โครงการเรี ยนรู้ วถิ ีชีวติ ชาวบ้ าน เสริมสร้ างสุข
ภาวะชุมชน เพื่อสันติภาพชายแดนใต้
จัดทําโดย
นายอาเต็ฟ โซ๊ ะโก
หัวหน้ าโครงการ
และคณะผู้ดาํ เนินงาน
สหพันธ์ นิสิตนักศึกษาแห่ งประเทศไทย(สนนท.)
เครื อข่ ายนักศึกษาเพื่อพิทกั ษ์ ประชาชน(คพช.)
เครื อข่ ายสตรี จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสันติภาพ(คสตส.)
สหพันธ์ นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สนน.จชต.)

ได้ รับทุนสนับสนุนโดย
ศูนย์ ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
มหาวิทยาลัยมหิดล
1 เมษายน 2552

คํานํา
ด้ วยสภาพสังคมปั จจุบนั ที่เต็มไปด้ วยปั ญหาที่ซับซ้ อนและไร้ ทางออก โดยเฉพาะในพื น้ ที่
พิเศษอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ แล้ วเป็ นงานที่หนักมากสําหรับฝ่ ายที่เกี่ ยวข้ องในการคลี่ คลาย
ปั ญหา
นักศึกษาและองค์กรภาคประชาชนเองก็เป็ นอีกภาคส่วนหนึ่งที่มีจิตสํานึกในการเป็ นส่วน
หนึ่งในการช่วยคลี่คลายปั ญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่งผ่านกิจกรรมต่างๆที่
นักศึกษาช่วยกันสร้ างสรรค์เพื่อคืนรอยยิม้ และสันติภาพแก่พืน้ ที่ พิเศษเช่นจังหวัดชายภาคใต้ ของ
ประเทศไทย
รายงานฉบับนี เ้ ป็ นรายงานสรุ ปและประมวลภาพกิ จกรรมของนักศึกษาในชื่อโครงการ
เรียนรู้ วิถีชีวิตชาวบ้ าน เสริมสร้ างสุขภาวะชุมชน เพื่อสันติภาพชายแดนใต้
หากรายงานฉบับนี ้มีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู้จดั ทําโครงการขออภัยมา ณ ที่นี ้ด้ วย
คณะผู้จัดทําโครงการ

i

กิตติกรรมประกาศ
โครงการนี ้จะสําเร็ จไม่ได้ หากขาดผู้สนับสนุนให้ ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ ให้
คํ าปรึ กษาและข้ อแนะนํ าต่างๆ ตลอดจนให้ ความช่วยเหลื อด้ านแรงกายและแรงใจเพื่ อผลักดัน
นําไปสู่ความสําเร็ จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การได้ รับการสนับสนุนจากศูนย์ ศึกษาและพัฒนาสันติ
วิ ธี มหาวิท ยาลั ย มหิด ลที่ ไ ด้ อนุมัติง บประมาณและเป็ นองค์ก รที่ ใ ห้ การสนับ สนุน ในเรื่ องการ
ช่วยเหลือสังคมมาตลอด จนทํ าให้ ”โครงการค่ายเรี ยนรู้ วิถีชีวิตชาวบ้ าน เสริ มสร้ างสุขภาวะชุมชน
เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ “นี ้สําเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
ที่ขาดไม่ได้ คือผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประธาน องค์การบริ หารส่วนตําบล(อบต.) บ้ านดาโต๊ ะ ที่
อํานวยความสะดวกด้ านสถานที่พกั และพื ้นที่ทํากิจกรรมในหมูบ่ ้ าน
นอกจากนี ้ กองอํ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.) ที่ได้ อํานวยความสะดวก
ในขณะลงพื ้นที่
สุดท้ ายนี ้ขอขอบคุณเป็ นอย่างยิ่งอีกครัง้ สําหรับทุกๆฝ่ าย ทุกๆองค์กรและทุกๆท่านที่ให้ การ
สนับสนุนจนทําให้ โครงการลุลว่ งและบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ด้วยดี
นายอาเต็ฟ โซ๊ ะโก
หัวหน้ าโครงการ
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บทสรุ ปย่ อการดําเนินงาน
“โครงการค่ ายเรี ยนรู้ วิถีชีวิตชาวบ้ าน

เสริมสร้ างสุขภาวะชุมชน

เพื่อสันติภาพ

ชายแดนใต้ ” เริ่ มจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและองค์กรร่วมจัดลงมติจะจัดโครงการ
ขึ ้น โดยในช่วงต้ นเดือนมีนาคม 2552 ได้ มีการประชุมเพื่อเสนอและลงมติกําหนดรูปแบบโครงการ
ตลอดจนแบ่งหน้ าที่การทํางานออกเป็ นฝ่ ายต่างๆ
วันที่ 6 เมษายน 2552 คณะนักศึกษาจากส่วนกลางและภูมิภาคอื่นๆเดินทางโดยรถไฟลงไป
ยังจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงสถานีรถไฟยะลาเช้ าวันที่ 7 เมษายน 2552 สมทบกับนักศึกษาในพื ้นที่
และเดินทางต่อไปยังสถานที่พกั บ้ านดาโต๊ ะ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี
วันที่ 8 เมษายน 2552 เป็ นพิธีเปิ ดโครงการอย่างเป็ นทางการ หลังจากพิธีเปิ ดเป็ นการ
เดินทางลงพื ้นที่เพื่อเยียวยาผู้สญ
ู เสียที่จงั หวัดปั ตตานี ซึง่ ผู้สญ
ู เสียส่วนใหญ่เป็ นครอบครัวที่ต้องเสีย
สามีหรื อลูกชายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยไม่สามารถหาคนผิดมาลงโทษได้ สร้ างความท้ อแท้
ให้ กบั ผู้ที่อยูเ่ บื ้องหลังเป็ นอย่างมาก
วันที่ 9 เมษายน 2552 เป็ นวันที่เดินทางไปเยียวยาผู้สญ
ู เสียในจังหวัดนราธิวาสสิ่งที่พบเห็น
และได้ ฟังที่ชาวบ้ านเล่าล้ วนเป็ นสิ่งที่สะเทือนใจ โดยเฉพาะกรณีที่คนร้ ายบุกเข้ าบ้ านและยิงลูกชาย
อายุ 16 ปี เสียชีวิตคาบ้ าน ตอนนี ้แม่ไม่สามารถอยูบ่ ้ านหลังนันอี
้ กต่อไปเพราะมันจะยํ ้าเตือน
เหตุการณ์ดงั กล่าว
วันที่ 10 เมษายน 2552 เป็ นการเยียวยาผู้สญ
ู เสียในพื ้นที่จงั หวัดยะลา ได้ ไปเยี่ยมผู้หญิงที่
ถูกกระสุนลูกหลงจนพิการเดินไม่ได้ อีกทังสามี
้ เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันและได้ ไปเยี่ยมหมูบ่ ้ าน
แถบเชิงเขาซึง่ เป็ นพื ้นที่เคอร์ ฟิว หมูบ่ ้ านที่นี ้ค่อนข้ างโดดเดี่ยวและเงียบมาก เพราะไม่มีวยั รุ่นอยูใ่ น
หมูบ่ ้ านเลย
วันที่ 11-13 เมษายน 2552 กิจกรรม 3 วันนี ้จัดที่บ้านดาโต๊ ะโดยจะมีกิจกรรมสองอย่างใน
เวลาเดียวกัน กิจกรรมแรกคือ กลุม่ ศึกษาปั ญหาชาวบ้ านเพื่อชาวบ้ าน ซึง่ จัดเป็ นวงกลุม่ ศึกษาใน
หัวข้ อ กลุม่ ศึกษา“สิทธิชมุ ชนกับการเผชิญภัยคุกคามทางวัฒนธรรม กลุม่ ศึกษา “มลายูมสุ ลิมคือใคร
กลุม่ ศึกษา “อ่าวปั ตตานีกบั วิถีชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ " ซึง่ มีการเชิญผู้สนั ทัดกรณีใน
แต่ละหัวข้ อมาให้ ข้อมูลและร่ วมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาและชาวบ้ าน

วันสุดท้ ายเป็ นการลงเรื อไป

ศึกษาวิถีชีวิตและปั ญหาของชาวบ้ านรอบอ่าวปั ตตานีจริง ส่วนอีกกิจกรรมหนึง่ คือ กิจกรรมเข้ าใจเด็ก
iii

ผ่านการละเล่นพื ้นบ้ าน ซึง่ เป็ นการรับลงทะเบียนเด็กมากินนอนร่วมกับพี่เลี ้ยง ร่วมกันเล่นและเรี ยนรู้
วีถีชีวิตของคนมลายูมสุ ลิมตามแบบอย่างที่ดี

กิจกรรมนี ้เป็ นไปอย่างสนุกสนานแต่ได้ สาระ

วัน

สุดท้ ายเป็ นการอําลา เด็กๆร้ องไห้ กนั ใหญ่เพราะอยากอยู่กบั พี่เลี ้ยงต่อไปอีก
วันที่ 14 เมษายน 2552 วันนี ้คณะนักศึกษาออกไปทัศนศึกษาตามสถานที่ประวัติศาสตร์
ต่างๆ เช่น มัสยิดกรื อเซะ เมืองโบราณยะรัง วังเก่าจาบังติกอ มัสยิดตะโล๊ ะมาเน๊ าะ เป็ นต้ น พร้ อมกับ
รับฟั งความเป็ นมาของสถานที่ประวัตศิ าสตร์ จากผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยูใ่ นละแวกนัน้ ซึง่ ทําให้ นกั ศึกษาใน
พื ้นที่และนอกพื ้นที่ได้ เข้ าใจความเป็ นมาของชาวมลายูมากขึ ้น
วันที่ 15 เมษายน 2552 เป็ นวันที่คณะนักศึกษาได้ รับประทานอาหารร่วมกันมื ้อสุดท้ ายและ
เข้ าพิธีอําลา รับฟั งคําอวยพรและโอวาทจากผู้นําชุมชน จากนันก็
้ แยกย้ ายกันกลับบ้ านพร้ อมกับ
ความประทับใจจากค่ายกลับไปด้ วย
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1

รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั สังคมเรากําลังเผชิญหน้ ากับยุคโลกาภิวตั น์ที่มีผลลัพธ์ออกเป็ นสองทาง ทัง้
ทางบวกและทางลบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้ านที่มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นอย่างปฏิเสธไม่ได้
ถ้ าการเผชิญหน้ าเหล่านันผลออกมาเป็
้
นทางบวกกับวิถีชีวิต
ชาวบ้ านในชุมชนต่างๆนันคื
้ อ
ชาวบ้ านสามารถนําโลกาภิวตั น์เป็ นเครื่ องมือสร้ างความ
สะดวกสบายในการดําเนินชีวิตในแต่ละวัน โดยวิถีชีวิตดังเดิ
้ มยังสามารถดํารงอยูไ่ ด้ อย่างมี
สํานึกถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมท้ องถิ่น แน่นอนปั ญหาก็ไม่เกิดขึ ้น แต่ในความเป็ นจริงแล้ ว
ไม่ได้ เป็ นอย่างนันเลย
้
เมื่อความสะดวกสบายของโลกาภิวตั น์ได้ สนองความต้ องการทาง
ความรู้สกึ แล้ ว พื ้นที่ของวิถีชีวิตที่สมั พันธ์กบั วัฒนธรรมท้ องถิ่นก็ถกู แทนที่โดยวิถีชีวิตใหม่ที่
สัมพันธ์กบั มูลค่าทางวัตถุและบริโภคนิยม จึงส่งผลให้ เกิดการทําลายวัฒนธรรมท้ องถิ่นโดย
ปริ ยายอย่างไม่ร้ ูสกึ ตัวและสุดท้ ายตัวชี ้วัดคุณภาพชีวิตและสุขภาวะชุมชนก็อยูท่ ี่อํานาจการ
บริ โภคทางวัตถุนิยม ซึง่ ปรากฏการณ์นี ้ส่งผลกระทบในวงกว้ างต่อสุขภาวะชุมชนอย่างปฏิเสธ
ไม่ได้ โดยเฉพาะในระดับเยาวชนที่เจริญเติบโตในเบ้ าหลอมอย่างนี ้จะมีนิสยั เห็นแก่ตวั สูง ไม่
สนใจสังคม ท้ ายที่สดุ ก็ทําให้ เกิดความเหลื่อมลํ ้าทางชนชันของสั
้
งคม “คนจนก็จนไป คนรวยก็
รวยไป” จุดร่วมระหว่างความต่างทางชนชันที
้ ่มีการเคารพในสิทธิเสรี ภาพของประชาชนก็จะ
ไม่เกิดขึ ้น
ประกอบกับในปั จจุบนั นี ้สังคมในบ้ านเมืองมีปัญหาเกิดขึ ้นมากมายหลายระดับ โดย
เฉพาะปั ญหาความไม่สงบในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึง่ ปั จจุบนั ได้ เต็มไปด้ วยสัญลักษณ์
ของความรุนแรงที่ไม่มีทีทา่ ว่าจะมีความสงบเกิดขึ ้นได้ โดยง่าย
จึงทําให้ เหล่านักศึกษาไม่
สามารถที่จะอยูน่ ิ่งเฉยได้ และได้ เกิดการระดมความคิดกันระหว่างองค์กรนักศึกษาทังหลาย
้
เพื่อหาทางคลี่คลายปั ญหาที่เกิดขึ ้นในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ไม่มากก็น้อย
เท่าที่
ความสามารถตามบทบาทของนักศึกษาจะทําได้ ซึง่ ทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (สนนท.) และองค์กรร่วมจัดได้ เล็งเห็นความสําคัญของวิธีการแก้ ปัญหาชายแดนใต้ เพื่อ
นําสูแ่ สงแห่งสันติภาพนัน้ จะต้ องเริ่มกันที่ทกุ ภาคส่วนในสังคมไทยจะต้ องยอมรับในความ
เป็ นตัวตนของประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เสียก่อน
นัน่ ก็คือในเรื่ องของ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เป็ นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษจนถึงปั จจุบนั ซึง่ เป็ นอัตลักษณ์
ของชาติพนั ธ์มลายู และศาสนาอิสลามที่หล่อหลอมชุมชนให้ มีความสุขตรงตามความ
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ต้ องการของชุมชนเอง จนกลายเป็ นวิถีชีวิตในหลายๆด้ าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
และอื่นๆ
ในการนี ้ จากหลักการและเหตุผลข้ างต้ น ทางสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
(สนนท.) ในฐานะเจ้ าภาพและองค์กรร่วมจัดจึงได้ จดั “โครงการค่ ายเรี ยนรู้วิถีชีวิตชาวบ้ าน
เสริมสร้ างสุขภาวะชุมชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ”
ขึ ้นมาในพื ้นที่จงั หวัดชายแดน
ภาคใต้ ในครัง้ นี ้
วัตถุประสงค์
1.
เรี ยนรู้วิถีชีวิตชาวบ้ านเพื่อการเข้ าใจ เข้ าถึง และพัฒนา บนพื ้นฐานที่สอด
คล้ องกับความต้ องการของชาวบ้ านตามอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมและชาติพนั ธ์
2.
เพื่อพิทกั ษ์ รักษาคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่เป็ นมรดกตก
ทอดจากบรรพบุรุษในอดีตให้ คงอยู่ตอ่ ไป
3.
สร้ างเสริ มสุขภาวะชุมชนให้ ภมู ิใจในความเป็ นตัวของตัวเอง
สามารถ
เผชิญหน้ ากับโลกาภิวตั น์อย่างเข้ มแข็งและห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด
วันเวลาและสถานที่จัดโครงการ
6 – 15 เมษายน 2552
กิจกรรมที่ 1 “แบ่ งปั นความสุขสู่ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสีย”
บ้ านบาโงกาบู ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปั ตตานี
บ้ านบาโงมูลง ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปั ตตานี
บ้ านกาหยี
ต.ตะลุบนั อ.สายบุรี จ.ปั ตตานี
บ้ านท่าด่าน ต.ตะโละกาโป อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี
บ้ านตะโล๊ ะอ่าว ต.ตะโละกาโป อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี
บ้ านฮางุส
ต.จวบ อ.เจาะไอร้ อง จ.นราธิวาส
บ้ านไอสะเตีย ต.จวบ อ.เจาะไอร้ อง จ.นราธิวาส
บ้ านเจาะเกาะ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้ อง จ.นราธิวาส
บ้ านสาตอ
ต.รื อเสาะ อ.รื อเสาะ จ.นราธิวาส
บ้ านกอตอ
ต.รื อเสาะ อ.รื อเสาะ จ.นราธิวาส
บ้ านอาตะกูวอ ต.กอตอตือระ อ.รามัน จ.ยะลา
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บ้ านอูแบ
บ้ านบางลาง
บ้ านอุเบง
บ้ านวังโอ๊ ะ

ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา
ต.จะแหน อ.สะบ้ าย้ อย จ.สงขลา

กิจกรรมที่ 2 “กลุ่มศึกษาปั ญหาชาวบ้ านเพื่อชาวบ้ าน”
บ้ านดาโต๊ ะ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี และบริเวณรอบๆชายฝั่ งอ่าวปั ตตานี
กิจกรรมที่ 3 “เข้ าใจเด็กผ่ านการละเล่ นพืน้ บ้ าน”
บ้ านดาโต๊ ะ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี
กิจกรรมที่ 4 “ทัศนศึกษาสถานที่ประวัตศิ าสตร์ สู่ความเข้ าใจอัตลักษณ์ ประชาชน
ชายแดนใต้ ”
สถานที่ทางประวัตศิ าสตร์ ปาตานีและวัฒนธรรมมลายู สุสานเจ้ าแม่ลิ ้มกอเหนี่ยวเดิม
สุสานเจ้ าเมืองเก่า เมืองโบราณยะรัง วังจาบังติกอ มัสยิดกรื อเซะ มัสยิดอ่าวมานันยง สถานที่
หล่อปื นใหญ่ในอดีต มัสยิดตะโล๊ ะมาเนาะ
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1.
ชาวบ้ านในพื ้นที่ที่ประสบปั ญหาการถูกคุกคามทางวัฒนธรรมโดยโลกาภิ
วัตน์ที่เป็ นระบบในรู ปแบบของนโยบายของรัฐมีกําลังใจเพิ่มขึ ้น รู้สกึ ไม่โดดเดี่ยวท่ามกลาง
การพิทกั ษ์ รักษาคุณค่าทางวัฒนธรรม
2.
ภาคสังคมและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในการคลี่คลายปั ญหาความไม่สงบในพื ้นที่
ชายแดนใต้ เข้ าใจ และยอมรับความจริงได้ มากขึ ้น โดยการบอกเล่าด้ วยตัวเองของผู้เข้ าร่วม
โครงการและในรูปแบบของสื่อ
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การดําเนินงาน (การบริ หารโครงการ)
ขัน้ เตรียมงาน
 เปิ ดเสนอโครงการ
ด้ วยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ทําให้ สนนท. มีมติเห็นชอบให้ จดั
โครงการนี ้ขึ ้นโดยเปิ ดรับการนําเสนอชื่อโครงการและรูปแบบของโครงการ ซึง่ ตัวแทนจากสี่
องค์กรที่ร่วมจัดโครงการครัง้ นี ้มีสว่ นร่วมในการกําหนดกิจกรรมในโครงการ ในที่ประชุมเห็น
ควรให้ มีการจัดโครงการขึ ้น
โดยใช้ ชื่อโครงการว่า“โครงการค่ ายเรี ยนรู้วิถีชีวิตชาวบ้ าน
เสริมสร้ างสุขภาวะชุมชน เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ” จัดขึ ้นที่หมูบ่ ้ านดาโต๊ ะ อ.ยะหริ่ง จ.
ปั ตตานี และสี่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ รูปแบบของโครงการมี 4 รูปแบบคือ การเยียวยาผู้
สูญเสียจากการใช้ ความรุนแรงในพื ้นที่ การเสวนาปั ญหาของชาวบ้ าน การจัดกิจกรรม
การละเล่นกับเด็กและการทัศนศึกษาสถานที่ประวัตศิ าสตร์ ในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
 แต่งตังคณะกรรมการโครงการ
้
คณะกรรมการบริ หารของสี่องค์กรร่วมจัดโครงการคือ สหพันธ์นิสิตนักศึกษา
แห่งประเทศไทย(สนนท.) เครื อข่ายนักศึกษาเพื่อพิทกั ษ์ประชาชน(คพช.) เครื อข่ายสตรี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสันติภาพ(คสตส.) สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สนน.จชต.) ได้ มีมติเลือก นายอาเต็ฟ โซ๊ ะโก เป็ นหัวหน้ าโครงการ และแต่งตังคณะกรรมการ
้
โครงการ ดังนี ้
⇒ นายวิศรุ ต บุญยา
รองประธานโครงการ
⇒ นายอภิสิทธิ์ เหล่าลุมพุก
รองประธานโครงการ
⇒ นางสาวสุลก
ั ษณ์ หลําอุบล
เลขานุการ
⇒ นางสาวจารุ วรรณ สารทลาลัย
เหรัญญิก
⇒ นางสาวดาราณี เจ๊ ะเล๊ าะ
ฝ่ ายจัดหาทุน
⇒ นายรอมซี ดอฆอ
ฝ่ ายสถานที่
⇒ นายตูแวดานียา ตูแวแมแง
ผู้ประสานงานโครงการ
 รวบรวมปั ญหาต่างๆที่คาดว่าจะเป็ นอุปสรรคต่อการจัดโครงการ
1. ปั ญหาการจัดการในระหว่างการดําเนินงานเนื่องจากผู้เข้ าร่วมโครงการมีจํานวน
มากและมีความหลากหลายมาก
2. งบประมานไม่เพียงพอกับค่าใช้ จา่ ยในการจัดโครงการ
3. ปั ญหาความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมโครงการ
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4. ปั ญหาในการเดินทางและการติดต่อประสานงานสถานที่จดั โครงการ
 วิเคราะห์ปัญหาและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
1. ปั ญหาการจัดการในระหว่างการดําเนินงานเนื่องจากผู้เข้ าร่วมโครงการมีจํานวน
มากและมีความหลายมาก
โครงการในครัง้ นี ้เป็ นโครงการขนาดใหญ่ มีผ้ เู ข้ าร่วมจํานวนมากและความหลาก
หลายมากตังแต่
้ เด็กประถม นักศึกษาในพื ้นที่ นักศึกษาจากส่วนกลางและจากภูมิภาคอื่นๆ
ของประเทศ นักศึกษาต่างประเทศตลอดจนชาวบ้ านในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ การ
ร่วมกันทํากิจกรรมของคนจํานวนมากและหลากหลายย่อมต้ องมีปัญหาในเรื่ องการจัดการ
ต่างๆ เช่น การเตรี ยมอาหาร ที่พกั จํานวนรถในการเดินทาง โดยเฉพาะการจัดการกิจกรรม
ต่างๆให้ เป็ นไปตามกําหนดการที่วางไว้ วิธีการที่จะช่วยให้ ปัญหาเหล่านี ้มีน้อยที่สดุ คือ การ
สํารวจจํานวนผู้เข้ าร่วมโครงการให้ ได้ จํานวนที่ใกล้ เคียงจํานวนที่จะมาเข้ าร่วมจริงๆ การแบ่ง
หน้ าที่ในการดูแลแต่ละฝ่ ายอย่างละเอียดรอบคอบและการแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าที่เกิดขึ ้น
เพื่อให้ กิจกรรมดําเนินไปได้ ตอ่ ไป
2. งบประมานไม่เพียงพอกับค่าใช้ จา่ ยในการจัดโครงการ
งบประมาณที่ใช้ ในการดําเนินงานเป็ นจํานวนเงินที่มาก ทําให้ มีปัญหาเรื่ องการ
จัดหางบประมาณที่อาจจะไม่เพียงพอกับค่าใช้ จา่ ยในโครงการ
ทําให้ ไม่สามารถดําเนิน
โครงการได้ สําเร็ จ อีกทังคณะทํ
้
างานเป็ นนักศึกษา ทําให้ มีเวลาน้ อยในการเดินหนังสือเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนโครงการจากองค์กรต่างๆ การดําเนินงานเพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าว ทําได้ โดยการใช้
บุคลากรที่มีอยูจ่ ํากัดให้ เกิดประโยชน์ และทําการติดต่อขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรที่
ให้ การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาด้ วยดีมาตลอด เพื่อเป็ นทุนสนับสนุนโครงการให้ เพียงพอ
ต่อไป
3. ปั ญหาความปลอดภัยของผู้เข้ าร่วมโครงการ
เนื่องจากสถานที่จดั โครงการเป็ นพื ้นที่ที่มีการบังคับใช้ กฎหมายพิเศษไม่วา่ จะ
เป็ นกฎอัยการศึก พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉกุ เฉินและเป็ นพื ้นที่ที่มีเหตุการณ์การใช้
ความรุนแรงบ่อยครัง้
การเดินทางไปทํากิจกรรมของนักศึกษาในพื ้นที่ดงั กล่าวจึงมีความ
ปลอดภัยน้ อย การดําเนินการในการแก้ ปัญหาดังกล่าว โดยการส่งหนังสือชี ้แจงไปยังกอง
อํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน(กอ.รมน.)และศาลากลางของแต่ละจังหวัดที่จะลงไปทํา
กิจกรรม เพื่อขอให้ เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องช่วยอํานวยความสะดวกในการลงพื ้นที่ตามความ
เหมาะสม
4. ปั ญหาในการเดินทางและการติดต่อประสานงานสถานที่จดั โครงการ
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เนื่องจากสถานที่จดั โครงการตังอยู
้ ห่ ่างจากกรุงเทพฯมาก การติดต่อประสานงานหรื อ
สํารวจเส้ นทาง สถานที่ตา่ งๆทําได้ ยาก การดําเนินการแก้ ปัญหา คือ ส่งตัวแทนและนักศึกษา
ในพื ้นที่ที่เคยจัดกิจกรรมในสถานที่ดงั กล่าวเป็ นผู้นําในการสํารวจสถานที่และเส้ นทาง
 กําหนดหัวข้ อกลุม่ ศึกษา
หัวข้ อกลุม่ ศึกษากําหนดตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ นนั่ คือ การเรี ยนรู้วิถีชีวิต
ชาวบ้ าน ที่บ้านดาโต๊ ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี ซึง่ ส่วนใหญ่มีอาชีพทําประมงพื ้นบ้ านและใน
ขณะนี ้ได้ รับผลกระทบจากการคุกคามของโกลาภิวฒ
ั น์ ทางคณะผู้จดั โครงการจึงให้ มีหวั ข้ อ
เสวนา 3 หัวข้ อ คือ 1. สิทธิมนุษยชนกับภัยคุกคามทางวัฒนธรรม 2. มลายูมสุ ลิมคือใคร 3.
อ่าวปั ตตานีกบั วิถีชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทัง้ 3 หัวข้ อนี ้จะช่วยให้ เข้ าใจวิถีชีวิต
ของชาวบ้ านอย่างแท้ จริ งและช่วยเสริมสร้ างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่กลุม่ ประมงพื ้นบ้ าน
 ติดต่อวิทยากรและสถานที่
เริ่ มจากการคัดเลือกวิทยากรที่ได้ จากการนําเสนอของคณะกรรมการ และ
ปรึกษากับที่ปรึกษาโครงการถึงความเหมาะสมของวิทยากรกับหัวข้ อเสวนา เมื่อได้ ข้อสรุปจึง
มอบหมายให้ ฝ่ายประสานงานติดต่อประสานงานกับวิทยากรต่อไป
สําหรับสถานที่จดั โครงการนัน้ ทางคณะกรรมการได้ เลือกสถานที่ที่สามารถ
เรี ยนรู้วิถีชีวิตชาวบ้ านซึง่ เป็ นชาวประมงพื ้นบ้ านและทํากิจกรรมเยียวยาในพื ้นที่สี่จงั หวัดชาย
แดนภาคใต้ หลังจากได้ มติเรื่ องสถานที่แล้ วได้ ให้ ฝ่ายประสานงานติดต่อสถานที่ตอ่ ไป
 ประสานงานกับผู้เข้ าร่วมโครงการ
ในด้ านการประสานงานผู้เข้ าร่วมโครงการนัน้ มีการแบ่งผู้รับผิดชอบในด้ าน
การประสานงานผู้เข้ าร่วมโครงการตามประเภทของผู้เข้ าร่วมโครงการ คือ
1.
นิสิตนักศึกษาจากนอกพื ้นที่ 40 คน
ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 คน
ภาคตะวันออก และ ภาคกลาง/กรุงเทพมหานคร (ส่วนกลาง) 20 คน
ภาคใต้ (ไม่รวมนิสิตนักศึกษาจากในพื ้นที่) 10 คน
2.
นิสิตนักศึกษาจากในพื ้นที่ (พื ้นที่ที่อยูภ่ ายใต้ กฎอัยการศึก) 40 คน
จ.ปั ตตานี จ.นราธิวาส จ.ยะลา 30 คน
อ.สะบ้ าย้ อย อ.เทพา อ.จะนะ อ.นาทวี จ.สงขลา 10 คน
3.
นิสิตนักศึกษาจากต่างประเทศ 10 คน
Asia Pacific Student and Youth Association (ASA)
International Movement of Catholic Student – Asia Pacific (IMCS-AP)
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Young Progressives Southeast Asia (YPSEA)
Malaysia Youth And Student Democratic Movement(DEMA)
4.
แรงงานจากส่วนกลาง 10 คน
กลุม่ แรงงานย่านรังสิตและพื ้นที่ใกล้ เคียงและสหภาพแรงงานไทรอัมท์ 7 คน
ตัวแทนจากสหภาพแรงงานอื่นๆ 3 คน
5.
เด็ก(อายุ 6 – 12 ปี ) จากพื ้นที่ชายฝั่ งอ่าวปั ตตานี 100 คน
6.
ชาวบ้ านจากพื ้นที่ชายฝั่ งอ่าวปั ตตานี 80 คน
7.
ชาวบ้ านจากพื ้นที่ต้นนํ ้า/เทือกเขาสันกาลาคีรี 20 คน
 จัดหางบประมาณ
การหางบประมาณเป็ นหน้ าที่หลักของฝ่ ายจัดทุน ซึง่ มีแผนการดําเนินงาน
คือ แบ่งคณะกรรมการให้ หาข้ อมูลของแหล่งเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เช่น องค์กร
สมาคม มูลนิธิ บริ ษัท มัสยิด ร้ านค้ าและบุคคลสําคัญ พร้ อมทังติ
้ ดต่อยื่นหนังสือขอความ
อนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนโครงการและติดตามการอนุมตั งิ บประมาณ อีกวิธีหนึง่ ของ
การหางบประมาณคือ การตังกล่
้ องรับบริจาคตามสถานที่ตา่ งๆ
 จัดส่งชุดเตรี ยมเพื่อเตรี ยมสถานที่ลว่ งหน้ า
คณะกรรมการที่รับอาสาไปสํารวจสถานที่เดินทางไปล่วงหน้ ากับทีมงานที่
จัดเตรี ยมไว้ ประมาณ 2 คน ร่วมกับนักศึกษาในพื ้นที่เพื่อไปสํารวจระยะทาง ระยะเวลา
วิธีการเดินทางไปยังสถานที่จดั โครงการตลอดจนเตรี ยมความพร้ อมของสถานที่ในการดําเนิน
โครงการ และจัดเตรี ยมสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆที่จําเป็ นไว้ ลว่ งหน้ า
 จัดหาทีมงานฝ่ ายต่างๆและมอบหมายงาน
ทีมงานที่จะทําหน้ าที่เป็ นฝ่ ายต่างๆ เช่น สวัสดิการ พี่เลี ้ยง สรรทนาการ และ
ฝ่ ายครัว เป็ นต้ น จัดหาโดยการชักชวนเพื่อนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันที่อยู่ในส่วนกลางและ
ในพื ้นที่ที่มีความสะดวกและเต็มใจช่วยเหลือในฝ่ ายต่างๆที่วางไว้ เมื่อได้ ทีมงานมาแล้ ว ได้ มี
การชี ้แจงรายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละวันพร้ อมกับชี ้แจงหน้ าที่ของแต่ละโครงสร้ างเพื่อให้
ทีมงานสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างถูกต้ อง
ขัน้ ดําเนินงาน
 จัดกิจกรรมตามกําหนดการโครงการที่ได้ วางไว้
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6 เมษายน 2552
13.00 น.
7 เมษายน 2552
09.00 น.
10.00 น.
11.30 น.
12.00 น.
20.00 น.
20.30 น.
22.30 น.
8 เมษายน 2552
06.00 น.
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
09.10 น.
09.20 น.
09.30 น.
09.50 น.
10.00 น.
10.30 น.
11.00 น.
12.00 น.
13.30 น.
15.30 น.
16.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพสูจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ถึงสถานีรถไฟยะลา
ออกเดินทางจากยะลาไปสู่บ้านดาโต๊ ะ
ถึงบ้ านดาโต๊ ะ
รับประทานอาหารเที่ยง ทําความรู้จกั กับเพื่อนและพักผ่อนตาม
อัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า
ชี ้แจงกําหนดการและเช็คความพร้ อมของแต่ละกิจกรรม
แบ่งกลุม่ เพื่อออกเดินทางแบ่งปั นความสุขสูช่ มุ ชน เยียวยาผู้สญ
ู เสีย
พักผ่อนตามอัธยาศัย
ยืดเส้ นยืดสายและสัมผัสบรรยากาศยามเช้ า
รับประทานอาหารเช้ า
เตรี ยมจัดสถานที่สําหรับพิธีเปิ ด
พร้ อมกันในเต๊ นท์
ผู้ใหญ่บ้านกล่าวฯ
ประธานโครงการกล่าววัตถุประสงค์
ประธานในพิธีกล่าวเปิ ดพิธี
โต๊ ะอีหม่ามกล่าวดุอา
เดินชมสถานที่และพบปะกับประชาชน
เตรี ยมตัวเพื่อออกเดินทางแบ่งปั นความสุขสูช่ มุ ชน เยียวยาผู้
สูญเสีย
ออกเดินทางแบ่งปั นความสุขสูช่ มุ ชน เยียวยาผู้สญ
ู เสีย อ.ยะรัง
จ.ปั ตตานี
ถึง อ.ยะรัง จ.ปั ตตานี และเยียวยาผู้สญ
ู เสียตามแผนโครงการ
ออกเดินทางต่อไป บ้ านกาหยี อ.สายบุรี จ.ปั ตตานี
ถึง อ.สายบุรี จ.ปั ตตานี และเยียวยาผู้สญ
ู เสียตามแผนโครงการ
ออกเดินทางไป บ้ านท่าด่าน อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี
8
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17.00 น.
18.30 น.
19.00 น.
20.00 น.
9 เมษายน 2552
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
10.00 น.
11.00 น.
14.30 น.
15.30 น.
19.00 น.
20.30 น.
21.00 น.
10 เมษายน 2552
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
10.30 น.
15.00 น.
16.00 น.
17.30 น.
18.30 น.
20.00 น.
21.00 น.

ถึง อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี และเยียวยาผู้สญ
ู เสียตามแผนโครงการ
เดินทางกลับที่พกั
ถึงที่พกั บ้ านดาโต๊ ะ และรับประทานอาหารคํ่า
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้ า
ออกเดินทางเยียวยาผู้สญ
ู เสีย บ้ านตะโล๊ ะอ่าว อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี
ถึง อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี และเยียวยาผู้สญ
ู เสียตามแผนโครงการ
ออกเดินทางเยียวยาผู้สญ
ู เสีย บ้ านฮางุส บ้ านไอสะเตีย บ้ าน
เจาะเกาะ อ.เจาะไอร้ อง จ.นราธิวาส เยียวยาผู้สญ
ู เสีย
ถึง อ.เจาะไอร้ อง จ.นราธิวาส และเยียวยาผู้สญ
ู เสียตามแผน
โครงการ
ออกเดินทางไป บ้ านสาตอ บ้ านกอตอ อ.รื อเสาะ จ.นราธิวาส
ถึง อ.รื อเสาะ จ.นราธิวาส และเยียวยาผู้สญ
ู เสียตามแผนโครงการ
ออกเดินทางกลับที่พกั
ถึงที่พกั บ้ านดาโต๊ ะ และรับประทานอาหารคํ่า
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้ า
ออกเดินทางเยียวยาผู้สญ
ู เสีย บ้ านอาตะกูวอ อ.รามัน จ.ยะลา
ถึง อ.รามัน จ.ยะลา และเยียวยาผู้สญ
ู เสียตามแผนโครงการ
ออกเดินทางไป บ้ านอูแบ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ถึง อ.บันนังสตา จ.ยะลา และเยียวยาผู้สญ
ู เสียตามแผนโครงการ
ออกเดินทางไป บ้ านอุเบง อ.ยะหา จ.ยะลา
ถึง อ.ยะหา จ.ยะลา และเยียวยาผู้สญ
ู เสียตามแผนโครงการ
ออกเดินทางกลับยังที่พกั
ถึงที่พกั บ้ านดาโต๊ ะ และรับประทานอาหารคํ่า
พักผ่อนตามอัธยาศัย

9

10

สรุ ปกิจกรรมที่ 1 “แบ่ งปั นความสุขสู่ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสีย”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นางสาวนูรีซนั อูเซ็ง
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
1. เพื่อให้ ผ้ สู ญ
ู เสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบได้ รับการเยียวยาโดยคณะนักศึกษาและ
ผู้เข้ าร่วมโครงการอื่นๆ
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการได้ รับรู้สภาพของผู้สญ
ู เสียจากการใช้ ความรุนแรงด้ วยตัวเอง
3. เพื่อให้ ได้ รับทราบข้ อมูลข้ อเท็จจริงของผู้สญ
ู เสียโดยตรงอันจะนํามาซึง่ ความเข้ าใจ
กันมากขึ ้นในสังคม
4. เพื่อเสริ มสร้ างกําลังใจประชาชนในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ให้ มีความหวังต่อ
สันติภาพ
5. เพื่อรับทราบปั ญหาและความต้ องการของประชนในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
โดยเฉพาะสตรี และเด็ก นําไปสูก่ ารวางแผนเพื่อให้ ความช่วยเหลือและทําโครงการใน
ระยะยาวต่อไป
อุปกรณ์
สมุด
ปากกา
แผ่นพับให้ ความรู้ด้านกฎหมายพิเศษที่บงั คับใช้ ในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ และ
สถานที่ตดิ ต่อเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์ไม่เป็ นธรรมเกิดขึ ้น
ลักษณะกิจกรรม
กิจกรรม แบ่งปั นความสุขสู่ชุมชน เยียวยาผูส้ ูญเสี ย เป็ นกิจกรรมในลักษณะของการ
พาคณะนักศึกษาและผู้เข้ าร่ วมโครงการไปเยี่ยมเยียนและเยียวยาผู้สญ
ู เสียจากการใช้ ความ
รุนแรงในพื ้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ รถโดยสารสองแถวจํานวน 7 คัน ขับเป็ นขบวน
ไปในพื ้นที่ที่เกิดเหตุการณ์การใช้ ความรุนแรงที่สง่ ผลให้ มีผ้ สู ญ
ู เสียเกิดขึ ้น ใช้ เวลาในการทํา
กิจกรรมนี ้ 3 วัน วันแรกเยี่ยมผู้สญ
ู เสียในจังหวัดปั ตตานี วันที่สองไปจังหวัดนราธิวาสและวัน
สุดท้ ายไปจังหวัดยะลาและอําเภอสะบ้ าย้ อยแต่ด้วยเหตุขดั ข้ องด้ านเวลาทําให้ ไม่สามารถไป
อําเภอสะบ้ าย้ อยได้ การเยี่ยมเยียนผู้สญ
ู เสียจะเยี่ยมรายละครึ่งชัว่ โมงถึงสี่สิบห้ านาที โดยมี
การสอบถามข่าวคราวความเป็ นอยู่ ให้ โอกาสผู้สญ
ู เสียได้ พดู ระบายความรู้สกึ และเหตุการณ์
ความเป็ นจริ งที่เกิดกับตนเอง ติดตามความคืบหน้ าของคดีความในรายที่มีการดําเนินคดีใน
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กระบวนการยุตธิ รรม นอกจากนี ้ทางคณะได้ สอบถามความต้ องการความช่วยเหลือด้ านต่างๆ
ของผู้สญ
ู เสีย
ได้ ให้ แผ่นพับความรู้ด้านกฎหมายและสถานที่ที่สามารถติดต่อขอความ
ช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์ความไม่เป็ นธรรมเกิดขึ ้น
และได้ จดั กิจกรรสําหรับเด็กเพื่อเปิ ด
โอกาสให้ เด็กได้ ถ่ายทอดและระบายความรู้สกึ ผ่านกิจกรรม สุดท้ ายได้ มอบยาสามัญประจํา
บ้ านและข้ าวสารไว้ ให้ ผ้ สู ญ
ู เสียด้ วย
ผลลัพธ์ ท่ ีได้ จากกิจกรรม
ด้ วยระยะเวลาของการเยี่ยมเยียนผู้สญ
ู เสีย 3 วัน ทําให้ ผ้ สู ญ
ู เสียได้ มีรอยยิ ้มและ
นํ ้าตาแห่งความตื ้นตันในการมาเยี่ยมของคณะนักศึกษาและผู้เข้ าร่วมโครงการและมีกําลังใจ
ในการดําเนินชีวิตท่ามกลางความไม่มนั่ คงในความปลอดภัย
ทางนักศึกษาและผู้เข้ าร่วม
โครงการเองก็รับรู้ความเป็ นจริ งจากผู้สญ
ู เสียเองและสามารถบอกเล่าความเป็ นจริงของ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นแก่คนที่อยูน่ อกพื ้นที่ให้ เข้ าใจผู้สญ
ู เสียเหล่านี ้มากขึ ้น
อันจะก่อให้ เกิด
ความเข้ าใจกันและเป็ นช่องทางหนึง่ ในการจะนําสันติภาพกลับเข้ ามาในพื ้นที่
ปั ญหา อุปสรรคและข้ อเสนอแนะ
-กิจกรรมการเยียวยาผ่านไปด้ วยดีแต่เนื่องจากจํานวนผู้เข้ าร่วมโครงการมีจํานวน
มากทําให้ มีปัญหาในการจัดการแต่ด้วยผู้เข้ าร่วมโครงการให้ ความร่วมมือทําให้ การจัดการ
ดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
-ในระหว่างการเดินทางไปเยียวยา ด่านตรวจกลางถนนที่มีจํานวนมากบวกกันฝนที่
ตกลงมา อีกทังต้
้ องมีการเจรจากับทางเจ้ าหน้ าที่ ทําให้ การเดินทางล่าช้ ากว่าในกําหนดการ
ดังนันในการคํ
้
านวณระยะเวลาการเดินทางต้ องเทียบประเมินเวลาที่อาจจะเสียไปเนื่องจากสิ่ง
กีดขวางบนท้ องถนนและสภาพอากาศที่ไม่อํานวย
นอกจากนี ้ทางเจ้ าหน้ าที่ควรมีการ
ประสานงานกัน เพราะทางผู้จดั โครงการได้ ยื่นหนังสือให้ ทางกอ.รมน.ภาค 4 และศาลากลาง
จังหวัดแล้ วก่อนลงพื ้นที่ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกันและเสียเวลาในการเจรจาน้ อยที่สดุ
-การที่มีทหารจํานวนมากตามคณะไปในพื ้นที่หมู่บ้านต่างๆสร้ างความหวาดกลัวแก่
ชาวบ้ าน ทําให้ การสร้ างสัมพันธภาพของคณะเยียวยาและชาวบ้ านทําได้ ยากขึ ้น จึงขอความ
ร่วมมือจากเจ้ าหน้ าที่ทหารให้ ตดิ ตามคณะไปในพื ้นที่หมู่บ้านต่างๆ
ในระยะห่างๆเพื่อลด
ความหวาดกลัวของชาวบ้ าน
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11 เมษายน 2552
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
09.30 น.

12.00 น.
14.00 น.
16.30 น.
20.00 น.
21.00 น.
12 เมษายน 2552
07.00 น.
09.00 น.

11.00 น.
14.00 น.
16.30 น.
20.00 น.
21.00 น.
13 เมษายน 2552
07.00 น.
09.00 น.
15.30 น.
16.00 น.
17.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า
ลงทะเบียนน้ องๆเข้ าค่ายอบรม
ดําเนินการกิจกรรม“เข้ าใจเด็กผ่านการละเล่นพื ้นบ้ าน” โดย สหพันธ์
นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เริ่ มเสวนาหัวข้ อ
"สิทธิชุมชนกับการเผชิญภัยคุกคามทาง
วัฒนธรรม"
วิทยากร อ.อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง อ.อะดิลนั อาลีอิสเฮาะ
รับประทานอาหารเที่ยง
เริ่ มเสวนาหัวข้ อ "มลายูมุสลิมคือใคร”
วิทยากร พล.ต.ต.จํารูญ เด่นอุดม
เยี่ยมเยียนชาวบ้ านในพื ้นที่
รับประทานอาหารคํ่า
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้ า
เริ่ มเสวนาหัวข้ อ
"อ่ าวปั ตตานีกับวิถีชีวิตประชาชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ "
วิทยากร อ.นุกลู รัตนดากุล นายมะรอนิง สาและ
รับประทานอาหารเที่ยง
ลงชุมชนเยี่ยมเยียนชาวบ้ าน
กลับที่พกั / พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้ า
ขึ ้นเรื อกับชาวบ้ านลงสูท่ ะเลเพื่อนเรี ยนรู้วิถีชีวิตชาวบ้ าน
กลับที่พกั
สรุปเกี่ยวกับการเรี ยนรู้วิถีชีวิตชาวบ้ าน สรุปการเยียวยา
เตรี ยมเวทีภาคกลางคืน
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20.00 น.
20.30 น.
23.30 น.

รับประทานอาหารคํ่า
การแสดงภาคเวทีโดยเด็กๆที่เข้ าอบรมและพี่เลี ้ยง
จบการแสดงภาคเวทีและเข้ านอน
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สรุ ปกิจกรรมที่ 2 “กลุ่มศึกษาปั ญหาชาวบ้ านเพื่อชาวบ้ าน”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นาย ซูเฟี ยน มาแจ
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
1. เพื่อส่งเสริ มความรู้ในเรื่ องสิทธิชมุ ชนให้ กบั ชาวบ้ านที่ทําประมงพื ้นบ้ าน
2. เพื่อสร้ างความเข้ าใจที่ถกู ต้ องแท้ จริงเกี่ยวกับที่มาของอัตลักษณ์ความเป็ นมลายู
3. เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ าใจในวิถีชีวิตของคนริมอ่าวปั ตตานีและส่งเสริมการใช้ วิถี
ชีวิตชาวบ้ าน
อุปกรณ์
เครื่ องเสียง 1 ชุด
กระดาษ A4
ปากกา
อาหารว่าง
ลักษณะกิจกรรม
เป็ นกิจกรรมในลักษณะที่เป็ นกลุม่ ศึกษาในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาของชาวบ้ าน
ซึง่ มี 3 หัวข้ อ ดังนี ้
1. สิทธิชมุ ชนกับภัยคุกคามทางวัฒนธรรม
2. มลายูมสุ ลิมคือใคร
3. อ่าวปั ตตานีกบั วิถีชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาแลกเปลี่ยนกับชาวบ้ านและนักศึกษาในแต่ละหัวข้ อ
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สรุปกิจกรรม
หัวข้ อกลุ่มศึกษา “สิทธิชุมชนกับการเผชิญภัยคุกคามทางวัฒนธรรม”
วันที่ 11 เมษายน 2552 เวลา 9.30 น.-12.00 น.
ณ ศาลาสุสานบ้ านดาโต๊ ะ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี
บรรยายโดย อ.อะห์หมัด สมบูรณ์ บัวหลวง นักวิชาการอิสระ
อ.อะดิลนั อาลีอิสเฮาะ ทนายความ
อ. อัฮหมัด สมบูรณ์ บัวหลวง
อาจารย์ได้ พดู ถึงตัวตนของคนมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสิ่งที่เป็ นภัย
คุกคามทางวัฒนธรรมโดยกล่าวไว้ วา่ ตัวตนของคนมลายูถกู ประสานกันอย่างแยกไม่ออกกับ
ศาสนาอิสลาม
อันจะเห็นได้ จากบางวัฒนธรรมของชาวมลายูถกู ยกเลิกไปเพราะขัดกับ
หลักการศาสนาอิสลาม เช่น การละเล่นมโนราห์ เป็ นต้ น และสิ่งหนึง่ ที่บง่ บอกถึงความ
แน่นแฟ้นของชาวมลายูกบั อิสลามคือการใช้ ภาษาอาหรับในการเขียนและนัน่ ก็ทําให้ คนที่นี่
เข้ มแข็งในความเชื่อในการนับถือศาสนา
อาจารย์ได้ กล่าวถึงสิ่งที่เป็ นภัยคุกคามทางวัฒนธรรมของประชาชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ตังแต่
้ นโยบายของภาครัฐที่ห้ามไม่ให้ ใช้ ภาษามลายูในการเรี ยนการสอน การกล่าวหา
สถาบันปอเนาะว่าเป็ นแหล่งซ่องสุมผู้ก่อการร้ าย ที่มีการกล่าวหานี ้มาตังแต่
้ ปี 2504 และไม่
เพียงแต่รัฐที่เป็ นภัยคุกคามทางวัฒนธรรม แต่ยงั มีภยั คุกคามทางการเมืองภายใต้ ทนุ นิยมอีก
ด้ วย โดยการครอบงําวัฒนธรรมที่แตกต่างให้ อยูภ่ ายใต้ ระบบของตน เหล่านี ้คือการทําลาย
วัฒนธรรม อีกทังความมั
้
น่ คงทางการเมืองในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้ เด็กๆมีเวลา
เรี ยนแค่หนึง่ ในสามของเวลาเรี ยนทังหมด
้
ทังนี
้ ้การต่อสู้จากภัยคุกคามดังกล่าวต้ อง
ประกอบด้ วยการต่อสู้ใต้ ร่มวิชาการและการทํางานกับประชาชนอย่างจริงใจ
อ.อะดิลัน อาลีอีสเลาะ
อาจารย์ได้ ให้ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิชมุ ชนว่า สิทธิชมุ ชนคือการตกลงกันของกลุม่ คน
คนในชุมชน สามารถรวมตัวกันปกป้องทรัพยากรของตัวเองเอาไว้ ชาวบ้ านมีสิทธิกําหนดการ
ใช้ ทรัพยากรในชุมชนของตน ใครก็ตามที่จะมาใช้ ทรัพยากรในชุมชนต้ องได้ รับความยินยอม
จากชาวบ้ าน และชาวบ้ านสามารถเรี ยกร้ องและทําให้ ยตุ กิ ารใช้ ทรัพยากรที่คนนอกเข้ ามาใช้
เกินความจําเป็ นได้ ชาวบ้ านมีสิทธิกําหนดทิศทางของชุมชน
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อาจารย์ได้ พดู ถึงนโยบายและกฎหมายที่ภาครัฐใช้ ในพื ้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ อัน
ได้ แก่ กฎอัยการศึก พรก.ฉุกเฉิน พรบ.ความมัน่ คง เหล่านี ้ทําให้ ความเชื่อใจ ความผูกพัน และ
วัฒนธรรมในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป
อีกทังการทํ
้
างานของเจ้ าหน้ าที่ทหารที่แตกแถวทําให้
ประชาชนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมาก
นอกจากนี ้ผลจากการไม่ยอมรับในความ
แตกต่างของรัฐ ทําให้ สิทธิในการใช้ ภาษาของคนในสามจังหวัดถูกคุกคามอย่างหนัก ในขณะ
ที่รัฐสอนให้ ยอมรับในความแตกต่างซึง่ ขัดแย้ งกัน
ในเรื่ องของการศึกษา ปี 2525 สามจังหวัดเคยถูกตังคู
้ ข่ นานกับศรี ษะเกษในเรื่ อง
ระดับการศึกษา การที่คนสามจังหวัดเรี ยนไม่เก่งอยูท่ ี่ตวั บุคคลหรื อความล้ มเหลวของรัฐ การ
จ้ างเด็กไปเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐปี ละสามหมื่นบาท ในขณะที่เอกชนให้ หนึง่ หมื่นบาท นัน่ คือรัฐ
ต้ องการให้ โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาหมดไปใช่ไหม
นอกจากเรื่ องสิทธิชมุ ชนและการคุกคามทางวัฒนธรรมแล้ วอาจารย์ได้ เล่าถึง
สถานการณ์ความไม่สงบในพื ้นที่และสถานะของประชาชนด้ วยว่าที่ผา่ นมาทางราชการได้
สนับสนุนงบในการทําแผงเหล็กและมอบอาวุธให้ กบั ชุมชนพุทธในสามจังหวัด ส่วนชาวบ้ าน
มลายูที่เคยนัง่ คุยกันในร้ านนํ ้าชามาแต่ไหนแต่ไร อาจถูกจับตาว่ากําลังรวมกันสุมหัวกระทํา
การที่กระทบต่อความมัน่ คงของประเทศ
ฝ่ ายยุทธการก็จะมองว่าเป็ นการนัง่ คุยกันเพื่อ
สอดส่อง ดูเส้ นทาง และต้ นทางให้ กบั ทางภาครัฐ ดังนันผู
้ ้ นําชุมชนจึงควรจับมือกัน เพื่อให้
ชาวบ้ านพึง่ ได้ ในทุกๆเรื่ อง และเนื่องจากเราเป็ นคนไทยอยูภ่ ายใต้ รัฐธรรมนูญเล่มเดียวกันเรา
สามารถเรี ยกร้ องได้ (อาจารย์ได้ ให้ ความหมายของตัวแทนกับผู้นําว่า การเลือกตังจะทํ
้ าให้ เรา
ได้ ตวั แทน แต่ผ้ นู ําจะเกิดเองโดยกระบวนการชุมชน)
อาจารย์ได้ กล่าวว่าเราควรพัฒนาความคิดของรัฐเรื่ องวัฒนธรรม ณ ตอนนี ้รัฐมอง
ความมัน่ คงทางด้ านการทหารอย่างเดียว ดังนันจึ
้ งมองแต่เรื่ องการแบ่งแยกดินแดน การ
แบ่งแยกดินแดน คือ การเรี ยกร้ องสิ่งที่ดีที่สดุ สําหรับเขา ทําไมรัฐไม่มองมิตกิ ารแบ่งแยก
ดินแดนเป็ นการเรี ยกร้ องความเป็ นธรรม
แนวคิดเรื่ องการแก้ ไขปั ญหาของรัฐไทยในสามจังหวัด มีความคิดในแบบเดิมๆ ไม่
เปลี่ยนแปลงตังแต่
้ 30-40 ปี ที่แล้ ว และได้ แบ่งปั ญหาของสามจังหวัดออกเป็ นสามกลุ่ม
1.ต่อต้ านรัฐและต้ องการแบ่งแยกดินแดน
2. ต่อต้ านรัฐแต่ไม่ต้องการแบ่งแยกดินแดน
3. อาชญากรทัว่ ๆไป
อาจารย์ได้ ให้ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพิเศษที่ใช้ ในพื ้นที่ว่า
พรก.ฉุกเฉินไม่ได้ ใช้
เฉพาะในยามสงครามแต่สามารถใช้ ในเวลาที่บ้านเมืองมีเหตุรุนแรง ร้ ายแรง เพื่อควบคุม
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สถานการณ์ เหมือนกฎอัยการศึกแต่ตา่ งที่ผ้ ใู ช้ อํานาจ พรก.ฉุกเฉิน ถูกจับแล้ วประกันตัวไม่ได้
แต่สามารถร้ องขอต่อศาลเพื่อไต่สวนแล้ วได้ รับการปล่อยตัว พูดถึงพรก.ฉุกเฉิน 19 เมษายน
2552 รัฐจะต่อ พรก.ฉุกเฉินครัง้ ที่ 15 ซึง่ เหตุผลในการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จนถึงทุกวันนี ้รัฐไทยยังไม่ทําหนังสือชี ้แจงต่อสหประชาชาติ ดังนันการต่
้
อสู้
กับคนคิดก็ต้องใช้ ความคิด ไม่ใช่อาวุธ และอาจารย์ได้ ทิ ้งท้ ายไว้ วา่ การรักษาอัตลักษณ์ คือ
การรักษาความมัน่ คงของพื ้นที่
หัวข้ อกลุ่มศึกษา “มลายูมุสลิมคือใคร”
วันที่ 11 เมษายน 2552 เวลา 16.00 น.-18.00 น.
ณ ศาลาสุสานบ้ านดาโต๊ ะ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี
บรรยายโดย พล.ต.ต.จํารูญ เด่นอุดม
ท่านได้ เล่าถึงประวัตศิ าสตร์ ของคนมลายูตงแต่
ั ้ แรกเริ่มว่า
ชาวมลายูจะอยู่ตาม
ชายทะเล แต่ก่อนชาวมลายูไม่มีศาสนา เมื่อสองพันปี ที่แล้ วจะบูชาสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ตา่ งๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นธรรมชาติหรื ออื่นๆ ต่อมาต้ นคริ สตศักราชมีพวกฮินดีเดินทางเข้ ามาเผยแพร่วฒ
ั นธรรม ทํา
ให้ ชาวมลายูได้ รับศาสนาจากอินเดีย ตอนนันมี
้ การปกครองแบบเทวราช ศตวรรษที่ 6 ชาว
มลายูมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับจีนในช่วงราชวงศ์เหลียง โดยจีนเรี ยกพื ้นที่ส่วนนี ้ว่า ลังกาสุกะ
ต่อมา ค.ศ.750 มีอาณาจักรหนึง่ เข้ ามาตีมลายูและตังอาณาจั
้
กรปกครองตัวเองเรี ยกว่า ศรี
วิชยั และได้ เผยแพร่พระพุทธศาสนาและภาษาชวา ในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ชาว
มลายูได้ ยกทัพไปตีอยุธยาโดยเรื อกอแระ 200 ลํา จากศรี วิชยั ล่มก็ตงเมื
ั ้ องไชยาขึ ้น และเจ้ า
เมืองได้ ยกทัพไปตีเขมรและเมืองจําปา ซึง่ ปกครองอยูเ่ ป็ นเวลา 500 ปี และเกิดอํานาจใหม่
จากการยึดของอินเดียโดยพระเจ้ าราเชนโจระ ศาสนาอิสลามได้ เกิดขึ ้นในสมัยศรี วิชยั ค.ศ.
1457 ชาวเมืองได้ นบั ถือศาสนาอิสลามแต่ผ้ ปู กครองไม่ได้ นบั ถือศาสนาอิสลามและต่อมา
กษัตริ ย์ได้ เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามและได้ เปลี่ยนจากราชาเป็ นสุลต่าน
เมื่อก่อน
ปั ตตานีเป็ นศูนย์กลางแห่งการเผยแพร่ศาสนา
แต่ในขณะเดียวกันที่สโุ ขทัยไม่ได้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางศาสนา
หลังจากที่เจ้ าเมืองเข้ ารับอิสลามก็เริ่มเกิดความขัดแย้ งระหว่าง
สยามกับมลายู ในขณะเดียวกันชาวมลายูก็ยงั คงยึดมัน่ ในความเป็ นมลายู สยามกับมลายูมี
สงครามกัน 11 ครัง้ 2329 ทําให้ ปัตตานีได้ ตกอยูภ่ ายใต้ การปกครองของสยาม และเตองกู
ลามีเดน มาเป็ นเจ้ าเมืองและประกาศเอกราชจึงเกิดสงครามกับสยาม มลายูเริ่ มเคลื่อนไหว
แรงขึ ้นเมื่อ เตองกูลาเป๊ ะ ถูกฆ่าตายแล้ วถูกโยนทิ ้งทะเล เดิมทีองั กฤษจะช่วยรัฐปั ตตานี แต่
โดนหักหลัง ค.ศ.1909 ปั ตตานีกบั กลันตันถูกแบ่งแยกออกเนื่องจากได้ มีการลงนาม
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สนธิสญ
ั ญาระหว่างอังกฤษ-สยาม สนธิสญ
ั ญาดังกล่าวได้ รับรองว่าบริ เวณพื ้นที่ทงหมดเป็
ั้
น
ส่วนหนึง่ ของไทย 2498 ในสมัยรัฐบาลจอมพล สฤษดิ์ ธนรัตน์ได้ ตงกฎหมายห้
ั้
ามใช้ ภาษา
มลายูในโรงเรี ยนปอเนาะ นักศึกษาได้ ไปเรี ยนศาสนาที่กรุงเทพและได้ ไปเรี ยนต่อต่างประเทศ
เห็นความแตกต่างระหว่างอิสลามในไทยกับที่อื่นๆ จึงกลับมาตังขบวนการเป็
้
นองค์กรทางการ
เพื่อเรี ยกร้ องความเป็ นธรรมและสิทธิในการกําหนดชะตาชีวิตของตน
หัวข้ อกลุ่มศึกษา “อ่ าวปั ตตานีกับวิถีชีวิตประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ "
วันที่ 12 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.-12.00 น.
ณ ศาลาสุสานบ้ านดาโต๊ ะ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี
บรรยายโดย อ.นุกลุ รัตนดากุล นายมะรอนิง สาและ
อาจารย์ นุกูล รั ตนดากุล
อาจารย์เริ่ มต้ นเล่าว่า สมัยก่อนอ่าวปั ตตานีเป็ นอ่าวที่สมบูรณ์มาก ซึง่ จะเห็นได้ จากมี
นกเหยี่ยวแดงจํานวนมากหากินบริเวณรอบอ่าวปั ตตานีและนกเหยี่ยวแดงนี ้เองจุดประกายให้
อาจารย์สนใจศึกษาอ่าวปั ตตานีให้ ลกึ ซึ ้งมากขึ ้น อาจารย์เล่าต่อว่า ขณะนี ้ความสมบูรณ์ของ
อ่าวปั ตตานีลดลงไปมากเนื่องจากการพัฒนาในรูปแบบการยัดเยียด เช่น การสร้ างเขื่อน
โรงงานอุตสาหกรรม การทําประมงอวนลาก อวนรุน อีกทังการขุ
้
ดร่องนํ ้าลึกสําหรับเรื อ
พาณิชย์ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ กระแสนํ ้าเปลี่ยนทิศทาง ทําให้ สภาพแวดล้ อมรอบอ่าวปั ตตานี
เปลี่ยนแปลงไป กระแสนํ ้าในอ่าวปั ตตานีเปลี่ยนแปลงทิศทาง สิ่งที่สามารถเห็นได้ ถึงความ
เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือ บริ เวณรูสะมีแลแผ่นดินถูกกัดเซาะเข้ ามามากและอ่าวปั ตตานี
ตื ้นเขินลงเรื่ อยๆจากตะกอนมาทับถมและอาจารย์ได้ ทํานายว่าอ่าวปั ตตานีตอ่ ไปจะกลายเป็ น
แผ่นดินในอนาคต
นายมะรอนิง สาและ
บังเล่าว่า ปั ญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้ มีเพียงปั ญหาความรุนแรง ที่นี่มี
ปั ญหาทุกด้ าน เช่น ปั ญหาประมงพื ้นบ้ านของคนรอบอ่าวปั ตตานี ซึง่ รัฐไม่เคยเหลียวแล จาก
สมัยก่อนการหาปลาของชาวประมงที่นี่วนั หนึง่ ใช้ เวลาไม่กี่ชวั่ โมงก็สามารถจุนเจือครอบครัว
แล้ วเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์
แต่สมัยนี ้การทําประมงอย่างเดียวไม่
เพียงพอ ต้ องหารายได้ เพิ่มเพื่อให้ เพียงพอ ส่งผลให้ วยั รุ่นในหมูบ่ ้ านพากันไปทํางานรับจ้ างใน
ประเทศมาเลเซีย
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ชาวประมงพื ้นบ้ านที่นี ้ทําประมงโดยเคารพธรรมชาติ
ปลาตัวเล็กๆเราไม่จบั แต่
นายทุนนอกพื ้นที่เข้ ามาพัฒนาโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อชาวประมง ถ้ ายังคงเป็ นเช่นนี ้
ต่อไปประมงพื ้นบ้ านคงจะหมดไปจากอ่าวปั ตตานี
ปั ญหาและอุปสรรค
1. ชาวบ้ านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหาเช้ ากินคํ่า ทําให้ มีชาวบ้ านมาร่วมเข้ ากลุม่
ศึกษาจํานวนน้ อยกว่าที่คาดไว้
2. อุปการณ์เครื่ องขยายเสียงติดขัดเป็ นช่วงๆในระหว่างการเสวนา
3. ระยะเวลาในการทํากลุม่ ศึกษาไม่เพียงพอในการตอบคําถามผู้เข้ าร่วมกิจกรรม
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ ชาวบ้ านทราบล่วงหน้ าและดึงดูดความสนใจของ
ชาวบ้ านมากกว่านี ้
2. การเตรี ยมสถานที่และอุปกรณ์สําหรับการเข้ ากลุม่ ศึกษาควรมีการตรวจสอบความ
พร้ อมและแก้ ไขให้ ทนั ท่วงที
3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทํากลุม่ ศึกษาให้ เพียงพอสําหรับการร่วมถามตอบและ
แลกเปลี่ยนของผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
สรุ ปกิจกรรมเรี ยนรู้วิถีชีวิตชาวบ้ านรอบอ่ าวปั ตตานี
วันที่ 13 เมษายน 2552
เวลา 10.00 - 16.00 น.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นายตูแวดานียา ตูแวแมแง
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
1. เพื่อเรี ยนรู้วิถีชีวิตชาวบ้ านรอบอ่าวปั ตตานี
2. เพื่อรับรู้สภาพปั ญหาและความทุกข์ของชาวประมงพื ้นบ้ าน
ลักษณะกิจกรรม
เป็ นการนัง่ เรื อประมงพื ้นบ้ านชมสภาพแวดล้ อมรอบอ่าวปั ตตานีพร้ อมทังรั้ บฟั งการ
เล่าสถานการณ์ และสภาพปั ญหาการทําประมงของชาวประมงพื ้นบ้ านที่นี่โดยชาวบ้ านรอบ
อ่าวปั ตตานีเอง
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สรุ ปเนือ้ หา
ประวัตขิ องชุมชน
หมูบ่ ้ านดาโต๊ ะสมัยก่อนเป็ นสุสาน มิใช่หมูบ่ ้ านของผู้คน เมื่อมีคนที่แผ่นดินใหญ่
เสียชีวิตจะนัง่ เรื อมาฝั งที่บ้านดาโต๊ ะ ซึง่ อยู่ตรงข้ ามเมืองปั ตตานี เมื่อเวลาผ่านไปด้ วยความ
ง่ายๆของคนปั ตตานี ก็ได้ มีการบุกรุกพื ้นที่สาธารณะที่เป็ นสุสานเพื่อปลูกบ้ านเรื อนที่อยู่อาศัย
สิ่งพิเศษของสุสานบ้ านดาโต๊ ะนี ้ คือเป็ นที่ฝังศพของกษัตริย์เจ้ าเมืองปั ตตานี และมีหลุมศพที่
ได้ รับการกล่าวขานมากคือ สุสานโต๊ ะปั นยัง ที่มาของสุสานนี ้ก็มาจากเรื่ องเล่าของพ่อค้ าชาว
ชวาที่เดินทางโดยเรื อเพื่อมาค้ าขายทองเหลืองที่รัฐปั ตตานี ซึง่ สมัยนันกษั
้ ตริ ย์ปัตตานีออกกฎ
ห้ าม มิให้ ซื ้อขายทองเหลืองเพราะจะเก็บไว้ หล่อปื นใหญ่ เมื่อเจ้ าเมืองทราบว่ามีผ้ มู าติดต่อซื ้อ
ทองเหลืองจึงโกรธมากสัง่ ให้ ประหารพ่อค้ าคนนี ้และเอาศพถ่วงนํ ้าแต่ศพไม่จม แต่กษัตริย์ไม่
ยอมให้ ฝังศพคนที่ไม่เชื่อฟั งพระองค์บนแผ่นดินเดียวกับพระองค์จงึ ให้ ไปฝั งที่บ้านดาโต๊ ะซึง่
เป็ นแหลมยื่นออกไปในทะเล แต่ปรากฏว่าไม่สามารถฝั งศพได้ เพราะศพมีขนาดยาวขึ ้นกว่าที่
ได้ ขดุ หลุมไว้ เมื่อทําการขุดใหม่ให้ กว้ างขึ ้นอีกศพก็ยาวขึ ้นอีก ขุดใหม่อีกครัง้ เป็ นครัง้ ที่ 3 ก็ไม่
สามารถบรรจุศพลงไปในหลุมได้ ในที่สดุ จึงตัดสินใจพับหัวเข่าจึงสามารถฝั งไปได้ ปั จจุบนั นี ้
สุสานของกษัตริ ย์ปัตตานีและโต๊ ะปั นยังก็ยงั อยูใ่ ห้ คนมาเยี่ยมชมและศึกษาได้
อาชีพของชาวบ้ าน
ชาวบ้ านดาโต๊ ะประกอบอาชีพประมงพื ้นบ้ านเป็ นอาชีพหลัก และเสริมด้ วยการทํา
ข้ าวเกรี ยบปลา และเลี ้ยงปลาดุก
ความทุกข์ ของชาวบ้ าน
หมูบ่ ้ านดาโต๊ ะเป็ นหมูบ่ ้ านที่ตงอยู
ั ้ ร่ ะหว่างทะเลทังสองฝั
้
่ ง มีพื ้นดินที่เป็ นที่ตงของ
ั้
หมูบ่ ้ านประมาณ 300 เมตร ซึง่ ประกอบอาชีพประมงพื ้นบ้ าน ทําข้ าวเกรี ยบปลา เลี ้ยงปลาดุก
ปั ตตานีเป็ นเมืองที่มีทรัพยากรนํ ้าอุดมสมบูรณ์มาก
ในอดีตนันการประมงพื
้
้นบ้ านของ
ชาวบ้ านที่นี่ทํารายได้ ให้ กบั ครอบครัวมหาศาล สามารถเลี ้ยงคนในครอบครัวได้ สามารถออก
หาปลาในละแวกใกล้ ๆบ้ าน อีกทังในเวลา
้
1 ชัว่ โมงกับการออกหาปลาก็สามารถทํารายได้
ให้ กบั ครอบครัวได้ อย่างมากมาย มีรายได้ มากถึงวันละ 30,000 บาท สําหรับผู้ที่ไม่ทําประมง
พื ้นบ้ านก็จะทําข้ าวเกรี ยบปลาภายในครัวเรื อนและนําก้ านปลา หัวปลาที่เหลือจากการทําข้ าว
เกรี ยบปลาไปเลี ้ยงปลาดุก เป็ นการประหยัดค่าอาหารซึง่ เป็ นวิถีชีวิตแบบพอเพียงตามผู้เฒ่าผู้
แก่หมุนเวียนอยูแ่ บบนี ้มาเป็ นเวลานานแล้ ว จนกระทัง่ ปั จจุบนั มีโรงงานมากมายมาสร้ างริ ม
ทะเลและได้ ปล่อยนํ ้าเสียลงทะเล มีนายทุนมาจับจองที่ในทะเลเพื่อเลี ้ยงหอยและได้ จ้างคน
ต่างถิ่นมาดูแล อีกทังมี
้ นายทุนประมงอวนลากที่มีการจับปลาตังแต่
้ ลกู ปลาตัวเล็กๆลากไป
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พร้ อมๆกับปลาตัวใหญ่ และสามารถจับปลาได้ ครัง้ ละหลายๆตัน สิ่งเหล่านี ้เป็ นสาเหตุสําคัญ
ที่มีสง่ ผลกระทบต่อชาวประมงพื ้นบ้ าน ทําให้ ชาวประมงพื ้นบ้ านขาดรายได้ เนื่องจากที่ที่เคย
จับปลาได้ ปัจจุบนั ก็ไม่สามารถจับปลาเพราะไม่มีปลา รายได้ ที่เคยได้ ตอนนี ้ก็ขาดไป ผู้ที่เคย
จับปลาเป็ นอาชีพหลักก็ต้องเปลี่ยนอาชีพ บางคนที่มีฐานะก็หนั มาทําข้ าวเกรี ยบปลา บางคน
ก็ทิ ้งบ้ านไปทํางานที่ประเทศมาเลเซีย หรื อบางคนก็ไปเป็ นลูกจ้ างในโรงงานใกล้ ๆ ซึง่ เป็ นเรื่ อง
ที่นา่ สลดใจมาก ชาวบ้ านได้ พยายามต่อสู้เพื่อเจรจากับนายทุนแต่ก็ไม่เป็ นผล อีกทังยั
้ งถูก
ข่มขูอ่ ีกด้ วย
แนวทางแก้ ไข
-ส่งเสริ มการใช้ กฎหมายปราบปรามนายทุนที่ไม่รักษาสิ่งแวดล้ อมอย่างจริงจัง
-ส่งเสริ มการเข้ าถึงทรัพยากรของประชาชน
-ให้ ชาวบ้ านเจ้ าของทรัพยากรมีสิทธิในการกําหนดชะตากรรมของตนเอง
เข้ าหาพูดคุยกับคนเฒ่ าคนแก่ เกี่ยวกับวัฒนธรรมการหล่ อหลอมเยาวชนให้ เป็ นคนดี
นัน้ ทําอย่ างไร
ที่บ้านดาโต๊ ะ หมู่ 4 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปั ตตานี ชาวบ้ านที่นี่มีประชากรทังหมด
้
ประมาณ 3,000 คน 400 หลังคาเรื อน ทังหมดเป็
้
นคนมลายู นับถือศาสนาอิสลาม จากการได้
ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่ ได้ เรี ยนรู้ชีวิตความเป็ นอยู่และการสัง่ สอนลูกหลาน
ของบรรพบุรุษบ้ านดาโต๊ ะ วิถีชีวิตของคนที่นี่เป็ นชีวิตของคนริมทะเลหรื อชาวประมง ก่อนอื่น
จะขออธิบายวิธีการหล่อหลอมเยาวชนลูกหลานบ้ านดาโต๊ ะ สถานที่แรกที่จะสัง่ สอนเยาวชน
ที่นี่คือที่บ้าน โดยพ่อแม่จะเป็ นคนหล่อหลอมเด็กๆในเรื่ องศาสนา มารยาท และการดําเนิน
ชีวิต จนกระทัง่ อายุ 4 ขวบ พ่อแม่จะส่งไปเรี ยนโรงเรี ยนตาดีกา(โรงเรี ยนสอนพื ้นฐานด้ าน
ศาสนา) โรงเรี ยนประถมในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนจะเรี ยนอัลกุรอ่าน ครูสอน
โรงเรี ยนตาดีกานันเป็
้ นเยาวชนในพื ้นที่เอง ได้ รับค่าจ้ างสอนในราคาถูกมากแต่ทกุ คนก็เต็มใจ
สอนด้ วยความจริ งใจเพียงเพื่อให้ เยาวชนมีความรู้ เป็ นคนดีของสังคม อีกทังช่
้ วงปิ ดเทอม
เยาวชนเหล่านี ้ก็ได้ ชว่ ยพ่อแม่ทํางานเพื่อให้ ร้ ูถึงการดํารงชีวิตและวัฒนธรรมเพื่อสร้ างสังคม
อย่างสันติสขุ เยาวชนที่นี่มีอาชีพหลากหลาย อาทิเช่น ทําประมง ไปมาเลเซีย ทํางานโรงงาน
เรี ยนด้ านศาสนา และโรงเรี ยนตาดีกา ส่วนพ่อแม่เปรี ยบเสมือนผู้นําในครอบครัว ประกอบ
อาชีพประมงซึง่ เป็ นอาชีพหลักของชาวเลและอาชีพเสริ มคือทําข้ าวเกรี ยบปลา คนที่นี่จะเริ่ ม
ทํางานตังแต่
้ เช้ าตรู่ หลังอาทิตย์ขึ ้นมุง่ สูท่ ะเลและเดินทางกลับบ้ านเมื่อเวลาเที่ยงของวัน ทํา
ภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหาร กว่าจะเสร็ จก็เป็ นเวลาบ่าย 2 ของวัน หลังจากนันก็
้ เริ่ มทํา
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ข้ าวเกรี ยบปลาต่อจนถึงตอนเย็นของวัน และอาชีพเสริ มอีกอย่างคือการเลี ้ยงปลาดุก ด้ วย
ความที่ไม่ร้ ูจะเอาก้ านปลาหรื อหัวปลาไปทิ ้งไว้ ที่ไหน คนเฒ่าคนแก่จงึ เลี ้ยงปลาดุกและนําก้ าน
ปลาและหัวปลาดังกล่าวเป็ นอาหารปลา เยาวชนที่นี่หลายคนขาดการศึกษาเพราะครอบครัว
ไม่มีเงินที่จะส่งเสียให้ เรี ยนหนังสือ สาเหตุก็มาจากในทะเลไม่มีปลาเพราะมีการลากปลาเป็ น
จํานวนมากด้ วยเรื อประมงอวนลาก
อีกทังการจั
้
บจองที่ในทะเลเพื่อเลี ้ยงหอยของนายทุน
พร้ อมทังทํ
้ าเป็ นเขตหวงห้ ามมิให้ ชาวบ้ านมาจับปลาได้ ทังๆที
้ ่ในสมัยก่อนชาวบ้ านสามารถจับ
ปู ปลาที่ใดก็ได้ ตามสิทธิของตัวเอง แต่ปัจจุบนั ไม่สามารถทํางานอย่างแต่ก่อนได้
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สรุ ปกิจกรรมที่ 3 “เข้ าใจเด็กผ่ านการละเล่ นพืน้ บ้ าน”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นายชารี ฟ สะอิ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริ มสร้ างจริ ยธรรมอันดีงานให้ เด็กผ่านการละเล่นและกิจกรรมต่างๆ
2. เพื่อดํารงไว้ ซงึ่ วัฒนธรรมที่ดีในท้ องถิ่นให้ อยู่กบั เด็กต่อไป
3. เพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งทางใจให้ เด็กเพื่อต่อสู้กบั โลกาภิวตั น์
4. เพื่อส่งเสริ มสุขภาวะให้ เด็กและชุมชน
อุปกรณ์
กระดาษ A4
ปากกา สมุด ดินสอ ไม้ บรรทัด ยางลบ สีไม้
ผ้ าปิ ดตา แป้งฝุ่ น เข็ม ด้ าย เชือก เก้ าอี ้
กระสอบ ล้ อรถยนต์ ไม้
ลูกโป่ ง
โทรโข่ง
ลักษณะกิจกรรม
ในส่วนของการจัดกิจกรรมค่ายอบรมเด็ก(เข้ าใจเด็กผ่านกาละเล่นพื ้นบ้ าน) กลุม่ เป้า
หมายเป็ นเด็กนักเรี ยนอายุ 6-12 ปี จํานวน 120 คน ใช้ เวลาในการจัดกิจกรรมทังหมด
้
4 วัน 3
คืน โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 11-14 เมษายน 2552 ณ บ้ านดาโต๊ ะ ต. แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.
ปั ตตานี ทางคณะผู้จดั ค่ายอบรมเด็กแบ่งออกเป็ นฝ่ ายต่างๆ คือ ผู้อํานวยการค่าย พี่เลี ้ยงเด็ก
ฝ่ ายปกครองเด็ก ฝ่ ายสรรทนาการ ฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายพยาบาล เป็ นต้ น การแบ่งกลุม่ น้ องๆ
ออกเป็ น 4 กลุม่ ใหญ่ๆ ในส่วนของการจัดกิจกรรมอบรมเด็กนัน้ มีกิจกรรม 4 ประเภท คือ 1.
สรรทนาการและวิชาการ 2. เรี ยนรู้วถิ ีชีวิตและช่วยเหลือสังคม 3. ส่งเสริมสุขภาวะตนเองและ
ชุมชน 4. กิจกรรมภาคเวที
รายละเอียดกิจกรรม
1. สรรทนาการและวิชาการ
กิจกรรมสรรทนาการนี ้จะมีอยูต่ ลอดตังแต่
้ วนั แรกจนถึงวันสุดท้ ายของค่าย เพื่อให้ เด็ก
รู้สกึ สนุกสนาน มีความกระตือรื อร้ น ไม่เครี ยดจนเกินไป ส่วนกิจกรรมเชิงวิชาการจะมีในวันที่
2 ของค่าย ซึง่ มีอยู่ 2 รูปแบบ ส่วนที่ 1 คือ การสอนน้ องให้ กล้ าคิด กล้ าทํา และกล้ ารับผิดชอบ
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ลักษณะกิจกรรมคือการให้ น้องวาดรูปชุมชนในฝั นและออกมารายงานหน้ าชัน้
ผลการ
ประเมินผลพบว่า เด็กมีความกระตือรื อร้ น และให้ ความร่วมมือในการกิจกรรม
2. เรี ยนรู้ วิถีชีวิตและช่ วยเหลือสังคม
กิจกรรมประเภทนี ้จัดในช่วงบ่ายของวันที่ 2 โดยการแบ่งออกเป็ นกลุม่ ๆ ผู้ชาย 4 กลุ่ม
ผู้หญิง 4 กลุม่ แล้ วก็เดินเข้ าไปในชุมชนพร้ อมกับพี่เลี ้ยง ทักทายชาวบ้ าน และช่วยกันคนละไม้
คนละมือในการเก็บสิ่งอันตรายและขยะออกจากถนน เพื่อเป็ นการฝึ กให้ เด็กๆและเยาวชน
เห็นความสําคัญของชุมชนและสังคมของตนเอง และให้ เกิดความรู้สกึ ว่าการช่วยเหลือสังคม
เป็ นหน้ าที่ของตนที่ต้องรับผิดชอบ
3. ส่ งเสริมสุขภาวะตนเองและชุมชน
กิจกรรมประเภทนี ้จัดในวันที่ 3 ของค่ายอบรมเด็ก มีอยูส่ องรูปแบบคือ
1. เดินขบวนรนรงค์ตอ่ ต้ านยาเสพติดในชุมชน
2. กีฬาสากลและกีฬาพื ้นบ้ าน โดยช่วงเช้ าจะเดินขบวนเข้ าไปในชุมชนและต่อด้ วย
การเล่นกีฬาสากล ช่วงบ่ายเป็ นการเล่นกีฬาพื ้นบ้ าน อาทิ วิ่งกระสอบ ปิ ดตาตี
หม้ อ เก้ าอี ้ดนตรี เหยียบลูกโป่ ง เกมวิบาก ตีล้อ เป็ นต้ น
กิจกรรมประเภทนี ้จะเป็ นกิจกรรมเชิงสัมพันธ์ ไม่วา่ จะเป็ นนักศึกษา(staff) นักเรี ยน
และชาวบ้ านในชุมชนด้ วย
จึงทําให้ บรรยากาศของกิจกรรมในวันนันเต็
้ มไปด้ วยความ
สนุกสนานและได้ เชื่อมสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน
4. กิจกรรมการแสดงภาคเวที
กิจกรรมการแสดงนี ้เป็ นกิจกรรมที่จดั ในคืนสุดท้ ายของค่าย เป็ นการแสดงของแต่ละ
กลุม่ เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการนันกล้
้ าที่จะคิด กล้ าที่จะทํา กล้ าที่จะตัดสินใจและกล้ า
รับผิดชอบ โดยให้ แต่กลุม่ แสดงความสามารถบนเวที มีครอบครัวและญาติพี่น้องมาเพื่อรอชม
การแสดง ผลการประเมิน พบว่าเด็กๆได้ ดงึ ความสามารถของตนเองออกมาแสดงอย่างกล้ า
หาญ จึงทําให้ กิจกรรมนี ้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้
ในการจัดค่ายอบรมเด็กตลอดระยะเวลา 4 วันนัน้ ทําให้ พี่ๆstaffและนักเรี ยนมีความ
ผูกพันธ์กนั มากและทําให้ เกิดความรู้สกึ ของความเป็ นพี่น้องกัน
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14 เมษายน 2552
07.00 น.
07.30 น.
08.30 น.
09.30 น.
10.30 น.
11.30 น.
12.30 น.
13.00 น.
14.30 น.
15.30 น.
16.00 น.
17.00 น.
18.00 น.
19.30 น.
20.00 น.
20.30 น.
22.00 น
15 เมษายน 2552
07.00 น.
07.30 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า
พิธีอําลา
ออกเดินทางทัศนศึกษา สถานที่ประวัตศิ าสตร์
ณ เมืองโบราณ อ.ยะรัง จ.ปั ตตานี
ถึงเมืองโบราณ อ.ยะรัง จ.ปั ตตานี
ออกเดินทางเยี่ยมชมวังจาบังตีฆอ อ.เมือง จ.ปั ตตานี
ถึงวังจาบังตีฆอ
ออกเดินทางเยี่ยมชมมัสยิดกรื อเซะ
ถึงมัสยิดกรื อเซะ
ออกเดินทางเยี่ยมชมมัสยิดอ่าวมานันยง
ถึงมัสยิดอ่าวมานันยง
ออกเดินทางเยี่ยมชมตะโละมาเนาะ ณ หมู่บ้านตะโละมาเนาะ อ.
บาเจาะ จ.นราธิวาส
ถึงมัสยิดตะโละมาเนาะ
กลับที่พกั
ถึงที่พกั
รับประทานอาหารคํ่า
สรุปการดําเนินค่ายเพื่อการต่อยอดในอนาคต (work shop)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเช้ า
เคลียร์ พื ้นที่และทําความสะอาด
พิธีอําลา
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สรุ ปกิจกรรม “ทัศนศึกษาสถานที่ประวัตศิ าสตร์ ส่ ูความ
เข้ าใจอัตลักษณ์ ประชาชนชายแดนใต้ ”
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นายรอมซี ดอฆอ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริ มสร้ างจิตสํานึกถึงคุณค่าของประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรม
สามารถ
นําไปต่อยอดเพื่อพิทกั ษ์รักษาให้ คงอยูต่ อ่ ไปได้
2. เพื่อทราบประวัตศิ าสตร์ ของชนชาวมลายูจากสถานที่ประวัตศิ าสตร์
อุปกรณ์
โทรโข่ง 2 ตัว
ลักษณะกิจกรรม
เดินทางตามสถานที่ประวัติศาสตร์ โดยรถสองแถวรับจ้ าง เยี่ยมชมสถานที่และรับฟั ง
เรื่ องราวทางประวัตศิ าสตร์ ของสถานที่ตา่ งๆ จากวิทยากรและชาวบ้ านในพื ้นที่
สรุ ปการเยี่ยมชมสถานที่
วันที่ 14 เมษายน เวลา 9.30 น. คณะนักศึกษาได้ เดินทางออกจากโรงเรี ยนบ้ านดา
โต๊ ะเพื่อไปทัศนศึกษา สถานที่แรกคือเมืองโบราณยะรัง ณ บ้ านจาเละซึง่ ถูกค้ นพบในสวนยาง
สภาพที่ยงั คงเหลืออยู่ ณ ตอนนี ้มีเพียงแค่ฐานพระราชวังของกษัตริย์ เมื่อสมัย 1,000 ปี ก่อน
ซึง่ กษัตริ ย์ในสมัยนันนั
้ บถือศาสนาฮินดู ก่อนสมัยกษัตริย์ที่มีนามว่า รายาฮียาว ตามจารึกนัน้
บอกว่าที่นี่เป็ นเมืองๆหนึง่ ที่มีความเจริญรุ่งเรื องมากในสมัยนัน้ มีอาณาเขตกว้ างขวางและ
อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้ วยแม่นํ ้าและภูเขามากมายตามแผนที่จําลอง ปั จจุบนั ได้ ถกู บูรณะและ
เก็บรักษาไว้ เพื่อให้ ชนรุ่งหลังได้ ศกึ ษาต่อไป
ต่อจากนันคณะนั
้
กศึกษาได้ เดินทางต่อไปยัง
มัสยิดกรื อเซะ มัสยิดกรื อเซะเป็ นมัสยิดเก่าแก่ที่ยงั คงสภาพเดิมอยูไ่ ม่ได้ ถกู บูรณะใหม่ แต่
ยังคงความสวยงามตามแบบฉบับศิลปะสมัยก่อน ต่อจากนันคณะนั
้
กศึกษาได้ เดินทางต่อไป
ยังมัสยิดตะโล๊ ะมาเน๊ าะ เป็ นมัสยิดเก่าแก่มีอายุประมาณ 430 ปี ผู้สร้ างมัสยิดนี ้มีชื่อว่า อัลฮุ
สเซน เป็ นผู้มีความรู้ในสมัยนัน้ ได้ สร้ างมัสยิดด้ วยไม้ ทงหลั
ั ้ งตามศิลปะของชวาผสมกับมลายู
วิธีการสร้ างไม่มีการใช้ ตะปูในการต่อเติมตัวอาคารแม้ แต่สกั อันเดียว เป็ นสิ่งที่นา่ ทึง่ มากอีกทัง้
ภายในมีการแกะสลักไม้ ทําเป็ นดอกไม้ เกือบ 100 ชนิดไว้ ตามฝาผนังพร้ อมทังแกะสลั
้
ก
ตัวอักษรไว้ ตามกลีบดอกไม้ มีอยูห่ ลายภาษา มีทงภาษาจี
ั้
น อาหรับ มลายูเป็ นต้ น เป็ นมัสยิดที่
ทําด้ วยไม้ ทงหลั
ั ้ งและมีหลังเดียว อีกทังมี
้ ความสวยงามมาก
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สรุ ปกิจกรรมสรุ ปการดําเนินค่ ายเพื่อการต่ อยอดในอนาคต
(work shop)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
นายอาเต็ฟ โซ๊ ะโก
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม
เพื่อระดมความคิดเห็นนักศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการต่อปั ญหาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
อุปกรณ์
เครื่ องเสียง 1 ชุด
กระดาษ A4
ปากกา
ลักษณะกิจกรรม
เป็ นวงเสวนาโดยให้ ตวั แทนนักศึกษาจากทุกส่วนภูมิภาคได้ ออกมาแสดงความคิด
เห็นต่อปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนมุมมองใหม่ๆที่ได้ จากการลงพื ้นที่สมั ผัสกับ
ครอบครัวผู้สญ
ู เสียด้ วยตนเอง และแนวทางต่อยอดสิ่งที่ได้ จากการเข้ าร่วมโครงการในการหา
ทางออกกับปั ญหาในพื ้นที่
สรุ ปความคิดเห็น
ปั ญหาที่รับรู้เมื่อเข้ ามาสัมผัสผู้สญ
ู เสียเองคือปั ญหาการนําเสนอข่าวที่ไม่ตรงไปตรง
มา ตามความเป็ นจริ งทําให้ คนที่บริโภคข่าวจากสื่อกระแสหลักเข้ าใจคนในพื ้นที่ผิดไป ปั ญหา
ความเป็ นอยู่ของประชาชนที่ต้องอยูก่ บั ความหวาดระแวง หวาดกลัวและความรู้สึกไม่มนั่ คง
ในความปลอดภัย ซึง่ ผู้เข้ าร่ วมโครงการเองก็รับรู้ความรู้สกึ นันได้
้ ด้วยตนเองเช่นกัน จากภาพ
ทหารจํานวนมากเดินตามท้ องถนน ภาพเหล่านี ้ไม่ใช่ภาพที่จะเห็นได้ ในภาวะปกติ อีกปั ญหา
คือการที่ประชาชนเจ้ าของทรัพยากรที่แท้ จริงไม่สามารถเข้ าถึงทรัพยากร
ทังๆที
้ ่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ มีทรัพยากรมหาศาล แม้ ไม่มีข้อมูลจริ งอยูใ่ นมือแต่สามารถมองเห็นได้ จาก
ภูเขา ทะเลและแม่นํ ้าซึง่ มีอยูอ่ ย่างอุดมสมบูรณ์ และปั ญหาที่จําเป็ นต้ องยอมรับว่ามีจริงนัน้
คือ ปั ญหาที่เกิดจากเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั งิ านในพื ้นที่ที่ไม่อยู่ในระเบียบแล้ วสร้ างความเดือดร้ อน
แก่ประชาชน เช่น เมาสุราขณะปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น
สําหรับแนวทางที่จะเป็ นทางออกที่นกั ศึกษาจะทําได้ ในทันทีคือการเป็ นกระบอกเสียง
แก่ประชาชนในการเล่าเรื่ องจริงที่ได้ พบเจอให้ กบั คนรอบตัวได้ ทราบ นอกจากนี ้สิ่งที่จะทําได้
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คือการสร้ างเครื อข่ายไม่วา่ ในพื ้นที่ นอกพื ้นที่ แม้ แต่กบั ต่างประเทศเองเพื่อเป็ นแรงผลักดันใน
การเรี ยกร้ องสิทธิตา่ งๆให้ กบั ประชาชน
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การสรุ ปผลโครงการและการประเมินผลการดําเนินงาน
กิจกรรม“กลุ่มศึกษาปั ญหาชาวบ้ านเพื่อชาวบ้ าน”
เป็ นกิจกรรมที่นา่ สนใจทําให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้อะไรมากขึ ้นและยังทําให้ เข้ าใจสังคม
รู้ถึงปั ญหาของชาวบ้ านและรู้สกึ เห็นใจ อีกทังอยากช่
้
วยเหลือหรื อหาแนวทางในการแก้ ปัญหา
ในสิ่งที่ชาวบ้ านได้ รับความเดือดร้ อน
และอยากให้ มีกิจกรรมแบบนี ้อีกหลายๆหมูบ่ ้ านที่มี
ปั ญหาหรื อได้ รับความเดือดร้ อน
เพื่อให้ นกั ศึกษาในฐานะปั ญญาชนได้ ใช้ ความรู้หรื อ
ความสามารถของตนในการช่วยเหลือหรื อแก้ ปัญหาให้ กบั สังคม และควรเพิ่มระยะเวลาให้ กบั
กิจกรรมแบบนี ้ให้ มากกว่านี ้
กิจกรรม”เข้ าใจเด็กผ่ านการละเล่ นพืน้ บ้ าน”
อยากให้ กะๆบังๆจัดกิจกรรมแบบนี ้เป็ นระยะเวลาที่ยาวกว่านี ้ เพราะกิจกรรมนี ้ทําให้
น้ องๆได้ ร้ ูจกั เพื่อนๆรู้จกั ความสามัคคีและการเสียสละ ดัง่ เช่นการอดข้ าวของกะๆบังๆเมื่อข้ าว
ไม่พอและช่วยซักผ้ าให้ น้องๆตลอดทังค่
้ าย
กิจกรรม“แบ่ งปั นความสุขสู่ชุมชน เยียวยาผู้สูญเสีย”
รู้สกึ เสียใจและเห็นใจกับผู้สญ
ู เสียมาก อยากให้ มีผ้ เู ข้ ามาช่วยเหลือครอบครัวเหล่านี ้
เป็ นกิจกรรมที่นา่ สนใจมากเวลาได้ พบปะพูดคุยก็ร้ ูสกึ ว่าผู้สญ
ู เสียมีความสุข ดีใจและรู้สกึ มี
กําลังใจมากขึ ้น แต่เวลาที่ใช้ ในการเยียวยามีน้อยควรจะเพิ่มให้ นานกว่านี ้ อีกทังน่
้ าจะเชิญ
ผู้ใหญ่หรื อภาครัฐให้ มาสนใจผู้สญ
ู เสียหรื อให้ ความช่วยเหลือ เช่น ด้ านทุนการศึกษาหรื ออื่นๆ
เพื่อเป็ นกําลังใจในการดําเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบ
กิจกรรม“ทัศนศึกษาสถานที่ประวัตศิ าสตร์ สู่ความเข้ าใจอัตลักษณ์ ประชาชน
ชายแดนใต้ ”
เป็ นกิจกรรมที่สนุกอีกทังได้
้ ร้ ูประวัติศาสตร์ และสถานที่สําคัญในประวัติศาสตร์ และ
ได้ ร้ ูถึงความสามารถของชนรุ่ นหลัง
น่าจะมีกิจกรรมแบบนี ้บ่อยๆและควรจัดทัศนศึกษา
หลายๆที่เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ตา่ งๆ
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ปั ญหาและอุปสรรค
1. ปั ญหาจากจํานวนผู้เข้ าร่วมโครงการที่มีจํานวนมาก
2. ความปลอดภัยในการเดินทางลงพื ้นที่
3. การดําเนินโครงการตามกําหนดการ
4. สถานที่พกั คับแคบ
5. ความไม่เข้ าใจและไม่เคารพของเจ้ าหน้ าที่บางคนต่อการทํากิจกรรมในพื ้นที่ ทําให้
การเดินทางล่าช้ ากว่ากําหนด จากด่านสกัดต่างๆในพื ้นที่
ข้ อเสนอแนะ
1. โครงการลักษณะเปิ ดมีผ้ รู ่วมเข้ าและออกในโครงการตลอดเวลา ควรจะมีการจัดการ
เรื่ องลงทะเบียนให้ เป็ นระเบียบ
2. น่าจะมีพื ้นที่กิจกรรมให้ นกั ศึกษาและนักกิจกรรมอื่นๆได้ ทํากิจกรรมในพื ้นที่อย่าง
อิสระและมัน่ คงปลอดภัย ไม่ได้ รับการคุกคามจากรัฐหรื อฝ่ ายตรงข้ ามรัฐ
3. การกําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ควรจัดเวลาให้ นานกว่านี ้เพื่อรองรับเวลาที่
อาจคลาดเคลื่อน
4. ในการเตรี ยมสถานที่พกั ควรเตรี ยมสถานที่รองรับเผื่อมีผ้ เู ข้ าร่วมมากเกินกําหนด
5. การสร้ างความเข้ าใจให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ระดับเป็ นสิ่งที่จําเป็ นยิ่ง
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ภาคผนวก

i

สําเนา
ร่ างโครงการ
ii

สําเนา
รายชื่อผู้เข้ าร่ วมโครงการ
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สําเนา
ตัวอย่ างคู่มือโครงการ
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ประมวลภาพการจัดกิจกรรม
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