ้ ข้าอบรมและสําหรับวิทยากร
๔. เพือ่ ให้รูว้ ธิ นี าํ กระบวนการสานเสวนามาใช้ในการลดปัญหาความขัดแย้งและปัญหาอื่นๆ
๓. ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
๑. สามารถพัฒนาบุคลากรให้สามารถความเข้าใจ และเผยแพร่ความรู ้ ความเข้าใจเรื่องสานเสวนาแก่
ผูอ้ ่นื ได้
๒. ผลิตชุดฝึ กอบรมเรื่องการสานเสวนา ประกอบด้วยคู่มอื แผนการฝึ กอบรม สือ่ และอุปกรณ์การอบรม
๘

๓. ผลิตเอกสารในรูปของหนังสือเกี่ยวกับกระบวนการสานเสวนาเป็ นภาษาไทยฉบับสมบูรณ์
๔. สามารถเผยแพร่การสานเสวนาให้แพร่หลาย อันเป็ นการเรียนรูเ้ พือ่ การลดความขัดแย้งด้วยสันติวธิ ี
๕. สามารถนํากระบวนการสานเสวนาไปใช้ในการลดปัญหาความขัดแย้ง
๔. ลักษณะกิจกรรม
แบ่งเป็ นกิจกรรมการอบรม และการผลิตชุดฝึ กอบรม
๑. การบรรยายความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและการเตรียมตัวก่อนการสานเสวนา
๒. การสาธิต ขัน้ ตอนการสานเสวนา
๓. การระดมความคิด กระตุน้ การมีส่วนร่วม อาจได้ประสบการณ์ ได้เนื้อหากว้างขึ้นและได้
มุมมองใหม่
๔. บทบาทสมมติ/ฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์ความขัดแย้งโดยบทบาทสมมติ เป็ นผูก้ ระทําและ
ผูถ้ กู กระทํา ต้องการการปฏิบตั เิ ช่นไร เพือ่ ให้สอดคล้องกับสันติวธิ ี
๕. การฝึ กสอนการสานเสวนา
๖. การสร้างชุดฝึ กอบรม ขัน้ ตอนและแผนการอบรมในรูปวีซดี ี
๗. การสร้างเอกสาร ในรูปของคู่มอื และหนังสือประกอบกระบวนการสานเสวนา
๕. ผูร้ บั ผิดชอบอบรมโครงการ

ผ.ศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา

๖. องค์กรรับผิดชอบโครงการ

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล

๗. ระยะเวลาโครงการ

๘ เดือน (กรกฎาคม ๒๕๔๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)

๙

แผนงาน
๑
๒

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

ประชุมฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง
๑. ทหาร ตํารวจ ข้าราชการด้านพัฒนา อาจารย์มหาวิทยาลัย
๒. ผูน้ าํ ศาสนา องค์กรเอกชนทีท่ าํ งานชุมชน
คัดเลือกวิทยากร แบ่งออกเป็ น ๓ กลุม่
๑. ข้าราชการ/อาจารย์ ไปอบรมข้าราชการและราษฎร (ประชาสัมพันธ์ จ.
ปัตตานี)
๒. ผูน้ าํ ศาสนา/อาจารย์/ข้าราชการ ไปอบรมผูน้ าํ ศาสนาพุทธและมุสลิม
๓. องค์การพัฒนาเอกชน/อาจารย์/ข้าราชการ ไปอบรมผูน้ าํ ชุมชนพุทธและ
มุสลิม
ร่างคู่มอื การเรียนและแผนการสอน
จัดเตรียมต้นฉบับและพิมพ์คู่มอื การเรียน
จัดเตรียมต้นฉบับและพิมพ์แผนการสอน
อบรมวิทยากร ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘
วิทยากรทดลองอบรมและทดลองใช้คู่มอื ครัง้ ที่ ๑
(อบรมให้กบั ข้าราชการและราษฎร จัดโดยกองประชาสัมพันธ์ จ.ปัตตานี)
วิทยากรทดลองอบรมและทดลองใช้คู่มอื ครัง้ ที่ ๒
(อบรมให้กบั นักจัดรายการวิทยุ – ข้าราชการพลเรือนและความมันคงใน
่
พื้นที)่
วิทยากรทดลองอบรมและทดลองใช้คู่มอื ครัง้ ที่ ๓
(อบรมให้กบั ผูน้ าํ ชุมชน-ศาสนา นักจัดรายการวิทยุทวประเทศ
ั่
ข้าราชการ)
ประเมินผลวิทยากรและคู่มอื การเรียนการสอน
ปรับปรุงคู่มอื การเรียนการสอน
หนังสือรวบรวมองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์การสานเสวนา
เตรียมต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือ
ประชุมฝ่ ายเกี่ยวข้อง นําเสนอผล
เผยแพร่แนวคิด / ประชาสัมพันธ์ / เสนอเป็ นนโยบายสาธารณะ

ก.ค. ๔๘
ส.ค. ๔๘
ก.ย. ๔๘
ต.ค. ๔๘
พ.ย.๔๘
ธ.ค. ๔๘
ม.ค. ๔๙
ก.พ. ๔๙

๙. แผนการดําเนิ นการ




























































๑๐



๑๐. งบประมาณ
ที่
รายการ
งบบุคลากร : ค่าตอบแทน
๑ ผูช้ ่วยวิจยั ผูป้ ระสานงาน ๘,๐๐๐ บาท X ๑ คน X ๘ เดือน
๒ ค่าตอบแทนการเขียน คู่มอื ผ◌ู ◌้ เรียนการสานเสวนา
๓ ค่าตอบแทนการเขียน แผนการสอนการสานเสวนา
๔ ค่าตอบแทนการเขียนหนังสือการสานเสวนาฉบับสมบูรณ์
๕ ค่าตอบแทนวิทยากรการสานเสวนา ((๒ วัน X ๑ ครัง้ ) + (๑ วัน x ๓ ครัง้ )) X ๔,๐๐๐ บาท
๖ ค่าตอบแทนผูช้ ่วยวิทยากรการสานเสวนา
((๒ วัน X๑ ครัง้ )+(๑ วัน x ๓ ครัง้ )) X ๓ คน X ๒,๐๐๐ บาท
งบดําเนินงาน : ค่าใช้สอย
๑ ค่าจัดพิมพ์คู่มอื ผูเ้ รียนและผูส้ อน ๕๐,๐๐๐ X ๒ เล่ม (ฉบับละ ๕๐๐ เล่ม)
๒ ค่าจัดทําวีซดี ี ๕๐๐ แผ่น
๓ ค่าจัดพิมพ์หนังสือฉบับสมบูรณ์ จํานวน ๒,๐๐๐ เล่ม
๔ ค่าจัดประชุมประเมินผล วิทยากรและคู่มอื การเรียนการสอน
๕ ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นําเสนอเป็ นนโยบายสาธารณะ
๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมวิทยากร ๗๐,๘๐๐ บาท X ๑ ครัง้
๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมทดลองปฏิบตั ิ ๔๑,๖๐๐ บาท X ๒ ครัง้
ค่าวัสดุอปุ กรณ์สาํ นักงาน
ค่าสาธารณู ปโภค (โทรศัพท์ โทรสาร อินเตอร์เนต ไปรษณีย)์
รวม (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

จํานวนเงิน (บาท)
๑๙๔,๐๐๐
๖๔,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๔๔๔,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๗๐,๘๐๐
๘๓,๒๐๐
๑๖,๐๐๐
๑๖,๐๐๐
๖๗๐,๐๐๐

หมายเหตุ
๑. ข้อ ๒. รวมผูท้ จ่ี ะเข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นวิทยากรทัง้ หมด ๓๐ คน แบ่งเป็ น ข้าราชการ ๕ คน อาจารย์ ๑๐
คน ผูน้ าํ ศาสนาพุทธ ๕ คน ผูน้ าํ ศาสนาอิสลาม ๕ คน เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรพัฒนาเอกชน ๕ คน
๒. ข้อ ๕ – ข้อ ๗ ผูไ้ ด้รบั การฝึ กอบรมเป็ นวิทยากรจะได้ไปฝึ กสอนให้กบั กลุม่ เป้ าหมาย ๓ กลุม่ โดยแบ่ง
วิทยากรฝึ กสอนออกเป็ น ๓ กลุม่ ดังนี้
- กลุม่ ที่ ๑ วิทยากรประกอบด้วย ข้าราชการ ๕ คน และอาจารย์ ๕ คน อบรมให้กบั ข้าราชการและ
ราษฎร จัดโดยกองประชาสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี จํานวน ๒ ครัง้ ครัง้ ละ ๒๓๐ คน
- กลุม่ ที่ ๒ วิทยากรประกอบด้วย ผูน้ าํ ศาสนา ๑๐ คน และอาจารย์ ๕ คน นําการเสวนาให้กบั นักจัด
รายการวิทยุ – ข้าราชการพลเรือนและความมันคงในพื
่
้นทีจ่ าํ นวน ๒๐ คน
- กลุม่ ที่ ๓ วิทยากรประกอบด้วย เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรพัฒนาเอกชน ๕ คน และอาจารย์ ๕ คน อบรม
ให้กบั ผูน้ าํ ชุมชน-ศาสนา นักจัดรายการวิทยุทวประเทศ
ั่
และข้าราชการจํานวน ๒๐ คน
๑๑

หมายเหตุ
๑. งบดําเนินงาน ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ๑ ครัง้
๒. การอบรมวิทยากร มี ผูเ้ ข้ารับการอบรม ๓๐ คน คณะทํางาน ๕ คน รวม ๓๕ คน
๓. การอบรม ฝึ กสอน ๓ ครัง้ ผูเ้ ข้ารับการอบรม ๒๐ คน วิทยากรฝึ กสอน ๑๐ คน คณะทํางาน ๕ คน รวม ๓๕ คน
๔. มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการอบรม ๒ วัน ๑ คืน สําหรับการอบรมวิทยากร (๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘)
๑) ค่าทีพ่ กั ๙๐๐ บาท X ๑๗ ห้อง X ๑ คืน
= ๑๕,๓๐๐ บาท
๒) ค่าอาหาร ๒๐๐ บาท X ๓ มื้อ X ๓๕ คน
= ๑๕,๗๕๐ บาท
๓) อาหารว่าง ๔๐ บาท X ๒ มื้อ X ๒ วัน X ๓๕ คน
= ๕,๖๐๐ บาท
๔) ค่าห้องประชุม ๓,๐๐๐ บาท X ๒ วัน
= ๖,๐๐๐ บาท
๕) ค่าเช่า LCD ๑,๐๐๐ บาท X ๒ วัน
= ๒,๐๐๐ บาท
๖) ค่าเดินทางผูเ้ ข้าร่วมอบรม
= ๑๒,๐๐๐ บาท
๗) ค่าเดินทางวิทยากรและผูช้ ่วย ๒ คน X ๖,๐๐๐ บาท
= ๑๒,๐๐๐ บาท
๗) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
= ๒,๑๕๐ บาท
รวม
= ๗๐,๘๐๐บาท
๕. สําหรับการอบรมทดลองฝึ กนักฝึ กอบรม ๔ ครัง้ จะอบรมครัง้ ละ ๑ วัน สํานักประชาสัมพันธ์ จังหวัดปัตตานี จะ
เป็ นเจ้าภาพจัดให้ ๒ ครัง้ ในวันที่ ๒๕ และ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และ ศพส. รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ๒ ครัง้
๑) ค่าทีพ่ กั ๙๐๐ บาท X ๒ ห้อง X ๑ คืน
= ๑,๘๐๐ บาท
๒) ค่าอาหาร ๒๐๐ บาท X ๑ มื้อ X ๓๕ คน
= ๗,๐๐๐ บาท
๓) อาหารว่าง ๔๐ บาท X ๒ มื้อ X ๑ วัน X ๓๕ คน
= ๒,๘๐๐ บาท
๔) ค่าห้องประชุม ๓,๐๐๐ บาท X ๑ วัน
= ๓,๐๐๐ บาท
๕) ค่าเช่า LCD ๑,๐๐๐ บาท X ๑ วัน
= ๑,๐๐๐ บาท
๖) ค่าเดินทางผูเ้ ข้าร่วมอบรม
= ๑๒,๐๐๐ บาท
๗) ค่าเดินทางวิทยากรและผูช้ ่วย ๒ คน X ๖,๐๐๐ บาท
= ๑๒,๐๐๐ บาท
๗) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
= ๒,๐๐๐ บาท
รวม
= ๔๑,๖๐๐บาท

๑๒

การอบรมวิทยากรสานเสวนา
วันที่ ๑๙ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๐๐- ๒๐ . ๓๐ น.
ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี
โดย
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วทิ ยาเขตปัตตานี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีได้จดั ให้มกี ารอบรมวิทยากรสานเสวนาแก่ขา้ ราชการ ทหาร ตํารวจ นักวิชาการ ผูน้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ ชุมชน
ผูน้ าํ นักศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการใช้กระบวนการสานเสวนาใน
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
การอบรมมีข้ นึ ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานีโดยได้รบั เกียรติจาก รศ.ผดุงยศ ดวงมาลา รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็ นประธานเปิ ดงาน และมี ผศ. ดร. ปาริชาด
สุวรรณบุบผา จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นวิทยากรสานเสวนา
ประธานคาดหวังว่าการจัดการอบรมจะทําให้ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามรถนํากระบวนการสานเสวนาไปใช้
ในสถานการณ์จริงได้อย่างประสบผลสําเร็จ
เพราะการสานเสวนาเป็ นเครื่องมือการเรียนรูค้ วามแตกต่าง
หลากหลาย ด้วยท่าทีทม่ี จี ุดยืนต่างกัน แต่ฟงั และเข้าใจกันมากขึ้น
วัตถุประสงค์ในการอบรมในครัง้ นี้มี ๔ ประการคือ ๑. อบรมวิทยากรผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ๒ . ผลิต
คู่มอื ผูเ้ ข้าอบรมและวิทยากร ๓ . เพือ่ การเรียนรูร้ ่วมกันทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพือ่ ลดปัญหาความ
รุนแรงในภาคใต้ โดยผ่านกระบวนการสานเสวนา ๔. เพือ่ ให้รูจ้ กั การนํากระบวนการสานเสวนามาใช้ในการลด
ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงอื่น ๆ
การอบรมเริ่มด้วยการแนะนําตัวเพือ่ สร้างความคุน้ เคย จากนัน้ ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา
วิทยากรสานเสวนาได้บรรยายทบทวนสาระของการสานเสวนา ว่าการสานเสวนาเป็ นการฟังอย่างลึกซึ้ง โดย ฟัง
ตัวเอง ฟังคนอื่น และฟังความเงียบเพือ่ ให้เข้าใจสิง่ ที่ตนเองฟัง และว่าหัวใจสําคัญประการหนึ่งของการทําสาน
เสวนาคือการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย วิธคี ิดแบบยอมรับ คือเคารพในตัวตนและความแตกต่างของ
ผูอ้ ่นื อย่างทีเ่ ขาเป็ นเขา ต้องยอมรับเขา อย่างเขาเป็ นเขา ไม่เอากรอบของเราไปใส่เขา และยอมรับว่าทางเลือก
วิถชี วี ติ ของทุกคน ล้วนมีค่าในตัวเอง และสามารถทําให้เขามีความสุขได้
ทัง้ นี้ผศ. ดร. ปริชาด สุวรรณบุบผา ยังชี้ให้เห็นความสําคัญของวิทยากร ว่าเป็ นผูท้ าํ ให้เกิดการเรียนรู ้
กระบวนการสานเสวนาซึง่ เป็ นการเรียนรูต้ ลอดชีวติ วิทยากรเป็ นผูก้ ระตุน้ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ เป็ นผูส้ อน
เป็ นผูบ้ รรยายรวมทัง้ เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้
ขณะเดียวกันผูส้ อนมีหน้าทีก่ ระตุน้ ให้ผูเ้ รียนไปหาความรูไ้ ด้
เพราะฉะนัน้ วิทยากรเป็ นผูส้ อนในขณะเดียวกันก็เป็ นผูฝ้ ึ กงานด้วย
ผูเ้ ข้าอบรมได้ร่วมทํากิจกรรมเพื่อฝึ กการเป็ นวิทยากรสานเสวนาทีด่ ี รวมทัง้ แบ่งกลุม่ ระดมความคิด
จัดสานเสวนาภายใต้โจทย์ท่กี าํ หนด เพือ่ ฝึ กการใช้กระบวนการสานเสวนา การสังเกต การหาเงือ่ นไขปัจจัย การ
๑๓

วิเคราะห์ การแก้ปญั หาเฉพาะหน้าเมือ่ เข้าสู่สถานการณ์ การใช้คาํ พูดในการควบคุมสถานการณ์เพราะผูส้ าน
เสวนาเป็ นผูท้ อ่ี ยู่ท่ามกลางความแตกต่างทางความคิดของสองฝ่ าย
ทัง้ นี้ผูเ้ ข้าอบรมต่างเล็งเห็นประโยชน์ของการอบรม และความสําคัญกระบวนการสานเสวนา และ
ยอมรับว่า
การสานเสวนาน่าจะเป็ นหนึ่งของทางออกทีด่ ใี นการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งไม่ว่าใน
ระดับประเทศ ชุมชน หรือครอบครัว
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความรุนแรงในสามจังหวัดชานแดนภาคใต้ อันมีสาเหตุมาจากเงื่อนไข
ปัจจัยหลายประการ ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา ก็อาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้เกิดความ
เข้าใจผิด ความบาดหมาง และความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจจนกระทัง่ กลายเป็ นความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ข้าราชการและประชาชนทัง้ ชาวไทยพุทธและมุสลิม
การเสวนา เป็ นการเรียนรู ้ เพือ่ เข้าใจความแตกต่างหลากหลาย เป็ นทัง้ “เครื่องมือ” และ “วิธีการ”
ในการเสริมสร้าง “สันติวธิ ี” แบบหนึ่งด้วยท่าทีท่ผี ูน้ าํ มีจุดยืนต่างกัน “ฟัง” และสร้างความสัมพันธ์อย่างใหม่ท่ี
จะเรียนรูแ้ ละเข้าใจผูอ้ ่นื มากขึ้น
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ีได้ตระหนักถึงความสําคัญในการให้ความรู ้ ความเข้าใจดังกล่าว จึงได้
จัดการฝึ กการอบรมเพื่อเตรียมการสู่การสานเสวนา โดยได้จดั การฝึ กอบรมทหาร ตํารวจ ข้าราชการ ผูน้ ํา
นักศึกษา ผูน้ าํ ชุมชน และผูน้ าํ ศาสนา มาเป็ นระยะเวลาหนึ่งแล้วนัน้
เพือ่ ให้การอบรมและการเผยแพร่ความรู ้ ความเข้าใจและทักษะในการเตรียมการสานเสวนา เพื่อ
การนําไปใช้ในสถานการณ์จริงประสบผลสําเร็จ และสามารถนําไปใช้ได้มากขึ้น ศูนย์ ฯ จึงดําริให้จดั การ
ฝึ กอบรมผู น้ ําหรือผู ท้ ่ีจ ะสามารถถ่ ายทอดความรู ้ ความเข้าใจ เรื่องสานเสวนาดัง กล่าวในหมู่บุคคลและ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับความขัดแย้งและความรุ นแรง โดยศู นย์ฯ จะจัดทําคู่ มือ การทําสานเสวนา ชุดฝึ กอบรมอัน
ประกอบด้วยแผนการสอน/การอบรม พร้อมสื่อและอุปกรณ์ประกอบการอบรมในรู ปของซีดี และเอกสาร
ประกอบการสอนฉบับสมบูรณ์ในรูปของหนังสือในโอกาสต่อไป
วิสยั ทัศน์
เป็ นโครงการทีจ่ ดั อบรมเพือ่ สร้าง “วิทยากร” ผูส้ ามารถถ่ายทอด ฝึ กอบรมและประยุกต์
ใช้กระบวนการสานเสวนาให้แพร่หลาย ให้สามารถนําหลักและกติกาไปใช้ให้กลมกลืนในชีวติ ปกติ
ของบุคคลและชุมชน
พันธกิจ
โครงการฝึ กอมรมนี้มพี นั ธกิจทีจ่ ะส่งเสริมการประยุกต์ใช้กระบวนการสานเสวนาเพือ่ การลดปัญหา
ความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดภาคใต้ โดยการสร้าง “ต้นแบบ” ของบุคลากร “สานเสวนา” พร้อม
กับการผลิตคู่มอื และหนังสือเกี่ยวกับการสานเสวนาเพือ่ การเผยแพร่และนําไปใช้ได้จริง

๑๔

วัตถุประสงค์
๕. เพือ่ อบรมวิทยากรผูท้ จ่ี ะถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจเรื่องสานเสวนา
๖. เพือ่ ผลิตคู่มอื สําหรับผูเ้ ข้าอบรมและสําหรับวิทยากรเรื่องการสานเสวนา
๗. เพื่อ การเรียนรู ร้ ่ วมกันทัง้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพื่อ ช่ วยลดปัญหาความรุนแรงภาคใต้ โดยผ่าน
กระบวนการสานเสวนา ซึง่ จะใช้สาํ หรับผูเ้ ข้าอบรมและสําหรับวิทยากร
๘. เพือ่ ให้รูว้ ธิ นี าํ กระบวนการสานเสวนามาใช้ในการลดปัญหาความขัดแย้งและปัญหาอื่นๆ
หลักคิดและความเชื่อพื้นฐาน
๑. สานเสวนาเป็ นกระบวนการสันติวธิ ี
๒. บุคคลทุกภาคส่วน สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการสานเสวนาได้ไม่ว่าเป็ นบุคคลในภาคราชการ
ทหาร ตํารวจ นักวิชาการ ชาวบ้าน นักบวช ศาสนิกชน ของศาสนาต่างๆ
๓. สานเสวนาเป็ นกระบวนการเรียนรูท้ ่ตี ่อเนื่อง และควรประกอบด้วยการนําไปปฏิบตั ิได้
๔. สานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบสุดท้าย แต่สามารถเอื้อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในด้านความ
เข้าใจเพือ่ ร่วมมือ การป้ องกัน และการแก้ไข ถ้าขัน้ ตอนและการเตรียมตัวของผูร้ ่วม
สานเสวนาอยู่ในเงือ่ นไขที่เหมาะสม
สาระการอบรม
๑. กระบวนการสานเสวนา
๒. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการ
๓. กิจกรรมเพือ่ ชี้ประเด็นการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
๔. กติกาการสานเสวนา
๕. กิจกรรมเพือ่ ทดสอบการฟังอย่างลึกซึ้ง
๖. กิจกรรมเพือ่ การวิเคราะห์/นํากฎกติกาไปใช้ในสถานการณ์จริง
๗. การแสดงบทบาทสมมุตเิ พือ่ อยู่ในกระบวนการสานเสวนา
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
๑. สามารถพัฒนาบุคลากรให้สามารถความเข้าใจ และเผยแพร่ความรู ้ ความเข้าใจเรื่องสานเสวนา
แก่ผูอ้ ่นื ได้
๒. ผลิตชุดฝึ กอบรมเรื่องการสานเสวนา ประกอบด้วยคู่มอื แผนการฝึ กอบรม สือ่ และอุปกรณ์การ
อบรม
๓. ผลิตเอกสารในรูปของหนังสือเกี่ยวกับกระบวนการสานเสวนาเป็ นภาษาไทยฉบับสมบูรณ์

๑๕

๔. สามารถเผยแพร่การสานเสวนาให้แพร่หลาย อันเป็ นการเรียนรูเ้ พือ่ การลดความขัดแย้งด้วยสันติ
วิธี
๕. สามารถนํากระบวนการสานเสวนาไปใช้ในการลดปัญหาความขัดแย้ง
วิธีการอบรม
๑. การบรรยาย
๒. งานกลุม่ /การระดมสมอง
๓. การนําเสนอทีแ่ สดงว่ามีการรับฟัง การยอมรับความหลากหลาย หรือการข้ามพ้นกรอบอ้างอิงของ
แต่ละคน
๔. การแสดงบทบาทสมมุติ
๕. การแสดงบทบาทเป็ นวิทยากรโดยทําเป็ นแบบฝึ กหัดรายกลุม่
๙. ผูเ้ ข้าอบรม

ทหาร ตํารวจ ข้าราชการ นักศึกษา ชาวบ้าน และผูน้ าํ ศาสนาชาวไทย พุทธ/ คริสต์/
มุสลิม ซึง่ เป็ นผูผ้ ่านการอบรมการเตรียมตัวก่อนการสานเสวนา ยกเว้นบางกรณีท่ี
พิจารณาตามความเหมาะสม
๑ ๐. จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
๕๕ คน
๑ ๒ . การประเมินผล
๑. โดยการสังเกตระหว่างการอบรม
๒ . การสาธิต และฝึ กหัดเป็ นวิทยากร
๓ . การวัดผลจากการทดลองปฏิบตั ิเป็ นวิทยากรในงานอบรมประชาสัมพันธ์จงั หวัด
ปัตตานี วันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘

๑๖

สรุปผลการอบรม
ประธานกล่าวเปิ ดงาน จากนัน้ วิทยากรเชิญผูเ้ ข้าอบรมสงบจิตเพื่อการเริ่มต้นทีด่ ี
กิจกรรมแนะนํ าตัว โดยให้แนะนําตัวคนที่นงั ่ ด้านข้างของตน
ทบทวนสาระของการสานเสวนาโดยผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา
วิทยากรเป็ นผูท้ าํ ให้เกิดการเรียนรูก้ ระบวนการสานเสวนาซึง่ เป็ นการเรียนรูต้ ลอดชีวติ วิทยากรเป็ นผู ้
กระตุน้ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู ้ วิทยากรเป็ นผูส้ อน เป็ นผูบ้ รรยายรวมทัง้ เป็ นผูถ้ ่ายทอดความรู ้ ขณะเดียวกัน
ผูส้ อนมีหน้าทีก่ ระตุน้ ให้ผูเ้ รียนไปหาความรูไ้ ด้ดว้ ย เพราะฉะนัน้ วิทยากรเป็ นผูส้ อนในขณะเดียวกันก็เป็ นผู ้
ฝึ กงาน
กิจกรรมเพือ่ ความเข้าใจความแตกต่างหลากหลาย
ทฤษฎีไข่ดาว
คนเปรียบเหมือนไข่ดาว มีตวั ตนอยู่ขา้ งใน บางครัง้ ไม่อยากให้ใครเข้ามายุ่ง หรือรูส้ กึ ดีกบั บางคน
ยอมให้บางคนเข้ามาสัมผัสความรูส้ กึ ลึก ๆ ส่วนทีเ่ ป็ นไข่ดาวเป็ นเขตสบายซึง่ แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคน
รูส้ กึ สบายเวลาทีอ่ ยู่ใกล้ผูห้ ญิงด้วยกัน บางคนอยู่ใกล้คนทีพ่ ูดภาษามลายูดว้ ยกันแล้วไม่รูส้ กึ อึดอัด เขตทีอ่ ยู่
นอกไข่ดาวเป็ นเขตกระทะหรือเสีย่ ง ทฤษฎีน้ ีบอกว่าต้องพยายามก้าวเข้าสู่เขตเสี่ยง เพือ่ ขยายขอบเขตสบายให้
กว้างขึ้น เหมือนการเป็ นนักสานเสวนา ทัง้ นี้ถา้ มีคนมาพูดตรงข้าม เราอาจทําอะไรไม่ถกู หรือเราอาจไม่อยากเข้า
ไปอยู่ในสถานการณ์นนั้ แต่ก็ตอ้ งค่อย ๆ ฝึ กฝนให้ ๒ ฝ่ าย เกิดการรับฟังกันและกัน เมือ่ ทําบ่อย ๆ ขึ้น เขต
สบายก็จะขยายออกไป แต่กจ็ ะไม่พยายามเลยเขตเสีย่ งออกไปไกล เพราะจะเข้าสู่เขตสบาย เพราะอาจจะทําให้
เกิดการทะเลาะกันและมีความรุนแรงเกิดขึ้น
ทบทวนสาระของการสานเสวนา(ต่อ)โดย ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา
กระบวนการสานเสวนาคือ กระบวนการทีม่ คี นสองคน หรือสองกลุม่ ขึ้นไปที่เชื่อต่างกันมาอยู่ดว้ ยกัน
ความแตกต่างเป็ นเรื่องปกติ ดังนัน้ เราต้องยอมรับเขาอย่างทีเ่ ขาเป็ น ทําอย่างไรเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ วิธี
คิดแบบยอมรับ ๑. คือเราจะเคารพในตัวตนและความแตกต่างของผูอ้ ่นื อย่างทีเ่ ขาเป็ นเขา ๒ . เราต้องยอมรับ
เขา อย่างเขาเป็ นเขา ไม่เอากรอบของเราไปใส่เขา และยอมรับว่าทางเลือก วิถชี วี ติ ของทุกคน ล้วนมีค่าในตัวเอง
และสามารถทําให้เขามีความสุขได้
ทฤษฎีสานเสวนาเดวิด โบห์ม คือการฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังตัวเอง เสร็จแล้วเราก็ฟงั ผูอ้ ่นื ที่มกี รอบอ้างอิง
ต่างจากเราโดยฟังจากกรอบอ้างอิงของเขา ตัดกรอบอ้างอิงของเราไปชัว่ คราว ไม่เอาตัวเราไปตัดสินถึงแม้จะไม่
เห็นด้วย ต่อไปคือฟังความเงียบ เป็ นการฟังผลการฟังทัง้ ของผูอ้ ่นื และตัวเอง
กฎสานเสวนาของ สวิดเลอร์
๑. ไม่มวี าระซ่อนเร้น จริงใจ
๑๗

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ปฏิบตั ติ ่อคู่สนทนาแบบคนกันคน
ไม่มปี มด้อย ปมโด่ง ทุกคนเท่าเทียมกันให้โอกาสเท่า ๆ กัน
คงจุดยืนของเรา แต่พร้อมทีจ่ ะเปิ ดใจฟังความแตกต่างหลากหลาย
ฟังเหตุผลซึง่ กันและกัน ไม่ตดั สินคนอื่นก่อน
ใจกว้างยอมรับฟังคําวิพากษ์วจิ ารณ์
ซือ่ สัตย์ต่อคู่สนทนา ซือ่ สัตย์ต่อจุดยืนของตัวเอง แต่ไม่ยอมรับอะไร เพราะไม่อยากขัดแย้ง
ไว้ใจผูอ้ ่นื ว่าเขาก็มเี หตุผลและสามารถหาทางออกได้และเป็ นสิง่ ที่ดขี องเขาเหมือนกัน
การสานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบสุดท้ายของทุกเรื่อง

กิจกรรมเพื่อเรียนรู ้ กรอบอ้างอิงเชิงอํานาจ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้เข้าใจความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
เงือ่ นไข ๑. จับคู่
๒ . ให้คนทีห่ นึ่งนัง่ คนทีส่ องยืน สังเกตความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึ้น ขณะนัง่ และยืน
๓ . สลับกัน
๔. ปรึกษากันว่าจะเลือกท่าไหน หรือตําแหน่งใด
ผลของกิจกรรม
รอบแรก ผูท้ น่ี งั ่
- รูส้ กึ สบายดี แต่กลัวกางเกงเปื้ อน
- รูส้ กึ ยากทีจ่ ะสือ่ สารเหมือนมีช่องว่าง
- รูส้ กึ ดี
- รูส้ กึ ว่าคนข้างบนมีอาํ นาจกว่าเรา
- เห็นความแตกต่าง เหมือนถูกบังคับควบคุม กดดัน ไม่ค่อยสบายใจ
ผูท้ ย่ี นื
- รูส้ กึ มีความเหลือ่ มลํา้ และเกรงใจ
- รูส้ กึ มองข้ามเขาไป
- ช่องว่างระหว่างวัย อาจจะเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาํ ให้แตกต่าง และการสือ่ สารจะยาก คนข้างบน ถ้ามอง
ผ่าน ๆ จะไม่เห็นอะไรเลย แต่สงั เกตดูว่าคนข้างล่างก็พยายามจะสือ่ สารกับคนข้างบน แต่บางทีก็
อาจจะไม่ได้รบั การใส่ใจ
- รูส้ กึ โดดเดี่ยว และรูส้ กึ เห็นใจคนข้างล่าง เพราะเขาอยู่ตาํ ่ กว่าเราต้องมีความกดดันบางอย่าง
เปลีย่ นตําแหน่ง
ผูท้ ย่ี นื
- รูส้ กึ ไม่กล้าสบตา
๑๘

-

รูส้ กึ แตกต่างกัน เมือ่ สักครู่รูส้ กึ ตัวเล็กและไม่เท่าเทียม
รูส้ กึ เกิดความเหลีย่ มลํา้ โดยเฉพาะทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่เหมือนกัน รูส้ กึ เกรงใจ
รูส้ กึ เปิ ดโล่งขึ้นมาเหมือนเรามีอาํ นาจขึ้นจากทีน่ งั ่ แล้วมายืนแตกต่างโดยสิ้นเชิง
เมือ่ นัง่ เงยหน้าขึ้นมามองเห็นทหารก็รูส้ กึ เกรงใจมากและรูส้ กึ ว่าท่านมีอาํ นาจ มีบารมี พอมาอยู่
ข้างบนในฐานะพลเรือนอยากเข้าใจ ลงไปข้างล่าง
ผูท้ น่ี งั ่
- รูส้ กึ ตัวเองตํา่ ต้อย น่าสงสาร ความเป็ นผูน้ าํ ก็หมด
- รูส้ กึ สังคมถ้าเป็ นเช่นนี้เดือดร้อนมาก ๆ ถ้าไม่มคี วามเป็ นมนุ ษย์ทเ่ี ท่าเทียมกัน ความสงบก็จะยาก
- รูส้ กึ อึดอัดเหมือนถูกบังคับให้นงั ่
หาตําแหน่งทีเ่ หมาะสม
- ทัดเทียมกันดี
- ปกติดี
กิจกรรมกลุ่ม ผูเ้ ข้าอบรมแบ่งกลุม่ ระดมความคิดหาลักษณะตัวอย่างทีเ่ ป็ นอํานาจสัมพันธ์ เพือ่ เชื่อมโยง
ประเด็นความหลากหลาย และอํานาจเข้ากับกระบวนการสานเสวนา
ผลที่จากได้การระดมความคิด
- นักการเมืองกับประชาชน
- ความสัมพันธ์ระหว่างเพศชายและหญิง
- ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงาน เช่น ทหารกับคนธรรมดา
- เรื่องการศึกษา ผูม้ กี ารศึกษาสูงจะมีอาํ นาจมากกว่าผูท้ ด่ี อ้ ยการศึกษา
- คนรวยกับคนจน
- รัฐบาลกับฝ่ ายค้าน รัฐบาลมีสทิ ธิทางด้านต่าง ๆ แต่ฝ่ายค้านมีนอ้ ยกว่า
- คนทีพ่ ดู ภาษาเดียวกันจะเข้าถึงอํานาจหรือเข้าไปหากลุม่ ทีม่ อี าํ นาจได้ดกี ว่า
- กลุม่ นักธุรกิจกับเกษตรกร นักธุรกิจจะมีโอกาสมากกว่าเกษตรกรชาวนา
- วัฒนธรรมประเพณีรูปแบบโดยสังคมไทยส่วนใหญ่กบั สังคมทีน่ ่ีจะมีความแตกต่างกัน
- การศึกษา
- คนพูดเก่งกับคนพูดไม่เก่ง คนพูดเก่งจะมีโอกาสกว่าคนพูดไม่เก่ง
- คนเลวกับคนดี คนเลวจะคิดว่าทําอะไรก็ถูกทุกอย่าง ส่วนคนดีจะไตร่ตรองคิดแล้วคิดอีก
ความแตกต่างเชิงอํานาจ โดย คุณดวงหทัย ชาติพทุ ธิกลุ
แหล่งทีท่ าํ ให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอํานาจเรียกว่าแหล่งของอํานาจ เช่น คนรวย-คนจน แหล่งที่มาของ
อํานาจคือฐานะทางเศรษฐกิจ ผูห้ ญิงผูช้ าย แหล่งของอํานาจคือเพศ การศึกษาก็คือระดับการศึกษาที่เป็ นแหล่ง
๑๙

ของอํานาจ ฝ่ ายค้านกับรัฐบาลหรือทหารตํารวจกับประชาชน แหล่งของอํานาจก็คือตําแหน่ง สถานภาพทาง
สังคม รวมทัง้ ชาติสกุลหรือชาติพนั ธุ ์ รวมทัง้ รูปร่างหน้าตาก็เป็ นแหล่งของอํานาจ นอกจากนี้กม็ ลี กั ษณะทาง
กายภาพด้วย เช่น ความมันคงทางจิ
่
ตใจ คุณธรรม ความใจกว้าง ใจแคบ เหล่านี้ลว้ นเป็ นแหล่งอํานาจของแต่
ละคน
แนวคิดเกี่ยวกับอํานาจของสตาร์ ฮอก
๑. อํานาจเหนือกว่า Power over การทีบ่ ุคคลหรือกลุม่ ใช้แหล่งอํานาจไม่ว่าจะเพศ อายุ พรรคพวก
การศึกษา เพือ่ ใช้ในการควบคุมแสวงหาประโยชน์ นิยามประสบการณ์หรือตัดสินใจ
๒. อํานาจร่วม power sharing คือ การทีค่ นและกลุม่ ใช้แหล่งอํานาจทีต่ นมีเพือ่ ตัดสินใจรวมกับคน
หรือกลุม่ อื่น หรือสนับสนุ นคนหรือกลุม่ อื่น
๓. อํานาจภายใน คือแหล่งอํานาจทีบ่ คุ คลมีอยู่และคนอื่นไม่สามารถแย่งเอาไปได้ เป็ นคุณภาพภายใน
ของเรา เช่นประสบการณ์ ความมันใจ
่ ข้อมูล ความรัก ความกรุณา ความสามัคคี
กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิดหาหัวข้อจัดสานเสวนา
ผลของกิจกรรมกลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ ภาษาและวัฒนธรรมประเพณี วิธกี ารคือ ๑. การสร้างบรรยากาศเปิ ดใจในการพูดคุยทัง้ สอง
ฝ่ ายร่วมกัน ๒ . ต้องยอมรับในคุณค่าของวัฒนธรรมภาษา และประเพณีของกันและกัน ๓ . โน้มน้าวและ
ปรับทัศนคติเพือ่ ให้เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ีต่อกัน อยู่ในแผ่นดินเดียวกัน แต่มภี าษาวัฒนธรรมต่างกัน จําเป็ นอย่างยิง่
ทีจ่ ะต้องสร้างบรรยากาศเพือ่ เปิ ดใจซึง่ กันและกัน
กลุ่มที่ ๒ จากทฤษฎีไข่ดาว ดูทเ่ี ขตเริ่มต้นตัง้ แต่แรกคือตัวตน เขตสบายและเขตเสี่ยง จะได้ทม่ี าที่
ไปคือการที่คนทุกคนจะมีจดุ ของแต่ละคน ถ้าเอามารวมกันโดยทุกคนยอมรับก็จะเกิดทฤษฎีไข่เจียว คือการ
รวมกันระหว่างตัวตนกับเขตสบายคือไข่แดงและไข่ขาวรวมกัน และเขตปลอดภัย เขตเสีย่ งคือกรณีใส่นาํ้ มันลง
ไป ถ้ามันเกินเลยไป ไข่เจียวก็จะไหม้
กลุ่มที่ ๓ นําอํานาจและความแตกต่างหลากหลายเข้าสู่กระบวนการสานเสวนา เจ้าหน้าทีแ่ ละ
ประชาชน ผูม้ อี าํ นาจในพื้นที่ เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น โต๊ะอิหม่าม เจ้าหน้าที่ สาเหตุการสานเสวนาคือมีความ
หวาดระแวงเกิดขึ้น ทัง้ เจ้าหน้าทีแ่ ละประชาชนหลายฝ่ ายเข้ามาร่วมกันเพือ่ ทีจ่ ะสานเสวนา หลักคืออธิบาย
กระบวนการสานเสวนาให้ทกุ ฝ่ ายฟัง เหตุผลของเจ้าหน้าทีค่ ือเป็ นอย่างไร ประชาชนต้องการอะไร ทัง้ สองฝ่ าย
ต้องลดทิฐแิ ละอคติของตน มายอมรับความชอบธรรม แสวงหาจุดร่วมว่าทําอย่างไรจึงจะเกิดสันติได้
กลุ่มที่ ๔ ใช้รูปสือ่ ความหมาย ในตัวอํานาจที่หลากหลายมีจุดร่วมของมันอยู่ เหมือนวิสกี้ ถ้าจะดื่ม
วิสกี้อย่างเดียวก็ไม่อร่อย ต้องผสมโซดากับนํา้ แข็ง เหมือนกระบวนการสานเสวนาทีจ่ ะดึงความแตกต่างออกมา
ใช้ร่วมกัน โดยวิทยากรเป็ นผูด้ าํ เนินการนําความแตกต่างมาปรับให้พอดีกนั และนํามาสู่การปฏิบตั คิ ือดึงอํานาจ
ทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลายให้มาเข้าสู่ความสมดุล จะเกิดประโยชน์ในการปฏิบตั ไิ ด้

๒๐

กลุ่มที่ ๕ อํานาจอยู่ทต่ี วั บุคคล อํานาจในทีน่ ้ ีหมายถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ไม่ว่าจะ
เป็ นชนชัน้ ล่างของปิ รามิด หรือระดับสูงสุด ซึง่ รวมถึงอํานาจกลไกของรัฐ จากระดับล่างของการปฏิบตั กิ ารไปถึง
ระดับสัง่ การ แบ่งออกเป็ นส่วนความเป็ นบวก เช่น การเสริมสร้างชุมชนหรือการช่วยเหลือ ส่วนในด้านลบ ซึง่
จะเป็ นภาระของสังคม และทําให้เกิดปัญหาตามมา ทําอย่างไรจึงจะผลัดลบมาเป็ นบวกให้ได้
กลุ่มที่ ๖ อํานาจมีความแตกต่างหลากหลายทัง้ เชิงบวกและเชิงลบ ความหลากหลายคือคนในสังคม
เพราะฉะนัน้ ทําอย่างไรให้มจี ดุ เชื่อมหรือรวมกัน คือกระบวนการสานเสวนา มองว่าความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
ความหลากหลายต่าง ๆ จะมารวมอยู่ในจุดเดียวกันในเรื่องจากการทําการสานเสวนา
สรุปโดยผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา
การจัดสานเสวนาหลีกเลีย่ งการครอบงําระหว่างคนทีม่ อี าํ นาจ โดยอํานาจนัน้ ยังมีอยู่ แต่ตอ้ งพยายาม
ให้เกิดอํานาจร่วมไม่ให้มกี ารครอบงําในการแสดงความคิดเห็น ให้มโี อกาสแสดงความคิดเห็นเท่า ๆ กัน หรือ
เกือบเท่าเทียมกัน ให้มสี ่วนร่วมทัง้ ๒ ฝ่ าย ทําให้เกิดความยุตธิ รรม เมือ่ ไหร่ท่ที าํ ให้เกิดความยุติธรรม เราจะ
จัดสานเสวนาโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ของคู่เสวนา เพราะฉะนัน้ การทําสานเสวนาที่ ชนะ
หมายถึงสถานการณ์ชนะ ไม่ใช่คนชนะ
กิจกรรมระฆัง... เสียงแห่งความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้เกิดการฟังอย่างลึกซึ้ง
เงือ่ นไข ๑. แบ่งกลุม่ ๆ ละ ๕ คน
๒. คนแรกเล่าเรื่อง “ความประทับใจทีเ่ กิดขึ้นเมือ่ ไม่นานมานี้” ยาว ๓ นาที ตามสัญญาณระฆัง
๓. สมาชิกในกลุม่ ฟังอย่างสะท้อนกลับ
๔. คนทีจ่ ะพูดต่อไป ต้องทวนคําพูดของคนแรกก่อน

ผลของกลุ่ม และการวิเคราะห์โดยผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา
กลุ่มที่ ๑ เนื้อหา คือ เรื่องครอบครัวและความภูมใิ จทีไ่ ด้มาอยู่ปตั ตานี ความระวังทีไ่ ด้เข้าหาชาวบ้าน และได
เข้าใจวัฒนาธรรม ภูมใิ จทีไ่ ด้วุฒกิ ารศึกษา ปัญหา คือ คนที่ ๓ เป็ นคนพูดน้อยจึงจบก่อนเวลา ปัญหาที่ ๒
คือ ผูใ้ หญ่ (อุสต๊าช) พูดภาษามลายู ฟังภาษาไทยไม่ถนัดจับความคนพูดก่อนหน้าไม่ได้ เลยเล่าเรื่องการเป็ น
ผูใ้ หญ่บา้ นของตนด้วยภาษาไทยงูๆปลาๆ คนถัดไปจึงฟังไม่รูเ้ รื่อง

๒๑

วิเคราะห์
ถ้าแต่ละคนมีกรอบอ้างอิงของตนเอง เวลาฟังจะเกิดความลําบากในการเข้าใจ ต้องอาศัยความใจกว้าง ความ
อดทนทีจ่ ะฟัง การฟังภาษาไม่เข้าใจกันไม่ใช่ความผิด แต่เป็ นความแตกต่างของภาษา ถ้าเราต้องการเข้าใจ
จะต้องตัดกรอบของเรา และพยายามฟังว่าเขาพูดอะไร
กลุ่มที่ ๒ ทุกคนอธิบายความได้ดี และต่อเนื่องตลอด ไม่มคี วามขัดแย้งในเนื้อความประทับใจต่างๆ ในกลุม่
มีการฟังอย่างลึกซึ้ง และมีการจดหัวข้อย่อย ทําให้สามารถเชื่อมต่อได้ดี
วิเคราะห์
ถึงแม้จะฟังต่างกัน แต่เมือ่ พยายามฟังอย่างตัง้ อกตัง้ ใจ ฟังอย่างไม่เอากรอบของตัวเองไปใส่ไว้ก่อน แล้วจะ
เข้าใจความหมายมากขึ้น จะรูส้ กึ ว่า กลุม่ เป็ นไมตรีสมานกัน
กลุ่มที่ ๓ ปัญหา คือศัพท์แพทย์ เป็ นศัพท์วชิ าชีพทําให้ฟงั ไม่เข้าใจ เช่นคําว่า ซีทอี าร์ แต่ละคนก็มกี ารศึกษา
ต่างๆกัน ต้องพยายามใช้คาํ พูดทีใ่ ห้คนฟังเข้าใจง่ายๆ
วิเคราะห์
กลุม่ นี้พดู ในกรอบของภาษา กรอบภาษาทีแ่ ตกต่างกันก็ตอ้ งใช้ความพยายามมากขึ้นทีจ่ ะฟังให้เข้าใจ
กลุ่มที่ ๔ คุณแม่ประทับใจเรื่องครอบครัว อีกคนจะพูดถึงว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาก็ตอ้ งจากไป แต่สง่ิ ทีเ่ ราเหลือไว้
ให้สงั คมคืออะไร คนต่อมาภูมใิ จกับคําสอนของแม่ทส่ี อนเอาไว้ให้เป็ นหลักในการดํารงชีวติ น้องวัยรุ่นประทับใจ
ทีไ่ ด้ไปเทีย่ วกระบีเ่ ป็ นครัง้ แรก อีกคนประทับใจทีม่ โี อกาสดีหลายๆอย่าง โดยเริ่มต้นจากครอบครัวทีด่ กี ่อน คน
สุดท้ายเลือกดําเนินชีวติ ตามที่ตนเองตัง้ ใจ ข้อสังเกต ทุกคนให้เกียรติเวลาทีค่ นอื่นพูด รักษาเวลาตามมาตรฐาน
บริหารเวลาที่ตนเองพูด จากนัน้ เล่าเรื่องของตนเองตรงประเด็นที่ให้ และมีการเห็นอกเห็นใจ
วิเคราะห์ ไม่มี
กลุ่มที่ ๕ ปัญหาคือ บางคนยังไม่เข้าใจการฟังอย่างลึกซึ้ง ต้องได้อธิบายอีกครัง้ จึงสามารถฟังได้อย่างลึกซึ้ง
และสรุปของแต่ละคนได้อย่างดี บางคนพูดถึงความประทับใจที่ไม่ประทับใจ คนต่อไปพูดว่าประทับใจใน
กระบวนการสานเสวนา ท่านต่อไปประทับใจที่ได้ทาํ งานกับพระ ส่วนคนต่อไปทํางานในพื้นทีอ่ นั ตรายกับพระ
และคนต่อไปประทับใจในการทํางานด้านมวลชนสัมพันธ์ ในพื้นทีข่ องตนเอง ท่านสุดท้ายประทับใจทีผ่ ลักดันใน
เรื่องการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน
วิเคราะห์ ไม่มี
กลุ่มที่ ๖ สิง่ หนึ่งทีเ่ ป็ นความพิเศษของกลุ่มนอกจากการฟังอย่างลึกซึ้งแล้ว กลุม่ มีลา่ มพิเศษแปลภาษามลายู
เป็ นภาษาไทย เพือ่ ความเข้าใจที่ตรงกัน นี่ก็เป็ น Deep listening ของกลุม่
วิเคราะห์ ไม่มี
๒๒

ชมตัวอย่างการสานเสวนา ฉายสไลด์ตวั อย่างการใช้การสานเสวนาเพือ่ แก้ปญั หาความขัดแย้งในชุมชน เรื่องป่ า
ชุมชน(ป่ าสมุนไพร) ที่ตาํ บลท่าเรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมือ่ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘
กิจกรรมกลุ่ม ระดมความคิดเห็น “วิทยากรทีพ่ งึ ประสงค์ควรเป็ นอย่างไร”
ผลของกิจกรรม
กลุม่ ที ่ ๑
- ความรู ้ ต้องรูว้ ่าเราพูดเรื่องอะไร
- ต้องรูว้ ่าคนฟังเป็ นใคร เช่น ถ้าเราพูดภาษาราชการกับชาวบ้าน เขาก็ฟงั ไม่เข้าใจ
- บุคลิกภาพ ต้องน่าเชื่อถือ
- มีกาลเทศะ รูจ้ กั วัฒนธรรมทีเ่ ขาเป็ นอยู่
- วิธกี ารนําเสนอ ทําอย่างไรทีจ่ ะให้เขาสนใจ
- ไม่มอี คติกบั ผูฟ้ งั ใจกว้าง สามารถแบ่งปันให้เขาให้เราได้
- ต้องมีมมุ มองความคิดกว้างไกล มีทศั นคติทด่ี ี มีความสัมพันธ์ท่ดี ใี นเรื่องนัน้ ๆ
- มีขอ้ มูลอ้างอิง เพือ่ ให้เห็นว่าเราศึกษามาพอสมควร
- การพูดน่าเชื่อถือ ชัดถ้อยชัดคํา น่าสนใจ
กลุม่ ที ่ ๒
- คนพูดและคนฟังต้องเข้าใจเนื้อหาทีจ่ ะนําเสนอแก่ผูฟ้ งั ได้ ไม่จาํ เป็ นต้องมีความรูส้ ูง แต่ตอ้ ง
สามารถเสริมสร้างความเข้าใจได้
- ทัศนคติของผูท้ จ่ี ะไปพูดกับคนอื่นได้ตอ้ งมี Optimistic มีมมุ มองในทางบวก อย่างทหารเข้าไป
ในหมู่บา้ น จะไปมองเขาเป็ นศัตรูไม่ได้ ต้องมองเหมือนเขาเป็ นมิตร เป็ นญาติ
- ทักษะความอ่อนโยน ชนะใจเขา ไม่ใช้ความรุนแรง
กลุม่ ที ่ ๓
- ความรู ้ ให้รูจ้ กั สภาพสังคมทีน่ นั ่ ว่ามีปญั หา เพือ่ ให้รูข้ อ้ มูลมากขึ้น สภาพเศรษฐกิจ การขอความ
ร่วมมือ
- วัฒนธรรมความเชื่อ
- ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์เบิกบาน แก้ปญั หาเฉพาะหน้าได้
- คิดเชิงบวก ไม่พดู ปมด้อยของผูเ้ ข้าอบรม ให้เกียรติในความคิด
- การแต่งกาย
- ตรงต่อเวลา มีกระบวนการในการจัดขัน้ ตอน มีลาํ ดับก่อนหลัง
- ไม่พดู ติดอ่าง ไม่พดู จาไร้สาระ การเริ่มและจบกระบวนการควรกล่าวลาเป็ นภาษาอิสลาม
๒๓

กลุม่ ที ่ ๔
- แรงจูงใจ ความเข้าใจหรือความต้องการ ความมุง่ มัน่
- ฝึ กทักษะในการเป็ นวิทยากรสานเสวนาในเรื่องนัน้ ๆ มีการแก้ไขพัฒนาการในสิง่ ที่บกพร่อง
- ติดตามประเมินผล และให้กาํ ลังใจในสิง่ ที่ชมุ ชนร่วมกันทํา
กลุม่ ที ่ ๕
อ้างอิงจากพระราชดํารัสของพระเจ้าอยู่หวั คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เข้าถึงในเรื่องความรู ้ คือ
เข้าถึงกฎเกณฑ์ รูเ้ รื่องหลักการสานเสวนา เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ รูป้ ญั หา รูค้ วามต้องการ รูก้ ระบวนการ
ตัดสินใจ และมีกระบวนการวิเคราะห์ ความรูท้ างเทคนิค ยุทธศาสตร์ความเข้าถึง สําหรับในเรื่องความเข้าใจ
คือการมองโลกในแง่ดี ความใจกว้าง และการมีมนุษย์สมั พันธ์ท่ดี ี ในเรืองทัศนคติกค็ ือความเข้าใจ สุดท้ายคือ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือพัฒนาทักษะในด้านกาพูด การใช้จิตวิทยา การฟัง การนําเสนอ และสรุปปิ ดท้ายที่ดี
กลุม่ ที ่ ๖
ต้นแบบคืออาจารย์ปาริชาด ถ้าอาจารย์ขาดความรูท้ ่ี รูจ้ ริงและรูล้ กึ ซึ้ง ก็ไม่สามารถมาถ่ายทอดได้
นอกจากนัน้ การเป็ นวิทยากรสานเสวนาทีด่ ีตอ้ งมีความคิดในแง่บวก เราะถ้าคิดในแง่ลบไม่ดี ส่วนทักษะ
นอกจากการฟังอย่างลึกซึ้งแล้ว จะต้องพูดดีดว้ ย
แบบฝึ กหัดนํ าเสนอสถานการณ์
เงือ่ นไข ให้แต่ละกลุม่ นําเสนอสถานการณ์ความขัดแย้งทีจ่ ะนํามาจัดการสานเสวนา โดยใช้เวลากลุม่ ละ ๕ นาที
ผลของกิจกรรมกลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ สถานการณ์ คือความขัดแย้งระหว่างนักศึกษากับเจ้าหน้าทีร่ ฐั
มีการร้องเรียนว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทํารุนแรงเกินกว่าเหตุ ไม่ให้เกียรติ เหมารวมว่าเป็ นกลุม่ ก่อความไม่สงบ
ส่วนเจ้าหน้าทีร่ ฐั ก็ทาํ ตามหน้าทีเ่ พือ่ ความสงบเรียบร้อย
กลุ่มที่ ๒ สถานการณ์ คือ การคลุมฮิญาบของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
เกิดข้อขัดแย้งระหว่างนักศึกษากับผูบ้ ริหารวิทยาลัย การคลุมฮิญาบกระทบกับการประกอบอาชีพ
พยาบาลในอนาคต จะนําตัวแทนของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล และตัวแทนของคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
วิทยาลัยมาหาข้อยุติร่วมกัน
กลุ่มที่ ๓ สถานการณ์ คือ ชุมชนกับครอบครัว
มีครอบครัวหนึ่งมีลูกติดและค้ายาเสพติด ผูน้ าํ และผูค้ นในชุมชนจึงต่อต้าน ทําให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชนกับครอบครัว ในการสานเสวนา ผูส้ านเสวนาจะต้องทําอย่างไรทีจ่ ะทําให้ชมุ ชนและครอบครัวได้
เกิดความเข้าใจกัน
๒๔

กลุ่มที่ ๔ สถานการณ์ คือ ปัญหาเรือ่ งขยะ
เทศบาลทิ้งขยะในทีด่ นิ ทีซ่ ้ อื จากประชาชน มีการทําสัญญาซื้อขายกัน ต่อมาเทศบาลเอาทีด่ นิ ไปทําเป็ นที่
ทิ้งขยะ ทําให้เกิดปัญหามลภาวะขึ้นมา สถานการณ์สมมติ คือให้ฝ่ายประชาชน และฝ่ ายเทศบาล มาอธิบาย
จุดยืน เหตุผล ความต้องการของกันและกัน
วางแผนการจัดกระบวนการสานเสวนา
เงือ่ นไข ให้แต่ละกลุม่ ระดมความคิดวางแผนการจัดกระบวนการสานเสวนา ใช้เวลา ๑๕ นาที
โดย
๑. กลุม่ ที่ ๑ ระดมความคิดให้กลุม่ ที่ ๒
๒. กลุม่ ที่ ๒ ระดมความคิดให้กลุม่ ที่ ๓
๓. กลุม่ ที่ ๓ ระดมความคิดให้กลุม่ ที่ ๔
๔. กลุม่ ที่ ๔ ระดมความคิดให้กลุ่มที่ ๑
กิจกรรมฝึ กการจัดสานเสวนา
เงือ่ นไข แต่ละกลุม่ ใช้เวลาในการจัดสานเสวนา ๒๐ นาที และเวลาสะท้อนกลับ ๒๐ นาที ให้มผี ูส้ านเสวนา ๑
คน และคนทีเ่ หลือจับสลากแบ่งฝ่ ายคู่กรณี
เริ่มกระบวนการสานเสวนา
กลุ่มที่ ๑ ปัญหาเรื่องขยะ
ผูร้ ่วมสานเสวนา ประกอบด้วย นักสานเสวนา ตัวแทนชาวบ้าน และตัวแทนฝ่ ายเทศบาล
นักสานเสวนา ในฐานะทีเ่ ป็ นคนกลางขอพูดถึงปัญหาซึง่ ได้มชี าวบ้านจํานวนหนึ่งมาร้องเรียน ที่มา
วันนี้เราจะมานัง่ คุยกัน มีประเด็นปัญหาอะไร และมีความต้องการอย่างไร
ชาวบ้าน ไม่รูว้ ่าเทศบาลมาขอซื้อทีช่ มุ ชนเอาไปทําทีท่ ้งิ ขยะ ขยะทําให้ชมุ ชนเดือดร้อนมาก กลิน่ เหม็น ลมพัด
ขยะปลิวไปเต็มสวนยาง ลําธารข้างทีด่ นิ ที่ขายไป กลิน่ และนํา้ ของขยะไหลไปไกลสุดปลายนํา้ นกทีเ่ คยอยู่ทน่ี ่ี
ต้องย้ายถิ่น
นักสานเสวนา เราอยากมาคุยกันในลักษณะที่ร่วมกันหาข้อยุติ และมีความสัมพันธ์ทด่ี ี ท่านนายกฯ
มีวธิ กี ารยังไงทีจ่ ะช่วยขจัดความเดือดร้อนจากกองขยะทีเ่ ทศบาลนํามาทิ้งในชุมชน
นายกเทศมนตรี เราจัดซื้อตามระเบียบของข้าราชการ ทีน้ ีก่อนนัน้ ก็มคี วามชัดเจนอยู่แล้วว่าจะทําเป็ น
ทีท่ ้ งิ ขยะ พอมีปญั หาชาวบ้านร้องเรียนมา ผมกับคณะของสภาฯก็กาํ ลังหาทางแก้ปญั หาตรงนี้อยู่ การเข้าไป
แก้ไขปัญหาก็จะมีการฝังกลบ ถม ปัญหาเรื่องมลภาวะหรือเชื้อโรคต่างๆ ก็จะให้ชาวบ้านเกิดผลกระทบน้อย
ทีส่ ุด แต่การทีจ่ ะไม่ให้เทศบาลเอาขยะไปทิ้งตรงนัน้ เลย ก็คงเป็ นไปไม่ได้
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นักสานเสวนา ท่านนายกฯเองก็ได้รบั ทราบปัญหา และก็ความเดือดร้อนของชาวบ้าน การขอย้าย
สถานที่ไปทีอ่ ่นื ต้องรองบประมาณ แต่ในระหว่างนี้ท่านก็พยายามหาทางกําจักขยะด้วยการกลบ ฝัง ทีจ่ ะทําให้
เกิดความเดือดร้อนน้อยทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้ ไม่ทราบว่าชาวบ้านเองคิดอย่างไร
ชาวบ้าน ถุงพลาสติกเข้าไปในสวนยาง กรีดยางไม่ได้ ขอเรื่องเวลาด้วย ไม่ทราบว่าต้องรออีกหลายปี หรือไม่ ที่
ผ่านมาก็รอมาหลายปี แล้ว
นักสานเสวนา ผมพูดในฐานะเป็ นคนกลาง ชาวบ้านต้องการอยากรูเ้ วลา อยากให้ท่านนายกฯช่วย
กําหนดเวลาในการกําจัดขยะ เพือ่ ให้ชาวบ้านได้เกิดความอุ่นใจว่าเทศบาลได้ทาํ จริงๆ
นายกเทศมนตรี คงไม่เกิน ๒ ปี เพราะการตัง้ ระยะงบประมาณต้องเป็ นปี ต่อปี การทีน่ ายกฯจะเอา
เงินของทางการมาให้โดยพลการนัน้ ไม่ได้ ทุกอย่างมันมีกฎมีระเบียบของมัน ส่วนปัญหาถุงพลาสติกทีท่ าํ ให้
ชาวบ้านไปล้มในป่ ายาง ตรงนี้ผมได้ตงั้ งบประมาณไว้แล้วทีจ่ ะทํากําแพงล้อม
นักสานเสวนา ๒ ปี ครับทีท่ างเทศบาลเสนอมา คิดว่ายาวเกินไปไหม หรือว่ารับได้ครับ
ชาวบ้าน ที่บอกว่าทํากําแพงชาวบ้านขอเป็ นอวนได้ไหม เรื่องเวลาผมขอ ๑ ปี ถ้าเร็วกว่านัน้ ได้ยง่ิ ดี
นักสานเสวนา ชาวบ้านขอ ๑ ปี ไม่ทราบว่าท่านนายกฯของบฉุกเฉินได้ไหม ในช่วงทีร่ อ จะมีอะไร
รับประกันในเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้าน เรียนเชิญท่านนายกฯ
นายกเทศมนตรี สร้างกําแพงแล้วผมจะต่ออวนให้อีกข้างบน การเอาเงินของสภาเทศบาลออกมาใช้
ต้องเป็ นกฎระเบียบ เพราะว่าปี หนึ่งจะมีการประชุมเรื่องงบประมาณแค่ครัง้ เดียว ตรงนี้เราต้องทําแผนปี ของ
เทศบาลขึ้นมา งบตัวไหนมา เราก็ตอ้ งใช้ตวั นัน้ ก่อน ผมก็พยายามว่าช่วงเวลา ๒ ปี จะเข้าไปดูแลให้เกิดผล
กระทบน้อยทีส่ ุด ส่วนชาวบ้านรอบๆจะให้สทิ ธิพเิ ศษ ๖ เดือน จะเอาสาธารณสุขจังหวัดเข้าไปตรวจสุขภาพให้
นักสานเสวนา ผมอยากเสนอในฐานะทีเ่ ป็ นคนกลางคุยกับชาวบ้าน ไม่ทราบในขณะทีร่ อ ท่านนายก
ฯหาทีท่ ้งิ ขยะทีอ่ ่นื ได้หรือไม่
นายกเทศมนตรี ตอบได้เลยว่าเป็ นไปไม่ได้ คือเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ และแม้ตรงนี้ทเ่ี ราซื้อ
เป็ นทีท่ ้ งิ ขยะก็ยงั ปัญหาอยู่ ถ้าเราไปทําทีอ่ ่นื ก็จะเกิดปัญหาซํา้ ซ้อนขึ้นมาอีก
สะท้อนกลับกลุ่มที่ ๑ ผูส้ านเสวนาเตรียมตัวในการเปิ ดโอกาสให้ทงั้ สองฝ่ ายพูด และมีการเชื่อมโยง
ประนีประนอม หมายความว่ามีคาํ ถามทีจ่ ะเชื่อมโยง ถ้านัง่ ตรงนี้แล้ว เหตุผลเป็ นยังไง ฟังตรงนี้แล้วเหตุผลเป็ น
ยังไง แล้วอีกฝ่ ายหนึ่งยืน่ ข้อเสนอทําให้บรรยากาศสานเสวนามีทางออก ในการทีเ่ ราเจอกัน บรรยากาศจริงมัน
อาจไม่เป็ นอย่างนี้ เพราะว่าต่างคนต่างก็มเี หตุผลมา ชาวบ้านจะมาด้วยความกลัดกลุม้ เพราะฉะนัน้ เวลาออกมา
อารมณ์มนั จะเป็ นอย่างหนึ่ง
กลุ่มที่ ๒ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รฐั กับนักศึกษา
วิธีการ แยกสองกลุม่ มาทําการสานเสวนาก่อน จากนัน้ จึงนําทัง้ สองฝ่ ายมาร่วมสานเสวนากัน
ผูร้ ่วมสานเสวนาประกอบด้วย นักสานเสวนา ตัวแทนฝ่ ายนักศึกษา ตัวแทนฝ่ ายเจ้าหน้าทีร่ ฐั

๒๖

นักสานเสวนา เกิดเหตุการณ์ท่บี า้ นบานา มีเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปตรวจค้นที่บา้ นนักศึกษาซึง่ ต้องสงสัย
ว่าเกี่ยวข้องกับเหตุความไม่สงบทางภาคใต้ มีการปะทะกันอย่างรุนแรง ความต้องการของนักศึกษา ตอนนี้
ต้องการให้เกียรติ ความเป็ นมนุ ษย์ กราฟทีน่ าํ มาแสดงในการทํางานของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ ๖๐ เจ้าหน้าที่ทาํ เกิน
กว่าเหตุ ร้อยละ ๒๐ เจ้าหน้าที่ทาํ ถูกต้องแล้ว และไม่แสดงความเห็นอีกร้อยละ ๒๐ ตัวแทนนักศึกษา นายก
สมาคมนักศึกษาไปประชุมทีม่ หาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ได้ผลสรุปออกมาว่า ๑) เจ้าหน้าทีท่ าํ รุนแรง
ไม่ให้เกียรตินกั ศึกษาและปัญญาชน นักศึกษารูส้ กึ หวาดระแวงกับการทํางานของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ๒ ) นักศึกษาที่
โดนคดีเกี่ยวกับความมันคง
่ รูส้ กึ อึดอัด ไม่เป็ นอันเรียน
นายอําเภอ นักศึกษาต้องอยู่ในรัว้ มหาวิทยาลัย แต่นกั ศึกษาไปอยู่ในบ้านเช่า นายอําเภอมีสทิ ธิสงั ่
ลูกน้องไปตรวจ
นักสานเสวนา ทางศูนย์ศึกษาสันติวธิ ี ได้เก็บข้อมูลจากทัง้ สองฝ่ ายไว้แล้ว คราวหน้าอยากให้มโี อกาส
มาทําความเข้าใจกันในประเด็นที่ลกึ ซึ้งมากกว่านี้
สะท้อนกลับกลุ่มที่ ๒ จุดหมายของการทําสานเสวนาคือการทําให้เกิดความสัมพันธ์ ความเป็ นกันเอง ผูท้ าํ การ
สานเสวนาได้ทาํ บทบาทให้ทงั้ สองฝ่ าย อยากพูด อยากคุย ซึง่ กันและกัน ประโยคทีน่ กั ศึกษาพูด “เรียน
วิทยาลัยปกครองมาได้ยงั ไง” คือการตัดสินฝ่ ายหนึ่งไว้ ถ้าเป็ นสถานการณ์จริง สถานการณ์มนั จะรุนแรงมากขึ้น
นักสานเสวนาจะต้องพูดว่า “เรายังไม่ตดั สิน เราจะขอฟังข้อมูลทัง้ หมดก่อน” นี่คือตัวอย่างทีเ่ ป็ นจริง บทเรียนที่
ได้คือการทําสานเสวนาคือการทําเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ ความเป็ นมิตร การมีทกั ษะ
กลุ่มที่ ๓ ปัญหาครอบครัวกับชุมชน
ผูร้ ่วมสานเสวนาประกอบด้วย นักสานเสวนา ตัวแทนชุมชน ตัวแทนครอบครัวทีม่ ปี ญั หาโต๊ะอิหม่าม กํานัน
ทนายความ ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น
นักสานเสวนา พ่อชื่อกุสุมาน เป็ นนักธุรกิจ ลูกชายชื่อกุสุมานจูเนียร์ เรียนเก่ง อยู่บา้ นนิสยั ดี เมือ่ มี
ชาวบ้านมาบอกว่าลูกไปทําโน่นทํานี่ จึงไม่เชื่อ
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น พ่อมัวทําธุ รกิจ
ลูกมีเพือ่ นเป็ นแกนนําด้วย ทางเราได้ถามกับลูกบ้านทีเ่ ป็ น
เยาวชนด้วยกัน ทีจ่ ริงลูกเขาประพฤติไม่ดีมกี ารขายยาด้วย มีหลักฐานเป็ นบุคคล และภาพถ่าย
ผูใ้ หญ่บา้ น นายอําเภอได้ประกาศว่าหมูบ่ า้ นทีผ่ มรับผิดชอบมียาเสพติดระบาด มีผูค้ า้ อยู่ในหมู่บา้ นนี้
ทําให้พวกเราต้องประชุมกันด่วน พอดีลูกชายผูช้ ่วยฯของผมเรียนคณะเทคโนโลยีการศึกษา และพอมีความรู ้
ด้านการถ่ายภาพ เลยมีโอกาสใช้โทรศัพท์มอื ถือถ่ายภาพ มีพยานเบื้องต้น
นักสานเสวนา เป็ นภาพกําลังส่งยากัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ครับผม ขอมอบรูปให้คุณพ่อดู
นักสานเสวนา คุณกุสุมานเมือ่ เห็นรูปแล้วรูส้ กึ อย่างไรบ้างมีทางออกอย่างไรเกี่ยวกับลูก
พ่อ เมือ่ หลักฐานชัดเจนอย่างนี้ ผมก็คิดว่าไม่ปฏิเสธตรงนัน้
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นักสานเสวนา มีใครที่ประกอบอาชีพไปในทางไม่ดอี กี ไหมในหมูบ่ า้ นของเรา
กํานัน ส่วนมากลูกคุณกุสุมานจะคบหากับคนนอกหมู่บา้ น หลังเที่ยงคืนไปแล้ว จะมีรถเข้าออก

นักสานเสวนา พูดถึงประเด็นลูกคุณกุสุมาน เมือ่ คุณกุสุมานยอมรับในข้อมูลทีเ่ รามีอยู่แล้ว
พ่อ ผมขอเรียนนิดหนึ่งว่า เรื่องเด็ก ๆ ก็จดั การตามระบบ แต่อย่าให้ตระกูลผมต้องเสือ่ มเสีย
นักสานเสวนา นอกจากพวกเราใครไม่รู ้ ฟังท่านอิหม่ามว่า ท่านคิดว่าปัญหานี้น่าจะยุตไิ ด้ไหม
โต๊ะอิหม่าม
ลูกคุณกุสุมานเป็ นคนดี ดีมาก ๆ ไปละหมาดเกือบทุกเวลา แต่มคี รัง้ หนึ่งเพือ่ น ๆ
เขามาบอกว่า “อิหม่าม ลูก----ติดยา” เลยเรียกเขามาถามดู เขาไม่รบั เขาบอกว่าไม่ อยู่ต่อมาชาวบ้านก็มาบอก
ว่า “ลูกกุสุมานไม่ไหว ขายยา”
นักสานเสวนา ลูกมีอะไรจะพูดไหม
หุน้ ส่วนของคุณกุสุมาน เป็ นหุน้ ส่วนใหญ่ในการจัดตัง้ บริษทั กุสุมานกรุป๊ ผมเห็นว่ากุสุมานจูเนียร์
มัสยิดก็ไปทุกวัน โบสถ์กไ็ ป วัดก็เคยไป ผมคิดว่าเขาไม่น่าค้าของผิดกฎหมาย เพราะว่าธุรกิจทีเ่ ราทํา--นักสานเสวนา เรื่องนี้ยุตไิ ปแล้ว คือมีหลักฐานพ่อเขายอมรับไปแล้ว
หุน้ ส่วนของคุณกุสุมาน ผมในฐานะทีเ่ ป็ นหุน้ ส่วน ผมกลัวว่าจะพาดพิงไปถึงธุรกิจ
นักสานเสวนา เรื่องนี้ไม่ถงึ ธุรกิจ เพราะว่าเป็ นเรื่องในหมู่บา้ นและคุณกุสุมานเท่านัน้
สะท้อนกลับกลุ่มที่ ๓ ในสถานการณ์คาํ ที่บอกว่า “ผมไม่ใช่ลูกของผูใ้ หญ่ท่ที งั้ ขายทัง้ เสพเลย” นี้หมายความ
ว่า เราใช้คาํ จากกรอบอ้างอิงของเราไปตัดสินเขา สมมติกาํ ลังมีขอ้ ขัดแย้งกันอยู่ เราบอกว่าลูกผูใ้ หญ่ยง่ิ แย่กว่า
ลูกของผมอีกเพราะทัง้ ขายทัง้ เสพ ลูกผมขายอย่างเดียวไม่เสพ ในความเป็ นจริงถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้ข้นึ มา
คงจะพูดไม่ได้ คนทีเ่ ป็ นนักสานเสวนาก็จะบอกว่าต้องระวังตรงนี้ เพราะถ้าคนทีม่ คี วามขัดแย้งกัน ฟังแล้วจับ
เป็ นประเด็นทีจ่ ะทําให้เป็ นเรื่องใหญ่ข้ นึ มา มันจะกลายเป็ นปัญหาทีเ่ พิม่ ขึ้นมา
กลุ่มที่ ๔ กรณี ความขัดแย้งเรื่องผ้าคลุมผม “ฮิยาบ”
ผูส้ านเสวนาประกอบด้วย นักสานเสวนา คณบดี อาจารย์ วิทยาลัยพยาบาล ตัวแทนนักศึกษา
นักสานเสวนา ถือเป็ นโอกาสดีในส่วนของนักวิชาการมาเพือ่ รับทราบเรื่องทีเ่ กิดขึ้นของทางวิทยาลัย
และเรื่องทีเ่ กิดขึ้นของนักศึกษา
รศ.ดร.สมฤดี ประเด็นนี้ละเอียดอ่อนมาก ส่วนหนึ่งเป็ นเรื่องของความเชื่อหลักคําสอนและเป็ น
ขนบธรรมเนียม ในขณะทีส่ ่วนหนึ่งเป็ นเรื่องมาตรฐานในการทํางาน ความปลอดภัย ความสะอาด
นักศึกษา อยากทราบว่าคลุมฮิยาบน่ารังเกียจตรงไหน
นักสานเสวนา อยากทราบว่าการคลุมฮิยาบนี้มวี ตั ถุประสงค์ตรงกับหลักคําสอนตรงจุดใด จะได้สร้าง
ความเข้าใจตรงนี้
นักศึกษา๑ ความจริงฮิยาบมีมานานหลายพันปี แล้ว อยู่ท่คี นจะใช้หรือไม่ มุสลิมทีด่ ีตอ้ งแต่งตัว
มิดชิด
๒๘

นักศึกษา ๒ ฮิยาบเป็ นหลักการของอิสลาม บัญญัตอิ ยู่ในคําสัง่ ของอัลเลาะห์
คณบดี ไม่ควรใส่ฮิยาบเพราะผิดระเบียบ เพราะมันจะรุ่มร่าม อาจทําให้ผูป้ ่ วยติดเชื้อได้
นักศึกษา มาเลเซียก็คลุมฮิยาบ แต่เขาป้ องกันการติดเชื้อได้ ทําไมประเทศไทยป้ องกันไม่ได้
คณบดี การห่มฮิยาบในการรักษาพยาบาลทัว่ ไป ไม่น่าจะมีปญั หาเพราะเป็ นสถานทีส่ าธารณะ แต่ใน
ห้องเฉพาะทาง เช่น กรณีหอ้ งผ่าตัด เป็ นทีเ่ ซนซิทฟี พอสมควร ถามว่าทีม่ าเลเซียได้ใช้ตามนี้หรือเปล่า
นักศึกษา ไม่ตอบ จะตอบแต่ทเี ่ ตรียมมาเท่านัน้ อธิการชอบอ้างแต่ระเบียบ ผมอ้างบ้าง ไปเปิ ด
กฎหมายรัฐธรรมนู ญมาตรา ๓๘ บุคคลมีสทิ ธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาในการปฏิบตั ติ ามศาสนา ฮิยาบเป็ น
ส่วนหนึ่งของศาสนา
สะท้อนกลับกลุ่มที่ ๔ ประเด็นทีส่ งั เกตได้อย่างชัดเจน คือโอกาสไม่เท่ากัน เพราะกลุ่มนักศึกษาพูดเยอะ และ
แสดงเหตุผลได้นอ้ ยกว่า การทําการสานเสวนาจะมีกฎร่วมกัน คือทําให้เกิดความใกล้เคียงกันให้มากทีส่ ุดเท่าที่
จะมากได้ในการแสดงเหตุผล การให้โอกาสการสานเสวนาเป็ นความสําคัญ เพราะเป็ นการแสดงหลายอย่าง
แสดงความใจกว้าง เรายังไม่ตดั สินเขาก่อน เราจะฟังเขา เราไม่กล่าวหาเขา
กรณีนกั ศึกษาจงใจ คือมาพร้อมกับกรอบความคิดของตัวเองอยู่แล้ว เป็ นบทเรียนว่าการทีเ่ ราอยู่ใน
กระบวนการสานเสวนาทีอ่ ยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งของคน ๒ กลุม่ เราจะต้องฝึ กการฟังอย่างลึกซึ้ง เพือ่
ข้ามกรอบในการด่วนตัดสินคนอื่น
คําถามท้ายกิจกรรม
ผูเ้ ข้าอบรม ถ้าไปสานเสวนากลุม่ คนทีม่ จี ดุ ยืนอย่างเช่น นายอําเภอ นักสานเสวนาจะแก้ปญั หา
อย่างไร
ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา จุดยืนหมายความว่า อันแรกเราจะแก้ปญั หาอะไร เราต้องรูว้ ่าปัญหา
นัน้ คืออะไร ให้เห็นภาพชัดเจนว่าปัญหานัน้ คืออะไร
ผูเ้ ข้าอบรม รายการใต้สนั ติสุขมีนกั ศึกษาโทรฯเข้ามา “มันยิงเข้ามาแล้วครับ มันยิงเข้ามาแล้ว ยังงี้ผม
ยิงมันเลยดีกว่า” แล้วตัดเลย สักครู่เจ้าหน้าทีโ่ ทรมาบอกว่า “ผมอยากเรียน คงจะมีผูบ้ ริหารข้างบนทีฟ่ งั อยู่
อยากให้จริงจังกันมากว่านี้” ซึง่ มันเป็ นการสูร้ บกันทางอากาศ ทางสถานีวทิ ยุโดยนักจัดรายการวิทยุหรือนักสาน
เสวนาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย เราจะทําอย่างไรดีในสถานการณ์น้ ี
ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา ถ้าเอากฎของการสานเสวนาไปใช้ ก่อนทีจ่ ะดําเนินรายการ ต้องตัง้
กติกาก่อน เช่นมีกติกาว่าจะไม่โจมตีใคร ถ้าคนที่โทรศัพท์เข้ามาใช้ถอ้ ยคําโจมตี ครัง้ แรกให้เตือน แต่ถา้ หาก
ยังแรงอยู่ ก็ทาํ ให้รูว้ ่าตอนนี้เขาออกนอกกฎแล้ว และ เราสามารถตัดบทได้ถา้ เกินไป

๒๙

ประเมินผลการอบรม
วิเคราะห์จากแบบประเมินการอบรม จํานวน ๓๓ ฉบับ โดยสอบถามความเห็นของผูเ้ ข้าอบรม จํานวน ๑๓
ข้อ ดังนี้
ประเมินผลการอบรม
๑. ความสนใจเข้าร่วมอบรม
๒ . จํานวนผูเ้ ข้าร่วมอบรมมีความเหมาะสม
๓ . วัน/เวลา ทีจ่ ดั มีความเหมาะสม
๔. สวัสดิการมีความเหมาะสม
๕. รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม
๖. อุปกรณ์และสือ่ ทีใ่ ช้มคี วามเหมาะสม
๗. การให้ความรวมมือของผูเ้ ข้าอบรม
๘. ความเหมาะสมโดยภาพรวม
๙. วิทยากรทีบ่ รรยายมีความเหมาะสม
๑ ๐. ท่านได้รบั ความรูใ้ นการอบรมครัง้ นี้
๑๑. ท่านได้รบั ประโยชน์จากการอบรมครัง้ นี้
๑ ๒ . อยากให้จดั โครงการลักษณะนี้อีก
๑๓ . เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม

เห็นด้วยร้อยละ
๘๗. ๘๘
๗๕. ๗๖
๗๐. ๙๑
๘๙. ๗๐
๗๔. ๕๕
๗๖. ๓๖
๘๐
๘๐
๘๕. ๔๕
๘๓ . ๖๔
๘๔. ๒๔
๘๘. ๔๘
๗๕.๑๕

๓๐

การประชุมประสานความร่วมมือผูน้ ํ าศาสนา
เรื่อง
บทบาทของศาสนิ กในการสร้างความสมานฉันท์
วันจันทร์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
ณ ห้อง นราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)ร่วมกับ กองอํานวยการเสริมสร้างสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ. สสส. จชต.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จดั ให้มกี ารประสานความร่วมมือผูน้ าํ ศาสนา เรื่องบทบาทของศาสนิกใน
การสร้างความสมานฉันท์ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผูน้ าํ ศาสนาพุทธ และศาสนา
อิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนําข้อหารือ ผลของการประสานความร่วมมือที่ได้ ประกาศเป็ น
เจตจํานงร่วมกันระหว่างผูน้ าํ ทัง้ สองศาสนา
การประสานความร่วมมือจัดให้มขี ้นึ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ ห้องนราทัศน์ โรงแรม
อิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
การประชุมครัง้ นี้ มีผูน้ าํ ศาสนา เข้าร่วม ดังนี้
ผูน้ ํ าศาสนาอิสลาม ๑๐ คน ได้แก่
๑ นายสมัย เจริญช่าง ประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ร่วมงานในฐานะผูแ้ ทน
ของจุฬาราชมนตรี
๒ นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี
๓ นายอับดุลราซัค อาลี ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
๔ นายอับดุลเราะแม เจะแซ  ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา
๕ ดร. อับดุลกอเดร์ แวมุสตอปา นักวิชาการอิสระ โรงเรียนอิสลาฮุดดีนวิทยา จังหวัด ยะลา
๖ นายวิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ฝ่ ายวิชาการกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสงขลา
๗ นายอับดุลอาซิซ เจ๊ะมามะ รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส
๘ นายอับดุลสุโก ดินอะ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ จังหวัดสงขลา
๙ นายอับดุลรอนิ กาหะมะ ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี
๑๐ นายมูอาํ มัดอาลาวี บือแน เลขานุการชมรมสถาบันศึกษาปอเนาะสามจังหวัดภาคใต้
0

ผูน้ ํ าศาสนาพุทธ ๑๐ คน ได้แก่
๑ พระราชคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส



เข้าเฉพาะภาคเช้า

๓๑

๒ พระครูอุดมธรรมโชติ รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
๓ พระมหาชรัช อุชจุ าโร  รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี และรองเจ้าอาวาสวัดช้างไห้ อําเภอโคก
โพธิ์ จังหวัดปัตตานี
๔ พระครู สุ นทรเทพวิม ล เจ้า คณะอํา เภอสุ ไหง โก-ลก อําเภอแว้ง อําเภอสุ คีริน จัง หวัด
นราธิวาส
๕ พระครูสงั ฆรักษ์ สมชาย รักษาการเจ้าอาวาสวัดพรหมวิวาศ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
๖ พระครูปิยะธรรมนิเทศ เจ้าอาวาสวัดบาระกาบัง จังหวัดยะลา
๗ พระสุรศักดิ์ คเวสโก วัดป่ าบ้านไผ่ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
๘ พระพยุงรัก สมาจาโร วัดบ้านป่ าไผ่ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
๙ พระไพโรจน์ ปุณฺณโก วัดบาระกาบัง จังหวัดยะลา
๑๐ พระอนุ วฒั น์ อิสติ โฺ น วัดป่ าบ้านไผ่ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
1

การประชุมภาคเช้าเป็ นการประชุมเฉพาะผู น้ ําศาสนาข้างต้น การประชุมภาคบ่ายเป็ นการประชุม
ระหว่างผูน้ าํ ศาสนาและประชาชนอีกจํานวน ๓๐๐ คน โดยมี ผศ. ดร. ปิ ยะ กิจถาวร และ ผศ. ดร. วรวิทย์ บา
รู เป็ นผูด้ าํ เนินรายการ และ ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา เป็ นผูน้ าํ เสนอกติกาการสานเสวนา (dialogue)
และมีคุณจตุพร ไชยทองศรี เป็ นผูบ้ นั ทึกการประชุม
การประชุมภาคเช้า
มีการหยิบยกประเด็นความหวาดระแวงทัง้ ความหวาดระแวงที่ชาวบ้านมีต่อรัฐ และรัฐมีต่อผูน้ ํา
ศาสนา และความหวาดระแวงระหว่างสองศาสนา ผูน้ าํ มุสลิมเรียกร้องให้รฐั “ให้เกียรติ” ผูน้ าํ ศาสนา โดยให้
แจ้งคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทุกครัง้ ก่อนการเข้าจับกุม ผูน้ าํ ฝ่ ายพุทธแสดงความกังวลเรื่องความ
ต่อเนื่องของการแก้ไขปัญหา เมื่อคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ชุดปัจจุบนั หมด
วาระไป คณะสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบหมายให้พระมหา ชรัช อุชุจาโร รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
และรองเจ้าอาวาสวัดช้างไห้ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็ นผูแ้ ทน อ่านข้อสรุปประเด็นการปรึกษาหารือ
ของคณะสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่วดั มุจลินทรวาปี
วิหาร อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ผูร้ ่วมประชุมในครัง้ นัน้ ประกอบด้วยเจ้าคณะอําเภอ จํานวน ๒๖ รู ป
และผูท้ รงคุณวุฒิ โดยมีรายละเอียด ๙ ข้อ ดังนี้
๑ ให้ทุกฝ่ ายเคารพกฎหมาย และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายทัง้ พุทธ และ
มุสลิม
๒ ให้ทกุ คนเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่เลือกปฏิบตั ิ



เข้าเฉพาะภาคเช้า

๓๒

๓ พุทธศาสนิกชนไม่เคยตัง้ ข้อรังเกียจคนต่างศาสนา มีความเห็นอกเห็นใจ อยู่ร่วมกันด้วยดี
ตลอดมา แต่ปจั จุบนั พุทธศาสนิกชนถูกทําร้าย ถูกปองร้าย ถูกคุกคามสวัสดิภาพตลอดมา
จนต้องอพยพออกนอกพื้นทีเ่ ป็ นจํานวนมาก
๔ มีกลุ่มบุคคลกล่าวหาว่า ทางราชการรังแกประชาชน โดยข้าราชการที่เป็ นพุทธศาสนิกชนเอา
เปรียบ และรังแกคนต่างศาสนามาตลอด ซึ่งเรื่องนี้กลายเป็ นเรื่องของการมุ่งโทษแต่ภาครัฐ
ฝ่ ายเดียว ซึ่งบางครัง้ ก็มผี ูม้ อี ิทธิพลกดขีข่ ่มเหง คนในศาสนาเดียวกันเองก็มากมาย จึงไม่
ควรมุง่ โทษภาคราชการอย่างเดียว และไม่ควรเอามาเป็ นประเด็นของการก่อเหตุ
๕ ผู น้ ํา ศาสนา ผู น้ ํา ท้อ งถิ่น ทัง้ พุท ธ และมุส ลิม ต้อ งรับ ผิดชอบดู แ ล ตัก เตือ น หรือ ห้า ม
ปรามศาสนิกของตนเอง ให้อยู่ในกฎระเบียบของสังคม ให้เคารพสิทธิเสรีภาพของคนใน
ศาสนาอื่น ไม่ให้ไปแสดงความรังเกียจหรือสัง่ สอนให้รงั เกียจคนต่างศาสนา โดยจะต้องให้
ความสําคัญประเด็นนี้เป็ นลําดับต้นๆ และส่งเสริมให้ศาสนิกของตนนําไปปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
๖ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ต้องนําเสนอแนวทางการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการทํางาน การสร้างขวัญกําลังใจ เพิม่ สวัสดิการให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมัน่ คง
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และไม่ควรเข้าแทรกแซง ก้าวก่ายหน้าที่ของฝ่ าย
ความมันคง
่
๗ คณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ต้องเสนอข้อมูลความจริง ถึงความ
เดือดร้อนของพุทธศาสนิกชน และนําเข้าไปแก้ไข พร้อมทัง้ พิจารณาถึงสาเหตุการอพยพ
ออกนอกพื้นที่ของพุทธศาสนิกชน ว่าทําไมพุทธศาสนิกชนจึงอยู่ในพื้นที่ท่มี คี นต่างศาสนา
มากกว่ า ไม่ ไ ด้ แต่ ใ นทางตรงกัน ข้า ม คนต่ า งศาสนาที่ เ ข้า ไปอยู่ หรื อ อยู่ ใ นชุ ม ชนของ
พุทธศาสนิกชน ทําไมจึงอยู่อย่างสุขสบาย ไม่ถกู คุกคาม และไม่ตอ้ งอพยพหนีออกนอกพื้นที่
๘ พุทธศาสนิ กชน มีความเห็นว่า เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นไม่ได้เกิดมาจากกลุ่มของเราแน่ นอน
ดังนัน้ ไม่ควรนําศาสนาพุทธมาเกี่ยวข้องกับการกระทําของบุคคล เพราะศาสนามีค่าสูงกว่า
บุคคล จึงขอให้ถือว่าบุคคลกระทําการใดๆที่ไม่ถูกต้อง ก็ให้เป็ นเรื่องของบุคคลนัน้ ๆ ไม่ใช่
เป็ นการกระทําของพุทธศาสนา
๙ วิธี ก ารสมานฉัน ท์ก็ คื อ การที่ทุก คนเคารพ กฎหมาย แก้ป ญ
ั หาความไม่ยุ ติธ รรมด้ว ย
กระบวนการทางกฎหมาย
หลังจากนัน้ นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ได้
กล่าวในกรณีทค่ี ณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ถูกพาดพิง ว่าคณะกรรมการอิสระเพื่อ
ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)ไม่มคี วามตัง้ ใจที่จะทําอะไรที่เป็ นการก้าวก่าย แทรกแซงหน้าที่ของฝ่ ายความ
มัน่ คง แต่ปญั หาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็ นปัญหาสืบเนื่องมาจากการที่รฐั ไม่สามารถให้ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของคนไทยทัง้ หมด จึงมีการเสนอเป็ นนโยบาย และมาตรการไปตามหน้าที่และอํานาจที่รฐั บาลได้
มอบหมายให้ และการเสนออะไรไปนัน้ เป็ นการแสดงออกถึงความห่ วงใย ไม่ได้มีเจตนารมณ์ท่ีจะเข้า ไป
แทรกแซง คณะกรรมการของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ประกอบด้วยหลาย
๓๓

ภาคส่ ว น ทัง้ ภาคประชาชนที่ท าํ งานอยู่ ใ นพื้น ที่ ภาคราชการหรือ คนที่เ คยทํา งานอยู่ ใ นภาคราชการ ที่มี
ประสบการณ์ มีความรูจ้ ริงในพื้นที่ การเสนอนโยบายหรือมาตรการ เป็ นการเสนอโดยผ่านการตรวจสอบจาก
บุคคลทีม่ ตี าํ แหน่งในราชการอยู่แล้ว
ผลของการพูดคุ ยระหว่ า งผู น้ ําทัง้ สองศาสนาในภาคเช้า นําไปสู่การร่ ว มกันพิจ ารณาคําประกาศ
เจตจํานงร่วมกัน โดยผูน้ าํ ทัง้ สองศาสนาต่างแสดงความคิดเห็น มีการตัด เพิ่มเติม แก้ไข รวมทัง้ อัญเชิญพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็ นหนึ่งในประเด็นสําคัญ
การประชุมภาคบ่าย
พิธีกรคือ อาจารย์โนสมา หลีเซ็น และอาจารย์สุรศักดิ์ อุทยั เลิศ พูดคุยเพื่อประสานความร่วมมือ
กติกาเบื้องต้นของการพูดคุยกันคือ การเปิ ดใจคุยกันอย่างลึกซึ้ง ฟังโดยไม่ขดั จังหวะ ไม่ตดั สินไว้ก่อน ฟังว่า
เงือ่ นไขปัจจัยเป็ นอย่างไร ผูร้ ่วมพูดคุยสามารถกล่าวถึงความรูส้ กึ ของตน ได้อย่างจริงใจ และจะตัง้ ใจร่วมกัน
ทีว่ ่า จะใช้การพูดคุยเพือ่ การตกลงหาทางออกร่วมกัน ในการแก้ไขปัญหา และเพือ่ ความสมานฉันท์
เปิ ดประชุม
กล่าวเปิ ดการประชุมประสานความร่วมมือระหว่างผูน้ าํ ศาสนา เรื่องบทบาทของศาสนิ กในการสร้าง
ความสมานฉันท์ โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
“กราบนมัสการพระคุณเจ้า ท่านประธานกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ ท่านผูม้ เี กียรติ
ทุกท่าน
ผมรู ส้ กึ ยินดีและเป็ นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ ด้มาเป็ นประธานเปิ ดการประชุมประสานความร่วมมือระหว่าง
ผูน้ าํ ศาสนา เรือ่ ง บทบาทของศาสนิกในการสร้างความสมานฉันท์ ในวันนี้
ภาพของผูน้ าํ ศาสนาทีม่ ารวมตัวกัน ณ ทีน่ ้ ี เป็ นการสือ่ สารให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความร่ วมมือ และ
ความปรารถนาดี ทีศ่ าสนิกมีต่อกัน และมีต่อสันติสุขของสังคม
ในยามทีท่ ุกฝ่ ายกําลังเผชิญกับความทุกข์ บางครัง้ ก็ทาํ ให้เราหลงลืมไปว่า เราเองก็สามารถช่วยให้
สถานการณ์ดีข้นึ ได้ หากทุกคนตระหนักในข้อนี้ แล้วหันมา ร่วมมือกันด้วยความรักความสมานฉันท์ เช่นท่าน
ทัง้ หลายในทีน่ ้ ี ย่อมสามารถช่วยกันจัดการกับความทุกข์ และช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้ ผมขอชืน่ ชมผูท้ ี ่
มีจติ ใจเสียสละ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่นิง่ ดูดายในยามทีส่ งั คมกําลังเดือดร้อนมีปญั หา
การประชุมประสานความร่วมมือในวันนี้ เป็ นนิมติ หมายทีด่ ี เป็ นโอกาสอีกครัง้ ทีเ่ ราจะมารับฟังซึง่ กัน
และกันอย่างตัง้ ใจ ถือเป็ นโอกาสทีเ่ ราจะพูดเพือ่ สือ่ ความหมายจากใจถึงใจ โดยไม่หวังจะเปลีย่ นแปลงความเชือ่
ของบุคคลใด หากแต่สอื ่ ถึงความทุกข์สุข ความรู ส้ กึ ในส่วนลึก และคําขอทีม่ ตี ่อกัน การสือ่ ความหมายและรับ
ฟังกันเช่นนี้ หากนําไปใช้ปฏิบตั ิในวงกว้างต่อไป โดยถือแบบอย่างจากท่านทัง้ หลายในวันนี้ ก็จะเผยแพร่เป็ น
อานิสงส์ให้เกิดความเยือกเย็นในจิตใจของผูท้ เี ่ ผชิญกับความไม่เข้าใจกัน และความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นในขณะนี้
๓๔

ผมขอสนับสนุนความพยายามของผูน้ าํ ศาสนา ของคณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ
รวมทัง้ ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา
รวมทัง้ การนําหลักธรรมของศาสนามาใช้เพือ่ เสริมสร้างคุณธรรม ตามความเชือ่ ของแต่ละคน และเพือ่ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน
บัดนี้ถงึ เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิ ดงานการประชุมประสานความร่วมมือระหว่างผูน้ าํ ศาสนา เรือ่ ง
บทบาทของศาสนิกในการสร้างความสมานฉันท์ และขออํานวยพรให้การประชุมสําเร็จลุล่วงด้วยดี สมดังความ
ตัง้ ใจของทุกท่าน และขอให้สนั ติสุขจงอยู่ในใจของท่าน และกลับมาสู่บา้ นของเราในเร็ววัน”
ที่ประชุมได้พูดคุยกันระหว่างผูน้ าํ ทัง้ สองศาสนา และมีการแสดงความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่วมฟัง และ
สังเกตการณ์ จากนัน้ ตัวแทนของทัง้ สองฝ่ ายคือพระราชคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส และนายอัลดุลราซัค
อาลี ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงความในใจ และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
ร่วมกัน หลังจากนัน้ พระราชคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็ นตัวแทนของผูน้ าํ ศาสนาทัง้ สอง อ่านคํา
ประกาศเจตจํานงร่ ว มกัน นายแพทย์ประเวศ วะสี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อ ความ
สมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ได้สรุ ปเชิงสะท้อนความหมาย และนายอานันท์ ปันยารชุน ประธานกรรมการ
คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) กล่าวขอบคุณและสรุปปิ ดการประสานความร่วมมือ
ผูน้ าํ ศาสนา ในครัง้ นี้
สรุปประเด็นของการประชุมประสานความร่วมมือผูน้ ํ าศาสนา
สาเหตุของปัญหา
๑ ผลประโยชน์
๒ ยาเสพติด
๓ การแบ่งแยกดินแดน
ประเด็นปัญหา
๑. แนวทางการแก้ปญั หาของภาครัฐ พระราชคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส มีความเห็นว่าการ
ยุบ ศอ. บต. (ศูนย์อาํ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) เป็ นการดําเนินการผิดพลาด เพราะการทํางาน
ของชุดทํางานเดิม (ศอบ. ต.) นัน้ ถูกต้องแล้ว และว่าปัจจุบนั รัฐแก้ปญั หาไม่ถกู ทาง “เหมือนเอาก้อนหินทับหญ้า
เมือ่ เอาก้อนหินออกหญ้าก็งอกขึ้นมาใหม่” อีกทัง้ ยังไม่มคี วามชัดเจนของระบบงานในการทํางานแก้ปญั หา โดย
ยกตัวอย่างว่า บางครัง้ เมือ่ เกิดปัญหาขึ้นไม่รูว้ ่าต้องไปแจ้งกับใคร หรือหน่วยงานไหน “ประชุมหลายครัง้ แต่ไม่
ทราบว่าใครคือตัวจริงในการแก้ปญั หา” (นายอับดุลเราะแม เจะแซ ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัด
ยะลา)
๒. การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่รฐั บางครัง้ ทํารุนแรงเกินกว่าเหตุ หรือขาดหลักฐานพยานที่ชดั เจน
ผูเ้ ข้าเสวนายกตัวอย่างอุสตาซถูกจับ เพราะถูกกล่าวหาว่าขายใบกระท่อม เพียงเพราะการซัดทอดจากเด็กหนุ่ม
คนหนึ่งเท่านัน้
๓๕

๓. เจ้าหน้าที่รฐั ไม่มีคุณภาพ เช่น การไม่มคี วามเข้าใจปอเนาะอย่างแท้จริง ทําให้ภาพของโรงเรียน
ปอเนาะติดลบในสายตาคนทัว่ ๆไป และปัญหาเรื่องโรงเรียนตาดีกาที่ยงั หาผูร้ บั ผิดชอบอย่างชัดเจนไม่ได้ ไม่รูว้ ่า
ต้องขึ้นตรงต่อหน่วยไหน เป็ นต้น
๔. ปัญหาไม่ได้รบั การตอบสนองจากภาครัฐ รัฐยังไม่เปิ ดกว้างพอในการรับฟัง ประธานกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส นายอับดุลราซัค อาลี กล่าวว่าเคยเข้าประชุมไม่นอ้ ยกว่า ๘๐ ครัง้ ได้เสนอ
แนวทาง แต่ไม่เคยได้รบั การตอบรับ สอดคล้องกับ คําพูดของ พระราชคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสที่ว่า
“ทางแก้มี แต่ รฐั ไม่เอาด้วย” และ “คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ( กอส.) หาข้อมูล
ทางออกนําเสนอต่อรัฐ แต่สง่ิ ทีเ่ สนอไปไม่ได้รบั การปฏิบตั ิ”
๕. ความหวาดระแวง ทัง้ ความหวาดระแวงของชาวบ้านต่อเจ้าหน้าที่รฐั ความหวาดระแวงของรัฐที่มี
ต่ อ ชาวบ้า น และผู น้ ํา ศาสนา และความหวาดระแวงของชาวบ้า นต่ อ ชาวบ้า นที่ต่า งศาสนา รวมทัง้ ความ
หวาดระแวงของคนในภาคอื่นๆที่มองว่า มุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ดีไปทัง้ หมด ผูเ้ ข้าร่วมเสวนา
ยกตัว อย่ า งปัญ หาเรื่ อ งการขับรถที่มีป้ายทะเบีย นสามจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ไ ปจอดในที่ต่ า งพื้นที่ เช่ น
กรุงเทพมหานคร เมือ่ นํารถไปจอด ไม่มใี ครกล้าเข้ามาจอดรถใกล้ และรถถูกขีดเป็ นรอย
๖. ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะภาครัฐ องค์กร พุทธ มุสลิมที่ทาํ งานร่วมกัน เพื่อแก้ไข
ปัญหา
๗. ความไม่ กระจ่างของข้อมูล ข้อมูลของรัฐ และชาวบ้าน ผูน้ ําศาสนาไม่ตรงกัน รวมทัง้ การไม่ให้
ข้อมูลที่แท้จริง หรือความกระจ่ างแก่ ชาวบ้าน ยกตัวอย่างเช่นการใช้พระราชกําหนด ที่ไม่ทาํ ความเข้าใจกับ
ชาวบ้าน ทําให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลือ่ น “ชาวบ้านไม่รูว้ ่าคืออะไร รูแ้ ต่ว่าน่ากลัว ผูน้ าํ บอกว่าน่ากลัว ก็กลัว
ตาม” (นายอับดุลเราะแม เจะแซ ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลา)
๘. ความอ่อนแอ ทัง้ ของสังคม ครอบครัว บุคคลทําให้เกิดปัญหา เยาวชนถูกชักจูงได้งา่ ย
๙. ไม่มนั ่ ใจเรื่องความปลอดภัย เป็ นเหตุให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น อีกทัง้ เมือ่ แสดงความคิดเห็น
ออกไปแล้วภาครัฐก็ไม่ได้นาํ ไปสู่การปฏิบตั ิ
๑๐. ความไม่กระจ่างของสถานะของตนเอง โดยเฉพาะผูน้ าํ ศาสนา เพราะถูกระแวงจากภาครัฐ ไม่รู ้
ว่าตนเองจะถูกจับเมือ่ ไร
๑๑. การไม่ให้เกียรติผูน้ ํ าศาสนา เช่นการจับกุมที่ทาํ รุนแรงเกินกว่าเหตุ ทําให้เกิดความไม่พอใจ
และความไม่พอใจดังกล่าวขยายวงกว้างออกไป
๑๒. ผลกระทบจากการจับหัวหน้าครอบครัว ทําให้ครอบครัวประสบความเดือดร้อน ทัง้ ทางด้าน
จิตใจ และเศรษฐกิจ
ข้อเรียกร้อง
๑. ขอให้มีความต่อเนื่ องในการทํางาน พระราชคุณาธาร เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส แสดงความกังวล
ถึงความต่อเนื่องในการทํางานว่า ถ้าหมดวาระของกอส.ชุดนี้แล้ว กลัวว่าจะไม่มใี ครสานต่อการทํางานแก้ปญั หา
จึงอยากขอให้มกี ารสานต่อ ทัง้ ยังได้กล่าวถึงความไม่ต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ท่ลี งมาปฏิบตั ิงานว่า พอทัง้ สองฝ่ าย
๓๖

คือชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ปรับตัวเข้ากันได้ รู ส้ ภาพปัญหาแล้ว แต่ตอ้ งย้ายกลับไป เมื่อชุดใหม่มาก็ไม่มคี วาม
ต่อเนื่องในการทํางาน ชาวบ้านไม่กล้าพูดคุยปัญหาด้วย
๒. ให้เกียรติผูน้ ํ าศาสนา ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องทัง้ โดยตัง้ ใจ หรือไม่ตงั้ ใจก็ตาม
๓. ในการจับกุมผูน้ ํ าศาสนา ให้คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดรับทราบก่อนดําเนิ นการ เพราะ
เป็ นเรื่องทีก่ ระทบกับความรูส้ กึ ของชาวบ้าน ที่ผ่านมารัฐกระทําการค่อนข้างรุนแรง เช่น การนํากําลังไปล้อมจับ
อุสตาซขณะกําลังรับประทานอาหารในตลาด ซึง่ มีคนพลุกพล่าน และเห็นเหตุการณ์เป็ นจํานวนมาก (นายอับดุล
ราซัค อาลี ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส)
๔. ภาครัฐอย่าระแวงผูน้ ํ าศาสนา ครูสอนศาสนา ปัจจุบนั ผูน้ าํ ศาสนาอยู่ในภาวะวางตัวลําบาก เพราะ
ถูกระแวง “กลัวรัฐ กลัวว่าจะถูกจับ และกลัวฝ่ ายตรงข้าม”
๕. ทุกกลุ่มต้องเข้าใจกัน เพราะถ้าทุกภาคส่วนทัง้ ฝ่ ายรัฐ องค์กร พุทธ มุสลิมที่จะทํางานร่วมกัน ยัง
ไม่เข้าใจกัน ก็ไม่มที างทีจ่ ะแก้ปญั หาได้ (นายอับดุลรอนิ กาหะมะ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี และ
เลขาธิการสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี)
๖. แนวคิดแบ่งแยกดินแดนสามารถนํ าไปสู่การขยายผลได้ คณะกรรมการอิสลามจึงควรทําฟัตวา
(วินิจฉัย) ให้เป็ นมติ ออกเป็ นมติหรือฟัตวา เพื่อความชัดเจน “กล้า หรือไม่ท่ีจะบอกว่าในขณะนี้แนวคิดนี้
เหมาะสมหรือไม่ ในสถานการณ์ปจั จุบนั ” (อาจารย์อบั ดุลสุโก ดินอะ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโรงเรียนจริยธรรมศึกษา
มูลนิธ)ิ
๗. ให้ผูน้ ํ าศาสนาทัง้ พุทธและอิสลามร่วมมือกันแก้ปญั หา และต้องแก้ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น
พระกับอุสตาซร่วมมือกันแก้ปญั หายาเสพติดในโรงเรียน หรือในปอเนาะ เป็ นต้น (พระครู สงั ฆรักษ์ วัดพรหมวิ
วาศ อ. เมือง จ. นราธิวาส)
๘. ฝ่ ายที่เ กี่ย วข้อ งกับ การศึ กษาควรลงมาแก้ปญั หา เรื่อ งการศึก ษาอย่ า งจริง จัง (นายอาเรฟ
โต๊ะอิหม่ามจาก อําเภอสุไหง โก-ลก จังหวัดนราธิวาส ยกตัวอย่างของทรัพยากรบุคคลขาดความรูท้ าํ ให้มลี ูก
มาก จึงมีปญั หาต่อเนื่องตามมามากมาย เช่น ความยากจน การศึกษา เป็ นต้น)
๙. ให้ความเป็ นธรรม ไม่ เ ลือ กปฏิบตั ิ “เช่ น การสัง่ ยิง ที่มสั ยิด กรือ เซะ และตากใบ คํา ถามคื อ
ประชาธิปไตยที่สามารถแสดงออกได้อยู่ตรงไหน” (นายเสกสรร นราพงศา ครู โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม)
๑๐. ให้บรรจุอสุ ตาซเป็ นครู(ของรัฐ) และให้เพิม่ สวัสดิการให้ครูสอนศาสนาหรือวิทยากรสอนศาสนา
อิสลาม
๑๑. ควรตัง้ เงินเดือนให้แก่โต๊ะอิหม่าม เหมือนกับสารวัตรกํานัน หรือผูใ้ หญ่บา้ น
๑๒. สร้างความกระจ่างของข้อมูลระหว่างรัฐ และผูน้ ํ าศาสนา โดยเฉพาะเรื่องรายชื่อเพราะที่ผ่านมา
“รายชื่อ” ทําให้คนดี ผูบ้ ริสุทธิ์ได้รบั ความเดือดร้อน
๑๓. ฝ่ ายปฏิบตั (ิ เจ้าหน้าที่รฐั )อย่าทําตามคําสัง่ ถ้าหากคําสัง่ นั้นผิดกับหลักศาสนา
๑๔. คนในพื้นที่ตอ้ งมีความกล้า ต้องร่วมมือกันแก้ปญั หาอย่างจริงจัง

๓๗

ข้อเสนอแนะ
๑ รัฐควรถอยหลังหนึ่งก้าว แล้วทบทวนนําเรื่องเก่าขึ้นมาทําใหม่ (กรณี ศอบ. ต.)
๒ รัฐควรแก้ปญั หาแบบข้างล่างขึ้นสู่ขา้ งบน ไม่ใช่สงั ่ จากข้างบนลงมา นายอับดุลราซัค อาลีประธาน
กรรมการอิสลามประจํา จัง หวัดนราธิว าส ยกตัว อย่างเรื่อ งที่ตอ้ งทําตามคําสัง่ ของรัฐ ทัง้ ๆที่
บางครัง้ ขัดกับความรูส้ กึ
๓ รัฐควรนําข้อสรุปที่ได้จากพื้นที่เข้าไปเป็ นแนวทางในการแก้ปญั หา พระราชคุณาธาร เจ้าคณะ
จังหวัดนราธิวาส ยกตัวอย่างคํากล่าวที่ว่า เสียงที่ผูน้ าํ จะต้องฟังคือ เสียงประชาชน เสียงพระ
หรือผูน้ าํ ศาสนา และเสียงกษัตริย ์
๔ ควรแก้ปญั หาเรื่องยาเสพติดอย่างจริงจัง
๕ ผูน้ าํ ศาสนา(ทัง้ พุทธ และมุสลิม)ร่วมกันคิด “ศาสตร์” ระหว่างศาสนานําเสนอเป็ นรูปธรรม เพื่อ
นําเอากิจกรรมทางศาสนามาเสริมสร้างให้เยาวชนเข้มแข็ง โดยในชัน้ แรกให้แต่ละศาสนาแยกกัน
คิดเฉพาะของตน ให้ออกมาเป็ นแผนประจําวัน สัปดาห์ เดือน และปี จากนัน้ ให้ทงั้ สองศาสนามา
ร่วมกันคิดแผนร่วมระหว่างศาสนา
๖ ใช้ศาสนจักรในการแก้ปญ
ั หา เช่น โครงการมัสยิดดู แลชุมชน(นายสมัย เจริ ญช่ าง ประธาน
กรรมการอิสลามประจํากรุ งเทพมหานคร)
๗ ตัง้ ลําดับการแก้ปญั หา เรียงตามความสําคัญโดยใช้รอ้ ยละ แล้วลงมือแก้ไขตามลําดับ
๘ ให้ทุกโรงเรียนนํา หลัก “อิฮ ซาน” ไปประยุ ก ต์เข้า กับหลักสู ตร (หลักทัง้ ๓ ของมุสลิม คื อ
หลักการศรัทธา หลักการของอิสลาม และ อิฮซาน) อิฮซาน คือความดี ดีเลิศ อิสลามมองว่าทุก
อิริยาบถของมุสลิมก็คือ เกิดการภักดีต่ออัลลอฮฺ ทุกๆการภักดีตอ้ งดีท่สี ุด ต้องทําเสมือนกับเรา
มองอัลลอฮฺได้ ถ้าเรามองอัลลอฮฺไม่เห็น เราต้องเข้าใจว่าอัลลอฮฺมองเราตลอด ต้องทําให้ดีท่สี ุด
ถ้าทําหน้าที่เป็ นนักเรียน ต้องเรียนให้ดีท่ีสุด หมายความว่าต้องรวมกันระหว่างศาสตร์ และ
ศาสนาในทุกๆอิริยาบถ (นายอับดุลรอนิ กาหะมะ กรรมการอิสลามประจําจังหวัดปัตตานี และ
เลขาธิการสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี)
๙ ต้องแยกคนดีออกจากคนชัว่
๑๐ ส่งเสริมเยาวชนให้มกี จิ กรรม มีงานทํา
๑๑ รัฐควรดูแลปัญหาเรื่องความยากจน
๑๒ ควรทําความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม
๑๓ ปรับกลยุทธ์ในการทํางาน เอาความสมานฉันท์มาใช้ลดความรุนแรง
๑๔ ควรแก้ไขเรื่องความหวาดระแวง

๓๘

คําประกาศเจตจํานงร่วมกันของผูน้ ํ าศาสนาพุทธ-อิสลาม
เรื่อง บทบาทของศาสนิ กในการสร้างความสมานฉันท์
ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ผูน้ าํ ศาสนาพุทธ-อิสลาม จํานวน ๑๗ คน ได้มาประชุมกันที่จงั หวัด
นราธิว าส ด้ว ยมีความห่ ว งใยร่ ว มกันถึง ความขัดแย้ง ในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ที่ไ ด้ทวีความรุ นแรงขึ้น
ตลอดเวลากว่า ๒ ปี ทีผ่ ่านมา แม้ว่าบางครัง้ จะมีการอ้างหรือพาดพิงว่า มีความขัดแย้งกันระหว่างศาสนา แม้ว่า
บุคคลบางกลุม่ จะใช้ความแตกต่างในเรื่องการนับถือศาสนามาเป็ นข้ออ้างในการก่อความรุนแรง แต่ผูน้ าํ ศาสนา
ขอประกาศอย่างชัดเจนว่า มิได้มีความขัดแย้งกันระหว่างศาสนา อาจมีก็เพียงแต่การใช้ศาสนาในทางมิชอบซึ่ง
จะป้ องกันได้ หากศาสนิกมีการประสานความร่วมมือกันเพือ่ ลดความหวาดระแวงระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิม
เพือ่ ฟื้ นฟูความเห็นอกเห็นใจกันในฐานะทีต่ ่างฝ่ ายต่างได้รบั ผลกระทบจากความรุนแรง และเพื่อสร้างความรูร้ กั
สามัคคีท่หี นักแน่ น และไม่หวัน่ ไหวต่อการแบ่งแยกใดๆ ในขณะเดียวกันความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกต้อง
อยู่บนพื้นฐานของความเคารพ และความเห็นอกเห็นใจซึง่ กันและกัน จึงขอประกาศเจตจํานงร่วมกัน ดังนี้
๑ ศาสนิกพึงยึดมันแนวทางอั
่
นบริสุทธิ์ของศาสนา และวัฒนธรรมของตนอย่างเคร่งครัด และปฏิเสธ
การใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
๒ การแก้ไขปัญหาต้อ งเคารพกฎหมาย ตลอดจนสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ของ
ประชาชน ยึดหลักความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบตั ิ ยึดหลักเมตตาธรรมและศาสนธรรม
๓ ชาวพุทธและชาวมุสลิม มีหน้าที่ร่วมกันในการปกป้ องสถาบันศาสนาและศาสนสถาน ตลอดจน
ปกป้ องพระสงฆ์ โต๊ะอิหม่าม โต๊ะครู ฯลฯ จากเหตุรา้ ย หรือการประทุษร้ายใดๆ หากเกิดเหตุรา้ ย
ดังกล่าวจะต้องร่วมกันประณามเหตุการณ์นนั้ และต้องปฏิเสธอย่างแข็งขันมิให้มกี ารขยายผลจาก
เหตุสะเทือนใจดังกล่าวไปก่อความรุนแรงต่อเนื่องไป
๔ ผู น้ ําศาสนาและผู น้ ํา ท้องถิ่นทัง้ พุทธและมุสลิม ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความสมานฉันท์
พร้อ มทัง้ ชักชวนให้ศ าสนิ กของตนอยู่ใ นกรอบคํา สอนของศาสนา ยึดมัน่ ในภราดรภาพของ
มนุษยชาติ และคุณค่าของชีวติ
๕ ผูน้ าํ ศาสนาและผูน้ าํ ท้องถิ่นทัง้ พุทธและมุสลิม พึงร่วมมือกันส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักคุณธรรมในการดําเนินชีวติ เพือ่ ให้สงั คมไทย โดยเฉพาะจังหวดชายแดนภาคใต้ ปลอดจากภัย
คุกคามต่อศาสนาและจากอบายมุขต่างๆ
๖ ผู น้ ําศาสนาจะร่ วมกันในการสร้างความสมานฉันท์ในทุกๆด้าน โดยเฉพาะจะร่วมมือกันอบรม
กล่อมเกลาเยาวชนของเราในด้านความเป็ นเลิศทัง้ ทางโลกและทางธรรม ความกตัญ�ู ตลอดจน
การละเว้นอบายมุข และสิง่ เสพติดทัง้ หลาย
๗ ในการแก้ไขปัญหาขอให้ทกุ ฝ่ ายยึดมันในพระราชดํ
่
ารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

๓๙

สรุปเชิงสะท้อนความหมาย
นายแพทย์ประเวศ วะสี รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) สรุป
เชิงสะท้อนความหมาย มีประเด็นสําคัญดังนี้
๑ กอส. ตระหนักถึงความสําคัญของผูน้ าํ ทางศาสนาทัง้ ที่เป็ นไทยพุทธและไทยมุสลิม ที่มตี ่อการสร้าง
ความสมานฉันท์ในพื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒ ผูน้ าํ ทางศาสนาเหล่านี้มคี วามรักชาติรกั แผ่นดิน เป็ นผูม้ ที งั้ ปัญญาและบารมี เป็ นผูท้ ่รี ูค้ วามจริงจาก
ประสบการณ์ตรง มีความเมตตาสูง เห็นใจเพื่อนมนุ ษย์ทุกฝ่ าย ได้สร้างความร่วมมือและสมานฉันท์
ระหว่างชาวบ้านทีเ่ ป็ นไทยพุทธกับไทยมุสลิม โดยไม่แบ่งข้างแบ่งขัว้ ท่านเหล่านี้เป็ นกําลังสําคัญในการ
สร้างความสมานฉันท์ หากทางราชการเห็นคุณค่า ให้เกียรติผูน้ าํ ทางศาสนา รับฟังและเรียนรูจ้ ากท่าน
สนับสนุนงานของท่าน ปริมณฑลแห่งความสมานฉันท์จะขยายตัวได้เต็มพื้นที่
๓ เพราะตระหนักถึงความสําคัญของผูน้ าํ ทางศาสนาในฐานะเป็ นพลังสร้างความสมานฉันท์ กอส. จึง
จัดการประชุมประสานความร่วมมือระหว่างศาสนิกและผูน้ ําศาสนาขึ้น ณ จังหวัดนราธิวาส ในวัน
จันทร์ท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ โดยเชิญองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ มาเป็ นประธานในพิธี
เปิ ดการประชุม เนื่องจากตระหนักถึงความพยายามของท่านองคมนตรีในการสร้างความสมานฉันท์ใน
พื้นที่
๔ ผูน้ าํ ศาสนาพุทธและอิสลามมีความเห็นพ้องต้องกันว่าศาสนาไม่ใช่ตน้ เหตุแห่งความรุนแรง แต่มผี ูก้ ่อ
ความรุนแรงที่ประสงค์จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเกิดความแตกแยกระหว่างศาสนา ก่อให้เกิด
ทุกข์แก่ทกุ ฝ่ าย
๕ ผูน้ ําศาสนาพุทธและอิสลามร่วมกันปฏิเสธการใช้ความรุนแรงในการแก้ปญั หา ต้องการขจัดความ
หวาดระแวง และสร้างความไว้วางใจซึง่ กันและกัน
๖ ผูน้ าํ ศาสนาพุทธและอิสลามมีความเห็นร่วมกันว่าการแก้ปญั หาต้องเข้าถึงความจริง ยึดการเคารพ
กฎหมายตลอดจนสิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ ความเสมอภาค ความยุติธรรม และ
ความเมตตา
๗ ที่ประชุมเห็นว่าศาสนธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนเข้มแข็ง คือรากฐานของความสมานฉันท์
และความสันติสุข
๘ การพัฒ นาควรเน้นที่ความริเริ่มและบทบาทของประชาชนและชุมชนท้อ งถิ่นในการวางแผน และ
ขับเคลือ่ นจากพัฒนาทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรม ศาสนาธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ม่งุ ที่การสัง่
จากข้างบนลงล่าง และยัดเยียดแนวทางการพัฒนาแบบวัตถุนิยม และเงินนิยมลงไป
๙ การพัฒนาที่สอดคล้องกับ วัฒนธรรม ศาสนาธรรม และเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัย
การเรียนรูร้ ่วมกันในการปฏิบตั ิของทุกฝ่ าย ทัง้ ฝ่ ายชุมชน ฝ่ ายนโยบาย ฝ่ ายข้าราชการ ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายองค์กรพัฒนาเอกชน สือ่ มวลชน และอื่นๆ แต่เกิดขึ้นไม่ได้จากการใช้อาํ นาจสัง่ การ โดยปราศจาก
การเรียนรูร้ ่วมกัน ควรมีกลไกส่งเสริมการเรียนรูร้ ่วมกันของทุกฝ่ าย
๔๐

๑๐ ความร่มเย็นเป็ นสุขเกิดขึ้นได้จากความดี คนทุกคนมีเมล็ดพันธุ แ์ ห่งความดีอยู่ในหัวใจ หากมีความ
เคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็ นคนของเพื่อนมนุ ษย์ทุกคน มีความเมตตา กรุณา มีความร่วมมือ
สมานฉันท์ มีการเรียนรูร้ ่วมกัน มีความเชื่อถือไว้วางใจกันก็จะสามารถสร้างความร่มเย็นเป็ นสุขขึ้นได้
ทัง้ แผ่นดิน
ปิ ดประชุม
กล่า วปิ ด ประชุม โดยนายอานัน ท์ ปัน ยารชุน ประธานกรรมการ คณะกรรมการอิส ระเพื่อ ความ
สมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
กรอบการทํางาน ๙ ข้อของคณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ
๑ ทุกข์ของราษฎรในสามจังหวัดภาคใต้เป็ นทุกข์ของทุกคนทัง้ ประเทศ
๒ ความหวาดระแวง ความหวาดกลัว ความไม่เข้าใจระหว่างกลุ่มคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
และระหว่างรัฐกับประชาชนต้องไม่แผ่ขยายออกไปยังพื้นทีอ่ ่นื ในประเทศไทย
๓ การแก้ปญั หาต้องแก้ทงั้ ปัญหาเฉพาะหน้าที่กาํ ลังเกิดขึ้น และปัญหาระยะยาวอันได้แก่สาเหตุ
หรือต้นตอของปัญหา
๔ สาเหตุหนึ่งของปัญหาคือกระบวนการยุตธิ รรมทีไ่ ม่เอื้ออํานวยความยุตธิ รรม
๕ จําเป็ นต้องเพ่งเล็งเรื่องการพัฒนาระบบ และวิธกี ารศึกษา และรูปแบบของการศึกษาให้สอดคล้อง
กับวิถชี วี ติ ของประชาชน
๖ การใช้ความรุนแรงไม่ใช่วธิ ีการแก้ปญั หา ถ้าจะมีการใช้ความรุนแรงต้องระมัดระวังที่สุดว่าการใช้
ความรุนแรงนัน้ เป็ นไปตามกฎหมายทีม่ คี วามยุตธิ รรม และอยู่ในขอบเขตของความเป็ นธรรม
๗ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบาย กํากับดูแลในเรื่องของการ
พัฒนามีความจําเป็ นมาก
๘ เป็ นที่ประจักษ์ว่ามีความแตกต่างของคนไทย ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกตราบใดที่ความแตกต่างนัน้ ไม่
นําไปสู่ความแตกแยก เพราะฉะนัน้ คนไทยจึงต้องเรียนรู ้ ยอมรับ และเคารพความแตกต่างซึ่งกัน
และกันในอัตลักษณ์ของกลุม่ ชน
๙ การแก้ปญั หาในภาคใต้ไม่ว่าในเรื่องใดจะไม่มีความสําเร็จ ถ้าไม่มีความร่วมมือ ระหว่างภาค
ประชาชน ระหว่างผูน้ าํ ศาสนา สถาบันศาสนา และภาคราชการ รวมถึงภาคการเมือง
ปิ ดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. ตลอดภาคบ่ายมีการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย และถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ โดยเวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. เป็ น
การถ่ายทอดสด ตลอดการประชุมมีล่ามแปลภาษามลายู โดย อาจารย์มสั ลัน มาหะมะ และอาจารย์ มูหะมัด
คอยา คําถามใดทีเ่ ป็ นภาษามลายู มีการแปลและพิมพ์ข้นึ จอมอนิเตอร์เป็ นภาษาไทย โดย อาจารย์จริยา หลังปู
เต๊ะ
๔๑

การอบรมสานเสวนา ผูห้ ญิงกับการสานเสวนา
วันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๐๐- ๒๐. ๓๐ น.
ณ โรงแรม เอสพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา
โดย มูลนิธฟิ รีดริค เอแบร์ท (FES) และ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธฟิ รีดริค เอแบร์ท (FES) ได้จดั ให้มี
การอบรมการสานเสวนาแก่กลุม่ ผูน้ าํ สตรีจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพือ่ เสริมสร้างพลังและ เพิม่ พูน
ศักยภาพของผูน้ าํ สตรี
การอบรมมีข้ นึ ในวันที่ ๒ - ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรม เอสพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา
โดยมี ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผาจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นวิทยากร
วัตถุประสงค์ของการอบรมสานเสวนาในครัง้ นี้ เพือ่ ให้กลุม่ ผูน้ าํ สตรีฯ ได้รูจ้ กั กระบวนการสานเสวนา
และนําไปใช้ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งต่างๆ รวมทัง้ ให้สามารถนํากระบวนการสานเสวนาไปเผยแพร่
ต่อได้ การอบรมการสานเสวนายังเป็ นการเพิม่ พูนพลังและศักยภาพของผูน้ าํ สตรีอกี ด้วย
การอบรมเริ่มต้นด้ว ยคุ ณปรีดา ศิริสวัสดิ์ จากมูลนิ ธิฟ รีดริค เอแบร์ท (FES) กล่าวเปิ ดงานและ
แนะนําองค์กรร่วมจัด จากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมอบรมทํากิจกรรมแนะนําตัวเพื่อสร้างความสนิทสนมตาหลัก no trust,
no dialogue จากนัน้ ทํากิจกรรมหัวใจสี่หอ้ งเพื่อหาความคาดหวัง และฝึ กการฟังอย่างลึกซึ้งตามกระบวนการ
สานเสวนา
ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผาวิทยากรสานเสวนาได้บรรยายถึงกระบวนการสานเสวนา ว่าสาน
เสวนา (Dialogue) คือการฟังและพูดคุยกัน และว่าสังคมทัว่ ไปมีความหลากหลาย มีอตั ลักษณ์แตกต่างกัน ทุก
คนก็คิดว่าสิ่งที่ตวั เองเป็ น สิ่งที่ตวั เองเชื่อ เป็ นสิ่งที่ดีท่สี ุด อัตลักษณ์ท่แี ตกต่างกันทําให้สงั คมงดงาม แต่เมือ่ มี
อคติหรือความเข้าใจผิด อัตลักษณ์อาจก่อให้เกิดปัญหา ทําให้เกิดการแบ่งเขาแบ่งเราได้ วิธีการสานเสวนาจึง
สามารถทําให้คนคุยกันได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
การสานเสวนาตามความหมายของเลียวนาร์ด สวิดเลอร์ คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง โดย ฟังตัวเอง ฟัง
คนอื่น และฟังความเงียบเพือ่ ให้เข้าใจตนเอง
วิทยากรพูดถึงกฎ ๑๐ ข้อของการสานเสวนา คือ ๑) ซือ่ สัตย์และจริงใจต่อจุดยืน ๒ ) ยอมรับ
ความแตกต่างหลากหลาย ๓ ) มีศกั ดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์เท่าเทียมกัน ๔) คุยในระดับเดียวกัน เพือ่
หลีกเลีย่ งการพูดคนละเรื่องเดียวกัน ๕) บอกจุดยืนชัดเจน ๖) ไม่ด่วนสรุปความเชื่อของคนอื่น ๗) ถ้ามีการ
เปลีย่ นแปลงเกิดขึ้น ก็ให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยธรรมชาติ ๘) ต้องเชื่อใจ ต้องให้เกียรติซง่ึ กันและกัน เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ๙) เปิ ดโอกาสให้เราได้ใคร่ครวญพิจารณาถึงจุดยืนของเรา ๑ ๐) ทดลองข้ามวัฒนธรรม
ผูเ้ ข้าอบรมมีการแบ่งกลุม่ ระดมความคิดถึงสถานการณ์ปญั หาตามประสบการณ์ แนวทางการแก้ไข
และทําการฝึ กการวางแผน และลงมือทําการสานเสวนา โดยมีขอ้ สังเกตจากวิทยากรสานเสวนา และตอบคําถาม
ข้อสงสัยของผูเ้ ข้าอบรมหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ
๔๒

การอบรมในครัง้ นี้กลุ่มผูน้ าํ สตรีต่างมีความตัง้ ใจจริง และมันใจว่
่ าจะสามารถนําความรูท้ ่ไี ด้ไปใช้ใน
การจัดการปัญหาความขัดแย้งทัง้ ในชุมชน และในครอบครัว
สรุปผลการอบรม
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๓๐- ๑๖. ๓๐ น.
กล่าวแนะนําวัตถุประสงค์และองค์กรผูจ้ ดั โดยคุณปรีดา ศิรสิ วัสดิ์ และ อาจารย์ปาริชาด สุวรรณ
กิจกรรมหัวใจ ๔ ห้อง โดย คุณดวงหทัย ชาติพทุ ธิกลุ
จุดประสงค์ เพือ่ สร้างความคุน้ เคยและรูค้ วามคาดหวัง
ขัน้ ตอนกิจกรรม
๑. ให้ทุกคนได้ทบทวนชีวติ ของตน
- ห้องที่ ๑ สิง่ ทีท่ าํ แล้วมีความสุข
- ห้องที่ ๒ ฝันอยากเห็นผูห้ ญิงเป็ นอย่างไร
- ห้องที่ ๓ คุณค่าทีส่ าํ คัญในชีวติ
- ห้องที่ ๔ ความคาดหวัง – สิง่ ทีต่ อ้ งการเรียนรูใ้ น ๒ วันนี้
๒. ให้แต่ละคนได้เดินไปหาเพือ่ น เพือ่ แลกเปลีย่ นหัวใจแต่ละห้องกับเพือ่ น ๕ คน ในแต่ละห้องหัวใจ
๓. สรุปผลกลุม่ ใหญ่
ฝันอยากเห็นผูห้ ญิง เนื่องจากการสานเสวนาในครัง้ นี้ตอ้ งการเสริมสร้างพลัง และศักยภาพของผูห้ ญิง
ดังนัน้ จึงให้ทุกคนร่วม “จินตนาการ” ความคาดหวังทีอ่ ยากให้ผูห้ ญิงเป็ น....
- กล้าคิดกล้าแสดงออก
- เท่าเทียมชาย
- ให้เห็นคุณค่าผูห้ ญิง
- เป็ นแบบอย่างทีด่ ี
- พัฒนาสังคมร่วมกับผูช้ าย
- เป็ นผูน้ าํ
คุณค่าทีส่ าํ คัญในชีวติ
- ช่วยเหลือผูอ้ ่นื
- มอบความรัก
- เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื และสังคม
- ไม่พดู เท็จ
- จริงใจ ยุตธิ รรม
- เคารพศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์ซ่งึ กันและกัน

๑ ๒
๓๔

๔๓

-

ความคาดหวังสิง่ ทีต่ อ้ งการเรียนรู ภ้ ายในเวลา ๒ วันทีเ่ ข้าอบรม
นําไปปฏิบตั ไิ ด้จริง
สานเสวนาเพือ่ ให้เกิดสันติสุข
ให้มคี วามสุข เพือ่ สิง่ ดีๆ จะเกิดขึ้นตามมา
เกิดความเป็ นเพือ่ นและเครือข่าย
ได้กระบวนการสานเสวนาไปใช้ในงาน
สามารถสอนสานเสวนาต่อได้
๔. ฝึ กหัดการฟังอย่างลึกซึ้ง การหักห้ามใจไม่ให้ถาม จนกว่าจะได้ฟงั อย่างลึกซึ้ง ด้วยความตัง้ ใจ เห็นอก
เห็นใจ การใช้ภาษากาย สีหน้า ท่าทาง เพือ่ ให้ผูพ้ ดู รูว้ ่าเขาสําคัญทีส่ ุด

สานเสวนาคืออะไร
สานเสวนา (Dialogue) คือการฟังและพูดคุยกัน สานคือการประสาน เราทุกคนอยู่ในสภาพที่มคี วาม
หลากหลาย ทางอัตลักษณ์ (identity) ในด้านต่างๆ เช่น วัฒนธรรม การต่างกาย ชาติพนั ธุ ์ ภาษา ศาสนา ฯลฯ
ความหลากหลายเป็ นเรื่องปกติ ธรรมดา อัตลักษณ์ท่แี ตกต่างกันทําให้สงั คมงดงาม แต่เมื่อมีอคติหรือความ
เข้าใจผิด อัตลักษณ์อาจก่อให้เกิดปัญหา ทําให้เกิดการแบ่งเขาแบ่งเราได้
วิธคี ิดแบบยอมรับเพือ่ อยู่ร่วมกันอย่างสันติท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย
๑. เคารพในตัวตนและความแตกต่างของผูอ้ ่นื และสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื แบบเขาเป็ นเขา
๒. เชื่อว่าความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถกี ารดําเนินชีวติ ของทุกคนล้วนมีคุณค่า และทําให้ชีวติ ของ
คนคนนัน้ มีความสุขได้เช่นกัน
วิธีปฏิบตั ติ นในสังคมพหุลกั ษณะ
๑. อยากให้ผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ ่อเราอย่างไร เราก็จะปฏิบตั ติ ่อเขาอย่างนัน้
๒. ไม่อยากให้ผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ ่อเราอย่างไร เราก็จะไม่ปฏิบตั ติ ่อเขาอย่างนัน้
ทุกศาสนาสอนจริยธรรมโลก (A global Ethic)
๑. เคารพคุณค่าทุกชีวติ (Have a respect for all life)
๒. ปฏิบตั กิ บั ผูอ้ ่นื ด้วยความซือ่ สัตย์และยุตธิ รรม (Deal honestly and fairly)
๓. คิด ทํา พูด แต่สง่ิ ทีจ่ ริง (Speak and act truthfully)
๔. เคารพและเมตตากรุณาซึง่ กันและกัน (Respect and love one another)
สานเสวนาหมายถึงการสานความหมายทีเ่ กิดจากการฟังอย่างลึกซึ้ง
การฟังอย่างลึกซึ้งนัน้ เราฟังตัวเอง ฟังผูอ้ ่ืน ฟังความเงียบ เหมือนในศาสนาอิสลาม เมื่อไม่สบายใจ เราไป
ละหมาด จะช่วยให้เกิดสมาธิ (ผูเ้ ข้าอบรมเล่าเรือ่ งความสงบของจิตทีไ่ ด้จากการละหมาด) การฟังผลของการฟัง
ตัวเองและฟังผูอ้ ่นื ฟังเพือ่ หาความหมายด้วยกัน เพือ่ ให้มสี ่วนร่วม เพือ่ ให้เกิดการยึดเหนี่ยว
สรุป การสานเสวนาคือการฟังอย่างลึกซึ้งเพือ่ ให้เราก้าวพ้น อคติ
๔๔

ระดับของสานเสวนา
๑. ระดับคําสอน
๒. ระดับประสบการณ์ เคารพในประสบการณ์
๓. ระดับชีวติ ทีร่ ่วมกันแก้ปญั หา เอาปัญหาในชุมชนเป็ นตัวตัง้
ข้อตกลงร่วมกัน
สานเสวนาเป็ นเครื่องมือทําความเข้าใจกันโดยสันติวธิ ี
สานเสวนาของ เลียวนาร์ด สวิดเลอร์
สานเสวนาเปิ ดพื้นที่ให้เกิด ๑) การเรียนรู ้ ความคิด ความเชื่อ จุดยืนที่แตกต่าง(ไม่จาํ เป็ นต้อ ง
เปลี่ยนจุดยืนของตัวเอง) ๒ ) การเจริญเติบโต เกิดความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ ๓ )การเปลี่ยนแปลง
เรื่องทีเ่ ข้าใจผิด อคติทม่ี ี
ข้อสําคัญ สานเสวนาไม่ได้ม่งุ เปลี่ยนแปลงจุดยืนของผูอ้ ่ืน หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องเกิดจาก
ภายใน
กิจกรรมกลุ่ม
จุดประสงค์ เพือ่ ให้เรียนรู ้ เข้าใจ การจัดการกับปัญหาตามประสบการณ์ทผ่ี ่านมา
แบ่งกลุม่ ๆละ ๔ – ๕ คน ( ๗ กลุม่ ) ในหนึ่งกลุ่มมีเลขาฯ ๑ คน ให้ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทบทวนว่าเคย
ได้ใช้ความเข้าใจเรื่องสานเสวนาจัดการกับปัญหาหรือไม่ โดยให้นึกถึง
- สถานการณ์ความขัดแย้ง
- ความเข้าใจปัญหา
- แล้วเราในฐานะคู่กรณี-คนกลางใช้วธิ กี ารสือ่ สารอย่างไร
กติกา พูดคนละ ๕ นาที เมื่อได้ยินเสียงระฆังให้หยุด เพื่อฝึ กการฟังอย่างลึกซึ้งระหว่างที่แต่ละคน
พูด
นํ าเสนอ โดยให้สรุปประเด็นปัญหาขึ้นกระดาน แล้วสรุปวิธกี ารทีใ่ ช้จดั การปัญหา
นํ าเสนอกลุ่มย่อย
กลุม่ ที่ ๑
ประเด็นความขัดแย้ง
เรื่องการรักษาสัญญา
เพือ่ นบ้านมีปญั หาระหว่างกัน
ประเด็นความขัดแย้ง
ขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
ขัดแย้งในใจตนเอง
การบริหารโรงเรียน

วิธีการ
ใช้หลักศาสนา
ใช้กติกาข้อบังคับ
วิธีการ
ชี้แจงแสดงเหตุผล ให้เข้าใจอย่างเท่าเทียม
การให้อภัยตามหลักศาสนา การทดสอบโดยพระเจ้า
รับฟังกันและกันร่วมกันแก้ปญั หา
๔๕

กลุม่ ที่ ๒
ประเด็นความขัดแย้ง
ความไม่รบั ผิดชอบของฝ่ ายชาย
ความไม่เข้าใจระหว่างครูและนักเรียน
บทบาทในการเป็ นผูน้ าํ
ความยุตธิ รรม

วิธีการ
ใช้เวลาในการอธิบาย ใช้ความอดทน ความรูส้ กึ ทีด่ ี
ใช้ความจริงใจ
ใช้การเจรจาตัวต่อตัว
ใช้สอ่ื กลางเป็ นตัวแทนในการแก้ปญั หา

กลุม่ ที่ ๓
ประเด็นความขัดแย้ง
ความขัดแย้งในครอบครัว
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลกับรัฐ

วิธีการ
ใช้ความบริสุทธิ์ของเด็ก เบีย่ งเบนประเด็น
ใช้หลักศาสนา ยอมรับความต่างระหว่างบุคคล
ใช้คนกลางทีม่ อี าํ นาจหน้าทีป่ ระนีประนอม
ใช้ความจริงในการสือ่ สาร

กลุม่ ที่ ๔
ประเด็นความขัดแย้ง
ผูป้ กครองไม่พอใจทีค่ รูลงโทษนักเรียน
น้องทําผิดกฎของศูนย์ฝึก
พีน่ อ้ งมีปากเสียงเพราะไม่เข้าใจกันและเครียด
การขุดคูระบายนํา้ มีคนไม่ยอมให้ผ่านทีด่ นิ ของตน

วิธีการ
เจรจา โดยกันไม่ให้คู่กรณี พบกันก่ อน ทําให้ใจเย็น
โดยพร้อมแสดงความรับผิดชอบ
รับฟังเหตุผล ทบทวนกฎเดิม และร่วมหาวิธีการและ
ทางออกร่วมกัน
พูดและฟังทีละฝ่ าย เพื่อแสดงความรู ส้ กึ และให้ทงั้
สองฝ่ ายได้บอกความต้องการของตน
หาทางเลือกอืน่ ด้วยการขุดคูระบายนํา้ อ้อมไปยังที่
สาธารณะ

กลุม่ ที่ ๕
ประเด็นความขัดแย้ง

วิธีการ
คู่กรณีมาพูดทําความเข้าใจปัญหาร่วมกัน
พยายามรับฟังปัญหาคู่กรณี ให้ได้มโี อกาสเปิ ดอกพูด
อย่างเต็มที่ โดยตกลงกติการ่วมกันก่อน
ฟังเหตุผลอย่างเป็ นกลาง ไม่เอียงไปฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
ให้ความยุตธิ รรมทัง้ สองฝ่ าย
โน้มน้าวให้มคี วามรักความสามัคคี

๔๖

กลุม่ ที่ ๖
ประเด็นความขัดแย้ง
วิธีการ
- ความไม่ เ ข้า ใจระหว่ า งรัฐ และ นั ก ศึ ก ษา จัดกระบวนการกลุม่ ให้ได้พูดคุยกันอย่างเต็มที่
ประชาชน
- วัยรุ่นขับรถชนโดยประมาท
ใช้คนกลางไกล่เกลีย่
- ความไม่เข้าใจระหว่างกลุม่
กลุม่ ที่ ๗
-

ประเด็นความขัดแย้ง
ความขัดแย้งระหว่างผูร้ ่วมงาน
ขาดเอกสารในการขอรับ ความช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระสบภัย
เด็กทะเลาะวิวาท
การกระทบกระทังระหว่
่ างบุคลากรในหน่วยงาน

วิธีการ
รับฟังความคิด/ข้อมูลของทัง้ สองฝ่ าย
ให้เวลาทัง้ สองฝ่ ายได้ทบทวน/ไตร่ตรอง พบกันครึ่ง
ทาง
พูดคุยกับคู่กรณี
ทําความเข้าใจกับทัง้ สองฝ่ าย

ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา อธิบายกติกาการสานเสวนา
กติกาของการสานเสวนา
ข้อที่ ๑ ไม่มวี าระซ่อนเร้น ไม่ใช้การสานเสวนาเพือ่ วัตถุประสงค์ทไ่ี ม่ชอบ หรือมีเป้ าหมายแอบแฝง
ข้อที่ ๒ ปฏิสมั พันธ์กนั อย่างมนุ ษย์ ปฏิสมั พันธ์ต่อกันแบบคน ไม่ใช่วตั ถุสง่ิ ของ
ข้อที่ ๓ เท่าเทียม ทัง้ สองฝ่ ายต่างให้และรับ หลีกเลีย่ งการครอบงําระวังความรูส้ กึ ว่า “ฉันเหนือกว่า” ไม่มใี คร
ด้อยกว่าหรือเหนือกว่า
ข้อที่ ๔ จุดยืนชัดเจน บอกจุดยืน-ตําแหน่งของตนเองให้ชดั เจน กล้าทีจ่ ะเปิ ดหู เปิ ดใจ ฟังความเห็นที่แตกต่าง
กล้าทีจ่ ะฟังว่าผูอ้ ่นื เข้าใจและเห็นว่าเรามีจดุ ยืนเช่นไร
ข้อที่ ๕ ไม่ด่วนสรุป-ตัดสิน ไม่ใช้ ความเชื่อ วัฒนธรรม ชาติพนั ธุข์ องเรา ไปตัดสินว่าผูอ้ ่นื ผิด
ข้อที่ ๖ ใจกว้าง รับฟังความคิด-ความเชื่อที่แตกต่าง ในบรรยากาศที่เคารพและเข้าใจ กล้าวิพากษ์วิจารณ์
ความคิด-ความเชื่อของกลุม่ ตนเอง
ข้อที่ ๗ ซือ่ สัตย์และจริงใจ ทัง้ ต่อตนเองและผูร้ ่วมสานเสวนา หลีกเลีย่ งการยอมรับแบบขอไปที
ข้อที่ ๘ ไว้วางใจผูอ้ ่นื
ผูอ้ ่นื ก็มเี หตุผลทีด่ ี และสามารถหาทางออกทีด่ ไี ด้เช่นกัน
ข้อที่ ๙ ไม่ปะปนหลักการกับการปฏิบตั ิ เมื่อผูอ้ ่นื พูดเรื่องหลักการ ก็ตอบเรื่องหลักการ เมือ่ ผูอ้ ่นื พูดเรื่องการ
ปฏิบตั ิ ก็ตอบเรื่องการปฏิบตั ิ
ข้อที่ ๑๐ สานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบของทุกปัญหา หากเป็ นกระบวนการซึ่งต้องใช้เวลา อันเป็ นทางเลือกสู่การ
จัดการปัญหาอย่างเป็ นองค์รวม

๔๗

กิจกรรมผึ้งแตกรัง โดยคุณดวงหทัย ชาติพทุ ธิกลุ
จุดประสงค์ เพือ่ เปลีย่ นบรรยากาศ และเพือ่ ให้ได้กลุม่ ในการทํางานร่วมกัน
จํานวนคนเล่น เริ่มต้นกลุม่ ละ ๓ คน คนเล่นเป็ นรัง ๒ คน ผึ้ง ๑ คน
คําสัง่
๑. ผึ้งย้ายรัง ให้คนทีเ่ ป็ นผึ้งย้ายไปรังใหม่
๒ . รังย้ายผึ้ง ให้ ๒ คนทีเ่ ล่นเป็ นรังย้ายหาผึ้งใหม่
๓ . รังแตก ทัง้ ผึ้งและรังย้ายไปจับคู่กบั คนอื่น
๔. รัง ๒ ผึ้ง ๓
๕. รัง ๓ ผึ้ง ๒
แบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ ๕ คน ระดมความคิดว่าในชุมชนมีปญั หาหรือสถานการณ์อะไรบ้างทีจ่ ะใช้กระบวนการสาน
เสวนาเข้าไปแก้ไข
กระบวนการคือ
๑. ให้กลุม่ เลือกหนึ่งปัญหามานําเสนอ เมือ่ เลือกได้แล้วให้บอกรายละเอียดสถานการณ์ คู่กรณี สภาพปัญหา
๒. ในกลุม่ ให้แบ่งออกเป็ นคู่กรณี ทงั้ สองฝ่ าย แล้วให้คิดตามโจทย์คือ
๒.๑ เรามองตัวเองอย่างไร
๒.๒ เรามองเขา (คู่กรณี) อย่างไร
๒.๓ เอาข้อมูลแต่ละช่องมาเปรียบเทียบกัน ดูความเหมือนและความต่าง

สิง่ ที่ได้เรียนรู ้
๑. ทุกคนมีเหตุผลของตัวเอง การเปรียบเทียบช่วยให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
๒. เห็นความแตกต่าง รูเ้ ขารูเ้ รามากขึ้น
๓. คู่กรณีต่างไม่ยอมรับคนอื่น ต่างฝ่ ายต่างมองคนอื่นไม่ดี
๔. ต้องมีขอ้ มูลทีร่ อบด้าน จึงจะจัดการปัญหาได้
๕. มองสองด้านจะทําให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนขึ้น
๖. ปกติเรามองผูอ้ ่นื แบบตีความ โดยมีอคติเข้าไปตีความด้วย เราไม่ได้มองคู่กรณีอย่างทีเ่ ขาเป็ นเขา หรือ
อย่างทีเ่ ขาคิดว่าเขาเป็ น
ชมตัวอย่างการใช้กระบวนการสานเสวนา วิทยากรฉายสไลด์ตวั อย่างการใช้สานเสวนาเพือ่ การแก้ปญั หา
มลภาวะขยะ บ้านควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พร้อมกับชี้ประเด็นทีเ่ ป็ นบทเรียน ได้แก่การ ที่
จะต้องเติมเต็มให้คู่กรณี ทงั้ สองฝ่ าย ในการสานเสวนา เพือ่ ให้การแก้ปญั หาตามกระบวนการสานเสวนาดําเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความสําเร็จ เช่น ฝ่ ายราชการอาจจะต้องใจกว้าง ยอมรับฟังผูอ้ ่นื โดยเฉพาะ
๔๘

ชาวบ้านมากขึ้น ฝ่ ายชาวบ้านจะต้องตัด “ปม"”ใดๆทีอ่ าจมี ต้องคํานึงถึงคุณค่าในความเป็ นมนุ ษย์ของตนเอง
จึงจะกล้าพูด กล้าเล่าถึงปัญหาของตนเองได้ชดั เจนขึ้น สิง่ เหล่านี้เป็ นกติกาเบื้องต้น ทีก่ ระบวนการสานเสวนาให้
ความสนใจ และเป็ นปัจจัยหนึ่งทีท่ าํ ให้การแก้ปญั หาประสบความสําเร็จ
กิจกรรม ค้นหาผูห้ ญิงในดวงใจ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ค้นพบศักยภาพของผูน้ าํ ชุมชนสตรี
เงือ่ นไข จับคู่พดู ถึงผูห้ ญิงที่เป็ นผูน้ าํ สตรีท่ปี ระทับใจ ใช้เวลาคนละ สองนาทีครึ่ง
คุณสมบัตขิ องผูน้ าํ สตรีในดวงใจของผูเ้ ข้าร่วมอบรม
ให้ความรัก ความอบอุ่น ประนีประนอม เสียสละ รักษาคําพูด มีความรู ้ มีวสิ ยั ทัศน์ รอบคอบ
เด็ดขาด มันคง
่ ยอมรับความคิดผูอ้ ่นื มีคุณธรรม ยุติธรรม เป็ นผูไ้ ว้วางใจได้ เป็ นแบบอย่างทีด่ ี รักษา
เวลา ประหยัด มันใจในตั
่
วเอง เข้มแข็ง อดทน อ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน มีใจเอื้อเฟื้ อ กตัญ�ู แก้
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
กิจกรรมสร้างมณฑล
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ผูเ้ ข้าอบรมค้นหาศักยภาพภายในของตนเอง
เงือ่ นไข ขีดวงกลม เขียนจุดกึ่งกลางแทนตัวเอง เอาคุณสมบัติทต่ี วั เองมีมากทีส่ ุดไว้ใกล้ก่งึ กลาง คุณสมบัตทิ ่มี ี
น้อยลงให้วางไว้ห่างจากจุดกึ่งกลางออกไปเรื่อยๆจนถึงขอบวงกลม จากนัน้ จับคู่อกี แลกเปลีย่ นกันดูมณฑล
ของแต่ละคน แล้วแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกลุม่ ใหญ่
สรุป ทุกคนมีค่า มีคุณสมบัตอิ ยู่ในตัวเอง
ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา บรรยายขบวนการ สตรีนิยมสายกลาง ทีส่ นับสนุนให้ผูห้ ญิงยึดมัน่
ความพอดี ในการค้นพบศักยภาพของตนเอง ไม่น่ิงดูดายทีจ่ ะช่วยเหลือผูอ้ ่นื โดยเฉพาะผูห้ ญิงที่ไม่ได้รบั ความ
ยุติธรรม หรือกําลังเผชิญกับความทุกข์ แต่ขณะเดียวกัน ก็ไม่ได้กา้ วร้าวทีจ่ ะต่อสู ้ หรือใช้ความรุนแรงใดๆกับ
ผูอ้ ่นื โดยเฉพาะผูช้ าย การเสริมสร้างพลังสตรีอยู่บนหลักการของ การพิจารณา หลักการตัดสินบุคคลด้วย
ความรู(้ ทีเ่ ป็ นสัมมาทิฐ)ิ + ความประพฤติ ไม่ตดั สินบุคคลด้วยเพศสภาวะ ความเป็ นชายหรือหญิง ควร
คํานึงถึงการพึง่ พาอาศัยระหว่างชาย หญิง และการใช้ปญั ญาตัดสิน แก้ไขปัญหาของแต่ละสภาพการณ์ ด้วย
ความเมตตา กรุณา ซึง่ กันและกันระหว่างชายและหญิง
ผูเ้ ข้าอบรม๑ (มุสลิม) แลกเปลีย่ นเรื่องผูห้ ญิงมุสลิมถูกเอาเปรียบ คนมุสลิมมีความเชื่อว่าในนรกมี
ผูห้ ญิงมากเพราะผูห้ ญิงทําบาปมากกว่าผูช้ าย ผูห้ ญิงถูกกดเรื่อง “บาป” และอธิบายว่าดะห์วะคือการออก
ชักชวนคนให้ทาํ ความดี แต่สามี(ของผูห้ ญิงหลายคน)ไม่ทาํ งานปล่อยให้ภรรยาทํางานหนักเพือ่ เลี้ยงครอบครัว
โดยใช้ขอ้ อ้างว่าไปดะห์วะ ซึง่ ในความเป็ นจริงต้องดูแลครอบครัวก่อนถึงจะไปดะห์วะ นอกจากนัน้ ผูห้ ญิง
มุสลิมยังถูกถูกสัง่ สอนให้เชื่อเรื่องบาป เช่น พฤติกรรมต่างเหล่านี้ถอื ว่าเป็ นบาป
-เขาชอบเรา และเราชอบเขา นัง่ ข้างหน้าผูช้ าย เรียนหนังสือ
๔๙

-กินยาคุม (ผูเ้ ข้าอบรมตัง้ คําถามว่าไม่คุมกําเนิดแล้วมีลูกมาก เด็กไม่ได้รบั การเลี้ยงดูทด่ี ี กลายเป็ น
คนไม่มคี ุณภาพ กับการกินยาคุมอย่างไหนบาปกว่ากัน)
ผูเ้ ข้าอบรม ๒ (มุสลิม) ในคัมภีรอ์ ลั กุรอาลกําหนดบทบาทให้ผูห้ ญิงเป็ นแม่ และภรรยาทีด่ ี คนไม่ได้
ศึกษาอย่างจริงจังจึงมองภาพผิด(ว่าผูห้ ญิงถูกกดขี)่ ตัวอย่างเช่น ผูช้ ายมีภรรยาสีค่ น เพือ่ ให้คนที่มศี กั ยภาพ
ดูแลผูห้ ญิงได้ดูแล โดยให้มฐี านะเท่าเทียมกัน
ผูเ้ ข้าอบรม ๓ (มุสลิม) อิสลามเชื่อว่าแม่เป็ นโรงเรียนแห่งแรกของลูก คนต้องศึกษาหาความรู ้
ผูเ้ ข้าอบรม ๔ (พุทธ) ผูห้ ญิงต้องเก่ง และดี เปิ ดวิสยั ทัศน์สู่ภายนอก กล้าแสดงออก การจะเป็ นคน
เก่งได้ตอ้ งมีความรู ้ คนเราจะประสบความสําเร็จต้องลงมือทํา
ผูเ้ ข้าอบรม ๕ (พุทธ) ผูห้ ญิงเก่งและมีความรูร้ อบด้านถึงจะประสบความสําเร็จ
ผูเ้ ข้าอบรม ๖ (พุทธ) ผูห้ ญิงมักเอาความรุนแรงอย่างผูช้ ายเป็ นแบบอย่างเพือ่ ทําให้ตวั เองเก่ง จึงมี
ความเห็นว่า น่าจะเก่งอย่างผูห้ ญิง ทีอ่ ่อนโยน ด้วยความเป็ นผูห้ ญิง
คุณปรีดา เสริมว่าผูห้ ญิงควรเห็นความสําคัญของการเข้าไปอยู่ในตําแหน่งต่างๆ เช่น อบต. อบจ.
เพือ่ ทําให้การทํางาน การพัฒนาทีด่ ี ไม่ใช่ยกหน้าที่น้ ีให้ผูช้ าย
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๓
เวลา ๐๘. ๓ ๐- ๑๖. ๐๐ น.
ทบทวนการเรียนรูท้ ผ่ี ่านมา จากนัน้ ฉายสไลด์ตวั อย่างการใช้สานเสวนาในงาน “ศาสนเสวนา: พุทธ-มุสลิม
ความรุนแรงหรือความสมานฉันท์” เพือ่ ให้เห็นรูปแบบของการจะฝึ กหัดทําสานเสวนาในโอกาสต่อไป
การฟังอย่างลึกซึ้ง

ความขัดแย้ง
- ความเข้าใจธรรมชาติของมนุ ษย์
- วิเคราะห์ มองเขา มองเรา

สันติภาพ

ผูน้ าํ สตรี

การสานเสวนา
- หลักการ+ กติกา - ปฏิบตั ิ - การวางแผนการใช้
กิจกรรมเกมล่าอาณานิ คม โดย คุณดวงหทัย ชาติพทุ ธิกลุ
วัตถุประสงค์ เพือ่ แบ่งผูเ้ ข้าอบรมออกเป็ นสองกลุม่ และฝึ กการทํางานเป็ นกลุม่
เงือ่ นไข จับคู่เป่ ายิ้งฉุบ ให้คนแพ้ต่อหลังคนชนะ และเล่นต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็ นสองกลุ่ม จากนัน้ ให้ทงั้
สองกลุม่ เป่ ายิ้งฉุบ โดยสมาชิกในแต่ละกลุม่ ต้องเป่ ายิ้งฉุบในท่าเดียวกัน
๕๐

กิจกรรม เล่นเกมขอในสิง่ ที่เราอยากได้
วัตถุประสงค์ เพือ่ ฝึ กการประสานงานเป็ นกลุม่ ความร่วมมือร่วมใจ ไม่ขดั แย้งภายในกลุม่ จะทําให้เป้ าหมายที่
ต้องการสําเร็จได้
เงือ่ นไข ให้เขียนสิง่ ทีอ่ ยากได้สง่ิ เดียวลงในกระดาษแล้วให้นาํ ให้ตดิ ที่ไหนก็ได้จากนัน้
กลับมาทีก่ ลุม่ ยืนหันหลังจับมือกัน แล้วเคลือ่ นทีไ่ ปหยิบกระดาษ โดยไม่ให้พูด และห้ามปล่อยมือ
จบเกม พิธีกรสอบถามความรู ส้ กึ
คุณไหวริยะ- คิดว่าต้องแอบซ่อน ไม่ให้เพือ่ นหาพบ สอนว่าการทําอะไรถ้าคิดคนเดียวจะไม่ประสบ
ความสําเร็จ
คุณกัลยา- การไม่ให้คุยกันทําให้ ไม่เข้าใจกันในการทํางาน
คุณดะห์ -แสดงออกถึงการเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม คือนําไปเอาของตัวเอง และตามไปเอาของคนอื่น
คุณจ๋อ -เป็ นการสือ่ สารโดยความเงียบ ต้องสังเกตถึงจะเข้าใจ
คุณหยอย- เห็นการจัดลําดับเป้ าหมาย รูจ้ กั รอ
คุณสมร- สามัคคี
คุณนี - การมีผูน้ าํ
แบบฝึ กหัด สานเสวนาในสถานการณ์จริง
สานเสวนา พุทธ-มุสลิม เตรียมกระทู(้ ปุจฉา) สร้างความกระจ่างและความเข้าใจ(วิสชั นา)
ลักษณะกลุ่ม แบ่งกลุม่ ออกเป็ นฝ่ ายพุทธ และฝ่ ายมุสลิม
ลักษณะเวที จัดโต๊ะแบบอ่างปลา
ผูร้ ่วมสานเสวนา ประกอบด้วย
-มีผูด้ าํ เนินการสานเสวนาพุทธ ๑ คน มุสลิม ๑ คน
-ผูเ้ สวนาฝ่ ายพุทธ ๓ คน อิสลาม ๓ คน
-เก้าอี้ว่าง๑ ตัว เพือ่ เปิ ดโอกาสให้คนทีต่ อ้ งการมีส่วนร่วมเข้ามาพูด และต้องออกจากวงเมือ่ พูดจบ
-มีผูส้ งั เกตการณ์ ฝ่ ายพุทธ ๑ คน อิสลาม ๑ คน
-นอกนัน้ อยู่รอบวงนอก
ประเด็นการสานเสวนา
ผูด้ าํ เนินรายการ ได้แก่ พรภินนั ท์ เลาะหมัด และกัลยา เอียดสกุล
ผูเ้ สวนาฝ่ ายมุสลิม ประกอบด้วย มะ ซัมเซีย ไหวริยะ
ผูเ้ สวนาฝ่ ายพุทธ ประกอบด้วย ไรวินทร์ อุ่น หยอย
ผูส้ งั เกตการณ์ฝ่ายพุทธ คือ อุษณีย ์
๕๑

ผูส้ งั เกตการณ์ฝ่ายมุสลิม คือ จิม๋
เริ่มกระบวนการ
ผูด้ ําเนิ นรายการ
ผูด้ าํ เนินรายกา
ไหวริยะถาม
ไรวินทร์ตอบ
หยอยเสริมว่า
ผูด้ าํ เนินรายกา
หยอยถาม
ฮาริมะตอบ
ไหวริยะเสริม

บอกกติกาการสานเสวนา
รให้ฝ่ายมุสลิมตัง้ คําถาม
พุทธมองมุสลิมอย่างไร
ผูท้ ก่ี ระทําความรุนแรงคือไทยมุสลิม
เห็นใจชาวมุสลิม แต่ตงั้ คําถามอยู่ในใจ
รเปลีย่ นมาให้ฝ่ายพุทธถาม
เรื่องฆ่าพระ
คนในพื้นทีอ่ าจไม่ทราบว่าเกิดได้อย่างไร มาจากไหน ใครเป็ นคนทํา
มุสลิมรูส้ กึ เสียใจไม่ว่าใครถูกฆ่า อิสลามสอนเรื่องไม่ฆ่าสิง่ มีชวี ติ ต้องแยกระหว่างคนมุสลิม
กับอิสลาม
ผูด้ าํ เนินรายการ ให้ฝ่ายมุสลิมถาม
ฮาริมะ
พุทธมองผูห้ ญิงมุสลิมอย่างไร
อุ่นตอบ
เหมือนกับคนทัว่ ๆไป
สมร
ยกมือแต่ยงั ไม่ได้รบั อนุญาตผูด้ าํ เนินรายการปล่อยให้เดินเข้าไปก่อน
หยอย
มองว่าผูห้ ญิงมุสลิมมีภาระหนัก ทํางานหนัก ส่วนตัวชื่นชมวัฒนธรรมของสตรีมสุ ลิมทีค่ ง
ความเป็ นอัตลักษณ์ เช่นการแต่งกาย ผ้าคลุมผม
มะ
ชาวมุสลิมถูกมองว่ามีปญั หา (ที่ทาํ อะไรไม่เหมือนคนพุทธ) เช่น เวลาเดินทางต้องจอดรถ
ละหมาด หรือไม่สามารถรับประทานอาหารทีบ่ า้ นเพือ่ นทีเ่ ป็ นไทยพุทธได้ ชาวไทยพุทธจึง
เข้าใจผิดคิดว่ารังเกียจ
สมร
เสริมสตรีมสุ ลิมมีความอดทนสูง แต่ขาดการศึกษาทําให้ถูกผูน้ าํ ในระบบกลุม่ เอาเปรียบ
หยอย
การละหมาดเป็ นพิธกี รรม พุทธควรเข้าใจ
ผูด้ าํ เนินรายกา รให้ฝ่ายพุทธตัง้ กระทู ้
ไรวินทร์ถาม
เรื่องตันหยงลิมอ ทําไมเหตุการณ์ถงึ เกิดขึ้น และใครเป็ นคนทํา
ฮาริมะตอบ
ชาวบ้านต่างก็เสียใจ และรูว้ ่าเป็ นบาป แต่น่าจะมีอะไรอยู่เบื้องหลัง เช่น ปกป้ องพรรคพวก
ไม่กล้าบอกความจริง
ไหวริยะ
โยงเหตุการณ์ฆ่าพระว่าฝ่ ายตรงข้ามพยายามโยงเรื่องศาสนา ชาวบ้านตันหยงลิมอเข้าใจว่า
ตํารวจสองคนฆ่าวัยรุ่นในร้านนํา้ ชา ชาวบ้านรูต้ วั ภายหลังว่าตกเป็ นเครื่องมือ ชาวมุสลิมขาดการศึกษา “อัล
เลาะไม่ส่งเสริมคนทีม่ กี ารศึกษาให้มคี วามสุข”
ผูด้ าํ เนินรายกา รให้ฝ่ายมุสลิมตัง้ กระทู ้
ซัมเซีย
วัยรุ่นมุสลิมรวมกลุม่ ทํากิจกรรมถูกชาวพุทธมองว่ามัวสุ
่ ม
๕๒

สมร
ไหวริยะ
ผูด้ าํ เนินรายการ
ฮาริมะ
ไรวินทร์
ผูด้ าํ เนินรายการ
สมร

ชาวตันหยงลิมอไม่รูว้ ่าสองทหารถูกฆ่า
ชาวบ้านกลัว ไม่กล้าพูดความจริง
ตัดบทไหวริยะ
เห็นคนยิงแต่เมือ่ เจ้าหน้าทีถ่ ามไม่กล้าพูด เพราะกลัวอันตราย
ต่างคนต่างกลัวเราไม่มวี นั รูค้ วามจริง
ดึงเข้ามาเรือ่ งเยาวชน สมรเดินเข้าไปตอบโดยยังไม่ได้รบั อนุญาต
วัยรุ่นไปตอนกลางคืน ขับรถเสียงดังมาก และไม่กลัวในขณะที่สถานการณ์ไม่ดี จึงน่าจะ
ตีความได้ว่ามีเป้ าหมายเช่น รวมกลุม่ วางแผน หรือเกี่ยวกับยาเสพติด
ผูด้ าํ เนินรายการ เชิญผูท้ ที ่ าํ งานเกีย่ วกับวัยรุ่น(จ๋อ)พูด
จ๋อ
เป็ นธรรมชาติของวัยรุ่นไม่ว่าศาสนาใด และมักมีปญั หาเรื่องยาเสพติด และการขาด
การศึกษาทําให้โดนหลอกได้งา่ ย ในหนึ่งสังคมมีพ้ นื ทีด่ แี ละชัว่ ผูใ้ หญ่จงึ ควรสร้างพื้นทีด่ ไี ว้
ให้เด็กมากกว่าพื้นทีช่ วั ่
ไหวริยะเสริม เห็นด้วยว่าวัยรุ่นทุกศาสนาติดยาเสพติดได้ ไม่ใช่เฉพาะมุสลิม
ผูด้ าํ เนินรายกา รให้ฝ่ายพุทธตัง้ กระทู ้
หยอยถาม
เรื่องการฆ่ายกครัวทีอ่ .ระแงะ จ. นราธิวาส
ฮาริมะตอบ
ผูถ้ กู ฆ่าออกมาพูดความจริง แสดงถึงความไม่ปลอดภัยในชีวติ และครอบครัว
ไหวริยะ
เขาเล่าว่าทหารทํา คนใส่ชดุ ดะห์วะไปยิง จึงเชื่อว่ามีผูต้ อ้ งการทําให้แตกแยก
ซัมเซีย
ก่อนเหตุการณ์จะมีเครื่องบินพาทหารมา เยาวชนทีก่ ลัว หนี ทําให้เข้าใจผิดว่า เพราะทํา
ผิดจึงหนี
ผูด้ าํ เนินรายการ พูดเตือนเรือ่ งเวลา จากนัน้ พูดสรุปจบ
ผูส้ งั เกตการณ์ฝ่ายพุทธ ให้ความเห็นว่า ภาพรวมดีมาก ผูด้ าํ เนินรายการเกร็ง และให้มกี ารอภิปรายน้อย
เกินไป ทุกคนเคารพกติกา มีจดุ ยืนชัดเจน และใจกว้าง ฝ่ ายพุทธค่อนข้างเหนือกว่า การจบนัน้ จบโดยยังไม่มี
ทางออกทีค่ วรจะทําต่อ หยอย และไหวริยะพูดได้ดี ฝ่ ายมุสลิมไม่มคี นรอบนอกเข้าไปช่วย
ผูส้ งั เกตการณ์ฝ่ายมุสลิม ให้ความเห็นว่า มีการเปิ ดประเด็นแต่ไม่มวี ธิ กี ารแก้ไข ผูด้ าํ เนินรายการกระตุน้ ผู ้
ร่วมให้พดู ได้แต่ คนวงนอกฟังอย่างเดียว ไม่เข้าร่วม ข้อมูลของคนทีอ่ ยู่ในวงไม่ใช่ขอ้ มูลตรง (เช่น เขาบอก)
ข้อสงสัยหลังจบกระบวนการ
ถาม ผูด้ าํ เนินรายการเข้าร่วมวงสานเสวนาได้หรือไม่
ตอบ เป็ นผูก้ าํ กับการสานเสวนา แต่อาจแทรกแซง โดยการตัดบทได้อย่างสุภาพ แต่ตอ้ งไม่เร็ว หรือ
ช้าเกินไป ในแต่ละสถานการณ์ ควบคุมรายการ ตัดบทถ้าออกนอกกฎ ถามคําถามและแก้ไขสถานการณ์
ถาม ในวงสานเสวนาวงเล็ก ผูร้ ่วมฟังแสดงความคิดเห็นได้หรือไม่
ตอบ ได้
ถาม ถ้ามีการกล่าวอ้าง พาดพิงบุคคลทีส่ ามต้องตัดบทหรือไม่
๕๓

ตอบ เอ่ยได้ถา้ เป็ นบุคคลสาธารณะเช่น นายกทักษิณ แต่ถา้ บุคคลเฉพาะไม่ควร
ถาม ทุกครัง้ ทีเ่ สวนาต้องหาทางออกหรือไม่
ตอบ ถ้าทําได้ก็ดี ถ้ามีขอ้ ตกลงร่วมกันได้กใ็ ห้นาํ เสนอ ถึงแม้จะยังไม่พบทางออก แต่อย่างน้อยการ
สานเสวนาเป็ นเวทีให้ฟงั เงือ่ นไข ปัจจัยของกันและกัน อย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา การสานเสวนาในแต่ละครัง้
อาจได้ทางออก หรือยังไม่พบทางแก้ไขก็ได้
ถาม ถ้าผูร้ ่วมสานเสวนาพูดมากเกินไปจะแก้ปญั หาอย่างไร
ตอบ พยายามดูความเหมาะสม ตัดบทอย่างสุภาพ
ถาม ผูด้ าํ เนินรายการเห็นอกเห็นใจผูพ้ ดู ได้หรือไม่
ตอบ ได้ ตราบเท่าทีส่ อดคล้องกับจุดหมาย ให้คู่กรณีได้ฟงั ได้เรียนรูซ้ ง่ึ กันและกันดีข้นึ แต่ไม่ใช่เสริม
จนเหมือนเข้าข้าง ให้คอยเติมหรือลด ตามจังหวะ
ถาม การสานเสวนาจํากัดกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมหรือไม่
ตอบ ใช้ได้ทกุ กลุม่ เพียงแต่จะต้องเสริมสร้างพลังในการฟัง การพูดให้เท่าเทียม ให้โอกาสแก่ทงั้ สอง
ฝ่ ายใกล้เคียงกันมากที่สุด เช่นนักเรียนอ่อนกว่าครู ต้องเสริมความมันใจนั
่ กเรียน ให้กล้าพูดถึงปัญหาของตน
ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา สรุปขัน้ ตอนการสานเสวนา
๑. เตรียมความคิด ท่าทีต่อการสานเสวนา
๒ . รับทราบ ยอมรับกฎ
๓ . เตรียมประเด็น
๔. เข้าสู่การสานเสวนา เพือ่ ความเข้าใจ ไม่มงุ่ เปลีย่ นแปลงผูใ้ ด
๕. ท้วงติงเมือ่ มีการนอกกติกา
๖. สรุป ว่ามีความเข้าใจเพิม่ ขึ้น หรือสามารถจะนําไปสู่ความร่วมมือกันมากขึ้นในทางปฏิบตั ิ
๗. ติดตามผล
กิจกรรมเล่นเกมนับปลาโลมา โดยคุณดวงหทัย ชาติพทุ ธิกลุ
วัตถุประสงค์ เพือ่ เปลีย่ นบรรยากาศ ฝึ กสติ และตื่นตัวอยู่เสมอในการร่วมกระบวนการสานเสวนา
คําสัง่ คนแรกพูดว่าปลาโลมาหนึ่งตัว พร้อมกับพนมมือ คนทีส่ องเหยียดมือออกไปข้างหน้าพร้อมกับพูดว่า
“กระโดดออกไป” คนทีส่ ามทําท่าสะดุง้ (ยกไหล่) พูดว่า “จึย๋ ”
ชุดถัดไปพูดว่า ปลาโลมาสองตัว(พูดสองคน) กระโดดออกไป(สองคน) จึย๋ (สองคน) นับไปเรื่อยๆ
กิจกรรมกลุ่ม ใช้กลุม่ ผึ้งแตกรังเดิม เพือ่ ระดมความคิดจัดการสานเสวนาปัญหาที่แต่ละกลุม่ ได้กล่าวถึงในวัน
แรก
โจทย์ ๑. ให้จดั กระบวนการสานเสวนา โดยให้วเิ คราะห์ว่ามีใครฝ่ ายไหนควรบ้างทีน่ ่าจะเกี่ยวข้อง
๒ . ข้อมูลอะไรทีจ่ าํ เป็ นทีส่ องฝ่ ายต้องรู ้
๕๔

๓ . ประเด็นสําคัญทีจ่ ะใช้สานเสวนา
๔. รูปแบบจะจัดแบบไหน
การวางแผน
๑. ผูเ้ กี่ยวข้อง
๒. ข้อมูล
๓. ขัน้ ตอน
๔. ใครคือผูด้ าํ เนินการสานเสวนา
๕. ประเด็น
๖. รูปแบบ
กลุ่มนํ าเสนอผลงาน
กลุ่มที่ ๑
กรณี ความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยา
ผูเ้ กีย่ วข้อง พ่อแม่ ญาติผูใ้ หญ่ทงั้ สองฝ่ าย สามีและภรรยา
ผูส้ านเสวนา โต๊ะอิหม่าม กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ญาติผูท้ งั้ สองฝ่ าย
ข้อมูล มองเขา/ มองเรา
ขัน้ ตอน
- รับทราบข้อมูลทัง้ ฝ่ ายภรรยาและสามี(คนละครัง้ )
- วิเคราะห์ขอ้ มูล
- นัดเจอกันทัง้ สองฝ่ าย
ประเด็น ความไม่เข้าใจ ไม่รบั ผิดชอบ
รูปแบบ ครึ่งวงกลม
ข้อเสนอแนะ จะนํากติกา และกระบวนการสานเสวนามาใช้ในกรณีน้ ีได้ ต้องเป็ นความสมัครใจของทัง้ สามี
และภรรยาทีม่ ปี ญั หา ต้องการที่จะเรียนรู ้ พูดคุย คืนดี มิใช่การบังคับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง โดยทีจ่ ะไม่เต็มใจเข้าสู่
การแก้ปญั หาโดยผ่านกระบวนการสานเสวนา
กลุ่มที่ ๒
กรณี อบต.กับกลุม่ สตรี
ผูเ้ กีย่ วข้อง - อบต. (นายกฯ ปลัดอบต. ฝ่ ายคลัง สมาชิกอบต. เจ้าหน้าทีอ่ บต. )
- คณะกรรมการทีเ่ กี่ยวข้องตามคําสัง่
- เจ้าหน้าทีส่ าํ นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์(เจ้าของงบประมาณ)
- ท้องถิน่ อําเภอ
- กลุม่ ผูน้ าํ สตรี และ สมาชิก
๕๕

- ประชาชนในพื้นที่
- ผูน้ าํ ศาสนา
ผูส้ านเสวนา - ผูน้ าํ ทางศาสนา
- ผูน้ าํ ชุมชน
- เจ้าหน้าทีก่ าํ กับดูแล อบต.
ข้อมูล - การจัดสรรงบประมาณ(จากใคร เท่าไหร่)
- รายละเอียดโครงการ
- คณะกรรมการต่างๆ
- ระเบียบพัสดุ( ๒๕๓๕)
ขัน้ ตอน - ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนที่ ๑- ๗ (ยกเว้นข้อ ๕)
ประเด็น - แก้ปญั หาความไม่เข้าใจระหว่างอบต.กับกลุม่ สตรี
รูปแบบ - อ่างปลา
ข้อเสนอแนะ – เชิญโต๊ะอิหม่ามฟังในกระบวนการ แต่โต๊ะอิหม่ามไม่ใช่ผูท้ าํ การสานเสวนา
กลุ่มที่ ๓
กรณี ชาวบ้านไม่ได้รบั งบประมาณเพือ่ ฝึ กอาชีพจากอบต.
ผูเ้ กีย่ วข้อง ชาวบ้าน อบต วิทยากรการฝึ กอาชีพ
ข้อมูล - ต้องการรูว้ ่ามีการจัดกลุม่ อาชีพอย่างไรบ้าง
- รูค้ วามต้องการของกลุม่ อาชีพ
- งบประมาณในการสนับสนุ น/การจัดสรร
- คุณสมบัตขิ องกลุ่มทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุน
ขัน้ ตอน ใช้ขอ้ ๑ ถึง ข้อ ๗
ผูส้ าน ครูใหญ่โรงเรียนสามัญ ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ฝึกอาชีพ
ประเด็น -ทําไม ถึงไม่มงี บประมาณมาสนับสนุน
- เพราะอะไรจึงได้เป็ นบางกลุม่
- อบต. แจ้งว่าตกเกณฑ์ จปฐ.
- ทําไมอบต. ไม่นาํ เสนอช่วงทีเ่ สนองบประมาณ
รูปแบบ อ่างปลา
กลุ่มที่ ๔
กรณี โครงการซีฟ้ ดู แบงค์จะใช้พ้ นื ที่ จ. ปัตตานี
ผูเ้ กีย่ วข้อง - คนกลางประกอบด้วย นักกฎหมาย นักวิชาการ
- ฝ่ ายรัฐบาลได้แก่ ผูป้ ระกอบการ แหล่งเงินกู ้
๕๖

- ฝ่ ายชาวบ้านมี ปราชญ์ชาวบ้าน กรรมการสิทธิมนุษยชน
ข้อมูล ผลกระทบทัง้ ข้อดีและข้อเสีย ข้อดีเช่น สภาพเศรษฐกิจ การสร้างงาน การพัฒนาท้องถิน่
ข้อเสียเช่น ระบบนิเวศน์ถกู ทําลาย ผลกกระทบต่อวิถชี วี ติ ชุมชน ผลกระทบต่อ
ผูป้ ระกอบการประมงรายย่อย
ขัน้ ตอน เผยแพร่ขอ้ เท็จจริงโดยจัดเวทีประชาคม และทําการสานเสวนา
ผูส้ านเสวนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประเด็น ชาวบ้าน - รัฐจะดูแลชาวประมงรายย่อยอย่างไร
- จะจัดการระบบนิเวศน์อย่างไร
- ประโยชน์ท่ชี มุ ชนจะได้รบั มีอะไรบ้าง
รัฐบาล - ทําไมชาวบ้านถึงคัดค้านโครงการ
- ชาวบ้านต้องยอมเสียสละเพือ่ ชาติ
- มีมอื ทีส่ ามมาเกี่ยวข้องหรือไม่
รูปแบบ อ่างปลา
กลุ่มที่ ๔
กรณี ความขัดแย้งระหว่างผูน้ าํ กับชาวบ้าน
ผูเ้ กีย่ วข้อง เจ้าหน้าทีร่ ฐั ผูน้ าํ ทางศาสนา ผูน้ าํ ท้องถิน่ ชาวบ้าน
ข้อมูล เอกสารโครงการต่างๆ เอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับงบประมาณ
ขัน้ ตอน หาทีมงาน ทําหนังสือเชิญเรื่อง “การพัฒนาชุมชนทุกคนต้องมีส่วนร่วม”
ผูส้ านเสวนา ครูท่ชี าวบ้านยอมรับ
ประเด็น การพัฒนาชุมชนทุกคนต้องมีส่วนร่วม
รูปแบบ จัดเวทีโต๊ะกลม
กลุ่มที่ ๕
กรณี ข้อขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับชลประทานหาดใหญ่
ผูเ้ กีย่ วข้อง อบต. ชาวบ้าน นายอําเภอ หัวหน้าสรรพากร นักสิทธิมนุ ษยชน
ข้อมูล - ประเด็นปัญหาข้อขัดแย้ง
- ข้อกฎหมายการเวนคืน
- บันทึกในการประชุม
- หลักฐานการส่งหนังสือการรับเงินค่าเวนคืน รื้อถอน
ขัน้ ตอน ใช้ขนั้ ตอนการสานเสวนาทัง้ ๗ ข้อ
ผูส้ านเสวนา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
ประเด็น ชาวบ้าน
- จะแก้ปญั หาทีอ่ ยู่อาศัยได้อย่างไรเมือ่ ถูกเวนคืน
๕๗

- ใช้เกณฑ์อะไรในการวัดการจ่ายเงินค่าเวนคืน
ชลประทาน - ทําไมไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
- ทําไมถึงไม่พอใจค่าเวนคืน
รูปแบบ อ่างปลา
ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา กล่าวสรุป
คุณปรีดา ศิรสิ วัสดิ์ กล่าวถึงความร่วมมือในการทํางาน ให้สมาชิกออกความเห็นว่าน่าจะจัด หรือทําอะไรอีก
โดยภาพรวม ผูเ้ ข้าร่วมอบรมมีความตัง้ ใจมาก ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม และพึงพอใจในการอบรมครัง้ นี้
รวมทัง้ จะนําความรูท้ ไ่ี ด้ไปถ่ายทอดต่อ กับประยุกต์ใช้กบั ปัญหาในท้องถิน่ ของตนเอง

๕๘

สานเสวนาเพือ่ แก้ปญั หาความเดือดร้อนของชาวบ้านควนโนรี: ปัญหาขยะ

วันที่ ๑๒ -๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น.
ณ ห้องศรีนคั รี โรงแรมเซาเทิรน์ วิว จังหวัดปัตตานี
โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการ
ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนเพือ่ สุขภาวะของบุคคลและชุมชน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนเพือ่ สุขภาวะของบุคคลและชุมชน มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ จัด
ให้มกี ารสานเสวนาเพือ่ แก้ปญั หาความเดือดร้อนของชาวบ้านควนโนรี: ปัญหาขยะ ขึ้นในวันที่ ๑๒ -๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ณ ห้องศรีนคั รี โรงแรมเซาเทิรน์ วิว จังหวัดปัตตานี เพือ่ สานความเข้าใจอันจะนําไปสู่
ความสมานฉันท์ในชุมชน
จุดมุง่ หมายของการสานเสวนาเพือ่ แก้ปญั หาความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านควนโนรี กับเทศบาลนา
ประดู่ โดยชาวบ้านขายทีด่ นิ ให้แก่เทศบาลโดยไม่รูว้ ่าที่ดนิ ดังกล่าวจะถูกนําไปใช้เป็ นทีท่ ้งิ ขยะ จนเมือ่ จํานวน
ขยะเพิม่ มากขึ้น ชาวบ้านได้รบั ความเดือดร้อน ทัง้ ทางสุขภาวะ และ ระบบนิเวศน์ถกู ทําลาย จึงเกิดปัญหาความ
ขัดแย้งขึ้น
ทัง้ นี้คณะทํางานเริ่มต้นโดยการลงพื้นทีเ่ ก็บข้อมูล ศึกษาสภาพของปัญหา เงือ่ นไขปัจจัยต่างๆ ทัง้ จาก
ชาวบ้าน และฝ่ ายเทศบาล ก่อนจะนําไปสู่เวทีสานเสวนา
การสานเสวนาในครัง้ นี้ได้รบั เกียรติจาก รศ. ดร. โคทม อารียา ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนา
สันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน และมี ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผาเป็ นวิทยากร
สานเสวนา
ประธานได้กล่าวถึงกระบวนการสานเสวนาว่าเป็ นวิธกี ารพูดคุยกันเพือ่ แก้ปญั หาแบบสันติ อันจะทําให้
เกิดความสงบสุขในชุมชน ประธานยังแสดงความชื่นชม และกล่าวขอบคุณกองทัพ โดยเฉพาะพลโทพิเชษฐ์
วิสยั จร รองแม่ทพั ภาคที่ ๔ ส่วนหน้าทีเ่ ห็นความสําคัญของกระบวนการสานเสวนา และได้มาเข้าร่วมรับฟัง
ปัญหาจากทัง้ สองฝ่ าย
การสานเสวนาเริ่มด้วยกิจกรรมแนะนําตัว เพือ่ สร้างความคุน้ เคย และลดความเครียดของทัง้ สองฝ่ าย
หลังจากนัน้ ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา อธิบายกฎกติกาของการสานเสวนา โดยเน้นยํา้ ความเท่าเทียม ว่า
ทุกคนมีศกั ดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์เท่าเทียมกัน เราจึงจะปฏิบตั กิ บั คนอื่นอย่างทีม่ นุ ษย์ปฏิบตั ิต่อมนุษย์ ด้วยการ
ฟังอย่างลึกซึ้ง เปิ ดโอกาสให้อกี ฝ่ ายได้พดู เหตุผล เงือ่ นไข ปัจจัยต่างๆ โดยทีค่ นฟังไม่ตดั สินก่อนทีจ่ ะได้ฟงั
ทัง้ หมด จากนัน้ ให้ทงั้ สองฝ่ ายแบ่งกลุ่มพูดถึงปัญหาความเดือดร้อน รองแม่ทพั ภาคที่ ๔ ส่วนหน้าเสนอ
แนวทางในการใช้จลุ นิ ทรียช์ วี ภาพ หรือ EM ในการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิน่ และแมลงวัน นักกฎหมาย
นักวิชาการ บรรยายให้ความรู ้ ก่อนจะระดมความคิดหาวิธกี ารแก้ไขปัญหา ต่อด้วยการให้ทงั้ สองฝ่ ายสวม
บทบาทสมมติ

๕๙

ผูเ้ ข้าร่วมสานเสวนาเห็นพ้องในการแก้ปญั หา คือ ๑) ตัง้ คณะทํางานทีป่ ระกอบด้วย ตัวแทนของ
ชาวบ้าน เทศบาล และนักวิชาการ ข้าราชการ อย่างละ ๔ คน ๒ ) แก้ไขปัญหาขยะในสามขัน้ ตอน คือ ระยะ
สัน้ ใช้จลุ นิ ทรียE์ M ระยะกลางใช้วธิ ฝี งั กลบ และระยะยาวสร้างเตาเผาขยะ
ทัง้ ชาวบ้านและเทศบาลต่างพอใจทีส่ ามารถหาทางออก
และข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนร่วมกันได้ โดยไม่มคี วามบาดหมาง กระบวนการสานเสวนาจึงนับว่าเป็ นการแก้ปญั หาแบบสันติวธิ ี
อย่างแท้จริง
หลักการและเหตุผล
เมือ่ สิบสามปี ทแ่ี ล้ว (พ.ศ. ๒๕๓๕) ชาวบ้านครอบครัวหนึ่งของบ้านพรุจูด หมูท่ ่ี ๕ ตําบลควนโนรี อ.
โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ได้ขายทีด่ ินประมาณ ๑๑ ไร่ ให้แก่เทศบาลตําบลนาประดู่ สังกัดการปกครองส่วนท้องถิน่
โดยมิทราบรายละเอียดว่าเทศบาลซื้อทีด่ ินผืนนัน้ เพือ่ ประโยชน์ใช้สอยอย่างใด การซื้อขายเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ถูกต้องตามกฎหมาย ชาวบ้านจึงได้ทราบว่าทีด่ ินที่ตนขายไปนัน้ ได้ถกู ทําเป็ นที่ท้งิ ขยะของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนตําบลหลายแห่ง เช่น เทศบาลตําบลนาประดู่ โคกโพธิ์ อบต.มะกรูด ควนโนรี เป็ นต้น ทุก ๆ วัน จะ
มีรถขนขยะนําขยะมาทิ้งเป็ นจํานวนมาก ชาวบ้านจากทีอ่ ่นื และหน่วยราชการอื่น เช่น โรงพยาบาลบาง
โรงพยาบาลก็ได้นาํ ของเสียเป็ นพิษทีใ่ ช้ในโรงพยาบาลมาทิ้งในที่ดนิ ดังกล่าวด้วย เมือ่ เวลาล่วงเลยไป ทีด่ นิ ผืน
นัน้ ได้กลายเป็ นภูเขาขยะทีส่ ่งกลิน่ เหม็น เมือ่ ลมพัด ขยะได้ปลิวเข้าไปในสวนยางพาราทีอ่ ยู่ใกล้เคียง ขยะที่เน่า
เปื่ อยเริ่มซึมลงไปในธารนํา้ ของหมูบ่ า้ น จนถึงคลองชลประทาน พรุนาํ้ เน่า ปลาตาย ของป่ าหลายชนิด เช่น
หน่อไม้ นํา้ ผึ้ง ตัวต่ออ่อน ไม่สามารถนํามาบริโภคได้ ความเดือดร้อนนี้ส่งผลร้ายเป็ นอย่างยิง่ ต่อระบบ
นิเวศวิทยาของชาวบ้าน หมูท่ ่ี ๕ บ้านพรุจูด หมู่ท่ี ๔ บ้านหนองครก หมู่ท่ี ๕ บ้านนาประดู่ ชาวบ้านสวนยาง
และทีด่ นิ บริเวณใกล้เคียง ทีเ่ ลวร้ายทีส่ ุดคือ มีผูน้ าํ สุนขั ทัง้ เป็ นและตายจํานวนมากมาปล่อยทิ้งไว้บริเวณขยะ
ดังกล่าว และเนื่องจากชุมชนแห่งนี้ เป็ นหมู่บา้ นชาวไทยมุสลิมทัง้ สิ้น ความเดือดร้อนทีเ่ กิดขึ้นจึงไม่เป็ นเพียง
ประเด็นสิง่ แวดล้อมเป็ นพิษเท่านัน้ แต่ยงั กระทบกระเทือนต่ออัตลักษณ์ของชาวไทยมุสลิม ในเรื่องความเชื่อ
ทางศาสนาทีเ่ กี่ยวข้องกับการไม่สมั ผัสสัตว์บางชนิด เช่น สุนขั อีกด้วย ชาวบ้านมิอาจเรียกร้องสิง่ ใดจาก
เทศบาลได้ เพราะได้ทาํ สัญญาซื้อขายถูกต้องตามกฎหมาย ผูซ้ ้อื จึงสามารถใช้ประโยชน์ของที่ดนิ แห่งนัน้ ตามที่
ต้องการได้อย่างเต็มที่ ชาวบ้านได้เคยขอความช่วยเหลือไปทางอบต.ควนโนรี และทางสือ่ มวลชนบางกลุม่ แต่ก็
ยังไม่มที างออกแต่อย่างใด
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รบั ทราบความเดือดร้อนนี้ และได้ตระหนักถึง
ความเป็ นไปได้ ทีอ่ าจมีทางเลือกทีเ่ หมาะสมทัง้ ต่อชาวบ้านและเทศบาลผูซ้ ้อื ทีด่ ินจึงได้ดาํ ริทจ่ี ะใช้ “การสาน
เสวนา” เป็ นเครื่องมือและเวทีให้ตวั แทนชาวบ้านที่ได้รบั ผลกระทบดังกล่าว และเทศบาลผูซ้ ้อื ทีด่ นิ นัน้ ได้มี
โอกาส “เรียนรู ้ เข้าใจ และหาทางออกร่วมกัน” โดยเชิญผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้อง เช่น นักกฎหมาย นักสิง่ แวดล้อม
และผูท้ เ่ี คยมีประสบการณ์ในการแก้ปญั หาขยะมาร่วมการสานเสวนาครัง้ นี้ดว้ ย
ด้วยความหวังทีว่ ่า ความสงบสุขทีแ่ ท้จริงจะเกิดขึ้นได้ ต่อเมือ่ บุคคลในชุมชนทุกหมูเ่ หล่าได้รบั ความ
ยุติธรรม มีสทิ ธิและเสรีภาพทีไ่ ม่ขดั ต่อรัฐธรรมนู ญในการร้องขอความช่วยเหลือ ความเข้าใจ ความเห็นใจ ไม่ว่า
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บุคคลนัน้ จะเป็ นชาวบ้านหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมูบ่ า้ นควนโนรีน้ ี เป็ นหมูบ่ า้ นทีอ่ ยู่ใกล้ชดิ กับ
เหตุการณ์ความไม่สงบ มีชาวบ้านได้รบั ผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงโดยตรง การช่วยบรรเทาความทุกข์
ความเดือดร้อนเรื่องขยะ
อาจเป็ นหนทางหนึ่งทีจ่ ะเสริมสร้างและสือ่ สารกําลังใจและความห่วงใยจาก
บุคคลภายนอกไปสู่พน่ี อ้ งเหล่านัน้ ได้อกี วิธีหนึ่ง
ดังนัน้ การแก้ไขปัญหาโดยผ่านกระบวนการสานเสวนาระหว่างชาวบ้านและฝ่ ายราชการ โดยเริ่มจาก
การลงพื้นทีด่ ูสภาพปัญหาทีแ่ ท้จริง การรับทราบความเดือดร้อนทางนิเวศวิทยา ข้อจํากัดและความเป็ นไปได้ทาง
กฎหมาย และการเตรียมการเรื่องความเข้าใจกระบวนการและกติกา ทีย่ อมรับร่วมกันในการสานเสวนา
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของนักกฎหมาย นักสิง่ แวดล้อม และผูม้ ปี ระสบการณ์ในการจัดการปัญหาขยะ จะ
สามารถทําให้เกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน เพือ่ ได้ทางออกทีเ่ ป็ นประโยชน์ และเหมาะสมแก่ทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้องในทีส่ ุด
ศูนย์ ฯ จึงใคร่ร่วมนําเสนอการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งด้วย “สันติวธิ ี” โดยผ่านกระบวนการสานเสวนา
เพือ่ ป้ องกันมิให้ความเดือดร้อนนี้ เป็ นแรงผลักหนึ่งที่ให้ผูไ้ ม่หวังดีใช้เป็ นโอกาสสร้างเงือ่ นไขกลายเป็ นปัญหา
ความมันคงอื
่ ่น ๆ ต่อไป ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้เห็นสมควรนําเสนอโครงการ
“สานเสวนาเพือ่ แก้ปญั หาความเดือดร้อนของชาวบ้านควนโนรี: ปัญหาขยะ” ในงานมหกรรมสันติวธิ ี ณ โอกาส
นี้
วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ นําเสนอกระบวนการ “สานเสวนา” ในฐานะเป็ นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดย
“สันติวธิ ”ี
๒ . เพือ่ สานเสวนาให้เกิดการเรียนรู ้ เข้าใจสถานการณ์จริง สภาพปัญหา และความเดือดร้อนของ
ผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ สองฝ่ าย
๓ . เพือ่ หาทางออกของปัญหาทีด่ ที ่สี ุดแก่ผูเ้ กี่ยวข้องทัง้ สองฝ่ าย
ลักษณะกิจกรรม
๑. การลงพื้นทีเ่ พือ่ เรียนรูส้ ภาพปัญหาบริเวณภูเขาขยะ ตําบลควนโนรี
๒. การอบรม “การเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการสานเสวนา”
๓. การให้ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและข้อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับประเด็นที่เป็ นปัญหา
๔. กิจกรรมเสริมสร้างความเป็ นมิตร ความไว้วางใจ และการทํางานเป็ นหมูค่ ณะ
๕. การสานเสวนาระหว่างชาวบ้านและผูเ้ กี่ยวข้องตามกติกาของการสานเสวนาในประเด็นปัญหามลภาวะ
ขยะ และแนวทางแก้ไข
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
๑. เผยแพร่ความรูเ้ รื่อง“กระบวนการสานเสวนา”ในฐานะเป็ นกระบวนการหนึ่งของ“สันติวธิ ี” แก่
สาธารณชน
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๒ . ชาวบ้านและผูเ้ กี่ยวข้องได้มโี อกาสสือ่ สารเรียนรูป้ ญั หา และความเดือดร้อนของแต่ละฝ่ าย
๓ . ได้แนวทางแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็ นรูปธรรม
กลุ่มเป้ าหมาย
๑. ชาวบ้านหมู่ ๕ บ้านพรุจูด หมูท่ ่ี ๔ บ้านหนองครก ตําบลควนโนรี และหมู่ท่ี ๕ บ้านนาประดู่ อ.โคก
โพธิ์ จ.ปัตตานี จํานวน ๒๐ ท่าน
๒ . เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลตําบล บ้านนาประดู่ จํานวน ๙ ท่าน
ผูเ้ ข้าร่วมสานเสวนา
๑. ชาวบ้าน (ลงทะเบียนจริง ๔๖ คน)
๒๐ ท่าน
๒ . เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล
๙
ท่าน
๓ . นักกฎหมาย
๑
ท่าน
๔. นิตกิ ร
๑
ท่าน
๕. นักสิง่ แวดล้อม
๑
ท่าน
๖. ผูม้ ปี ระสบการณ์ในการจัดการปัญหาขยะ
๒
ท่าน
๗. วิทยากรกระบวนการ
๑
ท่าน
๘. วิทยากรสานเสวนา
๑
ท่าน
๙. วิทยากรผูช้ ่วย
๓
ท่าน
๑๐. ท่านอื่น ๆ (ถ้ามี)
๓
ท่าน
รวมทัง้ สิ้น
๔๒ ท่าน
องค์กรรับผิดชอบ
๑. โครงการฝึ กอบรมวิทยากรการสานเสวนา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนเพือ่ สุข ภาวะ
ของบุคคลและชุมชน มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
วิทยากร สานเสวนา
ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
วิทยากรกระบวนการกลุ่ม
คุณสมฤดี ดีวรรณวงศ์
วิทยากรด้านกฎหมาย
อาจารย์สุทธิศกั ดิ์ ดือเระ
นิตกิ ร
คุณวทัญ�ู หนู ทวี
วิทยากรด้านการจัดการขยะ
๑. ผูแ้ ทนสํานักงานสิง่ แวดล้อม ภาค ๑๖ สงขลา
๒ . พลตรีพเิ ชษฐ์ วิสยั จร รองแม่ทพั ภาคที่ ๔ ส่วนหน้า
วิทยากรผูช้ ่วยและผูป้ ระสานงาน ๑. คุณสมพร สังข์สมบูรณ์
๒ . คุณละม้าย มานะการ
๓ . คุณฆอซาลี อาแว
๖๒

วัน/เวลา

๔. คุณจตุพร ไชยทองศรี
วันที่ ๑๓ -๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

สถานที่

โรงแรม ซี เอส ปัตตานี จ.ปัตตานี และโรงแรมเซาท์เทิรน์ วิว จ.ปัตตานี

งบประมาณ

๑. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
๒ . โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิมนุ ษยชนเพือ่ สุขภาวะของบุคคลและชุมชน

๖๓

กําหนดการ
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
๑๓ . ๓๐ – ๑๖. ๓๐ น. : ลงพื้นที่และสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการ
สถานที่
: บริเวณภูเขาขยะ บ้านควนโนรี/ ร้านนํา้ ชาของหมู่บา้ น
กิจกรรม
๑. ลงพื้นทีเ่ พือ่ ศึกษาสถานการณ์จริง
๒ . นักวิจยั สิง่ แวดล้อมนําสนทนาเรื่องผลกระทบจากขยะเป็ นพิษ
๓ . นักกฎหมายและนิตกิ รนําสนทนาเรื่องข้อกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายทีด่ นิ
๔. ประสบการณ์ตวั อย่างต่าง ๆ ในการจัดการปัญหาขยะ
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
เดินทางลงพื้นทีไ่ ปพบปะชาวบ้านและดูสภาพภูเขาขยะ พร้อมกับนักวิชาการสิง่ แวดล้อม นิตกิ ร สือ่ มวลชน ที่
บ้านควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ (โรงแรมเซาเทิรน์ วิว จังหวัดปัตตานี)
๑๓ . ๐๐ น.
สานเสวนาแก้ปญั หาความเดือดร้อนของชาวบ้านควนโนรี: ปัญหาขยะ
ณ ห้องศรีนคั รี โรงแรมเซาเทิรน์ วิว จังหวัดปัตตานี
๑๓ . ๐๐ น.
รศ. ดร.โคทม อารียา กล่าวเปิ ดงาน
๑๓.๔๕ –๑๔. ๐๐ น.
เกมแนะนําตัว
๑๔.๐๐ - ๑๔. ๓๐ น.
กติกาการสานเสวนา
๑๔.๓๐ –๑๔.๔๕ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕-๑๕. ๐๐ น. เกมแนะนําตัว
๑๕.๐๐ –๑๕. ๔๐ น. กิจกรรมกลุม่ (แบ่งกลุม่ บอกปัญหาและข้อจํากัด)
๑๕.๔๐-๑๖.๑๐ น. ตัวแทนกลุม่ นําเสนอปัญหาและข้อจํากัดที่ได้
๑๖.๑๐ -๑๖. ๔๐ น. พลตรีพเิ ชษฐ์ วิสยั จร รองแม่ทพั ภาคที่ ๔ ส่วนหน้า เสนอแนวทางแก้ปญั หา
๑๗. ๐๐ น.
จบการสานเสวนาวันแรก

๖๔

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ (ห้อง ศรีนคั รี โรงแรมเซาเทิรน์ วิว ปัตตานี)
๐๙. ๐๐ – ๑๐. ๓๐ น. สานเสวนาสรุปปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านแต่ละหมู่บา้ นและของ
เทศบาล
๑๐. ๓๐ – ๑๐. ๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐. ๔๕ – ๑๑.๐๐ น. เล่นเกมเลือกตัวเลข
๑๑.๐๐- ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมกลุม่ : แสดงบทบาทสมมติเพือ่ ระดมความคิดร่วมหาทางออกแก้ปญั หา
ขยะ
๑๒ . ๐๐ – ๑๓ . ๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓ . ๐๐ – ๑๔. ๓๐ น. นักวิชาการร่วมเสวนา สถานการณ์สบื เนื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับปัญหาขยะ
๑๔. ๓๐ – ๑๔. ๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔. ๔๕ – ๑๖. ๓๐ น. สานเสวนา (ต่อ)เพือ่ แก้ปญั หาอย่างเป็ นรูปธรรม และสรุปผลการสานเสวนา
๑๗. ๐๐ น.
จบการสานเสวนา

๖๕

สรุปผลการสานเสวนา
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
เดินทางลงพื้นทีไ่ ปดูสภาพภูเขาขยะ ร่วมกับรองแม่ทพั ภาคที่ ๔ ส่วนหน้า พลตรีพเิ ชษฐ์ วิสยั จร และเจ้าหน้าที่
โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคม ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนเพือ่ สุขภาวะของบุคคล
และชุมชน มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ ทีบ่ า้ นควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
เดินทางลงพื้นทีไ่ ปพบปะชาวบ้านและดูสภาพภูเขาขยะ พร้อมกับนักวิชาการสิง่ แวดล้อม นิตกิ ร สือ่ มวลชน ที่
บ้านควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
สานเสวนา ณ ห้อง ศรีนคั รี โรงแรม เซาเทิรน์ วิว จังหวัดปัตตานี
ผูเ้ ข้าเสวนาประกอบด้วย พลตรีพเิ ชษฐ์ วิสยั จร รองแม่ทพั ภาคที่ ๔ ส่วนหน้าและคณะ นายกเทศมนตรีตาํ บล
นาประดู่และคณะ ชาวบ้านควนโนรี บ้านควนประ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผูส้ งั เกตการณ์จากจังหวัด
สุรนิ ทร์ นิตกิ ร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สํานักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษยชน ศูนย์ประสานงานภาคองค์กรเครือข่ายชุมชน รวม ๗๘ คน นักข่าว ๓ คน
ดร.โคทม อารียาผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ีกล่าวเปิ ดงาน
เกมแนะนํ าตัว เพือ่ สร้างความสนิทสนมและไว้วางใจก่อนเข้าสู่กระบวนการสานเสวนา
ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา อธิบายกระบวนการการสานเสวนา กติกาและข้อตกลงร่วมกัน
เป้ าหมาย: มีปณิธานร่วมกันจะแก้ไขปัญหาขยะ เพือ่ ลดความเดือดร้อนของชาวบ้าน และป้ องกันความขัดแย้ง
กับเทศบาล
กระบวนการสานเสวนา: สานเสวนา ในกรณีน้ ีคือ การฟังอย่างลึกซึ้ง เพือ่ เข้าใจจุดยืน เหตุผล เงือ่ นไข ปัจจัยที่
ต่างกันระหว่าง ชาวบ้านทีเ่ ดือดร้อน จากขยะเป็ นพิษ นํา้ เสีย กลิน่ เหม็น ควันไฟ สุนขั ทําลายพืชผล กับ
เทศบาล ผูซ้ ้ อื ทีด่ นิ ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย สามารถใช้ประโยชน์ (ทิ้งขยะ) ตามทีต่ อ้ งการได้
ขัน้ ตอนการสานเสวนา
๑. ชาวบ้านและเทศบาลรับทราบ และยอมรับ กระบวนการสานเสวนาว่าเป็ นการแก้ปัญหาโดยสันติวธิ ี
๒ . ทั้งสองฝ่ ายรับทราบและเข้าใจ กติกา ของการสานเสวนา และพยายามฟัง และพูดคุยภายใต้
กติกาที่ยอมรับร่ วมกันนี้
กติกาการสานเสวนา
๑. ไม่มีวาระซ่อนเร้น ตัง้ ใจแก้ปญั หาขยะร่วมกัน
๖๖

๒. ปฏิบตั ิต่อกันอย่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ ไม่มใี ครต้องการตกเป็ นจําเลย ทัง้ ชาวบ้าน และเทศบาลมีศกั ดิ์ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์เท่าเทียมกัน
๓. จุดยืนชัดเจน ชาวบ้านบอกความเดือดร้อนอย่างชัดเจน เทศบาลบอกข้อจํากัด และเหตุผลของการ
กระทําทัง้ หมด
๔. ไม่สรุป ตัดสิน ว่าฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดผิด จนกว่าจะได้ฟงั เหตุผลทัง้ หมด
๕. ใจกว้าง ทีจ่ ะยอมรับฟังการวิพากษ์วจิ ารณ์
๖. ซื่อสัตย์และจริงใจ ทีจ่ ะพูดความจริงเพือ่ จะได้แก้ไขปัญหาให้ถูกจุด
๗. จะร่วมมือและอดทน ทีจ่ ะรอคอยผลสําเร็จการแก้ปญั หาขยะร่วมกัน
๘. สานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบสุดท้ายของปัญหา แต่เป็ นกระบวนการทีต่ อ้ งใช้ความร่วมมือ
กิจกรรมแนะนํ าตัว
กิจกรรมกลุ่ม
แบ่งกลุ่ม: บอกปัญหาและข้อจํากัดของฝ่ ายชาวบ้าน(ผูข้ ายทีด่ นิ )และเทศบาล(ผูซ้ ้ อื ทีด่ นิ )
สถานการณ์: ชาวบ้านควนโนรีขายทีด่ นิ ให้เทศบาลตําบลนาประดู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมาทีด่ นิ นัน้
กลายเป็ นทีท่ ้ งิ ขยะ กลายเป็ นภูเขาขยะ เกิดปัญหานิเวศวิทยา กระทบกระเทือนต่อวิถชี วี ติ ของชาวบ้านทัง้ เด็ก
และผูใ้ หญ่
ผูน้ ํากลุ่มออกมาพูดถึงปัญหาทีร่ วบรวมได้ มีดงั ต่อไปนี้
เงือ่ นไขข้อจํากัดจากมุมมองของเทศบาล
กลุ่มที่ ๑
นําเสนอโดย คุณชาญชัย เกียรติศกั ดิ์โสภณ (นายกเทศมนตรีตาํ บลนาประดู่)
๑.นายกเทศมนตรีหาซื้อทีด่ นิ เพือ่ ทําทีท่ ้งิ ขยะในเขตเทศบาลไม่ได้ กํานันมะจึงจัดหาทีด่ นิ ในเทศบาลตําบล
นาประดู่ ซื้อในปี พ.ศ.๒๕๓๓ โดยอ้างว่าได้รบั ความเห็นชอบจากสภาตําบล ในปี แรกๆปริมาณยังไม่
มากนัก แต่ต่อมาขยะได้เพิม่ จํานวนมากขึ้น
๒. เทศบาลตําบลนาประดู่ได้ของบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ่ จัดซื้อ
เตาเผาขยะ แต่ไม่สาํ เร็จ
๓. ทีด่ นิ ทีจ่ ดั ซื้อนี้ได้กลายเป็ นที่ท้งิ ขยะขององค์กรปกครองโคกโพธิ์ โรงพยาบาลโคกโพธิ์และ นํา้ ตกวัง
ทรายขาว ต่อมานายกเทศมนตรีได้ทาํ หนังสือประท้วงองค์กรเหล่านี้มใิ ห้นาํ ขยะมาทิ้งในทีด่ นิ ดังกล่าว
๔. เทศบาลได้พ่นยาฆ่าแมลงวัน
๕.ทําตาข่ายกัน้ มิให้ถงุ พลาสติกปลิวไปตกผืนดินใกล้เคียง
๖. สุนขั มาจากทีอ่ ่นื
๗. การระงับความเดือดร้อนทีเ่ ทศบาลได้ทาํ มาแล้วคือ การซื้อรถเจซีบี เข้าไปจัดการขยะอาทิตย์ละสอง
ครัง้
๖๗

๘. ถ้าได้งบประมาณจากทางการ
เทศบาลตัง้ ใจจะติดตัง้ เตาเผาขยะในสถานทีอ่ ่นื เพือ่ มิให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ชาวบ้าน
๙. การแก้ไขในลําดับต่อไป จังหวัดดําริทจ่ี ะแบ่งพื้นที่ท้งิ ขยะเป็ นเขตๆ โดยโคกโพธิ์ หนองจิก และแม่
ลานจะอยู่ในเขตพื้นที่ขยะเดียวกัน
โดยนายกฯเสนอให้แม่ลานเป็ นแกนกลางเพือ่ จัดที่ท้งิ ขยะ
(หมายความว่าชาวบ้านควนโนรีจะไม่ได้รบั ความเดือดร้อนเรื่องขยะอีกต่อไป)
๑๐. เทศบาลไม่มงี บประมาณในการดําเนินงาน
ประกอบกับการของบประมาณจะต้องใช้เวลายืน่ ขอ
งบประมาณล่วงหน้าตามระเบียบราชการ จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาขยะได้ทนั ท่วงที
๑๑. ปัญหาไฟไหม้กองขยะเกิดจากชาวบ้านหาไข่มดแดง และไฟลามไปไหม้สวนยางพาราของชาวบ้าน
ความเดือดร้อนเรื่องขยะจากมุมมองของชาวบ้าน
กลุ่มที่ ๒
นําเสนอโดย นายอับดุลเลาะ สนิดอเลาะ
๑. ชาวบ้านได้รบั ความเดือดร้อนจากปัญหานํา้ เสีย ทํานาไม่ได้ เกิดผืน่ คัน
๒. เวลาเจ้าหน้าทีเ่ ผาขยะทําให้มหี มอกควันจนต้องพาเด็กไปอยู่ทอ่ี ่นื
๓. สุนขั เข้ามาหาเศษอาหารในกองขยะ แล้วไปขุดดินในสวน ทําลายต้นยางเล็กๆ และ กัดแพะ กัดไก่ของ
ชาวบ้าน
๔. เรื่องซื้อทีด่ ิน ได้รบั คําบอกกล่าวว่าจะซื้อทําตลาดนัด แต่เอามาทําทิ้งขยะ
กลุ่มที่ ๓
นําเสนอโดย คุณเสิม ศรีศรี
๑. ไม่สามารถกรีดยางได้ เนื่องสวนอยู่ตดิ กับทีด่ นิ กองขยะ
๒. ทัศนียภาพไม่สวยงาม สกปรก บางครัง้ รถของเทศบาลบรรทุกขยะจํานวนมากเกินไปทําให้ขยะหล่น
บนพื้นถนน ผมขับรถชนขยะภรรยาบาดเจ็บจนต้องส่งโรงพยาบาล
๓. ขาดนํา้ ดื่มเนื่องจากบ่อนํา้ ในสวนยางกินไม่ได้ มีสแี ดง
๔. ขยะส่งกลิน่ เหม็นในยามเช้า หมอกมีกลิน่
๕. มีแมลงวันมากเวลาฝนตก ชาวบ้าน ๑๑ ครอบครัวต้องกินข้าวในมุง้ บางครัง้ ผมซื้อแกงไก่ของชาวบ้าน
ควนโนรีไปกินมีแมลงอยู่สามตัวด้วย
๖. ไม่สามารถทํานาได้เพราะนํา้ จากกองขยะเข้าทีน่ าทําลายข้าว และไม่กล้ารับประทานปลา แต่ก่อนมี
ปลาลําพัน ปลาไหลหนักตัวละหนึ่งกิโล
๗. พนักงานเผาตัวต่อทําให้ ไฟไหม้ป่ายางพารา
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๘. สุนขั กินศพทารกที่โรงพยาบาลนํามาทิ้ง และตอนนี้มสี ุนขั ๔๒ ตัว ทีน่ ายกฯกล่าวว่าสุนขั ที่ทาํ ความ
เดือดร้อนในหมู่บา้ นควนโนรีมาจากบ้านควนประนัน้ สุนขั ที่บา้ นควนประมี ๒๔ตัวและเจ้าของกําจัด
หมดแล้ว
๙. สุนขั ไม่ได้ฉีดยากันโรคพิษสุนขั บ้า
กลุ่มที่ ๔
นําเสนอโดยคุณละเอียด เพชรรังษี
๑. สุนขั ทําลายสวนยาง ในตอนกลางคืนหลังจากกินเศษอาหารทีก่ องขยะแล้วดื่มนํา้ ทีช่ าวบ้านตักมา
เตรียมทําละหมาดในเวลากลางคืน
๒. ทํานาไม่ได้เพราะนํา้ จากกองขยะ
๓. รถโรงพยาบาลยังมาทิ้งขยะอยู่
๔. จับปลาไม่ได้ ไม่กล้ากินสัตว์นาํ้ ทุกชนิด
๕. เมือ่ มีควันไฟต้องนําเด็กไปอยู่ท่อี ่นื
๖. เด็กๆมีอาการท้องร่วงจากแมลงวัน
๗. ต้องซื้อนํา้ ดื่ม
กลุ่มที่ ๕
นําเสนอโดย คุณสาการียา ดีแม (โต๊ะอิหม่าม)
๑. ผมเป็ นหลานกํานันมะ ชาวบ้านไม่รูว้ ่าจะซื้อทีด่ นิ ไปเป็ นทีท่ ้งิ ขยะ ทุกๆวันศุกร์ทท่ี ุกคนต้องละหมาดใน
มัสยิดกํานันไม่เคยชี้แจงเรื่องนี้เลย
๒. ผมไม่เหม็นนะ? เพราะเคยชินกับกลิน่
๓. ปริมาณขยะมากขึ้นจากสีล่ อ้ เล็กๆ มาเป็ นรถหกล้ม
๔. ลําธารอยู่ขา้ งล่าง แต่ก่อนอุดมสมบูรณ์มาก มีปลาลําพัน ปลาหมอ ปลาไหล
๕. ผมทํานา ๔ ไร่ ได้มา ร้อยกว่าเลียง แต่เมล็ดข้าวลีบ
แนวทางการแก้ปญั หา นําเสนอโดย พลตรีพเิ ชษฐ์ วิสยั จร รองแม่ทพั ภาคที่ ๔ ส่วนหน้า มีดงั ต่อไปนี้
๑. การแก้ปญั หาแบบเร่งด่วน หรือระยะสัน้ โดยใช้จลุ นิ ทรีย ์ EMราด
เพือ่ แก้ปญั หาเรื่องกลิน่ เหม็นจะสามารถแก้ไขได้ในเวลา ๓ วัน
เรื่องแมลงวันจะสามารถแก้ไขได้ในเวลาครึ่งเดือนโดยการตัดวงจรชีวติ ของแมลงวัน
๒ . การแก้ไขปัญหาระยะยาว ดําเนินการวิธใี ดวิธหี นึ่ง เช่น
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๒.๑ ใช้เตาเผาขยะทีไ่ ด้มาตรฐานทีอ่ ณ
ุ หภูมไิ ม่ตาํ ่ กว่า ๗๐๐ องศาเซลเซียส เพือ่ ป้ องกันการ
เกิดสารไดออกซินที่ทาํ ให้เกิดมะเร็ง เตาเผาขยะนี้เทศบาลตําบลนาประดู่ อาจทําได้ลงทุนติดตัง้ ด้วยราคา ๒๐
ล้านบาท เตาเผาขยะนี้มที ่ปี าหนันรีสอร์ท ซึง่ ปัจจุบนั สามารถรับจ้างเผาขยะ ได้ดว้ ยในราคาตันละ หนึ่งหมืน่ บาท
๒.๒ แยกขยะเอาจุลนิ ทรียช์ วี ภาพรดเพือ่ ทําปุ๋ย
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
ทบทวนประเด็นปัญหาที่รวบรวมได้เมือ่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มออกความเห็น
เพิม่ เติม ปัญหาความเดือดร้อนเพิม่ เติม ของเทศบาล ข้อเพิม่ เติม ไม่มี
ชาวบ้านกล่าวถึงสภาพความเดือดร้อน และอธิบายเพิม่ เติมจากข้อนํ าเสนอของเทศบาล
๑. ทางเทศบาลให้ คนชื่อนายณรงค์ เพชรซ้อนไปเผาขยะ
๒. เรื่องเผาขยะครัง้ ทีแ่ ล้วไฟจากขยะกินสวนยาง ๑๒ไร่ ทางเทศบาลบอกว่าจะชดใช้ให้ แต่ต่อมาบอกว่า
เป็ นไฟป่ า เอาปุ๋ยมาให้
๓. ทีเ่ ทศบาลบอกว่ามีไฟไหม้กองขยะ ชาวบ้านกล่าวว่าเป็ นไปไม่ได้เพราะทีน่ ่ีไม่เคยมีไฟป่ า
๔. เด็กไปที่กองขยะเพือ่ เล่น กลัวว่าจะเป็ นอันตรายเพราะมีข่าวว่าเด็กตกเข้าไปในกองขยะ
๕. ตอนแรกที่ขอซื้อทีด่ นิ บอกว่าจะปลูกสวนส้มเป็ นของชาวยะลา จะทําให้ชาวบ้านมีงานทํา ชาวบ้านไม่
ทราบว่าจะซื้อทีด่ นิ ไปทําที่ท้ งิ ขยะ
ข้ออธิบายของเทศบาล
๑. ไฟมีได้หลายกรณี เช่น เกิดเอง หรือมนุษย์เผา ทางเทศบาลไม่มนี โยบายเผาขยะ ไฟอาจเกิดจากคนเข้าไป
หาของป่ า
๒ . เมือ่ ได้รบั แจ้งว่ามีคนไปเผาขยะ ทางเทศบาลได้รีบเข้าไปช่วยดับแต่ไฟกินลงไปข้างล่างจึงดับยาก
เสวนาเพือ่ ค้นหาทางออกของปัญหาขยะ
ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา ให้ผูเ้ ข้าร่วมเสวนาแสดงบทบาทสมมติ เพือ่ ระดมความคิดในการแก้ปญั หา
กิจกรรมกลุ่ม: แสดงบทบาทสมมติ
๑. ถ้าชาวบ้านมีอาํ นาจในการจัดการขยะจะทําอย่างไร
กลุ่มที่หนึ่ ง
๑. ย้ายที่ท้ งิ ขยะ
๒. ลอกคูคลองในนํา้
๓. ทํากําแพง
๔. ปลูกดอกไม้ทม่ี กี ลิน่ หอม
กลุ่มที่สอง
๑. ระดมความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ทกุ ฝ่ าย
๗๐

๒. สอบถามความคิดเห็น
๓. ให้หยุดทําการทิ้งขยะ
๔. ปรับปรุงสถานที่ ปลูกต้นไม้
๕. เปลีย่ นสถานที่ท้ งิ ตรงนี้ปลูกป่ าทดแทน
กลุ่มที่สาม
๑. ตรวจสอบทุกอาทิตย์
๒. แยกขยะก่อนทิ้ง เพือ่ ใช้ประโยชน์เช่นทําปุ๋ย เช่นเอาหัวปลามาทําปุ๋ย
กลุ่มที่ส่ี
๑. แยกประเภทขยะ
๒. ฉีดยา
๓. สร้างรัว้
๔. ระยะยาว ใช้เตาเผา
๕. ซื้อทีใ่ หม่ทเ่ี หมาะสม เช่นห่างจากชุมชน
๒ . ถ้าเทศบาลเป็ นชาวบ้านจะทําอย่างไร
กลุ่มที่๕ เทศบาล
๑. เฝ้ าระวังดูแลว่าทิ้งอย่างไร ใครนํามาทิ้ง ช่วยกันดู
๒. ไปพบนายกเทศมนตรี
๓. ร้องเรียน ไปที่สอ่ื สายตรง ๑๒๑๒
๔. โค่นต้นยาง เพือ่ ปิ ดถนนไม่ให้รถเข้าไป
สรุปผลของการแสดงบทบาทสมมติ
๑. ระดมความคิดเห็นเพือ่ ร่วมกันแก้ปญั หา
๒. ย้ายที่ท้ งิ ขยะ หรือการซื้อที่ใหม่เพือ่ ทําเป็ นที่ท้งิ ขยะโดยเฉพาะ
๓. สร้างเตาเผาขยะ
๔. พัฒนาทีด่ นิ เช่น ปลูกดอกไม้ ต้นไม้
นักวิชาการและผูท้ รงคุณวุฒชิ ่วยระดมความคิดเห็น
สรุปความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่วมสานเสวนา
เสวนาเพือ่ แก้ปญั หาอย่างเป็ นรูปธรรม
ผลของการเสวนาเพือ่ แก้ไขปัญหาขยะที่เป็ นรูปธรรม: เทศบาลและชาวบ้านได้ตกลงกันว่า
๑. จัดตัง้ คณะกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาขยะ ประกอบด้วย
๗๑

๑.๑ ตัวแทนชาวบ้าน ๔ คน
๑.๒ ตัวแทนเทศบาล ๔ คน
๑.๓ นักวิชาการ ข้าราชการทีเ่ กี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อม และนักกฎหมาย ๔ คน
๒. มาตรการการแก้ปญั หา แบ่งออกเป็ น ๓ ระดับคือ
๒.๑ การแก้ปญั หาระยะสัน้ ใช้เวลาไม่เกินสองสัปดาห์ โดยเทศบาลและชาวบ้านจะร่วมมือกับรองแม่
ทัพภาคที่ ๔ฯ ใช้จลุ นิ ทรียE์ Mบําบัดกลิน่ นํา้ เสียและแมลงวัน
๒.๒ การแก้ปญั หาระยะกลาง ใช้วธิ ีการฝังกลบ โดยขุดหลุมแล้วนําผ้าพลาสติกรองเพือ่ ป้ องกันนํา้ เสีย
ทีเ่ ป็ นพิษซึมลงไปในดิน
๒.๓ การแก้ปญั หาระยะยาว เทศบาลจะจัดตัง้ เตาเผาขยะ โดยของบประมาณผ่านกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ผูป้ ระสานงานระหว่างชาวบ้านและเทศบาลได้ตกลงให้ นายสมพร สังข์
สมบูรณ์ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
สรุปผลแบบประเมินผล
มีผูก้ รอกแบบประเมินผลทัง้ หมดจํานวน ๔๑ คน แบ่งออกเป็ นเพศชาย ๑๘ คน เพศหญิง ๒๑ คน นับถือ
ศาสนาพุทธ ๖ คน ศาสนาอิสลาม ๓๕ คน วิเคราะห์จากคําถาม ๑๒ ข้อได้ผลดังนี้
แบบประเมินผล
๑. ความสนใจเข้าร่วมโครงการ
๒. ความเหมาะสมของจํานวนผูเ้ ข้าร่วม
๓. ความเหมาะสมของ วัน/เวลา ทีจ่ ดั
๔. สวัสดิการมีความเหมาะสม
๕. รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม
๖. อุปกรณ์และสือ่ ทีใ่ ช้มคี วามเหมาะสมการ
๗. การให้ความร่วมมือของผูเ้ ข้าร่วม
๘. การสานเสวนาโดยภาพรวมมีความเหมาะสม
๙. วิทยากรทีบ่ รรยายมีความเหมาะสม
๑๐. ท่านได้รบั ความรูจ้ ากการสานเสวนา
๑๑. ท่านได้รบั ประโยชน์
๑๒. ยากให้มกี ารจัดลักษณะนี้อีก

เห็นด้วยร้อยละ
มากทีส่ ุดร้อยละ ๕๙ มากร้อยละ ๓๙
มากทีส่ ุดร้อยละ ๒๐ มากร้อยละ ๖๔
มากทีส่ ุดร้อยละ ๓๗ มากร้อยละ ๔๖
มากทีส่ ุดร้อยละ ๓๐ มากร้อยละ ๔๖
มากทีส่ ุดร้อยละ ๓๒ มากร้อยละ ๔๔
มากทีส่ ุดร้อยละ ๔๒ มากร้อยละ ๓๙
มากทีส่ ุดร้อยละ ๓๒ มากร้อยละ ๕๖
มากทีส่ ุดร้อยละ ๔๒ มากร้อยละ ๕๖
มากทีส่ ุดร้อยละ ๗๔ มากร้อยละ ๒๗
มากทีส่ ุดร้อยละ ๓๕ มากร้อยละ ๕๔
มากทีส่ ุดร้อยละ ๔๒ มากร้อยละ ๔๙
มากทีส่ ุดร้อยละ ๔๔ มากร้อยละ ๔๖
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เวทีนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยมหิดล

“ศาสนเสวนาพุทธ-อิสลาม : ความรุนแรงและความสมานฉันท์”

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๓๐-๑๖. ๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชัน้ ๒ อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
โดย
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี สถาบันวิจยั ภาษา และวัฒนธรรมเพือ่ การพัฒนาชนบท
วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.)
มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี สถาบันวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ การพัฒนาชนบท วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) มูลนิธสิ าธารณสุข
แห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหาร
สูงสุด ได้จดั ให้มเี วทีนโยบายสาธารณะเพือ่ การสานเสวนาระหว่างศาสนา เรื่อง “ศาสนเสวนาพุทธ-มุสลิม :
ความรุนแรงและความสมานฉันท์”
เพือ่ มุง่ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสองศาสนาในการหาทางออก
ตลอดจนแนวทางในการยุตคิ วามรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การสานเสวนามีข้นึ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชัน้ ๒ อาคาร
ภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ พัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา นครปฐม โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ พรชัย มาตังคสมบัติ เป็ นประธานเปิ ดงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดเวทีนโยบายสาธารณะในครัง้ นี้เพือ่ ช่วยให้ความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาเป็ น
นโยบายสาธารณะที่ทกุ ฝ่ ายจะได้ช่วยกันเสริมสร้าง สานเสวนาระหว่างผูน้ าํ ศาสนาพุทธและอิสลามเพือ่ ถ่ายทอด
ความหมายอย่างลึกซึ้ง ในเรื่องความคิดและความเชื่อ โดยการสือ่ สารแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา และเปิ ดโอกาส
ให้สาธารณชนได้เรียนรูแ้ ละรับฟังมุมมองของศาสนาเรื่องความรุนแรงและความสมานฉันท์ รวมทัง้ ประเด็นที่
เป็ นข้อไม่สบายใจ และเป็ นทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์ในสถานการณ์ปจั จุบนั
การสานเสวนาในภาคเช้า เป็ นการพูดถึงสาเหตุ ปัญหา อุปสรรค เงือ่ นไข ปัจจัย ผลกระทบ รวมทัง้
แนวทางการแก้ไขจากผูน้ าํ ทางศาสนา โดยตัวแทนของผูน้ าํ ศาสนาพุทธ ๖ ท่าน และตัวแทนผูน้ าํ ศาสนา
อิสลาม ๖ ท่าน
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ทัง้ นี้การสานเสวนาเริ่มจากผูด้ าํ เนินรายการสานเสวนาได้แก่ ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา และ
ผศ. พิเชษฐ์ กาลามเกษตร์ จากคณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายกฎ กติกา
ของกระบวนการสานเสวนาซึง่ ประกอบด้วย
๑) ไม่มวี าระซ่อนเร้น
๒ ) ปฏิสมั พันธ์กนั อย่างมนุ ษย์
๓ ) เท่าเทียม
๔) จุดยืนชัดเจน
๕) ไม่ด่วนสรุปและตัดสินผูอ้ ่นื
๖) ใจกว้าง
๗) ซือ่ สัตย์จริงใจ
๘) ไว้วางใจผูอ้ ่นื
๙) ไม่ปะปนหลักการกับการปฏิบตั ิ
๑๐) สานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบสุดท้ายของทุกปัญหา
ตัวแทนผูน้ าํ ฝ่ ายพุทธเรียกร้องให้ฝ่ายมุสลิมสร้างความเข้าใจอันถูกต้องแก่ศาสนิกเพือ่ แก้ไขการนําคํา
สอนของศาสนาไปบิดเบือน ปลุกกระแสความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในขณะทีแ่ ม่ชีศนั สนีย ์
เสถียรสุต จากเสถียรธรรมสถานกล่าวว่าเด็กและเยาวชนจํานวนมากตกเป็ นเหยือ่ ของความรุนแรง จึงควรได้มี
โอกาสมาร่วมวงสานเสวนาเช่นนี้ และว่า น่าจะมีการจัดให้มกี ารพบปะระหว่างครอบครัวของผูส้ ูญเสียทัง้ สอง
ฝ่ าย เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิด และความเห็นอกเห็นใจ
ในขณะทีฝ่ ่ ายมุสลิมให้ความเห็นว่าปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสงบลงได้ก็
ต่อเมือ่ รัฐเลิกใช้ความรุนแรง อาจารย์เสาวนีย ์ จิตหมวด จากมหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฎธนบุรกี ล่าว่ายังมีการ
“อุม้ ฆ่า” ชาวมุสลิม ตัวอย่างเช่นทนายสมชาย นีละไพจิตร และว่ารากเหงา้ ของปัญหาในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สะสมมานับร้อยปี ตงั้ แต่เมืองปัตตานีถูกผนวกเข้าเป็ นดินแดนไทย ตัวรัฐเองมองข้ามและไม่พยายามทีจ่ ะ
เข้าใจ รวมทัง้ จัดการกับปัญหา หากกลับเลือกปฏิบตั ิ เพิม่ ความแปลกแยก จนปัญหาปะทุข้นึ มา
ภาคบ่ายเป็ นการสานเสวนาเพือ่ สร้างความเข้าใจ ถามและตอบข้อสงสัย และร่วมระดมความคิดหาทาง
ออกให้ปญั หา ระหว่างผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ ฝ่ ายพุทธ และมุสลิม ฝ่ ายละ ๒๐ คน รวมทัง้ คําถามจากผูเ้ ข้าร่วม
สังเกตการณ์ โดยฝ่ ายมุสลิม
การสานเสวนาจบลงด้วยข้อเสนอของนายแพทย์ประเวศ วะสี ทีเ่ สนอว่าเป็ นเรื่องเร่งด่วนทีท่ กุ ฝ่ ายต้อง
หันมาคิด และร่วมมือกันหาทางยุติปญั หาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้โดยเร็ว และสิง่ ทีต่ อ้ ง
ทําโดยเร็วทีส่ ุดก็คือ
๑. ทําอย่างไรจึงจะยุตปิ ญั หาการฆ่ารายวันได้
๒. สร้างเงือ่ นไขการวางอาวุธ
๓. สร้างสันติสุขอย่างยัง่ ยืน
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สรุปผลการสานเสวนา
พีธีกร (ดร. จารุพรรณ กุลดิลก) รายงานหมายกําหนดการคร่าวๆของงาน ก่อนจะเชิญ ผูด้ าํ เนินรายการ(ผศ.
ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานต่อประธานในพิธี
ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา
การสานเพือ่ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา
และเพื่อถ่ายทอดความหมายอย่างลึกซึ้งเรื่อง
ความคิดความเชื่อด้วยการสือ่ สารแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็ นการเปิ ดโอกาสให้สาธารณชนได้เรียนรูแ้ ละรับฟัง
มุมมองของศาสนาในเรื่องความรุนแรงและความสมานฉันท์ ได้เรียนรูใ้ นเรื่องการยอมรับ การเคารพความเป็ น
จริง การอยู่และสามารถจัดการกับความเป็ นจริงด้วยการสร้างความเข้าใจอันดีและความเคารพกันทางความเชื่อ
และวัฒนธรรมระหว่างศาสนิก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิ ดงาน
โลกกําลังเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว หลายๆครัง้ จึงเกิดความสับสนในสังคมขึ้น ดังนัน้ บทบาทของ
มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็ นองค์กรทีส่ ่งเสริมการค้นหาความจริง การศึกษาหาความรู ้ สร้างองค์ความรูใ้ หม่และ
เผยแพร่องค์ความรูป้ จั จุบนั จึงมีหน้าทีท่ ส่ี าํ คัญและจําเป็ นในการจัดเวทีนโยบายสาธารณะ
ผูด้ ําเนิ นรายการ (ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา)
อะไรคือสาเหตุ ปัจจัยและเงือ่ นไขของความรุนแรงจากมุมมองของศาสนาแต่ละศาสนา ในฐานะที่
อยู่ในพื้นที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงในเรื่องของความรุนแรง ท่านมองเห็นว่าสาเหตุ ปัจจัยเงือ่ นไขของความ
รุนแรงคืออะไรจากมุมมองของพุทธศาสนา
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
ในลักษณะพื้นฐานของความคิด ความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นในสามจังหวัดภาคใต้นนั้ มาจากปัจจัย ปัญหา
หลายเรื่อง ทัง้ เรื่องการเมือง กลุม่ บุคคล ซึง่ ถ้าตามหลักของพุทธศาสนา ก็คือเกิดจากอคติ คือ ฉันทาคติ
ความลําเอียงเพราะความรักพวกพ้องว่าเป็ นพวกพ้องของเรา เป็ นกลุ่มศาสนาของเรา โทสาคติ ความลําเอียง
เพราะความโกรธ ก็หมายถึงว่ามีการใส่รา้ ยป้ ายสีซง่ึ กันระหว่างกลุม่ ก็เกิดเป็ นปฏิฆะในทางความคิด มีการ
กระทบกระทัง่ กันกลายเป็ นต้นเหตุของความบาดหมาง โมหาคติ เห็นว่าปัญหาทีเ่ กิดขึ้นสามจังหวัดนัน้ สืบ
เนื่องมาจากความหลงเพราะความไม่รู ้ ความไม่เข้าใจ ไม่มขี อ้ มูลทีแ่ ท้จริงไปฟังตามๆกันมา พุทธศาสนาบอกว่า
อย่าเชื่อข่าวลือ โมหาคติตวั นี้เป็ นหลักทีก่ ่อให้เกิดปัญหาหนักมาก การหลงประเด็น หลงข้อมูลจะทําให้เกิด
ปัญหาแห่งความขัดแย้งทีอ่ าจจะเป็ นรากเหงา้ ของปัญหาทัง้ หมด
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อาจารย์อสิ มาอีล ลุตฟี่ จะปะกียา
ปัญหาภาคใต้เกิดมาเป็ นร้อยปี แล้ว ถึงวันนี้ปญั หารุนแรงขึ้น เนื่องจากความไม่ปกติทเ่ี กิดขึ้นใน
สังคม มีปญั หาเกี่ยวกับการปกครอง การบริหารงานในพื้นทีแ่ ละท้องถิ่นทีเ่ กิดความผิดพลาด ขณะนี้ก็ทกุ ฝ่ าย
โดยเฉพาะฝ่ ายรัฐบาล และกอส. กําลังพยายามหาสาเหตุ แต่ศาสนาไม่ใช่สาเหตุแน่นอน เพียงแต่ว่าเมือ่ เกิดขึ้น
มาแล้วมันเกี่ยวโยงกับศาสนาโดยปริยาย โดยเฉพาะสังคมมุสลิมซึง่ เป็ นสังคมทีม่ ศี าสนาควบคุม พฤติกรรมที่
แสดงออกไปจะเกี่ยวกับศาสนา ไม่ว่าจะเป็ นจากความรู ้ หรือจากความทีร่ ูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ หรือว่าจากความทีไ่ ม่รู ้
เพราะเหตุน้ ีแม้ศาสนาจะไม่ใช่สาเหตุ แต่ท่สี าํ คัญมากคือศาสนาจะเป็ นวิธแี ก้ ด้วยความยึดมัน่ ความศรัทธา
ของชาวบ้านกับศาสนา
โดยเฉพาะมุสลิมต้องอยู่ในศาสนาตลอด เพราะศาสนาอิสลามเป็ นวิถชี วี ติ ทุก
อิรยิ าบถของมุสลิมต้องอยู่ในกรอบชี้นาํ ของศาสนาอิสลาม
อาจารย์มรั ยัม สาเม๊าะ
มีความเห็นว่าเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะมาจากการไม่ค่อยให้ความ สําคัญ
กับศาสนาของทุกฝ่ าย และความรูส้ กึ ว่าเขาเก่งกว่าคนอื่น ก็จะมีการทะเลาะโต้แย้งกัน และเห็นว่าการร่วม
ทํางานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นนั้ ไม่ค่อยได้ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทําและไม่มคี วามจริงใจ แต่ร่วมรับ
ประโยชน์ ซึง่ อิสลามนัน้ ถ้าเขาจะทําอะไรเขาต้องคิดอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนัน้ คนทีเ่ ข้าใจอิสลามจริงๆไม่กล้า
ทําความชัว่
แม่ชีวิมตุ ติยา (รศ. ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง)
ได้อ่านผลงานวิจยั ของสถาบันต่างๆทีล่ งไปในพื้นที่เพือ่ สํารวจความคิดเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรง
ความขัดแย้งทีอ่ ยู่ในสามจังหวัดนี้ ก็พบว่าความคิดของชาวพุทธและความคิดของชาวมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ยงั มี
ช่องห่าง ของทัง้ สาเหตุ และของกระบวนวิธที จ่ี ะเข้าไปแก้ไขปัญหา เพราะฉะนัน้ การพบปะเพื่อการสานเสวนา
อย่างนี้ ในลักษณะที่ตอ้ งเป็ นความเข้าใจในเรื่องโลกและชีวติ ด้วยจะนําไปสู่พ้นื ฐานของสันติ แน่นอนว่าศาสนา
ทุกศาสนาย่อมทีจ่ ะมีหลักการของความสันติน้ ีอยู่
แต่สถานการณ์ทเ่ี ข้ามาในแต่ละพื้นทีๆ่ ลากพาไป
เพราะฉะนัน้ ตรงนี้คงต้องหากระบวนวิธแี ละการพบปะกัน นอกเหนือจากพื้นทีๆ่ เราเห็นประจักษ์ชดั ในภาคใต้
แล้ว ส่วนอื่นๆของประเทศเองก็อาจจะมีความคิดทีแ่ ตกต่างกัน ยังจําเป็ นต้องมีสานเสวนา และแม้แต่ในระดับ
โลก ในระดับนานาชาติกบั มุสลิมทัว่ โลกกับชาวพุทธในทีอ่ ่นื ๆและในศาสนาอื่นๆทีจ่ ะสร้างความเข้าใจ ถ้าหากว่า
คนไทยสามารถเอาจุดแข็งของวัฒนธรรม ของสันติทเ่ี รามีและการอยู่ร่วมในศาสนา ความเป็ นพีเ่ ป็ นน้องและ
ความปรองดองอันดีน้ ี รักษาจุดแข็งนี้กน็ ่าจะเป็ นฐานสําคัญอันหนึ่งทีจ่ ะไม่ทาํ ให้ปญั หาในจุดๆหนึ่ง ซึง่ ยากทีจ่ ะ
แก้ไขแล้วบานปลายหรือเป็ นเหตุทท่ี าํ ให้สง่ิ อื่นๆจากภายนอกเข้ามาเชื่อมโยงแล้วกลาย เป็ นเรื่องทีบ่ านปลาย
ต่อไป เพราะฉะนัน้ หน้าทีน่ ้ ีคงจะไม่ใช่อยู่แต่เพียงสามจังหวัดภาคใต้ แต่คงเรื่องของทัง้ ภูมภิ าคทัง้ ประเทศและ
ไปสู่โลกทีจ่ ะสานต่อกันด้วย
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ผูด้ ําเนิ นรายการ (ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา)
ศาสนาทุกศาสนามีคาํ สอนทีด่ ี บางครัง้ เรายังไม่เข้าใจสาเหตุของปัญหาดีพอประการหนึ่ง และการไม่
เข้าใจศาสนาดีพอก็อาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งได้ หรือมีการพัฒนาต่อไปเป็ นความรุนแรง ถ้าเราพิจารณา
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ทราบว่าในศาสนาของเราทัง้ สอง ท่านคิดว่ามีการเข้าใจ คําสอน อย่างผิดๆ แล้วนําคํา
สอนนัน้ ไปใช้ในก่อความรุนแรงบ้างหรือไม่
อาจารย์วนิ ัย สะมาอุน
ท่านศาสดานบีมฮุ มั มัด “ถ้าเรารูจ้ กั บริหารวิญญาณแล้วมันจะเป็ นกองทัพอันเกรียงไกร” วิธกี ารสร้าง
ความสมานฉันท์นนั้ อยู่ทก่ี ารสร้างความเข้าใจซึง่ กันและกัน ส่วนความขัดแย้งหรือความแตกแยกนัน้ เกิดขึ้น
เนื่องมาจากการไม่เข้าใจซึง่ กันและกัน ขณะนี้เราทราบกันดีว่ามีเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ถ้า
จะให้ความหลากหลายตัวนัน้ ออกมาเป็ นจิตวิญญาณทีเ่ กรียงไกรอันเดียวกันแล้ว
ผมคิดว่าผูท้ อ่ี ยู่ในความ
หลากหลาย ความแตกต่างนัน้ จะต้องมาสร้างความเข้าใจซึง่ กันและกัน จุดสําคัญทีส่ ุดของปัญหาของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผมได้เสนอมาโดยตลอดว่า ถ้าหากว่าเราสามารถทีจ่ ะสร้างความเข้าใจซึง่ กันและกันได้แล้วไม่
ว่าจะนับถือศาสนาอะไร ปัญหาความรุนแรงทัง้ หมดจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะฉะนัน้ เวลานี้ถามว่า
รัฐบาลเข้าใจมุสลิมหรือเปล่า และประชาชนทัว่ ไปเข้าใจอิสลามหรือไม่ และปฏิบตั ิตรงลงมาทางจิตวิญญาณ
ของเราหรือไม่ เวลานี้เวลาเราพูดถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆเราจะมองไปถึงเรื่องของวัตถุนิยมมองไปถึงเรื่องของ
บริโภคนิยม มองไปถึงเรื่องที่เกี่ยงข้องกับวัตถุทงั้ หมด เวลาจะแก้ไขปัญหาเราก็เอากองทัพเงินตราไปแก้ไข
ปัญหา แต่ไม่นาํ กองทัพแห่งจิตวิญญาณทีม่ แี ต่ความเข้าใจซึง่ กันและกันลงไปแก้ไขปัญหา ปัญหาจึงขยาย
ออกมา ถ้าเราจะเริม่ กันจริงในการแก้ไขปัญหาทัง้ หมดถ้าเราเริม่ ต้นด้วยความเข้าใจแล้วผมคิดว่านัน่ คือการแก้ไข
ปัญหาทีถ่ ูกต้อง การทีร่ ฐั บาลจัดกองทัพของจิตวิญญาณคือ กอส. เป็ นแนวทางที่ถกู ต้อง
ผูด้ ําเนิ นรายการ (ผศ. นิ รนั ดร์ พันทรกิจ)
ในสถานการณ์ท่เี กิดขึ้นจริงในภาคใต้มกี ารใช้วาทะกรรมทางศาสนา อย่างเช่นคําว่า มูญาฮิดนี หรือ
ซะะฮีด หรือ ญีฮดั แล้วก็ก่อความรุนแรงขึ้นมา ในฝ่ ายของผูป้ ฏิบตั กิ าร เขาก็ใช้คาํ สอน ความเชื่อและการ
กล่าวคําดังกล่าว หรือกล่าวเอ่ยนามพระเจ้า ทัง้ ทีศ่ าสนามีการสอนให้เป็ นคนดี แต่ว่าวาทะกรรมทีเ่ กิดขึ้นจริง
ในภาคใต้ คนทีก่ ่อการเขามีความเชื่อว่าถ้าจะให้การต่อสูเ้ พือ่ ให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนสําเร็จนัน้ ต้องใช้มติ ทิ าง
ศาสนาเข้าเป็ นตัวเสริม เป็ นตัวช่วย
อาจารย์วนิ ัย สะมาอุน
เงือ่ นไขในการทีจ่ ะเป็ น ซะฮีด เป็ นวีรชนไม่ใช่เงือ่ นไขไปเทีย่ วรุกรานเขา ไม่ใช่เงือ่ นไขของการคิดทีจ่ ะ
ไปสูเ้ พียงอย่างเดียว แต่ว่าต้องเข้าใจว่าสาเหตุทเ่ี ราต้องไปสูเ้ พือ่ อะไร ศาสนาอิสลามกําหนดไว้ชดั เจนเลยว่าใน
เมือ่ ถูกรุกรานถูกละเมิดอะไรขึ้นมาก็อนุ ญาตให้มกี ารต่อสู ้ เพราะฉะนัน้ ญีฮดั ไม่ได้แปลอย่างอื่นเลยนอกจาก
ว่าเราแปลว่าเป็ นการต่อสู ้ อย่างน้อยทีส่ ุดเราก็มกี ารต่อสูท้ ม่ี องเห็นเป็ นรูปธรรมอยู่สาม ทาง ขัน้ ทีห่ นึ่งก็คือการ
๗๗

ต่อสูก้ บั ตัวเองซึง่ ทุกศาสนาสอนเหมือนกันหมดว่าจะต้องต่อสูเ้ พื่อเอาชนะใจตัวเอง ขัน้ ทีส่ องก็อย่างเช่น การ
ต่อสูใ้ นทางการเมือง และขัน้ ที่สามก็คือการต่อสูก้ บั ศัตรูผูร้ ุกราน ซึง่ ไม่ว่าจะเป็ นมุสลิมหรือไม่มสุ ลิมก็ตามเขา
ก็ญฮี ดั ทัง้ นัน้ เพือ่ ป้ องกันประเทศของตนเพือ่ ป้ องกันศาสนาของตนเมือ่ ถึงขัน้ ถูกรุกราน ถูกละเมิด ต้องสร้าง
ความเข้าใจ มิฉะนัน้ แล้วจะมองว่ามุสลิมนี่ต่อสูเ้ พือ่ เผยแพร่ศาสนาอิสลาม
พระครูสุทธิธรรมานุ ศาสก์
กิเลสคือสาเหตุทท่ี าํ ให้เกิดการก่อการที่ไม่น่าปรารถนาของคนทัง้ โลก ไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหน เกิดมา
ในมุมไหนของโลก ถ้ากิเลสไม่ถกู ควบคุมมันก็ก่อให้เกิดปัญหา การแก้ปญั หาโดยเฉพาะกับสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้นนั้ การสือ่ ภาษาไม่ควรใช้ศพั ท์วชิ าการมากเกินไป
ส่วนในมุมมองของศาสนาพุทธไม่ให้
คํานึงถึงอดีตทีผ่ ่านมา แต่ให้ความสําคัญกับอนาคตทีย่ งั มาไม่ถงึ โดยการสร้างความเข้าใจกัน แล้วเสนอให้
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบศาสนา องค์กรศาสนา ขอเสนอว่าควรเอาผูน้ าํ ทีม่ จี ิตวิญญาณของความเป็ นมนุ ษย์มา
คุยกันเพือ่ ความอยู่ร่วมกัน ต้องให้คนในพื้นทีเ่ ขาคุยกันพูดกัน อย่าไปเอากิเลสมาครอบงํา
อาจารย์การุณ กูใหญ่
เรามามองในมิตขิ องการทีจ่ ะร่วมกันคิดในฐานะทีเ่ ป็ นประชาชนคนไทย มีหน้าที่ในการทีจ่ ะ
รักษาสร้างความสงบสุข สร้างความมันคงให้
่
กบั ชาติบา้ นเมือง ศาสนาไม่ใช่สาเหตุแห่งความรุนแรงแน่นอน และ
เรียนว่าเหตุทเ่ี กิดขึ้นในภาคใต้ไม่ใช่ปจั จัยเรื่องศาสนา แต่เนื่องจากกลุม่ ผลประโยชน์ ไม่ควรเอาเรื่องเรื่อง
ดินแดนมาสร้างปัญหา และเสนอว่าให้คนทีเ่ ป็ นนักการศาสนาหรือว่าผูน้ าํ ศาสนาในทุกศาสนาต้องมีเวทีอย่างนี้
ให้กว้างขวางมากขึ้น สร้างมิตขิ ้นึ มา สร้างภาพออกมาให้ชดั เจนว่า เราสามารถเสวนากันได้ เวทีเหล่านี้ตอ้ งเปิ ด
ให้กว้างขวางทัง้ แผ่นดิน เพือ่ ทีจ่ ะสร้างกองทัพธรรมะให้เกิดขึ้นสําหรับแผ่นดินไทย ไม่ได้เอาความแตกต่างแห่ง
หมวกกอปิ เยาะ หรือว่าสีสนั ทีแ่ ตกต่างกันมาเป็ นอุปสรรคขวางกัน้ ในการทีเ่ ราจะรักษาแผ่นดินของเราหรือรักษา
สันติสุขของเราหรือสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพราะฉะนัน้ ความคุน้ เคยความเป็ นกันเอง การแลกเปลีย่ น
ความคิด ความเห็นการยอมรับ ความใจกล้าในการทีจ่ ะยอมรับในความแตกต่าง ไม่เห็นความแตกต่างเป็ น
ความแปลก เป็ นความแยก คือสิง่ ทีต่ อ้ งรีบลงมือทํา
แม่ชีศนั สนี ย ์ เสถียรสุต
ควรมีตวั แทนของเยาวชนมาร่วมแลกเปลีย่ น เพราะเยาวชนไม่ใช่เหยือ่ แล้วก็จะช่วยในการแก้ปญั หา
เรื่องนี้ได้อย่างดี และก็เชื่อมันว่
่ าเขาจะเป็ นคนทีส่ อ่ื สารกันได้ในระหว่างศาสนา งานนี้ถา้ ไม่มเี ยาวชนมานัง่ พูดคุย
กันจะไม่มคี วามสําเร็จ เพราะเขาคือคนทีจ่ ะต้องอยู่ต่อไป คือคนทีร่ บั ไม้ผลัด คือคนทีจ่ ะต้องแสดงความ
คิดเห็น และเราต้องเคารพว่าเยาวชนคือปัจจุบนั ของงานนี้ เราคือพีเ่ ลี้ยงและเราต้องทําให้เกิดความเข้าใจอันนี้
ถ้ามองว่าคําสอนทีจ่ ะนํามาซึง่ ความรุนแรงและความขัดแย้งมีหรือไม่ ไม่มี ยืนยันไม่มเี ลย ฉะนัน้
ภาษาที่เป็ นคําสอนทีเ่ ข้าไปถึงการปฏิบตั ิและเห็นผลของการปฏิบตั อิ ย่างแท้จริงจะไม่มคี วามรุนแรงเกิดขึ้นเลย
ถ้าศาสนิกนัน้ เข้าถึงคําสอนด้วยการปฏิบตั แิ ละเห็นว่าคําสอนนัน้ ศักดิ์สทิ ธิจริง
๗๘

อยากจะเสนอให้เป็ นรูปธรรม เพือ่ ให้เห็นว่ามีทางออกร่วม คือตัง้ วงสนทนาทีม่ แี ม่หรือพ่อของเด็กทีถ่ ูกกระทํา
ร้ายให้เสียชีวติ พูดกันง่าย ๆ คือเราได้นาํ แม่ท่ลี ูกตายเพราะการถูกฆ่าจากความรุนแรง ทัง้ แม่พทุ ธ แม่มสุ ลิม
มานัง่ คุยกันหรือพ่อเข้ามานัง่ คุยด้วย คุยกันถึงความสูญเสียอันเดียวกัน แต่มนั เป็ นการคุยกันทีไ่ ม่มอี คติและ
ความเพ่งโทษ เป็ นความทุกข์อนั เดียวกัน แล้วเมือ่ ใดก็ตามผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นแม่ได้ถอดถอนอคติและความเพ่งโทษ
ลูกหญิงลูกชายทีย่ งั เหลืออยู่ในสังคมในแผ่นดินนี้จะไม่ถกู บ่มเพาะความเกลียด สันติภาพจะเกิดขึ้นได้
ผูด้ ําเนิ นรายการ (ผศ. นิ รนั ดร์ พันทรกิจ)
ทุกคนในทีน่ ้ ีกค็ งจะเห็นด้วยกันในทัง้ หมดว่าหลักคําสอนมีเพือ่ สร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในทุก
ศาสนา แต่ว่าประเด็นอยู่ทว่ี ่ากลุ่มศาสนิกชนหัวรุนแรงมีหรือไม่
อาจารย์เสาวนี ย ์ จิตหมวด
ปัญหาภาคใต้นนั้ และถ้าจะแบ่งคนเป็ นกลุม่ ใหญ่ ๆ น่าจะได้ ๒ กลุม่ ก็คือกลุม่ ผูบ้ ริหารปกครอง
และกลุม่ ประชาชน ซึง่ ในกลุม่ ประชาชนนัน้ มีทงั้ พุทธ และมุสลิมเป็ นสําคัญ อาจมีคริสต์บา้ งเป็ นส่วนน้อย
สาเหตุของปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มองว่าไม่ต่างกับปัญหาที่เกิดในภูมภิ าคอื่น แต่ปญั หาภาคใต้สง่ิ ที่
ต้องแก้ให้ได้มากทีส่ ุดและยากที่สุด คือแก้คาํ ว่าอคติ ทัง้ นี้ในแง่ของรากเหงา้ ปัญหามองว่าไม่ว่าจะเป็ นในแง่
ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั หรือประชาชนทีเ่ ป็ นมุสลิม หรือไม่ก็ตาม สาเหตุประการแรกคือคําว่าอวิชชานําไปสู่คาํ ว่าอคติ
และเมือ่ มีอคติมนั ก็เลือกปฏิบตั ิหรือการปฏิบตั ทิ ีน่ าํ ไปสู่สงิ ่ ทีเ่ รียกว่าอธรรมหรืออยุตธิ รรมซึง่ มันกดทับกันมานาน
มาก แต่ตวั สาเหตุสาํ คัญประการหนึ่งทีส่ าํ คัญมาก ๆ คือเป็ นรากเหงา้ และทีส่ าํ คัญคือตัวอํานาจ ซึง่ อํานาจ
ทีว่ ่านี้ขอแบ่งออกเป็ นสามอํานาจใหญ่กค็ ือ ๑. อํานาจทาง ด้านการเงิน การปกครอง หรืออํานาจรัฐ
ประการที่๒. คืออํานาจทางเศรษฐกิจ จะพบได้ว่าประชาชนนัน้ ถูกรังแกในแง่ของพื้นที่ทาํ มาหากิน หรือโอกาส
ในการทํามาหากินมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในแง่ของทรัพยากร ธรรมชาติ และอํานาจด้านเทคโนโลยี ๓. อํานาจ
ขององค์ความรูข้ องคนที่มคี วามรูม้ ากกว่าไปเบียดเบียนคนทีม่ คี วามรูน้ อ้ ยกว่า นอกจากนัน้ การรักษาอัตลักษณ์
ของความเป็ นมุสลิมในภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกาย หรือการใช้ภาษามลายู ซึง่ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่ค่อยเข้าใจประเด็นนี้
รวมถึงการขาดโอกาสในด้านการศึกษาและโอกาสทีจ่ ะเข้าไปทํางานในระบบราชการ
และการนําเอาอุดมการณ์(ทีผ่ ดิ )ไปใช้กบั เหยือ่ ทีเ่ ป็ นเยาวชน
พระมหาวุฒชิ ยั วชิรเมธี
ในพุทธศาสนาไม่มคี าํ สอนส่วนไหนที่เอื้อให้เกิดความรุนแรงในทุกรูปแบบ แต่ไม่ปฏิเสธว่าในพุทธ
ศาสนาไม่มกี ลุม่ บุคคลหัวรุนแรง พูดให้ชดั อีกอย่างหนึ่งก็ว่าในแง่ตวั หลักการทีพ่ ทุ ธศาสนาแท้ ๆไม่เอื้อให้เกิด
ความรุ นแรง แต่ในสังคมต่างๆ ซึง่ ห่อหุม้ พระพุทธศาสนาอยู่ มีกลุม่ บุคคลทีอ่ าจจะแอบอ้างเอาพระพุทธ
ศาสนาไปใช้เพือ่ สร้างความรุนแรงได้คนส่วนใหญ่เวลามองปัญหาจะติดอยู่ท่ปี รากฏการณ์ เราไม่มองไปที่ราก
ของปัญหาซึง่ มีสง่ิ สําคัญทีส่ ุดจะต้องถอน ๓ เรื่อง คือ๑) ถอนตัณหาออกไป ตัณหาในทีน่ ้ ีหมายถึงความอยาก
ความต้องการ ความอยากจะครอบครองสิง่ ใดสิง่ หนึ่งซึง่ ตัวเองเห็นว่าดีท่สี ุด ๒) คือออกจากมานะ แปลใหม่ว่า
๗๙

กูแน่ ถ้าเราไม่ถอนความรูส้ กึ ว่ากูแน่ออกไป ไม่มที างทีเ่ ราจะฟังคนอืน่ อย่างลึกซึ้งได้ การถอนความรูส้ กึ ว่ากูแน่
ออกไปเราจะได้มองเพือ่ นมนุ ษย์บนพื้นฐานของความเสมอภาคขึ้น และเคารพความจริงทีค่ นแต่ละกลุม่ แต่ละ
พวกครอบครองอยู่ ปัญญาก็เกิดขึ้น ๓) ทิฐิ คือภาพลวงตาทีเ่ ราสร้างขึ้นมาสวมครอบให้ตวั เองในนามขององค์
ความรู ้ ในนามของกรอบทิฐิ ในนามของทฤษฎีและในนามของศาสนา ในนามของอุดมการณ์เราจะต้องถอน
ภาพลวงตานี้ออก แล้วมายืนอยู่ต่อหน้าความจริง
พระไพศาล วิสาโล
ความรุนแรงมาจาก ๓ ประเด็น คือ ๑) ในเรื่องของตัณหา ความโลภ ต้องการนํา หรือยึดครอง
ทรัพยากร เช่นการล่าอาณานิคม ๓) เรื่องมานะ การถือตัว เช่นอาชีวะฯตีกนั ๓) เรื่องของทิฐิ ความเห็นหรือ
อุดมการณ์ ซึง่ ถือว่าสําคัญ เพราะอุดมการณ์รวมเรื่องศาสนาเข้าไปด้วย เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนทีฆ่ ่ากันเพราะ
ความขัดแย้งทางศาสนา ถึงแม้เราจะพูดดูสวยงามว่าศาสนาไม่ใช่สาเหตุของความรุนแรง แต่ความรุนแรงจํานวน
ไม่นอ้ ยเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางศาสนา ไม่ใช่เฉพาะระหว่างศาสนา แต่ในศาสนาเดียวกันแต่ต่างลัทธิกม็ กี าร
ขัดแย้งกัน มนุ ษย์เมือ่ ยึดติดอะไร ก็จะทะเลาะกันได้ ไม่ว่ายึดติดสิง่ ดี หรือไม่ดี การแก้ไขปัญหา ประการแรก
ศาสนิกชน ที่ตอ้ งการสร้างสันติภาพ หรือเป็ นปัจจัยแห่งการสร้างสันติภาพ ต้องยอมรับความจริง และวิพากษ์
วิจารณ์ตวั เอง ว่าศาสนาสามารถทีจ่ ะเป็ นปัจจัยไปสู่ความรุนแรงและสงครามได้ ศาสนาจะต้องร่วมมือกันและ
กล้าทีจ่ ะวิพากษ์ วิจารณ์ตวั เอง
อาจารย์มหู มั มัด อาดํา
ประเด็นที่หนึ่งทุกศาสนามีแก่นแท้ของตน มีกฎจริยธรรม หรือ กฎศาสนา ถ้าจะแก้ปญั หาของมนุ ษย์
ด้วยกันจะต้องอาศัยศาสนา ใช้แก่นแท้ของแต่ละศาสนา ศาสนาพุทธก็เคร่งครัดในศาสนาของตน พร้อมทีจ่ ะ
เปิ ดใจกว้างทีจ่ ะรับศาสนาอิสลาม ศาสนาอิสลามก็จะต้องมีความเคร่งครัดยึดติดในสิง่ ที่ตนเชื่อถือ เห็นอกเห็น
ใจและรับรูศ้ าสนาอื่นด้วย ประเด็นทีส่ อง การนําเยาวชนเข้าร่วมในการเผยแพร่ความหลากหลายของการอยู่
ร่วม กันของศาสนาในพื้นที่ ๓ จังหวัดภาคใต้ ต้องมองความปลอดภัยของเยาวชนด้วย ประเด็นทีส่ าม เรา
น่าจะหาข้อนิยามว่าใครบัญญัติศพั ท์คาํ ว่า ความรุนแรง ขึ้นมา ในคัมภีรศ์ าสนาจะไม่มคี าํ ว่า ความรุนแรง แต่
ความรุนแรงเป็ นกิรยิ าของการพูดเท่านัน้ หลักจริง ๆ ตัวบทจริง ๆ ไม่มคี าํ ว่า ความรุนแรง ประเด็นทีส่ ่ี ในเรื่อง
ความรุนแรง มีขอ้ ให้สงั เกต ๓ ประเด็น ว่าแต่ละศาสนามีสง่ิ เหล่านี้อยู่หรือไม่
๑. ความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นจากการจงใจ หรือการตัง้ ใจ ซึง่ มีผลความรุนแรงอย่างอํามหิต
๒. ความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นจากข้อบัญญัติทถ่ี กู กําหนดในหลักการศาสนา ซึง่ ไม่ใช่ความรุนแรง แต่
เป็ นภาวะของการปกป้ อง
๓. ความรุนแรงทีม่ คี วามสับสน ซึง่ จะมีการแทรกแซงตามมา

๘๐

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส
ตัง้ ข้อสังเกตว่า เหยือ่ จริง ๆ ไม่ใช่เฉพาะเยาวชนเท่านัน้ แต่เราทุกคนคือเหยือ่ และรัฐบาลก็คือเหยือ่
ของความรุนแรง ปัญหาตอนนี้ไม่ตอ้ งไปหาว่าใครเป็ นคนทํา แต่เรารูแ้ ล้วว่า เขาทําอะไร แต่สง่ิ ทีเ่ ราต้องการ
ต่อไปคือ ทําไมเขาจึงทําแบบนัน้ ต่อไปนี้ถงึ เวลาที่เราจะต้องมาคุยกัน เพือ่ หาชุดทางออกทีด่ ีทส่ี ุด ฉะนัน้ ภาษา
พุทธเวลาเจรจาความขัดแย้งใช้ ๒ ชุดวิธกี ล่าวคือ
๑. จัดการคนทีช่ อบสร้างความรุนแรง โดยใช้วนิ ยั หรือหลักการบางอย่าง คนทีช่ อบสร้างความรุนแรงต้อง
จัดการ เมือ่ มีเหตุผลทีพ่ อเพียง
๒. จัดการความขัดแย้งทีถ่ ูกสร้างโดยคน นี้คือบทบาทของเราจะต้องช่วยกัน เพราะเราคืออาวุธทีม่ ชี วี ติ
อาจารย์อสุ มาน ราษฎร์นิยม
ณ วันนี้เราไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะหาว่า ปัญหามันเกิดจากอะไร ใครเป็ นคนทํา สิง่ ทีเ่ ราจะต้องมาพูดกันก็คือ
เราจะแก้หรือจัดการกับปัญหาได้อย่างไร ฉะนัน้ การแก้ปญั หาของมนุษย์ เนื่องจากมนุ ษย์มวี ญ
ิ ญาณ ไม่
เหมือนกับวัตถุ ต้องใช้ปญั ญา และสติในการแก้ปญั หา หันหน้าเข้าหากัน มาพูดกัน มาคุยกัน มาเสวนากัน มา
เรียนรูก้ นั คือ การเรียนรูเ้ ขาและเรียนรูเ้ รา เป็ นศาสนาเปรียบเทียบ ไม่ใช่เรียนเพือ่ หาว่าใครดีกว่ากัน ใครจะเก่ง
กว่าใคร หลังจากนัน้ เราต้องอาศัยความเมตตาธรรม หรือความรักเป็ นเครื่องคํา้ จุนให้เกียรติกนั
ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ถ้าสองกลุม่ มีความเห็นไม่ตรงกันหรือทะเลาะกัน สองฝ่ ายจะแก้ปญั หาด้วยตน เอง
ไม่ได้ จะต้องมีอกี ฝ่ ายหนึ่งมาทําหน้าที่ คือ ประนีประนอม ผลทีเ่ ราได้คือสันติสุข เพียงแต่นกั ประนีประนอม
นัน้ จะต้องมีความยุติธรรม สามัคคีธรรม เที่ยงธรรม ฉะนัน้ เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าในยุคไหนก็ตามถ้า
ใช้ความรุนแรงแก้ปญั หา สันติวธิ อี ย่างยัง่ ยืนไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ต้องใช้วธิ เี จรจา และต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของความรักความสามัคคี
พระครูปลัดสุวฒั นพรหมคุณ
เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นใน ๓ จังหวัดภาคใต้ เป็ นเรื่องจําเป็ นทีช่ าวพุทธจะต้องรับทราบเหตุการณ์ทเ่ี กิด
ขึ้น ช่วยกันคิดวางแผน เตรียมการแก้ไขให้เกิดความสงบสุขให้เร็วทีส่ ุด ในปัจจุบนั นี้ได้นาํ ความรุนแรงมาสู่
เรื่องศาสนา โดยเอาความแตกต่างกันทางความเชื่อ ความนับถือมาเป็ นตัวทําให้เกิดความรุนแรงขึ้น การแก้ไขที่
เป็ นรูปธรรม คือทําอย่างไรทีจ่ ะทําให้เยาวชนในดินแดนเหล่านัน้ มีความสัมพันธ์กนั เป็ นเพือ่ นกัน ในอดีตที่
ผ่านมา มีการเรียนหนังสือร่วมกัน เล่นด้วยกัน แต่ปจั จุบนั มีการแยกกันเรียนคนละโรงเรียน มีความเป็ นไปได้
หรือไม่ว่า เราต้องสร้างความสัมพันธ์ ความเป็ นเพือ่ นกันมาตัง้ แต่เด็ก ๆ นี้คือการแสดงให้เห็นความคุน้ เคย
เพือ่ ทําการสมานฉันท์ได้งา่ ยขึ้น นี้เป็ นวิธีทจ่ี ะเสนอเพือ่ ให้เป็ นรูปธรรม
ผูด้ ําเนิ นรายการ(ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา)
มีคาํ ถามหนึ่งทีม่ าจากผูร้ ่วมเสวนาคือ มีการพูดกันโดยทัว่ ไปว่า การศึกษาของชาวมุสลิมเป็ นต้นเหตุ
ให้เกิดความรุนแรง และทําให้ชาวไทยมุสลิมไม่รกั ชาติ เช่น พูดภาษาไทยไม่ได้ เป็ นต้น ปัญหาทัง้ หมดจะแก้ไข
๘๑

อย่างไร ปัญหาทัง้ หมดนับว่าเป็ นการล้มเหลวของภาครัฐทีไ่ ม่สามารถสอนภาษาไทยให้แก่ประชาชนได้ และไม่
สามารถสอนวิชาสังคมได้
อาจารย์วทิ ยา วิเศษรัตน์
ประชาชนไม่ใช่ตวั ปัญหาไม่ว่าจะเป็ นมุสลิมหรือพุทธ แต่มผี ูก้ าํ ลังจะทําให้เป็ นปัญหา นัน่ คือ การฆ่า
พระ ฆ่าโต๊ะอิหม่าม เพือ่ ทําให้สองศาสนาเกลียดกัน ใครคือคนทําเราไม่รู ้ แต่เรารูว้ ่าเขาทําเพือ่ สร้างความ
สับสนให้เกิดขึ้นในสังคม ในต่างประเทศการเจรจาหลายๆศาสนาเกิดขึ้นแล้ว ดังนัน้ คนทีจ่ ะแก้ปญั หานี้ไม่ใช่
กอส. ไม่ใช่พวกเราทีน่ งั ่ อยู่ทน่ี ้ ี คนทีจ่ ะแก้ปญั หาคือ รัฐบาล ดังนัน้ ปัญหาของเราทีจ่ ริงไม่ใช่ปญั หาของพุทธ
และมุสลิม คนที่มปี ญั หาคือรัฐบาล
อาจารย์วนิ ัย วานิ ชอังกูร
การศึกษาเป็ นหนทางหนึ่งทีจ่ ะทําให้พน่ี อ้ งเข้าใจ ศาสนาอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องภาคใต้ แต่สง่ิ ที่
เราจะต้องพูดเน้นลงไปคือว่า มีความไม่เข้าใจทางศาสนา ไม่เข้าใจธรรมะในทางศาสนา มีพน่ี อ้ งมุสลิมกี่
เปอร์เซ็นต์ ชาวพุทธกี่เปอร์เซ็นต์ ทีเ่ ข้าใจถึงแก่นธรรม ขอฝากข้อคิดไว้ว่า เหตุการณ์ภาคใต้อาจจะมีเรื่องของ
ยาเสพติด ฉะนัน้ ถ้าเราเป็ นคนดี ไม่ตอ้ งเป็ นมุสลิมก็ได้ เป็ นคนดี เป็ นมนุษย์ท่ดี ี เราก็ตอ้ งช่วยกันอีกแรง
หนึ่งเพือ่ ขจัดเรื่องยาเสพติด แล้วก็ตอ้ งทําโครงการสมานฉันท์ถาวร ไม่ว่าจะเป็ นวัดก็ดี มัสยิดก็ดี โบสถ์กด็ ี
สิง่ ทีส่ าํ คัญที่สุด คือ ต้องนําแก่นธรรมออกมาให้ได้
พระมหากมล ถาวโร
แท้จริงอิสลามกับพุทธโดนหลอกหรือเปล่า หรือถูกยุจากมือที่สามหรือเปล่า มือทีส่ ามคือใคร ถ้า
เราไม่ได้ลงพื้นทีจ่ ริงมองไม่ออกว่า พื้นทีจ่ ริงๆเป็ นอย่างไร เหมือนนโยบายของรัฐบาล นัง่ เขียนในห้องแอร์
ต่างจังหวัดมองไม่ออกว่าเป็ นอย่างไร เราอาจจะอยู่ในลักษณะอย่างนี้กเ็ ป็ นไปได้ ทําอย่างไรจึงจะขยายโอกาส
นี้ลงไปใกล้ๆ ลงไปปัตตานีกไ็ ด้ โบราณท่านใช้คาํ ว่า อภิเษกกษัตริย ์ กําจัดศัตรู เรียนรูว้ ชิ า แสวงหาทรัพย์
ระงับข้าศึก ทัง้ ๕ เรื่องนี้ เราจะต้องรีบทําให้เร็วทีส่ ุด
อาจารย์ ดร. ชาญณรงค์ บุญหนุ น
การสอนศาสนา บางครัง้ ถ้าเราเชื่อหลักการของเราว่าถูกก็ไม่เป็ นไร แต่ก็ตอ้ งพยายามอย่ามองคนอื่น
แบบดูถกู เพราะเราจะอยู่ร่วมกันได้จะต้องมีเมตตาต่อกัน มองคนอื่นอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุผลในแง่น้ ี
ให้ท่านอยู่ในกฎเกณฑ์ของท่าน ผมอยู่ในกฎเกณฑ์ของผม แล้วเรามาแก้ไขร่วมกันโดยทีด่ งึ เอาอะไรบ้างอย่างที่
ยอมรับร่วมกันได้ เราจะทําอย่างไร ทําได้ไหม โดยทีเ่ ราแตกต่างกัน

๘๒

คุณสฤษฏี ภักดีบตุ ร
ปัญหาทีเ่ กิดขึ้นในตอนนี้กค็ ือ รัฐใช้อาํ นาจ และศาสนจักรกําลังหลงประเด็น พระมีหน้าทีอ่ ะไร
โต๊ะอิหม่ามมีหน้าทีอ่ ะไร เราต้องยอมรับว่า ความหลากหลายทางศาสนาไม่ได้เป็ นปัญหา ปัญหาก็คือ วันนี้มมี อื
ทีส่ ามต้องการให้เรารบกัน และขอสรุปแนวทางแก้ปญั หา ก็คือ พระทําหน้าทีพ่ ระ โต๊ะอิหม่ามทําหน้าที่ของ
โต๊ะอิหม่าม ครูทาํ หน้าทีค่ รู อาณาจักร รัฐจะต้องส่งเสริมและจะต้องไม่เอาความแตกต่างมาเป็ นข้อแตกแยก
ผูด้ ําเนิ นรายการ(ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา)
ขออนุ ญาตอ่านคําถามของผูร้ ่วมเวทีนโยบายทีน่ ่าสนใจให้เรามาช่วยกันคิดเกี่ยวกับคําถามนี้ ในเมือ่
กลไกรัฐไม่สามารถแก้ปญั หา ๓ จังหวัดชายแดนภายใต้เท่าทีค่ วร ท่าน ผูร้ ูแ้ ละวิทยากรทัง้ หลาย คิดว่าจะมี
กลไกเช่น กลไกภาคประชาชนจัดตัง้ ขึ้นเพือ่ แก้ปญั หาเหล่านี้ ได้หรือไม่อย่างไร และกลับมาที่ภาคประชาชน ที่
พวกเราจะต้องร่วมมือกัน พวกเราจะพูดกันในประเด็นนี้หรือไม่ พีน่ อ้ งชาวพุทธ และพีน่ อ้ งชาวมุสลิม จะพูดกัน
ในประเด็นนี้หรือไม่
ผูด้ ําเนิ นรายการ(ผศ. พิเชษฐ์ กาลามเกษตร์)
มีขอ้ เสนอแนะสองสามประเด็น เป็ นข้อเสนอว่าเห็นด้วยกับการจัดเสวนาในครัง้ นี้ จะเสนอว่าน่าจะให้มี
การทํา workshop โดยเริ่มจากผูท้ เ่ี สวนาครัง้ นี้ อีกประการหนึ่ง ให้ทุกคนในทีน่ ้ ีกลับไปขยายผลให้กบั เพือ่ นอีก
ห้าคน เพือ่ ขยายแนวร่วมการสมาน ฉันท์ อีกประเด็นเสนอให้มกี ารเข้าค่าย จัดเสวนาในลักษณะเช่นนี้ อย่างเช่น
ระหว่างนักเรียนปอเนาะกับสามเณรหรือพระครู เป็ นต้น
คุณวรเดช อมรวรพิพฒั น์
มีพระพุทธพจน์หนึ่งทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ถ้าแม้สตั บุรุษวิวาทกันก็กลับเชื่อมกันแนบสนิทโดย เร็ว
เหมือนรอยไม้ทฉ่ี ีกบนแผ่นนํา้ ส่วนคนพาลทัง้ หลายย่อมแยกแตกเหมือนภาชนะดินเผาย่อมไม่ได้รบั ความสงบ
กันเลย หมายความว่าถ้าเผือ่ เรายอมรับฟังซึง่ กันและกัน ก็เป็ นสัตบุรุษเป็ นบัณฑิต ความไม่เข้า ใจปัญหาก็จะ
สมานกันได้เร็ว แต่ถา้ ว่าคนพาลไม่ยอมฟังกัน พวกคนพาลนี้ หายใจเข้าหายใจออกเสียเปล่าๆ สักแต่ว่ามีลม
หายใจเข้าออกไม่ได้พฒั นาตนเองไม่ได้พฒั นาคนอื่น ไม่ได้ช่วยเหลือสังคม

อาจารย์อนันต์ ไทยสนิ ท
มีขอ้ เสนอให้มกี ารจัดตัง้ องค์กรของศาสนา อาจจะเป็ นศาสนสัมพันธ์พทุ ธ หรือมุสลิม คริสเตียน ฮินดู
มาร่วมด้วย ภาคเอกชนโดยเฉพาะพวกเราทีอ่ ยู่ทน่ี ่ีมาร่วมกัน เราจะทําอย่างไรเราจึงจะเข้าใจกัน เราจะได้เข้าถึง
กันจริง เราน่าจะมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งในการช่วยเหลือรัฐในเรื่องของสันติธรรม ในชมรมสันติ ศาสนสัมพันธ์
พันธะสัมพันธ์ และสือ่ ทีเ่ สนอภาพออกมาไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องของสมานฉันท์กนั เลย รัฐบาลเองน่าจะลดทิฐลิ ง
๘๓

รศ. ดร. สุจติ รา อ่อนค้อม
ขอสรุปว่า เรื่องทีเ่ กิดขึ้นไม่ว่าจะเป็ นเรื่องอะไรก็ตามทีเ่ กิดขึ้นปัจจุบนั ไม่ใช่ฝีมอื ของชาวพุทธและ
มุสลิม โดยเฉพาะท่านทีน่ งั ่ อยู่ตรงนี้ แต่เป็ นฝี มอื ของใครบางคน ขอให้เรามาช่วยกันกระชากหน้ากาก กระชาก
ส่วนทีส่ ร้างภาพ หนังสือพิมพ์ท่สี ร้างภาพ เพราะใต้สงบไม่ได้เพราะเงินเยอะมาก เมือ่ เรารูว้ ่าใครเป็ นคนทํา
แล้ว เราก็เชิญเขาออกไปจากประเทศไทยแล้วภาคใต้กจ็ ะสงบ
อาจารย์อบั ดุลสุโก อินอะ
ประเด็นทีด่ มี ากคือความคิดของพระไพศาล วิสาโล แนวคิดที่ว่าเรานัน้ จะต้องกลับมามองตัวของเรา
เอง หลักศาสนาเป็ นสิง่ ทีด่ ี เหตุการณ์โลกเราต้องยอมรับความจริงว่า ปัจจุบนั มันเกิดอะไรขึ้น ความรุนแรง
เพิม่ ขึ้น ศาสนาอิสลามสอนให้เราพิจารณาตัวเองก่อนที่ท่านจะตาย ถ้าท่านตายแล้วนัน้ ท่านจะถูกสอบสวน
เพราะฉะนัน้ กลับมามองว่าเหตุการณ์โลกทีเ่ กิดขึ้นไม่ว่าเหตุผลที่เขาทําเป็ นเหตุผลใด
ตัวฆาตกรถึงแม้ว่าจะ
พิสูจน์ไม่ได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ว่าเป็ นมุสลิมหรือไม่ แต่มสุ ลิมต้องยอมรับว่ามีมสุ ลิมจริงๆ(ร่วมในเหตุการณ์)
เหตุการณ์ในภาคใต้กเ็ ช่นกัน ไม่ว่าข้อกล่าวหาจากฝ่ ายรัฐจะว่าอย่างไร ประชาชนจะไม่เชื่อในฝ่ ายรัฐ แต่ถามว่า
มีนายอับดุลเลาะ โยเซาะห์ มีคนเหล่านี้ทาํ จริงหรือไม่ ยอมรับว่ามีจริง สิง่ นี้เราต้องยอมรับ แต่เหตุผลทีว่ ่ามี
เหตุผลอะไรที่เขาได้กระทํานัน้ เป็ นอีกประเด็นหนึ่ง และเสนอว่าศาสนิกจะมีอยู่ ๓ กลุม่ กลุม่ ที่๑) มีแนวคิด
สุดโต่ง การทีเ่ ขามีแนวคิดอย่างสุดโต่งนัน้ ก็มปี จั จัยที่นาํ ไปสู่(ความรุนแรง) พวกที๒่ ) คือพวกที่มกั ง่ายไม่ได้ยดึ
ติดกับศาสนา ศาสนาของเขานัน้ เป็ นเพียงพฤติกรรมเท่านัน้ วิถชี วี ติ ของเขา ธุรกิจของเขา การปฏิบตั ิของเขา
ไม่ได้ผูกพันกับศาสนาเลย กลุ่มที่ ๓) คือ กลุม่ ทีม่ คี วามเข้าใจในหลักศาสนาทีถ่ ูกต้อง ไม่ใช่ดแี ต่พดู แต่เป็ น
นักปราชญ์ และความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นนี้ มีอยู่ ๓ ปัจจัยทีท่ วีความรุนแรงขึ้น
ปัจจัยที่ ๑ ก็คือการขาดแนวคิดด้านศาสนาทีถ่ กู ต้อง
ปัจจัยที่ ๒ การขาดผูน้ าํ มุสลิมทีเ่ ป็ นนักปราชญ์ทก่ี ล้ามายืนหยัดวิจารณ์ตวั เองว่าสิง่ นี้ไม่ถูกต้อง คน
ของตัวเองทําไม่ถกู ต้อง ทําให้นกั ปราชญ์ทเ่ี กิดขึ้น เป็ นคนทีไม่ใช่นกั ปราชญ์จริง ๆ คนทีไ่ ม่ใช่นกั วิชาการศาสนา
จริง ๆ และออกมาชักจูงคน
ปัจจัยที่ ๓ ท่านไม่ปฏิเสธว่าเหตุการณ์ทเ่ี พิม่ ความรุนแรงก็คือความอยุตธิ รรมทีเ่ กิดขึ้นบนพื้นแผ่นดิน
โลก
ในฐานะทีผ่ มเป็ นมุสลิ มผมอยากจะทําแนวคิดให้เป็ นรูปธรรม เรายอมรับว่าชาวบ้านไม่ศรัทธาหรือไม่
ไว้วางใจรัฐทัง้ องค์กร ภาคประชาชน เราจะต้องออกมาสร้างความไว้วางใจต่อกอส. เราจะทําอย่างไรให้ผูน้ าํ ใน
ด้านจิตวิญญาณ ทีเ่ รียกว่าบูรามะห์ จะต้องเอื้อมไปข้างหน้า ตรงนี้เราต้องไปคิดว่าในทฤษฎีนนั้ หลักปฏิบตั จิ ะ
ทําอย่างไร ให้ทค่ี นเรียกว่า บูรามะห์ไปยืนข้างหน้าภาครัฐกับภาคประชาชนกับภาคก่อการร้าย เราจะทํา
อย่างไรให้หยุดตอนนี้ให้หยุดเลือดก่อน ต้องมองข้ามความเป็ นไทยความเป็ นมลายู ความเป็ นพุทธ ความเป็ น
อิสลามก่อน เพราะฉะนัน้ องค์กรหลักมุสลิมเองจะต้องกล้าออกมายืนตรงนัน้ ต้องกล้าออกมาตรงนัน้ ผูน้ าํ ใน
๓ จังหวัดภาคใต้จะต้องกล้าออกมา อันที่สองก็คือการทีเ่ ราจะขับเคลือ่ นตรงนัน้ ได้จะต้องมีองค์กร ทีม่ คี วาม
น่าเชื่อถือทีจะมาคอยคํา้ จุนหรือว่าคอยเป็ นพีเ่ ลี้ยงแต่ไม่ใช่องค์กรรัฐ
๘๔

คุณสมพร สังข์สมบูรณ์
ในสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ ๓ จังหวัดเราไม่ได้สร้างเกราะคุม้ กันให้เขา ผมมัน่ ใจอย่างนัน้ ถ้าจะ
โทษผมคงต้องโทษผูน้ าํ ทีม่ าก่อน เรื่องการศึกษาผมพูดชัดว่าการพัฒนาทีด่ ขี องรัฐ ณ วันนี้สู่ ๓ จังหวัดชายแดน
ใต้ คือการไม่พฒั นา เพราะการพัฒนาทีด่ ีรฐั ไม่ตอ้ งไปยุ่งกับเขามาก เขาอยู่ตามวิถี เขามีความสุขมีสนั ติภาพ
ปัญหาต่าง ๆยังไม่เกิด พอภาครัฐก็ดแี ละผูใ้ หญ่ทม่ี อี าํ นาจรัฐก็ดีเข้าไปจัดการมาก แต่งแต้มทาสีมากจนคนมอง
ไม่ออกว่าอะไรคืออะไรผมมองอย่างนัน้
รศ. จินดา ดวงแก้ว
ท่านพุทธทาสนักปราชญ์ฝ่ายพุทธให้คาํ นิยามเกี่ยวกับศาสนาว่า ฐานะของมนุษย์เราทุกคนเมือ่ เกิด
มาแล้วอยู่ระหว่างเขาควายทีเ่ ราเรียกกันว่า โลกิยะ กับโลกุตตระ เพราะฉะนัน้ บางครัง้ เราถูกอํานาจเหล่านี้
เล่นงานตลอดเวลา คืออํานาจความเป็ นปุถชุ นของเราทําให้เราเสียหายอยู่เสมอทัง้ ๆที่เราดิ้นรนเพือ่ ทีจ่ ะห้ามตัว
เราเองเพือ่ สู่โลกุตรหรือเพือ่ ความเป็ นอริยะ ผมประทับใจชาวมุสลิมที่ท่านมีละหมาดถึง ๕ ครัง้ ต่อวัน เพือ่ ให้ใจ
เราสัมผัสกับพระผูเ้ ป็ นเจ้าสิง่ ทีม่ คี ่าสูงสุดของเรายิง่ ขึ้น
เราต้องพยายามใกล้ชดิ สิง่ ทีด่ ที ่สี ุดให้มากทีส่ ุด
เพราะฉะนัน้ การเสวนาจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ท่านพุทธทาสบอกว่าถ้าท่านทัง้ หลายเข้าใจศาสนาอย่างถูกต้อง
ว่า ทีม่ ศี าสนาในโลกนี้เพราะมีความโชคร้ายในโลกนี้ อาจจะเป็ นกิเลส อาจจะเป็ นอะไรต่างๆ เพราะฉะนัน้
ศาสนาเกิดมานัน้ ก็เพือ่ ทีว่ ่าจะเป็ นอุปกรณ์ เป็ นเครื่องทีจ่ ะทําลายความชัว่ ร้ายในโลกนี้ เพราะฉะนัน้ ถ้าเราเข้าใจ
ศาสนาอย่างลึกซึ้งว่า ศาสนาเป็ นวิธกี ารทีจ่ ะขจัดความชัว่ ร้ายในโลกนี้เพือ่ จะให้หมดไป เราก็มลี กั ษณะร่วมกัน
หมดไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาไหน เราก็มปี ญั หาร่วมกันคือความชัว่ ร้ายเล่นงานเราตลอดเวลาเพราะฉะนัน้ ถ้า
ท่านทัง้ หลายตระหนักในลักษณะอย่างนี้ความเป็ นสากลอย่างนี้ ศาสนาว่ากันแล้วเราก็มศี าสนาที่คล้ายกันหรือว่า
เป็ นหนึ่งอันเดียวกันก็ได้
ผศ. ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
คําถามมีมากจะขออนุ ญาตจัดกลุม่ มีคาํ ถาม ๒ คําถามๆ หนึ่งบอกว่าการแก้ปญั หาภาคใต้ใน
ระยะเวลาทีผ่ ่านมาเห็นได้ชดั ว่าแบ่งออกเป็ น ๒ จุดใหญ่ ๆ คือการแก้ปญั หาในทางรัฐศาสตร์ และในการ
แก้ปญั หาในทางทหาร อยากถามว่าการมุง่ เน้นการแก้ปญั หานัน้ ต้องแก้ทงั้ ๒ จุดอย่างสมดุล แต่ปจั จุบนั นี้ดู
เหมือนว่าการแก้ปญั หานัน้ สามารถทําได้ในทางรัฐศาสตร์เป็ นส่วนใหญ่ เช่น กอส.มีส่วนร่วมในการแก้ปญั หาทาง
ทหารหรือไม่
มีอกี หนึ่งคําถามเรียนถามกอส.กรุณาอธิบายคําว่าสมานฉันท์ให้ละเอียดก่อนว่าใครจะสมานใครเพราะในทาง
พุทธศาสนาไม่มปี ญั หาอยู่แล้ว ทัง้ สองนี้ขอเรียนเชิญ
พันตรีสุรพศ ทวีศกั ดิ์
ปัญหาในภาคใต้ไม่ใช่เรื่องศาสนาโดยตรง แต่เป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวกับทางด้านการเมือง เพราะฉะนัน้
วิธกี ารทีจ่ ะแก้ไขปัญหาภาคใต้ได้ยงั ่ ยืนที่สุดก็คือว่าทําอย่างไรให้มติ ทิ างรัฐศาสตร์ได้มบี ทบาทในการแก้ไขปัญหา
๘๕

ศาสนามีส่วนในการสนับสนุ นในการที่สร้างสันติ ในทางความคิด
ข้อเสนอหนึ่งอยากให้ มีการเสวนา
แลกเปลีย่ นระหว่างศาสนาทัง้ ในระดับชาติ ระดับนักนักวิชาการ และที่สาํ คัญคือระดับชุมชน แต่ในระดับ
ชุมชนไม่ใช่พดู ในระดับวิชาการ แต่เป็ นการมาหาแนวทางว่าเราจะใช้หลักศาสนาแก้ปญั หาชุมชนร่วม กันอย่างไร
ชุมชนที่มชี าวพุทธและชาวมุสลิมอยู่ร่วมกันจะทําอย่างไรถึงจะมีบรรยากาศการมาคุยกันมาทําความเข้าใจกัน
ความสมานฉันท์ระหว่างศาสนาในภาคใต้มมี าอยู่ก่อนแล้ว และเพิง่ เกิดความรูส้ กึ หวาดระแวงกันขึ้นเมือ่ เกิด
เหตุการณ์ข้นึ มา ทําอย่างไรจึงจะฟื้ นฟูบรรยากาศแบบนัน้ ให้กลับมาได้ คําตอบอยู่ทช่ี มุ ชน รัฐบาลและอํานาจ
จะเข้าไปแก้ปญั หาตรงนี้ไม่ได้ ต้องเริ่มต้นจากผูน้ าํ ทางศาสนา พระสงฆ์ ครูสอนศาสนา สมาชิกของชุมชน
มาร่วมทําความเข้าใจกัน ฟื้ นฟูบรรยากาศสมานฉันท์ทม่ี อี ยู่เดิม ให้เกิดขึ้นให้ได้
นพ. ประเวศ วะสี
การสะท้อนการสานเสวนา
การจัดประชุม ทีม่ ที งั้ โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม พระสงฆ์ มานัง่ คุยอยูในนี้ ได้ส่งภาพออกไปในสังคม ไปให้กาํ ลังใจ
กับผูค้ น ว่าทางพุทธกับอิสลามมาพูดคุย หาทางออกร่วมกัน การสานเสวนานี้จะไปให้กาํ ลังใจสังคมที่กาํ ลัง
ท้อถอย หมดหวัง กระบวนการพูดคุยกันนัน้ เรามักจะหวังผลสําเร็จรูปแบบ (Finished product) ไม่สนใจ
กระบวนการ (Process) ทีจ่ ริงแล้วตัวกระบวนการจะเป็ นตัวคลีค่ ลาย บางทีปญั หาอยู่เฉพาะหน้าไม่ใช่การไป
เพ่งเล็งผลภายหน้า ซึง่ ไม่มที างออก นอกจากทะเลาะกัน ต้องยกระดับตรงนี้ข้นึ ไปสู่วตั ถุประสงค์ทส่ี ูงกว่านัน้ ที่
เน้นคําว่ากระบวนการและถ้าเรายิง่ ขยายกระบวนการออกไปมากขึ้นสังคมจะมีภูมคิ ุม้ กันมากขึ้น จริง ๆ แล้ว
ศาสนามีพลังเป็ นภูมคิ ุม้ กัน ถ้าชุมชนเข้มแข็ง ไม่มศี าสนาใดเลยที่สอนให้แข่งขัน แย่งชิงกันอย่างเสรี มีแต่
สอนการอยู่ร่วมกัน การมีความเมตตา เพือ่ สร้างภูมคิ ุม้ กันทางสังคมขึ้น ขณะนี้เราเผชิญกับสิง่ ทีย่ าก อํานาจ
รัฐก็ใช้แล้ว อํานาจเงินก็ใช้แล้ว เรายังแก้ปญั หาไม่ได้ คงต้องหันมาดูว่ามีอะไรดีกว่านัน้ ซึง่ ก็คือศาสนา
เพราะว่าศาสนาเป็ นภูมปิ ญั ญาสูงสุดของมนุษย์ทม่ี ขี ้นึ ปัญหาไม่ใช่เฉพาะทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ยงั มี
ทีอ่ ่นื ๆอีกมากที่ไม่มคี าํ ตอบ
ถ้าเราต้องการยุติไฟใต้คงมี ๓ เรือ่ งทีเ่ ป็ นโจทย์
ประการที่ ๑ ทําอย่างไรจึงจะยุตกิ ารฆ่ารายวัน เป็ นเรื่องเฉพาะหน้าเหมือนมีลูกศรปักอยู่แล้วอย่าไป
ถามว่าคนยิงคือใคร มีนิสยั อย่างไร เป็ นลูกใคร แต่ทาํ อย่างไรจึงจะถอนลูกศรตรงนี้ออกโดยเร็ว
ประการที่ ๒ สร้างเงือ่ นไขการวางอาวุธ ในอดีตเรื่องคอมมิวนิสต์ คนจับอาวุธประหัตประหารกับคน
ไทยด้วยกัน แต่มาปรับตัว กลับมาร่วมกันพัฒนา บางคนกลายมาเป็ นนักการเมือง นักธุ รกิจ อาจารย์
มหาวิทยาลัยฯลฯ เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์มาก ถ้าเราตัง้ คําถามตรงนี้การวางอาวุธอยู่ทต่ี รงไหน ทําอย่างไร
ประการที่ ๓ สร้างสันติสุขอย่างยัง่ ยืน ตรงนี้มมี ากมาย เช่นเรื่องความยุตธิ รรม การศึกษา ศาสนา
การใช้ทรัพยากรอย่างเป็ นธรรม เป็ นต้น
แท้จริงคนไทยนัน้ ถ้าคิดย้อนไปจะมีจดุ แข็งทีต่ รงนี้ในการแก้ปญั หาความขัดแย้ง ในประวัตศิ าสตร์ ฝรัง่ เต็มไป
ด้วยความรุนแรง เอาเรือรบมาจอด แต่ประเทศไทยก็สามารถเจรจา เอาตัวรอดมาได้ เรามีจุดแข็งอยู่ทค่ี วาม
อ่อน เพราะเรามีความเมตตา กรุณาจริง ๆ อยู่ในพื้นฐานในจิตใจของเรา เพราฉะนัน้ ขณะทีเ่ ราเผชิญความ
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ลําบากทีเ่ กิดขึ้นเรายิง่ ต้องบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ความดีของเราให้เข้มแข็งขึ้น เพือ่ จะไปเผชิญกับวิกฤตการณ์ทใ่ี หญ่
กว่าเรื่องภาคใต้ ผมอยากนําเรียนว่า ดูเรื่องของโลกแต่ไหน ๆ มานี้มนุษย์มคี วามหลากหลายด้วยเผ่าพันธุ ์
ด้วยสีผวิ ด้วยภาษา ด้วยวัฒนธรรม ด้วยศาสนา เพราะฉะนัน้ เรื่องเผ่าพันธุเ์ ป็ นเรื่องรุนแรง สิง่ ทีอ่ ยู่ลกึ ๆ เป็ น
สัญชาตญาณเผ่าพันธุ ์ เป็ นความขัดแย้งเชิงเผ่าพันธุ แ์ ละเรื่องอื่นๆ ถูกเชื่อมไปกับเรื่องศาสนา นี่เป็ นภูมปิ ญั ญาที่
ใหญ่มากแต่จะถูกเข้าไปเกี่ยวของกับเผ่าพันธุ ์ คนมีความรูส้ กึ ว่าถ้าเป็ นคนผิวขาวและก็เป็ นศาสนาคริสต์ ถ้า
เป็ นคนผิวดําตะวันออกกลางก็เป็ นอิสลาม ถ้าเป็ นคนผิวเหลืองเอเซียก็เป็ นศาสนาพุทธ ทีจ่ ริงศาสนานัน้ เป็ นเรื่อง
ใหญ่เป็ นเรื่องของคนทัง้ หมด พระเจ้าเป็ นสากล จักรวาลทรงสถิตอยู่ในทุกหนทุกแห่ง แล้วทรงมีอาํ นาจทุก
อย่างหมดเป็ นสากล แต่ว่าคนจะดึงศาสนาลงมาวัดว่านี้เป็ นศาสนาของเรา เป็ นของเผ่าพันธุข์ องเรา
ขณะนี้โลกเปลีย่ นแปลงไป ประชาชนมากขึ้น ผูค้ นอพยพเคลือ่ นไหวมากขึ้น มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
ทางการสือ่ สารเหมือนเป็ นโลกเดียวกันทีเ่ คลือ่ นเร็วมาก เมือ่ ก่อนนี้แยกกันอยู่ตามกลุม่ เผ่าพันธุ ์ ต่างเชื้อชาติกม็ ี
อยู่ใกล้กนั หรือเข้ามาอยู่ปนกันในสังคมเดียวกันแต่ว่าตัวสัญชาตญาณเผ่าพันธุล์ กึ ๆ ยังอยู่ ประกอบกับการ
พัฒนาปัจจุบนั ทีเ่ น้นเรื่องเงินเป็ นใหญ่วตั ถุนิยมบริโภคนิยมยิง่ เร่ง ยิง่ ผูค้ นเครียดมากขึ้น ถ้าผูค้ นอยู่กนั อย่าง
ร่มเย็นอยู่กนั อย่างสงบอย่างโบราณถึงจะแตกต่างกัน วัฒนธรรมแตกต่างกัน ก็จะไม่ค่อยขัดแย้งกันสักเท่าไร
คําถามก็คือว่าทําอย่างไรมนุ ษย์ในปัจจุบนั จะเกิดการเรียนรูใ้ หม่
ทีม่ คี วามสุขมีสนั ติสุขอยู่ได้ในสังคมพหุ
วัฒนธรรม
การเรียนรูก้ บั หลักเก่า ๆ ไม่ได้ฝึกคนเรื่องนี้ เราไปเรียนท่องวิชาต่าง ๆ ทําให้เราไม่เข้าใจเพือ่ นมนุษย์
ว่า เพือ่ นมนุ ษย์ของเราเป็ นอย่างไร ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็ นอย่างไร เวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ไม่
เข้าใจ ผมคิดว่าเราต้องการการเรียนรูใ้ หม่ เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงขัน้ พื้นฐาน และมนุษย์ตอ้ งไปสู่ภพภูมิ
ใหม่ ทีจ่ ิตใจสูงขึ้นจึงจะเอาชนะตรงนี้ได้
ตรงนี้นกั ปราชญ์ทางฝรัง่ ก็พดู กันมากว่าต้องการการปฏิวตั ทิ าง
จิตสํานึก ต้องการการปฏิวตั ิทางจิตวิญญาณ ในขณะทีน่ กั ปราชญ์ไทยพูดมาก่อนตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ คือท่าน
อาจารย์พทุ ธทาสภิกษุ คนทัง้ หลายยังไม่มองอะไร แต่ท่านบอกวิกฤติแล้ว และได้มอบปณิธานไว้ ๓ ข้อ คือ
ข้อ๑) ขอให้ศาสนิกของแต่ละศาสนาเข้าถึงหัวใจหรือแก่นของศาสนาของตน ๆ อันนี้เป็ นทีร่ ูว้ ่าถ้าเข้าถึง
แก่นหรือเข้าถึงหัวใจ คือการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นกว่าทางวัตถุ อันนี้ทกุ ศาสนาจะยกจิตใจให้สูงขึ้น ขอให้ศา
สนิกของทุกศาสนาเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน ถ้าไปจับแต่คมั ภีรก์ อ็ าจจะเห็นต่างกัน แต่ถา้ เข้าถึงหัวใจจะ
เจอจุดร่วม
ข้อ๒) ปณิ ธานของท่านขอให้มคี วามร่วมมือระหว่างศาสนา
ข้อ๓) ขอให้ช่วยมนุ ษย์ถอนออกจากวัตถุนิยมได้ ตัววัตถุนิยม นําไปสู่ความขัดแย้ง นําไปสู่ความ
รุนแรงต่างๆ มาก
การถอนตัวจากวัตถุนิยมเองผมคิดเป็ นบทบาทของศาสนา เรียนวิทยาศาสตร์เรียนแทบตาย ยิง่ เห็น
แก่ตวั มากขึ้นไม่นาํ ไปสู่การเปลีย่ นแปลงในตัวเองที่นอบน้อมถ่อมตัวมากขึ้น เคารพมากขึ้นเคารพความดีมากขึ้น
อย่างศาสนา เพราะฉะนัน้ ศาสนาให้พลังอะไรกับเราที่ศาสตร์อ่นื ไม่ให้ และเราต้องการพลังแห่งการเปลีย่ นแปลง
ขัน้ พื้นฐานในตัวเองตรงนี้เองมา ศาสนาคือ Dialogue ไม่เน้นการโต้เถียง การสานเสวนาเน้นการฟังอย่างลึกไม่
เน้นการเถียงเขาจะพูดถูกพูดผิดดังทีเ่ ราคิดไม่ตอ้ งไปตัดสิน การฟังอย่างลึกเป็ นศีลธรรมพื้นฐาน ทีเ่ ราเคารพ
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ศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็ นคนของคนทุกคน เพราะฉะนัน้ การฟังอย่างลึกจะได้พลังจากศีลธรรม คนที่เราฟังเขา
ต่อเนื่องเขาจะมีความสุขมาปลดปล่อยจิตใจ และก็ฟงั อย่างลึกอย่างเงียบ นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงขัน้ พื้นฐานใน
ตัวเอง คือเป็ นหลักของเรื่องสานเสวนา หรือ Dialoque การเสวนาเป็ นเครื่องเมือทีจ่ ะไปสร้างความเข้าใจ
ความเห็นใจการเปลีย่ นแปลงในตัวเอง ในทุกระดับในทุกเรื่อง ทัง้ ในครอบครัว ในองค์กรในชุมชนระหว่าง
องค์กรต่างๆ
ขณะนี้สงั คมถูกชักนําว่า วัตถุประสงค์ของชีวติ คือการแสวงหากําไรสูงสุด ซึง่ ศาสนาไม่ได้ถามอย่าง
นัน้ ศาสนาถามว่าความจริงคืออะไร ความดีคืออะไรทุกคนตอบได้ทงั้ นัน้ ขอให้ตงั้ คําถาม ถ้าไม่ตงั้ คําถามก็จะ
ไม่ตอบไม่คิดคําถาม ถ้าตัง้ คําถามก็จะเข้าใจเองว่าความดีคือความขยันหมันเพี
่ ยร ความซือ่ สัตย์สุจริต ความ
เมตตากรุณา ขณะนี้สงั คมถูกชักนําให้ตงั้ คําถามทีผ่ ดิ ทําอย่างไรถึงจะรวย บ้านเมืองระสํา่ ระส่ายไปหมด มนุษย์
ต้องตัง้ วัตถุประสงค์ใหม่คือการอยู่ร่วมกันด้วยสันติ
ดัง้ นัน้ การพัฒนาต้องเอาวัฒนธรรมเป็ นตัวตัง้ ไม่ใช่เอาเศรษฐกิจเป็ นตัวตัง้ เพราะเศรษฐกิจนัน้ มีการแยกส่วน
แต่วฒั นรรมนัน้ บูรณาการเข้ามา วัฒนธรรมหมายถึงวิถชี วี ติ ร่วมกันทีส่ อดคล้องกับสิง่ แวดล้อมหนึ่งๆ ใน
วัฒนธรรมมีคุณค่าร่วมกัน มีความเชื่อร่วมกัน มีการทํามาหากิน ขนบธรรมเนียมมากมายอยู่ในนัน้ เพราะ
วัฒนธรรมเป็ นรากของสังคมๆต้องมีราก วัฒนธรรมมีความหลากหลาย เราต้องเข้าใจวัฒนธรรมของคนอื่น
ด้วย
ศาสนาพุทธก็มองว่าทุกข์เป็ นธรรมชาติของชีวติ เราสามารถที่จะเรียนรูท้ จ่ี ะผ่านทุกข์ได้
อย่าไป
รังเกียจความทุกข์ ความทุกข์เป็ นธรรมชาติอย่างนัน้ ขอให้นาํ ความทุกข์มาฝึ กตัวเราให้เข้มแข็งมากขึ้น ให้เรามี
ความอดทนมากขึ้น ให้เราไม่ทอ้ ถอย ให้เรามีเมตตามากขึ้นเราก็จะเข้มแข็งมากขึ้นจากภายในของเราจาก
ความทุกข์นนั ่ เองในคติทางพุทธ ผมพูดอยู่เสมอว่าปัญหาภาคใต้สามจังหวัดจะช่วย Save ประเทศไทย จะทํา
ให้เราทําความเข้าใจและบ่มเพาะตัวเองเรา พยายามจะทําให้เราแข็งแรงขึ้นและก็เป็ นประโยชน์แก่ภาคอื่น ๆ
ทัง้ หมดของประเทศ

๘๘

การสานเสวนาพลังชุมชนสมานฉันท์
วันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น.
ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี
โดย โครงการดับบ้านดับเมือง หน่วยเฉพาะกิจ ๓๖ และ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการดับบ้านดับเมือง และหน่วย
เฉพาะกิจ ๓๖ (ฉก. ๓๖) ได้จดั ให้มกี ารอบรมการสานเสวนาพลังชุมชนสมานฉันท์ข้นึ ในวันที่ ๑๗-๑๘
กันยายน
๒๕๔๘ ห้องสะบารังโรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี เป็ นการมุง่ เผยแพร่ เสริมสร้างความเข้าใจ
กระบวนการสานเสวนา เพือ่ นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
วัตถุประสงค์ของการสานเสวนาในครัง้ นี้ คือการเรียนรูก้ ระบวนการสานเสวนา สะสางเรื่องทีไ่ ม่
สบายใจเพือ่ สร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ทจ่ี ะเรียนรูแ้ ละเข้าใจกันมากยิง่ ขึ้น รวมทัง้ ทําความเข้าใจเป้ าหมายของ
โครงการพลังชุมชนสมานฉันท์ร่วมกัน
โดยมี ผศ.ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผาจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น
วิทยากรสานเสวนา และวิทยากรสมทบประกอบด้วยอาจารย์อารีผนี เทพลักษณ์ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษานราธิวาสเขต ๑ อาจารย์สมเจตน์ นาคเสวี อาจารย์อสุ มาน ราษฎร์นิยมจากวิทยาลัยอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคุณซารีฟะห์ เจ๊ะมะ ทัง้ นี้วทิ ยากรสมทบได้เคยผ่าน
การอบรมวิทยากรสานเสวนาเมือ่ วันที่ ๑๙- ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘ มาแล้ว
การสานเสวนาเริ่มจากได้บรรยายทบทวนกระบวนการสานเสวนา กิจกรรมแนะนําตัวต่อด้วยการ
แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมร่วมกัน เพือ่ สร้างความสามัคคี ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคด้วยกัน จากนัน้
ค้นหาลักษณะนิสยั ของตนเองจากกิจกรรมกงล้อสีท่ ศิ ตามด้วยการระดมความคิดวางแผนงาน โครงการพลัง
ชุมชนสมานฉันท์
โดยได้ขอ้ สรุปว่า ให้คุณนุ รุลนีนา เป็ นผูป้ ระสานงานกลาง คุณคอยรูซามัน มะ ประสานงานตําบล
เจ๊ะเห และคุณอับดุลฮารีม หะยีนา ประสานงานตําบลเกาะสะท้อน ผูเ้ ข้าสานเสวนาเห็นสมควรให้ตงั้ ชื่อโครงการ
ว่า “ สานสัมพันธ์นาํ สันติสุข” และวางแผนดําเนินงานโดยเริ่มจากการไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียง สัมมนาแผน
ชุมชน เขียนแผนงาน อบรมเชิงปฏิบตั ิการ ศึกษาดูงานตามความสนใจของสมาชิก จัดทําเวทีตาํ บลเพือ่
เสริมสร้างความเข้าใจในตําบล ประชาสัมพันธ์ ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน โดยมีระยะเวลา
ดําเนินงาน ๘ เดือน
จากนัน้ แบ่งกลุม่ จําลองสถานการณ์สานเสวนาเพือ่ ความเข้าใจกระบวนการสานเสวนาในภาคปฏิบตั ิ
รวมทัง้ ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ

๘๙

สรุปผลการสานเสวนา
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๓๐- ๑๗. ๐๐ น.
ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา บรรยายเพือ่ เตรียมความพร้อมสู่การสานเสวนา
กิจกรรมแนะนํ าตัว แนะนําตัว หาสิง่ แทนตัว เช่น ต้นไม้ สิง่ ของ ผลไม้ วัตถุ เช่น กล้วยไม้ เพราะมีความ
สวยที่หาได้ยาก ลิงเพราะอยู่ไม่สุข
กิจกรรมข้ามลําคลองพิษ แบ่งกลุม่ โดยแยกเป็ นหญิงชาย แล้วนับ ๑, ๒
กติกา
๑. ร่างกายไม่อาจถูกนํา้ ในลําคลองได้
๒. ทุกคนจะข้ามลําคลองพิษไป ให้ถงึ ฝัง่ ด้วยกันทุกคน อย่างปลอดภัย
๓. โดยให้มสี ่วนของร่างกายต้องชิดติดกัน ตลอดต่อเนื่อง จนคนสุดท้าย ถึงฝัง่
๔. ถ้าหลุดออกจากกันให้เริ่มต้นใหม่
๕. ห้ามเท้าออกนอกหิน ถ้าออกมาพิการ
๖. มีหนิ กลุม่ ละ ๑๙ ก้อน สําหรับข้ามคลอง (ฉีกหินไม่ได้)
๗. ระวังจระเข้มาคาบหินไป
๘. ทําให้เสร็จก่อนเฮอริเคนจะมา
ทบทวนหลักการสานเสวนา
๑. ไม่มวี าระซ่อนเร้น
๒. ซือ่ สัตย์จริงใจ
๓. ใจกว้าง รับฟัง
๔. จุดยืนชัดเจน
๕. ไม่ด่วนสรุป-ตัดสิน ด้วยการฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช้ความเชื่อ-ความคิดของตนแทรกแซง
ทบทวนประสบการณ์การข้ามคลองพิษ
๑. เมือ่ ฟังโจทย์รูส้ กึ อย่างไร
ทํายาก ง่ายๆ ลองดูก่อน วิตกกังวล กังวลจระเข้
๒. ขณะปรึกษากันก่อนเริ่มข้ามคลอง รูส้ กึ ....
กลุม่ ๑ ง่ายมาก มันใจ
่ เชื่อมัน่ เชื่อผูน้ าํ กลุม่ ยังไม่พร้อม ไม่ชดั เจน ควรปรับการวางแผน
กลุม่ ๒ กังวลจระเข้-เส้นทาง กลัวลืน่ สามัคคีกนั เอาไงเอากัน มันใจ
่ ยังไม่ชดั เจน อุปกรณ์ไม่พอ คิด
ว่าต้องประสานทัง้ ๒ กลุม่ พอใจกับการวางแผน (๑ คนคิดว่าควรปรับ)
๓. หากรูว้ ่ามีบางคนวางแผนไม่ดพี อ จะทําอย่างไร
ฟังเพือ่ นก่อน ถามก่อน เลือกตัวแทนเพือ่ เป็ นผูน้ าํ กลุม่ เพือ่ วางแผน
๙๐

เรามักคิดว่า เงียบ = ยอมรับ
ควรมีผูด้ าํ เนินการ มีการพูดคุยทีม่ คี ุณภาพ
๔. เมือ่ ได้ทาํ จนเกือบจะสําเร็จ รูส้ กึ ...
สนุ ก สามัคคี ร่วมไม้ร่วมมือ ดีใจ พร้อมจะช่วยกันทําให้มกี าํ ลังใจ
เชื่อมันว่
่ าจะถึงฝัง่ เข้าใจกันมากขึ้น มีโจทย์ร่วมกันทีจ่ ะร่วมฟันฝ่ า
สนิทกันเป็ นมิตรกันมากขึ้น เพราะ...
- ได้ทาํ กิจกรรม-ทํางานด้วยกัน
- ได้สมั ผัสกัน ได้พดู ได้คุยกัน
- มาจากอําเภอเดียวกัน อยู่ดว้ ยกัน
- ช่วยเหลือกันและกัน ช่วยแก้ปญั หา
ไม่แบ่งแยก ปฏิบตั ติ ่อกันอย่างเท่าเทียม
สิง่ ที่ได้เรียนรูจ้ ากการทํางานกลุ่มร่วมกัน
๑. การทํางานร่วมกันในคนหมูม่ าก จะทําได้ดเี มือ่ ได้มกี ารพูดคุย
๒ . สร้างความเท่าเทียมในกลุ่ม
๒ . เห็นโจทย์ร่วมทีช่ ดั เจน ร่วมมือกัน
ความร่วมมือ-ความสามัคคีเกิดจาก..
ทําจากใจจริง มีเป้ าหมายเดียวกัน แรงจูงใจ (ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั ) ความเสียสละ ฝ่ าฝันอุปสรรค
ร่วมความผูกพัน มีความรูส้ กึ ร่วมกัน เปิ ดโอกาสให้ได้ร่วมคิดร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมสรุป
บทเรียน
มีโครงสร้างทีม่ คี วามยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความยึดมันในความคิ
่
ดของตน ไม่ตดั สิน ไม่คิดว่า
ตนเหนือกว่า จะช่วยให้คนกล้าแสดงความคิดเห็น มีความไว้วางใจ เห็นความสําคัญของแต่ละกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ น
เด็กผูห้ ญิง หรือกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียม
กิจกรรมเล่น เกมกระรอกกับกระแต
จุดประสงค์ เพือ่ สร้างความตื่นตัวอยู่เสมอในการทําสานเสวนา
กติกา ๑. ให้จบั คู่ ให้คนหนึ่งเป็ นกระแต คนหนึ่งเป็ นกระรอก
๒ . เมือ่ ฟังนิทาน ได้ยนิ คําว่ากระแต ให้กระแตจับมือกระรอก เมือ่ ได้ยนิ
นิ ทาน จังหวัดนราธิวาส มีกระทิงเยอะแยะ กระรอกก็มี เพราะมีป่าไม้มาก ต้นไม้ใหญ่ๆ กระแตก็ชอบอยู่ ป่ าไม้มี
โพรงมาก เราก็แอบส่องดู เจอกระแต! สัตว์ท่มี หี ูยาวๆ หางเป็ นพวงๆ กระต่ายก็มาก กระรอกก็เยอะ เมือ่ เข้าป่ า
ลึกเข้าไปอีกก็เจอกระแต .....

๙๑

ทบทวนหลักการสานเสวนา
ยอมรับตัวเอง
ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
กิจกรรม กงล้อ ๔ ทิศ ของชนเผ่าเคลติก ในประเทศสกอตแลนด์
จุดประสงค์ เป็ นการสังเกตและศึกษาบุคลิกลักษณะของคน
เปรียบเทียบกับสัตว์ประเภทต่างๆ ในธรรมชาติ
สังเกตตัวเองในภาวะปกติ ไม่ได้อยู่ในหน้าที่-การงาน
หรือสถานภาพ เช่น พ่อ-แม่

กระทิง
เหยี�ยว

หมี
หนู

ทิศเหนื อ (กระทิง)
จุดแข็ง บุกตะลุย กล้าได้กล้าเสีย ไม่ลงั เล ลงมือทํา ทําอะไรรวดเร็ว รักความท้าทาย ตัดสินใจเร็วและเด็ดขาด
ชอบนํา รักพวกพ้อง รักความยุติธรรม กระตือรือร้น มุ่งมัน่ รักอิสระ เปิ ดเผย ตรงไปตรงมา ยืนยันสิทธิ์ของ
ตนเองและกลุม่
จุดที่ควรปรับปรุง ใจร้อน ขาดความรอบคอบ ถือตนเป็ นใหญ่ แข่งขัน เอาชนะ หงุดหงิดง่าย ใช้อารมณ์อยู่
เหนือเหตุผล โต้แย้งและปกป้ องตนเองเมือ่ ถูกวิจารณ์ ชอบผลักดันให้มกี ารตัดสินใจก่อนเวลา
ทิศตะวันออก (เหยี่ยว)
จุดแข็ง มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มองการณ์ไกล คิดเร็ว มีไหวพริบ (เน้นเป้ าหมายในอนาคต) ชอบ
ทดลองประดิษฐ์คิดค้น ชอบของแปลกใหม่ มีโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ ยืดหยุ่นสูง ไม่ยดึ ติด รักการเรียนรู ้
จุดที่ควรปรับปรุง เบื่อง่าย คิดมากแต่ ไม่ค่อยทํา ไม่ค่อยจริงจัง สมาธิสนั้ ขาดความอดทนรอบคอบ ไม่ลง
รายละเอียด รูไ้ ม่ลกึ ไม่อยู่กบั ปัจจุบนั ให้ความสําคัญกับความคิดมากกว่าข้อมูล บางครัง้ มุ่งแต่งานจนตกอยู่ใน
ภาวะที่ท่วมท้นและลืมเวลา ช่วงแรกจะกระตือรือร้น/มีพลัง แต่ช่วงหลังจะหมดไฟ เพื่อนๆ ตามความคิดไม่
ค่อยทัน เจ้าเล่ห ์
ทิศใต้ (หนู )
จุดแข็ง ใส่ใจความรูส้ ึกของคน ช่วยเหลือผูอ้ ่ืน รับฟัง ให้กาํ ลังใจ เป็ นที่พ่งึ ที่พกั พิง ซื่อ ไว้วางใจ (บนพื้นฐาน
ของความเปิ ดเผยจริงใจ) อ่อนโยน มองโลกในแง่ดี เปิ ดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในการทํางาน เป็ นผูป้ ระสาน
กลุม่ เป็ นนักไกล่เกลีย่ ทีด่ ี รักสันติ ยึดคุณค่า/คุณธรรมเป็ นหลัก
จุ ดที่ควรปรับปรุ ง ขี้เกรงใจ ไม่ค่ อ ยกล้า ตัดสินใจ ไม่ยืนยันสิทธิของตน ไม่ก ล้า ปฏิเสธหรือ ขัดแย้ง เมื่อ มี
ความเห็นที่แตกต่าง ลังเล วิตกกังวล ลําบากใจเมือ่ ต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง เก็บกด อ่อนไหว ไว้ใจคน
ง่าย ไม่มนใจในตั
ั่
วเอง ไม่ชอบนํา ขาดความเป็ นผูน้ าํ ไม่ค่อยมีวนิ ยั ลําดับความสําคัญไม่ค่อยเป็ นโทษตัวเอง
๙๒

ทิศตะวันตก (หมี)
จุดแข็ง ใฝ่ รู ้ ชอบเก็บข้อมูล วางแผนลงรายละเอียด มีหลักการ-ขัน้ ตอน สุ ขุม รอบคอบ นักวิเคราะห์ ยึด
ตรรกะ/ความเหมาะสม ตัดสินถูกผิดตามหลักการ เปลีย่ นแปลงได้เมือ่ มีเหตุผลที่ดี เอาจริงเอาจัง ทําอะไรได้
อย่างต่อเนื่องและลงลึก มีโลกส่วนตัว รับผิดชอบสูง รักษากติกา/คําพูด
จุดที่ควรปรับปรุ ง ดื้อ เอาแต่เหตุผลของตัวเอง ไม่ยืดหยุ่น เชื่อหรือยอมรับผูอ้ ่ืนยาก ปรับตัวยาก ยึดติดใน
หลักการสูง คิดในกรอบตัดสินใจช้า เย็นชา เก็บตัวไม่ยุ่งกับใคร มองข้ามเรื่องความรูส้ กึ คาดหวังสูง กลัวความ
ผิดพลาด กังวลอยู่กบั ข้อจํากัด มีตวั ตนสูง หวงของ
เมือ่ ทุกคนเลือกได้ว่าตนเองมีทศิ ใด แต่อาจยังสงสัยว่าตนอยู่ทศิ ใดกันแน่ อาจให้พจิ ารณาว่าตนมีความเด่นในด้าน
ใด
ประเด็นการแลกเปลี่ยนที่ ๑ ให้แลกเปลีย่ นในกลุม่ ว่าตนมีประสบการณ์และมีลกั ษณะเช่นใด เพือ่ ดูว่าลักษณะ
นัน้ ๆ เป็ นเช่นไร
เปลี่ยนกลุ่มได้ เมือ่ แลกเปลีย่ นเสร็จแล้วพบว่าตนเองไม่ใช่กลุม่ ทีอ่ ยู่สามารถทีจ่ ะเลือกเปลีย่ นกลุม่ ได้
ประเด็นการแลกเปลี่ยนที่ ๒ ให้แลกเปลีย่ นในกลุม่ ว่าการแสดงออกของเราทัง้ ในด้านบวกและลบ มีผลกระทบ
ต่อเราอย่างไรบ้าง
เข้าวงใหญ่ แลกเปลีย่ นกัน ให้ตวั แทนแต่ละลักษณะนําเสนอต่อกลุม่ ใหญ่
ข้อเสนอสําหรับแต่ละลักษณะในการทํางานร่วมกัน
ข้อเสนอสําหรับหมี ลดการใช้เหตุผล และใส่ใจเรื่องอารมณ์ความรูส้ กึ และความสัมพันธ์ระหว่างกัน
หากใช้หลักการมากเกินไป อาจมีปญั หาความสัมพันธ์กนั ได้
ข้อเสนอสําหรับเหยีย่ ว ควรรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และทําให้สาํ เร็จ
ข้อเสนอสําหรับกระทิง ทําอะไรให้ชา้ ลง เพือ่ ดึงจิตให้ชา้ ลง ลดการกระทบกับเพือ่ นได้
ข้อเสนอสําหรับหนู ยืนยันความถูกต้องเพิม่ มากขึ้น
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๘
ระดมความคิดโครงการพลังชุมชนสมานฉันท์
อาจารย์วศิน สาเม๊าะ แนะนําผูป้ ระสานงานโครงการ
๑. คุณนุ รุลนีนา
ประสานงานกลาง
๒ . คุณคอยรูซามัน มะ
ประสานงานตําบลเจ๊ะเห
๓ . คุณอับดุลฮาลีม หะยีนอ
ประสานตําบลเกาะสะท้อน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสานเสวนา ๒ ตําบล ตําบลละ ราชการ ๑๕ คน และประชาชน ๑๕ คน
สัมมนามี ๓ ครัง้ -สานเสวนา
๙๓

-เศรษฐกิจพอเพียง
-ภาวะผูน้ าํ
องค์ประกอบที่ควรนํ ามาเข้าร่วมโครงการ มีครอบครัว ชุมชน มัสยิด สถาบันการศึกษา นิสยั ส่วนตัวโครงการดับ
บ้านดับเมือง = จัดบ้านจัดเมืองให้สวยงาม (ดับ = ประดับ)
ผลการโหวตเสนอชื่อโครงการ ๑๘ เสียงเห็นพ้องว่าควรเป็ น “ สานสัมพันธ์นาํ สันติสุข”
ชื่อโครงการที่ตอ้ งการคือ ... สานสัมพันธ์นําสันติสุข
เป้ าหมาย เพือ่ สร้างสันติสุข เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์
ระยะเวลาดําเนิ นการ ๘ เดือน
แผนการดําเนิ นงาน โครงการสานสัมพันธ์นาํ สันติสุข
๑. วันที่ ๑ ต.ค. ดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง (พิกลุ ทอง) วันที่ ๒ ต.ค. สัมมนา “แผนชุมชน” (หน่วยที่
เกี่ยวข้องให้ขอ้ มูล)
๒. ต.ค.-พ.ย. เขียนแผนงานชุมชน (+ งบประมาณ)
๓. อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “ภาวะผูน้ ํ า + สร้างสรรค์ชุมชน”
๔. ศึกษาดูงาน ตามความสนใจของสมาชิกโครงการ เช่นอาชีพธุรกิจ สวัสดิการ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ
๕. เวทีตาํ บล เพือ่ สือ่ สารกับคนในตําบล สร้างความเข้าใจร่วมกัน
๖. ธ.ค. - ... ดําเนิ นโครงการในชุมชนตามแผน
๗. ประชาสัมพันธ์-เผยแพร่ผลงาน
๘. การติดตามประเมินผล
๙. รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมกลุ่ม อุปสรรคที่ทาํ ให้ไม่สบายใจ แบ่งกลุม่ เป็ น ๑๑ กลุม่ กลุม่ ละ ๕- ๖ คน
จุประสงค์ เพือ่ ฝึ กการฟังอย่างลึกซึ้ง
กติกา ๑. คิดถึงอุปสรรค สิ่งทีท่ าํ ให้ไม่สบายใจ ข้อกังวล และข้อสงสัย ส่วนตัว ๓ นาที แล้วบันทึกลงบน
กระดาษ
๒. ให้เลือกผูพ้ ดู คนที่ ๑, ๒ , ๓ ...
๓. ให้เวลาพูดคนละ ๑. ๓๐ นาที เมือ่ คนที่ ๑ พูด ให้คนทีเ่ หลือฟังอย่างลึกซึ้ง ไม่ตดั สิน ไม่ตงั้
คําถาม
๔. แต่ละกลุม่ เสนอข้อกังวลใจ กลุม่ ละ ๑ ข้อ (แล้วเวียนกลับไปหากลุม่ ที)่
ผลของกิจกรรม
๑. ไม่กล้าแสดงออกเพราะภาษาพูดคุย-สือ่ สาร
๒. การสือ่ สารสู่คนภายนอกไม่ถูกต้องครบถ้วน
๓. ขาดความรู-้ ทักษะ อาหารอิสลาม-พุทธ
๙๔

๔. คนนอกพื้นที่เข้าใจไม่ถกู ต้อง (พูดมลายู)
๕. ความเข้าใจที่ถกู ต้องร่วมกัน ความชัดเจนของแผนงาน
๖. ชาวบ้านไม่เห็นความสําคัญการรวมกลุม่
๗. ชาวบ้านไม่เห็นความสําคัญของชุมชนเข้มแข็ง- ปลอดภัย
๘. การยอมรับ วัย – สถานภาพ ทีแ่ ตกต่าง
๙. ความปลอดภัย อยู่ระหว่างกลางผูก้ ่อการร้ายกับทหาร
๑๐. คนในพื้นทีจ่ ะคิดอย่างไร (เป็ นสายให้ใคร-ได้ประโยชน์อะไร)
๑๑. ความต่อเนื่อง กลัวทิ้งงานกลางทาง ไม่ร่วมงานกันจนสําเร็จ
๑๒. ความชัดเจนของงบประมาณ เปิ ดเผย-ทุกคนรับรูเ้ ท่ากัน
๑๓. ความหวาดระแวงระหว่างเจ้าหน้าทีร่ ฐั และประชาชน
๑๔. ขาดความพร้อมทางเศรษฐกิจของครอบครัว การว่างงาน (อยากให้ส่งเสริมอาชีพ)
๑๕. กฎหมาย + สิทธิมนุ ษยชน
๑๖. ความต่อเนื่องของโครงการ เนื่องจากเปลีย่ นผูน้ าํ ชาวบ้านชาชินกับการวางแผนโครงการแล้วไม่ได้ทาํ จริง
กิจกรรม ฝึ กทําการสานเสวนา แบ่งเป็ น ๖ กลุม่ โดยให้ภายในกลุม่ มีความหลากหลาย (เพศ วัย อาชีพ ทีอ่ ยู่)
มากทีส่ ุด แล้วให้แต่ละกลุม่ หาผูด้ าํ เนินรายการกลุม่ ๑ คน ผูส้ งั เกตการณ์การสานเสวนา ๑ คน และผูร้ ายงาน ๑
คน
กติกา ๑. ให้แต่ละกลุม่ ได้ช่วยกันหาข้อเสนอเพือ่ คลายความกังวลใจ โดยเป็ นประเด็นต่างๆ ดังนี้
หาข้อเสนอเพือ่ คลายความกังวลใจ
กลุ่ม ๑ การพัฒนาคนและสร้างกลุ่ม ความเป็ นผูน้ าํ ความรู ้ ทักษะการจัดการโครงการ การเงิน บัญชี
การยอมรับ วัย – สถานภาพ ทีแ่ ตกต่าง การอยู่ร่วมระหว่างพุทธ-มุสลิม การก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษา
กลุ่ม ๒ การสือ่ สารสร้างความเข้าใจภายนอกชุมชน เช่น การสื่อสารถึงการรวมกลุม่ การทําความเข้าใจ
กับสังคมภายนอก การประชาสัมพันธ์-เผยแพร่
กลุ่ม ๓ การสือ่ สารสร้างความเข้าใจภายในชุมชน เรื่อง การสือ่ สารเรื่องโครงการ ความชัดเจนของแผน
การสร้างชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย การทําให้ชมุ ชนเห็นความสําคัญของการรวมกลุม่ และทํางานให้มคี วาม
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน การสร้างผูน้ าํ รุ่นใหม่
กลุ่ม ๔ ความหวาดระแวง ระหว่างเจ้าหน้าที่รฐั และประชาชน คนในพื้นทีจ่ ะคิดอย่างไร (เป็ นสายให้ใครได้ประโยชน์อะไร) ความปลอดภัย อยู่ระหว่างกลางผูก้ ่อการร้ายกับทหาร
กลุ่ม ๕ ความหวาดระแวง ระหว่างเจ้าหน้าที่รฐั และประชาชน คนในพื้นทีจ่ ะคิดอย่างไร (เป็ นสายให้ใครได้ประโยชน์อะไร) ความปลอดภัย อยู่ระหว่างกลางผูก้ ่อการร้ายกับทหาร

๙๕

กลุ่ม ๖ การทําให้โครงการมีความยัง่ ยืนต่อเนื่ องและชุมชนเป็ นเจ้าของ เช่น ความโปร่งใสและความ
ยุติธรรมในการจัดสรรงบประมาณ การสร้างความชัดเจนของงบประมาณ การบริหารจัดการในกลุม่
ข้อเสนอเพือ่ คลายความกังวลใจ
กลุม่ ๑ การพัฒนาคนและสร้างกลุม่
- ส่งเสริมการศึกษา เรียน กศน.,
- เปิ ดโอกาสได้ดู-ทดลองทําจริง
- สร้างกลุม่ ที่ทาํ ให้แต่ละคนได้ทาํ ในสิง่ ทีต่ นเองถนัด
- แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมซึง่ กันและกัน
- สร้างกลุม่ อาชีพสําหรับผูว้ ่างงาน
- ค้นหาความต้องการของคนกลุม่ ต่างๆ ในชุมชน
การสานเสวนา กลุม่ ๑
- ฟังเหตุผลของกันและกัน
- มีความร่วมมือ
- บางคนยังไม่กล้าแสดงออก แลกเปลีย่ นน้อย

กลุม่ ๒ การสือ่ สารสร้างความเข้าใจภายนอกชุมชน
- พบปะพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ศึกษาดูงาน จัดทําเอกสารแผ่นพับแจกรายเดือน-ปี
- ติดต่อเพือ่ นนอกสถานที่ เช่น จดหมาย
- ทําสัญลักษณ์แสดงความเป็ นกลุ่มเดียวกัน
- แจ้งข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ นสพ. Sms
- จัดแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านหนังตะลุง ลิเกฮูลู
- ทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนอื่นๆ ให้เกิดการพูดคุยแลกเปลีย่ น สร้างความรูจ้ กั ฯลฯ
สานเสวนากลุม่ ๒
กลุม่ ๓ การสือ่ สารสร้างความเข้าใจภายในชุมชน
- สร้างความเข้าใจในเป้ าหมายของโครงการให้กบั ตัวแทน+สถาบัน+องค์กร ภายในชุมชนทีช่ าวบ้านให้
ความนับถือ
- ควรใช้ภาษาถิน่ ในการสือ่ สาร
- แล้วประกาศการจัดทําโครงการ
- ให้เวลาชุมชนทําความเข้าใจโครงการกันเองก่อน
๙๖

สานเสวนากลุม่ ๓
- แบ่งเป็ น ๒ กลุม่ - กลุม่ หนึ่งอภิปรายประเด็น
- อีกกลุม่ จดบันทึก
- เกิดจากความเกรงใจ วัย และประสบการณ์ทแ่ี ตกต่าง
- ผูม้ ปี ระสบการณ์มากอาจช่วยเปิ ดโอกาส-ตัง้ คําถามเพือ่ กระตุน้ และให้กาํ ลังใจกับผูม้ ปี ระสบการณ์
น้อย เพือ่ สร้างผูน้ าํ รุ่นใหม่ในชุมชน
กลุม่ ๔ ความหวาดระแวง
ความหวาดระแวงเกิดจาก
- มีทหารจํานวนมากและไม่แน่ชดั ว่าเป็ นเจ้าหน้าทีจ่ ริงหรือไม่
- ไม่เข้าใจการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่ เช่น เครื่องบิน อาวุธ ฯลฯ
- มีขา่ วลือว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั เป็ นผูก้ ระทําการ เช่น การก่อการ หรือการข่มขูใ่ ห้ปิดร้าน
ข้อเสนอการลดความหวาดระแวง
- ต้องใช้ระยะเวลา การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน (ควรมากกว่า ๑ ปี )
- การรักษาสัญญา
- ทําอย่างจริงจัง ส่งต่องานให้เกิดความต่อเนื่อง
- การชี้แจงข่าวลือ เช่น กรณีความก้าวหน้าการจับตัวผูก้ ่อการ
- สร้างความเชื่อมัน่ ด้วยการลงทํางานชุมชน สือ่ สารกับผูน้ าํ ชุมชน เช่น โต๊ะอิหม่าม ผูใ้ หญ่บา้ น อบต.
ให้มคี วามเข้าใจ
สานเสวนา กลุม่ ๔
- บรรยากาศเหมือนทหารพบประชาชน ตอบคําถามเป็ นส่วนใหญ่
- ส่วนใหญ่ได้ใช้ทงั้ ๑ ๐ ข้อ
- กล้าวิพากษ์วจิ ารณ์ตนเอง
- กล้าแลกเปลีย่ น แสดงจุดยืนและความรูส้ กึ
กลุม่ ๕ ความหวาดระแวง
- การสร้างความไว้วางใจในหมูค่ ณะทีอ่ ยู่ร่วมกัน
- ใช้กฎหมาย-อํานาจรัฐ อย่างยุติธรรม ถูกต้อง อยู่บนจารีตประเพณีเพือ่ ให้ความคุม้ ครองประชาชน
- เจ้าหน้าทีร่ ฐั ลดตัวเองพยายามเข้าไปนัง่ ในหัวใจชาวบ้าน
- ชุมชนสร้างความเข้มแข็งเพือ่ ดูแลตัวเอง
แทนเจ้าหน้าที่รฐั

๙๗

การสานเสวนากลุ่ม ๕
- ให้โอกาสและเคารพคนในกลุม่ อย่างเท่าเทียม
- อภิปรายกันอย่างอิสระและซือ่ สัตย์
- ผูด้ าํ เนินรายการไม่ด่วนสรุป
- มีคนหนึ่งไม่ได้แสดงความคิด แต่เนื่องจากเพือ่ ได้พดู ไปแล้ว
กลุม่ ๖ การทําให้โครงการมีความยังยื
่ นต่อเนือ่ งและชุมชนเป็ นเจ้าของ
- สํารวจสภาพชุมชน เช่น กลุม่ ทีม่ อี ยู่เดิม คณะทํางาน การจัดการโครงการ ความสามารถในการรับ
โครงการใหม่
- จัดประชุมคณะทํางาน และประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รบั รู ้
- ชี้แจงแหล่งทีม่ าและปริมาณงบประมาณทีม่ อี ย่างโปร่งใส
- มีพเ่ี ลี้ยงในการดําเนินงาน
- การเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับโครงการเช่น ตลาด ฯลฯ
- ประชุมสมํา่ เสมอเพือ่ วางแผนและดูแลความโปร่งใส เช่น เดือนละครัง้
สานเสวนากลุม่ ๖
- มีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะทําให้โครงการยัง่ ยืน
- มีความคิดอย่างอิสระ
- ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น

๙๘

การอบรมการสานเสวนาสําหรับนักจัดรายการวิทยุส่วนกลาง
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น.
ณ กองบัญชาการทหารสูงสุด
โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด และคณะกรรมการอิสระเพือ่ ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) จัดการอบรมสานเสวนาสําหรับนัก
จัดรายการวิทยุทหารในส่วนกลาง โดยมุง่ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการใช้กระบวนการสานเสวนาในการจัด
รายการวิทยุเพือ่ สร้างความสมานฉันท์ใน ๓ จังหวัดภาคใต้และทัว่ ประเทศ
การจัดอบรมโดยวิทยากร ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิดล มีข้นึ เมือ่ วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๔๘ ณ กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
กรุงเทพมหานคร โดยได้รบั เกียรติจาก พลโทพลางกูร กล้าหาญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ทําหน้าที่
ประธานเปิ ดงาน
วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครัง้ นี้ เป็ นการเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการสานเสวนาแก่
นักจัดรายการวิทยุทหารส่วนกลาง เพือ่ นําไปปรับใช้ในการจัดรายการวิทยุสู่การสร้างความเข้าใจอันดีและความ
สมานฉันท์ระหว่างประชาชนสามจังหวัดภาคใต้และชาวไทยภาคอื่นต่อไป
ทัง้ นี้ประธานได้กล่าวชื่นชมแนวคิดการจัดอบรม โดยชี้ถงึ ความสําคัญของรายการวิทยุ ว่าเป็ น
สือ่ มวลชนแขนงหนึ่งทีม่ อี ทิ ธิพลทางความคิดต่อผูฟ้ งั จํานวนมาก ซึง่ การจัดรายการในปัจจุบนั ก็มลี กั ษณะเป็ น
การสือ่ สารสองทางมากขึ้น
และเชื่อว่าจุดยืนของทุกสือ่ ล้วนมุง่ สร้างความเข้าใจที่ถกู ต้องแก่สงั คมเกี่ยวกับ
สถานการณ์สามจังหวัดภาคใต้ แม้อาจมีผูจ้ ดั รายการบางคนทีไ่ ม่เป็ นกลาง แต่ในส่วนของวิทยุกองทัพก็มหี ลาย
รายการที่มงุ่ สือ่ สารเพือ่ ตอบสนองการพัฒนา จังหวัดภาคใต้
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารยังชี้ว่า การอบรมนักจัดรายการวิทยุครัง้ นี้แม้จะทําในกลุม่ เล็ก แต่เชื่อว่า
จะเป็ นประโยชน์ในการเผยแพร่และขยายผลต่อไป นอกจากนี้ยงั ได้ยาํ้ แนวคิด เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในการสร้างสันติสุขสามจังหวัดภาคใต้ โดยยึดแนวทางสันติวธิ ีและการสร้างความ
เข้าใจว่าคนไทยทุกคนเป็ นเจ้าของแผ่นดินร่วมกัน
ส่วนกิจกรรมการอบรมเริ่มต้นด้วยผูเ้ ข้าร่วมอบรมแนะนําตัวเพือ่ ทําความรูจ้ กั กัน ต่อด้วยการบรรยาย
ภาคทฤษฎีเรื่องกระบวนการสานเสวนา โดย ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา ซึง่ ชี้ว่าสานเสวนาคือกระบวนการ
พูดคุยระหว่างบุคคลหรือกลุม่ ภายใต้กติกาของการพร้อมรับฟังความแตกต่างหลากหลายด้วยความเคารพและ
เปิ ดใจกว้างต่อเหตุผลและจุดยืนของผูอ้ ่นื
กระบวนการสานเสวนาจึงเริ่มจากสองฝ่ ายรับฟังจุดยืน เหตุผลและความรูส้ กึ ของกันและกันอย่าง
ลึกซึ้ง จนเกิดความเข้าใจและเห็นใจในปัญหาของอีกฝ่ าย เพื่อก้าวพ้นอคติและการตัดสินถูกผิดซึง่ มักนําไปสู่
ความขัดแย้งและความรุนแรง
๙๙

ผศ. ดร. ปาริชาด ยังขอความร่วมมือจากนักจัดรายการวิทยุให้นาํ เสนอข้อมูลทีถ่ ูกต้องแก่ประชาชน
เกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ โดยไม่เป็ นไฟโหมกระพือความรุนแรง หรือจับประเด็นศาสนาเป็ นชนวนสร้างความ
แตกแยก เพราะปัญหาสามจังหวัดไม่ได้มตี น้ ตอมาจากหลักศาสนาซึง่ ล้วนแต่สอนให้เป็ นคนดี แต่เกิดจากคน
บางกลุม่ ทีไ่ ม่เข้าใจหลักศาสนาอย่างรอบด้าน และหยิบยกเฉพาะบางส่วนมาสร้างความชอบธรรมแก่การกระทํา
ของตน นักจัดรายการซึง่ มีอทิ ธิพลต่อผูฟ้ งั จึงต้องทํางานโดยยึดหลักการและจุดยืนทีช่ ดั เจน
ทัง้ นี้ผูเ้ ข้าร่วมได้แบ่งกลุม่ ทํากิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์การจัดรายการวิทยุ ซึง่ เป็ นการ
ฝึ กฟังอย่างเห็นอกเห็นใจและมีส่วนร่วม เพือ่ วิเคราะห์และนําเสนอปัญหาในการจัดรายการ โดยเชื่อมโยงกับ
กติกาสานเสวนาเพือ่ การจัดรายการวิทยุทม่ี ผี ลสร้างความสมานฉันท์ ปิ ดท้ายด้วยกิจกรรมการฝึ กใช้กติกาสาน
เสวนาในการระดมความคิด
สู่การเสนอแนวทางการจัดรายการวิทยุทส่ี ามารถนํากระบวนการสานเสวนามา
ประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
สรุปการอบรม
ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา
กระบวนการสานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบสุดท้าย แต่เป็ นกระบวนการหรือเงือ่ นไขปัจจัยทีจ่ ะนําไปสู่ทางออก
ทีเ่ ป็ นสันติวธิ ไี ด้ โดยขึ้นอยู่กบั การนําไปใช้ สานเสวนาจึงเป็ นทัง้ สันติวธิ ีและเป็ นกระบวนการเรียนรู ้ เพือ่ ระงับ
และบันทอนความขั
่
ดแย้ง การนําสานเสวนาไปใช้จะเป็ นเครื่องทดสอบตนเองว่าเป็ นศาสนิกชน ทัง้ พุทธ คริสต์
มุสลิม ทีแ่ ท้จริงหรือไม่ เพราะการทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื ที่คิดเห็นขัดแย้งกัน แต่ยงั สามารถทํางานร่วมกันได้อย่าง
สงบสุข ถือเป็ นการฝึ กฝนจิตใจอย่างดี ทีเ่ รียกว่า outer work สู่ inner work
นักจัดรายการวิทยุต่างมีจดุ ยืนและเป้ าหมายเดียวกัน คือ เป็ นทหาร เป็ นคนไทย และจัดรายการเพือ่
ชาติ ดังนัน้ การมาร่วมอบรมครัง้ นี้เป็ นการสร้างเครือข่ายเพือ่ การพบปะ รูจ้ กั แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
เกื้อหนุนกัน ทีเ่ รียกว่า CNT
C – Community คือ ความเป็ นชุมชนนักจัดรายการวิทยุทหารส่วนกลาง
N – Network คือ การเป็ นเครือข่ายแลกเปลีย่ นข้อมูลความคิดเห็น ติดต่อสัมพันธ์กนั
T – Tool
คือ การใช้ความรูค้ วามสามารถของตนให้เกิดผลเป็ นรูปธรรมได้
การทํางานจึงต้องใส่จิตวิญญาณลงไป และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ การนําหลักการสาน
เสวนาไปใช้นนั้ แม้จะทําได้เพียงบางข้อก็เป็ นประโยชน์ แม้ว่าเวลาออกอากาศน้อย ไม่สามารถนําไปใช้จดั
รายการได้ แต่สามารถเอาไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ และพูดหลักการปากต่อปากได้ ถ้ามีอปุ สรรคก็อย่าเพิง่ ท้อใจ
เพราะการทําสานเสวนาเป็ นแค่กระบวนการทีเ่ อื้อให้เกิดความสมานฉันท์
ปัญหาหรืออุปสรรคในการนํ ากติกาสานเสวนาไปใช้ในการจัดรายการวิทยุกองทัพ
๑. ข้อจํากัดเรื่องความไม่เข้าใจของผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อเสนอแนะ – การทําความเข้าใจในระดับผูบ้ งั คับบัญชาต้องอาศัยเวลา แต่หลักสําคัญในการทํางาน
คือการมีส่วนร่วม หรือ JPSS
๑๐๐

J – Justice

ความยุติธรรมระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
หรือระหว่างผูร้ ่วมงานด้วยกัน
P – Participation
การมีส่วนร่วม หรือการทีท่ ุกคนรูส้ กึ ถึงความเป็ นเจ้าของ
งานร่วมกัน
SS – Sustaining Society
ความมีส่วนร่วม โปร่งใส สู่ความเป็ นชุมชนทีย่ งั ่ ยืนและมี
ความสุขในการทํางาน
๒. ข้อจํากัดเรื่องนโยบายหรือหลักการทํางานของกองทัพ ทีใ่ ห้ความสําคัญกับความมันคง
่
การนําเสนอข่าว
สถานการณ์รุนแรงบางครัง้ จึงอาจไม่สามารถให้ขอ้ มูลตามจริงได้ทงั้ หมด เช่น ตัวเลขผูเ้ สียชีวติ เพราะอาจสร้าง
ความตื่นตระหนก ความวุ่นวาย หรือส่งผลต่อความมันคงของชาติ
่
ได้ จึงเชื่อว่ากติกาสานเสวนา
ข้อ ๑ คือการไม่มวี าระซ่อนเร้นนัน้ ไม่สามารถนํามาใช้กบั ทหารได้
ข้อเสนอแนะ – ทุกอาชีพต่างมีจรรยาบรรณในการทํางานของตนเองทัง้ สิ้น เช่น ทหารก็มกี รอบวิธคี ิด
แบบทหาร อาชีพอื่นก็มแี ตกต่างกันไป แต่เชื่อว่าหลักเกณฑ์เหล่านี้จะไม่ยนื ยงหรือได้รบั การยอมรับเลยหากไร้
ความชอบธรรม ดังนัน้ แม้จะมีวาระซ่อนเร้น แต่ถา้ เป้ าหมายเป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ก็ถอื ว่ามี
ความชอบธรรม สิง่ สําคัญคือเป้ าหมายกับวิธกี ารต้องสอดคล้องกัน โดยไม่ตงั้ อยู่บนความโลภ โกรธ หลง
นอกจากนี้การไม่สามารถนํากติกาสานเสวนาไปใช้ได้ทงั้ หมดก็ไม่เป็ นปัญหา หากสามารถประยุกต์ใช้ขอ้ อื่นๆ ให้
เกิดประโยชน์ได้ตามสมควร ทัง้ ในการงานและชีวติ ประจําวัน
กติกาสานเสวนาที่เป็ นประโยชน์ในการจัดรายการวิทยุ
ข้อ ๒ การปฏิบตั ิต่อกันด้วยชีวติ จิตใจ แบบมนุษย์กบั มนุษย์ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ข้อ ๓ สนทนาด้วยโอกาสอันเท่าเทียม
ข้อ ๔ บอกความคิด ความเชื่อ จุดยืนของตนเองให้ชดั เจน
ข้อ ๕ ฟังเหตุผลของกันและกันอย่างลึกซึ้งและตัง้ ใจ
ข้อ ๖ ใจกว้าง ยอมรับการวิพากษ์วจิ ารณ์จากผูอ้ ่นื และวิพากษ์วจิ ารณ์ตนเองได้
ข้อ ๗ ซือ่ สัตย์ จริงใจต่อตนเองและคู่สานเสวนา
ข้อ ๙ การไม่ปะปนหลักการและการปฏิบตั ิ – ทําให้สามารถสื่อสารได้ตรงประเด็น
กติกาสานเสวนาที่มกั ถูกละเมิด
ข้อ ๑ ไม่มวี าระซ่อนเร้น – ข้อจํากัดเรื่องการปฏิบตั หิ น้าที่ของทหาร ทําให้การจัดรายการหรือเสนอข่าว
ต้องเน้นเป้ าหมายเรื่องความมันคงของชาติ
่
ข้อ ๖ ใจกว้าง – นักจัดรายการบางคนมีอคติ ทําให้การนําเสนอข้อมูลไม่เป็ นกลาง
ข้อ ๘ ไว้วางใจว่าผูอ้ ่นื ก็มเี หตุผล และหาทางออกทีด่ ีได้เช่นกัน – บางคนมีอตั ตาสูง ไม่ไว้ใจ และ
ไม่ให้เกียรติผูอ้ ่นื
๑๐๑

ข้อ ๙ ไม่ปะปนหลักการและการปฏิบตั ิ – ผูฟ้ งั และนักจัดรายการสือ่ สารไม่ตรงกัน เช่น ผูฟ้ งั ถาม
เรื่องหลักการ แต่นกั จัดรายการทีไ่ ม่มคี วามรูเ้ รื่องหลักการ กลับไปตอบในเรื่องการปฏิบตั ิ
กติกาที่เหมาะสมในการแก้ปญั หาเฉพาะหน้า
ข้อ ๒ ปฏิบตั ิต่อกันอย่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ กรณีเกิดปัญหาขัดแย้งระหว่างการสนทนา จนมีการใช้
อารมณ์หรือคําพูดกระทบกระทัง่ กัน อาจแก้ไขสถานการณ์ได้ดว้ ยการใช้ความสุภาพนุ่มนวล
ข้อ ๔ บอกความคิด ความเชื่อ จุดยืนของตนเองให้ชดั เจน เพือ่ แสดงให้คู่เสวนาเห็นความจริงใจ
ข้อ ๕ ฟังเหตุผลของกันและกันอย่างลึกซึ้งและตัง้ ใจ ทําให้สามารถเข้าใจกันและกันได้ดขี ้นึ ต้อง
อาศัยความอดทนและความใจเย็น
ข้อ ๖ ใจกว้าง ใช้ได้ผลมากในกรณีมกี ารหยิบยกประเด็นความขัดแย้งในสังคมมาพูดคุยกัน ซึง่ นัก
จัดรายการต้องใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างหลากหลาย
กติกาสานเสวนาที่นักจัดรายการควรบอกผูฟ้ งั เสมอ
ข้อ ๒ ปฏิบตั ติ ่อกันแบบมนุ ษย์กบั มนุษย์
ข้อ ๓ สนทนากันด้วยโอกาสอันเท่าเทียม
ข้อ ๕ ฟังเหตุผลซึง่ กันและกันอย่างลึกซึ้ง
ข้อ ๘ ไว้วางใจในเหตุผลและทางออกของผูอ้ ่นื
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- การอบรมมีประโยชน์แต่การทํางานไม่เอื้อให้นาํ ไปใช้ เวลาจัดรายการน้อย ดังนัน้ ส่วนใหญ่จงึ เป็ นการ
นําเสนอข่าวสารราชการ
- การเป็ นนักจัดรายการทีด่ ีตอ้ งมีคุณธรรม และมีผูบ้ งั คับบัญชาที่ดี
หลักการข้อเกื้อกูลแต่ไม่กา้ วก่าย เหมาะสําหรับผูบ้ งั คับบัญชา
หลักการข้อเข้าใจแต่ไม่ปะปน เหมาะกับผูจ้ ดั รายการ
- สามารถนําหลักการสานเสวนามาใช้ได้ทกุ ข้อ
แต่ตอ้ งทําความเข้าใจก่อนแล้วจึงประชา-สัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจด้วย และไม่ควรใช้ปฏิบตั ิการจิตวิทยามากเกินไป
- แม้กติกาสานเสวนาบางข้อ เช่น ข้อ๑ การไม่มวี าระซ่อนเร้น จะไม่สามารถนําไปใช้ได้ เนื่องจาก
ข้อจํากัดของความเป็ นทหาร แต่หลายข้อก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ ทัง้ ในการจัดรายการและใน
ชีวติ ประจําวัน
- หลักการยังไม่สามารถนํามาใช้ได้ทงั้ หมด ตราบใดที่ยงั ไม่ลดความเป็ นทหาร ดังนัน้ ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาสันติวธิ คี วรเผยแพร่กระบวนการสานเสวนาสู่ระดับผูบ้ งั คับบัญชา ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจใน
หลักการดังกล่าวเช่นเดียวกัน เพราะหลักการ (นโยบาย) จะได้เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการปฏิบตั ิ

๑๐๒

-

-

ทัศนคติของผูฟ้ งั และสือ่ มวลชนทัว่ ไป ทีม่ ตี ่อสือ่ ทหารส่วนใหญ่เป็ นทัศนคติแง่ลบ มองว่ามีการปกปิ ด
ข้อมูลบางส่วน ดังนัน้ จึงควรจัดสานเสวนาระหว่างกลุม่ สือ่ ทหารและในกลุม่ สือ่ พลเรือน เพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจที่ถกู ต้องและเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน
ควรผลักดันให้นาํ กระบวนการสานเสวนาไปใช้ในการสร้างสมานฉันท์
ควรให้มกี ารจัดอบรมสานเสวนาในทุกระดับชัน้ ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะที่เป็ นสือ่ ทหารทีต่ อ้ งพบปะ
และให้ขอ้ มูลกับประชาชน
ควรจัดการอบรมเรื่องสานเสวนาอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง จะเป็ นประโยชน์มาก
ควรเพิม่ เวลาอบรมให้มากกว่านี้ และอยากทราบตัวอย่างการกระบวนการสานเสวนาไปใช้แก้ปญั หา
สังคมมากกว่านี้
หากนํามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน สังคมก็จะดีข้นึ
ขอให้นาํ หลักการทีไ่ ด้รบั จากการอบรมครัง้ นี้ไปใช้ให้มากทีส่ ุด
ควรจะนําไปจัดอบรมแก่ผูส้ อ่ื ข่าวโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ดว้ ย

ผลประเมินการอบรม
วิเคราะห์จากแบบประเมินการอบรม จํานวน ๑๙ ฉบับ โดยสอบถามความเห็นของผูเ้ ข้าอบรม จํานวน ๑๓ ข้อ
ดังนี้
แบบประเมินการอบรม
๑. ท่านมีความสนใจเข้าร่วมอบรม
๒. จํานวนผูเ้ ข้าร่วมอบรมมีความเหมาะสม
๓. วัน/เวลา ทีจ่ ดั การอบรมมีความเหมาะสม
๔. สวัสดิการมีความเหมาะสม
๕. รูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม
๖. อุปกรณ์และสือ่ ทีใ่ ช้มคี วามเหมาะสม
๗. การให้ความร่วมมือของผูเ้ ข้าร่วมอบรม
๘. การอบรมในครัง้ นี้โดยภาพรวมมีความเหมาะสม
๙. วิทยากรที่บรรยายมีความเหมาะสม
๑๐. ท่านได้รบั ความรูจ้ ากการอบรม
๑๑. ท่านได้รบั ประโยชน์จากการอบรมนี้
๑๒. อยากให้มกี ารจัดโครงการลักษณะนี้อีก
๑๓.เอกสารประกอบการอบรมมีความเหมาะสม

เห็นด้วยร้อยละ
๘๑
๕๕
๕๘
๗๒
๗๐
๗๙
๗๖
๗๕
๘๙
๘๒
๘๐
๘๖
๗๘

๑๐๓

สานเสวนาตําบลสัมพันธ์
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น.
ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี
โดย: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล และสํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปัตตานี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปัตตานีได้
จัดให้มกี ารสานเสวนา “สานเสวนาสู่สมั พันธ์เพือ่ สันติสุข” ให้แก่ ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ นักวิชาการ ผูน้ าํ
ศาสนา ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ นักศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การสานเสวนามีข้นึ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี โดยได้รบั เกียรติ
จากผูอ้ าํ นวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดปัตตานีเป็ นประธาน และมีผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา
เป็ นวิทยากรสานเสวนา
วัตถุประสงค์ของการสานเสวนาในครัง้ นี้ เพือ่ สร้างความเข้าใจอันดี สมานฉันท์ในชุมชน รวมทัง้ ทํา
ความเข้าใจ ระดมความคิดในการวางแผนการทํางานตามแนวยุทธศาสตร์ปตั ตานีให้ประสบผลสําเร็จ และยัง
เป็ นการเรียนรู ้ เสริมสร้าง การใช้กระบวนการสานเสวนาเพือ่ นําไปแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ
ประธานกล่าวถึงยุทธศาสตร์ปตั ตานีว่าเกิดจากความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็ นทางการนอกสถานที่ทจ่ี งั หวัดปัตตานี เมือ่ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗ เป็ นการนําเอา
ศักยภาพในด้านต่างของจังหวัดไม่ว่าจะเป็ น อาหาร แหล่งท่องเทีย่ ว ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ มาพัฒนาคน
และสังคม
ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผาวิทยากรสานเสวนาได้บรรยายทบทวนกระบวนการสานเสวนา ว่า
สังคมทัว่ ไปมีความหลากหลาย ทุกคนก็คิดว่าสิง่ ที่ตวั เองเป็ น สิง่ ทีต่ วั เองเชื่อ เป็ นสิง่ ทีด่ ีทส่ี ุด จึงทําให้สงั คมเกิด
ปัญหา วิธกี ารสานเสวนาจึงสามารถทําให้คนคุยกันได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
และว่าการสานเสวนาเป็ นการฟังอย่างลึกซึ้ง โดย ฟังตัวเอง ฟังคนอื่น และฟังความเงียบเพือ่ ให้เข้าใจ
ตนเอง รวมทัง้ ทบทวนกฎ ๑๐ ข้อของการสานเสวนา คือ ๑) ซื่อสัตย์และจริงใจต่อจุดยืน ๒) ยอมรับความ
แตกต่างหลากหลาย ๓) มีศกั ดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์เท่าเทียมกัน ๔) คุยในระดับเดียวกัน เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การพูดคนละเรื่องเดียวกัน ๕) บอกจุดยืนชัดเจน ๖) ไม่ด่วนสรุปความเชื่อของคนอื่น ๗) ถ้ามีการ
เปลีย่ นแปลงเกิดขึ้น ก็ให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยธรรมชาติ ๘) ต้องเชื่อใจ ต้องให้เกียรติซง่ึ กันและกัน เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ๙) เปิ ดโอกาสให้เราได้ใคร่ครวญพิจารณาถึงจุดยืนของเรา ๑๐) ทดลองข้ามวัฒนธรรม
จากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมสานเสวนาแบ่งกลุม่ ทํากิจกรรมเพือ่ ระดมความคิด ความคาดหวัง หาแนวทาง ปัญหา
อุปสรรค เงือ่ นไข ปัจจัยของแต่ละชุมชน แต่ละกลุม่ เพือ่ นําไปสู่การใช้กระบวนการสานเสวนาในการควบคู่ไป
กับการทําให้ยุทธศาสตร์ปตั ตานี
สรุปผลการสานเสวนา
๑๐๔

ประเด็นการสานเสวนาตําบลสานสัมพันธ์ ๒๕ ก.ค. ๔๘
กลุ่มที่ ๑ และ ๒ พระราชกําหนดสถานการณ์ฉุกเฉิ น (พรก.)
• พรก.นี้ สอดคล้องกับการขับเคลือ่ นและสนับสนุนแนวทางสันติวธิ ใี นการแก้ปญั หาภาคใต้หรือไม่
• พรก.นี้ ลดทอนเงือ่ นไขสันติวธิ ีในการทํางานในพื้นที่ โดยเฉพาะการชุมนุ นอย่างสงบ และการมีสทิ ธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือไม่
กลุ่มที่ ๓ และ ๔ การจัดการศึกษาในพื้นที่
ควรจัดการศึกษาในเขต ๓ จังหวัดภาคใต้อย่างไร ให้เหมาะสมกับภาษา วัฒนธรรม และสถานการณ์ปจั จุบนั
กลุ่ม ๕ และ ๖ ความปลอดภัยในพื้นที่
• ชุมชนควรจะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยได้อย่างไร
• กลุม่ ของท่านคิดว่า จะใช้มติ ิทางศาสนาให้มสี ่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขใน
ชุมชนได้อย่างไร
• กลุม่ ของท่านมีขอ้ เสนอแนะอย่างไร ในการจัดการต่อข่าวลือและข่าวเท็จทีน่ าํ ไปสู่ความไม่ปลอดภัย
• ท่านคิดว่าการเสนอข่าวของสือ่ มวลชน มีความสัมพันธ์อย่างไรกับความปลอดภัยในชุมชน
กลุ่ม ๗ และ ๘ การเยียวยาจิตใจและสถานการณ์
• ท่านคิดว่า มีคนกลุม่ ใดในชุมชนของท่านทีต่ อ้ งการ การเยียวยาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
• ท่านคิดว่า ชุมชนต้องการการเยียวยาในด้านใดบ้าง
• ชุมชนจะมีส่วนร่วมในการเยียวยาได้อย่างไรบ้าง
กลุ่ม ๙
•
•
•
•

และ ๑๐ การมีสว่ นร่วมในการกําหนดยุทธศาสตร์ปตั ตานี
ท่านคิดว่า ยุทธศาสตร์จงั หวัดปัตตานีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากน้อยเพียงใด
ท่านคิดว่า ยุทธศาสตร์ปตั ตานีขอ้ ใดบ้าง ทีส่ ามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในชุมชนของท่าน
ปัญหาใดในชุมชนของท่านทีย่ งั ไม่มใี นยุทธศาสตร์จงั หวัดปัตตานี
ท่านคิดว่า ชุมชนของท่านมีศกั ยภาพและทรัพยากรใดบ้าง ทีจ่ ะทําให้ยุทธศาสตร์จงั หวัดปัตตานีบรรลุ
เป้ าหมายทีว่ างไว้

ผลการสานเสวนากลุ่มย่อย
กลุ่มที่ ๑ พระราชกําหนดสถานการณ์ฉุกเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘
เห็นด้วย
๑. มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั มีหลายฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่วมใน พรก. นี้
๑๐๕

๒. ทุกฝ่ ายร่วมกันแก้ปญั หา และประชาชนควรติดตามการใช้กฎหมายของรัฐ
ไม่เห็นด้วย
๑. เจ้าหน้าทีม่ เี ครื่องมือมากอยู่แล้ว
๒ . อํานาจอยู่ทค่ี นคนเดียว
๓ . จํากัดสิทธิของประชาชน
๔. ควรประกาศใช้ทงั้ ประเทศ
๕. เป็ นการยากทีจ่ ะแยกผูบ้ ริสุทธิ์ออกจากผูไ้ ม่บริสุทธิ์
ข้อเสนอแนะ
- เสนอให้หน่วยงานและประชาชน ได้รบั รู ้ พรก. นี้
- นําเสนอภาษามลายูให้ประชาชนได้เข้าใจด้วย
สังเกตการสานเสวนา
ทุกคนมาจากหลากหลายที่ แต่ทุกคนก็ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นได้เป็ นอย่างดี
กลุ่มที่ ๒ พระราชกําหนดสถานการณ์ฉุกเฉิ น
เห็นด้วย
- มีกาํ หนดระยะเวลาในการประกาศใช้ พรก. ที่ชดั เจน
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผูน้ าํ ชุมชน โต๊ะอิหม่าม ได้รบั รูก้ ่อนบังคับใช้
- ผูใ้ ช้ ควรมีความยุตธิ รรม มีความชัดเจน ไม่จบั คนสุ่มสี่สุ่มห้า
- สอดคล้องกับความต้องการของรัฐเพือ่ ให้เกิดสันติสุข
- จะได้บรรเทาความไม่สงบ เพราะไม่มกี ารชุมนุ ม
ไม่เห็นด้วย
- พรก. ให้อาํ นาจคนคนเดียวมาก
- ไม่สามารถทําพิธกี รรมทางศาสนาได้
- ประชาชนไม่รูว้ ่า พรก. หมายถึงอะไร ยังขาดความเข้าใจ
- ไม่เห็นด้วย เพราะละเมิดสิทธิมนุษยชน จํากัดสิทธิในการใช้เวลานอกบ้าน
- หากเจ้าหน้าทีต่ าํ รวจทหาร มีความผิด ควรมีบทลงโทษทีช่ ดั เจน
- ควรมีการแปล พรก. เป็ นภาษายาวีดว้ ย
สังเกตการสานเสวนา
(ไม่ม)ี

๑๐๖

กลุ่มที่ ๓ การจัดการศึกษาในพื้นที่
- ผสมการสอนศาสนากับสามัญ จัดให้มภี าษาถิน่ ในหลักสูตรการเรียนการสอน
- ส่งเสริมเทคโนโลยี
- สนับสนุ นให้คนในพื้นทีเ่ ป็ นครู
- ให้เด็ก พุทธ-มุสลิม ได้เรียนร่วมกัน
- ควรเรียน ๒ - ๓ วันต่อสัปดาห์
- ทุกวันศุกร์ให้เด็กมุสลิมได้แต่งกายตามศาสนา ใช้หมวกและผ้าคลุม
- เด็กได้รบั การศึกษาไม่เต็มที่ เพราะสถานการณ์ความไม่สงบในปัจจุบนั
- อยากให้เด็กมีทนุ
- ครูมคี วามสามารถและมีวสิ ยั ทัศน์ทด่ี ี
- สนับสนุ นให้ครูสอนตาฎีกา มีเงินเดือน
- เจ้าหน้าทีค่ วรสํารวจข้อมูลสภาพปัญหาที่แท้จริงจากประชาชน
สังเกตการเสวนา
ทุกคนยังไม่มโี อกาสแสดงความคิดเห็น มีเพียงบางคนทีแ่ สดงความคิดเห็น
กลุ่มที่ ๔ การจัดการศึกษาในพื้นที่
- ควรสอนตาฎีกาให้เท่าเทียมกับ โรงเรียนสามัญ
- ให้โรงเรียนปอเนาะสอนวิชาชีพ เพือ่ จบออกมาจะได้มงี านทํา
- ให้งบประมาณตาฎีกา และมีโครงสร้างหลักสูตรทีช่ ดั เจน
- ใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
- ให้โอกาสได้ศึกษาต่อโดยไม่มกี ารสอบคัดเลือก
- มีการสนับสนุ นเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ และห้องเรียนรูภ้ าษา
- อยากให้มหี อ้ งสมุดประจําหมู่บา้ น
- ครูควรมีความรูค้ วามเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิน่
- จัดอบรมเยาวชนในเรื่องจริยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิน่
สังเกตการสานเสวนา
มีการระดมความคิดเห็นและรับฟังกันดี
สรุปหัวข้อหลักในการศึกษาชุมชนเพือ่ นํ ามาวิเคราะห์ปญั หา มีประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้
- มัสยิด โรงเรียนตาฎีกา ยาเสพติด ไฟฟ้ า ประปา ศาลา ทีอ่านหนังสือประจําหมู่บา้ น เยาวชน
โรงเรียนประถม ถนน การเกษตรเด็กกําพร้า คนชรา สาธารณสุข ความปลอดภัยในหมู่บา้ น

๑๐๗

หลักการแก้ปญั หา
๑. ศึกษาชุมชนเพือ่ รับทราบปัญหา โดยสอบถามจากผูน้ าํ และชาวบ้านในแต่ละหมูบ่ า้ น
๒ . วิเคราะห์ปญั หาว่า เรื่องใดมีความสําคัญเร่งด่วน
๓ . จัดลําดับความสําคัญของปัญหา แล้วแก้ตามความสําคัญ
๔. ทํางานโดยผ่านแกนนําสานสัมพันธ์ ซึง่ ควรจะสรุปปัญหาส่งผ่านไปยังองค์การบริหารส่วนตําบล อําเภอ
จังหวัด สํานักนายกรัฐมนตรี ตามลําดับ
๕. ควรใช้ระบบ PDCA (วางแผน ดําเนินงาน ติดตามประเมินผล ตรวจสอบแก้ไข)
กลุ่มที่ ๕ ความปลอดภัยในพื้นที่
- จัดให้มคี ณะกรรมการในชุมชน เพือ่ สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ ลดความระแวง
ต่อกัน
- ช่วยเป็ นหูเป็ นตาให้ทางการเพือ่ แจ้งเหตุตอ้ งสงสัยให้เจ้าหน้าทีร่ บั ทราบ
- ติดตัง้ ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด ในสถานทีร่ าชการและสถานทีเ่ สี่ยง
- ผูน้ าํ ศาสนาช่วยเป็ นพีเ่ ลี้ยง อบรมเยาวชนไม่ให้เข้าใจศาสนาไปในทางทีผ่ ดิ
- จัดตัง้ หน่วยข่าวกรองในระดับหมูบ่ า้ น
- จัดตัง้ ชุดคุม้ ครองให้ประชาชนที่ไปกรีดยาง เพือ่ เพิม่ รายได้
- เจ้าหน้าทีค่ วรตรวจค้นด้วยความเคารพและให้เกียรติต่อประชาชน
- สือ่ ควรเสนอข่าวเป็ นจริงมากขึ้นโดยไม่ปรุงแต่งเกินจริง
สังเกตการสานเสวนา
(ไม่ม)ี
กลุ่มที่ ๖ ความปลอดภัยในพื้นที่
- สามัคคี เอื้ออาทร ช่วยเหลือกันดูแลความปลอดภัย
- สร้างจิตสํานึกให้มคี วามรักชาติ ศาสนาทุกศาสนา
- มี ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ า้ น ดูแลความปลอดภัย
- สร้างอาชีพให้เยาวชนมีงานทํา จะได้ไม่ตอ้ งระแวงกับเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้น
- จัดกิจกรรมเพือ่ สร้างสัมพันธ์ในชุมชน
- สอดส่องดูแลชุมชน
- สร้างครอบครัวอบอุ่น
- ชักจูงผูห้ ลงผิดให้กลับมาสู่ความสันติ
ผลกระทบของความไม่ปลอดภัย
- รายได้ลดลง
- สภาพจิตใจมีความหวาดระแวงและหวาดกลัว
๑๐๘

- เกิดความแตกแยกระหว่างพุทธและอิสลาม
- ขาดความกระตือรือร้นในการประกอบกิจกรรมต่างๆ
สิง่ ทีช่ ่วยให้เกิดความปลอดภัย
- เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านอย่างจริงใจ
- ให้ทงั้ สองฝ่ ายหันมาเจรจากัน
- อยากให้ทหารจริงใจกว่านี้ เพราะชาวบ้านกลัวทหาร
- อยากให้รฐั ให้โอกาสผูท้ ต่ี อ้ งการกลับใจ
- รัฐควรออกแถลงข่าวการจับกลุ่ม เพือ่ ให้เกิดความกระจ่างชัด
สังเกตการสานเสวนา
(ไม่ม)ี
สรุป จากเหตุการณ์ความไม่สงบและความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ อยากให้รฐั ลงมาช่วยเหลืออย่าง
จริงจัง แก้ปญั หาให้ถูกจุด
กลุ่มที่ ๗ การเยียวยาจิตใจและสถานการณ์
สถานการณ์ปจั จุบนั
- ประชาชนมีรายได้นอ้ ย สินค้าราคาสูงขึ้น
- มีการกูน้ อกระบบ
- มีปญั หายาเสพติ
- มีความหวาดระแวงซึง่ กันและกัน ไม่มใี ครกล้าพูด เพราะไม่แน่ใจว่าใครเป็ นพวกใครบ้าง
- สร้างเครือข่ายสัมพันธ์ โดยประชาชน เพราะคนในพื้นทีร่ ูค้ วามต้องการและมีจติ ใจทีจ่ ะทําให้คนใน
พื้นทีม่ ากกว่าเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ มาจากต่างพื้นที่
- ส่งเสริมเศรษฐกิจ และอาชีพ การรวมตัวกันของกลุม่ ออมทรัพย์
- ดูแลผูส้ ูงอายุ
- ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแผนการเยียวยาอย่างแท้จริง ไม่ใช่ให้ประชาชนให้แต่ขอ้ มูล และ
ต่อจากนัน้ ก็ไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอีก
- ต้องการทุนการศึกษาสําหรับเยาวชน
สิง่ ทีอ่ ยากให้รฐั ช่วยเหลือ
- อยากมีงานทํา
- จัดให้มกี ารกูใ้ นระบบเท่าเทียมกัน
- มีสถานทีย่ ดึ เหนี่ยวจิตใจให้เข้มแข็ง
- รูส้ กึ เครียดกับเหตุการณ์(ร้อยละ ๗ ๕) จึงอยากมีเวลาทํางานอย่างเต็มที่
- อยากให้รฐั มองเห็นความสําคัญ และพัฒนาศักยภาพของผูน้ าํ

๑๐๙

การมีส่วนร่วมในการเยียวยาของชุมชน
ให้ขอ้ มูลข่าวสารกับหน่วยงานที่รบั ผิดชอบโดยตรงอย่างทัว่ ถึง
สังเกตการสานเสวนา
มีความคุน้ เคยแม้เพิง่ ได้พบกัน
กลุ่มที่ ๑๐ การมีสว่ นร่วมในการกําหนดยุทธศาสตร์ปตั ตานี
๑. ยุทธศาสตร์ปตั ตานีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมาก เนื่องจาก
- สร้างรายได้แก่ทอ้ งถิน่
- ลดปัญหาการว่างงาน
- ไม่ตอ้ งไปทํางานนอกพื้นที่
- สามารถสร้างงานในรูปกลุม่ องค์กร สหกรณ์
- ตอบสนองความต้องการในด้านการศึกษา
- ให้รฐั ส่งเสริมเงินลงทุนในการพัฒนาอาชีพ การศึกษา และผลผลิตทางการเกษตร
๒ . ยุทธศาสตร์ปตั ตานีสามารถมีส่วนร่วมแก้ปญั หาชุมชนได้
๓ . ปัญหาชุมชน
- ประชาชนยังไม่มคี วามพร้อมทัง้ ทางด้านวัตถุดบิ บุคลากร ตลอดจนด้านการบริหารจัดการ
- ขาดงบประมาณทีส่ มดุล และเพียงพอกับความต้องการ
- ขาดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
๔. ชุมชนสามารถทําให้ยุทธศาสตร์บรรลุเป้ าหมายโดย
- สร้างองค์กรให้เข้มแข็ง
- สถานการณ์อยู่ในความสงงบปลอดภัย
- ภาครัฐติดตามและสนับสนุ นอย่างต่อเนื่อง
- จัดการประกวดเพือ่ เป็ นแรงกระตุน้
- ใช้เทคโนโลยีให้ทนั กับโลกปัจจุบนั
สรุป

สานเสวนาจะช่วยสร้างสันติสุข เนื่องจากการฟังจะช่วยแปรเปลี่ยนความไม่เข้าใจที่มตี ่อกัน การใช้
หลักการสานเสวนา จะช่วยให้ชุมชนสามารถพัฒนาไปร่วมกัน โดยเริ่มใช้กบั ตนเอง ครอบครัว ชุมชน แล้ว
พัฒนาต่อไป นอกจากนัน้ สานเสวนายังเป็ นการฝึ กตน ด้วยการพัฒนาจิตวิญญาณภายใน

๑๑๐

อบรมการสานเสวนานักจัดรายการวิทยุ ภาคภาษามลายูในสามจังหวัดภาคใต้
วันที่ ๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น.
ณ ห้องมะปราง คณะสังคมศาสตร์ และมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีได้จดั ให้มกี ารอบรมการสานเสวนานักจัดรายการวิทยุ ภาคภาษามลายูในสามจังหวัดภาคใต้
ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผาวิทยากรสานเสวนาได้บรรยายทบทวนกระบวนการสานเสวนา ว่า
สังคมทัว่ ไปมีความหลากหลาย ทุกคนก็คิดว่าสิง่ ที่ตวั เองเป็ น สิง่ ทีต่ วั เองเชื่อ เป็ นสิง่ ทีด่ ีทส่ี ุด จึงทําให้สงั คมเกิด
ปัญหา วิธกี ารสานเสวนาจึงสามารถทําให้คนคุยกันได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่าง และว่าการสานเสวนา
เป็ นการฟังอย่างลึกซึ้ง โดย ฟังตัวเอง ฟังคนอื่น และฟังความเงียบเพือ่ ให้เข้าใจตนเอง รวมทัง้ ทบทวนกฎ ๑๐
ข้อของการสานเสวนา คือ ๑) ซือ่ สัตย์และจริงใจต่อจุดยืน ๒ ) ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ๓ ) มี
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์เท่าเทียมกัน ๔) คุยในระดับเดียวกัน เพือ่ หลีกเลีย่ งการพูดคนละเรื่องเดียวกัน
๕) บอกจุดยืนชัดเจน ๖) ไม่ด่วนสรุปความเชื่อของคนอื่น ๗) ถ้ามีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึ้น ก็ให้เกิดขึ้นโดย
อัตโนมัติ โดยธรรมชาติ ๘) ต้องเชื่อใจ ต้องให้เกียรติซง่ึ กันและกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ๙) เปิ ดโอกาสให้เรา
ได้ใคร่ครวญพิจารณาถึงจุดยืนของเรา ๑๐) ทดลองข้ามวัฒนธรรม
สรุปผลการอบรม
เนื่องจากสังคมมีความแตกต่างและความหลากหลาย ซึง่ ความหลากหลายนัน้ มีทงั้ ความเหมือนและ
ความต่าง มนุ ษย์เราแตกต่างกันในด้าน ภาษา เชื้อชาติ วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนา เป็ นต้น
ปัจจุบนั นี้เราหลีกเลีย่ งความแตกต่างได้ยาก เพราะโลกาภิวตั น์ คือ โลกทัง้ โลกกลายเป็ นโลกเดียวกัน เนื่องจาก
มีความก้าวหน้าทางการคมนาคมขนส่ง การติดต่อสือ่ สาร และวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี คนที่แตกต่างกันจึงมี
โอกาสทีจ่ ะต้องอยู่ร่วมกันและปฏิสมั พันธ์กนั ในท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย เราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ได้เช่นไร
โดยทัว่ ไปแล้ว ทุกคนมีแนวโน้มทีจ่ ะคิด ทํา พูด ว่าภาษา วัฒนธรรมและความเชื่อของตนนัน้ ดีทส่ี ุด
ถูกต้องทีส่ ุด ด้วยกันทัง้ สิ้น (exclusivism) นัน่ เป็ นเรื่องธรรมดาทีเ่ กิดขึ้น แต่ถา้ ทุกคนคิดแบบเดียวกันนี้ จะ
เกิดอะไรขึ้น เราก็อาจคิดว่า
- ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อของผูอ้ ่นื นัน้ ไม่ดี ของเราดีทส่ี ุด
- ไม่จาํ เป็ นต้องพูดคุย เรียนรู ้ ภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อทีต่ ่างออกไป
วิธีคิดแบบยอมรับพหุลกั ษณะ (pluralism) ซึง่ มีหลักการดังนี้
๑๑๑

๑. ยอมรับความมีตวั ตน ความแตกต่างของผูอ้ ่นื ด้วยความเคารพ และสัมพันธ์กนั แบบเขาเป็ นเขา
เพราะความหลากหลายมีอยู่และไม่อาจหลีกเลีย่ งได้
๒.ยอมรับในคุณค่าความเชื่อและวิถวี ฒั นธรรมของผูอ้ ่นื ทุกความเชื่อและวัฒนธรรมนัน้ มีประโยชน์
นํามาซึง่ ความสุขและสันติสาํ หรับชีวติ แต่ละคนได้ทงั้ สิ้น
เมือ่ เกิดความยอมรับดังนี้ได้ในเบื้องต้น เราก็จะปฏิบตั ิต่อผูอ้ ่นื ด้วยหลักการ ดังต่อไปนี้
๑. เราต้องการให้ผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ ่อเราอย่างไร เราก็จะปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ต่อเขา
๒. เราไม่ตอ้ งการให้ผูอ้ ่นื ปฏิบตั ิต่อเราอย่างไร เราก็จะไม่ปฏิบตั อิ ย่างนัน้ ต่อเขา
ในความเชื่อของแต่ละศาสนา ล้วนมีคาํ สอนทีเ่ รียกว่า “จริยธรรมโลก” (a Global Ethic) ดังนี้
- เคารพคุณค่าของทุกชีวติ (have a respect for all life)
- ปฏิบตั ติ ่อผูอ้ ่นื ด้วยความซือ่ สัตย์และยุติธรรม (deal honestly and fairly)
- คิด ทํา พูด ในสิง่ ที่ “จริง” (speak and act truthfully)
- เคารพและเมตตากรุณาซึง่ กันและกัน (respect and love one another)
เราต่างก็ยงั มีขอ้ จํากัด และยังไม่ถงึ จุดหมายทางศาสนาทัง้ สิ้น เราล้วนเป็ นเพือ่ นมนุ ษย์ทอ่ี ยู่ในสถานการณ์
เดียวกัน แม้เราจะมีภาษา วัฒนธรรม ความเชื่อแตกต่างกัน แต่ในแง่ความเป็ นมนุษย์แล้ว เขาไม่ต่างจากเรา เรา
ไม่ต่างจากเขา เราจึงเป็ นพีน่ อ้ งกัน
กระบวนการสานเสวนา (Dialogue) คืออะไร
เดวิด โบห์ม (David Bohm) ให้ความหมายของการสานเสวนา ไว้ว่า
การสานเสวนา หมายถึง การตัง้ ใจฟังความหมายทีเ่ กิดจากการฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening)
การฟังในทีน่ ้ ีหมายถึง ..
๓. ฟังตัวเอง
๔. ฟังคนในกลุม่
๕. ฟังความเงียบ
๖. ฟังผลของการฟังทีเ่ กิดจากการฟังตัวเอง และการฟังคนอื่นในกลุ่ม
โดยมีเป้ าหมายเพือ่
๗. เพือ่ ค้นหาความหมายด้วยกัน
๘. เพือ่ ให้ได้การมีส่วนร่วม
๙. เพือ่ ให้เกิดการยึดเหนี่ยวแท้จริง
การฟังอย่างลึกซึ้ง จะข้ามพ้นอคติ ทีม่ องว่าความคิดของอื่นนัน้ ผิด มีความคิดของเราเท่านัน้ ทีถ่ ูกต้อง
๑๑๒

เราฟังเพือ่ ทีจ่ ะเรียนรูค้ วามคิดของคนอื่น หากความคิดของเขาไม่เหมือนเรา อาจเป็ นเพราะเขามีความคิดตรง
ข้ามกันกับเรา หรือมีความคิดแตกต่างไปจากเรา
การสานเสวนา สามารถทําได้ใน ๓ ระดับคือ
๑. ระดับคําสอน หรือหลักการ (Dialogue of Doctrine)
๒. ระดับประสบการณ์ (Dialogue of Experience)
๓. ระดับร่วมแก้ปญั หาร่วมกัน (Dialogue of Life)
ใครบ้างที่สามารถเข้าร่วมการสานเสวนาได้
ทุกคนสามารถเข้าร่วมการสานเสวนาได้
กติกา ‘การสานเสวนา’
ท่าทีสาํ หรับเริ่มต้นการสานเสวนาประกอบด้วย
๑. เปิ ดใจกว้าง เพือ่ เรียนรู ้ เติบโต เปลีย่ นแปลง และความร่วมมือในการปฏิบตั ิ
๒. หลีกเลีย่ งการครอบงํา หรือความคิดว่า ‘ฉันเหนือว่า’ หลีกเลีย่ งความรูส้ กึ ว่าตนด้อยกว่าผูอ้ ่นื
สานเสวนา เป็ นปฏิสมั พันธ์ท่ที งั้ สองฝ่ ายต่างแบ่งปันและรับอย่างเท่าเทียมกัน
๓. มีความซือ่ สัตย์และจริงใจ หลีกเลีย่ งการยอมรับแบบขอไปที (lazy tolerance) มีความไว้เนื้อเชื่อ
ใจกันและกัน
๔. พูดในระดับเดียวกัน หากผูอ้ ่นื พูดในหลักการเราก็จะตอบในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับหลักการ หาก
ผูอ้ ่นื พูดในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบตั ิ เราก็จะตอบในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบตั ิ แต่ไม่ว่าจะ
เป็ นผูท้ ่ที าํ งานในระดับหลักการหรือระดับปฏิบตั ิ (ประสบการณ์) ก็สามารถทีจ่ ะเรียนรูซ้ ง่ึ กันและ
กันได้
๕. บอกจุดยืนของตนเองให้ชดั เจน และฟังเพือ่ เรียนรูแ้ ละทําความเข้าใจจุดยืนของผูอ้ ่นื ด้วยใจที่
กล้าหาญและเปิ ดกว้าง
๖. ไม่ด่วนสรุปความเชื่อและจุดยืนของผูอ้ ่นื เร็วเกิน หลีกเลีย่ งอคติและการตัดสินคนอื่นก่อนทีจ่ ะ
ฟังเขาอธิบาย
๗. แบ่งปัน ทําให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยความเสมอภาค อาจมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึ้นได้ หลีกเลีย่ ง
การครอบงําคนอื่นให้เปลีย่ นแปลง (win-over conversion) ไม่ครอบงําแต่ให้ความสําคัญผูอ้ ่นื
เท่ากันกับตน (win-win conversion; equal empowerment) ผูท้ าํ เสวนามีสถานภาพในการ
เรียนรูเ้ ท่าเทียมกัน การเปลีย่ นแปลงไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของการสานเสวนา หากจะมีการ
เปลีย่ นแปลงเกิดขึ้น ต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือตามความสมัครใจ
๘. เชื่อใจและให้เกียรติซง่ึ กันและกัน ไม่มวี าระซ่อนเร้น (hidden agenda)
๙. กล้าพอทีจ่ ะวิจารณ์ความคิด ความเชื่อ ของตนและของกลุม่ ตน (self critical) ในกลุม่ สาน
เสวนาทีม่ คี ุณธรรม (a virtuous circle)

๑๑๓

๑๐. ลอง ‘ข้ามวัฒนธรรม’ เพือ่ เข้าใจผูอ้ ่นื ด้วยความเห็นอกเห็นใจ (passing over) แล้วข้ามกลับมา
วัฒนธรรมตนเอง (passing back)
“การสานเสวนาเป็ นการเกื้อกูลแต่ไม่กา้ วก่าย และเข้าใจแต่ไม่ปะปน”
ประสบการณ์นักจัดรายการ และการจัดการปัญหาจากการโทรศัพท์เข้าร่วมรายการของผูฟ้ งั
สถานการณ์
การจัดการปัญหา
รายการใต้สนั ติสุข : ผูโ้ ทรศัพท์เข้ารายการมีพ้นื ฐาน บอกกติกาก่อนรับฟังความคิดเห็น
- ไม่พาดพิงถึงบุคคลทีส่ าม
และมุมมองปัญหาแตกต่างกัน
- ไม่ใช้อารมณ์ อยู่บนพื้นฐานของเหตุผล
- ไม่มผี ดิ ไม่มถี กู
- ทุกคนมีสทิ ธิแสดงความคิดเห็น
ผ่อนคลายสถานการณ์ตอนเริ่มรายการด้วยข่าวดีๆ ก่อน
ให้เกียรติผูฟ้ งั
รายการแสงธรรม ศูนย์กระจายข่าวประจํามัสยิด : ไม่ เตรียมหัวข้อก่อนจัดรายการ
เตรียมพร้อมสําหรับคําถามทีอ่ าจมีในรายการ
ค่อยมีปญั หา
ผูจ้ ดั รายการควรมีประสบการณ์
ขออภัยเมือ่ เกิดความผิดพลาด
ต้องเตรียมหัวข้อ สําหรับการอภิปราย
รายการแสงธรรม : ไม่มปี ญั หา ผูฟ้ งั โทรศัพท์เข้ามา
เคารพความคิดของแต่ละคน ไม่ตดั สินถูกผิด ใช้หลักสามัคคี นํา
ข้อเสนอไปเป็ นบทเรียนและนําไปคิดต่อ
รายการแสงธรรม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา ให้แสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์จงึ ไม่มขี อ้ โต้แย้ง
เขต ปัตตานี, สานใจไทยหนึ่งเดียว
พูดคุยประเด็นปัญหาความทุกข์ยาก ความต้องการ
รายการรอบรัว้ ชายแดนใต้, ศู นย์กระจายข่าวประจํา ผูจ้ ดั รายการมีความเป็ นกลาง ฟัง ไม่ตอบโต้ มีมารยาททีด่ ี มอง
มัสยิด บอกข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมัสยิด
ความแตกต่างเป็ นเรื่องธรรมชาติ เปิ ดโอกาสให้ทุกสายได้พูด รับ
ฟัง หากไม่อาจแก้ปญั หาได้ก็เสนอแนะผูร้ ู ้
ทําใจกว้าง ยอมรับข้อคิดเห็นของผูอ้ น่ื
รายการศูนย์กระจายข่าวประจํามัสยิด : ไม่ได้รบั สาย ใช้ ใช้หลักเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์
ผูจ้ ดั รายการมีความรูจ้ ริง สามารถเชื่อมโยงกับบริบทสังคมได้ มี
กับการประชุมมากกว่า
ความใจกว้างเปิ ดรับฟังทุกความคิดเห็น
ความเข้าใจทางศาสนามีหลักอัลกุรอาลอยู่ แต่อาจมีการแบ่งฝัก
แบ่งฝ่ ายทําให้เข้าใจไม่ตรงกัน หรือมีความเข้าใจแตกต่างกัน
ศาสนาอิสลามเป็ นศาสนาทีย่ อมรับความหลากหลาย ไม่ได้มองว่า
ดีกว่าศาสนาอืน่
๑๑๔

นักจัดรายการวิทยุ มีบทบาท มีสว่ นร่วมในการสร้างสันติสุขในสังคมได้อย่างไร
๑. มีจดุ ยืนและมันคง
่
๒. มีความเป็ นกลาง
๓. มีการเตรียมตัวก่อนพูด มีขอ้ มูลเพียงพอ พูดอย่างมีเป้ าหมาย
๔. เปิ ดให้ผูฟ้ งั พูดถึงปัญหาและร่วมแก้ปญั หาด้วยสันติวธิ ี
๕. ต้องใช้ “ศาสตร์” และ “ศิลป์ ” เพือ่ สร้างสันติสุข
- ใช้ฐานความรูท้ ม่ี ี เช่น การประชาสัมพันธ์ ศาสนา การสานเสวนา ฯลฯ
- สร้างความเข้าใจอย่างกว้างขวาง ด้วยการสือ่ สารทางเดียว
- ใช้การสือ่ สารสองทาง ตามหลักสานเสวนา
๖. เข้าร่วมงานต่างๆ เช่น ประชาคม พิธกี ร ฯลฯ โดยนําหลักการสานเสวนาไปประยุกต์ใช้
๗. ไม่พดู กระทบฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งพูดอย่างจริงใจมีความซือ่ สัตย์ ใช้ภาษาทีอ่ ่อนน้อมและเหมาะสมกับเวลา
๘. ใช้ภาษา นํา้ เสียง ใช้หลักการสานเสวนา รับฟังและยอมรับความคิดเห็น
๙. ส่งเสริมวัฒนธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ให้เกิดความเคารพซึง่ กันและกัน และสันติ
๑๐. มีจติ ใจทีอ่ ยากเรียนรูช้ มุ ชน สังคม และสามารถเชื่อมโยงบริบทต่างๆ ทางสังคมได้
๑๑. ปรับปรุงตัวเองหากมีขอ้ ผิดพลาดก็พร้อมจะขออภัย และหาข้อมูลใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
๑๒ . พูดด้วยสติและผ่านการกลันกรอง
่
พูดในเรื่องที่ตนมีความรู ้
๑๓ . มีกฎหมายรองรับสิทธิ หน้าที่ ของนักจัดรายการ
๑๔. จัดรายการด้วยหัวใจ ไม่ใช่เพือ่ แสวงหาชื่อเสียง
๑๕. ตระหนักในบทบาทและอิทธิพลของตนทีอ่ าจมีผลกระทบต่อชุมชน
๑๖. รับผิดชอบในสิง่ ที่ตนกระทํา จัดรายการด้วยไหวพริบและอย่างมีจรรยาบรรณ
๑๗. ตัง้ สติ รับฟังอย่างลึกซึ้ง และจะได้ไม่พดู ผิดพลาด
๑๘. ตัง้ ประเด็นในการพูดคุย เพือ่ กําหนดขอบเขตการพูดคุย
๑๙. หากมีการแสดงความคิดเห็นที่รุนแรง ให้ดงึ เวลาให้ชา้ ลง ก่อนเปิ ดสายใหม่เข้ามา ไม่ปล่อยให้
เกิดการตอบโต้ พยายามลดความไม่พอใจ
๒๐. พูดในสิง่ สร้างสรรค์ พูดความจริง พูดสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ เพือ่ สร้างเสริมสันติสุข
๒๑. นักจัดรายการสามารถสือ่ สารเรื่องทีห่ นักและยากให้น่าฟัง เปิ ดโอกาสให้ผูฟ้ งั ได้แลกเปลีย่ น
ซึง่ จะส่งผลดีต่อการจัดการสถานการณ์ในปัจจุบนั
๒๒. ปฏิบตั ติ ามหลักการสานเสวนา
๒๓. ประยุกต์แนวคิดสมานฉันท์กบั หลักคําสอนอิสลาม
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
น่าจะมีการเตรียมความพร้อมให้กบั นักจัดรายการ ด้วยการเสริมสร้างความรูเ้ รื่องการจัดรายการภาค
ภาษามลายูและการสานเสวนา
๑๑๕

อบรมการสานเสวนานักจัดรายการวิทยุ ภาษาไทยในสามจังหวัดภาคใต้
๑๕ มิถนุ ายน ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โดย: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีได้จดั ให้มกี ารอบรมการสานเสวนาเพือ่ สร้างความเข้าใจ รวมทัง้ ส่งเสริมการใช้กระบวนการสานเสวนา
ให้แก่นกั จัดรายการวิทยุ ภาษาไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยได้รบั เกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็ นประธานกล่าว
เปิ ดงาน
วัตถุประสงค์ของการสานเสวนาในครัง้ นี้เพือ่ ให้นกั จัดรายการวิทยุผูซ้ ง่ึ มีบทบาทในฐานะสือ่ ทีม่ ี
ความสําคัญ ได้นาํ กระบวนการสานเสวนาไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน อันจะนํามาซึง่ ความสมานฉันท์ ความ
สันติในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิทยากรในการสานเสวนาในครัง้ นี้ได้แก่ ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผาได้บรรยายทบทวน
กระบวนการสานเสวนา ว่าสังคมในปัจจุบนั มีลกั ษณะเป็ นสังคมพหุลกั ษณ์ ทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลาย วิธกี าร
สานเสวนาจึงสามารถทําให้คนคุยกันได้อย่างมีความสุขบนความแตกต่าง การสานเสวนาเป็ นการฟังอย่างลึกซึ้ง
โดย ฟังตัวเอง ฟังคนอื่น และฟังความเงียบเพือ่ ให้เข้าใจตนเอง รวมทัง้ ทบทวนกฎ ๑ ๐ ข้อของการสานเสวนา
คือ ๑) ซือ่ สัตย์และจริงใจต่อจุดยืน ๒ ) ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ๓ ) มีศกั ดิ์ศรีของความเป็ น
มนุ ษย์เท่าเทียมกัน ๔) คุยในระดับเดียวกัน เพือ่ หลีกเลีย่ งการพูดคนละเรื่องเดียวกัน ๕) บอกจุดยืนชัดเจน
๖) ไม่ด่วนสรุปความเชื่อของคนอื่น ๗) ถ้ามีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึ้น ก็ให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยธรรมชาติ
๘) ต้องเชื่อใจ ต้องให้เกียรติซง่ึ กันและกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา ๙) เปิ ดโอกาสให้เราได้ใคร่ครวญพิจารณาถึง
จุดยืนของเรา ๑๐) ทดลองข้ามวัฒนธรรม

๑๑๖

เวทีสานเสวนาเรือ่ ง กระบวนการมีสว่ นร่วมและแก้ไขปัญหาโดยสันติวธิ ี

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น.
ณ ป่ าชุมชน (สมุนไพร) หมู่ท่ี ๔ ตําบลท่าเรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
โดย: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน
เพือ่ สุขภาวะของบุคคลและชุมชน มูลนิธสิ าธารณสุข

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคม
ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนเพือ่ สุขภาวะของบุคคลและชุมชน มูลนิธิสาธารณสุข ได้จดั ให้มเี วที
สานเสวนาเพือ่ ฟื้ นฟูความสมานฉันท์ของชุมชน “กระบวนการสานเสวนาการมีส่วนร่วมแก้ปญั หาของชุมชน”
ขึ้นเพือ่ ใช้กระบวนการสานเสวนาในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งของชุมชนอย่างสันติ
จุดมุง่ หมายของการจัดเวทีสานเสวนาในครัง้ นี้เพือ่ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างนิคมสร้างตนเอง
อําเภอโคกโพธิ์ ที่ถมที่รุกลํา้ เข้าไปในเขตป่ าชุมชน และชาวบ้านผูอ้ าศัยประโยชน์จากป่ าชุมชน
วิทยากรสานเสวนาคือ ผศ.ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา และคณะเดินทางลงพื้นทีจ่ ริงเพือ่ เก็บข้อมูล
ศึกษาปัญหา เงือ่ นไข ปัจจัยต่างๆ จากนัน้ เชิญผูท้ เ่ี กี่ยวข้องเข้าร่วมสานเสวนา ซึง่ ประกอบด้วยผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากปัญหาทัง้ สองฝ่ ายคือเจ้าหน้าทีน่ ิคมสร้างตนเองอําเภอโคกโพธิ์ และชาวบ้านท่าเรือ นักกฎหมาย
เจ้าหน้าทีส่ าํ นักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
การสานเสวนาเริ่มจากวิทยากรสานเสวนาคือ ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา กล่าวถึงวัตถุประสงค์
ของการสานเสวนาในครัง้ นี้ คือ เพือ่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาเงือ่ นไข ฟื้ นฟูความสามนฉันท์ และ
ส่งเสริมขยายความสามนฉันท์ในอนาคต จากนัน้ บรรยายนํากฎกติกาของการสานเสวนา วิทยากรยังเน้นยํา้ การ
ฟังอย่างลึกซึ้ง อย่างเปิ ดกว้าง ใจกว้าง เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทุกคนมีศกั ดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์เท่าเทียมกัน ตาม
หลักเบื้องต้นทีว่ ่า อยากให้คนอื่นทําอย่างไรกับเรา เราก็ตอ้ งทําอย่างนัน้ กับเขาด้วย
ชาวบ้านและเจ้าหน้าทีต่ ่างชี้แจงเงือ่ นไข ปัจจัยของแต่ละฝ่ าย จนนําไปสู่ขอ้ สรุปทีว่ ่า ทางนิคมสร้าง
ตนเองจะแจ้งข้อมูลแก่ชาวบ้านทุกครัง้ และเห็นพ้องทีจ่ ะรักษาป่ าชุมชนไว้ โดยขอนําข้อเรียกร้องทีช่ าวบ้านขอ
เลือ่ นเขตลําคลองให้ห่างออกมาราว ๒ เมตรเพือ่ ให้เป็ นที่ป่าชายเลนอนุ บาลสัตว์นาํ้ เข้าที่ประชุมของนิคมสร้าง
ตนเองก่อน
หลังจากเสร็จสิ้นการสานเสวนาทัง้ ชาวบ้าน และเจ้าหน้าทีน่ ิคมสร้างตนเองต่างร่วมรับประทานอาหาร
ซึง่ นํามาจากทรัพยากรธรรมชาติของป่ าชุมชน กระบวนการสานเสวนาจึงเป็ นการแก้ปญั หาโดยสันติวธิ อี ย่าง
แท้จริง

๑๑๗

สรุปผลการอบรม
วัตถุประสงค์
๑. การมีส่วนร่วมของชุมชน
๒. ศึกษาเงือ่ นไข ฟื้ นฟูความสมานฉันท์
๓. ส่งเสริม ขยายความสมานฉันท์ในอนาคต
นํ ากระบวนการเสวนาโดย ผศ. ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
การสานเสวนา หมายถึง การทีม่ คี นตัง้ แต่ ๒ คนขึ้นไป มีเหตุผลและเชื่อต่างกัน เชื่อว่าสิง่ ที่ตนเอง
คิดดีทส่ี ุด ถูกต้องที่สุด มาคุยกัน แล้วเราจะคุยกันอย่างไรทีจ่ ะไม่ให้ทะเลาะกัน ผิดใจกัน ยังเป็ นมิตรทีด่ ีต่อ
กัน แม้จะมีจดุ ยืนต่างกัน แต่เราสามารถอยู่ดว้ ยกัน ดังนัน้ เราต้องมาคุยกันด้วยเหตุดว้ ยผล คุยกันอย่างมิตร
เพือ่ ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติตลอดไป
ความแตกต่างเป็ นเรื่องปกติ แต่ถา้ เราเชื่อต่างกัน แล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไร
ดังนัน้ ถ้าเรามีความคิดทีต่ ่างกัน เบื้องต้นเราต้องคิดก่อนว่า “ถ้าเราอยากให้คนอื่นทําอย่างไรกับเรา เราก็ตอ้ งทํา
อย่างนัน้ กับเขาด้วย”
หลักและกฎกติกาของการสานเสวนา
๑. เราต้องใจกว้าง เปิ ดใจรับฟัง ฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังอย่างตัง้ ใจ เพือ่ เรียนรู ้ เพราะแต่ละฝ่ ายสามารถที่
จะมีความคิดต่างกันได้
๒. เราต้องเจริญเติบโตด้านความคิด เพือ่ ทีจ่ ะได้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
๓. ลดความรูส้ กึ เหนือกว่า ตํา่ กว่า หรือด้อยกว่า แต่เราเท่าเทียมกัน เสมอภาคกันและเคารพซึง่ กัน
และกัน
๔. ปรับสิง่ ทีจ่ ะพูดให้ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็ นระดับนโยบาย หรือระดับของรัฐ
๕. จะไม่มใี ครครอบงําการสานเสวนา
๖. เราต้องมีสติยอมรับความจริง ไม่มที ฐิ ิ
๗. เราต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจ ว่าเราไม่ใช่ศตั รูกนั เราแค่มคี วามคิดที่แตกต่างกันเท่านัน้ เอง
ประเด็นในการสานเสวนา
ชาวบ้าน ตําบลท่าเรือ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้ขอพื้นทีจ่ าํ นวน ๑๑ ไร่ จากนิคมสร้าง
ตนเองอําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี สําหรับเป็ น “ป่ าชุมชน” ของหมูบ่ า้ น ปัจจุบนั นิคมสร้างตนเองฯได้มกี าร
ไถเกลีย่ ที่ดนิ บริเวณใกล้เคียงและมีแนวโน้มว่าจะลํา้ เข้าไปในเขตป่ าชุมชนดังกล่าวด้วย ชาวบ้านในพื้นทีจ่ งึ เกิด
ความวิตกกังวล อีกทัง้ ทางนิคมสร้างตนเองฯก็ไม่เคยแจ้งชาวบ้านเลยว่าจะใช้พ้นื ที่ส่วนที่กาํ ลังไถเกลีย่ นี้ทาํ อะไร

๑๑๘

ใช้แค่ไหน และต้องใช้ท่บี ริเวณป่ าชุมชนของชาวบ้านด้วยหรือไม่ จึงเป็ นเหตุให้เกิดความไม่เข้าใจกันระหว่าง
ชุมชนกับนิคมสร้างตนเองอําเภอโคกโพธิ์
เหตุผลของชาวบ้าน
๑. ไม่อยากให้ทาํ ลายป่ า
- ป่ าตรงนี้มสี มุนไพร มีผกั หากทําลายป่ านี้ทกุ อย่างก็จะหมดไป ได้ตน้ ปลูกไม้และสมุนไพรเพิม่ อีก
หลายชนิด นอกจากหมูท่ ่ี ๔ แล้วยังมี หมู่ท่ี ๒ , ๓ จากตําบลบาโกระ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี และพื้นที่ใกล้เคียงมาใช้ประโยชน์จากป่ านี้ดว้ ย
- มีมะตูม พริกไทย ว่านชักมดลูก ผักหวานป่ า กะพ้อ กระจูด ต้นไผ่ ชะมวง กําแพง ๗ ชัน้ ย่านเอ็น
ม้า ย่านลิเภา กระจูด เห็ดเสม็ด และอีกมาก หากป่ าตรงนี้ถกู ทําลาย ชาวบ้าน ก็ตอ้ งซื้อ บางอย่างหา
ยากและราคาแพง
- ควรรักษาป่ านี้ไว้ให้ชมุ ชนของเราได้ใช้ประโยชน์ ให้ลูกหลานได้มาดู มารูจ้ กั
- นอกจากต้นไม้ สมุนไพรแล้ว ยังมีลงิ งู เหลือม กระรอก อยากจะอนุรกั ษ์ป่าส่วนนี้ไว้ให้ลูกหลานได้
ศึกษา อีกทัง้ ชาวบ้านก็ได้ใช้สอย เล้าเป็ ดขาดไม้ไผ่ท่อนสองท่อน ก็มาตัดเอาในป่ านี้ได้เพราะทุกคน
เป็ นเจ้าของ เราตัดแต่ทจ่ี าํ เป็ น แล้วเราก็มกี ฎ มีการปลูกป่ าเพิม่ เติมด้วย
- ย้อนไปประมาณ ๓๐ ปี ทแ่ี ล้ว อุดมสมบูรณ์มากมีจระเข้ดว้ ย ปัจจุบนั ก็ยงั มีโพรงให้เห็นอยู่ สมควรจะ
อนุ รกั ษ์ไว้เป็ นป่ าชายเลนด้วย เมือ่ ก่อนคลองกว้างเกือบ ๑๐๐ เมตร ทอดแหแค่หา้ หก ครัง้ ก็ได้ปลา
เกือบ ๒ ปี บ๊ ป่ านี้เป็ นทีเ่ ดียวที่มเี ห็ดเสม็ดมากทีส่ ุด ชาวบ้านพอว่างจากตัดยางก็มาเก็บเห็ดเสม็ดไป
ขาย กิโลละ ๘๐ บาท เป็ นรายได้เสริม
- ไม่เคยทําประชาพิจารณ์ ป่ าหมด ทีท่ าํ มาหากินก็หมด คนในหมู่ท่ี ๔ ไม่เคยรูเ้ รื่องทีเ่ ปิ ดให้จองทีท่ าํ
กินเลย และตอนนี้ก็ยงั ไม่รูว้ ่าดุนป่ า เพือ่ ทําอะไร อยากได้คาํ ตอบทีช่ ดั เจน
เหตุผลของนิ คมสร้างตนเองอําเภอโคกโพธิ์
๑. ได้รบั คําสัง่ จากส่วนกลางให้สาํ รวจพื้นทีเ่ พือ่ จัดสรรทีด่ นิ ให้ผูล้ งทะเบียนคนจน
- สํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องได้มอบอํานาจให้ทางนิคมสร้างตนเองฯดูแล
แต่มขี อ้ แนะนําพวกว่าก่อนอื่นควรจะสํารวจพื้นทีจ่ ริงๆว่าบริเวณทีต่ อ้ งการเก็บไว้เป็ นป่ าชุมชนจํานวน
เท่าไหร่ ตัง้ เป็ นคณะกรรมการ แล้วทําหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษรยืน่ ความประสงค์ขอเป็ นป่ าชุมชน
ทีส่ าํ นักงานทรัพยากรฯ แต่ทงั้ นี้ ต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของทีด่ ว้ ย วิธีทด่ี ีทส่ี ุดคือลองเข้า
พบท่านนายอําเภอโคกโพธิ์ แล้วนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ โดยให้ทางนิคมสร้างตนเองฯได้รบั ทราบด้วย
เพราะทีผ่ ่านมาทราบว่าทางชุมชนเองก็ยงั ไม่ได้คุยกันแบบเป็ นเรื่องเป็ นราว
- เนื่องจากส่วนกลางได้มคี าํ สัง่ ให้สาํ รวจพื้นทีน่ ิคมทีว่ ่างเปล่าเพือ่ ที่จะสร้างทีอ่ ยู่อาศัยให้กบั ผูท้ ่ี
ลงทะเบียนคนยากจนไว้ ซึง่ ในเขตอําเภอโคกโพธิ์มจี าํ นวน ๔๐๐ คน แต่ยงั ไม่ได้ทาํ การคัดเลือกว่า
๑๑๙

จะได้ใครจํานวนกี่คน จึงจําเป็ นต้องส่งรายงาน อีกทัง้ พื้นที่ทท่ี าํ การไถเกลีย่ ไปแล้วตอนนี้นนั้ ก็เป็ น
พื้นทีว่ ่างเปล่าจริงๆและในส่วนของพื้นทีท่ ช่ี าวบ้านบอกว่าอยากเก็บไว้ให้เป็ นป่ าชุมชนนัน้ ทางนิคม
สร้างตนเองฯก็ยงั ไม่ได้ทาํ การไถเกลีย่ และยังไม่ได้อยู่ในแผนทีจ่ ะทําด้วย ก็ยงั เห็นความสําคัญอยู่
เพราะเราทุกคนก็รูจ้ กั กันดี และยังต้องพึง่ พาอาศัยกันอีกในภายหน้า
แนวทางในการแก้ไข
๑. นิคมสร้างตนเองฯแจ้งข้อมูลแก่ชาวบ้านทุกครัง้ ก่อนจะทําอะไร
๒. ชุมชนต้องการให้ทางนิคมสร้างตนเองฯรักษาป่ าบริเวณนี้ไว้
๓. เลือ่ นเขตบริเวณลําคลองให้ห่างจากคลองอย่างน้อย ๒ เมตร เพือ่ เป็ นป่ าชายเลนอนุ บาลสัตว์นาํ้
ทัง้ นี้ผูแ้ ทนจากนิคมสร้างตนเองฯเห็นด้วยกับข้อตกลงเบื้องต้นทัง้ หมดแต่ขอนําเรื่องไปหารือในที่ประชุมก่อน
แล้วจึงจะแจ้งให้แก่ชาวบ้านทราบ
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สานเสวนาชุมชนสัมพันธ์ “ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้: ปัญหาและทางออก”

วันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๐๐ - ๑๖. ๓๐ น.
ณ โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี
โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีได้จดั ให้มกี ารสานเสวนาชุมชนสัมพันธ์ “ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้: ปัญหาและทางออก” อัน
เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องจากการอบรมสานเสวนาในสองครัง้ ก่อน คือ อบรมเพือ่ เตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการสาน
เสวนาให้แก่ ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ นักวิชาการ ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และ อบรมให้กบั ผูน้ าํ
ศาสนา ผูน้ าํ ชุมชน และผูน้ าํ นักศึกษา ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๘ จากนัน้ นําทัง้ สองกลุ่มมาร่วมการสาน
เสวนาในครัง้ นี้
โดยได้รบั เกียรติจากรศ. ผดุงยศ ดวงมาลา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน และมี ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผาเป็ นวิทยากรสานเสวนา
วัตถุประสงค์ของการสานเสวนาในครัง้ นี้ คือ ๑) ทดสอบกระบวนการสานเสวนา ๒) พูดถึงปัญหา
ของความขัดแย้งและความรุนแรง ๓) ทราบแนวทางการเสริมสร้าง การลดปัญหาขัดแย้งความรุนแรง
การสานเสวนาเริ่มจากกิจกรรมแนะนําตัวเพือ่ สร้างความคุน้ เคย และให้ผูเ้ ข้าร่วมสานเสวนาบอกความ
คาดหวังของการเข้าร่วมเสวนา จากนัน้ ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผาวิทยากรสานเสวนาได้บรรยายทบทวน
กระบวนการสานเสวนา ว่าสังคมทัว่ ไปมีความหลากหลาย ทุกคนก็คิดว่าสิง่ ที่ตวั เองเป็ น สิง่ ทีต่ วั เองเชื่อ เป็ นสิง่ ที่
ดีทส่ี ุด จึงทําให้สงั คมเกิดปัญหา วิธกี ารสานเสวนาจึงสามารถทําให้คนคุยกันได้อย่างมีความสุขบนความ
แตกต่าง และว่าการสานเสวนาเป็ นการฟังอย่างลึกซึ้ง โดย ฟังตัวเอง ฟังคนอื่น และฟังความเงียบเพือ่ ให้เข้าใจ
ตนเอง จากนัน้ ฝึ กการฟังและสะท้อนความคิดโดยผ่านเรื่องเล่าทีเ่ ล่าโดยวิทยากรกลุม่ ต่อด้วยการให้ผูเ้ ข้าร่วม
สานเสวนาตอบคําถามเพือ่ เชื่อมโยงไปสู่สาเหตุของปัญหาสถานการณ์ ความรุนแรง ที่เกิดขึ้น โดยผูเ้ ข้าร่วมสาน
เสวนาบางส่วนรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยเมือ่ เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและไม่สามารถจับกุมผูก้ ระทําได้ ข่าวลือต่างๆ
และการเสนอข่าวของสือ่ ทีบ่ ดิ เบือน ส่วนการขาดข้อมูลทีเ่ พียงพอ ขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ปญั หา และการมี
ความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้น คือสาเหตุของการทีท่ าํ ให้สถานการณ์ความรุนแรงนัน้ คงอยู่
ผูเ้ ข้าร่วมสานเสวนาได้ระดมความคิดในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง เริ่มจากปัญหา
การขาดข้อมูลทีเ่ พียงพอ แก้ไขโดยการทําให้ขอ้ มูลชัดเจน แยกผูก้ ่อการร้ายออกจากผูบ้ ริสุทธิ์ การกําหนด
นโยบายด้วยข้อเท็จจริง ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามให้เข้าใจถ่องแท้ ควบคุมดูแลโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
หรือ ปอเนาะ ให้มคี วามชัดเจนเพือ่ ลดความหวาดระแวงเป็ นต้น
ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมทําได้โดยเลือกเฉพาะกลุม่ ที่ตอ้ งการและมีความกล้าพอทีจ่ ะให้ขอ้ มูล มี
การตัง้ เครือข่ายชาวบ้าน รวมทัง้ เอาชนะใจมวลชนด้วยการแสดงออกอย่างจริงใจ ฯลฯ
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ในปัญหาเรื่องการขาดความชอบธรรม ผูเ้ ข้าสานเสวนาเห็นว่ารัฐควรฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ ให้มี
การบริการเบื้องต้นทีเ่ ท่าเทียม ให้ใช้กฎหมายนําในการดําเนินการต่าง และควรควบคุมอารมณ์ อดทนต่อการยัว่
ยุเพือ่ ดึงมวลชน
สุดท้ายผูเ้ ข้าร่วมสานเสวนาได้ช่วยกันระดมความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดย
ต้องการให้สอ่ื เสนอข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ การจัดให้มคี ่ายเยาวชนภาคฤดูรอ้ นเพือ่ ดึงเยาวชนให้ห่างไกลจาก
ปัญหาทัง้ เรื่องความไม่รุนแรง และยาเสพติด รวมทัง้ อยากให้สนใจเรื่องชาติพนั ธุ ์ ภาษา และวัฒนธรรม ความ
แตกต่างเพือ่ สร้างความเข้าใจ และลดช่องว่างในการสือ่ สารเพือ่ ความสงบสุขต่อไ
สรุปผลการอบรม
ผศ. ผดุงยศ ดวงมาลากล่าวเปิ ดงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กาํ ลังดําเนินการทีจ่ ะให้มสี ถาบันสันติศึกษา ทีว่ ทิ ยาเขตสุราษฏร์ธานี
โดยเน้นเรื่องสันติตามแนวทางพุทธ และจะวิเคราะห์เจาะลึกแนวคิดของท่านพุทธทาส กับการใช้หลักอิสลาม
เพือ่ นําไปสู่สนั ติวธิ ใี นวิทยาเขตปัตตานีส่วน และยังจะขยายไปสู่วทิ ยาเขตหาดใหญ่
อาจารย์ปาริชาด สุวรรณบุบผา
แนะนําวัตถุประสงค์ของการสานเสวนาในครัง้ นี้ คือ ๑) ทดสอบกระบวนการสานเสวนา ๒ ) พูดถึง
ปัญหาของความขัดแย้งและความรุนแรง ๓ ) ทราบแนวทางการเสริมสร้าง การลดปัญหาขัดแย้งความรุนแรง
จากนัน้ ทบทวนกระบวนการสานเสวนา ว่าสังคมทัว่ ไปมีความหลากหลาย และทุกคนก็คิดว่าสิง่ ที่ตวั เองเป็ น สิง่
ทีต่ วั เองเชื่อ เป็ นสิง่ ทีด่ ีทส่ี ุด จึงทําให้สงั คมเกิดปัญหา วิธกี ารสานเสวนาจึงสามารถทําให้คนคุยกันได้อย่างมี
ความสุขบนความแตกต่าง
การสานเสวนาเป็ นการฟังอย่างลึกซึ้ง โดย ฟังตัวเอง ฟังคนอื่น และฟังความเงียบเพือ่ ให้เข้าใจตนเอง
กฎของการสานเสวนาประกอบด้วย ๑) ซือ่ สัตย์และจริงใจต่อจุดยืน ๒) ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ๓)
มีศกั ดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์เท่าเทียมกัน ๔) ถ้าคุยในระดับหลักการ ก็จะเอาหลักการมาคุยกัน เพือ่
หลีกเลีย่ งการพูดคนละเรื่องเดียวกัน ๕) บอกจุดยืนชัดเจน ๖) ไม่ด่วนสรุปความเชื่อของคนอื่น ๗) ถ้ามีการ
เปลีย่ นแปลงเกิดขึ้น ก็ให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ โดยธรรมชาติ ๘) ต้องเชื่อใจ ต้องให้เกียรติซง่ึ กันและกัน เอาใจ
เขามาใส่ใจเรา ๙) เปิ ดโอกาสให้เราได้ใคร่ครวญพิจารณาถึงจุดยืนของเรา ๑๐) ทดลองข้ามวัฒนธรรม
กิจกรรม “คิดอย่างไรกับสิง่ ที่รบั รู”้
จุดประสงค์ เพือ่ ลําดับความคิด ทําความเข้าใจกับความคิดของตนเอง
เงือ่ นไข วิทยากรกลุม่ เล่าเรื่อง เมือ่ เล่าจบแต่ละช่วงให้ผูเ้ ข้าอบรมเขียนความรูส้ กึ ของตนเองหลังจากได้ฟงั ลงใน
กระดาษทีแ่ จกให้ ในภาษาที่ตวั เองถนัด

๑๒๒

ข้อความที ่ ๑ มีเด็กหนุ่มคนหนึ่ง เป็ นคนน่ารัก เป็ นทีร่ กั ของเพือ่ น ๆ ของพ่อแม่ เด็กคนนี้เป็ น
คนมีนาํ้ ใจ ฉลาด วันหนึ่งขณะทีเ่ ขาเดินทางเพือ่ นําของเล่นไปบริจาคให้เด็กกําพร้า ก็ถกู เด็กคนหนึ่งซึง่ อายุ ๑๔
ปี ฆ่า
ข้อความที ่ ๒ ทีเ่ ด็กชายอายุ ๑๔ ยิงก็เพราะว่าต้องการทีจ่ ะอวดเพือ่ นในกลุ่ม ให้เห็นว่าตัวเองเป็ นคน
กล้าหาญ เพราะต้องการให้เป็ นทีย่ อมรับจากเพือ่ น ๆ
ข้อความที ่ ๓ แม่ของเด็กทีถ่ ูกฆ่า เศร้าโศกมาก เพราะรักลูก เด็กทีเ่ ป็ นฆาตรกรก็ถูกจับได้ แม่ของ
เด็กก็ไปร่วมฟังการพิจารณาคดีทกุ ครัง้ โดยไม่พดู อะไรเลย จนถึงวันทีศ่ าลได้ตดั สินจําคุกเด็กคนนี้ แม่ของเด็กที่
ถูกฆ่าได้ไปพูดกับเด็กอายุ ๑๔ บอกว่า “ฉันจะฆ่าเธอ”
ข้อความที ่ ๔ ต่อมา ผูห้ ญิงคนนี้กไ็ ปเยีย่ มเด็กทีถ่ กู จําคุก ตลอดเวลา ๓ ปี ทเ่ี ขาต้องได้รบั โทษ แล้วก็
พบว่าเด็กคนนี้ไม่มญ
ี าติไปเยีย่ มเลย เติบโตมากับแกงค์ขา้ งถนน มีแต่ผูห้ ญิงคนนี้ซง่ึ เป็ นแม่ของเด็กที่ตายไป
เยีย่ ม ซื้อของใช้ขนมไปฝาก
ข้อความที ่ ๕ พอเด็กคนนี้ใกล้จะพ้นโทษ เธอก็รูว้ ่าเขาจะไปทํามาหากินอะไร ไม่รูว้ ่าจะประกอบ
อาชีพอะไร ก็เลยหางานให้ทาํ แล้วชวนไปอยู่ท่บี า้ น
ข้อความที ่ ๖ แปดเดือนผ่านไป ขณะนี้เด็กหนุ่มอายุ ๑๗ ย่างเข้า ๑๘ หญิงที่เป็ นแม่กค็ ุยกับเด็ก
หนุ่ม ว่า “เธอจําได้ไหมทีฉ่ นั บอกจะฆ่าเธอ” เด็กหนุ่มพยักหน้า “ฉันไม่ตอ้ งการเห็นคนที่ฆ่าลูกฉันอยู่บนโลกนี้
ฉันต้องการให้เค้าตาย ด้วยเหตุน้ ีฉนั จึงเอาตัวเธอมาอยู่ทบ่ี า้ นฉัน” เธอยิ้มให้เด็กคนนัน้
ข้อความที ่ ๗ “ตอนนี้ฆาตกรได้จากไปแล้ว เธอยังอยากจะอยู่ทน่ี ่ีต่อไปหรือไม่ หากเธอต้องการอยู่
ฉันจะขอรับเธอไว้เป็ นลูก หากเธอไม่ว่าอะไร” ในทีส่ ุดคุณแม่กม็ ลี ูกอีกครัง้ เด็กหนุ่มก็ได้แม่ทเ่ี ขาไม่เคยมีมา
ก่อนเลยในชีวติ
ผลของกิจกรรม ทบทวนความคิด และความรูส้ กึ หลังจากได้ฟงั เรื่องเล่าจนจบ
ได้ยนิ ข้อความที ่ ๑ บันทึกว่า ....เศร้า สลดใจ ชุมชนมีปญั หา อยากรูว้ ่าทําไมถึงฆ่า
ได้ยนิ ข้อความที ่ ๒ บันทึกว่า ....สภาพแวดล้อมไม่ดี เด็กขาดความยัง้ คิด เด็กเสียเพราะผูใ้ หญ่
ได้ยนิ ข้อความที ่ ๓ บันทึกว่า ....แม่อาฆาตแค้น ของใครก็รกั และห่วงใย ควรควบคุมอารมณ์ อย่ายึดติด
ให้กระบวนการยุติธรรมดําเนินการ
ได้ยนิ ข้อความที ่ ๔ บันทึกว่า ....(ไปเยีย่ ม)ชื่นชมนํา้ ใจแม่ เริ่มเข้าใจ เปิ ดใจกว้าง สงสัยว่าไปเยีย่ มทําไม แม่
เปลีย่ นใจ เดาใจไม่ถกู
ได้ยนิ ข้อความที ่ ๕ บันทึกว่า ....(พ้นโทษ -ชวนไปอยู่บา้ น) แม่สงสารเพราะเห็นว่าได้รบั โทษแล้ว สงสัยว่า
ทําไมมาอยู่ดว้ ย
ได้ยนิ ข้อความที ่ ๖ บันทึกว่า ....อาจถูกล้างแค้น ไม่ไว้วางใจแม่ แม่เตรียมการฆ่า
ได้ยนิ ข้อความที ่ ๗ บันทึกว่า ....อโหสิ

๑๒๓

ความรูท้ ่ไี ด้จากกิจกรรม
๑. การฟังอย่างลึกซึ้ง
๒. แต่ละคนมีความคิดต่างกันไปในแต่ละช่วงของเรื่อง
๓. การฟังข้อมูลทีไ่ ม่ครบถ้วน ด่วนปิ ดรับ หรือด่วนสรุป ทําให้ได้ขอ้ เท็จจริงไม่ตรงความจริง
๔. ใคร่ครวญตามเนื้อเรื่อง ชัง่ ใจ เพราะเรื่องมีโอกาสหักเห
สาเหตุ สถานการณ์ ปัญหา ความรุนแรงที่เราเผชิญ
คําถามเพือ่ เชือ่ มโยงเข้าไปสู่สาเหตุของปัญหา
คําถามที่ ๑ “ฉันรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยเมือ่ .....(สถานการณ์)”
- เมือ่ เข้าใกล้ตาํ รวจ ทหารมาเกินไป
- อยู่กบั อีกกลุม่ ทีถ่ ูกมองว่าเป็ นสายลับ
- การเตือนของเพือ่ น
- มีการสร้างกระแสความไม่ปลอดภัย
- พยานขาดการดูแล ถูกข่มขู(่ เพราะขาดกําลังคน)
- เหตุระเบิด เจ้าหน้าทีถ่ กู ยิง มีเหตุฆ่ากันแต่จบั คนร้ายไม่ได้
- เวลาทีม่ งี านใหญ่ เช่น งานอาหารพื้นเมืองยะลา
- เกิดเหตุการณ์ต่างๆ เผาโรงเรียน เหตุความรุนแรงตามทีช่ มุ ชน
- สือ่ ลงข่าวให้คนเข้าใจผิดว่าทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับความไม่สงบ
- ผลประโยชน์จากยาเสพติด
- รัฐไม่สามารถแยกคนร้ายออกจากผูบ้ ริสุทธิ์ได้
- รัฐขาดความจริงใจในการแก้ปญั หา
- ไม่มคี นบอกเบาะแส
- สถานการณ์คลุมเครือ
คําถามที่ ๒ “ตัวเรามีส่วนในการทําให้สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยนัน้ คงอยู่หรือไม่ อย่างไร”
ไม่มสี ่วนเกีย่ วข้อง มีผูต้ อบจํานวน ๕ คน
มีส่วนเกีย่ วข้อง มีผูต้ อบจํานวน ๔๕ คน
สรุปสาเหตุของสถานการณ์ความรุ นแรง
๑. ขาดข้อมูลทีเ่ พียงพอ
- แก้ปญั หาไม่ตรงจุด
- ขาดพยานหลักฐานทีจ่ ะดําเนินคดีได้
- ไม่ยอมรับพื้นฐานของปัญหา และหาแนวทางแก้ไข
- ไม่มคี วามรูใ้ นเรื่องทีเ่ กิดขึ้นทัง้ หมด
- ไม่พยายามสร้างความเข้าใจกับชุมชน
๑๒๔

- ไม่ตดิ ตามข้อมูลข่าวสารอย่างจริงจัง
- ระแวงมากเกินไป
- ชาวบ้านกลัวเจ้าหน้าทีร่ ฐั
- ขาดการติดตามคดี ไม่มกี ารสืบสวนสาเหตุ แยกสาเหตุคดี
- นิ่งเฉยเสีย
- ขาดหลักประกันด้านความปลอดภัยทําให้ชาวบ้านไม่กล้าให้ขอ้ มูล
- ขาดความเข้าใจวิถชี วี ติ ของชุมชน
- สังคมส่วนใหญ่รบั รูข้ อ้ มูลด้านเดียว
- สือ่ ควรเสนอข้อมูลที่ตรงจุด
๒. ขาดการมีส่วนร่วมในการแก้ปญั หา
- รัฐควรเปิ ดกว้างเพือ่ รับฟังความคิดเห็น
- ไม่มสี ่วนร่วม ไม่กล้าพูด เนื่องจากกลัวเรื่องความปลอดภัย
- เจ้าหน้าทีต่ อ้ งทําตามหน้าที่ หรือคําสัง่
- ไม่พยายามสร้างความเข้าใจกับชุมชน
- ระแวงมากเกินไป
- นิ่งเฉยเสีย
- ประชาชนไม่มสี ่วนร่วมในการป้ องกันปราบปราม
- ขาดความเข้าใจซึง่ กันและกัน
๓. มีความไม่ชอบธรรมเกิดขึ้น
- ไม่ซอ่ื ตรงต่อหน้าที่
- ไม่ขยายผลติดตามคดี เช่นคดีคุณสมชาย
- ขาดโอกาสในการปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาเมือ่ ถูกคุมขัง
- การจัดการปัญหาแบบเหวีย่ งแห เช่น การอุม้
- ระแวงมากเกินไป
- ประชาชนไม่มสี ่วนร่วมในการป้ องกันปราบปราม
- ขาดความเข้าใจซึง่ กันและกัน
แนวทางในการจัดการกับปัญหา
๑. ปัญหาจากการขาดข้อมูล จัดการด้วย....
- ทําข้อมูลให้ชดั เจนด้วยการแยกแยะกลุม่ ต่างๆให้ชดั เจน
- ผูป้ กครองควรแสวงหาข้อเท็จจริง และไม่พดู ในสิง่ ทีไ่ ม่รู ้
- กําหนดนโยบายด้วยข้อเท็จจริง
๑๒๕

- ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอิสลามอย่างถ่องแท้
- ควบคุมดูแลโรงเรียนสอนศาสนา(ปอเนาะ) ให้มคี วามชัดเจน เพื่อลดความหวาดระแวงด้านศาสนา
- ให้ขอ้ มูลทีก่ ระจ่างกับสังคม
- ให้โอกาสผูถ้ ูกกล่าวหาได้ให้ขอ้ มูล ข้อเท็จจริง
๒. ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วม จัดการด้วย....
- เลือกเฉพาะกลุม่ ที่ตอ้ งการและมีความกล้าทีจ่ ะให้ขอ้ มูล
- สร้างเครือข่ายชาวบ้านตามความสมัครใจ
- แสดงออกซึง่ ความจริงใจเพือ่ เอาชนะใจมวลชน
๓. ปัญหาจากการขาดความชอบธรรม จัดการด้วย....
- เมือ่ เกิดเหตุการณ์ให้ดาํ เนินคดีตามกฎหมาย
- จัดให้มกี ารบริการเบื้องต้นทีเ่ ท่าเทียม
- รัฐควรฟังเสียงของประชาชนจํานวนน้อยในพื้นที่
- ควบคุมอารมณ์ อดทนต่อการยัว่ ยุเพือ่ ดึงมวลชน
ประเด็นคําถามจากผูเ้ ข้าร่วมสานเสวนา
- ทําอย่างไรชาวบ้านจึงจะเชื่อมัน่ และหันมาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที(่ ชาวบ้านอยากบอกแต่ขาด
ความมันใจ)
่
- จะใช้สอ่ื ช่วยเสนอภาพสถานการณ์อย่างที่เป็ นจริงได้อย่างไร
- เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้มคี วามต่อเนื่อง และความสมัครใจได้อย่างไร
กิจกรรมระดมความคิด “เราจะมีสว่ นร่วมแก้ปญั หาอย่างไรบ้าง”
ผลของกิจกรรม
- ไปเยี่ยมครอบทีส่ ูญเสีย
- จัดค่ายเยาวชนฤดูรอ้ นให้กบั เยาวชนระดับรากหญ้า รวมทัง้ ผูต้ ิดยาเสพติด ให้เยาวชนเห็นคุณค่าของ
ตนองด้วยการจัดสรรหน้าที่รบั ผิดชอบให้เหมาะกับแต่ละคน
- นักศึกษาพร้อมให้ความร่วมมือช่วยแก้ปญั หา
- จัดเวทีสาธารณะเพือ่ สือ่ สารกับสังคมให้เข้าใจสถานการณ์
- สือ่ มวลชนควรนําเสนอข่าวอย่างมีจรรยาบรรณ และสัมภาษณ์แหล่งข่าวอย่างมีสมดุล
- เมือ่ ต้องสงสัยนักศึกษา อยากขอให้แจ้งกับอาจารย์ผูด้ ูแลรับผิดชอบ
- ไม่ละเลยเรื่องชาติพนั ธุ ์ ภาษา และวัฒนธรรม ความแตกต่างทําให้สอ่ื สารกันไม่เข้าใจ
- มีการปฐมนิเทศข้าราชการ จัดพิมพ์เอกสาร และจัดการเรียนการสอนภาษา
- หากเจ้าหน้าทีไ่ ม่สุภาพขอให้แจ้งไปยังต้นสังกัด
๑๒๖

ความเข้าใจและการเตรียมตัวที่เหมาะสมเพือ่ เข้าสูก่ าร “สานเสวนา” (Dialogue)

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานีได้จดั ให้มกี ารอบรมเรื่องความเข้าใจและการเตรียมตัวทีเ่ หมาะสมเพือ่ เข้าสู่การ
“สานเสวนา”
(Dialogue)ขึ้นในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๘ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพือ่ ให้
นักวิชาการ ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ได้ทาํ ความรูจ้ กั และเรียนรูก้ ระบวนการสานเสวนา เพือ่ ให้สามารถนําไป
ถ่ายทอด ตลอดจนใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพือ่ สร้างความสมานฉันท์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผศ. วรวิทย์ บารู รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี ให้เกียรติเป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน จากนัน้ รศ. ดร. โคทม อารียา ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดลเล่าถึงความเป็ นมาของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี ว่าเกิดจากการริเริ่มของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในการนําความรูด้ า้ น
ต่างๆ อาทิ ด้านสังคม รัฐศาสตร์ มารับใช้สงั คม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา เป็ นวิทยากร
จุดมุง่ หมายของการอบรมในครัง้ นี้ เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ รื่องกระบวนการสานเสวนา หรือ Dialogue
ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ ตลอดจนนักวิชาการ ทีท่ าํ งานในพื้นทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้
ได้นาํ ความรูค้ วามเข้าใจไปเผยแพร่ และประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านในชุมชน
ทัง้ นี้ประธานได้ให้ความเห็นว่าข้าราชการควรเป็ นผูท้ าํ ความรูจ้ กั กับทฤษฏีก่อนทีจ่ ะนําไปเผยแพร่ใน
ภาคปฏิบตั ิกบั ชาวบ้านและชุมชน และเชื่อว่าการสานเสวนาจะเป็ นหนึ่งในวิธกี ารลดปัญหาความรุนแรง และนํา
ความสันติสุขกลับคืนมา
การอบรมเริ่มจากกิจกรรมแนะนําตัวเพือ่ ให้ผูเ้ ข้าอบรมได้สร้างความคุน้ เคยสนิทสนม จากนัน้ ผศ.ดร.
ปาริชาด สุวรรณบุบผา วิทยากรได้บรรยายกระบวนการสานเสวนา ว่าเป็ นการฟังอย่างลึกซึ้ง เริ่มจากฟังตัวเพือ่
หาความหมาย แล้วฟังคนอื่นเพือ่ ให้โอกาสคนทีค่ ิดต่างกัน เชื่อต่างกันได้เปิ ดออกมาสือ่ ความหมาย จากนัน้
ฟังความเงียบ เพือ่ ฟังผลของการฟัง ทีเ่ กิดกับตนเองและผูอ้ ่นื เพือ่ หาความหมาย ว่าคนอื่นเขาต้องการสือ่ สาร
อะไร พร้อมๆกับฟังตนเองว่าตนเองต้องการอะไร ต้องการบอกให้คนอื่นรูไ้ ด้อย่างไร
ผูเ้ ข้าอบรมได้พดู คุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์การทํางานในพื้นที่ พร้อมทัง้ ปัญหา ข้อจํากัด เงือ่ นไข
ปัจจัยต่างๆ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะอันจะนําไปสู่การลดความขัดแย้ง และเพิม่ ความเข้าใจต่อไป

๑๒๗

สรุปผลการอบรม
กล่าวเปิ ดงานโดย ผศ. วรวิทย์ บารู รองอธิการบดี
ผูซ้ ง่ึ ทํางานโดยเฉพาะอย่างยิง่ ข้าราชการควรได้มารูท้ ฤษฎีก่อน ก่อนจะไปที่ประชาชน วันนี้เป็ นการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ของผูท้ ท่ี าํ งานในพื้นที่ เพือ่ ทีจ่ ะได้หาทางการแก้ไขร่วมกัน มีเป้ าหมายสุดท้ายก็
คือความสันติสุขของผืนแผ่นดิน
อาจารย์โคทม อารียา
สถาบันวิชาการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ตอนนี้สงั คมกําลังประสบกับปัญหาความรุนแรง มหาวิทยาลัย
ไม่มคี วามสามารถในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยหรือรักษาความสงบ แต่มหาวิทยาลัยมีความรูบ้ างด้าน
เช่นทางด้านสังคม ทางด้านรัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ จึงใช้เรื่องของความรูม้ าปฏิบตั ิ
ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรณบุบผา
ปัจจุบนั โลกมีความแตกต่างหลากหลาย แล้วความแตกต่างหลากนําไปสู่ความทีไ่ ม่เหมือน คนไม่
สามารถหลีกเลีย่ งความแตกต่างหลากหลายได้ จึงต้องคิดว่าทําอย่างไรทีจ่ ะอยู่ท่ามกลางความแตกต่างนัน้ อย่าง
สงบสุข กระบวนการสานเสวนาก็เป็ นหนึ่งในทางเลือก
สานเสวนา มาจากภาษาอังกฤษว่า Dialogue รศ. ดร. โคทม อารียา นพ. ประเวศ วะสี และสถาบัน
พระปกเกล้า ให้ความหมายว่า “การสานเสวนา” คือ การพูดคุยและร่วมมือกันด้วย
ทฤษฎีสานเสวนาของเดวิด โอห์ม คือการปล่อยให้เกิดการลืน่ ไหลของความหมาย ทีเ่ กิดจากการฟัง
อย่างลึกซึ้ง เรามีความคิดเป็ นของตัวเอง เพราะฉะนัน้ เวลาที่เราคิดจะมีความหมายทีค่ นอื่นอาจไม่เข้าใจ เราจึง
ต้องหาโอกาสให้คนทีค่ ิดต่างกัน เชื่อต่างกันมาสือ่ ความหมาย โดยไม่มกี าํ แพงกัน้ ความหมายของอีกคนหนึ่งที่
เปิ ดออกมาพยายามสือ่ ให้เราฟัง เรียกว่า การฟังอย่างลึกซึ้ง คือ ฟังตัวเพือ่ หาความหมาย เสร็จแล้วเราฟัง
คนอื่น จากนัน้ ก็ฟงั ความเงียบหรือฟังผลของการฟัง
ทฤษฎีสานเสวนาของ ลีโอนาร์ด สวิดเลอร์ คือ การที่คนสองคนหรือสองกลุม่ ที่เชื่อต่างกัน แล้ว
มาร่วมเสวนากัน สนทนากันเพือ่
หนึ่ง เพือ่ เรียนรู ้ เรียนรูว้ ่าเขามีนิสยั อย่างไร มีความเชื่ออะไร อย่างไร วัฒนธรรมทางศาสนาของเขา
เป็ นอย่างไร การเรียนรูเ้ ริ่มต้นจากการยอมรับว่าเรามีความแตกต่างกัน
สอง เจริญเติบโต เจริญเติบโตทางความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ หมายความว่าตัวเราไม่เคยอยู่
ในสถานการณ์อย่างนี้ เราจะไม่มที างรูว้ ่าทําไมเขาตัดสินใจอย่างนัน้ แต่ถา้ ได้ฟงั เขา ให้เขาได้พดู แล้วเราไป
ร่วมในสถานการณ์อย่างนี้ เราจะเข้าใจเขามากขึ้น
สาม จะเกิดการเปลีย่ นแปลง ถ้าเราจริงใจซึง่ กันและกัน เรามาฟังว่าทีค่ ิดอย่างนี้ ทําอย่างนี้เพราะเขา
มีเงือ่ นไขใดบีบบังคับให้เขาทําแบบนี้ เสร็จแล้วถ้าเราฟัง เราจะเข้าใจมากขึ้นแล้วอคติทเ่ี รามีอยู่แล้ว เราตัดสิน
เขาแบบนี้จะทําให้เกิดความเปลีย่ นแปลงในใจเราได้
มันอาจจะเปลีย่ นแปลงจากเล็กๆน้อยๆไปจนถึง
เปลีย่ นแปลงมาก จนเห็นใจเขาหรือพัฒนาจนเป็ นพวกเดียวกับเขา
๑๒๘

ระดับของการทําสานเสวนา
๑. ระดับทฤษฎี คือระดับคําสอน เช่น จุดหมายสูงสุดของอิสลาม คือการได้อยู่กบั พระเจ้า ศาสนา
พุทธเชื่อในนิพาน
๒. ระดับประสบการณ์ เช่น ชาวบ้านไปทําบุญปล่อยปลา ชาวมุสลิมไปละหมาดเสร็จแล้วเขารูส้ กึ
อย่างไร
๓. ระดับชีวติ จะมีปญั หาเป็ นตัวตัง้ เช่น เราอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคนตายทุกวัน เรา
กําลังอยู่ในวิกฤติเดียวกัน อยู่ภายใต้ปญั หาเดียวกัน เราจะใช้การสานเสวนา เพือ่ หาทางลดความรุนแรงโดยเอา
ปัญหาเป็ นตัวตัง้
กฎของการสานเสวนา
ข้อที ๑. เปิ ดใจฟังสิง่ ทีต่ ่างจากเราได้ เริ่มต้นจากความคิดว่า สิง่ ทีต่ นคิด สิง่ ทีต่ นเป็ นนัน้ ดีทส่ี ุด
แต่จะเปิ ดใจเพือ่ เรียนรูค้ วามแตกต่าง เพือ่ เติบโตไปด้วยกัน
ข้อที่ ๒. หลีกเลีย่ งการครอบงําซึง่ มีอกี ฝ่ ายใหญ่ อีกฝ่ ายหนึ่งด้อยกว่า ต้องละลายความคิดนัน้
แล้วคิดว่า เขาก็เป็ นคนเหมือนเรา มีศกั ดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์เหมือนกัน เท่าเทียมกัน ขณะเดียวกันก็ตอ้ งลด
ปมด้อยของตัวเองด้วย เพือ่ บอกตัวเองว่า ตัวเราไม่มปี มด้อย เป็ นคนกลุม่ น้อย เป็ นผูอ้ ่อนด้อยในทางสังคม
เราจะเคารพซึง่ กันและกัน จะก้าวพ้นความแตกต่างทุกรูปแบบ
ข้อที่ ๓. ผูท้ เ่ี ข้าร่วมสานเสวนา ต้องเต็มใจเข้าทําการสานเสวนา หลีกเลีย่ งการยอมรับอย่างไม่จริงใจ
ข้อที่ ๔. พูดในระดับเดียวกัน บางครัง้ เรามีปญั หาเพราะว่าเราพูดกันคนละระดับ
ข้อที่ ๕. บอกจุดยืนของตัวเองเพือ่ ทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละเข้าใจจุดยืนของผูอ้ ่นื
ข้อที่ ๖. ไม่ด่วนสรุปความเชื่อและจุดยืนของผูอ้ ่นื หลีกเลีย่ งอคติ คือตัดสินก่อนทีจ่ ะได้ยนิ เขาพูด
ทัง้ หมด
ข้อที่ ๗. ทําด้วยความเสมอภาค การเปลีย่ นแปลงต้องเกิดขึ้นโดยอัตโิ นมัติ จากความเสมอภาคความ
สมัครใจ
ข้อที่ ๘. ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจ ถ้าเราทําการสานเสวนาเพือ่ ล้วงความลับอีกฝ่ าย เพือ่ จุดประสงค์
บางอย่าง อย่างนี้เป็ นอันตรายอย่างยิง่ และจะไม่ได้รบั ความร่วมมืออีกเลย
ข้อที่ ๙. กล้าพอทีจ่ ะวิจารณ์ความคิด ความเชื่อของตนเอง / กลุ่มตนเอง
ข้อที่ ๑๐. ลองก้าวข้ามวัฒนธรรมเพือ่ ให้เกิดความเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื
ข้อเสนอแนะจากผูเ้ ข้าอบรม
- ต้องเลือกข้อมูลก่อนจะนําไปใช้
- แนวคิดในเรื่องของการเข้าใจผูอ้ ่นื เข้าใจหลักการของผูอ้ ่นื เข้าใจแนวความคิดของผูอ้ ่นื เป็ น
แนวความคิดทีด่ ีแต่จะกรอบจํากัดอยู่ทอ่ี าจจะทําได้เฉพาะผูท้ ม่ี คี วามสนใจในเรื่องนัน้ โดยตรง แต่ใน
ระดับประชาชนนัน้ ทําได้อย่างจํากัด
๑๒๙

- ในแง่ของประชาชน ความคิดความเชื่อส่วนหนึ่งไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ เขามีผูน้ าํ ของเขาอยู่ ไม่ใช่
ทําไม่ได้แต่จะต้องใช้เวลานาน
- ความแตกต่างแต่ไม่แตกแยก ความหลากหลายคือความสวยงาม ความคิดเห็นที่แตกต่างคือความ
เมตตาและความโปรดปราน พลังของศาสนาในทุกวันนี้กาํ ลังอ่อน ถ้าทุกคนหันกลับมาสู่ศาสนาของ
ตนเองยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิ โลกจะกลับสันติ
- เกิดลัทธิใหม่ คือ โลกาภิวตั น์(ในเชิงลบ) ลัทธิใหม่เข้ามาทําลายจริยธรรม วัฒนธรรม พลังศาสนาที่
อ่อนอยู่แล้วสูไ้ ด้ยากมาก
- พลังศาสนาพุทธตอนนี้อ่อน เพราะเรามองไม่เห็นคุณค่าเรามองค่าวัตถุ เราคิดในเรื่องวัตถุเด็กๆจะถูก
หล่อหลอมด้วยวัตถุ ลัทธิใหม่ตรงนี้จะกลับมากลับมาทําลาย โดยทีเ่ รามองไม่เห็น เรามองเห็นแต่ศตั รู
ตัวอื่นแต่ศตั รูตวั นี้เรามองไม่เห็น
- ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นไปได้ไหมทีจ่ ะใช้การธรรมยาตรา
- การพับนกสันติภาพถือว่าเป็ นธรรมยาตราหรือไม่
- สะพานมิตรภาพก่อนเพือ่ นําไปสู่การสานเสวนา
หนึ่ง ขัน้ รูจ้ กั ปัญหาคือเรารูจ้ กั กันไม่จริงพอ ทําให้มคี วามระแวงต่อกัน
สอง เราเข้าใจกัน เป็ นเนื้อเดียวกัน
สาม การเอื้ออาทรซึง่ กันและกัน
- ตํารวจไม่ได้ทาํ รุนแรง
- สนับสนุ นในกฎข้อที่ ๕ ในการตรวจค้นบ้านผูต้ อ้ งสงสัยควรแนะนําตัวเองว่าเป็ นใครมาจากไหนมาทํา
อะไร
- หัวใจของการสานเสวนาคือกฎข้อที่ ๑ การเปิ ดใจกว้าง ถ้าไม่เปิ ดใจกว้างจะทําการสานเสวนาไม่ได้
- นอกจากฎข้อที่ ๒ แล้วต้องเพิม่ กฎข้อที่ ๔ พูดคนในระดับเดียวกัน หลักของการนําเสนอ ส่งสัมฤทธิ์
ผลของการเสวนา
- ถ้าในระดับชาวบ้าน ใช้คาํ ว่าสานเสวนาจะดูยากไปเรียกว่าเวทีชาวบ้านได้หรือไม่
- ข้อที่ ๑๐ ถ้าเราทําได้จะดีทส่ี ุด แต่ถา้ ทําเพือ่ ความกลมกลืนมันจะเป็ นอันตราย
- กฎ ๑๐ ข้อของการสานเสวนานัน้ ยากและดูเป็ นอุดมคติเกินไป
- ควรปรับความหมายของการสานเสวนาให้งา่ ยขึ้นเพือ่ สือ่ กับชาวบ้าน เช่น การบริหารความขัดแย้งใน
การแก้ปญั หาต่างๆ เอาความรูใ้ ห้
- มุสลิม เรียกคือว่า สภาซูรอ (การประชุม)
- เสนอในเรื่องภาษา เคยลงไปทํางานให้ชาวบ้าน ในการทํางานวัฒนธรรมเดิมในบ้านเรา อาจจะเข้าใจผิด
เช่น กรณีการมีส่วนร่วม มีการเสวนากันบ่อยๆ มันเรื่องของฉันมันเกี่ยวอะไรด้วย เรื่องของข้อเก้า
คุณภาพใหม่ สร้างวัฒนธรรมใหม่ในมิตสิ งั คม ว่าเราใจกว้าง จุดอ่อนของเราก็มี ทําไมจะต้องไปฟัง
มากนัก สิง่ ทีเ่ ราเองต้องมีมติ ิ
๑๓๐

ความเข้าใจและการเตรียมตัวที่เหมาะสมเพือ่ เข้าสูก่ าร “สานเสวนา”

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธุ ์ ๒๕๔๘ เวลา ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น.
ณ ห้องฟาฎอนี โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี
โดย: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ขึ้นในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธุ ์ ๒๕๔๘ ห้องฟาฎอนี โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี เพือ่ เป็ นการมุง่
เผยแพร่ เสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการสานเสวนา เพือ่ นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดการปัญหาความขัดแย้ง
วัตถุประสงค์ของการสานเสวนาในครัง้ นี้ คือการเรียนรูก้ ระบวนการสานเสวนา โดยมี ผศ.ดร. ปาริ
ชาด สุวรรณบุบผาจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นวิทยากรสานเสวนา
การสานเสวนาเริ่มจากกิจกรรมแนะนําตัวเพือ่ สร้างความคุน้ เคย ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา
วิทยากรได้บรรยายกระบวนการสานเสวนา ว่าเป็ นการฟังอย่างลึกซึ้ง เริ่มจากฟังตัวเพือ่ หาความหมาย แล้วฟัง
คนอื่นเพือ่ ให้โอกาสคนทีค่ ิดต่างกัน เชื่อต่างกันได้เปิ ดออกมาสื่อความหมาย จากนัน้ ฟังความเงียบ เพือ่ ฟัง
ผลของการฟัง ทีเ่ กิดกับตนเองและผูอ้ ่นื เพือ่ หาความหมาย ว่าคนอื่นเขาต้องการสือ่ สารอะไร พร้อมๆกับฟัง
ตนเองว่าตนเองต้องการอะไร ต้องการบอกให้คนอื่นรูไ้ ด้อย่างไร
จากนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมอบรมแบ่งกลุม่ ทํากิจกรรมร่วมกัน เพือ่ สร้างความสามัคคี ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหา อุปสรรค และค้นหาศักยภาพของตนด้วยการระดมความคิดวางแผนงาน ในการทําสานเสวนา
ทัง้ นี้ผูเ้ ข้าอบรมได้พดู คุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์การทํางานในพื้นที่ พร้อมทัง้ ปัญหา ข้อจํากัด
เงือ่ นไขปัจจัยต่างๆ รวมทัง้ ข้อเสนอแนะอันจะนําไปสู่การลดความขัดแย้ง และเพิม่ ความเข้าใจต่อไป
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