สรุ ปประเด็นการประชุ มสานเสวนา “ความเข้ าใจและความร่ วมมือระหว่ างศาสนา”
ระหว่ างวันที่ ๖-๗ มิ.ย. ๕๒ ห้ องพญาอินทิรา ณ โรงแรม เซาเทริ์นวิว จังหวัดปัตตานี
วันที่ ๖ มิ.ย. ๕๒
กล่าวนําโครงการ
คุณใจสิ ริ วรธรรมเนียม จากศพส. และคุณนํ้าทิพย์ จันทรกุล จากศอบต. ได้แนะนําโครงการ
รายละเอียดดังนี้ การจัดกิ จกรรมครั้งนี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิ ดล ร่ วมกับ สภาศาสน
สัม พันธ์ฯ สนับ สนุ นโดย ศอบต. ชื่ อของโครงการคื อ “ชุ มชนศาสนเสวนา” เป็ นชื่ อโครงการที่ผูเ้ ข้าร่ วม
ค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ และการจัด ๒ ครั้งที่ผา่ นมา ประเด็นที่น่าสนใจ คือ จะทําอย่างไรให้เยาวชนได้
เข้าถึ งคุ ณธรรม จริ ยธรรม กิ จกรรมนี้ จดั ขึ้นเพื่ อต้องการจะทํา อย่างไรให้เข้า ใจกันมากขึ้น เพราะจากการอยู่
สถานการณ์แวดล้อมที่อยูก่ นั ปั จจุบนั เพียงเพื่อที่ให้ผา่ นไปเรื่ อยๆ ก็จะทําให้กลายเป็ นความคุน้ ชินได้ ดังนั้นจึง
อยากให้ทุกคนใช้คุณธรรมขับเคลื่ อนสันติสุขให้ได้ ทั้งนี้ โครงการนี้ ได้จดั ทํามาแล้ว ๒ ครั้ง คือ ที่จงั หวัดยะลา
จังหวัดนราธิ วาส เช่น จังหวัดยะลา ชาวไทยพุทธรู้ จกั เพียงแค่ปอเนาะ ไม่รู้ว่ามันอยู่อย่างไร พอได้ดูหนังเรื่ อง
”ปอเนาะ” แล้วไม่รู้ชาวไทยพุทธเข้าวัดได้หรื อไม่ พี่นอ้ งมุสลิมจึงชวนพาไปดู “ปอเนาะ” เป็ นการแสดงถึงการ
ก่อตัวของมิตรภาพระหว่างกัน หรื อเรื่ องของพระสงฆ์ซ่ ึ งมุสลิมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพระสงฆ์ฉนั ข้าวได้ ๒ มื้อ
หรื อ ทํา ไมพระสงฆ์บ างรู ป จับ เงิ นได้บ างรู ป จับ เงิ น ไม่ ไ ด้ ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ จํา เป็ นที่ ต้องสร้ า งเข้า ใจ เพื่ อสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของการอยูร่ ่ วมกันในชุมชนต่อไป
สําหรั บศอบต. ร่ วมกับศพส. กับสภาฯจัดกิจกรรม “ชุ มชนศาสนเสวนา” ซึ่ งบทบาทหลักอยู่ที่มหิ ดล
ศอบต. เป็ นเพียงผูอ้ าํ นวยความสะดวก สําหรับกิจกรรม ทั้ง ๒ วัน อยากให้ได้ทุกท่านแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพื่อให้เราเกิดสันติสุขร่ วมกัน ให้นาํ องค์ความรู้ที่ได้กลับไปเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กลับไปใช้ใน
พื้นที่มากที่สุด
คุณใจสิ ริ แจ้งว่าคนที่เคยเข้าร่ วมบ่อยๆ แต่มีเสี ยงสะท้อนว่าไม่เคยนําข้อมูลไปสู่ การแก้ไขปั ญหาจริ ง
ทางศพส. จะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบจากหลายๆส่ วนๆนําไปสู่ การแก้ไขปั ญหาแม้จะยากเพียงใด
เพราะการ”สร้างสันติภาพ” เริ่ มโดยการใช้ความรัก ใจที่สูง ทั้งนี้เพื่อสร้างให้เกิดผลสําเร็ จจาก ๑ คนกลับไปใช้
ทําอะไรเพิ่มเติม จึงอยากให้เกิดการแลกเปลี่ยน ตําหนิติเตียนอย่างไรน้อมรับนําไปสู่ การแก้ไขได้เสมอ
อาจารย์ปาริ ชาด เป็ นกระบวนกร แนะนํากระบวนการ “การสานเสวนา” เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ซึ่งเหตุการณ์ภาคใต้ไม่เกี่ยวกับเรื่ องศาสนา แต่เราอยากจะคุยกันโดยหาพื้นที่ปลอดภัยเพื่อได้แลกเปลี่ยนกัน ซึ่ ง
หลักสู ตร “สานเสวนา และ “จิตตปั ญญาศึกษา” ก็เป็ นเครื่ องมือที่
1. ให้เกิดการเปิ ดพื้นที่ปลอดภัย
2. แทรกสภาวะแห่งจิต
3. พัฒนาจิตใจ
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กิจกรรม: ความคาดหวังและความกังวล
อธิบายกิจกรรม : ให้ทุกคนฝากความกังวลไว้กบั เรา โดยการฝากความกังวลไว้ในกระดาษ เพื่อเริ่ มต้น
ตั้งใจสู่ การเรี ยนรู ้ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เมื่อใจเราไม่โปร่ ง เราจะต้องฝากความกังวลไว้ เพื่อให้สามารถ
ดําเนินกิจกรรมด้วยใจที่ปลอดโปร่ ง ความกังวล เช่น เป็ นผูห้ ญิงวันนี้ ออกจากบ้านปิ ดแก๊สหรื อยัง กังวลเรื่ องลูก
เรื่ องงาน เป็ นต้น
เป้าหมายหลักของกิจกรรม คือ ให้ตดั กายและจิตใจให้ไร้ความกังวล เอาจิตที่โปร่ งเพื่อพูดคุยกัน
ความกังวลของผู้เข้ าร่ วม
๑) เรื่ องความปลอดภัยในชีวติ ของคนในครอบครัวและตนเอง
๒) เรื่ องสิ ทธิ ของความเป็ นพุทธ
๓) ความรับผิดชอบต่อครอบครัว
๔) จะให้ตายกี่ศพจึงจะสงบและปลอดภัย
๕) ตัวเองสามารถทํากิจกรรมครั้งนี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหน
๖) เยาวชนกําลังถูกมัวเมาด้วยยาเสพติด แล้วทําให้เราทํางานไม่สะดวก
๗) ทําอย่างไรให้เกิดสันติสุขอันแท้จริ ง
๘) การจัดประชุมที่จะมาถึงมนอีก ๒-๓ วันข้างหน้า
๙) ความเชื่อ
๑๐) กลัวรัฐแก้ไขปั ญหาไม่จริ งจัง
๑๑) ความเสี ยสละ สามัคคี ของคนในชุมชน
๑๒) เข้าร่ วมไม่เต็มที่เนื่องจากปวดท้อง เนื่องจากโรคประจําตัว
๑๓) วันนี้โครจะมาที่บา้ นบ้าง
๑๔) ความห่างไกลจากศาสนาแต่ละศาสนา
๑๕) การพูดคุยในสานเสวนาในวันนี้จะพูดอะไรดี เพื่อให้เกิดผลที่ดีข้ ึนต่อคนอื่น
๑๖) ลูกจะเรี ยนไม่จบ
๑๗) การสื่ อสาร การท้อที่เกิดบ่อย และการเข้าร่ วมประชุมร่ วมทั้งการเข้าร่ วมที่ปราศจากองค์กรของ
ตนเอง(ฝรั่ง)
๑๘) การทํามาหากิน มีที่ดินแต่ไม่สามารถทําประโยชน์ได้เลย โดยปลูกมะพร้าวนํ้าหอมแต่ถูกทําลายให้
ไฟไหม้เพราะที่ดินอยูใ่ นเขตชาวมุสลิม
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กิจกรรมความคาดหวัง
อธิบายกิจกรรม ให้ทุกคนบอกความคาดหวังอะไร ได้รับอะไร เจออะไร
ความคาดหวังของผู้เข้ าร่ วม
๑) ให้เกิดสันติสุขอย่างมัน่ คง
๒) คนจะมีความรัก ความไว้วางใจกับบุคคลอื่นมากกว่านี้
๓) คิดว่าได้แต่ในวงแคบ
๔) เราคงจะพบความสงบสุ ขสันติและเข้าใจกัน
๕) ตามที่ได้พดู คุยกัน คิดว่าความสงบมีนอ้ ยมาก เพราะต่างคนต่างระแวงไม่เชื่ อใจกัน คนที่ใกล้ชิดกัน
เมื่อก่อนไม่กล้าพูดเพราะกลัวอีกฝ่ ายหนึ่งจะเข้าใจผิด
๖) อยากให้ทุกคนเข้าใจกัน ไว้วางใจกัน
๗) ได้เรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆ
๘) ไม่คาดหวังอะไร
๙) หลังจากนี้คงอยูก่ นั อย่างสันติสุขดัง่ เดิม
๑๐) ความสงบสุ ขจะกลับมา
๑๑) จะให้ลูกสําเร็ จการศึกษาและทํางานเพื่อสังคม
๑๒) ให้พุทธ มุสลิมมีความเข้าใจที่ตรงกันอย่าให้หวาดระแวงกันเลย
๑๓) ให้เราได้รับความสุ ขในรวิชาการสานเสวนามากยิง่ ขึ้น
๑๔) ความรักความเอื้ออาทรระหว่าง ๒ ศาสนา ยังมีความจริ งใจเหมือนเดิม
๑๕) ให้ปลอดภัย ให้มีจิตหนึ่ง จิตดี บริ สุทธิ์
๑๖) แนวทางแห่งการอยูร่ ่ วมกันในพื้นที่เกิดความขัดแย้งในพื้นที่หรื อที่ทาํ งาน
๑๗) ประชาชนในพื้นที่น้ ีมีความเข้าใจในเรื่ องศาสนา และศาสนาอยูบ่ นพื้นฐานอย่างสันติ
๑๘)อยากให้พ้นื ที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สงบโดยเร็ ว
๑๙) จะได้ความรู ้ ความเข้าใจ อยากได้งบประมาณเพื่อได้สร้างอาชีพให้กบั ชุมชน
๒๐) การสื่ อสารจะแข็งแรง และการใช้สานเสวนาจะช่วยให้พ้ืนที่ไร้ความรุ นแรง
๒๑) ต้องการเห็นทุกคนมีความสุ ข การไม่เบียดเบียนกันเป็ นสุ ขใดในโลก
๒๒) สักวันหนึ่ง พวกเราทั้งพุทธ อิสลาม จะต้องกลับไปสู่ สันติสุข เหมือนเหมือก่อน
๒๓) ได้รู้จกั อาจารย์มหิ ดล ได้รับความรู ้ใหม่ ได้เรี ยนรู ้กระบวนการสอนของวิทยากรกระบวนการ
๒๔) อยากจะเป็ นนักพูดที่ดี พัฒนาตนให้ดีข้ ึนกว่าเดิม
๒๕) อยากเห็นเยาวชนเกิดจิตสํานึกการให้
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กระบวนการสานเสวนา “สานเสวนา” หรื อ “การฟังด้วยใจ การฟังอย่างลึกซึ้ ง”
ความหมาย คือ การฟังด้วยเมตตา ฟังเอาใจเขามาใส่ ใจเรา ฟังด้วยไม่ตดั สิ นใจไว้ก่อน
กติกา
ถ้าไม่วางใจกัน เราไม่สามารถคุยกันอย่างเปิ ดใจกันได้
รักษาวาระตัวเอง คือ รักษาเวลา
รักษาวาระคนอื่น
คือ ไม่เกินเวลา
กิจกรรมแนะนําตัว
ผูเ้ ข้าร่ วมแนะนําตัว และ ความภูมิใจ
๑) พระมหาอุดมธรรมนาทร
อยากให้เกิดความสุ ข ให้เรามาช่ วยกันแก้ปัญหาสังคม ยังมีสิ่งหลายอย่างของการไม่เบียดเบียนกันซึ่ ง
เป็ นสิ่ งที่เป็ นสุ ขในโลก ไม่มีสิ่งอื่นใดมีความสุ ขนอกจากความสุ ขในโลกนี้ ชีวิตอาตมามองทุกคนเป็ นมิตร ไม่
เคยมองคนอื่ นเป็ นศัตรู ท้ งั มนุ ษ ย์ทุ ก คนหรื อกระทัง่ สั ตว์เดรั จฉาน ก็เช่ นเดี ย วกัน ล้วนเป็ นสรรพสิ่ ง ทั้ง นั้น
สําหรับปั ญหาชายแดนใต้ได้ทาํ ลายทุกสิ่ งทุกอย่าง ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ความสุ ข เมื่อก่อนอยู่อย่างสงบพอเกิด
เหตุการณ์ การมาอยูร่ ่ วมกันเป็ นสิ่ งที่ดี ไม่อยากให้เกิดความบาดหมาง ชีวติ อยูเ่ พื่อทําให้เกิดความสุ ขเท่านั้น
๒) พระสมมารถ ขติสาโร วัดนิกรคณาราม (วัดหัวตลาด)
กําลังศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรวิทยาลัย (ห้องเรี ยนปัตตานี)
สิ่ ง ที่ คิ ดอยู่ใ นใจ เรื่ องสถานการณ์ การอยู่ร่วมกัน เราเป็ นคนที่เกิ ดปั ตตานี มี ชี วิตอยู่โลกใบนี้ จะทํา
อย่างไรให้อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข โดยมีหลักการดํารงชีวติ คือ ศีล ๕
๑) รักษาชีวติ สัตว์ สัตว์เดรัจฉาน เพราะการเป็ นมนุษย์ เราก็เป็ นสัตว์อย่างประเสริ ฐ
“คน” กับ “มนุษย์ ” มีความแตกต่างกัน เพราะ “มนุษย์” เป็ นสัตว์ที่ประเสริ ฐ หรื อ รู้ความผิด ชอบ ชัว่ ดี
๒)ลัก ทรั พ ย์ สั ตว์ก็ ล ัก ขโมย อยู่เพื่อการดํา รงชี วิตให้รอดไปวันหนึ่ ง เช่ น การลัก ขโมยใน
ลักษณะของอาหาร “ไก่ ต้มอยู่” ลากไปกิน เพื่อกินให้ไปผ่านไปวันๆ ซึ่ งมันจะแตกต่างกับ “คน”
๓)โกหกมดเท็จ
๕)อบายมุข ยาเสพติด กินแล้วไม่เมา เมรัย เพราะอบายมุขทําให้มนั เสื่ อม
คนไทยพุทธอยูก่ บั ศีล ๕ เพราะต้องอยูอ่ ย่างมีความสุ ข ถ้าทุกคนอยูก่ บั ความสุ ข ความสงบมันก็
จะดีข้ ึน
ความภูมิใจ : การใช้ธรรมะสอนคนอื่นๆ
๓) คุณดอเลาะ ดอเลาะ
ตําแหน่ง
: โต๊ะอิหม่ามมัสยิดดารุ สลาม ต. หนองแรด อ.ยะหริ่ ง จ.ปัตตานี
ความภูมิใจ : เห็นสังคมที่สันติสุข
๔) คุณนุสรณ์ เจือจันทร์
ความภูมิใจ : ได้มีส่วนร่ วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมแก้ไข และร่ วมรับประโยชน์
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๕) คุณกรรณิการ์ เลาหสกุล
ตําแหน่ง
พยาบาลปานาเราะ ปั ตตานี
ความภูมิใจ : ทํางานช่วยเหลือคนทุกข์ คลายทุกข์ พ้นทุกข์กลับไปเพื่ออยูอ่ ย่างสุ ขสบาย
๖) คุณนงค์ เยาว์ แสงสุ วรรณโณ
ตําแหน่ง
พยาบาลโรงพยาบาลยะรัง ปั ตตานี /กลุ่มประชาคม ยะรัง ปั ตตานี
ความภูมิใจ
: ดีใจที่ได้โอกาสทําบุญในวิชาชีพของตัวเอง
: การสร้างสมดุลของการมีชีวติ ตั้งแต่เกิดไปจนถึงตาย
สําหรับช่วงปั ญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ช่วยให้มีความมุ่งมัน่ ทํางานมากขึ้น ทําให้ได้เพิ่มความ
อดทนในการดูแลตัวเอง
๗) คุณนูรนาบีอ๊ะ เว๊ าะบ๊ ะ
ตําแหน่ง
พี่เลี้ยงภาคสนามบัณฑิตอาสา มอ.
ความภูมิใจ
: ดีใจที่ได้เข้าร่ วมในโครงการครั้งนี้
๘) คุณนุรไอดา สะมะแอแจ๊ ะอะ
ตําแหน่ง
ทํางานที่จงั หวัดยะลา เย็บหมวดกะปิ เยาะ
ความภูมิใจ
: ดีใจที่ได้เป็ นบัณฑิตอาสา มอ.ตานี
๙) คุณสุ ภาพ พรหมทองนุ้ย
ตําแหน่ง
ครู โรงเรี ยนสมเด็จหลวงพ่อทวด วัดช้างให้
ความภูมิใจ
: ได้ดูแลเยาวชน
๑๐) คุณนิภากร นนท์ ณรงค์
ตําแหน่ง
ครู โรงเรี ยนสมเด็จหลวงพ่อทวด วัดช้างให้
ความภูมิใจ
: ทุกอย่างที่ตวั เองได้ทาํ
๑๑) นายมามะ เจาะอาแว
ตําแหน่ง
กรรมการมัสยิดยามู อ.ยะหริ่ ง
ความภูมิใจ
: ภูมิใจที่ได้มาเป็ นส่ วนหนึ่งของการแก้ไขปั ญหา
๑๒)คุณชนิศร์ ชู เลือ่ น
ตําแหน่ง
อาจารย์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณวิทยาลัย
ความภูมิใจ
: เป็ นส่ วนหนึ่ งของการรณรงค์การสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนา แม้ไม่ได้ทาํ งาน
โดยตรงเรื่ อง “สั นติวิธี” แต่สําหรับโดยอ้อม ได้ร่วมสอนพระสงฆ์ นักศึกษามุสลิมได้พบปะนักศึกษามุสลิมไม่
เข้าใจสิ่ งที่เราคิดว่าเป็ นสิ่ งที่ผดิ
๑๓) คุณสไว คชอร
ตําแหน่ง
ที่ปรึ กษาอบต.ทรายขาว และอีก ๑๓ ตําแหน่ง
ความภูมิใจ
: ได้เกิดเป็ นคน
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: และสังคมได้ใช้ผมเป็ นประจํา ภูมิใจที่ได้รับใช้สังคม
๑๔) ร.ต.ยงยุทธ เอีย่ วสกุล
ตําแหน่ง
คณะกรรมการลุ่มนํ้าปั ตตานี
ความภูมิใจ
: ความภูมิใจในครอบครัว ทํางานเพื่อสังคม เพื่อแก้ปัญหาสังคม
๑๕) นายวรายุทธ เบ็ญฮาวัน
ความภูมิใจ
: เกิดเป็ นบ่าวของอับดุลเลาะห์ และได้อยูร่ ่ วมกันกับทุกศาสนา
๑๖) นายสมบัติ ละเอียดเหลือ
ความภูมิใจ
: อยูด่ ว้ ยความว่าง
๑๗) รศ.ดร.มาร์ ค แอสคิว
ตําแหน่ง
อดีตเป็ นอาจารย์ประจําอยูท่ ี่มหาวิทยาลัย วิกเตอเรี ย ออสเตรเลีย อยูเ่ มืองไทยมากกว่า
๒๐ ปี เป็ นนักวิจยั เมืองไทย ๑๐ ปี และเป็ นนักวิจยั ในพื้นที่ปัตตานี มากว่า ๔ ปี เป็ นคนศาสนาคริ สต์ นิ กายโป
รแตสเตนส์ เคยบวชเป็ นพระที่อีสาน และมีเพื่อนเป็ นมุสลิมเยอะ
ความภูมิใจ
: ได้รู้จกั คนที่หลากหลายวัฒนธรรมอื่น โดยเฉพาะ ๔ ปี ที่ได้อยู่ปัตตานีที่ผา่ นมาได้
เจอคนที่น่ารัก ที่สุด คือ “คนไทย” และเป็ นห่วงจากทุกคน
๑๘) นางสมพร แววสง่ า
ตําแหน่ง
ตัวแทนศูนย์การพัฒนาธรรมาธิ ปไตยในปั ตตานี อ.ยะหริ่ ง
ความภูมิใจ
: เป็ นส่ วนหนึ่งในส่ วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ ด้วยจิตใต้สาํ นึกที่เต็มใจ
๑๙) นายอาดัม เจาะอามิ
ตําแหน่ง
วพศ. รู สะมิแล
ความภูมิใจ
: เกิดมุสลิมได้ทาํ งานร่ วมกับทุกคน (หลายๆศาสนา) ได้มีส่วนร่ วมในครั้งนี้และครั้ง
ต่อไป และเข้าร่ วมเพื่อได้พฒั นาตัวเอง
๒๐) คุณเดมะ ดาโอะ
ตําแหน่ง
ต.ท่าเรื อ อ.โคกโพธิ์
ความภูมิใจ
: ได้เข้าร่ วมประชุมครั้งนี้
: การเสวนาการแก้ไขปัญหา
๒๑)คุณอับดุลเราะห์ หมาน บัสตี
ตําแหน่ง
อิหม่ามมัสยิดนิฟดะห์
ความภูมิใจ
: ได้รับเชิ ญเป็ นผูด้ าํ เนิ นการร่ วมประชุ ม และทุ่มเทความคิดและความเข้าใจ เพื่อ
นําไปสู่ สันติสุขใน ๓ จังหวัดต่อไป
๒๒) คุณชุ ติมา เศียรอินทร์
ตําแหน่ง
ประธานศูนย์ประสานอบต.ทรายขาว /ข้าราชการที่เคยสอนปอเนาะ ต.ทรายขาว
ความภูมิใจ
: ที่ได้ช่วยเหลือกิจกรรมที่อยูใ่ นชุมชน ได้รู้จกั คนอื่นนอกจากการเป็ นครู เพียงอย่างเดียว
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๒๓) นายกอเซ็ง อูเซ็ง
ตําแหน่ง
คอเต็บ และผูป้ ระสานเครื อข่ายยุติธรรม
ความภูมิใจ
: ส่ วนร่ วมในการทํางานของสังคม เกิดมาบนโลกนี้เพื่อมนุษย์ทุกคน ทําได้แค่ไหนก็ได้เช่นนั้น
๒๔) ร.ต.ต. รอละ เจ๊ ะมิง
ตําแหน่ง
: ตํารวจสถานีตาํ รวจภูธรแม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี
ความภูมิใจ
: อยากรู้จกั ทุกคน และได้ทาํ งานในสิ่ งที่อยากทํา “ชุมชนสัมพันธ์” สําหรับกิจกรรม :
การได้ฟังคนอื่นบ้าง รู ้สึกยินดีมาก
๒๕) นายเพิม่ แก้ ววงศ์ จันทร์
ตําแหน่ง
: ชาวบ้านปานาเราะ
ความภูมิใจ
: หลายๆหน่วยงานเป็ นห่วงเป็ นใยในการแก้ไขปั ญหา ๓ จังหวัดชายแดนใต้ อยากให้
ใช้โครงการนําเสนอ “สานเสวนา” โดยไม่ใช้ความรุ นแรงมาเป็ นส่ วนหนึ่งของการแก้ไขปั ญหา
๒๖)คุณณรงค์ ชู แว่ น
ตําแหน่ง
ข้ราชการบํานาญ กรมการพัฒนาชุมชน
ความภูมิใจ
: การได้ร่วมสัมผัสระหว่างไทยพุทธ มุสลิม และได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี การ
ร่ วมสานเสวนาเป็ นแนวทางที่ดี เพราะศาสนาทั้งสองอยากให้มีการพูดคุยปรึ กษากัน เพราะมันจะสงบลงได้ เป็ น
สิ่ งทีดีมาก ฟังดูเหตุการณ์มีแต่ความรุ นแรงยิง่ ขึ้น
๒๗) คุณอุบล หนูเรือง
ตําแหน่ง
: อดีตข้าราชการครู “รื อเสาะ”
ความภูมิใจ
: ที่ได้ให้การศึกษาแก่เด็ก ๓ จังหวัดได้รู้หนังสื อ เพราะการศึกษานําไปประกอบอาชี พ
ได้และเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี พอสมควร
๒๘) คุณกอเซ็ง แลเบาะ
ตําแหน่ง
: สมาชิกอบต.รู สะมิแล /ประธานอสม.รู สะมิแล
ความภูมิใจ
: รับใช้พอ่ แม่พี่นอ้ ง ประชาชนและสังคม
๒๙) คุณดํารงด์ กาเดร์
ตําแหน่ง
: บิหลันปั ตตานี /ประธานอสม. อ.เมือง ปั ตตานี /ทํางานอาสาสมัครคุมประพฤติดูแล
เด็กติดยาเสพติด
ความภูมิใจ
: ไม่ว่าปั ญหาอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าสังคมไม่ช่วยกันก็สามารถแก้ไขปั ญหาได้ ประเด็น
ต้องอยูท่ ี่คนในชุมชน ที่พร้อมทํางานด้วย “จิตอาสา”
๓๐)คุณอาสิ เจะเลาะ
ความภูมิใจ
: ดีใจที่ได้เข้าร่ วมอบรมครั้งนี้ ครั้งที่ ๒
๓๑) คุณมะเซ็ง บากา
ความภูมิใจ
: อยากจะขอให้สังคมที่น้ ีสันติสุข ไม่วา่ ศาสนาใดก็แล้วแต่
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๓๒) คุณมะคอรี มุตะวัลลี
ตําแหน่ง
: อิหม่ามโคกโพธิ์
ความภูมิใจ
: มีความสนใจที่จะทําให้บา้ นเมืองอยูเ่ ป็ นสุ ขเหมือนในอดีตที่ผา่ นมา ที่ไปไหนช่างมี
ความสุ ขเหลือเกิน ขอให้พรทุกท่านที่ขอไป พระเจ้ารับไปด้วยเถอะ
๓๓) คุณดลฮาฟ สาหลําสุ หรี
ตําแหน่ง
: คอเต็บมัสยิดนัจมุจดีน โคกโพธิ์
ความภูมิใจ
: ที่ได้มาในวันนี้ ไม่วา่ ศาสนาใดก็ตอ้ งการสันติสุขและความสะดวกสบาย และการไม่
เป็ นศัตรู ซ่ ึงกันและกัน
๓๔) พระมหาสุ รินทร์ วัดจุฬามณี อ.สายบุรี
ความสัมฤทธิ์ ผลคือเป้ าหมายหลักของศาสนา นําไปสู่ ชีวติ แห่งความรอด การเข้าร่ วมครั้งนี้อย่างน้อยได้
แลกเปลี่ยนและสานต่อความรู ้ให้เต็มเปี่ ยมมากขึ้น
๓๕) ร.ต.ต. อรุ ณ อรุณมากรงค์ ลกั ษณ์
ตําแหน่ง : ทหาร ปั ตตานี
ความภูมิใจ
: การได้เข้าร่ วมกิจกรรมครั้งนี้
๓๖) นายวิรัตน์ เลิศวิธี
ตําแหน่ง : อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรวิทยาลัย
: มีความสนใจร่ วมเสวนา เพื่อนําประโยชน์ในการใช้ในการดําเนินชีวติ
สรุ ปช่ วงแรก
กิจกรรมแนะนําตัว
: ใช้เพื่อจําเป็ นเพื่อให้เกิดการพูดคุยกันได้
เช่น ใช้ในการทํางานสอน ในโรงเรี ยน อาจารย์สอนนักศึกษา โต๊ะอิหม่าม ครู ฯลฯ
กิจกรรมการฟัง : การที่เราได้ฟังคนอื่นนั้นเราต้องรู้ ว่าเราฟั งจริ งหรื อไม่ และอย่าตัดสิ นใจไว้ก่อน
หรื อไม่ ความดีและคุ ณค่าภายในก็จะเกิดขึ้น เกิดการเรี ยนรู้ผ่านทั้งประสบการณ์ตรง : จะช่วยในการพัฒนา
ภายในจิตใจไปด้วยดี เช่ น ปั ญหาวัยรุ่ นสร้ างปั ญหาใน ๓ จังหวัด ต้องการการยอมรับในสังคม เช่น การติดต่อ
หลงคําที่เชื่อที่ผดิ ว่าทําอย่างไร เราต้องช่วยนําเอาความดีของเขาออกมาได้
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กิจกรรมเมล็ดถั่วเขียว
วิธีการ มีถว้ ยพลาสติก ๒ ถ้วย ๑ ถ้วยสําหรับใส่ เมล็ดถัว่ เขียว ส่ วนอีก ๑ ถ้วยว่างเปล่า
ให้แต่ละท่านที่มีอุปกรณ์ นึกถึ งความดี ของแต่ละคน แล้วให้แทนเป็ นเมล็ดถัว่ เขียว ใช้เวลา
ประมาณ ๑๐ นาที สําหรับคนฟัง “ฟังอย่ างมีเมตตา” และ “สั งเกตสภาวะจิตของตัวเอง”
ตัวอย่ าง : ความดี
คอเต็บดลฮาฟ สาหลําสุ หรี
เม็ดที่ ๑ : ภูมิในในความเป็ นมนุษย์ มีศกั ดิ์ศรี มีคุณค่า
เม็ดที่ ๒ : เป็ นมนุษย์แล้วยังเป็ นคอเต็บ ได้ดูแลกิจกรรม ซึ่งเป็ นความดีเกี่ยวกับให้ความรู้กบั ชุมชน
พระสมมารถ ขติสาโร วัดนิกรคณาราม
เม็ดที่ ๑ : การได้ชาติของการเกิดเป็ นมนุษย์ ได้พบศาสนามันยากแสนยาก เสมือนหนึ่งการได้สร้างความดี
เม็ดที่ ๒ : การบวชทําให้พอ่ แม่สบายใจ ได้ช่วยเหลือทุกชั้นทุกวรรณะ ที่ตกทุกข์ได้ยาก
ตัวอย่ าง
: คนฟัง
“สภาวะจิต”
คนที่ ๑ : พลอยยินดี และอยากทําเหมือนเขา อยากทําได้อย่างนั้นบ้าง
คนที่ ๒ : อยากทําให้ได้อย่างนั้นบ้าง
คนที่ ๓ : อยากทําความดีเหมือนกัน
คนที่ ๔ : ทําอยูแ่ ล้วอยากทําเพิ่มขึ้น

9

สานเสวนา “คําสอนและการปฏิบัติของเพือ่ นต่ างศาสนาทีอ่ าจไม่ เข้ าใจหรือถูกเข้ าใจผิด”
(จาก POWER POINT)
สานเสวนา คือ “การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา การฟังด้วยใจ”
รู ปที่ได้เห็นใน ๓ จังหวัด พยายามทําให้คนพุทธกับมุสลิม แม้มีความเชื่อที่แตกต่างกัน ให้แตกแยกกัน
เราอย่าตกเป็ นเครื่ องมือของเขา เริ่ มจากเหตุการณ์ ๕ ปี ที่แล้ว พยายามทําอย่างไรให้ ๓ จังหวัดสงบสุ ข ทุกคน
ล้วนมีคุณค่าในตัวเอง การสื่ อสารสื่ อสังคม พหุ วฒั นธรรม การเปิ ดพื้นที่ทางความคิด สร้างให้ทุกคนเท่าเทียมกัน
เวลาเราจัดกิจกรรม เราไม่ได้สอนผูเ้ ข้าเรี ยน แต่เราต้องการให้มีการถอดบทเรี ยน การให้ความสําคัญทั้ง
ผูห้ ญิง ผูช้ าย สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่ วมร่ วมกัน การใช้การฟัง ใช้กระบวนการนี้มา ๕ ปี แล้วด้วย และยังเคยทํา
เสื้ อเหลือง เสื้ อแดง เช่นเดียวกัน
การลงพื้ น ที่ เราก็ ด ํา เนิ น การ เพื่ อ ตอบคํา ถามทํา ไมต้อ งสานเสวนาเพราะมี เ รื่ อ งของ อัต ลัก ษณ์
ลักษณะเฉพาะตนที่ทาํ ให้มีชีวิตอยูไ่ ด้อย่างสงบสุ ข เช่น ใต้ เรื่ องภาษาเพราะใช้ชีวิตและปกครองตนเองได้ ชาติ
พันธุ์ก็เช่นเดียวกัน
บทเรี ยนแรก การแตกต่างในเรื่ องวัฒนธรรม เช่ น การกิ น วิธีการ “การกิ นกับมื อ” หรื อ “การกิ นกับ
ช้อน” ล้วนเป็ นอัตลักษณ์ที่เขาอยากจะบอก ความแตกต่างเป็ นเรื่ องธรรมดา เราเคารพความแตกต่างที่เกิดขึ้นทุก
อย่าง เวลาเกิดปั ญหาพยายามใส่ คุณค่าให้ตวั เองเหนือกว่า นําไปสู่ ปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น คนไทยภาคกลาง มองว่า
ตัวเองเหนือกว่า ปั ญหาก็ยอ่ มเกิดขึ้นได้เสมอ
เรื่ องเพศ ชาย หญิง เราไม่ยอมรับในเพศทางเลือก ศาสนาไม่ยอมรับ แต่ในความเป็ นมนุษย์ เขาก็ยงั เป็ น
มนุษย์ เช่น อยูใ่ น ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้รับการยอมรับ เขาก็ไม่มีพ้นื ที่อยู่ นําไปสู่ กลุ่มต้องการนํากลุ่ม
นําไปทําความผิดเพื่อที่ทุกคนยอมรับเขา มามองกันว่าทําอย่างไรศาสนาจะยอมรับเขาได้
การศึ ก ษา การศึ ก ษาในระบบ เห็ น คนไม่ มี ก ารศึ ก ษาไม่ มี คุ ณ ค่ า เช่ น คนกรี ด ยางไม่ จ าํ เป็ นต้อ งมี
การศึกษาสู ง แต่เขาเก่งในด้านนี้เราก็ตอ้ งยอมรับ
สถานภาพทางเศรษฐกิจ ชุ มชน วัฒนธรรม จะน้อมรับ เชิดชู ด้วยความดี ไม่ดูถูกคนจน คนด้อยโอกาส
แหล่งทุรกันดาร เป็ นหน้าที่ของชุมชนพุทธ มุสลิม นําไปสู่ การที่เขาปฏิบตั ิศาสนาน้อย ต้องเน้นความเท่าเทียมกัน
ฯลฯ
ดังนั้นเราต้องอยูท่ ่ามกลางความหลากหลายในสังคมที่แตกต่างได้ โดยไม่เอาอัตลักษณ์เรามาตัดสิ นว่า
ใครผิด จุดมุ่งหมายสู งสุ ดของศาสนาแตกต่างกัน แต่ละหลักปฏิบตั ิเหมือนกัน ทุกศาสนาไม่มุ่งทําลายกัน
๑) ปฏิบตั ิเป็ นเรื่ องของการเคารพกัน
๒) สอนให้ปฏิ บตั ิกบั คนอื่นด้วยความซื่ อสัตย์และยุติธรรม เช่น ครอบครัว การไม่พอใจถึงทุบตีทาํ ลาย
ร่ างกาย เราต้องซื่ อสัตย์และยุติธรรมกับคนอื่น
๓) คิดทําพูดและทําสิ่ งที่ดี เราต้องทําความจริ งให้ปรากฏ คิดทําพูดในสิ่ งที่จริ ง ทําได้จริ งปฏิบตั ิตามศาสนา
ที่ดี
๔) ทุกศาสนาสอนเรื่ องความรัก
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๕) สามศาสนาสอนการให้ทาํ ”สานเสวนา” เพราะมีบางส่ วนที่คาํ สอนที่คล้ายคลึงกัน “การเอาใจเขามาใส่
ใจเรา”
ดังนั้น “สานเสวนา” ทําเพื่อเรี ยนรู้ จากสังคมที่แตกต่างกันโดยการฟั ง เช่ น จากหนังเรื่ องหนึ่ ง การที่
นักเรนี ยนแต่งตัวมาเรี ยนด้วยชุ ดสกปรก ครู ก็ตดั สิ นเด็กคนนนี้ ว่าไม่เอาถ่ าน แต่เมื่อครู ได้เห็นบันทึกของเด็ก
นักเรี ยนคนนนั้น เพราะมีปัญหาในชีวติ เป็ นข้อสรุ ปที่ดีวา่ อย่าพึ่งด่วนตัดสิ นไปก่อน ทั้งที่จริ งเราต้องฟังก่อน
สานเสวนาไม่เคยเปลี่ ยนแปลงใคร จุดยืนของตัวเองยังคงอยู่ แต่จะใช้ความเป็ นมนุ ษย์เปลี่ ยนแปลง
ตัวเอง ความเป็ นมนุ ษย์ รักสุ ข เกลี ยดทุกข์ ไม่ว่าศาสนาใด ศาสนาจะสอนเรื่ องผดุงความเป็ นศักดิ์ ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์ เพื่อสันติสุขให้เกิดขึ้นได้
การฟัง เพื่อเปลี่ยนแปลงการเรี ยนรู ้ การเข้าใจได้ สานเสวนา คือ ฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังอย่างเมตตา
- ฟังตัวเอง เปลี่ยนจิตเล็กเป็ นจิตใหญ่ “การรู้ จักตัวเอง”
- ฟังผูอ้ ื่น
- ฟังความเงียบ เคารพในความเงียบ
- ฟังผลจากสิ่ งที่คนอื่นพูด ตนเองพูด เพื่อการฟังอย่างไตร่ ตรอง เพื่อท้าทายตัวเอง สติเป็ นอย่างไร
การประชุ มครั้งนี้ เป็ นพื้นที่ปลอดภัย คําพูดแต่ละคนทุกอย่างไม่มีใครผิด เป็ นเพียงความแตกต่างและ
ตรงข้ามเท่านั้น สานเสวนา เน้น ทักษะการฟัง พูดน้อยที่สุด เช่น
๑. ปั ญหาเรื่ องสมุนไพรในโคกโพธิ์ ขัดแย้งกับภาครัฐ เอาที่ดินไปให้คนจนที่ลงทะเบียนบ้านคนจน
เมื่อได้ไปจัดสานเสวนาให้ ตัวแทนจากภาครัฐเข้าร่ วมด้วยสี หน้าเครี ยด กลัวถูกโจมตี ว่าเขาผิด บอกชาวบ้าน
อย่างตัดสิ นว่า เขาผิด ทุ กคนบอกเพียงว่าป่ าเหล่ านี้ ผิด การใช้ “ตํานวนปู่ จระเข้ ” เป็ นภู มิปัญารักษาป่ าได้ มี
ชาวบ้านเริ่ มโจมตี รัฐบาล ภาครัฐ แต่ตวั แทนจากภาครัฐ พูดเพียงว่า “ขอโทษ และขอความเห็นใจ” เพียงทําตาม
คําสัง่ ของหน่วยเหนือ ชาวบ้านฟังแล้วรู ้สึกไม่อยากให้ใครเสี ยหน้า จึงเอาเอาความเป็ นมนุษย์ โดยเจ้าหน้ารัฐขอ
โทษและแจ้งว่าจะไปดําเนินการแก้ไขได้อย่างไร
๒.บ้านควนโนรี ปั ญหาเรื่ องขยะ ขายที่ดิน ไม่รู้เอาไปทําอะไร กลายเป็ นที่ก องขยะ เป็ นความทุก ข์
ทรมานของชาวมุสลิม เราเข้าไปร่ วมช่วยการสานเสวนา โดยเอาชาวบ้านและภาครัฐ ทุกคนในวงการประชุมเท่า
เทียมกัน ได้ทาํ กิจกรรมเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
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กิจกรรมโลกทั้งผองพีน่ ้ องกัน (เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว)
วิธีการ ยืนเป็ นวงกลม หันหน้าเข้าหากัน โดยให้มองหาใครอยากรู้จกั ใคร(คนที่ ๑) คนอยากคุยกับใคร
(คนที่๒) เป็ นการทําเป็ นกิจกรรมสามเหลี่ยมด้านเท่า
กติกา การรักษาสมดุล เพื่อรักษาความเป็ นปกติ เพื่อรักษาระยะห่ าง เพื่อรักษาความสมดุลของการทํา
สามเหลี่ยมด้านเท่า
จากกิจกรรมต้ องการสื่ อสารอะไร(บอกอะไร)
๑) รักษาความเป็ นปกติเอาไว้
๒) ทุกคนมีความหมายและคุณค่าในแต่ละคน เพราะถ้าเป้ าหมายต่างกันก็วนุ่ วายได้
๓) การให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน คือ เวลาเราเดินมาเราต้องน้อมน้อม
๔) ทําให้เกิดความรู ้สึกว่าทุกคนมีเป้ าหมายร่ วมกับเรา เพราะเมื่อเราเขยื้อน ทั้ง ๓ คนก็เขยื้อนพร้อมกัน
๕) สร้างความสมดุล เมื่ออยูร่ ่ วมกันในสังคม
๖) สับสนวุ่นวาย ถ้าเราไม่เข้าใจเขา เข้าใจเรา ถ้าต่างคนต่างๆเดิน(ขยับ)ก็จะชนกันก็จะสามารถนําไปสู่
ความรุ นแรงได้
๗) เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
๘) เป็ นสังคมหนึ่งนําไปสู่ การสร้างความสมดุล ของการให้เกรี ยติซ่ ึ งกันและกัน
๙) การอยูใ่ นสังคมในบ้าน นําไปสู การเข้าหาอีกฝ่ าย ต้องมีการพูดคุยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เพราะถ้า
ไม่มีการสื่ อสารแล้วเราจะอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างไร
สรุ ปจากกิจกรรม
- เป็ นการสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกัน เมื่อคนอื่นขยับ ย่อมมีผลต่อคนอื่นไปหมด
- เมื่ อลองเอาดิ นสอมาขี ดก็จ ะได้ส ามเหลี่ ย มด้า นเท่า ที่ ท บั ซ้อนกัน ซึ่ งเมื่ อเราจะแก้ปั ญหาก็ ต้อ ง
พยายามแก้จากข้างล่างไปสู่ จุดบนสุ ด
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กิจกรรมนิทาน
เนือ้ เรื่อง : มีสัตว์เลี้ยง ๓ ชนิด คือ ไก่ แพะ วัว และสัตว์ไม่ได้เลี้ยง หนู
วันหนึ่ ง ชาวนาไปซื้ อดักกับหนูมา หนูรู้เลยกลัวไปบอกไก่ ไก่พูดว่า “ไก่ รู้ แล้ ว ไม่ ใช่ เรื่องของฉัน” หนู
ไปหาแพะ แพะบอกว่า “กับดับหนูฆ่าฉั นไม่ ได้ ” ไปบอกวัว “วัวบอกว่ าดูแลตัวเองให้ ดีน๊ะ แต่ กับดักก็ทําไรฉั น
ไม่ ได้ หรอก” หลังจากนั้น งูถูกกับดักหนู ภรรยาไม่เห็นจึงถูกงูกดั จึงไปส่ งโรงพยาบาล เมื่ออยูโ่ รงพยาบาลถูก
บํารุ งรักษาด้วย “ซุ ปไก่ ” เมื่อไม่หายจึงกลับบ้าน เมื่อเพื่อนบ้านมาเยี่ยมก็ได้ “ฆ่ าแพะมาเยี่ยม” ภรรยาชาวนาไม่
หายแต่กลับตาย “ชาวบ้ านจึงล้ มวัว” เลี้ยงในงานศพดังกล่าว
จากนิทาน : สรรพสิ่ งล้วนเชื่อมโยงกัน จากนิทาน : กับดักหนูเพียงอันเดียว สัมพันธ์กนั ทั้งหมด
ปั ญหาที่เกิดขึ้น ทั้งไทยพุทธ มุสลิมจะมองว่าธุ ระไม่ใช่ ทุกคนต้องช่วยเหลือกัน
จากนิทานฟังแล้ วรู้ สึกอย่ างไร
ผู้เข้ าร่ วม :
๑) มองเหมือนเรื่ องไกลตัว ถ้าไม่คิดแก้ไขอาจเกิดปัญหาได้
๒) เป็ นจุดเล็กๆ ที่จะช่วยสังคม บ้านเมือง ช่วยประเทศชาติได้มาก เช่น เริ่ มจากจุดเล็ก คือ “เด็ก”
๓) อย่างพยายามชิงดีชิงเด่น ทุกศาสนาอยูร่ ่ วมกันได้
๔) ถ้าไม่ช่วยกัน สิ่ งที่เดือดร้อนที่เกิดขึ้นมา ย้อนมาสู่ ตวั เองได้
สรุ ป การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเห็นอกเห็นใจซึ่ งกันและกัน ปรารถนาดีต่อเขา ผลสุ ดท้ายก็อยูอ่ ย่างสันติ
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ช่ วงที่ ๓ แบ่ งกลุ่ม พุทธ ๒ กลุ่ม มุสลิม ๒ กลุ่ม
คําถามหลัก ๑) กลุ่มศาสนาเดียวกัน(มุสลิม/พุทธ) เห็นอะไรที่สงสัยหรื อที่เห็นต่างกัน
๒) กลุ่มต่างศาสนา(มุสลิม/พุทธ)ที่มีขอ้ สงสัย/ข้อปฏิบตั ิของเพื่อนต่างศาสนา(มุสลิม/พุทธ)
กติกา
ทุกคนมีสิทธิพดู ในกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
กลุ่มที่ ๑ (มุสลิม) :
๑) กลุ่มศาสนาเดียวกัน (มุสลิม/พุทธ) เห็นอะไรทีส่ งสั ยหรือทีเ่ ห็นต่ างกัน
- การเลือกอิหม่าม ในอดีต เลือกจากคุณสมบัติ คือ ต้องเก่งศาสนา จิตอาสา เคารพนับถือ ไม่มี
อะไรเป็ นผลตอบแทน ในปั จจุบนั แบ่งพรรคพวก ๒ พรรค๒ ฝ่ าย
- เรื่ องเรี ยน ความเห็ นที่ แตกต่างกัน เรี ยนมาแตกต่างกัน นําไปสู่ ปัญหาความแตกแยก บาน
ปลายได้ ซึ่ งเป็ นผลจากการเรี ยนและผลประโยชน์
- เรื่ องละหมาดในวันอารี อายอ เรื่ องของการละหมาดในมัสยิดหรื อสถานที่กว้าง
- เรื่ องเมาลิด
- เรื่ องเชือดไก่
- การทําบุญ การจ้างคนไปเฝ้ ากุโบร์ เพื่ออ่านอัลกุรอานให้ฟัง
๒) กลุ่มต่ างศาสนา(มุสลิม/พุทธ)ทีม่ ีข้อสงสั ย/ข้ อปฏิบัติของเพือ่ นต่ างศาสนา
- ทําไมอยูก่ ่อนแต่ง บาปหรื อไม่
- พระทําไมแต่งงานไม่ได้
ก่อนบวช ถ้าแต่งงานก่อนบวชบุญจะได้ไม่ถึงบิดามารดา แต่ถา้ ไม่มีลูกครอบครัวบุญทั้งหมดก็
จะได้บิดามารดา แต่ถา้ มีครอบครัวก่อนบวชนั้นจะทําให้มีขอ้ ครหาคําติเตียน และขัดข้อวินยั เพราะจะคนึ งถึง
ครอบครัว ห่วงครอบครัวมากกว่า เพราะการบวชเพื่อการสํารวม กาย วาจา ใจ ให้เรี ยบร้อย
- อยากรู ้ความเป็ นมาของการบวชนาค
พญานาคแต่งกายเป็ นมนุษย์เพื่อต้องการบวช นาคคือบุคคลที่จะบวช โกนหัวสละความสวยงามแล้ว
- ทําไมพระต้องแต่งชุดเหลืองด้วย
จีวรมีความสําคัญมาก พระพุทธเจ้าและพระอานนท์ข้ ึนไปภูเขาเห็นชาวนาแบกคันไถ ถือจอบ
ชาวบ้านนั้นเรี ยกว่า “ชาวเมืองมคช” พระพุทธเจ้ามองลงไปที่ไร่ น้ นั พระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์วา่ เราเป็ นหนี้
ชาวนา ข้าวที่เรากินคือของชาวนา ข้าวที่จะได้มาแต่ละเม็ดมันมาด้วยความยากลําบาก วันหนึ่ งข้าวเติบโตเป็ นสี
เหลือง เหมือนสี จีวร จึงเป็ นทีมาของจีวรสี เหลืองตั้งแต่น้ นั มา สี ของข้าว คือ “พระคุณ เมตตาคุณ มหากษัตริ คุณ”
- ทําไมพระปฏิบตั ิศีลไม่เหมือนคนทัว่ ไป
ต้องให้มีความแตกต่างกับชาวบ้าน เพราะเราต้องเป็ นครู สอนชาวบ้าน “พระคุ ณอยู่เป็ นสมติ
สงฆ์ บวชเพื่อศึกษา” ทําไมต้องขอข้าวชาวบ้านกิน ต้องโปรดสัตว์ธิบาตร เพราะจะได้นึกถึงบุญคุณของชาวบ้าน
ถ้าทําตัวไม่เรี ยบร้อยไม่เหมาะสม ทําไมต้องเหนือชาวบ้าน ไม่เช่นนั้นชาวบ้านจะไม่ใส่ บาตรให้กิน
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- พระทําไมสองเพศ
เป็ นเหนื อกว่าพ่อแม่เพราะพ่อแม่ตอ้ งมากราบไหว้ตลอด เวลาบวชถือเพศพ่อ เวลาบิณฑบาตร
คือถือเพศแม่เหมือนคนท้อง
กลุ่มที่ ๒ (พุทธ)
๑)
กลุ่มศาสนาเดียวกัน(มุสลิม/พุทธ) เห็นอะไรทีส่ งสั ยทีเ่ ห็นต่ างกัน
- เรื่ องผลประโยชน์
- ความคิด
- วัตถุนิยม
๒)
กลุ่มต่ างศาสนา(มุสลิม/พุทธ)ทีม่ ีข้อสงสั ย/ข้ อปฏิบัติของเพือ่ นต่ างศาสนา
- เวลาทําบุญต่างศาสนาบาปหรื อไม่
ในศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็ นคนดี การบริ จาคสามารถได้ การทําทานสามารถได้ การ
ทําบุญต่างศาสนาสามารถทําได้ มีขอ้ แม้เพียงอาหารกินเท่านั้น เช่น เรื่ องของภาชนะ เป็ นเรื่ องของความสะอาด
เป็ นหลัก ต้องทําความสะอาดตามแบบอิสลาม การปรุ งตามแบบอิสลาม การซื้ อก็ตอ้ งเป็ นแบบซื้ อขาย ถ้าเป็ น
เนื้ อเป็ นเลือด ต้องหั่นก่อนเพื่อให้น้ าํ ไหลผ่าน ถ้าใส่ เนื้ อปนเลื อดจะล้างกี่ ครั้ งก็ไม่สะอาด กลวิธีเช่ นนี้ จาํ เป็ น
สําหรับมุสลิม เรื่ องภาชนะที่ปะเปื้ อนไปด้วยหมู ตามหลักก็ตอ้ งมีวิธีการล้างของมัน (การกินบุญทําได้ แต่ตอ้ ง
ตามหลักของศาสนาเท่านั้น)
- การซูเปาะของมุสลิมมีจริ งหรื อไม่ ผิดกฎระเบียบของศาสนาหรื อไม่
ตามหลักจะย้อนยุคไปตามศาสดา การเผยแพร่ ศาสนาในสมัยนั้น ศาสดานําศาสนาใหม่มา คือ
“ศาสนาสั นติสุข” แต่อิสลามไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็ นศาสนาสากล แต่ศาสนาที่แท้จริ งคือ ศาสนาอิสลาม
เมื่อไปเผยแพร่ ที่เมกกะ ๑๓ ปี มีวิธีการทําลายทุกวิธีทาง เมืองเมนินะเผยแพร่ ๑๐ ปี พยายามจนถูกมองว่าท่าน
เป็ นคนดี ได้ศาสนาใหม่มา รู ้ สึกเป็ นสิ่ งที่ถูกต้องนําไปสู่ ความแตกต่าง เกิดการต่อต้าน นองเลือด นําไปสู่ การ
ต่อสู้ การต่อต้าน คือ ใครมาทําลายอิสลามจะต้องต่อสู้ คําว่า “ซู เปาะ”เราตกลงกัน เรานับถื ออิ สลามเราต้อง
เผยแพร่ ต่อ หลักในการเผยแพร่ “ไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจากพระอัลเลาะห์” ดังนั้นเมืองมานีนะจึงมีอิสลามเยอะ
คนมี่เข้าอิสลามส่ วนใหญ่ไม่กลับมาศาสนาอื่นอีกแล้ว และจะดําเนินการเผยแพร่ ศาสนาต่อไป
- การเว้นการละหมาดถ้าไม่มีละหมาดจะบาปหรื อไม่ ถ้าไม่ละหมาดชดเชยจะบาปหรื อไม่
การละหมาดเป็ นสิ่ งที่จาํ ที่ทุกคนต้องทําตั้งแต่ อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป และอายุ๑๕ ปี ลงมาพ่อแม่ตอ้ งบังคับให้
ลูกละหมาดตามเวลา นอกจากผูไ้ ม่สามารถทําได้ เช่น ป่ วยไข้ มีทางออก คือ ในกฎการละหมาด “ใช้สิ่งอื่นมา
ล้างแทนนํ้าละหมาด เช่น ฝุ่ น เรี ยกว่า “ฮะยามุล” หรื อ เมื่อหายจากการป่ วยไข้ให้ละหมาดทดแทน มุสลิมทุกคน
ไม่วา่ อย่างไรต้องละหมาด นอกจากผูห้ ญิงพึ่งคลอด และผูห้ ญิงมีประจําเดือน หรื อ เข้าปฏิบตั ิการในพื้นที่ ต้อง
ชดใช้เวลา ไม่วา่ อย่างไรก็ตอ้ งละหมาด ในกฏบัญญัติอิสลามได้ระบุไว้หมดเลย การชดใช้ตอ้ งชดใช้ตามจํานวน
ที่ไม่ได้ละหมาด อยูท่ ี่การบริ หารเวลาของเราเอง
- ไทยพุทธเข้าไปมัสยิดได้ไหม
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“สถานที่ซูยตุ ” ผูท้ ี่เข้ามัสยิดไม่ได้คือคนที่ร่วมกามกับภรรยาไม่ได้อาบนํ้า คนที่มีประจําเดือนก็
ไม่สามารถเข้าได้ หรื อจะเข้าได้เมื่อได้รับอนุญาต
- ทําไมวันศุกร์ ผหู ้ ญิงไม่ให้เข้ามุสลิม
ผูห้ ญิงทําได้ แต่ไม่นิยม ผูช้ ายต้องละหมาดวันศุกร์ ตามบัญญัติในสถานที่ ที่ตอ้ งมีคน ๔๐ คนขึ้ นไป
และวันศุกร์ เป็ นวันสําคัญ เป็ นข้อบัญญัติ นอกจากผูท้ ี่ทาํ งานนอกสถานที่ ต้องละหมาดในที่ใกล้ที่สุด แต่ความ
จําเป็ นต้องละหมาดวันศุกร์
- ญาติที่เสี ยชีวติ จะไปเยีย่ มได้หรื อไม่
ไปไว้อาลัยได้ ไปเจาะจงงานศพเลยไม่ได้ ใส่ ชุดดําก็ไม่สมควร
- คนไทยพุทธขอเงินบริ จาคมุสลิมสร้างวัดได้หรื อไม่
อิสลามมีบทบัญญัติวา่ บริ จาคเพื่อพิธีกรรมทางศาสนาไม่ได้ แต่ถา้ บริ จาตเพื่อการสร้างรั้ววัดนั้นได้ แต่
ถ้ามี ประโยชน์ส่วนอื่ นนั้นได้ คื อเจาะจงเรื่ องศาสนาไม่ได้ แต่ เงิ นไทยพุทธสร้ างมัสยิดได้ จริ งๆอยู่ที่เจตนา
บริ จาคได้แล้ว สามารถแบ่ง ออกได้ บ้า งสายสํา นัก คิ ด เพราะมัส ยิดทั้ง หลัง ต้อ งได้เ งิ นจากมุ ส ลิ ม เท่ า นั้น มี
บางอย่างเท่านั้นที่สามารถได้เงินจากศาสนาอื่นมาสร้าง
- อาหารฮาลาล ข้อบัญญัติทางศาสนา อะไรบ้างกินได้ อะไรบ้างกินไม่ได้ การเชื อดสัตว์ตอ้ งเป็ น
มุสลิมเท่านั้น เพราะต้องมีการกล่าวคําปฏิญาณกับอับดุลเลาะห์เท่านั้น อุปกรณ์ทุกอย่างต้องมุสลิมเท่านั้น
กลุ่มที่ ๓ (มุสลิม)
๑) กลุ่มศาสนาเดียวกัน(มุสลิม/พุทธ) เห็นอะไรที่สงสัยที่เห็นต่างกัน
- ภาษา จังหวัดสตูล การเข้าใจต่างกัน ภาษาการสื่ อความหมายที่แตกต่างกัน
- การแต่งกาย บางพื้นที่ไม่คลุมฮิหยาบ
- ประเพณี วัฒนธรรม กิจกรรมเข้าไปได้ หรื อเข้าไม่ได้
- ความเชื่ อ เรื่ องผูป้ ่ วย การให้พยาบาล ผูห้ ญิง ผูช้ าย บางพื้นที่ ดูแลได้ บางพื้นไม่ได้ บางพื้นที่
รักษาหมอบ้าน หมอปั จจุบนั
- ผูห้ ญิงการทํางาน บางพื้นที่ไม่ให้ทาํ งานนอกบ้าน
๒) กลุ่มต่างศาสนา(มุสลิม/พุทธ)ที่มีขอ้ สงสัย/ข้อปฏิบตั ิของเพื่อนต่างศาสนา
- ทําไมตายแล้วต้องเผา ศาสนาอื่นฝังหมด
- สวรรค์นรกมีจริ งหรื อ
- ทําไมต้องสร้างพระพุทธรู ปบนยอดภูเขาหรื อที่สูง
คือ ให้สูงเด่นอย่างสง่าเพื่อเคารพสักการะบูชา
- เพราะเหตุใดพระบิณฑบาตไม่สวมรองเท้า
ฝึ กความอดทน อดทนต่ อ ความร้ อ น ความหนาว ความเจ็ บ ใจ ปล่ อ ยวางรู ป ลด กลิ่ น เสี ย ง
บทบัญญัติมีเรื่ องการใส่ รองเท้า เพราะมีโรค “ตาปลา”จึงอนุญาตให้ใส่ รองเท้าได้ แต่หา้ มใส่ หุม้ ส้
- มีความรู ้สึกอย่างไรเมื่อต้องเปลี่ยนศาสนา เวลาแต่งงาน
เรามีความรู ้สึกปกติอยูท่ ี่ใจ เพราะไม่มีการบังคับ
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กลุ่มที่ ๔ (พุทธ)
๑) กลุ่มศาสนาเดียวกัน(มุสลิม/พุทธ) เห็นอะไรทีส่ งสั ยทีเ่ ห็นต่ างกัน
- การเข้าวัดทําบุญจะเป็ นผูห้ ญิง ผูช้ ายไม่ค่อยเข้าวัด
- ผลประโยชน์แอบแฝง บางวัดมีวตั ถุมงคล กําหนดราคา
- การจัดระเบียบวัด ขาดการเข้าใจใส่
๒) กลุ่มต่ างศาสนา(มุสลิม/พุทธ)ทีม่ ีข้อสงสั ย/ข้ อปฏิบัติของเพือ่ นต่ างศาสนา
- การละหมาดชดเชยได้หรื อไม่
- อิสลามรอดซุ ม้ ประตูวดั ได้หรื อ
ได้ ละหมาดได้ ห้ามละหมาดหน้าพระพุทธรู ป เข้าไปได้เลย เข้าไปทําไม อยูท่ ี่จิตใจเรา
- การฆ่าสัตว์บาปหรื อไม่
การฆ่าสัตว์บาป เราฆ่ามันไม่ได้ เช่น มด เอาเผาไฟไม่ได้ก็ได้ สัตว์ววั ควาย ฆ่าได้เลยทุกชนิ ด แต่
ต้องกล่าวพระนามของพระอัลเลาะห์
- ทําไมกินของตายไม่ได้
ตามหลักของอิสลาม สิ่ งที่ตาย “เป็ นซากสัตว์”
- ปลาทําไมถึงทานได้ แม้ตายแล้ว
ปลา หอย กุง้ ตัก๊ แตน มันไม่เป็ นไร ไม่ตอ้ งเชือด ทานได้เลย
- เงินซะกาต ให้กบั คนยากจนจริ ง ไม่บาปใช่หรื อไม่
มีกฏเกณฑ์กติกาตามหลักศาสนาด้วย (รายละเอียดไม่สามารถสรุ ปได้)
- อารอม ฮาลาลด้วยแตกต่างกันได้
ฮารอมสิ่ งที่ศาสนาไม่อนุญาต
ฮาลาลต้องถู กและดี ดว้ ย (ห้ามมีสารผิดปะปนด้วย)สิ่ งที่ศาสนาอนุ ญาต ต้องเชื อดโดยกล่าวนาม
ของพระเจ้า
สรุป การสื่ อสารต้องทําความจริ งให้ปรากฏ ทุกศาสนามีคาํ สอนว่าต้องทําความจริ งให้ปรากฏ รักในสัจจะ
เอาใจเขามาใส่ ใจเรา การฟั งแบบนี้ เพื่อจะได้เห็ นอกเห็นใจกัน เอาความมนุ ษย์มาคุยกัน ไม่มีใครอยากเสี ยหน้า
และเจ็บปวด เราต้องเอาความเป็ นมนุ ษย์มากองตรงหน้าแล้วคุยกัน ไม่ว่าศาสนาจะสอนดีอย่างไรแต่ถา้ ไม่เอา
หลักคําสอนมาสู่ การปฏิบตั ิก็ไม่มีประโยชน์
ช่ วงที่ ๔
ชมภาพยนตร์ ร่วมกัน
การถอดบทเรียน : การใคร่ ครวญ
หนังสั้น “ฉันมิตร”
๑) เห็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเกิดความรักระหว่าง ๒ ศาสนา
๒) รู ้สึกเสี ยใจและซาบซึ้ งนํ้าใจที่มีให้กนั พึ่งรักกันก็ตอ้ งจากกันเสี ยแล้ว
17

๓)
คิดถึ งความหลัง เมื่อก่อนมีจริ ง เดี๋ยวนี้ ก็มี แต่ยงั มีอะไรปิ ดบังกันอยู่ ปอเนาะพ่อมิ่ง โต๊ะครู กบั
เจ้าอาวาส ถ้ามีงานที่ปอเนาะก็เชิ ญเจ้าอาวาส มีงานที่วดั โต๊ะครู ก็ไป ส่ วนลึกๆๆยังมีอยู่ มีอะไรมาบังมันยังบอก
ไม่เห็น
๔) รู ้สึกซาบซึ้ง ๒ สามารถอยูด่ ว้ ยกันได้ ช่วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
๕)
การอยูร่ ่ วมกัน อยูร่ ่ วมกันภายในการพึ่งพอช่วยเหลือกัน แม้จะอยูใ่ นสถานะของความแตกต่าง
กัน พอเกิดเหตุการณ์เราลืมสิ่ งเหล่านี้ไปแล้ว
๖)
มุสลิมเป็ นพระ มุสลิม บริ สุทธิ์ ที่ช่วยเหลือกัน เกิดความสงสารระหว่างกัน เห็นอกเห็นใจกัน ดู
หนังละครย้อนดูตวั
สามารถนําหนังไปใช้ อะไรได้ บ้าง
ภาพเหตุการณ์ บางอย่างมันไม่สามารถจัดการได้แล้ว ในสถานการณ์ปัจจุบนั ความจริ งใจเท่านั้นที่จะ
ช่วยได้ “คนดีมีมากกว่าคนไม่ดีแน่นอน” สังคมจึงอยูไ่ ด้ทุกวันนี้
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วันที่ ๗ มิ.ย. ๕๒
ช่ วงที่ ๑
ข้ อคิดจากวันวาน
ศาสนาอิสลาม : การระลึกถึงพระเจ้า
ศาสนาพุทธ :
การอยู่นิ่งๆกับตัวเอง คือ การมีสติ การเอาอารมณ์เป็ นหนึ่ งเดียว การทําความผิดคือ
การขาดสติ นําไปสู่ ปัญหาที่จะเกิด
ช่ วงที่ ๒

สภากาแฟ : ภาพของชุ มชนทีพ่ งึ ปรารถนาจากมุมมองพุทธและมุสลิม
เครื่ องมือที่ใช้ คือ “สานเสวนา” การฟังด้วยใจ ๓ วิธี
๑) ฟังอย่างเมตตา
๒) ฟังโดยไม่ตดั สิ นไว้ก่อน
๓) ฟังเอาใจเขามาใส่ ใจเรา
จุดหมายนําศาสนาเพื่อให้เกิดความสงบสุ ขในบ้านของเรา
กิจกรรม : หนึ่งคนกํามือ หนึ่งคนคลายมือ เพือ่ แกะมืออีกฝ่ ายให้ ออก
จากกิจกรรม วิธีการของการแกะมือของแต่ละท่าน ดังนี้
๑) การใช้เจรจา การคุยกัน ข้อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กนั
๒) การใช้ความอ่อนขจัดความแข็ง
๓)
การเรี ยนรู้ เราต่างศาสนากัน เราจะเอาความรู้ จากต่างศาสนา การทําความ
เคารพของศาสนาอิสลามกัน คลายมือ “เพื่อทําการ “สลาม” เป็ นต้น
๔) การใช้วธิ ี “จี้จุด” ที่สะเอว
๕) การแสดงความเคารพ
๖) ต่างคนต่างไม่ยอม แกะไม่ได้
๗) การไหว้ “สวัสดี”
จากกิจกรรมแสดงให้เห็นว่า แต่ละคนมีจุดยืนของตัวเองทั้งสิ้ น ต่างคนต่างมีจุดยืน ต้องการให้
บรรลุ เป้ าหมายสมประสงค์ จากวิธีเหล่ า นี้ ล้วนไม่ใ ช่ ค วามรุ นแรงทั้ง สิ้ น เรื่ องความทุ ก ข์ ความเครี ย ดปกติ
ธรรมดา แต่เราจะไม่ได้สร้างความขัดแย้งให้เป็ นความรุ นแรง หมายถึง“สั นติวัฒนธรรม” คือการเอาคําสอนสู่
การปฏิบตั ิ
ความรุ นแรงและสั นติวฒ
ั นธรรม :
“สั นติวฒ
ั นธรรม” คือ
๑) รักกัน เหมือนพี่เหมือนน้อง (สนับสนุนส่ งเสริ มเรื่ อง “ความรัก”)
๒) ไม่ตีความเหมารวม (แยกความผิดและถูก) เช่น คนขับเลนขวาสุ ดๆ เราตีความว่าเป็ น “ผูห้ ญิง”
เปลี่ยนตีความที่การกระทําและความคิดได้
๓) เกลียดคนทําผิด แต่ตอ้ งปฏิบตั ิอย่างมนุษย์(เพราะมีศกั ดิ์ความเป็ นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ )
ผู้เข้ าร่ วมแบ่ งปัน
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พระสงฆ์ : การบูรณาการ เฉพาะผูม้ ีปัญญา “สันติวิธี” เมื่อบูรณาการ เช่น การฝึ กม้า ต้องทําโทษด้วยจึง
จะได้มา้ ดี ดังเช่น ใช้ในหลักพุทธ ใช้ตามหลักเหตุผลนํามาบูรณาการจะทําอย่างไรให้คนมีความรู ้ หรื อมีแต่กิเลส
ขัดเกลา โดยหลักศาสนาเป็ นตัวขัดเกลา ประเด็น “สันติวิธี” การใช้ความจริ งใจเข้าหากัน หรื อทําอย่างไรให้
ศาสนามีความบริ สุทธิ์ มากขึ้น เพื่อคอยตรวจสอบซึ่ งกันและกัน ดังนั้น จะทําอย่างไรให้เหมือนสังคมอินเดียที่ไม่
มีตาํ รวจ เพราะชุมชนช่วยกันดูแลกันเอง
โต๊ ะอิหม่ าม : สันติวธิ ี เพื่อใคร เชื่ อว่ารุ่ นทดแทนเรา ให้เขามีสันติวิธีหรื อเปล่า จะมองให้มีต่อไปอนาคต
หรื อไม่ วางแผนไว้หรื อไม่
กิจกรรม: ชุ มชนของเราทําได้
๑) ภาพฝันของชุ มชนศาสนาทีพ่ งึ ประสงค์ ทที่ าํ ให้ เกิดสั นติภาพ
กลุ่มที่ ๑
- อยากเห็นชุมชนปลอดอบายมุข
- ยึดหลักศาสนาเป็ นกฎของหมู่บา้ น
- ชุมชนมุสลิม ขาดละหมาดวันศุกร์ ต้องมีการปรับเพื่อบํารุ งมัสยิด
- รักจริ งใจในชุมชน
- พูดคุยเรื่ องชุมชนร่ วมกัน
- การพัฒนาทรัพยากรต่างๆในชุมชน
- ศึกษาธรรมมะร่ วมกันในชุมชน
๒) ข้ อจํากัด ทีท่ าํ ให้ ภาพฝันนั้นไม่ สามารถเกิดสั นติภาพได้
- มองในแง่ของความรู ้ ของคนในชุมชน มีความรู ้การศึกษาน้อย
- ขาดการสื่ อสาร พูดคุยในชุมชน
- มีสิ่งอบายมุขต่างๆ มีเกือบทุกชุมชน หาง่าย “เหมือนร้านของชํา”
- ขาดการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- ขาดธรรมะ
- ระบบการเมืองเข้ามา มีฝ่ายผูน้ าํ ชุมชน ผูใ้ หญ่บา้ น เห็นผลประโยชน์ แบ่งพรรคแบ่งพวก คิดถึงสิ่ งที่
ได้สิ่งที่เสี ย
- ผูน้ าํ ขาดความยุติธรรม ขาดการเคารพในกติกา และกฎหมาย
กลุ่มที่ ๒
๑)
ภาพฝันของชุ มชนศาสนาทีพ่ งึ ประสงค์ ทที่ าํ ให้ เกิดสั นติภาพ
- ทั้งผูน้ าํ และผูป้ ฏิ บตั ิ ส่ วนใหญ่แล้ว ผูน้ าํ ศาสนาไม่ปฏิบตั ิตามหลักศาสนาอย่างแท้จริ ง ผูน้ าํ ถ้าทํา
ตามหลักศาสนาก็ไม่เกิดปั ญหาได้
- บิดเบือนหลักศาสนาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
- วัตถุนิยม หาผลประโยชน์จากศาสนา
๒)
ข้ อจํากัด ทีท่ าํ ให้ ภาพฝันนั้นไม่ สามารถเกิดสั นติภาพได้
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ความไม่เข้าใจซึ่ งกันและกัน
ไม่มีความจริ งใจ
ไม่ให้ความร่ วมมือกัน
ผลประโยชน์ อะไรก็ผลประโยชน์มาก่อน “มือยาวสาวได้สาวเอา”
ความไม่เข้าใจในอัตลักษณ์ ของแต่ละศาสนา ตัวตนหรื อสัญลักษณ์ แต่ละศาสนา ไม่เข้าใจซึ่ งกัน
และกัน(ศาสนาตัวเอง) เช่น การแต่งกายของมุสลิมมะฮ์ การแต่งกายต้องมิดชิดทุกอย่าง
- การสื่ อสารเป็ นอุปสรรค เช่น “ภาษามาลายูไม่เข้าใจ”ธุ รกิจนายหน้าหาทนายความ ธุ รกิจนายหน้า
ทําใบขับขี่รถยนต์บนเวทีคอนเสริ ต์
- การสื่ อสารที่ผดิ การนําเสนอข่าว “สื่ อมวลชนสร้างกระแส”
- ความอิจฉาริ ษยา “สัตว์ คน มนุษย์” เพราะปั จจุบนั “คน” มีมากกว่า “มนุษย์”
กลุ่มที่ ๓
๑) ภาพฝันของชุ มชนศาสนาทีพ่ งึ ประสงค์ ทที่ าํ ให้ เกิดสั นติภาพ
- เพิ่มศักยภาพของผูน้ าํ ศักยภาพต้องมีความเพียร ต้องรู้หลักวิถีชีวติ ของตัวเองและผูอ้ ื่น
- ยอมรับผูน้ าํ ธรรมชาติให้มากที่สุด (บุคคลที่ทาํ งานอย่างสุ จริ ตใจมากที่สุด) คือ ต้องสร้างผูน้ าํ แบบใหม่โดย
ยอมรับในตัวเราเองก่อน และผูอ้ ื่นก็ยอมรับเราเอง
๒) ข้ อจํากัด ทีท่ าํ ให้ ภาพฝันนั้นไม่ สามารถเกิดสั นติภาพได้
- เอาหลักคุณธรรมมาอยูท่ ี่ใจ
- เมื่ อมี ผูน้ ํา ไม่ ถู ก ต้อง ปิ ดโอกาส ให้ค นรุ่ นใหม่ ม าเป็ นผูน้ ํา รุ่ นใหม่ ท ดแทน(เปิ ดโอกาส) โดยมี
เป้ าหมายความเห็นอกเห็นใจกัน
- การเมืองอย่าครอบงําชาวบ้านให้มาก
กลุ่มที่ ๔
๑) ภาพฝันของชุ มชนศาสนาทีพ่ งึ ประสงค์ ทที่ าํ ให้ เกิดสั นติภาพ
- ผูน้ าํ ต้องจริ งใจกับการทํางาน ไม่ใช่ทาํ เพือ่ ให้ผา่ นๆ
- การปฏิบตั ิตวั เป็ นตัวอย่างที่ดีก่อน
- สอนในสิ่ งที่ถูกต้อง ห้ามสอนในสิ่ งที่ผดิ หรื อบิดเบือนข้อมูล
- ร่ วมปรึ กษาหารื อกัน “ประเด็นปัญหา” คิด ทํา ร่ วมกัน
- ผูน้ าํ ไม่เห็นถึงชื่อเสี ยงจากการปฏิบตั ิ
- การศึกษา
- อบรมให้ความรู ้ ทุกสิ่ งทุกอย่างในชุมชน
- ศึกษาตั้งแต่เยาว์วยั
- ชุมชนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปัญหาทุกคน
- ตกลงแลกเปลี่ยนกัน เช่น “การอบรม”
- แบ่งปั นผลประโยชน์ให้แก่กนั
-
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- เคารพทุกศาสนา
- อยากให้ทุกชุมชนมีงานทํา
๒) ข้ อจํากัด ทีท่ าํ ให้ ภาพฝันนั้นไม่ สามารถเกิดสั นติภาพได้
- ไม่นิ่งดูดายกับทุกปั ญหา อยากให้ทุกคนช่วยเหลือกัน
- อยากให้ชุมชนปราศจากยาเสพติดทุกอย่าง
- ปั ญหาผูน้ าํ เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน
- ความรู ้ของแต่ละผูน้ าํ ได้รับความรู ้ที่แตกต่าง
- พฤติกรรมของผูน้ าํ ความไม่เหมาะสมในการแสดงพฤติกรรมของผูน้ าํ
- การศึกษาน้อย ความรู ้ไม่เพียงพอ
- การศึกษาเป็ นเรื่ องของธุ รกิจ
- แนวทางแก้ไข ต้องศึกษาหาความรู้ ก่อน ทําให้ครอบครัวเกิ ดความรัก ความอบอุ่น เลี้ ยงลูกด้วย
ความยุติธรรม ดั้งนั้นต้องนําหลักศาสนาเป็ นที่ยึดมัน่ ยึดเหนี่ยวในจิตใจ “สําคัญเอาใจเขามาใส่ ใจ
เรา”
กลุ่มที่ ๕
๑) ภาพฝันของชุ มชนศาสนาทีพ่ งึ ประสงค์ ทที่ าํ ให้ เกิดสั นติภาพ
- ทุกศาสนาต้องมีจิตสํานึกที่ดี ในการปฏิบตั ิต่อกัน เพื่อความอาทร ความเข้าใจในวิถีชีวติ ต่อกัน
- ต้องรับฟังความคิดเห็นทุกท่านทุกฝ่ าย
- ร่ วมประชุ มวางแผน และมีส่วนร่ วมร่ วมกัน โดยนําทั้งหลักวิถีชีวิตทั้งด้านวัฒนธรรม การศึกษา
เพื่อเอาร่ วมคิด ร่ วมทํา ร่ วมแก้ปัญหา ทุกคนในชุมชนต้องร่ วมกันทํา ทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าที่ชุมชน
ร่ วมกัน
- ปฏิบตั ิตนตามวิถีชีวติ ที่ดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผอู ้ ื่น
- ละเว้นการสร้างปั ญหาให้แก่คนอื่น เห็นประโยชน์แก่ส่วนร่ วมเป็ นที่ต้ งั
- ต้องลดเลิกปั ญหา อบายมุข ทั้งหมด
- การไม่แสวงหาอํานาจจากผูอ้ ื่น
๒) ข้ อจํากัด ทีท่ าํ ให้ ภาพฝันนั้นไม่ สามารถเกิดสั นติภาพได้
- ความไม่เป็ นธรรมในสังคม
- ความไม่เข้าใจระหว่างรัฐและประชาชน รัฐไม่พยายามสร้างความเข้าใจให้ประชาชน
- นโยบายของรัฐขาดความชัดเจน
กลุ่มที่ ๖

๑) ภาพฝันของชุ มชนศาสนาทีพ่ งึ ประสงค์ ทที่ าํ ให้ เกิดสั นติภาพ
- การเอื้ออาทรแก่กนั
- การลดความอยากให้นอ้ ยลง
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๒) ข้ อจํากัด ทีท่ าํ ให้ ภาพฝันนั้นไม่ สามารถเกิดสั นติภาพได้
- ทุกอย่างอยูท่ ี่ตวั เอง

ช่ วงที่ ๓
สานเสวนา : ถักทอสายสั มพันธ์ และความร่ วมมือเพือ่ สร้ างสั งคมทีพ่ งึ ปรารถนา
กิจกรรมฐานกาย : การใช้จินตนาการเพื่อเดาใจกันเพื่อเรี ยนรู้เพื่อความหลากหลายซึ่ งกันและกัน (ห้าม
ใช้เสี ยง) จินตนาการว่าเราทําอะไรอยูแ่ ละเดาใจคนอื่น
สิ่ งที่ได้จากกิจกรรม
๑) การเรี ยนรู ้ซ่ ึงกันและกันโดยการสื่ อสาร
๒) การสื่ อความหมายที่อยูใ่ นใจของตัวเอง ไม่รู้บอกวิธีใด เลยใช้ท่าทาง ถ้าสื่ อสารผิด อาจเกิ ดความ
การสื่ อสารผิด
๓) แต่ละคนสามารถจินตนาการได้ สื่ อสารได้ หลากหลายรู ปแบบ
กิจกรรมใช้ พลังยกตัวบุคคลขึน้ มา :
๑) มีพลังเยอะ
๒) เรายกได้อย่างไรในขนาดมีพลัง
ทําไมถึงสามารถยกสํ าเร็จ
๑) พลังแห่งจิต
๒) ความร่ วมมือ
๓) ความมัน่ ใจ
๔) ความพร้อมเพรี ยง
๕) ความสามัคคี
๖) ทั้งสี่ คนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
๗) เจ้าตัวเป็ นใจด้วย : ความร่ วมมือกัน เป็ นใจกันเดียวกัน
๘) การบริ หารจัดการ
๙) การสื่ อสาร (การพยักหน้า)
๑๐) มีภาวะผูน้ าํ
๑๑) ทํางานเป็ นชุมชน ทํางานร่ วมมือกัน
๑๒) พลังการทํางานจากชุมชนสามารถแก้ไขปั ญหาได้
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กิจกรรมสานเสวนา : ถักทอสายสั มพันธ์ และความร่ วมมือเพือ่ สร้ างสั งคมทีพ่ งึ ปรารถนา
กิจกรรมแรก เสนอชื่อ มุสลิม ๔ คน พุทธ ๔ คน
๑) คอเต็บดอฮาฟ
๒) คุณสไว คชอ่อน
๓) คุณมุคลอรี
๔) พระมหาสุ รินทร์
“คุณกิจ”
๕) คุณดํารงค์
๖) คุณณรงค์
๗) นูรบีอะ๊
๘) อาจารย์สุภาพ
“คุณกิจ” เพื่อจัดการทําความร่ วมมือ ทําหน้าที่บอกประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ผา่ นมา
“คุณอํานวย” ๑ คน ทําหน้าที่ค่อยฟั งและค่อยดูแลการประชุ ม ทําหน้าที่พูดประเด็น คือ
อาจารย์นุสนธิ์
“คุณลิขิต” ทําหน้าที่ จดประเด็นการประชุม ส่ งผลต่อชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ คือคุณนิภาพร
“คุณสั งเกตการณ์ ” ทําหน้าที่คอยสังเกตการประชุม เนื้อหาตรงประเด็นหรื อไม่
***เก้าอี้ ๒ ตัว ว่างเพื่อให้คนข้างนอกเพื่อให้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในวงการประชุม คุณ
อํานวยเห็นแล้วก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นเสร็ จแล้วก็ออกไป
หัวข้ อการประชุ ม “การทําความร่ วมมือระหว่างศาสนาที่ทาํ ให้เกิดสันติภาพด้วยตนเอง”
คุณอํานวย :
วาระที่ ๑ เชิญทุกคนแนะนําตัวเองสั้นๆ
วาระที่ ๒ ปรึ กษาหารื อ จะทําอย่างไรให้มีชีวติ อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
ประเด็นจะทําอย่างไร ให้พดู ด้วยความจริ งใจ
คุณกิจ :
๑) คอเต็บดอฮาฟ
: การอบรมและให้ความรู้เยาวชนในชุ มชนของตัวเอง ได้จดั ตาราง
อบรมเยาวชนให้ปลอดภัยจากสิ่ งเสพติด โดยใช้เวลากลางคืนเพื่ออบรมเกี่ยวกับศาสนา/
และโทษของสิ่ งเสพติด/ให้คาํ บรรยายศาสนา/ให้ความรู้อบต.กํานัน โต๊ะครู สลับกันให้
ความรู ้ / ยาเสพติท รายขาวมีน้อย/ส่ วนหนึ่ งที่ จะแก้ปัญหา(กระท่อม) คื นนั้นสอนหลัก
ศาสนาแทรกเกี่ยวยาเสพติด(บริ เวณชุ มชนใกล้เคียง) อาจจะเข้ามาในชุ มชนใกล้เคียงก็ได้
(เยาวชนประมาณ ๔๐ คน)ปั ญ หายาเสพติ ด จะสามารถสร้ า งปั ญ หากับ ชุ ม ชนเราได้
สามารถทําให้หมู่บา้ นเสี ยหาย ผูน้ าํ ชุมชนเสี ยชื่อด้วย นี้ คือส่ วนหนึ่ งของการแก้ไขปั ญหา
และดูแลยาเสพติด (เป็ นส่ วนหนึ่ งของการจัดการและแลชุ มชนของเรานั้นเอง) จากได้มี
การพูดคุยปั ญหานั้นก็ลดลงได้
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๒) คุณสไว คชอ่อน : ประเด็นเรื่ อง “อยู่อย่างไรให้ สันติสุขของเรา” (ชุมชนทรายขาว) คือ
เรายอมรับซึ่ งกันและกัน ทํากิจกรรมร่ วมกันทุกอย่าง ยกเว้นในสิ่ งที่ไม่สามารถทําร่ วมกัน
ได้ที่ส่งผลให้เป็ นบาป ที่สําคัญให้นาํ หลักธรรมมาใช้เพื่อให้อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข ใช้
หลัก ๔ ประการ
๑) หลักการให้ การแบ่งปันซึ่งกันและกัน ไม่ได้ถือว่าคนละศาสนา
๒) รู ้เขารู ้เรา รู ้วฒั นธรรม รู ้วา่ เขาชอบหรื อไม่ชอบอะไร
๓) สร้างเยาวชน คือ ตกลงกับเยาวชนให้รู้อย่างถ่องแท้ ตั้งแต่ “ตาดีกา”
๓) คุณมะคอรี มุตะวลี :
รู้สึกภูมิใจ ที่บา้ นสอนให้เด็กเล็กๆอ่าน “อัลกุรอาน” เพราะ
ภาษาอัลกุรอานนําไปใช้กบั ทุกภารกิจ เป็ นพื้นฐานให้มนุษย์ได้ยบั ยั้งจิตใจตัวเอง
๔) พระมหาสุ รินทร์ : เล่า ประสบการณ์ ที่ ผ่า นมาเคยเข้าอบรมเกี่ ย วกับศาสนามาบ้า ง
พอสมควร ประเด็นทําอย่างไรจะสื่ อกับความรู้ ความเข้าใจ ได้อย่างไร อย่าเอาการขาด
ความรู ้ การขาดความเข้าใจมาปิ ดกั้น เช่น หน่วยงานภาครัฐ การขาดการเรี ยนรู้ได้เลย เช่น
พอพระสงฆ์ไปที่อื่น(คนมุสลิม) เป็ นการเคารพสิ ทธิ ซ่ ึ งกันและกัน สิ่ งไหนเป็ นประโยชน์
ควรรับ กัน การมุส ลิ ม ไหว้พ ระสงฆ์ (เบตง) ผูน้ ําสอนว่า เป็ นการเคารพผูใ้ หญ่ที่ สูง กว่า
ไม่ใช่การไหว้เพื่อบูชา ดังนั้นเสมือนหนึ่ งการทําอย่างไรมาบูรณาการร่ วมกัน ดังนั้นผูด้ ูแล
ต้องมีใจที่เปิ ดกว้าง เผยใจให้กว้าง และรับรองคุณภาพที่จะไปกระทํา โดยเอากายทุ่มสุ ด
ชี วิต นําไปสู่ การอยูร่ ่ วมกัน “เราจะสร้างสันติภาพเองหรื อจะให้คนอื่นสร้างให้” ทั้งหมด
ต้องใช้ชีวิตในการทํางานอย่างจริ งใจเปิ ดกว้างนั้นเอง “สั นติสุขจะเกิดขึน้ เอง” และทุกคน
สามารถทําได้ เช่น ได้ช่วยให้พี่นอ้ งมุสลิมไปเมกกะ
๕) คุณดํารงค์ กาเบร์ : ประทับใจมากๆ หลายอย่างๆในการอยู่ร่วมกัน ปั ญหาที่เกิดขึ้นทุก
คนเป็ นห่วง จริ งๆไม่ได้ขดั แย้ง หรื อแตกแยก
ประเด็น ทุกอย่างที่เราคุ ยกันกว้างมาก เราต้องหาข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด หาจุดขายที่อยู่
ร่ วมกันให้มากที่สุด อยากให้ฟังด้วยใจ เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ ทุกคนมีเป้ าหมาย
ร่ วมกันทั้งหมด หลังจากนี้เราจะทําอะไรในจุดนี้ได้มากแค่ไหน ปั ญหาในแต่ละพื้นที่เรา
ต้องเข้าใจในพื้นที่ก่อน ในอนาคตยังต้องการอีกเยอะ สุ ดท้ายหลังจากเสวนา ชุมชนที่เรา
อยูด่ ว้ ยกันที่จะทําให้ชุมชนอยูด่ ว้ ยความสุ ข
๖) คุณณรงค์ ชู แ ว่น : เช่ น ในชุ ม ชนที่ ไ ด้พูด คุ ย เมื่ อ ก่ อ นอยู่อ ย่า งสัน ติ หลัง จากเกิ ด
เหตุการณ์ ความเป็ นอยูข่ องตําบลที่กล่าวมา มีนกั เรี ยนมุสลิมมาเรี ยนกับกลุ่มไทยพุทธ การ
เป็ นอยูร่ ะหว่างไทยพุทธกับมุสลิมได้มีโอกาสพูดคุยพ่อแม่และบุตรหลาน คือ การไม่สร้าง
ขอเสนอโครงการกับศอบต.กับการทํางานชุ มชน ได้รับอนุ มตั ิโครงการแล้ว มาหารื อใน
ชุ ม ชนว่ า จะทํา กิ จ กรรมอย่า งไรร่ ว มกัน พอจะเริ่ ม ทํา กิ จ กรรมทํา ความเข้า ใจ เรี ย นรู้
ไว้วางใจกันสร้างความสามัคคีและเกิดความรักร่ วมกัน ยอมรับซึ่ งกันและกันนําไปสู่ การ
ยุติธรรม และความร่ วมมือร่ วมกัน นําไปสู่ การสันติวธิ ี
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๗) อาจารย์สุภาพ
: เล่นกิจกรรม ที่เล่นแล้วเรี ยนรู้ได้เห็นผลจริ ง
ตัวอย่ าง พระสงฆ์สึกแล้ว มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ เยอะ พระสงฆ์ก็มาช่วยสอนคอมให้ เวลา
เที่ยงแม่บา้ นมุสลิมมากินด้วยกัน เด็กๆได้เรี ยนคอมพิวเตอร์ แต่ไม่มีงานทําแต่เสี ยสละให้
มาสอนให้ ทําให้เด็กได้ความรู้กบั วิชาการคอมพิวเตอร์ น้ นั จากประสบการณ์น้ ี ทาํ ให้เกิด
ความรู ้และความเข้าใจร่ วมกัน ทําให้เห็นได้ชดั และรู้สึกประทับใจ
ประเด็น การใช้ประโยชน์ร่วมกัน
คุ ณสั งเกตการณ์ : การเสวนามี ความหลากหลายด้านประสบการณ์ เพื่อนําข้อมูลจาก
ประสบการณ์ที่ได้พบในวิถีชีวติ โดยมีขอ้ เท็จจริ งแล้วเรามีความแตกต่างหลากหลาย ในการอยูก่ นั สันติ
สุ ข เราไม่น่ามีปัญหาในความแตกแยก มีเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่มาสร้างความแตกแยก จากการที่เรา
มีความหลากหลายของศาสนาและความสุ ขร่ มเย็นเพื่อจรรโลงความร่ มเย็นได้
ผู้เข้ าร่ วมอืน่ ๆ :
เพิม่ เติม : อัลกุรอ่านเป็ นวิถีชีวติ ที่สูงสุ ด
: โคกโพธิ์ ปานาเราะ ไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น จึงไม่รู้จะเอาสันติวธิ ี มาแก้อย่างไร
: การละหมาด ในอิสลามให้ความสะดวกกับกิจกรรมละหมาด ในการเดินทางไกล (๘๓ กิโล)
ทางศาสนาให้ยอ่ การละหมาด การเดินทางให้อนุโลมให้รวมการละหมาด มีโอกาสชดเชยไปรวมกับตอนเย็นได้
: เวลาการละหมาด ให้ดูอีกทีวา่ มีกี่รอฮาอัต เวลาจะมีปัญหาตอนแปดโมงเช้า เวลาครอบแล้วแต่
ควบหน้าครอบหลัง
: สิ่ งเวลานี้ สิ่ งที่เราต้องการมากที่สุดให้พุทธ มุสลิมอย่างร่ วมกันมากที่สุด “๑ สายเลือด ๒
ศาสนา” ให้รู้ชาติพนั ธ์ของเรา โดยเราเป็ นคนเดียวกลุ่มเดียวกัน โดยใช้วถิ ีทางการอยูร่ ่ วมกัน ชาติพนั ธุ์ของเราคือ
“คน” ที่ตอ้ งอยูร่ ่ วมกันตรงนี้” เราต้องบูรณาการเข้าหากัน เพื่ออยูร่ ่ วมกันสันติสุข ในการอยูร่ ่ วมกัน
คุณเพิ่ม(กํานันดีเด่นของจังหวัด) : การแก้ปั ญหา ๓ จัง หวัดชายแดนภาคใต้ จากการขอโครงการ
งบประมาณมันมากพอแล้ว โดยคิดจากชาวบ้าน แต่ผใู้ ช้คือคนอื่น เช่น การเลี้ ยงแพะของบจากประชาคม แต่
จัดซื้ อจัดจ้าง คือ รัฐจัดการแบบแยกส่ วน ผล สุ ดท้าย องค์ประกอบของการจัดการที่ได้ ไม่สอดคล้องกัน หลาย
อย่างเราได้แค่ความคิด งานที่ได้กลับไม่เคยประสบผล การจัดการไม่เคยสนใจอย่างจริ งจังเลย ในชุมชนไม่เคย
เข้าถึงการจัดการตรงนี้ เลย กลุ่มเป้ าหมายจริ งๆแทบจะไม่มีเลย อยากขอฝากถึงหน่วยราชการ ติดตามและดูแล
ด้วย ขอเสนออยากให้จดั ทําทําเนียบและเพื่อสร้างเครื อข่ายให้เราด้วย
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ช่ วงที่ ๔
การใคร่ ครวญและถอดบทเรียน
สรุ ปกิจกรรม
เรากําลังทําอะไรกันอยู่ แสดงถึง “จิตอาสา” “จิตสาธารณะ” ใช้เวลา ๒ วันเอเรี ยนรู้ร่วมกัน เพื่อเรี ยนรู้
งานภายนอก เพื่อฝึ กจิตเราด้วย เพราะเราฟังความแตกต่าง ท่ามกลางสภาวะจิตที่น่ิง จุดมุ่งหมาย คือ รักแผ่นดินที่
เราเกิด
พวกเราแต่ละคนจะไปทําอะไรที่เป็ นรู ปธรรม เอาความเป็ นมนุ ษย์มาคุยกัน มาทํางานด้วยกัน เป็ นเพื่อน
กัน เห็นอกเห็นใจกัน เวลา ทํากิจกรรม
เราตอบ ๓ คําถาม ได้อยางไร
๑) เรารู ้สึกอย่างไร
๒) หลังทํารู ้สึกอย่างไร หลังการเรี ยนรู ้เราได้อะไรบ้าง (บทเรี ยน ข้อคิคอะไร)
ทุ ก ค น
เท่ า เที ย มกัน ใน
ความเป็ นมนุษย์
๓) เราจะไปใช้ในชีวติ จริ งได้อย่างไร

: ได้รับความรู ้มากมาย ได้แลกเปลี่ยนความรู ้กนั มีหลายสิ่ งที่ได้กระจ่างวันนี้ ที่ภูมิใจในการที่
เรามา ตั้งใจ “ฟังด้วยใจ” ฟังแล้วอย่ารี บสรุ ป ทําให้เรามองไม่มีความเป็ นมนุษย์มนั จะเกิดแต่ขอ้ เสี ย
: รู ้สึกอบอุ่น ไม่เคยคิดมาก่อนเลย เห็นครั้งแรก ยังเดาไม่เออกแต่ละคนเป็ นอย่างไร รู ้สึกทุกคน
เป็ นพี่น้องกัน หลังจากนี้ ไปเมื่อไหร่ จะเจอกันอีก ที่ได้จากเวทีน้ ี คนเรามีความเหมือนและความต่าง
ความต่า งไม่ วสามารถขี ดกั้นความเป็ นมิ ตร แต่เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุ ข ได้ นํา ไปใช้ไ ด้
อย่างไรบ้าง ทุกสิ่ งทุกอย่างนําไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ในครอบครัวและองค์กรที่เราอยู่ จะนําความรู้ที่ได้
ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์มากที่สุด
: การแก้สถานการณ์ทางภาคใต้ให้เกิดสันติสุข มีแต่รอยยิม้ เหมือนเมื่อก่อน เมืองไทยเมืองแห่ ง
รอยยิม้ เพราะชี วิตมันสั้น เราทําอะไรใครอบครัวบ้าง เราทําหน้าที่ของตัวเองต่อคนอื่นๆรอบข้างดีแล้ว
หรื อยัง ให้ถามตัวเอง เป็ นสิ่ งที่เราต้องกระทํา ถ้าเรากลัวทําแล้วหาผลสําเร็ จได้อยาก จะทําอย่างไรไม่ให้
เกิดความกลัว ถ้ากลัวจะแก้ปัญหาไม่ได้ “ยึดคําว่ าอย่ ากลัว”
: พ่อตัวอย่างแห่งชาติแห่งปั ตตานี เราทํางานชุมชนแล้วขยายต่อไปอีกด้วย และยอมรับในสิ่ งที่
ประสบปั จจุบนั นี้ เราไม่ตอ้ งคิดที่จะละจากสถานที่น้ ี เราต้องสร้างการเรี ยนรู้เพื่อให้อยู่พ้ืนที่ต่อไปได้
อย่างสันติสุข
: เวที น้ ี เป็ นเวที แลก ตอนแรกยัง “งง”ว่าเป็ นเวทีอะไร ชอบการแลกเปลี่ยนเรี บนรู้ ได้ความรู้
หลายๆอย่างๆ จากเกมส์ ที่ได้ จะนําไปใช้ในองค์กรที่เราอยู่ การใช้คาํ พูดที่รุนแรงก็จะลดลงในการ
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
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: ได้ค วามรู ้ ที่ เพิ่ม ขึ้ นของแต่ ล ะศาสนา รู้ ใ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ รู้หลายด้า นๆ ที่จะนํา ไปกลับ ใช้ต่อ คื อ
“โรงเรี ยน” เกี่ ยวกับ “นักเรี ยน” ทําไมเขาทําอย่างนั้น คิดอย่างนั้น เราสามารถช่วยเสริ มช่วยบอกตรงนี้
ได้ สําหรับพุทธสามารถใช้ได้ แต่มีขอ้ สังเกตของนักเรี ยนมุสลิม เช่น รู ปของพระพุทธรู ปจะไม่เอากลับ
บ้าน การู ปทิ้ง อยากฝากให้เขาเรี ยนรู ้ในสิ่ งแตกต่างบ้าง อยากฝากให้ศาสนาอื่นเรี ยนรู้ศาสนาพุทธด้วย
(เข้าใจเพิ่มขึ้น) ไม่ใช้ตอ้ งปรับแก้ตามศาสนาอิสลามมากเกินไป
: ทําให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้น จากครั้งแรกที่ถูกสั่งให้มา ทําให้เข้าใจมากขึ้น รู้สึกสบายใจขึ้น
บทเรี ยนจากครั้งนี้จะเอาไปเสริ มไปขยายผลได้อีกมาก อยากให้ทุกคนมีมิตรไมตรี กนั ต่อไป
: ตั้ง แต่ไ ด้รับ เชิ ญ ก็คิ ดอยู่ว่า จะมาดี ห รื อไม่ แต่ พ อมาแล้วก็ รู้สึ ก เข้า ใจเพิ่ ม มากขึ้ น สิ่ ง ที่
ประทับใจมากที่สุด คือได้ฟังว่าพระสงฆ์ได้ช่วยมุสลิมไปประกอบพิธีฮจั ย์ที่เมกกะ ทั้งที่อิสลามเองบาง
คนก็ไม่ได้ช่วยเหลือกันถึงขนาดนี้
: มีนาค ๒ ตัว ให้ลงหาปลา สุ ดท้ายมาหาหมาจิ้งจอกมาตัดสิ น ขนาดเราอยูใ่ นพื้นที่เอง แต่ให้
คนอื่นมาแก้
: รู ้สึกดีใจที่ได้เข้าร่ วมโครงการนี้ รู ้จกั พี่ๆ ต่างศาสนิก ปั ญหาของเราเราต้องร่ วมกันแก้
: รู ้สึกดีใจได้รู้จกั ทุกท่านมากขึ้น ได้รับรู้การดําเนินการของวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน มีอะไรบ้างที่
จะนําไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อไป สามารถนําไปใช้ต่อต่อไปได้ และเราก็จะทําเป็ นตัวเองด้วย เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์และสิ่ งดีๆที่ผา่ นมา
: รู ้ สึ ก บางครั้ งก็ภูมิ ใ จ ประทับใจ บางครั้ งก็หนัก ใจบ้า ง เราต้องนํา ศาสนามาใช้ (เป็ นเรื่ อง
ละเอียดมาก) เรื่ องศาสนา (การดําเนินชีวิตหรื อวิถีชีวิตของเรา) อยากให้ทุกท่านนําศาสนามาปฏิบตั ิทุก
วิถีทาง ทั้ง การเมือง การปกครอง การดําเนิ นชี วิต แน่ นอนการเอาศาสนามานํา “สันติสุข” แน่ นอน
อยากให้ศาสนาเป็ นส่ วนการปฏิ บตั ิของทุกคน ไม่เฉพาะแค่อิหม่าม พระสงฆ์ เพียงเท่านั้น ออกจาก
พื้นที่ที่แสดงศาสนาก็ตอ้ งปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน หนักใจที่สุด ในคัมภีร์อลั รกุรอาน “อัลเลาะห์ได้ประทาน
ฝนจากฟากฟ้ ามาสู่ พ้ืนพิภพ ถ้าไม่มีฝนพืชมันตาย แต่อลั เลาะห์ได้ประทานฝนจากฟากฟ้ า แต่พ้ืนดิ น
เห็ น พื ช มนุ ษ ย์ท้ งั หลาย ตายและฟื้ นชี พ อี ก ครั้ ง อิ ส ลามไม่เ บื่ อ นรกและสวรรค์ ขึ้ น อยู่ก ับ ความดี
ทั้งหมด”
: มาที่น้ ีได้แนวคิดพอสมควร ได้ประสบการณื การเรี ยนรู้ตรงนี้ การทําให้เกดสันติสุขในชุ มชน
มีนยากพอสมควร เพราะมุมมองไม่เหมือนกันจะสามารถหลอมรวมกันได้ กลับไปจะพยยามทําให้
ชุมชนเป็ นสันติสุขให้ได้
: ได้ความรู ้เยอะ การเป็ นผูฟ้ ังที่ดี รู ้สึกว่าเราต้องไปพัฒนาหมู่บา้ น “ต้องพัฒนาหมู่บา้ นเราก่อน”
อันดับแรกเริ่ มที่ตวั เรา ครอบครัวเรา และต่อไปคือ หมู่บา้ น”
: ได้รับ ประโยชน์ เยอะ การอบรมเสวนาหลายครั้ ง เราไม่เคยนํา เรื่ อ งศาสนามาพูด กัน แต่
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวโยงศาสนามาเกี่ยวข้องไม่กล้าพูดโกรธจะเกิดปั ญหา แต่วนั นี้เปิ ดใจกว้างให้ได้
ถามได้ซกั ถามกันมากขึ้น (เกิดการเปิ ดใจ) สิ่ งที่ไม่รู้ ไม่ทราบก็สามารถนําไปใช้ ไปปฏิบตั ิได้
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: ความรู ้ สึก ได้รับ บทเรี ย น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ หลายๆประสบการณ์ เพราะแต่ ล ะท่ า นมี
ประสบการณ์มากกว่าบทเรี ยนหนึ่ งเล่ม เรื่ องศาสนาได้เพิ่มความรู้ตรงนี้ไปปฏิบตั ิได้ถูกต้อง ประทับใจ
มากการที่ พ ระสงฆ์เสี ย สละเงิ นไปเมกกะ เป็ นจุ ดสุ ดยอดของความมนุ ษ ย์ สิ่ ง ที่ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
นําไปใช้ในครอบครัวสังคม และชี วิตประจําวัน เราอยากให้วิทยากรทําโครงการสู่ สังคมที่เดือดร้ อน
ในพื้ นที่ สี แ ดง “การสถานฉันท์” ทํา ไมต้อ งให้ค นกรุ ง เทพมาสมานฉันท์ ทํา ไมคนในชุ ม ชนจะได้
สมานฉันท์เองไม่ได้
: การประชุ มครั้งนี้ เป็ นประโยชน์ เห็นว่าศาสนาเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็ นสิ่ งที่สําคัญมาก
เราจะไปพื้นที่สีแดงได้อย่างไร เราจะเอาอะไรมาใช้ในชีวติ ประจําวัน (ทรายขาวใช้มาแล้ว)
: ได้ความรู ้ เราต้องพึ่งพากันและกัน เป็ นบทเรี ยนที่มีคุณค่าเหลือเกิน อยากให้สันติสุขอยากให้
กลับมาอีกครั้ง ได้บทเรี ยน ได้ความรู้ “การฟั งด้วยใจ” อย่าด่วนสรุ ป ทุกความคิดมีคุณค่า อยากฝากไว้
อยากให้ประเทศชาติเราเป็ นประเทศชาติที่สงบ เราเป็ นมนุษย์ให้ใช้ชีวิตที่มีคุม้ ค่า อย่านัง่ ดูดาย “ส่ วนใด
เจ็บ ส่ วนเราก็เจ็บไปด้วย” อยากให้พวกเราคิดและนําไปปฏิบตั ิให้ยดึ มัน่ กันต่อไป
: สิ่ งที่ได้จากการประชุ ม มองประเด็นปั ญหาที่เกิดขึ้น เรามุ่งที่แก้ปัญหาตรงนี้ ปั ญหาปกติที่อยู่
ข้างหลังเราลืมไป เช่น ปั ญหายาเสพติด เพราะเยาวชนต่อไปจะเป็ นปั ญญาชนที่ดีต่อไป และพฤติกรรม
ลูกหลานด้วย เชื่ อว่าทุกหน่วยงานได้ขอ้ มูลมาเยอะนําไปปฏิบตั ิต่อไปด้วย ประทับใจ “นิ ทาน การเกิ ด
นาค ๒ ตัว” ศาสนาไม่ใช่สร้างปั ญหาให้ ๓ จังหวัดเลย
: มีปัญหากับลูกหลาน ปั ญหาเรื่ องยาเสพติดอันดับแรก ศาสนาไม่ใช่ ปัญหาของเหตุการณ์เลย
จะเอาเรื่ องนี้ไปคุยกันในชุมชน มาใช้ในเวที
: ขอบคุณที่ทาํ ให้เรามาพบกัน ได้ขอ้ คิด ศาสนาคือเสาแรกของมนุษย์ ให้ศาสนาในวัยเด็ก อย่า
ละเมิดในวัยเด็ก ปั ญหายาเสพติดเป็ นปัญหาของเรา อยากให้ชุมชนเราเป็ นคนแก้ เช่น อบต. เยาวชนต้อง
ให้ความรู ้ ศาสนา เพื่อให้อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
(ผูใ้ หญ่เพิ่ม ปานาแระ) : ปั ญหาที่เกิดขึ้น ต้องเพิ่มจํานวนมากขึ้น (ปั ญหามันกว้าง พื้นที่มนั
กว้าง) ควรมีกระบวนการที่ตาํ บลเป็ นคนจัดการเอง ต้องให้ชุมชน ตําบลต้องแก้ปัญหาของตนเอง เพื่อ
แก้ปัญหาของตนเอง อยากต่ออีกสักคืน (เพื่อคุยกันแก่ปัญหา) เพื่อดูเป้ าหมายของปั ญหา
: มาสองวัน ถามว่ามีความรู ้สึกอย่างไร เมื่อวานกับวันนี้ ต่างกัน ณ ตอนนี้ เหมือนเป็ นพี่นอ้ ง ไม่
อยากกลับบ้าน
: ดีใจที่มาสองวัน ประทับใจ ได้วิชาความรู้กลับไปประชุมกับผูใ้ หญ่บา้ น ผูน้ าํ ศาสนา คนไทย
พุทธอิสลามเพื่ออยูก่ นั ได้โดยไม่มีปัญหา
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: คํากลอน
“พีน่ ้ องพุทธ
มุสลิม
ต้ องยิม้ ได้
ถ้ าร่ วมใจ
ช่ วยกัน
แก้ปัญหา
สั กวันหนึ่ง
สุ ขสดชื่น
ต้ องคืนมา
พวกเราอย่ า
ย่อท้อ
สู้ ต่อไป
คิดต่ างกัน
คิดได้
ไม่ เห็นแปลก
อย่ าแตกแยก
มาสมัคร
รักกันใหม่
แก้ ปัญหา
ปัตตานี
อยู่ทใี่ จ
เราใช่ ใคร
พีน่ ้ องกัน
ทั้งนั้นเลย”
ผู้แต่ ง : คุณนุสนธิ์ เจือจันทน์
วงเสวนาฯ ปัตตานี ๖-๗ มิ.ย.๕๒ จากแรงบันดาลใจจากสถานการณ์ฯ
: โชคดี ที่ ไ ด้เ ข้า ใจ ได้ป ระโยชน์ จ ากการเสวนาครั้ งนี้ มาก ถ้ า จริ งใจมาช่ ว ยกั น เอา
ประสบการณ์นาํ ไปแก้ไขปั ญหาตรงนี้
สรุ ป ศาสนาไม่ใช่สาเหตุ แต่มีคนเอาศาสนามาสร้างปั ญหานั้นเอง

การสานเสวนา “ชุมชนศาสนเสวนา” 6-7มิย.52 ณ ปัตตานี(ศิริพร7มิย52)

30

