รายงาน
โครงการสานเสวนาเพือ่ ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้ งในชุมชน
ศูนย์ ศึกษาและพัฒนาสั นติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้ าโครงการ
ผศ.ดร.ปาริ ชาด สุ วรรณบุบผา
ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวรวิณฐั บัวแก้ว

ข้อตกลงเลขที่ ๒/๒๕๔๙ (ศพส.)
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐

สารบัญ
คํานํา
บทสรุปการดําเนินงาน
บทสังเคราะห์โครงการสานเสวนาเพือ่ ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
โครงการสานเสวนาเพือ่ ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
กิจกรรมที่ ๑ ครัง้ ที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการสานเสวนาให้กบั
บุคคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา และบุคลากรสถานพินิจ
และคุม้ ครองเด็กและเยาวชนใน ๕ จังหวัดภาคใต้
ครัง้ ที่ ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการสานเสวนาให้กบั เด็ก
และเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา
ครัง้ ที่ ๓ การสานเสวนาเพือ่ ความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่กบั เยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา
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กิจกรรมที่ ๒ การติดตามและประเมินผลการสานเสวนาเพือ่ แก้ปญั หาขยะของชาวบ้านควนโนรี
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

๖๗

กิจกรรมที่ ๓ โครงการสานเสวนาอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม การป้ องกันการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในวงราชการ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

๙๐

ภาคผนวก
การฝึ กอบรมสานเสวนากลุม่ ผูน้ าํ สตรีใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ “ผูห้ ญิงกับการสานเสวนา”

๑๑๙

คํานํ า
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มโี อกาสจัดกระบวนการสานเสวนา แก่บุคคล
ต่างๆ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ ร่วมรับผิดชอบต่อสถานการณ์ความรุนแรง และเพือ่ ให้บริการ
วิชาการแก่ชมุ ชน ในรอบปี ทส่ี องนี้โครงการมีจดุ ประสงค์ท่จี ะนําเสนอกระบวนการสานเสวนาเพื่อป้ องกันและ
ลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนทัง้ ไทยพุทธและไทยมุสลิม ทัง้ หญิงและชาย รวมทัง้ ในกลุม่ เยาวชนผูร้ บั โทษ
ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจ การฟังและการเรียนรูร้ ่วมกันโดยผ่านกระบวนการสาน
เสวนาได้มบี ทบาทช่วยบรรเทาความทุกข์ของบุคคลต่างๆ ได้มากขึ้น เพือ่ สร้างสรรค์ความเป็ นธรรม และการมี
ส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันเป็ นพื้นฐานทีจ่ าํ เป็ นในการก่อเกิดสันติภาพทีย่ งั ่ ยืน
กระบวนการสานเสวนาดังกล่าว ได้รบั ความร่วมมืออย่างยิง่ จากผูเ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการสานเสวนาทุกท่าน ผูเ้ ป็ น “ครู” ผูใ้ ห้โอกาสโครงการฯ ได้เรียนรูแ้ ละมีกาํ ลังใจ
ในการนําเสนอการสานเสวนาให้แพร่หลายได้มากขึ้น
โครงการฯ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.จารุพรรณ กุลดิลก และคุณดวงหทัย บูรณเจริญกิจ ทีมงานกระบวน
กร ผูม้ คี วามสามารถทีส่ ละเวลาร่วมคิดร่วมเอื้อกระบวนการสานเสวนาให้มชี วี ติ ชีวา และประสบความสําเร็จ
รวมทัง้ คุณอังสุมาลิน จันทรมนี นักศึกษาฝึ กงานด้านไอที คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณ
รวิณฐั บัวแก้ว ผูป้ ระสานงานโครงการมา ณ โอกาสนี้
ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
หัวหน้าโครงการฯ

บทสรุปการดําเนิ นงาน

โครงการสานเสวนาเพือ่ ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน

วิทยากรสานเสวนา ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา กระบวนกร ดร.จารุพรรณ กุลดิลก
โครงการสานเสวนาเพือ่ ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ได้รบั การสนับสนุ นงบประมาณ
จากศู นย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดกระบวนการสานเสวนาในระดับปฏิบตั ิเพื่อ
ป้ องกันความขัดแย้ง เสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของชุมชนในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยได้เริ่มดําเนินงานการจัดกิจกรรมสานเสวนามาตัง้ แต่เดือนเมษายน ๒๕๔๙ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๐
รวมระยะเวลาดําเนินงาน ๑๐ เดือน กิจกรรมหลักทีโ่ ครงการฯ ได้ดาํ เนินงานแล้วเสร็จสิ้นมี ๓ กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ ๑ โครงการสานเสวนาเพือ่ ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ร่วมกับศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา ได้จดั ทําโครงการอบรมสานเสวนาเพือ่ ลดช่องว่าง และ
บรรเทาความไม่เข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่สถานพินิจ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ฝึกอบรม
เด็กและเยาวชนเขต ๙ และสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนผูถ้ กู ควบคุมในเขต ๕ จังหวัดภาคใต้
โดยเห็นว่าการสานเสวนา(Dialogue) เป็ นการสือ่ สารอีกรูปแบบหนึ่งทีจ่ ะนําไปสู่การลดความขัดแย้ง และ
เป็ นเครื่องมือสมานไมตรีได้ทกุ ระดับ
เนื่องจากเป็ นกระบวนการสือ่ สารทีใ่ ห้ความสําคัญกับการรับฟัง
ข้อคิดเห็นทีแ่ ตกต่างของบุคคลอื่น และเป็ นกระบวนการเรียนรูท้ าํ ความเข้าใจจากมุมมองทีต่ ่าง เป็ นวิธกี ารที่
ได้รบั การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจระหว่างกลุม่ ที่แตกต่างกันและเป็ นพื้นฐานของการ
สือ่ สารทีด่ ี ดังเห็นได้จากการสานเสวนาเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าทีก่ บั เด็กและ
เยาวชน รวมทัง้ เป็ นประโยชน์ต่อการทํางานกับชุมชนของบุคลากรในศูนย์ฝึกและอบรมฯ ลดความเข้าใจผิด
ระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ ละเยาวชน และความรุนแรงระหว่างเยาวชนต่างจังหวัดและต่างศาสนาเยาวชนเหล่านี้เป็ น
ผูก้ ระทําผิดทีม่ าจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ซึง่ มีสถานการณ์ความขัดแย้งทีค่ ่อนข้าง
รุนแรง กระบวนการสานเสวนาได้เอื้อประโยชน์ให้กบั การพัฒนาบุคลากรผูด้ ูแลเด็กและเยาวชน และช่วย
พัฒนาภาวะภายในของเด็กและเยาวชนให้เติบโตได้อย่างมีสติทจ่ี ะส่งผลให้เกิดพลังสร้างสรรค์ชมุ ชนได้อย่าง
สันติ จัดฝึ กอบรม ๓ ครัง้ ด้วยกัน
ครัง้ ที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการสานเสวนาให้กบั บุคคลากร
ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา และบุคลากรสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนใน ๕ จังหวัดภาคใต้ ในวันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ รัชมังคลา พลาวิลเลีย่ น บีช รีสอร์ท ร่วมจัด
โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ซึง่ ผลจากการดําเนินกิจกรรม ผูเ้ ข้าร่วมสานเสวนาได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับกระบวนการสานเสวนาผ่าน
ประสบการณ์การการมีส่วนร่วม และได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับแนวคิดเรื่อง “อํานาจ” และ “ความรุนแรง” ชนิด
ต่างๆ เพือ่ นําไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นการป้ องกันปัญหาในสถานพินิจ ในการฝึ กอบรมผูเ้ ข้าร่วมอบรมได้

ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละฝ่ ายพร้อมทัง้ ได้ร่วมแลกเปลีย่ นแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
การดูแลเยาวชนในสถานพินิจ ว่าควรใช้วธิ ีการเข้มงวดหรือควรใช้ระบบทีม่ คี วามยืดหยุ่น
ในขัน้ ตอนการฝึ กอบรมสานเสวนา
ผูเ้ ข้าร่วมฝึ กอบรมบริหารจัดการแบ่งหน้าทีแ่ ละบทบาทเป็ น
ผูด้ าํ เนินการสานเสวนา ผูส้ านเสวนา ผูส้ งั เกตการณ์ และผูฟ้ งั ทีอ่ ยู่นอกวงสานเสวนามีสทิ ธิทจ่ี ะร่วมเสนอ
ความคิดเห็นในการสานเสวนาได้
การสานเสวนาในครัง้ นี้ นับว่าเป็ นการเปิ ดพื้นทีใ่ ห้เจ้าหน้าที่ทต่ี อ้ งดูแลเด็กทีม่ แี นวโน้มจะก่อความ
รุนแรงด้วยการมี “ขาใหญ่” ทีจ่ ะยกพวกตีกนั ซึง่ จะแบ่งกลุม่ ออกเป็ นจังหวัดและแบ่งระหว่างศาสนา การจัด
สานเสวนาเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูท้ าํ งานได้มโี อกาสฟังเหตุผลและความจําเป็ น
และปัญหาในการทํางาน
ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ถึงแม้แต่ละฝ่ ายจะยังคิดว่าเหตุผลในการดูแลเด็กแบบเข้มงวดดูจะมีความจําเป็ น
มากกว่าการดูแลแบบยืดหยุ่นจากกฎระเบียบ แต่ทงั้ สองฝ่ ายได้พฒั นา “การฟังอย่างลึกซึ้ง” และเกิด
ความเห็นอกเห็นใจในหน้าที่และความจําเป็ นของแต่ละฝ่ าย
ครัง้ ที่ ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการสานเสวนาให้กบั เด็กและ
เยาวชนในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๔๙ ณ ศูนย์
ฝึ กอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรมทัง้ สิ้น ๔๐ คน ซึ่งนับเป็ นครัง้
แรกทีโ่ ครงการฯ ได้เข้าไปจัดฝึ กอบรมการสานเสวนาในศูนย์ฝึกอบรมเด็กฯ และเป็ นครัง้ แรกทีเ่ ยาวชนศูนย์
ฝึ กฯ ได้รูจ้ กั กระบวนการสานเสวนา เยาวชนมีความตื่นเต้นที่จะได้พบกับคนจากภายนอกสถานพินิจฯ ให้
ความร่วมมือในการทํากิจกรรม ถึงแม้ว่าเยาวชนบางคนจะหลับ และแกล้งทําท่าเหมือนหลับ แต่ความเป็ นจริง
กําลัง “ฟัง” ดูว่าเป็ นการหลับเพือ่ เรียกร้องความสนใจ การแนะนํากระบวนการสานเสวนา ได้ดาํ เนินไปเป็ น
ขัน้ ตอน ให้ฝึกการฟังอย่างลึกซึ้ง และการแสดงความต้องการของตนเองโดยผ่านงานศิลปะ เยาวชนส่วนใหญ่
มีความรูส้ กึ สํานึกผิดในสิง่ ที่ได้กระทําด้วยความไม่รู ้ ในขณะเดี่ยวกันเมือ่ มาใช้ชวี ติ อยู่ในศูนย์ฝึกฯ อยู่ใน
กฎระเบียบทีไ่ ม่คุน้ เคย ถูกจํากัดสิทธิเสริภาพในการประพฤติและปฏิบตั ิ จึงเห็นถึงความสําคัญของคําว่า
“อิสรภาพ” อย่างแท้จริง ซึง่ ในกระบวนการสานเสวนาได้สอดแทรกองค์ความรูท้ ส่ี าํ คัญ คือ ความรูเ้ รื่อง
ความดีกบั กิจกรรมเมล็ดถัว่ เขียว เพือ่ เป็ นการปลุกฟื้ นจิตสํานึกของเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ให้เข้าใจว่า ตนเอง
นัน้ มีคุณค่า มีความดีงาม และพร้อมทีจ่ ะแบ่งปันบอกเล่าถึงคุณค่า ความดี ความงาม ให้กบั เพือ่ นๆ ในกลุม่
กิจกรรมยังช่วยเสริมสร้างกําลังใจ และฝึ กการฟังอย่างเมตตาและมุทติ าจิตต่อความดีของตนเองและผูอ้ ่นื เป็ น
การท้าทายพฤติกรรมและสภาพการชีวติ ของตนเองทีส่ ูญเสียความรูส้ กึ “ความเป็ นคนดี” เป็ นการกระตุน้
เตือนให้เยาวชนได้ลุกขึ้นและมันใจในความดี
่
ของตนเอง แม้จะเป็ นความดีเล็กๆ น้อยๆ การปลูกจิตสํานึก
และทําความดีเป็ นสิง่ สําคัญในการเยียวยาเยาวชน นอกจากนัน้ สานเสวนาได้ช่วยปรับเปลีย่ นทัศนคติในการ
ดํารงตนได้อย่างเหมาะสมให้กบั เยาวชน การให้ความรูค้ วามเข้าใจจากมุมมองของศาสนาพุทธ อิสลาม และ
คริสต์ นัน้ ทําให้เยาวชนทีม่ คี วามแตกต่างทางศาสนาได้มองเห็นแง่มมุ และความสําคัญต่างศาสนา ว่ามิใช่
ปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดความรุนแรงและความขัดแย้งในสังคม และความรูอ้ กี ประการทีส่ าํ คัญ คือ การให้เยาวชน
เหล่านี้ ได้ตระหนักถึง “ความรุนแรง” และ ผลของความรุนแรงว่ามีผลร้ายแรงอย่างไร

สุดท้าย เยาวชนได้ร่วมกันจัดสานเสวนา โดยการเตรียมการประชุมแบ่งงาน การเลือกตัวแทนร่วม
สานเสวนา ในหัวข้อ “ชีวติ ไม่ส้ นิ หวัง หลังออกจากศูนย์ฝึกฯ” โดยแบ่งกลุ่มการสานเสวนาออกเป็ น ๒ กลุ่ม
ได้แก่ กลุม่ ที่ ๑ หัวข้อชีวติ ไม่ส้ นิ หวังเพราะจะไปเรียนต่อ และ กลุ่มที่ ๒ ชีวติ ไม่ส้ นิ หวังเพราะจะได้มโี อกาส
ทํางาน เยาวชนต่างร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยผ่านกระบวนการการฟังอย่างลึกซึ้ง ข้อสังเกตจากการสาน
เสวนาในหัวข้อดังกล่าวเยาวชนได้แสดงให้เห็นถึงความรักพวกพ้อง อยากให้กลุ่มของตนเองมีเหตุผล เป็ นที่
ยอมรับ ถึงแม้ว่าอาจจะต้องปรับปรุ ง และพัฒนาการ ฟัง คนอื่น ให้มากกว่าที่เป็ นอยู่ การรักพวกพ้องนี้
สะท้อนให้เห็นจากชีวติ จริงในศูนย์ฝึกฯ ที่เยาวชนยกพวกตีกนั ระหว่างหอ และระหว่างจังหวัด ดังนัน้ การ
พัฒนาความรักหมูค่ ณะทีอ่ ยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและความพอดี และการเรียนรูเ้ ห็นใจกันและกันโดย
ผ่านกระบวนการสานเสวนาที่จะฝึ กฟังกัน และไม่ตดั สินผูอ้ ่นื ไว้ก่อนก็จะเป็ นการป้ องกันความรุนแรงในศูนย์
ฝึ กฯ อย่างยัง่ ยืนได้อกี วิธหี นึ่ง
ครัง้ ที่ ๓ จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อฝึ กปฏิบตั ิจริงในการนํ ากระบวนการสานเสวนามาสร้างความ
เข้า ใจระหว่ า งเจ้า หน้า ที่กบั เด็ กและเยาชนในประเด็น ที่แต่ล ะฝ่ ายนํ า เสนอ ให้กบั เจ้า หน้า ที่ศูน ย์ฝึกฯ
เจ้า หน้า ที่ส ถานพินิ จฯ เด็ กและเยาวชนในศูน ย์ฝึกอบรม ในวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๔๙ ณ ศู น ย์
ฝึ กอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา มีผูเ้ ข้าร่วมทัง้ สิน ๔๐ คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ๒๐ คน
เด็กและเยาวชน ๒๐ คน
ผลของการสานเสวนา เนื่องจากผูเ้ ข้าร่วมสานเสวนาทัง้ สองกลุ่ม ได้ผ่านการอบรม เรื่องการสาน
เสวนามาแล้ว จะมีเพียงเยาวชนส่วนน้อยที่ไม่ได้ผ่านการอบรมในครัง้ แรกแสดงความจํานงมาเข้าร่วมอบรม
ในครัง้ นี้ เพราะได้ฟงั คําบอกเล่าจากเพื่อนๆ ที่เคยเข้าร่วมการอบรมฯ จึงอยากที่จะมาเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ซึง่
เจ้าหน้าที่เล่าว่าเยาวชนมีความกระตือรือร้นที่จะมาลงชื่อเพื่อเข้าร่วมการอบรมโดยมิได้คดั เลือก หรือบังคับ
ซึ่งต่างจากครัง้ แรกซึ่งเป็ นการคัดเลือกขอความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรม ดังนัน้ การสานเสวนาในครัง้ นี้ จึงมี
บรรยากาศแบบผ่อนคลาย และถ้อยทีถอ้ ยอาศัย กระบวนการสานเสวนาเริ่มด้วยการทบทวนกติกาการสาน
เสวนา และแนะนํากิจกรรมเพื่อการถอดบทเรียน โดยเฉพาะในเรื่องการแสดงบทบาทสมมติ ให้เยาวชน
จินตนาการ และเล่นบทบาทสมมติว่า ตนเองเป็ นเจ้าหน้าทีใ่ นสถานพินิจจะปฏิบตั ิหน้าที่อย่างไร ขณะเดียวกัน
ถ้าเจ้าหน้าที่เป็ นเยาวชน ต้องการได้รบั การปฏิบตั ิอย่างไร ทัง้ สองฝ่ ายได้กล่าวถึงปัญหา สะท้อนถึงเรื่องราว
ต่างๆ ทีต่ ่างฝ่ ายอาจไม่คาดคิดว่า อีกฝ่ ายเคยประสบเหตุการณ์เช่นนัน้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเยาวชนเป็ นเจ้าหน้าที่
จะไม่ให้มกี ฎห้ามนําจดหมาย หรือ สมุดบันทึกที่เป็ นกําลังใจของตนขึ้นไปบนหอนอน จะอนุ ญาตให้นาํ ไปได้
ฝ่ ายเจ้าหน้าที่ได้สะท้อนว่าบางครัง้ อยากให้เยาวชนรักษาสัญญาต่างๆ ที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหา ซึ่งเยาวชน
รับปากว่าจะไม่ทาํ แต่เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อน เยาวชนก็จะลืมสัญญา ทําให้เจ้าหน้าที่เสียกําลังใจในการทํางาน
เป็ นต้น
การสะท้อนบทบาท และความต้องการโดยผ่านบทบาทสมมติน้ ี เป็ นวิธีการสื่อสาร เหตุผล และ
ความต้องการ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคของแต่ละฝ่ าย เป็ นแบบฝึ กหัดเบื้องต้นที่สาํ คัญก่อนการทํา
กระบวนการสานเสวนา หลังจากนัน้ ทัง้ สองกลุ่มได้สานเสวนา เรื่อง การสร้างสรรค์ชุมชนสันติสุข จาก
บทบาท และหน้าที่ของทัง้ สองฝ่ าย เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องจากบทบาทสมมติ กล่าวคือให้ตวั แทนของแต่ละ

ฝ่ ายบริหารจัดการ เลือกผูส้ านเสวนา ผูด้ าํ เนินการสานเสวนา และผูส้ งั เกตการณ์ เป็ นครัง้ แรกที่ศูนย์ฝึกฯ
แห่งนี้เปิ ดโอกาสให้เยาวชน (ผูถ้ ูกกักบริเวณ) มีเสรีภาพ และความเท่าเทียมที่จะพูด ที่จะอธิบายข้อขัดข้อง
และร่วมกันสื่อสารอย่างสันติ ต่อฝ่ ายเจ้าหน้าที่(ผูม้ อี าํ นาจ) ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ได้มโี อกาสพูดถึงเหตุผล
ของตนเอง รวมทัง้ ได้อธิบายข้อเข้าใจผิด หรือ เหตุผลการปฏิบตั ิงานของตน ทัง้ ที่ปฏิบตั ิได้ และไม่ได้ให้
เยาวชนเหล่านี้ได้เข้าใจ นับเป็ นการใช้กระบวนการสานเสวนา เพื่อการเรียนรู ้ และการสื่อสารอย่างสันติเพื่อ
ลดปัญหาความรุนแรงจากรากเหงา้ ของปัญหาทีท่ งั้ สองฝ่ ายได้สอ่ื สารผ่านการสานเสวนา เป็ นการเปลีย่ นแปลง
สถานการณ์ให้คลีค่ ลาย และนําไปสู่การเคารพศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ ลดการใช้อาํ นาจอันเป็ นผลนําไปสู่
การประท้วงด้วยความรุนแรงในศูนย์ฝึกฯ และสถานพินิจฯ ต่างๆ อันปรากฏเป็ นข่าวอยู่เนืองๆ
จากการสังเกต เยาวชนเหล่านี้เรียกร้อง ทัง้ ทางตรง และทางอ้อม ให้จดั กิจกรรมเช่นนี้อีก เพราะ
เยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู ้ ได้กาํ ลังใจ และได้สอ่ื สารความคับข้องใจของตน ภายใต้กติการ่วมกันของสานเสวนา
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็เริ่มใจกว้าง และเสียสละที่จะให้โอกาสในการรับฟัง โครงการมีดาํ ริท่จี ะขยาย ลักษณะ
งานสานเสวนากับเยาวชนในศู นย์ฝึกฯ และในสถานพินิจฯ ต่างๆ ให้แพร่หลายและต่อเนื่องต่อไป เพราะ
ตระหนักถึงความเปลีย่ นแปลง และความสุขทีฉ่ ายจากลักษณะ และอากัปกริยาของเยาวชนผูน้ ่าเห็นใจเหล่านี้
อย่างชัดเจน
กิจกรรมที่ ๒ ครัง้ ที่ ๔ การติดตามและประเมินผลการสานเสวนาเพือ่ แก้ปญั หาขยะของชาวบ้าน
ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ในวันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน และ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
สืบเนื่องจากการนํากระบวนการสานเสวนาไปใช้ในการแก้ปญั หาความขัดแย้งเรื่องทีด่ ินทิ้งขยะของ
ชาวบ้านตําบลควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมือ่ ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ อันมี
สาเหตุมาจากทีด่ นิ จํานวน ๑๑ ไร่ ซึง่ เทศบาลนาประดู่ ได้ติดต่อซื้อทีด่ นิ จากชาวบ้านในชุมชนรายหนึ่ง โดย
มิได้แจ้งให้ทราบว่าจะนําไปใช้เป็ นทีท่ ้ งิ ขยะมูลฝอยจากเขตเทศบาลนาประดู่ ทีด่ นิ ดังกล่าวยังกลายเป็ นทีท่ ้ งิ
ขยะทัง้ จากโรงพยาบาล และองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโคกโพธิ์ไปโดยปริยาย จึงทําให้ขยะมี
ปริมาณมากและยังประกอบไปด้วยขยะสารพิษทีเ่ ป็ นของโรงพยาบาลอีกด้วย
ทัง้ นี้ทาํ ให้สภาพของทีด่ นิ
ดังกล่าวซึง่ แต่เดิมเคยมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติจนเป็ นแหล่งของพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน และเป็ น
แหล่งต้นนํา้ ทีช่ าวบ้านอาศัยใช้อยู่ใช้กนิ ต้องกลับกลายเป็ นแหล่งรวมของมลพิษของเสียทีส่ ร้างผลกระทบต่อ
สุขภาวะของชุมชนโดยรวมอย่างรุนแรง นอกจากจะมีกลิน่ เหม็น นํา้ เน่าจากกองขยะ ควันและไฟทีเ่ กิดจาก
การลุกไหม้ของขยะทีเ่ ป็ นเชื้อเพลิงแล้ว ขยะมูลฝอยเหล่านัน้ ยังได้กลายเป็ นตัวชักนําให้เกิดแมลงวันชุกชุม
รวมทัง้ ดึงดูดสุนขั จรจัดซึง่ เป็ นหนึ่งในสัตว์ตอ้ งห้ามในวิถชี วี ติ ของชาวมุสลิมมาเพ่นพ่านก่อความรบกวน
เดือดร้อนให้แก่ชาวชุมชนอย่างยิ่งอีกด้วย ความคิดเห็นที่ขดั แย้งกันระหว่าง ๒ ฝ่ ายหลักได้แก่ ชาวชุมชน
ควนโนรีผูไ้ ด้รบั ผลกระทบเนื่องจากวิถชี วี ติ แบบเดิมต้องเปลีย่ นแปลงไป กับเทศบาลซึง่ เป็ นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ การกระทําทีท่ งั้ ๒ ฝ่ ายมองเห็นและเข้าใจไม่ตรงกัน เนื่องจากฝ่ ายเทศบาลจําเป็ นจะต้องจัดหา
แหล่งสําหรับรับขยะทีร่ ะบายมาจากเมือง เลือกแก้ไขปัญหาของตนโดยวิธซี ้ อื ทีด่ นิ แปลงใหญ่เพือ่ ให้ได้มาซึง่
สิทธิ์ตามกฎหมายในการใช้ทผ่ี นื นัน้ สําหรับนํามาใช้ในการดังกล่าว โดยอาจมิได้ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผูข้ าย

อย่างครบถ้วนเพียงพอในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการใช้ทด่ี นิ เพราะหากทําเช่นนัน้ เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิม
อาจจะไม่ยอมขายให้
ในขณะทีช่ าวชุมชนควนโนรีเองก็เห็นว่าผลกระทบของการทิ้งขยะนัน้ มีมากมาย
นอกเหนือจากวิถกี ารใช้ชวี ติ จะต้องสูญเสียพื้นที่ซง่ึ เป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ พืชพันธุ ผ์ กั สมุนไพรที่
เคยได้อาศัยใช้สอยแต่เดิมซึง่ ถือเป็ นกรรมสิทธิ์โดยธรรมไปแล้ว พวกเขายังพลอยได้รบั การรบกวนจากกลิน่
เหม็น นํา้ เน่า ควันและเปลวไฟทีแ่ พร่ออกไปโดยรอบบริเวณอย่างกว้างขวาง ในทางการประกอบอาชีพนัน้
มลพิษจากกองขยะยังทําให้สตั ว์เลี้ยง อาทิ วัว ไก่ ฯลฯ ไม่สามารถหากินได้ตามปกติ ต้นไม้ตอ้ งตายลง และ
สุขภาพทางร่างกายของคนถูกแมลงวันรบกวน ในขณะที่สุขภาวะทางจิตวิญญาณก็ถูกกระทบโดยฝูงสุนขั ทีม่ า
คุย้ เขีย่ เศษอาหารในกองขยะ ซึง่ สภาพปัญหาดังกล่าวดําเนินมาต่อเนื่องกันเป็ นเวลากว่า ๑๐ ปี
ภายหลังจากการจัดกระบวนการสานเสวนาครัง้ แรก เพือ่ การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ ให้เกิด
ความเข้าใจที่ตอ้ งตรงกันในลักษณะและสภาพปัญหา ตลอดจนสาเหตุของปัญหาดังกล่าวโดยสังเขปข้างต้น
แล้ว ทุกๆ ฝ่ าย อันได้แก่ ชาวชุมชนควนโนรี เทศบาลนาประดู่ และคณะบุคคลจากภายนอก อาทิ
นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน นักกฎหมาย และตัวแทนจากกองทัพภาคที่ ๔ ได้ร่วมกันวางมาตรการ
เยียวยาได้ขอ้ ตกลงที่เป็ นการทํางานทัง้ ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว โดยในระยะสัน้ ท่านรองแม่ทพั
ภาค ๔ ใช้จลุ นิ ทรีย ์ EM บําบัดกลิน่ นํา้ เสียและแมลงวัน ระยะกลาง ใช้วธิ ีการฝังกลบ โดยขุดหลุมแล้วนํา
ผ้าพลาสติกรองเพือ่ ป้ องกันนํา้ เสียทีเ่ ป็ นพิษซึมลงไปในดิน ระยะยาว เทศบาลจะจัดตัง้ เตาเผาขยะ โดยขอ
งบประมาณผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ผูป้ ระสานงานระหว่างชาวบ้านและเทศบาลได้
ตกลงทํางานร่วมกันในลักษณะกรรมการแก้ไขปัญหาขยะ
จนกระทัง่ วันที่ ๒๙ ก.ย.-๑ ต.ค. ๒๕๔๙ โครงการฯ และ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพือ่ ประเมินผลการสานเสวนาทีใ่ ช้ในการแก้ปญั หาที่ท้งิ
ขยะของชาวบ้านควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยใช้สถานทีโ่ รงเรียนตาดีกา บ้านพรุจูด ต.ควนโนรี อ.
โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และโรงแรมซีเอสปัตตานี เพือ่ ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปญั หา ซึง่ ได้ทราบว่า
เทศบาลนาประดู่ไม่ได้นาํ ขยะมาทิ้งประมาณกว่า ๖ เดือนแล้ว และเทศบาลได้นาํ จุลนิ ทรีย ์ EM มาราดกอง
ขยะ ทําให้ขยะบางส่วนย่อยสลายไปบ้าง
กิจกรรมในวันแรก ต้องประสบอุปสรรคอยู่บา้ ง เนื่องจาการจัดสานเสวนาครัง้ นี้ตรงกับช่วงเทศกาล
ถือศีลอดของชาวมุสลิม ชาวบ้านส่วนใหญ่ยงั มีอาชีพทําสวนยางทีต่ อ้ งออกไปกรีดยางแต่เช้ามืด จึงทําให้ไม่
สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตรงตามเวลาทีก่ าํ หนดไว้ รวมทัง้ ฝ่ ายเทศบาลนาประดู่ท่ตี ดิ ประชุมของเทศบาล ไม่
สามารถมาร่วมได้ในวันนัน้ ทําให้กระบวนการต้องล่าออกไปกว่าทีก่ าํ หนดไว้เดิม
ผลการประชุมการจัดการปัญหาขยะควนโนรี เทศบาลนาประดู่ยนิ ดีทจ่ี ะขายทีด่ นิ คืนให้ชาวบ้านใน
ราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท เงินทีจ่ ะนํามาจัดซื้อที่ดนิ คืนจะได้ระดมทุนจากชาวบ้าน และความช่วยเหลือจาก
บุคคลภายนอก และองค์กรต่างๆ ทีเ่ ห็นถึงความสําคัญร่วมกันระดมทุนเพือ่ มาจัดซื้อที่ดนิ และที่ประชุมได้
สรุปร่วมกันว่าจะซื้อทีด่ ินคืนในนามของ “มัสยิดบ้านควนโนรี” เนื่องจากเป็ นนิตบิ คุ คลสามารถทําการซื้อ
ขายทีด่ ินได้ตามกฎหมาย ทัง้ นี้ขอให้มกี ารจัดทําเอกสารประกอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรยืนยันให้มสั ยิดบ้าน
ควนโนรีเป็ นเจ้าของทีด่ นิ ตามกฎหมาย และแต่งตัง้ คณะกรรมการ ๑ ชุด เพือ่ เป็ นผูบ้ ริหารจัดการทีด่ นิ แทน

กรรมการมัสยิด นอกจากนัน้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ศึกษาวิธีการกําจัดขยะของตําบลบึงกอก อําเภอบางระกํา
จ.พิษณุโลก โดยจะส่งตัวแทนชาวบ้านและเทศบาลไปศึกษาดูงานดังกล่าว นอกจากนัน้ โครงการพัฒนา
เครือข่ายประชาคมสิทธ์ปตั ตานี(คสม.ปัตตานี) รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้านเพือ่ นํามาจัดทําเป็ น
แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ นําเสนอต่อสถานฑูตญี่ป่ นุ ทีจ่ ะสนับสนุ นเงินทุนในการพัฒนาทีด่ นิ
เพือ่
กระบวนการสานเสวนาได้สอดแทรกองค์ความรูท้ จ่ี ะทําให้บคุ คลตระหนักถึงความเกี่ยวโยงถึงกัน
และกันอย่างแยกไม่ออก การกระทําของแต่ละคนไม่ว่าจะบวกหรือลบ ย่อมจะมีผลกระทบถึงคนอื่นๆ ทัง้ สิ้น
ชุมชนหนึ่งๆ จะมีวถิ ดี าํ เนินไปได้ดว้ ยดี และปรับตัวแก้ไขปัญหาใหม่ทแ่ี ผ้วพานเข้ามาได้ ย่อมต้องมีศกั ยภาพ
ในทางการรักษาสมดุลของความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกันเป็ นชุมชน หรือ “ภาวะตัวตนร่วมกัน”
(วิศิษย์ วังวิญ�ู, สุนทรียสนทนา) โดยการทีจ่ ะเป็ นเช่นนัน้ คนในชุมชนย่อมต้องสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง” อัน
ประกอบด้วยการมีเป้ าหมายอันเดียวกัน มีผูน้ าํ ตามธรรมชาติซง่ึ ไม่จาํ เป็ นต้องผูกขาดอยู่ท่บี คุ คลคนๆ เดียว
แต่สามารถโยกสลับกันเป็ นผูน้ าํ ตามธรรมชาติ สลับสับเปลีย่ นบทบาทและร่วมกันแสดงความคิดเห็น มีการ
สือ่ สารพูดคุยกันเพือ่ ให้เกิด “สติปญั ญาร่วมของชุมชน”“กระบวนการสานเสวนา” จึงเป็ นเครื่องมือหรือ
วิธกี ารอันหนึ่งทีจ่ ะสร้างสรรค์พลังชุมชนให้เข้มแข็งโดยผ่านการฟัง การเรียนรู ้ และการร่วมมือกันในลักษณะ
ชุมชน
กระบวนการสานเสวนา
ย่อมช่วยทําให้คู่ความขัดแย้งเข้าใจสถานภาพทีแ่ ท้จริงของแต่ละฝ่ าย
พร้อมๆ กับได้แลเห็นตนเองในทัศนะของอีกฝ่ ายหนึ่ง จนบังเกิดเป็ นความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันและกัน
ในทีส่ ุด เมือ่ กระบวนการได้พฒั นาจนเกิดพลังกลุม่ ทีเ่ ห็นอกเห็นใจซึง่ กันและกัน ทัง้ สองฝ่ ายย่อมสามารถใช้
“สติปญั ญาร่วมของชุมชน” ค้นคิดวิธกี ารออกจากปัญหาไปได้ในทีส่ ุด
กิจกรรมที่ ๓ ครัง้ ที่ ๕ การอบรมการสานเสวนาผูน้ ํ าสตรีจากหมู่บา้ นในอําเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส ได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเป็ น โครงการสานเสวนาอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคม การป้ องกันการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ และการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ในวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม
๒๕๔๙ ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส การอบรมแบ่งเป็ น
๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ จัดอบรมให้กบั กลุ่มผูน้ าํ สตรี และเยาวชนสตรี ทัง้ ชาวไทยพุทธ
และไทยมุสลิม จาก ๑๓ อําเภอในจังหวัดนราธิวาส จํานวน ๓๐๐ คน และ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๒ ตุลาคม
๒๕๔๙ กลุม่ เยาวชนชาย หญิง ทัง้ ชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม จํานวน ๒๐๐ คน
ผลของการสานเสวนา : ภาคเช้า เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เป็ นการบรรยายเนื้อหาความเข้าใจ
เรื่องการทุจริต และประพฤติมชิ อบในวงราชการ ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เป็ นการนําเสนอ
กระบวนการสานเสวนาด้วย power point และแบ่งกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมอบรม พูดถึงประสบการณ์ หรือการมีส่วน
รับรูใ้ นการประพฤติมชิ อบในวงราชการ โดยอาศัยเครื่องมือกระบวนการสานเสวนา ด้วยการฟังอย่างลึกซึ้ง
เนื่องจากเป็ นจํานวนผูเ้ ข้าสานเสวนาทีไ่ ด้รบั การกําหนดโดยผูจ้ ดั และมีจาํ นวนมาก การพูด และฟังกันจึงไม่
ทัง่ ถึงเท่าทีค่ วร แต่อย่างไรก็ตามได้เห็นความตัง้ ใจ และความร่วมมือในการนําเสนอประสบการณ์ และความ

ประพฤติมชิ อบ โดยแต่ละกลุ่ม ได้ส่งตัวแทนมานําเสนอ กล่าวโดยสรุป ผูเ้ ข้าร่วมงานครัง้ นี้ได้รบั ความรูเ้ รื่อง
ธรรมชาติและประเภทของการประพฤติมชิ อบในวงราชการ
และได้เรียนรูก้ ระบวนการสานเสวนาในการ
สือ่ สารประสบการณ์ของตน และฟังประสบการณ์ของผูอ้ ่นื อีกด้วย
กิจกรรมการเรียนรูท้ ไ่ี ด้รบั การเลือกนํามาใช้ในกระบวนการสานเสวนา เป็ นกิจกรรมทีช่ ่วยเปิ ดพื้นที่
การเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ตรียมความพร้อมทัง้ กายและใจให้พร้อมทีจ่ ะเอื้อให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่าง
มีส่วนร่วม และเกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างลึกซึ้งด้านใน มีกจิ กรรมตัวอย่างดังนี้
ในการอบรมสานเสวนาผูเ้ ข้าร่วมจะทํา กิจกรรม post it เพือ่ เปิ ดวงสานเสวนาเป็ นการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าร่วมกระบวนการสานเสวนา เป็ นการวางใจและให้ผูเ้ ข้าร่วมได้มสี มาธิก่อนเริ่มสานเสวนา
กิจกรรมเม็ดถัว่ เขียว...และความดี เป็ นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณค่าและความดีงามของผูเ้ ข้าร่วม
อบรม เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ผูเ้ ข้าร่วมได้ “อยู่กบั ตนเอง” ให้มเี วลาย้อนนึกถึงชีวติ และเหตุการณ์ทเ่ี พิง่ เกิดขึ้น
ว่าเหตุการณ์ใดทีต่ นเองพอใจ เป็ นการทําความดี แล้วอยากให้รางวัลแก่ตนเอง เมือ่ คิดอย่างมี สติ และ
ซือ่ สัตย์จริงใจต่อเรื่องราวดีๆ ในชีวติ ตนเองทีละเรื่องก็ให้หยิบเม็ดถัว่ เขียวจากถ้วยหนึ่งไปใส่ในถ้วยทีว่ ่าง ที
ละเม็ด ทีละเม็ด ตามเรื่องราวแต่ละเรื่องที่ตนคิดอยากจะให้รางวัลแก่ตนเอง เป็ นการฝึ กฝนการชื่นชมตัวเอง
และผูอ้ ่นื
กิจกรรมผูน้ ํ าสีท่ ิศ เป็ นการเรียนรูเ้ รื่องผูน้ าํ สี่ทศิ แบบชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกนั เป็ นการศึกษาพื้นฐาน
บุคลิกภาพของมนุ ษย์แต่ละคน เพือ่ เปิ ดพื้นทีก่ ารเรียนรูแ้ ละทําความรูจ้ กั ตนเองและผูอ้ ่นื อีกรูปแบบหนึ่ง เมือ่
ผูเ้ ข้าร่วมได้เรียนรูจ้ กั กันและกันแล้วจะช่วยให้มคี วามไว้วางใจกล้าทีจ่ ะเปิ ดเผย พูดคุยและฟังกันมากขึ้นอัน
จะนําไปสู่การสร้างสรรค์มติ รภาพทีด่ งี ามให้มโี อกาสได้เจริญงอกงามต่อไป มีการแบ่งบุคลิกภาพของมนุษย์
ออกเป็ น ๔ ทิศด้วยกันคือ
ทิศเหนือเป็ นธาตุไฟหรือกระทิง เป็ นตัวแทนของความมุง่ มัน่ ความอดทน การเสียสละ เพือ่ ไปให้ถงึ
จุดหมายทีต่ งั้ ไว้
ทิศใต้เป็ นธาตุนาํ้ หรือหนู เป็ นความสัมพันธ์ ความอ่อนโยน การประนีประนอมและความสัมพันธ์
เพือ่ สร้างมิตรภาพและความเป็ นทีม
ทิศตะวันออกเป็ นธาตุลม หรืออินทรีย ์ เป็ นวิสยั ทัศน์ ปัญญา มุง่ ความสําเร็จ
ทิศตะวันตกเป็ นธาตุดนิ หรือหมี เป็ นความมันคงของเหตุ
่
ผล ความคิดเชิงนามธรรม ระเบียบ
กฎเกณฑ์
กิจกรรมศิลปะ เป็ นกิจกรรมทีน่ าํ เสนอด้วยการวาดภาพระบายสี แทนที่การคิดด้วยถ้อยคํา เป็ น
การเปิ ดพื้นทีใ่ ห้กบั ความคิดและจินตนาการที่สร้างสรรค์ เพราะภาพวาดและสีจะทํางานในเรื่องของความรูส้ กึ
ผูเ้ ข้าร่วมจะรูส้ กึ ผ่อนคลาย มีเสียงหัวเราะ งานศิลปะจะช่วยให้ผูส้ ร้างงานมีความตื่นรูม้ เี รื่องราวของความสด
ใหม่ มีสมาธิอยู่กบั ปัจจุบนั ดังเมือ่ จัดกิจกรรมให้กบั เยาวชนและเจ้าหน้าทีส่ ถานพินิจฯ เยาวชนใช้จนิ ตนาการ
ในการสร้างงานศิลปะได้อย่างงดงามในเวลาไม่นาน ดังทีเ่ คยมีขอ้ ความหนึ่งกล่าวถึงมุมมองด้านศิลปะกับเด็ก
ไว้ว่า “เมือ่ วัยรุ่นตกอยู่ในความเร่าร้อนแห่งชีวติ มีความเสีย่ งต่อชีวติ อันตกตํา่ บางทีเราจะต้องอาศัยศิลปะมา

นําพา ให้พวกเรารู ร้ อ้ นรู ห้ นาว กลับมาทีป่ จั จุบนั ขณะ กลับมาทีค่ วามเป็ นตัวของตัวเอง และเห็นทางเลือกอีก
ครัง้ ในสัมผัสแห่งศิลปะอันยิง่ ใหญ่” (วิลเลียม เบรค)
กิจกรรมคลื่นสนามแม่เหล็ก เราเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการให้ผูเ้ ข้าร่วมนอนหงายอย่างผ่อนคลาย
แขนขากางออกเล็กน้อย ฝ่ ามือหงายขึ้น ทําความรูส้ กึ กับร่างกาย ปลายเท้า ไล่เรื่อยมาจนถึงศีรษะ ทํา
ความรูส้ กึ กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายในท่าศพอาสนะ พร้อมกับเปิ ดเพลงบรรเลงทีม่ ที ่วงทํานองผ่อนคลาย
และช่วยให้จิตใจสงบไปพร้อมๆ กับการกล่าวคําเชื้อเชิญให้ผูเ้ ข้าร่วมผ่อนคลายร่างกายทีละส่วน เพือ่ สร้างให้
เกิดความผ่อนคลายอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายทีผ่ ่านการตรากตรําทํางานมาอย่างหนัก ละวางเรื่องงาน
เรื่องชีวติ ไว้ชวั ่ ขณะ ให้สมองส่วนบนทีเ่ ป็ นส่วนรับข้อมูลต่างๆ ได้มคี วามผ่อนคลาย และเพือ่ แบ่งปันคลืน่ พลัง
ของผูเ้ ข้าร่วมแต่ละคนให้แก่กนั และกัน คลืน่ ความรัก คลืน่ ความเมตตา คลืน่ ความสุข
กิจกรรมการฟังอย่างลึกซึ้ง เป็ นการฟังอย่างกระจกเงา คือ เป็ นการฟังอย่างไม่ตดั สินไม่มอี คติ ฟัง
และสะท้อนกลับหรือบอกเล่ากลับได้ว่า คนทีพ่ ดู พูดอะไรไปแล้วบ้าง ในขณะที่เราพูด เราก็ได้ยนิ เสียงตัวเอง
การได้ยนิ เสียงของตนเองทําให้เกิดสติพร้อมทัง้ ยังช่วยตรวจสอบความถูกต้องในข้อความทีพ่ ดู ออกไปว่าสิง่ ที่
ตนพูดออกไปนัน้ ครบถ้วนใจความหรือไม่ ฉะนัน้ “การได้ยนิ ” การสะท้อนกลับอย่างกระจกเงาจะช่วยให้เรา
ได้ยนิ ทัง้ เสียงของตัวเองและของคนอื่น ซึง่ มีความสําคัญอย่างมากต่อกระบวนการปฏิสมั พันธ์ระหว่างมนุษย์
กับมนุ ษย์ เป็ นการให้เกียรติให้ความสนใจเคารพทีจ่ ะฟังผูอ้ ่นื เป็ นการขัดเกลาพฤติกรรมการแสดงออกทาง
วาจาของคนอย่างเป็ นอัตโนมัติ นอกจากนี้ยงั จะช่วยฝึ กทักษะการฟังตนเอง และฟังผูอ้ ่นื ฝึ กจับใจความ ฝึ ก
การฟังอย่างปราศจากอคติ ทําให้เกิดการเรียนรูก้ นั และกันอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ โครงการฯ ได้นาํ กิจกรรมสร้างสรรค์ชมุ ชน และการทํางานเป็ นทีมมาช่วยในกระบวนการ
ฝึ กอบรมเพือ่ ให้ผูเ้ ข้าร่วมมีความสามัคคี รูจ้ กั การทํางานเป็ นทีมอย่างสร้างสรรค์ เรียนรูโ้ ครงสร้างของอํานาจ
ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ ในระดับโครงสร้าง และระดับปัจเจกผ่านกิจกรรม นัง่ -ยืน่ ฯลฯ การไม่กดขีท่ างเพศ การ
เคารพในความเป็ นหญิง-ชายเพือ่ ให้เกิดการเรียนรูร้ ะหว่างชาย-หญิง อย่างเท่าเทียม
กิจกรรมนอกเหนือจากแผนงานได้แก่กระบวนการฝึ กอบรมสานเสวนาให้กบั กลุม่ ผูน้ าํ สตรีใน ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหัวข้อ “ผูห้ ญิงกับการสานเสวนา” วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ
โรงแรมพาวิลเลีย่ น อ.เมือง จ.สงขลา จัดโดย มูลนิธฟิ รี ดริค เอแบร์ท มีผูเ้ ข้าร่วมทัง้ สิ้น ๓๐ คน ทัง้ จาก
หน่วยงานภาครัฐ ชาวบ้าน นักศึกษา มีทงั้ ผูห้ ญิงไทยพุทธ และผูห้ ญิงไทยมุสลิม มาบอกเล่าประสบการณ์
(ลบ) จากเหตุการณ์ความไม่สงบทีเ่ กิดขึ้นในพื้นที่ของตนเอง กิจกรรมนี้ผูเ้ ข้าร่วมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น ตลอดจนร่วมรับฟังความทุกข์ยากทีแ่ ต่ละฝ่ าย(ไทยพุทธ-ไทยมุสลิม) ได้
เผชิญ โครงการฯ ได้นาํ กระบวนการสานเสวนาไปช่วยเปิ ดพื้นที่แห่งการเรียนรู ้ ทําให้เกิดการพูดคุย สือ่ สาร
กันระหว่างผูห้ ญิงไทยพุทธ-ผูห้ ญิงไทยมุสลิม ทําให้เกิดการเรียนรูว้ ฒั นธรรมและวิถคี วามเป็ นอยู่ของแต่ละ
ฝ่ าย ซึง่ ช่วยให้ผูเ้ ข้าร่วมเกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม และเกิดความเห็นอกเห็นใจกันมากยิง่ ขึ้น จนนํามาซึง่
การสร้างสรรค์มติ รภาพอย่างแท้จริง ดังที่ เดวิด โบห์ม ได้กล่าวไว้ว่า “การสนทนาเพือ่ ให้เกิดการฟังอย่าง
ลึกซึ้งแบบสานเสวนา จึงมิใช่การถกเถียงกันที่ถอ้ ยคําหรือความหมายว่าใครถูกใครผิด แต่เป็ นการน้อมรับ

ฟังวิธีคดิ วิธีการให้คุณค่า ความหมายของผูอ้ น่ื ต่อสิง่ ที่พดู เพื่อเรียนรูซ้ ่งึ กันและกัน ละทิ้งสิง่ ที่แต่ละคนยึด
ฝ่ าข้ามพรหมแดนแห่งตัวตนไปพร้อมๆ กัน เพือ่ กลับคืนสูค่ วามเป็ นหนึ่ งเดียวที่เคยมี เคยเป็ นอยู่โดย
ธรรมชาติ”(On Dialogue:David Bohm) ซึง่ การคิดร่วมกันด้วยกระบวนการสานเสวนาน่าจะเป็ นทางออก
หนึ่งของการแก้ไขปัญหาอันสลับซับซ้อนของสังคมยุคใหม่ เพราะการคิดร่วมกัน การรับฟังซึง่ กันและกันโดย
ไม่มกี ารถือเขาถือเรา เป็ นวิธจี ดั การความแตกต่างหลากหลาย โดยทําให้ทกุ ฝ่ ายต่างเป็ นผูช้ นะร่วมกัน
กล่าวโดยสรุป สานเสวนาเป็ นเครื่องมือทีเ่ น้นการสือ่ สารด้วยการฟังอย่างลึกซึ้ง เพือ่ ลดและบรรเทา
ความเข้าใจผิด สืบเนื่องมาจากการขาดพื้นทีใ่ นการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกันเมือ่ กลุม่ บุคคลในกระบวนการสาน
เสวนาไม่ว่าจะเป็ นเยาวชน ผูใ้ หญ่ทงั้ หญิงชาย สามารถมีโอกาสในการเรียนรูอ้ ย่างเท่าเทียมกัน สานเสวนาได้
พัฒนาและส่งเสริมพลังกลุม่ ให้เกิดความเห็นใจซึง่ กันและกัน และพัฒนาผลิตดอกออกผลเป็ นสติปญั ญาใน
การป้ องกันและแก้ไขโจทย์ของความขัดแย้งได้ในที่สุด

บทสังเคราะห์
กิจกรรมโครงการสานเสวนาเพือ่ ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล

ด้วยหลักการและเหตุผลของโครงการ “สานเสวนาเพือ่ ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน”
อันได้ปรารภถึงเจตจํานงทีจ่ ะนําการ“สานเสวนา”ในเชิงทฤษฎีวชิ าการไปสู่ปฏิบตั กิ าร (Dialogue of Life in
Action) โดยมีสถานการณ์ปญั หาซึง่ เกิดขึ้นจริงในชุมชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นพื้นทีด่ าํ เนินการอย่าง
เป็ นรูปธรรม อันเป็ นการแสดงให้เห็นว่ากระบวนการสานเสวนาสามารถทําได้ใน ๓ ระดับ กล่าวคือ ระดับคํา
สอน(Dialogue of Doctrine) ระดับประสบการณ์(Dialogue of Experience) และระดับชีวติ ทีร่ ่วมกัน
แก้ปญั หา(Dialogue of Life) ทีบ่ คุ คลทุกๆ ภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าข้าราชการ ชาวบ้าน ทหาร ตํารวจ
นักวิชาการ นักการศาสนา นักจัดรายการวิทยุ ฯลฯ สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวนี้ได้ แม้ว่าตาม
ข้อเท็จจริงในทางประวัตศิ าสตร์จะได้เคยมีกรณีของการเสวนาทางศาสนาทัง้ ระดับภายในของกลุ่มศาสนิก
(intra-religious dialogue) และระดับระหว่างศาสนิก (inter-religious dialogue) มาก่อนแล้วก็ตาม แต่
ในสภาพการณ์สมัยปัจจุบนั มิตแิ ละบริบทของการสานเสวนาอาจมีการเปลีย่ นแปลงไป อันเนื่องมาแต่ความ
เป็ นโลก-โลกาภิวตั น์ทม่ี คี วามซับซ้อนในเชิงชัน้ ของสังคมและวัฒนธรรมอย่างเป็ นพหุลกั ษณ์ (Pluralism)
มากขึ้นยิง่ กว่าเมือ่ ในอดีต
ทําให้การสานเสวนาทีเ่ คยมีมาแต่เดิมได้รบั การเสริมเพิม่ คําอธิบายทัง้ ในแง่ของ
หลักการและวิธกี ารใหม่ๆ อาทิ การนําคําอธิบายของ David Bohm ในเรื่อง“การฟังอย่างลึกซึ้ง”มา
ประยุกต์ใช้ และการนําเรื่องกติกาเบื้องต้นในการเสวนา (Dialogue Decalogue) ของ Leonard Swidler
มาเป็ นจุดเริ่มต้นในการฟังและการสือ่ สารได้แก่ การไม่มวี าระซ่อนเร้น การปฏิสมั พันธ์กนั อย่างมนุษย์ ความ
เท่าเทียม การมีจดุ ยืนชัดเจน การไม่ด่วนสรุปและตัดสินผูอ้ ่นื ความใจกว้าง ความซือ่ สัตย์และจริงใจ ความ
ไว้วางใจผูอ้ ่นื การไม่ปะปนหลักการกับการปฏิบตั ิ ตลอดจนการตระหนักว่าสานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบสุดท้ายของ
ทุกปัญหา แต่เป็ นกระบวนการที่อาศัยเหตุปจั จัยต่อเนื่อง
การเตรียมตัวภายในและการเสริมองค์ความรู ้
กระบวนการสานเสวนาในปัจจุบนั จําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีวธิ ีการเตรียมภาวะภายในนอกเหนือจาก
หลักการ-กรอบกติกา ๑๐ ประการที่เป็ นเสมือนจุดเริ่มต้นเพือ่ ให้การสานเสวนาดําเนินไปด้วยดีมากทีส่ ุด ไม่ว่า
จะเป็ นการเขียนหรือพูด ความวิตกกังวลและความคาดหวังทีม่ อี ยู่ในใจของผูเ้ ข้าร่วม ด้วยการเปิ ดใจ วางใจ
เล่าความกังวลนัน้ ๆ แล้วระบุลงในแผ่นกระดาษเพือ่ นําไปแปะติดไว้บนผนัง กิจกรรมการแนะนําตนเองและ
ธรรมชาติประจําตัวด้วยการโยนลูกบอล-ส่งดอกไม้
กิจกรรมสามเหลีย่ มด้านเท่าทีจ่ ะช่วยเผยให้เห็น
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงอันอาจทับซ้อนกันของตัวบุคคลกับกลุม่ ทัง้ หมด กิจกรรม “๔ ทิศเพือ่ รูจ้ กั ตนเองและ
ผูอ้ ่นื ” กิจกรรมวาดภาพ”ฉันต้องการอะไรในชีวติ ” การเปิ ดเผยถึงความคาดหวังในสิง่ ดีๆ ทีค่ าดหวังจะได้จาก

กระบวนการสานเสวนาเพือ่ การนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทีก่ าํ ลังประสบอยู่ กิจกรรมถัว่ เขียว...กับความดี ที่
ช่วยให้ผูเ้ ข้าร่วมแต่ละคนได้ยอ้ นกลับมาทบทวนถึงสิง่ ดีๆที่ตนเองเพิง่ กระทําลงไปในห้วงเวลาก่อนหน้าการเข้า
ร่วมกระบวนการสานเสวนา เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของตนเป็ นกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างความมันใจตั
่ วเอง
ความซือ่ สัตย์ต่อตนเองและผูฟ้ งั และเป็ นกิจกรรมที่สอน “มุทติ าจิต” แก่ผูร้ ่วมฟังความดีของผูอ้ ่นื กิจกรรม
นัง่ -ยืน ทีช่ ่วยให้เข้าใจความเป็ นจริงของชีวติ ทีอ่ าจเป็ นทัง้ ผูน้ าํ ที่มอี าํ นาจและผูต้ ามทีด่ อ้ ยอํานาจกว่า การสลับ
บทบาทเช่นนี้อาจช่วยเสริมบทเรียนและความเข้าใจถ้อยทีถอ้ ยอาศัย และปลูกฝังความรูส้ กึ เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ของสถานภาพทางสังคมที่แตกต่างกันได้
กิจกรรมเหล่านี้ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของผูร้ ่วมสานเสวนาทุกคนให้ได้บรรยายความรูส้ กึ และได้
ถอดบทเรียนว่าได้รบั ประโยชน์ แง่คิด หรือทักษะชีวติ อย่างใดในการนําไปปฏิบตั ใิ นชีวติ จริง ดังเช่นกิจกรรม”
ถัว่ เขียวและความดี” และกิจกรรม “สามเหลีย่ มด้านเท่า” อันบอกถึงความสัมพันธ์ของทุกคนว่าเกี่ยวเนื่องซึง่
กันและกัน และต้องพึง่ พาอาศัยกันไม่โดยทางตรงก็ทางอ้อม ผูร้ ่วมสานเสวนาทุกคนจะได้เรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ตรงของตนอันเป็ นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนการสานเสวนาในประเด็นทีอ่ าจเป็ น
ข้อแตกต่างกันต่อไป
การสานเสวนาเพือ่ ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นการดําเนินการจากกิจกรรมในระดับ องค์กร และชุมชน ดังต่อไปนี้
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการสานเสวนาให้กบั บุคคลากรของศูนย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา และบุคลากรสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนใน ๕
จังหวัดภาคใต้ ในวันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ รัชมังคลา พลาวิลเลีย่ น บีช รีสอร์ท
-จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการสานเสวนาให้กบั เด็กและเยาวชนใน
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๔๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา
-จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ฝึ กปฏิบตั จิ ริงในการนํ ากระบวนการสานเสวนามาสร้างความเข้าใจ
ระหว่างเจ้าหน้าที่กบั เด็กและเยาชนในประเด็นที่แต่ละฝ่ ายนํ าเสนอ ให้กบั เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกฯ เจ้าหน้าที่
สถานพินิจฯ เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกอบรม ในวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๔๙ ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา
-โครงการติดตามและประเมินผลการสานเสวนาเพือ่ แก้ปญั หาที่ท้ งิ ขยะของชาวบ้านควนโนรี อ.โคก
โพธิ์ จ.ปัตตานี วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน, ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
-การฝึ กอบรมการสานเสวนาเครือข่ายภาคประชาสังคม”การป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ให้กบั กลุ่มผูน้ าํ สตรี ๑๓ อําเภอในจังหวัดนราธิวาสและ
เยาวชน” วันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๙
หัวใจประการหนึ่งของการสนทนาระหว่างมนุษย์ ก็คือการสามารถแบ่งปันความรูส้ กึ ห่วงใยโดยผ่าน
การฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) ซึง่ กันและกันระหว่างผูเ้ ข้าร่วมสานเสวนาในแต่ละครัง้ กระบวนการ

สานเสวนาทีส่ มบูรณ์จะสามารถทําให้เกิดการเติบโตภายในและการเปลีย่ นแปลงทัศนคติเป็ นไปในทางบวกเป็ น
ผลทีห่ วังให้เกิดขึ้นในการจัดการสานเสวนาแต่ละครัง้ ดังต่อไปนี้เช่น
การสานเสวนาเรื่อง “การดูแลเด็กในสถานพินิจและศูนย์ฝึก” และเรื่อง “ปัญหาในการปฏิบตั งิ านทีม่ ี
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านกับเยาวชน”
(การอบรมฯ”เยาวชนกับการสานเสวนา”๔-๖
สิงหาคม ๒๕๔๙)
การสานเสวนาเรื่อง “ชีวติ ทีไ่ ม่ส้ นิ หวังหลังจากออกจากศูนย์ฝึก” (การอบรมฯเยาวชนสถานพินิจ
วันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๔๙)
บทบาทจําลอง หรือ Role Play เรื่อง“ปัญหาข้อขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันในศูนย์ฝึก” และการสาน
เสวนาเรื่อง “การสร้างสรรค์ชุมชนสันติสุขจากบทบาทและหน้าทีข่ องทัง้ ๒ ฝ่ าย” (การสานเสวนาแกนนําเด็ก
และเยาวชน เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ฝึกอบรมฯ และเจ้าหน้าทีส่ ถานพินิจ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๔๙)
การสานเสวนาเรื่อง “ปัญหาอุปสรรคของการจัดการปัญหาขยะทีก่ าํ ลังเผชิญอยู่และความมุง่ หวังใน
อนาคต” (การติดตามและประเมินผลปัญหาที่ท้งิ ขยะของชาวบ้านควนโนรี ปัตตานี ๒๙-๓๐ กันยายน, ๑
ตุลาคม ๒๕๔๙)
การสานเสวนาเรื่อง “การประพฤติมชิ อบในวงราชการและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข” (การฝึ กอบรม
เครือข่ายภาคประชาสังคมฯ ให้กบั กลุม่ ผูน้ าํ สตรี ๑๓ อําเภอในจังหวัดนราธิวาสและเยาวชน วันที่ ๒๑-๒๒
ตุลาคม ๒๕๔๙)
กระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง และการสวมบทบาทจําลอง ได้ช่วยให้ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการเสวนา
สามารถหยัง่ ลึกลงไปถึงจุดยืน และมุมมองในทางความคิด ความเชื่อทีแ่ ตกต่างกันของผูอ้ ่นื บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจ (ความเห็นอกเห็นใจ) โดยปราศจากการบีบบังคับได้อย่างค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนัน้ สานเสวนาได้ให้ขอ้ ค้นพบว่าปัญหาและอุปสรรคแท้จริงแล้วอาจมีปญั หาจากโครงสร้าง
หรือตัวระบบ การแก้ปญั หาจึงไม่อาจทําได้เฉพาะระดับปรากฏการณ์ เช่น ความรุนแรงทางกายภาพทีเ่ ห็น
ชัดเจนแต่เพียงด้านเดียว เช่นเดียวกับปัญหาที่ท้งิ ขยะของเทศบาลซึง่ อยู่ในเขตชุมชน สาเหตุของปัญหาที่
แท้จริงอาจมาจากการพัฒนาเมืองทีไ่ ม่ถูกวิธี และขาดการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมระหว่างองค์กรบริหารราชการระดับ
ชุมชน ดังนัน้ การแก้ไขย่อมได้แก่การสนับสนุนทางวิชาการ ความช่วยเหลือด้านกฏหมายและสิง่ แวดล้อม เพือ่
การแก้ปญั หาอย่างยัง่ ยืน
ตลอดจนการระดมทุนเพือ่ ซื้อที่ดนิ กลับคืนเพือ่ ให้ชาวบ้านได้เรียนรูแ้ ละจัดการ
วางแผนเพือ่ พัฒนาทีด่ นิ เพือ่ ใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนต่อไป
บทเรียนในภาพรวมทีไ่ ด้จากการสานเสวนาในปี น้ ี ทําให้มนั ่ ใจว่า
๑. มนุ ษย์สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาได้
๒. เมือ่ มีการเปิ ดพื้นทีใ่ นการเรียนรูร้ ่วมกันจะเป็ นการป้ องกันความขัดแย้งได้วธิ หี นึ่ง

การสานเสวนาจึงเป็ นเครื่องมือที่ช่วยสือ่ สารเพือ่ ป้ องกันและบรรเทาปัญหาทัง้ ระดับปรากฏการณ์ และ
การกระทําที่เป็ นรูปแบบของความประพฤติของปัจเจกบุคคลและชุมชน เหนือสิง่ อื่นใด สานเสวนาได้ช่วยให้มี
การฟังเพือ่ เรียนรู แ้ ละเกิดปัญญาร่วมกัน ให้ตระหนักถึงปัญหาเชิงโครงสร้างและวิธคี ิด วิธีการจัดการปัญหา
ของผูเ้ กี่ยวข้องที่ร่วมการสานเสวนา จนทําให้เกิดการเปลีย่ นแปลงร่วมกันในด้านทัศนคติ เกิดปัญญาทีจ่ ะร่วม
เรียนรูแ้ ละทํางานในลักษณะชุมชนเพือ่ ร่วมแก้ไขปัญหา เมือ่ กิจกรรมดําเนินไปในลักษณะเช่นนี้ สานเสวนาจึง
สามารถนํามาใช้เป็ นเครื่องมือเพื่อป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้ในที่สุด

โครงการสานเสวนาเพือ่ ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
เสนอโดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องมาจากแนวคิดเบื้องต้นว่า การสานเสวนาเป็ นกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มต่างๆ
ที่มคี วามคิด ความเชื่อ จุดยืนต่างกัน ได้มโี อกาสมาพบปะพูดคุยแสดงความรูส้ ึก ฟังเงื่อนไขปัจจัยของกันและ
กันอย่างลึกซึ้ง เพื่อเข้าใจกันอย่างเห็นอกเห็นใจมากขึ้น โดยที่ทงั้ สองฝ่ ายยังคงมีจุดยืนที่ต่างกันได้ เป็ นการฟัง
โดยการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกัน โดยมองข้าม “กรอบอ้างอิง” ของตนไป เพื่อเปิ ด
โอกาสให้เกิดการเรียนรู ้ พัฒนาความเห็นอกเห็นใจ และเข้าใจสภาวะและสถานการณ์ของเพื่อนผูม้ คี วามเชื่อต่าง
จากตน จนกระทัง่ อาจเปลีย่ นแปลงความเข้าใจผิด ความขัดแย้ง ไปเป็ นความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น
ด้วยตระหนักถึงความสําคัญและบทบาทของการสานเสวนาที่จะเป็ นทางเลือกหนึ่งของการเสริมสร้าง ความเข้าใจ
ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว ศู นย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี จึงดําริจะสานต่อการสานเสวนาให้
สามารถปฏิบตั ไิ ด้เป็ นรูปธรรม โดยพิจารณาจากสถานการณ์ปญั หาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนสามจังหวัดภาคใต้ โดย
ดําริจะจัดการสานเสวนาในระดับปฏิบตั ิ (Dialogue of Life in Action) เพื่อป้ องกันความขัดแย้ง เสริมสร้าง
ความเข้าใจและร่วมมือกันในระดับโรงเรียน องค์กร และชุมชน ดังต่อไปนี้
โครงการที่หนึ่ ง: โครงการอบรมการสานเสวนาประธานสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะเป็ นการแนะนํากระบวนการสานเสวนาเพื่อปลูกฝังความเข้าใจ และการยอมรับอัตลักษณ์ท่ี
หลากหลาย ทําให้เกิดการเรียนรู ้ และรูจ้ กั ตัวเองและผูอ้ ่นื มากขึ้น โดยจะเน้นความเข้าใจโดยผ่านมิติทางศาสนา
เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้แก่เยาวชนในการป้ องกันปัญหายาเสพติด อบายมุขต่างๆ และเป็ นการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ระหว่างนักเรียนต่างศาสนาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการทีส่ อง: โครงการอบรมสานเสวนาเพื่อลดช่องว่าง และป้ องกันความไม่เข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัด
สงขลาทีร่ บั ผิดชอบดูแลเยาวชนคุมประพฤติใน ๗ จังหวัดภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดตรัง พัทลุง นราธิวาส
ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล กับเยาวชนคุมประพฤติในศูนย์พนิ ิจ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน
การสานเสวนาครัง้ แรกจะอบรมให้เจ้าหน้าที่ใช้ “สานเสวนา” อันเป็ นสันติวิธีปฏิบตั ิต่อ เยาวชนคุ ม
ประพฤติ เพื่อลดการจัดการและปกครองโดยใช้ความรุนแรง และครัง้ ทีส่ อง อบรมให้เยาวชนคุมประพฤติรูจ้ กั
“สานเสวนา” เพื่อให้เข้าใจปัญหาของตนเอง และความสัมพันธ์ระหว่างตนเองและผูอ้ ่นื เช่น เพื่อน เจ้าหน้าที่คุม
ประพฤติ โดยผ่านกระบวนการสานเสวนา และเพื่อให้สามารถนํากระบวนการสานเสวนาไปใช้ได้ในชีวติ จริง ครัง้
ทีส่ ามเป็ นการสานเสวนาระหว่างเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ฝึกและเยาวชนคุมประพฤติ ในการเรียนรูป้ ญั หา เงือ่ นไข เหตุผล
และข้อจํากัดของกันและกัน เพือ่ ความเข้าใจกันอย่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ เพื่อการอยู่ร่วม และพัฒนาสังคมไทยตาม
หน้าทีข่ องแต่ละฝ่ ายอย่างสันติ

๑

โครงการที่สาม: โครงการอบรมสานเสวนาผู น้ ําสตรีจากหมู่บา้ นในอําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้
ได้มาพบปะพูดคุย เรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างพลังสตรี และพัฒนาศักยภาพในการร่วมพัฒนาและลดปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชน
โครงการทีส่ :ี่ โครงการติดตามประเมินผลผูร้ ่วมกระบวนการสานเสวนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อเรียนรู ป้ ระสบการณ์ในการนํากระบวนการไปใช้จริง เพื่อแก้ปญั หาความขัดแย้งในชุมชน ข้อจํากัด ข้อควร
ปรับปรุง เพือ่ การเผยแพร่ พัฒนาเครือข่าย และพัฒนาเครื่องมือ “สานเสวนา” ต่อไป
โครงการทีห่ า้ : โครงการหนังสือบอกเล่า ถ่ายทอดเทคนิ ค และประสบการณ์จากการทําสานเสวนา เป็ น
หนังสือกึ่งวิชาการ ประกอบด้วยข้อสังเกต ประสบการณ์ ข้อควรระวังจากการสานเสวนาเป็ นข้อคิดประกอบการ
สานเสวนาแก่บคุ คลทัว่ ไป
ศู นย์ฯจึงเสนอโครงการสานเสวนาเพื่อป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว เพื่อสานต่อหลัก
ความเชื่อพื้นฐานว่ากระบวนการสานเสวนาสามารถนํามาปฏิบตั ไิ ด้จริงในชีวติ ประจําวัน และเป็ นเครื่องมือและการ
เรียนรูท้ ส่ี าํ คัญในรูปแบบของ “สันติวธิ ี” ในการลดปัญหาความขัดแย้ง เป็ นการเสริมสร้างความชอบธรรม การมี
ส่วนร่วมของผูเ้ ดือดร้อนและผูเ้ กี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาไปสู่สงั คมที่เข้าใจกัน สงบสุข และเป็ นสังคมที่ยงั ่ ยืนได้ใน
ทีส่ ุด
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผูเ้ กี่ยวข้องกับสถานการณ์ปญั หาและความขัดแย้งได้ใช้กระบวนการสานเสวนา ในการ
ป้ องกันและแก้ปญั หาร่วมกัน
๒. เพือ่ ให้ได้แนวทางการป้ องกันความขัดแย้งในโรงเรียน องค์กร ชุมชน ที่สะท้อนความเข้าใจ ความ
ร่วมมือระหว่างผูท้ ม่ี แี นวโน้มทีจ่ ะอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้ง
๓. เพื่อให้ได้ “ทางออกและการปฏิบตั ”ิ ในการลดปัญหาและความขัดแย้งโดยผ่านกระบวนการสาน
เสวนาเพือ่ ชีวติ (Dialogue of life)
๔. เพือ่ การพัฒนากระบวนการสานเสวนา และเครื่องมือ “การสานเสวนา” หลังจากการนําไปทดลองใช้
จริงในพื้นที่
๕. เพือ่ ผลิตหนังสือรวบรวมข้อคิด ข้อสังเกต และจากประสบการณ์การทําสานเสวนา
ลักษณะกิจกรรม
๑. กิจกรรมอบรมการสานเสวนาประธานสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ น
การแนะนํากระบวนการสานเสวนา ช่วยป้ องกันเยาวชนจากปัญหายาเสพติด อบายมุข รวมทัง้ เพื่อให้
เยาวชนนําความรู ท้ ่ีได้ไปใช้กบั ครอบครัวและชุมชนต่อไป การอบรมประกอบด้วย บรรยายแนะนํา
กระบวนการสานเสวนา และกิจกรรมการเรียนรูอ้ ตั ลักษณ์และการเพิ่มศักยภาพ บทบาทของตน และ
การเข้าใจผูอ้ ่ืนโดยผ่านมิติทางศาสนา กิจกรรมนี้ เป็ นความร่วมมือกับโครงการพัฒนาเครือข่ายภาค

๒

ประชาสัง คมในการส่ ง เสริ ม และคุ ม้ ครองสิท ธิมนุ ษ ยชนเพื่อ สุ ข ภาวะของบุค คลและชุม ชนมูล นิ ธิ
สาธารณสุข ร่วมจัดกิจกรรมจํานวน ๑ ครัง้ ๒ วัน ๑ คืน
๒. กิจกรรมอบรมสานเสวนาเจ้าหน้าทีส่ ถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม
เด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา จํานวน ๓ ครัง้ ครัง้ ละ ๒ วัน ๑ คืน โดยความร่วมมือของ
สถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา และกรมคุมประพฤติ กระทรวง
ยุตธิ รรม
๒.๑ ครัง้ ที่ ๑ สําหรับเจ้าหน้า ที่สถานพินิจและคุ ม้ ครองเด็กและเยาวชน และเจ้า หน้าที่ศูนย์
ฝึ กอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา
๒.๒ ครัง้ ที่ ๒ สําหรับเยาวชนคุมประพฤติ ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน สถานพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา เยาวชนเหล่านี้มาจากจังหวัด ตรัง พัทลุง
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล
๒.๓ ครัง้ ที่ ๓ สานเสวนาระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน และเยาวชนคุม
ประพฤติ ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา
๓. กิจกรรมอบรมการสานเสวนากลุ่มผูน้ าํ สตรี อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จํานวน ๑ ครัง้ เวลา ๒
วัน ๑ คื น โดยความร่ ว มมือ ของคณะกรรมการพัฒ นาสตรี อ ํา เภอ (จัด ตัง้ ตามระเบีย บของ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘)
๓.๑ บรรยายแนะนํากระบวนการสานเสวนา
๓.๒ กิจกรรมเสริมความเข้าใจเรื่องความหลากหลาย การเสริมสร้างศักยภาพสตรี
๓.๓ กิ จ กรรมที่ผู เ้ ข้า ร่ ว มทัง้ หมดสร้างสรรค์เพื่อ สะท้อ นความเข้าใจ และความร่ ว มมือ กัน
กิจกรรมนี้อาจดึงประเด็นเร่งด่วนหรือประเด็นความเดือดร้อนเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชุมชน
มาร่วมคิด ร่วมทําด้วยกัน
๔. กิจกรรมติดตามประเมินผลผูร้ ่วมกระบวนการสานเสวนาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน ๑ ครัง้
๒ วัน ๑ คืน แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการนํากระบวนการสานเสวนาไปใช้ การแก้ไขปัญหา อุปสรรค
ข้อจํากัด แนวทางการแก้ไขปรับปรุง ระดมความคิด เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือ “สานเสวนา”
กลุ่มเป้ าหมาย
๑. กิจกรรม “การอบรมการสานเสวนาประธานสภานักเรียนโรงเรียนมัธยมใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้” กลุ่มเป้ าหมายคือประธานสภาฯ ๑ คน รองประธานสภาฯ ๑ คน เลขาธิการสภาฯ ๑ คน
จากโรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนธรรมศึกษา (สอนศาสนาอิสลาม) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา
และ นราธิวาส จังหวัดละ ๑๗ โรง รวม ๑๕๓ คน

๓

๒. กิจกรรม “การอบรมสานเสวนาเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน และ เจ้าหน้าที่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา และเยาวชนคุมประพฤติในศู นย์ฝึกอบรม
เด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา”
ครัง้ แรก กลุ่ม เป้ าหมาย คือ เจ้า หน้าที่สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน และ
เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา จํานวน ๔๐ คน
ครัง้ ทีส่ อง ได้แก่เยาวชนคุมประพฤติในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ ซึ่งมาจาก
จังหวัด ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล จํานวน ๔๐ คน
ครัง้ ทีส่ าม คือเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลาจํานวน ๑๕
คน และ เยาวชนคุมประพฤติในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจากจังหวัด ตรัง พัทลุง ปัตตานี
ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล จํานวน ๔๐ คน
๓. กิจกรรม “อบรมการสานเสวนาผูน้ าํ สตรี อําเภอจะแนะ” กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ผูน้ าํ สตรีจากหมู่บา้ น
ต่างๆใน อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จํานวน ๒๙ หมูบ่ า้ นๆ ละ ๒ คน รวม ๕๘ คน
๔. กิจกรรม “ติดตามประเมินผลผูร้ ่วมกระบวนการสานเสวนา” กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ผูเ้ คยเข้าอบรม
กระบวนการสานเสวนาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน ๓๐ คน
สถานที่ ๑. โครงการที่ ๑ จังหวัดปัตตานี
๒. โครงการที่ ๒ ครัง้ ที่ ๑ จังหวัดสงขลา
ครัง้ ที่ ๒ สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา
ครัง้ ที่ ๓ สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา
๓. โครงการที่ ๓ อําเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
๔. โครงการที่ ๔ จังหวัดปัตตานี
ตัวชี้วดั การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
วัดได้การทีผ่ ูเ้ ข้าร่วม มีความเข้าใจกระบวนการสานเสวนามากขึ้น เห็นได้จากการนําไปใช้ในชีวติ ใน
ชุมชน และในทีท่ าํ งาน ผ่านการถามแบบสอบถามและการจัดประชุมพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รบั
๑. ได้เผยแพร่หลักการและกระบวนการสานเสวนาให้นาํ ไปใช้ได้จริงในชีวติ องค์กร และชุมชน
๒. ได้กจิ กรรมความร่วมมือทีส่ ะท้อนความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความสามัคคีในชุมชน
๓. ได้ทางออกและการปฏิบตั ิท่เี ป็ นรูปธรรมในการลดปัญหาความขัดแย้ง โดยผ่านกระบวน การสาน
เสวนา
๔. ได้สร้างเครือข่าย ติดตามและประเมินผล ทบทวนปัญหา ข้อจํากัด ของการนํากระบวนการสาน
เสวนาไปใช้ในสถานการณ์จริง
๔

๕. ได้หนังสือประกอบชุดการสานเสวนา
องค์กรรับผิดชอบ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยความร่วมมือของ
๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิ
มนุ ษยชนเพือ่ สุขภาวะของบุคคลและชุมชน มูลนิธสิ าธารณสุข
๒. กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
๓. คณะกรรมการพัฒนาสตรีอาํ เภอ(จัดตัง้ ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘)
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา และคณะ
ระยะเวลา
๙ เดือน
แผนการดําเนิ นกิจกรรม
เดือนที่
กิจกรรม
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘
๑. เตรียมงาน

๒.อบรมสานเสวนาประธานสภาโรงเรียนมัธยมใน ๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้
๓.อบรมสานเสวนาเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ฝึกฯ เจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ

๔. อบรมสานเสวนาเยาวชนคุมประพฤติในศูนย์ฝึกอบรมเด็ก

และเยาวชนฯ
๕.สานเสวนาเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ฝึกฯ กับ เยาวชนคุมประพฤติใน

ศูนย์ฝึกฯ
๖. อบรมการสานเสวนากลุม่ ผูน้ าํ สตรี อ. จะแนะ จ. นราธิวาส

๗. โครงการติดตามและประเมินผลผูร้ ่วมอบรมสานเสวนา
๘.รวบรวมองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์การอบรมสานเสวนา        
๙. เตรียมต้นฉบับและจัดพิมพ์

๑๐. การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กระบวนการสานเสวนา
       

๕

๙






กิจกรรมที่ ๑ ครัง้ ที่ ๑
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการสานเสวนาให้กบั บุคลากรของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา และบุคลากรสถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนใน ๕ จังหวัดภาคใต้

วันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ รัชมังคลา พลาวิลเลีย่ น บีช รีสอร์ท
จัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
โครงการสานเสวนาเพือ่ ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากร ผศ.ดร.ปาริชาดสุวรรณบุบผา ดร.จารุพรรณ กุลดิลก คุณดวงหทัย บูรณเจริญกิจ
ณ รัชมังคลา พาวิลเลีย่ น บีช รีสอร์ท

วันศุกร์ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙
๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น.
๑๗.๓๐-๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.
วันเสาร์ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๔๙
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐-๑๕.๑๕ น.
๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐-๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐-๑๙.๔๕ น.
๑๙.๔๕-๒๐.๓๐ น.
๒๐.๓๐-๒๑.๐๐ น.

ลงทะเบียน
กิจกรรมแนะนําตัว
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมสัมพันธ์
ลงทะเบียน
พิธเี ปิ ด
สานเสวนาคืออะไร (นําเสนอโดย Power Point)
กิจกรรมฝึ กการฟังอย่างลึกซึ้ง
อาหารกลางวัน / ศาสนกิจ
แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมสะท้อน ปัญหาในการทํางานและแนวทางในการ
แก้ปญั หา
กติกาสานเสวนา
การนํ าสานเสวนาไปใช้ในการแก้ปญั หาความขัดแย้ง
(นําเสนอโดย Power Point)
พัก / อาหารเย็น
กิจกรรม รูจ้ กั ตนเอง / รูจ้ กั ผูอ้ น่ื
กิจกรรมเพือ่ เข้าใจ ความรุนแรง ประเภทต่าง ๆ
ถอดบทเรียนโดยผ่านกิจกรรม

๖

วันอาทิตย์ท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๔๙
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐ น.
๑๐.๔๕-๑๑.๔๐ น.
๑๑.๔๐-๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น.
๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.

ลงทะเบียน
ทบทวน และเชื่อมโยงบทเรียน
กิจกรรมเพือ่ เข้าใจ แนวคิด เรื่อง อํานาจ และอัตลักษณ์
กิจกรรมเรื่อง ความแตกต่างหลากหลายของวัฒนธรรม
และ ความเชื่อทางศาสนา
สะท้อนบทเรียนจากกิจกรรม
อาหารกลางวัน /ศาสนกิจ
กิจกรรมเพือ่ Team Building (แม่นาํ้ พิษ)
สานเสวนา เรื่อง การสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
สรุปบทเรียน / ประเมินผล
*******************

วันศุกร์ท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙
ภาคเย็น
๑. กิจกรรม Post it ให้เขียน
- ความกังวลทีม่ ใี นตอนนี้ และความคาดหวังต่อการอบรมลงบน post it
- นํา post it ไปติดไว้ทผ่ี นัง เปรียบเหมือนฝากความวิตกกังวลไว้กบั ผนังก่อน
๒. แนะนําตัว ด้วยกิจกรรมโยนบอล
- ให้ผูเ้ ข้าร่วมยืนเป็ นวงกลม
- แนะนําชื่อเล่น – ชื่อทีอ่ ยากให้เพือ่ นเรียกในการอบรมนี้ พร้อมบอกสิง่ ทีช่ อบสัน้ ๆ เช่น ชื่อ จา
ชอบอาหารใต้ ชื่อปุ๋ม ชอบดูนาํ้ ไหล ฯลฯ แล้วโยนบอลไปให้เพือ่ นทีย่ งั ไม่เคยได้รบั บอลเพือ่ แนะนํา
ตัวต่อไป
๓. ความคาดหวัง (ให้ผูเ้ ข้าร่วมแต่ละคนได้พดู ถึงความคาดหวังทีต่ นมี)
- ได้รบั ความรู ้ เทคนิค ข้อคิดใหม่ๆ และประสบการณ์ จากวิทยากรและเพือ่ นๆ
- การประยุกต์ใช้สานเสวนา กับชีวติ ครอบครัว งาน เพือ่ น และสังคม
- รูจ้ กั เพือ่ นมากขึ้น
- เรียนรูร้ ่วมกัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการแสดงความคิดเห็น
๔. กิจกรรมหาสมดุล
- ให้ผูเ้ ข้าร่วมยืนเป็ นวงกลม
- ให้แต่ละคนเลือกเพือ่ นในห้อง ๒ คนไว้ในใจ โดยให้เลือกทีละคน
๗

ทบทวนความรูส้ กึ ที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรม
o สนุ ก เหนื่อย ตื่นเต้น ลายตา พึงพอใจ แปลกใจ ยากรูว้ ่าใครเลือกเรา และเมือ่ ไรจะ
สมดุล กังวล
- สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากกิจกรรมหาสมดุล
 เรียนรูก้ ารรอคอย ความอดทน และการสังเกตเพือ่ หาจุดสมดุล
 ตัวเรามีผลต่อความสมดุล และคนทุกคนมีผลต่อกันและกัน
 ความกระตือรือร้น ตื่นตัวอยู่เสมอ
 ความแน่วแน่มนคงทางจิ
ั่
ตใจ
 ปรับตัว และยืดหยุ่นต่อจุดยืน เพือ่ ความปกติ
 ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั ของเราต่อชุมชน
 จุดยืนสามารถเปลีย่ นได้ แต่ความต้องการมักมีหนึ่งเดียว จุดยืนเป็ นสิง่ ปรากฏในขณะที่
ความต้องการนัน้ ซ่อนอยู่ขา้ งใต้ การสานเสวนาจะช่วยให้เราเข้าใจความต้องการมากขึ้น
เพือ่ ทีจ่ ะนํามาแก้ปญั หา
-

วันเสาร์ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๔๙
ภาคเช้า
๑. นัง่ สงบเพือ่ อยู่กบั ตัวเอง
• นัง่ สงบเพือ่ อยู่กบั ตัวเอง
• วิทยากรแจกถ้วยสองใบ ใบหนึ่งว่าง อีกใบบรรจุเมล็ดถัว่ เขียว
• ทบทวนความดี ความมีสติ สิง่ ดีๆ ทีเ่ กิดขึ้น และให้เราให้รางวัลความดีทเ่ี ราทําให้ตวั เองและ
ผูอ้ ่นื ด้วยการใส่เมล็ดถัว่ เขียวลงในถ้วยใบทีว่ ่างอยู่
• ให้ผูเ้ ข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทบทวนความดีของตน
 ได้ไปอบรมและประทับใจกับการอบรมและได้สง่ิ ดีๆ กลับมา และได้ดูแลคนทีบ่ า้ น
และเพือ่ นบ้านได้ดี สําหรับงานก็จะทําให้ดอี ย่างเต็มที่ ทัง้ ในแง่เอกสาร
 ได้ดูแลครอบครัว ทําให้ลูกหัวเราะมีความสุข ได้ทาํ งานทีช่ ่วยเหลือเด็กทีข่ าดโอกาส
ในสังคม
 ช่วยแม่ลา้ งจาน ซักผ้า ส่งจดหมาย ล้างถาดที่หอ ทําความสะอาดหอ และส่งผ้าให้
พนักงานซัก
 แนะนําและบอกโอกาสดีๆ ให้คนทีย่ งั ไม่มขี อ้ มูล ได้ดูแลมารดายามเจ็บไข้
 เข้าวัดทําบุญ
 ให้คาํ แนะนําทีม่ ปี ระโยชน์ต่อชีวติ ผูอ้ ่นื
 ให้ทาน เชื่อฟังผูป้ กครอง
 เยีย่ มแม่ท่ปี ่ วยช่วยตนเองไม่ได้ ได้รบั ฟังเพือ่ นทีก่ าํ ลังมีความทุกข์
๘

๒.
๓.

๔.
•

 บริจาคโลหิตเพือ่ ช่วยชีวติ เพือ่ นมนุ ษย์
 ช่วยชีวติ สัตว์เล็กสัตว์นอ้ ยทีพ่ บเห็น ให้ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็ นแมลงสาบ หรือกิ้งกือ
ก็ตาม รวมทัง้ ติดดาวเทียมดาวธรรมเพือ่ รับธรรมะ
 ทุกครัง้ ทีใ่ จร้อน จะหาหนังสือธรรมะมาอ่าน เพือ่ ทําจิตใจให้สงบและเกิดความพร้อม
เมือ่ ไปพูดคุยกับลูกหรือคนทีม่ าติดต่องาน ทําให้เราใจเย็นลง
• วิทยากรสรุปบทเรียน
 แต่ละคนล้วนมีความดี ไม่จาํ กัดเพศ วัย ศาสนา ฯลฯ
 แต่ละคนมีมมุ มองความดีแตกต่างกันไป และทําได้อย่างหลากหลาย
 ความดีทเ่ี ราทํานัน้ มีผลกระทบต่อผูอ้ ่นื เหมือนกิจกรรมหาสมดุลทีเ่ มือ่ เราขยับผูอ้ ่นื
ก็ได้รบั ผลกระทบไปด้วย
การแสดงละครเยาวชนและพิธีเปิ ด จากกลุม่ สะพานชีวติ
กิจกรรม เล่าสถานการณ์ปญั หา
• แบ่งกลุ่มย่อย
• ให้แต่ละคนนึกถึงสถานการณ์ยุ่งยากหรือที่เป็ นปัญหา
กิจกรรม เล่าสถานการณ์ปญั หา
แบ่งกลุ่มย่อย ๖ กลุ่ม
 จัดลําดับการพูดก่อนหลัง คนที่ ๑, ๒, ๓….
 เลือก ๑ คน เป็ นผูส้ รุปประเด็น
 ฝึ กการฟังอย่างลึกซึ้ง โดยไม่ตงั้ คําถามหรือแนะนํา-แสดงความคิดเห็น
 หัวข้อ “ปัญหาในการปฏิบตั งิ านที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านกับ
เยาวชน”
 พูดคนละ ๓ นาที

• ทบทวน .. รูส้ กึ อย่างไรเมื่อมีคนฟังอย่างลึกซึ้ง
 อยากถ่ายทอดให้มากที่สุด
 รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้ระบายปัญหา
 รูส้ กึ ดี และลืน่ ไหล
 มีสมาธิดีข้นึ สงบขึ้น
 พูดได้จนหมด
 ภูมใิ จในตนเอง อยากพูด
 อยากให้เพือ่ นถามกลัวว่าเพือ่ นไม่เข้าใจ
 เมือ่ มีคนสนใจอยากได้เวลาทีจ่ ะเล่าเพิม่ ขึ้น
 เห็นใจผูฟ้ งั และพูดเฉพาะประเด็นสําคัญ ไม่พูดมาก ทําให้ได้สาระมากขึ้น
๙

• เพือ่ นทําอย่างไรให้เรารูว้ ่า “เขาฟังเรา”
 พยักหน้า และสายตาทีม่ องให้ความสนใจ
 แสดงความสนใจ ด้วยการสบตา
• สิง่ ที่ได้เรียนรู ้
 พูดเฉพาะประเด็นสําคัญ ทําให้ได้สาระมากขึ้น
 มีผูฟ้ งั ทําให้พดู ได้เยอะขึ้น ภูมใิ จและอยากพูด
 การฟังอย่างตัง้ ใจเป็ นการแสดงการยอมรับ
๕. เกม ฟ้ าร้อง ฟ้ าแลบ ฟ้ าผ่า
ฟ้ าร้อง ครืน ๆๆ
ฟ้ าแลบ แผล็บๆๆ
ฟ้ าผ่า เปรี้ยง (ร้องเปรี้ยง ชูมอื และลุกขึ้น)
๖. แนวทาง-วิธีการ การจัดการปัญหาในสถานการณ์ท่เี ล่าเมื่อช่วงเช้า
- ใช้การฟังอย่างลึกซึ้ง
- คนละ ๓ นาที
นํ าเสนอปัญหาและแนวทางการจัดการ
กลุ่ม ๑
ปัญหา
เด็กมีจาํ นวนมาก ไม่มเี วลาทีจ่ ะรับฟังทัง้ หมด
เด็กขาดแรงกระตุน้ ในการค้นคว้าหาความรู ้
เด็กมีเรื่องทะเลาะกันบ่อย

การจัดการ
การชี้แจงและฟังยอมรับ สร้างข้อตกลงร่วมกัน
อาจารย์สอนและให้กาํ ลังใจเพือ่ ให้เด็กเกิดแรงกระตุน้
การทําความเข้าใจ นักสังคมสร้างแรงจูงใจ ให้รางวัล-การ
ช่วยเหลือเด็กทีป่ ระพฤติดี เช่น การขอเปลีย่ นแปลงคํา
พิพากษา

กลุ่ม ๒
ปัญหา
เด็กไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีแ่ ท้จริง
เด็กไม่มญ
ี าติมาเยี่ยม
สือ่ สารไม่เข้าใจ เนื่องจากเด็กใช้ภาษายาวี
เด็กใช้ความรุนแรง

การจัดการ
สร้างความคุน้ เคยเป็ นกันเอง สร้างความไว้วางใจ
พูดคุยหาปัญหา และประสานนักสังคมเพือ่ ช่วยเหลือ
ใช้ลา่ ม เช่น ญาติสนิท หรือ อบต.
ให้เวลากับเด็กกลุ่มนี้มากขึ้น
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เด็กไม่เคารพกติกา

เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นตัวอย่างในการเคารพกติกา ไม่ให้ความร่วมมือ
เช่นไม่ให้การรักษา แต่หากเป็ นกรณีจาํ เป็ นก็รกั ษาให้

กลุ่ม ๓
ปัญหา
การสือ่ สารไม่เข้าใจ
นโยบาย
กลุ่ม ๔

การจัดการ
ให้เพือ่ นของเด็กและเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นล่าม สร้างความมันใจในการ
่
ใช้ภาษาไทย เจ้าหน้าทีฝ่ ึ กพูดภาษามลายูถน่ิ ทีจ่ าํ เป็ นต้องใช้
การแยกแยะและชี้แจง

ปัญหา
การจัดการ
ให้มกี ารพูดคุยสือ่ สารแลกเปลีย่ นเพือ่ สร้างความสามัคคีใน
นโยบายของกรมทําให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างกลุม่ งาน-เกิดความล่าช้าเพราะมีภาระ หน่วยงาน เช่น การจัด morning talk
งานเพิม่ ขึ้น – การดูแลเด็กมีความยากขึ้น ทํา
ให้เด็กรูส้ กึ ถูกเลือกปฏิบตั ิ
กลุ่ม ๕
ปัญหา
การจัดการ
ทํางานกับกลุม่ เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
ความตัง้ ใจ และใส่ใจในการทํางาน ทําให้เด็กยอมรับและ
ทํางานได้งา่ ยขึ้น
เด็กมาจากหลายที่ และต้องการไม่เหมือนกัน จําแนกและจัดลําดับปัญหา
เจ้าหน้าทีม่ ปี ญั หาระหว่างกัน
สร้างความเข้าใจในหมูเ่ จ้าหน้าที่ให้ตรงกัน เพือ่ ทีจ่ ะทํางานเป็ น
ทีม และสามารถจัดกระบวนการให้เด็กได้ดขี ้นึ
เอกสารสําหรับศาลเบิกตัวเด็ก
การจัดทําเอกสารส่งมาทีห่ น่วยงานก่อนล่วงหน้า เพือ่ ให้
ทันท่วงที โดยจะขอความร่วมมือไปยังศาล
เจ้าหน้าทีแ่ บ่งเวลาให้เด็กมากขึ้น เพือ่ เข้าใจเด็กได้ดขี ้นึ
เยาวชนในสถานฝึ ก ส่วนใหญ่เป็ นชาย
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นหญิง มีช่วงอายุท่ตี ่างกัน ทําให้
เกิดช่องว่างทางความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่
และเด็ก
กลุ่ม ๖
ปัญหา
การจัดการ
เด็กไม่อยู่ในกฎระเบียบ
เจ้าหน้าที่-เด็กทําความเข้าใจกฎระเบียบ
อุปสรรคในการสือ่ สารทางภาษา
ใช้ลา่ ม และเรียนรูภ้ าษาเพิม่
ไม่เข้าใจเด็ก เพราะเด็กมีภมู หิ ลังหลากหลาย อบรมเจ้าหน้าทีใ่ ห้เข้าใจพื้นเพของเด็กแต่ละคน
มีอคติกบั เด็ก
เท่าทันอคติทเ่ี กิดขึ้นในแต่ละวัน และพยายามขจัดออกไป
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๗. บรรยายเรื่อง “กติกาสานเสวนา” และ “ขัน้ ตอนการจัดกระบวนการสานเสวนา”
๘. กิจกรรม ๔ ทิศ เพือ่ รูจ้ กั ตัวเอง
- ให้ผูเ้ ข้าร่วมพิจารณาข้อมูล ๔ ทิศทีว่ ทิ ยากรให้ ว่าตนเองมีลกั ษณะตรงกับทิศใด
- ให้ผูเ้ ข้าร่วมไปรวมตัวกันเป็ นกลุ่มตามทิศ
- อภิปรายและแลกเปลีย่ นลักษณะความเป็ นตัวเอง เพือ่ เรียนรูจ้ กั กัน
ทิศเหนื อ (สมองส่วนท้ายทอย)
จุ ด แข็ ง บุ ก ตะลุ ย กล้า ได้ก ล้า เสีย ไม่ ล งั เล ลงมือ ทํา ทํา อะไรรวดเร็ว รัก ความท้า ทาย
ตัดสิน ใจเร็ว และเด็ดขาด ชอบนํา รักพวกพ้อ ง รักความยุ ติธ รรม กระตือ รือ ร้น มุ่ง มัน่ รัก อิสระ
เปิ ดเผย ตรงไปตรงมา ยืนยันสิทธิ์ของตนเองและกลุม่
จุดที่ควรปรับปรุง ใจร้อน ขาดความรอบคอบ ถือตนเป็ นใหญ่ แข่งขัน เอาชนะ หงุดหงิดง่าย
ใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล โต้แย้งและปกป้ องตนเองเมือ่ ถูกวิจารณ์ ชอบผลักดันให้มกี ารตัดสินใจก่อน
เวลา
“ฉันต้องการทําเดี๋ยวนี้ ” I want to do it!
ทิศตะวันออก (สมองส่วนหน้าชัน้ นอก)
จุดแข็ง มีความคิดสร้างสรรค์ มีจนิ ตนาการ มองการณ์ไกล คิดเร็ว มีไหวพริบ (เน้นเป้ าหมาย
ในอนาคต) ชอบทดลองประดิษฐ์คิดค้น ชอบของแปลกใหม่ มีโครงการใหม่ๆ อยู่เสมอ ยืดหยุ่นสูง ไม่
ยึดติด รักการเรียนรู ้
จุดที่ควรปรับปรุง เบื่อง่าย คิดมากแต่ไม่ค่อยทํา ไม่ค่อยจริงจัง สมาธิสนั้ ขาดความอดทน
รอบคอบ ไม่ลงรายละเอียด รู ไ้ ม่ลึก ไม่อ ยู่ กบั ปัจ จุบนั ให้ความสํา คัญกับความคิดมากกว่าข้อ มูล
บางครัง้ มุ่งแต่งานจนตกอยู่ในภาวะที่ท่วมท้นและลืมเวลา ช่วงแรกจะกระตือรือร้น/มีพลัง แต่ช่วงหลัง
จะหมดไฟ เพือ่ นๆ ตามความคิดไม่ค่อยทัน เจ้าเล่ห ์
“ทําอะไรได้บา้ ง” ‘What is possible?’
ทิศใต้ (สมองส่วนกลาง)
จุ ดแข็ง ใส่ ใจความรู ส้ ึกของคน ช่ ว ยเหลือ ผู อ้ ่ืน รับฟัง ให้กาํ ลัง ใจ เป็ น ที่พ่ึง ที่พ กั พิง ซื่อ
ไว้วางใจ (บนพื้นฐานของความเปิ ดเผยจริงใจ) อ่อนโยน มองโลกในแง่ดี เปิ ดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมใน
การทํางาน เป็ นผูป้ ระสานกลุม่ เป็ นนักไกล่เกลีย่ ทีด่ ี รักสันติ ยึดคุณค่า/คุณธรรมเป็ นหลัก
จุดที่ควรปรับปรุง ขี้เกรงใจ ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจ ไม่ยืนยันสิทธิของตน ไม่กล้าปฏิเสธหรือ
ขัดแย้งเมือ่ มีความเห็นทีแ่ ตกต่าง ลังเล วิตกกังวล ลําบากใจเมือ่ ต้องอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง เก็บกด
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อ่ อ นไหว ไว้ใ จคนง่ า ย ไม่ ม นั ่ ใจในตัว เอง ไม่ ช อบนํา ขาดความเป็ น ผู น้ ํา ไม่ ค่ อ ยมีวิน ัย ลํา ดับ
ความสําคัญไม่ค่อยเป็ น โทษตัวเอง
“คุณรูส้ กึ อย่างไร” ‘How do you feel?’
ทิศตะวันตก(สมองส่วนหน้าชัน้ ใน)
จุดแข็ง ใฝ่ รู ้ ชอบเก็บข้อ มูล วางแผนลงรายละเอียด มีหลักการ-ขัน้ ตอน สุขุม รอบคอบ
นักวิเคราะห์ ยึดตรรกะ/ความเหมาะสม ตัดสินถูกผิดตามหลักการ เปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีเหตุผลที่ดี
เอาจริงเอาจัง ทําอะไรได้อย่างต่อเนื่องและลงลึก มีโลกส่วนตัว รับผิดชอบสูง รักษากติกา/คําพูด
จุดที่ควรปรับปรุง ดื้อ เอาแต่เหตุผลของตัวเอง ไม่ยดื หยุ่น เชื่อหรือยอมรับผูอ้ ่นื ยาก ปรับตัว
ยาก ยึดติดในหลักการสูง คิดในกรอบตัดสินใจช้า เย็นชา เก็บตัวไม่ยุ่งกับใคร มองข้ามเรื่องความรูส้ กึ
คาดหวังสูง กลัวความผิดพลาด กังวลอยู่กบั ข้อจํากัด มีตวั ตนสูง หวงของ
“อะไรทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริง” ‘What is practical? Or Easiest?
๙. เก้าอี้วกิ ฤต
- จัดเก้าอี้ให้กระจายอย่างสุ่มทัว่ ห้อง
- ให้ผูเ้ ข้าร่วมนัง่ เก้าอี้ทว่ี างไว้แล้ว โดยเหลือเก้าอี้ว่างหนึ่งตัว
- ผูเ้ ข้าร่วมจะมีหน้าทีช่ ่วยกันปกป้ องไม่ให้ วิทยากรซึง่ เป็ นตัววิกฤต เข้ามาช่วงชิงเก้าอี้ทว่ี ่าง โดยจะ
จับเวลาว่าผูเ้ ข้าร่วมจะสามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้นานแค่ไหน
- สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู ้
• เราอยู่ร่วมกันต้องพยายามช่วยกันเมือ่ มีตวั อันตราย
• โกลาหล และไม่ได้สอ่ื สารกัน
• เกิดการวางแผนในระยะหลัง เพือ่ แก้ปญั หา
• การแก้ปญั หาควรมีความยืดหยุ่น
• แม้ทกุ คนมีใจทีจ่ ะช่วยแต่เมือ่ ขาดการวางแผนก็ลม้ เหลว
• มัวแต่
่ ไปช่วยคนอื่นทําให้ตวั เองเดือดร้อน
• คิดว่าตัวเองไม่ได้เป็ นอย่างทิศที่ตนเลือกไว้ตอนแรก เช่น รูส้ กึ ว่าคิดเร็ว ทําเร็ว แต่จริงๆ
แล้วตนช้า

๑๓

ปรากฏ

วันอาทิตย์ท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๔๙
๑. ทบทวนบทเรียนทีผ่ ่านมา
- สานเสวนาคือ
• เป็ นกระบวนการทีส่ บื เนื่อง
• เป็ นการสือ่ สาร
๑. ฟัง เพือ่ เข้าใจ เพือ่ เรียนรูจ้ ดุ ยืนและความแตกต่าง ให้โอกาสเท่าเทียมกัน
๒. พูด โดยปราศจากอคติ และไม่ตดั สินใจ
ความรุนแรงทางกายภาพ
• ให้ความสําคัญกับคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์
ความรุนแรงทางโครงสร้าง
• มีหลายระดับ
ความรุนแรงทางวัฒนธรรม
๑. ระดับชีวติ ประจําวัน
๒. ระดับการจัดการปัญหา ซึง่ จําเป็ นต้องใช้
กติกาเข้ามาช่วย
- ความรุนแรง ทีเ่ ราเห็นอยู่ทวั ่ ไปนัน้ เป็ นความรุนแรงทางกายภาพ ทีป่ รากฏ และความรุนแรงแฝง
เร้น ซึง่ อยู่ในโครงสร้างและวัฒนธรรม เช่น นโยบาย โครงสร้างองค์กร การกระจายงบประมาณ
ทําให้บางคนไม่อาจเข้าถึงทรัพยากรได้ เช่น ป่ วยเป็ นไข้เลือดออกเสียชีวติ ทัง้ ที่สามารถรักษาได้ คน
ไม่มโี อกาสเรียนทัง้ ทีป่ ระเทศมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนได้ถงึ ระดับสูงสุด หรือการ
กระจายงบประมาณไปเรื่องอาวุธและความมันคงมากกว่
่
าการศึกษา
- ความรุนแรงภายในครอบครัวและความรุนแรงต่อนิเวศ
- องค์ประกอบการเรียนรูก้ ระบวนการสานเสวนาในการอบรมครัง้ นี้
• เป้ าหมายคือการสร้างสันติภาพและความยุตธิ รรม
• สร้างองค์ความรู ้ ทักษะและทัศนคติ สาน
สันติภาพ และ ความยุติธรรม
เสวนา
การทํางานด้านใน
• เข้าใจบริบททางสังคม เช่น อํานาจ เพราะ
ปัญหาแต่ละอย่างไม่ได้เกิดขึ้นโดดๆ แต่มี
บริบทสังคม
สานเสวนา
บริบททางสังคมและอํานาจประกอบอยู่ดว้ ย อํานาจ - โครงสร้างสังคม
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ
- ทฤษฎีไข่ดาว
ทฤษฎีไข่ดาว เขตอันตราย
• เพือ่ ให้ผูเ้ ข้าร่วมเตรียมความพร้อมในการเสีย่ ง
Alarm Zone
เพือ่ ทีจ่ ะเจริญเติบโต และท้าทาย-สํารวจตนเอง
เขตสบาย
ในการทําสานเสวนา เพราะต้องอาศัยคุณภาพ
Comfort zone
เขตเสี�ยง
หลายอย่างในการจะเป็ นผูส้ านเสวนาทีด่ ี ไม่ว่า
Discomfort zone
จะเป็ นผูด้ าํ เนินการสานเสวนาหรือผูร้ ่วมสาน
เสวนาก็ตาม

แฝงเร้น

(inner work)

๑๔

• ให้ผูเ้ ข้าร่วมจับคู่กบั เพือ่ นที่ยงั ไม่ได้ค่อยได้คุยแลกเปลีย่ นถึงเขตสบายและเขตเสีย่ งทีต่ น
อยากขยายเพือ่ จะช่วยให้ทาํ กระบวนการสานเสวนาได้ดี
• สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการแลกเปลีย่ นพูดคุยเรื่องไข่ดาวกับเพือ่ น
 กติกาบางข้อต้องใช้อย่างมีเงือ่ นไข
 เห็นภาพตัวเองชัดเจนขึ้นว่า อะไรอยู่ในเขตสบาย อะไรอยู่ในเขตเสีย่ ง
 ประสบการณ์มากอาจทําให้รูส้ กึ ว่ามีเขตเสีย่ งเพิม่ มากขึ้น
 การสานเสวนาเป็ นกระบวนการทีต่ อ้ งใช้เวลา เพราะเราและผูร้ ่วมสานเสวนาอาจ
มีขอ้ กําจัด และอาจต้องทําหลายครัง้ หลักสําคัญคือต้องรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างผูร้ ่วมสานเสวนา ด้วยความเคารพศักดิ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
 ไข่ดาวเปลีย่ นไปได้ตามกลุม่ และสถานการณ์
๒. อํานาจ
- กิจกรรมนัง่ -ยืน
• ให้ผูเ้ ข้าร่วมจับคู่กบั เพือ่ น
• ให้คนทีห่ นึ่งนัง่ และคนทีส่ องยืน แล้วถามความรูส้ กึ คนทีน่ งั ่ จนหมดแล้วค่อยถามคนที่
ยืน
• สลับกันยืนและนัง่ แล้วถามความรูส้ กึ คนทีน่ งั ่ จนหมดแล้วค่อยถามคนทีย่ นื
• ให้เลือกว่าต้องการอยู่กนั อย่างไร โดยปรึกษากับเพือ่ นของตน แล้วถามความรูส้ กึ เมือ่
ปรับความสัมพันธ์
• ทบทวนความรูส้ กึ
นัง่
สบาย ไม่สบาย ตํา่
ต้อย ปลอดภัย อึดอัด
รอรับคําสัง่ ไม่เท่า
เทียม สงสาร อบอุ่น
ไม่แน่ใจ อึมครึม ถูก
บังคบ ไม่เหมาะสม มี
ความสุข โล่ง สงสัย
กังวล

ยืน
ไม่ชอบ อยากดูแล ภูมใิ จ
อึดอัด หนัก ไม่สบายใจ
คุกคาม แตกต่าง กังวล
บังคับได้ ไม่เป็ นกันเอง
สงสาร เห็นภาพกว้าง
ภูมใิ จ ทรมาน ช่องว่าง

นัง่ ด้วยกัน
ใกล ้ชิด พูดคุยกันได้ สบาย

- ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
• โดยปกติในสังคมเราจะมีความสัมพันธ์ทางอํานาจคล้ายประสบการณ์ทเ่ี ราได้ทาํ ผ่านมา
• ให้ผูเ้ ข้าร่วมจับคู่ ๔ คน เพือ่ คุยกันว่ามีคู่ความสัมพันธ์ทางอํานาจแบบใดบ้าง
๑๕

• ระดมขึ้นกระดาน
คู่ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ
โอกาสเข้าถึงอํานาจมากกว่า
คนที�เข้าถึงอํานาจได้มาก
จะมีอภิสิทธิ (Privilege) มากกว่า

+

คนที�เข้าถึงอํานาจน้อย
จะมีโอกาสถูกเลือกปฏิบัติ (Discrimination)
กดขี� (oppression) มากกว่า

โอกาสเข้าถึงอํานาจน้อยกว่า

ตัวอย่าง

-

- แหล่งอํานาจ
• การที่มคี ู่ความสัมพันธ์เชิงอํานาจทีป่ รากฏในสังคม เพราะเราแต่ละคนมีแหล่งอํานาจ
ต่างกัน เช่น คนรวย-จน นัน้ มีแหล่งอํานาจคือฐานะทางการเงินต่างกัน ผูห้ ญิง-ผูช้ าย นัน้
มีแหล่งอํานาจ คือ เพศ ต่างกัน
• ตัวอย่างแหล่งอํานาจ อายุ เพศ สภาพ (ความเป็ นหญิงความเป็ นชาย) สถานะทาง
เศรษฐกิจ ภาษา สีผวิ เชื้อชาติ ชาติพนั ธุ ์ ชาติตระกูล ศาสนา รสนิยมทางเพศ ภูมลิ าํ เนา
สถานภาพในสังคม ทักษะ ระดับการศึกษา ความแข็งแกร่งทางร่างกาย/ตัง้ ใหญ่/แข็งแรง
ศักยภาพทีแ่ ตกต่างกัน (ติดตัวมาแต่กาํ เนิด รูปร่างหน้าตา ฯลฯ)
- แนวคิดอํานาจ ๓ แบบ
• ตามแนวคิดของสตาร์ ฮอค นักสันติวธิ ีชาวอเมริกนั แบ่งได้เป็ น ๓ ประเภท
๑. อํา นาจเหนื อ กว่า หมายถึง การที่ก ลุ่ม
หรือบุคคลใช้แหล่งอํานาจทีต่ วั เองมีอยู่ เช่ น
เพศ วัย ตําแหน่ ง หน้าที่ เงิน พรรคพวก
อาวุธ ชาติพนั ธุ ์ ฯลฯ ในการควบคุม กดขี่
เอาเปรียบ แสวงหาผลประโยชน์ ตัดสินใจ
แทน หรือให้ความหมายประสบการณ์ กับ
อีกบุคคลหรืออีกกลุม่ บุคคลหนึ่ง

 พ่อ หรือ แม่ ใช้อาํ นาจในการตัดสินใจแทน
ลูกที่โตแล้ว
 นโยบายทีเ่ กี่ยวกับชุมชน สังคม ประเทศ
ผูห้ ญิงไม่มอี าํ นาจทีจ่ ะเข้าถึงกระบวนการ
ตัดสินใจหรือเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย
 การที่นายกรัฐมนตรีเสนอนโยบายกําหนด
พื้นทีค่ วามรุนแรงในเขต ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้โดยอํานาจรัฐ โดยไม่ถามคนท้องถิน่
 การที่รฐั มนตรีเสนอนโยบายให้คนอีสานย้ายถิน่ มา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยไม่ถามคนท้องถิ่น

• โจทย์
๑. ให้ท บทวนประสบการณ์ ส่ ว นตัว ที่ เ ราได้เ ผชิ ญ กับ การถู ก ใช้อ ํา นาจเหนื อ กว่ า
เหตุการณ์นนั้ เป็ นอย่างไร บุคคลหรือกลุ่มใช้แหล่งที่มาของอํานาจอะไร มากดขี่ เอา

๑๖

เปรียบ ควบคุม หรือตัดสินใจแทนเรา เรารูส้ กึ อย่างไร และเราผ่านเหตุการณ์นนั้ มา
ด้วยวิธกี ารอย่างไร
๒. ให้แบ่งปันประสบการณ์กบั คู่ของเรา โดยการรับฟังอย่างใส่ใจ
ตัวอย่าง
 การปรึกษาหารือกันระหว่างผูน้ าํ กับชาวบ้านหากมีงบประมาณเข้ามา
ในชุมชน ว่าเราต้องการทําอะไร
 พ่อ แม่ ลูก ตัดสินใจร่วมกันในการกระทําสิง่ ใดสิง่ หนึ่งในครอบครัว
o การรวมตัว เพื่อการต่ อ รองบางอย่างเป็ นสันติวิธีแบบหนึ่ ง
เช่น พยาบาลต่อรองให้ได้ออกจากหอพักเวลาที่ตอ้ งการไป
ซื้อของ
ตัวอย่าง

สติปญั ญา ความอดกลัน้ การให้อภัย ความรัก ความ
เมตตา ความกรุ ณา ความสามัคคี การเปิ ดกว้าง การมี
สมาธิ การรูต้ วั ความมัน่ ใจในตนเอง การไม่สยบยอมกับ
ความ อยุตธิ ธรรม ความกล้าหาญ
o โจทย์ให้ทบทบวนมณฑลอํานาจของตน

๒. อํา นาจร่ วม หมายถึ ง การที่ก ลุ่ ม หรื อ
บุคคลใช้แหล่งอํานาจทีต่ วั เองมีอยู่ เช่น เพศ
วัย ตําแหน่ ง หน้าที่ เงิน พรรคพวก อาวุธ
ชาติ พ ัน ธุ ์ ฯล ฯ เพื่ อ แ บ่ ง ปั น เกื้ อกู ล
ช่ วยเหลือ สนับสนุ น หรือตัดสินใจร่ วมกับ
อีกบุคคลหรืออีกกลุม่ บุคคลหนึ่ง

๓. อํานาจภายใน หมายถึง คุณภาพด้านในที่
บุค คลหรื อ กลุ่ ม มีอ ยู่ ภ ายในตน หากไม่ มีก็
สามารถพัฒนาขึ้นได้ คนอื่นแย่งไปไม่ได้ และ
สามารถนํามาใช้ในยามเผชิญกับปัญหา ความ
กลัวหรือเมือ่ ถูกใช้อาํ นาจเหนือกว่า

๓. แบบฝึ กหัด สานเสวนา “การดูแลเด็กในสถานพินิจและศูนย์ฝึกฯ”
- แบ่งเป็ น ๒ กลุม่ คือ กลุม่ ทีเ่ ชื่อว่าควรใช้ระบบเข้มงวด และกลุ่มทีเ่ ชื่อว่าควรใช้ระบบทีม่ คี วาม
ยืดหยุ่น
- แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ
- วัตถุประสงค์ เพือ่ ทําความเข้าใจระหว่างกลุม่ ที่มคี วามเชื่อในการปกครองใน ๒ ลักษณะนี้
- เป้ าหมายในอนาคต เพือ่ หาทางออกว่าจะใช้วธิ ีการใดในการดูแลเด็กในสถานพินิจและศูนย์ฝึกฯ
- รูปแบบการสานเสวนา “อ่างปลา”
• แบ่งเป็ นวงในและวงนอก โดยวงในเป็ นผูส้ านเสวนาหลัก และวงนอกเป็ นผูส้ งั เกตการณ์
และเกื้อหนุ น
• มีผูด้ าํ เนินการสานเสวนา ซึง่ เป็ นตัวแทนจากผูท้ ่มี คี วามเชื่อจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
• มีเก้าอี้ว่างหนึ่งตัว สําหรับผูท้ อ่ี ยู่วงนอกทีต่ อ้ งการเสนอความคิดเห็นได้เข้าร่วมเป็ นครัง้
คราว เมือ่ แสดงความคิดเห็นครัง้ หนึ่งเสร็จลงให้กลับทีเ่ ดิมและปล่อยให้เก้าอี้ว่างเช่นเดิม
- หน้าที่ของผูร้ ่วมสานเสวนา
• สวมบทบาท ความคิด ความเชื่อ และจุดยืนของฝ่ ายทีเ่ รากําลังเป็ นตัวแทนอยู่

๑๗

• สามารถมีปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่ออารมณ์ ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึ้น ขณะทีอ่ ยู่ระหว่างการสาน
เสวนา
• ผูร้ ่วมสานเสวนา ได้เรียนรู ้ ‘หลักการ’ และ ‘กฎ’ การสานเสวนา มาแล้ว
- หน้าที่ของผูด้ าํ เนินการสานเสวนา
• เปิ ดการสานเสวนา
• ทําหน้าทีข่ องนักสานเสวนาทีด่ ี ให้วงดําเนินไปได้
• ค้นหา และสรุป จุดยืน ความต้องการ และเหตุผล ของทัง้ สองฝ่ าย
• สร้างความไว้วางใจ ระหว่างนักสานเสวนากับผูร้ ่วมสานเสวนา และระหว่างผูร้ ่วมสาน
เสวนาด้วยกันเอง
• สรุปผลการสานเสวนา และหากไม่สามารถปิ ดการสานเสวนาลงในครัง้ นี้ได้ อย่างน้อย
ต้องทําให้สามารถรักษาความสัมพันธ์ เพือ่ เปิ ดการสานเสวนาในครัง้ ใหม่ได้
- หน้าที่ของผูอ้ ยู่รอบด้าน
• ให้แรงใจ เกื้อหนุ น วงสานเสวนาทีก่ าํ ลังเกิดขึ้น
• ใช้การฟังอย่างลึกซึ้ง
• สังเกต
๑) สิง่ ทีน่ กั สานเสวนาทําได้ดี เช่น ท่าทาง การเปิ ดการสานเสวนา การฟัง การใช้กฎ
การสานเสวนาเพือ่ ส่งเสริมบรรยากาศการสานเสวนา การสร้างความไว้วางใจ
การสร้างความสัมพันธ์ ฯลฯ
๒) ปฏิกิรยิ า หรือสถานการณ์ ทีน่ ่าสนใจ
- “ผูส้ งั เกตการณ์” ให้ขอ้ สังเกต
• มีการฟังอย่างตัง้ ใจ เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ ายหนึ่ง
• ผูน้ าํ แต่ละฝ่ ายแสดงจุดยืนของตนเอง
• ผูด้ าํ เนินการสรุปประเด็นได้ชดั เจน
• ยังขาดการชี้แจงข้อมูล ควรมีความหลากหลายด้านผูร้ ่วมสานเสวนา ข้อมูลทางสถิติ และ
การใช้กฎ และพูดถึงสถานการณ์ค่อนข้างจํากัดในเรื่องมารยาท แต่ยงั ขาดเรื่องความ
ปลอดภัย และการเยีย่ ม การอยู่ร่วมกัน ฯลฯ
• เกิดการเรียนรูเ้ หตุผลและความเชื่อของผูท้ ค่ี ิดต่างกัน
• เกิดความเห็นอกเห็นใจอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
• เกิดความร่วมมือทีจ่ ะคิดกันต่อไป

๑๘

กิจกรรมที่ ๑ ครัง้ ที่ ๒
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการสานเสวนาให้กบั เด็กและเยาวชนเขต ๙
จังหวัดสงขลา
วันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๔๙
วิทยากร ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา ดร.จารุพรรณ กุลดิลก ผูช้ ่วยวิทยากร คุณรวิณฐั บัวแก้ว
ณ สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา
จัดโดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
โครงการสานเสวนาเพือ่ ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันศุกร์ท่ี ๑ กันยายน ๒๕๔๙
๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
กิจกรรมแนะนําตัว
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
กิจกรรม “ฉันต้องการอะไรในชีวติ ”
๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
กิจกรรม เขียนความกังวลสัน้ ๆ ลงบน Post it
วันเสาร์ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๔๙
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.
ระฆังแห่งสติ
๑๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม ถัว่ เขียว…กับความดี
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
“สานเสวนาคืออะไร”
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
กิจกรรม ผูน้ าํ -ผูต้ าม
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
กิจกรรม นัง่ -ยืน
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
“กติกาการสานเสวนา”
วันอาทิตย์ท่ี ๓ กันยายน ๒๕๔๙
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.
ระฆังแห่งสติ
๑๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.
ทบทวนบทเรียนการสานเสวนา
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรมการฟังอย่างลึกซึ้ง “ฉันชอบและไม่ชอบอะไรในศูนย์ฝึกฯ”
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
กิจกรรม ตามหาสมบัติ
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
กิจกรรมการสานเสวนา “ชีวิตไม่ส้ นิ หวังหลังออกจากศูนย์ฝึก”
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.
แลกเปลีย่ นความรูส้ กึ “สิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการเข้าร่วมกิจกรรม”

๑๙

วันศุกร์ท่ี ๑ กันยายน ๒๕๔๙
วิทยากร ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา และ ดร.จารุพรรณ กุลดิลก แนะนําตัว ผูเ้ ข้าร่วมอบรมเป็ นเยาวชนผูช้ าย
ทัง้ หมด จํานวน ๓๕ คน มาจาก ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ตรัง ยะลา นราธิวาส สงขลา ซึง่ นับ
ถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม
กิจกรรมที่ ๑
วิธีการ
เครื่องมือ

แนะนํ าตัว
ให้ผูเ้ ข้าร่วมแนะนําตัวเอง ชื่ออะไร มาจากไหน นับถือศาสนาอะไร ส่งดอกไม้ให้แต่ละคน
แนะนําตัว และคนทีส่ องเมือ่ รับดอกไม้กใ็ ห้ยกมือไหว้แสดงความเคารพซึง่ กันและกัน
ใช้ดอกไม้เป็ นสือ่ เพือ่ แสดงถึงความสดใส และความเบ่งบานในชีวติ และให้กาํ ลังใจซึง่ กันและ
กัน

“ฉันต้องการอะไรในชีวติ ”
ให้ผูเ้ ข้าร่วมวาดรูปที่ตอ้ งการอยากจะแลกเปลีย่ นกับเพือ่ นๆ ถึงความต้องการในชีวติ (อนาคต)
ว่าต้องการอะไร โดยวาดด้วยสี หรือใช้รูปจากนิตยสารปะลงกระดาษสี และนํามาแลกเปลีย่ น
กลุม่ ใหญ่
เครื่องมือ
สี กระดาษสี นิตยสารเก่าๆ กาว
ข้อตกลงร่วมกัน เมือ่ เพือ่ นออกมาพูดนัน่ คือการสื่อความหมาย และความต้องการของเขา เราต้องตัง้ ใจฟังอย่าง
ลึกซึ้ง
ผลที่ได้จากกิจกรรม
กิจกรรมที่ ๒
วิธีการ

ภาพที่ ๑ “อยากให้พอ่ แม่อยู่กบั ผม ไม่อยากให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องจากผมไป อยากกลับไป
อยู่กบั พ่อกับแม่ ผมเป็ นลูกคนเดียว”
ข้อแนะนํ า
น้องตัง้ เป้ าหมายไว้วา่ ต้องการกลับไปอยู่กบั ครอบครัว อยู่กบั พ่อแม่ เป็ น
มนุษย์ตอ้ งทําให้ได้อย่างทีต่ งั้ ใจ ในวันนี้จะทําความดี และก็จะออกไปอยู่กบั ครอบครัว มี พ่อ
แม่ ลูก พี่ น้อง วันนี้นอ้ งมีความตัง้ ใจผ่านงานศิลปะ พวกพีๆ่ และเพือ่ นๆ จะให้กาํ ลังใจ

ภาพที่ ๒ “อยากได้บา้ นทีเ่ ป็ นส่วนตัว เพือ่ ทีจ่ ะได้มอี สิ ระในการดําเนินชีวติ และเพือ่
เป็ นทีพ่ กั อาศัยของผมและครอบครัวอย่างมีความสุข และมีรกั คอยเป็ นนํา้ พักนํา้ แรง
ในการดําเนินชีวติ ”
ข้อแนะนํ า
เมือ่ เราออกจากทีน่ ่ไี ป เราต้องหางานทีส่ ุจริตทํา บ้านเล็กๆ หลัง
เล็ก หลังใหญ่ไม่สาํ คัญแต่ขอให้บา้ นนี้มคี วามอบอุ่น เป็ นบ้านทีเ่ กิดจากนํา้ พักนํา้ แรง
ของตัวเอง ต้องทําความฝันด้วยนํา้ พักนํา้ แรงของตัวเอง เป็ นบ้านทีม่ าจากความสุจริต
พวกเราจะเป็ นกําลังใจให้

๒๐

ภาพที่ ๓ ภาพนกอยู่ในกรง “ตอนนี้ชวี ติ เหมือนนกทีอ่ ยู่ในกรง ต้องการอิสรภาพ”
ข้อแนะนํ า
อิสรภาพจะมาได้อย่างไร ขณะนี้เวลานี้เราต้องใช้ความอดทน ใช้ความ
พยายามให้มาก แล ้วทุกคนจะมีอสิ รภาพ ทําอย่างทีต่ วั เองต้องการ พวกเราจะเป็ นกําลังใจให้

ภาพที่ ๔ “อยากจะกลับไปอยู่กบั ครอบครัวเร็วๆ และก็อยากจะทํางานเก็บเงินซื้อบ้านเป็ นของ
ตัวเอง อยู่กบั ครอบครัว”

ภาพที่ ๖ “อยากได้อสิ รภาพ อยากกลับไปอยู่กบั ครอบครัว และอยากมีวง
ดนตรีเป็ นของตนเอง ชอบเล่นกีตาร์” “อยากมีชวี ติ อิสระ เช่นเสียงดนตรี
ไม่มใี ครบังคับเราได้ เพือ่ ชีวติ ทีร่ าบรื่นและมีความสุข”
ข้อแนะนํ า
ความต้องการทีอ่ ยากจะได้อสิ รภาพ แล ้วความต้องการ
เหนือสิง่ อืน่ ใดอยากมีวงดนตรีเป็ นของตนเอง ต้องหาโอกาสใช้ดนตรีเป็ น
เครื่องช่วยให้ตวั เองมีกาํ ลังใจ แต่งเพลงเองได้ นําของพื้นบ้านมาทําเป็ นเครื่อง
ดนตรีเองได้ เมือ่ ยังไม่มเี งินซื้อเครื่องดนตรีแพงๆ เราทําเครื่องดนตรีของเราเอง
ได้ ทําอะไรทีใ่ จรัก ใจเราจะเป็ นสมาธิ พวกเราจะเป็ นกําลังใจให้
หมายเหตุ มีเยาวชนทีอ่ ยากเป็ นนักดนตรี และอยากมีวงดนตรี ๒ คน
ภาพที่ ๗ “อยากกลับไปอยู่กลับครอบครัว อยู่กบั ลูกหญิง ลูกชาย และ
ภรรยา อยากมีรถเอาไว้พาครอบครัวเทีย่ ว อยากมีธุรกิจเล็กๆ เอาไว้เลี้ยง
ครอบครัว” “ชอบท่องเทีย่ ว อยากมีรถเป็ นของตัวเอง จะได้ไปเทีย่ วทีไ่ หนก็
ได้”
ข้อแนะนํ า
รูปทีแ่ ต่ละคนสือ่ ออกมา สือ่ ได้ตรงกับชีวติ และความ
ต้องการของตัวเอง น้องมีครอบครัวแล ้ว ความฝันคืออยากกลับไปอยู่กบั ลูก
กับเมีย อยากมีธุรกิจเพือ่ เลี้ยงครอบครัว เพราะฉะนัน้ อดทนอีกนิด เราจะได้ออกไป และก็จะได้ทาํ งานทีเ่ ป็ นประโยชน์
เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมใิ จ พวกเราจะเป็ นกําลังใจให้
หมายเหตุ มีเยาวชน ๔ คนทีน่ าํ เสนอภาพครอบครัว อยากมีธุรกิจเล็กๆ อยากมีรถพาครอบครัวไปท่องเทียวในทีต่ ่างๆ
๒๑

ภาพที่ ๘ รูปเทียนในท่ามกลางความมืด “อยากเป็ นแสงสว่างใน
ความมืด”
ข้อแนะนํ า
ทุกคนสามารถทําแสงสว่างในชีวติ ตัวเองได้ เรา
เป็ นมนุษย์เราสามารถเลือกชีวติ ทีเ่ ราต้องการได้ ถึงแม้จะมีความมืด
แต่ความมืดนัน้ มิได้อยู่ตลอดไป แต่จะมีความสว่างขึ้นมาด้วย ขอให้
ทุกคนตัง้ ใจทํา พวกเราจะเป็ นกําลังใจให้แสงสว่างนําเพือ่ นๆ ไป
ในทางทีด่ ี
ภาพที่ ๙ “อยากมีอสิ รภาพ อยากอยู่ในบ้านทีม่ ธี รรมชาติล ้อมรอบ ไม่อยากถูกกักขังอยู่
แบบนี้นานๆ”
ข้อแนะนํ า
พวกเราทุกคนอยากมีอสิ รภาพ เพราะฉะนัน้ เราจะทําความฝันให้เป็ น
ความจริง เราต้องใช้เวลา แต่เราจะต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ ธรรมชาติทน่ี อ้ งฝันสวยงาม
มาก มีบา้ น มีพระอาทิตย์ มีดอกไม้ มีตน้ ไม้ มีภูเขา มีนก ธรรมชาติสวยมาก เพราะฉะนัน้
เราต้องออกไปให้ได้ พวกเราจะเป็ นกําลังใจให้
ภาพที่ ๑๐
ภาพเด็ก “อยากกลับไปเป็ นเด็กจะได้เลือกเดินในเส้นทางทีถ่ กู ต้อง”
ข้อแนะนํ าที่ ๑ ปัจจุบนั นี้เราย้อนกลับไปเป็ นเด็กไม่ได้ ย้อนกลับไปหาอดีตไม่ได้
แต่เราสามารถทําปัจจุบนั ให้ดไี ด้ น้องหลายๆ คนตระหนักแล ้วว่า ชีวติ นัน้ มีความ
ผิดพลาดจึงอยากกลับไปเป็ นเด็ก จะได้เลือกทางทีไ่ ม่ผดิ ในความเป็ นจริงนัน้ เราย้อน
เวลากลับไปเป็ นเด็กไม่ได้ แต่เรามีความหวังว่าปัจจุบนั ขณะเราเริ่มต้นใหม่ได้ พวกเราจะ
เป็ นกําลังใจให้
หมายเหตุ ในกิจกรรมมีเยาวชนนําเสนอภาพเด็ก ๒ คน
ภาพที่ ๑๑
ภาพพระบิณฑบาต “ความรูส้ กึ ของผม ถ้าผม
ออกไปจากทีน่ ่ผี มจะบวชให้พอ่ แม่”
ข้อแนะนํ า
เพือ่ นทีน่ บั ถือศาสนาพุทธผูช้ ายไทยทําบุญได้
อีกอย่างหนึ่ง คือการบวชพระเพือ่ ศึกษาเล่าเรียน ซึง่ ชาวพุทธมี
ความเชื่อว่าเมือ่ ลูกชายบวชแล ้วพ่อแม่จะได้บญ
ุ เมือ่ น้องออกไปก็
ตัดสินใจบวชให้พอ่ แม่และตัวเองก็ได้บญ
ุ ด้วย ส่วนน้องทีเ่ ป็ น
มุสลิมก็มวี ธิ ีทางทีจ่ ะทําบุญให้พอ่ แม่ดว้ ยการทําความดี ตาม
ศรัทธาและก็ไปอยู่กบั อัลลอฮ์ ได้ หลักศาสนาจะช่วยเราอีกทางหนึ่ง พวกเราจะเป็ นกําลังใจให้

๒๒

ภาพที่ ๑๒ “อยากได้บา้ นสักหลังทีอ่ ยู่ในท่ามกลางธรรมชาติ อยากมี
สวนเล็กๆ ออกไปประกอบอาชีพทีส่ ุจริต” “อยากมีชวี ติ ทีเ่ ป็ นอิสระ
และสร้างความสุขให้กบั ตัวเองสไตล์ธรรมชาติ อยู่อย่างร่มเย็นเป็ น
สุข”
ข้อแนะนํ า
เป็ นสิง่ ทีด่ มี าก ทีน่ อ้ งบอกว่าอยากจะไปประกอบ
อาชีพทีส่ ุจริต เราจะต้องสัญญากับตัวเองว่า เมือ่ ออกไปแล ้ว เราจะมี
บ้านได้เราต้องอาศัยนํา้ พักนํา้ แรงจากอาชีพทีส่ ุจริตของเรา พวกเราจะเป็ นกําลังใจให้
หมายเหตุ ในกิจกรรมมีเยาวชนนําเสนอภาพในลักษณะข้างต้น ๒ คน

ภาพที่ ๑๓ ภาพงานฝี มอื เครื่องประดับ “ชอบเครื่องประดับเป็ นชีวติ จิตใจ อยากทํางานทีเ่ รา
ชอบ”

ภาพที่ ๑๔ “ผมเป็ นคนชอบกินอาหาร อยากมีใครสักคนมาทําอาหารให้ผมกิน
เพือ่ ความสุขเมือ่ อยู่ในครอบครัว เพราะการทําอาหารเป็ นส่วนหนึ่งของความสุข”
ข้อแนะนํ า เป็ นความสุขในชีวติ ทีจ่ ะมีคนทําอาหารให้กนิ แต่ปจั จุบนั นี้ไม่เฉพาะ
ผูห้ ญิงเท่านัน้ ทีท่ าํ อาหารเก่ง เราจะเห็นว่ากุก๊ เก่งๆ ก็เป็ นผูช้ าย ผูช้ ายก็ช่วยผูห้ ญิง
ทําอาหารได้ เราจะช่วยกันทํางาน เราจะไม่ผลักภาระให้เป็ นของผูห้ ญิงฝ่ ายเดียว
ถ้าผูช้ ายไม่ช่วยทํากับข้าวอาจจะช่วยล ้างชาม ช่วยซื้อกับข้าว ช่วยหาเงิน
เพราะฉะนัน้ ถ้าน้องผูห้ ญิงช่วยยกนํา้ มาเราก็ตอ้ งไปช่วยยก เพราะฉะนัน้ ไม่ใช้
หน้าทีข่ องผูห้ ญิงอย่างเดียวทีจ่ ะทํา เราจะค่อยๆ เปลีย่ น ไม่ใช่หน้าทีข่ องผูห้ ญิงที่
จะทํางานรับใช้ผูช้ าย แต่วา่ เราจะช่วยกันทํางาน เราเป็ นผูช้ าย เรามีความแข็งแรง
มากว่า เราต้องฝึ กให้เป็ นนิสยั เมือ่ เราไปมีครอบครัว ภรรยาเขาจะชื่นชมเรา เขาก็จะมีความสุขและเราก็จะได้รบั ความสุข
เราจะต้องช่วยซึง่ กันและกัน พวกเราจะเป็ นกําลังใจให้

ภาพที่ ๑๕ “อยากออกไปจากทีน่ ่ี แล ้วพาครอบครัวไปเทีย่ วทะเล เมือ่ อยู่ใกล ้ๆ
ทะเล แล ้วมีความรูส้ กึ สบายตา”

๒๓

กิจกรรมที่ ๓
Post it เขียนความคาดหวังลงบนกระดาษสัน้ ๆ (๓๕ ความคาดหวัง)
- อยากได้ความรู ้ หาความรู ้ อยากจะทําวันนี้ให้ดีทส่ี ุด ความรูแ้ ละประสบการณ์ การเปลีย่ นแปลงใน
ตัวเอง ความสนุ กและสาระ ความรูใ้ หม่ๆ ทีไ่ ม่เคยพบมา ความรูค้ วามคิด อยากเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ เป็ นคนดีของ
สังคม ความรูแ้ ละประสบการณ์ของทุกคน นําความดีท่ไี ด้ไปถ่ายทอดให้นอ้ งๆ ได้ปฏิบตั ิ อยากค้นหาความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ท่ดี ี จะได้แสดงออกและจะได้นาํ ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน สามัคคี ความสนุกสนานความบันเทิง อยาก
ได้ความสนุ กจากกิจกรรม อยากเรียนรูม้ ากขึ้นกว่านี้ ประสบการณ์และความรูอ้ ย่างไม่มวี นั จบ แนวทางการ
ดํารงชีวติ สติ ความอดทน ดีใจ ลืมความทุกข์ทอ่ี ยู่ในใจชัว่ คราว แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
วันเสาร์ท่ี ๒ กันยายน ๒๕๔๙
เริ่มกิจกรรมด้วยการฟังเพลงบรรเลงขลุ่ย กิจกรรมนี้จะช่วยดึงความสนใจของผูเ้ ข้าร่วมให้อยู่กบั
กิจกรรมทีจ่ ะดําเนินต่อไป
-ให้ผูเ้ ข้าร่วมได้ฟงั เสียงของตัวเอง ได้อยู่น่ิงกับตัวเอง ทําตัวสบายๆ ฟังเสียงเพลงทีก่ าํ ลังบรรเลง สูดลม
หายใจเข้าไปอยู่ในทุกๆ ส่วนของร่างการ ให้เสียงเข้าไปกังวานอยู่ในศีรษะท้ายทอย ซึง่ ศีรษะส่วนท้ายทอยจะเป็ น
ส่วนทีท่ าํ ให้เราปวดหัว ให้เสียงเข้าไปกังวานจะช่วยทําให้เราหายปวดหัว ให้เสียงเข้าไปดังในศีรษะส่วนกลาง ศีรษะ
ส่วนหน้าทีแ่ ทนความคิดของเรา ให้เสียงเข้าไปในหูในลําคอของเรา สําหรับคนทีม่ คี วามสามารถในด้านการรอง
เพลงให้เสียงนี้ค่อยๆ เข้าไปอยู่ในลําคอ ในร่างกายส่วนต่างๆ ของเรา ให้ค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปในส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ทําความรูส้ กึ กับร่างกายของตัวเอง จะทําให้เรารูส้ กึ ผ่อนคลาย
วิทยากร
เวลาทีน่ อ้ งเข้ามาอยู่ท่นี ่ี น้องมีความคิด ผูค้ นมองว่าน้องเป็ นคนไม่ดี แต่พ่กี าํ ลังจะบอกว่าพี่
เชื่อมันในตั
่ วน้องทุกคน ทุกคนมีความดี เพราะฉะนัน้ ตอนนี้เราจะมาฟังความดีซง่ึ กันและกัน เราจะค่อยๆ เรียก
ความมันใจของตั
่
วเองขึ้นมา ทุกคนมีความดีน่ีคือจุดหมายของกิจกรรมนี้ เราอย่าดูถกู ตัวเองว่าเราไม่มอี ะไรดี นี้
คือความคิดทีไ่ ม่จริง หนึ่งเมล็ดถัว่ เขียวคือความดี ทุกคนจะบอกถึงความดีของตัวเอง
กิจกรรม ถัว่ เขียว...กับความดี
กติกา ๑. ให้นึกความดีท่ไี ด้ทาํ ในช่วงหนึ่งสัปดาห์ทผ่ี ่านมา สิง่ ทีท่ าํ แล้วตัวเองรูส้ กึ ดี คนอื่นรูส้ กึ ดี
๒. ใส่ถวั ่ เขียวหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งความดีลงในถ้วยเปล่า
๓. เมือ่ เพือ่ นพูดจบ เราจะต้องแสดงความชื่นชมด้วยการปรบมือ
อุปกรณ์ ๑. เม็ดถัว่ เขียว แก้วเปล่า ๒ ใบ
ความดีท่ไี ด้ร่วมแลกเปลี่ยน
- ให้เพือ่ ยืมบัตรโทรศัพท์เพือ่ โทรกลับไปหาครอบครัว เขียนจดหมายให้เพือ่ น เก็บขยะในโรงเรียน
เก็บทีน่ อนให้เพือ่ น
(สิง่ ทีท่ าํ เป็ นเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ การทําหน้าทีใ่ นชีวติ ประจําวันคือการทําความดีอย่างหนึ่ง)

๒๔

-

-

-

-

-

-

-

แบ่งปันของใช้ส่วนตัวให้กบั เพือ่ น ช่วยครูถอื ของ ละหมาด ชวนเพือ่ นไปละหมาด
(น้องคนนี้เป็ นพีน่ อ้ งชาวมุสลิม ตอนฟังเพลงบรรเลงขลุย่ น้องเขานัง่ สงบนิง่ มีจติ ใจทีแ่ น่วแน่ น้อง
มีความตัง้ ใจในการทํากิจกรรมนี้เป็ นอย่างดี สิง่ ทีน่ อ้ งทําคือการทําศาสนกิจ ชวนเพือ่ นไปทํา
ศาสนกิจ ไปทําละหมาด สิง่ นี้กเ็ ป็ นความดีอย่างหนึ่ง เรามาอยู่ทีน่ ีม่ คี นบอกว่าเราเป็ นคนไม่ดี มี
ความผิด แต่จริงๆ แล้วทุกคนมีความดีทงั้ นัน้ เลย เราจะค่อยๆ เห็นคุณค่าของตัวเอง เห็นความดี
เห็นคุณค่าในชีวติ เพราฉะนัน้ เราจะมีกาํ ลังใจ เราจะเผยแพร่ความดีของทุกคนนี้ออกไป เราขอเป็ น
กําลังใจให้ค่ะ)
กวาดขยะ-เก็บขยะ ช่วยฝ่ ายช่าง ช่วยครูทาํ กิจกรรมของโรงเรียน
ช่วยทํางานฝ่ ายช่าง แสดงละครให้คนนอกดูให้รูจ้ กั เรื่องราวของเราว่าเป็ นอย่างไร
(นีค่ ือการให้ธรรมทาน ให้ความรู ก้ บั คนอืน่ )
กวาดขยะบนหอ พาเพือ่ นไปเรือนพยาบาล ช่วยงานฝ่ ายช่าง
(เวลาพูดถึงความดีของตัวเอง ให้พูดอย่างผึง่ พาย องอาจไม่ตอ้ งอาย มันใจในความดี
่
ของตัวเอง แม้
เป็ นความดีเล็กๆ น้อยๆ ไม่ตอ้ งอาย ความดีน้ ีกค็ ่อยๆ แผ่ออกไป ทําให้เกิดความเคยชินเป็ นนิสยั
แล้วเราจะเปลีย่ นชีวติ ของเราได้)
ช่วยครูตดั หญ้า จัดตูห้ อ้ งครัว กวาดขยะห้องครัว
(การทํางานประจําวัน หรือกิจวัตรประจําวัน คือการฝึ กฝนด้านใน อย่างประโยคทีว่ ่า “การทํางาน
คือการปฏิบตั ิธรรม” น้องได้ฝึกตนเองแล้ว)
ช่วยทีมวิทยากรยกของ
กวาดขยะ ช่วยเพือ่ นตัดผม ช่วยเพือ่ นสร้างคูนาํ้ ริมกําแพง
กวาดขยะ ตามเพือ่ นมาสอบ ให้เพือ่ นยืมบัตรโทรศัพท์ ช่วยครูตรวจข้อสอบ
เข้างานฝ่ ายช่างทุกวัน ออกไปแสดงละครข้างนอก (เมือ่ วานนี้ทาํ ความดีมาทัง้ วันแต่ความดีท่ที าํ ถูก
ลบทิ้งด้วยใบรายงาน เพราะทําผิดกฎระเบียบของศูนย์)
(น้องมีความซือ่ สัตย์ คนทีท่ าํ ผิดแล้วต้องตังใจไม่
่ ทาํ ซํา้ อีก ถ้าเราทําผิดซํา้ อีกมันก็จะแก้ไขได้ยาก
ยิง่ ขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเราจะสอนใจตัวเองว่าไม่เป็ นไร เอาความผิดนัน้ เป็ นครู )
ล้างห้องนํา้ ไปขอยาให้เพือ่ นตอนเพือ่ นไม่สบาย
(การล้างห้องนํา้ ล้างส้วม เก็บขยะ เป็ นงานทีค่ นรังเกียจ เพราะเห็นว่าเป็ นงานทีต่ าํ ่ ซึง่ เป็ นงานทีใ่ ห้
อานิสงส์เยอะมาก เป็ นงานทีใ่ ห้ปญั ญา อย่าหลีกเลีย่ งงานทีถ่ อื ว่าเป็ นงานยาก งานทีค่ นอืน่ รังเกียจ
แต่เราสามารถทําได้ ซึง่ งานเหล่านี้จะช่วยฝึ กใจ และฝึ กฝนตนเอง นีค่ ือความดีทเี ่ รามี)
ช่วยเพือ่ นทําความสะอาด ตามเพือ่ นเข้าร่วมกิจกรรม ตัง้ ใจเรียน ตัง้ ใจทําความดีโดยไม่ทาํ ความชัว่
(สิง่ นี้คืออานิสงส์ทยี ่ งิ ่ ใหญ่ คือการทําความดีโดยไม่ทาํ ความชัว่ น้องอาสาสมัครไปตามเพือ่ นมาเข้า
ร่วมกิจกรรม ความตัง้ ใจนี้เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญอย่างยิง่ )
ตัง้ ใจเรียน ช่วยเหลืองานครัว แบ่งปันความดีให้ผูอ้ ่นื
๒๕

-

ห่มผ้าให้เพือ่ นตอนกลางคืน
ให้คาํ ปรึกษาเพือ่ น
ช่วยเช็ดตัวให้เพือ่ นเมือ่ เพือ่ นไม่สบาย
ล้างทําความสะอาดโต๊ะกินข้าว
แบ่งกาแฟให้เพือ่ นกิน
ละหมาด
พาเพือ่ นไปเรือนพยาบาล
ทําความสะอาดหอ
แบ่งปันขนมให้เพือ่ น
รักแม่
ไม่ใช้อารมณ์นาํ
ช่วยครูเก็บเครื่องเสียงเวลาออกไปแสดงละครข้างนอก
สวดมนต์ตอนเช้า

กระบวนการสานเสวนา
อัตตฺ านํ อุปมํ กเร เป็ นภาษาบาลี แปลความหมายว่า จงมีตนเป็ นเครื่องเปรียบเทียบ ถ้าแปลเอาใจความ
ก็จะแปลว่า “ถ้าอยากให้คนอื่นทําอย่างไรกับเราเราก็ทาํ อย่างนัน้ กับเขา” เดิมมหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นมหาวิทยาลัย
แพทย์ศาสตร์ หมอเวลารักษาโรค ถ้าหมอคิดว่าคนไข้ไม่เจ็บก็สกั แต่ว่ารักษาไป ผ่าตัดไป โดยไม่คิดว่าคนไข้กเ็ ป็ น
มนุษย์เหมือนเรา เพราะฉะนัน้ เราจึงมีคาํ นี้ว่า “จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา” เหมือนกับน้องทีอ่ ยู่ทน่ี ่ี ถ้าอยากให้เขาทํา
อย่างไรกับเราเราก็ทาํ อย่างนัน้ กับเขา เอาใจเขามาใส่ใจเรา
แนวคิด หลักการ การสานเสวนา
มนุ ษย์มีอตั ตลักษณ์หลากหลาย แตกต่างกัน (Identity) เรื่อง ภาษา ชาติพนั ธุ ์ ศาสนา วัฒนธรรม
เพศ การศึกษา สถานภาพ เช่น น้องเป็ นมุสลิมก็เป็ นอัตลักษณ์อย่างหนึ่ง คือสิง่ ทีเ่ ป็ นเฉพะตัว แล้วมีคุณค่ากับ
ตัวเอง เราเป็ นคนพุทธ คนมุสลิม เป็ นคนจังหวัดยะลา สงขลา ปัตตานี ฯลฯ เป็ นอัตลักษณ์ เป็ นสิ่งเฉพาะตัวทีม่ ี
คุณค่า เราสามารถดูแลและใช้ประโยชน์จากสิง่ นัน้ ได้ แต่ละคนทีอตั ลักษณ์เป็ นของตนเอง เรามีความหลากหลาย
ในเรื่องอัตลักษณ์ สังคมมีความหลากหลายด้านอัตลักษณ์(อัตลักษณ์มคี วามหลากหลาย วัฒนธรรม การนับถือ
ศาสนา ประเพณี วีถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ ชาติพนั ธ์ สิง่ เหล่านี้เป็ นความหลากหลายด้านอัตลักษณ์ เป็ นเรื่องปกติ
ธรรมดาที่สงั คมมีความหลากหลาย ช่วยให้สงั คมมีสสี นั ใครที่ไม่เหมือนเรา เราต้องเปิ ดใจยอมรับความแตกต่าง
ยอมรับความต่างทีไ่ ม่เหมือนเรา
- ทุกคนเป็ นมนุ ษย์ ทุกคนอยากมีความสุข อยากมีอสิ ระภาพ เรามองค่าของคนทีค่ วามเป็ นคน
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สานเสวนา เป็ นเครื่องมือทีจ่ ะช่วยให้เราสือ่ สาร ขจัดความไม่รู ้ ความไม่เข้าใจ เช่น มีเพือ่ นใหม่เข้ามา คน
นี้มนั ขวางหูขวางตาเรา เราไปตัดสินเขาก่อนว่าท่าเขาขวางหูขวางตาเรา เราไปหมันไส้
่ เขา เราต้องคุยกับเขาเสียก่อน
เราจึงจะรูว้ ่าจริงๆ แล้วเขาเป็ นคนอย่างไร เขาอาจจะเป็ นคนดี เป็ นคนน่าสงสารที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ
เพราะฉะนัน้ เราต้องการเครื่องมือสือ่ สารแบบหนึ่ง ทีเ่ รียกว่าสานเสวนา ทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละทําความรูจ้ กั เขา รูว้ ่าเขา
ต้องการอะไร เป็ นอย่างไร ถ้าเราทําได้อย่างนี้กเ็ ป็ นการเริ่มต้นทีด่ ี
สานเสวนามีไว้เพือ่ ขจัดความไม่รู ้ ความไม่เข้าใจ เพราะเป็ นกระบวนการสือ่ สาร เสวนาแปลว่าพูดคุยกัน
“ถ้าเราอยากเป็ นคนทีเ่ จริญแล้ว เราจะไม่ตดั สินใครที่หน้าตา ท่าเดิน แต่เราจะคุยกับเขาก่อนว่านิสยั เขาเป็ น
อย่างไร เขาต้องการความช่วยเหลือไหม เราเป็ นคนเก่าทีอ่ ยู่มาก่อน เราเป็ นผูน้ าํ ให้เขาว่าเขาต้องการความ
ช่วยเหลือไหม เราก็จะคุยกับเขาแบบสานเสวนา คุยเพือ่ ประสานความเข้าใจ นี่คือการสานเสวนา แล้วจะช่วยขจัด
ความไม่รู ้ ความไม่เข้าใจ ต่อไปนี้ ใครก็ตาม ทีน่ บั ถือศาสนาต่างจากเรา มาจากจังหวัดอื่น ๆ ท่าเดิน วิธคี ิดต่างจาก
เรา เราจะไม่ตดั สินเขา ว่าเขาไม่ดี เราจะไม่แกล้งเขา เราจะไม่ทาํ ร้ายเขา แต่เราจะคุยกับเขา เราต้องทําตัวเป็ นพี่
เป็ นผูน้ าํ และก็ช่วยเหลือเขา เพราะเขาก็มคี วามทุกข์เหมือนเรา นี่คือการสานเสวนาเบื้องตน คือคุยกัน ว่าเขาคิด
อย่างไร ถ้าคิดไม่เหมือนกันเราจะได้ฟงั เขา
ศาสนาสอนเรื่องความไม่รู ้ ความไม่เข้าใจ และให้เราอยู่ดว้ ยกันอย่างสันติ เช่น พุทธศาสนามี
พระพุทธเจ้า ศาสนาอิสลามมีพระอัลลอฮ์ ศาสนาพุทธ-อิสลามพูดต่างกัน แต่ความหมายเหมือนกัน ศาสนาพุทธ
บอกว่า “สภาวะทีไ่ ม่เป็ นทีช่ ่นื ชอบแก่ฉนั ต้องไม่เป็ นทีช่ ่นื ชอบของเธอด้วย และสภาวะทีไ่ ม่นาํ ความสุขมาสู่ฉนั จะ
ยัดเยียดความทุกข์นนั้ ให้เธอได้อย่างไร” หมายความว่า “ถ้าฉันไม่ชอบอะไร คนอื่นก็ไม่ชอบอย่างนัน้ เหมือนกัน
และฉันก็ไม่สมควรยัดเยียดความทุกข์นนั้ ให้คนอื่นเหมือนกัน” ศาสนาอิสลามมีพระอัลลอฮ์ มีพระนบีมฮู มั หมัด
“คนหนึ่งใดในหมูพ่ วกท่านจะยังไม่เป็ นผูศ้ รัทธา จนกว่าเขาจะรักให้ประสพกับพีน่ อ้ งของเขา เฉกเช่นทีเ่ ขารักทีจ่ ะ
ให้แก่ตนเอง” หมายความว่า จะบอกว่าเป็ นผูศ้ รัทธาต่ออัลลอฮ์ท่แี ท้จริงได้ คนๆ นัน้ ต้องรักเพือ่ น ต้องรักพีน่ อ้ ง
อยากจะปฏิบตั อิ ย่างไรต่ออัลลอฮ์ ต้องปฏิบตั ดิ ๆี อย่างนัน้ กับพีน่ อ้ งคนอื่นๆ ด้วย พูดง่ายๆ ก็คือ เอาใจเขามาใส่ใจ
เรา ถ้าเขารักสุขเราก็รกั สุขเหมือนกัน เราเกลียดทุกข์เขาก็เกลียดทุกข์เหมือนกัน จะเห็นว่าคําพูดต่างกันแต่
ใจความอย่างเดียวกัน ศาสนาคริสต์ มีพระเยซูเชื่อในพระเจ้าเหมือนศาสนาอิสลาม “สิง่ ทีท่ ่านปรารถนาให้คนอื่น
ปฏิบตั ิต่อท่าน จงปฏิบตั สิ ง่ิ นัน้ ต่อผูอ้ ่นื
สามศาสนานี้เป็ นเอกลักษณ์ของตัวเอง คือมีศาสดาของตัวเอง พูดต่างกัน แต่เนื้อหาอันเดียวกันว่า “ถ้า
เราไม่อยากให้คนอื่นทําอย่างไรกับเรา เราอย่างทําอย่างนัน้ กับเขา” ฉะนัน้ เราต้องนําเอาพลังทางศาสนามาช่วยชีวติ
เรา เมือ่ ไหร่กต็ ามทีม่ คี วามทุกข์ แค่สวดมนต์มนั จะมีพลังอันยิง่ ใหญ่ ถ้าเป็ นอิสลามให้นึกถึงพระอัลลอฮ์
พระอัลลอฮ์กจ็ ะช่วยได้
ทุกศาสนาสอนให้เราปฏิบตั ติ นอยู่ในสังคมทีเ่ ป็ นพหุลกั ษณ์ เรามีความหลากลาย ครอบครัวต่างกัน
ศาสนาต่างกัน ฯลฯ
ทุกศาสนาสอนจริยธรรมเหมือนกัน
เคารพคุณค่าในทุกชีวติ ทุกชีวติ มีคุณค่า ชีวติ ของมดตัวเล็กๆ ก็มคี ุณค่า ....
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เพือ่ ทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละเข้าใจ และเปลีย่ นแปลงและร่วมมือทํา ความแตกต่างหลากหลายมีจริง แต่เราอาจจะขาด
เอกภาพ แต่เราจะหาจุดร่วม จุดร่วมคืออะไร ยกตัวอย่างจากห้องนี้ เรามาจากหลายจังหวัดแต่จุดร่วมคือความ
เป็ นมนุ ษย์ความเป็ นคนไทยเหมือนกันนี่คือจุดร่วม ถึงจะมีความแตกต่าง
ความแตกต่างไม่ได้หมายความว่าแตกแยก ถ้าเราอยู่คนเดียวได้ในโลกนี้จะไม่มปี ญั หาอะไรเลย แต่
เนื่องจากเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ เราต้องติดต่อสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน เพราะฉะนัน้ เราจําเป็ นต้องเรียนรู ้
วิธกี ารทีจ่ ะติดต่อสัมพันธ์กบั คนอื่น
เป็ นเรื่องปกติทเ่ี ราจะบอกว่า “ศาสนาของเราดีทส่ี ุด ภาษาของเราดีทส่ี ุด จังหวัดของเราดีทส่ี ุด” จริงๆ
แล้วเราอยากจะพูดแบบนัน้ จริงๆ แล้วไม่จาํ เป็ น เราอาจจะยอมรับคนอื่นอย่างทีเ่ ขาเป็ น เพราะฉะนัน้ เราต้อง
เรียนรูด้ ว้ ยว่า ทําอย่างไรเราจึงจะอยู่อย่างสงบในทีน่ ้ ี เหมือนกับทีน่ ้ ี เรามาจากหลายจังหวัด หลายศาสนา เราจะทํา
อย่างไรทีจ่ ะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
เราจะเสนอวิธีคดิ แบบยอมรับ
๑. เคารพในตัวตนและอัตลักษณ์ของผูอ้ น่ื และสัมพันธ์กนั แบบเขาเป็ นเขาคือการเคารพในตัวตนและ
ความแตกต่างของคนอื่น จะเคารพเขาอย่างเขาเป็ นเขา เช่น พีจ่ ะทําความรูจ้ กั น้องกิต เวลาพีจ่ ะคบกับกิต พีก่ จ็ ะ
คบกับกิตเหมือนกิตเป็ นกิต พีจ่ ะไม่พยามยามไปเปลีย่ นกิต แต่พจ่ี ะพยายามคุยกับกิต ว่ากิตมีความคิดอย่างไร
กิตมาจากจังหวัดอะไร ทําอะไร พีจ่ ะคบกับกิตอย่างทีก่ ิตเป็ น ขณะเดียวกันกิตก็จะคุยกับพีอ่ ย่างทีพ่ เ่ี ป็ น ถ้าอะไร
ไม่ดเี ราก็จะเตือนกันคอยบอกกัน แต่เราจะเคารพเขาอย่างเขาเป็ นเขา สมมุตวิ ่าน้องออกไปมีแฟน แฟนของน้อง
นิสยั เป็ นอย่างไร น้องก็จะต้องคบเขาอย่างทีเ่ ขาเป็ นเขา น้องจะไม่แสสร้าง เพราะการแสสร้างจะไม่จรี งั ยัง่ ยืน ถ้าเรา
ยอมรับเขาได้เราก็จะเป็ นแฟนกันต่อไป แต่ถา้ เรายอมรับเขาไม่ได้เราก็จะเป็ นเพือ่ นกันเฉยๆ นัน่ คือการยอมรับเขา
แบบเขาเป็ นเขา นี่คือวิธกี ารทีจ่ ะคบคน ยอมรับเขาอย่างเขาเป็ นเขา
๒. ความเชื่อและวัฒนธรรม และวิถกี ารดําเนินชีวติ ของทุกคนล้วนมีคุณค่า และทําให้ชวี ติ ของคนคนนัน้
มีความสุขได้เช่นกันซึง่ ความเชื่อเช่นนี้เป็ นการยอมรับแบบพหุลกั ษณ์
โลกทัง้ ผองพีน่ อ้ งกัน เป็ นวาทะของท่ามหาตมา คานธี ซึง่ เป็ นผูน้ าํ อินเดียให้พน้ จากการตกเป็ นเมืองขึ้น
ของอังกฤษ และมหาตมา คานธีมวี ธิ ตี ่อสูด้ ว้ ยความสงบทีไ่ ม่ใช้ความรุนแรง ทีเ่ รียกว่า “อหิงสา” มหาตมา คานธี
พูดว่า “โลกทัง้ ผองพีน่ อ้ งกัน” ทุกคนเป็ นพีน่ อ้ งกัน เป็ นมนุ ษย์ทร่ี กั สุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน ถึงจะแม่จะมีความ
แตกต่างทางเชื้อชาติ แต่ทุกคนมีความเหมือนกันคือรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ เราทีอ่ ยู่ในห้องนี้เรา
เป็ นพีน่ อ้ งกัน “โลกทัง้ ผองพีน่ อ้ งกัน”โลกมีความหลายหลาย มีคุณค่า ถ้าเราเชื่ออย่างนี้ได้เรากําลังเชื่อแบบพหุ
ลักษณ์
สานเสวนาทีเ่ ราเรียนกันในวันนี้ เป็ นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งทีเ่ ราเรียกว่าสานเสวนา คือการฟังอย่าง
ลึกซึ้งเพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจ และเพือ่ ทีจ่ ะเรียนรูว้ ่าคนอื่นเขาคิดอย่างไร เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งอาศัยความสืบเนื่อง ทีต่ อ้ ง
อาศัยการฝึ กฝน ทําซํา้ ปฏิบตั ซิ าํ้ และเป็ นการสือ่ ความหมายเพือ่ ให้เข้าใจตนเองและเข้าใจผูอ้ ่นื นี่คือสานเสวนา

๒๘

ฟังอย่างไรที่จะเรียกว่าการฟังอย่างลึกซึ้ง
๑.
ฟังด้วยความเมตตา ถ้าเราจะเข้าใจคนอื่น เราต้องฟังด้วยความเมตตาว่าเขาก็เป็ นมนุ ษย์
เหมือนเรา ไม่ชอบอะไรเหมือนเรา
๒.
ฟังโดยไม่ตดั สิน เช่น บุคลิกอย่างนี้ตอ้ งนิสยั อย่างนี้ มาจากจังหวัดนี้ตอ้ งนิสยั อย่างนี้ เราจะ
ไม่ตดั สินคนอื่นก่อน แต่เราจะฟังเขาก่อน
๓.
ฟังแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา ถ้าเราไม่ชอบอะไร เขาก็ไม่ชอบอย่างนัน้ เหมือนกัน
ฟังอะไร
ฟังตัวเอง เวลาเราตื่นนอน เรารูส้ กึ หงุดหงิดไม่รูว้ ่าเป็ นอะไร เราไม่รูว้ ่าเราเป็ นอะไร เราต้องฟังตัวเอง ฟัง
ตัวเองอย่างไร เช่น เมือ่ ไหร่กต็ ามทีจ่ ติ เรามัวหมองแสดงว่าจิตของเราเล็ก เราต้องไปฟังตัวเอง อย่างไร เช่น ไปอยู่
ใกล้ๆ ธรรมชาติให้มากทีส่ ุด เดินด้วยเท้าเปล่าบนพื้นหญ้า พื้นทราย พื้นดิน ไปนัง่ ใต้ตน้ ไม้ใหญ่ เราจะรูส้ กึ ว่าจิต
ของเราโปร่ง นัน่ คือจิตเล็กมันจะไปรวมกับธรรมชาติอนั ยิง่ ใหญ่ แล้วมันก็ค่อยๆ เปลีย่ นจากจิตเล็กให้เป็ นจิตใหญ่
เวลาเรามีความทุกข์ ความหม่นหมอง เรากลับไปหาธรรมชาติ ไปฟังเสียงนํา้ ตก เสียงคลืน่ ฯลฯ นี่คือเรากําลังสาน
เสวนากับตัวเอง
ฟังผูอ้ น่ื ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็บอกว่า เรามาจากร้อยพ่อพันธ์แม่ ครอบครัวต่างกัน การศึกษาต่างกัน
นิสยั ต่างกัน เพราะฉะนัน้ มันมีความแตกต่าง ซึง่ ความแตกต่างเป็ นเรื่องธรรมดา แต่เราต้องฟังกัน เพราะฉะนัน้ เรา
จะใช้กระบวนการสานเสวนามาฟังความแตกต่างให้ได้
ฟังความเงียบ เช่นเมือ่ มีปญั หาเข้ามาเรายังไม่สามารถแก้ปญั หานัน้ ได้ เราต้องปล่อยให้เวลาและความ
เงียบ เวลา สถานทีแ่ ละบุคคล ค่อยๆ คลีค่ ลายสถานการณ์ อย่างผลีผลามใจร้อน เพราะฉะนัน้ ฟังความเงียบ
ปล่อยให้เวลาเป็ นตัวรักษาคลีค่ ลายปัญหา
ฟังผลของการฟังตัวเองและฟังผูอ้ น่ื ต่อไปนี้เราจะฝึ กการฟังอย่างลึกซึ้ง คือไม่ใช่แค่ได้ยนิ แต่จะฟัง
เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจ เพราะฉะนัน้ เราจะไม่ใช่อารมณ์ในการตัดสิน เพราะฉะนัน้ เราเจอใครทีเ่ ป็ นเพือ่ นใหม่เดินเข้ามาใช้
ความรักความเมตตาฟังเรื่องของเขา ฟังอย่างลึกซึ้ง
ฟังเพือ่ อะไร
ฟังเพือ่ หาความหมายร่วมกัน อยากรูว้ ่าคนอื่นเขาจะสือ่ สารว่าอะไร เขาจะบอกว่าอะไรเราจะได้เข้าใจเขา
และคนอื่นเขาก็จะฟังเราด้วยว่าเราต้องการอะไร
ฟังเพือ่ การมีส่วนร่วม ทุกคนในห้องนี้ มีความสําคัญ อยู่ในชุมชนแบบนี้ทุกคนมีส่วนร่วมแลกเปลีย่ น
ฉะนัน้ การฟังสานเสวนานัน้ คือการฟังอย่างมีส่วนร่วม เช่นเราจะปรับปรุงชุมชนของเราให้ดขี ้นึ อย่างไร เราจะมี
ส่วนร่วมในการแลกเปลีย่ น
ฟังเพือ่ ให้เกิดการยึดเหนี่ ยวแท้จริง เมือ่ เราฟังแล้วเราเข้าใจกันเราก็จะสามัคคีกนั เราจะทําอะไรสําเร็จ
อย่างกิจกรรม post it เมือ่ วานนี้ ทีน่ อ้ งเขียนว่ามาทีน่ ่ีเพือ่ ทีจ่ ะมาหาความสามัคคี นัน่ แหละน้องก็สะท้อนว่า พวก
เราอาจจะเอาสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูท้ น่ี ่ีไปใช้ให้เกิดความสามัคคีเกิดความเข้าใจกันในกลุม่ ได้
๒๙

การฟังอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้กา้ งพ้นอคติซง่ึ จะช่วยปรับการมองความคิดของคนอื่นที่ไม่เหมือนเราจากที่
มองว่าผิด เป็ นมองว่าต่างเท่านัน้
เราจะบอกว่าความเห็นหรือความเชื่อของคนอื่นนัน้ ต่างหรือตรงข้ามกันกับเรา แต่เราจะไม่บอกว่ามันผิด
เพือ่ หลีกเลีย่ งความขัดแย้ง เวลาเราอยู่บา้ นใครก็ตามทีม่ คี วามเห็นต่างจากเราไม่เหมือนเรา เราจะบอกว่ามันต่าง
มันตรงกันข้ามแต่จะไม่บอกว่าผิด เมือ่ เราบอกว่าผิดจะเกิดปัญหาขึ้นมา เพราะฉะนัน้ ความเห็นต่างได้ ตรงกันข้าม
ได้ แต่ไม่ผดิ เช่น น้องคนนี้กาํ ลังดูรอยสักของตัวเอง ทุกคนมีรอยสัก แต่พก่ี าํ ลังจะบอกว่าพีเ่ ห็นต่างจากน้อง ว่า
น้องมีรอยสัก ถ้าพีเ่ ลือกพีจ่ ะไม่เลือกสัก ลายสักสวยงามมาก แต่ว่าพีเ่ ห็นต่างจากน้อง คือทําให้เราเจ็บตัว เวลาเรา
ไปสมัครงานบางอย่างบางอาชีพก็เข้างานยาก พีจ่ ะไม่บอกว่าทีน่ อ้ งทํามันผิด เพราะมาตรฐานของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน บางคนบอกว่าอย่างนี้ถกู อย่างโน้นผิด ไม่เป็ นไร แต่พ่จี ะบอกว่าพีเ่ ห็นต่างจากน้อง ถ้าเป็ นพีน่ ะ พีก่ ลัว
เจ็บและพีจ่ ะไม่ทาํ พีไ่ ม่ได้บอกว่าน้องผิด แต่ถา้ น้องมาถามพีพ่ ก่ี ็จะบอกว่าอย่าสักเลย พีก่ จ็ ะมีเหตุผลว่า เจ็บตัว
นะ เข้างานยากนะ อาจติดเชื้อโรคได้ แต่พเ่ี คารพในความเป็ นตัวน้อง เพราะฉะนัน้ พีไ่ ม่ได้บอกว่าทีน่ อ้ งทํานัน้ ผิด
มันต่างจากทีพ่ ค่ี ิดให้นอ้ งพิจารณาด้วยตัวน้องเอง
การสานเสวนาสามารถนํ าไปปฏิบตั ไิ ด้จริง ตัวอย่างการสานเสวนา ป่ าสมุนไพร อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
เป็ นป่ าสมุนไพรสาธารณะ ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากป่ าสมุนไพรนี้ได้เลย เช่น พืชสมุนไพรทีน่ าํ มารักษาโรค
ต่าง ๆ ไฟไหม้ นํา้ ร้อนลวก ปวดท้อง ฯลฯ และมีหนองนํา้ มีปลา สิง่ แวดล้อมอุดมสมบูรณ์มาก แล้วอยู่ๆ วันหนึ่ง
ราชการก็จะมาปรับพื้นทีใ่ ห้เป็ นที่ดนิ ทํากินให้คนยากจนทีล่ งทะเบียน ชาวบ้านทีอ่ าศัยป่ าสมุนไพรแห่งนี้กเ็ ริ่มไม่
พอใจ ก็กาํ ลังจะเกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าทีข่ องรัฐกับประชาชน เราก็จดั สานเสวนา โดยเชิญชาวบ้านมาคุย
กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ กําหนดการเริ่ม ๑๐.๐๐ โมงเช้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มาเพราะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐวาดภาพว่ามาแล้ว
จะถูกอัดถูกลุมจากชาวบ้าน จนกระทัง่ ๑๑.๓๐ น. เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมาคนเดียว เป็ นลูกน้องไม่มอี าํ นาจในการ
ตัดสินใจ ระหว่างทีเ่ ราคอยตัง้ แต่สงิ โมงเช้าจนถึงสิบเอ็ดโมงครึ่ง เราคุยกันเรื่องสานเสวนาคืออะไร กติกาเป็ น
อย่างไร เราไม่มพี าวเวอร์พอย์ท มีทหารจากหน่วยพัฒนาทีม่ คี วามเห็นใจชาวบ้านเขาก็มาพูดสนับสนุนว่าเรามี
ความจําเป็ นอย่างไรทีต่ อ้ งรักษาป่ าสมุนไพรแห่งนี้ไว้ เราอย่าโจมตีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะ จะทําให้เราคุยกันได้ไม่รู ้
เรื่อง ชาวบ้านก็เชื่อ ชาวบ้านก็จะเล่าเรื่องจระเข้ ชาวบ้านเชื่อว่าในหนองนํา้ มีจระเข้ตวั ใหญ่ ซึง่ จระเข้ตวั นี้เป็ นเจ้าที่ท่ี
จะทําให้คนไม่กล้าทิ้งขยะไปในนํา้ มันเป็ นการป้ องกันทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ท่ที าํ งานด้านนิเวศวิทยาเขาทึง่
มากว่าชาวบ้านมีวธิ กี ารดูแลป่ าและหนองนํา้ อย่างไร ตํานานทีช่ าวบ้านเล่าเรื่องปูจระเข้ต่างๆ ชาวบ้านเกรงกลัวว่า
เป็ นเจ้าทีเ่ จ้าทาง ชาวบ้านไม่กล้าทําอะไรที่สกปรกลงในนํา้ มันเป็ นอุบายในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างดี
เลย ซึง่ จะชี้ให้เห็นได้ว่าอย่าดูถกู ชาวบ้าน ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เรียนสูง แต่เขามีความรูอ้ ย่างยิง่ ทีจ่ ะดูแลผืนดินผืน
นํา้ ของเขา ระหว่างทีร่ อเจ้าหน้าที่ของรัฐเราก็ตกลงกติกากันว่าคุยกันดีๆ นะ ชาวบ้านก็เริ่มเล่าถึงความจําเป็ นและ
ความเดือดร้อนถ้าเอาป่ าสมุนไพรนี้ไป เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ จ้าหน้าทีฝ่ ่ ายรัฐก็มาด้วยสีหน้าเคร่งเครียด เมือ่ เริ่ม
กระบวนการสานเสวนาเจ้าหน้าที่ฯ ก็เริ่มผ่อนคลาย เขาไม่ถกู โจมตีจากชาวบ้าน แต่กลับได้รบั การปฏิบตั ดิ ว้ ยดี
(อย่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์) เขาก็กล่าวคําขอโทษว่าไม่ได้มาปรึกษากับพวกคุณลุงคุณป้ า ชาวบ้านก่อน ผมก็ไม่มี
อํานาจ ผมมาตามคําสัง่ ... นี่คือประโยชน์ของการสานเสวนา
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ตัวอย่างที่ ๒ ปัญหาขยะควนโนรี ชาวบ้านขายทีด่ ินให้กบั เทศบาลควนโนรี โดยทีไ่ ม่รูว้ ่าเทศบาลจะนํา
ทีด่ นิ มาเป็ นทีท่ ้ งิ ขยะ ในรูปเราจะเห็นภูเขาขยะ เหม็นคละคลุง้ ไปทัว่ มีเศษขยะจากโรงพยาบาล เศษซากสัตว์ตาย
เช่นสุนขั ซึง่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทอ่ี าศัยอยู่ท่นี นั้ เป็ นชาวไทยมุสลิม ทําให้เกิดความเดือดร้อนกับชาวบ้านเป็ นอย่าง
มาก จึงเป็ นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลผูน้ าํ ขยะไปทิ้งกับชาวบ้านทีอ่ าศัยอยู่ในพื้นที่ เรา
จึงได้ลงไปจัดสานเสวนา มีนายทหารท่านหนึ่งมีความรูเ้ รื่องการทํานํา้ ยา อีเอ็ม ทีเ่ อาไปราดบนขยะจะช่วยตัดวงจร
ชีวติ ของแมลงวัน และช่วยจํากัดกลิน่ นายกเทศมนตรีจงั หวัดปัตตานีมาร่วมด้วย ท่านคิดว่าท่านเป็ นข้าราชการ
ท่านต้องพูดก่อนแต่ตามกติกาเราบอกว่าทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็ นชาวบ้านหรือข้าราชการ เพราะฉะนัน้ เรา
ไม่อนุญาตให้ท่านพูดก่อน ท่านก็ไม่ค่อยพอใจ แต่ตอนหลังท่านก็ยอมรับกติกา เพราะฉะนัน้ เวลาเราทําสาน
เสวนาไม่ว่าเราจะเป็ นใครมาจากไหน ทุกคนมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน ในกระบวนการสานเสวนาเรามีโต๊ะอิหม่านเป็ นผู ้
ประสานความร่วมมือจากชาวบ้าน ผูน้ าํ ศาสนาจะเป็ นผูท้ ช่ี ่วยแก้ปญั หาให้เราได้ ขัน้ ตอนต่อมาเราได้นาํ เสนอ
วิธกี ารแก้ไข เรามีกจิ กรรมเล่นบทบาทสมมุติ “ถ้าผมเป็ นเทศบาลผมจะทําอย่างไรกับขยะ” สุดท้ายก็ได้ทางออก
นักวิชาการมาช่วยเสนอความคิดเห็น เราก็ตงั้ กรรมการจากฝ่ ายชาวบ้านจากฝ่ ายเทศบาลร่วมหาทางออกในระยะ
สัน้ ระยะยาวจะมีแผนอย่างไร ซึ่งได้ขอ้ สรุปว่าเราจะซื้อทีด่ นิ กลับคืน...
ตัวอย่างข้างต้นคือการนํากระบวนการสานเสวนาไปใช้แก้ปญั หาต่างๆ ได้จริง สานเสวนาคือสันติวธิ คี ือ
วิธที ไ่ี ม่ใช้ความรุนแรง เอาใจเขามาใส่ใจเรา
กิจกรรม ผูน้ าํ - ผูต้ าม
แลกเปลี่ยนความรูส้ กึ
ปิ ดตา
ลืมตา
กลัว ระแวง ไม่ไว้วางใจ ขาดแสงสว่าง อ้างว้าง ไม่
ไว้ใจเพือ่ น เกิดความมัน่ ใจในตัวเอง ต้องให้ความ
มันใจคนที
่
่นาํ พา ขาดความเชื่อมัน่ ในตนเองและเพือ่ น ช่วยเหลือเขา ปลอดภัย
ไม่เป็ นตัวของตัวเอง
จากกิจกรรม ยังมีหลายคนทีแ่ กล้งเพือ่ น ถ้าแกล้งเพือ่ สนุกไม่เป็ นไร แต่ถา้ แกล้งด้วยเจตนาไม่ดเี ป็ น
ความบาปอย่างยิง่ สิง่ ทีเ่ ป็ นการกระทําทีเ่ รียกว่ากรรมขึ้นอยู่กบั เจตนา แต่ถา้ เราเล่นกันโดยทีไ่ ม่มเี จตนา ชนกัน
โดยไม่มเี จตนาไม่เป็ นไร ชนโดยบังเอิญ แต่ถา้ เราพาเพือ่ นไปให้เพือ่ นชนนัน่ เป็ นเจตนาที่ไม่ดี เป็ นการกระทําทีไ่ ม่ดี
ทีเ่ ราพูดถึงแรงตกกระทบเท่ากับแรงสะท้อนกลับมันจะมีผลต่อเรา ฉะนัน้ เขาให้เกียรติเราเป็ นผูน้ าํ เราจะต้อง
รับผิดชอบต่อชีวติ เพือ่ น โดยทีจ่ ะไม่แกล้งเขา บทบาทของผูต้ ามเราต้องพัฒนาความไว้วางใจและให้เกียรติซง่ึ กัน
และกัน เมือ่ เราออกไปใช้ชวี ติ ในสังคม และจะผลัดกันเป็ นผูน้ าํ -ผูต้ าม ซึง่ ผูน้ าํ -ผูต้ ามต้องมีคุณสมบัติทเ่ี หมาะกับ
หน้าที่ของตนในตอนนัน้ ผูน้ าํ ทีด่ ตี อ้ งพยายามพัฒนาให้ผูต้ ามได้ช่วยเหลือตนเองให้เรียนรูด้ ว้ ยกัน เราไม่สามารถ
เป็ นผูน้ าํ ได้ตลอดกาล เช่น เมือ่ มีนอ้ งคนใหม่เข้ามาอยู่ เราก็ตอ้ งช่วยแนะนําเขา เพราะเราเป็ นผูน้ าํ เขายังไม่รูก้ ฎ
และข้อปฏิบตั ิ อย่ากดขีข่ ม่ แหงเขา อย่าแกล้งเขา อย่าถือโอกาสตอนทีเ่ รามีโอกาสได้เปรียบกว่าคนอื่นไม่ว่า
ได้เปรียบเรื่องการอยู่มาก่อน ตัวใหญ่กว่าแล้วรังแกผูอ้ ่อนแอแสดงถึงความไม่เป็ นสุภาพบุรุษ ถ้าเรารังแกคนที่
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อ่อนแอกว่า ไม่ว่าโดยวิธกี ารใดก็ตาม ไม่น่าภาคภูมใิ จ แต่เราจะต้องเห็นใจคนทีม่ าใหม่ คนทีอ่ ายุนอ้ ยกว่าเรา คน
ทีเ่ ขาต้องพึง่ เรา เราต้องแผ่ความรักความเมตตาไปเยอะๆ แต่เราจะไม่รกั แกเขา ขณะเดียวกันเมือ่ เราเป็ นผูต้ ามเรา
จะไว้ใจเพือ่ น เพือ่ นจะพาเราไปในสิง่ ทีด่ ี เพราะฉะนัน้ เราจะทําตัวของเราใหม่ตงั ่ แต่วนั นี้ ทัง้ ผูน้ าํ -ผูต้ ามเราสามารถ
สลับบทบาทกันได้ข้นึ อยู่กบั สถานการณ์นนั้ มีหลายคนเป็ นผูน้ าํ ทีด่ ไี ด้และอีกหลายๆ คนเป็ นผูต้ ามทีด่ ไี ด้ เขา
สามารถรับการพัฒนาให้เก่งขึ้น เราต้องปรับเปลีย่ นทัศนคติใหม่ว่าเราจะไม่รงั แกคนทีอ่ ่อนแอกว่า ไม่ว่าจะด้วย
อายุ ร่างกาย ความสูง อยู่ก่อน-อยู่หลัง เราจะไม่รงั แกเขา มันไม่ใช่ความน่าภาคภูมใิ จ แต่เป็ นความขี้ขลาด
เหมือนกับเรามีปมอะไรบางอย่าง คนทีเ่ ป็ นสุภาพบุรุษที่แท้จริงคือคนทีม่ คี วามประพฤติดี แต่คนทีเ่ อาเปรียบและ
รังแกคนอื่นเป็ นบุคคลทีก่ ลัวอะไรบางอย่าง เพราะฉะนัน้ เราจะเป็ นสุภาพบุรุษด้วยความดีของเรา
กิจกรรม นัง่ -ยืน
แลกเปลี่ยนความรูส้ กึ
ยืน
- เท่ห ์ สบาย เมือ่ ย สูงกว่า เหนื่อย โล่ง เหนือกว่า มี
อํานาจมากกว่า สงสารคนนัง่

นัง่
- สบาย หายเมือ่ ย ด้อย อยากยืน ไกลกัน เมือ่ ยคอ
สงสารเพือ่ นทีย่ นื ไม่มอี าํ นาจ ขาดความมันใจเพราะ
่
อยู่สูงกว่าเขา ยืนคํา้ หัว รูส้ กึ ตํา่

วิทยากร
มีเพือ่ นเราคนหนึ่งในกลุม่ บอกว่าอยากเท่ห ์ พีจ่ ะแนะนําน้องๆ ว่าคนทีจ่ ะเท่หใ์ นสังคมนอกจาก
จะหน้าตาดีแล้ว หน้าตาดีนนั้ เป็ นลอง คุณต้องเป็ นคนเก่งทีม่ คี วามรูห้ าเลี้ยงชีพได้ คนมีความประพฤติดี นี่แหละ
จะเป็ นคนเท่ห ์ ความดีความประพฤติดไี ม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ่นื เดือดร้อน มาที่หนึ่ง หน้าตามาลําดับที่
สาม เพราะฉะนัน้ ใครอยากเท่หต์ อ้ งทําความดี เราจะไม่ตดั สินคนทีห่ น้าตาอีกต่อไปแล้วว่าเขาหล่อ เขาสวย และ
จะตัดสินคนที่ความประพฤติของเขา ความรูข้ องเขา ไม่ใช่ความรูใ้ นระดับปริญญาเท่านัน้ แต่เป็ นการเก็บเกี่ยว
ความรูจ้ ากประสบการณ์ของพ่อแม่ทเ่ี ลี้ยงดูเรามา เขาไถนาได้ เขากรีดยางได้ เขาส่งพวกน้องๆ เรียนหนังสือได้
นัน่ เขามีความรูผ้ ่านประสบการณ์ นี่คือความรูท้ พ่ี วกน้องๆ ต้องไหว้เขาได้อย่างงดงาม
กิจกรรมนี้พดู ถึงเรื่องอํานาจ ตามปกติเราอยากมีอาํ นาจเหนือคนอื่น แต่เราจะมีอาํ นาจเหนือคนอื่นได้
ต้องไม่ใช่เรื่องการใช้กาํ ลัง เราจะมีอาํ นาจเหนือคนอื่น ให้เขาเกรงใจเราได้ตอ้ งเรื่องความดี เช่น เมือ่ มีคนเข้ามา
ใหม่ ต้องให้กาํ ลังใจเขา เพราะเขาอาจจะรูส้ กึ เหงา และหว้าเหว่ นี่แหละคือความดีทม่ี อี าํ นาจทีค่ นเขาเกรงใจ เป็ น
สุภาพบุรุษ เป็ นลูกผูช้ ายเต็มตัว แต่ถา้ เราไปกดขีข่ มแหงเขานัน่ เรากําลังแสดงถึงความขี้ขลาด เรากําลังปิ ดบังปม
ด้อยของเรา เราจะไม่เป็ นแบบนัน้ เด็ดขาด เราจะมีความเท่หถ์ า้ เราทําความดี เราอยากมีอาํ นาจเราต้องนําอํานาจ
นัน้ ไปเชื่อมโยงกับความดี เราจะต้องใช้ความดีเป็ นอํานาจ
เมือ่ วิทยากรถามว่าใครบ้างทีน่ งั ่ ให้ยกมือ ใครทีย่ นื ให้ยกมือมีผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนไม่ได้ยกมือ
วิทยากรจึงพูดแนะนําผูเ้ ข้าร่วมในเรื่องของการใช้สทิ ธิ์
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เมือ่ ถึงเวลาที่เรามีสทิ ธ์เราจะต้องรักษาสิทธิ์ของเราเอง เช่น เมือ่ ถามว่า ใครอยากยืน่ เราต้องใช้สทิ ธิ์ของ
เราเมือ่ เราอยากยืน ถ้าเราอยากนัง่ เราก็ใช้สทิ ธิ์ของเรา คนที่ไม่ใช้สทิ ธิ์ของตัวเองก็จะถูกคนอื่นแย่งสิทธิ์ไป สิทธิ์
ของเราเราต้องรักษา อย่างในกรณีการเลือกตัง้ เราจะต้องใช้สทิ ธิ์ของเรา ไม่เช่นนัน้ จะมีคนขโมยเสียงของเราไปใช้
วิทยากร
ให้ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเลือกว่า ณ ขณะปัจจุบนั นี้ ถ้าให้เลือกระหว่างการนัง่ และยืน จะเลือก
อะไร ใครอยากนัง่ นัง่ ใครอยากยืนยืนค่ะ ในครัง้ นี้ทใ่ี ห้ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการนัง่ และยืน เพือ่ ให้ผูเ้ ข้าร่วม
ได้แสดงเจตจํานงของตัวเองว่าต้องการอะไร
เราได้รูจ้ กั เพือ่ นของเราและรูจ้ กั ตัวเอง เพราะฉะนัน้ มันเกิดการเปลีย่ นแปลงภายใน ไม่ได้เกิดจากการ
บังคับ ทุกคนเลือกทีจ่ ะทําอะไร ทุกคนได้ผ่านประสบการณ์การปิ ดตา เพราะฉะนัน้ เรารูแ้ ล้วว่า คนทีเ่ ขาเป็ น
ลูกน้องเราเขารูส้ กึ อย่างไร ทุกคนทีม่ าร่วมกิจกรรมในวันนี้เรามีศกั ยภาพความเป็ นผูน้ าํ เรารูแ้ ล้วว่าเมือ่ เราไปเป็ น
หัวหน้า เขาลูกน้องจะรูส้ กึ อย่างไร เราได้ลองปิ ดตาดูแล้วเพราะฉะนัน้ เราต้องอ่านใจลูกน้องให้ออก แล้วลูกน้องก็
จะให้ความไว้วางใจแก่เรา วิธนี ้ ีเป็ นวิธีทไ่ี ม่ตอ้ งใช้เงินเลย ซื้อกันด้วยใจ น้องๆ มีศกั ยภาพความเป็ นผูน้ าํ สูงมาก
เวลาเราเป็ นผูน้ าํ เราสามารถเป็ นผูน้ าํ ตามธรรมชาติได้เลย สมมุติว่าเรื่องนี้คนนี้ถนัดเราก็สลับบทบาทให้
เขานํา บางคนถนัดเรื่องช่างพอถึงงานทีต่ อ้ งอาศัยฝี มอื ก็ให้เขาเป็ นผูน้ าํ เราก็เป็ นผูต้ าม ร่วมกันคิดร่วมกันทํา เรา
ทุกคนมีสทิ ธิ์เป็ นผูน้ าํ ตามธรรมชาติได้ สลับกันเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม ข้อสําคัญเราต้องเป็ นผูน้ าํ ด้วยความเมตตา มี
ความเห็นอกเห็นใจผูต้ ามหรือลูกน้องของเรา และเราจะไม่มกี ารเอาเปรียบซึง่ กันและกัน ไม่มใี ครด้อยกว่าใคร
เรามีความเท่าเทียมกัน ใครเอาเปรียบเราเราก็ปฏิเสธไม่ร่วมด้วย เมือ่ เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันเราก็ตอ้ งเข้าสู่
กระบวนการสือ่ สารทีเรียกว่าสานเสวนา
สานเสวนาคือกระบวนการทีค่ นคิดต่างกัน เชื่อต่างกัน มาคุยกัน มาฟังซึง่ กันและกัน ฟังอย่างลึกซึ้ง
ไม่ได้สกั ว่าได้ยนิ แต่เป็ นการฟังเพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจเพือ่ น เขาทําแบบนี้เขามีเหตุผลอะไร เหมือนกับทีเ่ ราต้องการให้
เพือ่ นเข้าใจว่าเราทําแบบนี้เรามีเหตุผลอะไร
เมือ่ เราอยากจะคุยถ้าเราจะคุยให้ประสบความสําเร็จ เราจะต้องมีกติกา การทีเ่ ราอยู่ในสังคมแบบนี้ ถ้า
ต่างคนต่างทําไม่มกี ติกาสังคมจะเกิดความสับสนวุ่นวาย ยกตัวอย่างน้องๆ อยู่ทน่ี ่ี มีกฎกติกามากมายก็เพราะว่า
เราอยู่ในสังคมคนหมูม่ าก ถ้าอยู่คนเดียวไม่มปี ญั หาเลย แต่เราอยู่กนั มากกว่า ๒ คนขึ้นไป เราต้องมีกติกา
เพราะฉะนัน้ น้องก็ตอ้ งยอมรับกติกาเบื้องต้น เมือ่ เรายอมรับกติกาสังคมก็จะอยู่อย่างมีความสุข สังคมของน้องก็
มีความสุข
กติกาการสานเสวนา
๑. เราจะไม่มีวาระซ่อนเร้น เช่น น้องอยากคุยจริงจังบางเรื่องกับเพือ่ นน้องก็คุยกันซือ่ ๆ เลย ไม่ตอ้ ง
อ้อมไป อ้อมมา ถ้าเราจะคบเพือ่ นเราก็คบเขาแบบเขาเป็ นเขา อย่ามีอะไรแอบแฝง เช่น เห็นว่าเขารวย เขามีเงิน
มากเราจึงอยากคบกับเขา เพือ่ ไปปลอกลอกเอาประโยชน์จากเขา อย่างนี้เรียกว่ามีวาระซ่อนเร้น มันจะไม่ยงั ่ ยืนจะ
ทําให้เกิดปัญหา
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๒. ปฏิบตั ติ ่อกันอย่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ เช่น น้องจะคบกับใคร ทํางานกับใคร แค่คิดว่าเราไม่ชอบอะไร
เราจะไม่ทาํ อย่างนัน้ กับเขา เราจะปฏิบตั ิต่อเขาอย่างมนุษย์กบั มนุษย์ เหมือนเขาเป็ นญาติคนหนึ่ง
๓. เท่าเทียมกัน เมือ่ เราเข้าสู่กระบวนการสานเสวนาไม่ว่าใครจะมีตาํ แหน่งหน้าที่การงานอย่างไร เมือ่
เข้าสู่กระบวนการสานเสวนาทุกคนเท่าเทียมกัน เวลาเราจะคบกับใครต้องให้ความเท่าเทียมกัน ไม่เอาเปรียบเขา
ฟังเขา ให้โอกาสเขา มันจะทําให้เราคุยกันรูเ้ รื่อง ถ้าเรารักและเคารพตัวเองไม่เป็ น คนอื่นก็จะไม่เคารพเรา
เพราะฉะนัน้ ใครมีปมด้อย มีความพร่อง ไม่ว่าจะเรื่องฐานะความเป็ นอยู่ ยากจน มาจากบ้านทีพ่ ่อแม่หย่าร้างกัน
ตีกนั หรือมาจากชุมชนไหนก็ตามทีม่ คี วามด้อยพร่อง ก้าวพ้นมันไป แล้วบอกกับตัวเองว่า “ฉันมีศกั ดิศรีความ
เป็ นมนุ ษย์เท่ากันกับคุณ” เวลาน้องออกไปจากทีน่ ่ีเราจะต้องเผชิญกับคําถาม และคําดูถกู จากคนอื่นๆ เขาจะ
มองเราว่า เราเคยผ่านสถานพินิจมีความพร่อง บอกเขาอย่างยืดอกเลยว่า เข้ามาสถานทีน่ ้ ีได้เรียนรูท้ จ่ี ะเป็ นคนดี
และเรามีศกั ดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์ทไ่ี ม่มใี ครจะมาดูถกู ได้ มันใจในตั
่
วเอง มันใจในคุ
่
ณค่าความเป็ นมนุ ษย์ของ
เรา เราจะยึดกรอบของความดี คือประพฤติดี ปฏิบตั ดิ ี คิดดี ซึ่งจะทําให้เรามีความมันใจว่
่ าเราสามารถเป็ นคนดี
ได้ ซึง่ จะช่วยลบล้างความพร่องความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม
๔. จุดยืนชัดเจน ถ้าเราอยากให้คนอื่นเกรงใจเรา เราจะต้องมีจดุ ยืนทีย่ นื อยู่บนธรรมาธิปไตยคือยืนอยู่
บนความถูกต้อง เราจะไม่ใช้กฎหมู่ คือพวกมากกว่า ข้าชนะ ข้าใหญ่ สิง่ นี้คือความขลาดเราจะไม่ทาํ แบบนัน้ เรา
จะนึกถึงความถูกต้องเป็ นหลัก เราจะไม่หวัน่ ไหว เราจะยึดความดี ความจริง มันจะรักษาเราเอง คนอื่นจะเกรงใจ
เรา ถ้าเราอยู่ในทีน่ ้ ีเราเห็นใครทําไม่ถกู เราก็ตอ้ งบอกเขา ช่วยแนะนําเขา ถ้าเราใช้กฎหมู่ เราจะไม่ใช้ความรุนแรง
ในการแก้ไขปัญหา ใครทีท่ าํ อย่างนี้กบั เรา เราต้องหลีกไปเลย ใครทีโ่ ดนรังแกเราต้องช่วยแต่เวลาเราจะช่วยเขาเรา
ต้องมีวธิ ที ่ถี กู ต้อง
๕. ไม่ด่วนสรุปและตัดสินผูอ้ น่ื เช่นบางคนเห็นว่าเขาเป็ นคนบ้านนี้ จังหวัดนี้ โง่เง่าไปเอาเปรียบเขาได้
ไม่ใช่ ไปตัดสินเขาทีท่ ่าเดิน ไปตัดสินทีเ่ ขานับถือศาสนานี้ๆ ไม่ได้ อย่าตัดสินคนอื่นจนกว่าเราจะได้ฟงั และได้
พูดคุยกับเขา
๖. ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ่นื เปิ ดใจรับฟังความคิดเห็นทีต่ ่างจากเรา กล้าฟังคํา
วิพากษ์วจิ ารณ์ว่าคนอื่นเขามองเราอย่างไร
๗. ซื่อสัตย์และจริงใจ เช่น เมือ่ มีเพือ่ นฝากซื้อของแล้วมีเงินทอนเหลือเราก็คืนให้เพือ่ น ถ้าเราซื้อของมา
๕๐ บาท เราก็ทอนเงินคืนให้เขา อย่างนี้คือความซือ่ สัตย์ ถ้าเราเป็ นคนมีคุณธรรมความดี ไปทีไ่ หนตกนํา้ ไม่ไหล
ตกไฟไม่ไหม้
๘. ไว้วางใจผูอ้ น่ื ถ้าไม่มคี วามไว้เนื้อเชื่อใจกันและกัน เราจะอยู่อย่างไม่สงบสุข เพราะฉะนัน้ เราเชื่อใจ
คนอื่นว่าเขามีดเี หมือนกัน ในชีวติ นี้เราไว้ใจพ่อแม่มากที่สุด ไว้ใจตัวเอง ไว้ใจคนในครอบครัวของเรา เราต้อง
ขยายขอบค่ายของความไว้วางใจไปสู่บคุ คลอื่นเช่น ครู อาจารย์ เพือ่ น ภรรยา เพือ่ นร่วมงาน เป็ นต้น
๙. ไม่ปะปนหลักการกับการปฏิบตั ิ เหตุทท่ี าํ ให้เราทะเลาะกันเพราะเราพูดคนละเรื่องเดียวกัน
หมายความว่า คนหนึ่งพูดในระดับนโยบาย ทฤษฎี แต่อีกคนหนึ่งพูดจากประสบการณ์ทไ่ี ด้เจอมาแล้วนํามา
ถกเถียงกัน เพราะฉะนัน้ เราจะไม่ทาํ อย่างนัน้ เวลาทีเ่ ราคุยกันเราจะคุยเท่าๆ กัน ระดับปฏิบตั เิ ราก็ปฏิบตั ๆิ กัน
ระดับนโยบายก็นโยบาย แต่ เราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกนี้ ทุกคนไม่ว่าจะเป็ นเจ้านายหรือลูกน้องต้องพึง่ พา
๓๔

อาศัยซึง่ กันและกัน เช่น พระกับชาวบ้านก็ตอ้ งอาศัยพึง่ พาซึง่ กันและกัน เจ้าหน้าทีส่ ถานพินิจฯ กับน้องก็ตอ้ ง
อาศัยพึง่ พาซึง่ กันและกัน เพราะฉะนัน้ ไม่มใี ครอยู่โดดๆ ได้ เวลาเราคุยกันเราต้องเลือกระดับของความเหมาะสม
เราจะได้ไม่ทะเลาะกันเพราะเราพูดกันคนละอย่าง
๑๐. สานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบสุดท้ายของทุกปัญหา เป็ นกระบวนการต้องมีความสืบเนื่องต้องเพียร
พยามทีจ่ ะทําต่อไป
วันอาทิตย์ท่ี ๓ กันยายน ๒๕๔๙
นัง่ สงบนิ่ งก่อนเริ่มกิจกรรม
ทบทวนกติกาการสานเสวนา
สานเสวนาเน้นการฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังเพือ่ ความเข้าใจ เมือ่ วานทีเ่ รากิจกรรมผูน้ าํ -ผูต้ าม เราสามารถ
ปรับเปลีย่ นและพัฒนาบทบาทความเป็ นผูน้ าํ -ผูต้ ามได้
กิจกรรม การฟังอย่างลึกซึ้ง “ฉันชอบและไม่ชอบอะไรในศูนย์ฝึกฯ”
กติกา จับคู่ คุยคนละ ๕ นาที สลับกันพูดในขณะทีผ่ ูพ้ ดู กําลังพูด ให้ผูฟ้ งั ฟังอย่างเดียวห้ามถามคําถาม ใช้
ภาษาท่าทางในการรับฟัง เช่น พยักหน้า ผงกศีรษะ ยิ้ม ยักคิ้ว
แลกเปลี่ยนความรูส้ กึ (เมือ่ คืนนี้กลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมไม่ได้นอน เพราะมีสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมคนหนึ่งหนีออกจากศูนย์ฝึกฯ
พร้อมกับกลุม่ เยาวชนอีก ๑๕ คน จึงไม่มสี มาธิในการฟัง)
สิง่ ที่ชอบ
สิง่ ที่ไม่ชอบ
- ทีน่ ่มี กี ารอบรมเป็ นอย่างดี
- ได้เปลีย่ นแปลงนิสยั ตัวเองให้ดขี ้ นึ จากทีเ่ ป็ นคนขี้ใจ
ร้อนก็เป็ นคนใจเย็นขึ้น
- เมือ่ ออกจากทีน่ ่จี ะไปเรียนต่อ
- เล่นดนตรี เพราะทําให้ระบายความเครียด
- ชอบเรียนช่างเชื่อม ประกอบอาชีพได้
- ชอบเรียนช่างตัดผม (เขายิ้มเวลาพูด)
- ชอบเรียนช่างตัดผมเหมือนกัน มีใจรัก จะได้ไป
ประกอบอาชีพเป็ นช่างตัดผม
- ชอบอิสระ
- ชอบอิสระ เมือ่ ออกจากทีน่ ่จี ะไปเรียนต่อ
- ชอบเรียนหมอ อยากเป็ นหมอรักษาสัตว์ ชอบไหว้พระ
- ชอบเล่นดนตรี ช่วยงานครู อาหาร
- ช่วยงานครู ชอบเวลาอาบนํา้ เล่นกับเพือ่ น
ขณะทีพ่ ูด เพือ่ นยิ้มให้เรา

- เครียดเรื่องเพือ่ นหลบหนีเมือ่ คืนนี้
- ข้างในมีกฎระเบียบมาก ไม่มอี สิ ระ
- กฎระเบียบมาก ขึ้นนอนเร็ว กินอาหารเร็ว
- ไม่ชอบยกของ ยกถังปูน มันเหนื่อย
- ไม่ชอบเรียนวิชาตัดเหล็ก
- ไม่ชอบตอนทีม่ คี นมาตัดผมเยอะๆ
- ความไม่มอี สิ ระ ไม่ชอบให้ใครบังคับ
- ไม่ชอบการบีบบังคับ
- ไม่ชอบข้าว ข้าวแข็ง
- กิจกรรมน่าเบือ่
- ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท
- ความรุนแรง

๓๕

- ชอนเล่นกีตาร์ ชอบเล่นกีฬา
- ชอบเล่นกีฬา

- ไม่ชอบกฎระเบียบ
- ไม่ชอบเวลาเพือ่ นบังคับให้ซกั ผ้า ไม่ชอบความเป็ นขา
ใหญ่(มีลูกน้องมาก ถ้าไม่ทาํ ตามก็จะโดนแตะ)
- เล่นกีฬา ฟังเพลง การนอนหลับ ลาเยีย่ มบ้าน กิจกรรม - ไม่ชอบใบรายงาน(เวลาทําผิดกฎ) ไม่ชอบเพือ่ นทีท่ ้งิ
ให้ความรู ้
เพือ่ น
- ชอบเล่นดนตรี กีฬา อ่านหนังสือ เพือ่ นทีจ่ ริงใจ
- ชอบอยู่กบั ธรรมชาติ ชอบปิ ดทองหลังพระ(ทําดีแต่ไม่มี - ไม่ชอบยึดติดอยู่กบั อดีต ไม่ชอบกฎหมูอ่ ยู่เหนือ
กฎหมาย
คนเห็น)
- ชอบอ่านหนังสือ ชอบนอน ฟังเพลง
- ไม่ชอบกฎระเบียบ ไม่ชอบใส่ชดุ แบบนี้ ไม่ชอบใช้ของ
ร่วมกับคนอืน่ (เพือ่ นชอบเอาของส่วนตัวไปใช้โดยไม่ขอ
อนุญาตก่อน)
- อิสระ ฟังเพลง เล่นกีฬา
- ไม่มอี สิ ระ ไม่ชอบกฎทีห่ า้ มดูดยา
- ฟังเพลง เล่นกีฬา เรียน สูบยา
- ไม่ชอบกฎทีห่ า้ มสู บยา
- ชอบทีไ่ ด้รูจ้ กั เพือ่ นต่างจังหวัด
- ไม่ชอบกําแพง ทําให้คิดถึงบ้าน
- ชอบเสียงดนตรี กีตาร์ ได้รบั บทเรียนจากการทําผิด
- ไม่ชอบเพือ่ นหน้าไหว้หลังหลอก(พูดอย่างทําอย่าง) ไม่
ชอบใบรายงาน
- ชอบอ่านหนังสือการ์ตูน กินไอศกรีม
- ไม่ชอบเวลาฝึ กแถว ไม่ชอบเวลาเด็กทะเลาะกัน ไม่ชอบ
โดนขังห้องบําบัด (เคยทะเลาะวิวาทกับเพือ่ น เพราะ
อารมณ์ชวั ่ วูบ)
- เวลาญาติเยีย่ ม ฟังเพลง
- ชอบซักผ้าให้ขาใหญ่ ชอบเล่นกีฬา ดูหนัง
- ใบรายงาน ห้องบําบัด
- ชอบซักเสื้อผ้า
- ใบรายงาน ทะเลาะวิวาท มีคนมางัดล็อกเกอร์
- ฝึ กวิชาชีพ
- การตีกนั การหลบหนี การทําให้ผูอ้ น่ื เดือดร้อน
- ได้รบั โอกาสทีด่ ี ได้รบั สิทธ์การเยี่ยมบ้าน ชอบเรียนช่าง - ไม่ชอบเพือ่ นตีกนั
ยนต์
- ชอบเป็ นตัวของตัวเอง
- ไม่ชอบใบรายงาน
- ชอบคนน่ารัก
- ไม่ชอบใบรายงาน

๓๖

กิจกรรม
กติกา

สิง่ ที่ได้เรียนรู ้

ตามหาสมบัติ(เรื่องความสามัคคี และการสือ่ สารด้วยท่าทาง สร้างภาวะผูน้ ํ า-ผูต้ าม)
๑. ผูเ้ ข้าร่วมเขียนสิง่ ของทีต่ วั เองอยากได้ ๑ อย่างลงบนกระดาษ แล้วนํากระดาษไป ซ่อน เพือ่
ไม่ให้เพือ่ นเห็น
๒. ให้ผูเ้ ข้าร่วมหันหลัง จับมือล้อมเป็ นวงกลม พากันไปหาสิง่ ของทีแ่ ต่ละคนนําไปซ่อน
๓. ห้ามสือ่ สารกันด้วยกันพูด
ได้ความสามัคคี เหนื่อย ยังร่วมมือกันไม่ดพี อเพราะมือทีจ่ บั กันหลุด สนุ ก ไม่เครียด ความ
รับผิดชอบ(ถ้าต้องการให้งานกลุ่มสําเร็จต้องมีความรับผิดชอบ) เป็ นหนึ่งเดียว เป็ นกันเอง

สมบัตทิ ่อี ยากได้
แม่ อยากเป็ นเด็กดี อยากได้ความสุข อยากได้ความดี อยากได้อิสรภาพและ
ครอบครัว อยากได้ความรัก อยากออกไปจากที่น่ี อยากให้ถงึ วันทีไ่ ด้รบั อิสรภาพ อยากให้พ่อกลับมาหาผมเร็วๆ
อยากได้รถ ความสุข ความสามัคคี อยากได้บา้ นพร้อมที่ดนิ ๑๐๐ ไร่ อยากได้อิสระครอบครัวพี่นอ้ ง ความสุข
อยากเรียนสูงๆ อยากได้หวั ใจของใครบางคน อยากมีเมีย อยากได้ชวี ติ ใหม่ทด่ี ขี นั้
ทบทวนกติกาสานเสวนา
ถ้าเรามีความคิด ความต้องการต่างกันไม่เป็ นไร แต่เราจะมาฟังกันอย่างลึกซึ้ง เมือ่ เช้าเราได้ฝึกการฟัง
อย่างลึกซึ้ง และสะท้อนกลับสิง่ ทีต่ วั เองได้ฟงั ให้ผูพ้ ดู ฟัง เราจะมาทํากิจกรรมสานเสวนาอย่างง่ายๆ
กิจกรรมการสานเสวนา “ชีวิตไม่ส้ นิ หวังหลังออกจากศูนย์ฝึกฯ”
กติกา ๑. แบ่งกลุม่ ๒ กลุม่
กลุม่ ที่ ๑ เมือ่ ออกจากทีน่ ้ ีแล้วจะไปเรียนต่อ
กลุม่ ที่ ๒ เมือ่ ออกจากที่น้ ีแล้วจะไปทํางาน
๒. ส่งตัวแทนกลุ่มละ ๔ คนประกอบด้วย ผูด้ าํ เนินรายการ ๑ คน และตัวแทนสานเสวนากลุม่ ละ ๓ คน
ผูด้ ําเนิ นรายการ
ผูด้ ําเนิ นรายการ
ฝ่ ายทํางาน
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ผูด้ ําเนิ นรายการ

ขอให้ทกุ ท่านช่วยแนะนําตัว
อยากจะทํางานอะไรครับ
ทํางานซ่อมรถ
แล้วซ่อมรถได้อะไรบ้าง
ได้เงิน ได้ความรู ้
นอกจากได้เงินได้ความรูแ้ ล้วคุณจะเอาความรูต้ รงนี้ไปทําอะไรต่อในอนาคต
นําความรูไ้ ปหางานเพือ่ นําเงินมาเลี้ยงพ่อแม่ยามพ่อแม่แก่เฒ่า
ขอบคุณมากครับ ขอเชิญคนที่ ๒ ครับ
ผมอยากจะถามว่าเมือ่ คุณออกจากทีน่ ่ีไปคุณมีความหวังทีจ่ ะไปทําอะไร
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ฝ่ ายเรียนต่อ
ผูด้ ําเนิ นรายการ
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ฝ่ ายทํางาน
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ฝ่ ายทํางาน
ผูด้ ําเนิ นรายการ
ฝ่ ายเรียนต่อ

จะไปเรียนต่อครับ จะได้มงี านที่ดๆี ทํา ไม่ตอ้ งไปเป็ นกรรมกรแบกหามเรียนสาย
อาชีพ เรียนช่างยนต์ จะได้นาํ ความรูท้ ่ไี ด้จากการเรียนไปประกอบอาชีพได้
คุณจะทําอย่างไรให้มคี วามสุขกับการเรียนของคุณ
ตัง้ ใจเรียน
เมือ่ มีคนมาถามคุณว่าคุณจะเรียนสูงๆ ไปทําอะไร คุณจะตอบอย่างไร
จะตอบกลับไปว่า ก่อนทีเ่ ราจะทํางานได้นนั้ เราอาวุฒกิ ารศึกษาจากไหนมาสมัคร
ทํางาน ถ้าคุณจะทํางาน คุณก็ตอ้ งใช้วุฒกิ ารศึกษาไปสมัครงาน ถ้าคุณมีแค่วุฒมิ . ๓
คุณก็หางานได้ยาก เพราะสมัยนี้ภาโรงยังต้องใช้วุฒิ ม.๓ ทํางานเซ่เว่นทอนตังค์ยงั
ต้องใช้วุฒิ ม.๖ เลย ไม่แน่นะครับในอนาคตอาชีพกรีดยางอาจจะใช้วุฒกิ ารศึกษา
ขึ้นมา แล้วจะทําอย่างไรครับ
แต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าคุณเรียนสูงๆ คุณอาจจะต้องออกมาทํานาก็ได้นะครับ
ถ้าคุณได้ทาํ งานดีๆ คุณจะช่วยเหลือประเทศชาติอย่างไร คุณจะทําอย่างไรกับงานนัน้
ตัง้ ใจทํางานครับ ทํางานให้ดีทส่ี ุดครับ
ถ้าภาโรงสมัยนี้ใช้วุฒปิ ริญญาขึ้นมา คุณจะทําอย่างไร ถ้าคุณไม่เรียนต่อ
ผมว่ามันไม่จาํ เป็ นนะครับ การที่เราทํางานว่าเราจะต้องเป็ นภาโรงอย่างเดียว เราก็
ออกมาทําธุรกิจสวนยางของครอบครัว
คุณก็เป็ นคนทีช่ อบให้คนอื่นเลี้ยง ถ้าคุณไม่ได้จบสูงๆ มา
ทีบ่ า้ นผมทําสวนยาง เราก็ทาํ สวนยางได้ครับ
ถ้าเกิดวันหนึ่ง พ่อคุณล้มละลายจากการทําสวนยางขึ้นมาคุณจะทําอย่างไร ถ้าคุณไม่
มีการศึกษา
ก็ปลูกผลไม้ขาย
ล้มละลาย ไม่มสี วนยาง ไม่มที ด่ี ินคุณจะทําอย่างไร ไม่มที ด่ี นิ ปลูกผลไม้
ก็จะหางานอื่นทีไ่ ม่จาํ กัดวุฒกิ ารศึกษา ทีเ่ ขาไว้วางใจและเชื่อใจพวกเรา
มันไม่ได้ครับ เพราะข้างหน้าต่อไปก็ตอ้ งใช้วุฒกิ ารศึกษา ตลอด ถ้าคุณไปสมัครงาน
แล้วผูจ้ ดั การไม่ไว้วางใจคุณหรือ ไม่ให้คุณทํางานต่อคุณจะทําอย่างไร ถ้าคุณ
ล้มละลายและยังหางานทําไม่ได้คุณจะทําอย่างไร
ไปหาบปลาขาย ไปทําประมงครับ
คุณเรียนสูงๆ จะช่วยอะไรประเทศชาติได้หรือเปล่า
ทุกวันนี้ วิวฒั นาการเปลีย่ นไปมากแล้ว…. เราต้องสรรหาความรูใ้ ห้มากขึ้น
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คุณจะทราบได้อย่างไรครับว่าคนทีท่ าํ งานเขาไม่มคี วามรู ้ เขาอาจจะมีความรูม้ ากกว่า
คนทีเ่ รียนสูงๆ ก็ได้นะครับ…
ปริญญาอาจจะไม่ใช่ทส่ี ุดของความคิด แต่ว่าถ้าพูดถึงในทีน่ ้ ีทุกคนทีเ่ ข้ามาก็เพราะว่า
คําสัง่ ของศาล ทนายเป็ นคนที่มอี าํ นาจทางด้านกฎหมายเพราะเขารูก้ ฎหมาย ถ้าเรา
ได้มพี ้ นื ฐานตรงนี้… คนทีม่ อี าํ นาจในปัจจุบนั ก็เพราะเขามีความรู ้
สมมุตวิ ่าคุณตัง้ ความหวังกับการเรียนไว้สูง คุณอยู่ตวั คนเดียว งานคุณก็ไม่ทาํ จะ
กินไปวันๆ ก็ไม่มี แล้วคุณมาถูกรถชนอีก คุณจะนําค่าใช้จ่ายจากไหนมารักษา
ถ้าเรามีใบปริญญาสักใบหนึ่ง เราสามารถนําไปทําใบรับรองแพทย์ได้ เพราะว่าเดียวนี้
ใบรับรองแพทย์ใช้ใบรับปริญญา ปัจจุบนั นี้เขามีทนุ กูย้ มื เพือ่ การศึกษา กฎหมาย
สนับสนุ นคนเรียนครับ ก็อาจจะนําเงินจากนัน้ มา
คุณบอกว่าวุฒกิ ารศึกษาขอใบรับรองแพทย์ได้แล้วคุณจะเอาใครเป็ นคนคํา้ ประกัน
ผูอ้ าํ นวยการคํา้ ประกันครับ เพราะว่าถ้าเราทําตัวดี เรียนได้เกรดดีๆ เขาน่าจะเห็นใจ
เราบ้าง
ถ้าคุณเรียนไม่เก่ง คุณสอบไม่ผ่าน คุณคาดหวังไว้เยอะ คุณอาจจะเป็ นบ้าได้
ก็สอบใหม่ได้ครับ
แล้วคุณจะปล่อยให้เวลามันผ่านไปเปล่าๆ หรอครับ แล้วถ้าคุณจะทํางานไปด้วย
เรียนไปด้วย จะดีกว่าไหมครับ
ยังดีกว่าไม่มคี วามรูค้ รับ
เมือ่ สักครู่คุณบอกว่าถ้าคุณล้มละลายคุณจะไปหาบปลา หาปลา แล้วคุณเกิดมาคุณ
หาปลาเป็ นเลยหรอครับ
คนสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับ
ถ้าคุณไม่เรียนไม่มคี วามรู ้ ถ้าพ่อแม่คุณโดนหลอกให้เซ็นเอกสารทีด่ นิ คุณจะทํา
อย่างไร
ผมมีพช่ี าย พีช่ ายเรียนสูงกว่าผมครับ
ถ้าคุณเป็ นลูกคนเดียวและคุณก็ไม่ได้เรียนหนังสือ คุณจะทําอย่างไร
ก็หากินตามป่ าตามเขาครับ
เวลาคุณเรียนคุณต้องนําเงินจากพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่คุณทํางานต่อไม่ได้ไม่มเี งินส่งคุณ
ต่อคุณจะทําอย่างไร
ขอทุนจากกระทรวงศึกษาฯ ครับ
คุณจะผลาญเงินพ่อแม่โดยทีค่ ุณจะไม่ทาํ งานเลยหรอครับ
อย่าเรียกว่าผลาญเลยครับ นําเงินทีไ่ ด้ไปหาความรูใ้ นอนาคตเพือ่ ทีจ่ ะได้มงี านทําดีๆ
เลี้ยงพ่อแม่ต่อไป
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ผูด้ ําเนิ นรายการ

คุณบอกว่าคุณเรียนจบแล้วจะหางานทํา แต่คุณมีรอยสักเต็มตัว จะมีใครรับคุณเข้า
ทํางาน
ฝ่ ายเรียนต่อ
เรื่องรอยสักไม่มปี ญั หาสําหรับผม เพราะผมจะออกไปเปิ ดกิจการของตัวเอง เพระ
สาขาทีผ่ มจะเรียนผมคิดว่าจะเรียนสาขาบริหารธุรกิจตัวเอง ไม่จาํ เป็ นต้องไปเป็ น
ลูกจ้างใคร
ผูด้ ําเนิ นรายการ
คุณเรียนจบมา และก็ไม่มงี าน คุณจะนําเงินทีไ่ หนมาทําธุรกิจส่วนตัว
ฝ่ ายเรียนต่อ
กูธ้ นาคารครับ ผมรูจ้ กั คนมาก เพราะผมเรียนหนังสือมา
ผูด้ ําเนิ นรายการ
คุณบอกว่าคุณจะเรียนต่อ คุณมีรอยสักแบบนี้ เขาจะรับหรือเปล่าครับ
ฝ่ ายเรียนต่อ
รอยสักไม่ใช่ตวั ปิ ดกัน้ ความรูค้ รับ เราประสบความสําเร็จได้…
ผูด้ ําเนิ นรายการ
ผมอยากรูว้ ่าถ้าคุณมีลูก คุณจะให้ลูกเรียนหรือเปล่า
ฝ่ ายทํางานขึ้น
ขึ้นอยู่กบั ลูก ขึ้นอยู่กบั ความรักดีของลูก ถ้าเขาอยากเรียนก็ให้เขาเรียน ถ้าเขาไม่
อยากเรียนก็แล้วแต่เขา…
ฯลฯ
วิทยากร
นี่คือแบบฝึ กหัดที่เรามีความความเห็นทีแ่ ตกต่างกัน ถ้าเราออกจากทีน่ ้ ีแล้วเรายังมีความหวัง
แต่ว่าความหวังของเราขึ้นอยู่ว่าเราจะทําอย่างไร บางคนหวังว่าจะทํางานต่อ บางคนหวังว่าจะเรียนต่อ
เพราะฉะนัน้ ความเห็นทีแ่ ตกต่างกันไม่เป็ นไร เราบอกแล้วว่าเวลาเราทําสานเสวนาเราบอกว่าไม่มใี ครผิด แต่ว่า
ความเห็นและเหตุผลของกลุ่มที่จะไปเรียนต่อก็ต่างกับความเห็นและเหตุผลของกลุ่มทีจ่ ะไปทํางาน เพราะฉะนัน้
ถามตัวเองว่าตอนทีเ่ ราทําสานเสวนาเรามีการฟังกันอย่างลึกซึ้งเพียงพอหรือไม่ แต่สง่ิ ทีพ่ เ่ี ห็นทุกคนพยายามทีจ่ ะ
ใส่เหตุผลสนับสนุ นฝ่ ายของตัวเอง จุดหมายของสานเสวนาคือว่าเราต้องฟังอย่างลึกซึ้ง เพือ่ นให้เหตุผลอย่างนี้
แล้วเหตุผลของเราว่าอย่างไร เพราะฉะนัน้ ไม่มใี ครผิดใครถูก เพราะว่าทัง้ สองอย่างเป็ นความหวังว่าเราออกจาก
ทีน่ ่ีไปแล้วเรามีความหวังว่าเราจะไปเรียนต่อ เราจะไปทํางาน เหตุผลของใครดีกว่านัน้ ขึ้นอยู่กบั เงือ่ นไขและปัจจัย
ของแต่ละคน แต่สรุปได้ว่าทุกคนมีความหวังเมือ่ ออกจากสถานพินิจ แล้วความหวังนัน้ จะทําได้ดว้ ยตัวของตัวเอง
ในฐานะทีเ่ ป็ นผูส้ งั เกต ผูด้ าํ เนินรายการเป็ นทัง้ ผูต้ งั้ คําถามและตอบคําถาม และลืมมองคนทีอ่ ยู่รอบ
นอกว่ายกมือถามด้วยก็ไม่เป็ นไร ผูด้ าํ เนินรายการสนุกไปหน่อยก็ไม่เป็ นไร มันเป็ นธรรมชาติตรงทีว่ ่าทุกคนเอาใจ
ใส่อย่างยิง่ ทีจ่ ะหาเหตุผลมาสนับสนุ นฝ่ ายของตัวเอง ตอนต้นจากคนที๑่ พูด ผูด้ าํ เนินรายการยังไม่ทนั พูดจบ
น้องมีเหตุผลมากขึ้นน้องสลับคนพูดเลย แสดงว่าทุกคนมีความคิดตรงนี้เป็ นจุดดีของทุกคนที่น่ีเลย ทุกคนมี
ความคิดทีจ่ ะแสดงเหตุผล จุดยืนของตนเอง อันนี้คือหนึ่งในกติกาสานเสวนาว่า ทุกคนมีจดุ ยืนและหาเหตุผล
สนับสนุ นจุดยืนของตัวเอง จุดยืนต่างกันเราก็คุยกันได้ สองน้องมีความเป็ นชุมชนในลักษณะทีว่ ่าน้องช่วยเหลือ
และสนับสนุ นกลุ่มของตัวเอง แต่ขาดระเบียบไปอย่างหนึ่งว่า เวลาทีค่ นข้างนอกจะพูดด้วยเนี่ยเราจะพูดแซง
ขึ้นมาไม่ได้ อันนี้คือสิง่ ทีเ่ ราต้องปรับปรุงแก้ไข คนข้างนอกจะแสดงความคิดเห็นสนับสนุนกลุม่ ของตัวเองจะต้อง
ยกมือให้ผูด้ าํ เนินรายการบอกว่าคนข้างนอกอยากจะพูดด้วย แต่เท่าที่ดูทงั้ หมด น้องแสดงความคิดเห็นยํา้ จุดยืน
ของแต่ละกลุ่มดีมาก แต่สง่ิ ที่ตอ้ งปรับปรุงคือ เวลาคนอื่นพูดทุกคนต้องฟัง และใครทีอ่ ยากจะแสดงความคิดเห็น
ต้องยกมือ
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ในชีวติ จริงเราจะอยู่ในท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย คนทีเ่ ชื่อต่างกัน เหตุผลต่างกันไม่เป็ นไร
สลับกันฟังอย่างลึกซึ้ง แล้วค่อยบอกเหตุผลของตัวเอง เหนือสิง่ อื่นใดทัง้ สองกลุม่ เน้นยํา้ ว่า ออกจากทีน่ ่ีไปชีวติ มี
ความหวังทีจ่ ะทําสิง่ ทีด่ ๆี ทัง้ สิ้นเลย พวกเราร่วมใจกันในกลุม่ ของตัวเอง เวลาเราจะแสดงเหตุผล ถ้าจะให้คนอื่น
เขาฟังเรา เหตุผลเราต้องมีนาํ้ หนัก ถ้าเราพูดแบบขอให้พดู แล้วชนะเหตุผลเราจะไม่มนี าํ้ หนัก เราต้องปรับปรุงตรง
นี้อกี นิดหนึ่ง มีความเป็ นเหตุเป็ นผล
วิทยากรร่วม
ส่วนทีพ่ เ่ี ห็นก็คือว่าสองวันมานี้ น้องพูดเก่งกันเยอะเลยค่ะ… ทุกคนพูดได้ไหลลืน่ มาก มี
จุดยืนชัดเจน หลายคนบอกว่าทํางานด้วยเรียนต่อด้วยได้ไหม ได้ ในตัวเราก็มกี ารสานเสวนากับตัวเอง
ตลอดเวลา น้องทําหน้าทีไ่ ด้ดีมาก หน้าที่ทเ่ี ป็ นตัวแทนพูดแทนกลุม่ ของเรา เราทําได้ มีจดุ ยืนชัดเจน และมีความ
ซือ่ สัตว์จริงใจ เพราะฉะนัน้ พีข่ อแสดงความชื่นชม เรามีความไว้วางใจผูอ้ ่นื เพิม่ ขึ้น เราไว้วางใจให้เพือ่ นพูดแทน
เรา ไม่ปะปนในเรื่องของหลักการและการปฏิบตั ิ เรามีหน้าทีอ่ ย่างไรเราก็ปฏิบตั อิ ย่างนัน้
พีก่ ล้วย
จากทีส่ งั เกตการณ์มาสองวัน ทีเ่ ห็นชัดๆ เลยก็คือเห็นว่า ไม่ว่าน้องจะมาจากจุดไหน หอไหน
กลุม่ ไหน พอน้องมาอยู่ตรงนี้นอ้ งเป็ นเพือ่ นกันได้ สนุกสนาน คุยกันได้ หัวเราะกันได้ เป็ นมิตรกันได้ ก็เป็ นจุดที่
พีเ่ ห็นแล้วก็ประทับใจ อีกอย่างหนึ่งก็คือ เห็นว่าน้องๆ แต่ละคนรูจ้ กั ทีจ่ ะพูดแสดงความคิดเห็น รูจ้ กั ทีจ่ ะบอกว่า
ฉันต้องการอะไรและฉันไม่ตอ้ งการอะไรมากกว่าทีจ่ ะต้องใช้กาํ ลังตัดสิน
พีอ่ อ๋ ย
จากวันแรกรูส้ กึ ว่าน้องมีความเป็ นปัจเจกชนมาก มาถึงวันนี้ทกุ คนก็พยายามทีจ่ ะทํางาน
ร่วมกัน มีการปฏิสมั พันธ์กนั มากขึ้น บางคนทีไ่ ม่ค่อยพูดก็พดู มากขึ้น ซึง่ คนเราทุกคนมีความกลัวอยู่ขา้ งใน ถ้า
เราไม่กา้ วผ่านความกลัวตรงนี้ไปเราก็จะติดอยู่กบั ความกลัวของเรา ซึง่ ตรงนี้จะเป็ นจุดเริ่มต้นที่เราจะต้องทําให้ได้
ผ่านไปให้ได้ ซึง่ ต้องอาศัยการฝึ กฝนและการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง จากการสานเสวนาที่ทาํ มีขอ้ สังเกตว่า เรายัง
ติดการตัง้ คําถามและตอบคําถามแบบยียวน ซึง่ คําพูดของเรามันจะไปรบกวนความรูส้ กึ ของเพื่อนเรา เราต้องมี
ความระวังในเรื่องนี้ให้มากขึ้น เมือ่ เวลาเราอยู่ดว้ ยกันกับคนกลุ่มเยอะๆ เรื่องความสัมพันธ์ เรื่องคําพูดมันเป็ นสิง่
สําคัญทีเ่ ราจะต้องรักษาและเคารพคนอื่นด้วย นอกจากเราจะมีความเคารพคนอื่นด้วยแล้วเนี่ยเราต้องมีความ
เคารพตนเอง เราไม่ชอบให้คนอื่นทํากับเราอย่างไรเราก็จะไม่ทาํ อย่างนัน้ กับเขา ถ้าเราไม่เคารพคนอื่นเขาก็จะไม่
เคารพและให้เกียรติเรา
พีจ่ อ๋ คือเข้าๆ ออกมา ไม้ได้สงั เกตการณ์อย่างต่อเนื่อง แต่ว่าก็ประทับใจทุกคน เห็นว่าทุกคนมีความตัง้ ใจ
เพราะก่อนหน้านี้เราก็กลัวว่าวิทยากรจะมาเจออะไรหรือเปล่า แต่ว่าทุกๆ คนให้ความร่วมมือดีมาก พยายาม
แสดงออกถึงแม้ว่าบางช่วงบางจังหวะอาจจะเหนื่อยจะเพลียก็ให้ความร่วมมือ ก็ตอ้ งขอชื่นชมในนํา้ ใจของทุกคน
ถึงแม้จะเป็ นแบบฝึ กหัดเล็ก ๆ แต่ก็เป็ นการเรียนรูอ้ ะไรบางอย่างทีถ่ า้ เราเอากลับไปคิดไปทบทวนเราก็จะได้อะไร
อีกหลายอย่าง
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พีต่ กุ๊ จากเมือ่ สักครู่ทเ่ี ห็น อย่างทีอ่ าจารย์บอก น้องมีจดุ ยืนทีช่ ดั เจน ที่เห็นเป็ นหลักเลย และทุกคนมีความ
ตัง้ ใจในฝ่ ายของตัวเอง จนบางครัง้ ลืมไปว่าคําพูดทีอ่ อกมาแต่ละครัง้ ว่าเพือ่ นๆ เราจะรูส้ กึ อย่างไร สําหรับการสาน
เสวนาครัง้ แรกทุกคนทําได้ดมี าก โดยรวมแล้วในทุกวันต้องขอชื่นชม เพราะจากทีผ่ ่านมาทุกครัง้ ทีม่ กี ารอบรม พี่
ตุก๊ จะเหนื่อยจาการตามน้องๆ ให้มาเข้าร่วมกิจกรรมมาก แต่ว่าครัง้ นี้ไม่ตอ้ งเหนื่อย สิง่ นี้ตอ้ งขอขอบคุณน้องๆ
และขอชื่นชมว่าเรามีพฒั นาการทีด่ มี าก ทําให้มกี าํ ลังใจขึ้นมาทีจ่ ะทํางานให้กบั น้องๆ ต่อไป ขอบคุณน้องๆ ค่ะ
พีต่ ๊กิ จากทีม่ าช่วยในสองวันนี้ และสังเกตการณ์มาตลอด เห็นความตัง้ ใจของน้องๆ อาจจะด้วยจํายอมหรือ
อะไรก็แล้วแต่ พีเ่ ห็นอะไรหลาย ๆ อย่าง อย่างน้อยๆ พีเ่ ห็นว่าน้องมีเหตุผล แล้วฟังเหตุผลของคนอื่น อาจจะยัง
น้อยอยู่แต่ก็รูส้ กึ ว่ากิจกรรมนี้ทาํ ให้เรารูจ้ กั ทีจ่ ะใช้เหตุผล ถ้าเราฝึ กไปเรื่อยๆ เราจะเป็ นคนทีใ่ ช้เหตุผลมากกว่า
กําลังก็ได้ อยากเห็นบรรยากาศการคุยกันด้วยเหตุผล ฟังกันอย่างลึกซึ้ง ถ้าเป็ นไปได้อยากให้มอี ยู่เรื่อยๆ ไม่
เฉพาะแต่รุ่นนี้ หรืออาจจะเป็ นพวกเราเองไปสานต่อกับเพือ่ นๆ ในกลุม่ ของเราว่าเราได้เรียนรูอ้ ะไรมาบ้างจาก
กิจกรรมที่เราเข้าร่วม ขอบคุณค่ะ
วิทยากร
สุดท้ายนี้ พีอ่ ยากให้กาํ ลังใจน้องๆ ทุกคน น้องๆ ทุกคนทําได้ดมี าก กิจกรรมนี้เราได้ฝึกการ
ฟัง ฝึ กการใช้เหตุผล ฝึ กการสือ่ สาร และทีส่ าํ คัญเหนือสิง่ อื่นใด เรารูจ้ กั วิธกี ารที่สอ่ื สารกันด้วยสันติวธิ ี ตอนนี้ใน
ใจของเราเริ่มมีการเปลีย่ นแปลงภายในทีละนิดทีละหน่อยโดยที่ตวั เราเองไม่รูต้ วั เกิดการเปลีย่ นแปลงและพัฒนา
ไปสู่สง่ิ ทีด่ ขี ้นึ จําได้ไหมค่ะ เราพูดถึงอํานาจ เราไม่ได้บอกว่าอํานาจในเรื่องของความสวย ความหล่อ หรือเรื่อง
เงิน แต่อาํ นาจเรื่องความดี แม้เป็ นความดีเล็กๆ น้อยๆ เรากําลังทําอยู่ เรากําลังอยู่ในกระบวนการการ
เปลีย่ นแปลงจากภายในไปสู่สง่ิ ที่ดี นี่คือการเตรียมพร้อมทีจ่ ะมีชีวติ ทีม่ คี วามหวังเมือ่ ออกจากสถานพินิจฯ ไป
พวกพีจ่ ะตัง้ ใจ เอาใจช่วยน้องๆ ให้ปลอดภัยและอยู่ท่นี ่ีอย่างอิสระในขอบเขตที่เป็ นไปได้ตามเงือ่ นไขปัจจัย จะ
เอาใจช่วยน้องๆ ทุกคนให้ออกไปและมีความสุข ความสําเร็จ ถ้ามีอะไรเราต้องพูดคุยกัน อย่าตัดสินด้วยความ
รุนแรง ถ้ามีอะไรผิดปกติให้บอกกับเจ้าหน้าที่ เรามีเมล็ดพันธ์ของความดีอยู่ในใจแล้ว เรากําลังจะเปลีย่ นแปลง
ไปในทางทีด่ ีข้นึ เพราะฉะนัน้ ชีวติ ทุกคนมีความหวัง แล้วเราจะโชคดี ทําสิง่ ทีด่ ี เราจะสือ่ สารกันด้วยสันติวธิ ี เรา
จะหลีกเลีย่ งการเอาเปรียบ เราจะหลีกเลีย่ งความรุนแรง
ผูเ้ ข้าร่วมแสดงความรูส้ กึ ที่ได้ร่วมกิจกรรม
- รูส้ กึ ว่ามีความคิดทีด่ มี ากกว่าเดิม และดีใจครับ ผมจะไม่ลมื วันนี้ ผมรูส้ กึ ดีทกุ อย่าง ขอบคุณครับ
- ผมอยากให้มโี ครงการนี้อกี ผมขอให้พๆ่ี ทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
- ผมรูส้ กึ ว่ากิจรรมนี้ดี สําหรับพวกผมแล้วให้ผมรูจ้ กั การสือ่ สารและความสามัคคีกนั ทําให้ผมหาย
เกลียดได้อกี ด้วยครับ
- ดีใจมากทีไ่ ด้รบั กิจกรรม และอยากให้มกี จิ กรรมดีๆ อย่างนี้อกี ต่อไป
- รูส้ กึ ดีมากๆ เลยครับ
- ความรูส้ กึ ของผมถ้าเป็ นไปได้ก็ดนี ะครับ
๔๒
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ได้รูจ้ กั การแก้ปญั หาอย่างถูกต้อง ได้รูจ้ กั การอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดี
ผมมีความสุขมากครับ ผมอยากให้มกี จิ กรรมนี้อกี ครับ
รูส้ กึ ว่าโครงการการสานเสวนาอาจจะเปลีย่ นแปลงนิสยั คนได้
ผมมีความสุขและอยากให้มอี กี
ผมมีความสุข
รูส้ กึ ดีครับอยากให้สานต่อกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ในรุ่นต่อไปครับ
ความรูส้ กึ ของผมทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทาํ ให้ผมมีความสุข ความสนุก มีความร่าเริง
ผมเข้าโครงการนี้ดมี ากครับ ดีเพราะทําให้พวกเรารูจ้ กั การเป็ นผูน้ าํ ทีด่ ไี ด้โดยการพาเด็กๆ ทีมาที่
หลังไปแต่ในสิง่ ทีด่ ี
กิจกรรมนี้ทาํ ให้ผมได้รูว้ ่าการทําความดีมนั ไม่ยากอย่างทีค่ ิดเลย ผมอยากให้มกี จิ กรรมนี้อกี
ขอบคุณมากครับ
ได้ความรู ้ ได้ความสามัคคี ได้ประสบการณ์ ได้ความสนุ ก ได้กนิ ขนมอร่อย ได้ความมันใจในตั
่
วเอง
ขอบคุณทุกสิง่ ทุกอย่างที่ทาํ ให้เราได้เจอกัน ผมจะจําคําสอนทีด่ ๆี มาใช้ปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจําวัน
(อยากให้เขาทําอะไรให้เรา เราต้องทําอย่างนัน้ ให้เขา)
ทีผ่ มได้เข้าโครงการนี้ ผมรูส้ กึ ดีใจมากทีพ่ วกพีไ่ ด้อบรมให้ผมเข้าใจในเรื่องของการสานเสวนา และ
ผมจะไม่ใช้อารมณ์นาํ หน้า
รูส้ กึ ว่าโชคดีมาก ทีไ่ ด้เข้ามาเป็ นส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้ เพราะทําให้คิดถึงการมีเหตุผลมากกว่าการ
ใช้ความรุนแรงในการตัดสิน
ได้ความรู ้ ความสามัคคี ความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ ความดี ความคิด ความสนุก
ผมจะเอาการสานเสวนาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์
ทีผ่ มได้เข้ากิจกรรมนี้ทาํ ให้ผมรูส้ กึ ใจเย็นขึ้น และสอนให้ผมได้รูจ้ กั ใช้ความคิดในสิง่ ที่ถกู ทีค่ วร
รูส้ กึ ว่าได้ความรูเ้ ยอะเลยครับ ผมอยากให้มกี จิ กรรมแบบนี้อีก
รูส้ กึ ได้ความรูเ้ พิม่ ขึ้น ดีใจทีไ่ ด้มโี อกาสสานเสวนาพูดคุยกับเพือ่ นๆ
มีความสุขมากอยากให้พม่ี าอีก
อยากให้มโี ครงการนี้ข้นึ อีกเพราะทําให้พวกผมมีความรูใ้ นด้านที่ว่าอยู่กนั อย่างไรถึงจะสงบ
อยากให้มโี ครงการกิจกรรมแบบนี้ข้นึ อีก ทําให้ผมรูจ้ กั ตัวเองมากขึ้น ดีใจมากครับ
ผมรูส้ กึ ว่ากิจกรรมครัง้ นี้ทาํ ให้ผมมีเหตุผลมากขึ้น ทําให้ผมคิดก่อนทีจ่ ะทํา ผมจะทําด้วยความคิด
มีความรูส้ กึ ดีมาก รูส้ กึ ว่าได้ความรูใ้ นการพูดและเหตุผล
ผมมีความสุขมากกับกิจกรรมที่พม่ี าสอน ขอบคุณครับ

๔๓

กิจกรรม๑ ครัง้ ที่ ๓
การสานเสวนาเพือ่ ความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่กบั เยาวชน
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา
วันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๔๙
วิทยากร ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา กระบวนกร ดร.จารุพรรณ กุลดิลก ผูช้ ่วยวิทยากร คุณรวิณฐั บัวแก้ว
ณ สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา
จัดโดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
โครงการสานเสวนาเพือ่ ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตารางกิจกรรม
วันศุกร์ท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙
๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
กิจกรรม “Post it” เขียนความกังวลสัน้ ๆ ลงบนกระดาษ
๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
กิจกรรม แนะนําตัว
๑๕.๑๕ - ๑๕.๓๐ น.
กิจกรรม การสร้างความไว้วางใจ
๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
กิจกรรม ทบทวนความเข้าใจการสานเสวนา โดยผ่านงานศิลปะ
“สานเสวนาคืออะไร”
วันเสาร์ท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๔๙
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.
ระฆังแห่งสติ
๑๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม ทบทวนบทเรียนการสานเสวนา
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม ประสบการณ์การนําสานเสวนาไปใช้หลังการอบรมครัง้ แรก
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.
กิจกรรม มณฑลแห่งพลัง
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
กิจกรรม team building
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
กิจกรรม จับประเด็นจากการชมภาพยนต์ “Garfiled”

๔๔

วันอาทิตย์ท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๔๙
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.
ระฆังแห่งสติ
๑๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรมฝึ กการฟังอย่างลึกซึ้ง : ปัญหาข้อขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันในศูนย์ฝึก
๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
กิจกรรมบทบาทสมมุติ สะท้อนบทเรียนจากปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างเด็กและ
เยาวชนและเจ้าหน้าทีฯ่ ...ถ้าฉันเป็ นเจ้าหน้าที่ฉนั จะทํา… ถ้าฉันเป็ นเยาวชนฉันจะ
ทํา…อย่างไร
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
กิจกรรม สานเสวนา “การสร้างสรรค์ชมุ ชนสันติสุขจากบทบาทและหน้าทีข่ องทัง้ สอง
ฝ่ าย…
๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ร่วมแลกเปลีย่ นการเรียนรูผ้ ่าน Post card
การจัดการสานเสวนาครัง้ นี้ เป็ นกระบวนการหลังจากการเตรียมความพร้อม โดยการแยกการอบรม
สานเสวนาหนึ่งครัง้ แก่เยาวชน และอีกหนึ่งครัง้ แก่เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ฝึก และเจ้าหน้าทีส่ ถานพินิจฯ มีผูเ้ ข้าร่วม
ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีส่ ถานพินิจฯ และเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ฝึก จํานวน ๒๐ คน และเด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ
จํานวน ๒๐ คน
วันศุกร์ท่ี ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
วิทยากรแนะนํ าตัว ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา และ ดร.จารุพรรณ กุลดิลก
กิจกรรม
ระฆังแห่งสติ
กิจกรรมที่ ๑ Post it เขียนความกังวลสัน้ ๆ ลงบนกระดาษ
จุดประสงค์
เพือ่ ละทิ้งความกังวลใดๆ ทีม่ อี ยู่ออกไปเมือ่ เรามาทํากิจกรรมร่วมกัน ณ ทีแ่ ห่งนี้
ความกังวลที่ท้ งิ ไป
- ปวดหัว ปวดตา มาก
- กังวลเรื่องภูมแิ พ้ของตัวเอง
- ทํางานไม่ทนั
- คุณพ่อเพิง่ ผ่าตัดลอกกระจกตา
- งานสํานวนคดีทจ่ี ะต้องส่งในวันจันทร์
- ทางบ้านจะเป็ นอย่างไรบ้าง
- จะได้ออกจากทีน่ ่ีและจะทําตัวดีๆ ยังไงดี กังวลใจมากเลย
- เป็ นห่วงคนที่บา้ น
- กลัวที่บา้ นกรีดยางไม่ได้ถา้ ฝนตก
- จะได้กลับบ้านเมือ่ ไหร่
- เป็ นห่วงครอบครัว กลัวมีปญ
ั หาทีไ่ ม่ดี

๔๕

-

กิจกรรมที่ ๒
กติกา

เป็ นห่วงทางบ้าน
กลัวออกจากทีน่ ้ ีไปแล้ว กลับบ้านไปไม่มงี านทํา
กังวลเรื่องพ่อ แม่ และครอบครัว
กังวลเรื่องภรรยาอยู่บา้ นเป็ นอย่างไรบ้าง และเรื่องกิจการที่ทาํ อยู่ และครอบครัว
ไม่ได้ปล่อยขัน้ ตํา่
จะเป็ นอิสระเมือ่ ไหร่
กลัวนํา้ ท่วม กลัวพวกก่อการร้าย
จะออกจากสถานที่น้ ีวนั ไหน เมือ่ ไหร่ อีกนานไหม
กังวลเรื่องทีพ่ กั คืนนี้
หิว
สุขภาพของพ่อ แม่
โรคหอบหืด
แนะนํ าตัวสัน้ ๆ ชื่ออะไร มาจากไหน นับถือศาสนาอะไร
มอบดอกไม้ให้กบั คนทีจ่ ะแนะนําตัวเอง ผูร้ บั ดอกไม้ยกมือไหว้ ผูส้ ่งดอกไม่ยกมือไหว้ตอบ
เพือ่ แสดงถึงความอ่อนน้อม ความเคารพซึง่ กันและกัน

กิจกรรมที่ ๓ จับคู่คุยกัน พูดคนละ ๓ นาที ผูฟ้ งั สะท้อนกลับสิง่ ที่ได้ฟงั ๑ นาที
โจทย์
ให้ผูเ้ ข้าร่วมย้อนระลึกถึงเหตุการณ์เมือ่ ๕ ปี ทแ่ี ล้ว อะไรคือความภูมใิ จและความประทับใจ
แลกเปลี่ยนความภูมิใจ
คู่ท่ี ๑ ☻เคยสอบได้ลาํ ดับต้นๆ ของชัน้
☺ได้ดูแลพ่อเมือ่ ตอนทีพ
่ ่อไม่สบาย
คู่ท่ี ๒ ☻ไปแถวจังหวัดชายแดนใต้ ไปช่วยสอนหนังสือให้กบั เด็กด้อยโอกาสให้ได้รูห้ นังสือ
☺เรียนได้ในเกณฑ์ทด
่ี ี รับปากแม่ว่าจะไม่ยุ่งกับสิง่ เสพติดอีกก็สามารถทําได้
คู่ท่ี ๓ ☻ได้เรียนรูช้ วี ติ ของเด็กๆ ในศูนย์ฝีกฯ และได้เป็ นหัวหน้าพ่อบ้านทีส่ ตูล
☺ได้มาฝึ กอบรมทีน
่ ่ี และจะพยายามปรับปรุงตัวเป็ นคนดี
คู่ท่ี ๔ ☻เรียนในกรุงเทพฯ ได้ทาํ งานช่วยเหลือตัวเอง(และได้ทานไอศครีม) และได้มาเป็ นครูในศูนย์ ฝึ กฯ
☺ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซีย ทําให้ได้รูจ้ กั เพือ่ นๆ ชาวต่างชาติหลายๆ ประเทศ และได้รูจ้ กั
ประเทศอีกประเทศหนึ่งคือประเทศมาเลเซีย
คู่ท่ี ๕ ☻สามารถปฏิบตั ติ วั ตามกฏของโรงเรียน เรียนได้ในเกรดเฉลีย่ ทีด่ ี ช่วยงานแม่
☺เรียนจบปริญญา ทําให้พ่อแม่ภม
ู ใิ จและได้มาทํางานทีน่ ่ี
คู่ท่ี ๖ ☻สามารถสอบเข้าเรียนต่อ ม.๔ ได้ ทําให้ครอบครัวดีใจทีส่ ามารถสอบได้
☺เรียนจบ มีงานทํา เลี้ยงครอบครัวได้
๔๖

คู่ท่ี ๗

คู่ท่ี ๘

คู่ท่ี ๙
คู่ท่ี ๑๐

คู่ท่ี ๑๑

คู่ท่ี ๑๒

คู่ท่ี ๑๓
คู่ท่ี ๑๔

☻เป็ นพีช่ ายคนโต ได้ดูแลน้องๆ

พ่อมี ๒ ครอบครัว ต้องช่วยเหลืองานในครอบครัว ช่วยแม่ทาํ งาน

ช่วยดูแลน้องๆ
☺เมือ่ สมัย ๕ ปี ทีแ่ ล้ว ในศูนย์ฝึกฯ มีเด็กอยู่ประมาณ ๕๐๐-๖๐๐ คน รวม ๑๔ จังหวัดภาคใต้ แต่
เด็กไม่ค่อยทะเลาะกัน ไม่มปี ญั หา ทํางานทีน่ ่ีมากว่า ๒๐ ปี
☻ได้เจอเพือ่ น ได้ท่องเทีย่ วในทีต
่ ่างๆ เมือ่ โดนจับ...ได้เข้ามาอยู่ทน่ี ่ีกพ็ ยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเอง มี
ครอบครัวแล้ว ศาลพิพากษาให้จาํ คุก ๒ ปี เมือ่ ออกจากทีน่ ่ีจะไปอยู่กบั ครอบครัว
☺เป็ นนักบําบัด ตอนนี้ได้เลือ่ นเป็ นหัวหน้าบําบัด
☻ได้จดั ทําโครงการเพือ่ เด็ก... และจัดรายการวิทยุสอ่ื มวลชนให้เด็ก
แม่ซ้อื รถมอเตอร์ไซด์ให้
☻ตอนเป็ นนักเรียน ประกวดทํากระทงกับเพือ่ นๆ ได้รบั รางวัลที่ ๑ ประเภทสวยงาม และเจอคนทํา
กุญแจตก นําเอาไปคืนเจ้าของ
☺ได้ช่วยเหลือตัวเอง ทําให้พ่อแม่ภม
ู ใิ จ
☻เรียนได้เกรดเฉลีย่ ทีด
่ ี ภูมใิ จมาก ช่วยเหลือพ่อแม่ทาํ งานบ้าน มาในช่วงหลังติดเพือ่ น ตามเพื่อน
เมาแล้วขาดสติจงึ ทําให้มเี รื่อง...
☺มีครอบครัวที่สมบูรณ์ ทํางานหาเงินให้ลูกเรียนหนังสือ
☻สอบได้ปริญญาใบที่ ๒ และกําลังเรียนต่อให้ได้ใบปริญญาที่ ๓
☺สามารถทํางานเก็บเงินซื้อมอเตอร์ไซด์ได้ เรียน ม.๒ สอบได้เกรดเฉลีย่ ทีด
่ ี เป็ นตัวแทนนักกีฬา
โรงเรียน
☻บวชทดแทนคุณให้พ่อแม่ ๑ พรรษา
☺เรียนจบแล้วหางานแบ่งเบาภาระให้ครอบครัว
☻ได้รบั ปริญญาบัตร สร้างความภูมใิ จให้ครอบครัว
☺ไม่น่าใช้ความรุนแรงกับเพือ่ น...ตอนที่ทะเลาะกัน (ใช้ปืนกับเพือ่ น)

วิทยากรสะท้อนบทเรียน ทุกคนหาความดี หาความภูมใิ จของตัวเองขึ้นมาและให้ยดึ ความภูมใิ จและความดี
นัน้ ไว้ อะไรทีท่ าํ ผิดพลาดไปให้เป็ นบทเรียน เราจะไม่ทาํ อีก ทุกคนเป็ นคนดีได้ คนทีไม่เคยทําอะไรผิดคือคนที่ไม่
ทําอะไรเลย
กิจกรรมที่ ๔
โจทย์

กิจกรรมสร้างงานศิลปะ
ให้ทุกคนสร้างสรรค์งานศิลปะในหัวข้อ “สานเสวนาคืออะไร”

๔๗

ภาพที่ ๑ สานเสวนา คือ การสือ่ สารโดยการฟัง การพูดคุยปรับความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งและมี
เหตุมผี ล

ภาพที่ ๒ การแปลความหมายจากสิง่ ทีม่ ดื ไม่ชดั เจนให้มคี วามชัดเจนขึ้น โดยมีกระบวนการสาน
เสวนาเป็ นสะพานเชื่อมต่อความไม่ชดั เจนให้ไปสูค่ วามชัดเจนมากขึ้น มีความเข้าใจมากขึ้น

ภาพที่ ๓ สานเสวนา คือ การพูดคุยกัน การสนทนากับคนรอบข้างให้มคี วามเข้าใจกัน

ภาพที่ ๔ ภาพครอบครัว พ่อ แม่ ลูก พีน่ อ้ ง มีความยิ้มแย้ม มีความรัก มีความเข้าใจ คือหัวใจ
ของ การสานเสวนา

ภาพที่ ๕ สานเสวนาคือ การฟังอย่างลึกซึ้ง เพือ่ เข้าใจถึงปัญหาร่วมกัน ร่วมมือกันแก้ปญั หา ไม่
มีวาระซ่อนเร้น

๔๘

ภาพที่ ๖ สมองส่งมาทีห่ วั ใจ ทีส่ ว่ นเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั มีบรรยากาศของความเป็ น
ธรรมชาติ ทําให้หวั ใจมีชวี ติ ชีวา

ภาพที่ ๗ ผูช้ ายกําลังสือ่ สารกับไก่ให้เด็กหญิงดู สานเสวนาคือกระบวนการสือ่ สารทีท่ าํ
ให้เกิดความเข้าใจซึง่ กันและกัน เพือ่ สร้างความเข้าใจและเกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน

ภาพที่ ๘ สานเสวนาคือการพบปะพูดคุย ฟังอย่างลึกซึ้ง มีเหตุมผี ล เพือ่ เข้าใจและเกิดการ
เรียนรู ้

ภาพที่ ๙ สานเสวนา คือการฟังอย่างรอบด้าน ไม่ตดั สิน ไม่มอี คติ

ภาพที่ ๑๐ สานเสวนา คือการฟังอย่างลึกซึ้งด้วยใจ พูดอย่างระวังและเข้าใจ

๔๙

ภาพที่ ๑๑ สานเสวนาคือการเปิ ดพื้นทีใ่ ห้คนทีม่ คี วามต่าง มีขนาดของหัวใจทีเ่ ล็ก
และใหญ่ต่างกัน นําความเป็ นมนุษย์มาพูดคุยกัน ยอมรับความแตกต่างซึง่ กันและ
กัน

ภาพที่ ๑๒ สานเสวนา เหมือนผูห้ ญิงทีต่ งั้ ครรภ์ เมือ่ เกิดปัญหาเราใช้กระบวนการ
สานเสวนามาแก้ไขปัญหาผลทีไ่ ด้จะมีความบริสุทธิ์ งดงามเหมือนกับเด็กทารก

ภาพที่ ๑๓ สานเสวนาคือ การพูดคุยเปิ ดความในใจว่าเป็ นอะไร แล ้วก็ให้คาํ ปรึกษา การทําตัว
ตามธรรมชาติ

ภาพที่ ๑๔ สานเสวนา คือ การฟังให้เข้าใจ มีเหตุผลไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง ใช้การพูดคุยซึง่ กัน
และกันโดยไม่ใช้อารมณ์ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ

ภาพที่ ๑๕ สานเสวนาคือการกลับคืนสูธ่ รรมชาติ ปรับความเป็ นธรรมชาติ รับได้ทกุ อย่างไม่
มีอคติ อยู่กนั ด้วยดี เหมือนป่ าทีม่ ตี น้ ไม้หลากหลาย สร้างความร่มเย็น เกื้อกูลซึง่ กันและกัน
มีความเท่าเทียมกัน สัมพันธ์กนั แบบมนุษย์กบั มนุษย์

๕๐

ภาพที่ ๑๖ การอยู่ร่วมกันต้องมีความหลากหลายทางความคิด เมือ่ มีความขัดแย้งต้องหาข้อ
ยุตใิ นปัญหาต่างๆ ร่วมกัน (ความคิดของสองเรามีมคี วามแตกต่างกัน)

ภาพที่ ๑๗ สานเสวนาคือการฟังอย่างลึกซึ้งเพือ่ ความเข้าใจในการแก้ปญั หาเพือ่ จะแสวงหาหน
ทางเพือ่ ความถูกต้องในการแก้ปญั หา

ภาพที่ ๑๘ ในตอนแรกมีความมืดเข้ามาปกคลุม ทําให้เกิดความไม่เข้าใจ เมือ่ ใช้กระบวนการ
สานเสวนาทําให้เกิดการฟังอย่างลึกซึ้ง ทําให้เห็นแสงสว่างมีความเข้าใจกันมากขึ้น

ภาพที่ ๑๙ สานเสวนาคือการปรับความเข้าใจ ซึง่ กันและกัน จากอีกฝ่ ายหนึ่งไปสูอ่ กี ฝ่ ายหนึ่ง
โดยมีเหตุผล

ภาพที่ ๒๐ สานเสวนาคือ ความเข้าใจซึง่ กันและกันระหว่างคนสองคนหรือหลายคน มีอะไรก็
ปรึกษากันถือเป็ นครอบครัวเดียวกัน

๕๑

ภาพที่ ๒๑ สานเสวนาคือ การพูดคุยด้วยเหตุผลและต้องมีความเข้าใจซึง่ กันและกัน

ภาพที่ ๒๒ ใจสือ่ ใจ คือการฟังซึง่ กันและกันอย่างตัง้ ใจ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจกัน

ภาพที่ ๒๓ สานเสวนาคือการตกลงและการเจรจาด้วยเหตุและผล และไม่ใช้กาํ ลัง

ภาพที่ ๒๔ สานเสวนาคือการสอน การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เป็ นการบอกเล่าข้อมูล

ภาพที่ ๒๕ สานเสวนาเป็ นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน มีการสือ่ สาร มีการปฏิสมั พันธ์กนั มีความ
เท่าเทียมกัน จะนําไปสูค่ วามมุ่งหมายของกันและกันทําให้เกิดความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง

ภาพที่ ๒๖ สานเสวนา เป็ นเทคนิควิธีการสือ่ สารของคนทีม่ คี วามคิดแตกต่างกันให้มี
ความเข้าใจมีการปฏิสมั พันธ์ซง่ึ กันและกัน

๕๒

ภาพที่ ๒๗ สานเสวนาคือการแลกเปลีย่ นความคิดซึง่ กันและกัน

ภาพที่ ๒๘ สานเสวนา คือความเป็ นธรรมชาติ

ภาพที่ ๒๙ สานเสวนาคือ ความเป็ นธรรมชาติ

สานเสวนา คือการสือ่ สารตามธรรมชาติทอ่ี ยู่ในตัวบุคคล เป็ นการสือ่ สารระหว่างบุคคล ๒ คนขึ้นไป
เป็ นการสือ่ สารกับตัวเองภายใน
วันเสาร์ท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๔๙
ระฆังแห่งสติ สงบนิ่ งอยู่กบั ตัวเอง
กิจกรรมที่ ๑ ทบทวนบทเรียน กระบวนการสานเสวนาจากการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ ที่ ๑ และ ๒
กิจกรรมที่ ๒
วิธีการ

ประสบการณ์การนํ าสานเสวนาไปใช้หลังการอบรมครัง้ แรก
แบ่งกลุ่ม ๖ กลุม่ กลุม่ ละ ๗ คน
สลับกันพูดคนละ ๓ นาที

แลกเปลี่ยนประสบการณ์
กลุ่มที่ ๑
นําสานเสวนาไปใช้ในครอบครัว สือ่ สารกับพ่อ แม่ พีน่ อ้ ง ญาติๆ เพือ่ นร่วมงาน ในเรื่องของ
การฟัง ฟังคนอื่นมากขึ้น ฟังเพื่อนร่วมงานมากขึ้นไปใช้ในอาชีพ เช่น มีผูเ้ ข้าร่วมคนหนึ่งเป็ นพ่อครัว ก็นาํ ไปใช้ใน
การรับเมนู อาหารจากลูกค้า ทวนรายการอาหารทีล่ ูกค้าสัง่ ซึง่ เป็ นการช่วยฝึ กการฟังอย่างหนึ่ง ส่วนน้องๆ ใน
ศูนย์ฝึกฯ ก็นาํ ไปใช้กบั เพือ่ นๆ ในศูนย์ฝึกในการอยู่ร่วมกันเพือ่ หาข้อเท็จจริงต่างๆ
๕๓

กลุ่มที่ ๒ พ่อบ้าน ใช้สานเสวนาในการบอกกฏระเบียบต่างๆ กับน้องๆ ในศูนย์ฝึกฯ และใช้ในการสือ่ สารกับ
ผูป้ กครอง เพือ่ นําสานเสวนาไปแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่วนน้องๆ ก็นาํ ไปใช้กบั เพือ่ นๆ ในศูนย์ฝึกฯ ทีเ่ ข้ามาอยู่
ใหม่ ช่วยแนะนํากฏเกณฑ์ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และรับฟังความทุกข์ของเพือ่ นๆ เป็ นทีป่ รึกษาให้กบั เพือ่ น
ทีม่ าใหม่เมือ่ ยามเพือ่ นคิดถึงบ้าน และจะหลีกเลีย่ งการกระทําที่ไม่ดี
กลุ่มที่ ๓ กับตัวเองยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื มากขึ้น เปิ ดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างจากเรามากขึ้น
เมือ่ เกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นในครอบครัวก็รอให้แต่ละฝ่ ายใจเย็นลงและก็กลับมานัง่ คุยกันทําความเข้าใจกัน
กลุ่มที่ ๔ ใช้ในการทํางานที่ตอ้ งมีการติดต่อประสานงานในหลายๆ ฝ่ าย เช่น ผูป้ กครอง ตํารวจ ศาล เด็ก
ทนายความ ซึง่ ถ้าขาดการประสานงานหรือเกิดการสือสารทีผ่ ดิ พลาดก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมา เมือ่ ได้นาํ
กระบวนการสานเสวนาไปใช้ก็ช่วยลดปัญหาในส่วนนี้ลงได้
กลุ่มที่ ๕ ใช้สานเสวนาในการทํางาน คือไม่ตดั สินเด็กก่อนจนกว่าจะได้ฟงั ข้อมูลทีเ่ กิดขึ้น ได้นาํ กิจกรรมผูน้ าํ -ผู ้
ตามไปทํากิจกรรมกับเด็กในศูนย์ฝึกฯ ส่วนในครอบครัวก็เริ่มฟังกันมากขึ้น ฟังพ่อมากขึ้น พ่อฟังมากขึ้น เกิด
การแลกเปลีย่ นข้อมูลกันมากขึ้น
กลุ่มที่ ๖
ในเบื้องต้นน้องๆ ในกลุม่ ไม่เข้าใจกติกา และมีเพือ่ นในกลุ่มช่วยแนะนํา น้องๆ นําสานเสวนา
ไปใช้ คือ พยายามบอกเพือ่ นๆ ในศูนย์ฝึกฯ ถึงประโยชน์ของการสานเสวนา เมือ่ มีปญั หาให้พดู คุยกันอย่าใช้
กําลังตัดสินปัญหา ให้เปิ ดใจฟังซึง่ กันและกันเมือ่ เพือ่ นเริ่มเกิดความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่ต่างกัน ในส่วน
สํานักงาน ให้เพือ่ นๆ มีเวลาได้มานัง่ พูดคุยแลกเปลีย่ นความรูส้ กึ ประสบการณ์ ปรับทุกข์ กันมากขึ้น
ผูส้ งั เกตการณ์ร่วมแลกเปลี่ยน
- กลุม่ ที่ ๔ เป็ นกลุ่มทีม่ ขี นาดกําลังดี ทุกคนฟังกันด้วยดี มีท่าทีการฟังทีต่ ่างกันแต่ก็รูส้ กึ ได้ว่าทุกคน
ตัง้ ใจฟังกันและกัน
- กลุม่ ที่ ๒ ฟังด้วยท่าทีทด่ี ี มีความเห็นใจกัน
- กลุม่ ที่ ๓ ไม่แย่งกันพูด ฟังและใช้การจดบันทึกช่วยจํา
- กลุม่ ที่ ๕ ตัง้ ใจฟัง ด้วยท่าทีของการมองตา ยิ้มน้อยๆ
- กลุม่ ที่ ๑ ทุกคนมีความตัง้ ใจ มีนอ้ งในกลุม่ ฟังภาษาไทยไม่ออก ก็มพี ใ่ี นกลุม่ ทีร่ ูภ้ าษายาวีเสนอตัว
เป็ นล่ามแปลให้ ก็ทาํ ให้เราสามารถสือ่ สารกันได้
ข้อสังเกต
ถึงแม้จะมีความแตกต่างในเรื่องภาษาแต่ภาษาก็ไม่ได้เป็ นอุปสรรคในการสือ่ สารถ้าเราเปิ ดใจก็
จะข้ามพันอุปสรรคนี้ไปได้

๕๔

กิจกรรม คลื่นสนามแม่เหล็ก
วิธีการ
ให้ผูเ้ ข้าร่วมนอนลงกับพื้น ท่านอนหงาย ฝ่ ามือวางไว้ขา้ งลําตัว ทําความรูส้ กึ กับร่างกาย ปลาย
เท้า ไล่เรื่อยมาจนถึงศีรษะ ทําความรูส้ กึ กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกายในท่าศพอาสนะ
วัตถุประสงค์ เพือ่ สร้างให้เกิดความผ่อนคลายในอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายทีผ่ ่านการตรากตรําทํางานมา
อย่างนัก ละวางเรื่องงาน เรื่องชีวติ ไว้ชวั ่ ขณะ ให้สมองส่วนบนที่เป็ นส่วนรับข้อมูลต่างๆ ได้มคี วามผ่อนคลาย
และเพือ่ แบ่งปันคลืน่ พลังของผูเ้ ข้าร่วมแต่ละคนให้แก่กนั และกัน คลืน่ ความรัก คลืน่ ความเมตตา คลืน่ ความสุข
เกม
วิธีการ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ย้ายกบ
แบ่งผูเ้ ล่นออกเป็ น ๒ กลุม่ กลุม่ ละ ๕ ทีม ทีมละ ๓ คน
ส่งตัวแทนกลุม่ ละ ๑ ทีม ยืนบนก้อนหิน
ส่งตัวแทนผูเ้ ล่นกลุม่ ละ ๑ คน
ให้ผูเ้ ล่นแต่และทีมย้ายตําแหน่ง...ให้ทมี ของตัวเองไปอยู่อกี ฝัง่ หนึ่ง
สามารถกระโดดข้ามก้อนหินได้เพียง ๑ ก้อน ห้ามข้ามตัวเอง(เหมือนการเล่นหมากข้าม)
เมือ่ เกมไม่สามารถเล่นต่อได้ ให้เปลีย่ นผูเ้ ล่น และทีมที่ไปยืนอยู่บนก้อนหิน

สิง่ ที่ได้เรียนรู ้ ได้เรียนรูก้ ารเป็ นผูน้ ํ า-ผูต้ าม, การทํางานเป็ นทีม
ข้อคิดเห็นจากเกม
- คําชี้แจงกติกา ทําให้สบั สนเข้าใจยาก จึงทําให้ฉุกคิด และคิดถึงโยงไปถึงหลักของการสานเสวนา
ดังนัน้ ในกลุม่ จึงคิดถึงการเคลือ่ นตัวแบบเป็ นมิตรกับอีกฝ่ าย ไม่เอาชนะ ผลัดกันก้าว อย่างสมดุล
- คนเราต้องเปิ ดใจยอมรับความไม่รูข้ องตัวเอง และเปิ ดใจยอมรับคนอื่นให้เขานํา บอก ถ้าเขามีความรู ้
ในเรื่องนัน้ ๆ มากกว่าเรา
- สิง่ ทีไ่ ด้รบั จากเกม ได้รบั วิธคี ิด การเรียนรูร้ ่วมกัน การยอมรับฟังผูอ้ ่นื และร่วมมือในการนําพากลุม่
ไปสู่เป้ าหมาย
- ได้เรียนรูถ้ งึ การเป็ นผูน้ าํ -ผูต้ ามโดยธรรมชาติและความสามัคคีในหมูค่ ณะ
- ได้เรียนรูถ้ งึ การสามัคคี การพยายาม การอดทน ได้ใช้ความไวของสมอง ได้สมาธิในการแก้ไขปัญหา
- ได้เรียนรูจ้ กั การผ่อนปรน แบ่งปันซึง่ กันและกัน ถ้าคิดทีจ่ ะชนะอย่างเดียวเกมจบทันที จะต้องพึง่ พา
กันทัง้ สองฝ่ าย ความไว้วางใจผูอ้ ่นื รับฟังผูอ้ ่นื
- ให้ความสามัคคี และใช้สมองในการคิด
- เป็ นเกมทีต่ อ้ งใช้ความสามัคคี และเราต้องทําความเข้าใจกับเกมเราถึงจะเล่นได้
- การถ้อยทีถอ้ ยอาศัยของแต่ละฝ่ าย
- การเปิ ดโอกาสให้อกี ฝ่ ายต้องร่วมมือกันพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
๕๕

ข้อเสีย กติกายังไม่ชดั เจนทําให้สบั สนในการเล่น เกมสร้างความงงงวย ถ้าเรายิง่ ใช้ความคิดมากเราก็จะงงมาก
และไม่ได้คาํ ตอบ ไม่ได้ทาํ ตามกติกา ผูน้ าํ เกมต้องมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ยึดกติกามากเกินไป
ข้อดี การลองผิดลองถูกต้องลงมือทําก่อนจึงจะรูว้ ่าเราพลาดตรงไหน อย่างไร และจะแก้ไขอย่างไร ยอมรับ
ความคิดเห็นผูอ้ ่นื ไม่ว่าเขาจะเป็ นใคร เพราะบางอย่างเรียนรูจ้ ากประสบการณ์และบทเรียนทีผ่ ่านมา
วันอาทิตย์ท่ี ๑๗ กันยายน ๒๕๔๙
ระฆังแห่งสติ ทําความรูส้ กึ ตัวทัว่ พร้อมอยู่กบั ปัจจุบนั เพือ่ เตรียมความพร้อมในการร่วมกิจกรรมวันนี้
ฝึ กการฟังอย่างลึกซึ้ง : ปัญหาข้อขัดแย้งในการอยู่ร่วมกันในศูนย์ฝึก
บทบาทสมมุติ (Role play) สะท้อนบทเรียนจากปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างเด็กและเยาวชนและ
เจ้าหน้าทีฯ่
วิธีการ
แบ่งกลุ่ม กลุม่ ละ ๖ คน ๔ กลุม่
ระดมปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างเด็ก-เยาวชน และเจ้าหน้าที่
เยาวชน
เจ้าหน้าที่
กิจกรรม

๑. มีเรื่องทะเลาะวิวาท น้องใหม่เข้ามาคนทีอ่ ยู่มานานก็ข่ม
แหงรังแก
๒. ผูป้ กครองไม่ค่อยมาเยีย่ ม นานๆ มาที หรือมีบางรายก็
ไม่มาเยีย่ มเลย ทําให้เหงา คิดถึงบ้าน อยากกลับบ้าน
๓. อยากได้การยอมรับในหมูเ่ พือ่ น เช่น เพือ่ นขอร้องให้
ช่วยในสิง่ ทีไ่ ม่อยากทํา แต่ก็ตอ้ งทําเพราะกลัวเพือ่ นไม่คบ
๔. ถูกจํากัดขอบเขต จํากัดบริเวณ ทํากิจกรรมซํา้ ๆ กันเป็ น
เวลานาน
๕. ทีน่ อนไม่เพียงพอ
๖. เพือ่ นบางคนมีญาติมาเยีย่ มช้า ทําให้ของใช้สว่ นตัวขาด
ไม่พอใช้ ประกอบกับเจ้าหน้าที(่ พ่อบ้าน) แจกของใช้ให้ชา้
๗. ขาดความสามัคคี
๘. อยู่ไกลบ้าน ไม่มกี าํ ลังใจ ขาดกําลังใจ กําลังใจจากบ้านที่
มีอยู่กบั ตัวก็คือ จดหมายและสมุดบันทึก แต่มกี ฎห้ามนํา
สิง่ เหล่านี้ข้นึ ไปบนหอนอน มีนอ้ งเยาวชนบางท่าน นํา
จดหมายจากทางบ้านขึ้นหอนอนแล ้วถูกพ่อบ้านยึดไป ทํา
ให้ขาดกําลังใจทีจ่ ะทําความดี และรูส้ กึ ว่าเจ้าหน้าทีไ่ ม่เข้าใจ
ความรูส้ กึ นี้

๑. ปัญหาการปิ ดบังข้อเท็จจริง ไม่กล ้าเปิ ดเผยความจริง
ข้อมูลส่วนตัว ทําให้เจ้าหน้าทีไ่ ม่สามารถวิเคราะห์ปญั หา
หรือแก้ไขปัญหาได้ตรงตามจุด
๒. เยาวชนในศูนย์ฝึกมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพือ่ น เมือ่
เจ้าหน้าทีเ่ รียกมาไกล่เกลีย่ รับปากว่าจะไม่ทะเลาะกันอีก ก็
ทะเลาะกัน เจ้าหน้าทีร่ ูส้ กึ ว่าเยาวชนไม่มคี วามจริงใจในการ
แก้ปญั หา ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
๓. ภาษา และความไม่เข้าใจในวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมพื้น
ถิน่ เป็ นอุปสรรคในการสือ่ สาร และการทําความเข้าใจ
ข้อมูลและประเด็นปัญหา เช่น ผูป้ กครองและน้องเยาวชน
บางท่านใช้ภาษาถิน่ ภาษามลายู ประกอบกับ เจ้าหน้าทีฯ่
เป็ นคนต่างถิน่ จึงทําให้การสือ่ สารเป็ นไปได้ยากลําบาก
บางครัง้ ต้องอาศัยล่ามในการสือ่ สาร จึงทําให้บางครัง้ การ
แก้ไขปัญหายังไม่ตรงประเด็น
๔. เจ้าหน้าทีม่ คี วามรูส้ กึ อยากจะช่วยน้องๆ เยาวชนแก้ไข
ปัญหา เมือ่ เกิดปัญหาขึ้นก็มาพูดคุยกัน น้องๆ ก็รบั ปาก
แต่พอน้องๆ กลับไปอยู่ในกลุม่ เพือ่ นก็ลมื สัญญาทีใ่ ห้ไว้ ทํา

๕๖

๙. รูส้ กึ ว่าบางครัง้ เจ้าหน้าทีไ่ ม่มคี วามเป็ นกลาง เช่น เมือ่
เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกัน เจ้าหน้าทีก่ ็ตดั สินลงโทษทัง้ สอง
ฝ่ าย ซึง่ อีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นผูถ้ กู กระทําก็ลกุ ขึ้นมาปกป้ อง
ตัวเอง แต่ก็โดนลงโทษด้วย
๑๐. อาหารการกินของเด็กและเยาวชนได้ไม่เท่ากัน เช่น
บางหอได้อาหารมากกว่าอีกหอหนึ่ง อยากให้ช่วยแก้ไข
ปัญหานี้
๑๑. เจ้าหน้าทีเ่ วลามารื้อค้นหอนอน ก็ไม่เก็บของเข้าทีเ่ ดิม
รื้อค้นเหมือนเป็ นขยะ เช่น บางครัง้ เจ้าหน้าทีก่ ็มานําเสื้อผ้าที่
เยาวชนต้องใส่ละหมาดไปด้วย ทําให้ไม่มเี สื้อผ้าสะอาดใส่
ละหมาด ฯลฯ

ให้เสียกําลังใจในการทํางาน
๕. เด็กและเยาวชน บางครัง้ เรียกร้องสิทธิมากเกินกว่า
อํานาจหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีจ่ ะให้ได้ ทําให้เกิดความอึดอัด
เพราะเจ้าหน้าทีก่ ็ทาํ งานอย่างเต็มทีแ่ ล ้ว
๖. เกิดการเลือกปฏิบตั กิ บั เยาวชนทีถ่ กู ย้ายมาจากสถานที่
อืน่ ทีม่ กี ารให้สทิ ธิเด็กมากกว่าทีน่ ่ี ทําให้เกิดการเรียกร้อง
สิทธิแบบเดิมทีเ่ คยได้จากทีเ่ ก่า ทําให้ลาํ บากใจ เมือ่ อธิบาย
ถึงกฎระเบียบใหม่ๆ ก็จะทําเป็ นไม่เข้าใจเพือ่ เรียกร้องสิทธิ
แบบเดิม ฯลฯ

ข้อเสนอแนะจากเยาวชน เมือ่ เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันระหว่างเยาวชน อยากให้เจ้าหน้าทีเ่ รียกคู่กรณีทงั้
สองฝ่ ายมาสอบถามถึงข้อเท็จจริง เอาผูเ้ ริ่มต้นก่อปัญหาเป็ นตัวหลัก และให้ลงโทษคนทีเ่ ป็ นผูเ้ ริ่มต้นมากกว่า
ไม่ใช่ได้รบั การลงโทษเท่ากัน
อยากใหัมกี จิ กรรมให้เด็กและเยาวชนได้มสี ่วนร่วมให้มากขึ้น เช่น มีกจิ กรรมทีส่ ามารถให้เด็กได้ผ่อน
คลาย เช่น ในบางครัง้ บางเทศกาล อยากให้มวี งดนตรีจากภายนอกมาเล่น ให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุ กกันเพือ่ เด็กและ
เยาวชนได้ไม่เครียด มีกจิ กรรมให้เด็กและเยาวชนให้เด็กและเยาวชนพบปะพูดคุยกันอย่างเข้าใจซึง่ กันและกัน
อย่างเช่น กิจกรรมสานเสวนา อยากให้อนุ ญาติให้นาํ เอาแรงบันดาลใจหรือกําลังใจขึ้นหอนอนได้ เช่น สมุดบันทึก
หรือจดหมาย
ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ อยากจะเสนอว่าถ้าจะจัดให้มกี ารคัดเลือกตัวแทนเยาวชนมาร่วมเป็ นคณะกรรมการ
ในการพิจารณาข้อปัญหาในศูนย์ฝึกฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฯ ซึง่ จะสามารถช่วยแก้ปญั หาความไม่เป็ นกลางลงได้
อาจจะคัดเลือกมาจากตัวแทนเยาวชนในหอต่างๆ ข้อเสนอนี้กาํ ลังอยู่ในขัน้ ตอนของการเตรียมการ..
เจ้าหน้าทีร่ บั ข้อเสนอจากเยาวชนไปพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ และจะได้นาํ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของ
เยาวชนไปปรึกษาพูดคุย และหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ข้อคิดเห็นเพิม่ เติมจากเยาวชน เยาวชนฯ ได้แสดงความคิดเห็นว่าเป็ นข้อเสนอแนะทีด่ ี ในการคัดสรรตัวแทน
เยาวชนร่วมเป็ นคณะกรรมการพิจารณาปัญหาของศูนย์ฝึกฯ ซึ่งเยาวชนหลายท่านได้ให้ขอ้ สังเกตว่า เพือ่ นทีถ่ ูก
เลือกเป็ นคณะกรรมการอาจจะถูกปฏิเสธจากเพือ่ นในกลุม่ และจะขาดความไว้เนื้อเชื่อใจจากเพือ่ นๆ และอาจจะ
ไม่มคี วามปลอดภัยทีจ่ ะอยู่ร่วมกับเพือ่ น ๆ และถ้ามีการจัดการในเรื่องของความปลอดภัยได้ก็ถอื เป็ นทางเลือกที่
ดีของเยาวชน

๕๗

กิจกรรม บทบาทสมมุติ(Role play) ระหว่างเจ้าหน้าที่ และเยาวชน
สานเสวนา “การสร้างสรรค์ชุมชนสันติสุขจากบทบาทและหน้าที่ของทัง้ สองฝ่ าย…ถ้าฉันเป็ น
เจ้าหน้าทีฉ่ นั จะทํา… ถ้าฉันเป็ นเยาวชนฉันจะทํา…อย่างไร
วิธีการ
แบ่งกลุ่ม ๒ กลุม่ กลุม่ เจ้าหน้าที่ ๑ กลุม่ และกลุ่มเด็กและเยาวชน ๑ กลุม่
ส่งตัวแทนผูอ้ ภิปรายกลุม่ ละ ๓ คน และส่งตัวแทนผูด้ าํ เนินรายการกลุม่ ละ ๑ คน
สรุป เยาวชนฯ ได้สะท้อนถึงปัญหาความขัดแย้งทีเ่ กิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่และเยาวชน เช่น กฏข้อบังคับการ
ห้ามสูบยา เมือ่ เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันระหว่างเยาวชน เจ้าหน้าทีล่ งโทษทัง้ สองฝ่ าย ซึง่ น้องๆ รูส้ กึ ว่าไม่
ควรจะลงโทษทัง้ สองฝ่ ายแต่ควรจะลงโทษฝ่ ายทีก่ ่อเหตุ และเมือ่ เวลาเจ้าหน้าทีไ่ ปลื้อค้นหอนอนก็มกั จะไม่เก็บ
ของกลับเข้าที่เดิมให้เรียบร้อย และกฏข้อห้ามทีไ่ ม่ให้นาํ จดหมายหรือสมุดบันทึกขึ้นไปบนหอนอน ซึง่ น้องๆ
เยาวชนก็ได้ร่วมสะท้อนทัง้ ข้อปัญหาต่างๆ และความรูส้ กึ ทีม่ อี ยู่ในใจออกมา เยาวชนได้ยกตัวอย่างกรณีความขัอ
แย้งทีเ่ กิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ เช่น มีเยาวชนคนหนึ่งกําลังจะเลิกยาเขาต้องการกําลังใจทีจ่ ะเลิกยา ทางบ้านก็ส่ง
จดหมายมาให้เป็ นกําลังใจ น้องก็ได้ยดึ จดหมายนัน้ เป็ นกําลังใจในการเลิกยา และได้นาํ จดหมายนัน้ ขึ้นหอนอน
พอเจ้าหน้าทีไ่ ปตรวจเจอจดหมายของน้อง ก็ยดึ จดหมายของน้องไป ทําให้นอ้ งสูญเสียกําลังใจที่จะเลิกยา และ
รูส้ กึ ว่า “ฉันจะเลิกยาทําไม ในเมือ่ กําลังใจไม่มอี กี ต่อไปแล้ว” เป็ นตัวอย่างหนึ่งทีเ่ ยาวชนได้สะท้อนออกมาในวง
สานเสวนา
และในส่วนของเจ้าหน้าทีก่ ็ได้ทาํ การชี้แจง และอธิบายกฏข้อบังคับต่างๆ ว่าตัง้ ขึ้นมาเพือ่ อะไร และก็จะ
ได้นาํ สิง่ ทีน่ อ้ งๆ สะท้อนและแสดงความรูส้ กึ ตลอดจนข้อเรียกร้องต่างๆ ออกมาไปร่วมพิจารณาแก้ไขต่อไป ซึ่ง
เจ้าหน้าทีไ่ ด้ยกตัวอย่างการนําของขึ้นไปบนหานอนทางเจ้าหน้าที่จะรับไปพิจารณา แต่ขอให้เยาวชนยอมรับกฏ
กติกาที่ทางศูนย์ฯ ตัง้ ขึ้นมา ซึง่ กฏกติกาต่างๆ ที่ตงั้ ขึ้นมานัน้ เจ้าหน้าที่ฯ ไม่ได้ตงั้ ขึ้นมาแบบลอยๆ ไม่มเี หตุผล
แต่ยดึ ถึงประโยชน์และความปลอดภัยของเยาวชนเป็ นหลัก
ซึง่ น้องๆ ทุกคนมีลอ็ กเกอร์เป็ นของตัวเองก็
อยากจะให้นอ้ งๆ ใช้ประโยชน์จากล็อกเกอร์ให้มากทีส่ ุด ของทุกอย่างทีม่ คี วามสําคัญกับเราก็ขอให้เก็บเอาไว้ทล่ี ็
อกเกอร์ ก็จะช่วยแก้ปญั หาได้ส่วนหนึ่ง หรือไม่กอ็ าจจะนํามาฝากไว้กบั เจ้าหน้าที่ทเ่ี รารูส้ กึ ไว้วางใจก็ได้
เจ้าหน้าทีท่ ุกคนที่ปฏิบตั งิ านในศูนย์ฝึก และสถานพินิจฯ ล้วนตัง้ มันอยู
่ ่ในปรัชญาและแนวคิดในการ
ทํางานทีจ่ ะช่วยเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม บําบัด แก้ไขฟื้ นฟู พฤติกรรมของเด็กและเยาวชนทีไ่ ด้เข้ามาอยู่ใน
สถานที่แห่งได้ ให้ได้กลับไปยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและมีความภาคภูมใิ จ เจ้าหน้าทีท่ ุกคนตระหนักใน
บทบาทนี้ เจ้าหน้าทีไ่ ม่มเี จตนาที่กกั ขังน้องๆ ให้อยู่ทน่ี ่ีนานๆ เกินกว่าทีศ่ าลสัง่ ถ้าน้องๆ ปฏิบตั ติ นอย่างเคร่งครัด
ไม่ทาํ ผิดระเบียบน้องก็จะได้รบั การเสนอชื่อออกก่อนกําหนด หรือปล่อยขัน้ ตํา่ ได้ การอยู่ร่วมกันตรงนี้ อย่างมี
ความสุข มีความปลอดภัย เราไม่ไปทําร้ายคนอื่น คนอื่นก็จะไม่มาทําร้ายเรา เจ้าหน้าทีก่ จ็ ะไม่ลงโทษเรา อิสรภาพ
ก็เข้ามาหาเรา
วิทยากร
เรื่องกระบวนการพวกเราได้ทาํ กันได้อย่างดี ได้ฟงั กันอย่างลึกซึ้งเป็ นวิธีการทีเ่ ป็ นสันติวธิ ี เมือ่
เกิดปัญหาก็มาพูดคุยกัน กระบวนการสานเสวนาถ้าน้องๆ ได้ร่วมกันทําได้มกี ารฟังอย่างลึกซึ้ง ถึงแม้ว่าฝ่ าย
เยาวชนผูพ้ ดู จะมีจาํ นวนน้อยกว่าเจ้าหน้าที่ แต่นอ้ งๆ ก็ได้มกี ารเตรียมข้อมูลจากเพือ่ นๆ มาเป็ นอย่างดี เราได้ฟงั
๕๘

เหตุผลของแต่ละฝ่ าย สิง่ ทีน่ อ้ งๆ ได้สะท้อนออกมาจะเข้าไปสู่คณะกรรมการ เราได้ทางออกที่ดีหลายทางเลย เช่น
เมือ่ ไหร่ก็ตามทีจ่ ะเริ่มมีปญั หาระหว่างหอเราจะมาจัดกระบวนการสานเสวนา เอาคนทีม่ ปี ญั หากันมาคุยกัน เมือ่
ความขัดแย้งเกิดขึ้นเราจะนําคนทีม่ คี วามขัดแย้งนัน้ มาคุยกันและบอกว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ มีอาจารย์หมอประเวศ
วะสี เคยเสนอว่า เราน่าจะมีวนั “อภัยแห่งชาติ” ระหว่างคนทีม่ คี วามขัดแย้งกัน แต่เรายังจัดไม่ได้ แต่ทน่ี ่ีอาจจะ
จัดได้ก่อน นําหน้าสังคมส่วนใหญ่เลยว่า วันอภัยสถานพินิจเด็กฯ เป็ นต้น คือเอาคนทีก่ าํ ลังมีปญั หากันมานัง่ คุย
กัน สิง่ ทีอ่ ดึ อัด คับข้องใจระหว่างกันคืออะไรมานัง่ คุยกันระหว่างสองฝ่ าย เราจะฟังโดยผ่านกระบวนการสาน
เสวนา เสร็จแล้วเราจะได้อภัยและมาเริ่มต้นกันใหม่
กระบวนกร
ในฐานะทีเ่ ป็ นกระบวนกรสังเกตกระบวนการเรียนรูข้ องกลุม่ รูส้ กึ ว่าเราพร้อมทีจ่ ะเรียนรู ้
ร่วมกัน น้องๆ เยาวชนอาจจะไม่จาํ เป็ นทีจ่ ะเปิ ดเผยความในใจ แต่นอ้ งๆ ก็ได้เปิ ดเผยออกมา แสดงให้เห็นว่าเมือ่
เราเกิดกระบวนการการเรียนรูแ้ ล้ว ทําให้เกิดความไว้วางใจกันและกันและไม่มวี าระซ่อนเร้น เราเป็ นพีเ่ ป็ นน้องกัน
ไม่มใี ครหวังร้ายกับเรา ส่วนเจ้าหน้าที่ต่างก็มภี าระที่ตวั เองจะต้องรับผิดชอบทัง้ ในส่วนของครอบครัว และบทบาท
หน้าที่ของการทํางานกับน้องๆ ที่ถอื ว่าสถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นบ้านหลังหนึ่ง และก็มเี ป้ าหมายว่าอยากให้บา้ นหลังนี้มี
ความสุข ทุกคนทีอ่ ยู่บา้ นหลังนี้มคี วามสุขร่วมกัน ซึง่ กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี ราได้เรียนรูร้ ่วมกันในสามวันนี้ จะเป็ น
จุดเปลีย่ นที่ทาํ ให้พวกเราทีอ่ ยู่ท่นี ่ีเกิดแรงบันดาลใจทีจ่ ะทําให้สถานพินิจฯ หรือศูนย์ฝึกฯ ทัว่ ๆ ไปนําไปเป็ น
ตัวอย่างทีด่ ีได้ พวกเราได้มานัง่ คุยกันอย่างไม่มวี าระซ่อนเร้น มีความจริงใจให้กนั มีความซือ่ สัตย์ เปิ ดเผยเพือ่ ให้
เกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน ทุกคนได้เปิ ดพื้นทีแ่ ห่งการเรียนรูร้ ่วมกันซึง่ นับเป็ นจุดเปลีย่ นทีด่ ีในการอยู่ร่วมกันและ
เรียนรูร้ ่วมกันทุกท่าน
ผูเ้ ข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรูส้ กึ จากการร่วมกิจกรรมใน ๓ วันนี้
- ขอขอบคุณกระบวนการสานเสวนาทีไ่ ด้มาร่วมแลกเปลีย่ นกับน้องๆ เยาวชน ซึง่ จะได้นาํ ข้อคิดเห็น
จากน้องๆ และจากเพือ่ นร่วมงานนําไปสร้างสรรค์การทํางานต่อไป
- ได้ทราบข้อปัญหาต่าง ๆ ของเยาวชน จะนําเอาไปปรับใช้กบั ทีจ่ งั หวัดสตูลต่อไป
- ได้แลกเปลีย่ นมุมมอง ได้เห็นความคิด ความต้องการของน้องๆ เยาวชน
- การอยู่ร่วมกันการรับฟังเป็ นสิง่ สําคัญและมีประโยชน์
- ได้รบั ความรู ้ จะนําไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน
- ได้รูว้ ่าเจ้าหน้าที่ ฯ มีความซือ่ สัตย์จริงใจในการแก้ไขปัญหา ศาสนาช่วยเราได้
- สานเสวนาเป็ นกระบวนการทีด่ ี ทําให้ได้ฟงั ผูอ้ ่นื มากขึ้น มีความไว้วางใจ เชื่อใจ เขามีความเป็ น
มนุ ษย์เหมือนเรา จะนําไปปรับใช้ในชีวติ และการทํางาน
- ได้เรียนรูม้ ากขึ้น เข้าใจความคิดของเยาวชนมากขึ้นว่าคิดอย่างไร แต่ละคนมีความจริงใจในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน

๕๙
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-

-

-

-

-

ดีใจทีไ่ ด้ร่วมสานเสวนากับเยาวชน ดีใจมากทีเ่ ยาวชนได้บอกเล่าความรูส้ กึ บอกถึงความต้องการ
ของตัวเอง ขอเป็ นกําลังใจให้ทุกคน สิง่ ทีเ่ จ้าหน้าทีท่ าํ เป็ นการช่วยป้ องกันไม่ให้นอ้ งเยาวชนทําผิด
ซํา้ อีก ถ้าน้องทําผิดนัน่ แสดงถึงความล้มเหลวในการทํางานของเจ้าหน้าที่
ดีใจทีไ่ ด้มาเข้าร่วมในกระบวนการสานเสวนา
ข้อคิด ความรุนแรงไม่สามารถยุตคิ วามรุนแรงได้ จะนําไปใช้กบั เยาวชน ทําความเข้าใจและการ
พูดคุยกับเยาวชนให้มากขึ้น ซึง่ ในแต่ละวันเราได้เจอกันทุกวันแต่เราไม่ได้สอบถามถึงความทุกข์
ความสุขของกันและกัน ก็จะนํากระบวนการนี้ไปใช้
ขอบคุณทีไ่ ด้เรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน
ขอบคุณศูนย์ฯ ทีจ่ ดั ให้มกี จิ กรรมนี้ข้นึ มีคุณค่าอย่างยิง่ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ต้องยืนอยู่บน
พื้นฐานของความเข้าใจกัน นับเป็ นจุดเริ่มต้นทีด่ ีทน่ี อ้ งๆ เยาวชนบอกความในใจของตัวเอง บอก
ความต้องการของตัวเอง
มาในฐานะแม่คนหนึ่ง รอคอยที่จะให้ลูกๆ กลับคืนสู่สงั คม เราสามารถสร้างสรรค์สงั คมทีด่ ีร่วมกัน
สังคมทีม่ คี วามดดี ความงาม ทัง้ ทีน่ ่ีและที่บา้ นของเรา เรามีโอกาสทีด่ ีทไ่ี ด้เรียนรูส้ ง่ิ ต่างๆ ณ ทีน่ ่ี
ขอชื่นชม เจ้าหน้าที่ทกุ คนทีม่ หี วั ใจทีย่ ง่ิ ใหญ่มาก มีลูกศิษย์ทม่ี คี วามแตกต่างหลากหลาย ขอบคุณ
ทีไ่ ด้ให้มาเรียนรูส้ ง่ิ ต่างๆ ทีน่ ่ี มันเป็ นความยิง่ ใหญ่มากๆ
ขอบคุณทุกๆ ท่านทีอ่ ยู่ทน่ี ่ีท่ไี ด้ให้ความรู ้ ประสบการณ์ใหม่ๆ ทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกัน
ทํางานทีน่ ่ีมากว่า ๑๐ ปี เป็ นความผูกพันธ์ลกึ ๆ เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงอะไรหลายๆ อย่างที่
เกิดขึ้น อยากให้หอ้ งเรียนนี้เป็ นห้องของการสานเสวนา การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งน่าจะมีการ
ยกระดับไปในทางทีด่ ขี ้นึ เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาจะทําอย่างไรให้เรามีความสุขร่วมกัน
ดีใจ ทําให้ปญั หาของเด็กและเยาวชนทําความเข้าใจกันอย่างมีเหตุผล
เห็นถึงปัญหา และเข้าใจปัญหามากขึ้น
ขอขอบคุณ ที่ทาํ ให้กล้าเปิ ดใจบอกเล่าถึงปัญหาที่ไม่อยากบอก อยากให้มกี จิ กรรมแบบนี้อกี เพือ่ จะ
ได้ช่วยปรับความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ระหว่างเยาวชน และเจ้าหน้าที่ ให้ได้เข้าใจกัน
รูจ้ กั ระงับอารมณ์ตวั เอง เพือ่ ฟังคนอื่นมากขึ้น
ได้แลกเปลีย่ นปัญหากับเพือ่ น รับรูค้ วามรูส้ กึ ของเพือ่ น
รูว้ ่าเวลาทีเ่ ราทําผิด คุณครูมคี วามจริงใจและคิดมากในการแก้ไขปัญหาให้พวกเรา
รูส้ กึ ดีทไ่ี ด้แลกเปลีย่ นปัญหา ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับความเป็ นอยู่ของเพือ่ นและครู
สนุ กมากครับ
ได้ความรูม้ ากครับ
ประทับใจที่ได้ระบายความรูส้ กึ ถ้ามีปญั หาก็จะระบายออกมาให้ฟงั
ดีใจทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมทําให้ได้ปรับการพูดคุยกับเพือ่ น
ได้เกิดการเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ จะนําไปใช้ในชีวติ ข้างหน้า ขอบคุณพีๆ่ ครู อาจารย์ทุกท่าน
ดีใจทีไ่ ด้ร่วมกิจกรรม อยากให้มกี จิ กรรมแบบนี้อีก
๖๐

ขอขอบคุณวิทยากร ทีไ่ ด้นาํ กระบวนการสานเสวนามาสู่ ณ ที่แห่งนี้
สรุป ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ซึง่ ประกอบด้วย เยาวชนในศูนย์ฝึกฯ ครู เจ้าหน้าที่ จากสถานพินิจฯ และ
ศูนย์ฝึกอบรมฯ ในเขต ๕ จังหวัดชายแดนใต้ ซึง่ เจ้าหน้าทีฯ่ ได้ร่วมแลกเปลีย่ นถึงความรูส้ กึ ความอึดอัด ปัญหา
ในการทํางานกับเยาวชนและผูป้ กครอง ขณะเดียวกันเยาวชนในศูนย์ฝึกก็ได้ร่วมสะท้อนถึงความรูส้ กึ และความ
ต้องการต่างๆ ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ฯลฯ ของตนเอง ซึง่ ทัง้ สองฝ่ ายต่างได้รบั และแลกเปลีย่ นข้อมูลในฝ่ ายต่าง ๆ
ทําให้ทงั้ สองฝ่ ายเห็นถึงปัญหาทีเ่ กิดขึ้นร่วมกัน อันจะนําไปสู่ความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต
-

กิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรูผ้ ่านไปรษณี ยบัตร
นายสุรศักดิ์ ขาวด่านเหนื อ (ทราย)
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ ขอให้มคี วามสุขน่ ะ
นายอดิสรณ์ อาแด(สรณ์)
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ ขอให้พๆ่ี ทุกคน ทุกท่านมีแต่ความสุข อยากขอบคุณมากทีม่ าร่วมกิจกรรมสานเสวนา ให้มคี วามรู ้
ประสบการณ์ท่ดี ี
นายวทัญ�ู ธนิ กลุ
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ อยากให้ทุกๆ คนที่บา้ นคอยให้กาํ ลังใจผม
นายศักดิ์ชยั ทองอินทร์(บิ๊ก)
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ
สบายดีหรือเปล่า คิดถึงใครอยู่ก็ขอให้มคี วามสุขมากๆ น่ะ ต้องการมีคนคิดถึงหรือเปล่าจ๊ะ
ต้องการให้แฟนกับมาพบกันใหม่ ครับ ขอให้พๆ่ี ทุกคนมีความสุขมากๆ นะครับ เพราะว่า
น้องคนนี้เป็ นห่วงพีๆ่ ทุกคนเลย และขอขอบคุณพีๆ่ ทีท่ าํ ให้ผมใจเย็น รูจ้ กั ฟังผูอ้ ่นื มากขึ้น
“ผมรักพีๆ่ ทุกคนมากครับ”
นายวสันต์ ภูเ่ รือง
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ
ไม่นานก็หลุดแล้วนะ เราต้องทําตัวดีๆ นะ เราต้องสัญญากับตัวเอง รักตัวเองมากทีส่ ุดในโลก

๖๑

นายธีรวัฒน์ สิทธิไตรย์ (เอก)
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ เอกทีน่ ่ารัก ขอให้มคี วามสุขมากๆ นะ รักษาสุขภาพให้ดๆี นะ
นายอัครเดช เชษฐามาต(ซัน)
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ
รูส้ กึ ดีใจมากทีม่ กี จิ กรรมดีๆ แบบนี้ ทําให้ผมได้ระบายความรูส้ กึ และได้ทราบถึงปัญหาให้กบั
เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั ทราบ ทําให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น สุดท้ายนี้ผมหวังว่าคงจะมีกจิ กรรมนี้อกี
“ผมจะคอยนะ”
นายณัฐพล วัฒนะ
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ
ทีผ่ มได้เข้ามาอยู่ในนี้ทาํ ให้ผมคิดได้ และทีผ่ ่านๆ มาทีผ่ มเคยทําผิดกับพ่อ-แม่ ผมอยากบอก
ว่า “ขอโทษครับ” และผมจะกลับไปเป็ นเด็กดีครับ
นายปิ ยะพงศ์ ถาวรจิตต์(มัน)
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ
ถึง...มัน ขอให้พบกับสิง่ ที่สมปรารถนาเร็วนี้น่ะ และขอให้สมหวัง ดัง่ ใจกับสิง่ ทีเ่ รากําลังรอ
คอยอยู่ในตอนนี้ จะขอเป็ นกําลังใจให้เสมอนะ วันข้างหน้ารอเราอยู่
คุณกรรณิ การ์ พุกศร
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ
to…Took ดูแลตัวเองดี ดี นะ ไม่มอี ะไรที่ทาํ ได้เสร็จในเวลาอันรวดเร็วอดทนนะ สูต้ ่อไป
ทาเคชิ
นายโชติรตั นะ ชัยสงคราม (Wap)
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ
แด่...wap ขอให้มคี วามสุข ตัง้ ใจเรียนให้จบ จะได้เลี้ยงพ่อ-แม่ ให้สบาย ไม่เจ็บ-ไม่ไข้ออก
จากทีน่ ่ีไปเป็ น “คนดี” สํานึกแล้วครับ
นายอดิสรณ์ มะเย็ง(ซัง)
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
๖๒

ข้อความ

ผมอยู่ในนี้รูส้ กึ คิดถึงพ่อแม่ของผมเอง ผมคิดถึงก็ทาํ อะไรไม่ได้เพราะผมอยู่ในนี้รูส้ กึ เสีย
อนาคตมากเลยครับ

นายบีดราเฮง หะราตี(เฮง)
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ
To…เฮง ขอให้มคี วามสุขนะ ค้นหาสิง่ ดีๆ ให้เจอ เป็ นเด็กดีจะได้กลับบ้านเร็วๆ คิดถึงบ้าน
ครับ ผมจะเป็ นเด็กดีของพ่อ-แม่ และคุณครูทกุ คน
นายสันติ ดอเลาะ
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ
ผมรูส้ กึ ดีใจทีม่ พี ๆ่ี มาทํากิจกรรมให้ผมได้เรียนรูก้ บั สิง่ ทีไ่ ม่เคยเรียนมาก่อนเลย แต่ผม
สัญญาว่าผมจะนําไปใช้ในวันข้างหน้า ผมอยากให้มกี จิ กรรมอีกเพราะผมรูส้ กึ ดี สนุ กมากทีไ่ ด้
เข้าเรียนการสานเสวนา สุดท้ายอยากขอให้พม่ี คี วามสุขและเจริญๆ ผมคอยให้กาํ ลังใจอยู่
เสมอ
นายอะสามัน สะนะ
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ
ผมดีใจมาก ทีไ่ ด้รูจ้ กั กับครูสอนเสวนา ผมขอขอบพระคุณอย่างยิง่ และขอให้ครูเดินทางโดย
สวัสดิภาพ และขอให้มกี จิ กรรมสานเสวนาอีกครัง้ สุดท้ายนี้ ขอให้ครูรกั ษาสุขภาพด้วยนะ
ครับ
นายวิทยา อาแว
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ
ผมประทับใจมาก ทีค่ รูสอนเสวนามาเปิ ดกิจกรรม ถ้าไม่มกี จิ กรรมนี้ผมคงไม่ได้ระบาย
ความรูส้ กึ ในใจให้ครูทกุ ท่านได้ทราบ ได้แก้ไขปัญหา แล้วมีความประทับใจทีค่ รูสอนสาน
เสวนา ให้เยาวชนมีสทิ ธิทจ่ี ะเสนอเรื่องต่างๆ ประทับใจมาก ท้ายนี้ อยากให้มกี ารเสวนาต่อไป
จากใจจริงนะครับ แล้วขอให้ครูกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ... ขอบคุณครับ
นายอับรมเฮง ยูซุฟ
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐

๖๓

ข้อความ

ผมรูส้ กึ ดีใจมาก ทีม่ โี ครงการหรือกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนฯ ทํา
ให้ผมได้เรียนรูอ้ ะไรทีด่ ๆี อีกหลายอย่างทีผ่ มยังไม่รู ้ และทีส่ าํ คัญ ผมอยากให้มกี จิ กรรมดีๆ
แบบนี้อกี ต่อไป ครับ ขอขอบคุณอาจารย์ทกุ ท่านครับ

นางสาวรนัชญา ฉาบเพ็ชร
ที่อยู่
เลขที่ ๓๘ หมู่ ๙ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจติ ร ๖๖๑๓๐
ข้อความ
รูส้ กึ ดีใจเป็ นอย่างยิง่ ในการได้เข้าร่วมการสานเสวนาครัง้ ที่ ๒ ทําให้ได้เกิดการเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ๆ
เพิม่ ขึ้น เป็ นต้นว่าการรับรูถ้ งึ ปัญหาเด็กและเยาวชนทีม่ คี วามขัดแย้งกับเพือ่ นๆ ความเป็ นอยู่ท่ี
ทําให้เกิดความลําบากใจทีต่ อ้ งทําในสิง่ ที่ตนคิดว่าไม่ดี แต่ตอ้ งทําเพราะความอยู่รอด ความ
คิดเห็นของเด็กๆ ทีม่ ตี ่อเจ้าหน้าทีพ่ ร้อมกับเรียนรูค้ วามคิดของเจ้าหน้าที่ดว้ ยกันว่ามีมมุ มอง
ความคิดเห็นต่างๆ ทําให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาได้หลายแนวทาง โดยเฉพาะกติกาของ
การสานเสนาทีท่ าํ ให้เรายอมรับฟังผูอ้ ่นื มากขึ้นและความเท่าเทียมกัน ความไว้วางใจกัน ฯลฯ
นายอาดีลา บาเกาะ
ที่อยู่
สถานพินิจฯ ปัตตานี ถ.ปากนํา้ -มอ. ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
ข้อความ
ถือเป็ นนิมติ หมายทีด่ ี ทีม่ วี ธิ กี ารเสริมสร้างความสัมพันธ์ทด่ี ี ด้วยวิธสี านเสวนาโดยฌฉพาะ
อย่างยิง่ การที่นาํ เจ้าหน้าทีม่ าร่วมสานเสวนากับเยาวชน ซึง่ เป็ นการเปิ ดประตูในหนึ่งไปสู่อกี
ประตูใจหนึ่ง ได้เห็นศักยภาพของเยาวชน ดีใจจัง ได้เพิม่ ทักษะของตัวเอง ฟังตัวเองมากขึ้น
มีความสุข
นางสาวปาตีเมาะ ยูโซ๊ะ (เมาะ)
ที่อยู่
สถานพินิจฯ ปัตตานี ถ.ปากนํา้ -มอ. ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
ข้อความ
ดีจยั ค่ะ ที่ทาํ ให้รูว้ ่าการสานเสวนาเป็ นอีกวิธหี นึ่งในการแก้ไขปัญหาในครอบครัว การทํางาน
และสังคม
นายแวรีตวน แวอูเซ็ง(วัง)
ที่อยู่
เลขที่ ๘๙/๑๓ หมู่ ๑ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๙๖๑๒๐
ข้อความ
การทีผ่ มได้เข้าร่วมกิจกรรมสานเสวนาทําให้ผมรูส้ กึ ถึงการเปลีย่ นแปลงของตัวเอง ทําให้เป็ น
คนใจกว้างมีเหตุผล พอทีจ่ ะรับฟังเหตุผลผูอ้ ่นื หากเป็ นไปได้ผมอยากเข้าร่วมสานเสวนาอีก
ผมขอขอบคุณพีป่ าและพีจ่ าด้วย และผมอยากให้พ่ปี าส่งจดหมายพูดคุยกับผมด้วย หากมี
กิจกรรมอยากให้ผมเข้าร่วมผมก็ยนิ ดีทจ่ี ะเข้าร่วม

๖๔

นายราเหม หวีนุ่ม
ที่อยู่
สถานพินิจฯ สตูล ๔๙๘ หมู่ ๖ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐
ข้อความ คุณเชื่อหรือไม่ว่าตัวคุณสามารถสร้างสังคมทีส่ มดุลได้
นางสาวธรรมศาสตร์ โสตถิพนั ธุ(์ ปอ)
ที่อยู่
เลขที่ ๑๓๑/๘๙ หมู่ ๘ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ
เวลาจะผ่านไปอีก ๑ ปี แล้วนะ ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงตัวเองในส่วนทีบ่ กพร่องไปได้แค่ไหน
แล้ว ลองทบทวนตัวเองดูนะ ชีวติ ของปอมีโอกาสและต้นทุนดีๆ มากมายจนเหลือเฟื อด้วยซํา้
ใช้มนั คุม้ หรือเปล่ากับวันเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆ จงเริ่มต้นซะตัง้ แต่วนั นี้(ไม่ใช่พรุ่งนี้) ด้วยรัก
และหวังดีอย่างสุดซึ้ง...
นางพรรณิ ภา โสตถิพนั ธุ(์ พีห่ นู )
ที่อยู่
เลขที่ ๑๓๑/๘๙ หมู่ ๘ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ
คิดว่า “สานเสวนา” เป็ นเรื่องสําคัญมาก สําหรับคนยุคนี้ ทีไ่ ม่ค่อยมีโอกาสพูดคุย และฟังกัน
อย่างลึกซึ้ง แนวคิดทีไ่ ด้ใน ๓ วันนี้ มีประโยชน์มากสําหรับพวกเราทุกคนที่ทาํ งานเพือ่ ให้
สังคมมีสนั ติสุขค่ะ ขอให้คุณพรรณิภานําไปใช้ให้มากทีส่ ุดนะค่ะ
นางสาวมัสตรี ยะภา
ที่อยู่
สถานพินิจฯ นราธิวาส ศูนย์ราชการบ้านปลักปลา ต.ลําภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ๙๖๐๐๐
ข้อความ
ดีใจทีไ่ ด้ร่วมสานเสวนาอีกครัง้ หลังจากทีเ่ คยทําครัง้ แรกกับเครือข่ายชุมชน กับอาจารย์ปรีดา
ในฐานะผูท้ ท่ี าํ งานกับเด็กและเยาวชน คิดว่าการได้ร่วมสานเสวนากับเด็กๆ ทําให้ได้เรียนรู ้
มากขึ้น และเข้าใจปัญหาในการทํางานทัง้ ในส่วนของเจ้าหน้าที่กบั เด็ก และเด็กกับเด็กเอง
รวมทัง้ ตัวเองจะได้นาํ ไปปรับใช้ในการทํางานมากขึ้น และจะนําไปสานต่อในเรื่องการสาน
เสวนาในโอกาสต่อๆ ไป
นายธฤต โตวอน(ตัม้ )
ที่อยู่
ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๙ จังหวัดสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ ถึง...ตัม้ ขอให้สมหวังในทุกสิง่ ที่คิด ทัง้ เรื่องความรัก และขอให้หลุดเร็ว
นายรัฏฐา เนตรสว่าง
ที่อยู่
เลขที่ ๕๓-๕๓/๑ ถ.อุตสาหกรรม ต.สะตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
ข้อความ อยากได้หนังสือดีๆ ซักเล่ม
๖๕

นางสาวมลิวลั ย์ ศรีเครือแก้ว
ที่อยู่
เลขที่ ๖๔/๑ ถ.ราชดําเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
ข้อความ ขอให้มคี วามสุข และโชคดีตลอดไป
นางสาวกันยาพร สุวรรณโชติ
ที่อยู่
เลขที่ ๕๐๐/๔ หมู่ ๖ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐
ข้อความ ขอให้มคี วามสุข และโชคดีตลอดไป

๖๖

กิจกรรมที่ ๒

สรุปโครงการติดตามประเมินผลการสานเสวนาเพือ่ แก้ปญั หาที่ท้ งิ ขยะของชาวบ้านควนโนรี
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ และ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
องค์กรร่วมจัด
โครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชน
เพือ่ สุขภาวะของบุคคลและชุมชน มูลนิธสิ าธารณสุขแห่งชาติ
โครงการสานเสวนาเพือ่ ป้ องกันและลดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันศุกร์ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙
๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ดูสถานทีฝ่ ึ กอบรม ณ โรงเรียนตาดีกา บ้านพรุจูด
วันเสาวร์ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงเรียนตาดีกา บ้านพรุจูด ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.
กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่าม แนะนําทีมวิทยากรและทีมทํางาน
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม เขียนความกังวลลงบน Post it
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
กิจกรรม แนะนําตัว ชื่ออะไร มาจากไหน ประกอบอาชีพอะไร
ทบทวนกติกาสานเสวนา...ปัญหาขยะควนโนรีจากครัง้ ทีแ่ ล้ว...
กิจกรรม เสริมสร้างการทํางานเป็ นกลุ่ม และความสามัคคี
กิจกรรม ฟังอย่างลึกซึ้งเพือ่ ทําความรูจ้ กั กันให้มากขึ้น “ความภูมิใจของฉันในช่วง
๓ ปี ท่ผี ่านมา”
๑๒.๐๐-๑๓.๓๐ น.
พัก
๑๓.๓๐-๑๕.๐๐
กิจกรรม การฟังอย่างลึกซึ้ง:ปัญหาอุปสรรคของการจัดการปัญหาขยะทีก่ าํ ลังเผชิญ
อยู่และความมุง่ หวังในอนาคต
วันอาทิตย์ท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.
กติกาสานเสวนา
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม ความสัมพันธ์ของสรรพสิง่
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
การสานเสวนา “การแก้ปญั หาขยะ..ควนโนรีจากอดีตถึงปัจจุบนั ”
๑๒.๐๐ น.
ปิ ดการสานเสวนา

๖๗

วันศุกร์ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙
คณะทํางานได้เดินทางลงไปดูสถานทีก่ ารจัดกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนตาดีกา บ้านพรุจูด ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.
ปัตตานี และดูสถานที่ท่ที ้ งิ ขยะบ้านควนโนรี เพือ่ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจากการสานเสวนาครัง้
ก่อน ซึง่ ทราบจากโต๊ะอิหม่ามว่า ทางเทศบาลนาประดู่ไม่ได้นาํ ขยะมาทิ้งประมาณ ๖ เดือนกว่าแล้ว และทาง
เทศบาลได้นาํ จุลนิ ทรีย ์ EM มาราดกองขยะ ทําให้ขยะบางส่วนย่อยสลายไปแต่กม็ ขี ยะอีกเป็ นจํานวนมากที่ยงั คง
อยู่
วันเสาร์ท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงเรียนตาดีกา บ้านพรุจูด ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
กิจกรรมภาคเช้า
เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนยาง ซึง่ จะต้องไปกรีดยางแต่เช้ามืด จึงทําให้ไม่สามารถ
มาร่วมกิจกรรมได้ตรงตามเวลาทีก่ าํ หนด จึงได้เลือ่ นเวลาออกไปให้มคี วามเหมาะสมกับวีถชี วี ติ ปกติของชาวบ้าน
ทีป่ ระกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยชาวบ้านได้เริ่มทยอยมาร่วมลงทะเบียนเวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. เศษ มี
จํานวนกว่า ๖๐ คน และมีอาจารย์ดา้ นกฎหมายจากมหาวิทยาลัยสงขลา ๑ ท่านคือมาร่วมเป็ นวิทยากรให้
คําแนะนําด้านกฎหมาย และนักสิง่ แวดล้อมจากเทศบาลนครปัตตานี ๑ ท่านมาร่วมเป็ นวิทยากรให้ความรูด้ า้ น
สิง่ แวดล้อม จนกระทัง่ ชาวบ้านมาพร้อมเพรียงกันแล้วแต่ตวั แทนจากฝ่ ายเทศบาลนาประดู่ยงั มาไม่ถงึ เนื่องจาก
ติดประชุมของเทศบาลฯ คณะทํางานฯ จึงปรึกษาร่วมกับชาวบ้านว่าจะรอตัวแทนฝ่ ายเทศบาลหรือว่าเริ่มกิจกรรม
โดยที่ไม่มตี วั แทนจากฝ่ ายเทศบาล ซึง่ คณะทํางานและชาวบ้านสรุปร่วมกันว่าให้เริ่มกิจกรรมฯ ได้เลย
คุณสมพร สังข์สมบูรณ์ หนึ่งในคณะทํางาน ได้กล่าวต้อนรับชาวบ้าน และแนะนําความเป็ นมาของโครงการฯ
และได้กล่าวขออภัยผูเ้ ข้าร่วมทีไ่ ด้มาจัดกิจกรรมในช่วงเดือนรอมาดอนหรือช่วงถือศีลอดของพี่นอ้ งชาวไทย
มุสลิม
ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา วิทยากรสานเสวนาได้กล่าวแนะนําตัว แนะนํากระบวนกร ดร.จารุพรรณ
กุลดิลก และคณะทํางาน กล่าวถึงความเป็ นมาและงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล
เพือ่ นําเข้าสู่กระบวนการสานเสวนาดังต่อไปนี้
กิจกรรม เขียนความกังวลลงบน Post it
วัตถุประสงค์ เพือ่ เขียนความกังวลฝากไว้บน post it เพือ่ จะได้ร่วมกิจกรรมโดยทีไ่ ม่ตอ้ งกังวลในเรื่องต่างๆ
ความกังกลที่ฝากไว้
♣ กลัวโครงการฯ จะไม่สาํ เร็จ
♣ กังวลว่าเทศบาลนาประดู่จะไม่ขายทีด่ นิ คืน
♣ กลัวฝนตกจะกรีดยางไม่ได้ทาํ ให้ขาดรายได้
♣ การประชุมครัง้ นี้จะลุลว่ งด้วยดีหรือไม่
๖๘
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ดีใจทีม่ คี นดีๆ มาช่วยเหลือพีน่ อ้ งของเรา ในเมืองไทยยังมีคนดีๆ
ตอนนี้ราคายางลดลง พวกชาวสวนยางกังวลมาก
ดีใจทีค่ นกรุงเทพฯ ไม่ระแวงคนใต้
กลัวทางเทศบาลนาประดู่จะสร้างปัญหา
อยากให้เทศบาลนาประดู่เข้าใจพีน่ อ้ ง และไม่ระแวงซึง่ กันและกันเพือ่ ความสมานฉันท์
ควนโนรีจะปลอดกองขยะ
สบายใจดี ไม่มกี งั วล
กังวลว่าจะทํานาไม่ได้เพราะนํา้ เสีย
ห่วงจะทําไก่
กังวลว่าเทศบาลนาประดู่จะมาทิ้งขยะอีก
ขยะกองใหญ่จะทําอย่างไร
คิดถึงลูกๆ หลานๆ
กลัววัวทีบ่ า้ นขาดไปกินสวนข้างบ้าน
จะแก้ปญั หาขยะทีค่ วนโนรีได้หรือไม่

กิจกรรม แนะนํ าตัวสัน้ ๆ มาจากไหน ชื่ออะไร ทําอาชีพอะไร
ชาวบ้านและคณะทํางานได้กล่าวแนะนําตัวสัน้ ๆ ซึง่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวน
ยาง ทํานา เผาข้าวหลาม ซ่อมมอเตอร์ไซด์ เป็ นแม่บา้ น
วิทยากร ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
วันนี้ทเ่ี รามาพบกันก็เรื่องปัญหาขยะ ทีเ่ ราต่างรูก้ นั ดีว่าเป็ น
อย่างไร แต่ว่าเครื่องมือทีเ่ ราจะมาพูดคุยแสดงความคิดเห็น เราจะใช้เครื่องมือทีเ่ รียกว่าสานเสวนา คือการทีเ่ รา
อยู่ร่วมกันมากกว่า ๒ คนขึ้นไป บางครัง้ ถ้าเรามีความคิดต่างกันไม่เป็ นไร เราสามารถทีจ่ ะฟังกันเพือ่ ทีจ่ ะรูว้ ่าเรา
แต่ละคนคิดอย่างไร มีเหตุผลอย่างไร เช่น พีน่ อ้ งบางคนบอกว่าวิธกี ารจัดการปัญหาขยะควรจะใช้วธิ แี บบนี้ แต่พ่ี
น้องบางคนบอกว่าไม่ใช่ ถึงแม้ว่าเราจะมีวธิ กี ารต่างกันแต่เราก็สามารถพูดคุยกันได้โดยใช้กติกาสานเสวนา
กติกาสานเสวนา หลักสําคัญก็คือว่าเราจะคุยกันเหมือนกับเราเป็ นพีน่ อ้ งกัน เราจะคุยกันโดยไม่ใช้
อารมณ์ ไม่เป็ นศัตรูซง่ึ กันและกัน ตัวอย่างเช่น เมือ่ พีน่ อ้ งคุยกับฝ่ ายเทศบาลก็ตอ้ งรับฟังเหตุผลของเขาว่าเป็ น
อย่างไร เขาทําอะไรไปบ้าง ซึง่ พี่นอ้ งก็อาจจะบอกว่าอยากให้จดั การขยะในแบบนี้ เหตุผลต่างกันแต่ว่าเราคุยกันได้
เวลาเราคุยกันสิง่ สําคัญก็คือว่าเราจะฟังกันอย่างลึกซึ้ง เช่น ตอนนี้เราได้ยนิ เสียง แต่บางทีเราไม่ได้ฟงั กันอย่าง
ลึกซึ้ง บางทีเราตัดสินเขาไปก่อน อย่างเช่น เราแอบตัดสินเขาไปว่าเขาต้องคิดอย่างนี้..แน่นอน นี่ไม่ใช่การสาน
เสวนา แต่การสานเสวนาหมายความว่า เรามีความตัง้ ใจฟังอีกคนหนึ่งว่าเขาพูดอะไร และพยายามทีจ่ ะเรียนรู ้
เหตุผลของเขาคืออะไร และก็พยายามจะเข้าใจ เพราะฉะนัน้ พีน่ อ้ งเทศบาลอาจจะคิดต่างกันไม่เป็ นไร แต่เราจะ
มาฟังกันอย่างลึกซึ้ง และถึงแม้พน่ี อ้ งด้วยกันทีน่ ่ีเวลานี้จะทําเรื่องขยะ หรือจะจัดการเรื่องทีด่ นิ พีน่ อ้ งก็อาจจะมี
๖๙

ความคิดต่างกันไป บางคนอาจจะมีความคิดอยากจะใช้ทด่ี ินทําเป็ นสนามฟุตบอลเอาไว้ให้ลูกหลานได้เล่นกีฬา
บางคนบอกว่าอยากทําเป็ นสวนเกษตร บางคนบอกว่าอยากทําเป็ นศูนย์ฝึกอาชีพ เพราะฉะนัน้ ตรงนี้คอื ความ
แตกต่างหลากหลาย เรามีความแตกต่างหลากหลายทีจ่ ะทํา ทีจ่ ะคิด เราจะปฏิบตั ิต่อกันอย่างพีน่ อ้ งกัน อย่าง
มนุ ษย์กบั มนุ ษย์ หมายความว่าเราจะไม่ตงั้ ข้อรังเกียจไว้ก่อนว่าเขาไม่ใช่พวกเรา ถึงแม้ว่าเขาคิดต่างจากเรา เช่น
พีน่ อ้ งเป็ นชาวบ้าน ฝ่ ายเทศบาลเป็ นข้าราชการแต่เราก็มคี วามเท่าเทียมกันในความเป็ นมนุษย์
ทบทวนกติกาการสานเสวนา...เพือ่ แก้ปญั หาความเดือดร้อนเรื่องขยะของชาวบ้านควนโนรี จากงาน
มหกรรมสันติวธิ ี ในวันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘
ทบทวนกติกาสานเสวนา...ปัญหาขยะฯ ควนโนรี
ปัญหา ชาวบ้านควนโนรีขายที่ดินให้แก่เทศบาลนาประดู่ ต่อมาเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็ นพิษภูเขาขยะ
ควนโนรีเมือ่ วันวาน
ควนโนรีในวันนี้ ทีง่ านมหกรรมสันติวธิ ี วันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ปัญหาขยะส่งผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม นํา้ เสีย อากาศเป็ นพิษ ชาวบ้านไม่สามารถใช้นาํ้ ในห้วยได้ มีเศษซากสัตว์ต่างๆ เศษขยะ
ทีม่ าจากโรงพยาบาล สุนขั เข้ามากินเศษขยะ สุนขั เป็ นสัตว์ทไ่ี ม่สอดคล้องับความเชื่อกับหลักศาสนาอิสลาม

๗๐

ดร.โคทม อารียา ผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังปัญหาจากชาวบ้าน

รองแม่ทพั ภาค ๔ ส่วนหน้า พลตรีพเิ ชษฐ์ พิสยั จร มาช่วยแนะนําวิธกี ารกําจัดขยะด้วยจุลนิ ทรีย ์ EM

ลงทะเบียน

กระบวนการสานเสวนา...การแก้ไขปัญหาขยะฯ ควนโนรี คือการฟังอย่างลึกซึ้ง เพือ่ เข้าใจจุดยืน เหตุผล เงือ่ นไข
ปัจจัยที่ต่างกันระหว่างชาวบ้านที่เดือดร้อน จากขยะเป็ นพิษ นํา้ เสีย กลิน่ เหม็น ควันไฟ สุนขั ทําลายพืชผล กับ
เทศบาลผูซ้ ้ อื ทีด่ นิ ถูกต้องตามกฏหมาย สามารถใช้ประโยชน์(ทิ้งขยะ) ตามทีต่ อ้ งการได้

๗๑

ขัน้ ตอนการสานเสวนา
๑. ชาวบ้านและเทศบาลรับทราบและยอมรับกระบวนการสานเสวนาว่าเป็ นการแก้ปญั หาโดยสันติวธิ ี
๒. ทัง้ สองฝ่ ายรับทราบและเข้าใจกติกาของการสานเสวนา และพยายามฟังและพูดคุยภายใต้กติกาที่
ยอมรับร่วมกันนี้
๓. ไม่ด่วนสรุปตัดสินว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งผิดจนกว่าจะได้ฟงั เหตุผลทัง้ หมด
๔. ใจกว้างทีจ่ ะยอมรับฟังการวิพากษ์วจิ ารณ์ซอ่ื สัตย์และจริงใจทีจ่ ะพูดความจริงเพือ่ ทีจ่ ะแก้ไขปัญหาให้ถูก
จุด
๕. จะร่วมมือและอดทนทีจ่ ะรอคอยผลสําเร็จการแก้ปญั หาขยะร่วมกัน
กติกาการสานเสวนา
ไม่มวี าระซ่อนเร้น ตัง้ ใจแก้ปญั หาขยะร่วมกัน ปฏิบตั ติ ่อกันอย่างมนุษย์กบั มนุ ษย์ ไม่มใี ครต้องการตก
เป็ นจําเลย ทัง้ เทศบาลและชาวบ้านมีศกั ดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์เท่าเทียมกัน จุดยืนชัดเจน ชาวบ้านบอกความ
เดือดร้อนอย่างชัดเจนเทศบาลบอกข้อจํากัดและเหตุผลของการกระทําทัง้ หมด
ผลของการสานเสวนา จากครัง้ ที่แล้ว
๑. จัดตัง้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาขยะประกอบด้วย ตัวแทนชาวบ้าน ๔ คน ตัวแทนเทศบาล ๔ คน
นักวิชาการ ข้าราชการทีเ่ กี่ยวข้องกับสิง่ แวดล้อมและกฏหมาย ๔ คน
๒. มาตรการการแก้ปญั หาแบ่งออกเป็ นสามระดับ คือ ๑) การแก้ปญั หาระยะสัน้ ใช้จุลนิ ทรีย ์ EM
บําบัดกลิน่ นํา้ เสีย และแมลงวัน ๒) การแก้ปญั หาระยะกลาง ฝังกลบโดยขุดหลุมแล้วนําผ้า
พลาสติกไปรองเพือ่ ป้ องกันนํา้ เสียทีเ่ ป็ นพิษซึมลงไปใต้ดนิ และ ๓) การแก้ปญั หาระยะยาวเทศบาล
จัดตัง้ เตาเผาขยะโดยของบประมาณผ่านกระทรวงทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
จากผลสรุปของการสานเสวนาในครัง้ ก่อน ฝ่ ายเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลนําสารจุลนิ ทรีย ์ EM มาบําบัดขยะ ซึง่
ช่วยบรรเทาในเรื่องของกลิน่ เหม็น และแมลงวันลง เทศบาลนาประดู่ไม่ได้นาํ ขยะมาทิ้งเป็ นระยะเวลากว่า ๖
เดือนแล้ว ซึง่ เป็ นมารตรการการแก้ไขปัญหาในระยะสัน้
เริ่มสูก่ ระบวนการสานเสวนา ด้วยการร่วมกิจกรรมคือ
กิจกรรม
เสริมสร้งการทํางานเป็ นกลุ่ม และความสามัคคี
วิธีการ
๑. แบ่งกลุม่ ๕ กลุม่ กลุม่ ละ ๑๑ คน
๓. ให้ร่วมกันคิดชื่อกลุม่ กลุม่ ละ ๘ คํา บอกชื่อกลุม่ พร้อมปรบมือเพือ่ ให้จงั หวะประกอบ
ผล
กลุม่ ที่ ๑
บ้านควนโนรีมคี วามหวังแล้ว
กลุม่ ที่ ๒
บ้านควนโนรีธรรมชาติสมดุล
กลุม่ ที่ ๓
บ้านควนโนรีมปี ญั หาขยะ

๗๒

กลุม่ ที่ ๔
กลุม่ ที่ ๕

บ้านควนโนรีรกั สันติสุข
บ้านควนโนรีแก้ภเู ขาขยะ
จากการแบ่งกลุม่ ฐาน และการตัง้ ชื่อกลุม่ ฐานชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านทีจ่ ะแก้ไข
ปัญหาขยะร่วมกัน ซึง่ ชาวบ้านได้ร่วมแสดงพลัง และร่วมแสดงจุดยืนและเจตจํานงทีจ่ ะร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะฯ
ดังกล่าว
กิจกรรม ฟังอย่างลึกซึ้งเพือ่ ทําความรูจ้ กั กันมากขึ้น ...ความภูมิใจของฉันในช่วง ๓ ปี ท่ผี ่านมา
วิธีการ
สลับกันพูดคนละ ๑ นาที และสะท้อนกลับสิง่ ทีไ่ ด้ฟงั
แลกเปลี่ยนความภูมิใจ
- จากการขายทีด่ นิ ให้กบั เทศบาลนาประดู่และเทศบาลนาประดู่มาทําเป็ นที่ท้งิ ขยะเมือ่ ๓ ปี ก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงทางสภาพแวดล้อม หน้าฝนเกิดปัญหานํา้ เน่าเสีย แมลงวันชุกชุม หน้าแล้งก็ไม่
สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําไร่นา ทําสวนได้ แต่ชาวบ้านก็ไม่เคยใช้ความรุนแรงในการ
แก้ไขปัญหา
- เลี้ยงลูกหลานได้เป็ นข้าราชการ
- หน่วยงานต่างๆ ไม่ละทิ้งชาวบ้าน ใน ๓ ปี น้ ีหมู่บา้ นของเรามีหน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน
ร่วมกับชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนาพื้นดินบ้านควนโนรีให้ดีข้นึ และมีความหวังว่าจะร่วมกันแก้ปญั หา
นี้ได้สาํ เร็จลุลว่ ง
- ในช่วง ๓ ปี ทผ่ี ่านมาภูเขาขยะได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนกับชาวบ้านและชุมชน ซึง่ กระบวนการ
สานเสวนาได้เข้ามาช่วยคลีค่ ลายความขัดแย้งปัญหาฯ ระหว่างชาวบ้านและเทศบาล และอยากให้มี
การพัฒนาร่วมกันต่อไป
- ดีใจทีม่ กี ระบวนการสานเสวนามาช่วยให้ชาวบ้านควนโนรีเป็ นชุมชนเข้มแข็ง
- ๓ ปี ทผ่ี ่านมาพี่นอ้ งชาวบ้านควนโนรี มีความยิ้มแย้มแจ่มใส มีความคิดดีๆ ดีใจทีค่ นกรุงเทพฯ ไม่
ระแวงพีน่ อ้ งชาวใต้ของเรา มีความจริงใจทีจ่ ะช่วยแก้ปญั หาให้กบั พวกเราชาวบ้านควนโนรี หวังว่า
อนาคตจะไม่มกี องขยะในตําบลควนโนรี
คุณสมพร สังข์สมบูรณ์ จากการประชุมคณะกรรมการในวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๔๙ ได้มกี ารพูดถึงการ
บริหารจัดการทีด่ นิ สาธารณะ ๑๑ ไร่ เพือ่ การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากกองขยะควนโนรี มีผลให้มกี ารจัดตัง้
คณะกรรมการ ๔ ฝ่ าย ร่วมพิจารณา ทางออกของปัญหาดังกล่าว และให้เทศบาลนาประดู่ หยุดการทิ้งขยะใน
เขตชาวบ้านพรุจูด หมูท่ ่ี ๕ ตําบลควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์ และมีการเจรจาเบื้องต้นให้เทศบาลนาประดู่ขายที่
จํานวน ๑๑ ไร่ ในส่วนพื้นทีก่ องขยะคืนให้แก่ชาวบ้าน ซึง่ เทศบาลนาประดู่ให้คาํ ตอบเบื้องต้นว่าจะขายทีด่ นิ คืนให้
ชาวบ้านควนโนรี ในราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของเงินงบประมาณทีจ่ ะนํามาจัดซื้อทีด่ นิ กลับคืนจะประสาน
ความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงาน ซึง่ ทีป่ ระชุมเสนอว่าในเบื้องต้น จะขอรับบริจาคจากชาวบ้านภายในท้องถิน่
ส่วนหนึ่ง และจากชาวบ้านและชุมชนภายนอกส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจะเป็ นในลักษณะของการระดมทุนใน
๗๓

รูปแบบคล้ายการจัดทําผ้าป่ าสามัคคี เพือ่ สร้างจิตสํานึกร่วมและความเป็ นเจ้าของร่วมกันในชุมชน หลังจากนัน้
โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาคมสิทธิ์ปตั ตานี (คสม.ปัตตานี) จะได้จดั ทําโครงการเพือ่ การพัฒนาและปรับปรุง
พื้นดินเสนอขอรับการสนับสนุ นด้านเงินทุนในการพัฒนาที่ดนิ จากสถานฑูตญี่ป่ นุ ต่อไป
จากการประชุมดังกล่าวชาวบ้านได้นาํ เสนอความคิดเห็นในการใช้ทด่ี นิ มาทําประโยชน์เพือ่ ส่วนรวมของ
ชุมชน ควนโนรี เช่น สนามฟุตบอล แปลงเกษตรชุมชน และที่ประชุมเสนอว่าเมือ่ ได้ซ้อื ที่ดนิ กลับคืนมาแล้ว ให้
ซื้อคืนในนาม “มัสยิดบ้านควนโนรี” เนื่องจากตามกฎหมาย มัสยิดถือว่าเป็ นนิติบคุ คล ทัง้ นี้ขอให้มกี ารจัดทํา
เอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรประกอบยืนยันให้มสั ยิดบ้านควนโนรี เป็ นเจ้าของทีด่ นิ ตามกฎหมาย และแต่งตัง้
คณะกรรมการ ๑ ชุด เพือ่ บริหารจัดการทีด่ นิ แทนกรรมการมัสยิด
คุณสมพรได้เริ่มเรื่องและเล่ากระบวนการที่เราได้ทาํ กันมาทัง้ หมดให้ได้ฟงั เราได้ตดิ ตามและเข้ามาใน
หมูบ่ า้ นไม่ว่าจะเป็ น คสม.ปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจอพีน่ อ้ งบ้างไม่เจอบ้าง แต่เป็ นภาระทีเ่ ราต้อง
มาทํางาน และทีไ่ ด้เจอเสมอคือท่านโต๊ะอิหม่าม เราพูดจากันว่าทีด่ นิ แปลงนี้ เราจะทําอย่างไรกันต่อไปเมือ่ เรา
คาดหวังไว้ว่าเราจะให้กลับคืนเป็ นของพีน่ อ้ งชาวบ้านควนโนรี สิง่ หนึ่งทีเ่ ราอยากทําคือการหาทุนเพือ่ ทีจ่ ะซื้อทีด่ นิ นี้
กลับมาให้พน่ี อ้ ง เราจะขอซื้อทีด่ ินคืนจากเทศบาลเพือ่ ความสบายใจของพีน่ อ้ งว่าทีด่ นิ พื้นทีจ่ ะกลับมาเป็ นของพี่
น้อง และเมือ่ เราซื้อแล้วเราจะทําอย่างไรในทีด่ นิ พื้นนี้ ซึง่ พีน่ อ้ งก็ให้ความคิดเห็นในรายละเอียดข้างต้น แต่ความ
สมบูรณ์ในข้อมูลยังไม่เรียบร้อย ยังไม่มคี วามชัดเจน เราจึงจัดงานวันนี้ข้นึ เพือ่ ความสมบูรณ์ และต่อพรุ่งนี้อีก
หนึ่งวัน และเราจะประมวลข้อมูลทัง้ หมด ... เราจะพัฒนาทีด่ ินเราต้องมีงบประมาณซึง่ เราตัง้ งบประมาณไว้สอง
เรื่อง เรื่องที่หนึ่งคือการพัฒนาที่ดนิ เราจะทําโครงการของบประมาณจากสถานฑูตญี่ป่ นุ เป็ นเงินให้เปล่าที่ให้ความ
ช่วยเหลือประเทศที่ดอ้ ยพัฒนาซึ่งเราก็จะนําเสนอแผนงานทัง้ หมดนี้นาํ เสนอสถานฑูตญี่ป่ นุ ซึง่ มีอาจารย์โคทม
อารียา และศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นตัวประสานให้กบั เรา ถ้าเราได้งบประมาณ
เมือ่ ไหร่เราก็จะแจ้งให้พน่ี อ้ งทราบ เราจะช่วยกันพัฒนาด้วยฝี มอื ของพีน่ อ้ ง เพราะเรามีฐานคิดทีว่ ่า อะไรก็ตามที่
เกิดในควนโนรี พีน่ อ้ งเท่านัน้ ที่เป็ นคนทํา เป็ นคนคิด เป็ นคนปฏิบตั ิ ไม่ใช่พวกผม ผมเคยมีประสบการณ์การ
ทํางานกับพีน่ อ้ งในทีอ่ ่นื ๆ ซึง่ เห็นว่า มีหลายๆ โครงการทีเ่ ราเสนอให้พน่ี อ้ งเราแล้วมันไม่ยงั ่ ยืน งานไหนทีเ่ ป็ นของ
รัฐ เป็ นเรื่องนโยบายทีร่ ฐั ทําเพียงลําพังจะล่มสลายทุกงาน แต่มงี านบางงานที่ชาวบ้านร่วมกันคิดร่วมกันทําขึ้นมา
เองมักมีความยัง่ ยืน พวกผมจะช่วยเป็ นพีเ่ ลี้ยง ช่วยเป็ นตัวประสานในส่วนทีพ่ อจะช่วยได้ ต่อไปข้างหน้าเราจะ
พยายามนํางบประมาณทีจ่ ะมาพัฒนาที่ ผมใช้คาํ ว่าจะพยายาม เราจะมาพูดในความเป็ นจริงร่วมกัน ผมจะไม่พดู
ถึงอนาคตทีย่ งั ไม่เกิด ซึง่ เราจะพยายามหางบประมาณมาพัฒนาทีด่ นิ ให้กบั พีน่ อ้ ง และเราจะพยายามจัดสรรหา
เงินกองทุนเพือ่ ชื้อทีด่ นิ กลับคืนมาให้พน่ี อ้ งให้จงได้แต่ว่าทัง้ นี้ทงั้ นัน้ เราก็ตอ้ งอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ าย
และผมเองก็เป็ นคนหนึ่ง เป็ นหน่วยงานหนึ่งซึง่ พยายามทีจ่ ะประมวลความคิดของพีน่ อ้ งเพือ่ ไปสู่หน่วยงานอื่นๆ
ด้วยเช่นกัน นี่คือฐานคิดของผม ผมต้องขอขอบคุณหลายหน่วยงาน ขอบคุณพีน่ อ้ ง ทีผ่ มเรียนตัง้ แต่ตน้ ว่า ต้อง
ขอโทษพีน่ อ้ งด้วยว่าเรามาจัดในช่วงนี้ซง่ึ จริงๆ แล้วเราวางกําหนดการไว้ก่อนหน้านี้ ซึง่ ในช่วงวันเวลาดังกล่าว
การเมืองในประเทศเราได้มกี ารปรับเปลีย่ นรัฐบาลชุดใหม่
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โต๊ะอิหม่าม
จากทีค่ ุณสมพรได้กล่าวมาข้างต้น ก็ได้เห็นความชัดเจนยิง่ ขึ้น บางคนก็เข้าใจแล้วบ้าง และ
สําหรับคนทีไ่ ม่เข้าใจนัน้ ก็ขอให้สอบถามกับคนทีเ่ ข้าใจ และก็ตอ้ งขอขอบคุณสําหรับคนทีม่ าและให้ความร่วมมือ
ในวันนี้ และทีส่ าํ คัญคณะนี้กม็ าจากกรุงเทพฯ จาก มอ.ปัตตานี และคุณดลยาก็ได้มาเยี่ยมเป็ นบ่อยครัง้ ในพื้นที่
ของเรา ถึงแม้ว่าในวันนี้เราจะเห็นว่ามันเป็ นเหมือนการเล่นเกมแบบเด็กๆ แต่เป็ นกระบวนการสานเสวนา การ
สานเสวนาก็คือคนตัง้ แต่สองคนขึ้นไป การสานเสวนาในครัง้ นี้กเ็ ป็ นการสานเสวนาเรื่องปัญหาขยะในพื้นทีข่ องเรา
นี่เอง ในช่วงตอนบ่ายนี้เราก็ตอ้ งเข้ามาต่ออีกครัง้ หนึ่ง ประมาณหนึ่งชัว่ โมงกว่าๆ และเราหวังว่าพวกเราทุกคนจะ
กลับไปทําภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และขอให้เข้าร่วมอีกครัง้ หนึ่ง และพรุ่งนี้กข็ อให้เรามารวมตัวกันอีกครัง้
หนึ่งเพือ่ ทีจ่ ะไปสานเสวนาต่อทีโ่ รงแรมซีเอส ปัตตานี พวกเราก็จะต้องไปกันโดยมีรถกะบะจะมารับประมาณ ๒
คันซึง่ ก็เป็ นการทําสานเสวนาเหมือนกับวันนี้ ถึงแม้ว่าเราจะดูเหมือนเป็ นสิง่ เล็กๆ น้อยๆ เท่านัน้ แต่ความสําเร็จ
นัน้ ใหญ่โตมาก ในความทีเ่ ราเหนื่อยล้า และทุกข์ทนกับปัญหาขยะนี้เป็ นเวลากว่า ๑๐ ปี การก้าวเดินของเราก็
ผ่านไปแล้วประมาณ ๒ ปี จะเข้าปี ท่ี ๓ ในเวลานี้กไ็ ด้มกี ารหยุดทิ้งขยะมากว่า ๖ เดือนแล้ว ทีผ่ ่านมาเราสามารถ
คลีค่ ลายปัญหานี้ออกไปได้ดว้ ยกระบวนการสานเสวนาและได้รบั ความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
และองค์กรต่างๆ ด้วยดี ซึง่ ทุกอย่างจะประสบความสําเร็จได้ตอ้ งอาศัยความอดทนมาก่อนซึง่ ทีผ่ ่านมาก็สาํ เร็จไป
แล้วกว่า ๘๐ เปอร์เซ็น วันนี้กบั พรุ่งนี้เราก็จะมาช่วยกันทีเ่ หลืออีก ๒๐ เปอร์เซ็นต์
กิจกรรมภาคบ่าย
คุณสมพร
เมือ่ ตอนกลางวันเราได้พาคณะไปดูพ้นื ที่ท่ที ้งิ ขยะ หลังจากทีไ่ ม่ได้เขาไปเสียนาน ตอนนี้มี
ผักบุง้ ขึ้นเยอะมาก มะละกอ ต้นมะเขือ ต้นกะเพรา เป็ นภาพทีเ่ ห็นได้ชดั จากวันแรกทีเ่ ขาไป
จนถึงวันนี้ กลิน่ เหม็นแทบจะไม่มเี ลย วันนี้ไม่เห็นแมลงวัน จากวันแรกๆ ที่เราพาคณะเข้าไป
บางคนก็ไม่กล้าลงจากรถด้วยซํา้ ทัง้ กลิน่ เหม็นและแมลงวัน แต่วนั นี้สองสิง่ นี้ลดน้อยลงไป ก็
เท่ากับว่าพวกเราค่อนข้างจะมีความหวังว่ามันน่าจะนําไปสู่สง่ิ ทีด่ ีข้ นึ
ประมวลภาพถ่ายกองขยะบ้านควนโนรี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙ หลังจากทีท่ างเทศบาลนาประดู่
ไม่ได้นาํ ขยะมาทิ้งเป็ นระยะเวลากว่า ๖ เดือน มีผกั บุง้ ต้นมะละกอ ต้นมะเขือ และดอกไม้พ้นื ถิ่น ขึ้นให้เห็นเรียง
ราย เศษขยะบางส่วนถูกย่อยสลายไปตามวัฎจักร สิง่ ทีเ่ ห็นเป็ นขยะประเภทพลาสติกที่ตอ้ งอาศัยระยะเวลานาน
ในการย่อยสลาย ซึง่ มีอยู่เป็ นจํานวนมาก กลิน่ เหม็นและแมลงวันลดน้อยลงจากเดิม
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ตัวอย่างรูปภาพกองขยะบ้านควนโนรี ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙

ซากขยะประเภทพลาสติกทีจ่ ลุ นิ ทรีย ์ EM ไม่สามารถทําการย่อยสลายได้

ผักบุง้ ปกคลุมกองขยะ ต้นมะละกอ ใบกะเพรา ต้นมะเขือ ขึ้นเป็ นจํานวนมากบนกองขยะ
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กิจกรรม
วิธีการ
แลกเปลี่ยน
กลุ่มที่ ๑

กลุ่มที่ ๒

กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔

กลุ่มที่ ๕

วิทยากร

การฟังอย่างลึกซึ้ง : ปัญหาอุปสรรคของการจัดการปัญหาขยะที่กาํ ลังเผชิญอยู่และความ
มุ่งหวังในอนาคต
แบ่งกลุ่ม ๕ กลุม่ กลุม่ ละ ๕ คน สลับกันพูดและฟังกันอย่างลึกซึ้งคนละ ๒ นาที
ปัญหาและอุปสรรคที่ได้รบั ผลกระทบจากภูเขาขยะ ทําให้ไม่สามารถเลี้ยงไก่ได้ กิจการเลี้ยงไก่
ล่มสลายเพราะนํา้ สกปรกนํา้ เหม็น ซึง่ เรามีความหวังว่าถ้าได้ทด่ี ินผืนนี้กลับคืนมาสู่พน่ี อ้ ง เรา
จะร่วมกันพัฒนาให้เป็ นแหล่งรองรับของเยาวชนทีว่ ่างงาน เช่น การสร้างโรงงานทําอิฐบล๊อก
เพือ่ สร้างอาชีพและรายได้ให้กบั พีน่ อ้ ง หรือ ทําปุ๋ยชีวภาพ เป็ นต้น
ปัญหาและอุปสรรคคือฝ่ ายเทศบาลไม่ได้มาร่วมพูดคุยกันทําให้ไม่รูค้ าํ ตอบว่าเทศบาลคิดเห็น
อย่างไร ซึง่ ปัจจุบนั ที่ดนิ ผืนนี้ยงั เป็ นที่ท้งิ ขยะอยู่ถงึ แม้ว่าเทศบาลจะไม่มาทิ้งขยะทีน่ ่ี ๖ เดือน
แล้วก็ตามแต่กไ็ ม่รูว้ ่าเทศบาลจะเอาขยะมาทิ้งอีกเมือ่ ไหร่ ซึง่ ก็ไม่รูว้ ่าทีด่ นิ จะกลับมาเป็ นของ
ชาวบ้านเมือ่ ไหร่ ความมุง่ หวังในอนาคตเมือ่ ได้ทด่ี ินกลับคืนมา จะนําผืนดินมาทําสวนเกษตร
เป็ นต้น
กลัวว่าจะเกิดความขัดแย้ง เกิดการทะเลาะวิวาท อยากให้เยาวชนมีงานทํา ปรับทีด่ นิ ส่วนหนึ่ง
เป็ นสนามเด็กเล่น
สร้างห้องสมุดเพราะตําบลควนโนรียงั ไม่มหี อ้ งสมุด เช่นหลังเลิกเรียน เยาวชนชายก็ไปเล่น
ฟุตบอล เยาวชนหญิงก็อยู่บา้ น อยากให้มหี อ้ งสมุดเพือ่ ที่เยาวชนจะได้มกี จิ กรรมทําหลังเลิก
เรียน ที่ดนิ ผืนนี้จะเป็ นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็ นประโยชน์ต่อคนในชุมชนโดยส่วนรวมร่วมกัน
ทําสนามกีฬาให้กบั เยาวชนได้ออกกําลังกายทุกเช้า ให้ทุกๆ คนได้รบั ผลประโยชน์ และอยาก
ได้ธรรมชาติกลับคืนมา
สิง่ นี้สาํ คัญมากนะค่ะ “อยากได้ธรรมชาติกลับคืนมา” มนุษย์กบั ธรรมชาติไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้เลย ถ้าธรรมชาติอดุ มสมบูรณ์ความสุขก็จะย้อนกลับคืนมาทีพ่ น่ี อ้ งทุกคน
ตอนนี้เรามีปญั หาขยะ ขยะได้ทาํ ลายระบบนิเวศวิทยา ทําลายแหล่งนํา้ ทําลายอากาศ ทําลาย
ธรรมชาติ พีน่ อ้ งก็ไม่มนี าํ้ สะอาดใช้ แต่ถา้ เราเปลีย่ นพื้นดินนัน้ ให้เป็ นธรรมชาติทส่ี วยงาม เรา
ก็จะมีอากาศบริสุทธิ์ มีนาํ้ สะอาด ซึง่ จะส่งผลถึงระบบการหายใจของพีน่ อ้ ง เราจะหายใจเอา
อากาศบริสุทธิ์เข้าไปในปอดของเรา ทุกสิง่ ทุกอย่างเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน สิง่ สําคัญ
เราอยากได้ธรรมชาติกลับคืนมา ตอนนี้เรามาร่วมฝันด้วยกัน เรามีความฝันหลายๆ สิง่ หลายๆ
อย่าง เหนือสิง่ อื่นใดเมือ่ เราได้ส่งิ นัน้ มาเราจะทําสิง่ นัน้ ให้อยู่กบั ธรรมชาติให้มากทีส่ ุด ทําลาย
ธรรมชาติให้นอ้ ยทีส่ ุด วันนี้ทเ่ี ราได้ร่วมกิจกรรมกันมาตลอดทัง้ วันก็มปี ญั หาและอุปสรรคที่
ฝ่ ายเทศบาลไม่ได้มาร่วมกิจกรรม กลัวว่าจะคุยกันไม่รูเ้ รื่อง แต่ทางเทศบาลยืนยันมาแน่นอน
แล้วคะว่าพรุ่งนี้จะมาแน่นอน ในวันนี้เราพีน่ อ้ งได้ร่วมฝันร่วมกันแล้วว่า เราอยากได้ทด่ี ินนัน้
กลับคืนมาสู่พน่ี อ้ งชาวควนโนรี อยากจะได้ทด่ี นิ พื้นนัน้ กลับมาเป็ นที่ทาํ กิน หรือเป็ นสถานทีฝ่ ึ ก
๗๗

อาชีพให้เด็ก หรือเป็ นสนามเด็กเล่น ฯลฯ เดือนนี้เป็ นเดือนรอมาดอน เป็ นเดือนทีพ่ น่ี อ้ ง
จะต้องปฏิบตั แิ ต่ความดี การทีพ่ ่นี อ้ งเสียสละเวลามาในวันนี้ มาร่วมคิดด้วยกัน พีน่ อ้ งกําลังทํา
ความดีอนั ยิง่ ใหญ่ถวายให้อลั เลาะห์ ในเทศกาลรอมมาดอนแล้ว วันนี้คงต้องกล่าวขอบคุณ
อย่างยิง่ ค่ะ
หมายเหตุ

เนื่องจากการกิจกรรมดังกล่าวอยู่ในช่วงเดือนรอมมาดอนทีพ่ น่ี อ้ งชาวมุสลิมทัว่ โลกถือศีลอด
ซึง่ พีน่ อ้ งชาวไทยมุสลิมทีม่ าร่วมกิจกรรมจะต้องกับบ้านไปประกอบอาหารคาวหวานให้ทนั ใน
ช่วงเวลาแก้บวช ซึง่ จะต้องจบกิจกรรมในช่วงบ่ายภายใน ๑๕.๐๐ น.

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี (๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.)
คุณสมพร สังสมบูรณ์ สวัสดีครับพีน่ อ้ งทุกท่านวันนี้เรามาพบกันอีก ๑ วัน สืบเนื่องจากเวทีเมือ่ วานฝ่ าย
เทศบาลไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมก็เนื่องจากเขามีประชุม วันนี้เราจะพยายามให้เสร็จกิจกรรมก่อนเที่ยง เพราะพีน่ อ้ ง
มีภารกิจทีค่ วนโนรี วันนี้ท่านรองแม่ทพั ภาค ๔ ส่วนหน้า พลตรีพเิ ชษฐ์ วิสยั จร จะมาร่วมรับประทานอาหารเย็น
ร่วมกับพีน่ อ้ ง ซึง่ เป็ นงานเลี้ยงที่พน่ี อ้ งจัดขึ้นเพือ่ เลี้ยงส่งท่านรองแม่ทพั ภาค ๔ ย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ทจ่ี งั หวัด
นครราชสีมา....
ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
สวัสดีค่ะพีน่ อ้ งทุกท่าน และสวัสดีทกุ ท่านทีม่ าใหม่ในวันนี้ดว้ ยค่ะ คุณ
ธเนศ กาญจนบูรณ์ ผูแ้ ทนจากเทศบาล และอาจารย์สุทธิศกั ดิ์ ดือเระ และคุณมะสุกรี แซวนุง มาจากสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จังหวัดปัตตานี เมือ่ วานเราได้จดั กระบวนการสานเสวนา ได้เน้นถึง
จุดประสงค์ของการมาร่วมสานเสวนาสองข้อ คือ หนึ่ งเพือ่ การติดตามผลหลังจากทีไ่ ด้จดั กระบวนการสานเสวนา
ไปเมือ่ ปลายปี ทแ่ี ล้ว และสองได้มขี อ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นทางออกว่าเราจะจัดการปัญหาขยะที่ควนโนรี และการพัฒนา
ทีด่ นิ อย่างไร
การสานเสวนาในครัง้ นี้เป็ นการติดตามผลความคืบหน้า ซึง่ เมือ่ วานนี้เราก็ได้ทาํ กิจกรรมร่วมกับพี่นอ้ ง
ถ้าเราซื้อทีด่ นิ กลับคืนมาเราจะทําอะไร วันนี้จะมาทําสานเสวนากัน มาพูดคุยในประเด็นทีเ่ ป็ นจุดมุง่ หมาย ๒ ข้อนี้
โดยใช้กระบวนการสานเสวนาคือการฟังกันอย่างลึกซึ้ง ก่อนทีจ่ ะเริ่มกระบวนการคุยกันทัง้ หมดในวันนี้เราก็จะมา
ทบทวนว่ากระบวนการสานเสวนาเป็ นอย่างไร กระบวนการสานเสวนาคือการฟังกันอย่างลึกซึ้ง ฟังเพือ่ พยายาม
ทําความเข้าใจทีจ่ ะเรียนรูค้ นอื่นว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไร การฟังจะช่วยให้เราก้าวพ้นอคติ ไม่ตดั สินคนอื่น
ก่อน การทําสานเสวนาสามารถนําไปใช้ในการปฏิบตั ไิ ด้ เพราะฉะนัน้ เราจึงได้นาํ กระบวนการนี้มาใช้เพือ่ แก้ปญั หา
ขยะ
การสานเสวนาเป็ นกระบวนการหนึ่งของสันติวธิ ี ถึงแม้ว่าเรามีจุดยืนต่างกัน หน้าทีต่ ่างกัน ความ
รับผิดชอบต่างกัน แต่เราสามารถพูดคุยกันได้อย่างสันติวธิ ี จริงๆ แล้วไม่ได้ตอ้ งการทีจ่ ะไปเปลีย่ นจุดยืนของใคร
แต่เมือ่ เริ่มกระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง เราจะเห็นว่าคนอื่นคิดต่างจากเราไม่เหมือนกับเรา เราอาจจะเริ่มคล้อยตาม
ตัวอย่าง เรื่องปัญหาขยะ เมือ่ ฝ่ ายเทศบาลมาฟังความเดือดร้อนจากชาวบ้าน ขณะเดียวกันชาวบ้านก็จะฟังเหตุผล
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ของเทศบาลว่าได้ทาํ หน้าที่ตรงนี้ไปถึงไหนอย่างไร กติกาสานเสวนาเมือ่ เรามาคุยกันเราจะยืนอยู่บนพื้นฐานกติกา
๑๐ ข้อ
ข้อ ๑. ไม่มวี าระซ่อนเร้น เราบอกว่าเราจะไม่มคี วามหมายอื่นแอบแฝงอยู่ จุดหมายของเราคือเรารัก
ชุมชนบ้านควนโนรีดว้ ยกัน ทัง้ ฝ่ ายเทศบาล และฝ่ ายพี่นอ้ งเป็ นพี่นอ้ งในจังหวัดเดียวกัน เป็ นชาวไทยทุกคน เรามี
ความตัง้ ใจทีจ่ ะทําให้พน่ี อ้ งมีความกินดีอยู่ดีและมีความสุข เรามีจดุ หมายร่วมกันว่าจะทําอย่างไรให้ชมุ ชนของเรา
มีความสุข
ข้อที่ ๒ ปฏิบตั แิ บบมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ ทุกคนในทีน่ ่ีมที งั้ พีน่ อ้ งชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมทุกคนเป็ น
มนุ ษย์เหมือนกัน เป็ นคนเหมือนกัน ถ้าเราไม่อยากให้ใครทําอะไรกับเราเราก็ไม่อยากให้เขาทําอย่างนัน้ กับเรา เอา
ใจเขามาใส่ใจเรา กฏง่ายๆ ถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็จะไม่ทาํ อย่างนัน้ เป็ นมนุ ษย์ทร่ี กั สุขเกลียดทุกข์
ข้อที่ ๓ เรามีความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม ชาวบ้าน ข้าราชการ เรามีความเท่า
เทียมกันในความเป็ นมนุ ษย์ มีสทิ ธิ์ มีอสิ ระทีจ่ ะพูดแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อที่ ๔ จุดยืนชัดเจน เราต่างมีจดุ ยืนที่ต่างกัน เหตุผลต่างกัน เหตุผลของชาวบ้านต้องการอะไร เหตุผล
ของเทศบาลทําอย่างไร
ข้อที่ ๕ ไม่ด่วนสรุปและตัดสินผูอ้ ่นื ก่อน
ข้อที่ ๖ ใจกว้างทีจ่ ะรับฟังความคิดเห็นจากอีกฝ่ ายหนึ่ง
ข้อที่ ๗ ซือ่ สัตย์และจริงใจ มีความจริงใจทีจ่ ะแก้ปญั หา ทําให้ชุมชนของเรามีความสุข มีทางออกใน
เรื่องปัญหาขยะร่วมกัน
ข้อที่ ๘ ไว้วางใจผูอ้ ่นื เรามาในวันนี้ถา้ เราไม่มคี วามไว้วางใจกันและกัน เราจะเกิดความระแวงสงสัย
และทําให้ไม่สามารถคุยและฟังกันได้อย่างจริงจัง เราจะต้องวางใจว่าเรามีใจเดียวกันทีจ่ ะมาช่วยแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน เราทัง้ หมดจะต้องไว้วางใจซึง่ กันและกันเพือ่ ทีจ่ ะขจัดความระแวงสงสัยออกไป
ข้อที่ ๙ ไม่ปะปนหลักการกับการปฏิบตั ิ บางครัง้ เราเสนอทางออกที่เป็ นหลักการ แต่เราก็มาคุยกันต่อ
ว่าในทางปฏิบตั เิ ป็ นอย่างไร สมมุตวิ ่าเราซื้อทีด่ ินกลับคืนมาได้ ดูจากรายงานพวกเราเห็นตรงกันว่าจะใช้ช่อื ของ
การซือ่ ทีด่ นิ เป็ นชื่อของมัสยิดควนโนรีแต่ว่าสิทธิในการใช้ไม่ใช่สทิ ธิของมัสยิดแต่เป็ นสิทธิของชุมชน เป็ นต้น ซึง่
เมือ่ เวลาเรามาคุยกันเราก็ตอ้ งแยกออกเป็ น ๒ ประเด็นคือ ประเด็นแนวคิดและประเด็นของการปฏิบตั เิ ป็ น
อย่างไร
ข้อที่ ๑๐ สานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบสุดท้ายของทุกปัญหา เช่น สมมุตวิ ่าในวันนี้เราคุยกันไม่จบกับสิง่ ทีเ่ รา
คาดหวัง เมือ่ วานนี่เราได้ร่วมฝันกันว่าจะให้ทด่ี นิ นัน้ เป็ นอะไร แล้วก็ตอ้ งดําเนินการต่อ แบ่งความรับผิดชอบต่อ
ซึง่ อาจจะไม่จบในวันนี้แต่กจ็ ะเป็ นกระบวนการการทํางานในขัน้ ต่อไป
จากเมือ่ วานทีไ่ ด้ฟงั พีน่ อ้ งต่างเห็นร่วมกันว่าเป็ นการเปลีย่ นแปลงไปสู่สง่ิ ทีด่ ขี ้นึ เพราะฉะนัน้ มันค่อยๆ
เป็ นค่อยๆ ไป เป็ นกระบวนการทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือ อดทน และก็ตอ้ งเสียสละจากพวกเราทุกคน ถ้าวันนี้ไม่
จบเราก็จะไม่ทอ้ แท้ทจ่ี ะพูดคุยและฟังกันต่อไป เพราะฉะนัน้ ๑๐ ข้อนี้เป็ นกติกาทีส่ าํ คัญทีเ่ ราจะคุยและทําการตก
ลงร่วมกันในวันนี้
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กิจกรรม สามเหลี่ยมด้านเท่า
วิธีการ
ให้ทุกคนเลือกคนทีอ่ ยากจะพูดด้วยคนที่ ๑ และคนที่ ๒ ไว้ในใจ ราจะรักษาระยะห่างระหว่าง
คนสองคนนี้ เมือ่ มีคนใดคนหนึ่งขยับออกจากที่ เราก็ตอ้ งขยับตามเพื่อรักษาระยะห่างระหว่าง
คนที่ ๑ และคนที่ ๒ ขณะเดียวกันเพือ่ นที่เราเลือกไว้ในใจก็เลือกคนของเขาคนที่ ๑ และคนที่
๒ ได้ดว้ ยเช่นกัน และขณะเดียวกันเขาก็ตอ้ งรักษาระยะห่างระหว่างเพือ่ น ๒ คน เช่นกัน
สิง่ ที่ได้เรียนรู ้
- ต้องรักษาความสมดุลระหว่างตัวเองกับคนทีเ่ ราเลือก
- สะท้อนให้เห็นว่า ในความเป็ นจริงสังคมไม่อยู่น่ิง ซึง่ มีการขับเคลือ่ นอยู่ตลอดเวลา เราซึง่ เป็ นส่วน
หนึ่งของสังคมก็ตอ้ งเคลือ่ นไปด้วยกัน
- ในวงจะเห็นว่าจะมีโต๊ะอิหม่านเป็ นจุดศูนย์รวมของกลุม่ เมือ่ โต๊ะอิหม่านเคลือ่ น กลุม่ ก็เคลือ่ นตาม
สะท้อนให้เห็นถึงพลังชุมชนทีม่ โี ต๊ะอิหม่านเป็ นผูน้ าํ ชุมชนอย่างเข้มแข็ง
วิทยากร
ทัง้ หมดทีเ่ รามาอยู่ร่วมกันนี้คือชุมชน ชุมชนหนึ่ง ชุมชนประกอบด้วยคนมากกว่า ๑ คน ทีเ่ รา
มีจดุ หมายเดียวกัน เราจะรักษาความสมดุลย์ รักษาระยะห่างของตัวเรากับคนทีเ่ ราเลือก การทํางานในลักษณะ
ชุมชน เป็ นสัจจธรรมทีเ่ ห็นว่า คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน เมือ่ เราจะ
ทําอะไรจะมีผลกระทบต่อคนอื่นด้วย ถ้าเราทําดีไม่ว่าจะบวกหรือลบจะมีผลกระทบต่อส่วนรวม และต่อตัวเรา
ทัง้ หมด เราเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ปัญหาที่เราจะมาช่วยกันแก้ ถ้าเราบอกว่าไม่ใช่ปญั หาของเราคนเดียวแต่เป็ น
ปัญหาร่วมของสังคม เราก็จะสามารถแก้ปญั หาได้หมดเลย เรายอมรับว่าการกระทําทุกอย่างมีผลสืบเนื่องถึงกัน
และกัน เราก็จะร่วมมือกันทําเป็ นชุมชน เช่น เราตัง้ เป้ าหมายอันเดียวกัน เรามีผูน้ าํ ตามธรรมชาติ ซึง่ ครัง้ นี้เราจะ
เห็นว่าโต๊ะอิหม่ามเป็ นผูน้ าํ ของเรา แต่บางครัง้ คุณลุงอาจจะเป็ นผูน้ าํ เราสลับกันเป็ นผูน้ าํ ตามธรรมชาติ เช่น ถ้า
เราจะแก้ปญั หาขยะ ขอให้นึกถึงอย่างหนึ่งว่าเราจะไม่บอกว่าธุระไม่ใช่ ไม่ใช่ปญั หาของเรา แต่เราบอกว่าทุกคนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไข มีส่วนร่วมในการทีจ่ ะทําให้ทุกสิง่ ทุกอย่างดีข้นึ แล้วเราจะทํางานในลักษณะทีเ่ ป็ นชุมชน มี
ผูน้ าํ ตามธรรมชาติ มีการสลับบทบาทและก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็น มีการสือ่ สารพูดคุยกัน นี่คือสิง่ ทีเ่ ราอยาก
ให้ทุกคนได้เรียนรูจ้ ากกิจกรรมนี้
วันนี้เรามีตวั แทนจากฝ่ ายเทศบาลนาประดู่มาอยู่กบั พีน่ อ้ งทีน่ ่ี ขอเรียนเชิญคุณธเนศ รวมแลกเปลีย่ น
จากการสานเสวนาในครัง้ แรกเทศบาลได้ทาํ อะไรไปบ้างค่ะ
นักวิชาการด้านกฏหมายและสิง่ แวดล้อมร่วมเวทีอภิปราย นักวิชาการกฎหมายได้แก่ อาจารย์สุทธิศกั ดิ์
ดือเระ นักสิง่ แวดล้อม ได้แก่ คุณมะสุกรี แซวนุง นักวิชาการนําเสนอการกําจัดขยะได้แก่ ดร.จารุพรรณ กุล
ดิลก ผูด้ าํ เนินรายการ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
คุณธเนศ กาญจนบูรณ์ ตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาล
ตัง้ แต่การสานเสวนาครัง้ ที่แล้วยังคง
ดําเนินการปกติจนกระทัง้ เมือ่ ประมาณปลายเดือนมีนาคม ทางเทศบาลได้นาํ ขยะไปทิ้ง ทางพีน่ อ้ งไม่ได้ยนิ ยอม
ให้เอาขยะไปทิ้ง หลังจากนัน้ จนถึงปัจจุบนั นี้ทางเทศบาลนาประดู่กไ็ ม่ได้เอาขยะไปทิ้ง ในส่วนของเทศบาลเราได้
๘๐

จัดตัง้ งบประมาณจัดซื้อทีด่ ินแห่งใหม่เพือ่ ทําที่ท้งิ ขยะที่ถกู หลักสุขาภิบาล อยู่ในกระบวนการศึกษาและการ
ออกแบบระบบการกําจัดขยะต่อไปอนาคต ซึง่ ทางเทศบาลได้รบั การประสานจากคุณสมพรว่า พีน่ อ้ งต้องการจะ
ซื้อทีด่ นิ คืนซึง่ ก็ได้เรียนให้ท่านนายกเทศมนตรีทราบ ซึง่ ท่านนายกเทศมนตรีกฝ็ ากมาว่าถ้าทางพีน่ อ้ งต้องการซื้อ
ทีด่ นิ คืนก็ยนิ ดีจะขายคืนให้กบั พ่อแม่พน่ี อ้ ง ทางเทศบาลก็มคี วามพยายามทีจ่ ะจัดทําระบบกําจัดขยะแห่งใหม่ ใน
ปัจจุบนั นี้เทศบาลตําบลโคกโพธิ์กไ็ ด้จดั ซื้อทีด่ นิ เพือ่ ทิ้งขยะของเทศบาลตําบลโคกโพธิ์เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ของ
อบต.ก็มที ท่ี ้ งิ ขยะของเขาอยู่แล้วนะครับ เทศบาลนาประดู่ก็เอาขยะไปฝากทิ้งกับ อบต. อยู่ในปัจจุบนั นี้ หลังจาก
นี้จะมีการจัดซื้อทีด่ นิ ในงบประมาณปี ๕๐ นี้ พื้นทีป่ ระมาณ ๑๐ กว่าไร่เหมือนกัน ตอนนี้ก็กาํ ลังศึกษาระบบก่อน
ว่ามีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม มีผลกระทบต่อพ่อแม่พน่ี อ้ งทีอ่ าศัยอยู่บริเวณทีซ่ ้ อื ทีด่ นิ หรือไม่
สําหรับพื้นทีเ่ ดิม ๑๑ ไร่นนั้ ผมขอชี้แจงกับพ่อแม่พน่ี อ้ งนิดหนึ่งนะครับว่า จริงๆ เราใช้พ้นื ทีใ่ นการทิ้ง
ขยะไม่เต็ม ๑๑ ไร่ พื้นทีจ่ ริงๆ ทีใ่ ช้ประมาณ ๖-๗ ไร่ ด้านหน้า ตามทีพ่ น่ี อ้ งได้เข้าไปดูนะครับ ในส่วนด้านหลัง
เรายังไม่ได้ใช้พ้ นื ทีม่ คี นั ดินกัน้ อยู่ พื้นทีย่ งั เป็ นธรรมชาติสมบูรณ์อยู่ทเ่ี รายังไม่ได้ลุกรํา้ เข้าไป เราใช้พ้ นื ที่ทเ่ี ป็ นที่
ลุม่ เดิมทีว่ ่าเป็ นพื้นที่ทไ่ี ม่สามารถใช้งานได้แล้วในส่วนทีเ่ ทศบาลซื้อมาเป็ นที่ท้งิ ขยะ ตัง้ แต่เดือนเมษายนจนถึง
ปัจจุบนั นี้ผมก็ยงั ไม่ได้เข้าไปดูเหมือนกันครับว่าเป็ นอย่างไรบ้าง แต่ก็ได้ทราบจากคุณสมพรว่าอุดมสมบูรณ์
พอสมควรเป็ นพื้นที่สเี ขียวแล้วตอนนี้ เพราะว่าไม่มขี ยะทีจ่ ะลงไปทับถมพื้นที่ดงั กล่าว ในเบื้องต้นผมก็ขอ
อนุญาตกราบเรียนไว้เท่านี้ก่อน
ผูด้ ําเนิ นรายการ เนื่องจากที่ประชุมของชาวบ้านได้ประชุมกันว่า ถ้าเราจะซื้อทีด่ ินกลับคืนมา เราจะชื้อในชื่อของ
มัสยิดควนโนรี แต่ ในทางปฏิบตั เิ ป็ นไปได้ขนานไหนและในการปฏิบตั จิ ะทําอย่างไร
อาจารย์สุทธิศกั ดิ์ ดือเระ นักกฎหมาย
หลักการซื้อขายใครๆ ก็ทาํ ได้ แต่มสี าระสําคัญอยู่ว่าต้องเป็ นคน
เป็ นคนธรรมดาอย่างเราๆ ทีส่ ามารถทําการซื้อขายได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย คําถามทีถ่ ามก็
คือว่าซื้อในนามมัสยิดได้หรือไม่ ก็ตอ้ งดูว่ามัสยิดเป็ นนิตบิ คุ คลแล้วหรือยัง ซึง่ ตามเอกสารมัสยิดควนโนรีเป็ นนิติ
บุคคลแล้วก็สามารถทําได้ ไม่มปี ญั หาอะไร แต่นิติบคุ คลทีว่ ่านี่คือนิตบิ ุคคลทีเ่ กิดขึ้นตามกฏหมายฉะนัน้ การ
ดําเนินงานก็ไม่สามารถทําเองได้ตอ้ งผ่านตัวแทน ทําผ่านคณะกรรมการ ถ้าจัดซื้อทีด่ ินไปแล้วที่ท่ซี ้อื มาจะเป็ นที่
ของมัสยิด ซึง่ จะต้องตัง้ คณะกรรมการขึ้นมาดูแลทีด่ นิ ขึ้นมา ๑ ชุด และบริหารและดําเนินการตามวัตถุประสงค์
ทีไ่ ด้จดั ซื้อทีด่ นิ มาเพือ่ อะไร เพือ่ ประโยชน์โดยส่วนรวมของพีน่ อ้ งชาวบ้านควนโนรีเป็ นต้น
โต๊ะอิหม่าน
ทีเ่ ราเสนอชื่อให้จดั ซื้อในนามของมัสยิดนัน้ ก็เพือ่ ความยัง่ ยืน และพีน่ อ้ งจะได้ใช้ประโยชน์กนั
ได้ทกุ คน และกรรมการทีจ่ ะมาดูแลมัสยิด และดูแลทีด่ นิ ก็จะเป็ นกรรมการคนละชุดกัน
คุณมะสุกรี แซวนุ ง นักสิง่ แวดล้อม จากประสบการณ์การทํางานด้านสิง่ แวดล้อม ผมขอบอกข้อมูลเพิ่มเติมนิด
หนึ่งครับว่าจากทีเ่ ราได้ทาํ การสํารวจ ปริมาณขยะทัง้ หมดในจังหวัดปัตตานีทน่ี าํ เข้าสู่ระบบการกําจัดขยะทีถ่ กู หลัก
สุขาภิบาลและยังไม่ถกู หลักสุขาภิบาลประมาณ ๔๐๐ ตันต่อวัน ในเรื่องของการจัดการขยะในการทีจ่ ะมีการสร้าง
๘๑

ระบบการจัดการขยะหรือทีท่ ้ งิ ขยะ จะต้องมีการวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมก่อน สมมุตวิ ่าเจ้าของ
กิจการจะสร้างโรงแรมแห่งหนึ่งก็ตอ้ งมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม เช่น นํา้ เสียจากโรงแรมจะมี
ผลกระทบต่อประชาชนไหม อย่างสถานที่กาํ จัดขยะเริ่มแรกก็ตอ้ งมีการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
สภาพพื้นดินเป็ นพื้นดินแบบไหน ใครบ้างทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบ ต้องยึดหลักกฎหมาย หรือพระราชบัญญัติ
คุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ เพือ่ ให้ถกู หลักสุขาภิบาลในเรื่องของการกําจัดขยะ
ผูด้ ําเนิ นรายการ
ขอบคุณมากค่ะ เราอยู่ในชุมชนเดียวกันแม้เป็ นเพียงเสียงเล็กๆ ทุกคนก็มสี ่วนทีจ่ ะ
รับผิดชอบในเรื่องชุมชนร่วมกัน ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราก็ตอ้ งมาศึกษาวิเคราะห์ถงึ ผลกระทบร่วมกัน ต่อ
จากนี้กจ็ ะเป็ นกรณีตวั อย่างทีเ่ ทศบาลนครพิษณุโลกได้มวี ธิ กี ารกําจัดขยะอย่างยัง่ ยืน ดร.จารุพรรณ กุลดิลกจะ
ได้นาํ มาสรุปให้พวกเราได้ฟงั ซึง่ จะเป็ นประโยชน์กบั ฝ่ ายเทศบาลทีจ่ ะนําวิธกี ารดังกล่าวมาจํากัดขยะต่อไปทีจ่ ะ
จัดการได้อย่างยัง่ ยืนไม่มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ในขณะเดียวกันเป็ นกําลังใจให้พน่ี อ้ งด้วยว่าขยะที่เน่าเหม็น
อยู่นนั้ อาจจะกลับมาสร้างรายได้ให้เราได้ เนื่องจากอาจารย์จารุพรรณมาในกลุม่ ของเราในฐานะกระบวนกร แต่
เนื่องจากอาจารย์จบเทคโนโลยีอาหารและชีวภาพก็จะมีความรูใ้ นเรื่องของกระบวนการสกัดอะไรต่างๆ ซึง่ ปัจจุบนั
อาจารย์มโี ครงการสกัดมะพร้าวให้เป็ นนํา้ มันมะพร้าวเพือ่ นํามารักษาโรคเอดส์ ฯลฯ
ดร.จารุพรรณ กุลดิลก ทีเ่ ทศบาลนครพิษณุ โลกเป็ นชุมชนตัวอย่างก็คือว่าเขาสามารถเปลีย่ นขยะให้มมี ลู ค่า
จากขยะ ๔๕๐๐๐ ตันต่อปี ทเ่ี ทศบาลนครพิษณุโลกจะต้องกําจัด ซึง่ ใช้เทคโนโลยีแบบ “เชิงกล-ชีวภิ าพ” คือการ
นําขยะวันละประมาณ ๙๐ ตัน ใส่เครื่องโม่จากนัน้ ก็เอาขยะที่โม่แล้วไปวางทับไว้ในทีท่ เ่ี ตรียมไว้ ที่ทเ่ี ตรียมไว้จะ
ยกพื้นขึ้นมานิดหนึ่ง สาเหตุท่ตี อ้ งยกพื้นก็เพือ่ ให้มอี ากาศไหลเวียนเข้าไปกระตุน้ ให้จุลนิ ทรียย์ ่อยสลายขยะ
หลังจากนัน้ ก็เอาขยะมาวางกองไว้ วางสลับกับกากมะพร้าวที่ชาวบ้านเขาทิ้ง เหตุท่ตี อ้ งเอากากมะพร้าวมาวางไว้ให้
ทัว่ ก็เพือ่ ป้ องกันแมลงวัน ทําเช่นนี้ทกุ วันจนกระทัง่ กองขยะสูงประมาณ ๒ เมตรครึ่ง แล้วก็ปล่อยให้ธรรมชาติ
ทํางาน ขยะก็จะไม่มกี ลิน่ เหม็น ไม่มแี มลงวันมารบกวน และเมือ่ เวลาผ่านไปประมาณ ๙ เดือน ขยะที่สูง
ประมาณ ๒ เมตรครึ่งก็ยุบลงมา กลายเป็ นดิน ดินดําก็นาํ มาเป็ นปุ๋ย และก็มาทําการคัดแยกขยะประเภท
พลาสติกออกจากดิน ดินบรรจุถงุ เอาไปขาย พลาสติกส่งโรงปูนไปเป็ นเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะไม่
แพงเมือ่ เทียบกับสิง่ ทีไ่ ด้กลับคืนมา
ผูด้ ําเนิ นรายการ
ขอขอบคุณวิทยากรทัง้ ๓ ท่านค่ะ เมือ่ วานนี้ทพ่ี น่ี อ้ งได้มาคุยกันโดยผ่าน
กระบวนการสานเสวนาเราร่วมฝันกันว่าเมือ่ เราได้ทด่ี นิ กลับคืนมาเราจะพัฒนาทีด่ นิ ตรงนัน้ ทํา ศูนย์ฝึกอาชีพ
ให้กบั เยาวชน ทําเป็ นสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนเกษตร โรงงานทําอิฐบล๊อก ฯลฯ จากข้อเสนอเราจะมา
ช่วยกันคิดว่าเราจะดําเนินงานต่อไปอย่างไร ตอนนี้เราเปิ ดกว้างให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
ตัวแทนเจ้าหน้าที่เทศบาล
ในเบื้องต้นผมก็นาํ เรียนแล้วนะครับว่า ท่านนายกเทศมนตรียนิ ดีทจ่ี ะขาย
ทีด่ นิ คืนให้แก่ชาวบ้าน ในส่วนของการปรับปรุงพื้นทีต่ งั้ แต่เดือนเมษายนผมกล้ารับรองได้เลยว่าจะเป็ นส่วนทีเ่ ป็ น
๘๒

พลาสติกที่ตอ้ งอาศัยระยะเวลาในการย่อยสลาย เพราะในช่วงที่มกี ารสานเสวนาผมได้นาํ จุลนิ ทรียไ์ ปบําบัดใน
พื้นที่ ในส่วนทีอ่ าจารย์แนะนําของเทศบาลนครพิษณุโลกนัน้ ยากทีจ่ ะทําในบ้านเรา แต่ว่าในการกําจัดขยะในหลัก
สุขาภิบาลยังมีอกี หลายวิธนี ะครับอาจจะเป็ นพวกเตาเผาหรือฝังกลบต่างๆ ซึง่ ในพื้นทีส่ ามารถจะทําได้
ผูด้ ําเนิ นรายการ
การระดมทุน ไม่ใช่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ีระดมทุนเพียงฝ่ ายเดียว แต่จะเป็ น
ความเอื้ออาทรของพีน่ อ้ งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมร่วมกันทัง้ ในพื้นทีแ่ ละนอกพื้นที่ เพราะฉะนัน้ พีน่ อ้ ง
ควนโนรีกจ็ ะร่วมระดมทุนด้วย มีนิดให้นิด มีหน่อยให้หน่อย เพื่อให้เรารูส้ กึ ว่าเราไม่ได้รบั การบริจาคมา แต่
เพือ่ ให้พน่ี อ้ งมีส่วนร่วมในการได้ทด่ี นิ กลับคืนมา เราจะมีความรับผิดชอบรักและห่วงแหนและทําให้ดีทส่ี ุด นัน่ คือ
ความคิดทีเ่ ราคิดร่วมกันจากคณะทํางาน
ดร.จารุพรรณ กุลดิลก ได้คุยกับท่านอาจารย์ทงั้ สองว่า ทางเลือกทีน่ ่าจะเป็ นไปได้ซง่ึ เป็ นทางเลือกหนึ่ง จริงๆ
แล้วก็ตอ้ งเห็นใจทางเทศบาลเพราะว่าทํางานกับขยะ ต้องเสียสละจริงๆ เราอาจจะร่วมกันเหมือนกับทีป่ ระเทศ
เยอรมันเคยร่วมมือกันมาก่อนคือเทศบาลและชาวบ้านร่วมกันคือแทนทีจ่ ะเป็ นการซื้อทีอ่ ย่างเดียวก็จะเป็ น
ตัวอย่างให้กบั ชุมชนอื่นๆ ด้วย รวมทัง้ จังหวัดอื่นๆ ด้วยในภูมภิ าคนี้ เราอาจจะลงทุนร่วมกันโดยที่ทาํ พื้นทีน่ ้ ีให้
เป็ นตัวอย่างในการบําบัดให้ถูกต้อง เราจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้ าให้กบั ชุมชนและจังหวัดได้ มีดนิ และปุ๋ย
คุณภาพเกรดเอสามารถนําไปขายได้ มีพลาสติกทีส่ ามารถส่งเข้าโรงงานปูนได้ บางทีเราอาจจะไม่ตอ้ งซื้อทีด่ ิน
กลับคืนจากเทศบาล แต่เทศบาลลงทุนในพื้นทีน่ ้ ี ถ้ารัฐบาลญี่ป่ นุ จะสนับสนุ นให้พ้ นื ทีน่ ้ ีเป็ นทีว่ จิ ยั เพือ่ จะทําเป็ น
ตัวอย่าง มาลงทุนให้ในบริเวณที่เรายังไม่ได้รุกรํา้ เข้าไปในพื้นทีท่ เ่ี หลืออีกประมาณ ๖ ไร่ ตรงนี้กใ็ ห้เป็ นส่วนที่
ลงทุนและก่อให้เกิดการสร้างแรงงาน พวกเราก็จะเป็ นชุมชนแรกทีร่ ูเ้ รื่องการบําบัดที่ถกู ต้อง และก็จะเป็ นชุมชน
ตัวอย่างเรื่องการกําจัดขยะ เปลีย่ นวิกฤติให้เป็ นโอกาสได้ร่วมกัน นี่กจ็ ะเป็ นอีกส่วนหนึ่งถ้ารัฐบาลญี่ป่ นุ จะ
สนับสนุ นในเรื่องการพัฒนาทีด่ ิน
โต๊ะอิหม่าม
อย่างทีอ่ าจารย์แนะนํามาว่า ไม่ตอ้ งซื้อก็ได้ ถ้าไม่ตอ้ งซื้อก็ยงั เป็ นสมบัตขิ องเทศบาลอยู่
เหมือนเดิม แล้วแต่เทศบาลจะทําอย่างไรก็ได้ ถ้าเป็ นอย่างนัน้ ปัญหาก็ไม่ส้นิ สุด และเพือ่ ความสบายใจของพี่
น้องชาวบ้านควนโนรี เราก็ยงั ต้องการซื้อทีด่ นิ นัน้ คืนสู่ชมุ ชน
คุณสมพร สังข์สมบูรณ์ ในความเห็นของผมซื้อทีด่ นิ กลับคืนมาดีกว่าในเรื่องของกรรมสิทธิ์การถือครองทีด่ นิ
ให้เป็ นของชุมชนในนามมัสยิดบ้านควนโนรี เพือ่ ความสบายใจของพีน่ อ้ งถ้าเป็ นของมัสยิดฯ ในการคุยกันวันนี้เรา
ก็ตอ้ งมาทําฐานข้อมูลทัง้ หมดว่าจะทําอะไรต่อไปในอนคต
ดร.จารุพรรณ กุลดิลก เป็ นเรื่องทีด่ ถี า้ การแก้ปญั หาความขัดแย้งเป็ นทีถ่ กู ใจทัง้ สองฝ่ ายค่ะ เราก็จะมัน่ ใจได้
ว่าทีด่ นิ ที่เราซื้อกลับคืนมาไม่ว่าเราจะนําไปใช้ทาํ อะไรก็ตาม จะต้องไม่ทาํ ลายสิง่ แวดล้อม
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คุณมะสุกรี แซวนุ ง นักสิง่ แวดล้อม ทางสํานักงานสิง่ แวดล้อมจังหวัดได้ประสานงานกับทางเทศบาล ใน
ปี งบประมาณ ๒๕๕๐ เมือ่ เกิดปัญหาการร้องเรียนทีม่ ขี า่ วหน้าหนังสือพิมพ์ สํานักงานฯ ก็ได้เข้าไปดูร่วมกับ
เทศบาลว่าจะจัดการปัญหาอย่างไร เทศบาลก็ได้เสนอแผนการจัดการสิง่ แวดล้อมของจังหวัดเป็ นการออกแบบ
สถานที่กาํ จัดขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และการเฝ้ าระวังผลกระทบของนํา้ จากกองขยะของทีค่ วนโนรี ถ้าได้รบั
การสนับสนุ นงบประมาณในปี ๕๐ ทางเทศบาลก็จะเข้าไปดําเนินการตรวจ วิเคราะห์ แก้ไข และจะร่วมมือกับ
สํานักงานสิง่ แวดล้อมจังหวัดเข้าไปร่วมตรวจสภาพนํา้ และดิน ทางสํานักงานจังหวัดฯ ก็ไม่ได้น่ิงเฉยนะครับ
อยากจะฝากเรียนพีน่ อ้ งไว้ ณ ที่น้ ี ครับ ขอบคุณครับ
อาจารย์สุทธิศกั ดิ์ ดือเระ นักกฎหมาย
ในฐานะทีไ่ ด้มโี อกาสเข้าร่วม ถ้าได้ทค่ี ืนมา สิง่ หนึ่งที่เราต้องไม่ลมื
ก็คือ ชาวบ้านควนโนรีจะต้องไม่ลมื ว่าได้เรียนรูอ้ ะไรจากขยะพวกนี้ การจะสร้างสนามฟุตบอล และสวนเกษตร
เราจะต้องนําประสบการณ์ตรงนี้ไปบอกเล่าให้กบั คนรุ่นต่อๆ ไป ให้ได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ผูด้ ําเนิ นรายการ ให้เป็ นกรณีศึกษา เป็ นประวัตศิ าสตร์ของควนโนรี ทีใ่ ห้บทเรียนกับชุมชนอื่นๆ ซึง่ จะมี
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ในวันนี้ตอ้ งขอขอบคุณพีน่ อ้ งทุกท่าน นักกฎหมาย นักสิง่ แวดล้อม อาจารย์จารุพรรณ
และคุณธเนศ ซึง่ เป็ นตัวแทนจากฝ่ ายเทศบาล ขอบคุณค่ะ
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บทสรุปการติดตามและประเมินผลการสานเสวนาเพือ่ แก้ปญั หาขยะของชาวบ้านควนโนรี
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน และ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๙
สืบเนื่องจากการนํากระบวนการสานเสวนาไปใช้ในการแก้ปญั หาความขัดแย้งเรื่องทีด่ นิ ทิ้งขยะของ
ชาวบ้านตําบลควนโนรี อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมือ่ ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ อันมี
สาเหตุมาจากทีด่ นิ จํานวน ๑๑ ไร่ ซึง่ เทศบาลนาประดู่ ได้ตดิ ต่อซื้อทีด่ นิ จากชาวบ้านในชุมชนรายหนึ่ง โดยมิได้
แจ้งให้ทราบว่าจะนําไปใช้ประโยชน์เพือ่ สําหรับรองรับขยะกุมฝอยทีถ่ ูกทิ้งมาจากเขตเทศบาลนาประดู่ ซึง่ นอกจาก
เทศบาลเองแล้ว ในทางปฏิบตั ิ ผืนดิน ๑๑ ไร่ดงั กล่าวยังกลายเป็ นที่ท้งิ ขยะทัง้ จากโรงพยาบาล และองค์การ
บริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอโคกโพธิ์ไปโดยปริยาย จึงทําให้ขยะมีปริมาณมากและยังประกอบไปด้วยขยะ
สารพิษทีเ่ ป็ นของโรงพยาบาลอีกด้วย ทัง้ นี้ทาํ ให้สภาพของทีด่ นิ ดังกล่าวซึง่ แต่เดิมเคยมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติจนเป็ นแหล่งของพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน และเป็ นแหล่งต้นนํา้ ที่ชาวบ้านอาศัยใช้อยู่ใช้กินต้องกลับ
กลายเป็ นแหล่งรวมของมลพิษของเสียทีส่ ร้างผลกระทบต่อสุขภาวะของชุมชนโดยรวมอย่างรุนแรง ซึง่ นอกจาก
จะมีกลิน่ เหม็น นํา้ เน่าจากกองขยะ ควันและไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของขยะทีเ่ ป็ นเชื้อเพลิงแล้ว ขยะกุมฝอย
เหล่านัน้ ยังได้กลายเป็ นตัวชักนําให้เกิดแมลงวันชุกชุม รวมทัง้ ดึงดูดสุนขั จรจัดซึง่ เป็ นหนึ่งในสัตว์ตอ้ งห้ามในวิถี
ชีวติ ของอิสลามิกชนมาเพ่นพ่านก่อความรบกวนเดือดร้อนให้แก่ชาวชุมชนอย่างยิง่ อีกด้วย ความคิดเห็นทีข่ ดั แย้ง
กันระหว่าง ๒ ฝ่ ายหลักจึงย่อมได้แก่ ชาวชุมชนควนโนรีผูไ้ ด้รบั ผลกระทบเนื่องจากวิถชี วี ติ แบบเดิมต้อง
เปลีย่ นแปลงไป กับเทศบาลซึง่ เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยมีทด่ี นิ ๑๑ ไร่เป็ นวัตถุแห่งข้อพิพาท การ
กระทําทีท่ งั้ ๒ ฝ่ ายมองเห็นและเข้าใจไม่ตรงกัน ย่อมได้แก่การได้มาซึง่ กรรมสิทธิ์ทด่ี นิ และการใช้ประโยชน์บน
ทีด่ นิ อย่างไม่เกินส่วน หรือล่วงสิทธิ์ของผูอ้ ่นื เนื่องจากในฝ่ ายของเทศบาลซึง่ จําเป็ นจะต้องจัดหาแหล่งสําหรับรับ
ขยะทีร่ ะบายมาจากเมือง เลือกแก้ไขปัญหาของตนโดยวิธซี ้ อื ทีด่ ินแปลงใหญ่เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สิทธิ์ตามกฎหมายใน
การใช้ทผ่ี นื นัน้ สําหรับนํามาใช้ในการดังกล่าว โดยอาจมิได้ให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ผูข้ ายอย่างครบถ้วนเพียงพอใน
เรื่องของวัตถุประสงค์ของการใช้ทด่ี นิ เพราะหากทําเช่นนัน้ เจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมอาจจะไม่ยอมขายให้ ในขณะที่
ชาวชุมชนควนโนรีเองก็เห็นว่าผลกระทบของการทิ้งขยะนัน้ มีมากมายเกินกว่าลําพังตัวขยะเอง นอกเหนือจากวิถี
การใช้ชวี ติ จะต้องสูญเสียพื้นที่ซ่งึ เป็ นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ พืชพันธุผ์ กั สมุนไพรทีเ่ คยได้อาศัยใช้สอย
แต่เดิมซึง่ ถือเป็ นกรรมสิทธิ์ทางธรรมไปแล้ว พวกเขายังพลอยได้รบั การรบกวนจากกลิน่ เหม็น นํา้ เน่า ควันและ
เปลวไฟทีแ่ พร่ออกไปโดยรอบบริเวณอย่างกว้างขวาง ในทางการประกอบอาชีพนัน้ มลพิษจากกองขยะยังทําให้
สัตว์เลี้ยง อาทิ วัว ไก่ ฯลฯ ไม่สามารถหากินได้ตามปกติ ต้นไม้ตอ้ งตายลง และสุขภาพทางร่างกายของคนถูก
แมลงวันรบกวน ในขณะทีส่ ุขภาวะทางจิตวิญญาณก็ถูกกระทบโดยฝูงสุนขั ที่มาคุย้ เขีย่ เศษอาหารในกองขยะ ซึง่
สภาพปัญหาดังกล่าวดําเนินมาต่อเนื่องกันเป็ นเวลากว่า ๑๐ ปี
ภายหลังจากการจัดกระบวนการสานเสวนา เพือ่ การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจที่
ต้องตรงกันในลักษณะและสภาพปัญหา ตลอดจนสาเหตุของปัญหาดังกล่าวโดยสังเขปข้างต้นแล้ว ทุกๆ ฝ่ าย อัน
ได้แก่ ชาวชุมชนควนโนรี เทศบาลนาประดู่ และคณะบุคคลจากภายนอก อาทิ นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน
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นักกฎหมาย และตัวแทนจากกองทัพภาคที่ ๔ ได้ร่วมกันวางมาตรการเยียวยาผลกระทบทัง้ ในระยะสัน้ ระยะ
กลาง และระยะยาว โดยในระยะสัน้ ใช้จุลนิ ทรีย ์ EM บําบัดกลิน่ นํา้ เสียและแมลงวัน ระยะกลาง ใช้วธิ กี ารฝัง
กลบ โดยขุดหลุมแล้วนําผ้าพลาสติกรองเพือ่ ป้ องกันนํา้ เสียทีเ่ ป็ นพิษซึมลงไปในดิน ระยะยาว เทศบาลจะจัดตัง้
เตาเผาขยะ โดยของบประมาณผ่านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ผูป้ ระสานงานระหว่างชาวบ้าน
และเทศบาลได้ตกลง คาดว่าจะเป็ นการระดมทุนเพือ่ การนํามาซื้อทีด่ นิ แปลงดังกล่าวกลับคืนจากเทศบาล เพือ่
นํามาพัฒนาเป็ นโครงการทีเ่ ป็ นสาธารณประโยชน์สาํ หรับชาวชุมชนควนโนรีต่อไป
จนกระทัง่ วันที่ ๒๙ ก.ย.-๑ ต.ค. ๒๕๔๙ คณะทํางานสานเสวนา อันประกอบด้วย ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาสันติวธิ ี มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพือ่ ประเมินผลการสานเสวนาทีใ่ ช้ในการ
แก้ปญั หาที่ท้ งิ ขยะของชาวบ้านควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยใช้สถานทีโ่ รงเรียนตาดีกา บ้านพรุจูด ต.
ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี และต่อมาที่ โรงแรมซีเอสปัตตานี เพือ่ ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปญั หา ซึง่
ได้ทราบว่าเทศบาลนาประดู่ไม่ได้นาํ ขยะมาทิ้งประมาณกว่า ๖ เดือนแล้ว และเทศบาลได้นาํ จุลนิ ทรีย ์ EM มาราด
กองขยะ ทําให้ขยะบางส่วนย่อยสลายไปบ้าง
กิจกรรมในวันแรก ต้องประสบอุปสรรคอยู่บา้ ง ซึง่ ไม่นบั รวมถึงการจัดขึ้นตรงกับช่วงเทศกาลถือศีลอด
ของชาวมุสลิมแล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ยงั มีอาชีพทําสวนยางทีต่ อ้ งออกไปกรีดยางแต่เช้ามืด จึงทําให้ไม่สามารถ
มาร่วมกิจกรรมได้ตรงตามเวลาทีก่ าํ หนดไว้ รวมทัง้ ฝ่ ายเทศบาลนาประดู่ทต่ี ิดประชุมของเทศบาล ไม่สามารถ
มาร่วมได้ในวันนัน้ ทําให้กระบวนการต้องล่าออกไปกว่าทีก่ าํ หนดไว้เดิม
กระบวนการเริ่มด้วยการบันทึกความรูส้ กึ โดยวิธีการ post it ในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ท้งิ ขยะสืบเนื่อง
จากการจัดกระบวนการครัง้ ทีแ่ ล้ว ในชุมชนควนโนรี ซึง่ ผลปรากฏว่าชาวชุมชนรูส้ กึ วิตกกังวล(อารมณ์ลบ) และมี
ความหวัง(อารมณ์บวก) ระดับพื้นฐานจิตสํานึก ในประเด็นหัวข้อดังต่อไปนี้
อารมณ์ลบ
กังวลว่าเทศบาลจะมาทิ้งขยะอีก
กลัวทางเทศบาลจะสร้างปัญหา
กังวลว่าเทศบาลจะไม่ขายที่ดนิ คืน
ขยะกองใหญ่จะทําอย่างไร
จะแก้ปญั หาขยะที่ควนโนรีได้หรือไม่
ควนโนรีจะปลอดกองขยะ
กลัวฝนตกจะกรีดยางไม่ได้ทาํ ให้ขาดรายได้
ตอนนี้ราคายางลดลง พวกชาวสวนยางกังวลมาก
กังวลว่าจะทํานาไม่ได้เพราะนํา้ เสีย
กลัววัวทีบ่ า้ นขาดไปกินสวนข้างบ้าน
ห่วงจะทําไก่
คิดถึงลูกๆ หลานๆ
การประชุมครัง้ นี้จะลุลว่ งด้วยดีหรือไม่
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กลัวโครงการ จะไม่สาํ เร็จ
อารมณ์บวก
อยากให้เทศบาลเข้าใจพีน่ อ้ ง และไม่ระแวงซึง่ กันและกันเพือ่ ความสมานฉันท์
ดีใจทีม่ คี นดีๆ มาช่วยเหลือพีน่ อ้ งของเรา ในเมืองไทยยังมีคนดีๆ
ดีใจที่คนกรุงเทพฯ ไม่ระแวงคนใต้
สบายใจดี ไม่มีกงั วล
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์
ลําดับถัดจากนั้น กระบวนการเสวนาจึงดําเนิ นการแบ่งกลุ่มฐานของชาวชุมชน โดยให้ตง้ั ชื่อกลุ่ม กลุ่มละ ๘
พยางค์ โดยการขานชื่อกลุ่มพร้อมปรบมือเป็ นจังหวะประกอบ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดความคิดในเชิงบวก โดยกลุ่ม
ที่ ๑-๕ มีช่ือที่ชาวชุมชนช่วยกันคิดดังต่อไปนี้ บ้านควนโนรีมคี วามหวังแล้ว, บ้านควนโนรีธรรมชาติสมดุล,
บ้านควนโนรีมปี ัญหาขยะ, บ้านควนโนรีรกั สันติสุข, บ้านควนโนรีแก้ภูเขาขยะ
ในขัน้ ตอนต้นของกระบวนการ deep listening (ฟังอย่างลึกซึ้ง) กําหนดให้เป็ นหัวข้อ “ความภูมิใจ
ของฉันในช่วง ๓ ปี ท่ผี ่านมา” ซึง่ เป็ นการประเมินเหตุการณ์ยอ้ นหลัง แล้วนํามาร่วมแลกเปลีย่ นความเห็นกัน มี
ผลปรากฏดังนี้
-ใน ๓ ปี ทผ่ี ่านมา การขายทีด่ นิ ให้เทศบาลทําเป็ นทีท่ ้งิ ขยะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทาง
สภาพแวดล้อม แต่ชาวบ้านก็ไม่เคยใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
-ใน ๓ ปี ทผ่ี ่านมา หน่วยงานต่างๆ ไม่ละทิ้งชาวบ้าน มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมกับชาวบ้านได้ช่วยกัน
พัฒนาบ้านควนโนรีให้ดขี ้ นึ และมีความหวังว่าจะร่วมกันแก้ปญั หานี้ได้สาํ เร็จลุลว่ ง
-ใน ๓ ปี ทผ่ี ่านมาภูเขาขยะได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนกับชาวบ้านและชุมชน ซึง่ กระบวนการสาน
เสวนาได้เข้ามาช่วยคลีค่ ลายความขัดแย้งปัญหาระหว่างชาวบ้านและเทศบาล และอยากให้มกี ารพัฒนาร่วมกัน
ต่อไป
-ใน ๓ ปี ทผ่ี ่านมา พีน่ อ้ งชาวบ้านควนโนรี มีความยิ้มแย้มแจ่มใส มีความคิดดีๆ ดีใจทีค่ นกรุงเทพฯ ไม่
ระแวงพีน่ อ้ งชาวใต้ของเรา มีความจริงใจทีจ่ ะช่วยแก้ปญั หาให้กบั พวกเราชาวบ้านควนโนรี หวังว่าอนาคตจะไม่มี
กองขยะในตําบลควนโนรี
ในขัน้ ตอนต่อมาของการฟังอย่างลึกซึ้งและจินตนาการไปในอนาคต หัวข้อเรื่อง “ปัญหาอุปสรรคของ
การจัดการปัญหาขยะที่กาํ ลังเผชิญอยู่และความมุ่งหวังในอนาคต” ซึง่ ได้แบ่งออกเป็ นกลุ่มย่อย ภายใต้
สถานการณ์จาํ ลองว่าหากซื้อทีด่ ินกลับคืนมาได้แล้ว ชุมชนใฝ่ ฝนั ว่าจะพัฒนาทีด่ ินเพือ่ ใช้ทาํ อะไร ผลปรากฏว่า
๑ -ผลกระทบจากภูเขาขยะทําให้นาํ้ เสีย กิจการเลี้ยงไก่จงึ ล่มสลาย
-หากได้ท่ดี นิ ผืนนี้กลับคืนมาจะพัฒนาให้เป็ นแหล่งรองรับของเยาวชนที่ว่างงาน เช่น การสร้าง
โรงงานทําอิฐบล๊อก หรือ ทําปุ๋ยชีวภาพ
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๒ -ไม่แน่ใจว่าจะเอาขยะมาทิ้งอีกเมือ่ ไร เทศบาลไม่มาร่วมพูดคุยด้วย จึงไม่ทราบว่าคิดเห็นอย่างไร
ทีด่ นิ จะกลับมาเป็ นของชาวบ้านหรือไม่
-หากได้ท่ดี นิ คืนมา จะนําผืนดินมาทําสวนเกษตร
๓ -กลัวความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท
-หากได้ท่ดี นิ กลับคืนมา จะปรับส่วนหนึ่งเป็ นสนามเด็กเล่น
๔ -เยาวชนหญิงต้องอยู่กบั บ้าน ในขณะทีเ่ ยาวชนชายมีโอกาสไปเล่นฟุตบอล
-หากได้ท่ดี นิ กลับคืนมา จึงอยากให้มหี อ้ งสมุดเพือ่ ทีเ่ ยาวชนทุกคนจะได้มกี จิ กรรมทําหลังเลิกเรียน
๕ -ทําสนามกีฬาให้กบั เยาวชนได้ออกกําลังกายทุกๆ เช้า และปรารถนาจะให้ธรรมชาติกลับคืนมา
ผลการประชุมการจัดการปัญหาขยะควนโนรี เทศบาลนาประดู่ยนิ ดีทจ่ี ะขายทีด่ นิ คืนให้ชาวบ้านในราคา
๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึง่ เงินทีจ่ ะนํามาจัดซื้อทีด่ นิ คืนจะได้ระดมทุนจากชาวบ้าน และความช่วยเหลือจาก
บุคคลภายนอก และองค์กรต่างๆ ทีเ่ ห็นถึงความสําคัญร่วมกันระดมทุนเพือ่ มาจัดซื้อทีด่ ิน และที่ประชุมได้สรุป
ร่วมกันว่าจะซื้อทีด่ นิ คืนในนามของ “มัสยิดบ้านควนโนรี” เนื่องจากเป็ นนิติบคุ คลสามารถทําการซื้อขายทีด่ นิ
ได้ตามกฎหมาย ทัง้ นี้ขอให้มกี ารจัดทําเอกสารประกอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรยืนยันให้มสั ยิดบ้านควนโนรีเป็ น
เจ้าของทีด่ นิ ตามกฏหมาย และแต่งตัง้ คณะกรรมการ ๑ ชุด เพือ่ เป็ นผูบ้ ริหารจัดการทีด่ นิ แทนกรรมการมัสยิด
โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาคมสิทธ์ปตั ตานี(คสม.ปัตตานี) รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ จากชาวบ้านเพือ่ นํามา
จัดทําเป็ นแผนงานการปรับปรุงและพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ นําเสนอต่อสถานฑูตญี่ป่ นุ เพือ่ พิจารณาต่อไป
ภาวะตัวตนร่วม และสติปญั ญาร่วม เพือ่ ทําความเข้าใจและแก้ไขปัญหา
ความจริงในทางธรรมชาติพ้ นื ฐานก็คือ คนเราไม่ได้ดาํ รงตนเป็ นปัจเจกชนอยู่คนเดียว แต่มคี วามเกี่ยว
โยงถึงกันและกันอย่างแยกไม่ออก การกระทําของแต่ละคนไม่ว่าจะบวกหรือลบ ย่อมจะมีผลกระทบถึงคนอื่นๆ
ทัง้ สิ้น ชุมชนหนึ่งๆ จะมีวถิ ดี าํ เนินไปได้ดว้ ยดี และปรับตัวแก้ไขปัญหาใหม่ทแ่ี ผ้วพานเข้ามาได้ ย่อมต้องมี
ศักยภาพในทางการรักษาสมดุลของความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกันเป็ นชุมชน หรือ “ภาวะตัวตนร่วมกัน”
โดยการทีจ่ ะเป็ นเช่นนัน้ คนในชุมชนย่อมต้องมีเป้ าหมายอันเดียวกัน มีผูน้ าํ ตามธรรมชาติซง่ึ ไม่จาํ เป็ นต้อง
ผูกขาดอยู่ทต่ี วั คนๆ เดียว แต่สามารถโยกสลับกันเป็ นผูน้ าํ ตามธรรมชาติ สลับสับเปลีย่ นบทบาทและร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น มีการสือ่ สารพูดคุยกันเพือ่ ให้เกิด “สติปญั ญาร่วมของชุมชน” ซึง่ “กระบวนการสาน
เสวนา” นับได้ว่าเป็ นเครื่องมือหรือวิธีการอันหนึ่ง ทีจ่ ะสร้างสรรค์สง่ิ ดังกล่าวนี้ให้เกิดมีข้นึ ได้
การสานเสวนา
ถือว่าเป็ นการเพิกถอนข้ออุปสรรคซึง่ มาปิ ดกัน้ สายตาเรามิให้แลเห็นสัจธรรม
ความสัมพันธ์โยงใยกันในธรรมชาติ ทัง้ ในด้านของปัญหาและสาเหตุ กับด้านของทางออกและวิธกี ารแก้ไข จน
กลายเป็ นบ่อเกิดของความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงทัง้ ในระดับระหว่างบุคคล กับภายในตัวของบุคคล ดังกรณีของ
ปัญหาที่ท้ งิ ขยะของชาวบ้านควนโนรีดงั ได้กล่าวมานี้ ซึง่ หากพิจารณาเพียงผิวเผินก็ดูเหมือนว่าเป็ นความไม่สม
ประโยชน์กนั ระหว่างชาวบ้านกับเทศบาล ทัง้ ๆ ทีแ่ ท้จริงแล้วมีตน้ ตอมาแต่ การพัฒนาของ ”ความเป็ นเมือง”
ภายใต้วถิ ชี วี ติ บริโภคนิยมทีส่ ร้างขยะออกมาจนล้นเกิน แล้วผลักปัญหาให้กลายเป็ นภาระของผูท้ เ่ี สียเปรียบกว่า
ในสังคม ซึง่ มักได้ผลตราบเท่าทีโ่ ครงสร้างทีไ่ ม่เป็ นธรรมยังคงเข้มแข็งอยู่ จนกระทัง่ สังคมสูญเสียความสมดุล
๘๘

เกิดเป็ นความขัดแย้งกันอย่างแตกหัก เริ่มตัง้ แต่ฝ่ายทีป่ ะทะเผชิญหน้ากัน เช่น ชาวบ้านกับเทศบาล ซึง่ ต่างก็ตก
เป็ นฝ่ ายรับเคราะห์ของระบบเมืองทัง้ คู่
กระบวนการสานเสวนา ย่อมช่วยทําให้คู่ความขัดแย้งเข้าใจสถานภาพทีแ่ ท้จริงของแต่ละฝ่ าย พร้อมๆ
กับได้แลเห็นตนเองในทัศนะของอีกฝ่ ายหนึ่ง จนบังเกิดเป็ นความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันและกัน ในทีส่ ุด
ต่อเมือ่ กระบวนการก้าวมาสู่จดุ “ภาวะตัวตนร่วมกัน”นี้แล้ว ทัง้ สองฝ่ ายย่อมสามารถใช้“สติปญั ญาร่วมของ
ชุมชน” ค้นคิดวิธีการออกจากปัญหาไปได้ในทีส่ ุด
ในด้านของการหาทางแก้ไขก็เช่นกัน หากมองเห็นสภาพปัญหาผิดเพี้ยนไปจากความเป็ นจริงแล้ว อาจ
ก่อให้เกิดความห่อเหี่ยวคับข้องใจ ต่อเมือ่ สามารถเข้าใจเหตุปจั จัยต่างๆ อย่างเชื่อมโยง ก็อาจแก้ปญั หาโดยการ
ดึงเอาศักยภาพของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ เช่น ชาวเมืองทีม่ จี ติ สํานึก นักกฎหมาย นัก
สิง่ แวดล้อม ทีม่ ปี ระสบการณ์แก้ปญั หาคล้ายคลึงกันมาก่อน ดังกรณีของการบําบัดขยะที่ตาํ บลบึงกอก อําเภอ
บางระกํา จังหวัดพิษณุโลก หรือทีอ่ ่นื ๆ เป็ นต้น

๘๙

กิจกรรมที่ ๓
การฝึ กอบรมการสานเสวนาเครือข่ายภาคประชาสังคม
“การป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ให้กบั กลุ่มผูน้ ํ าสตรี ๑๓ อําเภอในจังหวัดนราธิวาส และเยาวชน”
วันที่ ๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๙
อ.เมืองนราธิวาส อ.บาเจาะ อ.ยีง่ อ อ.รือเสาะ อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโกลก
อ.สุคริน อ.แว้ง อ.ตากใบ อ.สุไหวปาดี อ.จะแนะ อ.เจาะไอร้อง
กําหนดการ
วันเสาร์ท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ กลุ่มผูน้ ํ าสตรี ๑๓ อําเภอ จังหวัดนราธิวาส
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.
ประธานกลุม่ ผูน้ าํ สตรีจงั หวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน
๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น.
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายประชา เตรัตน์ กล่าวเปิ ดงาน
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
“การสานเสวนาเพือ่ การป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ” โดย
ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
กระบวนการสานเสวนา “การมีสว่ นร่วมในการบริหารราชการ และการมีสว่ นร่วม
ในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ”
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
แบ่งกลุ่ม ๑๐ กลุม่ ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๑๕.๐๐ น.
ปิ ดการฝึ กอบรม กลุม่ ผูน้ าํ สตรี
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดนราธิวาส นายธวัชชัย หว่านเพียร
สวัสดีครับ วันนี้เรามาฝึ กอบรมกันในหัวข้อกระบวนการสานเสวนาเพือ่ การมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ราชการ และการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงราชการ ซึง่ มี ผศ.ดร.ปาริชาด
สุวรรณบุบผา เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อนี้ให้เราได้ฟงั ผมเองได้สนทนากับท่านอาจารย์แล้ว ท่านตัง้ ใจมาให้
ความรูก้ บั พวกเรา ท่านมาจังหวัดนราธิวาสและบอกว่าเป็ นเมืองน่าอยู่ พวกเราคนในพื้นที่ตอ้ งทําจังหวัดนี้ให้เป็ น
บ้านเมืองทีน่ ่าอยู่ ผูค้ นน่ารักเพือ่ สนองนโยบายท่านผูว้ ่าราชการจังหวัด และเป็ นนิมติ หมายทีด่ อี กี เรื่องหนึ่ง ที่
อยากจะกราบเรียนพีน่ อ้ ง วันนี้ท่านผูว้ ่าราชการจังหวัดได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็ นอย่างมากโดยท่านจะ
มาร่วมพิธเี ปิ ดการฝึ กอบรม มาพบหน้าพีน่ อ้ งด้วยตนเองเวลา ๐๙.๐๐ น. ซึง่ การบริหารราชการแนวใหม่ท่เี น้น
เรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็ นหลัก เพราะฉะนัน้ ความสําคัญต่างๆ ก็คงจะตกอยู่กบั พีน่ อ้ ง ทีจ่ ะตอบ
รับการบริหารราชการแนวใหม่ได้อย่างไร และเพือ่ เผยแพร่เป็ นเครือข่ายภาคประชาชนต่อไป ขอบคุณครับ
๙๐

ประธานกลุ่มผูน้ ํ าสตรีจงั หวัดนราธิวาส
คุณอําไพ บุญศรี กล่าวรายงาน
กราบเรียนท่านผูว้ ่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายประชา เตรัตน์ ตามที่รฐั บาลได้นาํ หลัก ๔ ป. คือ
โปร่งใส ประหยัด ประสิทธิภาพ และเป็ นธรรม มาเป็ นแนวทางในการบริหารประเทศ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โดยเฉพาะ ป. โปร่งใส เป็ นนโยบายสําคัญประการหนึ่งและเร่งด่วนใน
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบในวงราชการโดยได้กาํ หนดให้มอี งค์กรอิสระในการป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นอย่างชัดเจน ซึง่ หากภาคประชาชนได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในสภาพปัญหา
รวมทัง้ มีจติ สํานึกในการสอดส่องดูแล และเป็ นหูเป็ นตาแทนภาครัฐ ก็จะสามารถแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับนโยบายรัฐบาลต้องสร้างระบบราชการทีม่ หี ลักธรรมาภิบาล(Good
Governance) ตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และวิธวี ่าด้วยการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ เพือ่
ตรวจสอบความสุจริตโปร่งใส และมีระบบการทํางานของภาครัฐทีส่ ามารถตรวจสอบได้ โดยการเปิ ดระบบ
ราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
จังหวัดนราธิวาส จึงได้จดั “โครงการฝึ กอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมการป้ องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในวงราชการและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนองนโยบาย
การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมชิ อบในวงราชการ เพือ่ สร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม
ให้มคี วามรู ้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต และประพฤติมชิ อบในวงราชการ และเพือ่ ให้เครือข่าย
ภาคประชาชนได้มคี วามรูใ้ นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้จดั การฝึ กอบรมไปแล้ว ๕ รุ่น กลุม่ เป้ าหมาย
จากผูน้ าํ ท้องถิน่ ผูบ้ ริหารท้องถิ่น ผูน้ าํ ชุมชนเมือง กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัคร ผูน้ าํ องค์กรประชาชน และ
องค์กรเอกชนในจังหวัดนราธิวาสรุ่นละ ๒๐๐ คน จาก ๑๓ อําเภอ สําหรับรุ่นนี้เป็ นรุ่นที่ ๖ กลุ่มเป้ าหมายเป็ น
เยาวชน จํานวน ๓๐๐ คน จาก ๑๓ อําเภอ การอบรมจํานวน ๑ วัน โดยในช่วงเช้าจะมีการบรรยายให้ความรู ้
โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ ากมหาวิทยาลัยมหิดล และช่วงบ่ายจะเป็ นการแบ่งกลุม่ เพือ่ ระดมความคิดของวิธกี าร
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ในวงราชการ
ในการฝึ กอบรมครัง้ นี้ ได้รบั ความอนุเคราะห์ดา้ นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู ้
กับกลุม่ เป้ าหมาย ซึง่ คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูเ้ ข้าร่วมการอบรม และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการตาม
วัตถุประสงค์ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอกราบเรียนเชิญท่านผูว้ ่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวเปิ ดการ
ฝึ กอบรมและบรรยายพิเศษให้ความรูแ้ ก่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต่อไป ขอบคุณค่ะ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนราธิวาส
นายประชา เตรัตน์ กล่าวเปิ ดงาน
สวัสดีท่านคณะวิทยากร หัวหน้าสํานักงานจังหวัด ตลอดจนกลุ่มผูน้ าํ สตรีทม่ี าเข้าร่วมการอบรม วันนี้
เรามาอบรมร่วมกันเพือ่ พิจารณาปัญหา “การป้ องกันการทุจริต และประพฤติมชิ อบในวงราชการ และการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม” ในการฝึ กอบรม ๕ รุ่นทีผ่ ่านมานัน้ ผมได้เห็นว่ามีแต่นาํ เอาพวกข้าราชการ กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น อบต. ซึง่ ล้วนแต่เป็ นภาครัฐทัง้ สิ้นที่มาให้ความรูเ้ กี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ
๙๑

สามารถฝึ กอบรมในการสร้างจิตสํานึกระดับหนึ่งเท่านัน้ เอง ผมคิดว่าส่วนทีเ่ ป็ นส่วนที่สาํ คัญทีส่ ุดต้องเป็ นการ
อบรมภาคประชาชนที่เป็ นประชาชนล้วนๆ ซึง่ ไม่เกี่ยวข้องกับระบบราชการ เพราะเขาถือว่าทุกคนจะต้องมีส่วน
ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ ภาครัฐทีม่ บี ทบาทสําคัญมากในการพัฒนาในพื้นทีท่ ่ที ่านอยู่
นัน้ คือหน่วยงานปกครองท้องถิ่นทีอ่ ยู่ใกล้ชดิ ทีส่ ุด ปัจจุบนั นี้ระบบการบริหารจัดการของราชการก็ได้พยายามทีจ่ ะ
ถ่ายโอนอํานาจทัง้ หลายให้กบั หน่วยงานการปกครองท้องถิน่ เกือบทัง้ สิ้น ผมจึงได้มอบหมายให้สาํ นักงานจังหวัด
ได้จดั รุ่นพิเศษขึ้นมาอีกสองรุ่น เน้นกลุม่ เยาวชน กลุม่ ทีเ่ ป็ นประชาชนล้วนๆ ผมคิดว่าเยาวชนพลังหนุ่มสาวจะ
เป็ นพลังบริสุทธิ์ และมีความสําคัญมากในการมีส่วนร่วมในการเป็ น watchdog เป็ นยามคอยป้ องกันขโมย
เพราะเม็ดเงินที่เราได้ลงทุนบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละปี ๆ เป็ นเงินมากมายมหาศาล นับตัง้ แต่ทเ่ี ราได้
มีการกระจายอํานาจสู่ทอ้ งถิน่ ตัง้ แต่ปีพทุ ธศักราช ๒๕๓๘ เราเริ่มมี อบต. มีประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ แห่ง จาก
ทัง้ หมดประมาณ ๗๐,๐๐๐ กว่าแห่ง และก็ค่อยๆ เพิม่ ขึ้นและครบทัง้ หมดเมือ่ ปี ๒๕๔๐ ที่มี อบต.ครบหมดทุก
ตําบล พนักงาน อบต.รุ่นแรกปี ๒๕๔๘ ผมเองก็เป็ นคนสอบคัดเลือกเข้ามา สมัยนัน้ ผมเป็ นผูอ้ าํ นวยการกองการ
เจ้าหน้าทีอ่ ยู่ทก่ี รมการปกครอง ซึง่ ปลัด อบต.ยุคแรกก็สมัครสอบกันเยอะ ๒๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ คน ก็ข้นึ บัญชี
เอาไว้ และก็ได้บรรจุกนั เกือบหมดทุกคน
วันนี้กลุม่ เป้ าหมายเน้นเอาประชาชนล้วนๆ ไม่ใช่กลุม่ ข้าราชการ แต่เป็ นกลุม่ เยาวชนทัง้ หญิงและชาย
สิง่ ทีผ่ มคาดหวังในพลังเยาวชนก็คือไม่มใี ครอีกแล้วทีจ่ ะเฝ้ าติดตามประเมินผล และตรวจสอบได้ดเี ท่าพลัง
ประชาชน จริงอยู่โดยหลักกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน ผูว้ ่าราชการมีหน้าที่ตอ้ งรับผิดชอบหมด ไม่ว่าจะ
เป็ นหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ส่วนท้องถิน่ ผูว้ ่าก็มอบต่อไปยังหัวหน้าส่วนราชการซึง่ มี ๒๐ กว่าส่วนใน
ปัจจุบนั และนายอําเภอ และจริงๆ แล้วทําไม่ได้หรอก อย่างนายอําเภอ อบต. อําเภอหนึ่งๆ ก็มี ๕-๗ อบต.
นายอําเภอก็ไม่สามารถไปดูได้ทุก อบต. และแต่ละ อบต.พื้นที่กว้างมีหลายหมูบ่ า้ น คนทีจ่ ะไปทําหน้าที่
ตรวจสอบติดตามผลดูคนโกงได้ดที ส่ี ุดก็คือประชาชนทีอ่ ยู่ตามหมูบ่ า้ น ทุกวันนี้ผูว้ ่าได้ทราบข้อมูลข่าวสารการทํา
ทุจริตของ อบต. ก็มาจากประชาชนทัง้ นัน้ ยังไม่เคยมีหน่วยราชการหน่วยไหนสักหน่วยเดียวเลยไม่ว่าจะเป็ น
กํานันผูใ้ หญ่บา้ น หรือสมาชิก อบต. รายงานให้ผูว้ ่าทราบว่า อบต. นี้ทาํ งานไม่ได้เรื่อง ไม่โปร่งใส ไม่มเี ลยสักที่
เดียว นี่หมายความว่าอย่างไร หมายความว่าไม่สมรูร้ ่วมคิดก็ตอ้ งเป็ นพวกเดียวกัน ทัง้ สมาชิก อบต. กํานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น ไม่เคยรายงานให้ผูใ้ หญ่บา้ นทราบว่า อบต.นัน้ ทุจริต อบต.นัน้ ไม่ดที าํ งานไม่โปรงใส่ คนทีร่ ายงานให้
ผูว้ ่าทราบมีแต่ประชาชนทัง้ สิ้น และผมก็มคี วามเห็นว่าทําไมอบต. หรือผูใ้ หญ่บา้ นถึงไม่รายงาน ผมเลยตีความว่า
เป็ นพวกเดียวกันทัง้ ๆ ทีค่ วรจะเป็ นหน้าทีข่ อง อบต. กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นผูร้ ายงานให้ผูว้ ่าฯ ทราบ ดังนัน้ จึง
เป็ นความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกํากับดูแลและติดตามการทํางาน และ
ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานท้องถิน่ แม้แต่หน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็ นข้าราชการส่วนภูมภิ าคทีล่ งไปทํางานในท้องถิน่ ของ
ท่าน อาจจะเป็ นหน่วยงานส่วนกลาง หรือส่วนภูมภิ าค ถ้ามีโครงการต้องการไปทํางานในพื้นที่ ในหมู่บา้ นของท่าน
ท่านก็มสี ทิ ธิทจ่ี ะติดตามตรวจสอบได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนู ญ ตามกฎหมายรัฐธรรมนู ญประชาชนทุกคนมี
อํานาจเต็มทีใ่ นการติดตามและตรวจสอบการทํางานของข้าราชการไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม และโดยหลักการ
โครงการทีจ่ ะลงไปทําในพื้นทีจ่ ะต้องมีการติดแผ่นป้ ายให้ชดั เจน ว่าโครงการอะไร ใช้งบประมาณเท่าใด
รายละเอียดของโครงการคร่าวๆ เป็ นอย่างไร โครงการไหนทีผ่ ูร้ บั เหมาไม่ปิดประกาศไว้แสดงว่าเริ่มจะซิกแซ็ก
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แล้ว ทําท่าจะเล่นกลโกงแล้ว เราก็ตอ้ งทักท้วงหรือฟ้ องร้องไปยังนายอําเภอ หรือฟ้ องร้องไปยังผูว้ ่าฯ หาก
โครงการไม่ตดิ ตัง้ ป้ ายบอกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว ชาวบ้านต้องคอยสอดส่องดูแลการทํางานของ
ภาครัฐ กรรมการที่เป็ นข้าราชการก็ไม่ได้ไปนัง่ เฝ้ าดูการทํางานของโครงการตลอด ๒๔ ชัว่ โมง เช้าก็ไปดูสกั หน่อย
และก็กลับมาดูอกี ทีตอนเย็นจึงไม่มที างรูว้ ่าผูร้ บั เหมาทํางานอย่างไร คนที่รู ้ คนที่ทราบ ก็คือประชาชนทีอ่ ยู่ใน
หมูบ่ า้ น สิง่ นี้คือสุดยอดของการกํากับดูแลตรวจสอบ ฉะนัน้ เครือข่ายของประชาชนในการป้ องกันการทุจริต
ประพฤติมชิ อบ จึงเป็ นเครือข่ายทีย่ ง่ิ ใหญ่และเป็ นองค์กรทีย่ ง่ิ ใหญ่มาก ฉะนัน้ สิง่ ทีผ่ มตัง้ เป้ าหมายสูงทีส่ ุดเวลา
ผมมาสร้างโครงการหรือว่ากําหนดวิสยั ทัศน์ในการทํางานของจังหวัดนราธิวาส ผมยํา้ ในหลักการชัดเจนว่าจะต้อง
สร้างเครือข่ายของพีน่ อ้ งประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกํากับดูแลการทํางานทัง้ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ส่วน
ท้องถิน่ มิฉะนัน้ ผมไม่ถ่วงหรอก โครงการนี้จบไปแล้วนะอบรม ๕ รุ่น ผมมาดูแล้วภาคประชาชนของผมล่ะ ไม่มี
ทัง้ ๆ ทีภ่ าคประชาชนเป็ นภาคที่สาํ คัญทีส่ ุด ในการติดตามตรวจสอบกํากับดูแลของทุกส่วนราชการทีม่ โี ครงการ
อยู่ในพื้นที่ของเรา ผมเลยสัง่ ให้อบรมเพิม่ ฉะนัน้ พีน่ อ้ งประชาชนก็ตอ้ งอย่าไปกังวล พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน
เป็ นหูเป็ นตา ใครก็ตามที่มที ศั นคติว่าอย่าไปยุ่ง ไม่ใช่เรื่องของเราจึงเป็ นทัศนคติทใ่ี ช้ไม่ได้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้
คนขี้โกงลอยนวล เราต้องอย่าให้คนขี้โกงและคนชัว่ ลอยนวล วิธที จ่ี ะไม่บช่ ปล่อยให้คนโกงและคนชัว่ ลอยนวล
ประชาชนทุกคน ทุกภาคส่วนต้องรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น พลังประชาชนเป็ นพลังทีย่ ง่ิ ใหญ่ บางคนบอก เคย
ไปถามแล้วเขาบอกว่าเป็ นความลับ บอกไม่ได้ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้เป็ นความลับ ไม่ใช่งาน
ความมันคง
่ ประชาชนมีอาํ นาจตามกฎหมายรัฐธรรมนู ญ และยังมีพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของทางราชการ
พุทธศักราช ๒๕๓๙ หน่วยงานราชการจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลในกรณีทพ่ี น่ี อ้ งประชาชนต้องการทราบรายละเอียด
ราชการก็ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้รบั รู ้ รัฐหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องไม่มสี ทิ ธิ์ทจ่ี ะปกปิ ดข้อมูล เป็ น
อํานาจของประชาชนโดยตรง นับตัง้ แต่มอี งค์การบริหารส่วนตําบลตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๓๘ ณ บัดนี้เป็ นเวลา ๑๑ ปี
เต็ม พอเป็ น อบต.ใหม่ๆ คนทีไ่ ม่มคี วามรูม้ าเป็ น อบต. จัดชื้อจัดจ้างเรียกผูร้ บั เหมามารับเงินแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์
เรียบร้อย ผูร้ บั เหมามาบอกท่านๆ ดีนะ อบต. ยังไม่ได้ทาํ งานเลยมาจ่ายตังค์หมดแล้ว แล้วหักเปอร์เซ็นต์ไป
พร้อม ผมบอกคุณทําไม่ได้นะรับไม่ได้ผดิ กฎหมาย ในยุคแรกๆ อบต. โดนไล่ออก ติดคุกก็เยอะเพราะความไม่รู ้
ปลัด อบต.ก็ใหม่ จบปริญญาตรีใหม่ๆ มาเป็ นปลัด อบต. ยังไม่รูห้ ลักการทํางานก็ตดิ ร่างแหไปด้วยกัน ไม่มี
ประเทศไหนในโลกทีอ่ อกกฏหมายให้เป็ นองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ พร้อมกันทัง้ ประเทศ โดยหลักการความเป็ น
ท้องถิน่ ต้องอยู่บนความพร้อมของฐานะการเงินการคลัง ความรูค้ วามเข้าใจของพีน่ อ้ งประชาชนในพื้นที่ และ
ศักยภาพในการบริหารจัดการ ในช่วงแรกก็ตอ้ งเร่งอบรมให้ความรูก้ นั เพือ่ ให้เข้าใจซึง่ ในช่วงแรกๆ ก็มปี ญั หาการ
ทุจริตเยอะมาก
สิง่ ทีผ่ มเป็ นห่วงก็คือว่า ทําอย่างไรจึงจะให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และเข้าใจกลไกใน
ระบอบประชาธิปไตย หัวใจของประชาธิปไตยทีส่ าํ คัญทีส่ ุดคือการมีส่วนร่วมของพีน่ อ้ งประชาชน ในการวางแผน
งานโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล ท่านทีน่ งั ่ อยู่ ณ ที่น้ ีเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนงานโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลไหมครับ(ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วม) แผนงานของโครงการบริหารส่วนตําบล
ทีจ่ ะมีประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ หมายความว่าจะต้องมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมถึงจะเป็ นแผนทีส่ ุดยอด เพราะ
ท่านอยู่ในชุมชน ถ้าชุมชนก็คือเทศบาล ถ้าหมู่บา้ นก็คือ อบต. มีแค่ ๒ ส่วนนี้ ถ้าผูบ้ ริหารท้องถิ่นทีเ่ ขาเป็ นคน
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โปร่งใสเขาควรทีจ่ ะต้องเชิญประชาชนในทุกชุมชนมาทําประชาพิจารณ์กนั ในการจัดทําโครงการต่างๆ แผนงาน
ชุมชนเราต้องการอะไรจัดลําดับความสําคัญของโครงการ สมมุติเราขอ ๑๐ โครงการ อาจจะได้มาสัก ๒ โครงการ
เราภูมใิ จแล้ว โครงการที่เหลือก็ขอในปี ต่อไป เพราะรัฐบาลมีงบประมาณจํากัด นี่คือวิธกี ารบริหารจัดการที่
หน่วยงานท้องถิน่ ควรจะไปรับทราบความต้องการของชุมชน ของหมูบ่ า้ น อบต.ก็ไปรับทราบรายหมูบ่ า้ น เทศบาล
ก็ไปรับทราบรายชุมชน แต่ถา้ ไม่มเี ลย คิดเอง ทําเอง โครงการไหนแบ่งเปอร์เซ็นต์ได้เยอะก็ของบประมาณเยอะๆ
อย่างนี้เป็ นต้น สิง่ ทีผ่ มเคยเข้าไปตรวจสอบโครงการที่ประชาชนต้องการมากที่สุด คือโครงการประเภทพัฒนา
สังคม เช่น การศึกษา การรักษาพยาบาล เด็กกําพร้า คนแก่ทถ่ี กู ทอดทิ้ง ปรากฏว่าหน่วยงานท้องถิน่ ทําน้อยมาก
โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเป็ นเรื่องสําคัญเป็ นส่วนทีท่ อ้ งถิน่ จะต้องดูแล เพราะว่าชุมชนหรือหมูบ่ า้ นจะไม่มที าง
พัฒนาในอนาคตได้กา้ วหน้าถ้าบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนหรือในหมูบ่ า้ นขาดการศึกษา ขาดความรู ้
ความสามารถ ขาดคุณธรรม สังคมก็จะไม่มคี วามปกติสุข จังหวัดนราธิวาสเป็ นจังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพในการพัฒนา
สูงทีส่ ุดเกือบจะทีส่ ุดของทุกจังหวัดในประเทศไทย เพราะผมเคยไปรับราชการมาเกือบทุกภูมภิ าคในประเทศ แต่
สิง่ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาสยังพร่องอยู่คือทรัพยากรมนุษย์ยงั ไม่มคี ุณภาพเพราะการศึกษาน้อยทําให้ขาดความสามารถ
จังหวัดนราธิวาสการแข่งขันทางการเมืองนัน้ มีสูง โดยเฉพาะการเมืองท้องถิน่ ไม่ว่าจะเป็ นระดับ อบต. เทศบาล
อบจ. กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น มีการแย่งชิงผลประโยชน์กนั สูง
ผมหวังว่าพวกเราทุกคนจะช่วยกันเป็ นหูเป็ นตา ในการตรวจสอบติดตามการทํางานของหน่วยงานทุก
หน่วย แต่หน่วยทีใ่ กล้ชดิ ท่านที่สุดก็คือหน่วยงานท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็ น อบจ. เทศบาล อบต. ในฐานะที่เราเป็ น
กลุม่ สตรีเราก็ตอ้ งมาช่วยกัน สตรีเป็ นพลังอันยิง่ ใหญ่ในการแก้ปญั หาสังคม ปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
ก็เป็ นปัญหาสังคม ปัญหาการศึกษา ปัญหายาเสพติด ปัญหาการก่อการร้าย ฯลฯ เหล่านี้ลว้ นเป็ นปัญหาสังคม
เป็ นปัญหาที่ยง่ิ ใหญ่ ผมเชื่อในพลังของท่าน วาดหวังไว้อยากให้ทกุ ท่านเป็ นเครือข่าย เป็ นหูเป็ นตา คอยสอดส่อง
ดูแลให้บา้ นเมืองเรามีความเป็ นปกติสุข
ท้ายสุดนี้ตอ้ งขอขอบคุณท่านวิทยากรทีม่ าช่วยอบรมให้กบั พวกเรา และขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่
มาร่วมอบรมในวันนี้ สิง่ ไหนที่เป็ นประโยชน์กไ็ ปพูดต่อในแวดวงของท่านทัง้ หลายในการป้ องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบของหน่วยงาน ไม่ว่าจะท้องถิน่ ส่วนกลาง หรือส่วนภูมภิ าค หน่วยอื่นๆ ก็ตาม และในท้ายสุดนี้
ขอให้สง่ิ ศักดิ์สทิ ธิ์ทงั้ หลายทีท่ ่านเคารพนับถือสําหรับท่านทีน่ บั ถือศาสนาพุทธก็ขออัญเชิญคุณพระศรีรตั นตรัย
ท่านที่นบั ถือศาสนาอิสลามก็ขอเชิญอัลเลาะ และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ขอเชิญเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โด้โปรดดลบันดาลพรให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่
ความสุข ความเจริญ ปราศจากทุกข์ และโรคภัย และประกอบสัมมาชีพใดๆ ให้มแี ต่ความรุ่งโรจน์ บัดนี้ได้เวลา
สมควรแล้วผมก็เปิ ดการอบรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคมป้ องกันการทุจริตประพฤติมชิ อบใน
ส่วนราชการ ณ บัดนี้
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พัฒนาการอําเภอจะแนะ คุณสมร อังกาพย์ละออง
ในนามของสํานักงานจังหวัดนราธิวาส ในนามของเครือข่ายภาคประชาชนขอขอบพระคุณท่านผูว้ ่า
ราชการจังหวัดนราธิวาสทีไ่ ด้ให้แนวคิดในการปฏิบตั งิ าน รูส้ กึ ภูมใิ จ และอบอุ่นที่ท่านได้ให้โอกาสและได้มา
บรรยายพิเศษในวันนี้ ขอบพรุคุณท่านผูว้ ่าท่านประชา เตรัตน์ ขอบพระคุณค่ะ
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส
กราบเรียนท่านอาจารย์ และพีน่ อ้ งทุกท่าน ผมอยู่นอกรายการ ขอเวลา ๑๐ นาที ผมอยากจะขอบคุณ
ท่านวิทยากร ผมเรียนว่าเราจัดฝึ กอบรมในหลายหลักสูตร หลายรุ่น เชิญวิทยากรจากกรุงเทพฯ มา เขาก็ไม่กล้า
มา เชิญวิทยากรจากหน่วยงานหลักๆ จาก กพ. บ้าง เวลาอบรมราชการ หรือจากกระทรวงต่าง ๆ ทัง้ หลายที่
เกี่ยวข้องกับงานในพื้นทีข่ องเรา เขาก็ไม่ค่อยกล้ามาเท่าไหร่หรอก มาก็นอ้ ยมาก จากการทีอ่ าจารย์กล้ามา ผมคิด
ว่าเป็ นบุคคลทีค่ วรจะยกย่องเลย ผมต้องกราบขอบพระคุณไว้ ณ ทีน่ ้ ี อาจารย์ไม่ได้มาแค่วนั นี้นะครับ เดือน
พฤศจิกายนเราวางแผนจะอบรมประชาชนกลุม่ เป้ าหมายอีก ๒,๐๐๐ คน ผมมีงบประมาณแล้ว ในจํานวน
๒,๐๐๐ คนก็ตอ้ งมีพวกเรารวมอยู่ดว้ ย ต้องเรียนเชิญพวกเรามาอีกแต่จะมาคุยกันในเรื่องอื่น และก็จะออกไปดู
นอกพื้นทีด่ ว้ ยเพราะฉะนัน้ ในส่วนของวิทยากร ในนามของสํานักงานจังหวัดนราธิวาสต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์
เป็ นอย่างยิง่ อยากให้อาจารย์กลับมาช่วยจังหวัดนราธิวาสอีกครับ ผมไม่ใช่คนนราธิวาสแต่เป็ นคนพัทลุงห่างกัน
ประมาณ ๓๐๐ กว่ากิโลเมตร แต่ว่ามาอยู่นราธิวาสแล้วก็มคี วามสุข มาอยู่นราธิวาสผมอยู่มาเป็ นปี ท่ี ๓ มา
พร้อมๆ กับท่านผูว้ ่า ผมมาแรกๆ ผมก็กลัว ตอนมาทํางานในสัปดาห์แรกเขาบอกว่าข้าราชการมาทํางานที่
นราธิวาสต้องระวังนะ ใครขีม่ อเตอร์ไซต์มาข้างๆ เราต้องระวังซ้ายระวังขวา ตอนนัน้ ผมก็ระมัดระวังมาก แต่อยู่
มาอยู่มาก็ไม่เห็นมีอะไร อยู่สบายดีไม่ตอ้ งไประแวงกัน เรามีความตัง้ ใจทีจ่ ะมาทํางานไม่ได้รบราฆ่าฟันอะไรกับ
ใคร และก็คงไม่มใี ครมาทําอะไรเรา คนนราธิวาสก็น่ารักกันทุกคน เพราะฉะนัน้ เราก็ตอ้ งอยู่กนั ต่อไป ผมคิดว่า
โจรคนจะหมดไปเร็วๆ นี้ ต่อไปก็จะเหลือแต่คนดีๆ นราธิวาสแปลว่า ทีอ่ ยู่ของคนดี มาจากคําว่านรา+ธิวาส
แปลว่าทีอ่ ยู่ของคนดี และคําขวัญของจังหวัดนราธิวาส “นราเมืองน่าอยู่” เพราะฉะนัน้ พวกเราก็อยู่กนั อย่างสุข
สบาย ที่ตอ้ งขอบคุณเป็ นคนที่ ๒ ท่านพัฒนาการอําเภอจะแนะ ท่านคุยกับผมเมือ่ ไม่ก่วี นั นี้ อาศัยว่าเป็ นพีเ่ ป็ น
น้องกันมาก่อน เคยทํางานร่วมกันมาหลายจังหวัดแล้ว ท่านมีศกั ยภาพในการทีจ่ ะประสานงานกับพีน่ อ้ งในทุก
อําเภอ ทุกกลุม่ เมือ่ มาร่วมงานกันทีน่ ราธิวาสผมก็สบายใจ แล้วมีทมี งาน มีเครือข่ายการทํางานทีเ่ ข้มแข็ง
เพราะฉะนัน้ คงทํางานกันอย่างสนุ กสนานต้องขอบคุณท่านพัฒนาการอําเภอจะแนะ และที่ตอ้ งขอขอบคุณเป็ น
กลุม่ สุดท้ายก็คือสตรี วันนี้เป็ นการอบรมให้กบั กลุ่มผูน้ าํ สตรี และพรุ่งนี้เป็ นกลุม่ เยาวชนทัง้ หญิงและชาย พรุ่งนี้มี
คนหนุ่มคนสาวมาน่าจะสดชื่นกว่านี้อกี วันนี้คนสาวบ้างไม่สาวบ้างแต่ก็ยงั สดชื่นอยู่ พรุ่งนี้ผมไม่ได้มาเพราะติด
ราชการก็เป็ นทีน่ ่าเสียดาย ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านทีม่ า ท่านผูป้ ระสานงานประธานชมรมกลุม่ สตรีจงั หวัด
นราธิวาส ขอบคุณมากครับทีช่ ่วยเชิญและช่วยประสานงานการฝึ กอบรมในครัง้ นี้ เรื่องอาหารการกินก็ดูแลกันให้
ดี ท่านที่ทานกลางวันได้ก็ทานกันให้อ่มิ ท่านที่ทานไม่ได้กน็ าํ ใส่ห่อกลับบ้านไปเปิ ดปอซอทีบ่ า้ นคํา่ นี้ ขอบคุณ
สวัสดีครับ
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วิทยากร ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
อัตตฺ านํ อุปมํ กเร เป็ นภาษาบาลี แปลความหมายว่า จงมีตนเป็ นเครื่องเปรียบเทียบ ถ้าแปลเอาใจความ
ก็หมายความว่า “ถ้าอยากให้คนอื่นทําอย่างไรกับเราเราก็ทาํ อย่างนัน้ กับเขา” เดิมมหาวิทยาลัยมหิดลเป็ น
มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ หมอเวลารักษาโรค ถ้าหมอคิดว่าคนไข้ไม่เจ็บก็สกั แต่ว่ารักษาไป ผ่าตัดไป โดยไม่คิด
ว่าคนไข้กเ็ ป็ นมนุ ษย์เหมือนเรา เพราะฉะนัน้ เราจึงมีคาํ นี้ว่า “จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา” เหมือนกับน้องทีอ่ ยู่ทน่ี ่ี ถ้า
อยากให้เขาทําอย่างไรกับเราเราก็ทาํ อย่างนัน้ กับเขา เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ความหมาย
๑. การทุจริตในวงราชการ
การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐปฏิบตั ิหรือละเว้นไม่ปฏิบตั กิ ารอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อาํ นาจใน
ตําแหน่งหรือหน้าทีเ่ พือ่ แสวงหาประโยชน์ทม่ี คิ วรได้โดยชอบ สําหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื (พ.ร.บ. ป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตราที่ ๓)
๒. การประพฤติมิชอบในวงราชการ
การที่เจ้าหน้าทีข่ อง รัฐปฏิบตั ิหรือละเว้นไม่ปฏิบตั กิ ารอย่างใดในตําแหน่ง หรือหน้าที่หรือใช้อาํ นาจ ใน
ตําแหน่งหรือหน้าทีอ่ นั เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง่ มติของคณะรัฐมนตรีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึง่ มุง่ หมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน ไม่ว่าการ
ปฏิบตั ิหรือ ละเว้นไม่ปฏิบตั นิ นั้ เป็ นการทุจริตในวงราชการด้วยหรือไม่ก็ตามและให้หมาย ความรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าทีด่ งั กล่าวด้วย (พ.ร.บ. ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตราที่ ๓)
๓. การคอร์รปั ชัน่ ภาคราชการ
ใช้ตาํ แหน่งหรืออํานาจทางราชการและการเมืองเพือ่ ให้ได้มาซึง่ รายได้ และ/หรือการฉ้อโกงเอาเงิน
สาธารณะมาเป็ นของตนและพรรคพวก หรือหาประโยชน์อ่นื ๆ ซึง่ อาจมิใช่ตวั เงิน วิธกี ารที่ใช้อาจจะผิด
กฎหมายหรือไม่ผดิ แต่เป็ นพฤติกรรมซึง่ สาธารณชนจะไม่พอใจ เนื่องจากเป็ นการกระทําทีข่ ดั กับความ
คาดหวังของสาธารณชนเรื่องมาตรฐานความซือ่ สัตย์และพฤติกรรมทีด่ ีของบุคคลสาธารณะ (ข้าราชการและ
นักการเมือง) (ศ.ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร)
๔. การมีสว่ นร่วมของประชาชน
วิธีการฉ้อราษฎร์บงั หลวง
แบบตามนํ้ า
อาศัยเหตุการณ์ทช่ี อบด้วยกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทุกประการ เพียงแต่ว่จะใช้ดุลยพินิจตาม
อํานาจหน้าทีป่ ระการใดเท่านัน้ จึงเป็ นช่องทางให้ผูท้ ป่ี ระสงค์จะได้ประโยชน์จากการสัง่ หรืออนุ มตั ติ อ้ งวิง่ เต้น
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เพืใ่ ห้สงั ่ การไปตามที่ประสงค์ และเมือ่ ผูม้ อี าํ นาจพึงพอใจไม่ว่าด้วยความผูกพันส่วนตัว หรืออํานาจ ลาภ
สักการะ ก็อาจสัง่ หรืออนุ มตั ไิ ด้ โดยไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
แบบทวนนํ้ า
การปฏิบตั กิ ารใด ๆ ให้สมประโยชน์ของผูว้ ง่ิ เต้น ติดต่อในทางหลีกเลีย่ งกฎหมาย หรือระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ ซึง่ อาจจะเป็ นการเสีย่ งต่อการถูกกล่าวหาโทษ หรือใช้อาํ นาจไปในทางทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ การกินตามนํา้ อาจจะเรียกอีกอย่างว่า การรับสินนํา้ ใจ ส่วนการกินทวนนํา้ เป็ นเรื่องของการไม่ควรจะ
เป็ นไปได้แต่รบั สินนํา้ ใจมา เช่น ปัญหาคอรัปชัน่ เป็ นปัญหาทีท่ า้ ทายความเป็ นคนมุสลิมที่แท้ และคนพุทธทีแ่ ท้
รับสินนํา้ ใจจากเขาเกิดความเกรงใจ นําไปสู่การคอร์รปั ชัน่ แบบทวนนํา้
คําสําคัญ
บุคคลสาธารณะ เช่น นักการเมือง ข้าราชการ ซึง่ เป็ นบุคคลทีม่ อี าํ นาจที่มาจากตําแหน่งหน้าทีก่ ารงาน ปฎิบตั ิ
ราชการแบบทําธุรกิจ ขาดจิตวิญญาณของข้าราชการทีด่ ี ปัญหาคอร์รบั ชัน่ เพราะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ปฏิบตั ิหน้าที่
วัฒนธรรมการทํางานที่พงึ ประสงค์สาํ หรับข้าราชการ
๑. กล้ายืนหยัดในสิง่ ที่ถกู ต้อง (Moral Courage) เช่น เมือ่ เราอยู่ในกลุ่มของคนที่กระทําผิด เรามี
แจตนาทีด่ ี วิธกี ารทีด่ ี เราจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่รฐั ทราบ เพือ่ ช่วยลดช่องทางการทําทุจริต ฉันจะไม่ร่วมทําผิดกับ
เธอ
๒. ซือ่ สัตย์และมีความรับผิดชอบ (Integrity & responsibility)
๓. โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ (Transparency & Accuatability) เช่น เมือ่ ได้รบั
มอบหมายให้ตอ้ งไปจัดซื้อสินค้าทุกครัง้ ต้องมีใบเสร็จรับเงินมายืนยันค่าใช้จ่ายสามารถตรวจสอบได้
๔. ไม่เลือกปฏิบตั ิ (Nondiscrimination) เจ้าหน้าที่รฐั ต้องไม่เลือกปฏิบตั กิ บั ประชาชน ประชาชนมี
สิทธิเสรีภาพตามกฏหมายในการข้อมูลข่าวสาร การทํางานของส่วนราชการเช่น ในโครงการต่างๆ ทีเ่ ห็นว่ามี
พฤติกรรมทีส่ ่อไปในทางทุจริต
๕. มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation) ทําดีเพือ่ ความดี มุง่ ผลประโยชน์ของสังคม
โดยรวม
คําสําคัญของการคอร์รปั ชัน่
♣ ผิดศีลธรรม/ทําลายระบบคุณค่า
♣ เอาเปรียบผูว้ ่าจ้าง ผูว้ ่าจ้างคือ ประชาชน และประเทศชาติ
♣ ไม่เป็ นประชาธิปไตย เราจะยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
♣ เกิดความไม่ยุติธรรม เช่น ประชาชนไม่ได้รบั การปฏิบตั จิ ากเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเท่าเทียมและเสมอ
ภาค มีการเลือกปฏิบตั กิ บั ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ สังคมทีม่ ตี าํ แหน่งหน้าทีก่ ารงานเหนือกว่าประชาชนทัว่ ไป
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ผลกระทบของการคอร์รปั ชัน่
๑. ความไม่ยุตธิ รรมทางเศรษฐกิจ
♣ สินค้าแพงขึ้น / สูญเสียสภาพการแข่งขัน เช่น การจ่ายสินบนเพือ่ ให้ได้มาซึง่ การผูกขาดธุรกิจ ทําให้
เกิดการผูกขาดทางการค้า ประชาชนต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้นเพราะไม่มคี ู่แข่งทางการค้า
♣ ประชาชนถูกเอาเปรียบจากการตัง้ ราคาสินค้าบางประเภทแบบผูกขาด เช่น เจ้าของกิจการจ่ายสินบน
ให้กบั เจ้าหน้าที่รฐั เพือ่ ทีจ่ ะเป็ นตัวแทนสินค้ารายได้ เพือ่ ผลประโยชน์ในการตัง้ ราคาสินค้าเกินควร
♣ ภาษีอากรถูกเก็บไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
๒. ความไม่ยุตธิ รรมทางการเมือง
♣ การลงทุนทางการเมืองทีไ่ ม่ชอบธรรม เช่น การซื้อเสียง
♣ การตัดสินทีไ่ ม่ชอบธรรม เช่น เล่นพรรคเล่นพวก ทําให้ประโยชน์สาธารณะเบีย่ งเบนไป
♣ นักการเมืองทีด่ จี ะเสียโอกาส ถูกกลันแกล้
่ งและหมดกําลังใจ
๓. ความไม่ยุตธิ รรมทางสังคม
♣ ประชาชนได้รบั บริการตํา่ กว่ามาตรฐาน
♣ การก่อสร้างด้านสาธารณู ปโภคมีมาตรฐานตํา่ และเป็ นอันตราย ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
♣ ทําลายศักดิ์ศรี ความภาคภูมใิ จ และคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
ทางแก้และการปรับปรุงแก้ไข
๑. ระบบบริหารราชการแผ่นดิน
♣ ยึดหลักนิตธิ รรม
♣ ยึดหลักคุณธรรม
♣ หลักของความโปร่งใส ตรวจสอบได้
♣ หลักการมีส่วนร่วม ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ
♣ บริหารงานด้วยหลักความรับผิดชอบ
♣ หลักความคุม้ ค่า
ถ้าระบบราชการขาดส่วนใดส่วนหนึ่งจะทําให้เกิดปัญหาการคอร์รปั ชัน่ ขึ้นในวงราชการ
๒. ทัศนคติและความประพฤติของตัวบุคคล
วิธีการปรับปรุงแก้ไข
๑. ทางกฎหมาย ตามรัฐธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๔๐ :การให้สทิ ธิประชาชนเข้าชื่อ ๕๐,๐๐๐ คน เพือ่ เสนอให้
ป.ป.ช. ดําเนินการปลดข้าราชการหรือนักการเมืองทีม่ พี ฤติกรรมฉ้อฉลได้
๒. มีบทลงโทษที่รดั กุมและการบังคับใช้
๓. ทางวัฒนธรรม ทุกอย่างเกี่ยวพันซึง่ กันและกัน “ อนาคตของชาติอยู่ในมือของพวกเราทุกคน”
♣ สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
♣ ประณามผูท้ จุ ริต นับถือคนทีค่ วามดี
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♣ สร้างวัฒนธรรมแสดงความรับผิดชอบ
♣ ต้องมีการฟังอย่างลึกซึ้งและวิพากษ์วจิ ารณ์ผ่านกระบวนการสานเสวนากระบวนการสาน
เสวนาอาจช่วยลดโอกาสหรือปิ ดช่องโหว่ทจี ่ ะนําไปสู่การคอร์รปั ชัน่
ขอขอบพระคุณพีน่ อ้ งทุกท่านทีใ่ ห้กาํ ลังใจ และร่วมฟังในช่วงเช้านี้..........
ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
เจ้าหน้าทีข่ า้ ราชการระดับสูงทีน่ ่ี มีวสิ ยั ทัศน์ และเป็ นคนทีม่ ใี จกว้างทีอ่ ยากจะสนับสนุ นให้พน่ี อ้ งกลุม่ ผูห้ ญิงมี
บทบาททางสังคม
ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา บรรยายกระบวนการสานเสวนา
สานเสวนาคืออะไร
๑. มนุ ษย์มีความแตกต่างหลากหลายด้านอัตลักษณ์ เช่น
ภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาของคนภาคกลาง ภาษาของคนภาคเหนือ ภาษาของคนภาคใต้
ภาษาของคนภาคอีสาน ภาษามลายู
ชาติพนั ธ์ เช่น คนไทนเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายมอญ คนไทยเชื้อสายมลายู
วัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมทางศาสนา วัฒนธรรมการดําเนินชีวติ ในแต่ละภาค เช่น
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคอีสาน มีวฒั นธรรมการดําเนินวิถชี วี ติ แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กบั สิง่ แวดล้อมนัน้ ๆ
เพศ เช่น เพศชาย เพศหญิง
การศึกษา เช่น เราจะไม่นบั ถือบุคคลที่ราํ ่ เรียนในระบบการศึกษาทีร่ ฐั จัดขึ้นเพียงอย่างเดียว
แต่เราจะให้ความเคารพภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน หรือภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ซึง่ เป็ นการสัง่ สมความรู ้
จากประสบการณ์ ที่ได้มาจากการทดลองปฏิบตั ิซาํ้ ๆ กันจนเกิดความชํานาญ
สถานภาพทางสังคม
ศาสนา ค่านิยม เช่น คําสอนของศาสนานัน้ แตกต่างกัน แต่มจี ดุ ร่วมอย่างเดียวกันคือ ให้ผูท้ ่ี
นับถือศาสนานัน้ ประกอบแต่สง่ิ ทีด่ ี มนุษย์มคี วามแตกต่างหลากหลายเรื่องค่านิยม
เนื่องมาจากการเลี้ยงดูท่ตี ่างกัน สิง่ แวดล้อมต่างกัน ความชอบต่างกัน
เอกลักษณ์ทแ่ี ตกต่างกันช่วยให้สงั คมดําเนินไปอย่างมีสสี นั หลากหลายและงดงามยิง่ ขึ้น ขณะเดียวกันก็
อาจทําให้เกิดการแบ่งเขาแบ่งเราขึ้นได้ หากมีอคติหรือความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ในความ
หลากหลายก็มเี อกภาพ หรือจุดร่วมเกิดขึ้นได้ ความแตกต่างจึงไม่ได้หมายถึงความแตกแยก
การหลีกเลีย่ งทีจ่ ะรับรู ้ ความแตกต่าง ทําได้ยากในปัจจุบนั เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง และระบบสารสนเทศ การปฏิสมั พันธ์จงึ เป็ นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง โลกา
ภิวตั น์จงึ ทําให้โลกเป็ นโลกเดียวกัน เราจึงไม่อาจหลีกเลีย่ งโอกาสทีจ่ ะต้องปฎิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื
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ทุกศาสนาสอนให้ขจัดความไม่รู ้ ความไม่เข้าใจ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เช่น ศาสนาพุทธสอนว่า
“สภาวะที่ไม่เป็ นที่ช่นื ชอบแก่ฉนั ต้องไม่เป็ นทีช่ ่นื ชอบของเธอด้วย และสภาวะทีไ่ ม่นาํ ความสุขมาสู่ฉนั จะยัด
เยียดความทุกข์นนั้ ให้เธอได้อย่างไร” ศาสนาอิสลาม “คนหนึ่งใดในหมูพ่ วกท่านจะยังมิเป็ นผูศ้ รัทธาจนกว่าเขา
จะรักทีจ่ ะให้ประสบกับพีน่ อ้ งของเขา (เพือ่ นมนุ ษย์) เฉกเช่นทีเ่ ขารักทีจ่ ะให้ได้แก่ตนเอง” คํากล่าวของ นะบี
โมฮัมหมัด อิหม่าม อัลนะ วาวีย ์ หนังสือ 40 ฮะดีษ ศาสนาคริสต์ “สิง่ ที่ท่านปรารถนาให้คนอื่นปฏิบตั ิต่อท่าน
จงปฏิบตั สิ ง่ิ นัน้ ต่อผูอ้ ่นื ” มัททิว 7: 12
วิธีการปฏิสมั พันธ์กบั ผูท้ ่มี ีความแตกต่างจากเราด้วย วิธีคดิ แบบยอมรับ
๑. เคารพในตัวตนและอัตลักษณ์ของผูอ้ ่นื และสัมพันธ์กนั แบบ เขาเป็ นเขา
๒. ความเชื่อและวัฒนธรรม และวิถกี ารดําเนินชีวติ ของทุกคนล้วนมีคุณค่า และทําให้ชวี ติ ของคนคน
นัน้ มีความสุขได้เช่นกัน ซึง่ ความเชื่อเช่นนี้เป็ นการยอมรับแบบพหุลกั ษณ์ (Pluralism)
วิธีปฏิบตั ิตนในสังคมพหุลกั ษณ์
๑. ต้องการให้ผูอ้ ่นื ปฏิบตั ิต่อเราอย่างไร เราก็จะปฏิบตั ติ ่อเขาอย่างนัน้
๒. ไม่ตอ้ งการให้ผูอ้ ่นื ปฏิบตั ิต่อเราอย่างไร เราก็จะไม่ปฏิบตั ิต่อเขาอย่างนัน้
ทุกศาสนาสอนจริยธรรมโลก
๑. เคารพคุณค่าทุกชีวติ
๒. ปฏิบตั กิ บั ผูอ้ ่นื ด้วยความซือ่ สัตย์และยุติธรรม
๓. คิด ทํา พูด แต่สง่ิ ทีจ่ ริง
๔. เคารพและเมตตาซึง่ กันและกัน
สานเสวนาเป็ นกระบวนการสือ่ ความหมายเพือ่ เรียนรู่และเข้าใจตนเองและผูอ้ ่นื เมือ่ เกิดปัญหา
กระบวนการสานเสวนาจะช่วยเปิ ดพื้นทีเ่ พือ่ ให้เกิดกระบวนการการฟังอย่างลึกซึ้ง คือ ฟังตัวเอง ฟังผูอ้ ่นื ฟัง
ความเงียบ ฟังผลของการฟังตัวเองและฟังผูอ้ ่นื
ฟังเพือ่ อะไร ฟังเพือ่ หาความหมายด้วยกัน เพือ่ การมีส่วนร่วม เพือ่ ให้เกิดการยึดเหนี่ยวอย่างแท้จริง
การฟังอย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้กา้ วพ้นอคติ ช่วยปรับมุมมองความคิดของคนอื่นที่ต่างจากเราให้เกิดการ
ยอมรับ และเกิดความเข้าอกเข้าใจในมุมมองที่ต่างจากเรา
ดังนัน้ สานเสวนาจึงเป็ นเครื่องมือหนึ่งในการทําความเข้าใจกันเพื่อลดปัญหาด้วยสันติวธิ ี นอกจากนัน้
สานเสวนายังเปิ ดพื้นทีใ่ ห้เกิดการเรียนรู ้ ความคิด ความเชื่อ จุดยืนทีแ่ ตกต่าง การเจริญเติบโต เกิดความเข้าใจ
เห็นอกเห็นใจ เกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่องทีเ่ ข้าใจผิด อคติทม่ี ี การร่วมมือ ทํางานเพือ่ ความสุขของชุมชนและ
สังคม
หลักสําคัญ การสานเสวนาไม่ได้มงุ่ เปลีย่ นแปลงจุดยืนของผูอ้ ่นื หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ต้องเป็ น
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ้นจาก ภายใน ตามกระบวนการที่เป็ นธรรมชาติไม่ใช่การบังคับ
กติกาเบื้องต้นของการสานเสวนา
๑.
ไม่มวี าระซ่อนเร้น ไม่ใช้การสานเสวนาเพือ่ วัตถุประสงค์ท่ไี ม่ชอบหรือมีเป้ าหมายแอบแฝง
๑๐๐

๒.
ปฏิสมั พันธ์กนั อย่างมนุ ษย์ ปฏิสมั พันธ์ต่อกัน “แบบคน” ไม่ใช่ “วัตถุสง่ิ ของ” ปฏิบตั ิต่อ
ผูอ้ ่นื เช่นเดียวกับทีเ่ ราต้องการให้เขาปฏิบตั ิต่อเรา
๓.
เท่าเทียม ทัง้ สองฝ่ ายต่าง “ให้และรับ” หลีกเลีย่ งการครอบงํา ระวังความรูส้ กึ ว่าฉัน
เหนือกว่า เตือนตัวเองอยู่เสมอว่า ไม่มใี ครด้อยกว่า หรือ เหนือกว่า ในกระบวนการสานเสวนามนุ ษย์
ทุกคนมีศกั ดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์เท่าเทียมกัน
๔.
จุดยืนชัดเจน บอกจุดยืน-ตําแหน่งของตนเองให้ชดั เจน กล้าทีจ่ ะเปิ ดหู-เปิ ดใจ ฟังความเห็นที่
แตกต่าง และกล้าทีจ่ ะฟังว่าผูอ้ ่นื เข้าใจและเห็นว่าเรามีจดุ ยืนเช่นไร เพือ่ ให้เกิดการเคารพและยอมรับใน
ตนเอง
๕.
ไม่ด่วนสรุปและตัดสินผูอ้ ่นื ระวังทีจ่ ะไม่ใช้ความเชื่อของเรา วัฒนธรรมของเรา ชาติพนั ธุข์ อง
เราไปตัดสินว่าผูอ้ ่นื “ผิด” ควรกรองอคติดว้ ยการฟังอย่างลึกซึ้ง
๖.
ใจกว้าง รับฟังความคิดความเชื่อทีแ่ ตกต่างในบรรยากาศทีเ่ คารพและเข้าใจ
๗.
ซือ่ สัตย์และจริงใจ ทัง้ ต่อตัวเองและต่อผูร้ ่วมสานเสวนา หลีกเลีย่ งการยอมรับแบบขอไปที
๘.
ไว้วางใจผูอ้ ่นื ผูอ้ ่นื ก็มเี หตุผลที่ดี และสามารถหาทางออกทีด่ ีได้เช่นกัน
๙.
ไม่ปะปนหลักการกับการปฏิบตั ิ เมือ่ ผูอ้ ่นื พูดหรือถามเรื่องหลักการก็พดู หรือตอบเรื่อง
หลักการ เมือ่ ผูอ้ ่นื
๑๐. สานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบของทุกปัญหา สานเสวนาเป็ นกระบวนการซึง่ ต้องใช้เวลาอันเป็ น
ทางเลือกสู่การจัดการปัญหาร่วมกันอย่างเป็ นองค์รวมโดยอาศัยทัง้ แรงกาย-แรงใจของฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง
ตัวอย่าง การนํากระบวนการสานเสวนาไปใช้แก้ปญั หาขยะบ้านควนโนรี ระหว่างชาวบ้านพรุจูดและ
เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลนาประดู่ อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และ การแก้ปญั หาเรื่องป่ าสมุนไพร เพือ่ ป้ องกันความ
ขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน ต.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานีและเจ้าหน้าทีร่ ฐั
กิจกรรม
วิธีการ

การฟังอย่างลึกซึ้ง “การประพฤติมิชอบในวงราชการและการมีสว่ นร่วมในการแก้ไข”
๑. แบ่งกลุ่ม ออกเป็ น ๑๐ กลุม่
๒. เลือกหัวหน้ากลุม่ เลือกเลขาฯ เพือ่ บันทึกการฟังอย่างลึกซึ้ง
๓. กําหนดผูพ้ ดู คนที่ ๑,๒,๓,…
๔. ผูพ้ ดู แต่ละคนมีเวลาพูดคนละ ๒ นาที โดยฟังสัญญาณเสียงระฆังในการเริ่มพูดและหยุดพูด
๕. เมือ่ แต่ละคนพูด ทุกคนในกลุม่ จะฟังอย่างลึกซึ้ง เพือ่ เรียนรู ้ เติบโต มีความเห็นอกเห็นใจ
เปลีย่ นแปลงความเข้าใจผิด และร่วมมือกันแก้ไขการประพฤติมชิ อบในวงราชการ
๖. เมือ่ ทุกคนได้มสี ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและส่วนร่วมในการฟังอย่างลึกซึ้ง จะนําเสนอใน
กลุม่ ใหญ่ต่อไป

๑๐๑

กลุ่มที่ ๑
รถจักรยานยนต์หายทีจ่ งั หวัดนราธิวาส แต่มผี ลเมืองดีเห็นรถจักรยานคันดังกล่าวไปจอดอยู่
ทีส่ งขลา จึงไปแจ้งความกับตํารวจทีส่ งขลา ตํารวจบอกว่า “ไม่ใช่เรื่องของสงขลาเป็ นเรื่อง
ของนราธิวาส”
กลุ่มที่ ๒
การคัดเลือกทหาร ไม่อยากโดนทหาร ติดสินบนให้สสั ดี
ซื้อเสียง เลือตัง้ สว. สส. แจกเงิน
งบประมาณไม่ได้ครบตามทีข่ อ
ไปโรงพยาบาล บัตร ๓๐ บาท คอยนานมาก
การสมัครงานรับแต่คนใน
ตํารวจนําค่าปรับใส่กระเป๋ าตัวเอง ไม่เข้ารัฐ
กลุ่มที่ ๓
ข้าราชการสร้างความแตกแยกในชุมชน (ทหาร)
ข้าราชการบางกลุม่ ติดสินบนชาวบ้าน ถ้าไม่มเี งินใต้โต๊ะก็จะไม่ทาํ ให้
ข้าราชการไม่เต็มใจบริการประชาชน เช่น เรื่องการรักษาพยาบาล
กลุ่มที่ ๔
วิกฤต ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทําให้ไม่มคี วามสุข ทํามาหากินไม่ได้ ชาวบ้านขาดทีพ่ งึ
ร้องเรียนกับใครไม่ได้ ปัญหายาเสพติดยังแก้ไขไม่ได้เพราะข้าราชการบางคนมีผลประโยชน์
ร่วม
กลุ่มที่ ๕
เรื่อง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เรื่องการวางระเบิดในมัสยิด
การตัดไม้ทาํ ลายป่ าทําให้เกิดนํา้ ท่วม
ผูห้ ญิงทํางานหนักกว่าผูช้ าย
การไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากเจ้าหน้าที่รฐั เช่น การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เท่ากัน
กลุ่มที่ ๖
การจัดสรรงบประมาณ เช่น หมู่บา้ นมีการทํางบประมาณพัฒนาหมูบ่ า้ น คณะกรรมการที่
ดูแลโครงการนําเงินโครงการเข้ากระเป๋ าตัวเอง
กลุ่มที่ ๗
ปัญหาส่วนใหญ่เหมือน ๆ กัน ยาเสพติด ปัญหาการทุจริตใน อบต. ปัญหาคนว่างงาน คน
ทีถ่ งึ อายุทาํ งานก็ไม่ยอมทํางาน อยากให้รฐั บาลแก้ปญั หาที่กล่าวมาทัง้ หมด

๑๐๒

กลุ่มที่ ๘
ไม่ได้รบั เงินงบประมาณจากทีร่ ฐั ส่งมาให้ เช่น การสร้างถนนลูกรังในหมู่บา้ น การไฟฟ้ า
โทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ าไม่ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ มือ่ ไฟฟ้ าดับในหมู่บา้ น ครูไปสอนช้าแต่กลับบ้าน
เร็ว เด็กไม่สามารถอ่าน-เขียนหนังสือได้
กลุ่มที่ ๙
อบต. จัดสรรงบประมาณไม่เป็ นธรรม อยากให้ผูห้ ญิงสมัครเป็ นเจ้าหน้าที่ อบต. ตัดถนน
ผ่านโดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของทีด่ ิน เมือ่ ไปขอดูขอ้ มูลจาก อบต.ก็โดนด่า
วิทยากร
พีน่ อ้ งได้พดู ถึงปัญหาและประสบการณ์การทุจริตและประพฤมิชอบทีพ่ น่ี อ้ งร่วม
แลกเปลีย่ นกัน ซึง่ เป็ นประเด็นปัญหาทีเ่ ราเห็นร่วมกัน ฉะนัน้ ผูห้ ญิงมีความสําคัญทีจ่ ะร่วมเปลีย่ นแปลงและ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ถ้าพีน่ อ้ งคิดว่าสิง่ ทีเ่ ราได้เรียนรูน้ นั้ มีประโยชน์ ขอให้พน่ี อ้ งนําไปใช้ เพือ่ เป็ นหูเป็ นตา
ให้กบั ชุมชนของเรา
วันอาทิตย์ท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ กลุ่มเยาวชน ๑๓ อําเภอ จังหวัดนราธิวาส
(หมายเหตุ เนื่องจากเช้าวันอาทิตย์ท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ มีเหตุการณ์รอบวางระเบิดในในกลางเมืองนราธิวาส
และมีการวางเรือใบในเส้นทางหลายเส้นทาง ประกอบกับฝนตกในช่วงเช้า ทําให้เยาวชนทีเ่ ดินทางมาเข้าร่วม
ฝึ กอบรมฯ บางอําเภอมาถึงล่าช้า จึงต้องเลือ่ นกําหนดการออกไปกว่าครึ่งชัว่ โมง)
ตารางกิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๐ น.
ประธานกลุม่ ผูน้ าํ สตรีจงั หวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน
๐๙.๔๐ – ๑๑.๐๐ น.
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายวิชติ ชาตไพรัฐ กล่าวเปิ ดงาน
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยาย “การสานเสวนาเพือ่ การป้ องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ” โดย ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา จากศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี
มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
กระบวนการสานเสวนา “การมีสว่ นร่วมในการบริหารราชการ และการมีสว่ นร่วม
ในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ”
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
แบ่งกลุ่ม ๑๐ กลุม่ ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
๑๕.๐๐ น.
ปิ ดการฝึ กอบรม กลุม่ ผูน้ าํ เยาวชน
การฝึ กอบรมการสานเสวนาการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ และการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมให้กบั กลุ่มเยาวชนใน ๑๓ อําเภอ จังหวัดนราธิวาส
พัฒนาการอําเภอจะแนะ คุณสมร อังกาพย์ละออง
วันนี้นอ้ งๆ เยาวชนได้เข้ารับการฝึ กอบรมในเรื่องโครงการเครือข่ายภาคประชาสังคมการป้ องกันการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมในกลุม่ ของเยาวชน เมือ่ วานเป็ น
๑๐๓

กลุม่ องค์กรสตรีจาํ นวน ๓๐๐ คน วันนี้กลุม่ เป้ าหมายเยาวชนจํานวน ๒๐๐ คนขณะนี้ได้เวลาแล้ว ขอเรียนเชิญ
ท่านรองผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นประธานเปิ ดงานบนเวทีค่ะ
ประธานกลุ่มผูน้ ํ าสตรีจงั หวัดนราธิวาส คุณอําไพ บุญศรีกล่าวรายงาน
กราบเรียนท่านรองผูว้ ่าราชการจังหวัดนราธิวาส ท่านวิทยากร และน้องๆ เยาวชนทุกท่าน ตามที่รฐั บาล
ได้นาํ หลัก “๔ ป.” คือ โปร่งใส ประหยัด ประสิทธิภาพ และเป็ นธรรม มาเป็ นแนวทางในการบริหารประเทศ
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โดยเฉพาะ ป. โปร่งใส เป็ นนโยบายสําคัญ
ประการหนึ่งและเร่งด่วนในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบในวงราชการโดยได้กาํ หนดให้มี
องค์กรอิสระในการป้ องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นอย่างชัดเจน ซึง่ หากภาคประชาชนได้รบั ความรูค้ วาม
เข้าใจในสภาพปัญหา รวมทัง้ มีจิตสํานึกในการสอดส่องดูแล และเป็ นหูเป็ นตาแทนภาครัฐ ก็จะสามารถแก้ไขการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับนโยบายรัฐบาลต้องสร้างระบบราชการทีม่ ี
หลักธรรมาภิบาล(Good Governance) ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๕ และวิธวี ่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบราชการเพือ่ ตรวจสอบความสุจริตโปร่งใส และมีระบบการทํางานของภาครัฐที่สามารถตรวจสอบได้
โดยการเปิ ดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
จังหวัดนราธิวาส จึงได้จดั โครงการฝึ กอบรมเครือข่ายภาคประชาสังคมการป้ องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบในวงราชการและการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนองนโยบายการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมชิ อบในวงราชการ เพือ่ สร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต และประพฤติมชิ อบในวงราชการ และเพือ่ ให้เครือข่ายภาค
ประชาชนได้มคี วามรูใ้ นการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึง่ ได้จดั การฝึ กอบรมไปแล้ว ๖ รุ่น กลุม่ เป้ าหมายจาก
ผูน้ าํ ท้องถิน่ ผูบ้ ริหารท้องถิ่น ผูน้ าํ ชุมชนเมือง กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัคร ผูน้ าํ องค์กรประชาชน และองค์กร
เอกชนในจังหวัดนราธิวาสรุ่นละ ๒๐๐ คน จาก ๑๓ อําเภอ สําหรับรุ่นนี้เป็ นรุ่นที่ ๗ กลุม่ เป้ าหมายเป็ นเยาวชน
จํานวน ๒๐๐ คน จาก ๑๓ อําเภอ การอบรมจํานวน ๑ วัน โดยในช่วงเช้าจะมีการบรรยายให้ความรูโ้ ดย
วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ ากมหาวิทยาลัยมหิดล และช่วงบ่ายจะเป็ นการแบ่งกลุ่มเพือ่ ระดมความคิดของวิธกี ารให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมชิ อบใน
วงราชการ
ในการฝึ กอบรมครัง้ นี้ได้รบั ความอนุเคราะห์ดา้ นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายให้ความรู ้
กับกลุม่ เป้ าหมาย ซึง่ คาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูเ้ ข้าร่วมการอบรม และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการตาม
วัตถุประสงค์ บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอกราบเรียนเชิญท่านรองผูว้ ่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวเปิ ด
การฝึ กอบรมและบรรยายพิเศษให้ความรูแ้ ก่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมต่อไป ขอบคุณค่ะ
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รองผูว้ ่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายวิชิต ชาตไพสิฐ
กล่าวเปิ ดฝึ กอบรมและบรรยายพิเศษให้ความรูแ้ ก่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
ท่านอาจารย์ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากมหาวิทยาลัยมหิดล ท่านประธานกลุม่ สตรี ท่านวิทยากร รวมทัง้ วิทยากร
จากสํานักงานจังหวัด และสวัสดีนอ้ งๆ ทีร่ กั ทุกท่าน
วันนี้อากาศแจ่มใส ฝนตกนิดหน่อย บางคนมาถึงทีน่ ่ีได้ดว้ ยความยากลําบาก บางคนก็มาไม่ถงึ เพราะว่า
โดนวางเรือใบกลางทาง บางคนบอกว่าวันนี้อากาศดีแต่เงียบไปหน่อย วันนี้ช่วงเช้ามีเหตุการณ์ความไม่สงบแถว
ร้านอัง้ ม้อ มีพระบาดเจ็บและทหารเสียชีวติ ๑ นาย ก็เลยทําให้บรรยายซึง่ ตรงกันข้ามกับพวกเรา พวกเราทีเ่ ป็ น
เยาวชนอยู่ตรงนี้ มองแล้วเป็ นชีวติ ทีม่ องแล้วสดใส มองแล้วมีความสุข เห็นน้องๆ เห็นอะเด๊ะหน้าตาแฉล้มแช่ม
ชื่น มันก็ช่มุ ชื้นหัวใจ แต่พอเหตุการณ์เมือ่ เช้ามันกลบความน่ารัก ความสดใสไปหมด เพราะบรรยายกาศเป็ นอ
ย่างนี้ เมืองเราเป็ นอย่างนี้ แต่ตรงนัน้ จะไม่พดู ถึง แต่อยากพูดถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเครือข่ายภาค
ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ น้องๆ บางคนอาจจะโดนบังคับ
ให้มานัง่ ฟังในวันนี้ ฉันไม่ใช่ขา้ ราชการสักหน่อยมาทําไม ใครจะทุจริต มันคืออะไร ประพฤติมชิ อบคืออะไร ไม่รู ้
เขาให้มาก็มา มีรถรับส่ง กินข้าวฟรี บางคนปอซอก็กนิ ไม่ได้ กินไม่ได้กเ็ อาตัง้ ค์ไป “เอ๋อ ดี โว้ย ดี กว่าอยู่บา้ น”
น้องอย่าไปคิดอย่างนัน้ ทิ้งกันไม่ได้ ประชาชน ราชการทิ้งกันไม่ได้ อยู่คู่กนั ไป เพราะระบบราชการนัน้ เป็ นระบบ
ทีต่ อ้ งทํางานเพือ่ บริการประชาชน เพือ่ ทีจ่ ะสร้างสิง่ อํานวยความสะดวกให้กบั ประชาชน เพราะเงินทุกบาททุก
สตางค์ท่ที างราชการเอามาให้เราเป็ นเงินภาษีจากพวกเราทัง้ สิ้น อาจจะเป็ นภาษีทเ่ี ราคิดว่าของเราของพ่อแม่เรา
จ่ายภาษีไปเล็กน้อยปี หนึ่งพันสองพัน ปี หนึ่งร้อยสองร้อย หรือบางบ้านทีม่ ฐี านะยากจนหน่อยไม่ได้จ่ายเลย แต่
ตรงนัน้ ไม่ได้หมายความว่าท่านไม่มสี ่วนร่วม เราไม่ได้มสี ่วนร่วม น้องๆ ทุกคนมีส่วนร่วมหมด เพราะใน
ชีวติ ประจําวันของเรานัน้ เราก้าวออกจากประตูบา้ น หรือแม้แต่ขณะนอนอยู่ในบ้านก็เกี่ยวกับการบริการของ
ภาครัฐทัง้ สิ้น เช่น ไฟฟ้ า ไฟฟ้ าใครทํา ราชการส่งมาให้ นํา้ ประปาถ้าเรามีประปาใช้เอามาจากไหน ก็เอามาจาก
ราชการโดยการประปา หรือบางบ้านไม่มปี ระปาใช้นาํ้ บ่อ บ่อเอามาจากไหน ราชการกรมการโยธาก็ขดุ บ่อบาดาล
มาให้เรา เพราะก้าวประตูออกไปเจอถนนหนทาง ถนนใครทําก็ขา้ ราชการทํา จะขึ้นรถมาทํางานถ้ารถโดยสาร
สาธารณะทีไ่ ม่ใช่รถของเราเองก็ตอ้ งข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะข้าราชการต้องอนุญาตให้ผูป้ ระกอบการ
ดําเนินการรับผูโ้ ดยสารได้ อาจจะใช้รถส่วนตัว รถเครื่อง ของเรา...ก็ตอ้ งตีทะเบียนกับราชการ หนีกนั ไม่พน้ แต่
ทัง้ หมดถ้าดําเนินการไปตามครรลองคลองธรรม คือดําเนินการไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามปกติ
สุขก็ไม่มปี ญั หาอะไร แต่พอคนมีหน้าทีเ่ ป็ นข้าราชการแล้วก็เอาหน้าที่ตรงนัน้ ทีต่ วั เองมีอยู่ไปฉกฉวยหา
ผลประโยชน์ใส่ตวั บางคนเป็ นช่าง เป็ น อบต. ผมยกตัวอย่างบางคนนะครับ สมัยนี้เวลาคนจะปลูกบ้าน หรือจะ
ขอเลขทีบ่ า้ นจะต้องให้ อบต. รับรองแบบบ้าน บางคนไปขอแล้วไม่จ่ายค่านํา้ ร้อนนํา้ ชาแบบบ้านนัน้ ก็ไม่ผ่าน ต้อง
ให้รอ้ ยสองร้อยสามร้อย บางคนจะไปทําบัตรประชาชนคนรอคิวกันเยอะ รูจ้ กั กับเจ้าหน้าที่บนอําเภอขอลัดคิวได้
ทําก่อน คนทีร่ ออยู่ ๒๐ คน ยิง่ ช่วงนี้ปอซอด้วยก็รอเป็ นครึ่งวันหรือบ่ายๆ จึงจะได้ทาํ อย่างนี้ก็ทจุ ริตเหมือนกัน
หมด ทัง้ หมดทัง้ หลายแหล่โดยใช้อาํ นาจหน้าทีท่ างตําแหน่งของทางราชการเข้าไปทํา เขาเรียกทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ก็ประพฤติไม่ดี โดยทัง้ หมดทัง้ หลายแหล่ทาํ มาเพือ่ ผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะฉะนัน้ ตรงนี้เกี่ยวข้องกับเรา
หมด น้องๆ อาจจะไม่เข้าใจ เอ๊ะไม่เกี่ยวกับเรา จะกินก็เรื่องของเขา อบต.จะทําถนนเขาให้ลงอิฐ ๒๐๐ เที่ยวเขา
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ลงแค่ ๑๐๐ เทีย่ วก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรา เงินไม่ใช่เงินเราถ้าโจรมางัดบ้านเราเข้าบ้านเราถึงจะเกี่ยว ถ้าคิด
อย่างนี้ไม่ถกู ผลของการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ต่อพวกเรา เช่น การทําถนนหนทาง
ถ้าทําแบบไม่ได้มาตรฐาน...ก็จะทําให้ถนนอ่อนตัวและยุบตัวลง เราบอกว่าไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่ เมือ่ มันเป็ นหลุม่
เป็ นบ่อ น้องขับรถมาเร็วๆ ก็จะเกิดอุบตั เิ หตุได้ เราได้รบั บาดเจ็บ รถเราก็พงั อย่างคอสะพานทําไม่ได้มาตรฐาน
เพราะสะพานทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างเชื่อมต่อคอสะพานทําด้วยยางมะตอย ถ้าบดอัดไม่ดีถนนจะ
ทรุดตัว ปูนซีเมนต์ไม่ทรุด ก็เกิดการทรุดตัวของคอสะพาน เราทีใ่ ช้ถนนก็จะได้รบั อุบตั เิ หตุ... อย่างเช่นรถเครื่อง
เมือ่ ตกหลุมบ่อยๆ ก็ทาํ ให้อะไหล่รถเครื่องพังเร็วก็นาํ ความเสียหายมาให้กบั เรา กระทบกับพวกเราหมด ถ้าคิดให้
หนักๆ หน่อย อย่างกรณีการสร้างอาคารเขาบอกว่าให้ใส่เหล็กข้ออ้อยสามนิ้ว คนทําทุจริตใส่เหลือนิ้วครึ่งก็สร้าง
ได้ แต่ถามว่าอยู่ได้นานไหม ไม่ได้นาน แล้วเกี่ยวกับเราไหม ถ้าเกิดเราไปอาศัยหรือไปใช้แล้งพังลงมาจะทํา
อย่างไร ตายไหม ตายคนเดียวไหม ตายทัง้ หมู่ เกี่ยวข้องกับเราหมด แม้แต่การสร้างอ่างเก็บนํา้ คือเราต้องไปดู
พื้นที่ ทีเ่ ป็ นทางนํา้ ไหลแล้วมารวมกัน แล้วก็ไปสร้างคันดินกัน้ นํา้ ไว้ให้นาํ้ ไหลมารวมกัน เป็ นนํา้ จํานวนมหาศาลเรา
เห็นจากโทรทัศน์ ถ้าเกิดมีการคอร์รปั ชัน่ กัน ไม่อดั ถมคันดินให้เป็ นไปตามเทคนิคทีจ่ ะรับแรงนํา้ ได้ นํา้ ก็ไหล
ออกมาอ่างเก็บนํา้ แตกจะทําอย่างไร นํา้ อยู่ในแก้วไม่น่ากลัวแต่ถา้ นํา้ รวมตัวกันเป็ นก้อนใหญ่จะตายกี่คน ส่งผล
กระทบต่อเราทัง้ สิ้น นี่คือผลกระทบต่อทางร่างกาย ยังส่งผลกระทบทางด้านสังคมอีก การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีม่ ี
ข่าวว่า อบต. ยิงนายกฯ นายกฯยิง่ สมาชิก..ยิงกันไปยิงกันมา ก็เรื่องขัดผลประโยชน์กนั จัดสรรผลประโยชน์ไม่
ลงตัวก็ทะเลาะกันฆ่ากัน เพราะฉะนัน้ ถ้ามองกันลึกๆ จริงๆ แล้วการทุจริตคอร์รปั ชัน่ มันเป็ นสาเหตุแห่งปัญหาทุก
ปัญหา ไม่ว่าจะเป็ นปัญหาในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สร้างความแตกแยก สร้างความร้าวฉานในองค์กร ยังเป็ น
ปัญหาต่อเราโดยตรงถ้าเราเป็ นผูใ้ ช้สง่ิ ต่างๆ ที่ได้มาจากการดําเนินการของรัฐ รัฐกับเราหนีกนั ไม่พน้ ตรงนี้เป็ น
ปัญหาใหญ่ของชาติ ไม่ว่าจะทุกยุคทุกสมัยรัฐบาลมาจากการเลือกตัง้ หรือมาจากการปฏิวตั ิ ปฏิรูปกี่ครัง้ ต่อกี่ครัง้
ข้อทุจริตคอร์รปั ชัน่ จะเป็ นข้อหนึ่งทีเ่ ป็ นเงือ่ นไขของการปฏิวตั ิทกุ ครัง้ ถ้าน้องๆ เรียนหนังสือไปดูได้ อ้างตลอด
เลยว่าขณะนี้ขา้ ราชการคอร์รปั ชัน่ ทุจริตมีมานานในการทีเ่ ราตระหนักในปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แม้แต่
รัฐบาลปัจจุบนั หรือคณะปฏิรูปทีเ่ ราเรียกกันว่า คปค. ก็อา้ งเหมือนกันว่ามีการทุจริตคอร์รปั ชัน่ มีการตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สนิ ขึ้นมาโดยเฉพาะ..เพราะว่าถ้าเกิดยังมีตรงนี้อยู่มนั เหมือนมีเชื้อมะเร็งร้าย สัก
วันหนึ่งมันได้ฟกั ตัวแล้วมีกาํ ลังแข็งแรงขึ้นมันก็จะทํารายชีวติ เรา ก็เหมือนกันรัฐบาลชุดนี้ท่ใี ห้มา ๔ ป. โป่ งใส
เป็ นธรรม ประสิทธิภาพ ประหยัด ง่ายๆ แต่ทาํ ยาก จะบอกว่าทําง่ายได้อย่างไร ตอนที่นอ้ งยังไม่เกิด เขาบอกว่า
จะแก้คอร์รปั ชัน่ มาตัง้ นานแล้วยังแก้ไม่ได้สกั ที ถามว่ามีมากไหม ก็มมี ากมีนอ้ ยมาตามยุคตามสมัยขึ้นอยู่กบั ผูน้ าํ
ขึ้นอยู่กบั ผูบ้ งั คับบัญชาของแต่ละคนที่มจี ติ สํานึกหรือไม่มจี ิตสํานึก ไม่ได้หมดหดหายไปจากสังคมไทย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขณะนี้ได้มกี ารกระจายอํานาจการปกครองให้กบั ท้องถิน่ สมัยก่อนนัน้ ราชการทําโครงการ
พัฒนาแต่เพียงผูเ้ ดียว สมัยนี้ให้ชาวบ้านทําโดยผ่าน อบต. พอผ่าน อบต.เข้ามา บางคนจะเป็ น อบต.ขึ้นมาได้
ต้องไปซื้อเสียงหัวละร้อย สองร้อย เผลอๆ น้องๆ อะเด๊ะทีน่ งั ่ อยู่ตรงนี้คงรับเงินเขามาด้วยแหละ(มีเสียงหัวเราะ
จากผูร้ ่วมอบรม) คนละร้อยสองร้อย หรือไม่กไ็ ปรับของฝากจากสมาชิก อบต.มาบ้าง ผมว่าต้องมี ถามว่าเขาเอา
เงินมาลงทุนทําไม ทัง้ ๆ ทีเ่ งินเดือน เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เขาซื้อเสียงหัวละร้อย เลือกตัง้ ครัง้ หนึ่งประมาณ ๒๐๐
คะแนนได้ เอาสองร้อยคูณสองร้อยได้เท่าไหร่ สีห่ มืน่ อยู่ได้ส่ปี ี เดือนหนึ่งเขามีสพ่ี นั ปี หนึ่งสามหมืน่ หก แต่เขา
๑๐๖

จ่ายไปแล้วสีห่ มืน่ ... ในการเลือกตัง้ แต่ละครัง้ พิมพ์โปสเตอร์อย่างน้อยๆ คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ถามว่าเขาอยาก
เข้ามาทําไม เขาเห็นช่องทางในการทีจ่ ะมาทําธุรกิจกับ อบต. คือเข้ามาเป็ นผูบ้ ริหารแล้วก็เอาเครือญาติมาทํา
โครงการกับ อบต. โดยการฉ้อฉล คนอื่นไม่ให้... แล้วแบ่งผลประโยชน์กนั ให้ได้มากทีส่ ุด ก็ลดปริมาณของ
โครงการลงโดยทีไ่ ม่ได้ขออนุ มตั ิ ลดจํานวนดินทีจ่ ะมาใส่ถนน ลดขนาดของเหล็กลง ลดส่วนผสมของปูนซีเมนต์
ลง ได้ไหม ได้ กําไรด้วย เผลอๆ ทําแค่หา้ หมืน่ ให้นายก ๒ หมืน่ ตัวเองเก็บเอาไว้ ๓ หมืน่ แล้ว ๕ หมืน่ ตรงนัน้
มันเป็ นรูปเป็ นร่างไหม เป็ น แต่ใช้ได้นานเท่าไหร่ เดือนหนึ่ง สองเดือนพังใครรับผิดชอบ ใครได้รบั ผลกระทบ
ประชาชนคือผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ แต่ขา้ ราชการชอบมัย้ ชอบ อนุ มตั งิ บประมาณอีกก้อนหนึ่ง อีกแสนหนึ่ง
ซ่อมแซม ประมูลกันใหม่ ก็เล่นพรรคเล่นพวกกันแบบเดิมๆ อีกนัน่ แหละ คนทีป่ ระมูลมากกว่าก็ไม่ได้เอากําไร
น้อยแต่อยากทํางานก็ไม่ได้ทาํ ก็กลับไปได้คนที่ประมูลมากกว่าก็ไปได้เครือญาติ เหมือนเดิมถนนใช้ปีสองปี กพ็ งั
อีก ถามว่าใครได้รบั ผลกระทบ เราใช่ไหม เราใช้ถนน บางคนบอกว่าเราได้รบั ผลกระทบจริงแต่ไม่ใช้เงินเรา นี่มนั
งบของ อบต. เข้าใจผิด เงินทุกบาททุกสตางค์ทล่ี งมาเป็ นเงินของพวกเราทัง้ สิ้น เป็ นส่วนทีเ่ ราได้มาโดยชอบธรรม
ตามกฏหมายรัฐธรรมนู ญ เพราะรัฐเก็บภาษีจากเราไป มันมีอกี หลายๆ โครงการ อย่างโครงการขุดลอกสระ ขุด
ลอกลําคลอง บอกให้ขดุ ลึก ๓ เมตร สโลปหนึ่งต่อสองขุดลึกแค่สองเมตร...ถามว่าเรารูไ้ หม ไม่รู ้ มันอยู่ในนํา้
ตอนขุดถ้าเราเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดู แต่พอไปสักเดือนหนึ่งเราไปตรวจใหม่ ทําไมลึกแค่สองเมตร ทําไมกว้างแค่
สีเ่ มตร อ้างว่าฝนตกโคลนมันไหลลงไป เพราะตรวจสอบได้ยาก นอกจากว่าคนทีจ่ ะรูจ้ ริงคือคนที่ตอ้ งอาศัยอยู่ท่ี
นัน่ ชาวบ้านรูว้ ่าขุดลึกเท่าไหร่กว่างเท่าไหร่ ไม่ใช่เรื่องของเรา มีคลองก็ใช้ได้แล้ว นํา้ ถึงได้ท่วม พวกเราต้องมาคิด
ใหม่ สังคมของมนุ ษย์จะเจริญงอกงาม หมูบ่ า้ นจะเจริญขึ้น อําเภอ-จังหวัดจะเจริญขึ้นทุกภาคส่วนทุกเพศทุกวัย
ต้องช่วยกัน ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทํา เอาแค่จงั หวัดนราธิวาสทีม่ คี วามไม่สงบมาตัง้ แต่ตน้ ปี ๔๗ จนถึงขณะนี้เป็ น
เวลากว่า ๒ ปี แล้ว รัฐ ทหาร ตํารวจ ข้าราชการทําเพียงฝ่ ายเดียวสงบได้ไหม (เสียงตอบรับ ยังไม่สงบ) เพราะ
อะไร เพราะว่าประชาชนยังไม่ออกมา ถ้าประชาชนออกมาร่วมกันแก้ไขร่วมกันป้ องกันก็งา่ ย แต่ขณะนี้ความร่วม
ไม้ร่วมมือต่างๆ ยังมีนอ้ ย แต่เอาแหละเดีย๋ วค่อยคุย
วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมเราถึงเชิญน้องๆ มา เพราะน้องๆ เป็ นเยาวชนของชาติ เป็ นอนาคตของชาติ
พวกเรามานัง่ ฟังอยู่ตรงนี้ ความคิดเปิ ด สมองเปิ ด พอเปิ ดแล้วได้ความคิดไป ความคิดอย่างมีเหตุมผี ล มีความรู ้
อ่านมาก ฟังมาก เขียนมาก มันจะสร้างสติปญั ญาให้เรา พวกเราอายุไม่เกิน ๓๐ ปี อีก ๓ ปี อีก ๕ ปี หมูบ่ า้ นจะ
เป็ นของใคร ตําบล อําเภอเป็ นของใคร... พวกเราทีน่ งั ่ อยู่ในนี้อาจจะได้เป็ นปลัดอําเภอ เป็ นนายทหาร อะเด๊ะ
สาวๆ อาจจะเป็ นคุณนายนายอําเภอ บ้านเมืองมันต้องอยู่ภายในกํามือเราทีเ่ ราจะต้องช่วยกันแก้ไข ช่วยกัน
พัฒนา ไม่ใช่ว่าชีวติ นี้มเี ฉพาะวันนี้ ชีวติ นี้ยงั มีวนั พรุ่งนี้ มีวนั มะรืนนี้ มีเดือนหน้า ปี หน้า ห้าปี ขา้ งหน้า สิบปี
ข้างหน้า มันยังต้องดําเนินต่อไปแต่ถา้ เราปล่อยให้บริหารจัดการอย่างนี้ ชีวติ นี้วนั นี้กบั อีกสิบปี ขา้ งหน้ามัน
เหมือนกัน ถ้าเป็ นการสอบเราสอบตก มันเป็ นไปไม่ได้มนั จะต้องมีการพัฒนา บ้านเราจะต้องเจริญขึ้น จากทีไ่ ม่
เคยมีทวี ี โทรศัพท์ ไฟฟ้ า เราต้องมี จากทีเ่ คยกินเหล้าขาวขวดละ ๘๐ ไปกินแบล็กขวดละ ๔๐๐ ได้มยั้ ไม่ได้
อย่างนัน้ พัฒนาลง(เสียงหัวเราะ) ต้องดีข้นึ ถ้าไม่ดขี ้นึ นราธิวาสซึ่งเต็มไปด้วยทรัพยากรอันมหาศาลมีทงั้ ภูเขา
นํา้ ตก ทะเล ป่ าไม้และทองคํา รอเราอยู่ เพือ่ ทีจ่ ะให้เราหาประโยชน์จากสิง่ เหล่านี้ แต่ถา้ ระบบราชการเราทุจริต
คอร์รปั ชัน่ โกง ความเจริญต่างๆ ถูกปิ ดบัง ความรูถ้ กู ปิ ดกัน้ ข่าวสารไม่ให้มเี ราก็จะยากจนเป็ นลําดับที่ ๑ ของ
๑๐๗

ประเทศ ทัง้ ๆ ทีศ่ กั ยภาพ ความพร้อมด้านทรัพยากรดีกว่าคนหนองคาย ดีกว่าคนยโสธร แต่เราไม่คิด ไม่
ตระหนัก ไม่มจี ติ สํานึก อยู่อย่างนี้แหละ เขาให้เกิดมาเป็ นผูห้ ญิง เขาก็บอกให้มสี ามีกค็ อยแต่ทาํ กับข้าวให้สามีกนิ
คอยกรีดยางให้สามี มีหน้าที่ปลุกสามีตอนเช้า สามีกถ็ อื กรงนกไปร้านนํา้ ชา ไปดื่มนํา้ ชา ดื่มกาแฟสองสามแก้ว
เมียก็ออกไปกรีดยางตัง้ แต่ตีสต่ี ีหา้ กรีดยางเสร็จก็ตอ้ งรีบกลับมาหุงข้าวเดีย๋ วสามีกลับมาไม่ได้กินข้าวถูกเตะ
หน้าที่ภรรยาต้องทํา เขาสอนมาอย่างนี้พอเสร็จสามีกลับมากินข้าว กินข้าวเสร็จก็นอนพัก ตื่นนอนก็ออกไปกินแต
ออต่อ วันหนึ่งกินแต่ออ ๑๐ แก้ว(ใช่ เสียงขานรับจากผูเ้ ข้าร่วม) น้องๆ ไปดูเลย ถ้าบ้านไหนสามีภรรยาทํางาน
ด้วยกันทัง้ สองคนบ้านนัน้ ค่อนข้างจะมีฐานะ แต่ถา้ บ้านไหนสามีทาํ งานคนเดียวจะไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ มีเงิน
น้อยแต่จะมีเมีย(บาเยอะ) ๔ คน เพราะว่าอะไร เมียเลี้ยง(เสียงหัวเราะ) มีเมียสีค่ นให้เมียเลี้ยงหมด เลี้ยงเมีย
แบบปุฟเฟ่ หากินเอง ถ้าฉลาดมีเมียสีค่ นเอาสีค่ นให้ทาํ มาหากินหมด เปิ ดร้านนี่รา้ นนัน่ รวยตาย แต่ไม่หรอกเมียสี่
คนก็ทาํ งานบ้านอย่างเดียวไม่ทาํ ธุรกิจอะไรเลยอยู่แต่บา้ น กินสมบัตเิ ก่าไป...ทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันหมดในการ
ทีจ่ ะทําให้สงั คมเต็มไปด้วยความโปร่งใส ถามว่าจะทําได้อย่างไร
๑. คนเป็ นข้าราชการหรือมีญาติเป็ นข้าราชการจะต้องอดทนอดกลัน้ ใช้พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ที่จะไม่ละโมบโลภมาก โกงกิน ลดลงมา ให้เลิกทัง้ หมดคงทําไม่ได้
หรอกแต่ให้ลดลงมา อาจจะเล็กน้อยตามนํา้ ดูแล้วมันไม่เสียหาย ไม่ทาํ ให้โครงสร้างใหญ่เสียหาย
เขาเห็นเราให้บริการดีเขาให้เราสองร้อยห้าร้อยไม่ว่ากันแต่กรรมการตรวจรับไปเซ็นรับโดยที่
โครงสร้างไม่ได้มาตรฐาน อย่างนี้อนั ตราย แต่ถา้ บริการเขาอย่างดี...เขาให้ตงั ค์รบั ให้ดว้ ยความ
เสน่หห์ าอย่างนี้ไม่เป็ นไร คนที่เป็ นข้าราชการต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชบัญญัตขิ อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ใช้ส่วนหนึ่ง เก็บส่วนหนึ่ง
๒. พวกเราที่เป็ นเยาวชน เป็ นสตรีท่จี ะเป็ นผูน้ าํ ต่อไปในอนาคตจะเจริญก้าวหน้าจะต้องคอยเป็ นหูเป็ น
ตาตรวจสอบ ดูว่ารัฐได้ส่งงบประมาณมาทําอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไหม เดีย๋ วนี้โครงการต่างๆ เขา
บังคับว่าจะต้องมีรายละเอียดของโครงการ มีป้ายติดไว้ว่าโครงการนี้ทาํ อะไรบ้าง เริ่มโครงการ
เมือ่ ไหร่ รายละเอียดโครงการ เสร็จเมือ่ ไหร่ เราสามารถตรวจสอบได้ กฎหมายยังเปิ ดโอกาสให้เรา
มีสทิ ธิทจ่ี ะเรียกโครงการต่างๆ ออกมาดู... แต่เราคงไม่กล้าทําถึงขนาดนัน้ เห็นถ้าไม่ดอี ย่างนิ่งบอก
มาทางจังหวัด อย่างเช่น ศูนย์ดาํ รงธรรม ร้องเรียนเข้ามาไม่ตอ้ งลงชื่อจริง หรือใครจะลงชื่อจริงก็
ไม่ว่าแต่ถา้ กลัวก็ไม่ตอ้ งลง ส่งมาทีผ่ ูว้ ่าราชการจังหวัด ผมเป็ นคนดูเองเรื่องทุจริต อย่างน้อยทีส่ ุด
อาจจะทําอะไรกับพวกทีโ่ กงชาติบา้ นเมืองไม่ได้เต็มทีน่ กั อย่างน้อยทีส่ ุดเขาก็จะทําอะไรที่จะโกงชาติ
บ้านเมืองได้ไม่เต็มที่เหมือนกันเพราะเราดูอยู่ อย่างบ่อยให้คนอื่นทําชัว่ และอย่าทําชัว่ เสียเอง อย่า
ไปคิดว่าเรานัน้ ไม่มคี ุณค่า พวกเราทัง้ หมดที่ประกอบเป็ นสังคม เป็ นบ้านทุกคนมีส่วนร่วมในการทํา
ให้บา้ น ประเทศชาติเจริญ หรือจะทําให้เสือ่ มลง สตรี น้องๆ อะเด๊ะ ผูช้ ายของจังหวัดนราธิวาสมี
ลักษณะของความเป็ นผูน้ าํ แล้ว เหลือแต่ผูห้ ญิงที่ยงั ไม่กล้าออกมานํา ไม่กล้าออกมามีส่วนร่วมต่อ
สังคม มีผูห้ ญิงหลายๆ คนที่ประสบความสําเร็จและมีชวี ติ ทีเ่ ป็ นสุข มีฐานะเพราะว่าเขาช่วยกันทํา
มาหากิน ผูห้ ญิงเป็ นรัฐมนตรีได้ เป็ นผูว้ ่าหญิงได้ เป็ นนายอําเภอหญิงได้ เป็ นนายตํารวจหญิงได้
อย่าให้ผูช้ ายทําอย่างเดียว ทุกเพศทุกวัยทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน
๑๐๘

สิง่ สุดท้ายทีผ่ มจะพูดคือเรื่องของปัญหาความไม่สงบ รูส้ กึ เสียใจกับสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นในตัวจังหวัดนราธิวาส
ผมพูดกับน้องๆ เลยนะว่าผมไม่เข้าใจจริงๆ อะไรทีด่ ลใจให้คนนราธิวาสทีเ่ ขาระบุว่าเป็ นคนนับถือศาสนาอิสลาม
ใจดําถึงขนาดนี้ โหดถึงขนาดนี้ วางระเบิดพระสงค์ ๕ รูป ถามว่าพระสงค์นบั ถือคนละศาสนาก็จริงแต่ศาสน
อิสลามก็ไม่เคยสอนให้ใครไปฆ่าพระสงค์ เราไปทําอย่างนัน้ ได้อย่างไร สังคมอยู่ดว้ ยกัน เรามีเพือ่ นทีต่ ่างเชื้อชาติ
ต่างเผ่าพันธ์ ต่างศาสนากันได้ เราต้องอยู่ร่วมกัน ถามว่าความไม่สงบมีข้นึ มาแล้วใช้เวลาประเดีย๋ วเดียว...แต่
ส่งผลเสียหายมากมายนัก ใครจะกล้ามาเที่ยว เศรษฐกิจจะดีไหม ใครจะทํามาหากินทีน่ ่ี ผมถามว่าวางระเบิดเพือ่
อะไร เพือ่ สร้างความชอบธรรมให้คุณขนาดไหน มีใครลองรับ ไปเอาผูน้ าํ ศาสนามาพูดเลย บอกว่าไม่มแี ม้แต่วนั
ก่อนผมดูทวี ขี องอินโดนีเซีย มูสต๊ะของอินโดนีเซียบอกเลยนะครับว่า บทบัญญัตแิ ห่งศาสนาอิสลามองค์อลั เลาะห์
ต้องการให้เกิดความสันติสุขเกิดขึ้นกับประชาชนของพระองค์ ใครรักสันติสุขคนนัน้ อยู่ใกล้องค์อลั เลาะห์ และคน
อินโดนีเซียทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามบอกว่าเขาอายเหลือเกินทีค่ นไปวางระเบิดทีเ่ กาะบาหลี บอกว่าเป็ นคนอิสลาม
อิสลามไม่มอี ย่างนี้ แต่นนั้ หละเป็ นกลุ่มโจรทีพ่ ยายามอ้างหลักศาสนาเข้ามาก่อเหตุ ปัจจุบนั นี้ผมคิดว่าอะเด๊ะ
ทัง้ หลายรูอ้ ยู่แล้ว มันไม่มหี ลักศาสนาทีไ่ หนสอนให้คนฆ่าคนแล้วขึ้นสวรรค์... ผมมาเป็ นข้าราชการอยู่ท่นี ่ีผมต้อง
มีตาํ รามุสลิมอยู่เล่มหนึ่งเป็ นหลักศาสนาเป็ นภาคภาษาไทย มาอยู่ปบเขาบอกว่
ั๊
ามาอยู่จงั หวัดนราธิวาสอันไหนที่
ไม่มนใจ
ั ่ ไม่แน่ ใจอย่าทําทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักศาสนา ผมไม่เคยเลย อันไหนทีผ่ มไม่แน่ใจแม้แต่การดูอาร์ ผม
อยากจะทํา ก็น่ิงซะ เราก็พยายามทีจ่ ะทําความเข้าใจกับทุกศาสนาและไม่เคยบอกว่าศาสนาพุทธพวกเรา ศาสนา
อิสลามไม่ใช่ ไม่เคย ลูกน้องมีทงั้ ไทยพุทธไทยมุสลิม คนไทยด้วยกันทัง้ หมด แต่เสียดายว่าบางคนไปแอบอ้าง
หลักศาสนาแล้วมาฆ่าคน มาทําลายทรัพย์สนิ ของทางราชการ บุคคลเหล่านี้ต่างหากที่บทบัญญัติแห่งมหา
คัมภีรอ์ ลั กุรอานระบุว่าไอ้พวกนี้ตายแล้วตกนรก เทีย่ วไปฆ่าคน ไประเบิด ไปเผา นัน่ คือความเชื่อทางหลักศาสนา
แต่เอาข้อเท็จจริงในปัจจุบนั ถามว่าคุณไประเบิด คุณไปเผาโรงเรียน เด็กไม่ได้เรียนหนังสือลูกใคร น้องใคร
หลานใคร ไปเผาสัญญาณโทรศัพท์ถามว่าโทรศัพท์ใครใช้ เราใช้(เสียงตอบรับ)
น้องๆ เป็ นความหวังของคนจังหวัดนราธิวาส น้องๆ ไม่ตอ้ งเชื่อผูว้ ่า ไม่ตอ้ งมาเชื่อพี่ ไม่ตอ้ งเชื่อ
วิทยากร และน้องๆ ก็ไม่ตอ้ งไปเชื่อโจรเชื่อพวกหัวรุนแรง น้องๆ มีหวั มีสมอง คิดให้เป็ น เขาบอกว่าอย่ามีหวั ไว้
แค่กนั หูสองข้างไม่ให้ชนกัน มีสมองเอาไว้คิด คิดอย่างมีเหตุมผี ล และก็ไม่ได้บอกว่าน้องๆ พอคิดได้แล้วน้องๆ
เห็นชอบแล้ว ไปต่อต้านไปรบกับโจร ไม่ตอ้ ง ไปรบก็ตายเปล่าก็เพราะไอ้พวกนี้ไม่สนใจหรอกว่าเป็ นใคร คน
มุสลิมด้วยกันก็ฆ่า อย่าให้การสนับสนุ นโดยทางใดทางหนึ่ง แม้แต่การนิ่งเฉยโดยทีเ่ ราไม่ได้ทาํ อะไรเลยก็เท่ากับ
เราสนับสนุ นส่งเสริมเขาแล้ว เราต้องให้ข่าวสารในทางลับหรือแม้แต่ว่าสามีเรา ภรรยาเรา พีช่ ายเรา น้องเรา ต้อง
คอยเตือนคอยบอกเขา เอาแค่คนในครอบครัว สังคมจะน่าอยู่ท่สี ุด นราธิวาสผมเชื่อได้เลยว่าถ้าเหตุการณ์สงบ
แล้ว ๑๐ ปี ฐานะทุกคนจะต้องดีหมด เพราะปัจจุบนั มีวกิ ฤติ วิกฤติขณะนี้คือการรักษาความสงบ เกิดความไม่
สงบเรียบร้อย รัฐบาลนําเงินงบประมาณมาลงเป็ นหมืน่ ๆ ล้านแต่ถามว่าหมืน่ ๆ ล้านไปไหนหมด ไปกับค่าทําศพ
ไปกับเงินเยียวยาช่วยเหลือ การซ่อมแซมสิง่ ทีถ่ ูกเผา ถามว่าเราได้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง เปล่าเลย โรงเรียนมีเท่าเดิม
สัญญาณโทรศัพท์มเี ท่าเดิม ถนนทีถ่ กู ระเบิดก็มเี ท่าเดิม ไม่ได้เพิม่ เส้นสาย ชีวติ ที่กาํ ลังจะงอกงามอายุ ๒๐-๓๐ ปี
ทีเ่ ป็ นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักของครอบครัวก็ตอ้ งเสียชีวติ กว่าจะเลี้ยงมาจนโตอายุ ๒๐-๓๐ ปี พอเริ่มจะทํามาหากิน
๑๐๙

ได้แล้วก็ตอ้ งมาตาย ถ้าคิดในมุมกลับกันในขณะทีม่ วี กิ ฤติเงินงบประมาณทีจ่ ะมาส่งเสริมอาชีพเรา จ้างเดือนละ
๔,๕๐๐ บาท นําเงินตรงนี้ไปสร้างสิง่ ทีม่ คี ุณค่ากับสังคมกับพวกเรา เราจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล ขณะนี้เราจะ
ทําอาชีพอะไรรัฐบอกออกมาจะส่งเสริมให้ แม้แต่เยาวชนหางานไม่ได้รฐั ก็จา้ งเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท แต่ต่อไป
๔,๕๐๐ บาทจะเปลีย่ นแนวโน้มวิธกี ารทําใหม่ ต่อไปเขาจะส่งไปอยู่บริษทั ห้างร้านต่างๆ ไปอยู่กบั ช่างซ่อมแอร์ ช่าง
ซ่อมรถยนต์ ช่างทําทอง รับเหมาก่อสร้าง เซรามิก แล้วแต่ชอบอันไหน รัฐจ่ายให้เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท แล้วให้
เราไปฝึ กงานอยู่ตรงนัน้ เป็ นการฝึ กงาน พอหมดโครงการแล้วน้องจะมีวชิ าความรูก้ บั สิ่งทีน่ อ้ งอยากทํา น้อง
ผูห้ ญิงอาจจะไปเย็บจักร เป็ นช่างเสริมสวย ฯลฯ ไม่ตอ้ งเอามาอยู่กบั อําเภอแล้ว เพราะมาอยู่กบั อําเภอก็ไม่ได้ทาํ
อะไร ซึง่ มันไม่ถกู ขณะนี้งบประมาณต่างๆ ลงมามากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วให้กบั ค่าชดเชยผูเ้ สียชีวติ ไป
ซ่อมแซมสิง่ ก่อสร้าง แต่งบประมาณส่วนหนึ่งก็มาส่งเสริมอาชีพข้อสําคัญทีส่ ุดจะต้องให้การศึกษาพวกเรา พวก
เรามีนอ้ งส่งเสริมให้นอ้ งได้เรียนสูงๆ เพราะว่าการศึกษาก็ไม่ได้สอนให้คนเป็ นคนดีนะ คนทีจ่ บปริญญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก จบสูงแต่โกงชาติบา้ นเมืองก็มเี ยอะ อย่างพวกผมต่างๆ จบมาก็โกงเยอะ แต่สง่ิ หนึ่งที่
การศึกษาสอนก็คือ สอนให้รูจ้ กั คิด คิดแบบไหน คิดอย่างไรถึงจะคิดตามหลักการที่ถกู ต้อง สอนให้กล้าคิด กล้า
ทําในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง คิดอยู่บนพื้นฐานของความเป็ นจริง มีเหตุมผี ล ถูกตีกเ็ จ็บ คิดง่ายๆ ปวดหัวก็ตอ้ งกินยาแก้
ปวดหัว ท้องเสียก็ตอ้ งกินยาแก้ทอ้ งเสียแต่ถา้ ท้องเสียไปกินยาบํารุงร่างกายเป็ นคนละเรื่อง มีพ้นื ฐานของ
ความคิดหมด สิง่ เหล่านี้พวกเราต้องมีแล้วต้องกล้าออกมา ฝากน้องๆ เอาไว้ ตัวพีเ่ องก็เคยเป็ นเยาวชนมาก่อน
และก็มคี วามคิดซึง่ ไม่แตกต่างจากวัยรุ่นยุคนี้หรอก แต่ไม่ได้ทาํ อะไรทีร่ ุนแรงมากกว่าวัยรุ่นยุคนี้ เทีย่ ว จีบผูห้ ญิง
ขีร่ ถเสียงดัง เสพกัญชา เสพบุหรี่ เป็ นเหมือนกันหมดเพราะสังคมเป็ นอย่างนี้ แต่ถงึ จุดหนึ่งแล้วกลับมานัง่ แล้ว
ใช้ความคิดสิง่ ทีต่ วั เองทําไปนัน้ เป็ นผลดีกบั ตัวเอง เป็ นผลดีกบั พ่อแม่ญาติพน่ี อ้ งเราหรือเปล่า พอเรียน
มหาวิทยาลัยเริ่มสงสารพ่อแม่แล้ว เราต้องเรียนให้จบ พ่อแม่ส่งเงินมาให้เราลําบากขนาดไหน ถ้าเราเรียนไม่จบ
อีกจะทําอย่างไร หนึ่งพ่อแม่เสียใจแล้วเราจะไปทําอะไรกิน ต้องไปปัน่ สามล้อ ไปขายไอติมหรือเปล่า พอคิดได้
อย่างนี้กไ็ ม่เอา ต้องเรียนให้จบเป็ นไปโดยพื้นฐานของความเป็ นจริงไม่มสี ง่ิ ใดหรอกทีเ่ ป็ นสิง่ ทีไ่ ม่เป็ นจริง คนตาย
คนได้ข้นึ สวรรค์แน่ ผมถามว่าหรอกเราขนาดนี้หรอกกันได้อย่างไร เราปล่อยให้เขาหรอกได้อย่างไร ไม่มอี ะไรทีจ่ ี
รังเหมือนสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจหรอก เราทําอะไรเรารูอ้ ยู่แก่ใจ เราทําอะไรดีเราภูมใิ จอยู่ในใจเรารูแ้ ต่ถา้ เรา
ทําอะไรผิดแล้วบอกว่าไม่มใี ครรู ้ ไม่จริงหรอก ตัวเราเองนัน้ รูด้ ีท่สี ุด...อย่างการข่าวเขาบอกมาใครโรยเรือใบได้
๕๐๐ บาท จริงไหม(เสียงหัวเราะ ) ...น้องอย่าทําอะไรทีไ่ ปส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ถ้าสิง่ ทีน่ อ้ งทําไม่ส่งผล
กระทบก็ทาํ น้องอยากจะแต่งตัวใส่กางเกงสะดือตํา่ เป้ าสัน้ ก็ใส่ไป จะไว้ทรงผมขัดใจแม่กว็ ่าไป ไม่เป็ นไร แต่ไป
วางระเบิดส่งผลกระทบหลายคนอย่าทํา เราต้องประณาม อย่าไปเห็นด้วยกับการวางระเบิดต้องร่วมกันประณาม
แล้วระเบิดไม่มตี าโดนกันได้ทกุ คน สักวันหนึ่งอาจจะมาโดนญาติพน่ี อ้ งกันเอง ฝากไว้นะครับ
สุดท้ายก็ใช้เวลาพอสมควรต้องขอขอบคุณทางท่านวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒจิ ากมหาวิทยาลัยมหิดล
ขอขอบคุณสํานักงานจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอจะแนะ ผูน้ าํ กลุม่ สตรีจงั หวัดนราธิวาสทีด่ าํ เนินการ
ฝึ กอบรมเปิ ดโอกาสให้เรามีความรูใ้ นวันนี้ ต้องขอฝากฝังให้นอ้ งๆ ตักตวงเอาความรูต้ รงนี้กลับไปแล้วก็คิด
อาจารย์จบดอกเตอร์มา มาจากต่างถิน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะมาให้ความรูก้ บั พวกเรา รับไว้เถอะครับและก็นาํ กลับเอาไปคิด
สิง่ ไหนทีป่ รับใช้กบั ชีวติ ประจําวันเราได้กใ็ ช้ สิง่ ไหนใช้เพือ่ ทีจ่ ะประดับความรูเ้ พือ่ ทีจ่ ะไปคุยกับคนรอบข้างได้กด็ ี
๑๑๐

สุดท้ายขอให้สง่ิ ศักดิ์สทิ ธ์ทงั้ หลายทีน่ อ้ งๆ อะเด๊ะนับถือไม่ว่าจะเป็ นองค์อลั ลอฮ์ การดําเนินการตามหลักศาสนาที่
ถูกต้องขอให้สง่ิ ต่างๆ เหล่านัน้ ส่งผลบุญคุม้ ครองน้องๆ สําหรับผูท้ น่ี บั ถือศาสนาอิสลามประสพแต่ความสุขความ
เจริญ มีภรรยาทีด่ ีกข็ อให้มี มีสามีทด่ี กี ็ขอให้มี มีลูกที่ดี ขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานตลอดไป และ
สําหรับผูท้ น่ี บั ถือศาสนาพุทธนัน้ ขอให้พระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงค์ จงปกปักษ์คุม้ ครองรักษาท่าน
ทัง้ หลายให้แคล้วคลาดจากสิง่ ทัง้ ปวง และมีความสุขความเจริญ สุดท้ายทัง้ สองศาสนาก็ขอให้พระบารมีแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และพระบรมศานุวงศ์ท่มี บี ารมีมหาศาลเอาบารมีปกปักรักษาพวกเรา ให้เรารอดพ้น
จากสิง่ ชัว่ ร้ายทัง้ ปวงและขอให้ประสพความสําเร็จ บัดนี้กเ็ ป็ นเวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิ ดการอบรมตาม
โครงการเครือข่ายภาคประชาสังคมการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการและการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม และขออํานวยพรให้การฝึ กอบรมครัง้ นี้ประสพความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทกุ ประการ สวัสดี
ครับ
พัฒนาการอําเภอจะแนะ คุณสมร อังกาพย์ละออง
ในนามของสํานักงานจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และผูเ้ ข้ารับการอบรมน้องๆ กลุม่ เยาวชน
กราบขอบพระคุณท่านรองผูว้ ่าราชการจังหวัดทีไ่ ด้ให้เกียรติมาเป็ นประธานในวันนี้ และน้องๆ ก็คงจะได้รูน้ ะคะ
ว่าความหมายของการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบนัน้ คืออะไร ได้เข้าใจและนําไปคิด แนวทางในการ
ปฏิบตั วิ นั นี้นอ้ งๆ คงได้ทราบรายละเอียดเพิม่ ขึ้น คิดว่าทุกคนนัน้ จะได้เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมด้วยช่วยกันในการ
ป้ องกัน ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พ่อแม่หวังพึง่ พาเจ้า ครู่เล่ามุง่ หวังสร้างชื่อ ชาติมงุ่ กําลังฝี มอื เธอคือความหวัง
ทัง้ ปวง ขอบพระคุณท่านรองผู่ว่าราชการจังหวัด ขอบพระคุณค่ะ ลําดับต่อไปเรียนเชิญ ท่านวิทยากร ผศ.ดร.ปา
ริชาด สุวรรณบุบผา ขึ้นมาบรรยายในหัวข้อการป้ องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการและการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม เรียนเชิญค่ะ
ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา
อัตตฺ านํ อุปมํ กเร เป็ นภาษาบาลี แปลความหมายว่า จงมีตนเป็ นเครื่องเปรียบเทียบ ถ้าแปลเอา
ความหมายว่า “ถ้าอยากให้คนอื่นทําอย่างไรกับเราเราก็ทาํ อย่างนัน้ กับเขา” เดิมมหาวิทยาลัยมหิดลเป็ น
มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ หมอเวลารักษาโรค ถ้าหมอคิดว่าคนไข้ไม่เจ็บก็สกั แต่ว่ารักษาไป ผ่าตัดไป โดยไม่คิด
ว่าคนไข้กเ็ ป็ นมนุ ษย์เหมือนเรา เพราะฉะนัน้ เราจึงมีคาํ นี้ว่า “จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา เหมือนกับน้องทีอ่ ยู่ทน่ี ่ี ถ้า
อยากให้เขาทําอย่างไรกับเราเราก็ทาํ อย่างนัน้ กับเขา เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ความหมาย
๑. การทุจริตในวงราชการ
การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐปฏิบตั ิหรือละเว้นไม่ปฏิบตั กิ ารอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อาํ นาจใน
ตําแหน่งหรือหน้าทีเ่ พือ่ แสวงหาประโยชน์ทม่ี คิ วรได้โดยชอบ สําหรับตนเองหรือผูอ้ ่นื (พ.ร.บ. ป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตราที่ ๓)
๑๑๑

๒. การประพฤติมิชอบในวงราชการ
การที่เจ้าหน้าทีข่ อง รัฐปฏิบตั ิหรือละเว้นไม่ปฏิบตั กิ ารอย่างใดในตําแหน่ง หรือหน้าที่หรือใช้อาํ นาจ ใน
ตําแหน่งหรือหน้าทีอ่ นั เป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสัง่ มติของคณะรัฐมนตรีอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึง่ มุง่ หมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน ไม่ว่าการ
ปฏิบตั ิหรือ ละเว้นไม่ปฏิบตั นิ นั้ เป็ นการทุจริตในวงราชการด้วยหรือไม่ก็ตามและให้หมาย ความรวมถึงการ
ประมาทเลินเล่อในหน้าทีด่ งั กล่าวด้วย (พ.ร.บ. ป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตราที่ ๓)
๓. การคอร์รบั ชัน่ ภาคราชการการ
ใช้ตาํ แหน่งหรืออํานาจทางราชการและการเมืองเพือ่ ให้ได้มาซึง่ รายได้ และ/หรือการฉ้อโกงเอาเงิน
สาธารณะมาเป็ นของตนและพรรคพวก หรือหาประโยชน์อ่นื ๆ ซึง่ อาจมิใช่ตวั เงิน วิธกี ารที่ใช้อาจจะผิด
กฎหมายหรือไม่ผดิ แต่เป็ นพฤติกรรมซึง่ สาธารณชนจะไม่พอใจ เนื่องจากเป็ นการกระทําทีข่ ดั กับความ
คาดหวังของสาธารชนเรื่องมาตรฐานความซือ่ สัตย์และพฤติกรรมทีด่ ขี องบุคคลสาธารณะ (ข้าราชการและ
นักการเมือง) (ศ.ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร)
๔.การมีสว่ นร่วมของประชาชน
เราจะต่อต่านการทุจริตและการคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ การคอร์รปั ชัน่ เป็ นความรุนแรงทีแ่ ฝงเร้นใน
หลายๆ รูปแบบ ผูม้ อี าํ นาจใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ในทางทีม่ ชิ อบ เราเป็ นภาคประชาชน เป็ นเจ้าของประเทศ ถ้ามีใครใช้
ประโยชน์เราต้องเป็ นผูต้ รวจสอบ
วิธีการฉ้อราษฏร์บงั หลวง
แบบตามนํ้ า
อาศัยเหตุการณ์ทช่ี อบด้วยกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทุกประการ เพียงแต่ว่จะใช้ดุลยพินิจตาม
อํานาจหน้าทีป่ ระการใดเท่านัน้ จึงเป็ นช่องทางให้ผูท้ ป่ี ระสงค์จะได้ประโยชน์จากการสัง่ หรืออนุ มตั ติ อ้ งวิง่ เต้น
เพืใ่ ห้สงั ่ การไปตามที่ประสงค์ และเมือ่ ผูม้ อี าํ นาจพึงพอใจไม่ว่าด้วยความผูกพันส่วนตัว หรืออํานาจ ลาภ
สักการะ ก็อาจสัง่ หรืออนุ มตั ไิ ด้ โดยไม่เป็ นการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับ
แบบทวนนํ้ า
การปฏิบตั กิ ารใด ๆ ให้สมประโยชน์ของผูว้ ง่ิ เต้น ติดต่อในทางหลีกเลีย่ งกฎหมาย หรือระเบียบ หรือ
ข้อบังคับ ซึง่ อาจจะเป็ นการเสีย่ งต่อการถูกกล่าวหาโทษ หรือใช้อาํ นาจไปในทางทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ การกินตามนํา้ อาจจะเรียกอีกอย่างว่า การรับสินนํา้ ใจ ส่วนการกินทวนนํา้ เป็ นเรื่องของการไม่ควรจะ
เป็ นไปได้แต่รบั สินนํา้ ใจมา เช่น ปัญหาคอรัปชัน่ เป็ นปัญหาทีท่ า้ ทายความเป็ นคนมุสลิมที่แท้ และคนพุทธทีแ่ ท้
รับสินนํา้ ใจจากเขาเกิดความเกรงใจ นําไปสู่การคอร์รปั ชัน่ แบบทวนนํา้
๑๑๒

คําสําคัญ
บุคคลสาธารณ เช่น นักการเมือง ข้าราชการ ซึง่ เป็ นบุคคลทีม่ อี าํ นาจที่มาจากตําแหน่งหน้าทีก่ ารงาน
ปฎิบตั ริ าชการแบบทําธุ รกิจ ขาดจิตวิญญาณของข้าราชการทีด่ ี ปัญหาคอร์รบั ชัน่ เพราะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ปฏิบตั ิ
หน้าที่
วัฒนธรรมการทํางานที่พงึ ประสงค์สาํ หรับข้าราชการ
๑. กล้ายืนหยัดในสิง่ ที่ถกู ต้อง (Moral Courage) เช่น เมือ่ เราอยู่ในกลุ่มของคนที่กระทําผิด เรามี
แจตนาทีด่ ี วิธกี ารทีด่ ี เราจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่รฐั ทราบ เพือ่ ช่วยลดช่องทางการทําทุจริต ฉันจะไม่ร่วมทําผิดกับ
เธอ
๒. ซือ่ สัตย์และมีความรับผิดชอบ (Integrity & responsibility)
๓. โปร่งใส และสามารถ ตรวจสอบได้ (Transparency & Accuatability) เช่น เมือ่ ได้รบั
มอบหมายให้ตอ้ งไปจัดซื้อสินค้าทุกครัง้ ต้องมีใบเสร็จรับเงินมายืนยันค่าใช้จ่ายสามารถตรวจสอบได้
๔. ไม่เลือกปฏิบตั ิ (Nondiscrimination) เจ้าหน้าที่รฐั ต้องไม่เลือกปฏิบตั กิ บั ประชาชน ประชาชนมี
สิทธิเสรีภาพตามกฏหมายในการข้อมูลข่าวสาร การทํางานของส่วนราชการเช่น ในโครงการต่างๆ ทีเ่ ห็นว่ามี
พฤติกรรมทีส่ ่อไปในทางทุจริต
๕. มุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Result Orientation) ทําดีเพือ่ ความดี มุง่ ผลประโยชน์ของสังคม
โดยรวม
คําสําคัญของการคอร์รปั ชัน่
♣ ผิดศีลธรรม/ทําลายระบบคุณค่า
♣ เอาเปรียบผูว้ ่าจ้าง ผูว้ ่าจ้างคือ ประชาชน และประเทศชาติ
♣ ไม่เป็ นประชาธิปไตย เราจะยืนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
♣ เกิดความไม่ยุติธรรม เช่น ประชาชนไม่ได้รบั การปฏิบตั จิ ากเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเท่าเทียมและเสมอ
ภาค มีการเลือกปฏิบตั กิ บั ผูน้ าํ ชุมชน ผูน้ าํ สังคมทีม่ ตี าํ แหน่งหน้าทีก่ ารงานเหนือกว่าประชาชนทัว่ ไป
ผลกระทบของการคอร์รปั ชัน่
๑. ความไม่ยุตธิ รรมทางเศรษฐกิจ
♣ สินค้าแพงขึ้น / สูญเสียสภาพการแข่งขัน เช่น การจ่ายสินบนเพือ่ ให้ได้มาซึง่ การผูกขาดธุรกิจ ทําให้
เกิดการผูกขาดทางการค้า ประชาชนต้องซื้อสินค้าที่แพงขึ้นเพราะไม่มคี ู่แข่งทางการค้า
♣ ประชาชนถูกเอาเปรียบจากการตัง้ ราคาสินค้าบางประเภทแบบผูกขาด เช่น เจ้าของกิจการจ่ายสินบน
ให้กบั เจ้าหน้าที่รฐั เพือ่ ทีจ่ ะเป็ นตัวแทนสินค้ารายได้ เพือ่ ผลประโยชน์ในการตัง้ ราคาสินค้าเกินควร
♣ ภาษีอากรถูกเก็บไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย มาจากความไม่ยุติธรรมทางการเมือง
๒. ความไม่ยุตธิ รรมทางการเมือง
♣ การลงทุนทางการเมืองทีไ่ ม่ชอบธรรม เช่น การซื้อเสียง
๑๑๓

♣ การตัดสินทีไ่ ม่ชอบธรรม เช่น เล่นพรรคเล่นพวก ทําให้ประโยชน์สาธารณะเบีย่ งเบนไป
♣ นักการเมืองทีด่ จี ะเสียโอกาส ถูกกลันแกล้
่ งและหมดกําลังใจ
๓. ความไม่ยุตธิ รรมทางสังคม
♣ ประชาชนได้รบั บริการตํา่ กว่ามาตรฐาน
♣ การก่อสร้างด้านสาธารณู ปโภคมีมาตรฐานตํา่ และเป็ นอันตราย
ต่อชีวติ และทรัพย์สนิ
♣ ทําลายศักดิ์ศรี ความภาคภูมใิ จ และคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
ทางแก้และการปรับปรุงแก้ไขในระบบราชการ
๑. ระบบบริหารราชการแผ่นดิน
♣ ยึดหลักนิตธิ รรม
♣ ยึดหลักคุณธรรม
♣ หลักของความโปร่งใส ตรวจสอบได้
♣ หลักการมีส่วนร่วม ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ
♣ บริหารงานด้วยหลักความรับผิดชอบ
♣ หลักความคุม้ ค่า
ถ้าระบบราชการขาดส่วนใดส่วนหนึ่งจะทําให้เกิดปัญหาการคอร์รปั ชัน่ ขึ้นในวงราชการ
๒. ทัศนคติและความประพฤติของตัวบุคคล
วิธีการปรับปรุงแก้ไข
๑. ทางกฎหมาย ตามรัฐธรรมนู ญ พ.ศ. ๒๕๔๐ :การให้สทิ ธิประชาชนเข้าชื่อ ๕๐,๐๐๐ คน เพือ่ เสนอให้
ป.ป.ช. ดําเนินการปลดข้าราชการหรือนักการเมืองทีม่ พี ฤติกรรมฉ้อฉลได้
๒. มีบทลงโทษที่รดั กุมและการบังคับใช้
๓. ทางวัฒนธรรม ทุกอย่างเกี่ยวพันซึง่ กันและกัน “ อนาคตของชาติอยู่ในมือของพวกเราทุกคน”
♣ สร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน
♣ ประณามผูท้ จุ ริต นับถือคนทีค่ วามดี
♣ สร้างวัฒนธรรมแสดงความรับผิดชอบ
♣ ต้องมีการฟังอย่างลึกซึ้งและวิพากษ์วจิ ารณ์ผ่านกระบวนการสานเสวนากระบวนการสาน
เสวนาอาจช่วยลดโอกาสหรือปิ ดช่องโหว่ทจี ่ ะนําไปสู่การคอร์รปั ชัน่

๑๑๔

ภาคบ่าย
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา บรรยายกระบวนการสานเสวนา
สานเสวนาคืออะไร
๑. มนุ ษย์มีความแตกต่างหลากหลายด้านอัตลักษณ์ เช่น
ภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาของคนภาคกลาง ภาษาของคนภากเหนือ ภาษาของคนภาคใต้
ภาษาของคนภาคอีสาน ภาษามาลายู
ชาติพนั ธ์ เช่น คนไทนเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายมอญ คนไทยเชื้อสายมลายู
วัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมทางศาสนา วัฒนธรรมการดําเนินชีวติ ในแต่ละภาค เช่น
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคอีสาน มีวฒั นธรรมการดําเนินวิถชี วี ติ แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กบั สิง่ แวดล้อมนัน้ ๆ
เพศ เช่น เพศชาย เพศหญิง
การศึกษา เช่น เราจะไม่นบั ถือบุคคลที่ราํ ่ เรียนในระบบการศึกษาทีร่ ฐั จัดขึ้นเพียงอย่างเดียว
แต่เราจะให้ความเคารพภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน หรือภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ซึง่ เป็ นการสัง่ สมความรู ้
จากประสบการณ์ ที่ได้มาจากการทดลองปฏิบตั ิซาํ้ ๆ กันจนเกิดความชํานาญ
สถานภาพทางสังคม
ศาสนา ค่านิยม เช่น คําสอนของศาสนานัน้ แตกต่างกัน แต่มจี ดุ ร่วมอย่างเดียวกันคือ ให้ผูท้ ่ี
นับถือศาสนานัน้ ประกอบแต่สง่ิ ทีด่ ี มนุษย์มคี วามแตกต่างหลากหลายเรื่องค่านิยม
เนื่องมาจากการเลี้ยงดูท่ตี ่างกัน สิง่ แวดล้อมต่างกัน ความชอบต่างกัน
เอกลักษณ์ทแ่ี ตกต่างกันช่วยให้สงั คมดําเนินไปอย่างมีสสี นั หลากหลายและงดงามยิง่ ขึ้น ขณะเดียวกันก็
อาจทําให้เกิดการแบ่งเขาแบ่งเราขึ้นได้ หากมีอคติหรือความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ในความ
หลากหลายก็มเี อกภาพ หรือจุดร่วมเกิดขึ้นได้ ความแตกต่างจึงไม่ได้หมายถึงความแตกแยก
การหลีกเลีย่ งทีจ่ ะรับรู ้ ความแตกต่าง ทําได้ยากในปัจจุบนั เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การคมนาคมขนส่ง และระบบสารสนเทศ การปฏิสมั พันธ์จงึ เป็ นไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง โลกา
ภิวตั น์จงึ ทําให้โลกเป็ นโลกเดียวกัน เราจึงไม่อาจหลีกเลีย่ งโอกาสทีจ่ ะต้งอปฎิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื
ทุกศาสนาสอนให้ขจัดความไม่รู ้ ความไม่เข้าใจ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เช่น ศาสนาพุทธสอนว่า
“สภาวะที่ไม่เป็ นที่ช่นื ชอบแก่ฉนั ต้องไม่เป็ นทีช่ ่นื ชอบของเธอด้วย และสภาวะทีไ่ ม่นาํ ความสุขมาสู่ฉนั จะยัด
เยียดความทุกข์นนั้ ให้เธอได้อย่างไร” ศาสนาอิสลาม “คนหนึ่งใดในหมูพ่ วกท่านจะยังมิเป็ นผูศ้ รัทธาจนกว่าเขา
จะรักทีจ่ ะให้ประสบกับพีน่ อ้ งของเขา (เพือ่ นมนุ ษย์) เฉกเช่นทีเ่ ขารักทีจ่ ะให้ได้แก่ตนเอง” คํากล่าวของ นะบี
โมฮัมหมัด อิหม่าม อัลนะ วาวีย ์ หนังสือ 40 ฮะดีษ ศาสนาคริสต์ “สิง่ ที่ท่านปรารถนาให้คนอื่นปฏิบตั ิต่อท่าน
จงปฏิบตั สิ ง่ิ นัน้ ต่อผูอ้ ่นื ” มัททิว 7: 12
วิธีการปฏิสมั พันธ์กบั ผูท้ ่มี ีความแตกต่างจากเราด้วย วิธีคดิ แบบยอมรับ
๑. เคารพในตัวตนและอัตลักษณ์ของผูอ้ ่นื และสัมพันธ์กนั แบบ เขาเป็ นเขา
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๒. ความเชื่อและวัฒนธรรม และวิถกี ารดําเนินชีวติ ของทุกคนล้วนมีคุณค่า และทําให้ชวี ติ ของคนคน
นัน้ มีความสุขได้เช่นกัน ซึง่ ความเชื่อเช่นนี้เป็ นการยอมรับแบบพหุลกั ษณ์ (Pluralism)
วิธีปฏิบตั ิตนในสังคมพหุลกั ษณ์
๓. ต้องการให้ผูอ้ ่นื ปฏิบตั ิต่อเราอย่างไร เราก็จะปฏิบตั ติ ่อเขาอย่างนัน้
๔. ไม่ตอ้ งการให้ผูอ้ ่นื ปฏิบตั ติ ่อเราอย่างไร เราก็จะไม่ปฏิบตั ติ ่อเขาอย่างนัน้
ทุกศาสนาสอนจริยธรรมโลก
๕. เคารพคุณค่าทุกชีวติ
๖. ปฏิบตั กิ บั ผูอ้ ่นื ด้วยความซือ่ สัตย์และยุติธรรม
๗. คิด ทํา พูด แต่สง่ิ ทีจ่ ริง
๘. เคารพและเมตตาซึง่ กันและกัน
สานเสวนาเป็ นกระบวนการสือ่ ความหมายเพือ่ เรียนรู่และเข้าใจตนเองและผูอ้ ่นื เมือ่ เกิดปัญหา
กระบวนการสานเสวนาจะช่วยเปิ ดพื้นทีเ่ พือ่ ให้เกิดกระบวนการการฟังอย่างลึกซึ้ง คือ ฟังตัวเอง ฟังผูอ้ ่นื ฟัง
ความเงียบ ฟังผลของการฟังตัวเองและฟังผูอ้ ่นื
ฟังเพือ่ อะไร ฟังเพือ่ หาความหมายด้วยกัน เพือ่ การมีส่วนร่วม เพือ่ ให้เกิดการยึดเหนี่ยวอย่างแท้จริง
การฟังอย่างลึกซึ้ง จะช่วยให้กา้ วพ้นอคติ ช่วยปรับมุมมองความคิดของคนอื่นที่ต่างจากเราให้เกิดการ
ยอมรับ และเกิดความเข้าอกเข้าใจในมุมมองที่ต่างจากเรา
ดังนัน้ สานเสวนาจึงเป็ นเครื่องมือหนึ่งในการทําความเข้าใจกันเพื่อลดปัญหาด้วยสันติวธิ ี นอกจากนัน้
สานเสวนายังเปิ ดพื้นทีใ่ ห้เกิดการเรียนรู ้ ความคิด ความเชื่อ จุดยืนทีแ่ ตกต่าง การเจริญเติบโต เกิดความเข้าใจ
เห็นอกเห็นใจ เกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่องทีเ่ ข้าใจผิด อคติทม่ี ี การร่วมมือ ทํางานเพือ่ ความสุขของชุมชนและ
สังคม
หลักสําคัญ การสานเสวนาไม่ได้มงุ่ เปลีย่ นแปลงจุดยืนของผูอ้ ่นื หากมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ต้องเป็ น
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ้นจาก ภายใน ตามกระบวนการที่เป็ นธรรมชาติไม่ใช่การบังคับ
กติกาเบื้องต้นของการสานเสวนา
๑. ไม่มวี าระซ่อนเร้น ไม่ใช้การสานเสวนาเพือ่ วัตถุประสงค์ทไ่ี ม่ชอบหรือมีเป้ าหมายแอบแฝง
๒. ปฏิสมั พันธ์กนั อย่างมนุ ษย์ ปฏิสมั พันธ์ต่อกัน “แบบคน” ไม่ใช่ “วัตถุสง่ิ ของ” ปฏิบตั ิต่อผูอ้ ่นื
เช่นเดียวกับทีเ่ ราต้องการให้เขาปฏิบตั ิต่อเรา
๓..เท่าเทียม ทัง้ สองฝ่ ายต่าง “ให้และรับ” หลีกเลีย่ งการครอบงํา ระวังความรูส้ กึ ว่าฉันเหนือกว่า
เตือนตัวเองอยู่เสมอว่า ไม่มใี ครด้อยกว่า หรือ เหนือกว่า ในกระบวนการสานเสวนามนุษย์ทกุ คนมี
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์เท่าเทียมกัน
๔..จุดยืนชัดเจน บอกจุดยืน-ตําแหน่งของตนเองให้ชดั เจน กล้าทีจ่ ะเปิ ดหู-เปิ ดใจ ฟังความเห็นที่
แตกต่าง และกล้าทีจ่ ะฟังว่าผูอ้ ่นื เข้าใจและเห็นว่าเรามีจดุ ยืนเช่นไร เพือ่ ให้เกิดการเคารพและยอมรับใน
ตนเอง
๑๑๖

๕..ไม่ด่วนสรุปและตัดสินผูอ้ ่นื ระวังทีจ่ ะไม่ใช้ความเชื่อของเรา วัฒนธรรมของเรา ชาติพนั ธุข์ องเราไป
ตัดสินว่าผูอ้ ่นื “ผิด” ควรกรองอคติดว้ ยการฟังอย่างลึกซึ้ง
๖..ใจกว้าง รับฟังความคิดความเชื่อทีแ่ ตกต่างในบรรยากาศที่เคารพและเข้าใจ
๗..ซือ่ สัตย์และจริงใจ ทัง้ ต่อตัวเองและต่อผูร้ ่วมสานเสวนา หลีกเลีย่ งการยอมรับแบบขอไปที
๘..ไว้วางใจผูอ้ ่นื ผูอ้ ่นื ก็มเี หตุผลทีด่ ี และสามารถหาทางออกที่ดไี ด้เช่นกัน
๙..ไม่ปะปนหลักการกับการปฏิบตั ิ เมือ่ ผูอ้ ่นื พูดหรือถามเรื่องหลักการก็พดู หรือตอบเรื่องหลักการ เมือ่
ผูอ้ ่นื
๑๐..สานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบของทุกปัญหา สานเสวนาเป็ นกระบวนการซึง่ ต้องใช้เวลาอันเป็ นทางเลือกสู่
การจัดการปัญหาร่วมกันอย่างเป็ นองค์รวมโดยอาศัยทัง้ แรงกาย-แรงใจของฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง
กิจกรรม
วิธีการ

การฟังอย่างลึกซึ้ง “การประพฤติมิชอบในวงราชการและการมีสว่ นร่วมในการแก้ไข”
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แบ่งกลุ่ม ออกเป็ น ๑๐ กลุม่
เลือกหัวหน้ากลุม่ เลือกเลขาฯ เพือ่ บันทึกการฟังอย่างลึกซึ้ง
กําหนดผูพ้ ดู คนที่ ๑,๒,๓,…
ผูพ้ ดู แต่ละคนมีเวลาพูดคนละ ๒ นาที โดยฟังสัญญาณเสียงระฆังในการเริ่มพูดและหยุดพูด
เมือ่ แต่ละคนพูด ทุกคนในกลุม่ จะฟังอย่างลึกซึ้ง เพือ่ เรียนรู ้ เติบโต มีความเห็นอกเห็นใจ
เปลีย่ นแปลงความเข้าใจผิด และร่วมมือกันแก้ไขการประพฤติมชิ อบในวงราชการ
๖. เมือ่ ทุกคนได้มสี ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและส่วนร่วมในการฟังอย่างลึกซึ้ง จะนําเสนอ
ในกลุม่ ใหญ่ต่อไป
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒

กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔

รัดคิว สร้างถนนไม่เป็ นมาตราฐาน ซื้อเสียง ปรับไม่มใี บสัง่ รับเงินใต้โต๊ะ รับสินบนการรับ
สมัครงาน
นายกซื้อเสียง การรับเหมาก่อสร้างทีไ่ ม่ได้มาตราฐาน การทํางานใช้เส้นสาย การเอาเปรียบจาก
นายจ้าง ซื้อรถดับเพลิงทีแ่ พงเกินไป กํานันผูใ้ หญ่บา้ นกินเงิน ส.ร.ช การรับเงินใต้โต๊ะของ
เจ้าหน้าทีท่ ่รี บั ทําบัตรประชาชน
การใช้เส้นในการสมัครงานในโครงการของรัฐบาล การรับเหมาก่อสร้าง การใช้พวกพ้องทาง
เครือญาติ แบ่งปันผลประโยชน์ การใช้อาํ นาจในการสือ่ เสียงเลือกตัง้
การหาเสียงในหมู่บา้ นโดยการซื้อเสียง การทํางานก่อสร้างของงบประมาณ อบต. ทุจริตในการ
นับคะแนนการเลือกตัง้ นายกทีผ่ ่านมา งบประมาณหมูบ่ า้ นละล้าน การรับสมัครการทํางานโดย
ใช้เส้นสายจากโครงการของรัฐบาลจ้างเยาวชน(เดือนละ ๔,๕๐๐ บาท) โกงราคายางแผ่น
อบต.จัดสรรงบประมาณไม่เป็ นธรรม

๑๑๗

กลุ่มที่ ๕

กลุ่มที่ ๖

กลุ่ม ๗
กลุ่มที่ ๘

เลือกตัง้ มีการทุจริตตัง้ แต่ระดับชุมชนจนถึงประเทศ ค่าสินสอดพาไปไม่พอ การก่อสร้างถนน
ไม่จ่ายค่าไฟแล้วหนีไปมาเลเซีย รับสินบน การจัดสรรงบประมาณต่างๆ การทุจริตระดับ
ผูบ้ ริหาร การทุจริตงบประมาณกองทุนหมูบ่ า้ น รับสมัครงานโดยการใช้เส้นสาย
การรับเหมาก่อสร้างถนนไม่ได้มาตราฐาน การซื้อเสียงเลือกตัง้ อบต. การรับเหมาการสร้าง
สะพาน การเล่นพรรคพวกในการรับสมัครงาน ก่อช่อโกงเรื่องการซื้อขายยาง ไม่ได้รบั ความ
สะดวกเมือ่ ไปติดต่อหน่วยราชการ เจ้าหน้าทีร่ บั สินบน
รัดคิวเรื่องการทําบัตรสมาร์ทการ์ด การซื้อสิทธิขายเสียง การรับเหมาก่อสร้างทีไ่ ม่ได้
มาตราฐาน การรับสมัคเข้าทํางานเล่นพรรคเล่นพวก การนับคะแนนในการหาเสียง
การซื้อเสียง งบประมาณการทําถนนของหมู่บา้ น สมัครงานโดยใช้เส้นสาย อบต.มีการรับ
สินบน กดราคาสินค้า

วิทยากร
วันนี้นอ้ งทําได้ดมี ากค่ะ ทีไ่ ด้ร่วมกันระดมปัญหา วันนี้เราได้เห็นปัญหาการทุจริตร่วมกัน แต่
เราจะต้องมาร่วมกันหาวิธแี ก้ไขต่อไป เราในฐานะทีเ่ ป็ นเยาวชนมีหน้าทีร่ ่วมกันในการตรวจสอบการทุกจริต และ
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกประเภท และเราจะไม่ทาํ ทุจริต อนาคตของชาติอยู่ในมือของพวกเรา เราได้เรียนรู ้
กระบวนการการฟังอย่างลึกซึ้ง เราเห็นความจริงใจ ความไร้เดียงสา พีร่ ูส้ กั ภูมใิ จทีน่ อ้ งๆ ได้ร่วมทําหน้าทีเ่ พือ่
ชุมชนของตัวเอง
พัฒนาการอําเภอจะแนะ คุณสมร อังกาพย์ละออง
ในนามของสํานักงานจังหวัดต้องกราบขอบคุณ ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒทิ ่ี
ได้มาให้ความรูก้ บั พวกเราในวันนี้

๑๑๘

ภาคผนวก
การอบรมผูห้ ญิงกับการสานเสวนา
วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ณ โรงแรมพาวิลเลีย่ น อ.เมือง จ.สงขลา
มูลนิธฟิ รีดริค เอแบร์ท
วิทยากร ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรณบุบผา กระบวนกร ดร.จารุพรรณ กุลดิลก
ตารางกิจกรรม
วันเสาร์ท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
แนะนําโครงการและวัตถุประสงค์
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
แนะนําตัว
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
กิจกรรม แลกเปลีย่ นความคาดหวัง ความกังวล สัน้ ๆ ลงกระดาษ
๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
กิจกรรม หัวใจ ๔ ห้อง
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
บรรยายกระบวนการสานเสวนา
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
กิจกรรม trust walk
๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น
แบ่งกลุม่ ย่อย แลกเปลี่ยนประเด็น ปัญ หา และใช้การสานเสวนาเพื่อ ฟัง การ
วิเคราะห์ปญั หาของแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง
๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. กิจกรรม เกมล้อมรัว้
๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมกลุม่
ประเด็นปัญหาในชุมชนที่การสานเสวนาอาจสร้างความเข้าใจ
และความร่วมมือในการแก้ปญั หา
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
กิจกรรม มณฑล ค้นหาคุณภาพภายในและศักยภาพภายใน
๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรม ประดิษฐ์คาํ
วันอาทิตย์ท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙
๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
ทบทวนกระบวนการสานเสวนา ฉาย power point กรณีตวั อย่างการนํา
กระบวนการสานเสวนาไปใช้เพือ่ แก้ไขปัญหาขยะ หมูบา้ นควนโนรี
๐๑.๐๐ - ๐๒.๓๐ น.
เรื่องความขัดแย้งและการสือ่ สาร
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ศาสนเสวนา พุทธ – มุสลิม : เตรียมกระทู(้ ปุจฉา) สร้างความกระจ่างและความ
เข้าใจ(วิสชั นา)หัวข้อ “บทบาทของผูห้ ญิง เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในมุมมองของผูห้ ญิงไทยพุทธ และผูห้ ญิงไทยมุสลิม”
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น
แลกเปลีย่ นความรูส้ กึ ทีไ่ ด้จากการอบรม
๑๕.๓๐ น.
ปิ ดกระบวนการการฝึ กอบรม

๑๑๙

วันเสาร์ท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙
แนะนําองค์กร และวัตถุประสงค์การฝึ กอบรมผูห้ ญิงกับการสานเสวนา โดยคุณปรีดา ศิริสวัสดิ์ และอาจารย์ปาริ
ชาด สุวรรณบุบผา แนะนําศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวธิ ี และกล่าวแนะนําหลักการสานเสวนาเบื้องต้น
กิจกรรมแนะนํ าตัว (บอกชื่อ หน่ วยงาน) สัน้ ๆ
กิจกรรม แลกเปลี่ยนความคาดหวัง ความกังวล สัน้ ๆ ลงกระดาษ
(เพือ่ สร้างความคุน้ เคยและแลกเปลีย่ นความคาดหวัง)
ความกังวล
- เมือ่ ไหร่จะหายเกร็งเสียที
- ไม่แน่ใจว่าจะนําสิง่ ทีไ่ ด้ไปใช้มากน้อยเพียงใด
- กังวลเรื่องความระแวงในเรื่องของ ๓ จังหวัด กลัวคน
๓ จังหวัดจะถูกคนอืน่ ภาคอืน่ มองข้าม
- กลัวเหตุไม่สงบ อยากให้งานราบรื่น
- ยากไปไหม
- เป็ นห่วงสถานการณ์ทบ่ี า้ น กลัวเกิดเหตุการณ์รา้ ยๆ
- กลัวเหตุการณ์ความรุนแรงทีจ่ ะเกิดขึ้น
- จะเจ็บตัวอีกเมือ่ ไหร่ จะเจออะไรอีก
- กลัวเกิดสงครามใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

-

ความคาดหวัง
จะได้ร ับ สิ่ง ดี ๆ และเพื่อ นใหม่ และจะได้
ร่วมงานกันในภายภาคหน้า
ให้เกิดความวางใจใน ๓ จังหวัด
อยากจะให้เกิดสันติในทุกสถานที่
ให้เหตุการณ์ใน ๓ จังหวัดสงบเร็วๆ
อยากให้ทุ ก คนได้ร บั ประโยชน์จ ากการสาน
เสวนา
ให้งานครัง้ นี้ลุลว่ งไปอย่างสําเร็จและก่อให้เกิด
ประทธิผลแก่สงั คมโดยรวม
อยากได้ความสันติสุข และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
นําสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูใ้ นการสานเสวนากลับไปใช้ใน
ชีวติ ประจําวัน งาน ครอบครัว สังคม
อยากให้ภาครัฐ หรือภาคเอกชน แก้ไขในเรื่อง
ทีเ่ กิดขึ้นในเวลานี้

กิจกรรม หัวใจ ๔ ห้อง
วิธีการ
๑. ให้โจทย์ ๔ หัวข้อ เพือ่ ให้ผูเ้ ข้าร่วมได้ทบทวนและตรวจสอบชีวติ ของตัวเอง
๒. ให้แต่ละคนได้เดินไปหาเพื่อน เพื่อแลกเปลี่ยนหัวใจแต่ละห้องกับเพื่อน ๕ คนในแต่ละ
ห้องหัวใจ
๓. แลกเปลีย่ นกลุม่ ใหญ่

๑๒๐

สรุปสิง่ ที่ได้เรียนรู ้
ห้องที่ ๑
สิ่งที่ทาํ แล้วมีความสุข
แนะนําให้คนทําดี, ทําให้เขามี
ความสุขโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน, ทําทุกอย่างได้
อย่างทีค่ ิด, ทําให้ชมุ ชนอยู่
อย่างสันติสุข, ได้ให้, ได้
ช่วยเหลือผูอ้ น่ื , ไม่ทาํ ให้ผูอ้ น่ื
เดือดร้อน, ครอบครัวมี
ความสุข มีสว่ นร่วมให้ผูอ้ น่ื มี
ความสุข, ทําให้ทกุ คนใน
ชุมชนอยู่ดกี นิ ดี มีคุณธรรม,
ทําให้พอ่ แม่ย้มิ ได้, ทําตัวให้
มีประโยชน์ทส่ี ุด, เห็นเพือ่ นมี
ความสุขก็มคี วามสุข

ห้องที่ ๒
ฝันอยากเห็นผูห้ ญิงเป็ น
อย่างไร
แกร่งเหมือนภูเขา เบาดังขน
นก,อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข, หยิง่ ในศักดิ์ศรี,
เป็ นคนเก่ง, เป็ นคนดีของ
สังคม, มีบทบาททางการเมือง
มากขึ้น มีอาํ นาจมากขึ้น
สามารถเสนอความคิดได้
เปิ ดกว้างมากขึ้น, องค์กรมี
อิสระในการทํางาน, มี
เสรีภาพ มีความสามรถเท่า
เทียมผูช้ าย, อยากให้ผูห้ ญิง
เข้ามามีบทบาททางการเมือง
มากขึ้น, อยากให้ผูห้ ญิงเป็ น
ผูน้ าํ , จะทําอย่างไรให้ชมุ ชน
ได้เข้าใจความเข้าใจ, เป็ นผูน้ าํ
ประเทศ, สังคมยอมรับให้
ผูห้ ญิงก้าวขึ้นมาเป็ นผูน้ าํ

ห้องที่ ๓
คุณค่าที่สาํ คัญในชีวิต

ห้องที่ ๔
สิ่งที่ตอ้ งการเรียนรู ้

ทําสิง่ ดี ๆ ให้กบั ครอบครัว
, มีงานทํา, ตัวของตัวเอง,
อยากเรียนให้สูงสุด, ทํา
บทบาทของตัวเองให้ดี
ทีส่ ุด, เป็ นแม่ทด่ี ขี องลูก
เป็ นภรรยาทีด่ ,ี เป็ นผูน้ าํ
ของชุมชน,
ความสันติสุขของชุมชน,
อยากให้ผูห้ ญิงเห็นคุณค่า
ของตัวเอง,
มีความกล ้าหาญ, มี
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์
เท่าเทียมผูช้ าย,
ประสบการณ์ทเ่ี กิดขึ้นใน
ชีวติ

อยากเห็นประสบการณ์ของผูอ้ น่ื ,
อยากเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่ ๆ, ท่องเทีย่ ว
โลกกว้าง เรียนรูโ้ ลกกว้าง, อยากรู ้
ว่าคนอืน่ คิดเหมือนเราหรือเปล่า,
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข, อยาก
เรียนรูค้ วามบริสุทธิ์ใจของคนนอก
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้,
เรียนรูป้ ระสบการณ์ของผูอ้ น่ื
ประสบการณ์ใหม่ๆ, อยากเรียนรู ้
และทําความเข้าใจวิกฤตการณ์ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้, อยากรูจ้ กั
ผูอ้ น่ื เรียนรูส้ ทิ ธิของผูห้ ญิงในสังคม
อยากได้ความสุขจากเพือ่ น, เรียนรู ้
สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึ้นในอนาคต, ต้องการ
อยู่อย่างสันติสุข และช่วยเหลือซึง่
กันและกัน

อาจารย์ปาริชาด สุวรรณบุบผา อธิบายและแนะนํ าวิธีการนํ ากระบวนการการสานเสวนาไปใช้
กระบวนการสานเสวนาหรือ Dialogue เป็ นเครื่องมือหนึ่งที่เปิ ดโอกาสให้บุคคลได้ฟงั และเรียนรู ้
ลักษณะภาวะวิสยั ของความเชื่อ ความคิดและจุดยืนอันหลากหลาย รวมทัง้ เรียนรูล้ กั ษณะอัตวิสยั ที่มีอารมณ์
ความรูส้ กึ ทีแ่ ตกต่างกันระหว่างบุคคล
สาสนาเสวนาเป็ นเครื่องมือที่ช่วยให้บุคคล กลุ่ม องค์กร ร่วมทัง้ ศาสนิกชนระหว่างศาสนามีปฏิสมั พันธ์
ที่ดีต่อกัน เป็ นกระบวนการเรียนรูแ้ ละเครื่องมือหนึ่งของการลดความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เป็ นกระบวนการสื่อ
ความหมายและเรียนรูเ้ พือ่ เข้าใจตนเองและผูอ้ ่นื
สานเสวนา คือการสานความหมายที่เกิดจากการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep listening) คือ ฟังตัวเอง ฟัง
ผูอ้ ่นื ฟังความเงียบ ฟังผลของการฟังตัวเองและผูอ้ ่นื เพื่อหาความหมายร่วมกัน การมีส่วนร่วมและเพื่อให้เกิด
การยึดเหนี่ยวอย่างแท้จริง ซึง่ จะช่วยให้กา้ วพ้นอคติ ยอมรับในความคิดเห็นทีต่ ่างออกไปได้

๑๒๑

สานเสวนาทําได้ ๓ ระดับคือ
๑. ระดับคําสอน (Dialogue of doctrine)
๒. ระดับประสบการณ์ (Dialogue of experience)
๓. ระดับชีวติ ทีร่ ่วมกันกแก้ปญั หา (Dialogue of life)
กติกาเบื้องต้นของการสานเสวนา
๑. ไม่มวี าระซ่อนเร้น (Hidden agenda) ไม่ใช้การสานเสวนาเพื่อวัตถุประสงค์ท่ไี ม่ชอบหรือมีเป้ าหมาย
แอบแฝง
๒. ปฏิสมั พันธ์กนั อย่างมนุ ษย์
๓. เท่ า เทียม คื อ ทัง้ สองฝ่ ายต่ า งให้และรับ หลีกเลี่ยงการครอบงํา หรือความคิดจักรวรรดิยิม ระวัง
ความรูส้ กึ ว่า “ฉันเหนือกว่า” เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าไม่มใี ครด้อยกว่า หรือเหนือกว่า ในกระบวนการ
สานเสวนา มนุ ษย์ทกุ คนมีศกั ดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์เท่าเทียมกัน
๔. จุดยืนชัดเจน คื อ บอกจุดยืน-ตํา แหน่ ง ของตนเองให้ชดั เจน กล้าที่จะเปิ ดหู -เปิ ดใจฟังความเห็นที่
แตกต่าง กล้าทีจ่ ะฟังว่าผูอ้ ่นื เข้าใจและเห็นว่าเรามีจดุ ยืนเช่นไร
๕. ไม่ด่วนสรุปและตัดสินปัญหา ระวังที่จะไม่ใช้ความเชื่อของเรา วัฒนธรรมของเรา ชาติพนั ธ์ของเราไป
ตัดสินว่าผูอ้ ่นื “ผิด” ควรกรองอคติดว้ ยการฟังอย่างลึกซึ้ง
๖. ใจกว้าง รับฟังความคิดความเชื่อทีแ่ ตกต่างในบรรยากาศทีเ่ คารพและเข้าใจ
๗. ซือ่ สัตว์และจริงใจ ทัง้ ต่อตัวเองและต่อผูเ้ ข้าร่วมสานเสวนา หลีกเลีย่ งการยอมรับแบบขอไปที
๘. ไว้วางใจผูอ้ ่นื ผูอ้ ่นื ก็มเี หตุผลทีด่ แี ละสามารถหาทางออกทีด่ ไี ด้เช่นกัน
๙. ไม่ปะปนหลักการกับการปฏิบตั ิ เมื่อผูอ้ ่ืนพูดหรือถามเรื่องหลักการก็พูดหรือตอบเรื่องหลักการ เมื่อ
ผูอ้ ่นื พูดหรือถามเรื่องการปฏิบตั กิ พ็ ดู หรือตอบเรื่องการปฏิบตั ิ
๑๐. สานเสวนาไม่ใช่คาํ ตอบสุดท้ายของทุกปัญหา คือ สานเสวนาเป็ นกระบวนการซึ่งต้องใช้เวลาอันเป็ น
ทางเลือกสู่การจัดการปัญหาร่วมกันอย่างเป็ นองค์รวม โดยอาศัย ทัง้ แรงกาย แรงใจของฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง
สานเสวนาเปิ ดพื้นที่ความจริง อันจะทําให้คนรู ส้ ึกมีอิสรภาพ อย่างไรก็ตามระหว่างการสานเสวนา
อารมณ์ ความรูส้ กึ ต่างๆ เช่น ความเครียดอาจเกิดขึ้นได้ แต่อารมณ์ต่างๆ ควรแสดงออกในแนวทางแห่งสันติ
เท่านัน้
กิจกรรม เกม
วิธีการ

trust walk

จับคู่ คนทีห่ นึ่งใช้ผา้ ปิ ดตา คนทีส่ องผาคนที่ หนึ่งเดินไปในทีต่ ่าง ๆ สัมผัสสิ่งต่าง ๆ และสลับ
บทบาท

๑๒๒

สิง่ ที่ได้เรียนรู ้
คนที่ ๑ ปิ ดตา
- กลัว ไม่มนใจ
ั่
- รูส้ กึ ไว้วางใจ
- การจับมือทําให้ไว้ใจ มอบชีวติ ให้เขาดูแล
- ไม่ค่อยเชื่อมันตั
่ วเองในโลกมืด
- ได้เรียนรูก้ ารสัมผัสด้วยมือ
- เหมือนลงจากภูเขา
- รูส้ กึ ถึงความอบอุ่น มีความรักความห่วงใย
- เดินด้วยความระมัดระวัง

คนที่ ๒ ปิ ดตา
- มันใจว่
่ าเขาจะพาเราเดินไปอย่างปลอดภัย
เหมือนกับทีเ่ ราเขาเดิน
- ต้องระวังตัวเอง ไม่พง่ึ พาเขามากเกินไป
- ต้องมีความมันใจในตั
่
วเอง พึง่ พาตัวเองให้
มากทีส่ ุด ก่อนจะไปพึง่ คนอื่น ไว้ใจตัวเอง
ให้ได้ก่อน

-

-

คนที่ ๒ พาเดิน
อยากให้เขาไปด้วยความมันใจ
่
อยากให้เขาได้สมั ผัสได้เรียนรูเ้ หมือนเรา
ทําให้เขาเชื่อใจทีส่ ุด โดยการจับมือ โอบกอด
ประคอง ป้ องกันภัยให้เขา เขาจะได้ทาํ ดี
เหมือนกับทีเ่ ราทําให้
ให้เขาได้สมั ผัสในสิง่ ดี ๆ
รูส้ กึ ถึงภาวะความเป็ นผูน้ าํ

คนที่ ๑ พาเดิน
- อยากให้เขาเรียนรูป้ ระสบการณ์ในสิง่ ทีเ่ ขามี
ให้เรา และเรามีให้เขา
- มีความมันใจว่
่ าจะดูแลปกป้ องเขาได้
- รูส้ กึ ถึงภาวะการเป็ นผูน้ าํ

ข้อ สัง เกต งานจะสําเร็จ ลงได้ ทุกคนต้องมีความไว้วางใจซึ่ง กันและกัน ปรับเปรียบบทบาทหน้าที่ ตาม
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึ้นจริงในชีวติ ประจําวัน
แบ่งกลุ่มย่อย
อย่างลึกซึ้ง
วิธีการ

แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา และใช้การสานเสวนาเพื่อฟังการวิเคราะห์ปญั หาของแต่ละคน
แบ่งกลุม่ ๕ กลุม่ กลุม่ ละ ๕ คน ฝึ กทักษะการฟังอย่างลึกซึง่
คนที่ ๑ พูด เพือ่ นในกลุม่ แบ่งหน้าที่ มีประธาน เลขา และผูส้ งั เกตการณ์ สลับบทบาทจนครบ
ทุกคน

สรุป สมาชิกในกลุม่ มีความหลายหลาย(identity) ทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ บทบาทหน้าที่
ทางสัง คม กลุ่ ม สมาชิ ก ประกอบด้ว ย พัฒ นากร นัก พัฒ นาชุม ชน เจ้า หน้า ที่อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นตํา บล
นักจิตวิทยา ผูใ้ หญ่บา้ น อาจารย์ สือ่ มวลชน นักสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาชาวไทยพุทธ และชาวไทยมุสลิมฯลฯ
ซึง่ ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์สานเสวนาทีแ่ ต่ละคนได้เข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความรุนแรงและความขัดแย้ง
ในวิถชี วี ติ ประจําวัน และในบทบาทการทํางาน เพือ่ ช่วยลดความขัดแย้งทีเ่ กิดขึ้นได้คลีค่ ลายลง ในประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ อาทิ ปัญหาความแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รฐั กับชาวบ้าน ปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างชาวไทยมุสลิมกับชาว
๑๒๓

ไทยพุทธ ปัญหาความขัดแย้งการเลือกปฏิบตั ิ ปัญหาความขัดแย้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ฯลฯ โดยได้นาํ
เครื่องมือ วิธกี ารและรูปแบบของการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารณ์ การจัดเวทีประชาคม การพูดคุยแบบเผชิญหน้า
ทัง้ สองฝ่ ายเพือ่ หาข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งกระบวนการมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
กระบวนการสานเสวนา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๑. การประชุมเพือ่ ชี้แจงเรื่องไขเลือดออก โดยการจัดประชุมโดยภาครัฐ เพือ่ ทําความเข้าใจ ถึงสาเหตุ
วิธีการป้ องกัน วิธีรกั ษาให้กบั ประชาชนได้มคี วามเข้าใจในเรื่องไข้เลือดออก เป็ นกระบวนการการ
ให้ความรูเ้ ชิงข้อมูล มีการชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหา
วิธกี ารป้ องกัน เน้นการฟังอย่างมีส่วนร่วม(ซึง่ ตรงกับกติกาการสานเสวนาเรื่องการฟังอย่างลึกซึ้ง)
๒. เวทีประชาคมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาชุมชน พัฒนากรเป็ นผูป้ ระสานงานตําบล นําแต่
ละฝ่ ายมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาข้อเสนอแนะร่วมกัน เกิดการเจราจาต่อรองร่วมกัน
ยอมรับมติร่วมกัน
๓. ความแตกต่างทีม่ คี วามหลากหลายด้านอาชีพ ศาสนา ใช้หลักศาสนาและข้อกฎหมายเข้ามาช่วย ใช้
ความใกล้ชิดในชุมชน มีความยืดหยุ่น ผ่อนสัน้ ผ่อนยาว ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับปัญหาและ
สถานการณ์
๔. เมือ่ ไหร่ทเ่ี ราต้องคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหา เราจะใช้กระบวนการสานเสวนา ไม่ใช่การโต้แย้ง โต้เถียง
เพือ่ ให้ชนะ แต่จะเป็ นการแลกเปลีย่ นข้อมูลภายใต้กติกาการสานเสวนา คือ การฟังอย่างลึกซึ้ง
๕. คิดไตร่ตรองร่วมกัน ตรงกับกติกาการสานเสวนาคือ ต้องกล้าวิพากษ์ วิจารณ์ความคิดของตัวเอง
๖. ต่างพื้นที่ ต่างศาสนา เราสามารถคุยกันได้ โดยการทําความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง ใช้ความเห็นอก
เห็นใจ ความเมตตาเข้ามาช่วย
๗. กระบวนกรเป็ นผูค้ วบคุมกติกา เพือ่ เอื้อให้เกิดการคุยและการฟังอย่างลึกซึ้ง
๘. การทํา สานเสวนาไม่ได้มุ่ง ไปเพื่อ หาข้อ สรุ ป แต่ เป็ นการเปิ ดพื้นที่ให้คนได้มานัง่ ฟังและเรียนรู ้
ร่วมกัน
๙. ไม่ชอบวิธีการที่รุ่นพี่รบั น้อง เมือ่ ถึงเวลาที่เราต้องไปรับน้องปี ๑ ถูกรุ่นพี่ “สัง่ ” มาว่าให้รบั น้อง
ให้ดี “เหมือนที่รุ่นพี่ทาํ ” ก็ไปทําการพูดคุยกับรุ่นพี่ถงึ ประสบการณ์การรับน้องที่ผ่านมาว่าเราไม่
ชอบและเราก็ไม่อยากทําในสิ่งที่เราไม่ชอบกับรุ่นน้อง เราต้องมัน่ คงในจุดยืนของเราว่าเราไม่ชอบ
วัฒนธรรมการรับน้องของรุ่นพี่ กล้าทีจ่ ะไปพูดคุยและยืนหยัดว่าจะไม่ทาํ แบบนัน้
วัฒนธรรมที่
ไม่อยู่ บนความชอบธรรม เราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นํา ประสบการณ์ท่ีเกิดกับตัวเองไป
ปรับเปลีย่ นในสิง่ ทีไ่ ม่ดี
ข้อสังเกต
จากกิจกรรม ผูเ้ ข้าร่วมได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกันและฟังกันอย่างเห็นอกเห็นใจ
ในปัญหาของกันและกันอย่างเท่าเทียมกันไม่มกี ารแบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมหรือวิถีการดําเนินชีวิต
โดยนําหลักคําสอนของศาสนาทัง้ ฝ่ ายไทยพุทธและฝ่ ายไทยมุสลิมโดยยึดหลักของความเมตตา และความเห็นอก
เห็นใจซึง่ กันและกัน
๑๒๔

กิจกรรม
เกมล้อมรัว้
วิธีการ
ให้ผู เ้ ข้า ร่ ว มจับ มือ กัน เป็ น วงกลมเป็ น “รั้ว” (แทนสัญ ลักษณ์ ชุมชน ผู น้ ํา ผู ป้ กครอง
ผูบ้ ริหาร เจ้านาย พ่อ แม่)
มีตวั แทนอยู่ในวงกลม ๑ คน (แทนสัญลักษณ์ เด็ก ลูก ลูกบ้าน ลูกน้อง ประชาชน)
เสือ อยู่นอกวงกลม (เปรียบเสมือนภัยอันตรายต่าง ๆ ทีอ่ ยู่ในสังคม
กติกา
ให้เสือ ใช้วธิ กี ารใด ๆ ก็ได้ เข้าไปจับตัวแทนทีอ่ ยู่ในวงกลมให้ได้
รัว้ มีหน้าทีป่ กป้ องคุม้ กันภัยให้กบั เด็กทีอ่ ยู่ในวงกลมไม่ให้โดนเสือจับ
สิง่ ที่ได้เรียนรูจ้ ากกิจกรรม
- รัว้ เปรียบเสมือนชุมชน เด็ก ลูกบ้านคนในชุมชน ถ้าชุมชนมีความสามัคคีก็จะช่วยป้ องกันเหตุรา้ ยที่จะ
เกิดขึ้นร่วมกันได้ คนในชุมชนต้องมีหูตากว้างไกล ยึดหลักความร่วมมือ และความสามัคคีเป็ นสําคัญ
- เด็ก ต้องระวังตัวและดูแลตัวเอง เราจะไว้ใจผูป้ กครองอย่างเดียวไม่ได้ เราจะไปคาดหวังชุมชนอย่าง
เดียวไม่ได้ ทัง้ เด็กและผูป้ กครองจะต้องดูแลซึง่ กันและกัน
- รัว้ ต้องมีความระแวดระวัง สร้างความเข้าใจในครอบครัว และขยายไปยังชุมชน สร้างเกาะป้ องกัน
ภายในครอบครัว ขยายไปยังโรงเรียน ชุมชน เพือ่ ช่วยกันป้ องกันและหลีกเลีย่ งสิง่ ไม่ดี
- เราต้องเรียนรู ้ “เสือ” ให้ดที ส่ี ุด เสือจะรูจ้ ดุ อ่อนจุดแข็งภายในชุมชน ในขณะที่ชุมชนก็ปิดกัน้ ไม่เรียนรู ้
อีกฝ่ ายหนึ่ง คือต้องรูเ้ ขารูเ้ รา
- การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง จะต้องรูข้ อ้ เด่นข้อด้อยของเราให้ชดั เจน จากที่ผ่านมาคือชุมชนไม่เคยเรียนรู ้
และปรับปรุงข้อด้อย และพัฒนาข้อเด่นของตัวเอง
- รัว้ พลัดกันเป็ นผูน้ าํ ตามสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป (บุคคลมีภาวะความเป็ นผูน้ าํ ตามธรรมชาติอยู่
ในตนเอง)
- ชุมชน คือ มีใจร่วมกันแก้ไขปัญหา บริหารจัดการร่วมกันคิดค้นร่วมกันจะนําไปสู่ชมุ ชนสมานฉันท์
กิจกรรมกลุ่ม
วิธีการ

ประเด็ น ปัญ หาในชุ ม ชนที่ก ารสานเสวนาอาจสร้า งความเข้า ใจ และความร่ ว มมือ ในการ
แก้ปญั หา
แบ่งกลุม่ และนําแสนอเปลีย่ นประเด็นปัญหา

กลุ่มที่ ๑ ปัญหายาเสพติด
คู่กรณี
ผูข้ าย ผูเ้ สพ ผูผ้ ลิต
ผูเ้ กีย่ วข้องในการแก้ไขปัญหา
นักกฎหมาย แพทย์ พยาบาล ผูน้ าํ ศาสนา ผูป้ กครอง นักจิตวิทยา ผูน้ ํา
ท้องถิน่
สาเหตุของปัญหา
๑. ปัญหาครอบครัว เช่น ครอบครัวแตกแยก ขาดผูน้ าํ ครอบครัว
บิดาหรือมารดาเสียชีวติ
๒. ตามเพือ่ น ความอยากรูอ้ ยากลอง
๑๒๕

๓. ถูกหลอก เพราะการศึกษาน้อย
๔. สภาพแวดล้อม
จินตนาการถึงสาเหตุของทัง้ สองฝ่ าย
ผูข้ าย
อยากรวย อยากมีรถ ทํางานได้เงินน้อย ขายยาได้เงินมากกว่า ถูกบังคับเพราะตัวเองติดยา
ถูกหลอกใช้โดนคนรูจ้ กั หลอก ฝากส่งของให้คนอื่นโดยทีไ่ ม่รูว้ ่าของนัน้ คืออะไร
ผูเ้ สพ
เป็ นเด็กมีปญั หา(รู ส้ กึ ไปเอง) แก้ปญั หาโดยการใช้ยา อยากรูอ้ ยากลอง เห็นเพื่อนสู บแล้วเท่
ตามเพือ่ น ถ้าไม่สูบเพือ่ นไม่คบ
ปัญหา
ลักเล็กขโมยน้อย สุขภาพทรุดโทรม
วิธีการแก้ไขปัญหา ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆ ฝ่ าย จึงจะแก้ไขปัญหาได้
ฝ่ ายปราบปราม
ทําตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย คอยสอดส่องดูแล
แพทย์ พยาบาล
ต้องรักษาดูแลผูต้ ดิ ยาเสพติด
สภาพแวดล้อม
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม (ถ้ากลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆ เด็กก็
กลับมาติดยาได้อกี )
ผูน้ ํ าท้องถิน่ ผูน้ ํ าศาสนา อยากจะให้ปญั หาของชุมชนลดลง ต้องคอยระแวดระวัง ใช้หลักการศาสนาเข้ามา
ช่วย ใช้ขอ้ กฎหมายเข้ามาบังคับ
กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๔ ปัญหาความไม่สงบ
คู่กรณี ผูก้ ระทํา
ผูไ้ ม่หวังดี
ผูถ้ กู กระทํา
ประชาชน คนในชุมชน
ผูเ้ กีย่ วข้องในการแก้ไขปัญหา
ผูน้ าํ ศาสนา ผูน้ าํ ชุมชน กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ประชาชน
ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจตกตํา่ เพราะไม่สามารถดําเนินกิจการตามปกติได้ เช่น พ่อค้าไม่ออกไป
ตลาด ผูซ้ ้ อื ไม่กล้าออกมาซื้อของ ผลผลิตทางการเกษตรตกตํา่ ชาวบ้านไม่กล้า
ออกไปทําไร่ ทําสวน ทํานา พ่อค้าคนกลางไม่กล้าออกมารับซื้อของจากชาวบ้าน
ด้านศาสนา
มีความขัดแย้ง ขาดความไว้วางใจซึง่ กันและกัน
ด้านสังคม
อยู่ดว้ ยกันด้วยความคลางแคลงใจ ขาดความไว้วางใจซึ่ง กันและกัน ครอบครัว
แตกแยก ผูน้ าํ ไม่มคี วามยุตธิ รรม
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ไม่กล้าออกไปทํางานไม่มนั ่ ใจด้านการคุม้ ครองความปลอดภัย กลัว
ทรัพย์สนิ ถูกทําลาย กลัวถูกลูกหลง

๑๒๖

สาเหตุของปัญหา
ด้านการศึกษา คนในชุมชนได้รบั การศึกษาน้อย
ด้านศาสนา
ใช้ศาสนาเป็ นเครื่องมือในทางทีผ่ ดิ
จินตนาการ
ผูก้ ระทํา(ผูไ้ ม่หวังดี)
เกิดจากความขัดแย้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความไม่ยุติธรรมทาง
สังคม
ผูถ้ กู กระทํา
ประมาท ขาดความระมัดระวัง มองเป็ นเรื่องไกลตัว ไม่พยายามเรียนรู ้ ไม่
เปิ ดโอกาสทีจ่ ะเรียนรูผ้ ูอ้ ่นื
หมายเหตุ

คิดรูปธรรมทีเ่ กิดขึ้นจริง เพือ่ ค้นหาบทเรียนในการแก้ไขปัญหา

กลุ่มที่ ๓ ปัญหาความยากจนมีสาเหตุหลายประการ เน้นปัญหาหนี้ สินในระบบ
ทําไมคนในชุมชนถึงเป็ นหนี้
สาเหตุจากการว่างงาน ค่าครองชีพสูงขึ้น รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ค่านิยม
นโยบายของรัฐทีส่ ่งเสริมให้มกี ลุ่มออมทรัพย์เพือ่ ส่งเสริมคนยากจนให้มที นุ
ประกอบอาชีพ แต่คนทีก่ ูย้ มื มิได้นาํ เงินไปประกอบอาชีพ
ผูเ้ กีย่ วข้อง
เจ้าหนี้ ชุมชนเป็ นผูจ้ ดั การเป็ นตัวแทนของรัฐบาล ต้องการช่วยเหลือ และ
หวังผลกําไรจากดอกเบี้ย
ลูกหนี้ ประชาชน อยากได้สทิ ธิท่ตี วั เองสามารถกูย้ มื ได้
ผูเ้ กีย่ วข้องในการแก้ไขปัญหา
รัฐบาล ประชาชน
ปัญหาความยากจนเป็ นปัญหาที่ซบั ซ้อนไม่ได้มแี ค่ลูกหนี้ เจ้าหนี้ แต่จะมีผูเ้ กี่ยวข้องอีกมากมายจะต้อง
หาเหตุและผลที่ทบั ซ้อนกันอยู่ออกมาให้ได้ ต้องปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการบริโภค สร้างองค์ความรู ้ กรอบคิด
และกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างเท่าทันลัทธิบริโภคนิยม
ปัจจุบนั รัฐบาลมีนโยบาย ทําการสํารวจ “เคาะประตูบา้ น” เลือกเป้ าหมายและทําการพูดคุยถึงที่มาของ
หนี้สนิ เพือ่ หาทางออกและหาทางแก้ไขปลดหนี้สนิ
กิจกรรม มณฑล ค้นหาคุณภาพภายในและศักยภาพภายใน
ผูห้ ญิงทีเ่ ราประทับใจ และอยากเป็ น เช่น บุคลิกลักษณะ ท่าทาง กริยา ความกล้าหาญ ความดีงาม และเราอยาก
เป็ นอย่างเขาและอยากจะพัฒนาตัวเอง
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ผูห้ ญิงที่ประทับใจ
- สตรีหมายเลข ๑ ของ
อเมริกา
- แม่

อดีต สว. หญิง

- เจ้าหน้าทีพ่ ฒั นาชุมชน

หญิงแกร่งแห่งรูสะมิแล

พระนางครีโอพัตรา
อาจารย์

ความประทับใจ
มีความมุง่ มัน เป็ นนัก
กฎหมายและนักการเมือง
ทีด่ ี ชอบช่วยเหลือผูอ้ น่ื
มีความเสียสละ อดทน
เก็บความทุกข์ มีความ
เชื่อมันในตั
่ วเอง มีสจั จะ
รักษาสัญญา เด็ดเดีย่ ว มี
ความอบอุ่น ใจกว้าง มี
เหตุผล เป็ นนักไกล่เกลีย่
ทีด่ ี ประหยัด เป็ น
แบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั ลูก
กล ้าพูด กล ้าทํา กล ้าคิด
เมือ่ อยู่ในสภา, เด็ดเดีย่ ว
เข้มแข้ง คิดทีจ่ ะสร้างและ
พัฒนาผูห้ ญิง, เป็ นคน
เสียสละเพือ่ สังคม
มีความสุขมุ รอบคอบ
ขยัน มีเมตตา ช่วยเหลือ
สังคม ให้ความช่วยเหลือ
กับทุกๆ คน มีความ
ยุตธิ รรม
มีความมุง่ มัน่ กล ้าหาญ
ขยัน เป็ นผูน้ าํ ครอบครัว
เข้ากับสังคมได้ทกุ ระดับ
มีความสํารวม มีความ
ห่วงใยให้กบั ผูอ้ น่ื
มีความมันใจ
่ เด็ดเดีย่ ว
เด็ดขาด เป็ นนักวางแผน
มีความหวังดีให้กบั ลูก
ศิษย์ จัดสรรเวลาได้ดี มี
ความเสียสละ มีความ
อดทน

สิ่งที่มี
ความเชื่อมันในตั
่ วเอง
ชอบช่วยเหลือผูอ้ น่ื

สิ่งที่อยากจะพัฒนา
การเป็ นนักการเมืองทีด่ ี

การเลือกคู่ครอง,
ยินดีกบั ความสุขของ
ผูอ้ น่ื , เสียสละให้กบั
สังคม

เป็ นนักไกล่เกลีย่
ความอดทน

ความกล ้าคิด กล ้าทํา
กล ้าพูด

เสียสละเพือ่ สังคม
อยากเป็ นคนกล ้าพูด

มีความเมตตา ชอบ
ช่วยเหลือสังคม
สุขมุ รอบคอบ

การช่วยเหลือสังคม
มีความเมตตา

ความกล ้าหาญ ความมุง่ มัน่

ความมันใจ
่ ความเด็ดขาด
การจัดสรรเวลา
จําซือ่ ลูกศิษย์ได้ทกุ คน

๑๒๘

สรุป กิจกรรม ค้นหาคุณภาพภายในและศักยภาพภายในของผูห้ ญิง เห็นว่า ผูเ้ ข้าร่วมส่วนใหญ่มคี วาม
ประทับใจ “แม่” และอยากทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เหมือนแม่ จะเห็นได้จากคุณลักษณะของความเป็ นแม่ขา้ งต้น
ซึง่ เป็ นคุณสมบัตขิ องผูน้ าํ ตามธรรมชาติทงั้ สิ้น คุณสมบัติน้ ีจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คือ กล้าคิด กล้าทํา
อดทน เข้มแข้ง มีความเมตตา มีความประนีประนอมสูง ไม่ใช้กาํ ลังในการตัดสินปัญหา สิง่ เหล่านี้คือศักยภาพที่
แฝงอยู่ในตัวผูห้ ญิง
กิจกรรม ประดิษฐ์คาํ
วิธีการ
นําเม็ดถัว่ และแก้วหรือภาชนะ ๒ ใบ ใบที่ ๑ มีถวั ่ ใบที่ ๒ ไม่มถี วั ่
โจทย์ ท่านได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง ถัว่ เขียว ๑ เม็ด แทนสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรู ้ ๑ อย่าง เมือ่ ใส่ถวั ่ เขียว
ครบแล้วให้นาํ มาประดิษฐ์เป็ นถ้อยคําทีเ่ ราอยากจะแบ่งปันให้กบั เพือ่ น
สรุป ถ้อยคําหรือสัญลักษณ์ทไ่ี ด้จากกิจกรรมนี้ ประกอบด้วย คําว่า “สงบ อยากให้ทุกคนช่วยกันสร้างความ
สามัคคีในชุมชน อยากให้ชวี ติ อยู่อย่างสงบ สุขอย่างทีเ่ คยผ่านมาในอดีต สร้างให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน” “รัก รักแม่ รักพี่ ๆ ทีไ่ ด้มาอยู่ร่วมกัน ประทับใจทุกๆ คน ได้เรียนรูอ้ ะไรหลายๆ อย่างใน
ครัง้ นี้” “ขอ อยากให้ทกุ คนขอในสิง่ ที่ตวั เองต้องการ” “ ยิ้ม เป็ นคนไม่ค่อยพูดแต่มรี อยยิ้มเป็ นเอกลักษณ์
ขอให้ทกุ คนทําดีต่อไป” “เลข ๙ โชคดีทไ่ี ด้กา้ วเข้ามาสู่เวทีน้ ีอยากให้ทกุ คนก้าวหน้า” สัญลักษณ์ “รูปหัวใจ
สัญลักษณ์แห่งความรัก เพือ่ ส่งความปรารถนาดีให้กบั เพือ่ นๆ ในกลุม่ ขอให้ทาํ ทุกอย่างด้วยใจงานทีอ่ อกมาจะมี
ประสิทธิภาพ, ไม่ได้ให้รางวัลกับตัวเองมากนักอยากจะมอบหัวใจให้กบั ทุกๆ คนที่ได้มาเจอกันในวันนี้”
วันอาทิตย์ท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙
อาจารย์ปาริชาด สุวรรณบุบผา นําเสนอตัวอย่างการใช้กระบวนการสานเสวนาไปแก้ปญั หาขยะ ทีบ่ า้ นควนโนลี อ.
โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพือ่ คลีค่ ลายปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รฐั และชาวบ้าน ฉาย power point
สานเสวนาแก้ปญั หาขยะควนโนลี
กิจกรรม
เรื่องความขัดแย้งและการสือ่ สาร
เกม
หาของรัก
วิธีการ
ให้ทุกคนเขียนสิง่ ของทีต่ วั เองอยากได้ลงกระดาษ และนํากระดาษไปซ่อนในทีท่ ่คี ิดว่าคนอื่นหา
ไม่เจอ และให้ทกุ คนหันหลังจับมือกันเป็ นวงกลม ห้ามพูด ห้ามถาม ห้ามใช้เสียง และเดินไปหาของทีแ่ ต่ละคน
นําไปซ่อนจนครบทุกคนในเวลาทีก่ าํ หนด
แบ่งปันความรูส้ กึ
- ต่างคนต่างอยากหาของของตัวเองให้เจอก่อนคนอื่น
- ใช้ภาษากายในการสือ่ สารเพือ่ ให้ได้ของจนครบทุกคน
๑๒๙

- ได้ความสามัคคี ใช้ภาษาท่าทางในการสือ่ สารแทนภาษาพูด
- สิง่ ทีเ่ ราอยากได้รูส้ กึ ว่าไม่ตอ้ งเอาไปซ่อน มันเป็ นสิง่ ชอบธรรมไม่ผดิ กฎหมาย (อยากได้ลูกชายกลับคืน
มา ลูกกําลังเดินหลงทาง)
- การสือ่ สารมีหลายรูปแบบ เลือกรูปแบบทีเ่ หมาะสมกับโอกาส
- ทําตามกติกา เอาของของตัวเองไปซ่อนไม่ให้ใครเห็น เป็ นของรัก และได้บทเรียนว่า ไม่มอี ะไรเก็บไว้ได้
นาน สักวันหนึ่งก็ตอ้ งเผยออกมา
- สิง่ ทีเ่ รารัก เราจะเก็บไว้ในทีๆ่ คนอื่นหาได้ยาก การทํางานเป็ นกลุม่ ต้องคุยกันจริงๆ ต้องนํามา
แลกเปลีย่ นกันเพือ่ ให้รูจ้ กั มุมมองทีต่ ่างกันออกไป
ข้อสังเกตุ
จากกิจกรรมหาของรัก จะเห็นว่ากลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมมีความเป็ นปัจเจก มีความคิดเห็น มีความ
แตกต่างหลากหลาย แต่ทกุ คนก็มคี วามสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันโดยธรรมชาติจงึ ทําให้กลุม่ มีความเป็ นหนึ่งเดียว ซึง่
สามารถเชื่อมโยงไปถึงการสร้างชุมชนคือ ชุมชนจะต้องเริ่มจากกลุม่ คนกลุม่ เล็กๆ ขยายออกไปหากลุม่ ใหญ่ เพือ่
สร้างให้เกิดความร่วมมือ ความสามัคคี ความเป็ นหนึ่งเดียวกัน
ศาสนเสวนา พุทธ – มุสลิม : เตรียมกระทู(้ ปุจฉา) สร้างความกระจ่างและความเข้าใจ(วิสชั นา)หัวข้อ
“บทบาทของผูห้ ญิง เกีย่ วกับปัญหาความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมุมมองของผูห้ ญิงไทยพุทธ
และผูห้ ญิงไทยมุสลิม”
ขัน้ ตอนการสานเสวนา
๑. เตรียมความคิด ท่าทีต่อการสานเสวนา
๒. ผูเ้ ข้าร่วมการสานเสวนารับทราบและยอมรับการสานเสวนา
๓. เตรียมประเด็นทีจ่ ะนําเสนอระหว่างการสานเสวนา
๔. เข้าสู่การสานเสวนาโดยมีเป้ าหมาย คือเพือ่ ความเข้าใจ มิใช่มงุ่ เปลีย่ นแปลงผูใ้ ด ถ้ามีการเปลีย่ นแปลง
เกิดขึ้นก็ให้เป็ นไปโดยธรรมชาติ
๕. ใช้กติกาการสานเสวนาท้วงติงกันอย่างสุภาพ หากผูใ้ ดเผลอตัวออกนอกกติการะหว่างการสานเสนวา
๖. สรุปการสานเสวนาว่าเข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ ่นื มากขึ้นเท่าไร และความเข้าใจที่เพิม่ ขึ้นจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือกันมากขึ้นในทางปฏิบตั ไิ ด้หรือไม่
๗. ติดตามผล เช่น มีการพบปะ มีกจิ กรรมร่วมกัน มีการสานเสวนาครัง้ ต่อๆ ไป
บทบาทสมมุติ
๑. ผูด้ าํ เนินรายการ ฝ่ ายผูห้ ญิงไทยพุทธ และผูห้ ญิงไทยมุสลิม
๒. ตัวแทนผูห้ ญิงไทยพุทธ ๔ คน
๓. ตัวแทนผูห้ ญิงไทยมุสลิม ๔ คน
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๔. ผูส้ งั เกตุการณ์ผูห้ ญิงไทยพุทธ และผูห้ ญิงไทยมุสลิม ฝ่ ายละ ๑ คน
ตัวอย่างการใช้กติการการสานเสวนา หัวข้อ
“บทบาทของผูห้ ญิง เกีย่ วกับปัญหาความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน มุมมองของผูห้ ญิงไทยพุทธ
และผูห้ ญิงไทยมุสลิม”
ผูด้ ําเนิ นรายกายฝ่ ายผูห้ ญิงไทยพุทธ
วันนี้เป็ นโอกาสดีทไ่ี ด้มาจัดงานศาสนาเสวนาระหว่างผูห้ ญิง วันนี้เรื่องทีเ่ ราจะมาพูดคุยกันเป็ นเรื่อง
เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะทีเ่ ราเป็ นผูห้ ญิงทีม่ บี ทบาทของการเป็ น
แม่ เป็ นภรรยา เราก็จะมาร่วมแลกเปลีย่ นพูดคุยกันใน ๓ ประเด็นคือ ๑ ความรุนแรง ๒ การมีส่วนร่วม และ ๓
มุมมองในการแก้ไขปัญหา ขอเรียนเชิญผูด้ าํ เนินรายการฝ่ ายผูห้ ญิงไทยมุสลิม
ผูด้ ําเนิ นรายการฝ่ ายผูห้ ญิงไทยมุสลิม
ในประเด็นทีเ่ ราจะมาแลกเปลีย่ นพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เราก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์จริงในมุมมองของแต่ละท่าน และการมีส่วนร่วมของสตรีไทยมุสลิม ทีจ่ ะมาบอกเล่า
ประสบการณ์ถงึ ความรุนแรง จะมีวธิ กี ารและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร ขอเรียนเชิญตัวแทนผูห้ ญิงไทย
มุสลิมคนที่ ๑ ค่ะ
ผูห้ ญิงไทยมุสลิมคนที่ ๑
ย้อนไปปี ๒๕๔๗ วันทีเ่ กิดเหตุการณ์เผาโรงเรียน ๒๐ โรงเรียนในคืนเดียวกัน และการฆ่าตํารวจ
เหตุการณ์กเ็ ริ่มปานปลาย ทางภาครัฐก็พยายามแก้ก็แก้ไม่ได้ ชุมชนก็ขวัญเสีย เราก็พยายามแก้ปญั หา โดยการ
ดูแลเยาวชนไม่ให้ไปเข้าร่วมกับกลุม่ ผูไ้ ม่หวังดี ครัง้ แรกก็เป็ นการดูแลครอบครัวใคร ครอบครัวมัน บาง
ครอบครัวไม่มผี ูน้ าํ ครอบครัวเหลือแต่ผูห้ ญิงกับเด็ก แม่กจ็ ะต้องช่วยให้ลูกได้มโี อกาสได้เรียน ได้กนิ ในครัง้
แรกก็ช่วยเหลือกันเองทํากันเอง ก็อยากจะให้คนทีม่ คี วามรูเ้ ข้าไปช่วย ทางภาครัฐก็มนี โยบายให้คนทีม่ คี วามรูไ้ ป
สอนไปแนะนําให้กบั คนทีข่ าดการศึกษา มาสอนในเรื่องภาษาพูด จากประสบการณ์ท่ไี ด้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
สอนภาษาไทยให้กบั คนทีไ่ ม่รูอ้ ยู่ ๑ เดือน ก็ได้ทาํ ความเข้าใจกับชาวบ้านว่าเจ้าหน้าที่รฐั เขามาช่วยเรานะ
ผูด้ ําเนิ นรายการฝ่ ายผูห้ ญิงไทยมุสลิม
อยากจะขอเชิญตัวแทนผูห้ ญิงไทยพุทธ มีความคิดเห็นอย่างไร
ผูด้ ําเนิ นรายการฝ่ ายผูห้ ญิงไทยพุทธ
ฝ่ ายผูห้ ญิงไทยพุทธก็ได้รบั ผลกระทบเช่นเดียวกัน
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ตัวแทนผูห้ ญิงไทยพุทธ
ความเป็ นจริงเราพีน่ อ้ ง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็ นชาวไทยพุทธชายไทยมุสลิมก็ได้รบั
ผลกระทบหมือนกัน ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่ว่าที่ไหนกับใคร มันส่งผลถึงวิถกี ารดําเนินชีวติ ของเรา
จริงๆ เมือ่ เกิดเราจะเห็นวัฒนธรรมของทัง้ พีน่ อ้ งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุลสิมอยู่ร่วมกัน ตอนเช้ามีพระสงฆ์
ออกบิณฑบาตรแต่เดี่ยวนี้ภาพแบบนี้ไม่มแี ล้ว พระสงฆ์บณิ ฑบาตรต้องมีทหารคอยเดินตาม ชาวบ้านก็ไม่กล้า
ออกมาใส่บาตรอีกแล้ว งานประเพณีต่าง ๆ อย่างงานศพ แต่ก่อนผูค้ นก็ออกมาช่วยงานกันอยู่เป็ นเพือ่ นคนตาย
สามทุ่มสีท่ ่มุ ถึงจะได้กลับบ้านหรือไม่กน็ อนทีว่ ดั เลย แต่ปจั จุบนั นี้ตอ้ งสวดศพทําทุกอย่างให้เสร็จก่อน ๔ โมงเย็น
คนตายก็อยู่คนเดียวทีว่ ดั เมือ่ ก่อนไทยพุทธ-ไทยมุสลิมเรานอนด้วยกัน กินด้วยกัน เทีย่ วด้วยกัน แต่ตอนนี้เรา
กลับมาระแวงสงสัยกัน จริงๆ แล้วเราอยากจะทราบสาเหตุความรุนแรงว่าเกิดจากอะไร สือ่ ทีอ่ อกไปก็ทาํ ร้าย
จิตใจเราด้วย อยากให้สอ่ื มีความระมัดระวัง คําว่า “แบ่งแยกดินแดน” คํานี้เราไม่อยากได้ยนิ เลย ไม่มแี ล้ว เรา
ไม่มดี นิ แดนจะแบ่งแยกแล้ว งานรื่นเริงทีเ่ คยมีกไ็ ม่มี การทํามาหากินก็ลดถอยลง วันศุกร์เป็ นธรรมเนียม
ปฏิบตั ิทไ่ี ทยมุสลิมต้องเข้าพิธลี ะมาด ฉะนัน้ พ่อค้าแม่คา้ ที่ทาํ มาค้าขายก็ตอ้ งหยุดขายของ ซึ่งพ่อค้าแม่คา้ หรือ
ลูกค้าก็จะมีทงั้ ไทยพุทธและไทยมุสลิมเมือ่ ไม่มคี น้ ขายและคนซื้อ เราก็ตอ้ งหยุดเป็ นธรรมดา เป็ นเรื่องไม่จริงทีว่ ่า
ชาวไทยมุสลิมมาบังคับให้หยุดในวันศุกร์ อันนี้เป็ นความเข้าใจที่ผดิ การเดินทางถ้าหลังจาก เวลาหกโมงเย็นก็จะ
ไม่มกี ารเดินทางไปไหนมาไหนแล้ว เพราะทุกคนกลัวโดนเรือใบ เราไม่ทราบว่าใครวาง อาจจะเป็ นไทยพุทธหรือ
ไทยมุสลิมก็ได้ หรืออาจจะเป็ นการเล่นสนุ กของเด็กก็เป็ นไปได้
ผูด้ ําเนิ นรายการฝ่ ายผูห้ ญิงไทยพุทธ
วิถกี ารดําเนินชีวติ ของผูห้ ญิงไทยพุทธก็เปลีย่ นไปแล้วผูห้ ญิงไทยมุสลิมมีผลกระหรือไม่
ตัวแทนผูห้ ญิงไทยมุสลิม
ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน ๓ จังหวัดเช่นเดียวกัน ก็จะมีเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นใน
สถานศึกษา นักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ได้รบั ผลกระทบ โดยเฉพาะนักศึกษาไทยมุสลิม โดนเพือ่ นไทยพุทธ
รังเกียจ ทัง้ ๆ ที่เมือ่ ก่อนเป็ นเพือ่ นกัน พอเกิดเหตุการณ์ฯ เพือ่ นๆ ก็ไม่เข้าใจหาว่าเป็ นพวกเดียวกับพวกทีไ่ ม่หวัง
ดี ทําให้ไม่กล้ามาเรียน ไปสมัครงานเขาก็บอกว่าไม่รบั มุสลิม รูส้ กึ ถูกบิดกัน้ และไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจาก
สังคม
ตัวแทนผูห้ ญิงไทยมุสลิม
ในฐานะทีเ่ ป็ นนักศึกษา ได้เจอกับตัวเองและเพือ่ น หลักจากเหตุการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้เกิดขึ้น
มีเพือ่ นเป็ นไทยพุทธเขาก็เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม เขาก็เกิดคําถามมากมายว่าทําไมศาสนานี้ถงึ มีแต่
ความรุนแรง พอเริ่มศึกษาก็เปลีย่ นตัวเองมานับถือศาสนาอิสลามเพราะชอบ และก็แต่งงานกับผูช้ ายไทยมุสลิมม
และมีเพือ่ นเรียนอยู่ในกรุงเทพฯ เดินอยู่ขา้ งถนนมีผูช้ ายวิง่ มาดึงผ้าคลุมผมและชกหน้า บอกว่า “มึงเป็ น
มุสลิม” ไม่มใี ครให้ความช่วยเหลือ มองเราเป็ นผูก้ ่อการร้าย เขาไม่คิดว่าเราก็เป็ นเหยือ่ เขาก็มาทําร้ายเรา รูส้ กึ
๑๓๒

ว่าไม่ให้เกียรติในความเป็ นเราเลย เขาไม่มองว่าในทุกๆ สังคมมีทงั้ คนดีคนไม่ดี เหตุการณ์แบบนี้เกิดกับ
นักศึกษาไทยมุสลิมเป็ นจํานวนมาก
ตัวแทนผูห้ ญิงไทยมุสลิม
ถ้ามีผา้ คลุมผมก็หมายถึงความรุ่นแรงทันที ทัว่ โลกกับมองว่ามุสลิมชอบความรุนแรง ทีส่ อ่ื ต่างประเทศ
นําเสนอภาพผูห้ ญิงมุสลิมกับลูกระเบิด เป็ นการดูถกู เรามาก เราไม่ได้ชอบความรุนแรง แต่ภาพที่นาํ เสนออกไป
ทําให้สงั คมเข้าใจผิด คิดว่าเราชอบความรุนแรง ทัง้ ๆ ที่ประโยคทักทายของชาวมุสลิมก็พดู ว่า “ความสันติมอี ยู่
ในใจทุกคน” ทัง้ โลกกลับมองว่ามุสลิมชอบความรุนแรง
ผูด้ ําเนิ นรายการฝ่ ายหญิงไทยพุทธ
เวลาเราไปข้างนอกเราต้องมีความเป็ นตัวของตัวเอง ผูห้ ญิงเราต้องใช้ความละเอียดอ่อนก่อน เราต้องมี
จุดยืนร่วมกัน และการมีส่วนร่วมของพวกเราจะเป็ นอย่างไร
ตัวแทนฝ่ ายหญิงไทยพุทธ
ประชากรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็ นคนไทยมุสลิมเป็ นส่วนใหญ่ มีไทยพุทธแค่ประมาณ ๒๐%
ทําไมเขามองคนไทยมุสลิมอย่างนัน้ เพราะเวลาเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆ ผูไ้ ม่หวังดีทถ่ี ูกจับได้เป็ นมุสลิม
ส่วนใหญ่ อันนี้เราต้องยอมรับความจริง มันส่งผลกระทบทางด้านจิตใจ ความน้อยเนื้อตํา่ ใจ เป็ นความรูส้ กึ ของ
เราพีน่ อ้ ง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ทีเ่ ราต้องประสพ ไทยพุทธก็มคี นดีและคนไม่ดี คนภาคอื่นทําเลวไม่ถกู ประณาม
เหมือนคน ๓ จังหวัดชายแดนใต้
ผูร้ ่วมสานเสวนา
เมือ่ สักครู่ทไ่ี ด้ฟงั มีคาํ พูดพาดพิงว่าข้าราชการกดขี่ อยากให้ชาวไทยมุสลิมแยกแยะ เพราะข้าราชการมี
หลายส่วน หลายกระทรวง อยากให้ช้ ลี งไปเลยว่าเป็ นข้าราชการส่วนไหน ข้าราชการก็ถกู กล่าวหาว่ากดขี่
ประชาชน เราเป็ นข้าราชการเราก็รูส้ กึ ว่าเราไม่เคยทําอย่างนัน้ เลย อยากให้ระบุไปเลยว่าส่วนไหน ข้าราชการฝ่ าย
ไหน จะได้นาํ ไปปรับปรุงแก้ไข คําว่า “ข้าราชการ” มันครอบคลุมกลุม่ ใหญ่เกินไป ถ้าระบุลงไปก็จะได้ช่วย
ปรับปรุง
ตัวแทนผูห้ ญิงไทยมุสลิม
ในวิถกี ารดําเนินชีวติ เราจะต้องไปติดต่อกับหน่วยราชการ ไม่ว่าจะเป็ นอําเภอ โรงพยาบาล ก็มกั จะถูก
เลือกปฏิบตั ิ และประสบการณ์ครัง้ ล่าสุดทีเ่ จอกับเพือ่ น คือเพือ่ นเจ็บท้องจะคลอดลูกก็นอนอยู่บนเตียงไม่มี
พยาบาลมาดูแลเลย ทัง้ ๆ ทีผ่ ูห้ ญิงไทยพุทธที่เจ็บท้องมาที่หลังกลับได้รบั การรักษาพยาบาลก่อน ในกรณีแบบนี้ก็
เป็ นการเลือกปฏิบตั ดิ า้ นการรักษาพยาบาล
ผูด้ ําเนิ นรายการฝ่ ายผูห้ ญิงไทยมุสลิม
๑๓๓

ข้าราชการก็มที งั้ ไทยพุทธ และไทยมุสลิม ต้องดูว่าที่เราถูกเลือกปฏิบตั นิ ้ ีเป็ นข้าราชการฝ่ ายไหน ซึง่ บาง
ทีกอ็ าจจะเป็ นทีน่ ิสยั ของเขาเอง ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนา
ตัวแทนผูห้ ญิงไทยพุทธ
การสือ่ ความหมาย มุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ผูห้ ญิงมีส่วนช่วยให้เกิดการปราณีประณอม เรา
สามารถเข้าไปช่วยไกล่เกลีย่ ซึง่ ทําได้ทงั้ ในส่วนบุคคล และระดับชาติ ถือเป็ นหน้าที่ของทุกๆ คน ไม่ใช่ครอบครัว
ใดครอบครัวหนึ่ง ผูห้ ญิงมีอทิ ธิพลต่อครอบครัวและสามี
ผูด้ ําเนิ นรายการฝ่ ายหญิงไทยพุทธ
แล้วผูห้ ญิงเราจะมีบทบาทและการช่วยเหลือได้อย่างไร
ตัวแทนผูห้ ญิงไทยมุสลิม
แจ้งผูน้ าํ หรือคนทีเ่ ป็ นกระบอกเสียงให้กบั เราได้ทราบ เราเป็ นผูห้ ญิงก็จะถูกมองว่าเป็ นคนอ่อนแอไม่
ควรจะมายุ่งเกียวกับเรื่องแบบนี้ ผูห้ ญิงพอตอนเย็นว่างจากการทํางานบ้านก็จะมานัง่ จับกลุม่ คุยกัน เราจะใช้
โอกาสนี้พบปะพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ แต่ไม่ได้มานัง่ คุยมานัง่ แลกเปลีย่ นพูดคุยกันในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
แต่ถา้ เราจะนํากลุ่มแบบนี้มาแลกเปลีย่ นพูดคุยกันก็จะช่วยได้เยอะ สอดแทรกความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องต่างๆ ลง
ไป สอนชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคี เราเป็ นคนไทยเกิดทีน่ ่ีเราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา
ผูด้ ําเนิ นรายการฝ่ ายผูห้ ญิงไทยมุสลิม
ผูห้ ญิงชาวบ้านส่วนใหญ่ พอเลิกงานตอนเย็นก็มานัง่ จับกลุม่ คุยกัน นิดทาคนนี้นิดคนนี้หน่อย คุยกัน
เรื่องทัว่ ๆ ไป เราก็อาจจะใช้กลุ่มคุยนี้เข้าไปช่วยเสริมในเรื่องวิชาการ นินทากันบ้างก็ไม่เป็ นไร เสริมวิชาการเข้า
ไปด้วย
ตัวแทนฝ่ ายผูห้ ญิงไทยพุทธ
ผูห้ ญิงมีบทบาทในครอบครัว ถ้าเราทําให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง ซึง่ ในครอบครัวผูห้ ญิงมีบทบาท
มากกว่าผูช้ าย บางครัง้ เราก็ตอ้ งอ่อนบางครัง้ เราก็ตอ้ งแข็ง ถ้าเราต่างช่วยดูแลครอบครัวของตัวเองให้เข้มแข็งก็จะ
ทําให้ชมุ ชนเข้มแข้งขึ้นด้วย อันนี้กจ็ ะเป็ นส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของผูห้ ญิงไทยพุทธและผูห้ ญิงไทยมุสลิม
ผูด้ ําเนิ นรายการฝ่ ายผูห้ ญิงไทยพุทธ
ผูห้ ญิงมีความอ่อนไหว และความเข้มแข็งอยู่ในตัวเอง จากสถานการณ์ทเ่ี กิดขึ้นในปัจจุบนั นี้ผูห้ ญิงเรา
จะมีส่วนช่วยเหลืออย่างไร
ตัวแทนฝ่ ายผูห้ ญิงไทยพุทธ

๑๓๔

ถ้าครอบครัวทุกครอบครัว อยู่ดว้ ยความรักความอบอุ่นก็จะช่วยสร้างภูมปิ ้ องกันไม่ให้เด็กๆ ออกนอนลู่
นอกทาง
ตัวแทนฝ่ ายผูห้ ญิงไทยพุทธ
เราต้องเริ่มจากครอบครัว ซึง่ แม่เป็ นผูท้ ่มี บี ทบาททีส่ ุด ซึง่ แม่จะมีส่วนช่วยอย่างมากในการอบรมสัง่ สอน
คอยให้คาํ แนะนํา คําตักเตือน ดูแลลูก ให้ความใส่ใจกับลูก ไปพูดคุยกับครูทโ่ี รงเรียน อันนี้กจ็ ะต้องเริ่มจากจุด
เล็กๆ คือครอบครัว และเมือ่ เราดูแลครอบครัวของเราแล้วก็ตอ้ งช่วยกันสอดส่องดูแลเพือ่ นบ้าน ผูน้ าํ ชุมชนก็
ต้องคอยสอดส่งดูแลลูกบ้าน ติดตามข่าวสารข้อมูล และต้องช่วยกันร่วมพัฒนาการศึกษาให้กระจายออกไปให้
ทัว่ ถึงกัน
ตัวแทนฝ่ ายผูห้ ญิงไทยพุทธ
สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับตัวเอง คือ กรณีรถนักเรียนถูกยิงซึง่ เกิดขึ้นกับลูกสาว มีโทรศัพท์
มา บอกว่ารถลูกถูกยิงก็รบี วิง่ ไปหาลูกทีโ่ รงเรียนไม่เจอ ก็ไปทีส่ ถานทีเ่ กิดเหตุ ทหารตํารวจมายึดตัวเราไม่ให้เข้า
ไปที่เกิดเหตุ ๓ คนก็ยดึ เราเอาไว้ไม่อยู่ เห็นลูกสาวไม่เป็ นอะไรก็ดใี จมากๆ เลย แต่หลานถูกยิง่ ได้รบั บาดเจ็บ นี้
คือพลังของความเป็ นแม่ ความเป็ นห่วงเป็ นใยทีม่ ตี ่อลูก
ผูเ้ ข้าร่วม

บทบาทของผูห้ ญิงทีอ่ าํ เภอโคกโพธ์ ผูห้ ญิงมีบทบาทมากต้องช่วยกันอยู่เวรยามตอนกลางคืน บาง
ครอบครัวก็มปี ญั หาไม่เข้าใจกันว่าทําไมผูห้ ญิงต้องมาถือปื นมาเฝ้ ายาม คอยระวังภัยให้คนในชุมชน ในหมู่บา้ นจะ
มีป้อม ๓ ป้ อม ก็สลับเปลีย่ นกันเฝ้ ายาม โชคดีทส่ี ามีเข้าใจบางครอบครัวก็มปี ญั หาถกเถียงกัน อยู่เวรยามมาตัง่
แต่ปี ๔๖ มีการฝึ กยิงปื นให้กบั ผูห้ ญิง ผูห้ ญิงก็ตอ้ งออกมาช่วยผูช้ าย นี่คือบทบาทของผูห้ ญิงในหมูบ่ า้ น ซึง่ เราก็
ไม่รูว้ ่าเหตุการความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นนี้จะจบลงเมือ่ ไหร่
ผูเ้ ข้าร่วม

การที่เราจะฟังข่าวจากสือ่ ไม่ว่าจะเป็ นวิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ต่างๆ เราต้องกลันกรองและทํ
่
า
การวิเคราะห์ขา่ ว หาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก่อน ว่าข่าวนัน้ มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ข่าวบางข่าวก็เพียง
ต้องการขายข่าย โดยไม่ได้ทาํ การตรวจสอบว่าข่าวก็นาํ มาลงสือ่ ต่าง ๆ ก็ทาํ ให้คนทีร่ บั ข่าวสารข้อมูลมองคน ๓
จังหวัดชายแดนใต้ว่าเป็ นคนไม่ด.ี ..
ผูด้ ําเนิ นรายการฝ่ ายหญิงไทยมุสลิม
เราจะมีมมุ มองในการแก้ปญั หา และการคลีค่ ลายสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างไร
ตัวแทนผูห้ ญิงไทยมุสลิม

๑๓๕

การแก้ปญั หา กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ก็พยายามแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึ้น ซึ่งได้ทาํ เพียงชัว่ คราวเท่านัน้ มันก็
กลับมามีเหตุการณ์เหมือนเดิม คือทุกฝ่ ายต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ทัง้ กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น และลูกบ้านต้อง
ร่วมมือกัน เห็นอะไรที่ปกติไม่ชอบมาพากลก็ตอ้ งรีบมาปรึกษาพูดคุยกัน
ตัวแทนผูห้ ญิงไทยมุสลิม
ในฐานะทีต่ วั เองเป็ นนักศึกษาก็พยายามทําความเข้าใจกับเพือ่ น กับรุ่นน้องในเรื่องวิถคี วามเป็ นอยู่ของ
ชาวไทยมุสลิมในเรื่องความแตกต่างทีไ่ ม่แตกแยก และในส่วนของทีท่ าํ งานถ้ามีโอกาสก็จะต้องมานัง่ คุยกันมา
แลกเปลีย่ นทําความเข้าใจกับเพื่อนร่วมกัน
ตัวแทนผูห้ ญิงไทยมุสลิม
ในฐานะทีเ่ ป็ นครูสอนศาสนาอิสลาม เราก็ตอ้ งปลูกฟังความคิดที่ดใี ห้กบั ผูเ้ รียน นําหลักคําสอนมา
ถ่ายทอดให้กบั คนในชุมชนได้เข้าใจหลักคําสอนทีถ่ กู ต้อง ถ้า...ก็อาจจะไปกระตุน้ ให้รูส้ กึ ถึงความรักชาติ รัก
ส่วนรวมได้ ซึง่ จะช่วยบรรเทาความรุนแรงและลดความรุนแรงในส่วนนี้ คือใช้สอ่ื ทีบ่ ริสุทธิ์ทไ่ี ม่ฟกั ฝ่ ายฝ่ ายใดมา
ช่วย(คือใช้เด็กเป็ นสือ่ กลาง)
ตัวแทนผูห้ ญิงไทยมุสลิม
พยายามปลูกฝังเด็ก นําแบบอย่างทีด่ ๆี จากอดีตมาบอกเล่าให้เด็กๆ ได้ฟงั ให้เด็กๆ ได้เรียนรูจ้ าก
ประวัตศิ าสตร์
ผูด้ ําเนิ นรายการฝ่ ายหญิงไทยพุทธ
ถ้ามีคนมาบอกคุณว่า “ลูกคุณเป็ นแนวร่วม” ในฐานะแม่คุณจะทําอย่างไร
ตัวแทนผูห้ ญิงไทยมุสลิม
จะเรียกลูกมาคุย เราให้ความอบอุ่นเขาพอไหม เราอยากจะให้แผ่นดินของเราสลายไหม ต้องทําความ
เข้าใจกับเขา ไม่ไปด่าว่าเขา ให้ความดูแลเอาใจใส่เขาให้มากขึ้น
ตัวแทนผูห้ ญิงไทยพุทธ
รูส้ กึ สลด แต่เราก็ยงั ไม่ปกั ใจเชื่อ ต้องคุยกับเขาก่อน หาสาเหตุว่าเขาทําเพราะอะไร ถ้าเขาทําไปแล้วหรือ
พลาดพลัง้ ไปก็ตอ้ งให้โอกาสเขา
ผูส้ งั เกตุการณ์คนที่ ๑
เนื้อหากระบวนการ เริ่มจากสถานการณ์เล่าเรื่องให้ฟงั ว่าคนในหมูบ่ า้ นมีความเป็ นอยู่อย่างไร ผลกระทบ
ทีไ่ ด้รบั การศึกษา วิถชี วี ติ ทีเ่ ปลีย่ นไป ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ของแต่ละฝ่ าย

๑๓๖

ผูส้ งั เกตุคนที่ ๒
กระบวนการ ในช่วงแรกยังไม่ได้สะท้อนความรูส้ กึ เมือ่ มีผูร้ ่วมสานเสวนาพูดถึงความรูส้ กึ เป็ นคนแรก
ก็เริ่มสะท้อนความรูส้ กึ ของแต่ละคนออกมา เมือ่ พูดถึงประสบการณ์ส่วนตัว ทุกคนจะรูส้ กึ มีส่วนร่วม การ
กําหนดประเด็น ผูด้ าํ เนินรายการกําหนดประเด็นเอง ไม่ได้มกี ารถามความคิดเห็นของผูร้ ่วมสานเสวนา ไม่มกี าร
กําหนดเวลา (เราอาจจะใช้การขึ้นประเด็นบนกระดานเพือ่ ช่วยคุมประเด็น) เนื้อหา ทุกคนพูดถึงสถานการณ์ความ
รุนแรงจากประสบการณ์ของตัวเองเป็ นหลักก่อน การอดทนต่อความแตกต่างที่คิดต่างจากเราเป็ นเรื่องยากแต่
ต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อน
ผูด้ ําเนิ นรายการสรุป
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น เราได้ความรูค้ วามคิดและประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างและมี
ความหลากหลายมากมาย จากมุมองทัศนะทีไ่ ด้ร่วมแลกเปลีย่ นทัง้ ฝ่ ายไทยพุทธและไทยมุสลิม ทําให้เราเห็นจุดที่
สามารถเชื่อมผสานกันได้ เริ่มจากปัจเจกบุคคลก่อน และค่อยๆ ขยายออกไปเป็ นเครือข่าย ซึง่ พวกเราทุกคนที่
อยู่ในเวทีแห่งนี้จะได้นาํ ไปขยายออกไปยังชุมชนของตัวเองต่อไป
ข้อสังเกตุ
จากกิจกรรมศาสนาเสวนา กลุ่มผูเ้ ข้าร่วมนํากติกาการสานเสวนาไปใช้ได้ดมี าก ทุกคนในกลุ่ม
มีส่วนร่วมในการรับฟังซึง่ กันและกัน เมือ่ เกิดความเข้าใจผิดก็มอี กี ฝ่ ายลุกขึ้นมาชี้แจงให้ขอ้ มูล เป็ นการเปิ ด
ช่องทางให้เราได้คุยได้แลกเปลีย่ นกัน นี่คุยจุดมุง่ หมายของการสานเสวนา ทําให้เห็นปัญหาได้ชดั เจนขึ้น
กระบวนการมีความราบรื่น ผูด้ าํ เนินรายการสามารถเชื่อมโยงประเด็นได้ ผูแ้ ทนแต่ละฝ่ ายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ในการพูด
กิจกรรม แลกเปลี่ยนความรูส้ กึ ที่ได้รบั การจากการฝึ กอบรมศาสนาเสวนลงในกระดาษสัน้ ๆ
ผูเ้ ข้าร่วมส่วนใหญ่ได้บอกเล่าผ่านตัวหนังสือ ว่า “รูส้ กึ ประทับใจทีไ่ ด้เข้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ ได้เรียนรูว้ ธิ กี าร
ฟังอย่างลึกซึ้งจริงๆ มีความเชื่อใจและเชื่อมันในการเผชิ
่
ญปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากขึ้น และทีส่ าํ คัญได้เห็น
ทางออกในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทีเ่ กิดขึ้นใน๓ จังหวัดชายแดน รูส้ กึ ได้ถงึ ความรักความผูกพันทีผ่ ูเ้ ข้าร่วม
ทุกคนมีให้กนั และกัน ไม่รูส้ กึ ถึงความแบ่งเขา แบ่งเรา ไม่ว่าจะทัง้ ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม สานเสวนา
นําไปใช้ได้จริงในวิถกี ารดําเนินชีวติ ของเราทัง้ ในครอบครัว ในชุมชน กระบวนการสานเสวนาจะช่วยสร้างให้เกิด
ความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น”

๑๓๗

สรุปการประเมินผลกิจกรรม
๑. หลักการประชุม ท่านพึงพอใจในระดับไหน
หัวข้อ
ผลลัพธ์
เนื้อหา
บรรยากาศ/กระบวนการกกลุม่
สภาพแวดล้อม
การจัดงาน
การอํานวยความสะดวก
วิธกี ารประชุมทีใ่ ช้
การมีส่วนร่วมในการอภิปราย
การมีส่วนร่วมในกลุม่ ย่อย
ความเข้าใจในประเด็นและแก่นเนื้อหา
การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับคนอืน่
หมายเหตุ ๑ เท่ากับ น้อยมาก ๕ เท่ากับ สูงมาก

๑

ระดับควมพอใจ
๒
๓
๔
*
*
*
*
*
*
*

๕

*
*
*
*

๑๓๘

ประเด็น
ชอบอะไรมากทีส่ ุด

ชอบอะไรน้อยทีส่ ุด
ได้เรียนรูอ้ ะไรบ้าง

สิง่ ทีค่ วรปรับปรุง
สิง่ ทีจ่ ะนําไปใช้ในชีวติ

ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ

ความรูส้ กึ
เนื้อหา สาระในการประชุม, การจัดเวทีสานเสวนา,
บรรยากาศ กระบวนการกลุม่ ,มีความเป็ นกันเอง, การขอ
ความคิดเห็นจากกุลม่ , ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที,่
ยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้, มีความเป็ น
กันเอง, ชอบการดําเนินงานของวิทยากร, มีความสามัคคีใน
หมู่คณะ และช่วยเหลือซึง่ กันและกัน, การทํางานเป็ นทีม, ได้
เพือ่ น ได้ขยายเครือข่าย
การอํานวยความสะดวก อุปกรณ์, วิธกี ารเล่นเกมยังไม่
กระจ่าง เกมกับประเด็นยังคนละทาง,เวลาน้อยเกินไป,
ได้เรียนรูท้ กุ ๆ เรื่องในการอบรมครัง้ นี้ ได้รูใ้ นสิง่ ทีไ่ ม่เคยรู,้
การเสวนาอย่างสันติวธิ ใี นการพูดไม่ให้กระทบฝ่ ายคู่กรณี
และขัน้ ตอนในการสานเสวนา, วิธกี ารฟัง และพยายามเข้าใจ
บทบาทของผูห้ ญิง กระบวนการสานเสวนา, ความเป็ นอัต
ลักษณ์และยอมรับในความต่าง เข้าใจสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นใน
สถานการณ์มากขึ้น ได้รบั ความรูม้ ากขึ้น, ความคิดกับ
สถานการณ์ทเ่ี กิดขึ้นใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ของบุคคล
อืน่ ๆ, ได้เรียนรูเ้ รื่องอัตลักษณ์, การสานเสวนาเป็ นแนวทาง
หนึ่งซึง่ สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรง ได้ในระดับหนึ่งซึง่
สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวติ ประจําวัน, รูถ้ งึ ปัญหาและ
แนวทางแก้ปญั หาในแนวแบบผูห้ ญิง, การสานเสวนาเป็ น
กระบวนการการไกล่เกลีย่ และเห็นถึงความเก่งของผูห้ ญิง
ปรับปรุงเวลาให้มากกว่านี้, สถานที,่ เกมยังคลุมเครือ,
บุคคลเป้ าหมายน่าจะมากกว่านี้,
วิธกี ารจัดสานเสวนา, ให้ความเสมอภาคในการแสดงความ
คิดเห็น และวิทยากรสรุปได้ดมี าก เข้าใจง่าย, ประสบการณ์
เรื่องน้องๆ เยาวชนเกี่ยวกับการแต่งกาย, แง่คดิ ทีไ่ ด้จากการ
ประชุมสามารถนําไปใช้ในชีวติ ครอบครัวและการทํางาน, การ
ยอมเปิ ดใจคุยตรงๆ จะได้รูว้ า่ เอายังงัยแบบไหน, ความ
คิดเห็นทีห่ ลากหลาย,
อยากให้จดั การอบรมอีก, บริหารเวลาไม่เหมาะสม, อยากให้
มูลนิธลิ งไปให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการยอมรับในสิง่ ที่
เกิดขึ้นในปัจจุบนั , จัดงานเกี่ยวกับผูห้ ญิง, สานเสวนายังไม่
กระจ่าง บางครัง้ เหมือนจับคนสองคนมาคุย แต่แค่คุย แล้ว
แก้ปญั หาอะไรได้บา้ ง ดูเหมือนว่าสานเสวนาคือวิธกี าร
แก้ปญั หาทีฟ่ งั แล้วดูดี แต่บางทีอาจช่วยอะไรไม่ได้, อยากให้
มีการสานเสวนาในจังหวัดยะลาบ้าง,

๑๓๙

