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คาํนํา 

 

การดาํเนินงานของโครงการฝึกอบรมวทิยากรสานเสวนา(Training for Trainers on Dialogue) 

ไดร้บัการสนบัสนุนจากศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล มาตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ๒๕๔๘ ถงึ

เดอืนกมุภาพนัธ ์๒๕๔๙ โครงการไดด้าํเนินกจิกรรมในส่วนของการฝึกอบรมวทิยากรสานเสวนา การอบรมการ

สานเสวนาใหแ้ก่คณะต่างๆ รวมท ัง้การจดัพมิพคู่์มอืสานเสวนาฉบบัพกพา และการดาํเนินการจดัทาํคู่มอื

ประกอบการสานเสวนาและตาํราสานเสวนาตามความทราบแลว้นัน้ 

กจิกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ไดร้บัความร่วมมอืและการสนบัสนุนจากผูเ้ขา้ร่วมการอบรมทกุท่าน

และหน่วยงานต่างๆ ท ัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ที่ช่วยเผยแพร่และตระหนกัถงึความสาํคญัของกระบวนการสาน

เสวนาทีจ่ะสามารถนาํไปใชแ้กป้ญัหา บรรเทาความรุนแรงโดยการนาํไปปรบัใชใ้หเ้หมาะแก่สถานการณ์ของตน  

 โครงการฯ ใคร่ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.โคทม อารยีา ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิี 

มหาวทิยาลยัมหดิล ทีก่รุณาใหค้าํแนะนาํทีเ่ป็นประโยชนแ์ละการสนบัสนุนการจดัการสานเสวนาเป็นอย่างยิง่ 

 โครงการฯ ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัมหดิล และพีน่อ้งผูเ้ขา้ร่วมการอบรมการสานเสวนาทกุคร ัง้ที่ไดใ้ห ้

ความร่วมมอืและขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนต่์อการพฒันากระบวนการสานเสวนาต่อไป 

 สุดทา้ยโครงการฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการดาํเนินงานทกุท่าน และคุณ

ดวงหทยั ชาตพิทุธกิุล เลขานุการศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีและกระบวนกรจากเสมสกิขาลยั คุณพลูฉว ี

คุณปรดีา เรอืงวชิาธร และคุณสมฤด ีดวีรรณวงศ ์จากมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณร์าชวทิยาลยั ตลอดจน

นอ้ง-พี ่เจา้หนา้ที่ทกุท่านของศูนย ์รวมท ัง้คุณจตพุร ไชยทองศรี ผูช่้วยประจาํโครงการทีช่่วยเหลอืงานอย่างแขง็

ขนัเสมอมา 

 

 โครงการฝึกอบรมวิทยากรสานเสวนา(Training for Trainers on Dialogue) 

 ผศ.ดร.ปารชิาด สุวรรณบุบผา 

  วนัที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๔๙ 
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สรุปการดําเนินงาน 

 
โครงการฝึกอบรมวทิยากรสานเสวนา(Training for trainers on Dialogue) ไดร้บัการสนบัสนุนจาก

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิี มหาวทิยาลยัมหดิล เพือ่จดัฝึกอบรมการเป็นวทิยากรกระบวนการสานเสวนา 
และเพือ่เป็นการเผยแพร่ความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการเตรยีมการสานเสวนาใหก้บับคุลากรในแวดวงต่างๆ 
อาท ิทหาร ตาํรวจ ขา้ราชการ ผูน้าํชาวบา้น ผูน้าํศาสนา นกัศึกษา และนกัจดัรายการวทิยุ ใหม้คีวามเขา้ใจใน

กระบวนการสานเสวนาอนัจะนาํไปสู่การเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั ตลอดจนการทาํความเขา้ใจ ยอมรบั เคารพใน

ความต่างที่หลากหลายในดา้นเชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ ซึง่กระบวนการสานเสวนาจะเป็นท ัง้เครื่องมอื และวธิกีาร

ในการสรา้งเสรมิแนวทาง “สนัติวธิ”ี ใหก้บักระบวนการขบัเคลือ่นพลงัของสงัคมไทย ในสถานการณ์ทีภ่าคส่วน

หน่ึงของสงัคมตอ้งเผชญิกบัเหตุการณ์ความรุนแรง ตลอดจนความขดัแยง้ในระบบของความสมัพนัธร์ะหว่าง

มนุษยก์บัมนุษย ์รวมถงึการสูญเสยีชวีติและทรพัยส์นิทีจ่ะนาํมาซึง่การสูญเสยีภาวะความม ัน่คงของชวีติในการ

ดาํรงตนไดอ้ย่างปกติสุข ฉะนัน้การหนัหนา้เขา้หากนั เผชญิหนา้กนั ใหก้ารยอมรบัในความต่างทางความคิด 
ความเชื่อ จะเป็นการเปิดพื้นทีแ่ห่งการเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั เคารพในความต่างทีอ่าจเหมอืนกนัไดอ้ย่าง

ปราศจากอคติ ทีก่ระบวนการสานเสวนาไดเ้ขา้ไปช่วยคลีค่ลายสถานการณค์วามรุนแรงในเหตุการณค์วาม

รุนแรงใน ๓ จงัหวดัชายแดนใตไ้ดอ้กีรูปแบบหน่ึง  
 
ดงัทีโ่ครงการฝึกอบรมวทิยากรสานเสวนา ไดด้าํเนินกจิกรรมมาตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม ๒๕๔๘ ถงึ

เดอืนกมุภาพนัธ ์๒๕๔๙ ไดจ้ดักจิกรรมการสานเสนาร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน จดัการฝึกอบรม

สานเสวนาใหก้บัหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ ดงักจิกรรมต่อไปน้ี 
 
กจิกรรมที่ ๑ การอบรมวทิยากรสานเสวนา จดัร่วมกบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต

ปตัตานี เพือ่จดัอบรมวทิยากรสานเสวนาใหก้บัขา้ราชการทหาร ตาํรวจ นกัวชิาการ ผูน้าํศาสนา ผูน้าํชมุชน 
นกัศึกษาในพื้นทีส่ามจงัหวดัชายแดนใต ้เพือ่สรา้งความเขา้ใจและส่งเสริมการใชก้ระบวนการสานเสวนาในการ

แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้  
 
กจิกรรมที่ ๒ การประชมุประสานความร่วมมือผูนํ้าศาสนา เรื่อง บทบาทของศาสนิกในการสรา้ง

ความสมานฉนัท ์เพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูน้าํศาสนาพทุธ และศาสนาอสิลามในสามจงัหวดั

ชายแดนใต ้และนาํขอ้หารอื ผลของการประสานความร่วมมอืทีไ่ดป้ระกาศเป็นเจตจาํนงร่วมกนัระหว่างผูน้าํท ัง้

สองศาสนา จดัร่วมกบัคณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ(กอส.) กองอาํนวยการเสริมสรา้ง

สนัตสุิขจงัหวดัชายแดนใต(้กอ.สสส.จชต.) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี และศูนยศึ์กษา

และพฒันาสนัตวิธิี มหาวทิยาลยัมหดิล 
 



 

 ๔ 

กจิกรรมที่ ๓ การอบรมการสานเสวนา ผูห้ญิงกบัการสานเสวนา ใหก้บักลุม่ผูน้าํสตรีฯ ไดรู้จ้กั

กระบวนการสานเสวนาใหส้ามารถนาํไปใชใ้นการจกัการกบัปญัหาความขดัแยง้ต่างๆ  รวมท ัง้ใหส้ามารถนาํ

กระบวนการสานเสวนาไปเผยแพร่ต่อได ้และยงัช่วยเสรมิสรา้งพลงัและศกัยภาพของผูน้าํสตรอีีกทางหน่ึง ซึง่

กจิกรรมน้ีทางโครงการไดร้บัเชิญจากมลูนิธฟิรดีรคิ แอแบรท์ (FES) เชญิให ้ผศ.ดร.ปารชิาด สุวรรณบุบผา 
และคุณดวงหทยั บูรณเจรญิกจิ เป็นวทิยากร  

 
กจิกรรมที่ ๔ สานเสวนาเพือ่แกป้ญัหาความเดือดรอ้นของชาวบา้นควนโนร ี: ปญัหาขยะ เพือ่

แกป้ญัหาความขดัแยง้ระหว่างชาวบา้นควนโนรี กบัเทศบาลนาประดู่ ซึง่ไดเ้ปิดเวทใีหก้บัชาวบา้นและตวัแทน

เทศบาลนาประดู่ไดแ้ลกเปลีย่นพดูคุยกนั รบัฟงัซึง่กนัและกนัถงึปญัหาและความเดอืดรอ้นทีแ่ต่ละฝ่ายไดร้บั 
ตลอดจนหาแนวทางการแกไ้ขปญัหาร่วมกนั ซึง่ไดร้บัความร่วมมอืจากจากหน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน ม ี
ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิี มหาวทิยาลยัมหดิล โครงการพฒันาเครอืขา่ยภาคประชาสงัคมในการส่งเสรมิ

และคุม้ครองสทิธมินุษยชนเพือ่สุขภาวะของบคุคลและชมุชน มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาติ ตลอดจนบคุลากรใน

หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ขา้มาร่วมเป็นทีป่รกึษาในดา้นกฎหมาย นกักฎหมาย นกัสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
 
กจิกรรมที่ ๕ เวทนีโยบายสาธารณะ มหาวทิยาลยัมหิดล “ศาสนาพทุธ-อสิลาม : ความรุนแรงและ

ความสมานฉนัท”์ เพือ่มุง่เสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างศาสนาในการหาทางออก ตลอดจนแนวทางในการ

ยุตคิวามรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และเปิดเวทใีหก้บัสาธารณชนไดเ้รยีนรูแ้ละรบัฟงัมมุมองของ

ศาสนาเรื่องความรุนแรงและความสมานฉนัท ์ซึง่มหีลายหน่วยงานภายใตม้หาวทิยาลยัมหดิล และองคก์รอสิระ 
และหน่วยงานภาครฐั ประกอบดว้ย คณะสงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร ์ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิี 
สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพือ่การพฒันาชนบท วทิยาลยัศาสนศึกษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร

ศาสตร ์คณะกรรมการอิสระเพือ่ความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ(กอส.) มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาติ สาํนกังานกองทนุ

สนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ(สสส.) กรมกจิการพลเรอืนทหาร กองบญัชาการทหารสูงสุด  
 
กจิกรรมที่ ๖ การสานเสวนาพลงัชมุชนสมานฉนัท ์ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิี 

มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัโครงการดบับา้นดบัเมอืง และหน่วยงานเฉพาะกจิ ๓๖ (ฉก ๓๖) ไดจ้ดัใหม้กีาร

อบรมการสานเสวนาพลงัชมุชนสมานฉนัทข์ึ้นเพือ่เป็นการมุง่เผยแพร่ ส่งเสริมความเขา้ใจกระบวนการสาน

เสวนา เพือ่นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการปญัหาความขดัแยง้ สะสางเรื่องทีไ่มส่บายใจเพือ่สรา้งความสมัพนัธ์

แบบใหมท่ีจ่ะเรียนรูแ้ละเขา้ใจกนัมากยิง่ขึ้นในกลุม่เพือ่นร่วมงาน และในชมุชน ในการสานเสวนามผูีท้ีเ่คยผ่าน

การฝึกอบรมวทิยากรสานเสวนามาร่วมเป็นวทิยากรนนาํกระบวนการสานเสวนาประกอบดว้ย อาจารยอ์ารผีนั 
เทพลกัษณ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษานราธวิาส เขต ๑  อาจารยส์มเจตน ์นาคเสร ีอาจารย ์
อสุมาน ราษฎรนิ์ยม จากวทิยาลยัอสิลามศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์วทิยาเขตปตัตานี และคุณ 
ซารฟีาห ์เจะ๊มะ 



 

 ๕ 

กจิกรรมที่ ๗ การอบรมการสานเสวนาสาํหรบันักจดัรายการวทิยุสว่นกลาง กจิกรรมที่ ๘ อบรมการ

สานเสวนานักจดัรายการวิทยุ ภาคภาษามลายูในสามจงัหวดัภาคมใต ้และกจิกรรมที่ ๙ การอบรมการสาน

เสวนานักจดัรายการวทิยุ ภาษาไทยในสามจงัหวดัภาคใต ้เป็นการเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการ

สานเสวนาใหก้บันกัจดัรายการวทิยุทหารส่วนกลาง เพือ่นาํไปปรบัใชก้บัการจดัรายการวทิยุในการสรา้งความ

เขา้ใจอนัดแีละความสมานฉนัท ์ระหว่างประชาชนสามจงัหวดัภาคใตแ้ละชาวไทยภาคอื่นๆ ซึง่รายการวทิยุเป็น

สือ่มวลชนแขนงหน่ึงทีม่อีทิธพิลทางความคิดต่อผูฟ้งัจาํนวนมาก การนาํกระบวนการสานเสวนาเขา้ไปใชใ้นการ

จดัรายการวทิยุจะช่วยเปิดพื้นทีใ่นการสือ่สารสองทางมากขึ้น จดัโดย ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัติวธิ ี
มหาวทิยาลยัมหดิล คณะสงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 

 
กจิกรรมที่ ๑๐ เวทสีานเสวนา เรื่อง กระบวนการมีสว่นร่วม และแกไ้ขปญัหาโดยสนัตวิธิี เพือ่แกไ้ข

ปญัหาความขดัแยง้ระหว่างนิคมสรา้งตนเอง อาํเภอโคกโพธิ์ ทีถ่มทีรุ่กล ํา้เขา้ไปในเขตป่าชมุชน และชาวบา้นผู ้

อาศยัประโยชนจ์ากป่าชมุชน ในเวทดีงักลา่วไดส้รา้งความเขา้ใจในเรื่องราวของปญัหา สาเหตุ ผลกระทบ และ

ไดฟ้ื้นฟูความสมานฉนัทซ์ึง่ไดน้าํไปสู่ความร่วมมอืในการแกไ้ขปญัหาร่วมกนั จดัร่วมกบั โครงการพฒันา

เครอืขา่ยภาคประชาสงัคมในการส่งเสริมและคุม้ครองสทิธมินุษยชนเพือ่สุขภาวะของบุคคลและชมุชน มลูนิธิ

สาธารณสุข และศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิี มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
 กจิกรรมที่ ๑๑ สานเสวนาชมุชนสมัพนัธ ์“ความรุนแรงในสามจงัหวดัภาคใต ้: ปญัหาและ

ทางออก” กจิกรรที่ ๑๒ ความเขา้ใจและการเตรยีมตวัที่เหมาะสมเพือ่เขา้สูก่ารสานเสวนา(Dialogue) ศูนย์

ศึกษาและพฒันาสนัตวิธิี มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบั มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี เป็นการ

อบรมใหก้บักลุม่นกัวชิาการ ขา้ราชการทหาร ตาํรวจ ใหไ้ดท้าํความรูจ้กัและเรยีนรูก้ระบวนการสานเสวนา

เพือ่ใหส้ามารถนาํไปถ่ายทอด ตลอดจนใชใ้นการปฏบิตัิหนา้ที่ และเพือ่ฝึกทีจ่ะเป็นวทิยากรกระบวนการสาน

เสวนาในอนาคต 
 
 ซึง่การจดักจิกรรมดงักลา่วทีเ่ป็นกจิกรรมของโครงการฯ และที่ทางโครงการฯ ไดร้บัเชิญใหเ้ป็นองคก์ร

ร่วมจดั ซึง่ ผศ.ดร.ปารชิาด สุวรรณบุบผา ไดร้บัเชิญเป็นวทิยากรกระบวนการเสวนาในกจิกรรมต่างๆ ขา้งตน้ 
 

 จากความสาํคญัในการดาํเนินกจิกรรมพบว่า สงัคมท ัว่ไปมคีวามหลากหลาย ทกุคนต่างมฐีานคติ 
ความคิด ความเชื่อ ในแบบและมมุมองของตนเอง สิง่ทีเ่ราเชื่อนัน้ถกูสุด ดสุีด การนาํกระบวนการสานเสวนา

มานาํเสนอต่อสงัคมจงึเป็นกระบวนการหน่ึงที่ทาํใหค้นคุยกนัไดอ้ย่างมคีวามสุขบนความแตกต่าง โดยอาศยั

กระบวนการการฟงัอย่างลกึซึ้ง ฟงัตนเอง ฟงัคนอื่น และฟงัความเงยีบเพือ่ใหเ้ขา้ใจตนเองอนัเป็นภาพสะทอ้น

หรอืกระจกเงาใหเ้ราไดห้นักลบัเขา้ไปทาํความเขา้ใจและเรยีนรูต้นเองจากภายในมากขึ้น การไดย้นิท ัง้เสยีงของ

ตนเองและเสยีงของคนอื่นจะสรา้งใหเ้กดิการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างมนุษยก์บัมนุษย ์ซึง่จะนาํไปสู่การตรวจสอบ

ภายใน(จติใจ) และขดัเกลาพฤตกิรรมการแสดงออกทางวาจาของคนอย่างเป็นอตัโนมตัิ ซึง่นบัเป็นหน่ึงหวัใจ



 

 ๖ 

หลกัของกระบวนการสานเสวนา อนัจะนาํไปสู่การเปลีย่นแปลงฐานคติ ทีอ่ยู่บนฐานของการยอมรบักนัและกนั

อย่างเท่าเทยีมกนั อนัจะนาํไปสู่สงัคม “สนัตสุิข” ทีเ่ราปารถนา ดงัทีม่ารก์าเร็ต วตีเลย ์กลา่วไวว้่า “การสนทนา

เป็นโอกาสของการมาพบปะกนัอย่างเท่าเทยีม ไม่ใช่มาพบปะกนัตามสถานภาพหรือบทบาท สิง่ทีท่าํใหเ้ราเท่า

เทยีมกนั ประการแรกคือเราเป็นมนุษยด์ว้ยกนั เหตผุลทีส่องเพราะว่าเราตอ้งการในกนัและกนั ไมว่่าอะไรก็

ตามทีเ่รารูอ้ยู่แลว้ นัน่ยงัไมเ่พยีงพอ เราไมเ่คยรูส้กึเพยีงพอทีจ่ะไดเ้หน็ท ัง้หมดหรือองคร์วมครัง้แลว้ครัง้เลา่ 

และเราไม่สามารถเหน็ท ัง้หมดไดต้ามลาํพงั บางคนเหน็บางอย่าง ซึง่พวกเราทีเ่หลอือยู่อาจจะตอ้งการ” สุนทรีย

สนทนา, วศิิษฐ ์วงัวญิ�ู  
 

โครงการอบรมวทิยากรสานเสวนา 
ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

วนัที ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๗ 

สารบญั 

   

หนา้ 

 

คาํนาํ 

บทสรุปการดาํเนินงาน 

โครงการฝึกอบรมวทิยากรสานเสวนา            ๑ 

การอบรมวทิยากรสานเสวนา             ๒ 

การประชมุประสานความร่วมมอืผูน้าํศาสนา “บทบาทของศาสนิกในการสรา้งความสมานฉนัท”์            ๒๔ 

การอบรมสานเสวนา ผูห้ญงิกบัการสานเสวนา                                                                ๓๕ 

สานเสวนาเพือ่แกป้ญัหาความเดือดรอ้นของชาวบา้นควนโนร ี: ปญัหาขยะ      ๕๒ 

เวทนีโยบายสาธารณะมหาวทิยาลยัมหดิล          ๖๖ 

“ศาสนาพทุธ - อสิลาม : ความรุนแรงและความสมานฉนัท ์

การสานเสวนาพลงัชมุชนสมานฉนัท ์          ๘๒ 

การอบรมการสานเสวนาสาํหรบันกัจดัรายการวทิยุส่วนกลาง       ๙๒ 

การสานเสวนานกัจดัรายการวทิยุ ภาคภาษามลายูในสามจงัหวดัภาคใต ้    ๑๐๔ 

การสานเสวนานกัจดัรายการวทิยุ ภาคภาษาไทยในสามจงัหวดัภาคใต ้     ๑๐๙ 

การสานเสวนาเรื่อง “กระบวนการมีสว่นร่วมและแกไ้ขปญัหาโดยสนัตวิธิี”     ๑๑๐ 

สานเสวนาชมุชนสมัพนัธ ์“ความรุนแรงในสามจงัหวดัภาคใต ้: ปญัหาและทางออก”    ๑๑๔ 

ความขา้ใจและการเตรยีมตวัที่เหมาะสมเพือ่เขา้สูก้าร “สานเสวนา”(Dialogue)                       ๑๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๘ 

โครงการ ฝึกอบรมวทิยากรการสานเสวนา 

(Training for Trainers on Dialogue) 

 

๑. หลกัการและเหตผุล 

สืบเน่ืองมาจากสถานการณ์ความรุนแรงในสามจงัหวดัชานแดนภาคใต ้อนัมสีาเหตุมาจากเงือ่นไข

ปจัจยัหลายประการ ความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม ภาษา และศาสนา ก็อาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทาํใหเ้กิดความ

เขา้ใจผดิ  ความบาดหมาง  และความไม่ไวเ้น้ือเชื่อใจจนกระท ัง่กลายเป็นความหวาดระแวงระหว่างเจา้หนา้ที่

ของรฐั  ขา้ราชการและประชาชนท ัง้ชาวไทยพทุธและมสุลมิ 

การเสวนา   เป็นการเรยีนรู ้ เพือ่เขา้ใจความแตกต่างหลากหลาย เป็นท ัง้ “เครื่องมอื” และ “วธิีการ” 

ในการเสริมสรา้ง “สนัติวธิี” แบบหน่ึงดว้ยท่าททีี่ผูน้าํมจีุดยนืต่างกนั “ฟงั” และสรา้งความสมัพนัธอ์ย่างใหม่ที่

จะเรยีนรูแ้ละเขา้ใจผูอ้ื่นมากขึ้น 

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัติวธิีไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัในการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจดงักล่าว  จึงได ้

จดัการฝึกการอบรมเพื่อเตรียมการสู่การสานเสวนา โดยไดจ้ดัการฝึกอบรมทหาร ตาํรวจ ขา้ราชการ ผูน้ํา

นกัศึกษา ผูน้าํชมุชน ผูน้าํศาสนา และนกัจดัรายการวทิยุ มาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้นัน้ 

เพือ่ใหก้ารอบรมและการเผยแพร่ความรู ้   ความเขา้ใจและทกัษะในการเตรียมการสานเสวนา   เพื่อ

การนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริงประสบผลสาํเร็จ   และสามารถนาํไปใชไ้ดม้ากขึ้น   ศูนย ์ฯ จึงดาํริใหจ้ดัการ

ฝึกอบรมผูน้ําหรือผูท้ี่จะสามารถถ่ายทอดความรู ้ ความเขา้ใจ  เรื่องสานเสวนาดงักล่าวในหมู่บุคคลและ

ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัความขดัแยง้และความรุนแรง โดยศูนยฯ์ จะจดัทาํคู่มือการทาํสานเสวนา  ชุดฝึกอบรมอนั

ประกอบดว้ยแผนการสอน/การอบรม พรอ้มสื่อและอุปกรณ์ประกอบการอบรมในรูปของซีดี และเอกสาร

ประกอบการสอนฉบบัสมบูรณใ์นรูปของหนงัสอืในโอกาสต่อไป 

 

๒. วตัถปุระสงค ์

๑. เพือ่อบรมวทิยากรผูท้ีจ่ะถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจเรื่องสานเสวนา 

๒. เพือ่ผลติคู่มอืสาํหรบัผูเ้ขา้อบรมและสาํหรบัวทิยากรเรื่องการสานเสวนา 

๓. เพื่อการเรียนรูร่้วมกนัท ัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ เพื่อช่วยลดปญัหาความรุนแรงภาคใต ้โดยผ่าน

กระบวนการสานเสวนา ซึง่จะใชส้าํหรบัผูเ้ขา้อบรมและสาํหรบัวทิยากร  

๔. เพือ่ใหรู้ว้ธินีาํกระบวนการสานเสวนามาใชใ้นการลดปญัหาความขดัแยง้และปญัหาอื่นๆ  

 

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั 

๑. สามารถพฒันาบคุลากรใหส้ามารถความเขา้ใจ  และเผยแพร่ความรู ้   ความเขา้ใจเรื่องสานเสวนาแก่

ผูอ้ื่นได ้

๒. ผลติชดุฝึกอบรมเรื่องการสานเสวนา ประกอบดว้ยคู่มอื แผนการฝึกอบรม สือ่และอปุกรณก์ารอบรม 



 

 ๙ 

๓. ผลติเอกสารในรูปของหนงัสอืเกี่ยวกบักระบวนการสานเสวนาเป็นภาษาไทยฉบบัสมบูรณ ์  

๔. สามารถเผยแพร่การสานเสวนาใหแ้พร่หลาย อนัเป็นการเรยีนรูเ้พือ่การลดความขดัแยง้ดว้ยสนัตวิธิี 

๕. สามารถนาํกระบวนการสานเสวนาไปใชใ้นการลดปญัหาความขดัแยง้ 

 

๔. ลกัษณะกจิกรรม     

แบง่เป็นกจิกรรมการอบรม  และการผลติชุดฝึกอบรม 

๑. การบรรยายความเขา้ใจเกี่ยวกบักระบวนการและการเตรยีมตวัก่อนการสานเสวนา 

๒. การสาธติ  ข ัน้ตอนการสานเสวนา 

๓. การระดมความคิด กระตุน้การมส่ีวนร่วม อาจไดป้ระสบการณ ์ไดเ้น้ือหากวา้งขึ้นและได ้

มมุมองใหม่ 

๔. บทบาทสมมติ/ฝึกปฏบิตัิในสถานการณค์วามขดัแยง้โดยบทบาทสมมต ิเป็นผูก้ระทาํและ

ผูถ้กูกระทาํ ตอ้งการการปฏบิตัเิช่นไร เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสนัติวธิ ี

๕. การฝึกสอนการสานเสวนา 

๖. การสรา้งชดุฝึกอบรม ข ัน้ตอนและแผนการอบรมในรูปวซีดีี  

๗. การสรา้งเอกสาร ในรูปของคู่มอืและหนงัสอืประกอบกระบวนการสานเสวนา 

 

๕. ผูร้บัผิดชอบอบรมโครงการ    ผ.ศ. ดร. ปารชิาด  สุวรรณบบุผา  

 

๖. องคก์รรบัผิดชอบโครงการ    ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ี มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

๗. ระยะเวลาโครงการ  ๘  เดอืน   (กรกฎาคม ๒๕๔๘ – กมุภาพนัธ ์๒๕๔๙) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๐ 

๙. แผนการดําเนินการ  

 

แผนงาน 

ก.
ค.

 ๔
๘ 

ส.
ค.

 ๔
๘ 

ก.
ย.

 ๔
๘ 

ต.
ค.

 ๔
๘ 

พ.
ย.

๔๘
 

ธ.
ค.

 ๔
๘ 

ม.
ค.

 ๔
๙ 

ก.
พ.

 ๔
๙ 

๑ ประชมุฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง 

๑. ทหาร ตาํรวจ ขา้ราชการดา้นพฒันา อาจารยม์หาวทิยาลยั 

๒. ผูน้าํศาสนา องคก์รเอกชนทีท่าํงานชมุชน 

 

       

๒ คดัเลอืกวทิยากร แบง่ออกเป็น ๓ กลุม่  

๑. ขา้ราชการ/อาจารย ์ไปอบรมขา้ราชการและราษฎร (ประชาสมัพนัธ ์จ. 

ปตัตานี) 

๒. ผูน้าํศาสนา/อาจารย/์ขา้ราชการ ไปอบรมผูน้าํศาสนาพทุธและมสุลมิ  

๓. องคก์ารพฒันาเอกชน/อาจารย/์ขา้ราชการ ไปอบรมผูน้าํชมุชนพทุธและ

มสุลมิ 

 

 

      

๓ ร่างคู่มอืการเรยีนและแผนการสอน  

 

 

 

 

 

     

๔ จดัเตรยีมตน้ฉบบัและพมิพคู่์มอืการเรยีน    

 

     

๕ จดัเตรยีมตน้ฉบบัและพมิพแ์ผนการสอน      

 

    

๖ อบรมวทิยากร ๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘  

 

       

๗ วทิยากรทดลองอบรมและทดลองใชคู่้มอื ครัง้ที ่๑ 

(อบรมใหก้บัขา้ราชการและราษฎร จดัโดยกองประชาสมัพนัธ ์จ.ปตัตานี) 
 

       

๘ วทิยากรทดลองอบรมและทดลองใชคู่้มอื ครัง้ที ่๒ 

(อบรมใหก้บันกัจดัรายการวทิยุ – ขา้ราชการพลเรอืนและความม ัน่คงใน

พื้นที)่ 

 

  

     

๙ วทิยากรทดลองอบรมและทดลองใชคู่้มอื ครัง้ที ่๓ 

(อบรมใหก้บัผูน้าํชมุชน-ศาสนา นกัจดัรายการวทิยุท ัว่ประเทศ ขา้ราชการ) 

     

 

  

๑๐ ประเมนิผลวทิยากรและคู่มอืการเรยีนการสอน        

 

  

๑๑ ปรบัปรุงคู่มอืการเรยีนการสอน      

 

 

 

 

 

  

๑๒ หนงัสอืรวบรวมองคค์วามรูแ้ละประสบการณก์ารสานเสวนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ เตรยีมตน้ฉบบัและจดัพมิพห์นงัสอื        

 

 

 

๑๔ ประชมุฝ่ายเกี่ยวขอ้ง นาํเสนอผล        

 

 

๑๕ เผยแพร่แนวคิด / ประชาสมัพนัธ ์/ เสนอเป็นนโยบายสาธารณะ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๑ 

๑๐. งบประมาณ    

หมายเหต ุ 

๑. ขอ้ ๒. รวมผูท้ีจ่ะเขา้รบัการฝึกอบรมเป็นวทิยากรท ัง้หมด ๓๐ คน แบง่เป็น ขา้ราชการ ๕ คน อาจารย ์๑๐ 

คน ผูน้าํศาสนาพทุธ ๕ คน ผูน้าํศาสนาอสิลาม ๕ คน เจา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชน ๕ คน  

๒. ขอ้ ๕ – ขอ้ ๗ ผูไ้ดร้บัการฝึกอบรมเป็นวทิยากรจะไดไ้ปฝึกสอนใหก้บักลุม่เป้าหมาย ๓ กลุม่โดยแบง่

วทิยากรฝึกสอนออกเป็น ๓ กลุม่ ดงันี้ 

- กลุม่ที ่๑ วทิยากรประกอบดว้ย ขา้ราชการ ๕ คน และอาจารย ์๕ คน อบรมใหก้บั ขา้ราชการและ

ราษฎร จดัโดยกองประชาสมัพนัธ ์จงัหวดัปตัตานี จาํนวน ๒ ครัง้ คร ัง้ละ ๒๓๐ คน  

- กลุม่ที ่๒ วทิยากรประกอบดว้ย ผูน้าํศาสนา ๑๐ คน และอาจารย ์๕ คน นาํการเสวนาใหก้บันกัจดั

รายการวทิยุ – ขา้ราชการพลเรอืนและความม ัน่คงในพื้นทีจ่าํนวน ๒๐ คน 

- กลุม่ที ่๓ วทิยากรประกอบดว้ย เจา้หนา้ทีอ่งคก์รพฒันาเอกชน ๕ คน และอาจารย ์๕ คน อบรม

ใหก้บัผูน้าํชมุชน-ศาสนา นกัจดัรายการวทิยุท ัว่ประเทศ และขา้ราชการจาํนวน ๒๐ คน 

ที่ รายการ จาํนวนเงนิ (บาท) 

งบบคุลากร : ค่าตอบแทน ๑๙๔,๐๐๐ 

๑ ผูช่้วยวจิยั ผูป้ระสานงาน ๘,๐๐๐ บาท X ๑ คน X ๘  เดอืน  ๖๔,๐๐๐ 

๒ ค่าตอบแทนการเขยีน คู่มอืผ◌ู◌้เรยีนการสานเสวนา ๒๐,๐๐๐ 

๓ ค่าตอบแทนการเขยีน แผนการสอนการสานเสวนา ๒๐,๐๐๐ 

๔ ค่าตอบแทนการเขยีนหนงัสอืการสานเสวนาฉบบัสมบูรณ์ ๔๐,๐๐๐ 

๕ ค่าตอบแทนวทิยากรการสานเสวนา ((๒ วนั X ๑ คร ัง้) + (๑ วนั x ๓ คร ัง้))  X ๔,๐๐๐ บาท  ๒๐,๐๐๐ 

๖ ค่าตอบแทนผูช่้วยวทิยากรการสานเสวนา 

 ((๒ วนั X๑ คร ัง้)+(๑ วนั x ๓ คร ัง้))  X ๓ คน  X ๒,๐๐๐ บาท  

๓๐,๐๐๐ 

งบดาํเนินงาน : ค่าใชส้อย ๔๔๔,๐๐๐ 

๑ ค่าจดัพมิพคู่์มอืผูเ้รียนและผูส้อน ๕๐,๐๐๐ X ๒ เลม่  (ฉบบัละ ๕๐๐ เลม่) ๑๐๐,๐๐๐ 

๒ ค่าจดัทาํวซีดี ี๕๐๐ แผ่น  ๒๐,๐๐๐ 

๓ ค่าจดัพมิพห์นงัสอืฉบบัสมบูรณ์  จาํนวน ๒,๐๐๐ เล่ม ๑๐๐,๐๐๐ 

๔ ค่าจดัประชมุประเมนิผล วทิยากรและคู่มอืการเรียนการสอน  ๒๐,๐๐๐ 

๕ ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์นาํเสนอเป็นนโยบายสาธารณะ ๕๐,๐๐๐ 

๖ ค่าใชจ่้ายในการจดัอบรมวทิยากร ๗๐,๘๐๐ บาท X ๑ คร ัง้ ๗๐,๘๐๐ 

๗ ค่าใชจ่้ายในการจดัอบรมทดลองปฏบิตั ิ๔๑,๖๐๐ บาท X ๒ คร ัง้ ๘๓,๒๐๐ 

ค่าวสัดุอปุกรณ์สาํนกังาน   ๑๖,๐๐๐ 

ค่าสาธารณูปโภค (โทรศพัท ์โทรสาร อนิเตอรเ์นต ไปรษณีย)์  ๑๖,๐๐๐ 

                               รวม    (หกแสนเจด็หม่ืนบาทถว้น)  ๖๗๐,๐๐๐ 



 

 ๑๒ 

หมายเหต ุ 

๑. งบดาํเนินงาน ขอ้ ๖ ค่าใชจ่้ายในการจดัอบรม ๑ คร ัง้  

๒. การอบรมวทิยากร ม ีผูเ้ขา้รบัการอบรม ๓๐ คน คณะทาํงาน ๕ คน  รวม ๓๕ คน  

๓. การอบรม ฝึกสอน ๓ คร ัง้  ผูเ้ขา้รบัการอบรม ๒๐ คน วทิยากรฝึกสอน ๑๐ คน คณะทาํงาน ๕ คน รวม ๓๕ คน  

๔. มรีายละเอยีดค่าใชจ่้ายในการอบรม ๒ วนั ๑ คืน สาํหรบัการอบรมวทิยากร (๑๙-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๘)  

  ๑) ค่าทีพ่กั ๙๐๐ บาท X ๑๗ หอ้ง X ๑ คืน    =   ๑๕,๓๐๐ บาท 

  ๒) ค่าอาหาร ๒๐๐ บาท X ๓ มื้อ X ๓๕ คน    =   ๑๕,๗๕๐ บาท 

  ๓) อาหารวา่ง ๔๐ บาท X ๒ มื้อ X ๒ วนั X ๓๕ คน  =   ๕,๖๐๐ บาท 

  ๔) ค่าหอ้งประชมุ ๓,๐๐๐ บาท X ๒ วนั   =   ๖,๐๐๐ บาท 

  ๕) ค่าเช่า LCD ๑,๐๐๐ บาท X ๒ วนั    =   ๒,๐๐๐ บาท  

  ๖) ค่าเดนิทางผูเ้ขา้ร่วมอบรม       =   ๑๒,๐๐๐ บาท 

  ๗) ค่าเดนิทางวทิยากรและผูช่้วย  ๒ คน X ๖,๐๐๐ บาท   =   ๑๒,๐๐๐ บาท  

  ๗) ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็       =   ๒,๑๕๐ บาท 

   รวม        =   ๗๐,๘๐๐บาท 

 

๕. สาํหรบัการอบรมทดลองฝึกนกัฝึกอบรม ๔ คร ัง้ จะอบรมครัง้ละ ๑ วนั สาํนกัประชาสมัพนัธ ์จงัหวดัปตัตานี จะ

เป็นเจา้ภาพจดัให ้๒ คร ัง้  ในวนัที ่๒๕ และ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และ ศพส. รบัผดิชอบค่าใชจ่้าย ๒ คร ัง้   

๑) ค่าทีพ่กั ๙๐๐ บาท X ๒ หอ้ง X ๑ คืน    =   ๑,๘๐๐ บาท 

  ๒) ค่าอาหาร ๒๐๐ บาท X ๑ มื้อ X ๓๕ คน    =   ๗,๐๐๐ บาท 

  ๓) อาหารวา่ง ๔๐ บาท X ๒ มื้อ X ๑ วนั X ๓๕ คน  =   ๒,๘๐๐ บาท 

  ๔) ค่าหอ้งประชมุ ๓,๐๐๐ บาท X ๑ วนั    =   ๓,๐๐๐ บาท 

  ๕) ค่าเช่า LCD ๑,๐๐๐ บาท X ๑ วนั    =   ๑,๐๐๐ บาท  

  ๖) ค่าเดนิทางผูเ้ขา้ร่วมอบรม       =  ๑๒,๐๐๐ บาท 

  ๗) ค่าเดนิทางวทิยากรและผูช่้วย  ๒ คน X ๖,๐๐๐ บาท   =  ๑๒,๐๐๐ บาท  

  ๗) ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็       =   ๒,๐๐๐ บาท 

   รวม        =  ๔๑,๖๐๐บาท 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๓ 

การอบรมวทิยากรสานเสวนา 

วนัที ่๑๙ - ๒๐  กรกฎาคม   ๒๕๔๘ เวลา  ๐๘. ๐๐- ๒๐ . ๓๐ น. 

ณ โรงแรมซเีอส จงัหวดัปตัตานี 

โดย 

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรว์ทิยาเขตปตัตานี 

 

 ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต

ปตัตานีไดจ้ดัใหม้กีารอบรมวทิยากรสานเสวนาแก่ขา้ราชการ ทหาร ตาํรวจ นกัวชิาการ ผูน้าํศาสนา ผูน้าํชมุชน 

ผูน้าํนกัศึกษา ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เพือ่สรา้งความเขา้ใจ และส่งเสรมิการใชก้ระบวนการสานเสวนาใน

การแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ 

การอบรมมขีึ้น ณ โรงแรมซเีอส จงัหวดัปตัตานีโดยไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.ผดุงยศ ดวงมาลา รอง

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขตปตัตานี เป็นประธานเปิดงาน และม ี ผศ. ดร. ปารชิาด 

สุวรรณบุบผา จากศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล เป็นวทิยากรสานเสวนา 

 ประธานคาดหวงัว่าการจดัการอบรมจะทาํใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมสามรถนาํกระบวนการสานเสวนาไปใช ้

ในสถานการณจ์รงิไดอ้ย่างประสบผลสาํเรจ็ เพราะการสานเสวนาเป็นเครื่องมอืการเรยีนรูค้วามแตกต่าง

หลากหลาย ดว้ยท่าททีีม่จีุดยนืต่างกนั แต่ฟงัและเขา้ใจกนัมากขึ้น  

 วตัถปุระสงคใ์นการอบรมในคร ัง้น้ีม ี  ๔ ประการคือ ๑. อบรมวทิยากรผูถ่้ายทอดความรู ้  ๒ . ผลติ

คู่มอืผูเ้ขา้อบรมและวทิยากร  ๓ . เพือ่การเรยีนรูร่้วมกนัท ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ เพือ่ลดปญัหาความ

รุนแรงในภาคใต ้ โดยผ่านกระบวนการสานเสวนา  ๔. เพือ่ใหรู้จ้กัการนาํกระบวนการสานเสวนามาใชใ้นการลด

ปญัหาความขดัแยง้และความรุนแรงอื่น ๆ  

การอบรมเริ่มดว้ยการแนะนาํตวัเพือ่สรา้งความคุน้เคย จากนัน้ ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบบุผา

วทิยากรสานเสวนาไดบ้รรยายทบทวนสาระของการสานเสวนา ว่าการสานเสวนาเป็นการฟงัอย่างลกึซึ้ง โดย ฟงั

ตวัเอง  ฟงัคนอื่น และฟงัความเงยีบเพือ่ใหเ้ขา้ใจสิง่ที่ตนเองฟงั และว่าหวัใจสาํคญัประการหน่ึงของการทาํสาน

เสวนาคือการยอมรบัความแตกต่างหลากหลาย วธิคีิดแบบยอมรบั คือเคารพในตวัตนและความแตกต่างของ

ผูอ้ื่นอย่างทีเ่ขาเป็นเขา  ตอ้งยอมรบัเขา อย่างเขาเป็นเขา ไมเ่อากรอบของเราไปใส่เขา และยอมรบัว่าทางเลอืก 

วถิชีวีติของทุกคน ลว้นมค่ีาในตวัเอง และสามารถทาํใหเ้ขามคีวามสุขได ้

ทัง้น้ีผศ. ดร. ปริชาด สุวรรณบุบผา ยงัชี้ใหเ้หน็ความสาํคญัของวทิยากร ว่าเป็นผูท้าํใหเ้กดิการเรยีนรู ้

กระบวนการสานเสวนาซึง่เป็นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ วทิยากรเป็นผูก้ระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรยีนรู ้ เป็นผูส้อน 

เป็นผูบ้รรยายรวมท ัง้เป็นผูถ่้ายทอดความรู ้ ขณะเดยีวกนัผูส้อนมหีนา้ทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนไปหาความรูไ้ด ้

เพราะฉะนัน้วทิยากรเป็นผูส้อนในขณะเดยีวกนักเ็ป็นผูฝึ้กงานดว้ย  

ผูเ้ขา้อบรมไดร่้วมทาํกจิกรรมเพื่อฝึกการเป็นวทิยากรสานเสวนาทีด่ ี รวมท ัง้แบง่กลุม่ระดมความคิด

จดัสานเสวนาภายใตโ้จทยท์ี่กาํหนด เพือ่ฝึกการใชก้ระบวนการสานเสวนา การสงัเกต การหาเงือ่นไขปจัจยั การ



 

 ๑๔ 

วเิคราะห ์ การแกป้ญัหาเฉพาะหนา้เมือ่เขา้สู่สถานการณ ์  การใชค้าํพดูในการควบคุมสถานการณเ์พราะผูส้าน

เสวนาเป็นผูท้ีอ่ยู่ท่ามกลางความแตกต่างทางความคิดของสองฝ่าย  

        ท ัง้น้ีผูเ้ขา้อบรมต่างเลง็เหน็ประโยชนข์องการอบรม และความสาํคญักระบวนการสานเสวนา และ

ยอมรบัว่า การสานเสวนาน่าจะเป็นหน่ึงของทางออกทีด่ใีนการจดัการกบัปญัหาความขดัแยง้ไมว่่าใน

ระดบัประเทศ ชมุชน หรอืครอบครวั 

            

หลกัการและเหตผุล 

สืบเน่ืองมาจากสถานการณ์ความรุนแรงในสามจงัหวดัชานแดนภาคใต ้อนัมสีาเหตุมาจากเงือ่นไข

ปจัจยัหลายประการ ความแตกต่างทางดา้นวฒันธรรม ภาษา และศาสนา ก็อาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทาํใหเ้กิดความ

เขา้ใจผดิ  ความบาดหมาง  และความไม่ไวเ้น้ือเชื่อใจจนกระท ัง่กลายเป็นความหวาดระแวงระหว่างเจา้หนา้ที่

ของรฐั  ขา้ราชการและประชาชนท ัง้ชาวไทยพทุธและมสุลมิ 

การเสวนา   เป็นการเรยีนรู ้ เพือ่เขา้ใจความแตกต่างหลากหลาย เป็นท ัง้ “เครื่องมอื” และ “วธิีการ” 

ในการเสริมสรา้ง “สนัติวธิี” แบบหน่ึงดว้ยท่าททีี่ผูน้าํมจีุดยนืต่างกนั “ฟงั” และสรา้งความสมัพนัธอ์ย่างใหม่ที่

จะเรยีนรูแ้ละเขา้ใจผูอ้ื่นมากขึ้น 

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัติวธิีไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัในการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจดงักล่าว  จึงได ้

จดัการฝึกการอบรมเพื่อเตรียมการสู่การสานเสวนา โดยไดจ้ดัการฝึกอบรมทหาร ตาํรวจ ขา้ราชการ ผูน้ํา

นกัศึกษา ผูน้าํชมุชน และผูน้าํศาสนา มาเป็นระยะเวลาหน่ึงแลว้นัน้ 

เพือ่ใหก้ารอบรมและการเผยแพร่ความรู ้   ความเขา้ใจและทกัษะในการเตรียมการสานเสวนา   เพื่อ

การนาํไปใชใ้นสถานการณ์จริงประสบผลสาํเร็จ   และสามารถนาํไปใชไ้ดม้ากขึ้น   ศูนย ์ฯ จึงดาํริใหจ้ดัการ

ฝึกอบรมผูน้ําหรือผูท้ี่จะสามารถถ่ายทอดความรู ้ ความเขา้ใจ  เรื่องสานเสวนาดงักล่าวในหมู่บุคคลและ

ผูเ้กี่ยวขอ้งกบัความขดัแยง้และความรุนแรง โดยศูนยฯ์ จะจดัทาํคู่มอืการทาํสานเสวนา  ชุดฝึกอบรมอนั

ประกอบดว้ยแผนการสอน/การอบรม พรอ้มสื่อและอุปกรณ์ประกอบการอบรมในรูปของซีดี และเอกสาร

ประกอบการสอนฉบบัสมบูรณใ์นรูปของหนงัสอืในโอกาสต่อไป 

 

วสิยัทศัน์ 

 เป็นโครงการทีจ่ดัอบรมเพือ่สรา้ง “วทิยากร” ผูส้ามารถถ่ายทอด   ฝึกอบรมและประยุกต ์

ใชก้ระบวนการสานเสวนาใหแ้พร่หลาย ใหส้ามารถนาํหลกัและกตกิาไปใชใ้หก้ลมกลนืในชวีติปกติ 

ของบคุคลและชมุชน 

 พนัธกจิ 

 โครงการฝึกอมรมน้ีมพีนัธกจิทีจ่ะส่งเสริมการประยุกตใ์ชก้ระบวนการสานเสวนาเพือ่การลดปญัหา

ความขดัแยง้และความรุนแรงในจงัหวดัภาคใต ้ โดยการสรา้ง  “ตน้แบบ”   ของบคุลากร “สานเสวนา” พรอ้ม

กบัการผลติคู่มอื และหนงัสอืเกี่ยวกบัการสานเสวนาเพือ่การเผยแพร่และนาํไปใชไ้ดจ้ริง 

 



 

 ๑๕ 

วตัถปุระสงค ์

๕. เพือ่อบรมวทิยากรผูท้ีจ่ะถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจเรื่องสานเสวนา 

๖. เพือ่ผลติคู่มอืสาํหรบัผูเ้ขา้อบรมและสาํหรบัวทิยากรเรื่องการสานเสวนา 

๗. เพื่อการเรียนรูร่้วมกนัท ัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ เพื่อช่วยลดปญัหาความรุนแรงภาคใต ้โดยผ่าน

กระบวนการสานเสวนา ซึง่จะใชส้าํหรบัผูเ้ขา้อบรมและสาํหรบัวทิยากร  

๘. เพือ่ใหรู้ว้ธินีาํกระบวนการสานเสวนามาใชใ้นการลดปญัหาความขดัแยง้และปญัหาอื่นๆ  

 

หลกัคิดและความเช่ือพื้นฐาน 

๑. สานเสวนาเป็นกระบวนการสนัติวธิ ี

๒. บคุคลทกุภาคส่วน สามารถมส่ีวนร่วมในกระบวนการสานเสวนาไดไ้มว่่าเป็นบคุคลในภาคราชการ 

ทหาร ตาํรวจ  นกัวชิาการ  ชาวบา้น  นกับวช    ศาสนิกชน  ของศาสนาต่างๆ 

๓. สานเสวนาเป็นกระบวนการเรียนรูท้ี่ต่อเน่ือง และควรประกอบดว้ยการนาํไปปฏบิตัิได ้

๔. สานเสวนาไม่ใช่คาํตอบสุดทา้ย แต่สามารถเอื้อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในดา้นความ 

      เขา้ใจเพือ่ร่วมมอื การป้องกนั และการแกไ้ข ถา้ข ัน้ตอนและการเตรยีมตวัของผูร่้วม    

      สานเสวนาอยู่ในเงือ่นไขที่เหมาะสม 

 

สาระการอบรม 

๑. กระบวนการสานเสวนา 

๒. การเตรียมตวัก่อนเขา้สู่กระบวนการ 

๓. กจิกรรมเพือ่ชี้ประเดน็การยอมรบัความแตกต่างหลากหลาย 

๔. กตกิาการสานเสวนา 

๕. กจิกรรมเพือ่ทดสอบการฟงัอย่างลกึซึ้ง 

๖. กจิกรรมเพือ่การวเิคราะห/์นาํกฎกตกิาไปใชใ้นสถานการณจ์รงิ 

๗. การแสดงบทบาทสมมตุเิพือ่อยู่ในกระบวนการสานเสวนา 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั 

๑. สามารถพฒันาบคุลากรใหส้ามารถความเขา้ใจ  และเผยแพร่ความรู ้   ความเขา้ใจเรื่องสานเสวนา

แก่ผูอ้ื่นได ้

๒. ผลติชุดฝึกอบรมเรื่องการสานเสวนา ประกอบดว้ยคู่มอื แผนการฝึกอบรม สือ่และอุปกรณ์การ

อบรม 

๓. ผลติเอกสารในรูปของหนงัสอืเกี่ยวกบักระบวนการสานเสวนาเป็นภาษาไทยฉบบัสมบูรณ ์  



 

 ๑๖ 

๔. สามารถเผยแพร่การสานเสวนาใหแ้พร่หลาย อนัเป็นการเรียนรูเ้พือ่การลดความขดัแยง้ดว้ยสนัติ

วธิ ี

๕. สามารถนาํกระบวนการสานเสวนาไปใชใ้นการลดปญัหาความขดัแยง้ 

 

วธิีการอบรม 

๑. การบรรยาย 

๒. งานกลุม่/การระดมสมอง 

๓. การนาํเสนอที่แสดงว่ามกีารรบัฟงั การยอมรบัความหลากหลาย หรอืการขา้มพน้กรอบอา้งองิของ

แต่ละคน 

๔. การแสดงบทบาทสมมตุิ 

๕. การแสดงบทบาทเป็นวทิยากรโดยทาํเป็นแบบฝึกหดัรายกลุม่ 

 

 ๙. ผูเ้ขา้อบรม ทหาร ตาํรวจ ขา้ราชการ นกัศึกษา ชาวบา้น และผูน้าํศาสนาชาวไทย พทุธ/ คริสต/์ 

มสุลมิ ซึง่เป็นผูผ้่านการอบรมการเตรยีมตวัก่อนการสานเสวนา ยกเวน้บางกรณีที่

พจิารณาตามความเหมาะสม 

๑ ๐. จาํนวนผูเ้ขา้อบรม    ๕๕ คน 

๑ ๒ . การประเมินผล    

  ๑. โดยการสงัเกตระหว่างการอบรม 

  ๒ . การสาธิต และฝึกหดัเป็นวทิยากร 

  ๓ . การวดัผลจากการทดลองปฏบิตัิเป็นวทิยากรในงานอบรมประชาสมัพนัธจ์งัหวดั 

     ปตัตานี วนัที ่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๗ 

สรุปผลการอบรม 

ประธานกลา่วเปิดงาน จากนัน้วทิยากรเชิญผูเ้ขา้อบรมสงบจิตเพื่อการเริ่มตน้ทีด่ ี 

 

กจิกรรมแนะนําตวั โดยใหแ้นะนาํตวัคนที่น ัง่ดา้นขา้งของตน  

 

ทบทวนสาระของการสานเสวนาโดยผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา 

วทิยากรเป็นผูท้าํใหเ้กดิการเรียนรูก้ระบวนการสานเสวนาซึง่เป็นการเรยีนรูต้ลอดชวีติ วทิยากรเป็นผู ้

กระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการเรยีนรู ้วทิยากรเป็นผูส้อน เป็นผูบ้รรยายรวมท ัง้เป็นผูถ่้ายทอดความรู ้ขณะเดยีวกนั

ผูส้อนมหีนา้ทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รียนไปหาความรูไ้ดด้ว้ย เพราะฉะนัน้วทิยากรเป็นผูส้อนในขณะเดยีวกนักเ็ป็นผู ้

ฝึกงาน  

 

กจิกรรมเพือ่ความเขา้ใจความแตกต่างหลากหลาย 

ทฤษฎไีข่ดาว 

คนเปรยีบเหมอืนไขด่าว มตีวัตนอยู่ขา้งใน บางคร ัง้ไมอ่ยากใหใ้ครเขา้มายุ่ง หรอืรูส้กึดีกบับางคน 

ยอมใหบ้างคนเขา้มาสมัผสัความรูส้กึลกึ ๆ ส่วนทีเ่ป็นไขด่าวเป็นเขตสบายซึง่แต่ละคนไมเ่หมอืนกนั บางคน

รูส้กึสบายเวลาทีอ่ยู่ใกลผู้ห้ญงิดว้ยกนั บางคนอยู่ใกลค้นทีพู่ดภาษามลายูดว้ยกนัแลว้ไม่รูส้กึอึดอดั เขตทีอ่ยู่

นอกไขด่าวเป็นเขตกระทะหรอืเสีย่ง ทฤษฎน้ีีบอกว่าตอ้งพยายามกา้วเขา้สู่เขตเสี่ยง เพือ่ขยายขอบเขตสบายให ้

กวา้งขึ้น เหมอืนการเป็นนกัสานเสวนา ท ัง้น้ีถา้มคีนมาพดูตรงขา้ม เราอาจทาํอะไรไมถ่กูหรอืเราอาจไมอ่ยากเขา้

ไปอยู่ในสถานการณน์ัน้ แต่ก็ตอ้งค่อย ๆ ฝึกฝนให ้ ๒  ฝ่าย เกดิการรบัฟงักนัและกนั เมือ่ทาํบอ่ย ๆ ขึ้น เขต

สบายกจ็ะขยายออกไป แต่กจ็ะไมพ่ยายามเลยเขตเสีย่งออกไปไกล เพราะจะเขา้สู่เขตสบาย เพราะอาจจะทาํให ้

เกดิการทะเลาะกนัและมคีวามรุนแรงเกิดขึ้น  

 

ทบทวนสาระของการสานเสวนา(ต่อ)โดย ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา 

กระบวนการสานเสวนาคือ กระบวนการทีม่คีนสองคน หรอืสองกลุม่ขึ้นไปที่เชื่อต่างกนัมาอยู่ดว้ยกนั 

ความแตกต่างเป็นเรื่องปกต ิ ดงันัน้เราตอ้งยอมรบัเขาอย่างทีเ่ขาเป็น ทาํอย่างไรเราจะอยู่ร่วมกนัอย่างสนัต ิ วธิี

คิดแบบยอมรบั ๑. คือเราจะเคารพในตวัตนและความแตกต่างของผูอ้ื่นอย่างทีเ่ขาเป็นเขา   ๒ . เราตอ้งยอมรบั

เขา อย่างเขาเป็นเขา ไมเ่อากรอบของเราไปใส่เขา และยอมรบัว่าทางเลอืก วถิชีวีติของทกุคน ลว้นมค่ีาในตวัเอง 

และสามารถทาํใหเ้ขามคีวามสุขได ้ 

ทฤษฎสีานเสวนาเดวดิ โบหม์ คือการฟงัอย่างลกึซึ้ง ฟงัตวัเอง เสรจ็แลว้เรากฟ็งัผูอ้ื่นที่มกีรอบอา้งองิ

ต่างจากเราโดยฟงัจากกรอบอา้งองิของเขา ตดักรอบอา้งองิของเราไปช ัว่คราว ไมเ่อาตวัเราไปตดัสนิถงึแมจ้ะไม่

เหน็ดว้ย ต่อไปคือฟงัความเงยีบ เป็นการฟงัผลการฟงัท ัง้ของผูอ้ื่นและตวัเอง   

กฎสานเสวนาของ สวดิเลอร ์ 

๑. ไมม่วีาระซ่อนเรน้ จรงิใจ 



 

 ๑๘ 

๒.  ปฏบิตัต่ิอคู่สนทนาแบบคนกนัคน 

๓. ไมม่ปีมดอ้ย ปมโด่ง ทกุคนเท่าเทยีมกนัใหโ้อกาสเท่า ๆ กนั 

๔. คงจดุยนืของเรา แต่พรอ้มทีจ่ะเปิดใจฟงัความแตกต่างหลากหลาย 

๕. ฟงัเหตผุลซึง่กนัและกนั ไมต่ดัสนิคนอื่นก่อน 

๖. ใจกวา้งยอมรบัฟงัคาํวพิากษว์จิารณ์ 

๗.  ซือ่สตัยต่์อคู่สนทนา  ซือ่สตัยต่์อจดุยนืของตวัเอง แต่ไมย่อมรบัอะไร เพราะไมอ่ยากขดัแยง้ 

๘. ไวใ้จผูอ้ื่นว่าเขากม็เีหตผุลและสามารถหาทางออกไดแ้ละเป็นสิง่ที่ดขีองเขาเหมอืนกนั 

๙. การสานเสวนาไม่ใช่คาํตอบสุดทา้ยของทกุเรื่อง  

กจิกรรมเพื่อเรียนรู ้กรอบอา้งอิงเชิงอาํนาจ  

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธเ์ชงิอาํนาจ 

เงือ่นไข   ๑. จบัคู่ 

               ๒ . ใหค้นทีห่น่ึงนัง่ คนทีส่องยนื  สงัเกตความรูส้กึทีเ่กดิขึ้น ขณะนัง่และยนื  

               ๓ . สลบักนั 

               ๔. ปรึกษากนัว่าจะเลอืกท่าไหน หรอืตาํแหน่งใด  

ผลของกจิกรรม 

รอบแรก ผูท้ีน่ ัง่  

              -     รูส้กึสบายด ีแต่กลวักางเกงเป้ือน 

- รูส้กึยากทีจ่ะสือ่สารเหมอืนมช่ีองว่าง 

- รูส้กึดี 

- รูส้กึว่าคนขา้งบนมอีาํนาจกว่าเรา 

- เหน็ความแตกต่าง เหมอืนถกูบงัคบัควบคุม กดดนั ไมค่่อยสบายใจ 

           ผูท้ีย่นื 

- รูส้กึมคีวามเหลือ่มล ํา้และเกรงใจ 

- รูส้กึมองขา้มเขาไป 

- ช่องว่างระหว่างวยั อาจจะเป็นส่วนหน่ึงที่ทาํใหแ้ตกต่าง และการสือ่สารจะยาก คนขา้งบน ถา้มอง

ผ่าน ๆ จะไมเ่หน็อะไรเลย แต่สงัเกตดูว่าคนขา้งลา่งกพ็ยายามจะสือ่สารกบัคนขา้งบน แต่บางทกี็

อาจจะไมไ่ดร้บัการใส่ใจ 

- รูส้กึโดดเดี่ยว และรูส้กึเหน็ใจคนขา้งลา่ง เพราะเขาอยู่ตํา่กว่าเราตอ้งมคีวามกดดนับางอย่าง 

เปลีย่นตาํแหน่ง  

           ผูท้ีย่นื  

              -    รูส้กึไม่กลา้สบตา 



 

 ๑๙ 

           -    รูส้กึแตกต่างกนั เมือ่สกัครู่รูส้กึตวัเลก็และไมเ่ท่าเทยีม  

- รูส้กึเกดิความเหลีย่มล ํา้โดยเฉพาะทีเ่ป็นผูใ้หญ่เหมอืนกนั รูส้กึเกรงใจ 

- รูส้กึเปิดโลง่ขึ้นมาเหมอืนเรามอีาํนาจขึ้นจากทีน่ ัง่แลว้มายนืแตกต่างโดยสิ้นเชงิ 

- เมือ่นัง่เงยหนา้ขึ้นมามองเหน็ทหารกรู็ส้กึเกรงใจมากและรูส้กึว่าท่านมอีาํนาจ มบีารม ี พอมาอยู่

ขา้งบนในฐานะพลเรอืนอยากเขา้ใจ ลงไปขา้งลา่ง  

          ผูท้ีน่ ัง่ 

- รูส้กึตวัเองตํา่ตอ้ย น่าสงสาร ความเป็นผูน้าํกห็มด 

- รูส้กึสงัคมถา้เป็นเช่นน้ีเดอืดรอ้นมาก ๆ ถา้ไมม่คีวามเป็นมนุษยท์ีเ่ท่าเทยีมกนั ความสงบกจ็ะยาก 

- รูส้กึอดึอดัเหมอืนถกูบงัคบัใหน้ัง่ 

หาตาํแหน่งทีเ่หมาะสม 

- ทดัเทยีมกนัดี 

- ปกตดิี 

  

กจิกรรมกลุ่ม  ผูเ้ขา้อบรมแบง่กลุม่ระดมความคิดหาลกัษณะตวัอย่างทีเ่ป็นอาํนาจสมัพนัธ ์  เพือ่เชื่อมโยง

ประเดน็ความหลากหลาย และอาํนาจเขา้กบักระบวนการสานเสวนา 

ผลที่จากไดก้ารระดมความคิด 

- นกัการเมอืงกบัประชาชน  

- ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศชายและหญงิ  

- ตาํแหน่งหนา้ทีก่ารงาน เช่น ทหารกบัคนธรรมดา  

- เรื่องการศึกษา ผูม้กีารศึกษาสูงจะมอีาํนาจมากกว่าผูท้ีด่อ้ยการศึกษา 

- คนรวยกบัคนจน  

- รฐับาลกบัฝ่ายคา้น รฐับาลมสีทิธทิางดา้นต่าง ๆ  แต่ฝ่ายคา้นมนีอ้ยกว่า  

- คนทีพ่ดูภาษาเดยีวกนัจะเขา้ถงึอาํนาจหรอืเขา้ไปหากลุม่ทีม่อีาํนาจไดด้กีว่า  

- กลุม่นกัธุรกจิกบัเกษตรกร นกัธุรกจิจะมโีอกาสมากกว่าเกษตรกรชาวนา 

- วฒันธรรมประเพณีรูปแบบโดยสงัคมไทยส่วนใหญ่กบัสงัคมทีน่ี่จะมคีวามแตกต่างกนั 

- การศึกษา  

- คนพดูเก่งกบัคนพดูไมเ่ก่ง คนพูดเก่งจะมโีอกาสกว่าคนพดูไมเ่ก่ง  

- คนเลวกบัคนด ีคนเลวจะคิดว่าทาํอะไรกถ็ูกทุกอย่าง ส่วนคนดีจะไตร่ตรองคิดแลว้คิดอีก  

 

ความแตกต่างเชิงอาํนาจ โดย คุณดวงหทยั ชาตพิทุธิกลุ 

            แหลง่ทีท่าํใหเ้กดิความสมัพนัธเ์ชงิอาํนาจเรยีกว่าแหลง่ของอาํนาจ เช่น คนรวย-คนจน แหลง่ที่มาของ

อาํนาจคือฐานะทางเศรษฐกจิ ผูห้ญงิผูช้าย แหลง่ของอาํนาจคือเพศ การศึกษากค็ือระดบัการศึกษาที่เป็นแหลง่



 

 ๒๐ 

ของอาํนาจ ฝ่ายคา้นกบัรฐับาลหรอืทหารตาํรวจกบัประชาชน แหลง่ของอาํนาจกค็ือตาํแหน่ง สถานภาพทาง

สงัคม รวมท ัง้ชาตสิกุลหรอืชาตพินัธุ ์ รวมท ัง้รูปร่างหนา้ตากเ็ป็นแหลง่ของอาํนาจ นอกจากน้ีกม็ลีกัษณะทาง

กายภาพดว้ย เช่น ความม ัน่คงทางจติใจ คุณธรรม ความใจกวา้ง ใจแคบ เหลา่น้ีลว้นเป็นแหลง่อาํนาจของแต่

ละคน  

แนวคิดเกี่ยวกบัอาํนาจของสตาร ์ฮอก  

๑. อาํนาจเหนือกว่า Power over การทีบุ่คคลหรอืกลุม่ใชแ้หล่งอาํนาจไมว่่าจะเพศ อายุ พรรคพวก 

การศึกษา เพือ่ใชใ้นการควบคุมแสวงหาประโยชน ์นิยามประสบการณ์หรอืตดัสนิใจ 

๒. อาํนาจร่วม power sharing คือ การทีค่นและกลุม่ใชแ้หล่งอาํนาจทีต่นมเีพือ่ตดัสนิใจรวมกบัคน

หรอืกลุม่อื่น หรอืสนบัสนุนคนหรอืกลุม่อื่น  

๓. อาํนาจภายใน คือแหลง่อาํนาจทีบ่คุคลมอียู่และคนอื่นไมส่ามารถแย่งเอาไปได ้เป็นคุณภาพภายใน

ของเรา เช่นประสบการณ ์ความม ัน่ใจ ขอ้มลู ความรกั ความกรุณา ความสามคัคี  

 

กจิกรรมกลุ่ม ระดมความคิดหาหวัขอ้จดัสานเสวนา 

 

ผลของกจิกรรมกลุ่ม 

กลุ่มที่ ๑ ภาษาและวฒันธรรมประเพณี วธิกีารคือ ๑. การสรา้งบรรยากาศเปิดใจในการพดูคุยท ัง้สอง

ฝ่ายร่วมกนั  ๒ . ตอ้งยอมรบัในคุณค่าของวฒันธรรมภาษา และประเพณีของกนัและกนั  ๓ . โนม้นา้วและ

ปรบัทศันคติเพือ่ใหเ้กดิความรูส้กึทีด่ีต่อกนั อยู่ในแผ่นดนิเดยีวกนั แต่มภีาษาวฒันธรรมต่างกนั จาํเป็นอย่างยิง่

ทีจ่ะตอ้งสรา้งบรรยากาศเพือ่เปิดใจซึง่กนัและกนั 

กลุ่มที่  ๒   จากทฤษฎไีขด่าว ดูทีเ่ขตเริ่มตน้ต ัง้แต่แรกคือตวัตน เขตสบายและเขตเสี่ยง จะไดท้ีม่าที่

ไปคือการที่คนทุกคนจะมจีดุของแต่ละคน ถา้เอามารวมกนัโดยทกุคนยอมรบักจ็ะเกิดทฤษฎไีขเ่จยีว คือการ

รวมกนัระหว่างตวัตนกบัเขตสบายคือไขแ่ดงและไขข่าวรวมกนั และเขตปลอดภยั เขตเสีย่งคือกรณีใส่นํา้มนัลง

ไป ถา้มนัเกนิเลยไป ไขเ่จยีวกจ็ะไหม ้ 

กลุ่มที่  ๓  นาํอาํนาจและความแตกต่างหลากหลายเขา้สู่กระบวนการสานเสวนา เจา้หนา้ทีแ่ละ

ประชาชน ผูม้อีาํนาจในพื้นที ่ เช่น ผูใ้หญ่บา้น โตะ๊อิหมา่ม เจา้หนา้ที ่  สาเหตุการสานเสวนาคือมคีวาม

หวาดระแวงเกดิขึ้น ท ัง้เจา้หนา้ทีแ่ละประชาชนหลายฝ่ายเขา้มาร่วมกนัเพือ่ทีจ่ะสานเสวนา  หลกัคืออธบิาย

กระบวนการสานเสวนาใหท้กุฝ่ายฟงั เหตผุลของเจา้หนา้ทีค่ือเป็นอย่างไร ประชาชนตอ้งการอะไร  ท ัง้สองฝ่าย

ตอ้งลดทฐิแิละอคติของตน มายอมรบัความชอบธรรม แสวงหาจุดร่วมว่าทาํอย่างไรจงึจะเกดิสนัตไิด ้ 

กลุ่มที่  ๔  ใชรู้ปสือ่ความหมาย ในตวัอาํนาจที่หลากหลายมจีุดร่วมของมนัอยู่ เหมอืนวสิกี้ ถา้จะดื่ม

วสิกี้อย่างเดยีวก็ไมอ่ร่อย ตอ้งผสมโซดากบันํา้แขง็ เหมอืนกระบวนการสานเสวนาทีจ่ะดงึความแตกต่างออกมา

ใชร่้วมกนั โดยวทิยากรเป็นผูด้าํเนินการนาํความแตกต่างมาปรบัใหพ้อดกีนั และนาํมาสู่การปฏบิตัคิือดงึอาํนาจ

ทีม่คีวามแตกต่างหลากหลายใหม้าเขา้สู่ความสมดุล จะเกดิประโยชนใ์นการปฏบิตัไิด ้



 

 ๒๑ 

กลุ่มที่  ๕ อาํนาจอยู่ทีต่วับคุคล อาํนาจในทีน้ี่หมายถงึสทิธิและเสรภีาพของประชาชนชาวไทย ไมว่่าจะ

เป็นชนชัน้ลา่งของปิรามดิ หรอืระดบัสูงสุด ซึง่รวมถงึอาํนาจกลไกของรฐั จากระดบัลา่งของการปฏบิตักิารไปถงึ

ระดบัส ัง่การ  แบง่ออกเป็นส่วนความเป็นบวก เช่น การเสริมสรา้งชมุชนหรอืการช่วยเหลอื ส่วนในดา้นลบ ซึง่

จะเป็นภาระของสงัคม และทาํใหเ้กดิปญัหาตามมา ทาํอย่างไรจึงจะผลดัลบมาเป็นบวกใหไ้ด ้ 

กลุ่มที่  ๖  อาํนาจมคีวามแตกต่างหลากหลายท ัง้เชงิบวกและเชิงลบ ความหลากหลายคือคนในสงัคม 

เพราะฉะนัน้ทาํอย่างไรใหม้จีดุเชื่อมหรอืรวมกนั คือกระบวนการสานเสวนา มองว่าความสมัพนัธเ์ชงิอาํนาจ 

ความหลากหลายต่าง ๆ จะมารวมอยู่ในจดุเดยีวกนัในเรื่องจากการทาํการสานเสวนา  

 

สรุปโดยผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบบุผา  

การจดัสานเสวนาหลกีเลีย่งการครอบงาํระหว่างคนทีม่อีาํนาจ โดยอาํนาจนัน้ยงัมอียู่ แต่ตอ้งพยายาม

ใหเ้กิดอาํนาจร่วมไมใ่หม้กีารครอบงาํในการแสดงความคิดเหน็ ใหม้โีอกาสแสดงความคิดเหน็เท่า ๆ กนั หรอื

เกอืบเท่าเทยีมกนั ใหม้ส่ีวนร่วมท ัง้  ๒  ฝ่าย ทาํใหเ้กดิความยุตธิรรม เมือ่ไหร่ที่ทาํใหเ้กดิความยุติธรรม เราจะ

จดัสานเสวนาโดยคาํนึงถงึศกัดิ์ศรขีองความเป็นมนุษยข์องคู่เสวนา เพราะฉะนัน้การทาํสานเสวนาที ่ ชนะ 

หมายถงึสถานการณช์นะ ไมใ่ช่คนชนะ  

 

กจิกรรมระฆงั... เสยีงแห่งความเขา้ใจ 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหเ้กดิการฟงัอย่างลกึซึ้ง 

เงือ่นไข   ๑. แบง่กลุม่ๆ ละ  ๕ คน 

๒. คนแรกเลา่เรื่อง “ความประทบัใจทีเ่กดิขึ้นเมือ่ไมน่านมาน้ี” ยาว  ๓  นาท ีตามสญัญาณระฆงั 

๓. สมาชกิในกลุม่ฟงัอย่างสะทอ้นกลบั 

๔. คนทีจ่ะพดูต่อไป ตอ้งทวนคาํพดูของคนแรกก่อน 

 

 

ผลของกลุ่ม และการวเิคราะหโ์ดยผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา 

 

กลุ่มที่ ๑ เน้ือหา คือ เรื่องครอบครวัและความภมูใิจทีไ่ดม้าอยู่ปตัตานี ความระวงัทีไ่ดเ้ขา้หาชาวบา้น และได

เขา้ใจวฒันาธรรม ภมูใิจทีไ่ดวุ้ฒกิารศึกษา ปญัหา  คือ คนที ่ ๓  เป็นคนพดูนอ้ยจงึจบก่อนเวลา ปญัหาที ่ ๒  

คือ ผูใ้หญ่ (อสุตา๊ช) พดูภาษามลายู ฟงัภาษาไทยไม่ถนดัจบัความคนพดูก่อนหนา้ไม่ได ้เลยเลา่เรื่องการเป็น

ผูใ้หญ่บา้นของตนดว้ยภาษาไทยงูๆปลาๆ คนถดัไปจงึฟงัไมรู่เ้รื่อง 

 

 

 

 



 

 ๒๒ 

วเิคราะห ์

ถา้แต่ละคนมกีรอบอา้งองิของตนเอง เวลาฟงัจะเกดิความลาํบากในการเขา้ใจ ตอ้งอาศยัความใจกวา้ง ความ

อดทนทีจ่ะฟงั การฟงัภาษาไมเ่ขา้ใจกนัไมใ่ช่ความผดิ แต่เป็นความแตกต่างของภาษา ถา้เราตอ้งการเขา้ใจ

จะตอ้งตดักรอบของเรา และพยายามฟงัว่าเขาพดูอะไร 

 

กลุ่มที่  ๒   ทกุคนอธิบายความไดด้ ีและต่อเน่ืองตลอด ไมม่คีวามขดัแยง้ในเน้ือความประทบัใจต่างๆ ในกลุม่

มกีารฟงัอย่างลกึซึ้ง และมกีารจดหวัขอ้ย่อย ทาํใหส้ามารถเชื่อมต่อไดด้ี 

วเิคราะห ์

ถงึแมจ้ะฟงัต่างกนั แต่เมือ่พยายามฟงัอย่างต ัง้อกตัง้ใจ ฟงัอย่างไมเ่อากรอบของตวัเองไปใส่ไวก่้อน แลว้จะ

เขา้ใจความหมายมากขึ้น จะรูส้กึว่า กลุม่เป็นไมตรสีมานกนั 

 

กลุ่มที่  ๓  ปญัหา คือศพัทแ์พทย ์เป็นศพัทว์ชิาชพีทาํใหฟ้งัไมเ่ขา้ใจ เช่นคาํว่า ซทีอีาร ์แต่ละคนกม็กีารศึกษา

ต่างๆกนั ตอ้งพยายามใชค้าํพดูทีใ่หค้นฟงัเขา้ใจงา่ยๆ 

วเิคราะห ์

กลุม่น้ีพดูในกรอบของภาษา กรอบภาษาทีแ่ตกต่างกนักต็อ้งใชค้วามพยายามมากขึ้นทีจ่ะฟงัใหเ้ขา้ใจ 

 

กลุ่มที่  ๔ คุณแม่ประทบัใจเรื่องครอบครวั อกีคนจะพดูถงึว่ามนุษยเ์กิดขึ้นมากต็อ้งจากไป แต่สิง่ทีเ่ราเหลอืไว ้

ใหส้งัคมคืออะไร คนต่อมาภมูใิจกบัคาํสอนของแม่ทีส่อนเอาไวใ้หเ้ป็นหลกัในการดาํรงชวีติ นอ้งวยัรุ่นประทบัใจ

ทีไ่ดไ้ปเทีย่วกระบีเ่ป็นคร ัง้แรก อกีคนประทบัใจทีม่โีอกาสดีหลายๆอย่าง โดยเริ่มตน้จากครอบครวัทีด่ก่ีอน คน

สุดทา้ยเลอืกดาํเนินชวีติตามที่ตนเองตัง้ใจ ขอ้สงัเกต ทกุคนใหเ้กยีรตเิวลาทีค่นอื่นพดู รกัษาเวลาตามมาตรฐาน 

บริหารเวลาที่ตนเองพดู จากนัน้เลา่เรื่องของตนเองตรงประเดน็ที่ให ้และมกีารเหน็อกเหน็ใจ 

วเิคราะห ์ไมม่ ี

  

กลุ่มที่  ๕ ปญัหาคือ บางคนยงัไมเ่ขา้ใจการฟงัอย่างลกึซึ้ง ตอ้งไดอ้ธบิายอกีคร ัง้ จงึสามารถฟงัไดอ้ย่างลกึซึ้ง 

และสรุปของแต่ละคนไดอ้ย่างดี บางคนพดูถงึความประทบัใจที่ไมป่ระทบัใจ คนต่อไปพดูว่าประทบัใจใน

กระบวนการสานเสวนา ท่านต่อไปประทบัใจที่ไดท้าํงานกบัพระ ส่วนคนต่อไปทาํงานในพื้นทีอ่นัตรายกบัพระ 

และคนต่อไปประทบัใจในการทาํงานดา้นมวลชนสมัพนัธ ์ในพื้นทีข่องตนเอง ท่านสุดทา้ยประทบัใจทีผ่ลกัดนัใน

เรื่องการช่วยเหลอืโรงเรยีนเอกชน 

วเิคราะห ์ไมม่ ี

 

กลุ่มที่  ๖  สิง่หน่ึงทีเ่ป็นความพเิศษของกลุ่มนอกจากการฟงัอย่างลกึซึ้งแลว้ กลุม่มลีา่มพเิศษแปลภาษามลายู

เป็นภาษาไทย เพือ่ความเขา้ใจที่ตรงกนั น่ีก็เป็น Deep listening ของกลุม่  

วเิคราะห ์ไมม่ ี



 

 ๒๓ 

ชมตวัอย่างการสานเสวนา ฉายสไลดต์วัอย่างการใชก้ารสานเสวนาเพือ่แกป้ญัหาความขดัแยง้ในชมุชน เรื่องป่า

ชมุชน(ป่าสมนุไพร) ที่ตาํบลท่าเรือ อาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี เมือ่วนัที ่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๔๘  

 

กจิกรรมกลุ่ม ระดมความคิดเหน็ “วทิยากรทีพ่งึประสงคค์วรเป็นอย่างไร” 

ผลของกจิกรรม 

กลุม่ที ่๑ 

- ความรู ้ตอ้งรูว้่าเราพดูเรื่องอะไร  

- ตอ้งรูว้่าคนฟงัเป็นใคร เช่น ถา้เราพดูภาษาราชการกบัชาวบา้น เขากฟ็งัไมเ่ขา้ใจ 

- บคุลกิภาพ ตอ้งน่าเชื่อถอื 

- มกีาลเทศะ รูจ้กัวฒันธรรมทีเ่ขาเป็นอยู่ 

- วธิกีารนาํเสนอ ทาํอย่างไรทีจ่ะใหเ้ขาสนใจ 

- ไมม่อีคติกบัผูฟ้งั ใจกวา้ง สามารถแบง่ปนัใหเ้ขาใหเ้ราได ้

- ตอ้งมมีมุมองความคิดกวา้งไกล มทีศันคติทีด่ ีมคีวามสมัพนัธท์ี่ดใีนเรื่องนัน้ๆ 

- มขีอ้มลูอา้งองิ เพือ่ใหเ้หน็ว่าเราศึกษามาพอสมควร 

- การพดูน่าเชื่อถอื ชดัถอ้ยชดัคาํ น่าสนใจ 

 

กลุม่ที ่ ๒  

- คนพดูและคนฟงัตอ้งเขา้ใจเน้ือหาทีจ่ะนาํเสนอแก่ผูฟ้งัได ้ไมจ่าํเป็นตอ้งมคีวามรูสู้ง แต่ตอ้ง

สามารถเสรมิสรา้งความเขา้ใจได ้

- ทศันคตขิองผูท้ีจ่ะไปพูดกบัคนอื่นไดต้อ้งม ีOptimistic มมีมุมองในทางบวก อย่างทหารเขา้ไป

ในหมู่บา้น จะไปมองเขาเป็นศตัรูไมไ่ด ้ตอ้งมองเหมอืนเขาเป็นมติร เป็นญาติ 

- ทกัษะความอ่อนโยน ชนะใจเขา ไมใ่ชค้วามรุนแรง 

 

กลุม่ที ่ ๓   

- ความรู ้ใหรู้จ้กัสภาพสงัคมทีน่ ัน่ว่ามปีญัหา เพือ่ใหรู้ข้อ้มลูมากขึ้น สภาพเศรษฐกจิ การขอความ

ร่วมมอื 

- วฒันธรรมความเชื่อ 

- ยิ้มแยม้แจ่มใส อารมณเ์บกิบาน แกป้ญัหาเฉพาะหนา้ได ้

- คิดเชงิบวก ไมพ่ดูปมดอ้ยของผูเ้ขา้อบรม ใหเ้กยีรตใินความคิด 

- การแต่งกาย 

- ตรงต่อเวลา มกีระบวนการในการจดัข ัน้ตอน มลีาํดบัก่อนหลงั 

- ไมพ่ดูตดิอ่าง ไมพ่ดูจาไรส้าระ การเริ่มและจบกระบวนการควรกลา่วลาเป็นภาษาอสิลาม 



 

 ๒๔ 

กลุม่ที ่ ๔ 

- แรงจูงใจ ความเขา้ใจหรอืความตอ้งการ ความมุง่ม ัน่  

- ฝึกทกัษะในการเป็นวทิยากรสานเสวนาในเรื่องนัน้ๆ มกีารแกไ้ขพฒันาการในสิง่ที่บกพร่อง 

- ตดิตามประเมนิผล และใหก้าํลงัใจในสิง่ที่ชมุชนร่วมกนัทาํ 

 

 กลุม่ที ่ ๕  

              อา้งองิจากพระราชดาํรสัของพระเจา้อยู่หวั คือ เขา้ใจ เขา้ถงึ และพฒันา เขา้ถงึในเรื่องความรู ้คือ

เขา้ถงึกฎเกณฑ ์รูเ้รื่องหลกัการสานเสวนา เป้าหมาย และวตัถปุระสงค ์รูป้ญัหา รูค้วามตอ้งการ รูก้ระบวนการ

ตดัสนิใจ และมกีระบวนการวเิคราะห ์ความรูท้างเทคนิค ยุทธศาสตรค์วามเขา้ถงึ สาํหรบัในเรื่องความเขา้ใจ 

คือการมองโลกในแงด่ ีความใจกวา้ง และการมมีนุษยส์มัพนัธท์ี่ด ีในเรอืงทศันคติกค็ือความเขา้ใจ สุดทา้ยคือ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา คือพฒันาทกัษะในดา้นกาพดู การใชจ้ิตวทิยา การฟงั การนาํเสนอ และสรุปปิดทา้ยที่ดี 

 

กลุม่ที ่ ๖ 

           ตน้แบบคืออาจารยป์ารชิาด ถา้อาจารยข์าดความรูท้ี ่รูจ้รงิและรูล้กึซึ้ง กไ็มส่ามารถมาถ่ายทอดได ้

นอกจากนัน้การเป็นวทิยากรสานเสวนาทีด่ีตอ้งมคีวามคิดในแง่บวก เราะถา้คิดในแงล่บไมด่ ีส่วนทกัษะ

นอกจากการฟงัอย่างลกึซึ้งแลว้ จะตอ้งพดูดดีว้ย 

แบบฝึกหดันําเสนอสถานการณ์ 

เงือ่นไข ใหแ้ต่ละกลุม่นาํเสนอสถานการณค์วามขดัแยง้ทีจ่ะนาํมาจดัการสานเสวนา โดยใชเ้วลากลุม่ละ  ๕ นาท ี

 

ผลของกจิกรรมกลุ่ม 

กลุ่มที่ ๑ สถานการณ ์คือความขดัแยง้ระหว่างนกัศึกษากบัเจา้หนา้ทีร่ฐั 

         มกีารรอ้งเรียนว่าเจา้หนา้ทีร่ฐัทาํรุนแรงเกนิกว่าเหต ุไม่ใหเ้กียรต ิเหมารวมว่าเป็นกลุม่ก่อความไมส่งบ 

ส่วนเจา้หนา้ทีร่ฐักท็าํตามหนา้ทีเ่พือ่ความสงบเรียบรอ้ย 

 

กลุม่ที่  ๒  สถานการณ ์คือ การคลุมฮิญาบของนกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาล  

          เกดิขอ้ขดัแยง้ระหว่างนกัศึกษากบัผูบ้ริหารวทิยาลยั การคลุมฮิญาบกระทบกบัการประกอบอาชพี

พยาบาลในอนาคต จะนาํตวัแทนของนกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาล และตวัแทนของคณะผูบ้ริหาร คณาจารย์

วทิยาลยัมาหาขอ้ยุติร่วมกนั 

 

กลุ่มที่  ๓  สถานการณ ์คือ ชมุชนกบัครอบครวั 

          มคีรอบครวัหน่ึงมลูีกติดและคา้ยาเสพตดิ  ผูน้าํและผูค้นในชมุชนจงึต่อตา้น ทาํใหเ้กดิความขดัแยง้

ระหว่างชมุชนกบัครอบครวั ในการสานเสวนา ผูส้านเสวนาจะตอ้งทาํอย่างไรทีจ่ะทาํใหช้มุชนและครอบครวัได ้

เกดิความเขา้ใจกนั 



 

 ๒๕ 

กลุ่มที่  ๔ สถานการณ ์คือ ปญัหาเรือ่งขยะ 

         เทศบาลทิ้งขยะในทีด่นิทีซ่ื้อจากประชาชน มกีารทาํสญัญาซื้อขายกนั ต่อมาเทศบาลเอาทีด่นิไปทาํเป็นที่

ทิ้งขยะ ทาํใหเ้กดิปญัหามลภาวะขึ้นมา สถานการณส์มมต ิ คือใหฝ่้ายประชาชน และฝ่ายเทศบาล มาอธิบาย

จดุยนื เหตผุล ความตอ้งการของกนัและกนั 

 

วางแผนการจดักระบวนการสานเสวนา 

เงือ่นไข ใหแ้ต่ละกลุม่ระดมความคิดวางแผนการจดักระบวนการสานเสวนา ใชเ้วลา ๑๕ นาท ี  

โดย 

๑. กลุม่ที ่๑ ระดมความคิดใหก้ลุม่ที ่ ๒  

๒. กลุม่ที ่ ๒  ระดมความคิดใหก้ลุม่ที ่ ๓  

๓. กลุม่ที ่ ๓  ระดมความคิดใหก้ลุม่ที ่ ๔ 

๔. กลุม่ที ่ ๔ ระดมความคิดใหก้ลุ่มที ่๑ 

กจิกรรมฝึกการจดัสานเสวนา 

เงือ่นไข แต่ละกลุม่ใชเ้วลาในการจดัสานเสวนา  ๒๐ นาท ีและเวลาสะทอ้นกลบั  ๒๐ นาท ีใหม้ผูีส้านเสวนา ๑ 

คน และคนทีเ่หลอืจบัสลากแบง่ฝ่ายคู่กรณี 

 

เริ่มกระบวนการสานเสวนา 

กลุ่มที่ ๑ ปญัหาเรื่องขยะ 

ผูร่้วมสานเสวนา ประกอบดว้ย นกัสานเสวนา ตวัแทนชาวบา้น และตวัแทนฝ่ายเทศบาล 

 

นักสานเสวนา  ในฐานะทีเ่ป็นคนกลางขอพดูถงึปญัหาซึง่ไดม้ชีาวบา้นจาํนวนหน่ึงมารอ้งเรียน ที่มา

วนัน้ีเราจะมานัง่คุยกนั มปีระเด็นปญัหาอะไร และมคีวามตอ้งการอย่างไร 

ชาวบา้น ไมรู่ว้่าเทศบาลมาขอซื้อทีช่มุชนเอาไปทาํทีท่ิ้งขยะ ขยะทาํใหช้มุชนเดอืดรอ้นมาก กลิน่เหมน็ ลมพดั

ขยะปลวิไปเต็มสวนยาง ลาํธารขา้งทีด่นิที่ขายไป กลิน่และนํา้ของขยะไหลไปไกลสุดปลายนํา้ นกทีเ่คยอยู่ทีน่ี่

ตอ้งยา้ยถิ่น  

นักสานเสวนา  เราอยากมาคุยกนัในลกัษณะที่ร่วมกนัหาขอ้ยุต ิและมคีวามสมัพนัธท์ีด่ี ท่านนายกฯ 

มวีธิกีารยงัไงทีจ่ะช่วยขจดัความเดอืดรอ้นจากกองขยะทีเ่ทศบาลนาํมาทิ้งในชมุชน 

นายกเทศมนตร ีเราจดัซื้อตามระเบยีบของขา้ราชการ ทน้ีีก่อนนัน้กม็คีวามชดัเจนอยู่แลว้ว่าจะทาํเป็น

ทีท่ิ้งขยะ พอมปีญัหาชาวบา้นรอ้งเรยีนมา ผมกบัคณะของสภาฯกก็าํลงัหาทางแกป้ญัหาตรงน้ีอยู่ การเขา้ไป

แกไ้ขปญัหากจ็ะมกีารฝงักลบ ถม ปญัหาเรื่องมลภาวะหรอืเชื้อโรคต่างๆ กจ็ะใหช้าวบา้นเกิดผลกระทบนอ้ย

ทีสุ่ด แต่การทีจ่ะไมใ่หเ้ทศบาลเอาขยะไปทิ้งตรงนัน้เลย กค็งเป็นไปไม่ได ้



 

 ๒๖ 

นักสานเสวนา  ท่านนายกฯเองกไ็ดร้บัทราบปญัหา และก็ความเดอืดรอ้นของชาวบา้น การขอยา้ย

สถานที่ไปทีอ่ื่นตอ้งรองบประมาณ แต่ในระหว่างน้ีท่านกพ็ยายามหาทางกาํจกัขยะดว้ยการกลบ ฝงั ทีจ่ะทาํให ้

เกดิความเดอืดรอ้นนอ้ยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได ้ไม่ทราบว่าชาวบา้นเองคิดอย่างไร 

ชาวบา้น ถงุพลาสตกิเขา้ไปในสวนยาง กรดียางไม่ได ้ขอเรื่องเวลาดว้ย ไมท่ราบว่าตอ้งรออกีหลายปีหรอืไม ่ที่

ผ่านมากร็อมาหลายปีแลว้ 

นักสานเสวนา   ผมพดูในฐานะเป็นคนกลาง ชาวบา้นตอ้งการอยากรูเ้วลา อยากใหท่้านนายกฯช่วย

กาํหนดเวลาในการกาํจดัขยะ เพือ่ใหช้าวบา้นไดเ้กดิความอุ่นใจว่าเทศบาลไดท้าํจรงิๆ 

นายกเทศมนตร ีคงไมเ่กนิ  ๒  ปี เพราะการตัง้ระยะงบประมาณตอ้งเป็นปีต่อปี การทีน่ายกฯจะเอา

เงนิของทางการมาใหโ้ดยพลการนัน้ไมไ่ด ้ทุกอย่างมนัมกีฎมรีะเบยีบของมนั ส่วนปญัหาถงุพลาสตกิทีท่าํให ้

ชาวบา้นไปลม้ในป่ายาง ตรงน้ีผมไดต้ ัง้งบประมาณไวแ้ลว้ทีจ่ะทาํกาํแพงลอ้ม 

นักสานเสวนา    ๒  ปีครบัทีท่างเทศบาลเสนอมา คิดว่ายาวเกนิไปไหม หรอืว่ารบัไดค้รบั 

ชาวบา้น ที่บอกว่าทาํกาํแพงชาวบา้นขอเป็นอวนไดไ้หม เรื่องเวลาผมขอ ๑ ปี ถา้เรว็กว่านัน้ไดย้ิง่ด ี

นักสานเสวนา   ชาวบา้นขอ ๑ ปี ไมท่ราบว่าท่านนายกฯของบฉุกเฉินไดไ้หม ในช่วงทีร่อ จะมอีะไร

รบัประกนัในเรื่องความเดอืดรอ้นของชาวบา้น เรียนเชิญท่านนายกฯ 

นายกเทศมนตร ีสรา้งกาํแพงแลว้ผมจะต่ออวนใหอ้ีกขา้งบน การเอาเงนิของสภาเทศบาลออกมาใช ้

ตอ้งเป็นกฎระเบยีบ เพราะว่าปีหน่ึงจะมกีารประชมุเรื่องงบประมาณแค่คร ัง้เดยีว ตรงน้ีเราตอ้งทาํแผนปีของ

เทศบาลขึ้นมา งบตวัไหนมา เรากต็อ้งใชต้วันัน้ก่อน ผมกพ็ยายามว่าช่วงเวลา  ๒  ปี จะเขา้ไปดูแลใหเ้กดิผล

กระทบนอ้ยทีสุ่ด ส่วนชาวบา้นรอบๆจะใหส้ทิธพิเิศษ  ๖ เดอืน จะเอาสาธารณสุขจงัหวดัเขา้ไปตรวจสุขภาพให ้

นักสานเสวนา   ผมอยากเสนอในฐานะทีเ่ป็นคนกลางคุยกบัชาวบา้น ไมท่ราบในขณะทีร่อ ท่านนายก

ฯหาทีท่ิ้งขยะทีอ่ื่นไดห้รอืไม่ 

นายกเทศมนตร ี ตอบไดเ้ลยว่าเป็นไปไมไ่ด ้คือเกี่ยวกบัการจดัสรรงบประมาณ และแมต้รงน้ีทีเ่ราซื้อ

เป็นทีท่ิ้งขยะก็ยงัปญัหาอยู่ ถา้เราไปทาํทีอ่ื่นกจ็ะเกดิปญัหาซํา้ซอ้นขึ้นมาอกี 

 

สะทอ้นกลบักลุ่มที ่๑  ผูส้านเสวนาเตรียมตวัในการเปิดโอกาสใหท้ ัง้สองฝ่ายพดู และมกีารเชื่อมโยง

ประนีประนอม หมายความว่ามคีาํถามทีจ่ะเชื่อมโยง ถา้นัง่ตรงน้ีแลว้ เหตผุลเป็นยงัไง ฟงัตรงน้ีแลว้เหตผุลเป็น

ยงัไง แลว้อกีฝ่ายหน่ึงยืน่ขอ้เสนอทาํใหบ้รรยากาศสานเสวนามทีางออก ในการทีเ่ราเจอกนั บรรยากาศจรงิมนั

อาจไมเ่ป็นอย่างน้ี เพราะว่าต่างคนต่างกม็เีหตผุลมา ชาวบา้นจะมาดว้ยความกลดักลุม้ เพราะฉะนัน้เวลาออกมา

อารมณม์นัจะเป็นอย่างหน่ึง 

 

กลุ่มที่ ๒  ปญัหาความขดัแยง้ระหว่างเจา้หนา้ที่รฐักบันักศึกษา  

วธิีการ แยกสองกลุม่มาทาํการสานเสวนาก่อน จากนัน้จงึนาํท ัง้สองฝ่ายมาร่วมสานเสวนากนั 

ผูร่้วมสานเสวนาประกอบดว้ย นกัสานเสวนา ตวัแทนฝ่ายนกัศึกษา ตวัแทนฝ่ายเจา้หนา้ทีร่ฐั 

 



 

 ๒๗ 

นักสานเสวนา  เกดิเหตกุารณ์ที่บา้นบานา มเีจา้หนา้ที่ทหารเขา้ไปตรวจคน้ที่บา้นนกัศึกษาซึง่ตอ้งสงสยั

ว่าเกี่ยวขอ้งกบัเหตคุวามไม่สงบทางภาคใต ้มกีารปะทะกนัอย่างรุนแรง ความตอ้งการของนกัศึกษา ตอนน้ี

ตอ้งการใหเ้กยีรต ิความเป็นมนุษย ์กราฟทีน่าํมาแสดงในการทาํงานของเจา้หนา้ที ่รอ้ยละ  ๖๐ เจา้หนา้ที่ทาํเกนิ

กว่าเหต ุรอ้ยละ  ๒๐ เจา้หนา้ที่ทาํถกูตอ้งแลว้ และไม่แสดงความเหน็อกีรอ้ยละ  ๒๐  ตวัแทนนกัศึกษา นายก

สมาคมนกัศึกษาไปประชมุทีม่หาวทิยาลยัแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ ไดผ้ลสรุปออกมาว่า ๑) เจา้หนา้ทีท่าํรุนแรง 

ไมใ่หเ้กยีรตนิกัศึกษาและปญัญาชน นกัศึกษารูส้กึหวาดระแวงกบัการทาํงานของเจา้หนา้ทีร่ฐั  ๒ ) นกัศึกษาที่

โดนคดเีกี่ยวกบัความม ัน่คง รูส้กึอดึอดั ไมเ่ป็นอนัเรียน 

นายอาํเภอ นกัศึกษาตอ้งอยู่ในร ัว้มหาวทิยาลยั แต่นกัศึกษาไปอยู่ในบา้นเช่า นายอาํเภอมสีทิธิส ัง่

ลูกนอ้งไปตรวจ 

นักสานเสวนา  ทางศูนยศึ์กษาสนัตวิธิ ีไดเ้กบ็ขอ้มลูจากท ัง้สองฝ่ายไวแ้ลว้ คราวหนา้อยากใหม้โีอกาส

มาทาํความเขา้ใจกนัในประเดน็ที่ลกึซึ้งมากกว่าน้ี 

 

สะทอ้นกลบักลุ่มที ่ ๒  จดุหมายของการทาํสานเสวนาคือการทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ ์ความเป็นกนัเอง ผูท้าํการ

สานเสวนาไดท้าํบทบาทใหท้ ัง้สองฝ่าย อยากพดู อยากคุย ซึง่กนัและกนั ประโยคทีน่กัศึกษาพดู “เรยีน

วทิยาลยัปกครองมาไดย้งัไง” คอืการตดัสนิฝ่ายหน่ึงไว ้ถา้เป็นสถานการณจ์รงิ สถานการณม์นัจะรุนแรงมากขึ้น 

นกัสานเสวนาจะตอ้งพดูว่า “เรายงัไมต่ดัสนิ เราจะขอฟงัขอ้มลูท ัง้หมดก่อน” น่ีคือตวัอย่างทีเ่ป็นจรงิ บทเรยีนที่

ไดค้ือการทาํสานเสวนาคือการทาํเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ ความเป็นมติร การมทีกัษะ 

 

กลุ่มที่ ๓  ปญัหาครอบครวักบัชุมชน 

ผูร่้วมสานเสวนาประกอบดว้ย นกัสานเสวนา ตวัแทนชมุชน ตวัแทนครอบครวัทีม่ปีญัหาโตะ๊อหิมา่ม กาํนนั 

ทนายความ ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 

 

นักสานเสวนา  พอ่ชื่อกสุุมาน เป็นนกัธุรกจิ  ลูกชายชื่อกสุุมานจูเนียร ์เรียนเก่ง อยู่บา้นนิสยัด ีเมือ่มี

ชาวบา้นมาบอกว่าลูกไปทาํโน่นทาํน่ี จงึไมเ่ชื่อ  

ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น   พ่อมวัทาํธุรกจิ  ลูกมเีพือ่นเป็นแกนนาํดว้ย ทางเราไดถ้ามกบัลูกบา้นทีเ่ป็น

เยาวชนดว้ยกนั ทีจ่รงิลูกเขาประพฤตไิมด่ีมกีารขายยาดว้ย มหีลกัฐานเป็นบคุคล และภาพถ่าย 

ผูใ้หญ่บา้น  นายอาํเภอไดป้ระกาศว่าหมูบ่า้นทีผ่มรบัผดิชอบมยีาเสพตดิระบาด มผูีค้า้อยู่ในหมู่บา้นน้ี 

ทาํใหพ้วกเราตอ้งประชุมกนัด่วน พอดลูีกชายผูช่้วยฯของผมเรียนคณะเทคโนโลยกีารศึกษา และพอมคีวามรู ้

ดา้นการถ่ายภาพ เลยมโีอกาสใชโ้ทรศพัทม์อืถอืถ่ายภาพ มพียานเบื้องตน้ 

นักสานเสวนา เป็นภาพกาํลงัส่งยากนั 

ผูใ้หญ่บา้น  ครบัผม ขอมอบรูปใหคุ้ณพ่อดู 

นักสานเสวนา คุณกสุุมานเมือ่เหน็รูปแลว้รูส้กึอย่างไรบา้งมทีางออกอย่างไรเกี่ยวกบัลูก 

พอ่ เมือ่หลกัฐานชดัเจนอย่างน้ี ผมกค็ิดว่าไม่ปฏเิสธตรงนัน้  



 

 ๒๘ 

นักสานเสวนา  มใีครที่ประกอบอาชพีไปในทางไม่ดอีกีไหมในหมูบ่า้นของเรา 

กาํนัน ส่วนมากลูกคุณกุสุมานจะคบหากบัคนนอกหมู่บา้น หลงัเที่ยงคืนไปแลว้ จะมรีถเขา้ออก

บอ่ย ๆ  

นักสานเสวนา   พดูถงึประเดน็ลูกคุณกสุุมาน เมือ่คุณกุสุมานยอมรบัในขอ้มลูทีเ่รามอียู่แลว้  

พอ่ ผมขอเรยีนนิดหน่ึงว่า เรื่องเดก็ ๆ กจ็ดัการตามระบบ แต่อย่าใหต้ระกูลผมตอ้งเสือ่มเสยี  

นักสานเสวนา   นอกจากพวกเราใครไม่รู ้ฟงัท่านอิหมา่มว่า ท่านคิดว่าปญัหาน้ีน่าจะยุตไิดไ้หม  

โตะ๊อหิม่าม  ลูกคุณกุสุมานเป็นคนด ีดมีาก ๆ ไปละหมาดเกอืบทกุเวลา แต่มคีร ัง้หน่ึงเพือ่น ๆ 

เขามาบอกว่า “อหิมา่ม ลูก----ตดิยา” เลยเรียกเขามาถามดู เขาไมร่บั เขาบอกว่าไม ่อยู่ต่อมาชาวบา้นกม็าบอก

ว่า “ลูกกุสุมานไมไ่หว ขายยา”   

นักสานเสวนา   ลูกมอีะไรจะพูดไหม 

หุน้สว่นของคุณกสุุมาน  เป็นหุน้ส่วนใหญ่ในการจดัต ัง้บริษทักสุุมานกรุป๊ ผมเหน็ว่ากุสุมานจูเนียร ์

มสัยดิก็ไปทกุวนั โบสถก์ไ็ป วดักเ็คยไป ผมคิดว่าเขาไมน่่าคา้ของผดิกฎหมาย เพราะว่าธุรกจิทีเ่ราทาํ--- 

นักสานเสวนา   เรื่องน้ียุตไิปแลว้ คือมหีลกัฐานพ่อเขายอมรบัไปแลว้ 

หุน้สว่นของคุณกสุุมาน   ผมในฐานะทีเ่ป็นหุน้ส่วน ผมกลวัว่าจะพาดพงิไปถงึธุรกจิ 

นักสานเสวนา   เรื่องน้ีไมถ่งึธุรกจิ เพราะว่าเป็นเรื่องในหมู่บา้นและคุณกุสุมานเท่านัน้  

สะทอ้นกลบักลุ่มที ่ ๓   ในสถานการณค์าํที่บอกว่า “ผมไมใ่ช่ลูกของผูใ้หญ่ที่ท ัง้ขายท ัง้เสพเลย” น้ีหมายความ

ว่า เราใชค้าํจากกรอบอา้งองิของเราไปตดัสนิเขา สมมตกิาํลงัมขีอ้ขดัแยง้กนัอยู่ เราบอกว่าลูกผูใ้หญ่ยิง่แย่กว่า

ลูกของผมอกีเพราะท ัง้ขายท ัง้เสพ ลูกผมขายอย่างเดียวไมเ่สพ ในความเป็นจรงิถา้เกิดสถานการณอ์ย่างน้ีขึ้นมา

คงจะพดูไมไ่ด ้คนทีเ่ป็นนกัสานเสวนากจ็ะบอกว่าตอ้งระวงัตรงน้ี  เพราะถา้คนทีม่คีวามขดัแยง้กนั ฟงัแลว้จบั

เป็นประเดน็ทีจ่ะทาํใหเ้ป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา มนัจะกลายเป็นปญัหาทีเ่พิม่ขึ้นมา           

 

 กลุ่มที่  ๔  กรณีความขดัแยง้เรื่องผา้คลมุผม “ฮยิาบ” 

ผูส้านเสวนาประกอบดว้ย นกัสานเสวนา คณบด ีอาจารย ์วทิยาลยัพยาบาล ตวัแทนนกัศึกษา 

นักสานเสวนา ถอืเป็นโอกาสดใีนส่วนของนกัวชิาการมาเพือ่รบัทราบเรื่องทีเ่กดิขึ้นของทางวทิยาลยั

และเรื่องทีเ่กดิขึ้นของนกัศึกษา 

รศ.ดร.สมฤดี ประเดน็น้ีละเอยีดอ่อนมาก ส่วนหน่ึงเป็นเรื่องของความเชื่อหลกัคาํสอนและเป็น

ขนบธรรมเนียม  ในขณะทีส่่วนหน่ึงเป็นเรื่องมาตรฐานในการทาํงาน ความปลอดภยั ความสะอาด  

นักศึกษา อยากทราบว่าคลุมฮยิาบน่ารงัเกยีจตรงไหน  

นักสานเสวนา อยากทราบว่าการคลุมฮยิาบน้ีมวีตัถปุระสงคต์รงกบัหลกัคาํสอนตรงจดุใด จะไดส้รา้ง

ความเขา้ใจตรงน้ี 

นักศึกษา๑  ความจรงิฮยิาบมมีานานหลายพนัปีแลว้ อยู่ที่คนจะใชห้รอืไม ่ มสุลมิทีด่ีตอ้งแต่งตวั

มดิชดิ 



 

 ๒๙ 

นักศึกษา ๒   ฮยิาบเป็นหลกัการของอสิลาม บญัญตัอิยู่ในคาํส ัง่ของอลัเลาะห ์ 

คณบดี ไมค่วรใส่ฮิยาบเพราะผดิระเบยีบ เพราะมนัจะรุ่มร่าม อาจทาํใหผู้ป่้วยตดิเชื้อได ้

นักศึกษา มาเลเซยีกค็ลุมฮยิาบ แต่เขาป้องกนัการตดิเชื้อได ้ทาํไมประเทศไทยป้องกนัไมไ่ด ้ 

คณบดี  การห่มฮิยาบในการรกัษาพยาบาลท ัว่ไป ไมน่่าจะมปีญัหาเพราะเป็นสถานทีส่าธารณะ แต่ใน

หอ้งเฉพาะทาง เช่น กรณีหอ้งผ่าตดั เป็นทีเ่ซนซทิฟีพอสมควร ถามว่าทีม่าเลเซยีไดใ้ชต้ามน้ีหรอืเปลา่ 

นักศึกษา ไมต่อบ จะตอบแต่ทีเ่ตรียมมาเท่านัน้ อธกิารชอบอา้งแต่ระเบยีบ ผมอา้งบา้ง ไปเปิด

กฎหมายรฐัธรรมนูญมาตรา ๓๘ บคุคลมสีทิธเิสรภีาพในการนบัถอืศาสนาในการปฏบิตัติามศาสนา ฮยิาบเป็น

ส่วนหน่ึงของศาสนา  

สะทอ้นกลบักลุ่มที ่ ๔  ประเดน็ทีส่งัเกตไดอ้ย่างชดัเจน คือโอกาสไมเ่ท่ากนั เพราะกลุ่มนกัศึกษาพดูเยอะ และ

แสดงเหตผุลไดน้อ้ยกว่า การทาํการสานเสวนาจะมกีฎร่วมกนั คือทาํใหเ้กดิความใกลเ้คียงกนัใหม้ากทีสุ่ดเท่าที่

จะมากไดใ้นการแสดงเหตผุล การใหโ้อกาสการสานเสวนาเป็นความสาํคญั เพราะเป็นการแสดงหลายอย่าง 

แสดงความใจกวา้ง เรายงัไมต่ดัสนิเขาก่อน เราจะฟงัเขา เราไม่กลา่วหาเขา  

         กรณีนกัศึกษาจงใจ คือมาพรอ้มกบักรอบความคิดของตวัเองอยู่แลว้ เป็นบทเรียนว่าการทีเ่ราอยู่ใน

กระบวนการสานเสวนาทีอ่ยู่ในท่ามกลางความขดัแยง้ของคน  ๒  กลุม่ เราจะตอ้งฝึกการฟงัอย่างลกึซึ้ง เพือ่

ขา้มกรอบในการด่วนตดัสนิคนอื่น  

 

คาํถามทา้ยกจิกรรม 

ผูเ้ขา้อบรม  ถา้ไปสานเสวนากลุม่คนทีม่จีดุยนือย่างเช่น นายอาํเภอ นกัสานเสวนาจะแกป้ญัหา

อย่างไร 

ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา จดุยนืหมายความว่า อนัแรกเราจะแกป้ญัหาอะไร เราตอ้งรูว้่าปญัหา

นัน้คืออะไร ใหเ้หน็ภาพชดัเจนว่าปญัหานัน้คืออะไร  

ผูเ้ขา้อบรม รายการใตส้นัตสุิขมนีกัศึกษาโทรฯเขา้มา “มนัยงิเขา้มาแลว้ครบั มนัยงิเขา้มาแลว้ ยงังี้ผม

ยงิมนัเลยดีกว่า” แลว้ตดัเลย สกัครู่เจา้หนา้ทีโ่ทรมาบอกว่า “ผมอยากเรียน คงจะมผูีบ้ริหารขา้งบนทีฟ่งัอยู่ 

อยากใหจ้รงิจงักนัมากว่าน้ี” ซึง่มนัเป็นการสูร้บกนัทางอากาศ ทางสถานีวทิยุโดยนกัจดัรายการวทิยุหรอืนกัสาน

เสวนาไมไ่ดเ้กี่ยวขอ้งอะไรเลย เราจะทาํอย่างไรดใีนสถานการณ์น้ี  

ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา ถา้เอากฎของการสานเสวนาไปใช ้ ก่อนทีจ่ะดาํเนินรายการ ตอ้งต ัง้

กตกิาก่อน  เช่นมกีตกิาว่าจะไม่โจมตใีคร ถา้คนที่โทรศพัทเ์ขา้มาใชถ้อ้ยคาํโจมต ีคร ัง้แรกใหเ้ตือน  แต่ถา้หาก

ยงัแรงอยู่ ก็ทาํใหรู้ว้่าตอนน้ีเขาออกนอกกฎแลว้ และ เราสามารถตดับทไดถ้า้เกนิไป 

 

 

 

 



 

 ๓๐ 

ประเมินผลการอบรม 

วเิคราะหจ์ากแบบประเมนิการอบรม จาํนวน  ๓๓  ฉบบั โดยสอบถามความเหน็ของผูเ้ขา้อบรม จาํนวน ๑๓  

ขอ้ ดงัน้ี 

 

ประเมินผลการอบรม เหน็ดว้ยรอ้ยละ 

๑.  ความสนใจเขา้ร่วมอบรม                                ๘๗. ๘๘ 

๒ . จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมอบรมมคีวามเหมาะสม                    ๗๕. ๗๖ 

๓ . วนั/เวลา ทีจ่ดัมคีวามเหมาะสม                                  ๗๐. ๙๑ 

๔.  สวสัดกิารมคีวามเหมาะสม                                       ๘๙. ๗๐ 

๕. รูปแบบกจิกรรมมคีวามเหมาะสม                             ๗๔. ๕๕ 

๖. อปุกรณแ์ละสือ่ทีใ่ชม้คีวามเหมาะสม                        ๗๖. ๓๖ 

๗. การใหค้วามรวมมอืของผูเ้ขา้อบรม                           ๘๐ 

๘. ความเหมาะสมโดยภาพรวม                                       ๘๐ 

๙. วทิยากรทีบ่รรยายมคีวามเหมาะสม                             ๘๕. ๔๕ 

๑ ๐. ท่านไดร้บัความรูใ้นการอบรมครัง้น้ี                          ๘๓ . ๖๔ 

๑๑. ท่านไดร้บัประโยชนจ์ากการอบรมครัง้น้ี                   ๘๔. ๒๔ 

๑ ๒ . อยากใหจ้ดัโครงการลกัษณะน้ีอีก                              ๘๘. ๔๘ 

๑๓ . เอกสารประกอบการอบรมมคีวามเหมาะสม               ๗๕.๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๓๑ 

การประชุมประสานความร่วมมือผูนํ้าศาสนา 

เรื่อง 

บทบาทของศาสนิกในการสรา้งความสมานฉนัท์บทบาทของศาสนิกในการสรา้งความสมานฉนัท์  

วนัจนัทรท์ี ่๒๐  กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ณ หอ้ง นราทศัน ์โรงแรมอมิพเีรยีล นราธวิาส 

 

คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ (กอส.)ร่วมกบั กองอาํนวยการเสริมสรา้งสนัติสุข 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(กอ. สสส. จชต.) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี  และ ศูนยศึ์กษาและ

พฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล ไดจ้ดัใหม้กีารประสานความร่วมมอืผูน้าํศาสนา เรื่องบทบาทของศาสนิกใน

การสรา้งความสมานฉนัท ์โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่เสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างผูน้าํศาสนาพทุธ และศาสนา

อิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ และนาํขอ้หารือ ผลของการประสานความร่วมมอืที่ได ้ประกาศเป็น

เจตจาํนงร่วมกนัระหว่างผูน้าํท ัง้สองศาสนา 

การประสานความร่วมมอืจดัใหม้ขีึ้นในวนัที่ ๒๐ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ หอ้งนราทศัน ์โรงแรม

อมิพเีรยีลนราธวิาส จงัหวดันราธวิาส 

การประชมุคร ัง้น้ี มผูีน้าํศาสนา เขา้ร่วม ดงัน้ี 

ผูนํ้าศาสนาอสิลาม ๑๐ คน ไดแ้ก ่

๑ นายสมยั เจรญิช่าง ประธานกรรมการอสิลามประจาํกรุงเทพมหานคร ร่วมงานในฐานะผูแ้ทน

ของจฬุาราชมนตร ี

๒ นายแวดอืราแม มะมงิจ ิ  ประธานกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดัปตัตานี 

๓ นายอบัดุลราซคั อาล ี  ประธานกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดันราธวิาส 

๔ นายอบัดุลเราะแม เจะแซ0

  ประธานกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดัยะลา 

๕ ดร. อบัดุลกอเดร ์แวมสุตอปา นกัวชิาการอสิระ โรงเรยีนอสิลาฮดุดนีวทิยา จงัหวดั ยะลา 

๖ นายวสุิทธิ์ บลิลา่เตะ๊ ฝ่ายวชิาการกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดัสงขลา 

๗ นายอบัดุลอาซซิ เจะ๊มามะ รองประธานกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดันราธวิาส 

๘ นายอบัดุลสุโก ดนิอะ ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงเรยีนจรยิธรรมศึกษามลูนิธ ิจงัหวดัสงขลา 

๙ นายอบัดุลรอนิ กาหะมะ  ประธานกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดัปตัตานี 

๑๐ นายมอูาํมดัอาลาว ีบอืแน  เลขานุการชมรมสถาบนัศึกษาปอเนาะสามจงัหวดัภาคใต ้

 

ผูนํ้าศาสนาพทุธ ๑๐ คน ไดแ้ก่  

๑ พระราชคุณาธาร เจา้คณะจงัหวดันราธวิาส 

                                                        
 เขา้เฉพาะภาคเชา้ 



 

 ๓๒ 

๒ พระครูอุดมธรรมโชต ิรองเจา้คณะจงัหวดันราธวิาส 

๓ พระมหาชรชั อชุจุาโร1

  รองเจา้คณะจงัหวดัปตัตานี และรองเจา้อาวาสวดัชา้งไห ้อาํเภอโคก

โพธิ์  จงัหวดัปตัตานี 

๔ พระครูสุนทรเทพวิมล  เจา้คณะอาํเภอสุไหง โก-ลก อําเภอแวง้ อําเภอสุคีริน จงัหวดั

นราธวิาส 

๕ พระครูสงัฆรกัษ ์สมชาย รกัษาการเจา้อาวาสวดัพรหมววิาศ อาํเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 

๖ พระครูปิยะธรรมนิเทศ เจา้อาวาสวดับาระกาบงั จงัหวดัยะลา 

๗ พระสุรศกัดิ์ คเวสโก วดัป่าบา้นไผ่ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 

๘ พระพยุงรกั สมาจาโร วดับา้นป่าไผ่ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 

๙ พระไพโรจน ์ปณฺุณโก วดับาระกาบงั จงัหวดัยะลา 

๑๐ พระอนุวฒัน ์อสิติโฺน วดัป่าบา้นไผ่ อาํเภอระแงะ จงัหวดันราธวิาส 

 

การประชุมภาคเชา้เป็นการประชุมเฉพาะผูน้ําศาสนาขา้งตน้ การประชุมภาคบ่ายเป็นการประชุม

ระหว่างผูน้าํศาสนาและประชาชนอกีจาํนวน ๓๐๐ คน โดยม ีผศ. ดร. ปิยะ กิจถาวร และ ผศ. ดร. วรวทิย ์บา

รู เป็นผูด้าํเนินรายการ และ ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา เป็นผูน้าํเสนอกติกาการสานเสวนา (dialogue) 

และมคุีณจตพุร ไชยทองศร ีเป็นผูบ้นัทกึการประชมุ  

 

การประชมุภาคเชา้  

 มีการหยิบยกประเด็นความหวาดระแวงท ัง้ความหวาดระแวงที่ชาวบา้นมต่ีอรฐั และรฐัมีต่อผูน้ํา

ศาสนา และความหวาดระแวงระหว่างสองศาสนา ผูน้าํมสุลมิเรียกรอ้งใหร้ฐั “ใหเ้กียรติ” ผูน้าํศาสนา โดยให ้

แจง้คณะกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัทุกคร ัง้ก่อนการเขา้จบักุม ผูน้าํฝ่ายพุทธแสดงความกงัวลเรื่องความ

ต่อเน่ืองของการแกไ้ขปญัหา เมื่อคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ (กอส.) ชุดปจัจุบนัหมด

วาระไป คณะสงฆส์ามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้อบหมายใหพ้ระมหา ชรชั อุชุจาโร รองเจา้คณะจงัหวดัปตัตานี 

และรองเจา้อาวาสวดัชา้งไห ้อาํเภอโคกโพธิ์  จงัหวดัปตัตานี เป็นผูแ้ทน อ่านขอ้สรุปประเด็นการปรึกษาหารือ

ของคณะสงฆส์ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซึง่ประชมุเมือ่วนัที่ ๑๗ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๙  ที่วดัมจุลนิทรวาปี

วิหาร อาํเภอหนองจิก จงัหวดัปตัตานี ผูร่้วมประชุมในคร ัง้นัน้ประกอบดว้ยเจา้คณะอาํเภอ จาํนวน ๒๖ รูป 

และผูท้รงคุณวุฒ ิโดยมรีายละเอยีด ๙ ขอ้ ดงัน้ี 

๑ ใหทุ้กฝ่ายเคารพกฎหมาย และมคีวามเสมอภาคเท่าเทียมกนัภายใตก้ฎหมายท ัง้พุทธ และ

มสุลมิ 

๒ ใหท้กุคนเคารพสทิธเิสรภีาพของบคุคล ไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ

                                                        
 เขา้เฉพาะภาคเชา้  



 

 ๓๓ 

๓ พทุธศาสนิกชนไม่เคยตัง้ขอ้รงัเกียจคนต่างศาสนา มคีวามเห็นอกเห็นใจ อยู่ร่วมกนัดว้ยดี

ตลอดมา แต่ปจัจุบนัพุทธศาสนิกชนถูกทาํรา้ย ถูกปองรา้ย ถูกคุกคามสวสัดิภาพตลอดมา 

จนตอ้งอพยพออกนอกพื้นทีเ่ป็นจาํนวนมาก 

๔ มกีลุ่มบุคคลกล่าวหาว่า ทางราชการรงัแกประชาชน โดยขา้ราชการที่เป็นพทุธศาสนิกชนเอา

เปรียบ และรงัแกคนต่างศาสนามาตลอด ซึ่งเรื่องน้ีกลายเป็นเรื่องของการมุ่งโทษแต่ภาครฐั

ฝ่ายเดียว ซึ่งบางคร ัง้ก็มผูีม้อีิทธิพลกดขีข่่มเหง คนในศาสนาเดียวกนัเองก็มากมาย  จึงไม่

ควรมุง่โทษภาคราชการอย่างเดยีว และไมค่วรเอามาเป็นประเดน็ของการก่อเหตุ 

๕ ผูน้ําศาสนา ผูน้ําทอ้งถิ่น ท ัง้พุทธ และมุสลิม ตอ้งรบัผิดชอบดูแล ตกัเตือน หรือหา้ม

ปรามศาสนิกของตนเอง ใหอ้ยู่ในกฎระเบียบของสงัคม ใหเ้คารพสิทธิเสรีภาพของคนใน

ศาสนาอื่น ไม่ใหไ้ปแสดงความรงัเกียจหรือส ัง่สอนใหร้งัเกียจคนต่างศาสนา โดยจะตอ้งให ้

ความสาํคญัประเดน็น้ีเป็นลาํดบัตน้ๆ และส่งเสรมิใหศ้าสนิกของตนนาํไปปฏบิตัอิย่างจรงิจงั 

๖ คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ (กอส.) ตอ้งนาํเสนอแนวทางการส่งเสริม

ประสทิธภิาพการทาํงาน การสรา้งขวญักาํลงัใจ เพิม่สวสัดกิารใหก้บัเจา้หนา้ที่ฝ่ายความม ัน่คง 

ปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพมากขึ้น และไม่ควรเขา้แทรกแซง กา้วก่ายหนา้ที่ของฝ่าย

ความม ัน่คง 

๗ คณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัทแ์ห่งชาต ิ(กอส.) ตอ้งเสนอขอ้มลูความจริง ถงึความ

เดือดรอ้นของพุทธศาสนิกชน  และนาํเขา้ไปแกไ้ข พรอ้มท ัง้พิจารณาถึงสาเหตุการอพยพ

ออกนอกพื้นที่ของพุทธศาสนิกชน ว่าทาํไมพุทธศาสนิกชนจึงอยู่ในพื้นที่ที่มคีนต่างศาสนา

มากกว่าไม่ได ้แต่ในทางตรงกนัขา้ม คนต่างศาสนาที่เขา้ไปอยู่ หรืออยู่ในชุมชนของ

พทุธศาสนิกชน ทาํไมจงึอยู่อย่างสุขสบาย ไมถ่กูคุกคาม และไมต่อ้งอพยพหนีออกนอกพื้นที่ 

๘ พุทธศาสนิกชน มีความเห็นว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ไดเ้กิดมาจากกลุ่มของเราแน่นอน 

ดงันัน้ไม่ควรนาํศาสนาพุทธมาเกี่ยวขอ้งกบัการกระทาํของบุคคล เพราะศาสนามค่ีาสูงกว่า

บุคคล จึงขอใหถ้ือว่าบุคคลกระทาํการใดๆที่ไม่ถูกตอ้ง ก็ใหเ้ป็นเรื่องของบุคคลนัน้ๆ ไม่ใช่

เป็นการกระทาํของพทุธศาสนา 

๙ วิธีการสมานฉันทก์็คือ การที่ทุกคนเคารพ กฎหมาย แกป้ญัหาความไม่ยุติธรรมดว้ย

กระบวนการทางกฎหมาย 

หลงัจากนัน้ นายอานนัท ์ปนัยารชุน ประธานกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ (กอส.) ได ้

กลา่วในกรณีทีค่ณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัทแ์ห่งชาต ิ(กอส.) ถกูพาดพงิ ว่าคณะกรรมการอิสระเพื่อ

ความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ (กอส.)ไม่มคีวามตัง้ใจที่จะทาํอะไรที่เป็นการกา้วก่าย แทรกแซงหนา้ที่ของฝ่ายความ

ม ัน่คง แต่ปญัหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นปญัหาสบืเน่ืองมาจากการที่รฐัไม่สามารถใหค้วามปลอดภยัในชีวติ และ

ทรพัยส์ินของคนไทยท ัง้หมด จึงมกีารเสนอเป็นนโยบาย และมาตรการไปตามหนา้ที่และอาํนาจที่รฐับาลได ้

มอบหมายให ้และการเสนออะไรไปนัน้ เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย ไม่ไดม้ีเจตนารมณ์ที่จะเขา้ไป

แทรกแซง คณะกรรมการของคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ (กอส.) ประกอบดว้ยหลาย



 

 ๓๔ 

ภาคส่วน ท ัง้ภาคประชาชนที่ทาํงานอยู่ในพื้นที่ ภาคราชการหรือคนที่เคยทาํงานอยู่ในภาคราชการ ที่มี

ประสบการณ์ มคีวามรูจ้ริงในพื้นที่  การเสนอนโยบายหรือมาตรการ เป็นการเสนอโดยผ่านการตรวจสอบจาก

บคุคลทีม่ตีาํแหน่งในราชการอยู่แลว้ 

ผลของการพูดคุยระหว่างผูน้ําท ัง้สองศาสนาในภาคเชา้ นําไปสู่การร่วมกนัพิจารณาคําประกาศ

เจตจาํนงร่วมกนั โดยผูน้าํท ัง้สองศาสนาต่างแสดงความคิดเหน็ มกีารตดั เพิ่มเติม แกไ้ข  รวมท ัง้อญัเชิญพระ

ราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั คือ “เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา” มาเป็นหน่ึงในประเดน็สาํคญั 

 

การประชุมภาคบ่าย 

           

พิธีกรคือ อาจารยโ์นสมา หลเีซ็น และอาจารยสุ์รศกัดิ์ อุทยัเลศิ พูดคุยเพื่อประสานความร่วมมือ 

กติกาเบื้องตน้ของการพูดคุยกนัคือ  การเปิดใจคุยกนัอย่างลกึซึ้ง ฟงัโดยไม่ขดัจงัหวะ ไม่ตดัสนิไวก่้อน ฟงัว่า

เงือ่นไขปจัจยัเป็นอย่างไร ผูร่้วมพูดคุยสามารถกล่าวถงึความรูส้กึของตน ไดอ้ย่างจริงใจ และจะตัง้ใจร่วมกนั

ทีว่่า จะใชก้ารพดูคุยเพือ่การตกลงหาทางออกร่วมกนั ในการแกไ้ขปญัหา และเพือ่ความสมานฉนัท ์ 

 

เปิดประชมุ 

 

กลา่วเปิดการประชมุประสานความร่วมมอืระหว่างผูน้าํศาสนา เรื่องบทบาทของศาสนิกในการสรา้ง

ความสมานฉนัท ์โดย พลเอกสุรยุทธ ์ จลุานนท ์ องคมนตรี 

 “กราบนมสัการพระคณุเจา้ ท่านประธานกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัทแ์ห่งชาต ิ ท่านผูม้เีกยีรติ

ทกุท่าน 

ผมรูส้กึยนิดีและเป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีไ่ดม้าเป็นประธานเปิดการประชุมประสานความร่วมมอืระหว่าง

ผูน้าํศาสนา เรือ่ง บทบาทของศาสนิกในการสรา้งความสมานฉนัท ์ในวนัน้ี  

ภาพของผูน้าํศาสนาทีม่ารวมตวักนั ณ ทีน้ี่ เป็นการสือ่สารใหเ้ห็นอย่างชดัเจนถึงความร่วมมอื และ

ความปรารถนาดี ทีศ่าสนิกมต่ีอกนั และมต่ีอสนัตสุิขของสงัคม  

ในยามทีทุ่กฝ่ายกาํลงัเผชิญกบัความทุกข ์บางครัง้ก็ทาํใหเ้ราหลงลืมไปว่า เราเองก็สามารถช่วยให ้

สถานการณดี์ขึ้นได ้หากทุกคนตระหนกัในขอ้น้ี แลว้หนัมา ร่วมมอืกนัดว้ยความรกัความสมานฉนัท ์เช่นท่าน

ทัง้หลายในทีน้ี่ ย่อมสามารถช่วยกนัจดัการกบัความทกุข ์และช่วยกนัสรา้งสนัติสุขใหเ้กิดขึ้นได ้ผมขอชืน่ชมผูท้ี ่

มจีติใจเสยีสละ ร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม ไมนิ่ง่ดูดายในยามทีส่งัคมกาํลงัเดือดรอ้นมปีญัหา  

การประชมุประสานความร่วมมอืในวนัน้ี เป็นนิมติหมายทีดี่ เป็นโอกาสอีกครัง้ ทีเ่ราจะมารบัฟงัซึง่กนั

และกนัอย่างต ัง้ใจ ถอืเป็นโอกาสทีเ่ราจะพูดเพือ่สือ่ความหมายจากใจถงึใจ โดยไม่หวงัจะเปลีย่นแปลงความเชือ่

ของบุคคลใด หากแต่สือ่ถงึความทุกขสุ์ข ความรูส้กึในส่วนลกึ และคาํขอทีม่ต่ีอกนั การสือ่ความหมายและรบั

ฟงักนัเช่นน้ี หากนาํไปใชป้ฏิบตัิในวงกวา้งต่อไป โดยถอืแบบอย่างจากท่านทัง้หลายในวนัน้ี ก็จะเผยแพร่เป็น

อานิสงสใ์หเ้กดิความเยอืกเยน็ในจติใจของผูท้ีเ่ผชญิกบัความไมเ่ขา้ใจกนั และความรุนแรงทีเ่กดิขึ้นในขณะน้ี  



 

 ๓๕ 

ผมขอสนบัสนุนความพยายามของผูน้าํศาสนา ของคณะกรรมการอิสระเพือ่ความสมานฉนัทแ์ห่งชาต ิ

รวมทัง้ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการส่งเสริมความเขา้ใจอนัดีและความสมานฉนัทร์ะหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา 

รวมทัง้การนาํหลกัธรรมของศาสนามาใชเ้พือ่เสริมสรา้งคณุธรรม ตามความเชือ่ของแต่ละคน และเพือ่ช่วยเหลอื

เกื้อกูลกนั  

บดัน้ีถงึเวลาอนัสมควรแลว้ ผมขอเปิดงานการประชุมประสานความร่วมมอืระหว่างผูน้าํศาสนา เรือ่ง 

บทบาทของศาสนิกในการสรา้งความสมานฉนัท ์และขออาํนวยพรใหก้ารประชุมสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี สมดงัความ

ตัง้ใจของทกุท่าน และขอใหส้นัตสุิขจงอยู่ในใจของท่าน และกลบัมาสู่บา้นของเราในเร็ววนั”  

ที่ประชุมไดพู้ดคุยกนัระหว่างผูน้าํท ัง้สองศาสนา และมกีารแสดงความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมฟงั และ

สงัเกตการณ ์จากนัน้ตวัแทนของท ัง้สองฝ่ายคือพระราชคุณาธาร เจา้คณะจงัหวดันราธิวาส และนายอลัดุลราซคั 

อาล ีประธานกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดันราธิวาส กล่าวถึงความในใจ และวตัถุประสงคข์องการจดังาน

ร่วมกนั หลงัจากนัน้ พระราชคุณาธาร เจา้คณะจงัหวดันราธิวาส เป็นตวัแทนของผูน้าํศาสนาท ัง้สอง อ่านคาํ

ประกาศเจตจาํนงร่วมกนั นายแพทยป์ระเวศ วะสี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อความ

สมานฉนัทแ์ห่งชาติ (กอส.) ไดส้รุปเชิงสะทอ้นความหมาย และนายอานนัท ์ปนัยารชุน ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ (กอส.) กล่าวขอบคุณและสรุปปิดการประสานความร่วมมอื

ผูน้าํศาสนา ในคร ัง้น้ี 

                                

สรุปประเด็นของการประชุมประสานความร่วมมือผูนํ้าศาสนา 

สาเหตขุองปญัหา 

๑ ผลประโยชน ์

๒ ยาเสพติด 

๓ การแบง่แยกดนิแดน 

 

ประเด็นปญัหา 

๑. แนวทางการแกป้ญัหาของภาครฐั พระราชคณุาธาร เจา้คณะจงัหวดันราธิวาส  มคีวามเหน็ว่าการ

ยุบ ศอ. บต. (ศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต)้ เป็นการดาํเนินการผดิพลาด  เพราะการทาํงาน

ของชดุทาํงานเดมิ (ศอบ. ต.) นัน้ถกูตอ้งแลว้ และว่าปจัจบุนัรฐัแกป้ญัหาไมถ่กูทาง “เหมอืนเอากอ้นหนิทบัหญา้ 

เมือ่เอากอ้นหนิออกหญา้กง็อกขึ้นมาใหม่” อีกท ัง้ยงัไม่มคีวามชดัเจนของระบบงานในการทาํงานแกป้ญัหา โดย

ยกตวัอย่างว่า บางคร ัง้เมือ่เกดิปญัหาขึ้นไมรู่ว้่าตอ้งไปแจง้กบัใคร หรือหน่วยงานไหน “ประชุมหลายคร ัง้ แต่ไม่

ทราบว่าใครคือตวัจริงในการแกป้ญัหา” (นายอบัดุลเราะแม เจะแซ ประธานกรรมการอิสลามประจาํจงัหวดั

ยะลา) 

๒.  การปฏิบตัิงานของเจา้หน้าที่รฐั บางคร ัง้ทาํรุนแรงเกินกว่าเหตุ หรือขาดหลกัฐานพยานที่ชดัเจน  

ผูเ้ขา้เสวนายกตวัอย่างอุสตาซถูกจบั เพราะถูกกล่าวหาว่าขายใบกระท่อม เพยีงเพราะการซดัทอดจากเด็กหนุ่ม

คนหน่ึงเท่านัน้ 



 

 ๓๖ 

๓.  เจา้หน้าที่รฐัไม่มีคุณภาพ เช่น การไม่มคีวามเขา้ใจปอเนาะอย่างแทจ้ริง ทาํใหภ้าพของโรงเรียน

ปอเนาะตดิลบในสายตาคนท ัว่ๆไป และปญัหาเรื่องโรงเรยีนตาดกีาที่ยงัหาผูร้บัผดิชอบอย่างชดัเจนไม่ได ้ไม่รูว้่า

ตอ้งขึ้นตรงต่อหน่วยไหน เป็นตน้ 

๔.  ปญัหาไม่ไดร้บัการตอบสนองจากภาครฐั รฐัยงัไม่เปิดกวา้งพอในการรบัฟงั ประธานกรรมการ

อิสลามประจาํจงัหวดันราธิวาส นายอบัดุลราซคั อาลี กล่าวว่าเคยเขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่า ๘๐ คร ัง้ ไดเ้สนอ

แนวทาง แต่ไม่เคยไดร้บัการตอบรบั สอดคลอ้งกบั คาํพูดของ พระราชคณุาธาร เจา้คณะจงัหวดันราธิวาสที่ว่า 

“ทางแกม้ี แต่รฐัไม่เอาดว้ย” และ “คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ ( กอส.)  หาขอ้มูล 

ทางออกนาํเสนอต่อรฐั  แต่สิง่ทีเ่สนอไปไมไ่ดร้บัการปฏบิตัิ”  

๕.  ความหวาดระแวง ทัง้ความหวาดระแวงของชาวบา้นต่อเจา้หนา้ที่รฐั ความหวาดระแวงของรฐัที่มี

ต่อชาวบา้น และผูน้ําศาสนา  และความหวาดระแวงของชาวบา้นต่อชาวบา้นที่ต่างศาสนา รวมท ัง้ความ

หวาดระแวงของคนในภาคอื่นๆที่มองว่า มสุลมิในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ม่ดีไปท ัง้หมด ผูเ้ขา้ร่วมเสวนา

ยกตวัอย่างปญัหาเรื่องการขบัรถที่มีป้ายทะเบียนสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ปจอดในที่ต่างพื้นที่ เช่น

กรุงเทพมหานคร เมือ่นาํรถไปจอด ไมม่ใีครกลา้เขา้มาจอดรถใกล ้ และรถถกูขดีเป็นรอย 

๖.  ความไม่เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั โดยเฉพาะภาครฐั องคก์ร พทุธ มสุลมิที่ทาํงานร่วมกนั เพื่อแกไ้ข

ปญัหา 

๗. ความไม่กระจ่างของขอ้มูล ขอ้มูลของรฐั และชาวบา้น ผูน้ําศาสนาไม่ตรงกนั รวมท ัง้การไม่ให ้

ขอ้มูลที่แทจ้ริง หรือความกระจ่างแก่ชาวบา้น ยกตวัอย่างเช่นการใชพ้ระราชกาํหนด ที่ไม่ทาํความเขา้ใจกบั

ชาวบา้น ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจคลาดเคลือ่น “ชาวบา้นไม่รูว้่าคืออะไร รูแ้ต่ว่าน่ากลวั ผูน้าํบอกว่าน่ากลวั ก็กลวั

ตาม”  (นายอบัดลุเราะแม เจะแซ ประธานกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดัยะลา) 

๘. ความออ่นแอ ทัง้ของสงัคม ครอบครวั บคุคลทาํใหเ้กดิปญัหา เยาวชนถกูชกัจูงไดง้า่ย 

๙. ไม่มัน่ใจเรื่องความปลอดภยั  เป็นเหตุใหไ้ม่กลา้แสดงความคิดเหน็ อีกท ัง้เมือ่แสดงความคิดเหน็

ออกไปแลว้ภาครฐักไ็มไ่ดน้าํไปสู่การปฏบิตั ิ

๑๐.  ความไม่กระจา่งของสถานะของตนเอง  โดยเฉพาะผูน้าํศาสนา เพราะถูกระแวงจากภาครฐั ไม่รู ้

ว่าตนเองจะถกูจบัเมือ่ไร 

๑๑.  การไม่ใหเ้กียรติผูนํ้าศาสนา เช่นการจบักุมที่ทาํรุนแรงเกินกว่าเหตุ ทาํใหเ้กิดความไม่พอใจ 

และความไมพ่อใจดงักลา่วขยายวงกวา้งออกไป 

๑๒.  ผลกระทบจากการจบัหวัหน้าครอบครวั ทาํใหค้รอบครวัประสบความเดือดรอ้น ท ัง้ทางดา้น

จติใจ และเศรษฐกจิ  

 

ขอ้เรยีกรอ้ง 

๑. ขอใหมี้ความต่อเน่ืองในการทํางาน พระราชคณุาธาร เจา้คณะจงัหวดันราธิวาส แสดงความกงัวล

ถงึความต่อเน่ืองในการทาํงานว่า ถา้หมดวาระของกอส.ชุดน้ีแลว้ กลวัว่าจะไม่มใีครสานต่อการทาํงานแกป้ญัหา 

จงึอยากขอใหม้กีารสานต่อ  ท ัง้ยงัไดก้ลา่วถงึความไมต่่อเน่ืองของเจา้หนา้ที่ที่ลงมาปฏบิตัิงานว่า พอท ัง้สองฝ่าย



 

 ๓๗ 

คือชาวบา้นกบัเจา้หนา้ที่ปรบัตวัเขา้กนัได ้รูส้ภาพปญัหาแลว้ แต่ตอ้งยา้ยกลบัไป เมื่อชุดใหม่มาก็ไม่มคีวาม

ต่อเน่ืองในการทาํงาน ชาวบา้นไมก่ลา้พดูคุยปญัหาดว้ย 

๒.  ใหเ้กยีรตผูินํ้าศาสนา ไมว่่าจะเกี่ยวขอ้งท ัง้โดยตัง้ใจ หรอืไมต่ ัง้ใจกต็าม  

๓.  ในการจบักมุผูนํ้าศาสนา ใหค้ณะกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดัรบัทราบก่อนดําเนินการ  เพราะ

เป็นเรื่องทีก่ระทบกบัความรูส้กึของชาวบา้น ที่ผ่านมารฐักระทาํการค่อนขา้งรุนแรง เช่น การนาํกาํลงัไปลอ้มจบั

อสุตาซขณะกาํลงัรบัประทานอาหารในตลาด ซึง่มคีนพลุกพล่าน และเหน็เหตุการณ์เป็นจาํนวนมาก (นายอบัดุล

ราซคั อาล ีประธานกรรมการอสิลามประจาํจงัหวดันราธวิาส) 

๔.  ภาครฐัอย่าระแวงผูนํ้าศาสนา ครูสอนศาสนา ปจัจบุนัผูน้าํศาสนาอยู่ในภาวะวางตวัลาํบาก เพราะ

ถกูระแวง “กลวัรฐั กลวัว่าจะถกูจบั และกลวัฝ่ายตรงขา้ม” 

๕. ทุกกลุ่มตอ้งเขา้ใจกนั เพราะถา้ทุกภาคส่วนท ัง้ฝ่ายรฐั องคก์ร พทุธ มสุลมิที่จะทาํงานร่วมกนั ยงั

ไมเ่ขา้ใจกนั กไ็มม่ทีางทีจ่ะแกป้ญัหาได ้(นายอบัดลุรอนิ  กาหะมะ กรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัปตัตานี และ

เลขาธกิารสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม จงัหวดัปตัตานี) 

๖. แนวคิดแบ่งแยกดินแดนสามารถนําไปสู่การขยายผลได ้คณะกรรมการอิสลามจึงควรทาํฟตัวา 

(วินิจฉัย) ใหเ้ป็นมติ ออกเป็นมติหรือฟตัวา เพื่อความชดัเจน “กลา้หรือไม่ที่จะบอกว่าในขณะน้ีแนวคิดน้ี

เหมาะสมหรือไม่ ในสถานการณ์ปจัจุบนั”  (อาจารยอ์บัดุลสุโก ดินอะ ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงเรียนจริยธรรมศึกษา

มลูนิธ)ิ 

๗.  ใหผู้นํ้าศาสนาทัง้พุทธและอสิลามร่วมมือกนัแกป้ญัหา และตอ้งแกไ้ปในทิศทางเดียวกนั เช่น

พระกบัอสุตาซร่วมมอืกนัแกป้ญัหายาเสพติดในโรงเรียน หรือในปอเนาะ เป็นตน้ (พระครูสงัฆรกัษ ์วดัพรหมวิ

วาศ อ. เมอืง จ. นราธวิาส) 

๘.  ฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาควรลงมาแกป้ญัหา เรื่องการศึกษาอย่างจริงจงั (นายอาเรฟ 

โตะ๊อิหม่ามจาก อาํเภอสุไหง โก-ลก จงัหวดันราธิวาส ยกตวัอย่างของทรพัยากรบุคคลขาดความรูท้าํใหม้ลูีก

มาก จงึมปีญัหาต่อเน่ืองตามมามากมาย เช่น ความยากจน การศึกษา เป็นตน้) 

๙. ใหค้วามเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตัิ “เช่น การส ัง่ยิงที่มสัยิดกรือเซะ และตากใบ คําถามคือ

ประชาธิปไตยที่สามารถแสดงออกไดอ้ยู่ตรงไหน” (นายเสกสรร นราพงศา ครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อสิลาม) 

๑๐. ใหบ้รรจุอสุตาซเป็นครู(ของรฐั) และใหเ้พิม่สวสัดิการใหค้รูสอนศาสนาหรือวิทยากรสอนศาสนา

อสิลาม 

๑๑. ควรตัง้เงนิเดือนใหแ้กโ่ตะ๊อหิม่าม เหมอืนกบัสารวตัรกาํนนั หรอืผูใ้หญ่บา้น 

๑๒. สรา้งความกระจ่างของขอ้มูลระหว่างรฐั และผูนํ้าศาสนา โดยเฉพาะเรื่องรายชื่อเพราะที่ผ่านมา 

“รายชื่อ” ทาํใหค้นด ีผูบ้รสุิทธิ์ไดร้บัความเดอืดรอ้น 

๑๓. ฝ่ายปฏบิตั(ิเจา้หนา้ที่รฐั)อย่าทาํตามคาํส ัง่ ถา้หากคาํส ัง่นั้นผิดกบัหลกัศาสนา 

๑๔.  คนในพื้นที่ตอ้งมีความกลา้ ตอ้งร่วมมือกนัแกป้ญัหาอย่างจรงิจงั 

 



 

 ๓๘ 

ขอ้เสนอแนะ 

๑ รฐัควรถอยหลงัหน่ึงกา้ว แลว้ทบทวนนาํเรื่องเก่าขึ้นมาทาํใหม ่(กรณี ศอบ. ต.) 

๒ รฐัควรแกป้ญัหาแบบขา้งล่างขึ้นสู่ขา้งบน ไม่ใช่ส ัง่จากขา้งบนลงมา นายอบัดุลราซคั อาลปีระธาน

กรรมการอิสลามประจาํจงัหวดันราธิวาส ยกตวัอย่างเรื่องที่ตอ้งทาํตามคําส ัง่ของรฐั ท ัง้ๆที่

บางคร ัง้ขดักบัความรูส้กึ 

๓ รฐัควรนาํขอ้สรุปที่ไดจ้ากพื้นที่เขา้ไปเป็นแนวทางในการแกป้ญัหา  พระราชคุณาธาร เจา้คณะ

จงัหวดันราธิวาส ยกตวัอย่างคาํกล่าวที่ว่า เสียงที่ผูน้าํจะตอ้งฟงัคือ เสียงประชาชน เสียงพระ 

หรอืผูน้าํศาสนา และเสยีงกษตัรยิ ์

๔ ควรแกป้ญัหาเรื่องยาเสพตดิอย่างจรงิจงั 

๕ ผูน้าํศาสนา(ทัง้พทุธ และมสุลมิ)ร่วมกนัคิด “ศาสตร”์ ระหว่างศาสนานาํเสนอเป็นรูปธรรม เพื่อ

นาํเอากิจกรรมทางศาสนามาเสริมสรา้งใหเ้ยาวชนเขม้แขง็ โดยในช ัน้แรกใหแ้ต่ละศาสนาแยกกนั

คิดเฉพาะของตน ใหอ้อกมาเป็นแผนประจาํวนั สปัดาห ์เดือน และปี จากนัน้ใหท้ ัง้สองศาสนามา

ร่วมกนัคิดแผนร่วมระหว่างศาสนา 

๖ ใชศ้าสนจกัรในการแกป้ญัหา เช่น โครงการมสัยิดดูแลชุมชน(นายสมยั เจริญช่าง ประธาน

กรรมการอสิลามประจาํกรุงเทพมหานคร) 

๗ ตัง้ลาํดบัการแกป้ญัหา เรยีงตามความสาํคญัโดยใชร้อ้ยละ แลว้ลงมอืแกไ้ขตามลาํดบั 

๘ ใหทุ้กโรงเรียนนําหลกั “อิฮซาน”  ไปประยุกตเ์ขา้กบัหลกัสูตร (หลกัท ัง้ ๓ ของมุสลิม คือ 

หลกัการศรทัธา หลกัการของอิสลาม และ อิฮซาน) อิฮซาน คือความดี ดีเลศิ อิสลามมองว่าทุก

อิริยาบถของมสุลมิก็คือ เกิดการภกัดีต่ออลัลอฮฺ ทุกๆการภกัดีตอ้งดีที่สุด ตอ้งทาํเสมอืนกบัเรา

มองอลัลอฮฺได ้ถา้เรามองอลัลอฮฺไม่เหน็ เราตอ้งเขา้ใจว่าอลัลอฮฺมองเราตลอด ตอ้งทาํใหด้ีที่สุด 

ถา้ทาํหนา้ที่เป็นนกัเรียน ตอ้งเรียนใหด้ีที่สุด  หมายความว่าตอ้งรวมกนัระหว่างศาสตร ์และ

ศาสนาในทุกๆอิริยาบถ (นายอบัดุลรอนิ  กาหะมะ กรรมการอิสลามประจาํจงัหวดัปตัตานี และ

เลขาธกิารสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม จงัหวดัปตัตานี) 

๙ ตอ้งแยกคนดอีอกจากคนชัว่ 

๑๐ ส่งเสรมิเยาวชนใหม้กีจิกรรม มงีานทาํ 

๑๑ รฐัควรดูแลปญัหาเรื่องความยากจน 

๑๒ ควรทาํความเขา้ใจเรื่องวฒันธรรม 

๑๓ ปรบักลยุทธใ์นการทาํงาน เอาความสมานฉนัทม์าใชล้ดความรุนแรง 

๑๔ ควรแกไ้ขเรื่องความหวาดระแวง 

 

 

 



 

 ๓๙ 

คาํปรคาํประกาศเจตจาํนงร่วมกนัของผูนํ้าศาสนาพทุธะกาศเจตจาํนงร่วมกนัของผูนํ้าศาสนาพทุธ--อสิลามอสิลาม  

เรื่อง บทบาทของศาสนิกในการสรา้งความสมานฉนัท์เรื่อง บทบาทของศาสนิกในการสรา้งความสมานฉนัท  ์ 

ในวนัที่ ๒๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๙ ผูน้าํศาสนาพทุธ-อิสลาม จาํนวน ๑๗ คน ไดม้าประชุมกนัที่จงัหวดั

นราธิวาส ดว้ยมีความห่วงใยร่วมกนัถึงความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ที่ไดท้วีความรุนแรงขึ้น

ตลอดเวลากว่า ๒ ปี ทีผ่่านมา แมว้่าบางคร ัง้จะมกีารอา้งหรอืพาดพงิว่า มคีวามขดัแยง้กนัระหว่างศาสนา แมว้่า

บคุคลบางกลุม่จะใชค้วามแตกต่างในเรื่องการนบัถอืศาสนามาเป็นขอ้อา้งในการก่อความรุนแรง แต่ผูน้าํศาสนา

ขอประกาศอย่างชดัเจนว่า มิไดมี้ความขดัแยง้กนัระหว่างศาสนา อาจมกี็เพยีงแต่การใชศ้าสนาในทางมชิอบซึ่ง

จะป้องกนัได ้หากศาสนิกมกีารประสานความร่วมมอืกนัเพือ่ลดความหวาดระแวงระหว่างชาวพทุธกบัชาวมสุลมิ 

เพือ่ฟ้ืนฟูความเหน็อกเหน็ใจกนัในฐานะทีต่่างฝ่ายต่างไดร้บัผลกระทบจากความรุนแรง และเพื่อสรา้งความรูร้กั

สามคัคีที่หนกัแน่น และไม่หว ัน่ไหวต่อการแบ่งแยกใดๆ ในขณะเดียวกนัความสมานฉนัทร์ะหว่างศาสนิกตอ้ง

อยู่บนพื้นฐานของความเคารพ และความเหน็อกเหน็ใจซึง่กนัและกนั จงึขอประกาศเจตจาํนงร่วมกนั ดงัน้ี 

๑ ศาสนิกพงึยดึม ัน่แนวทางอนับริสุทธิ์ของศาสนา และวฒันธรรมของตนอย่างเคร่งครดั และปฏเิสธ

การใชค้วามรุนแรงในการแกไ้ขปญัหา 

๒ การแกไ้ขปญัหาตอ้งเคารพกฎหมาย ตลอดจนสิทธิเสรีภาพและศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษยข์อง

ประชาชน ยดึหลกัความเสมอภาค และการไมเ่ลอืกปฏบิตั ิยดึหลกัเมตตาธรรมและศาสนธรรม 

๓ ชาวพุทธและชาวมุสลมิ มหีนา้ที่ร่วมกนัในการปกป้องสถาบนัศาสนาและศาสนสถาน ตลอดจน

ปกป้องพระสงฆ ์โตะ๊อิหม่าม โตะ๊ครู ฯลฯ จากเหตุรา้ย หรือการประทุษรา้ยใดๆ หากเกิดเหตุรา้ย

ดงักลา่วจะตอ้งร่วมกนัประณามเหตกุารณน์ัน้  และตอ้งปฏเิสธอย่างแขง็ขนัมใิหม้กีารขยายผลจาก

เหตสุะเทอืนใจดงักลา่วไปก่อความรุนแรงต่อเน่ืองไป 

๔ ผูน้ําศาสนาและผูน้ําทอ้งถิ่นท ัง้พุทธและมุสลิม ตอ้งเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความสมานฉนัท ์

พรอ้มท ัง้ชกัชวนใหศ้าสนิกของตนอยู่ในกรอบคําสอนของศาสนา ยึดม ัน่ในภราดรภาพของ

มนุษยชาต ิและคุณค่าของชวีติ 

๕ ผูน้าํศาสนาและผูน้าํทอ้งถิ่นท ัง้พทุธและมสุลมิ พงึร่วมมอืกนัส่งเสริมหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง และ

หลกัคุณธรรมในการดาํเนินชวีติเพือ่ใหส้งัคมไทย โดยเฉพาะจงัหวดชายแดนภาคใต ้ปลอดจากภยั

คุกคามต่อศาสนาและจากอบายมขุต่างๆ 

๖ ผูน้ําศาสนาจะร่วมกนัในการสรา้งความสมานฉนัทใ์นทุกๆดา้น โดยเฉพาะจะร่วมมอืกนัอบรม

กล่อมเกลาเยาวชนของเราในดา้นความเป็นเลศิท ัง้ทางโลกและทางธรรม ความกตญั�ู ตลอดจน

การละเวน้อบายมขุ และสิง่เสพตดิท ัง้หลาย 

๗ ในการแกไ้ขปญัหาขอใหท้กุฝ่ายยดึม ัน่ในพระราชดาํรสั “เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา”  

 

 

 

 



 

 ๔๐ 

สรุปเชิงสะทอ้นความหมาย 

 

นายแพทยป์ระเวศ วะส ีรองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉนัทแ์ห่งชาติ (กอส.) สรุป

เชงิสะทอ้นความหมาย มปีระเดน็สาํคญัดงัน้ี 

๑ กอส. ตระหนกัถึงความสาํคญัของผูน้าํทางศาสนาท ัง้ที่เป็นไทยพุทธและไทยมสุลมิ ที่มต่ีอการสรา้ง

ความสมานฉนัทใ์นพื้นทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

๒ ผูน้าํทางศาสนาเหล่าน้ีมคีวามรกัชาติรกัแผ่นดิน เป็นผูม้ที ัง้ปญัญาและบารม ีเป็นผูท้ี่รูค้วามจริงจาก

ประสบการณ์ตรง มคีวามเมตตาสูง เหน็ใจเพื่อนมนุษยท์ุกฝ่าย ไดส้รา้งความร่วมมอืและสมานฉนัท์

ระหว่างชาวบา้นทีเ่ป็นไทยพทุธกบัไทยมสุลมิ โดยไมแ่บง่ขา้งแบง่ข ัว้ ท่านเหล่าน้ีเป็นกาํลงัสาํคญัในการ

สรา้งความสมานฉนัท ์หากทางราชการเหน็คุณค่า ใหเ้กียรติผูน้าํทางศาสนา รบัฟงัและเรียนรูจ้ากท่าน 

สนบัสนุนงานของท่าน ปรมิณฑลแห่งความสมานฉนัทจ์ะขยายตวัไดเ้ตม็พื้นที ่

๓ เพราะตระหนกัถงึความสาํคญัของผูน้าํทางศาสนาในฐานะเป็นพลงัสรา้งความสมานฉนัท ์กอส.  จึง

จดัการประชุมประสานความร่วมมอืระหว่างศาสนิกและผูน้ําศาสนาขึ้น ณ จงัหวดันราธิวาส ในวนั

จนัทรท์ี่ ๒๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๙ โดยเชิญองคมนตรี พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ์มาเป็นประธานในพิธี

เปิดการประชมุ เน่ืองจากตระหนกัถงึความพยายามของท่านองคมนตรีในการสรา้งความสมานฉนัทใ์น

พื้นที ่

๔ ผูน้าํศาสนาพทุธและอิสลามมคีวามเหน็พอ้งตอ้งกนัว่าศาสนาไม่ใช่ตน้เหตุแห่งความรุนแรง แต่มผูีก่้อ

ความรุนแรงที่ประสงคจ์ะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผดิ และเกิดความแตกแยกระหว่างศาสนา ก่อใหเ้กิด

ทกุขแ์ก่ทกุฝ่าย 

๕ ผูน้ําศาสนาพุทธและอิสลามร่วมกนัปฏิเสธการใชค้วามรุนแรงในการแกป้ญัหา ตอ้งการขจดัความ

หวาดระแวง และสรา้งความไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

๖ ผูน้าํศาสนาพุทธและอิสลามมคีวามเห็นร่วมกนัว่าการแกป้ญัหาตอ้งเขา้ถึงความจริง ยึดการเคารพ

กฎหมายตลอดจนสิทธิเสรีภาพ และศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ความเสมอภาค ความยุติธรรม และ

ความเมตตา 

๗ ที่ประชุมเห็นว่าศาสนธรรม เศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนเขม้แขง็ คือรากฐานของความสมานฉนัท ์

และความสนัตสุิข 

๘ การพฒันาควรเนน้ที่ความริเริ่มและบทบาทของประชาชนและชุมชนทอ้งถิ่นในการวางแผน และ

ขบัเคลือ่นจากพฒันาทีส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรม ศาสนาธรรม และเศรษฐกิจพอเพยีง ไม่ใช่มุ่งที่การส ัง่

จากขา้งบนลงลา่ง และยดัเยยีดแนวทางการพฒันาแบบวตัถนิุยม และเงนินิยมลงไป 

๙ การพฒันาที่สอดคลอ้งกบั วฒันธรรม ศาสนาธรรม และเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นได ้ตอ้งอาศยั

การเรียนรูร่้วมกนัในการปฏบิตัิของทุกฝ่าย ท ัง้ฝ่ายชุมชน ฝ่ายนโยบาย ฝ่ายขา้ราชการ ฝ่ายวชิาการ 

ฝ่ายองคก์รพฒันาเอกชน สือ่มวลชน และอื่นๆ แต่เกดิขึ้นไมไ่ดจ้ากการใชอ้าํนาจส ัง่การ โดยปราศจาก

การเรยีนรูร่้วมกนั ควรมกีลไกส่งเสรมิการเรยีนรูร่้วมกนัของทกุฝ่าย 



 

 ๔๑ 

๑๐ ความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นไดจ้ากความดี คนทุกคนมเีมลด็พนัธุแ์ห่งความดีอยู่ในหวัใจ หากมคีวาม

เคารพศกัดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นคนของเพื่อนมนุษยท์ุกคน มคีวามเมตตา กรุณา มคีวามร่วมมอื

สมานฉนัท ์มกีารเรยีนรูร่้วมกนั มคีวามเชื่อถอืไวว้างใจกนัก็จะสามารถสรา้งความร่มเยน็เป็นสุขขึ้นได ้

ท ัง้แผ่นดนิ 

 

ปิดประชมุ 

กล่าวปิดประชุมโดยนายอานนัท ์ปนัยารชุน ประธานกรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อความ

สมานฉนัทแ์ห่งชาต ิ(กอส.) 

 กรอบการทาํงาน ๙ ขอ้ของคณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัทแ์ห่งชาต ิ

๑ ทกุขข์องราษฎรในสามจงัหวดัภาคใตเ้ป็นทกุขข์องทกุคนท ัง้ประเทศ 

๒ ความหวาดระแวง ความหวาดกลวั ความไม่เขา้ใจระหว่างกลุ่มคนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

และระหว่างรฐักบัประชาชนตอ้งไมแ่ผ่ขยายออกไปยงัพื้นทีอ่ื่นในประเทศไทย 

๓ การแกป้ญัหาตอ้งแกท้ ัง้ปญัหาเฉพาะหนา้ที่กาํลงัเกิดขึ้น และปญัหาระยะยาวอนัไดแ้ก่สาเหต ุ

หรอืตน้ตอของปญัหา 

๔ สาเหตหุน่ึงของปญัหาคือกระบวนการยุตธิรรมทีไ่มเ่อื้ออาํนวยความยุตธิรรม 

๕ จาํเป็นตอ้งเพ่งเลง็เรื่องการพฒันาระบบ และวธิกีารศึกษา และรูปแบบของการศึกษาใหส้อดคลอ้ง

กบัวถิชีวีติของประชาชน 

๖ การใชค้วามรุนแรงไม่ใช่วธิีการแกป้ญัหา ถา้จะมกีารใชค้วามรุนแรงตอ้งระมดัระวงัที่สุดว่าการใช ้

ความรุนแรงนัน้เป็นไปตามกฎหมายทีม่คีวามยุตธิรรม และอยู่ในขอบเขตของความเป็นธรรม 

๗ การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการตดัสนิใจ ในการกาํหนดนโยบาย กาํกบัดูแลในเรื่องของการ

พฒันามคีวามจาํเป็นมาก 

๘ เป็นที่ประจกัษว์่ามคีวามแตกต่างของคนไทย ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกตราบใดที่ความแตกต่างนัน้ไม่

นาํไปสู่ความแตกแยก เพราะฉะนัน้คนไทยจงึตอ้งเรยีนรู ้ยอมรบั และเคารพความแตกต่างซึ่งกนั

และกนัในอตัลกัษณข์องกลุม่ชน 

๙ การแกป้ญัหาในภาคใตไ้ม่ว่าในเรื่องใดจะไม่มีความสาํเร็จ ถา้ไม่มีความร่วมมือระหว่างภาค

ประชาชน ระหว่างผูน้าํศาสนา สถาบนัศาสนา และภาคราชการ รวมถงึภาคการเมอืง 

 

ปิดการประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. ตลอดภาคบ่ายมกีารถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวทิยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย และถ่ายทอดทางสถานีโทรทศันช่์อง ๑๑ กรมประชาสมัพนัธ ์โดยเวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. เป็น

การถ่ายทอดสด ตลอดการประชุมมลี่ามแปลภาษามลายู โดย อาจารยม์สัลนั มาหะมะ และอาจารย ์มูหะมดั 

คอยา  คาํถามใดทีเ่ป็นภาษามลายู มกีารแปลและพมิพข์ึ้นจอมอนิเตอรเ์ป็นภาษาไทย โดย อาจารยจ์ริยา หลงัปู

เตะ๊ 



 

 ๔๒ 

การอบรมสานเสวนา ผูห้ญิงกบัการสานเสวนา 

วนัที่ ๒ - ๔ ธนัวาคม ๒๕๔๘ เวลา  ๐๘. ๐๐- ๒๐. ๓๐ น. 

   ณ โรงแรม เอสพ ีสมหิลา บชี จงัหวดัสงขลา 

โดย   มลูนิธฟิรดีรคิ เอแบรท์ (FES)  และ ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

            

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัมลูนิธฟิรดีรคิ เอแบรท์ (FES) ไดจ้ดัใหม้ี

การอบรมการสานเสวนาแก่กลุม่ผูน้าํสตรจีากสามจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้พือ่ เสรมิสรา้งพลงัและ เพิม่พนู

ศกัยภาพของผูน้าํสตรี 

การอบรมมขีึ้นในวนัที ่๒ - ๔ ธนัวาคม  ๒๕๔๘  ณ โรงแรม เอสพ ีสมหิลา บชี จงัหวดัสงขลา 

โดยม ีผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผาจากศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิลเป็นวทิยากร 

วตัถปุระสงคข์องการอบรมสานเสวนาในคร ัง้น้ี เพือ่ใหก้ลุม่ผูน้าํสตรีฯ ไดรู้จ้กักระบวนการสานเสวนา 

และนาํไปใชใ้นการจดัการกบัปญัหาความขดัแยง้ต่างๆ รวมท ัง้ใหส้ามารถนาํกระบวนการสานเสวนาไปเผยแพร่

ต่อได ้การอบรมการสานเสวนายงัเป็นการเพิม่พนูพลงัและศกัยภาพของผูน้าํสตรอีกีดว้ย 

การอบรมเริ่มตน้ดว้ยคุณปรีดา ศิริสวสัดิ์  จากมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท์ (FES) กล่าวเปิดงานและ

แนะนาํองคก์รร่วมจดั จากนัน้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทาํกิจกรรมแนะนาํตวัเพื่อสรา้งความสนิทสนมตาหลกั no trust, 

no dialogue จากนัน้ทาํกิจกรรมหวัใจสี่หอ้งเพื่อหาความคาดหวงั และฝึกการฟงัอย่างลกึซึ้งตามกระบวนการ

สานเสวนา 

             ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผาวิทยากรสานเสวนาไดบ้รรยายถึงกระบวนการสานเสวนา ว่าสาน

เสวนา (Dialogue) คือการฟงัและพดูคุยกนั และว่าสงัคมท ัว่ไปมคีวามหลากหลาย มอีตัลกัษณ์แตกต่างกนั ทุก

คนก็คิดว่าสิ่งที่ตวัเองเป็น สิ่งที่ตวัเองเชื่อ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด อตัลกัษณ์ที่แตกต่างกนัทาํใหส้งัคมงดงาม แต่เมือ่มี

อคติหรือความเขา้ใจผดิ อตัลกัษณ์อาจก่อใหเ้กิดปญัหา ทาํใหเ้กิดการแบ่งเขาแบ่งเราได ้วิธีการสานเสวนาจึง

สามารถทาํใหค้นคุยกนัไดอ้ย่างมคีวามสุขบนความแตกต่าง 

            การสานเสวนาตามความหมายของเลยีวนารด์ สวดิเลอร ์คือ การฟงัอย่างลกึซึ้ง โดย ฟงัตวัเอง  ฟงั

คนอื่น และฟงัความเงยีบเพือ่ใหเ้ขา้ใจตนเอง  

            วทิยากรพดูถงึกฎ ๑๐ ขอ้ของการสานเสวนา คือ ๑) ซือ่สตัยแ์ละจรงิใจต่อจดุยนื  ๒ ) ยอมรบั

ความแตกต่างหลากหลาย  ๓ ) มศีกัดิ์ศรขีองความเป็นมนุษยเ์ท่าเทยีมกนั  ๔) คุยในระดบัเดยีวกนั เพือ่

หลกีเลีย่งการพดูคนละเรื่องเดยีวกนั  ๕) บอกจดุยนืชดัเจน  ๖) ไมด่่วนสรุปความเชื่อของคนอื่น  ๗) ถา้มกีาร

เปลีย่นแปลงเกดิขึ้น กใ็หเ้กดิขึ้นโดยอตัโนมตั ิโดยธรรมชาต ิ ๘) ตอ้งเชื่อใจ ตอ้งใหเ้กยีรติซึง่กนัและกนั เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา  ๙) เปิดโอกาสใหเ้ราไดใ้คร่ครวญพจิารณาถงึจดุยนืของเรา ๑ ๐) ทดลองขา้มวฒันธรรม  

            ผูเ้ขา้อบรมมกีารแบง่กลุม่ระดมความคิดถงึสถานการณป์ญัหาตามประสบการณ ์ แนวทางการแกไ้ข 

และทาํการฝึกการวางแผน และลงมอืทาํการสานเสวนา โดยมขีอ้สงัเกตจากวทิยากรสานเสวนา และตอบคาํถาม 

ขอ้สงสยัของผูเ้ขา้อบรมหลงัจากเสรจ็สิ้นกระบวนการ 



 

 ๔๓ 

           การอบรมในคร ัง้น้ีกลุ่มผูน้าํสตรต่ีางมคีวามตัง้ใจจรงิ และม ัน่ใจว่าจะสามารถนาํความรูท้ี่ไดไ้ปใชใ้น

การจดัการปญัหาความขดัแยง้ท ัง้ในชมุชน และในครอบครวั 

 

สรุปผลการอบรม 

 

วนัที่   ๓   ธนัวาคม   ๒๕๔๘ เวลา  ๐๘. ๓๐- ๑๖. ๓๐ น. 

กลา่วแนะนาํวตัถปุระสงคแ์ละองคก์รผูจ้ดั โดยคุณปรดีา ศิรสิวสัดิ์ และ อาจารยป์ารชิาด สุวรรณ 

 

กจิกรรมหวัใจ  ๔ หอ้ง โดย คุณดวงหทยั ชาตพิทุธิกลุ 

จุดประสงค ์เพือ่สรา้งความคุน้เคยและรูค้วามคาดหวงั  

ข ัน้ตอนกจิกรรม  

๑. ใหทุ้กคนไดท้บทวนชวีติของตน  

- หอ้งที ่๑  สิง่ทีท่าํแลว้มคีวามสุข 

- หอ้งที ่ ๒  ฝนัอยากเหน็ผูห้ญงิเป็นอย่างไร 

- หอ้งที ่ ๓  คุณค่าทีส่าํคญัในชวีติ 

- หอ้งที ่ ๔ ความคาดหวงั – สิง่ทีต่อ้งการเรยีนรูใ้น  ๒  วนัน้ี  

๒. ใหแ้ต่ละคนไดเ้ดนิไปหาเพือ่น เพือ่แลกเปลีย่นหวัใจแต่ละหอ้งกบัเพือ่น  ๕ คน ในแต่ละหอ้งหวัใจ  

๓. สรุปผลกลุม่ใหญ่  

ฝนัอยากเหน็ผูห้ญงิ เน่ืองจากการสานเสวนาในคร ัง้น้ีตอ้งการเสริมสรา้งพลงั และศกัยภาพของผูห้ญงิ 

ดงันัน้จงึใหทุ้กคนร่วม “จนิตนาการ” ความคาดหวงัทีอ่ยากใหผู้ห้ญงิเป็น.... 

- กลา้คิดกลา้แสดงออก  

- เท่าเทยีมชาย 

- ใหเ้หน็คุณค่าผูห้ญงิ  

- เป็นแบบอย่างทีด่ ี 

- พฒันาสงัคมร่วมกบัผูช้าย  

- เป็นผูน้าํ  

คณุค่าทีส่าํคญัในชวีติ 

- ช่วยเหลอืผูอ้ื่น 

- มอบความรกั 

- เป็นประโยชนต่์อผูอ้ื่นและสงัคม 

- ไมพ่ดูเทจ็  

- จรงิใจ ยุตธิรรม  

- เคารพศกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษยซ์ึ่งกนัและกนั  

๑ ๒
๓ ๔



 

 ๔๔ 

              ความคาดหวงัสิง่ทีต่อ้งการเรียนรูภ้ายในเวลา  ๒  วนัทีเ่ขา้อบรม  

- นาํไปปฏบิตัไิดจ้รงิ  

- สานเสวนาเพือ่ใหเ้กิดสนัตสุิข 

- ใหม้คีวามสุข เพือ่สิง่ดีๆ  จะเกดิขึ้นตามมา 

- เกดิความเป็นเพือ่นและเครอืขา่ย  

- ไดก้ระบวนการสานเสวนาไปใชใ้นงาน  

- สามารถสอนสานเสวนาต่อได ้ 

๔. ฝึกหดัการฟงัอย่างลกึซึ้ง การหกัหา้มใจไม่ใหถ้าม จนกว่าจะไดฟ้งัอย่างลกึซึ้ง ดว้ยความตัง้ใจ เหน็อก

เหน็ใจ การใชภ้าษากาย สหีนา้ ท่าทาง เพือ่ใหผู้พ้ดูรูว้่าเขาสาํคญัทีสุ่ด 

 

สานเสวนาคอือะไร  

 สานเสวนา (Dialogue) คือการฟงัและพูดคุยกนั สานคือการประสาน เราทุกคนอยู่ในสภาพที่มคีวาม

หลากหลาย ทางอตัลกัษณ ์(identity) ในดา้นต่างๆ เช่น  วฒันธรรม การต่างกาย ชาตพินัธุ ์ภาษา ศาสนา ฯลฯ  

ความหลากหลายเป็นเรื่องปกติ ธรรมดา  อตัลกัษณ์ที่แตกต่างกนัทาํใหส้งัคมงดงาม แต่เมื่อมอีคติหรือความ

เขา้ใจผดิ อตัลกัษณอ์าจก่อใหเ้กดิปญัหา ทาํใหเ้กดิการแบง่เขาแบง่เราได ้ 

  วธิคีิดแบบยอมรบัเพือ่อยู่ร่วมกนัอย่างสนัตท่ิามกลางความแตกต่างหลากหลาย 

๑. เคารพในตวัตนและความแตกต่างของผูอ้ื่นและสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นแบบเขาเป็นเขา 

๒. เชื่อว่าความเชื่อ วฒันธรรม และวถิกีารดาํเนินชีวติของทุกคนลว้นมคุีณค่า และทาํใหช้ีวติของ

คนคนนัน้ มคีวามสุขไดเ้ช่นกนั  

วธิีปฏบิตัตินในสงัคมพหลุกัษณะ 

๑. อยากใหผู้อ้ื่นปฏบิตัต่ิอเราอย่างไร เรากจ็ะปฏบิตัต่ิอเขาอย่างนัน้  

๒. ไมอ่ยากใหผู้อ้ื่นปฏบิตัต่ิอเราอย่างไร เรากจ็ะไมป่ฏบิตัต่ิอเขาอย่างนัน้  

ทกุศาสนาสอนจริยธรรมโลก (A global Ethic)  

๑. เคารพคุณค่าทกุชวีติ (Have a respect for all life) 

๒. ปฏบิตักิบัผูอ้ื่นดว้ยความซือ่สตัยแ์ละยุตธิรรม (Deal honestly and fairly) 

๓. คิด ทาํ พดู แต่สิง่ทีจ่รงิ (Speak and act truthfully)   

๔. เคารพและเมตตากรุณาซึง่กนัและกนั (Respect and love one another) 

สานเสวนาหมายถงึการสานความหมายทีเ่กดิจากการฟงัอย่างลกึซึ้ง  

การฟงัอย่างลกึซึ้งนัน้ เราฟงัตวัเอง ฟงัผูอ้ื่น ฟงัความเงยีบ เหมือนในศาสนาอิสลาม เมื่อไม่สบายใจ เราไป

ละหมาด จะช่วยใหเ้กดิสมาธ ิ(ผูเ้ขา้อบรมเลา่เรือ่งความสงบของจติทีไ่ดจ้ากการละหมาด) การฟงัผลของการฟงั

ตวัเองและฟงัผูอ้ื่น  ฟงัเพือ่หาความหมายดว้ยกนั  เพือ่ใหม้ส่ีวนร่วม เพือ่ใหเ้กดิการยดึเหน่ียว 

สรุป การสานเสวนาคือการฟงัอย่างลกึซึ้งเพือ่ใหเ้รากา้วพน้ อคต ิ



 

 ๔๕ 

ระดบัของสานเสวนา 

๑. ระดบัคาํสอน 

๒. ระดบัประสบการณ ์เคารพในประสบการณ ์

๓. ระดบัชวีติทีร่่วมกนัแกป้ญัหา เอาปญัหาในชมุชนเป็นตวัต ัง้ 

ขอ้ตกลงร่วมกนั 

สานเสวนาเป็นเครื่องมอืทาํความเขา้ใจกนัโดยสนัตวิธิ ี

 

สานเสวนาของ เลยีวนารด์ สวดิเลอร ์

สานเสวนาเปิดพื้นที่ใหเ้กิด   ๑) การเรียนรู ้ความคิด ความเชื่อ จุดยืนที่แตกต่าง(ไม่จาํเป็นตอ้ง

เปลี่ยนจุดยืนของตวัเอง)  ๒ ) การเจริญเติบโต เกิดความเขา้ใจ ความเห็นอกเห็นใจ  ๓ )การเปลี่ยนแปลง 

เรื่องทีเ่ขา้ใจผดิ อคตทิีม่ ี

ขอ้สาํคญั สานเสวนาไม่ไดมุ้่งเปลี่ยนแปลงจุดยืนของผูอ้ื่น หากมกีารเปลี่ยนแปลงใดๆตอ้งเกิดจาก

ภายใน 

กจิกรรมกลุ่ม 

จุดประสงค ์เพือ่ใหเ้รยีนรู ้เขา้ใจ การจดัการกบัปญัหาตามประสบการณท์ีผ่่านมา 

แบง่กลุม่ๆละ  ๔ –  ๕ คน ( ๗ กลุม่) ในหน่ึงกลุ่มมเีลขาฯ ๑ คน ใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาทบทวนว่าเคย

ไดใ้ชค้วามเขา้ใจเรื่องสานเสวนาจดัการกบัปญัหาหรอืไม ่โดยใหนึ้กถงึ 

- สถานการณค์วามขดัแยง้ 

- ความเขา้ใจปญัหา 

- แลว้เราในฐานะคู่กรณี-คนกลางใชว้ธิกีารสือ่สารอย่างไร 

กติกา พูดคนละ  ๕ นาท ีเมื่อไดย้ินเสยีงระฆงัใหห้ยุด เพื่อฝึกการฟงัอย่างลกึซึ้งระหว่างที่แต่ละคน

พดู   

นําเสนอ   โดยใหส้รุปประเดน็ปญัหาขึ้นกระดาน แลว้สรุปวธิกีารทีใ่ชจ้ดัการปญัหา   

 

นําเสนอกลุ่มย่อย  

กลุม่ท่ี ๑ 

ประเด็นความขดัแยง้ วิธีการ 

เรื่องการรกัษาสญัญา  ใชห้ลกัศาสนา  

เพือ่นบา้นมปีญัหาระหวา่งกนั  ใชก้ตกิาขอ้บงัคบั  

ประเด็นความขดัแยง้ วิธีการ 

ขดัแยง้เรื่องผลประโยชน ์ ชี้แจงแสดงเหตผุล ใหเ้ขา้ใจอย่างเทา่เทยีม  

ขดัแยง้ในใจตนเอง การใหอ้ภยัตามหลกัศาสนา การทดสอบโดยพระเจา้  

การบรหิารโรงเรยีน รบัฟงักนัและกนัร่วมกนัแกป้ญัหา  

 



 

 ๔๖ 

กลุม่ท่ี  ๒  

ประเด็นความขดัแยง้ วิธีการ 

ความไมร่บัผดิชอบของฝ่ายชาย ใชเ้วลาในการอธิบาย ใชค้วามอดทน ความรูส้กึทีด่ ี

ความไมเ่ขา้ใจระหวา่งครูและนกัเรียน ใชค้วามจรงิใจ  

บทบาทในการเป็นผูน้าํ ใชก้ารเจรจาตวัต่อตวั 

ความยุตธิรรม ใชส้ือ่กลางเป็นตวัแทนในการแกป้ญัหา  

 

  

กลุม่ท่ี  ๓  

ประเด็นความขดัแยง้ วิธีการ 

ความขดัแยง้ในครอบครวั ใชค้วามบรสุิทธิ์ของเดก็ เบีย่งเบนประเดน็ 

ความขดัแยง้ระหวา่งบคุคล  ใชห้ลกัศาสนา ยอมรบัความต่างระหวา่งบคุคล  

ความขดัแยง้ระหวา่งบคุคลกบัรฐั ใชค้นกลางทีม่อีาํนาจหนา้ทีป่ระนีประนอม  

ใชค้วามจรงิในการสือ่สาร  

 

 

กลุม่ท่ี  ๔ 

ประเด็นความขดัแยง้ วิธีการ 

ผูป้กครองไมพ่อใจทีค่รูลงโทษนกัเรยีน 

 

เจรจา โดยกนัไม่ใหคู่้กรณีพบกนัก่อน ทาํใหใ้จเย็น 

โดยพรอ้มแสดงความรบัผดิชอบ  

นอ้งทาํผดิกฎของศูนยฝึ์ก  

 

รบัฟงัเหตุผล ทบทวนกฎเดมิ และร่วมหาวธิีการและ

ทางออกร่วมกนั  

พีน่อ้งมปีากเสยีงเพราะไมเ่ขา้ใจกนัและเครยีด  พูดและฟงัทลีะฝ่าย เพื่อแสดงความรูส้กึ และใหท้ ัง้

สองฝ่ายไดบ้อกความตอ้งการของตน  

การขดุคูระบายนํา้ มคีนไมย่อมใหผ้่านทีด่นิของตน หาทางเลอืกอืน่ดว้ยการขดุคูระบายนํา้ออ้มไปยงัที่

สาธารณะ  

 

กลุม่ท่ี  ๕ 

ประเด็นความขดัแยง้ วิธีการ 

 คู่กรณีมาพูดทาํความเขา้ใจปญัหาร่วมกนั  

 พยายามรบัฟงัปญัหาคู่กรณี ใหไ้ดม้โีอกาสเปิดอกพูด

อย่างเต็มที ่โดยตกลงกตกิาร่วมกนัก่อน  

 ฟงัเหตุผลอย่างเป็นกลาง ไม่เอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

ใหค้วามยุตธิรรมท ัง้สองฝ่าย  

 โนม้นา้วใหม้คีวามรกัความสามคัคี  
 

 

 

 



 

 ๔๗ 

กลุม่ท่ี  ๖ 

ประเด็นความขดัแยง้ วิธีการ 

- ความไม่ เข า้ ใจระหว่ างร ัฐ  และ นัก ศึกษา 

ประชาชน 

จดักระบวนการกลุม่ใหไ้ดพู้ดคุยกนัอย่างเต็มที ่

- วยัรุ่นขบัรถชนโดยประมาท  ใชค้นกลางไกลเ่กลีย่ 

- ความไมเ่ขา้ใจระหวา่งกลุม่    

 

  

กลุม่ท่ี  ๗ 

ประเด็นความขดัแยง้ วิธีการ 

- ความขดัแยง้ระหวา่งผูร่้วมงาน  รบัฟงัความคิด/ขอ้มลูของท ัง้สองฝ่าย 

- ขาดเอกสารในการขอร ับความช่วย เหลือ

ผูป้ระสบภยั  

ใหเ้วลาท ัง้สองฝ่ายไดท้บทวน/ไตร่ตรอง พบกนัครึ่ง

ทาง  

- เดก็ทะเลาะววิาท  พูดคุยกบัคู่กรณี  

- การกระทบกระท ัง่ระหวา่งบคุลากรในหน่วยงาน  ทาํความเขา้ใจกบัท ัง้สองฝ่าย   

 

 

ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา อธิบายกตกิาการสานเสวนา  

กตกิาของการสานเสวนา 

ขอ้ที ่๑  ไมม่วีาระซ่อนเรน้ ไมใ่ชก้ารสานเสวนาเพือ่วตัถปุระสงคท์ีไ่มช่อบ หรอืมเีป้าหมายแอบแฝง  

ขอ้ที ่ ๒  ปฏสิมัพนัธก์นัอย่างมนุษย ์ปฏสิมัพนัธต่์อกนัแบบคน ไมใ่ช่วตัถสุิง่ของ  

ขอ้ที ่ ๓  เท่าเทยีม ท ัง้สองฝ่ายต่างใหแ้ละรบั หลกีเลีย่งการครอบงาํระวงัความรูส้กึว่า “ฉนัเหนือกว่า” ไม่มใีคร

ดอ้ยกว่าหรอืเหนือกว่า 

ขอ้ที ่ ๔  จดุยนืชดัเจน บอกจดุยนื-ตาํแหน่งของตนเองใหช้ดัเจน กลา้ทีจ่ะเปิดหู เปิดใจ ฟงัความเหน็ที่แตกต่าง 

กลา้ทีจ่ะฟงัว่าผูอ้ื่นเขา้ใจและเหน็ว่าเรามจีดุยนืเช่นไร  

ขอ้ที ่ ๕ ไมด่่วนสรุป-ตดัสนิ ไมใ่ช ้ความเชื่อ วฒันธรรม ชาตพินัธุข์องเรา ไปตดัสนิว่าผูอ้ื่นผดิ  

ขอ้ที ่ ๖  ใจกวา้ง รบัฟงัความคิด-ความเชื่อที่แตกต่าง ในบรรยากาศที่เคารพและเขา้ใจ กลา้วิพากษว์ิจารณ์

ความคิด-ความเชื่อของกลุม่ตนเอง  

ขอ้ที ่ ๗  ซือ่สตัยแ์ละจรงิใจ ท ัง้ต่อตนเองและผูร่้วมสานเสวนา หลกีเลีย่งการยอมรบัแบบขอไปท ี 

ขอ้ที ่ ๘  ไวว้างใจผูอ้ื่น  ผูอ้ื่นกม็เีหตผุลทีด่ ีและสามารถหาทางออกทีด่ไีดเ้ช่นกนั  

ขอ้ที ่ ๙  ไม่ปะปนหลกัการกบัการปฏบิตัิ เมื่อผูอ้ื่นพูดเรื่องหลกัการ ก็ตอบเรื่องหลกัการ เมือ่ผูอ้ื่นพูดเรื่องการ

ปฏบิตั ิกต็อบเรื่องการปฏบิตั ิ 

ขอ้ที่ ๑๐  สานเสวนาไม่ใช่คาํตอบของทุกปญัหา หากเป็นกระบวนการซึ่งตอ้งใชเ้วลา อนัเป็นทางเลอืกสู่การ

จดัการปญัหาอย่างเป็นองคร์วม  

 



 

 ๔๘ 

กจิกรรมผ้ึงแตกรงั โดยคุณดวงหทยั ชาตพิทุธิกลุ 

จุดประสงค ์ เพือ่เปลีย่นบรรยากาศ และเพือ่ใหไ้ดก้ลุม่ในการทาํงานร่วมกนั 

จาํนวนคนเลน่ เริ่มตน้กลุม่ละ  ๓  คน คนเลน่เป็นรงั  ๒  คน ผึ้ง ๑ คน 

คาํส ัง่ 

 ๑. ผึ้งยา้ยรงั ใหค้นทีเ่ป็นผึ้งยา้ยไปรงัใหม่ 

 ๒ . รงัยา้ยผึ้ง ให ้ ๒  คนทีเ่ล่นเป็นรงัยา้ยหาผึ้งใหม่ 

 ๓ . รงัแตก ท ัง้ผึ้งและรงัยา้ยไปจบัคู่กบัคนอื่น 

 ๔. รงั  ๒  ผึ้ง  ๓  

 ๕. รงั  ๓  ผึ้ง  ๒  

 

แบ่งกลุ่ม กลุม่ละ  ๕ คน ระดมความคิดว่าในชมุชนมปีญัหาหรือสถานการณอ์ะไรบา้งทีจ่ะใชก้ระบวนการสาน

เสวนาเขา้ไปแกไ้ข 

กระบวนการคอื  

๑.   ใหก้ลุม่เลอืกหน่ึงปญัหามานาํเสนอ เมือ่เลอืกไดแ้ลว้ใหบ้อกรายละเอยีดสถานการณ ์คู่กรณี สภาพปญัหา  

๒.   ในกลุม่ใหแ้บง่ออกเป็นคู่กรณีท ัง้สองฝ่าย แลว้ใหค้ิดตามโจทยค์ือ 

    ๒.๑   เรามองตวัเองอย่างไร 

    ๒.๒   เรามองเขา (คู่กรณี) อย่างไร 

      ๒.๓   เอาขอ้มลูแต่ละช่องมาเปรียบเทยีบกนั ดูความเหมอืนและความต่าง  

 

 

สิง่ที่ไดเ้รยีนรู ้

๑. ทกุคนมเีหตผุลของตวัเอง การเปรยีบเทยีบช่วยใหเ้ราเขา้ใจกนัมากขึ้น 

๒. เหน็ความแตกต่าง รูเ้ขารูเ้รามากขึ้น 

๓. คู่กรณีต่างไม่ยอมรบัคนอื่น ต่างฝ่ายต่างมองคนอื่นไมด่ี 

๔. ตอ้งมขีอ้มลูทีร่อบดา้น จงึจะจดัการปญัหาได ้

๕. มองสองดา้นจะทาํใหไ้ดข้อ้มลูที่ชดัเจนขึ้น  

๖. ปกตเิรามองผูอ้ื่นแบบตีความ โดยมอีคติเขา้ไปตีความดว้ย เราไมไ่ดม้องคู่กรณีอย่างทีเ่ขาเป็นเขา หรอื

อย่างทีเ่ขาคิดว่าเขาเป็น  

 

ชมตวัอย่างการใชก้ระบวนการสานเสวนา วทิยากรฉายสไลดต์วัอย่างการใชส้านเสวนาเพือ่การแกป้ญัหา

มลภาวะขยะ บา้นควนโนร ี อาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี พรอ้มกบัชี้ประเดน็ทีเ่ป็นบทเรยีน ไดแ้ก่การ ที่

จะตอ้งเตมิเต็มใหคู่้กรณีท ัง้สองฝ่าย ในการสานเสวนา เพือ่ใหก้ารแกป้ญัหาตามกระบวนการสานเสวนาดาํเนิน

ไปดว้ยความเรยีบรอ้ย และประสบความสาํเรจ็ เช่น ฝ่ายราชการอาจจะตอ้งใจกวา้ง ยอมรบัฟงัผูอ้ื่นโดยเฉพาะ



 

 ๔๙ 

ชาวบา้นมากขึ้น ฝ่ายชาวบา้นจะตอ้งตดั “ปม"”ใดๆทีอ่าจม ีตอ้งคาํนึงถงึคุณค่าในความเป็นมนุษยข์องตนเอง 

จงึจะกลา้พดู กลา้เลา่ถงึปญัหาของตนเองไดช้ดัเจนขึ้น สิง่เหลา่น้ีเป็นกตกิาเบื้องตน้ ทีก่ระบวนการสานเสวนาให ้

ความสนใจ และเป็นปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหก้ารแกป้ญัหาประสบความสาํเรจ็ 

 

กจิกรรม คน้หาผูห้ญิงในดวงใจ 

วตัถปุระสงค:์ เพือ่คน้พบศกัยภาพของผูน้าํชมุชนสตรี 

เงือ่นไข จบัคู่พดูถงึผูห้ญงิที่เป็นผูน้าํสตรีที่ประทบัใจ ใชเ้วลาคนละ สองนาทคีรึ่ง 

 คณุสมบตัขิองผูน้าํสตรีในดวงใจของผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

ใหค้วามรกั  ความอบอุ่น  ประนีประนอม  เสยีสละ  รกัษาคาํพดู  มคีวามรู ้ มวีสิยัทศัน ์ รอบคอบ 

เดด็ขาด  ม ัน่คง  ยอมรบัความคิดผูอ้ื่น  มคุีณธรรม  ยุติธรรม  เป็นผูไ้วว้างใจได ้ เป็นแบบอย่างทีด่ ี รกัษา

เวลา ประหยดั  ม ัน่ใจในตวัเอง  เขม้แขง็  อดทน  อ่อนโยน  อ่อนนอ้มถ่อมตน  มใีจเอื้อเฟ้ือ  กตญั�ู  แก ้

สถานการณ์เฉพาะหนา้ไดด้ี 

  

กจิกรรมสรา้งมณฑล 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมคน้หาศกัยภาพภายในของตนเอง 

เงือ่นไข ขดีวงกลม เขยีนจดุกึ่งกลางแทนตวัเอง เอาคุณสมบตัิทีต่วัเองมมีากทีสุ่ดไวใ้กลก้ึ่งกลาง คุณสมบตัทิี่มี

นอ้ยลงใหว้างไวห่้างจากจดุกึ่งกลางออกไปเรื่อยๆจนถงึขอบวงกลม จากนัน้ จบัคู่อกีแลกเปลีย่นกนัดูมณฑล

ของแต่ละคน แลว้แลกเปลีย่นความคิดเหน็กลุม่ใหญ่ 

สรุป ทุกคนมค่ีา มคุีณสมบตัอิยู่ในตวัเอง 

 

ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา บรรยายขบวนการ สตรนิียมสายกลาง ทีส่นบัสนุนใหผู้ห้ญงิยดึม ัน่

ความพอด ีในการคน้พบศกัยภาพของตนเอง ไมน่ิ่งดูดายทีจ่ะช่วยเหลอืผูอ้ื่น โดยเฉพาะผูห้ญงิที่ไมไ่ดร้บัความ

ยุติธรรม หรอืกาํลงัเผชิญกบัความทกุข ์แต่ขณะเดยีวกนั ก็ไมไ่ดก้า้วรา้วทีจ่ะต่อสู ้หรอืใชค้วามรุนแรงใดๆกบั

ผูอ้ื่นโดยเฉพาะผูช้าย การเสรมิสรา้งพลงัสตรอียู่บนหลกัการของ การพจิารณา หลกัการตดัสนิบุคคลดว้ย 

ความรู(้ทีเ่ป็นสมัมาทฐิ)ิ + ความประพฤต ิไม่ตดัสนิบคุคลดว้ยเพศสภาวะ ความเป็นชายหรอืหญงิ  ควร

คาํนึงถงึการพึง่พาอาศยัระหว่างชาย หญงิ และการใชป้ญัญาตดัสนิ แกไ้ขปญัหาของแต่ละสภาพการณ ์ดว้ย

ความเมตตา กรุณา ซึง่กนัและกนัระหว่างชายและหญงิ  

ผูเ้ขา้อบรม๑ (มสุลิม) แลกเปลีย่นเรื่องผูห้ญงิมสุลมิถกูเอาเปรียบ คนมสุลมิมคีวามเชื่อว่าในนรกมี

ผูห้ญงิมากเพราะผูห้ญงิทาํบาปมากกว่าผูช้าย   ผูห้ญงิถูกกดเรื่อง “บาป”  และอธบิายว่าดะหว์ะคือการออก

ชกัชวนคนใหท้าํความด ี แต่สาม(ีของผูห้ญงิหลายคน)ไม่ทาํงานปลอ่ยใหภ้รรยาทาํงานหนกัเพือ่เลี้ยงครอบครวั

โดยใชข้อ้อา้งว่าไปดะหว์ะ  ซึง่ในความเป็นจรงิตอ้งดูแลครอบครวัก่อนถงึจะไปดะหว์ะ นอกจากนัน้ผูห้ญงิ

มสุลมิยงัถูกถกูส ัง่สอนใหเ้ชื่อเรื่องบาป เช่น พฤตกิรรมต่างเหลา่น้ีถอืว่าเป็นบาป   

-เขาชอบเรา และเราชอบเขา  นัง่ขา้งหนา้ผูช้าย  เรยีนหนงัสอื 



 

 ๕๐ 

       -กนิยาคุม (ผูเ้ขา้อบรมตัง้คาํถามว่าไมคุ่มกาํเนิดแลว้มลูีกมาก เดก็ไมไ่ดร้บัการเลี้ยงดูทีด่ ีกลายเป็น

คนไมม่คุีณภาพ กบัการกนิยาคุมอย่างไหนบาปกว่ากนั) 

ผูเ้ขา้อบรม  ๒ (มสุลมิ)  ในคมัภรีอ์ลักุรอาลกาํหนดบทบาทใหผู้ห้ญงิเป็นแม ่และภรรยาทีด่ ีคนไมไ่ด ้

ศึกษาอย่างจรงิจงัจงึมองภาพผดิ(ว่าผูห้ญงิถกูกดขี)่ ตวัอย่างเช่น ผูช้ายมภีรรยาสีค่น เพือ่ใหค้นที่มศีกัยภาพ

ดูแลผูห้ญงิไดดู้แล โดยใหม้ฐีานะเท่าเทยีมกนั  

ผูเ้ขา้อบรม  ๓  (มสุลมิ) อสิลามเชื่อว่าแมเ่ป็นโรงเรียนแห่งแรกของลูก คนตอ้งศึกษาหาความรู ้

ผูเ้ขา้อบรม  ๔ (พทุธ) ผูห้ญงิตอ้งเก่ง และด ี เปิดวสิยัทศันสู่์ภายนอก กลา้แสดงออก การจะเป็นคน

เก่งไดต้อ้งมคีวามรู ้ คนเราจะประสบความสาํเรจ็ตอ้งลงมอืทาํ 

ผูเ้ขา้อบรม  ๕ (พทุธ) ผูห้ญงิเก่งและมคีวามรูร้อบดา้นถงึจะประสบความสาํเรจ็  

ผูเ้ขา้อบรม  ๖ (พทุธ) ผูห้ญงิมกัเอาความรุนแรงอย่างผูช้ายเป็นแบบอย่างเพือ่ทาํใหต้วัเองเก่ง จึงมี

ความเหน็ว่า น่าจะเก่งอย่างผูห้ญงิ ทีอ่่อนโยน ดว้ยความเป็นผูห้ญงิ 

คุณปรีดา  เสรมิว่าผูห้ญงิควรเหน็ความสาํคญัของการเขา้ไปอยู่ในตาํแหน่งต่างๆ เช่น อบต. อบจ. 

เพือ่ทาํใหก้ารทาํงาน การพฒันาทีด่ ีไมใ่ช่ยกหนา้ที่น้ีใหผู้ช้าย   

 

วนัที่  ๓  ธนัวาคม  ๒๕๔๓  

เวลา  ๐๘. ๓ ๐- ๑๖. ๐๐ น.  

ทบทวนการเรียนรูท้ีผ่่านมา จากนัน้ ฉายสไลดต์วัอย่างการใชส้านเสวนาในงาน “ศาสนเสวนา: พทุธ-มสุลมิ 

ความรุนแรงหรอืความสมานฉนัท”์ เพือ่ใหเ้หน็รูปแบบของการจะฝึกหดัทาํสานเสวนาในโอกาสต่อไป 

                                                                    การฟงัอย่างลกึซึ้ง 

 

 
                      ความขดัแยง้                                                          ผูน้าํสตร ี

 - ความเขา้ใจธรรมชาตขิองมนุษย ์

- วเิคราะห ์มองเขา มองเรา 

                                                             การสานเสวนา 

                                                            - หลกัการ+ กตกิา - ปฏบิตั ิ- การวางแผนการใช ้

 

กจิกรรมเกมล่าอาณานิคม โดย คุณดวงหทยั ชาตพิทุธิกลุ 

วตัถปุระสงค ์ เพือ่แบง่ผูเ้ขา้อบรมออกเป็นสองกลุม่ และฝึกการทาํงานเป็นกลุม่ 

เงือ่นไข  จบัคู่เป่ายิ้งฉุบ  ใหค้นแพต่้อหลงัคนชนะ และเลน่ต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสองกลุ่ม จากนัน้ใหท้ ัง้

สองกลุม่เป่ายิ้งฉุบ โดยสมาชกิในแต่ละกลุม่ตอ้งเป่ายิ้งฉุบในท่าเดยีวกนั  

สนัตภิาพ 



 

 ๕๑ 

กจิกรรม เล่นเกมขอในสิง่ที่เราอยากได ้ 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ฝึกการประสานงานเป็นกลุม่ ความร่วมมอืร่วมใจ ไมข่ดัแยง้ภายในกลุม่ จะทาํใหเ้ป้าหมายที่

ตอ้งการสาํเรจ็ได ้

เงือ่นไข ใหเ้ขยีนสิง่ทีอ่ยากไดส้ิง่เดยีวลงในกระดาษแลว้ใหน้าํใหต้ดิที่ไหนกไ็ดจ้ากนัน้ 

กลบัมาทีก่ลุม่ ยนืหนัหลงัจบัมอืกนั แลว้เคลือ่นทีไ่ปหยบิกระดาษ โดยไม่ใหพู้ด และหา้มปลอ่ยมอื 

 

จบเกม พธิีกรสอบถามความรูส้กึ 

คุณไหวรยิะ- คิดว่าตอ้งแอบซ่อน ไมใ่หเ้พือ่นหาพบ สอนว่าการทาํอะไรถา้คิดคนเดียวจะไม่ประสบ

ความสาํเรจ็ 

คุณกลัยา- การไมใ่หคุ้ยกนัทาํให ้ไมเ่ขา้ใจกนัในการทาํงาน 

คุณดะห ์-แสดงออกถงึการเป็นผูน้าํและผูต้าม คือนาํไปเอาของตวัเอง และตามไปเอาของคนอื่น 

คุณจอ๋ -เป็นการสือ่สารโดยความเงยีบ ตอ้งสงัเกตถงึจะเขา้ใจ 

คุณหยอย- เหน็การจดัลาํดบัเป้าหมาย รูจ้กัรอ 

คุณสมร- สามคัคี 

คุณนี - การมผูีน้าํ  

 

แบบฝึกหดั สานเสวนาในสถานการณจ์รงิ  

สานเสวนา พทุธ-มสุลมิ  เตรียมกระทู(้ปุจฉา) สรา้งความกระจ่างและความเขา้ใจ(วสิชันา) 

 

ลกัษณะกลุ่ม แบง่กลุม่ออกเป็นฝ่ายพทุธ  และฝ่ายมสุลมิ 

ลกัษณะเวท ี จดัโตะ๊แบบอ่างปลา 

ผูร่้วมสานเสวนา ประกอบดว้ย 

-มผูีด้าํเนินการสานเสวนาพทุธ ๑  คน มสุลมิ ๑ คน 

-ผูเ้สวนาฝ่ายพทุธ  ๓  คน อสิลาม  ๓  คน 

 -เกา้อี้ว่าง๑ ตวั เพือ่เปิดโอกาสใหค้นทีต่อ้งการมส่ีวนร่วมเขา้มาพดู และตอ้งออกจากวงเมือ่พดูจบ 

-มผูีส้งัเกตการณ ์ฝ่ายพทุธ ๑ คน อสิลาม ๑ คน 

-นอกนัน้อยู่รอบวงนอก 

 

ประเด็นการสานเสวนา 

ผูด้าํเนินรายการ ไดแ้ก่  พรภนินัท ์เลาะหมดั และกลัยา เอยีดสกลุ 

ผูเ้สวนาฝ่ายมสุลมิ ประกอบดว้ย มะ ซมัเซยี ไหวริยะ 

ผูเ้สวนาฝ่ายพทุธ ประกอบดว้ย ไรวนิทร ์อุ่น หยอย 

ผูส้งัเกตการณฝ่์ายพทุธ คือ อษุณีย ์



 

 ๕๒ 

ผูส้งัเกตการณฝ่์ายมสุลมิ คือ จิม๋ 

 

เริ่มกระบวนการ 

ผูดํ้าเนินรายการ บอกกติกาการสานเสวนา 

ผูด้าํเนินรายกา รใหฝ่้ายมสุลมิต ัง้คาํถาม 

ไหวรยิะถาม พทุธมองมสุลมิอย่างไร 

ไรวนิทรต์อบ ผูท้ีก่ระทาํความรุนแรงคือไทยมสุลมิ 

หยอยเสรมิว่า เหน็ใจชาวมสุลมิ แต่ต ัง้คาํถามอยู่ในใจ  

ผูด้าํเนินรายกา รเปลีย่นมาใหฝ่้ายพทุธถาม 

หยอยถาม เรื่องฆ่าพระ 

ฮารมิะตอบ คนในพื้นทีอ่าจไมท่ราบว่าเกดิไดอ้ย่างไร มาจากไหน ใครเป็นคนทาํ  

ไหวรยิะเสรมิ มสุลมิรูส้กึเสยีใจไมว่่าใครถูกฆ่า อสิลามสอนเรื่องไมฆ่่าสิง่มชีวีติ ตอ้งแยกระหว่างคนมสุลมิ

กบัอสิลาม 

ผูด้าํเนินรายการ ใหฝ่้ายมสุลมิถาม 

ฮารมิะ  พทุธมองผูห้ญงิมสุลมิอย่างไร 

อุ่นตอบ  เหมอืนกบัคนท ัว่ๆไป 

สมร  ยกมอืแต่ยงัไม่ไดร้บัอนุญาตผูด้าํเนินรายการปลอ่ยใหเ้ดินเขา้ไปก่อน 

หยอย มองว่าผูห้ญงิมสุลมิมภีาระหนกั ทาํงานหนกั   ส่วนตวัชื่นชมวฒันธรรมของสตรมีสุลมิทีค่ง

ความเป็นอตัลกัษณ ์เช่นการแต่งกาย  ผา้คลุมผม 

มะ  ชาวมสุลมิถูกมองว่ามปีญัหา (ที่ทาํอะไรไมเ่หมอืนคนพทุธ) เช่น เวลาเดนิทางตอ้งจอดรถ  

           ละหมาด หรอืไมส่ามารถรบัประทานอาหารทีบ่า้นเพือ่นทีเ่ป็นไทยพทุธได ้ชาวไทยพทุธจงึ 

           เขา้ใจผดิคิดว่ารงัเกยีจ 

สมร  เสรมิสตรีมสุลมิมคีวามอดทนสูง  แต่ขาดการศึกษาทาํใหถู้กผูน้าํในระบบกลุม่เอาเปรยีบ 

หยอย  การละหมาดเป็นพธิกีรรม พทุธควรเขา้ใจ 

ผูด้าํเนินรายกา รใหฝ่้ายพทุธตัง้กระทู ้

ไรวนิทรถ์าม เรื่องตนัหยงลมิอ ทาํไมเหตุการณถ์งึเกดิขึ้น และใครเป็นคนทาํ 

ฮารมิะตอบ ชาวบา้นต่างกเ็สยีใจ และรูว้่าเป็นบาป แต่น่าจะมอีะไรอยู่เบื้องหลงั เช่น ปกป้องพรรคพวก 

ไมก่ลา้บอกความจรงิ 

ไหวรยิะ  โยงเหตกุารณ์ฆ่าพระว่าฝ่ายตรงขา้มพยายามโยงเรื่องศาสนา ชาวบา้นตนัหยงลมิอเขา้ใจว่า

ตาํรวจสองคนฆ่าวยัรุ่นในรา้นนํา้ชา ชาวบา้นรูต้วัภายหลงัว่าตกเป็นเครื่องมอื ชาวมสุลมิขาดการศึกษา  “อลั

เลาะไม่ส่งเสริมคนทีม่กีารศึกษาใหม้คีวามสุข”  

ผูด้าํเนินรายกา รใหฝ่้ายมสุลมิต ัง้กระทู ้

ซมัเซยี  วยัรุ่นมสุลมิรวมกลุม่ทาํกจิกรรมถกูชาวพทุธมองว่าม ัว่สุม 



 

 ๕๓ 

สมร  ชาวตนัหยงลมิอไม่รูว้่าสองทหารถกูฆ่า 

ไหวรยิะ  ชาวบา้นกลวั ไมก่ลา้พดูความจริง 

ผูด้าํเนินรายการ ตดับทไหวริยะ 

ฮารมิะ  เหน็คนยงิแต่เมือ่ เจา้หนา้ทีถ่ามไมก่ลา้พดู เพราะกลวัอนัตราย 

ไรวนิทร ์ ต่างคนต่างกลวัเราไมม่วีนัรูค้วามจรงิ 

ผูด้าํเนินรายการ ดึงเขา้มาเรือ่งเยาวชน สมรเดินเขา้ไปตอบโดยยงัไมไ่ดร้บัอนุญาต 

สมร วยัรุ่นไปตอนกลางคืน ขบัรถเสยีงดงัมาก และไมก่ลวัในขณะที่สถานการณ์ไมด่ ีจงึน่าจะ

ตคีวามไดว้่ามเีป้าหมายเช่น รวมกลุม่วางแผน หรอืเกี่ยวกบัยาเสพตดิ 

ผูด้าํเนินรายการ เชญิผูท้ีท่าํงานเกีย่วกบัวยัรุ่น(จอ๋)พูด 

จอ๋ เป็นธรรมชาตขิองวยัรุ่นไมว่่าศาสนาใด และมกัมปีญัหาเรื่องยาเสพตดิ และการขาด

การศึกษาทาํใหโ้ดนหลอกไดง้า่ย ในหน่ึงสงัคมมพีื้นทีด่แีละช ัว่ ผูใ้หญ่จงึควรสรา้งพื้นทีด่ไีว ้

ใหเ้ด็กมากกว่าพื้นทีช่ ัว่ 

ไหวรยิะเสรมิ เหน็ดว้ยว่าวยัรุ่นทุกศาสนาตดิยาเสพตดิได ้ไมใ่ช่เฉพาะมสุลมิ 

ผูด้าํเนินรายกา รใหฝ่้ายพทุธตัง้กระทู ้

หยอยถาม เรื่องการฆ่ายกครวัทีอ่.ระแงะ จ. นราธวิาส  

ฮารมิะตอบ ผูถ้กูฆ่าออกมาพดูความจรงิ แสดงถงึความไมป่ลอดภยัในชวีติและครอบครวั 

ไหวรยิะ  เขาเลา่ว่าทหารทาํ คนใส่ชดุดะหว์ะไปยงิ จงึเชื่อว่ามผูีต้อ้งการทาํใหแ้ตกแยก 

ซมัเซยี  ก่อนเหตกุารณจ์ะมเีครื่องบนิพาทหารมา เยาวชนทีก่ลวั หนี ทาํใหเ้ขา้ใจผดิว่า เพราะทาํ 

             ผดิจงึหนี 

ผูด้าํเนินรายการ พูดเตอืนเรือ่งเวลา จากนัน้พูดสรุปจบ 

ผูส้งัเกตการณ์ฝ่ายพทุธ ใหค้วามเหน็ว่า ภาพรวมดมีาก ผูด้าํเนินรายการเกรง็ และใหม้กีารอภปิรายนอ้ย

เกนิไป ทกุคนเคารพกติกา มจีดุยนืชดัเจน และใจกวา้ง  ฝ่ายพทุธค่อนขา้งเหนือกว่า การจบนัน้จบโดยยงัไมม่ี

ทางออกทีค่วรจะทาํต่อ หยอย และไหวรยิะพดูไดด้ ีฝ่ายมสุลมิไมม่คีนรอบนอกเขา้ไปช่วย 

ผูส้งัเกตการณ์ฝ่ายมสุลมิ ใหค้วามเหน็ว่า มกีารเปิดประเด็นแต่ไมม่วีธิกีารแกไ้ข ผูด้าํเนินรายการกระตุน้ผู ้

ร่วมใหพ้ดูไดแ้ต่ คนวงนอกฟงัอย่างเดยีว ไมเ่ขา้ร่วม ขอ้มลูของคนทีอ่ยู่ในวงไมใ่ช่ขอ้มลูตรง (เช่น เขาบอก)  

 

ขอ้สงสยัหลงัจบกระบวนการ 

ถาม ผูด้าํเนินรายการเขา้ร่วมวงสานเสวนาไดห้รอืไม ่

ตอบ  เป็นผูก้าํกบัการสานเสวนา แต่อาจแทรกแซง โดยการตดับทไดอ้ย่างสุภาพ แต่ตอ้งไมเ่รว็ หรอื

ชา้เกนิไป ในแต่ละสถานการณ ์ ควบคุมรายการ ตดับทถา้ออกนอกกฎ ถามคาํถามและแกไ้ขสถานการณ์ 

ถาม ในวงสานเสวนาวงเลก็ ผูร่้วมฟงัแสดงความคิดเหน็ไดห้รอืไม ่

ตอบ ได ้ 

ถาม ถา้มกีารกลา่วอา้ง พาดพงิบคุคลทีส่ามตอ้งตดับทหรอืไม่ 



 

 ๕๔ 

ตอบ เอ่ยไดถ้า้เป็นบุคคลสาธารณะเช่น นายกทกัษณิ แต่ถา้บคุคลเฉพาะไมค่วร 

ถาม ทกุคร ัง้ทีเ่สวนาตอ้งหาทางออกหรอืไม่ 

ตอบ ถา้ทาํไดก้็ด ี ถา้มขีอ้ตกลงร่วมกนัไดก้ใ็หน้าํเสนอ ถงึแมจ้ะยงัไมพ่บทางออก แต่อย่างนอ้ยการ

สานเสวนาเป็นเวทใีหฟ้งัเงือ่นไข ปจัจยัของกนัและกนั อย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา การสานเสวนาในแต่ละคร ัง้

อาจไดท้างออก หรอืยงัไมพ่บทางแกไ้ขก็ได ้

ถาม ถา้ผูร่้วมสานเสวนาพดูมากเกนิไปจะแกป้ญัหาอย่างไร 

ตอบ พยายามดูความเหมาะสม ตดับทอย่างสุภาพ 

ถาม ผูด้าํเนินรายการเหน็อกเหน็ใจผูพ้ดูไดห้รอืไม่ 

ตอบ ได ้ตราบเท่าทีส่อดคลอ้งกบัจดุหมาย ใหคู่้กรณีไดฟ้งั ไดเ้รียนรูซ้ึง่กนัและกนัดีขึ้น แต่ไมใ่ช่เสรมิ

จนเหมอืนเขา้ขา้ง ใหค้อยเตมิหรือลด ตามจงัหวะ  

ถาม การสานเสวนาจาํกดักลุม่ผูเ้ขา้ร่วมหรอืไม่ 

ตอบ ใชไ้ดท้กุกลุม่ เพยีงแต่จะตอ้งเสรมิสรา้งพลงัในการฟงั การพดูใหเ้ท่าเทยีม ใหโ้อกาสแก่ท ัง้สอง

ฝ่ายใกลเ้คียงกนัมากที่สุด เช่นนกัเรยีนอ่อนกว่าครู ตอ้งเสรมิความม ัน่ใจนกัเรยีน ใหก้ลา้พดูถงึปญัหาของตน 

  

ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา สรุปขัน้ตอนการสานเสวนา 

๑.   เตรยีมความคิด ท่าทต่ีอการสานเสวนา 

๒ . รบัทราบ ยอมรบักฎ 

๓ . เตรยีมประเดน็ 

๔. เขา้สู่การสานเสวนา เพือ่ความเขา้ใจ ไมมุ่ง่เปลีย่นแปลงผูใ้ด 

๕. ทว้งตงิเมือ่มกีารนอกกตกิา 

๖. สรุป ว่ามคีวามเขา้ใจเพิม่ขึ้น หรอืสามารถจะนาํไปสู่ความร่วมมอืกนัมากขึ้นในทางปฏบิตัิ 

๗. ตดิตามผล 

 

กจิกรรมเล่นเกมนับปลาโลมา โดยคุณดวงหทยั ชาติพทุธิกลุ 

วตัถปุระสงค ์เพือ่เปลีย่นบรรยากาศ ฝึกสต ิ และตื่นตวัอยู่เสมอในการร่วมกระบวนการสานเสวนา 

คาํส ัง่ คนแรกพดูว่าปลาโลมาหน่ึงตวั  พรอ้มกบัพนมมอื คนทีส่องเหยยีดมอืออกไปขา้งหนา้พรอ้มกบัพดูว่า 

“กระโดดออกไป” คนทีส่ามทาํท่าสะดุง้ (ยกไหล)่ พดูว่า “จึย๋”  

 ชดุถดัไปพดูว่า ปลาโลมาสองตวั(พดูสองคน) กระโดดออกไป(สองคน) จึย๋ (สองคน) นบัไปเรื่อยๆ 

 

กจิกรรมกลุ่ม ใชก้ลุม่ผึ้งแตกรงัเดมิ เพือ่ระดมความคิดจดัการสานเสวนาปญัหาที่แต่ละกลุม่ไดก้ลา่วถงึในวนั

แรก  

โจทย ์  ๑. ใหจ้ดักระบวนการสานเสวนา โดยใหว้เิคราะหว์่ามใีครฝ่ายไหนควรบา้งทีน่่าจะเกี่ยวขอ้ง 

          ๒ . ขอ้มลูอะไรทีจ่าํเป็นทีส่องฝ่ายตอ้งรู ้



 

 ๕๕ 

          ๓ . ประเดน็สาํคญัทีจ่ะใชส้านเสวนา 

          ๔. รูปแบบจะจดัแบบไหน 

 

การวางแผน 

๑. ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

๒. ขอ้มลู 

๓. ข ัน้ตอน 

๔. ใครคือผูด้าํเนินการสานเสวนา 

๕. ประเดน็ 

๖. รูปแบบ  

 

กลุ่มนําเสนอผลงาน 

กลุ่มที่ ๑  

กรณี  ความขดัแยง้ระหว่างสามภีรรยา 

ผูเ้กีย่วขอ้ง  พ่อแม ่ญาตผูิใ้หญ่ท ัง้สองฝ่าย สามแีละภรรยา 

ผูส้านเสวนา โตะ๊อหิมา่ม กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ญาตผูิท้ ัง้สองฝ่าย 

ขอ้มลู  มองเขา/ มองเรา   

ขัน้ตอน  - รบัทราบขอ้มลูท ัง้ฝ่ายภรรยาและสาม(ีคนละคร ัง้) 

- วเิคราะหข์อ้มลู 

- นดัเจอกนัท ัง้สองฝ่าย  

ประเด็น  ความไมเ่ขา้ใจ  ไมร่บัผดิชอบ 

รูปแบบ  ครึ่งวงกลม 

ขอ้เสนอแนะ  จะนาํกตกิา และกระบวนการสานเสวนามาใชใ้นกรณีน้ีได ้ตอ้งเป็นความสมคัรใจของท ัง้สาม ี

และภรรยาทีม่ปีญัหา ตอ้งการที่จะเรยีนรู ้พดูคุย คืนด ีมใิช่การบงัคบัฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยทีจ่ะไมเ่ตม็ใจเขา้สู่

การแกป้ญัหาโดยผ่านกระบวนการสานเสวนา 

 

กลุ่มที่  ๒  

กรณี  อบต.กบักลุม่สตร ี 

ผูเ้กีย่วขอ้ง  - อบต. (นายกฯ  ปลดัอบต.  ฝ่ายคลงั  สมาชกิอบต. เจา้หนา้ทีอ่บต. ) 

                  - คณะกรรมการทีเ่กี่ยวขอ้งตามคาํส ัง่ 

                  - เจา้หนา้ทีส่าํนกังานพฒันาสงัคมและความม ัน่คงของมนุษย(์เจา้ของงบประมาณ) 

                  - ทอ้งถิน่ อาํเภอ 

                  - กลุม่ผูน้าํสตรี และ สมาชกิ 



 

 ๕๖ 

                 - ประชาชนในพื้นที่ 

                 - ผูน้าํศาสนา 

ผูส้านเสวนา      - ผูน้าํทางศาสนา 

                          - ผูน้าํชมุชน 

                          - เจา้หนา้ทีก่าํกบัดูแล อบต. 

ขอ้มลู    - การจดัสรรงบประมาณ(จากใคร เท่าไหร่) 

               - รายละเอยีดโครงการ 

               - คณะกรรมการต่างๆ 

               - ระเบยีบพสัดุ( ๒๕๓๕) 

ขัน้ตอน   - ปฏบิตัิตามข ัน้ตอนที ่๑- ๗ (ยกเวน้ขอ้  ๕) 

ประเด็น  - แกป้ญัหาความไมเ่ขา้ใจระหว่างอบต.กบักลุม่สตรี 

รูปแบบ - อ่างปลา 

ขอ้เสนอแนะ – เชญิโตะ๊อิหมา่มฟงัในกระบวนการ แต่โตะ๊อหิม่ามไมใ่ช่ผูท้าํการสานเสวนา 

 

กลุ่มที่  ๓   

กรณี   ชาวบา้นไมไ่ดร้บังบประมาณเพือ่ฝึกอาชพีจากอบต. 

ผูเ้กีย่วขอ้ง  ชาวบา้น  อบต  วทิยากรการฝึกอาชพี 

ขอ้มลู  - ตอ้งการรูว้่ามกีารจดักลุม่อาชพีอย่างไรบา้ง 

            - รูค้วามตอ้งการของกลุม่อาชพี 

           - งบประมาณในการสนบัสนุน/การจดัสรร 

           - คุณสมบตัขิองกลุ่มทีจ่ะไดร้บัการสนบัสนุน 

ขัน้ตอน   ใชข้อ้ ๑ ถงึ ขอ้  ๗ 

ผูส้าน   ครูใหญ่โรงเรียนสามญั  ผูอ้าํนวยการศูนยฝึ์กอาชพี 

ประเด็น   -ทาํไม ถงึไมม่งีบประมาณมาสนบัสนุน 

                - เพราะอะไรจงึไดเ้ป็นบางกลุม่  

                - อบต. แจง้ว่าตกเกณฑ ์จปฐ.  

                - ทาํไมอบต. ไม่นาํเสนอช่วงทีเ่สนองบประมาณ 

รูปแบบ   อ่างปลา 

 

กลุ่มที่  ๔  

กรณี   โครงการซฟีู้ ดแบงคจ์ะใชพ้ื้นที ่จ. ปตัตานี 

ผูเ้กีย่วขอ้ง   - คนกลางประกอบดว้ย นกักฎหมาย นกัวชิาการ 

                    - ฝ่ายรฐับาลไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ แหลง่เงนิกู ้  



 

 ๕๗ 

                    - ฝ่ายชาวบา้นม ีปราชญช์าวบา้น  กรรมการสทิธิมนุษยชน 

ขอ้มลู  ผลกระทบท ัง้ขอ้ดีและขอ้เสยี ขอ้ดเีช่น สภาพเศรษฐกจิ การสรา้งงาน การพฒันาทอ้งถิน่  

             ขอ้เสยีเช่น ระบบนิเวศนถ์กูทาํลาย ผลกกระทบต่อวถิชีวีติชมุชน  ผลกระทบต่อ 

              ผูป้ระกอบการประมงรายย่อย  

ขัน้ตอน  เผยแพร่ขอ้เทจ็จรงิโดยจดัเวทปีระชาคม และทาํการสานเสวนา  

ผูส้านเสวนา  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี  

ประเด็น  ชาวบา้น  - รฐัจะดูแลชาวประมงรายย่อยอย่างไร 

                               -  จะจดัการระบบนิเวศนอ์ย่างไร  

                               -  ประโยชนท์ี่ชมุชนจะไดร้บัมอีะไรบา้ง 

              รฐับาล   -  ทาํไมชาวบา้นถงึคดัคา้นโครงการ 

                            - ชาวบา้นตอ้งยอมเสยีสละเพือ่ชาติ 

                            - มมีอืทีส่ามมาเกี่ยวขอ้งหรอืไม ่   

รูปแบบ   อ่างปลา 

  

กลุ่มที่  ๔  

กรณี  ความขดัแยง้ระหว่างผูน้าํกบัชาวบา้น  

ผูเ้กีย่วขอ้ง  เจา้หนา้ทีร่ฐั  ผูน้าํทางศาสนา  ผูน้าํทอ้งถิน่  ชาวบา้น 

ขอ้มลู  เอกสารโครงการต่างๆ  เอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบังบประมาณ  

ขัน้ตอน  หาทมีงาน  ทาํหนงัสอืเชญิเรื่อง “การพฒันาชมุชนทกุคนตอ้งมส่ีวนร่วม” 

ผูส้านเสวนา  ครูที่ชาวบา้นยอมรบั 

ประเด็น  การพฒันาชมุชนทกุคนตอ้งมส่ีวนร่วม 

รูปแบบ  จดัเวทโีตะ๊กลม 

 

กลุ่มที่  ๕ 

กรณี  ขอ้ขดัแยง้ระหว่างชาวบา้นกบัชลประทานหาดใหญ่  

ผูเ้กีย่วขอ้ง   อบต.  ชาวบา้น  นายอาํเภอ หวัหนา้สรรพากร  นกัสทิธมินุษยชน 

ขอ้มลู  - ประเดน็ปญัหาขอ้ขดัแยง้  

             - ขอ้กฎหมายการเวนคืน   

              - บนัทกึในการประชมุ  

              - หลกัฐานการส่งหนงัสอืการรบัเงนิค่าเวนคืน รื้อถอน  

 ขัน้ตอน  ใชข้ ัน้ตอนการสานเสวนาท ัง้  ๗ ขอ้  

ผูส้านเสวนา  ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิี 

ประเด็น   ชาวบา้น       - จะแกป้ญัหาทีอ่ยู่อาศยัไดอ้ย่างไรเมือ่ถกูเวนคืน  



 

 ๕๘ 

                                     - ใชเ้กณฑอ์ะไรในการวดัการจ่ายเงนิค่าเวนคืน 

                ชลประทาน    - ทาํไมไมใ่หค้วามร่วมมอืกบัเจา้หนา้ที่ 

                                     - ทาํไมถงึไมพ่อใจค่าเวนคืน 

รูปแบบ   อ่างปลา 

   

ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา กล่าวสรุป  

 

คุณปรีดา ศิรสิวสัด์ิ กลา่วถงึความร่วมมอืในการทาํงาน ใหส้มาชิกออกความเหน็ว่าน่าจะจดั หรอืทาํอะไรอกี 

 

โดยภาพรวม ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมคีวามตัง้ใจมาก ใหค้วามร่วมมอืในทกุกจิกรรม และพงึพอใจในการอบรมครัง้น้ี 

รวมท ัง้จะนาํความรูท้ีไ่ดไ้ปถ่ายทอดต่อ กบัประยุกตใ์ชก้บัปญัหาในทอ้งถิน่ของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๕๙ 

สานเสวนาเพือ่แกป้ญัหาความเดือดรอ้นของชาวบา้นควนโนร:ี ปญัหาขยะ 

วนัที ่๑๒ -๑๖ พฤศจกิายน   ๒๕๔๘ เวลา  ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น. 

  ณ หอ้งศรนีคัร ีโรงแรมเซาเทริน์ววิ จงัหวดัปตัตานี 

โดย   ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล และโครงการพฒันาเครอืขา่ยภาคประชาสงัคมในการ

ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิมนุษยชนเพือ่สุขภาวะของบคุคลและชุมชน มลูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ 

               

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบั โครงการพฒันาเครอืขา่ยภาคประชาสงัคม

ในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิมนุษยชนเพือ่สุขภาวะของบคุคลและชุมชน มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาติ     จดั

ใหม้กีารสานเสวนาเพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของชาวบา้นควนโนรี: ปญัหาขยะ ขึ้นในวนัที่ ๑๒ -๑๖ 

พฤศจกิายน   ๒๕๔๘ ณ หอ้งศรนีคัร ี โรงแรมเซาเทริน์ววิ จงัหวดัปตัตานี  เพือ่สานความเขา้ใจอนัจะนาํไปสู่

ความสมานฉนัทใ์นชุมชน 

จดุมุง่หมายของการสานเสวนาเพือ่แกป้ญัหาความขดัแยง้ระหว่างชาวบา้นควนโนร ี กบัเทศบาลนา

ประดู่  โดยชาวบา้นขายทีด่นิใหแ้ก่เทศบาลโดยไมรู่ว้่าที่ดนิดงักลา่วจะถูกนาํไปใชเ้ป็นทีท่ิ้งขยะ  จนเมือ่จาํนวน

ขยะเพิม่มากขึ้น ชาวบา้นไดร้บัความเดอืดรอ้น ท ัง้ทางสุขภาวะ และ ระบบนิเวศนถ์กูทาํลาย จงึเกดิปญัหาความ

ขดัแยง้ขึ้น 

ทัง้น้ีคณะทาํงานเริ่มตน้โดยการลงพื้นทีเ่ก็บขอ้มลู ศึกษาสภาพของปญัหา เงือ่นไขปจัจยัต่างๆ ท ัง้จาก

ชาวบา้น และฝ่ายเทศบาล ก่อนจะนาํไปสู่เวทสีานเสวนา 

การสานเสวนาในคร ัง้น้ีไดร้บัเกยีรตจิาก รศ. ดร. โคทม อารยีา ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาและพฒันา

สนัตวิธิ ี มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นประธานกลา่วเปิดงาน  และม ี ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผาเป็นวทิยากร

สานเสวนา 

ประธานไดก้ลา่วถงึกระบวนการสานเสวนาว่าเป็นวธิกีารพดูคุยกนัเพือ่แกป้ญัหาแบบสนัต ิ อนัจะทาํให ้

เกดิความสงบสุขในชมุชน ประธานยงัแสดงความชื่นชม และกลา่วขอบคุณกองทพั โดยเฉพาะพลโทพเิชษฐ ์

วสิยัจร รองแมท่พัภาคที ่  ๔ ส่วนหนา้ทีเ่หน็ความสาํคญัของกระบวนการสานเสวนา และไดม้าเขา้ร่วมรบัฟงั

ปญัหาจากท ัง้สองฝ่าย  

การสานเสวนาเริ่มดว้ยกจิกรรมแนะนาํตวั เพือ่สรา้งความคุน้เคย และลดความเครียดของท ัง้สองฝ่าย 

หลงัจากนัน้ ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา อธิบายกฎกตกิาของการสานเสวนา โดยเนน้ยํา้ความเท่าเทยีม ว่า

ทกุคนมศีกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษยเ์ท่าเทยีมกนั เราจงึจะปฏบิตักิบัคนอื่นอย่างทีม่นุษยป์ฏบิตัิต่อมนุษย ์ ดว้ยการ

ฟงัอย่างลกึซึ้ง เปิดโอกาสใหอ้กีฝ่ายไดพ้ดู เหตผุล เงือ่นไข ปจัจยัต่างๆ โดยทีค่นฟงัไม่ตดัสนิก่อนทีจ่ะไดฟ้งั

ท ัง้หมด จากนัน้ใหท้ ัง้สองฝ่ายแบง่กลุ่มพดูถงึปญัหาความเดอืดรอ้น  รองแม่ทพัภาคที ่ ๔ ส่วนหนา้เสนอ

แนวทางในการใชจ้ลุนิทรยีช์วีภาพ หรอื EM ในการแกไ้ขปญัหาเรื่องกลิน่ และแมลงวนั นกักฎหมาย 

นกัวชิาการ บรรยายใหค้วามรู ้ ก่อนจะระดมความคิดหาวธิกีารแกไ้ขปญัหา ต่อดว้ยการใหท้ ัง้สองฝ่ายสวม

บทบาทสมมต ิ  



 

 ๖๐ 

ผูเ้ขา้ร่วมสานเสวนาเหน็พอ้งในการแกป้ญัหา คือ ๑) ต ัง้คณะทาํงานทีป่ระกอบดว้ย ตวัแทนของ

ชาวบา้น เทศบาล และนกัวชิาการ ขา้ราชการ อย่างละ  ๔  คน  ๒ ) แกไ้ขปญัหาขยะในสามข ัน้ตอน คือ ระยะ

ส ัน้ ใชจ้ลุนิทรยีE์M ระยะกลางใชว้ธิฝีงักลบ และระยะยาวสรา้งเตาเผาขยะ 

ทัง้ชาวบา้นและเทศบาลต่างพอใจทีส่ามารถหาทางออก และขอ้ตกลงในการแกไ้ขปญัหาความ

เดอืดรอ้นร่วมกนัได ้ โดยไมม่คีวามบาดหมาง กระบวนการสานเสวนาจงึนบัว่าเป็นการแกป้ญัหาแบบสนัตวิธิี

อย่างแทจ้รงิ 

          

หลกัการและเหตผุล 

เมือ่สบิสามปีทีแ่ลว้ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ชาวบา้นครอบครวัหน่ึงของบา้นพรุจูด หมูท่ี ่ ๕ ตาํบลควนโนร ีอ.

โคกโพธิ์ จ.ปตัตานี ไดข้ายทีด่ินประมาณ ๑๑ ไร่ ใหแ้ก่เทศบาลตาํบลนาประดู่ สงักดัการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

โดยมทิราบรายละเอยีดว่าเทศบาลซื้อทีด่ินผนืนัน้เพือ่ประโยชนใ์ชส้อยอย่างใด การซื้อขายเสรจ็สิ้นเรียบรอ้ย

ถกูตอ้งตามกฎหมาย ชาวบา้นจึงไดท้ราบว่าทีด่ินที่ตนขายไปนัน้ ไดถ้กูทาํเป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาลและองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลหลายแห่ง เช่น เทศบาลตาํบลนาประดู่ โคกโพธิ์ อบต.มะกรูด ควนโนร ีเป็นตน้ ทกุ ๆ วนั จะ

มรีถขนขยะนาํขยะมาทิ้งเป็นจาํนวนมาก ชาวบา้นจากทีอ่ื่นและหน่วยราชการอื่น เช่น โรงพยาบาลบาง

โรงพยาบาลก็ไดน้าํของเสยีเป็นพษิทีใ่ชใ้นโรงพยาบาลมาทิ้งในที่ดนิดงักลา่วดว้ย เมือ่เวลาลว่งเลยไป ทีด่นิผนื

นัน้ไดก้ลายเป็นภเูขาขยะทีส่่งกลิน่เหมน็ เมือ่ลมพดั ขยะไดป้ลวิเขา้ไปในสวนยางพาราทีอ่ยู่ใกลเ้คียง ขยะที่เน่า

เป่ือยเริ่มซมึลงไปในธารนํา้ของหมูบ่า้น จนถงึคลองชลประทาน พรุนํา้เน่า ปลาตาย ของป่าหลายชนิด เช่น 

หน่อไม ้ นํา้ผึ้ง ตวัต่ออ่อน ไมส่ามารถนาํมาบรโิภคได ้ ความเดอืดรอ้นน้ีส่งผลรา้ยเป็นอย่างยิง่ต่อระบบ  

นิเวศวทิยาของชาวบา้น หมูท่ี่  ๕ บา้นพรุจูด หมู่ที ่ ๔ บา้นหนองครก หมู่ที ่ ๕ บา้นนาประดู่ ชาวบา้นสวนยาง 

และทีด่นิบรเิวณใกลเ้คียง ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดคือ มผูีน้าํสุนขัท ัง้เป็นและตายจาํนวนมากมาปลอ่ยทิ้งไวบ้รเิวณขยะ

ดงักลา่ว และเน่ืองจากชมุชนแห่งน้ี เป็นหมู่บา้นชาวไทยมสุลมิท ัง้สิ้น ความเดอืดรอ้นทีเ่กดิขึ้นจงึไมเ่ป็นเพยีง

ประเดน็สิง่แวดลอ้มเป็นพษิเท่านัน้ แต่ยงักระทบกระเทอืนต่ออตัลกัษณ์ของชาวไทยมสุลมิ ในเรื่องความเชื่อ

ทางศาสนาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการไม่สมัผสัสตัวบ์างชนิด เช่น สุนขั อกีดว้ย ชาวบา้นมอิาจเรยีกรอ้งสิง่ใดจาก

เทศบาลได ้ เพราะไดท้าํสญัญาซื้อขายถูกตอ้งตามกฎหมาย ผูซ้ื้อจงึสามารถใชป้ระโยชนข์องที่ดนิแห่งนัน้ตามที่

ตอ้งการไดอ้ย่างเตม็ที ่ ชาวบา้นไดเ้คยขอความช่วยเหลอืไปทางอบต.ควนโนร ีและทางสือ่มวลชนบางกลุม่ แต่ก็

ยงัไมม่ทีางออกแต่อย่างใด 

 ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ี มหาวทิยาลยัมหดิล ไดร้บัทราบความเดอืดรอ้นน้ี และไดต้ระหนกัถงึ

ความเป็นไปได ้ ทีอ่าจมทีางเลอืกทีเ่หมาะสมท ัง้ต่อชาวบา้นและเทศบาลผูซ้ื้อทีด่ินจงึไดด้าํริทีจ่ะใช ้ “การสาน

เสวนา” เป็นเครื่องมอืและเวทใีหต้วัแทนชาวบา้นที่ไดร้บัผลกระทบดงักลา่ว และเทศบาลผูซ้ื้อทีด่นินัน้ไดม้ี

โอกาส “เรยีนรู ้ เขา้ใจ และหาทางออกร่วมกนั” โดยเชญิผูม้ส่ีวนเกี่ยวขอ้ง เช่น นกักฎหมาย นกัสิง่แวดลอ้ม 

และผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์ในการแกป้ญัหาขยะมาร่วมการสานเสวนาคร ัง้น้ีดว้ย 

ดว้ยความหวงัทีว่่า ความสงบสุขทีแ่ทจ้รงิจะเกดิขึ้นได ้ ต่อเมือ่บคุคลในชมุชนทกุหมูเ่หลา่ไดร้บัความ

ยุติธรรม มสีทิธิและเสรภีาพทีไ่มข่ดัต่อรฐัธรรมนูญในการรอ้งขอความช่วยเหลอื ความเขา้ใจ ความเหน็ใจ ไมว่่า



 

 ๖๑ 

บคุคลนัน้จะเป็นชาวบา้นหรอืเจา้หนา้ที่ของรฐั โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมูบ่า้นควนโนรีน้ี เป็นหมูบ่า้นทีอ่ยู่ใกลช้ดิกบั

เหตุการณค์วามไม่สงบ มชีาวบา้นไดร้บัผลกระทบจากปญัหาความรุนแรงโดยตรง การช่วยบรรเทาความทกุข ์

ความเดอืดรอ้นเรื่องขยะ อาจเป็นหนทางหน่ึงทีจ่ะเสรมิสรา้งและสือ่สารกาํลงัใจและความห่วงใยจาก

บคุคลภายนอกไปสู่พีน่อ้งเหลา่นัน้ไดอ้กีวธิีหน่ึง  

ดงันัน้ การแกไ้ขปญัหาโดยผ่านกระบวนการสานเสวนาระหว่างชาวบา้นและฝ่ายราชการ โดยเริ่มจาก

การลงพื้นทีดู่สภาพปญัหาทีแ่ทจ้รงิ การรบัทราบความเดอืดรอ้นทางนิเวศวทิยา ขอ้จาํกดัและความเป็นไปไดท้าง

กฎหมาย และการเตรียมการเรื่องความเขา้ใจกระบวนการและกตกิา ทีย่อมรบัร่วมกนัในการสานเสวนา 

ตลอดจนการมส่ีวนร่วมของนกักฎหมาย นกัสิง่แวดลอ้ม และผูม้ปีระสบการณ์ในการจดัการปญัหาขยะ จะ

สามารถทาํใหเ้กิดการเรียนรูร่้วมกนั เพือ่ไดท้างออกทีเ่ป็นประโยชน ์และเหมาะสมแก่ทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งในทีสุ่ด 

 ศูนย ์ฯ จงึใคร่ร่วมนาํเสนอการแกไ้ขปญัหาขอ้ขดัแยง้ดว้ย “สนัตวิธิี” โดยผ่านกระบวนการสานเสวนา

เพือ่ป้องกนัมใิหค้วามเดอืดรอ้นน้ี เป็นแรงผลกัหน่ึงที่ใหผู้ไ้ม่หวงัดใีชเ้ป็นโอกาสสรา้งเงือ่นไขกลายเป็นปญัหา

ความม ัน่คงอื่น ๆ ต่อไป ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ี มหาวทิยาลยัมหดิลจงึไดเ้หน็สมควรนาํเสนอโครงการ 

“สานเสวนาเพือ่แกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของชาวบา้นควนโนรี: ปญัหาขยะ” ในงานมหกรรมสนัตวิธิ ีณ โอกาส

น้ี  

 

วตัถปุระสงค ์

๑. เพือ่นาํเสนอกระบวนการ “สานเสวนา” ในฐานะเป็นเครื่องมอืในการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้โดย  

“สนัตวิธิ”ี  

 ๒ . เพือ่สานเสวนาใหเ้กดิการเรียนรู ้ เขา้ใจสถานการณจ์ริง สภาพปญัหา และความเดือดรอ้นของ

ผูเ้กี่ยวขอ้งท ัง้สองฝ่าย 

 ๓ .  เพือ่หาทางออกของปญัหาทีด่ทีี่สุดแก่ผูเ้กี่ยวขอ้งท ัง้สองฝ่าย 

 

ลกัษณะกจิกรรม 

๑. การลงพื้นทีเ่พือ่เรียนรูส้ภาพปญัหาบรเิวณภูเขาขยะ ตาํบลควนโนรี 

๒. การอบรม “การเตรยีมตวัเขา้สู่กระบวนการสานเสวนา” 

๓. การใหค้วามรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัสิ่งแวดลอ้มและขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัประเดน็ที่เป็นปญัหา 

๔. กจิกรรมเสรมิสรา้งความเป็นมติร ความไวว้างใจ และการทาํงานเป็นหมูค่ณะ 

๕. การสานเสวนาระหว่างชาวบา้นและผูเ้กี่ยวขอ้งตามกตกิาของการสานเสวนาในประเดน็ปญัหามลภาวะ

ขยะ และแนวทางแกไ้ข 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บั 

       ๑. เผยแพร่ความรูเ้รื่อง“กระบวนการสานเสวนา”ในฐานะเป็นกระบวนการหน่ึงของ“สนัตวิธิี” แก่

สาธารณชน  



 

 ๖๒ 

  ๒ . ชาวบา้นและผูเ้กี่ยวขอ้งไดม้โีอกาสสือ่สารเรยีนรูป้ญัหา และความเดอืดรอ้นของแต่ละฝ่าย 

 ๓ . ไดแ้นวทางแกไ้ขปญัหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

๑. ชาวบา้นหมู ่  ๕ บา้นพรุจูด หมูท่ี ่  ๔ บา้นหนองครก ตาํบลควนโนร ีและหมู่ที ่๕ บา้นนาประดู่ อ.โคก

โพธิ์ จ.ปตัตานี จาํนวน  ๒๐ ท่าน  

 ๒ . เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลตาํบล บา้นนาประดู่ จาํนวน ๙ ท่าน 

ผูเ้ขา้ร่วมสานเสวนา 

๑.    ชาวบา้น  (ลงทะเบยีนจรงิ ๔๖ คน)  ๒๐  ท่าน 

๒ . เจา้หนา้ทีเ่ทศบาล    ๙  ท่าน 

๓ .  นกักฎหมาย     ๑ ท่าน 

๔.  นิตกิร     ๑ ท่าน 

๕.  นกัสิง่แวดลอ้ม    ๑  ท่าน 

๖.   ผูม้ปีระสบการณใ์นการจดัการปญัหาขยะ  ๒   ท่าน 

๗.  วทิยากรกระบวนการ    ๑ ท่าน  

๘.  วทิยากรสานเสวนา    ๑  ท่าน 

๙.  วทิยากรผูช่้วย     ๓   ท่าน 

๑๐. ท่านอื่น ๆ (ถา้ม)ี    ๓  ท่าน 

รวมท ัง้สิ้น   ๔๒ ท่าน 

 

องคก์รรบัผิดชอบ  

 ๑.  โครงการฝึกอบรมวทิยากรการสานเสวนา ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล  

๒. โครงการพฒันาเครอืขา่ยภาคประชาสงัคมในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนเพือ่สุข  ภาวะ

ของบคุคลและชมุชน มลูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ  

วทิยากร สานเสวนา  ผศ.ดร.ปารชิาด สุวรรณบุบผา  

วทิยากรกระบวนการกลุ่ม  คุณสมฤด ีดวีรรณวงศ ์  

วทิยากรดา้นกฎหมาย  อาจารยสุ์ทธศิกัดิ์ ดอืเระ  

นิตกิร    คุณวทญั�ู หนูทวี 

วทิยากรดา้นการจดัการขยะ  ๑.  ผูแ้ทนสาํนกังานสิง่แวดลอ้ม ภาค ๑๖ สงขลา 

                                                       ๒ . พลตรพีเิชษฐ ์วสิยัจร   รองแมท่พัภาคที ่ ๔ ส่วนหนา้                                                        

วทิยากรผูช่้วยและผูป้ระสานงาน  ๑. คุณสมพร สงัขส์มบูรณ์    

     ๒ . คุณละมา้ย มานะการ    

     ๓ . คุณฆอซาล ีอาแว    



 

 ๖๓ 

                                                       ๔. คุณจตพุร ไชยทองศร ี                              

วนั/เวลา   วนัที ่๑๓ -๑๖ พฤศจกิายน  ๒๕๔๘ 

 

สถานที่   โรงแรม ซ ีเอส ปตัตานี จ.ปตัตานี และโรงแรมเซาทเ์ทริน์ววิ จ.ปตัตานี 

 

งบประมาณ  ๑. ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิี มหาวทิยาลยัมหดิล  

๒ . โครงการพฒันาเครอืขา่ยภาคประชาสงัคมในการส่งเสรมิและคุม้ครอง      

    สทิธิมนุษยชนเพือ่สุขภาวะของบคุคลและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๖๔ 

กาํหนดการ 

 

วนัที่ ๑๒  พฤศจกิายน  ๒๕๔๘   

๑๓ . ๓๐ – ๑๖. ๓๐ น. : ลงพื้นที่และสนทนาอย่างไมเ่ป็นทางการ 

สถานที่   : บรเิวณภเูขาขยะ บา้นควนโนรี/ รา้นนํา้ชาของหมู่บา้น  

กจิกรรม    ๑. ลงพื้นทีเ่พือ่ศึกษาสถานการณจ์รงิ 

   ๒ . นกัวจิยัสิง่แวดลอ้มนาํสนทนาเรื่องผลกระทบจากขยะเป็นพษิ 

๓ . นกักฎหมายและนิตกิรนาํสนทนาเรื่องขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ  

    ซื้อขายทีด่นิ  

๔. ประสบการณ์ตวัอย่างต่าง ๆ ในการจดัการปญัหาขยะ 

 

วนัที่ ๑๓  พฤศจกิายน  ๒๕๔๘  

เดนิทางลงพื้นทีไ่ปพบปะชาวบา้นและดูสภาพภเูขาขยะ พรอ้มกบันกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม นิตกิร สือ่มวลชน ที่

บา้นควนโนร ีอาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี 

 

วนัที่ ๑๔ พฤศจกิายน  ๒๕๔๘ (โรงแรมเซาเทริน์ววิ จงัหวดัปตัตานี)    

๑๓ . ๐๐ น.  สานเสวนาแกป้ญัหาความเดอืดรอ้นของชาวบา้นควนโนรี: ปญัหาขยะ  

ณ   หอ้งศรนีคัร ีโรงแรมเซาเทริน์ววิ จงัหวดัปตัตานี    

๑๓ . ๐๐ น.                        รศ. ดร.โคทม อารยีา กลา่วเปิดงาน   

๑๓.๔๕ –๑๔. ๐๐  น. เกมแนะนาํตวั 

๑๔.๐๐  - ๑๔. ๓๐ น. กตกิาการสานเสวนา 

๑๔.๓๐ –๑๔.๔๕  น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

๑๔.๔๕-๑๕. ๐๐    น. เกมแนะนาํตวั 

๑๕.๐๐ –๑๕. ๔๐   น. กจิกรรมกลุม่(แบง่กลุม่บอกปญัหาและขอ้จาํกดั) 

๑๕.๔๐-๑๖.๑๐      น. ตวัแทนกลุม่นาํเสนอปญัหาและขอ้จาํกดัที่ได ้

๑๖.๑๐ -๑๖. ๔๐     น. พลตรพีเิชษฐ ์วสิยัจร รองแมท่พัภาคที ่ ๔ ส่วนหนา้ เสนอแนวทางแกป้ญัหา 

๑๗. ๐๐ น.  จบการสานเสวนาวนัแรก  

 

 

 

 

 



 

 ๖๕ 

วนัที่ ๑๕ พฤศจกิายน  ๒๕๔๘ (หอ้ง ศรนีคัร ีโรงแรมเซาเทริน์ววิ ปตัตานี) 

 ๐๙. ๐๐ – ๑๐. ๓๐ น. สานเสวนาสรุปปญัหาความเดอืดรอ้นของชาวบา้นแต่ละหมู่บา้นและของ 

                                         เทศบาล 

๑๐. ๓๐ – ๑๐. ๔๕ น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

๑๐. ๔๕ – ๑๑.๐๐  น. เลน่เกมเลอืกตวัเลข 

๑๑.๐๐-  ๑๒.๐๐    น.        กจิกรรมกลุม่: แสดงบทบาทสมมติเพือ่ระดมความคิดร่วมหาทางออกแกป้ญัหา

ขยะ 

๑๒ . ๐๐ – ๑๓ . ๐๐ น. พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 

๑๓ . ๐๐ – ๑๔. ๓๐ น. นกัวชิาการร่วมเสวนา สถานการณส์บืเน่ืองทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปญัหาขยะ 

๑๔. ๓๐ – ๑๔. ๔๕ น. พกัรบัประทานอาหารว่าง 

๑๔. ๔๕ – ๑๖. ๓๐ น. สานเสวนา (ต่อ)เพือ่แกป้ญัหาอย่างเป็นรูปธรรม และสรุปผลการสานเสวนา  

๑๗. ๐๐ น.                  จบการสานเสวนา 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๖๖ 

สรุปผลการสานเสวนา 

วนัที่ ๑๒  พฤศจกิายน  ๒๕๔๘ 

เดนิทางลงพื้นทีไ่ปดูสภาพภูเขาขยะ ร่วมกบัรองแม่ทพัภาคที่  ๔ ส่วนหนา้ พลตรพีเิชษฐ ์วสิยัจร และเจา้หนา้ที่

โครงการพฒันาเครอืขา่ยภาคประชาสงัคม ในการส่งเสริมและคุม้ครองสทิธมินุษยชนเพือ่สุขภาวะของบคุคล

และชุมชน มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ ทีบ่า้นควนโนร ีอาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี 

 

วนัที่ ๑๓  พฤศจกิายน  ๒๕๔๘  

เดนิทางลงพื้นทีไ่ปพบปะชาวบา้นและดูสภาพภเูขาขยะ พรอ้มกบันกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม นิตกิร สือ่มวลชน ที่

บา้นควนโนร ีอาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี 

 

วนัที่ ๑๔ พฤศจกิายน  ๒๕๔๘  

สานเสวนา ณ หอ้ง ศรนีคัร ีโรงแรม เซาเทริน์ววิ จงัหวดัปตัตานี 

ผูเ้ขา้เสวนาประกอบดว้ย พลตรีพเิชษฐ ์วสิยัจร รองแม่ทพัภาคที ่ ๔ ส่วนหนา้และคณะ นายกเทศมนตรีตาํบล

นาประดู่และคณะ ชาวบา้นควนโนร ี  บา้นควนประ อาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ผูส้งัเกตการณจ์ากจงัหวดั

สุรนิทร ์ นิตกิร อาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขตปตัตานี  สาํนกังานคณะกรรมการสทิธิ

มนุษยชน ศูนยป์ระสานงานภาคองคก์รเครอืขา่ยชุมชน รวม  ๗๘ คน นกัขา่ว  ๓  คน 

 

ดร.โคทม อารยีาผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิีกล่าวเปิดงาน 

เกมแนะนําตวั เพือ่สรา้งความสนิทสนมและไวว้างใจก่อนเขา้สู่กระบวนการสานเสวนา 

ดร. ปาริชาด สุวรรณบบุผา  อธิบายกระบวนการการสานเสวนา  กตกิาและขอ้ตกลงร่วมกนั   

เป้าหมาย: มปีณิธานร่วมกนัจะแกไ้ขปญัหาขยะ เพือ่ลดความเดอืดรอ้นของชาวบา้น และป้องกนัความขดัแยง้

กบัเทศบาล 

กระบวนการสานเสวนา: สานเสวนา ในกรณีน้ีคือ การฟงัอย่างลกึซ้ึง เพือ่เขา้ใจจดุยนื เหตผุล เงือ่นไข ปจัจยัที่

ต่างกนัระหว่าง ชาวบา้นทีเ่ดือดรอ้น จากขยะเป็นพษิ นํา้เสยี กลิน่เหมน็ ควนัไฟ สุนขัทาํลายพชืผล กบั 

เทศบาล ผูซ้ื้อทีด่นิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย สามารถใชป้ระโยชน ์(ทิ้งขยะ) ตามทีต่อ้งการได ้

 

ขัน้ตอนการสานเสวนา  

๑. ชาวบา้นและเทศบาลรบัทราบ และยอมรบั กระบวนการสานเสวนาว่าเป็นการแกปั้ญหาโดยสนัตวิธิ ี

 ๒ . ทั้งสองฝ่ายรับทราบและเขา้ใจ กติกา ของการสานเสวนา และพยายามฟัง และพดูคุยภายใต้

กติกาท่ียอมรับร่วมกนัน้ี 

กตกิาการสานเสวนา 

๑. ไม่มีวาระซ่อนเรน้ ต ัง้ใจแกป้ญัหาขยะร่วมกนั 



 

 ๖๗ 

๒. ปฏบิตัิต่อกนัอย่างมนุษยก์บัมนุษย ์ ไมม่ใีครตอ้งการตกเป็นจาํเลย ท ัง้ชาวบา้น และเทศบาลมศีกัด์ิศรี

ความเป็นมนุษยเ์ท่าเทยีมกนั 

๓. จุดยนืชดัเจน ชาวบา้นบอกความเดอืดรอ้นอย่างชดัเจน เทศบาลบอกขอ้จาํกดั และเหตผุลของการ

กระทาํท ัง้หมด 

๔. ไม่สรุป ตดัสนิ ว่าฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดผดิ จนกว่าจะไดฟ้งัเหตผุลท ัง้หมด 

๕.  ใจกวา้ง ทีจ่ะยอมรบัฟงัการวพิากษว์จิารณ ์

๖. ซื่อสตัยแ์ละจรงิใจ ทีจ่ะพดูความจรงิเพือ่จะไดแ้กไ้ขปญัหาใหถู้กจดุ 

๗. จะร่วมมือและอดทน ทีจ่ะรอคอยผลสาํเรจ็การแกป้ญัหาขยะร่วมกนั 

๘.  สานเสวนาไม่ใช่คาํตอบสุดทา้ยของปญัหา แต่เป็นกระบวนการทีต่อ้งใชค้วามร่วมมอื 

 

กจิกรรมแนะนําตวั 

กจิกรรมกลุ่ม 

แบ่งกลุ่ม: บอกปญัหาและขอ้จาํกดัของฝ่ายชาวบา้น(ผูข้ายทีด่นิ)และเทศบาล(ผูซ้ื้อทีด่นิ) 

สถานการณ์: ชาวบา้นควนโนรขีายทีด่นิใหเ้ทศบาลตาํบลนาประดู่อย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย ต่อมาทีด่นินัน้

กลายเป็นทีท่ิ้งขยะ กลายเป็นภูเขาขยะ เกดิปญัหานิเวศวทิยา กระทบกระเทอืนต่อวถิชีวีติของชาวบา้นท ัง้เด็ก 

และผูใ้หญ่ 

ผูนํ้ากลุ่มออกมาพูดถึงปัญหาทีร่วบรวมได ้ มดีงัต่อไปน้ี 

เงือ่นไขขอ้จาํกดัจากมมุมองของเทศบาล 

กลุ่มที่ ๑ 

นาํเสนอโดย คุณชาญชยั เกยีรติศกัดิ์โสภณ (นายกเทศมนตรตีาํบลนาประดู่) 

๑. นายกเทศมนตรีหาซื้อทีด่นิเพือ่ทาํทีท่ิ้งขยะในเขตเทศบาลไมไ่ด ้ กาํนนัมะจงึจดัหาทีด่นิในเทศบาลตาํบล

นาประดู่ ซื้อในปี พ.ศ.๒๕๓๓ โดยอา้งว่าไดร้บัความเหน็ชอบจากสภาตาํบล ในปีแรกๆปรมิาณยงัไม่

มากนกั แต่ต่อมาขยะไดเ้พิม่จาํนวนมากขึ้น 

๒. เทศบาลตาํบลนาประดู่ไดข้องบประมาณจากกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่จดัซื้อ

เตาเผาขยะ แต่ไมส่าํเรจ็ 

๓. ทีด่นิทีจ่ดัซื้อน้ีไดก้ลายเป็นที่ทิ้งขยะขององคก์รปกครองโคกโพธิ์  โรงพยาบาลโคกโพธิ์และ นํา้ตกวงั

ทรายขาว ต่อมานายกเทศมนตรีไดท้าํหนงัสอืประทว้งองคก์รเหล่าน้ีมใิหน้าํขยะมาทิ้งในทีด่นิดงักลา่ว 

๔. เทศบาลไดพ้่นยาฆ่าแมลงวนั 

๕.ทาํตาขา่ยก ัน้มใิหถ้งุพลาสตกิปลวิไปตกผนืดนิใกลเ้คียง 

๖. สุนขัมาจากทีอ่ื่น 

๗. การระงบัความเดอืดรอ้นทีเ่ทศบาลไดท้าํมาแลว้คือ การซื้อรถเจซบี ี เขา้ไปจดัการขยะอาทติยล์ะสอง

คร ัง้  



 

 ๖๘ 

๘.  ถา้ไดง้บประมาณจากทางการ เทศบาลตัง้ใจจะตดิตัง้เตาเผาขยะในสถานทีอ่ื่นเพือ่มใิหเ้กดิความ

เดอืดรอ้นแก่ชาวบา้น  

๙. การแกไ้ขในลาํดบัต่อไป จงัหวดัดาํรทิีจ่ะแบง่พื้นที่ทิ้งขยะเป็นเขตๆ โดยโคกโพธิ์ หนองจกิ และแม่

ลานจะอยู่ในเขตพื้นที่ขยะเดยีวกนั โดยนายกฯเสนอใหแ้มล่านเป็นแกนกลางเพือ่จดัที่ทิ้งขยะ 

(หมายความว่าชาวบา้นควนโนรีจะไมไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นเรื่องขยะอกีต่อไป) 

๑๐. เทศบาลไมม่งีบประมาณในการดาํเนินงาน ประกอบกบัการของบประมาณจะตอ้งใชเ้วลายืน่ขอ

งบประมาณลว่งหนา้ตามระเบยีบราชการ จงึไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาขยะไดท้นัท่วงท ี

๑๑. ปญัหาไฟไหมก้องขยะเกดิจากชาวบา้นหาไขม่ดแดง และไฟลามไปไหมส้วนยางพาราของชาวบา้น 

 

ความเดือดรอ้นเรื่องขยะจากมมุมองของชาวบา้น 

กลุ่มที่ ๒  

นาํเสนอโดย นายอบัดุลเลาะ สนิดอเลาะ 

๑. ชาวบา้นไดร้บัความเดอืดรอ้นจากปญัหานํา้เสยี ทาํนาไมไ่ด ้เกดิผืน่คนั 

๒.  เวลาเจา้หนา้ทีเ่ผาขยะทาํใหม้หีมอกควนัจนตอ้งพาเด็กไปอยู่ทีอ่ื่น 

๓. สุนขัเขา้มาหาเศษอาหารในกองขยะ แลว้ไปขดุดนิในสวน ทาํลายตน้ยางเลก็ๆ และ กดัแพะ กดัไก่ของ

ชาวบา้น 

๔. เรื่องซื้อทีด่ิน  ไดร้บัคาํบอกกลา่วว่าจะซื้อทาํตลาดนดั แต่เอามาทาํทิ้งขยะ 

 

กลุ่มที่  ๓   

นาํเสนอโดย คุณเสมิ  ศรศีรี 

๑. ไมส่ามารถกรดียางได ้เน่ืองสวนอยู่ตดิกบัทีด่นิกองขยะ 

๒. ทศันียภาพไมส่วยงาม สกปรก บางคร ัง้รถของเทศบาลบรรทุกขยะจาํนวนมากเกนิไปทาํใหข้ยะหลน่

บนพื้นถนน  ผมขบัรถชนขยะภรรยาบาดเจ็บจนตอ้งส่งโรงพยาบาล 

๓. ขาดนํา้ดื่มเน่ืองจากบอ่นํา้ในสวนยางกนิไมไ่ด ้มสีแีดง 

๔. ขยะส่งกลิน่เหมน็ในยามเชา้  หมอกมกีลิน่ 

๕. มแีมลงวนัมากเวลาฝนตก ชาวบา้น ๑๑ ครอบครวัตอ้งกนิขา้วในมุง้บางคร ัง้ ผมซื้อแกงไก่ของชาวบา้น

ควนโนรไีปกนิมแีมลงอยู่สามตวัดว้ย 

๖. ไมส่ามารถทาํนาไดเ้พราะนํา้จากกองขยะเขา้ทีน่าทาํลายขา้ว  และไมก่ลา้รบัประทานปลา แต่ก่อนมี

ปลาลาํพนั ปลาไหลหนกัตวัละหน่ึงกโิล 

๗. พนกังานเผาตวัต่อทาํให ้ไฟไหมป่้ายางพารา 

 



 

 ๖๙ 

๘. สุนขักนิศพทารกที่โรงพยาบาลนาํมาทิ้ง และตอนน้ีมสุีนขั ๔๒ ตวั ทีน่ายกฯกลา่วว่าสุนขัที่ทาํความ

เดอืดรอ้นในหมู่บา้นควนโนรมีาจากบา้นควนประนัน้  สุนขัที่บา้นควนประม ี ๒๔ตวัและเจา้ของกาํจดั

หมดแลว้ 

๙. สุนขัไมไ่ดฉี้ดยากนัโรคพษิสุนขับา้ 

 

กลุ่มที่ ๔ 

นาํเสนอโดยคุณละเอียด เพชรรงัษ ี

๑. สุนขั ทาํลายสวนยาง ในตอนกลางคืนหลงัจากกนิเศษอาหารทีก่องขยะแลว้ดื่มนํา้ทีช่าวบา้นตกัมา

เตรียมทาํละหมาดในเวลากลางคืน 

๒. ทาํนาไม่ไดเ้พราะนํา้จากกองขยะ 

๓. รถโรงพยาบาลยงัมาทิ้งขยะอยู่ 

๔. จบัปลาไมไ่ด ้ไม่กลา้กินสตัวน์ํา้ทุกชนิด 

๕. เมือ่มคีวนัไฟตอ้งนาํเดก็ไปอยู่ที่อื่น 

๖.  เดก็ๆมอีาการทอ้งร่วงจากแมลงวนั 

๗. ตอ้งซื้อนํา้ดื่ม  

 

กลุ่มที่  ๕  

นาํเสนอโดย คุณสาการียา ดแีม (โตะ๊อหิมา่ม) 

๑. ผมเป็นหลานกาํนนัมะ ชาวบา้นไมรู่ว้่าจะซื้อทีด่นิไปเป็นทีท่ิ้งขยะ ทกุๆวนัศุกรท์ีทุ่กคนตอ้งละหมาดใน

มสัยดิกาํนนัไมเ่คยชี้แจงเรื่องน้ีเลย 

๒. ผมไมเ่หมน็นะ? เพราะเคยชินกบักลิน่ 

๓. ปรมิาณขยะมากขึ้นจากสีล่อ้เลก็ๆ มาเป็นรถหกลม้ 

๔. ลาํธารอยู่ขา้งลา่ง แต่ก่อนอดุมสมบูรณม์าก มปีลาลาํพนั ปลาหมอ ปลาไหล 

๕. ผมทาํนา  ๔ ไร่ ไดม้า รอ้ยกว่าเลยีง แต่เมลด็ขา้วลบี 

 

แนวทางการแกป้ญัหา นาํเสนอโดย พลตรพีเิชษฐ ์วสิยัจร รองแม่ทพัภาคที่  ๔ สว่นหนา้ มดีงัต่อไปน้ี 

๑.     การแกป้ญัหาแบบเร่งด่วน หรอืระยะส ัน้ โดยใชจ้ลุนิทรีย ์EMราด 

       เพือ่แกป้ญัหาเรื่องกลิน่เหมน็จะสามารถแกไ้ขไดใ้นเวลา ๓ วนั 

       เรื่องแมลงวนัจะสามารถแกไ้ขไดใ้นเวลาครึ่งเดอืนโดยการตดัวงจรชวีติของแมลงวนั   

 ๒ .   การแกไ้ขปญัหาระยะยาว ดาํเนินการวธิใีดวธิหีน่ึง เช่น  



 

 ๗๐ 

  ๒.๑ ใชเ้ตาเผาขยะทีไ่ดม้าตรฐานทีอ่ณุหภมูไิมต่ํา่กว่า ๗๐๐ องศาเซลเซยีส เพือ่ป้องกนัการ

เกดิสารไดออกซนิที่ทาํใหเ้กิดมะเรง็ เตาเผาขยะน้ีเทศบาลตาํบลนาประดู่ อาจทาํไดล้งทนุตดิต ัง้ดว้ยราคา ๒๐ 

ลา้นบาท เตาเผาขยะน้ีมทีี่ปาหนนัรสีอรท์ ซึง่ปจัจุบนัสามารถรบัจา้งเผาขยะ ไดด้ว้ยในราคาตนัละ หน่ึงหมืน่บาท  

  ๒.๒  แยกขยะเอาจุลนิทรยีช์วีภาพรดเพือ่ทาํปุ๋ย 

 

วนัที่ ๑๕ พฤศจกิายน  ๒๕๔๘ 

ทบทวนประเดน็ปญัหาที่รวบรวมไดเ้มือ่วนัที ่๑๓  พฤศจกิายน  ๒๕๔๘  เสรจ็แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มออกความเหน็

เพิม่เตมิ  ปญัหาความเดือดรอ้นเพิม่เติม  ของเทศบาล  ขอ้เพิม่เตมิ ไมม่ ี

ชาวบา้นกล่าวถงึสภาพความเดือดรอ้น และอธิบายเพิม่เติมจากขอ้นําเสนอของเทศบาล 

๑. ทางเทศบาลให ้คนชื่อนายณรงค ์เพชรซอ้นไปเผาขยะ 

๒. เรื่องเผาขยะคร ัง้ทีแ่ลว้ไฟจากขยะกนิสวนยาง ๑๒ไร่ ทางเทศบาลบอกว่าจะชดใชใ้ห ้ แต่ต่อมาบอกว่า

เป็นไฟป่า เอาปุ๋ยมาให ้

๓.  ทีเ่ทศบาลบอกว่ามไีฟไหมก้องขยะ ชาวบา้นกลา่วว่าเป็นไปไมไ่ดเ้พราะทีน่ี่ไม่เคยมไีฟป่า 

๔. เดก็ไปที่กองขยะเพือ่เลน่ กลวัว่าจะเป็นอนัตรายเพราะมขี่าวว่าเดก็ตกเขา้ไปในกองขยะ 

๕. ตอนแรกที่ขอซื้อทีด่นิบอกว่าจะปลูกสวนสม้เป็นของชาวยะลา จะทาํใหช้าวบา้นมงีานทาํ ชาวบา้นไม่

ทราบว่าจะซื้อทีด่นิไปทาํที่ทิ้งขยะ 

ขอ้อธิบายของเทศบาล  

   ๑. ไฟมไีดห้ลายกรณี เช่น เกิดเอง หรอืมนุษยเ์ผา ทางเทศบาลไมม่นีโยบายเผาขยะ ไฟอาจเกิดจากคนเขา้ไป

หาของป่า 

    ๒ . เมือ่ไดร้บัแจง้ว่ามคีนไปเผาขยะ ทางเทศบาลไดร้ีบเขา้ไปช่วยดบัแต่ไฟกนิลงไปขา้งลา่งจงึดบัยาก  

 

เสวนาเพือ่คน้หาทางออกของปญัหาขยะ 

ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา  ใหผู้เ้ขา้ร่วมเสวนาแสดงบทบาทสมมต ิเพือ่ระดมความคิดในการแกป้ญัหา   

กจิกรรมกลุ่ม: แสดงบทบาทสมมติ 

๑.  ถา้ชาวบา้นมีอาํนาจในการจดัการขยะจะทาํอย่างไร 

กลุ่มที่หน่ึง 

๑. ยา้ยที่ทิ้งขยะ 

๒. ลอกคูคลองในนํา้ 

๓. ทาํกาํแพง 

๔. ปลูกดอกไมท้ีม่กีลิน่หอม 

กลุ่มที่สอง 

๑. ระดมความคิดเหน็จากเจา้หนา้ที่ทกุฝ่าย 



 

 ๗๑ 

๒. สอบถามความคิดเหน็ 

๓.  ใหห้ยุดทาํการทิ้งขยะ 

๔. ปรบัปรุงสถานที ่ปลูกตน้ไม ้

๕. เปลีย่นสถานที่ทิ้ง ตรงน้ีปลูกป่าทดแทน 

กลุ่มที่สาม 

๑. ตรวจสอบทกุอาทติย ์

๒. แยกขยะก่อนทิ้ง เพือ่ใชป้ระโยชนเ์ช่นทาํปุ๋ย เช่นเอาหวัปลามาทาํปุ๋ย 

กลุ่มที่สี่ 

๑. แยกประเภทขยะ 

๒. ฉีดยา 

๓. สรา้งร ัว้ 

๔. ระยะยาว ใชเ้ตาเผา 

๕. ซื้อทีใ่หม่ทีเ่หมาะสม เช่นห่างจากชมุชน 

 

๒ . ถา้เทศบาลเป็นชาวบา้นจะทาํอย่างไร 

กลุ่มที่๕ เทศบาล 

๑. เฝ้าระวงัดูแลว่าทิ้งอย่างไร ใครนาํมาทิ้ง ช่วยกนัดู 

๒. ไปพบนายกเทศมนตรี 

๓. รอ้งเรยีน ไปที่สือ่ สายตรง ๑๒๑๒  

๔.  โค่นตน้ยาง เพือ่ปิดถนนไมใ่หร้ถเขา้ไป 

 

สรุปผลของการแสดงบทบาทสมมติ 

๑. ระดมความคิดเหน็เพือ่ร่วมกนัแกป้ญัหา 

๒. ยา้ยที่ทิ้งขยะ หรอืการซื้อที่ใหมเ่พือ่ทาํเป็นที่ทิ้งขยะโดยเฉพาะ 

๓. สรา้งเตาเผาขยะ 

๔. พฒันาทีด่นิเช่น ปลูกดอกไม ้ตน้ไม ้

 

นักวชิาการและผูท้รงคุณวุฒช่ิวยระดมความคดิเหน็ 

สรุปความคิดเหน็ของผูเ้ขา้ร่วมสานเสวนา 

เสวนาเพือ่แกป้ญัหาอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลของการเสวนาเพือ่แกไ้ขปญัหาขยะที่เป็นรูปธรรม: เทศบาลและชาวบา้นไดต้กลงกนัว่า 

๑. จดัต ัง้คณะกรรมการร่วมแกไ้ขปญัหาขยะ ประกอบดว้ย 



 

 ๗๒ 

๑.๑  ตวัแทนชาวบา้น  ๔ คน 

     ๑.๒  ตวัแทนเทศบาล  ๔ คน 

           ๑.๓  นกัวชิาการ ขา้ราชการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม และนกักฎหมาย  ๔ คน 

 ๒.  มาตรการการแกป้ญัหา แบ่งออกเป็น  ๓  ระดบัคือ 

  ๒.๑  การแกป้ญัหาระยะส ัน้ ใชเ้วลาไมเ่กนิสองสปัดาห ์โดยเทศบาลและชาวบา้นจะร่วมมอืกบัรองแม่  

ทพัภาคที ่ ๔ฯ ใชจ้ลุนิทรยีE์Mบาํบดักลิน่ นํา้เสยีและแมลงวนั 

          ๒.๒ การแกป้ญัหาระยะกลาง ใชว้ธิีการฝงักลบ โดยขดุหลุมแลว้นาํผา้พลาสติกรองเพือ่ป้องกนันํา้เสยี

ทีเ่ป็นพษิซมึลงไปในดนิ 

 ๒.๓  การแกป้ญัหาระยะยาว เทศบาลจะจดัต ัง้เตาเผาขยะ โดยของบประมาณผ่านกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ผูป้ระสานงานระหว่างชาวบา้นและเทศบาลไดต้กลงให ้นายสมพร สงัข ์

สมบูรณ ์เป็นผูร้บัผดิชอบ 

 

สรุปผลแบบประเมินผล 

มผูีก้รอกแบบประเมนิผลท ัง้หมดจาํนวน  ๔๑ คน แบง่ออกเป็นเพศชาย ๑๘ คน เพศหญงิ  ๒๑ คน นบัถอื

ศาสนาพทุธ  ๖ คน ศาสนาอสิลาม  ๓๕ คน วเิคราะหจ์ากคาํถาม ๑๒  ขอ้ไดผ้ลดงัน้ี 

 

แบบประเมินผล เหน็ดว้ยรอ้ยละ 

๑. ความสนใจเขา้ร่วมโครงการ                          มากทีสุ่ดรอ้ยละ  ๕๙   มากรอ้ยละ  ๓๙ 

๒. ความเหมาะสมของจาํนวนผูเ้ขา้ร่วม                      มากทีสุ่ดรอ้ยละ  ๒๐   มากรอ้ยละ  ๖๔ 

๓. ความเหมาะสมของ วนั/เวลา ทีจ่ดั                        มากทีสุ่ดรอ้ยละ  ๓๗   มากรอ้ยละ  ๔๖ 

๔. สวสัดกิารมคีวามเหมาะสม                                    มากทีสุ่ดรอ้ยละ  ๓๐   มากรอ้ยละ  ๔๖ 

๕. รูปแบบกจิกรรมมคีวามเหมาะสม                          มากทีสุ่ดรอ้ยละ  ๓๒   มากรอ้ยละ  ๔๔ 

๖. อปุกรณแ์ละสือ่ทีใ่ชม้คีวามเหมาะสมการ           มากทีสุ่ดรอ้ยละ  ๔๒    มากรอ้ยละ  ๓๙ 

๗. การใหค้วามร่วมมอืของผูเ้ขา้ร่วม                           มากทีสุ่ดรอ้ยละ ๓๒    มากรอ้ยละ   ๕๖ 

๘. การสานเสวนาโดยภาพรวมมคีวามเหมาะสม     มากทีสุ่ดรอ้ยละ  ๔๒    มากรอ้ยละ  ๕๖ 

๙. วทิยากรทีบ่รรยายมคีวามเหมาะสม                     มากทีสุ่ดรอ้ยละ  ๗๔   มากรอ้ยละ  ๒๗ 

๑๐. ท่านไดร้บัความรูจ้ากการสานเสวนา                   มากทีสุ่ดรอ้ยละ  ๓๕   มากรอ้ยละ  ๕๔ 

๑๑. ท่านไดร้บัประโยชน ์                                           มากทีสุ่ดรอ้ยละ  ๔๒   มากรอ้ยละ  ๔๙ 

๑๒. ยากใหม้กีารจดัลกัษณะน้ีอีก                                 มากทีสุ่ดรอ้ยละ  ๔๔     มากรอ้ยละ  ๔๖ 

 

      

   



 

 ๗๓ 

เวทนีโยบายสาธารณะมหาวิทยาลยัมหดิล 

“ศาสนเสวนาพทุธศาสนเสวนาพทุธ--อสิลามอสิลาม  ::  ความรุนแรงและความรุนแรงและความสมานฉนัท์ความสมานฉนัท”์”  

วนัที ่ ๒๔ พฤศจกิายน   ๒๕๔๘ เวลา  ๐๘. ๓๐-๑๖. ๓๐ น. 

ณ หอ้งประชมุอเนกประสงค ์ช ัน้  ๒  อาคารภาษาและวฒันธรรมสยามบรมราชกมุารี 

สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพือ่พฒันาชนบท มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา นครปฐม 

โดย 

มหาวทิยาลยัมหดิล ประกอบดว้ย คณะสงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร ์

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ี สถาบนัวจิยัภาษา และวฒันธรรมเพือ่การพฒันาชนบท 

วทิยาลยัศาสนศึกษา  คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์

คณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัทแ์ห่งชาต ิ(กอส.) 

มลูนิธสิาธารณสุขแห่งชาต ิ  สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ 

กรมกจิการพลเรอืนทหารกองบญัชาการทหารสูงสุด 

 

 

มหาวทิยาลยัมหดิล คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ี สถาบนัวจิยั

ภาษาและวฒันธรรมเพือ่การพฒันาชนบท วทิยาลยัศาสนศึกษา คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบั คณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัทแ์ห่งชาต ิ (กอส.)  มลูนิธสิาธารณสุข

แห่งชาต ิ  สาํนกังานกองทนุสนบัสนุนการสรา้งเสรมิสุขภาพ  กรมกจิการพลเรอืนทหาร กองบญัชาการทหาร

สูงสุด ไดจ้ดัใหม้เีวทนีโยบายสาธารณะเพือ่การสานเสวนาระหว่างศาสนา เรื่อง “ศาสนเสวนาพทุธ-มสุลมิ : 

ความรุนแรงและความสมานฉนัท”์ เพือ่มุง่เสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างสองศาสนาในการหาทางออก 

ตลอดจนแนวทางในการยุตคิวามรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

การสานเสวนามขีึ้นในวนัที ่ ๒๔ พฤศจกิายน  ๒๕๔๘  ณ หอ้งประชมุอเนกประสงค ์ช ัน้  ๒  อาคาร

ภาษาและวฒันธรรมสยามบรมราชกมุาร ีสถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเพือ่พฒันาชนบท มหาวทิยาลยัมหดิล 

ศาลายา นครปฐม โดยมศีาสตราจารยเ์กียรตคุิณนายแพทย ์พรชยั มาตงัคสมบตั ิเป็นประธานเปิดงาน 

วตัถปุระสงคข์องการจดัเวทนีโยบายสาธารณะในคร ัง้น้ีเพือ่ช่วยใหค้วามเขา้ใจอนัดรีะหว่างศาสนาเป็น

นโยบายสาธารณะที่ทกุฝ่ายจะไดช่้วยกนัเสรมิสรา้ง สานเสวนาระหว่างผูน้าํศาสนาพทุธและอสิลามเพือ่ถ่ายทอด

ความหมายอย่างลกึซึ้ง ในเรื่องความคิดและความเชื่อ โดยการสือ่สารแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา  และเปิดโอกาส

ใหส้าธารณชนไดเ้รียนรูแ้ละรบัฟงัมมุมองของศาสนาเรื่องความรุนแรงและความสมานฉนัท ์ รวมท ัง้ประเดน็ที่

เป็นขอ้ไมส่บายใจ และเป็นทีว่พิากษว์จิารณใ์นสถานการณ์ปจัจบุนั 

การสานเสวนาในภาคเชา้ เป็นการพดูถงึสาเหต ุปญัหา อปุสรรค เงือ่นไข ปจัจยั ผลกระทบ รวมท ัง้

แนวทางการแกไ้ขจากผูน้าํทางศาสนา โดยตวัแทนของผูน้าํศาสนาพทุธ   ๖ ท่าน และตวัแทนผูน้าํศาสนา

อสิลาม  ๖ ท่าน  



 

 ๗๔ 

ทัง้น้ีการสานเสวนาเริ่มจากผูด้าํเนินรายการสานเสวนาไดแ้ก่ ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา และ 

ผศ. พเิชษฐ ์ กาลามเกษตร ์ จากคณะสงัคมศาสตร ์ และมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัมหดิล อธิบายกฎ กตกิา 

ของกระบวนการสานเสวนาซึง่ประกอบดว้ย  

๑) ไมม่วีาระซ่อนเรน้  

๒ ) ปฏสิมัพนัธก์นัอย่างมนุษย ์ 

๓ ) เท่าเทยีม  

๔) จดุยนืชดัเจน  

๕) ไมด่่วนสรุปและตดัสนิผูอ้ื่น  

๖) ใจกวา้ง  

       ๗) ซือ่สตัยจ์รงิใจ  

๘) ไวว้างใจผูอ้ื่น  

๙)  ไมป่ะปนหลกัการกบัการปฏบิตัิ 

๑๐) สานเสวนาไม่ใช่คาํตอบสุดทา้ยของทกุปญัหา 

ตวัแทนผูน้าํฝ่ายพทุธเรยีกรอ้งใหฝ่้ายมสุลมิสรา้งความเขา้ใจอนัถกูตอ้งแก่ศาสนิกเพือ่แกไ้ขการนาํคาํ

สอนของศาสนาไปบดิเบอืน ปลุกกระแสความรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ในขณะทีแ่มช่ีศนัสนีย ์

เสถยีรสุต จากเสถยีรธรรมสถานกลา่วว่าเดก็และเยาวชนจาํนวนมากตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรง จงึควรไดม้ี

โอกาสมาร่วมวงสานเสวนาเช่นน้ี และว่า น่าจะมกีารจดัใหม้กีารพบปะระหว่างครอบครวัของผูสู้ญเสยีท ัง้สอง

ฝ่าย เพือ่แลกเปลีย่นความคิด และความเหน็อกเหน็ใจ  

ในขณะทีฝ่่ายมสุลมิใหค้วามเหน็ว่าปญัหาความรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะสงบลงไดก้็

ต่อเมือ่รฐัเลกิใชค้วามรุนแรง อาจารยเ์สาวนีย ์ จติหมวด จากมหาวทิยาลยัสถาบนัราชภฎัธนบุรกีลา่ว่ายงัมกีาร 

“อุม้ฆ่า”  ชาวมสุลมิ ตวัอย่างเช่นทนายสมชาย นีละไพจติร  และว่ารากเหงา้ของปญัหาในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใตส้ะสมมานบัรอ้ยปีต ัง้แต่เมอืงปตัตานีถูกผนวกเขา้เป็นดินแดนไทย ตวัรฐัเองมองขา้มและไมพ่ยายามทีจ่ะ

เขา้ใจ รวมท ัง้จดัการกบัปญัหา หากกลบัเลอืกปฏบิตั ิเพิม่ความแปลกแยก จนปญัหาปะทขุึ้นมา 

ภาคบา่ยเป็นการสานเสวนาเพือ่สรา้งความเขา้ใจ ถามและตอบขอ้สงสยั และร่วมระดมความคิดหาทาง

ออกใหป้ญัหา ระหว่างผูท้รงคุณวุฒทิ ัง้ฝ่ายพทุธ และมสุลมิ ฝ่ายละ  ๒๐ คน รวมท ัง้คาํถามจากผูเ้ขา้ร่วม

สงัเกตการณ ์โดยฝ่ายมสุลมิ 

         การสานเสวนาจบลงดว้ยขอ้เสนอของนายแพทยป์ระเวศ วะส ี ทีเ่สนอว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนทีท่กุฝ่ายตอ้ง

หนัมาคิด และร่วมมอืกนัหาทางยุติปญัหาความรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้หไ้ดโ้ดยเร็ว และสิง่ทีต่อ้ง

ทาํโดยเรว็ทีสุ่ดก็คือ 

๑. ทาํอย่างไรจงึจะยุตปิญัหาการฆ่ารายวนัได ้

๒. สรา้งเงือ่นไขการวางอาวุธ 

        ๓.  สรา้งสนัตสุิขอย่างย ัง่ยนื 

  



 

 ๗๕ 

สรุปผลการสานเสวนา 

 

พธีีกร (ดร. จารุพรรณ กลุดิลก) รายงานหมายกาํหนดการคร่าวๆของงาน ก่อนจะเชญิ ผูด้าํเนินรายการ(ผศ. 

ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา) กลา่วรายงานวตัถปุระสงคใ์นการจดังานต่อประธานในพธิี 

 

ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา   

การสานเพือ่สรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างศาสนา และเพื่อถ่ายทอดความหมายอย่างลกึซึ้งเรื่อง

ความคิดความเชื่อดว้ยการสือ่สารแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นการเปิดโอกาสใหส้าธารณชนไดเ้รียนรูแ้ละรบัฟงั

มมุมองของศาสนาในเรื่องความรุนแรงและความสมานฉนัท ์ ไดเ้รยีนรูใ้นเรื่องการยอมรบั การเคารพความเป็น

จรงิ การอยู่และสามารถจดัการกบัความเป็นจรงิดว้ยการสรา้งความเขา้ใจอนัดแีละความเคารพกนัทางความเชื่อ

และวฒันธรรมระหว่างศาสนิก  

 

ศาสตราจารยเ์กยีรติคุณพรชยั มาตงัคสมบตั ิอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล กล่าวเปิดงาน 

โลกกาํลงัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ หลายๆครัง้จงึเกดิความสบัสนในสงัคมขึ้น ดงันัน้บทบาทของ

มหาวทิยาลยั  ซึง่เป็นองคก์รทีส่่งเสรมิการคน้หาความจรงิ  การศึกษาหาความรู ้ สรา้งองคค์วามรูใ้หมแ่ละ

เผยแพร่องคค์วามรูป้จัจุบนั จงึมหีนา้ทีท่ีส่าํคญัและจาํเป็นในการจดัเวทนีโยบายสาธารณะ  

         

ผูดํ้าเนินรายการ (ผศ. ดร. ปาริชาด  สุวรรณบบุผา)       

            อะไรคือสาเหต ุ ปจัจยัและเงือ่นไขของความรุนแรงจากมมุมองของศาสนาแต่ละศาสนา  ในฐานะที่

อยู่ในพื้นที่ไดร้บัผลกระทบโดยตรงในเรื่องของความรุนแรง ท่านมองเหน็ว่าสาเหต ุ ปจัจยัเงือ่นไขของความ

รุนแรงคืออะไรจากมมุมองของพทุธศาสนา 

 

รองเจา้คณะจงัหวดัปตัตานี   

 ในลกัษณะพื้นฐานของความคิด  ความรุนแรงทีเ่กิดขึ้นในสามจงัหวดัภาคใตน้ัน้ มาจากปจัจยั  ปญัหา

หลายเรื่อง ท ัง้เรื่องการเมอืง  กลุม่บคุคล  ซึง่ถา้ตามหลกัของพทุธศาสนา  กค็ือเกดิจากอคติ  คือ ฉนัทาคติ 

ความลาํเอยีงเพราะความรกัพวกพอ้งว่าเป็นพวกพอ้งของเรา เป็นกลุ่มศาสนาของเรา  โทสาคต ิ ความลาํเอยีง

เพราะความโกรธ ก็หมายถงึว่ามกีารใส่รา้ยป้ายสซีึง่กนัระหว่างกลุม่ กเ็กิดเป็นปฏฆิะในทางความคิด มกีาร

กระทบกระท ัง่กนักลายเป็นตน้เหตขุองความบาดหมาง โมหาคติ เหน็ว่าปญัหาทีเ่กดิขึ้นสามจงัหวดันัน้สบื

เน่ืองมาจากความหลงเพราะความไมรู่ ้ ความไมเ่ขา้ใจ ไมม่ขีอ้มลูทีแ่ทจ้รงิไปฟงัตามๆกนัมา พทุธศาสนาบอกว่า

อย่าเชื่อขา่วลอื  โมหาคตติวัน้ีเป็นหลกัทีก่่อใหเ้กดิปญัหาหนกัมาก  การหลงประเดน็  หลงขอ้มลูจะทาํใหเ้กดิ

ปญัหาแห่งความขดัแยง้ทีอ่าจจะเป็นรากเหงา้ของปญัหาท ัง้หมด 

 



 

 ๗๖ 

อาจารยอ์สิมาอลี ลตุฟ่ี จะปะกยีา  

ปญัหาภาคใตเ้กดิมาเป็นรอ้ยปีแลว้  ถงึวนัน้ีปญัหารุนแรงขึ้น  เน่ืองจากความไม่ปกตทิีเ่กิดขึ้นใน

สงัคม มปีญัหาเกี่ยวกบัการปกครอง การบรหิารงานในพื้นทีแ่ละทอ้งถิ่นทีเ่กดิความผดิพลาด ขณะน้ีก็ทกุฝ่าย

โดยเฉพาะฝ่ายรฐับาล และกอส. กาํลงัพยายามหาสาเหต ุ แต่ศาสนาไมใ่ช่สาเหตุแน่นอน เพยีงแต่ว่าเมือ่เกดิขึ้น

มาแลว้มนัเกี่ยวโยงกบัศาสนาโดยปริยาย โดยเฉพาะสงัคมมสุลมิซึง่เป็นสงัคมทีม่ศีาสนาควบคุม พฤตกิรรมที่

แสดงออกไปจะเกี่ยวกบัศาสนา ไมว่่าจะเป็นจากความรู ้หรอืจากความทีรู่เ้ท่าไม่ถงึการณ ์หรอืว่าจากความทีไ่ม่รู ้ 

เพราะเหตน้ีุแมศ้าสนาจะไมใ่ช่สาเหต ุ  แต่ที่สาํคญัมากคือศาสนาจะเป็นวธิแีก ้ ดว้ยความยดึม ัน่ ความศรทัธา

ของชาวบา้นกบัศาสนา    โดยเฉพาะมสุลมิตอ้งอยู่ในศาสนาตลอด  เพราะศาสนาอสิลามเป็นวถิชีวีติ  ทกุ

อริยิาบถของมสุลมิตอ้งอยู่ในกรอบชี้นาํของศาสนาอสิลาม 

 

อาจารยม์รัยมั  สาเมา๊ะ 

มคีวามเหน็ว่าเหตุการณ์ทีเ่กดิขึ้นสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้าจจะมาจากการไมค่่อยใหค้วาม สาํคญั

กบัศาสนาของทุกฝ่าย  และความรูส้กึว่าเขาเก่งกว่าคนอื่น  กจ็ะมกีารทะเลาะโตแ้ยง้กนั  และเหน็ว่าการร่วม

ทาํงานในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ัน้ ไม่ค่อยไดร่้วมใจ ร่วมคิด  ร่วมทาํและไมม่คีวามจรงิใจ  แต่ร่วมรบั

ประโยชน ์  ซึง่อสิลามนัน้ถา้เขาจะทาํอะไรเขาตอ้งคิดอยู่ตลอดเวลา  เพราะฉะนัน้คนทีเ่ขา้ใจอสิลามจรงิๆไม่กลา้

ทาํความช ัว่   

 

แม่ชีวิมตุตยิา (รศ. ดร. สุภาพรรณ ณ บางชา้ง) 

ไดอ่้านผลงานวจิยัของสถาบนัต่างๆทีล่งไปในพื้นที่เพือ่สาํรวจความคิดเกี่ยวกบัเรื่องความรุนแรง 

ความขดัแยง้ทีอ่ยู่ในสามจงัหวดัน้ี  กพ็บว่าความคิดของชาวพทุธและความคิดของชาวมสุลมิที่อยู่ในพื้นที่ยงัมี

ช่องห่าง ของท ัง้สาเหต ุ และของกระบวนวธิทีีจ่ะเขา้ไปแกไ้ขปญัหา เพราะฉะนัน้การพบปะเพื่อการสานเสวนา

อย่างน้ี ในลกัษณะที่ตอ้งเป็นความเขา้ใจในเรื่องโลกและชวีติดว้ยจะนาํไปสู่พื้นฐานของสนัต ิ  แน่นอนว่าศาสนา

ทกุศาสนาย่อมทีจ่ะมหีลกัการของความสนัตน้ีิอยู่  แต่สถานการณ์ทีเ่ขา้มาในแต่ละพื้นที่ๆ ลากพาไป 

เพราะฉะนัน้ตรงน้ีคงตอ้งหากระบวนวธิแีละการพบปะกนั  นอกเหนือจากพื้นที่ๆ เราเหน็ประจกัษช์ดัในภาคใต ้

แลว้   ส่วนอื่นๆของประเทศเองกอ็าจจะมคีวามคิดทีแ่ตกต่างกนั ยงัจาํเป็นตอ้งมสีานเสวนา และแมแ้ต่ในระดบั

โลก ในระดบันานาชาติกบัมสุลมิท ัว่โลกกบัชาวพทุธในทีอ่ื่นๆและในศาสนาอื่นๆทีจ่ะสรา้งความเขา้ใจ  ถา้หากว่า

คนไทยสามารถเอาจดุแขง็ของวฒันธรรม ของสนัติทีเ่รามแีละการอยู่ร่วมในศาสนา ความเป็นพีเ่ป็นนอ้งและ

ความปรองดองอนัดน้ีี  รกัษาจดุแขง็น้ีกน่็าจะเป็นฐานสาํคญัอนัหน่ึงทีจ่ะไม่ทาํใหป้ญัหาในจดุๆหน่ึง ซึง่ยากทีจ่ะ

แกไ้ขแลว้บานปลายหรอืเป็นเหตุทีท่าํใหส้ิง่อื่นๆจากภายนอกเขา้มาเชื่อมโยงแลว้กลาย เป็นเรื่องทีบ่านปลาย

ต่อไป  เพราะฉะนัน้หนา้ทีน้ี่คงจะไมใ่ช่อยู่แต่เพยีงสามจงัหวดัภาคใต ้ แต่คงเรื่องของท ัง้ภมูภิาคท ัง้ประเทศและ

ไปสู่โลกทีจ่ะสานต่อกนัดว้ย   

 

 



 

 ๗๗ 

ผูดํ้าเนินรายการ (ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา) 

ศาสนาทุกศาสนามคีาํสอนทีด่ี  บางคร ัง้เรายงัไมเ่ขา้ใจสาเหตขุองปญัหาดพีอประการหน่ึง และการไม่

เขา้ใจศาสนาดพีอกอ็าจจะทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ได ้ หรอืมกีารพฒันาต่อไปเป็นความรุนแรง  ถา้เราพจิารณา

อย่างตรงไปตรงมา ไมท่ราบว่าในศาสนาของเราท ัง้สอง ท่านคิดว่ามกีารเขา้ใจ  คาํสอน อย่างผดิๆ แลว้นาํคาํ

สอนนัน้ไปใชใ้นก่อความรุนแรงบา้งหรอืไม่   

 

อาจารยว์นิัย สะมาอนุ 

ท่านศาสดานบมีฮุมัมดั “ถา้เรารูจ้กับริหารวญิญาณแลว้มนัจะเป็นกองทพัอนัเกรยีงไกร”  วธิกีารสรา้ง

ความสมานฉนัทน์ัน้อยู่ทีก่ารสรา้งความเขา้ใจซึง่กนัและกนั  ส่วนความขดัแยง้หรอืความแตกแยกนัน้เกดิขึ้น

เน่ืองมาจากการไมเ่ขา้ใจซึง่กนัและกนั  ขณะน้ีเราทราบกนัดวี่ามเีรื่องของความหลากหลายทางวฒันธรรม  ถา้

จะใหค้วามหลากหลายตวันัน้ออกมาเป็นจติวญิญาณทีเ่กรียงไกรอนัเดยีวกนัแลว้ ผมคิดว่าผูท้ีอ่ยู่ในความ

หลากหลาย ความแตกต่างนัน้จะตอ้งมาสรา้งความเขา้ใจซึง่กนัและกนั  จดุสาํคญัทีสุ่ดของปญัหาของจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้ ผมไดเ้สนอมาโดยตลอดว่า  ถา้หากว่าเราสามารถทีจ่ะสรา้งความเขา้ใจซึง่กนัและกนัไดแ้ลว้ไม่

ว่าจะนบัถอืศาสนาอะไร  ปญัหาความรุนแรงท ัง้หมดจะไมเ่กดิขึ้นอย่างแน่นอน  เพราะฉะนัน้เวลาน้ีถามว่า

รฐับาลเขา้ใจมสุลมิหรอืเปลา่  และประชาชนท ัว่ไปเขา้ใจอิสลามหรอืไม ่  และปฏบิตัิตรงลงมาทางจติวญิญาณ

ของเราหรอืไม่  เวลาน้ีเวลาเราพดูถงึการแกไ้ขปญัหาต่างๆเราจะมองไปถงึเรื่องของวตัถนิุยมมองไปถงึเรื่องของ

บรโิภคนิยม  มองไปถงึเรื่องที่เกี่ยงขอ้งกบัวตัถทุ ัง้หมด  เวลาจะแกไ้ขปญัหาเรากเ็อากองทพัเงนิตราไปแกไ้ข

ปญัหา  แต่ไมน่าํกองทพัแห่งจติวญิญาณทีม่แีต่ความเขา้ใจซึง่กนัและกนัลงไปแกไ้ขปญัหา  ปญัหาจงึขยาย

ออกมา ถา้เราจะเริม่กนัจริงในการแกไ้ขปญัหาทัง้หมดถา้เราเริม่ตน้ดว้ยความเขา้ใจแลว้ผมคิดว่านัน่คือการแกไ้ข

ปญัหาทีถู่กตอ้ง  การทีร่ฐับาลจดักองทพัของจติวญิญาณคือ กอส. เป็นแนวทางที่ถกูตอ้ง 

ผูดํ้าเนินรายการ (ผศ. นิรนัดร ์ พนัทรกจิ)  

ในสถานการณท์ี่เกดิขึ้นจรงิในภาคใตม้กีารใชว้าทะกรรมทางศาสนา อย่างเช่นคาํว่า มญูาฮดินี  หรอื  

ซะะฮดี หรอื   ญฮีดั  แลว้กก่็อความรุนแรงขึ้นมา ในฝ่ายของผูป้ฏบิตักิาร  เขากใ็ชค้าํสอน  ความเชื่อและการ

กลา่วคาํดงักลา่ว หรอืกลา่วเอ่ยนามพระเจา้  ท ัง้ทีศ่าสนามกีารสอนใหเ้ป็นคนด ี  แต่ว่าวาทะกรรมทีเ่กดิขึ้นจรงิ

ในภาคใต ้  คนทีก่่อการเขามคีวามเชื่อว่าถา้จะใหก้ารต่อสูเ้พือ่ใหเ้กดิการแบง่แยกดินแดนสาํเรจ็นัน้ตอ้งใชม้ติทิาง

ศาสนาเขา้เป็นตวัเสรมิ  เป็นตวัช่วย   

อาจารยว์นิัย สะมาอนุ 

            เงือ่นไขในการทีจ่ะเป็น ซะฮดี เป็นวรีชนไมใ่ช่เงือ่นไขไปเทีย่วรุกรานเขา ไมใ่ช่เงือ่นไขของการคิดทีจ่ะ

ไปสูเ้พยีงอย่างเดยีว แต่ว่าตอ้งเขา้ใจว่าสาเหตุทีเ่ราตอ้งไปสูเ้พือ่อะไร ศาสนาอสิลามกาํหนดไวช้ดัเจนเลยว่าใน

เมือ่ถกูรุกรานถกูละเมดิอะไรขึ้นมากอ็นุญาตใหม้กีารต่อสู ้ เพราะฉะนัน้  ญฮีดั ไมไ่ดแ้ปลอย่างอื่นเลยนอกจาก

ว่าเราแปลว่าเป็นการต่อสู ้ อย่างนอ้ยทีสุ่ดเรากม็กีารต่อสูท้ีม่องเหน็เป็นรูปธรรมอยู่สาม ทาง ข ัน้ทีห่น่ึงกค็ือการ



 

 ๗๘ 

ต่อสูก้บัตวัเองซึง่ทุกศาสนาสอนเหมอืนกนัหมดว่าจะตอ้งต่อสูเ้พื่อเอาชนะใจตวัเอง  ข ัน้ทีส่องกอ็ย่างเช่น การ

ต่อสูใ้นทางการเมือง  และข ัน้ที่สามกค็ือการต่อสูก้บัศตัรูผูรุ้กราน ซึง่ไมว่่าจะเป็นมสุลมิหรอืไม่มสุลมิก็ตามเขา

กญ็ฮีดัท ัง้นัน้ เพือ่ป้องกนัประเทศของตนเพือ่ป้องกนัศาสนาของตนเมือ่ถงึข ัน้ถกูรุกราน ถกูละเมดิ ตอ้งสรา้ง

ความเขา้ใจ มฉิะนัน้แลว้จะมองว่ามสุลมิน่ีต่อสูเ้พือ่เผยแพร่ศาสนาอสิลาม   

พระครูสุทธิธรรมานุศาสก ์

 กเิลสคือสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิการก่อการที่ไมน่่าปรารถนาของคนท ัง้โลก ไมว่่าจะนบัถอืศาสนาไหน เกดิมา

ในมมุไหนของโลก  ถา้กเิลสไมถ่กูควบคุมมนักก่็อใหเ้กดิปญัหา  การแกป้ญัหาโดยเฉพาะกบัสามจงัหวดั

ชายแดนภาคใตน้ัน้ การสือ่ภาษาไมค่วรใชศ้พัทว์ชิาการมากเกินไป  ส่วนในมมุมองของศาสนาพทุธไมใ่ห ้

คาํนึงถงึอดีตทีผ่่านมา  แต่ใหค้วามสาํคญักบัอนาคตทีย่งัมาไม่ถงึ  โดยการสรา้งความเขา้ใจกนั  แลว้เสนอให ้

หน่วยงานที่รบัผดิชอบศาสนา  องคก์รศาสนา  ขอเสนอว่าควรเอาผูน้าํทีม่จีิตวญิญาณของความเป็นมนุษยม์า

คุยกนัเพือ่ความอยู่ร่วมกนั  ตอ้งใหค้นในพื้นทีเ่ขาคุยกนัพดูกนั  อย่าไปเอากเิลสมาครอบงาํ   

 

อาจารยก์ารุณ กใูหญ่  

เรามามองในมติขิองการทีจ่ะร่วมกนัคิดในฐานะทีเ่ป็นประชาชนคนไทย  มหีนา้ที่ในการทีจ่ะ 

รกัษาสรา้งความสงบสุข สรา้งความม ัน่คงใหก้บัชาติบา้นเมอืง ศาสนาไมใ่ช่สาเหตุแห่งความรุนแรงแน่นอน  และ

เรยีนว่าเหตุทีเ่กดิขึ้นในภาคใตไ้มใ่ช่ปจัจยัเรื่องศาสนา  แต่เน่ืองจากกลุม่ผลประโยชน ์  ไมค่วรเอาเรื่องเรื่อง

ดนิแดนมาสรา้งปญัหา  และเสนอว่าใหค้นทีเ่ป็นนกัการศาสนาหรอืว่าผูน้าํศาสนาในทกุศาสนาตอ้งมเีวทอีย่างน้ี

ใหก้วา้งขวางมากขึ้น สรา้งมติขิึ้นมา สรา้งภาพออกมาใหช้ดัเจนว่า  เราสามารถเสวนากนัได ้ เวทเีหลา่น้ีตอ้งเปิด

ใหก้วา้งขวางท ัง้แผ่นดนิ เพือ่ทีจ่ะสรา้งกองทพัธรรมะใหเ้กดิขึ้นสาํหรบัแผ่นดินไทย  ไมไ่ดเ้อาความแตกต่างแห่ง

หมวกกอปิเยาะ หรอืว่าสสีนัทีแ่ตกต่างกนัมาเป็นอุปสรรคขวางก ัน้ ในการทีเ่ราจะรกัษาแผ่นดนิของเราหรอืรกัษา

สนัตสุิขของเราหรอืสรา้งความสมานฉนัทใ์หเ้กดิขึ้น  เพราะฉะนัน้ความคุน้เคยความเป็นกนัเอง การแลกเปลีย่น

ความคิด ความเหน็การยอมรบั ความใจกลา้ในการทีจ่ะยอมรบัในความแตกต่าง ไมเ่หน็ความแตกต่างเป็น

ความแปลก เป็นความแยก คือสิง่ทีต่อ้งรีบลงมอืทาํ 

 

แม่ชีศนัสนีย ์เสถยีรสุต 

ควรมตีวัแทนของเยาวชนมาร่วมแลกเปลีย่น เพราะเยาวชนไม่ใช่เหยือ่แลว้กจ็ะช่วยในการแกป้ญัหา

เรื่องน้ีไดอ้ย่างด ี และกเ็ชื่อม ัน่ว่าเขาจะเป็นคนทีส่ือ่สารกนัไดใ้นระหว่างศาสนา งานน้ีถา้ไมม่เียาวชนมานัง่พดูคุย

กนัจะไมม่คีวามสาํเรจ็ เพราะเขาคือคนทีจ่ะตอ้งอยู่ต่อไป คือคนทีร่บัไมผ้ลดั  คือคนทีจ่ะตอ้งแสดงความ

คิดเหน็ และเราตอ้งเคารพว่าเยาวชนคือปจัจบุนัของงานน้ี เราคือพีเ่ลี้ยงและเราตอ้งทาํใหเ้กดิความเขา้ใจอนัน้ี 

            ถา้มองว่าคาํสอนทีจ่ะนาํมาซึง่ความรุนแรงและความขดัแยง้มหีรอืไม่  ไมม่ ี  ยนืยนัไมม่เีลย ฉะนัน้

ภาษาที่เป็นคาํสอนทีเ่ขา้ไปถงึการปฏบิตัิและเหน็ผลของการปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิจะไมม่คีวามรุนแรงเกดิขึ้นเลย  

ถา้ศาสนิกนัน้เขา้ถงึคาํสอนดว้ยการปฏบิตัแิละเหน็ว่าคาํสอนนัน้ศกัดิ์สทิธจิรงิ 



 

 ๗๙ 

อยากจะเสนอใหเ้ป็นรูปธรรม เพือ่ใหเ้หน็ว่ามทีางออกร่วม คือต ัง้วงสนทนาทีม่แีม่หรอืพ่อของเดก็ทีถู่กกระทาํ

รา้ยใหเ้สยีชวีติ  พดูกนังา่ย ๆ คือเราไดน้าํแมท่ี่ลูกตายเพราะการถกูฆ่าจากความรุนแรง  ท ัง้แม่พทุธ  แมม่สุลมิ  

มานัง่คุยกนัหรอืพ่อเขา้มานัง่คุยดว้ย  คุยกนัถงึความสูญเสยีอนัเดยีวกนั  แต่มนัเป็นการคยุกนัทีไ่มม่อีคตแิละ

ความเพ่งโทษ  เป็นความทกุขอ์นัเดียวกนั แลว้เมือ่ใดกต็ามผูห้ญงิทีเ่ป็นแม่ไดถ้อดถอนอคตแิละความเพ่งโทษ  

ลูกหญงิลูกชายทีย่งัเหลอือยู่ในสงัคมในแผ่นดนิน้ีจะไม่ถกูบม่เพาะความเกลยีด สนัตภิาพจะเกดิขึ้นได ้

 

ผูดํ้าเนินรายการ (ผศ. นิรนัดร ์พนัทรกจิ) 

ทกุคนในทีน้ี่กค็งจะเหน็ดว้ยกนัในท ัง้หมดว่าหลกัคาํสอนมเีพือ่สรา้งความสนัตสุิขใหเ้กดิขึ้นในทกุ

ศาสนา  แต่ว่าประเด็นอยู่ทีว่่ากลุ่มศาสนิกชนหวัรุนแรงมหีรอืไม่ 

อาจารยเ์สาวนีย ์จติหมวด 

              ปญัหาภาคใตน้ัน้และถา้จะแบง่คนเป็นกลุม่ใหญ่ ๆ น่าจะได ้  ๒  กลุม่  กค็ือกลุม่ผูบ้ริหารปกครอง  

และกลุม่ประชาชน  ซึง่ในกลุม่ประชาชนนัน้มที ัง้พทุธ  และมสุลมิเป็นสาํคญั  อาจมคีรสิตบ์า้งเป็นส่วนนอ้ย  

สาเหตขุองปญัหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ มองว่าไมต่่างกบัปญัหาที่เกดิในภมูภิาคอื่น แต่ปญัหาภาคใตส้ิง่ที่

ตอ้งแกใ้หไ้ดม้ากทีสุ่ดและยากที่สุด  คือแกค้าํว่าอคต ิ  ท ัง้น้ีในแงข่องรากเหงา้ปญัหามองว่าไมว่่าจะเป็นในแง่

ของเจา้หนา้ทีร่ฐัหรอืประชาชนทีเ่ป็นมสุลมิ  หรอืไมก่็ตาม  สาเหตุประการแรกคือคาํว่าอวชิชานาํไปสู่คาํว่าอคติ  

และเมือ่มอีคตมินักเ็ลอืกปฏบิตัิหรือการปฏบิตัทิีน่าํไปสู่สิง่ทีเ่รียกว่าอธรรมหรืออยตุธิรรมซึง่มนักดทบักนัมานาน

มาก  แต่ตวัสาเหตุสาํคญัประการหน่ึงทีส่าํคญัมาก ๆ คือเป็นรากเหงา้  และทีส่าํคญัคือตวัอาํนาจ  ซึง่อาํนาจ

ทีว่่าน้ีขอแบง่ออกเป็นสามอาํนาจใหญ่กค็ือ  ๑. อาํนาจทาง ดา้นการเงนิ  การปกครอง  หรอือาํนาจรฐั    

ประการที่๒. คืออาํนาจทางเศรษฐกจิ  จะพบไดว้่าประชาชนนัน้ถกูรงัแกในแงข่องพื้นที่ทาํมาหากนิ หรอืโอกาส

ในการทาํมาหากนิมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ในแงข่องทรพัยากร ธรรมชาต ิและอาํนาจดา้นเทคโนโลย ี ๓. อาํนาจ

ขององคค์วามรูข้องคนที่มคีวามรูม้ากกว่าไปเบยีดเบยีนคนทีม่คีวามรูน้อ้ยกว่า  นอกจากนัน้การรกัษาอตัลกัษณ์

ของความเป็นมสุลมิในภาคใต ้ ไมว่่าจะเป็นการแต่งกาย หรอืการใชภ้าษามลายู   ซึง่ปรากฏว่าเจา้หนา้ที่ของรฐั

ไมค่่อยเขา้ใจประเด็นน้ี  รวมถงึการขาดโอกาสในดา้นการศึกษาและโอกาสทีจ่ะเขา้ไปทาํงานในระบบราชการ  

และการนาํเอาอุดมการณ(์ทีผ่ดิ)ไปใชก้บัเหยือ่ทีเ่ป็นเยาวชน 

พระมหาวุฒชิยั วชิรเมธี 

ในพทุธศาสนาไมม่คีาํสอนส่วนไหนที่เอื้อใหเ้กดิความรุนแรงในทุกรูปแบบ  แต่ไม่ปฏเิสธว่าในพทุธ

ศาสนาไมม่กีลุม่บคุคลหวัรุนแรง พดูใหช้ดัอกีอย่างหน่ึงกว็่าในแงต่วัหลกัการทีพ่ทุธศาสนาแท ้ ๆไมเ่อื้อใหเ้กดิ 

ความรุนแรง แต่ในสงัคมต่างๆ ซึง่ห่อหุม้พระพทุธศาสนาอยู่  มกีลุม่บคุคลทีอ่าจจะแอบอา้งเอาพระพทุธ 

ศาสนาไปใชเ้พือ่สรา้งความรุนแรงไดค้นส่วนใหญ่เวลามองปญัหาจะตดิอยู่ที่ปรากฏการณ ์  เราไมม่องไปที่ราก

ของปญัหาซึง่มสีิง่สาํคญัทีสุ่ดจะตอ้งถอน  ๓  เรื่อง คือ๑) ถอนตณัหาออกไป  ตณัหาในทีน้ี่หมายถงึความอยาก  

ความตอ้งการ  ความอยากจะครอบครองสิง่ใดสิง่หน่ึงซึง่ตวัเองเหน็ว่าดทีี่สุด ๒) คอืออกจากมานะ แปลใหมว่่า



 

 ๘๐ 

กูแน่ ถา้เราไมถ่อนความรูส้กึว่ากูแน่ออกไป ไม่มทีางทีเ่ราจะฟงัคนอืน่อย่างลกึซึ้งได ้ การถอนความรูส้กึว่ากูแน่

ออกไปเราจะไดม้องเพือ่นมนุษยบ์นพื้นฐานของความเสมอภาคขึ้น  และเคารพความจรงิทีค่นแต่ละกลุม่แต่ละ

พวกครอบครองอยู่ ปญัญากเ็กิดขึ้น  ๓) ทฐิ ิคือภาพลวงตาทีเ่ราสรา้งขึ้นมาสวมครอบใหต้วัเองในนามขององค์

ความรู ้  ในนามของกรอบทฐิ ิ  ในนามของทฤษฎแีละในนามของศาสนา  ในนามของอดุมการณเ์ราจะตอ้งถอน

ภาพลวงตาน้ีออก  แลว้มายนือยู่ต่อหนา้ความจรงิ 

พระไพศาล วสิาโล 

 ความรุนแรงมาจาก ๓ ประเด็น คือ ๑) ในเรื่องของตณัหา ความโลภ ตอ้งการนาํ หรอืยดึครอง

ทรพัยากร  เช่นการลา่อาณานิคม   ๓) เรื่องมานะ การถอืตวั เช่นอาชวีะฯตกีนั  ๓) เรื่องของทิฐ ิความเหน็หรอื

อดุมการณ ์ ซึง่ถอืว่าสาํคญั เพราะอดุมการณร์วมเรื่องศาสนาเขา้ไปดว้ย เราปฏเิสธไม่ไดว้่ามคีนทีฆ่่ากนัเพราะ

ความขดัแยง้ทางศาสนา ถงึแมเ้ราจะพดูดูสวยงามว่าศาสนาไม่ใช่สาเหตขุองความรุนแรง แต่ความรุนแรงจาํนวน

ไมน่อ้ยเกิดขึ้นจากความขดัแยง้ทางศาสนา ไมใ่ช่เฉพาะระหว่างศาสนา แต่ในศาสนาเดียวกนัแต่ต่างลทัธกิม็กีาร

ขดัแยง้กนั มนุษยเ์มือ่ยดึติดอะไร กจ็ะทะเลาะกนัได ้ ไมว่่ายดึตดิสิง่ด ี หรอืไมด่ ี การแกไ้ขปญัหา ประการแรก 

ศาสนิกชน ที่ตอ้งการสรา้งสนัติภาพ หรอืเป็นปจัจยัแห่งการสรา้งสนัตภิาพ ตอ้งยอมรบัความจริง และวพิากษ ์

วจิารณต์วัเอง ว่าศาสนาสามารถทีจ่ะเป็นปจัจยัไปสู่ความรุนแรงและสงครามได ้ ศาสนาจะตอ้งร่วมมอืกนัและ

กลา้ทีจ่ะวพิากษ ์วจิารณต์วัเอง  

 

อาจารยม์หูมัมดั อาดํา    

            ประเดน็ที่หน่ึงทุกศาสนามแีก่นแทข้องตน มกีฎจรยิธรรม หรอื กฎศาสนา ถา้จะแกป้ญัหาของมนุษย์

ดว้ยกนัจะตอ้งอาศยัศาสนา ใชแ้ก่นแทข้องแต่ละศาสนา ศาสนาพทุธกเ็คร่งครดัในศาสนาของตน พรอ้มทีจ่ะ

เปิดใจกวา้งทีจ่ะรบัศาสนาอสิลาม  ศาสนาอสิลามกจ็ะตอ้งมคีวามเคร่งครดัยดึตดิในสิง่ที่ตนเชื่อถอื เหน็อกเหน็

ใจและรบัรูศ้าสนาอื่นดว้ย  ประเดน็ทีส่อง การนาํเยาวชนเขา้ร่วมในการเผยแพร่ความหลากหลายของการอยู่

ร่วม กนัของศาสนาในพื้นที ่ ๓ จงัหวดัภาคใต ้  ตอ้งมองความปลอดภยัของเยาวชนดว้ย ประเดน็ทีส่าม เรา

น่าจะหาขอ้นิยามว่าใครบญัญตัิศพัทค์าํว่า ความรุนแรง ขึ้นมา ในคมัภรีศ์าสนาจะไมม่คีาํว่า ความรุนแรง แต่

ความรุนแรงเป็นกริยิาของการพูดเท่านัน้ หลกัจริง ๆ ตวับทจริง ๆ ไมม่คีาํว่า ความรุนแรง ประเดน็ทีส่ี ่ในเรื่อง

ความรุนแรง มขีอ้ใหส้งัเกต ๓ ประเดน็ ว่าแต่ละศาสนามสีิง่เหลา่น้ีอยู่หรอืไม่ 

             ๑.  ความรุนแรงทีเ่กดิขึ้นจากการจงใจ หรอืการตัง้ใจ   ซึง่มผีลความรุนแรงอย่างอาํมหติ 

             ๒. ความรุนแรงทีเ่กดิขึ้นจากขอ้บญัญตัิทีถ่กูกาํหนดในหลกัการศาสนา  ซึง่ไม่ใช่ความรุนแรง  แต่

เป็นภาวะของการปกป้อง 

              ๓. ความรุนแรงทีม่คีวามสบัสน ซึง่จะมกีารแทรกแซงตามมา 

 

 

 



 

 ๘๑ 

พระมหาหรรษา  ธมมฺหาโส 

          ตัง้ขอ้สงัเกตว่า  เหยือ่ จรงิ ๆ ไมใ่ช่เฉพาะเยาวชนเท่านัน้ แต่เราทกุคนคือเหยือ่ และรฐับาลกค็ือเหยือ่

ของความรุนแรง  ปญัหาตอนน้ีไมต่อ้งไปหาว่าใครเป็นคนทาํ  แต่เรารูแ้ลว้ว่า เขาทาํอะไร แต่สิง่ทีเ่ราตอ้งการ

ต่อไปคือ ทาํไมเขาจงึทาํแบบนัน้  ต่อไปน้ีถงึเวลาที่เราจะตอ้งมาคุยกนั เพือ่หาชุดทางออกทีด่ีทีสุ่ด  ฉะนัน้ภาษา

พทุธเวลาเจรจาความขดัแยง้ใช ้๒ ชดุวธิกีลา่วคือ 

๑. จดัการคนทีช่อบสรา้งความรุนแรง  โดยใชว้นิยัหรอืหลกัการบางอย่าง  คนทีช่อบสรา้งความรุนแรงตอ้ง

จดัการ  เมือ่มเีหตผุลทีพ่อเพยีง 

๒. จดัการความขดัแยง้ทีถู่กสรา้งโดยคน  น้ีคือบทบาทของเราจะตอ้งช่วยกนั เพราะเราคืออาวุธทีม่ชีวีติ   

 

อาจารยอ์สุมาน ราษฎรนิ์ยม 

ณ วนัน้ีเราไมจ่าํเป็นทีจ่ะหาว่า ปญัหามนัเกดิจากอะไร ใครเป็นคนทาํ  สิง่ทีเ่ราจะตอ้งมาพดูกนักค็ือ 

เราจะแกห้รอืจดัการกบัปญัหาไดอ้ย่างไร ฉะนัน้การแกป้ญัหาของมนุษย ์ เน่ืองจากมนุษยม์วีญิญาณ ไม่

เหมอืนกบัวตัถ ุ ตอ้งใชป้ญัญา และสตใินการแกป้ญัหา หนัหนา้เขา้หากนั มาพดูกนั มาคุยกนั มาเสวนากนั มา

เรยีนรูก้นั คือ การเรยีนรูเ้ขาและเรยีนรูเ้รา เป็นศาสนาเปรยีบเทยีบ ไม่ใช่เรยีนเพือ่หาว่าใครดกีว่ากนั ใครจะเก่ง

กว่าใคร หลงัจากนัน้ เราตอ้งอาศยัความเมตตาธรรม หรอืความรกัเป็นเครื่องคํา้จนุใหเ้กยีรติกนั 

 ปญัหาที่เกดิขึ้นคือ ถา้สองกลุม่มคีวามเหน็ไมต่รงกนัหรอืทะเลาะกนั สองฝ่ายจะแกป้ญัหาดว้ยตน เอง

ไมไ่ด ้ จะตอ้งมอีกีฝ่ายหน่ึงมาทาํหนา้ที ่ คือ ประนีประนอม ผลทีเ่ราไดค้ือสนัตสุิข  เพยีงแต่นกัประนีประนอม

นัน้จะตอ้งมคีวามยุติธรรม สามคัคีธรรม เที่ยงธรรม ฉะนัน้ เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึ้นในโลกน้ีไมว่่าในยุคไหนกต็ามถา้

ใชค้วามรุนแรงแกป้ญัหา สนัตวิธิอีย่างย ัง่ยนืไมเ่กิดขึ้นอย่างแน่นอน  ตอ้งใชว้ธิเีจรจา และตอ้งอยู่บนพื้นฐาน

ของความรกัความสามคัคี 

 

พระครูปลดัสุวฒันพรหมคุณ   

เหตุการณท์ี่เกดิขึ้นใน ๓ จงัหวดัภาคใต ้  เป็นเรื่องจาํเป็นทีช่าวพทุธจะตอ้งรบัทราบเหตกุารณ์ทีเ่กดิ 

ขึ้น  ช่วยกนัคิดวางแผน  เตรยีมการแกไ้ขใหเ้กดิความสงบสุขใหเ้รว็ทีสุ่ด   ในปจัจุบนัน้ีไดน้าํความรุนแรงมาสู่

เรื่องศาสนา โดยเอาความแตกต่างกนัทางความเชื่อ  ความนบัถอืมาเป็นตวัทาํใหเ้กดิความรุนแรงขึ้น การแกไ้ขที่

เป็นรูปธรรม คือทาํอย่างไรทีจ่ะทาํใหเ้ยาวชนในดินแดนเหลา่นัน้  มคีวามสมัพนัธก์นั  เป็นเพือ่นกนั ในอดตีที่

ผ่านมา มกีารเรียนหนงัสอืร่วมกนั เลน่ดว้ยกนั  แต่ปจัจบุนัมกีารแยกกนัเรยีนคนละโรงเรยีน  มคีวามเป็นไปได ้

หรอืไมว่่า  เราตอ้งสรา้งความสมัพนัธ ์ ความเป็นเพือ่นกนัมาตัง้แต่เด็ก ๆ  น้ีคือการแสดงใหเ้หน็ความคุน้เคย  

เพือ่ทาํการสมานฉนัทไ์ดง้า่ยขึ้น  น้ีเป็นวธิีทีจ่ะเสนอเพือ่ใหเ้ป็นรูปธรรม 

 

ผูดํ้าเนินรายการ(ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบบุผา) 

มคีาํถามหน่ึงทีม่าจากผูร่้วมเสวนาคือ มกีารพดูกนัโดยท ัว่ไปว่า การศึกษาของชาวมสุลมิเป็นตน้เหตุ 

ใหเ้กิดความรุนแรง และทาํใหช้าวไทยมสุลมิไม่รกัชาต ิ เช่น พดูภาษาไทยไม่ได ้ เป็นตน้ ปญัหาท ัง้หมดจะแกไ้ข



 

 ๘๒ 

อย่างไร ปญัหาท ัง้หมดนบัว่าเป็นการลม้เหลวของภาครฐัทีไ่มส่ามารถสอนภาษาไทยใหแ้ก่ประชาชนได ้ และไม่

สามารถสอนวชิาสงัคมได ้ 

 

อาจารยว์ทิยา วเิศษรตัน์ 

ประชาชนไมใ่ช่ตวัปญัหาไมว่่าจะเป็นมสุลมิหรอืพทุธ แต่มผูีก้าํลงัจะทาํใหเ้ป็นปญัหา นัน่คือ การฆ่า

พระ ฆ่าโตะ๊อหิมา่ม  เพือ่ทาํใหส้องศาสนาเกลยีดกนั  ใครคือคนทาํเราไม่รู ้  แต่เรารูว้่าเขาทาํเพือ่สรา้งความ

สบัสนใหเ้กดิขึ้นในสงัคม ในต่างประเทศการเจรจาหลายๆศาสนาเกดิขึ้นแลว้  ดงันัน้คนทีจ่ะแกป้ญัหาน้ีไมใ่ช่ 

กอส. ไมใ่ช่พวกเราทีน่ ัง่อยู่ทีน้ี่  คนทีจ่ะแกป้ญัหาคือ รฐับาล  ดงันัน้ปญัหาของเราทีจ่รงิไมใ่ช่ปญัหาของพทุธ

และมสุลมิ คนที่มปีญัหาคือรฐับาล 

อาจารยว์นิัย  วานิชองักรู 

  การศึกษาเป็นหนทางหน่ึงทีจ่ะทาํใหพ้ีน่อ้งเขา้ใจ ศาสนาอาจจะไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกบัเรื่องภาคใต ้  แต่สิง่ที่

เราจะตอ้งพดูเนน้ลงไปคือว่า  มคีวามไมเ่ขา้ใจทางศาสนา ไมเ่ขา้ใจธรรมะในทางศาสนา  มพีีน่อ้งมสุลมิกี่

เปอรเ์ซน็ต ์ ชาวพทุธกี่เปอรเ์ซน็ต ์ทีเ่ขา้ใจถงึแก่นธรรม  ขอฝากขอ้คิดไวว้่า  เหตุการณภ์าคใตอ้าจจะมเีรื่องของ

ยาเสพติด  ฉะนัน้ถา้เราเป็นคนด ี  ไมต่อ้งเป็นมสุลมิก็ได ้  เป็นคนดี เป็นมนุษยท์ี่ด ี  เราก็ตอ้งช่วยกนัอกีแรง

หน่ึงเพือ่ขจดัเรื่องยาเสพตดิ  แลว้กต็อ้งทาํโครงการสมานฉนัทถ์าวร  ไมว่่าจะเป็นวดักด็ ี  มสัยดิกด็ ี โบสถก์ด็ ี 

สิง่ทีส่าํคญัที่สุด คือ ตอ้งนาํแก่นธรรมออกมาใหไ้ด ้  

 

พระมหากมล  ถาวโร 

แทจ้รงิอสิลามกบัพทุธโดนหลอกหรอืเปล่า  หรอืถกูยุจากมอืที่สามหรอืเปลา่  มอืทีส่ามคือใคร   ถา้

เราไมไ่ดล้งพื้นทีจ่รงิมองไมอ่อกว่า  พื้นทีจ่รงิๆเป็นอย่างไร  เหมอืนนโยบายของรฐับาล นัง่เขยีนในหอ้งแอร ์

ต่างจงัหวดัมองไมอ่อกว่าเป็นอย่างไร  เราอาจจะอยู่ในลกัษณะอย่างน้ีกเ็ป็นไปได ้  ทาํอย่างไรจงึจะขยายโอกาส

น้ีลงไปใกล ้ๆ  ลงไปปตัตานีกไ็ด ้ โบราณท่านใชค้าํว่า อภเิษกกษตัรยิ ์ กาํจดัศตัรู เรยีนรูว้ชิา  แสวงหาทรพัย ์ 

ระงบัขา้ศึก  ท ัง้ ๕ เรื่องน้ี เราจะตอ้งรบีทาํใหเ้รว็ทีสุ่ด   

 

อาจารย ์ดร. ชาญณรงค ์บญุหนุน 

การสอนศาสนา บางคร ัง้ถา้เราเชื่อหลกัการของเราว่าถูกกไ็ม่เป็นไร  แต่ก็ตอ้งพยายามอย่ามองคนอื่น

แบบดูถกู  เพราะเราจะอยู่ร่วมกนัไดจ้ะตอ้งมเีมตตาต่อกนั  มองคนอื่นอย่างเท่าเทยีมกนั  ดว้ยเหตผุลในแงน้ี่  

ใหท่้านอยู่ในกฎเกณฑข์องท่าน ผมอยู่ในกฎเกณฑข์องผม แลว้เรามาแกไ้ขร่วมกนัโดยทีด่งึเอาอะไรบา้งอย่างที่

ยอมรบัร่วมกนัได ้ เราจะทาํอย่างไร ทาํไดไ้หม โดยทีเ่ราแตกต่างกนั  

 

 

 



 

 ๘๓ 

คุณสฤษฏ ีภกัดีบตุร  

            ปญัหาทีเ่กดิขึ้นในตอนน้ีกค็ือ  รฐัใชอ้าํนาจ และศาสนจกัรกาํลงัหลงประเดน็  พระมหีนา้ทีอ่ะไร    

โตะ๊อิหมา่มมหีนา้ทีอ่ะไร  เราตอ้งยอมรบัว่า ความหลากหลายทางศาสนาไมไ่ดเ้ป็นปญัหา ปญัหากค็ือ วนัน้ีมมีอื

ทีส่ามตอ้งการใหเ้รารบกนั  และขอสรุปแนวทางแกป้ญัหา กค็ือ พระทาํหนา้ทีพ่ระ   โตะ๊อิหมา่มทาํหนา้ที่ของ

โตะ๊อิหมา่ม  ครูทาํหนา้ทีค่รู อาณาจกัร รฐัจะตอ้งส่งเสรมิและจะตอ้งไมเ่อาความแตกต่างมาเป็นขอ้แตกแยก  

 

ผูดํ้าเนินรายการ(ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบบุผา) 

ขออนุญาตอ่านคาํถามของผูร่้วมเวทนีโยบายทีน่่าสนใจใหเ้รามาช่วยกนัคิดเกี่ยวกบัคาํถามน้ี ในเมือ่

กลไกรฐัไมส่ามารถแกป้ญัหา ๓ จงัหวดัชายแดนภายใตเ้ท่าทีค่วร ท่าน ผูรู้แ้ละวทิยากรท ัง้หลาย คิดว่าจะมี

กลไกเช่น กลไกภาคประชาชนจดัตัง้ขึ้นเพือ่แกป้ญัหาเหลา่น้ี  ไดห้รอืไมอ่ย่างไร  และกลบัมาที่ภาคประชาชน ที่

พวกเราจะตอ้งร่วมมอืกนั พวกเราจะพดูกนัในประเดน็น้ีหรอืไม ่พีน่อ้งชาวพทุธ และพีน่อ้งชาวมสุลมิ จะพดูกนั

ในประเดน็น้ีหรอืไม่ 

 

ผูดํ้าเนินรายการ(ผศ. พเิชษฐ ์กาลามเกษตร)์   

มขีอ้เสนอแนะสองสามประเดน็ เป็นขอ้เสนอว่าเหน็ดว้ยกบัการจดัเสวนาในคร ัง้น้ี จะเสนอว่าน่าจะใหม้ี

การทาํ workshop  โดยเริ่มจากผูท้ีเ่สวนาคร ัง้น้ี อกีประการหน่ึง ใหทุ้กคนในทีน้ี่กลบัไปขยายผลใหก้บัเพือ่นอกี

หา้คน เพือ่ขยายแนวร่วมการสมาน ฉนัท ์อกีประเดน็เสนอใหม้กีารเขา้ค่าย จดัเสวนาในลกัษณะเช่นน้ี อย่างเช่น

ระหว่างนกัเรียนปอเนาะกบัสามเณรหรอืพระครู เป็นตน้ 

 

คุณวรเดช อมรวรพพิฒัน์   

มพีระพทุธพจนห์น่ึงทีพ่ระพทุธเจา้ทรงตรสัว่า ถา้แมส้ตับรุุษววิาทกนัก็กลบัเชื่อมกนัแนบสนิทโดย เรว็ 

เหมอืนรอยไมท้ีฉี่กบนแผ่นนํา้ ส่วนคนพาลท ัง้หลายย่อมแยกแตกเหมอืนภาชนะดนิเผาย่อมไม่ไดร้บัความสงบ

กนัเลย  หมายความว่าถา้เผือ่เรายอมรบัฟงัซึง่กนัและกนั กเ็ป็นสตับุรุษเป็นบณัฑติ  ความไมเ่ขา้ ใจปญัหากจ็ะ

สมานกนัไดเ้รว็ แต่ถา้ว่าคนพาลไมย่อมฟงักนั  พวกคนพาลน้ี หายใจเขา้หายใจออกเสยีเปลา่ๆ  สกัแต่ว่ามลีม

หายใจเขา้ออกไม่ไดพ้ฒันาตนเองไมไ่ดพ้ฒันาคนอื่น ไม่ไดช่้วยเหลอืสงัคม 

 

 

อาจารยอ์นันต ์ไทยสนิท 

มขีอ้เสนอใหม้กีารจดัต ัง้องคก์รของศาสนา อาจจะเป็นศาสนสมัพนัธพ์ทุธ หรอืมสุลมิ คริสเตียน ฮนิดู

มาร่วมดว้ย ภาคเอกชนโดยเฉพาะพวกเราทีอ่ยู่ทีน่ี่มาร่วมกนั เราจะทาํอย่างไรเราจงึจะเขา้ใจกนั  เราจะไดเ้ขา้ถงึ

กนัจรงิ เราน่าจะมอีงคก์รใดองคก์รหน่ึงในการช่วยเหลอืรฐัในเรื่องของสนัตธิรรม ในชมรมสนัติ ศาสนสมัพนัธ ์

พนัธะสมัพนัธ ์และสือ่ทีเ่สนอภาพออกมาไมไ่ดส่้งเสรมิในเรื่องของสมานฉนัทก์นัเลย  รฐับาลเองน่าจะลดทฐิลิง 

 



 

 ๘๔ 

รศ. ดร. สุจติรา  ออ่นคอ้ม   

ขอสรุปว่า เรื่องทีเ่กดิขึ้นไมว่่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีเ่กดิขึ้นปจัจบุนั ไมใ่ช่ฝีมอืของชาวพทุธและ

มสุลมิ โดยเฉพาะท่านทีน่ ัง่อยู่ตรงน้ี แต่เป็นฝีมอืของใครบางคน ขอใหเ้รามาช่วยกนักระชากหนา้กาก  กระชาก

ส่วนทีส่รา้งภาพ  หนงัสอืพมิพท์ี่สรา้งภาพ    เพราะใตส้งบไมไ่ดเ้พราะเงนิเยอะมาก  เมือ่เรารูว้่าใครเป็นคนทาํ

แลว้  เรากเ็ชิญเขาออกไปจากประเทศไทยแลว้ภาคใตก้จ็ะสงบ   

 

อาจารยอ์บัดุลสุโก อนิอะ 

ประเดน็ทีด่มีากคือความคิดของพระไพศาล วสิาโล  แนวคิดที่ว่าเรานัน้จะตอ้งกลบัมามองตวัของเรา

เอง หลกัศาสนาเป็นสิง่ทีด่ ี เหตกุารณโ์ลกเราตอ้งยอมรบัความจรงิว่า ปจัจบุนัมนัเกดิอะไรขึ้น ความรุนแรง

เพิม่ขึ้น ศาสนาอิสลามสอนใหเ้ราพจิารณาตวัเองก่อนที่ท่านจะตาย  ถา้ท่านตายแลว้นัน้ท่านจะถกูสอบสวน  

เพราะฉะนัน้กลบัมามองว่าเหตกุารณ์โลกทีเ่กดิขึ้นไมว่่าเหตผุลที่เขาทาํเป็นเหตผุลใด ตวัฆาตกรถงึแมว้่าจะ

พสูิจนไ์มไ่ด ้ ๑๐๐ เปอรเ์ซน็ตว์่าเป็นมสุลมิหรอืไม ่ แต่มสุลมิตอ้งยอมรบัว่ามมีสุลมิจรงิๆ(ร่วมในเหตกุารณ)์ 

เหตุการณใ์นภาคใตก้เ็ช่นกนั ไม่ว่าขอ้กลา่วหาจากฝ่ายรฐัจะว่าอย่างไร ประชาชนจะไมเ่ชื่อในฝ่ายรฐั  แต่ถามว่า

มนีายอบัดุลเลาะ โยเซาะห ์ มคีนเหลา่น้ีทาํจรงิหรอืไม่ ยอมรบัว่ามจีรงิ  สิง่น้ีเราตอ้งยอมรบั แต่เหตผุลทีว่่ามี

เหตผุลอะไรที่เขาไดก้ระทาํนัน้ เป็นอกีประเดน็หน่ึง  และเสนอว่าศาสนิกจะมอียู่ ๓ กลุม่ กลุม่ที่๑)   มแีนวคิด

สุดโต่ง การทีเ่ขามแีนวคิดอย่างสุดโต่งนัน้กม็ปีจัจยัที่นาํไปสู่(ความรุนแรง) พวกที๒่)  คือพวกที่มกังา่ยไมไ่ดย้ดึ

ตดิกบัศาสนา ศาสนาของเขานัน้เป็นเพยีงพฤติกรรมเท่านัน้ วถิชีวีติของเขา ธุรกจิของเขา การปฏบิตัิของเขา

ไมไ่ดผู้กพนักบัศาสนาเลย   กลุ่มที ่๓)   คือ กลุม่ทีม่คีวามเขา้ใจในหลกัศาสนาทีถู่กตอ้ง ไมใ่ช่ดแีต่พดู แต่เป็น

นกัปราชญ ์และความรุนแรงทีเ่กิดขึ้นน้ี มอียู่  ๓ ปจัจยัทีท่วคีวามรุนแรงขึ้น  

ปจัจยัที ่๑  กค็ือการขาดแนวคิดดา้นศาสนาทีถ่กูตอ้ง 

ปจัจยัที ่ ๒  การขาดผูน้าํมสุลมิทีเ่ป็นนกัปราชญท์ีก่ลา้มายนืหยดัวจิารณ์ตวัเองว่าสิง่น้ีไมถู่กตอ้ง คน 

ของตวัเองทาํไม่ถกูตอ้ง  ทาํใหน้กัปราชญท์ีเ่กดิขึ้น เป็นคนทไีมใ่ช่นกัปราชญจ์รงิ ๆ คนทีไ่มใ่ช่นกัวชิาการศาสนา

จรงิ ๆ และออกมาชกัจูงคน 

ปจัจยัที ่๓  ท่านไม่ปฏเิสธว่าเหตกุารณ์ทีเ่พิม่ความรุนแรงกค็ือความอยุตธิรรมทีเ่กดิขึ้นบนพื้นแผ่นดนิ

โลก 

ในฐานะทีผ่มเป็นมสุลิมผมอยากจะทาํแนวคิดใหเ้ป็นรูปธรรม เรายอมรบัว่าชาวบา้นไมศ่รทัธาหรอืไม่

ไวว้างใจรฐัท ัง้องคก์ร ภาคประชาชน  เราจะตอ้งออกมาสรา้งความไวว้างใจต่อกอส. เราจะทาํอย่างไรใหผู้น้าํใน

ดา้นจติวญิญาณ ทีเ่รียกว่าบูรามะห ์จะตอ้งเอื้อมไปขา้งหนา้  ตรงน้ีเราตอ้งไปคิดว่าในทฤษฎนีัน้  หลกัปฏบิตัจิะ

ทาํอย่างไร  ใหท้ีค่นเรยีกว่า    บูรามะหไ์ปยนืขา้งหนา้ภาครฐักบัภาคประชาชนกบัภาคก่อการรา้ย  เราจะทาํ

อย่างไรใหห้ยุดตอนน้ีใหห้ยุดเลอืดก่อน ตอ้งมองขา้มความเป็นไทยความเป็นมลายู ความเป็นพทุธ ความเป็น

อสิลามก่อน  เพราะฉะนัน้องคก์รหลกัมสุลมิเองจะตอ้งกลา้ออกมายนืตรงนัน้  ตอ้งกลา้ออกมาตรงนัน้  ผูน้าํใน 

๓ จงัหวดัภาคใตจ้ะตอ้งกลา้ออกมา อนัที่สองกค็ือการทีเ่ราจะขบัเคลือ่นตรงนัน้ไดจ้ะตอ้งมอีงคก์ร ทีม่คีวาม

น่าเชื่อถอืทจีะมาคอยคํา้จนุหรอืว่าคอยเป็นพีเ่ลี้ยงแต่ไมใ่ช่องคก์รรฐั   



 

 ๘๕ 

คุณสมพร สงัขส์มบูรณ์ 

ในสถานการณช์ายแดนภาคใต ้ ๓ จงัหวดัเราไมไ่ดส้รา้งเกราะคุม้กนัใหเ้ขา  ผมม ัน่ใจอย่างนัน้ ถา้จะ

โทษผมคงตอ้งโทษผูน้าํทีม่าก่อน เรื่องการศึกษาผมพดูชดัว่าการพฒันาทีด่ขีองรฐั ณ วนัน้ีสู่ ๓ จงัหวดัชายแดน

ใต ้ คือการไมพ่ฒันา เพราะการพฒันาทีด่ีรฐัไม่ตอ้งไปยุ่งกบัเขามาก เขาอยู่ตามวถิ ี เขามคีวามสุขมสีนัตภิาพ  

ปญัหาต่าง ๆยงัไมเ่กิด  พอภาครฐักด็แีละผูใ้หญ่ทีม่อีาํนาจรฐัก็ดีเขา้ไปจดัการมาก แต่งแตม้ทาสมีากจนคนมอง

ไมอ่อกว่าอะไรคืออะไรผมมองอย่างนัน้ 

 

รศ. จนิดา ดวงแกว้ 

ท่านพทุธทาสนกัปราชญฝ่์ายพทุธใหค้าํนิยามเกี่ยวกบัศาสนาว่า ฐานะของมนุษยเ์ราทกุคนเมือ่เกดิ

มาแลว้อยู่ระหว่างเขาควายทีเ่ราเรยีกกนัว่า  โลกิยะ  กบัโลกุตตระ เพราะฉะนัน้ บางคร ัง้เราถูกอาํนาจเหลา่น้ี

เลน่งานตลอดเวลา  คืออาํนาจความเป็นปถุชุนของเราทาํใหเ้ราเสยีหายอยู่เสมอท ัง้ ๆที่เราดิ้นรนเพือ่ทีจ่ะหา้มตวั

เราเองเพือ่สู่โลกุตรหรอืเพือ่ความเป็นอรยิะ ผมประทบัใจชาวมสุลมิที่ท่านมลีะหมาดถงึ ๕ ครัง้ต่อวนั เพือ่ใหใ้จ

เราสมัผสักบัพระผูเ้ป็นเจา้สิง่ทีม่ค่ีาสูงสุดของเรายิง่ขึ้น  เราตอ้งพยายามใกลช้ดิสิง่ทีด่ทีี่สุดใหม้ากทีสุ่ด    

เพราะฉะนัน้การเสวนาจงึมคีวามจาํเป็นอย่างยิง่  ท่านพทุธทาสบอกว่าถา้ท่านท ัง้หลายเขา้ใจศาสนาอย่างถกูตอ้ง

ว่า ทีม่ศีาสนาในโลกน้ีเพราะมคีวามโชครา้ยในโลกน้ี อาจจะเป็นกเิลส อาจจะเป็นอะไรต่างๆ  เพราะฉะนัน้

ศาสนาเกดิมานัน้ก็เพือ่ทีว่่าจะเป็นอปุกรณ ์ เป็นเครื่องทีจ่ะทาํลายความช ัว่รา้ยในโลกน้ี  เพราะฉะนัน้ถา้เราเขา้ใจ

ศาสนาอย่างลกึซึ้งว่า ศาสนาเป็นวธิกีารทีจ่ะขจดัความช ัว่รา้ยในโลกน้ีเพือ่จะใหห้มดไป เรากม็ลีกัษณะร่วมกนั

หมดไมว่่าท่านจะนบัถอืศาสนาไหน เรากม็ปีญัหาร่วมกนัคือความช ัว่รา้ยเลน่งานเราตลอดเวลาเพราะฉะนัน้ถา้

ท่านท ัง้หลายตระหนกัในลกัษณะอย่างน้ีความเป็นสากลอย่างน้ี ศาสนาว่ากนัแลว้เรากม็ศีาสนาที่คลา้ยกนัหรอืว่า

เป็นหน่ึงอนัเดยีวกนักไ็ด ้  

 

ผศ. ดร.ปาริชาด สุวรรณบุบผา 

คาํถามมมีากจะขออนุญาตจดักลุม่ มคีาํถาม ๒ คาํถามๆ หน่ึงบอกว่าการแกป้ญัหาภาคใตใ้น

ระยะเวลาทีผ่่านมาเหน็ไดช้ดัว่าแบง่ออกเป็น ๒ จดุใหญ่ ๆ คือการแกป้ญัหาในทางรฐัศาสตร ์ และในการ

แกป้ญัหาในทางทหาร อยากถามว่าการมุง่เนน้การแกป้ญัหานัน้ตอ้งแกท้ ัง้ ๒ จดุอย่างสมดุล แต่ปจัจุบนัน้ีดู

เหมอืนว่าการแกป้ญัหานัน้สามารถทาํไดใ้นทางรฐัศาสตรเ์ป็นส่วนใหญ่ เช่น กอส.มส่ีวนร่วมในการแกป้ญัหาทาง

ทหารหรอืไม่ 

มอีกีหน่ึงคาํถามเรียนถามกอส.กรุณาอธบิายคาํว่าสมานฉนัทใ์หล้ะเอยีดก่อนว่าใครจะสมานใครเพราะในทาง

พทุธศาสนาไมม่ปีญัหาอยู่แลว้ ท ัง้สองน้ีขอเรียนเชิญ 

 

พนัตรสีุรพศ  ทวีศกัด์ิ  

            ปญัหาในภาคใตไ้มใ่ช่เรื่องศาสนาโดยตรง แต่เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกบัทางดา้นการเมอืง เพราะฉะนัน้

วธิกีารทีจ่ะแกไ้ขปญัหาภาคใตไ้ดย้ ัง่ยนืที่สุดกค็ือว่าทาํอย่างไรใหม้ติทิางรฐัศาสตรไ์ดม้บีทบาทในการแกไ้ขปญัหา   



 

 ๘๖ 

ศาสนามส่ีวนในการสนบัสนุนในการที่สรา้งสนัต ิ ในทางความคิด  ขอ้เสนอหน่ึงอยากให ้ มกีารเสวนา

แลกเปลีย่นระหว่างศาสนาท ัง้ในระดบัชาต ิ ระดบันกันกัวชิาการ และที่สาํคญัคือระดบัชุมชน   แต่ในระดบั

ชมุชนไม่ใช่พดูในระดบัวชิาการ แต่เป็นการมาหาแนวทางว่าเราจะใชห้ลกัศาสนาแกป้ญัหาชมุชนร่วม กนัอย่างไร 

ชมุชนที่มชีาวพทุธและชาวมสุลมิอยู่ร่วมกนัจะทาํอย่างไรถงึจะมบีรรยากาศการมาคุยกนัมาทาํความเขา้ใจกนั 

ความสมานฉนัทร์ะหว่างศาสนาในภาคใตม้มีาอยู่ก่อนแลว้  และเพิง่เกดิความรูส้กึหวาดระแวงกนัขึ้นเมือ่เกดิ

เหตุการณข์ึ้นมา  ทาํอย่างไรจงึจะฟ้ืนฟูบรรยากาศแบบนัน้ใหก้ลบัมาได ้  คาํตอบอยู่ทีช่มุชน รฐับาลและอาํนาจ

จะเขา้ไปแกป้ญัหาตรงน้ีไมไ่ด ้ ตอ้งเริ่มตน้จากผูน้าํทางศาสนา  พระสงฆ ์  ครูสอนศาสนา  สมาชกิของชมุชน

มาร่วมทาํความเขา้ใจกนั ฟ้ืนฟูบรรยากาศสมานฉนัทท์ีม่อียู่เดมิ ใหเ้กิดขึ้นใหไ้ด ้

นพ. ประเวศ  วะส ี

การสะทอ้นการสานเสวนา  

การจดัประชมุ ทีม่ที ัง้โตะ๊ครู โตะ๊อหิมา่ม พระสงฆ ์มานัง่คุยอยูในน้ี ไดส่้งภาพออกไปในสงัคม  ไปใหก้าํลงัใจ

กบัผูค้น ว่าทางพทุธกบัอสิลามมาพดูคุย หาทางออกร่วมกนั  การสานเสวนาน้ีจะไปใหก้าํลงัใจสงัคมที่กาํลงั

ทอ้ถอย หมดหวงั  กระบวนการพดูคุยกนันัน้เรามกัจะหวงัผลสาํเรจ็รูปแบบ (Finished product) ไมส่นใจ

กระบวนการ (Process) ทีจ่ริงแลว้ตวักระบวนการจะเป็นตวัคลีค่ลาย บางทปีญัหาอยู่เฉพาะหนา้ไม่ใช่การไป

เพ่งเลง็ผลภายหนา้  ซึง่ไมม่ทีางออก นอกจากทะเลาะกนั ตอ้งยกระดบัตรงน้ีขึ้นไปสู่วตัถปุระสงคท์ีสู่งกว่านัน้ ที่

เนน้คาํว่ากระบวนการและถา้เรายิง่ขยายกระบวนการออกไปมากขึ้นสงัคมจะมภีูมคุิม้กนัมากขึ้น  จรงิ ๆ แลว้

ศาสนามพีลงัเป็นภมูคุิม้กนั ถา้ชุมชนเขม้แขง็   ไมม่ศีาสนาใดเลยที่สอนใหแ้ขง่ขนั  แย่งชงิกนัอย่างเสร ี  มแีต่

สอนการอยู่ร่วมกนั  การมคีวามเมตตา เพือ่สรา้งภมูคุิม้กนัทางสงัคมขึ้น ขณะน้ีเราเผชญิกบัสิง่ทีย่าก  อาํนาจ

รฐักใ็ชแ้ลว้   อาํนาจเงนิกใ็ชแ้ลว้ เรายงัแกป้ญัหาไมไ่ด ้ คงตอ้งหนัมาดูว่ามอีะไรดกีว่านัน้  ซึง่กค็ือศาสนา 

เพราะว่าศาสนาเป็นภมูปิญัญาสูงสุดของมนุษยท์ีม่ขีึ้น  ปญัหาไมใ่ช่เฉพาะทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้แต่ยงัมี

ทีอ่ื่นๆอกีมากที่ไมม่คีาํตอบ  

ถา้เราตอ้งการยตุิไฟใตค้งม ี๓ เรือ่งทีเ่ป็นโจทย ์

 ประการที ่ ๑ ทาํอย่างไรจงึจะยุตกิารฆ่ารายวนั  เป็นเรื่องเฉพาะหนา้เหมอืนมลูีกศรปกัอยู่แลว้อย่าไป

ถามว่าคนยงิคือใคร  มนิีสยัอย่างไร  เป็นลูกใคร  แต่ทาํอย่างไรจงึจะถอนลูกศรตรงน้ีออกโดยเร็ว 

ประการที ่ ๒ สรา้งเงือ่นไขการวางอาวุธ  ในอดตีเรื่องคอมมวินิสต ์ คนจบัอาวุธประหตัประหารกบัคน

ไทยดว้ยกนั แต่มาปรบัตวั กลบัมาร่วมกนัพฒันา  บางคนกลายมาเป็นนกัการเมอืง นกัธุรกจิ อาจารย์

มหาวทิยาลยัฯลฯ เกิดขึ้นอย่างมหศัจรรยม์าก ถา้เราต ัง้คาํถามตรงน้ีการวางอาวุธอยู่ทีต่รงไหน ทาํอย่างไร 

ประการที ่ ๓ สรา้งสนัตสุิขอย่างย ัง่ยนื ตรงน้ีมมีากมาย เช่นเรื่องความยุตธิรรม  การศึกษา  ศาสนา  

การใชท้รพัยากรอย่างเป็นธรรม  เป็นตน้  

แทจ้รงิคนไทยนัน้ถา้คิดยอ้นไปจะมจีดุแขง็ทีต่รงน้ีในการแกป้ญัหาความขดัแยง้ ในประวตัศิาสตร ์ ฝร ัง่เตม็ไป

ดว้ยความรุนแรง  เอาเรอืรบมาจอด แต่ประเทศไทยกส็ามารถเจรจา เอาตวัรอดมาได ้ เรามจีุดแขง็อยู่ทีค่วาม

อ่อน   เพราะเรามคีวามเมตตา กรุณาจรงิ ๆ อยู่ในพื้นฐานในจติใจของเรา เพราฉะนัน้ขณะทีเ่ราเผชญิความ



 

 ๘๗ 

ลาํบากทีเ่กดิขึ้นเรายิง่ตอ้งบม่เพาะเมลด็พนัธค์วามดขีองเราใหเ้ขม้แขง็ขึ้น เพือ่จะไปเผชญิกบัวกิฤตการณ์ทีใ่หญ่

กว่าเรื่องภาคใต ้   ผมอยากนาํเรยีนว่า  ดูเรื่องของโลกแต่ไหน ๆ มาน้ีมนุษยม์คีวามหลากหลายดว้ยเผ่าพนัธุ ์

ดว้ยสผีวิ ดว้ยภาษา ดว้ยวฒันธรรม ดว้ยศาสนา เพราะฉะนัน้เรื่องเผ่าพนัธุเ์ป็นเรื่องรุนแรง สิง่ทีอ่ยู่ลกึ ๆ เป็น

สญัชาตญาณเผ่าพนัธุ ์ เป็นความขดัแยง้เชงิเผ่าพนัธุแ์ละเรื่องอื่นๆ ถกูเชื่อมไปกบัเรื่องศาสนา น่ีเป็นภมูปิญัญาที่

ใหญ่มากแต่จะถกูเขา้ไปเกี่ยวของกบัเผ่าพนัธุ ์  คนมคีวามรูส้กึว่าถา้เป็นคนผวิขาวและกเ็ป็นศาสนาครสิต ์ ถา้

เป็นคนผวิดาํตะวนัออกกลางกเ็ป็นอสิลาม ถา้เป็นคนผวิเหลอืงเอเซยีกเ็ป็นศาสนาพทุธ ทีจ่รงิศาสนานัน้เป็นเรื่อง

ใหญ่เป็นเรื่องของคนท ัง้หมด   พระเจา้เป็นสากล จกัรวาลทรงสถติอยู่ในทุกหนทกุแห่ง แลว้ทรงมอีาํนาจทกุ

อย่างหมดเป็นสากล แต่ว่าคนจะดงึศาสนาลงมาวดัว่าน้ีเป็นศาสนาของเรา   เป็นของเผ่าพนัธุข์องเรา  

ขณะน้ีโลกเปลีย่นแปลงไป ประชาชนมากขึ้น  ผูค้นอพยพเคลือ่นไหวมากขึ้น มคีวามเชื่อมโยงทางเศรษฐกจิ  

ทางการสือ่สารเหมอืนเป็นโลกเดียวกนัทีเ่คลือ่นเรว็มาก เมือ่ก่อนน้ีแยกกนัอยู่ตามกลุม่เผ่าพนัธุ ์ ต่างเชื้อชาตกิม็ี

อยู่ใกลก้นัหรอืเขา้มาอยู่ปนกนัในสงัคมเดยีวกนัแต่ว่าตวัสญัชาตญาณเผ่าพนัธุล์กึ ๆ ยงัอยู่   ประกอบกบัการ

พฒันาปจัจบุนัทีเ่นน้เรื่องเงนิเป็นใหญ่วตัถนิุยมบรโิภคนิยมยิง่เร่ง  ยิง่ผูค้นเครยีดมากขึ้น  ถา้ผูค้นอยู่กนัอย่าง

ร่มเยน็อยู่กนัอย่างสงบอย่างโบราณถงึจะแตกต่างกนั วฒันธรรมแตกต่างกนั กจ็ะไมค่่อยขดัแยง้กนัสกัเท่าไร  

คาํถามกค็ือว่าทาํอย่างไรมนุษยใ์นปจัจบุนัจะเกดิการเรยีนรูใ้หม่ ทีม่คีวามสุขมสีนัตสุิขอยู่ไดใ้นสงัคมพหุ

วฒันธรรม 

การเรยีนรูก้บัหลกัเก่า ๆ ไมไ่ดฝึ้กคนเรื่องน้ี  เราไปเรียนท่องวชิาต่าง ๆ ทาํใหเ้ราไมเ่ขา้ใจเพือ่นมนุษย์

ว่า เพือ่นมนุษยข์องเราเป็นอย่างไร ความหลากหลายทางวฒันธรรมเป็นอย่างไร  เวลาเกดิเรื่องอะไรขึ้นกไ็ม่

เขา้ใจ  ผมคิดว่าเราตอ้งการการเรยีนรูใ้หม ่ เพือ่ใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงข ัน้พื้นฐาน และมนุษยต์อ้งไปสู่ภพภมูิ

ใหม ่ ทีจ่ิตใจสูงขึ้นจงึจะเอาชนะตรงน้ีได ้  ตรงน้ีนกัปราชญท์างฝร ัง่กพ็ดูกนัมากว่าตอ้งการการปฏวิตัทิาง

จติสาํนึก  ตอ้งการการปฏวิตัิทางจติวญิญาณ ในขณะทีน่กัปราชญไ์ทยพดูมาก่อนตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ คือท่าน

อาจารยพ์ทุธทาสภกิษุ คนท ัง้หลายยงัไมม่องอะไร แต่ท่านบอกวกิฤติแลว้  และไดม้อบปณิธานไว ้๓ ขอ้ คือ 

ขอ้๑) ขอใหศ้าสนิกของแต่ละศาสนาเขา้ถงึหวัใจหรอืแก่นของศาสนาของตน ๆ อนัน้ีเป็นทีรู่ว้่าถา้เขา้ถงึ

แก่นหรอืเขา้ถงึหวัใจ คือการยกระดบัจติใจใหสู้งขึ้นกว่าทางวตัถ ุ อนัน้ีทกุศาสนาจะยกจติใจใหสู้งขึ้น  ขอใหศ้า

สนิกของทุกศาสนาเขา้ถงึหวัใจของศาสนาของตน  ถา้ไปจบัแต่คมัภรีก์อ็าจจะเหน็ต่างกนั แต่ถา้เขา้ถงึหวัใจจะ

เจอจดุร่วม 

ขอ้๒)  ปณิธานของท่านขอใหม้คีวามร่วมมอืระหว่างศาสนา 

ขอ้๓) ขอใหช่้วยมนุษยถ์อนออกจากวตัถนิุยมได ้  ตวัวตัถนิุยม นาํไปสู่ความขดัแยง้ นาํไปสู่ความ

รุนแรงต่างๆ มาก  

การถอนตวัจากวตัถนิุยมเองผมคิดเป็นบทบาทของศาสนา เรียนวทิยาศาสตรเ์รยีนแทบตาย ยิง่เหน็

แก่ตวัมากขึ้นไม่นาํไปสู่การเปลีย่นแปลงในตวัเองที่นอบนอ้มถ่อมตวัมากขึ้น เคารพมากขึ้นเคารพความดมีากขึ้น

อย่างศาสนา เพราะฉะนัน้ศาสนาใหพ้ลงัอะไรกบัเราที่ศาสตรอ์ื่นไมใ่ห ้ และเราตอ้งการพลงัแห่งการเปลีย่นแปลง

ข ัน้พื้นฐานในตวัเองตรงน้ีเองมา ศาสนาคือ Dialogue ไมเ่นน้การโตเ้ถยีง การสานเสวนาเนน้การฟงัอย่างลกึไม่

เนน้การเถยีงเขาจะพดูถูกพดูผดิดงัทีเ่ราคิดไม่ตอ้งไปตดัสนิ การฟงัอย่างลกึเป็นศีลธรรมพื้นฐาน ทีเ่ราเคารพ



 

 ๘๘ 

ศกัดิ์ศรคุีณค่าความเป็นคนของคนทกุคน  เพราะฉะนัน้การฟงัอย่างลกึจะไดพ้ลงัจากศีลธรรม  คนที่เราฟงัเขา

ต่อเน่ืองเขาจะมคีวามสุขมาปลดปลอ่ยจิตใจ และกฟ็งัอย่างลกึอย่างเงยีบ นาํไปสู่การเปลี่ยนแปลงข ัน้พื้นฐานใน

ตวัเอง  คือเป็นหลกัของเรื่องสานเสวนา หรอื Dialoque การเสวนาเป็นเครื่องเมอืทีจ่ะไปสรา้งความเขา้ใจ  

ความเหน็ใจการเปลีย่นแปลงในตวัเอง  ในทกุระดบัในทกุเรื่อง ท ัง้ในครอบครวั  ในองคก์รในชมุชนระหว่าง

องคก์รต่างๆ    

ขณะน้ีสงัคมถูกชกันาํว่า วตัถปุระสงคข์องชวีติคือการแสวงหากาํไรสูงสุด  ซึง่ศาสนาไมไ่ดถ้ามอย่าง

นัน้ศาสนาถามว่าความจรงิคืออะไร  ความดคีืออะไรทกุคนตอบไดท้ ัง้นัน้ ขอใหต้ ัง้คาํถาม ถา้ไมต่ ัง้คาํถามกจ็ะ

ไมต่อบไมค่ิดคาํถาม  ถา้ต ัง้คาํถามกจ็ะเขา้ใจเองว่าความดคีือความขยนัหม ัน่เพยีร  ความซือ่สตัยสุ์จริต  ความ

เมตตากรุณา ขณะน้ีสงัคมถูกชกันาํใหต้ ัง้คาํถามทีผ่ดิ ทาํอย่างไรถงึจะรวย บา้นเมอืงระสํา่ระส่ายไปหมด มนุษย ์

ตอ้งต ัง้วตัถปุระสงคใ์หมค่ือการอยู่ร่วมกนัดว้ยสนัต ิ   

ดัง้นัน้การพฒันาตอ้งเอาวฒันธรรมเป็นตวัต ัง้ไมใ่ช่เอาเศรษฐกจิเป็นตวัต ัง้ เพราะเศรษฐกจินัน้มกีารแยกส่วน  

แต่วฒันรรมนัน้บูรณาการเขา้มา  วฒันธรรมหมายถงึวถิชีวีติร่วมกนัทีส่อดคลอ้งกบัสิง่แวดลอ้มหน่ึงๆ ใน

วฒันธรรมมคุีณค่าร่วมกนั  มคีวามเชื่อร่วมกนั  มกีารทาํมาหากนิ ขนบธรรมเนียมมากมายอยู่ในนัน้  เพราะ

วฒันธรรมเป็นรากของสงัคมๆตอ้งมรีาก  วฒันธรรมมคีวามหลากหลาย  เราตอ้งเขา้ใจวฒันธรรมของคนอื่น

ดว้ย 

ศาสนาพทุธกม็องว่าทกุขเ์ป็นธรรมชาตขิองชวีติ เราสามารถที่จะเรยีนรูท้ีจ่ะผ่านทกุขไ์ด ้  อย่าไป

รงัเกยีจความทกุข ์ ความทกุขเ์ป็นธรรมชาตอิย่างนัน้ ขอใหน้าํความทกุขม์าฝึกตวัเราใหเ้ขม้แขง็มากขึ้น  ใหเ้รามี

ความอดทนมากขึ้น   ใหเ้ราไมท่อ้ถอย  ใหเ้รามเีมตตามากขึ้นเรากจ็ะเขม้แขง็มากขึ้นจากภายในของเราจาก

ความทกุขน์ัน่เองในคตทิางพทุธ  ผมพดูอยู่เสมอว่าปญัหาภาคใตส้ามจงัหวดัจะช่วย Save ประเทศไทย จะทาํ

ใหเ้ราทาํความเขา้ใจและบม่เพาะตวัเองเรา พยายามจะทาํใหเ้ราแขง็แรงขึ้นและกเ็ป็นประโยชนแ์ก่ภาคอื่น ๆ 

ท ัง้หมดของประเทศ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๘๙ 

   การสานเสวนาพลงัชุมชนสมานฉนัท ์

วนัที ่  ๑๗-๑๘ กนัยายน  ๒๕๔๘ เวลา  ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น. 

ณ  โรงแรมซเีอส จงัหวดัปตัตานี 

โดย    โครงการดบับา้นดบัเมอืง หน่วยเฉพาะกจิ  ๓๖ และ ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล  

 

 

              ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ี มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัโครงการดบับา้นดบัเมอืง และหน่วย

เฉพาะกจิ  ๓๖ (ฉก.  ๓๖) ไดจ้ดัใหม้กีารอบรมการสานเสวนาพลงัชมุชนสมานฉนัทข์ึ้นในวนัที ่ ๑๗-๑๘ 

กนัยายน    ๒๕๔๘ หอ้งสะบารงัโรงแรมซเีอส จงัหวดัปตัตานี เป็นการมุง่เผยแพร่ เสรมิสรา้งความเขา้ใจ

กระบวนการสานเสวนา เพือ่นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการปญัหาความขดัแยง้ 

             วตัถปุระสงคข์องการสานเสวนาในคร ัง้น้ี คือการเรยีนรูก้ระบวนการสานเสวนา สะสางเรื่องทีไ่ม่

สบายใจเพือ่สรา้งความสมัพนัธแ์บบใหม่ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละเขา้ใจกนัมากยิง่ขึ้น รวมท ัง้ทาํความเขา้ใจเป้าหมายของ

โครงการพลงัชมุชนสมานฉนัทร่์วมกนั 

             โดยม ี ผศ.ดร. ปาริชาด สุวรรณบบุผาจากศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ี มหาวทิยาลยัมหดิล เป็น

วทิยากรสานเสวนา และวทิยากรสมทบประกอบดว้ยอาจารยอ์ารผีนี เทพลกัษณ ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขต

พื้นทีก่ารศึกษานราธวิาสเขต ๑ อาจารยส์มเจตน ์ นาคเสว ี อาจารยอ์สุมาน ราษฎรนิ์ยมจากวทิยาลยัอิสลาม

ศึกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์วทิยาเขตปตัตานี และคุณซารฟีะห ์ เจะ๊มะ ท ัง้น้ีวทิยากรสมทบไดเ้คยผ่าน

การอบรมวทิยากรสานเสวนาเมือ่วนัที ่๑๙- ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๔๘ มาแลว้ 

             การสานเสวนาเริ่มจากไดบ้รรยายทบทวนกระบวนการสานเสวนา กจิกรรมแนะนาํตวัต่อดว้ยการ

แบง่กลุ่มทาํกจิกรรมร่วมกนั เพือ่สรา้งความสามคัคี ความร่วมมอืในการแกไ้ขปญัหา อปุสรรคดว้ยกนั จากนัน้

คน้หาลกัษณะนิสยัของตนเองจากกจิกรรมกงลอ้สีท่ศิ ตามดว้ยการระดมความคิดวางแผนงาน โครงการพลงั

ชมุชนสมานฉนัท ์ 

             โดยไดข้อ้สรุปว่า ใหคุ้ณนุรุลนีนา เป็นผูป้ระสานงานกลาง คุณคอยรูซามนั มะ ประสานงานตาํบล

เจะ๊เห และคุณอบัดุลฮารมี หะยนีา ประสานงานตาํบลเกาะสะทอ้น ผูเ้ขา้สานเสวนาเหน็สมควรใหต้ ัง้ชื่อโครงการ

ว่า “ สานสมัพนัธน์าํสนัตสุิข” และวางแผนดาํเนินงานโดยเริ่มจากการไปดูงานเศรษฐกจิพอเพยีง สมัมนาแผน

ชมุชน เขยีนแผนงาน อบรมเชงิปฏบิตัิการ ศึกษาดูงานตามความสนใจของสมาชกิ จดัทาํเวทตีาํบลเพือ่

เสรมิสรา้งความเขา้ใจในตาํบล ประชาสมัพนัธ ์ ประเมนิผล และรายงานผลการดาํเนินงาน โดยมรีะยะเวลา

ดาํเนินงาน  ๘ เดอืน 

            จากนัน้แบง่กลุม่จาํลองสถานการณส์านเสวนาเพือ่ความเขา้ใจกระบวนการสานเสวนาในภาคปฏบิตั ิ

รวมท ัง้ปญัหา และอุปสรรคต่างๆ 

 

 

 



 

 ๙๐ 

สรุปผลการสานเสวนา 

วนัที่ ๑๗ กนัยายน  ๒๕๔๘  เวลา  ๐๘. ๓๐- ๑๗. ๐๐ น. 

ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา บรรยายเพือ่เตรยีมความพรอ้มสู่การสานเสวนา  

กจิกรรมแนะนําตวั  แนะนาํตวั  หาสิง่แทนตวั เช่น ตน้ไม ้สิง่ของ ผลไม ้วตัถ ุเช่น  กลว้ยไม ้ เพราะมคีวาม

สวยที่หาไดย้าก ลงิเพราะอยู่ไม่สุข 

 

กจิกรรมขา้มลาํคลองพษิ แบง่กลุม่โดยแยกเป็นหญงิชาย แลว้นบั ๑,  ๒  

กตกิา   

๑. ร่างกายไมอ่าจถกูนํา้ในลาํคลองได ้

๒. ทกุคนจะขา้มลาํคลองพษิไป ใหถ้งึฝัง่ดว้ยกนัทุกคน อย่างปลอดภยั 

๓.  โดยใหม้ส่ีวนของร่างกายตอ้งชิดตดิกนั ตลอดต่อเน่ือง จนคนสุดทา้ย ถงึฝัง่ 

๔.  ถา้หลุดออกจากกนัใหเ้ริ่มตน้ใหม ่

๕.  หา้มเทา้ออกนอกหนิ ถา้ออกมาพกิาร 

๖. มหีนิกลุม่ละ ๑๙ กอ้น สาํหรบัขา้มคลอง (ฉีกหนิไม่ได)้ 

๗. ระวงัจระเขม้าคาบหนิไป 

๘. ทาํใหเ้สรจ็ก่อนเฮอริเคนจะมา  

 

ทบทวนหลกัการสานเสวนา 

๑. ไมม่วีาระซ่อนเรน้ 

๒. ซือ่สตัยจ์รงิใจ 

๓. ใจกวา้ง รบัฟงั 

๔. จดุยนืชดัเจน 

๕. ไมด่่วนสรุป-ตดัสนิ ดว้ยการฟงัอย่างลกึซึ้ง ไมใ่ชค้วามเชื่อ-ความคิดของตนแทรกแซง 

 ทบทวนประสบการณ์การขา้มคลองพษิ  

๑. เมือ่ฟงัโจทยรู์ส้กึอย่างไร 

ทาํยาก    งา่ยๆ    ลองดูก่อน  วติกกงัวล  กงัวลจระเข ้  

๒. ขณะปรกึษากนัก่อนเริ่มขา้มคลอง รูส้กึ.... 

กลุม่ ๑  งา่ยมาก ม ัน่ใจ เชื่อม ัน่ เชื่อผูน้าํกลุม่ ยงัไมพ่รอ้ม ไมช่ดัเจน ควรปรบัการวางแผน  

กลุม่ ๒  กงัวลจระเข-้เสน้ทาง กลวัลืน่ สามคัคีกนั เอาไงเอากนั ม ัน่ใจ ยงัไมช่ดัเจน อปุกรณไ์ม่พอ คิด

ว่าตอ้งประสานท ัง้  ๒  กลุม่ พอใจกบัการวางแผน (๑ คนคิดว่าควรปรบั) 

 ๓. หากรูว้่ามบีางคนวางแผนไม่ดพีอ จะทาํอย่างไร 

 ฟงัเพือ่นก่อน    ถามก่อน เลอืกตวัแทนเพือ่เป็นผูน้าํกลุม่เพือ่วางแผน  



 

 ๙๑ 

   เรามกัคิดว่า   เงยีบ = ยอมรบั 

 ควรมผูีด้าํเนินการ มกีารพดูคุยทีม่คุีณภาพ  

  ๔. เมือ่ไดท้าํจนเกอืบจะสาํเรจ็ รูส้กึ... 

 สนุก   สามคัคี  ร่วมไมร่้วมมอื ดใีจ พรอ้มจะช่วยกนัทาํใหม้กีาํลงัใจ  

   เชื่อม ัน่ว่าจะถงึฝัง่ เขา้ใจกนัมากขึ้น มโีจทยร่์วมกนัทีจ่ะร่วมฟนัฝ่า  

    สนิทกนัเป็นมติรกนัมากขึ้น เพราะ... 

- ไดท้าํกจิกรรม-ทาํงานดว้ยกนั 

- ไดส้มัผสักนั ไดพ้ดูไดคุ้ยกนั  

- มาจากอาํเภอเดียวกนั อยู่ดว้ยกนั  

- ช่วยเหลอืกนัและกนั ช่วยแกป้ญัหา 

ไมแ่บง่แยก ปฏบิตัต่ิอกนัอย่างเท่าเทยีม 

 

สิง่ที่ไดเ้รยีนรูจ้ากการทาํงานกลุ่มร่วมกนั 

๑. การทาํงานร่วมกนัในคนหมูม่าก จะทาํไดด้เีมือ่ไดม้กีารพดูคุย  

 ๒ . สรา้งความเท่าเทยีมในกลุ่ม  

 ๒ . เหน็โจทยร่์วมทีช่ดัเจน ร่วมมอืกนั  

 

ความร่วมมือ-ความสามคัคเีกดิจาก.. 

ทาํจากใจจรงิ   มเีป้าหมายเดยีวกนั  แรงจูงใจ (ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั)  ความเสยีสละ  ฝ่าฝนัอปุสรรค

ร่วมความผูกพนั มคีวามรูส้กึร่วมกนั  เปิดโอกาสใหไ้ดร่้วมคิดร่วมทาํ  ร่วมตดัสนิใจ  ร่วมรบัผดิชอบ  ร่วมสรุป

บทเรยีน  

มโีครงสรา้งทีม่คีวามยุติธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ ลดความยดึม ัน่ในความคิดของตน  ไม่ตดัสนิ ไมค่ิดว่า

ตนเหนือกว่า  จะช่วยใหค้นกลา้แสดงความคิดเหน็  มคีวามไวว้างใจ  เหน็ความสาํคญัของแต่ละกลุม่ไมว่่าจะเป็น

เดก็ผูห้ญงิ  หรอืกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทยีม  

 

กจิกรรมเล่น เกมกระรอกกบักระแต 

จุดประสงค ์เพือ่สรา้งความตื่นตวัอยู่เสมอในการทาํสานเสวนา 

กตกิา  ๑. ใหจ้บัคู่ ใหค้นหน่ึงเป็นกระแต คนหน่ึงเป็นกระรอก  

     ๒ . เมือ่ฟงันิทาน ไดย้นิคาํว่ากระแต ใหก้ระแตจบัมอืกระรอก เมือ่ไดย้นิ 

นิทาน จงัหวดันราธวิาส มกีระทงิเยอะแยะ กระรอกกม็ ีเพราะมป่ีาไมม้าก ตน้ไมใ้หญ่ๆ กระแตกช็อบอยู่ ป่าไมม้ี

โพรงมาก เรากแ็อบส่องดู เจอกระแต! สตัวท์ี่มหูียาวๆ หางเป็นพวงๆ กระต่ายกม็าก กระรอกก็เยอะ  เมือ่เขา้ป่า

ลกึเขา้ไปอกีกเ็จอกระแต ..... 

 



 

 ๙๒ 

ทบทวนหลกัการสานเสวนา  

 ยอมรบัตวัเอง  

ยอมรบัความแตกต่างหลากหลาย 

  

กจิกรรม   กงลอ้  ๔ ทศิ ของชนเผ่าเคลตกิ ในประเทศสกอตแลนด ์ 

จุดประสงค ์ เป็นการสงัเกตและศึกษาบคุลกิลกัษณะของคน 

เปรียบเทยีบกบัสตัวป์ระเภทต่างๆ ในธรรมชาต ิ 

สงัเกตตวัเองในภาวะปกต ิไมไ่ดอ้ยู่ในหนา้ที่-การงาน 

หรอืสถานภาพ เช่น พ่อ-แม่ 

 

 

ทศิเหนือ (กระทงิ)  

จุดแข็ง บกุตะลุย กลา้ไดก้ลา้เสยี ไม่ลงัเล ลงมอืทาํ ทาํอะไรรวดเร็ว รกัความทา้ทาย ตดัสนิใจเร็วและเด็ดขาด 

ชอบนาํ รกัพวกพอ้ง รกัความยุติธรรม กระตือรือรน้ มุ่งม ัน่ รกัอิสระ เปิดเผย ตรงไปตรงมา ยนืยนัสิทธิ์ของ

ตนเองและกลุม่  

จุดที่ควรปรบัปรุง ใจรอ้น ขาดความรอบคอบ ถือตนเป็นใหญ่ แข่งขนั เอาชนะ หงุดหงิดง่าย ใชอ้ารมณ์อยู่

เหนือเหตผุล โตแ้ยง้และปกป้องตนเองเมือ่ถกูวจิารณ ์ชอบผลกัดนัใหม้กีารตดัสนิใจก่อนเวลา  

 

ทศิตะวนัออก (เหยี่ยว)  

จุดแข็ง มคีวามคิดสรา้งสรรค ์มจีินตนาการ มองการณ์ไกล คิดเร็ว มไีหวพริบ (เนน้เป้าหมายในอนาคต) ชอบ

ทดลองประดษิฐค์ิดคน้ ชอบของแปลกใหม ่มโีครงการใหม่ๆ  อยู่เสมอ ยดืหยุ่นสูง ไมย่ดึตดิ รกัการเรยีนรู ้ 

จุดที่ควรปรบัปรุง เบื่อง่าย คิดมากแต่ไม่ค่อยทาํ ไม่ค่อยจริงจงั สมาธิส ัน้ ขาดความอดทนรอบคอบ ไม่ลง

รายละเอยีด รูไ้มล่กึ ไมอ่ยู่กบัปจัจบุนั ใหค้วามสาํคญักบัความคิดมากกว่าขอ้มลู บางคร ัง้มุ่งแต่งานจนตกอยู่ใน

ภาวะที่ท่วมทน้และลมืเวลา ช่วงแรกจะกระตือรือรน้/มพีลงั แต่ช่วงหลงัจะหมดไฟ เพื่อนๆ ตามความคิดไม่

ค่อยทนั เจา้เลห่ ์ 

 

ทศิใต ้(หนู)  

จุดแข็ง ใส่ใจความรูส้ึกของคน ช่วยเหลอืผูอ้ื่น รบัฟงั ใหก้าํลงัใจ เป็นที่พึ่งที่พกัพิง ซื่อ ไวว้างใจ (บนพื้นฐาน

ของความเปิดเผยจริงใจ) อ่อนโยน มองโลกในแง่ดี เปิดโอกาสใหค้นมส่ีวนร่วมในการทาํงาน เป็นผูป้ระสาน

กลุม่ เป็นนกัไกลเ่กลีย่ทีด่ ีรกัสนัต ิยดึคุณค่า/คุณธรรมเป็นหลกั  

จุดที่ควรปรบัปรุง ขี้ เกรงใจ ไม่ค่อยกลา้ตดัสินใจ ไม่ยืนยนัสิทธิของตน ไม่กลา้ปฏิเสธหรือขดัแยง้เมื่อมี

ความเหน็ที่แตกต่าง ลงัเล วติกกงัวล ลาํบากใจเมือ่ตอ้งอยู่ท่ามกลางความขดัแยง้ เก็บกด อ่อนไหว ไวใ้จคน

งา่ย ไมม่ ัน่ใจในตวัเอง ไมช่อบนาํ ขาดความเป็นผูน้าํ ไมค่่อยมวีนิยั ลาํดบัความสาํคญัไมค่่อยเป็นโทษตวัเอง  

กระทิง

หนู

เหยี�ยวหมี



 

 ๙๓ 

 

ทศิตะวนัตก (หมี)  

จุดแข็ง ใฝ่รู ้ชอบเก็บขอ้มูล วางแผนลงรายละเอียด มีหลกัการ-ข ัน้ตอน สุขุม รอบคอบ นกัวิเคราะห ์ยึด

ตรรกะ/ความเหมาะสม ตดัสนิถูกผดิตามหลกัการ เปลีย่นแปลงไดเ้มือ่มเีหตุผลที่ดี เอาจริงเอาจงั ทาํอะไรได ้

อย่างต่อเน่ืองและลงลกึ มโีลกส่วนตวั รบัผดิชอบสูง รกัษากตกิา/คาํพดู  

จุดที่ควรปรบัปรุง ดื้อ เอาแต่เหตุผลของตวัเอง ไม่ยืดหยุ่น เชื่อหรือยอมรบัผูอ้ื่นยาก ปรบัตวัยาก ยึดติดใน

หลกัการสูง คิดในกรอบตดัสนิใจชา้ เยน็ชา เกบ็ตวัไมยุ่่งกบัใคร มองขา้มเรื่องความรูส้กึ คาดหวงัสูง กลวัความ

ผดิพลาด กงัวลอยู่กบัขอ้จาํกดั มตีวัตนสูง หวงของ  

 

เมือ่ทกุคนเลอืกไดว้่าตนเองมทีศิใด แต่อาจยงัสงสยัว่าตนอยู่ทศิใดกนัแน่ อาจใหพ้จิารณาว่าตนมคีวามเด่นในดา้น

ใด  

ประเด็นการแลกเปลี่ยนที่ ๑ ใหแ้ลกเปลีย่นในกลุม่ว่าตนมปีระสบการณแ์ละมลีกัษณะเช่นใด เพือ่ดูว่าลกัษณะ

นัน้ๆ เป็นเช่นไร  

เปลี่ยนกลุ่มได ้ เมือ่แลกเปลีย่นเสรจ็แลว้พบว่าตนเองไมใ่ช่กลุม่ทีอ่ยู่สามารถทีจ่ะเลอืกเปลีย่นกลุม่ได ้ 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนที่  ๒  ใหแ้ลกเปลีย่นในกลุม่ว่าการแสดงออกของเราท ัง้ในดา้นบวกและลบ มผีลกระทบ

ต่อเราอย่างไรบา้ง  

เขา้วงใหญ่ แลกเปลีย่นกนั ใหต้วัแทนแต่ละลกัษณะนาํเสนอต่อกลุม่ใหญ่ 

 

ขอ้เสนอสาํหรบัแต่ละลกัษณะในการทาํงานร่วมกนั 

ขอ้เสนอสาํหรบัหม ีลดการใชเ้หตผุล และใส่ใจเรื่องอารมณค์วามรูส้กึและความสมัพนัธร์ะหว่างกนั 

หากใชห้ลกัการมากเกนิไป อาจมปีญัหาความสมัพนัธก์นัได ้ 

ขอ้เสนอสาํหรบัเหยีย่ว ควรรบัผดิชอบอย่างต่อเน่ือง และทาํใหส้าํเรจ็  

ขอ้เสนอสาํหรบักระทงิ ทาํอะไรใหช้า้ลง เพือ่ดงึจติใหช้า้ลง ลดการกระทบกบัเพือ่นได ้

ขอ้เสนอสาํหรบัหนู ยนืยนัความถกูตอ้งเพิม่มากขึ้น  

วนัที่ ๑๘ กนัยายน  ๒๕๔๘ 

 

ระดมความคดิโครงการพลงัชุมชนสมานฉนัท ์ 

อาจารยว์ศิน สาเมา๊ะ แนะนาํผูป้ระสานงานโครงการ 

  ๑. คุณนุรุลนีนา   ประสานงานกลาง 

  ๒ . คุณคอยรูซามนั มะ  ประสานงานตาํบลเจะ๊เห 

  ๓ . คุณอบัดุลฮาลมี หะยนีอ ประสานตาํบลเกาะสะทอ้น  

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุสานเสวนา  ๒  ตาํบล    ตาํบลละ ราชการ ๑๕ คน และประชาชน ๑๕ คน  

สมัมนาม ี ๓  คร ัง้ -สานเสวนา 



 

 ๙๔ 

   -เศรษฐกจิพอเพยีง 

   -ภาวะผูน้าํ  

องคป์ระกอบที่ควรนํามาเขา้ร่วมโครงการ มคีรอบครวั ชมุชน มสัยดิ สถาบนัการศึกษา นิสยัส่วนตวัโครงการดบั

บา้นดบัเมอืง = จดับา้นจดัเมอืงใหส้วยงาม (ดบั = ประดบั) 

ผลการโหวตเสนอชื่อโครงการ ๑๘ เสยีงเหน็พอ้งว่าควรเป็น “  สานสมัพนัธน์าํสนัตสุิข” 

ช่ือโครงการที่ตอ้งการคอื ...  สานสมัพนัธนํ์าสนัตสุิข  

เป้าหมาย  เพือ่สรา้งสนัตสุิข เพื่อใหเ้กิดความสมานฉนัท ์ 

ระยะเวลาดําเนินการ     ๘  เดอืน  

แผนการดําเนินงาน โครงการสานสมัพนัธน์าํสนัตสุิข   

๑. วนัที ่๑ ต.ค. ดูงาน เศรษฐกจิพอเพยีง (พกิลุทอง) วนัที ่๒   ต.ค.  สมัมนา “แผนชมุชน” (หน่วยที่

เกี่ยวขอ้งใหข้อ้มลู) 

๒. ต.ค.-พ.ย. เขียนแผนงานชุมชน (+ งบประมาณ) 

๓. อบรมเชงิปฏบิตัิการ “ภาวะผูนํ้า + สรา้งสรรคช์ุมชน”  

๔. ศึกษาดูงาน ตามความสนใจของสมาชกิโครงการ เช่นอาชพีธุรกจิ  สวสัดกิาร ส่งเสรมิประเพณี-

วฒันธรรมทอ้งถิ่น ฯลฯ 

๕. เวทตีาํบล เพือ่สือ่สารกบัคนในตาํบล สรา้งความเขา้ใจร่วมกนั 

๖. ธ.ค. -  ...   ดําเนินโครงการในชมุชนตามแผน   

๗. ประชาสมัพนัธ-์เผยแพร่ผลงาน 

๘. การตดิตามประเมินผล  

๙. รายงานผลการดาํเนินงาน 

กจิกรรมกลุ่ม อปุสรรคที่ทาํใหไ้มส่บายใจ แบง่กลุม่เป็น ๑๑  กลุม่ กลุม่ละ  ๕- ๖  คน  

จุประสงค ์เพือ่ฝึกการฟงัอย่างลกึซึ้ง 

กตกิา      ๑. คิดถงึอปุสรรค สิ่งทีท่าํใหไ้ม่สบายใจ ขอ้กงัวล และขอ้สงสยั ส่วนตวั ๓ นาท ีแลว้บนัทกึลงบน

กระดาษ 

             ๒. ใหเ้ลอืกผูพ้ดูคนที ่๑,  ๒  ,  ๓  ... 

             ๓. ใหเ้วลาพดูคนละ ๑. ๓๐ นาท ีเมือ่คนที ่๑ พดู ใหค้นทีเ่หลอืฟงัอย่างลกึซึ้ง ไมต่ดัสนิ ไมต่ ัง้

คาํถาม  

             ๔. แต่ละกลุม่เสนอขอ้กงัวลใจ กลุม่ละ ๑ ขอ้ (แลว้เวยีนกลบัไปหากลุม่ที)่  

 

ผลของกจิกรรม 

๑. ไมก่ลา้แสดงออกเพราะภาษาพดูคุย-สือ่สาร 

๒. การสือ่สารสู่คนภายนอกไมถู่กตอ้งครบถว้น 

๓. ขาดความรู-้ทกัษะ   อาหารอสิลาม-พทุธ 



 

 ๙๕ 

๔. คนนอกพื้นที่เขา้ใจไมถ่กูตอ้ง (พดูมลายู) 

๕. ความเขา้ใจที่ถกูตอ้งร่วมกนั   ความชดัเจนของแผนงาน 

๖. ชาวบา้นไม่เหน็ความสาํคญัการรวมกลุม่ 

๗. ชาวบา้นไม่เหน็ความสาํคญัของชุมชนเขม้แขง็- ปลอดภยั 

๘. การยอมรบั วยั – สถานภาพ ทีแ่ตกต่าง 

๙. ความปลอดภยั   อยู่ระหว่างกลางผูก่้อการรา้ยกบัทหาร 

๑๐. คนในพื้นทีจ่ะคิดอย่างไร (เป็นสายใหใ้คร-ไดป้ระโยชนอ์ะไร) 

๑๑. ความต่อเน่ือง กลวัทิ้งงานกลางทาง ไมร่่วมงานกนัจนสาํเรจ็ 

๑๒. ความชดัเจนของงบประมาณ เปิดเผย-ทกุคนรบัรูเ้ท่ากนั 

๑๓. ความหวาดระแวงระหว่างเจา้หนา้ทีร่ฐัและประชาชน 

๑๔. ขาดความพรอ้มทางเศรษฐกจิของครอบครวั การว่างงาน (อยากใหส่้งเสรมิอาชพี) 

๑๕. กฎหมาย + สทิธิมนุษยชน 

๑๖. ความต่อเน่ืองของโครงการ เน่ืองจากเปลีย่นผูน้าํ ชาวบา้นชาชนิกบัการวางแผนโครงการแลว้ไม่ไดท้าํจรงิ 

 

กจิกรรม ฝึกทาํการสานเสวนา แบง่เป็น  ๖ กลุม่ โดยใหภ้ายในกลุม่มคีวามหลากหลาย (เพศ วยั อาชพี ทีอ่ยู่) 

มากทีสุ่ด แลว้ใหแ้ต่ละกลุม่หาผูด้าํเนินรายการกลุม่ ๑  คน ผูส้งัเกตการณก์ารสานเสวนา ๑ คน และผูร้ายงาน ๑  

คน  

กตกิา  ๑. ใหแ้ต่ละกลุม่ไดช่้วยกนัหาขอ้เสนอเพือ่คลายความกงัวลใจ โดยเป็นประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี  

       

หาขอ้เสนอเพือ่คลายความกงัวลใจ 

กลุ่ม ๑  การพฒันาคนและสรา้งกลุ่ม ความเป็นผูน้าํ  ความรู ้ทกัษะการจดัการโครงการ การเงนิ บญัช ี

การยอมรบั วยั – สถานภาพ ทีแ่ตกต่าง การอยู่ร่วมระหว่างพทุธ-มสุลมิ  การกา้วขา้มอุปสรรคดา้นภาษา  

กลุ่ม ๒  การสือ่สารสรา้งความเขา้ใจภายนอกชุมชน เช่น การสื่อสารถงึการรวมกลุม่ การทาํความเขา้ใจ

กบัสงัคมภายนอก การประชาสมัพนัธ-์เผยแพร่  

กลุ่ม ๓  การสือ่สารสรา้งความเขา้ใจภายในชุมชน เรื่อง การสือ่สารเรื่องโครงการ ความชดัเจนของแผน 

การสรา้งชมุชนเขม้แขง็และปลอดภยั การทาํใหช้มุชนเหน็ความสาํคญัของการรวมกลุม่ และทาํงานใหม้คีวาม

ต่อเน่ืองและย ัง่ยนื การสรา้งผูน้าํรุ่นใหม ่ 

กลุ่ม ๔ ความหวาดระแวง ระหว่างเจา้หนา้ที่รฐัและประชาชน คนในพื้นทีจ่ะคิดอย่างไร (เป็นสายใหใ้คร-

ไดป้ระโยชนอ์ะไร) ความปลอดภยั อยู่ระหว่างกลางผูก่้อการรา้ยกบัทหาร  

กลุ่ม ๕ ความหวาดระแวง ระหว่างเจา้หนา้ที่รฐัและประชาชน คนในพื้นทีจ่ะคิดอย่างไร (เป็นสายใหใ้คร-

ไดป้ระโยชนอ์ะไร) ความปลอดภยั อยู่ระหว่างกลางผูก่้อการรา้ยกบัทหาร  



 

 ๙๖ 

กลุ่ม ๖ การทาํใหโ้ครงการมีความยัง่ยนืต่อเน่ืองและชมุชนเป็นเจา้ของ เช่น ความโปร่งใสและความ

ยุติธรรมในการจดัสรรงบประมาณ การสรา้งความชดัเจนของงบประมาณ การบรหิารจดัการในกลุม่  

 

ขอ้เสนอเพือ่คลายความกงัวลใจ 

 

กลุม่ ๑ การพฒันาคนและสรา้งกลุม่  

- ส่งเสรมิการศึกษา เรียน กศน.,  

- เปิดโอกาสไดดู้-ทดลองทาํจรงิ  

- สรา้งกลุม่ที่ทาํใหแ้ต่ละคนไดท้าํในสิง่ทีต่นเองถนดั  

- แลกเปลีย่นวฒันธรรมซึง่กนัและกนั  

- สรา้งกลุม่อาชพีสาํหรบัผูว้่างงาน 

- คน้หาความตอ้งการของคนกลุม่ต่างๆ ในชมุชน 

การสานเสวนา กลุม่ ๑ 

- ฟงัเหตผุลของกนัและกนั  

- มคีวามร่วมมอื 

- บางคนยงัไม่กลา้แสดงออก แลกเปลีย่นนอ้ย 

 

 

กลุม่  ๒  การสือ่สารสรา้งความเขา้ใจภายนอกชมุชน  

- พบปะพดูคุย แลกเปลีย่นความคิดเหน็ ศึกษาดูงาน จดัทาํเอกสารแผ่นพบัแจกรายเดอืน-ปี 

- ตดิต่อเพือ่นนอกสถานที ่เช่น จดหมาย  

- ทาํสญัลกัษณ์แสดงความเป็นกลุ่มเดยีวกนั  

- แจง้ขา่วสารทางโทรทศัน ์วทิยุ นสพ. Sms 

- จดัแสดงวฒันธรรมพื้นบา้นหนงัตะลุง ลเิกฮูลู 

- ทาํกจิกรรมร่วมกบัชมุชนอื่นๆ ใหเ้กดิการพดูคุยแลกเปลีย่น สรา้งความรูจ้กั ฯลฯ  

สานเสวนากลุม่  ๒   

 

กลุม่  ๓  การสือ่สารสรา้งความเขา้ใจภายในชมุชน  

- สรา้งความเขา้ใจในเป้าหมายของโครงการใหก้บัตวัแทน+สถาบนั+องคก์ร ภายในชมุชนทีช่าวบา้นให ้

ความนบัถอื  

- ควรใชภ้าษาถิน่ในการสือ่สาร  

- แลว้ประกาศการจดัทาํโครงการ 

- ใหเ้วลาชุมชนทาํความเขา้ใจโครงการกนัเองก่อน 



 

 ๙๗ 

สานเสวนากลุม่  ๓  

- แบง่เป็น  ๒  กลุม่ -   กลุม่หน่ึงอภปิรายประเดน็          

                                     -  อกีกลุม่จดบนัทกึ 

- เกดิจากความเกรงใจ วยั และประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง 

- ผูม้ปีระสบการณม์ากอาจช่วยเปิดโอกาส-ตัง้คาํถามเพือ่กระตุน้ และใหก้าํลงัใจกบัผูม้ปีระสบการณ์

นอ้ย เพือ่สรา้งผูน้าํรุ่นใหมใ่นชมุชน 

 

กลุม่  ๔ ความหวาดระแวง  

ความหวาดระแวงเกดิจาก 

- มทีหารจาํนวนมากและไมแ่น่ชดัว่าเป็นเจา้หนา้ทีจ่รงิหรอืไม่ 

- ไมเ่ขา้ใจการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที ่เช่น เครื่องบนิ อาวุธ ฯลฯ  

- มขีา่วลอืว่าเจา้หนา้ทีร่ฐัเป็นผูก้ระทาํการ เช่น การก่อการ หรอืการขม่ขูใ่หปิ้ดรา้น  

 

ขอ้เสนอการลดความหวาดระแวง 

- ตอ้งใชร้ะยะเวลา การสรา้งความไวว้างใจระหว่างกนั (ควรมากกว่า ๑ ปี) 

- การรกัษาสญัญา  

- ทาํอย่างจรงิจงั  ส่งต่องานใหเ้กิดความต่อเน่ือง  

- การชี้แจงขา่วลอื เช่น กรณีความกา้วหนา้การจบัตวัผูก่้อการ 

- สรา้งความเชื่อม ัน่ ดว้ยการลงทาํงานชมุชน สือ่สารกบัผูน้าํชมุชน เช่น โตะ๊อหิมา่ม ผูใ้หญ่บา้น อบต. 

ใหม้คีวามเขา้ใจ  

 

สานเสวนา กลุม่  ๔ 

- บรรยากาศเหมอืนทหารพบประชาชน ตอบคาํถามเป็นส่วนใหญ่ 

- ส่วนใหญ่ไดใ้ชท้ ัง้ ๑ ๐ ขอ้  

- กลา้วพิากษว์จิารณ์ตนเอง  

- กลา้แลกเปลีย่น แสดงจดุยนืและความรูส้กึ 

 

กลุม่  ๕ ความหวาดระแวง  

- การสรา้งความไวว้างใจในหมูค่ณะทีอ่ยู่ร่วมกนั 

- ใชก้ฎหมาย-อาํนาจรฐั อย่างยุติธรรม ถกูตอ้ง   อยู่บนจารตีประเพณีเพือ่ใหค้วามคุม้ครองประชาชน  

- เจา้หนา้ทีร่ฐัลดตวัเองพยายามเขา้ไปนัง่ในหวัใจชาวบา้น  

- ชมุชนสรา้งความเขม้แขง็เพือ่ดูแลตวัเอง       แทนเจา้หนา้ที่รฐั 

 



 

 ๙๘ 

การสานเสวนากลุ่ม  ๕  

- ใหโ้อกาสและเคารพคนในกลุม่อย่างเท่าเทยีม 

- อภปิรายกนัอย่างอสิระและซือ่สตัย ์

- ผูด้าํเนินรายการไมด่่วนสรุป  

- มคีนหน่ึงไม่ไดแ้สดงความคิด แต่เน่ืองจากเพือ่ไดพ้ดูไปแลว้ 

 

กลุม่  ๖ การทาํใหโ้ครงการมคีวามย ัง่ยนืต่อเนือ่งและชมุชนเป็นเจา้ของ  

- สาํรวจสภาพชมุชน เช่น กลุม่ทีม่อียู่เดมิ คณะทาํงาน การจดัการโครงการ ความสามารถในการรบั

โครงการใหม ่ 

- จดัประชมุคณะทาํงาน และประชาสมัพนัธใ์หค้นในชมุชนไดร้บัรู ้ 

- ชี้แจงแหลง่ทีม่าและปริมาณงบประมาณทีม่อีย่างโปร่งใส  

- มพีีเ่ลี้ยงในการดาํเนินงาน  

- การเตรียมความพรอ้มเพือ่รองรบัโครงการเช่น ตลาด ฯลฯ  

- ประชมุสม ํา่เสมอเพือ่วางแผนและดูแลความโปร่งใส  เช่น เดอืนละคร ัง้  

สานเสวนากลุม่  ๖ 

- มคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะทาํใหโ้ครงการย ัง่ยนื 

- มคีวามคิดอย่างอสิระ  

- ทกุคนไดแ้สดงความคิดเหน็  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๙๙ 

การอบรมการสานเสวนาสาํหรบันกัจดัรายการวทิยสุ่วนกลาง 

วนัที ่ ๓  สงิหาคม  ๒๕๔๘ เวลา  ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น. 

 ณ กองบญัชาการทหารสูงสุด 

โดย    กรมกจิการพลเรอืนทหาร กองบญัชาการทหารสูงสุด 

 

 

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ี มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบักรมกจิการพลเรอืนทหาร กองบญัชาการ

ทหารสูงสุด และคณะกรรมการอสิระเพือ่ความสมานฉนัทแ์ห่งชาต ิ (กอส.) จดัการอบรมสานเสวนาสาํหรบันกั

จดัรายการวทิยุทหารในส่วนกลาง โดยมุง่สรา้งความเขา้ใจและส่งเสรมิการใชก้ระบวนการสานเสวนาในการจดั

รายการวทิยุเพือ่สรา้งความสมานฉนัทใ์น  ๓  จงัหวดัภาคใตแ้ละท ัว่ประเทศ 

การจดัอบรมโดยวทิยากร ผศ.ดร.ปาริชาด สุวรรณบบุผา จากศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิี 

มหาวทิยาลยัมหดิล มขีึ้นเมือ่วนัที ่  ๓  ส.ค.  ๒๕๔๘ ณ กรมกจิการพลเรอืนทหาร กองบญัชาการทหารสูงสุด 

กรุงเทพมหานคร โดยไดร้บัเกียรตจิาก พลโทพลางกูร กลา้หาญ เจา้กรมกจิการพลเรอืนทหาร ทาํหนา้ที่

ประธานเปิดงาน  

วตัถปุระสงคใ์นการจดัอบรมครัง้น้ี เป็นการเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการสานเสวนาแก่

นกัจดัรายการวทิยุทหารส่วนกลาง เพือ่นาํไปปรบัใชใ้นการจดัรายการวทิยุสู่การสรา้งความเขา้ใจอนัดแีละความ

สมานฉนัทร์ะหว่างประชาชนสามจงัหวดัภาคใตแ้ละชาวไทยภาคอื่นต่อไป 

ท ัง้น้ีประธานไดก้ลา่วชื่นชมแนวคิดการจดัอบรม โดยชี้ถงึความสาํคญัของรายการวทิยุ ว่าเป็น

สือ่มวลชนแขนงหน่ึงทีม่อีทิธพิลทางความคิดต่อผูฟ้งัจาํนวนมาก   ซึง่การจดัรายการในปจัจบุนักม็ลีกัษณะเป็น

การสือ่สารสองทางมากขึ้น และเชื่อว่าจดุยนืของทกุสือ่ลว้นมุง่สรา้งความเขา้ใจที่ถกูตอ้งแก่สงัคมเกี่ยวกบั

สถานการณ์สามจงัหวดัภาคใต ้แมอ้าจมผูีจ้ดัรายการบางคนทีไ่มเ่ป็นกลาง  แต่ในส่วนของวทิยุกองทพักม็หีลาย

รายการที่มุง่สือ่สารเพือ่ตอบสนองการพฒันา  จงัหวดัภาคใต ้

เจา้กรมกจิการพลเรอืนทหารยงัชี้ว่า การอบรมนกัจดัรายการวทิยุคร ัง้น้ีแมจ้ะทาํในกลุม่เลก็ แต่เชื่อว่า

จะเป็นประโยชนใ์นการเผยแพร่และขยายผลต่อไป นอกจากน้ียงัไดย้ ํา้แนวคิด เขา้ใจ เขา้ถงึ และพฒันา ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในการสรา้งสนัตสุิขสามจงัหวดัภาคใต ้โดยยดึแนวทางสนัตวิธิีและการสรา้งความ

เขา้ใจว่าคนไทยทกุคนเป็นเจา้ของแผ่นดนิร่วมกนั 

ส่วนกจิกรรมการอบรมเริ่มตน้ดว้ยผูเ้ขา้ร่วมอบรมแนะนาํตวัเพือ่ทาํความรูจ้กักนั ต่อดว้ยการบรรยาย

ภาคทฤษฎเีรื่องกระบวนการสานเสวนา โดย ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา ซึง่ชี้ว่าสานเสวนาคือกระบวนการ

พดูคุยระหว่างบคุคลหรอืกลุม่ ภายใตก้ติกาของการพรอ้มรบัฟงัความแตกต่างหลากหลายดว้ยความเคารพและ

เปิดใจกวา้งต่อเหตผุลและจดุยนืของผูอ้ื่น  

กระบวนการสานเสวนาจงึเริ่มจากสองฝ่ายรบัฟงัจดุยนื เหตุผลและความรูส้กึของกนัและกนัอย่าง

ลกึซึ้ง จนเกดิความเขา้ใจและเหน็ใจในปญัหาของอกีฝ่าย เพื่อกา้วพน้อคตแิละการตดัสนิถูกผดิซึง่มกันาํไปสู่

ความขดัแยง้และความรุนแรง 



 

 ๑๐๐ 

ผศ. ดร. ปารชิาด ยงัขอความร่วมมอืจากนกัจดัรายการวทิยุใหน้าํเสนอขอ้มลูทีถู่กตอ้งแก่ประชาชน

เกี่ยวกบัสถานการณภ์าคใต ้ โดยไมเ่ป็นไฟโหมกระพอืความรุนแรง หรอืจบัประเดน็ศาสนาเป็นชนวนสรา้งความ

แตกแยก เพราะปญัหาสามจงัหวดัไมไ่ดม้ตีน้ตอมาจากหลกัศาสนาซึง่ลว้นแต่สอนใหเ้ป็นคนดี แต่เกดิจากคน

บางกลุม่ทีไ่มเ่ขา้ใจหลกัศาสนาอย่างรอบดา้น และหยบิยกเฉพาะบางส่วนมาสรา้งความชอบธรรมแก่การกระทาํ

ของตน นกัจดัรายการซึง่มอีทิธิพลต่อผูฟ้งั จงึตอ้งทาํงานโดยยดึหลกัการและจดุยนืทีช่ดัเจน  

ท ัง้น้ีผูเ้ขา้ร่วมไดแ้บง่กลุม่ทาํกจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การจดัรายการวทิยุ ซึง่เป็นการ

ฝึกฟงัอย่างเหน็อกเหน็ใจและมส่ีวนร่วม เพือ่วเิคราะหแ์ละนาํเสนอปญัหาในการจดัรายการ โดยเชื่อมโยงกบั

กตกิาสานเสวนาเพือ่การจดัรายการวทิยุทีม่ผีลสรา้งความสมานฉนัท ์ ปิดทา้ยดว้ยกจิกรรมการฝึกใชก้ติกาสาน

เสวนาในการระดมความคิด สู่การเสนอแนวทางการจดัรายการวทิยุทีส่ามารถนาํกระบวนการสานเสวนามา

ประยุกตใ์ชอ้ย่างไดผ้ล 

  

สรุปการอบรม 

ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา   

กระบวนการสานเสวนาไมใ่ช่คาํตอบสุดทา้ย แต่เป็นกระบวนการหรอืเงือ่นไขปจัจยัทีจ่ะนาํไปสู่ทางออก

ทีเ่ป็นสนัตวิธิไีด ้ โดยขึ้นอยู่กบัการนาํไปใช ้ สานเสวนาจงึเป็นท ัง้สนัตวิธิีและเป็นกระบวนการเรียนรู ้ เพือ่ระงบั

และบ ัน่ทอนความขดัแยง้ การนาํสานเสวนาไปใชจ้ะเป็นเครื่องทดสอบตนเองว่าเป็นศาสนิกชน ท ัง้พทุธ คริสต ์

มสุลมิ ทีแ่ทจ้รงิหรอืไม ่ เพราะการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นที่คิดเหน็ขดัแยง้กนั แต่ยงัสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ย่าง

สงบสุข ถอืเป็นการฝึกฝนจิตใจอย่างด ีทีเ่รียกว่า outer work สู่ inner work  

 นกัจดัรายการวทิยุต่างมจีดุยนืและเป้าหมายเดียวกนั คือ เป็นทหาร เป็นคนไทย และจดัรายการเพือ่

ชาต ิ ดงันัน้การมาร่วมอบรมครัง้น้ีเป็นการสรา้งเครอืขา่ยเพือ่การพบปะ รูจ้กั แลกเปลีย่นความคิดเหน็และ

เกื้อหนุนกนั ทีเ่รยีกว่า CNT  

 C – Community  คือ ความเป็นชมุชนนกัจดัรายการวทิยุทหารส่วนกลาง 

 N – Network  คือ การเป็นเครอืขา่ยแลกเปลีย่นขอ้มลูความคิดเหน็ ติดต่อสมัพนัธก์นั 

 T – Tool             คือ การใชค้วามรูค้วามสามารถของตนใหเ้กดิผลเป็นรูปธรรมได ้

การทาํงานจงึตอ้งใส่จิตวญิญาณลงไป และมส่ีวนร่วมในการพฒันาประเทศชาต ิ การนาํหลกัการสาน

เสวนาไปใชน้ ัน้ แมจ้ะทาํไดเ้พยีงบางขอ้กเ็ป็นประโยชน ์ แมว้่าเวลาออกอากาศนอ้ย ไมส่ามารถนาํไปใชจ้ดั

รายการได ้แต่สามารถเอาไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้และพดูหลกัการปากต่อปากได ้ถา้มอีปุสรรคกอ็ย่าเพิง่ทอ้ใจ 

เพราะการทาํสานเสวนาเป็นแค่กระบวนการทีเ่อื้อใหเ้กิดความสมานฉนัท ์

 

ปญัหาหรอือปุสรรคในการนํากตกิาสานเสวนาไปใชใ้นการจดัรายการวิทยุกองทพั 

๑.  ขอ้จาํกดัเรื่องความไมเ่ขา้ใจของผูบ้งัคบับญัชา  

ขอ้เสนอแนะ – การทาํความเขา้ใจในระดบัผูบ้งัคบับญัชาตอ้งอาศยัเวลา แต่หลกัสาํคญัในการทาํงาน

คือการมส่ีวนร่วม หรอื JPSS  



 

 ๑๐๑ 

J – Justice   ความยุติธรรมระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

หรอืระหว่างผูร่้วมงานดว้ยกนั 

P – Participation   การมส่ีวนร่วม หรอืการทีทุ่กคนรูส้กึถงึความเป็นเจา้ของ 

                                    งานร่วมกนั 

SS – Sustaining Society  ความมส่ีวนร่วม โปร่งใส สู่ความเป็นชุมชนทีย่ ัง่ยนืและม ี

ความสุขในการทาํงาน 

๒. ขอ้จาํกดัเรื่องนโยบายหรอืหลกัการทาํงานของกองทพั ทีใ่หค้วามสาํคญักบัความม ัน่คง การนาํเสนอขา่ว

สถานการณ์รุนแรงบางคร ัง้จงึอาจไมส่ามารถใหข้อ้มลูตามจรงิไดท้ ัง้หมด เช่น ตวัเลขผูเ้สยีชวีติ เพราะอาจสรา้ง

ความตื่นตระหนก ความวุ่นวาย หรอืส่งผลต่อความม ัน่คงของชาตไิด ้จงึเชื่อว่ากตกิาสานเสวนา 

ขอ้ ๑ คือการไมม่วีาระซ่อนเรน้นัน้ ไมส่ามารถนาํมาใชก้บัทหารได ้

ขอ้เสนอแนะ – ทกุอาชพีต่างมจีรรยาบรรณในการทาํงานของตนเองท ัง้สิ้น เช่น ทหารกม็กีรอบวธิคีิด

แบบทหาร อาชพีอื่นกม็แีตกต่างกนัไป แต่เชื่อว่าหลกัเกณฑเ์หลา่น้ีจะไม่ยนืยงหรอืไดร้บัการยอมรบัเลยหากไร ้

ความชอบธรรม ดงันัน้แมจ้ะมวีาระซ่อนเรน้ แต่ถา้เป้าหมายเป็นไปเพือ่ประโยชนส่์วนรวมแลว้ กถ็อืว่ามี

ความชอบธรรม สิง่สาํคญัคือเป้าหมายกบัวธิกีารตอ้งสอดคลอ้งกนั โดยไม่ต ัง้อยู่บนความโลภ โกรธ หลง 

นอกจากน้ีการไม่สามารถนาํกติกาสานเสวนาไปใชไ้ดท้ ัง้หมดกไ็มเ่ป็นปญัหา หากสามารถประยุกตใ์ชข้อ้อื่นๆ ให ้

เกดิประโยชนไ์ดต้ามสมควร ท ัง้ในการงานและชวีติประจาํวนั 

 

กตกิาสานเสวนาที่เป็นประโยชน์ในการจดัรายการวทิยุ 

ขอ้  ๒  การปฏบิตัิต่อกนัดว้ยชีวติจติใจ แบบมนุษยก์บัมนุษย ์ เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ขอ้  ๓   สนทนาดว้ยโอกาสอนัเท่าเทยีม 

ขอ้  ๔ บอกความคิด ความเชื่อ จดุยนืของตนเองใหช้ดัเจน 

ขอ้  ๕ ฟงัเหตผุลของกนัและกนัอย่างลกึซึ้งและตัง้ใจ 

ขอ้  ๖ ใจกวา้ง ยอมรบัการวพิากษว์จิารณจ์ากผูอ้ื่น และวพิากษว์จิารณต์นเองได ้

ขอ้  ๗ ซือ่สตัย ์จรงิใจต่อตนเองและคู่สานเสวนา 

ขอ้  ๙  การไมป่ะปนหลกัการและการปฏบิตั ิ– ทาํใหส้ามารถสื่อสารไดต้รงประเดน็ 

 

กตกิาสานเสวนาที่มกัถกูละเมิด 

ขอ้ ๑ ไมม่วีาระซ่อนเรน้ – ขอ้จาํกดัเรื่องการปฏบิตัหินา้ที่ของทหาร ทาํใหก้ารจดัรายการหรอืเสนอขา่ว

ตอ้งเนน้เป้าหมายเรื่องความม ัน่คงของชาต ิ 

ขอ้  ๖ ใจกวา้ง – นกัจดัรายการบางคนมอีคต ิทาํใหก้ารนาํเสนอขอ้มลูไมเ่ป็นกลาง 

ขอ้  ๘ ไวว้างใจว่าผูอ้ื่นกม็เีหตุผล และหาทางออกทีด่ีไดเ้ช่นกนั – บางคนมอีตัตาสูง ไมไ่วใ้จ และ

ไมใ่หเ้กยีรตผูิอ้ื่น 



 

 ๑๐๒ 

ขอ้  ๙ ไมป่ะปนหลกัการและการปฏบิตั ิ – ผูฟ้งัและนกัจดัรายการสือ่สารไมต่รงกนั เช่น ผูฟ้งัถาม

เรื่องหลกัการ แต่นกัจดัรายการทีไ่มม่คีวามรูเ้รื่องหลกัการ กลบัไปตอบในเรื่องการปฏบิตั ิ 

 

กตกิาที่เหมาะสมในการแกป้ญัหาเฉพาะหนา้ 

ขอ้   ๒  ปฏบิตัิต่อกนัอย่างมนุษยก์บัมนุษย ์ กรณีเกดิปญัหาขดัแยง้ระหว่างการสนทนา จนมกีารใช ้

อารมณ์หรอืคาํพูดกระทบกระท ัง่กนั อาจแกไ้ขสถานการณไ์ดด้ว้ยการใชค้วามสุภาพนุ่มนวล 

ขอ้    ๔ บอกความคิด ความเชื่อ จดุยนืของตนเองใหช้ดัเจน เพือ่แสดงใหคู่้เสวนาเหน็ความจริงใจ 

ขอ้  ๕ ฟงัเหตผุลของกนัและกนัอย่างลกึซึ้งและตัง้ใจ ทาํใหส้ามารถเขา้ใจกนัและกนัไดด้ขีึ้น ตอ้ง

อาศยัความอดทนและความใจเยน็ 

ขอ้   ๖ ใจกวา้ง  ใชไ้ดผ้ลมากในกรณีมกีารหยบิยกประเดน็ความขดัแยง้ในสงัคมมาพดูคุยกนั ซึง่นกั

จดัรายการตอ้งใจกวา้ง รบัฟงัความคิดเหน็ทีแ่ตกต่างหลากหลาย 

กตกิาสานเสวนาที่นักจดัรายการควรบอกผูฟ้งัเสมอ 

ขอ้  ๒  ปฏบิตัต่ิอกนัแบบมนุษยก์บัมนุษย ์

ขอ้  ๓  สนทนากนัดว้ยโอกาสอนัเท่าเทยีม 

ขอ้  ๕ ฟงัเหตผุลซึง่กนัและกนัอย่างลกึซึ้ง 

ขอ้  ๘ ไวว้างใจในเหตผุลและทางออกของผูอ้ื่น 

 

ขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะ 

- การอบรมมปีระโยชนแ์ต่การทาํงานไมเ่อื้อใหน้าํไปใช ้ เวลาจดัรายการนอ้ย ดงันัน้ส่วนใหญ่จงึเป็นการ

นาํเสนอขา่วสารราชการ  

- การเป็นนกัจดัรายการทีด่ีตอ้งมคุีณธรรม และมผูีบ้งัคบับญัชาที่ดี 

หลกัการขอ้เกื้อกูลแต่ไมก่า้วก่าย เหมาะสาํหรบัผูบ้งัคบับญัชา 

หลกัการขอ้เขา้ใจแต่ไม่ปะปน เหมาะกบัผูจ้ดัรายการ 

- สามารถนาํหลกัการสานเสวนามาใชไ้ดท้กุขอ้ แต่ตอ้งทาํความเขา้ใจก่อนแลว้จงึประชา-สมัพนัธใ์ห ้

ประชาชนเขา้ใจดว้ย และไม่ควรใชป้ฏบิตัิการจิตวทิยามากเกนิไป  

- แมก้ติกาสานเสวนาบางขอ้ เช่น ขอ้๑ การไมม่วีาระซ่อนเรน้ จะไมส่ามารถนาํไปใชไ้ด ้ เน่ืองจาก

ขอ้จาํกดัของความเป็นทหาร แต่หลายขอ้ก็สามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ด ้ ท ัง้ในการจดัรายการและใน

ชวีติประจาํวนั 

- หลกัการยงัไมส่ามารถนาํมาใชไ้ดท้ ัง้หมด ตราบใดที่ยงัไมล่ดความเป็นทหาร ดงันัน้ศูนยศึ์กษาและ

พฒันาสนัตวิธิคีวรเผยแพร่กระบวนการสานเสวนาสู่ระดบัผูบ้งัคบับญัชา ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจใน

หลกัการดงักลา่วเช่นเดียวกนั เพราะหลกัการ (นโยบาย) จะไดเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกบัการปฏบิตั ิ 



 

 ๑๐๓ 

- ทศันคตขิองผูฟ้งัและสือ่มวลชนท ัว่ไป ทีม่ต่ีอสือ่ทหารส่วนใหญ่เป็นทศันคติแงล่บ มองว่ามกีารปกปิด

ขอ้มลูบางส่วน ดงันัน้จงึควรจดัสานเสวนาระหว่างกลุม่สือ่ทหารและในกลุม่สือ่พลเรอืน เพือ่ใหเ้กดิ

ความเขา้ใจที่ถกูตอ้งและเรียนรูซ้ึง่กนัและกนั 

- ควรผลกัดนัใหน้าํกระบวนการสานเสวนาไปใชใ้นการสรา้งสมานฉนัท ์

- ควรใหม้กีารจดัอบรมสานเสวนาในทกุระดบัช ัน้ ทกุหน่วยงาน โดยเฉพาะที่เป็นสือ่ทหารทีต่อ้งพบปะ

และใหข้อ้มลูกบัประชาชน 

- ควรจดัการอบรมเรื่องสานเสวนาอย่างต่อเน่ืองและกวา้งขวาง จะเป็นประโยชนม์าก 

- ควรเพิม่เวลาอบรมใหม้ากกว่าน้ี และอยากทราบตวัอย่างการกระบวนการสานเสวนาไปใชแ้กป้ญัหา

สงัคมมากกว่าน้ี 

- หากนาํมาประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั สงัคมกจ็ะดขีึ้น 

- ขอใหน้าํหลกัการทีไ่ดร้บัจากการอบรมครัง้น้ีไปใชใ้หม้ากทีสุ่ด 

- ควรจะนาํไปจดัอบรมแก่ผูส้ือ่ขา่วโทรทศันแ์ละหนงัสอืพมิพด์ว้ย 

 

ผลประเมินการอบรม 

วเิคราะหจ์ากแบบประเมนิการอบรม จาํนวน ๑๙ ฉบบั โดยสอบถามความเหน็ของผูเ้ขา้อบรม จาํนวน ๑๓  ขอ้ 

ดงัน้ี 

 

แบบประเมนิการอบรม เหน็ดว้ยรอ้ยละ 

๑.  ท่านมคีวามสนใจเขา้ร่วมอบรม  ๘๑ 

๒. จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมอบรมมคีวามเหมาะสม  ๕๕ 

๓. วนั/เวลา ทีจ่ดัการอบรมมคีวามเหมาะสม  ๕๘ 

๔. สวสัดกิารมคีวามเหมาะสม   ๗๒ 

๕. รูปแบบกจิกรรมมคีวามเหมาะสม   ๗๐ 

๖. อปุกรณแ์ละสือ่ทีใ่ชม้คีวามเหมาะสม  ๗๙ 

๗. การใหค้วามร่วมมอืของผูเ้ขา้ร่วมอบรม  ๗๖ 

๘.  การอบรมในคร ัง้น้ีโดยภาพรวมมคีวามเหมาะสม ๗๕ 

๙.  วทิยากรที่บรรยายมคีวามเหมาะสม ๘๙ 

๑๐. ท่านไดร้บัความรูจ้ากการอบรม   ๘๒ 

๑๑. ท่านไดร้บัประโยชนจ์ากการอบรมน้ี  ๘๐ 

๑๒. อยากใหม้กีารจดัโครงการลกัษณะน้ีอีก  ๘๖ 

๑๓.เอกสารประกอบการอบรมมคีวามเหมาะสม  ๗๘ 

 



 

 ๑๐๔ 

สานเสวนาตาํบลสมัพนัธ ์

วนัที ่๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๔๘  เวลา  ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น. 

ณ  โรงแรมซเีอส จงัหวดัปตัตานี 

โดย:   ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล และสาํนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัปตัตานี 

 

 

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ี มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัสาํนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัปตัตานีได ้

จดัใหม้กีารสานเสวนา “สานเสวนาสู่สมัพนัธเ์พือ่สนัตสุิข”  ใหแ้ก่ ขา้ราชการ ทหาร ตาํรวจ นกัวชิาการ ผูน้าํ

ศาสนา ผูน้าํชมุชน ผูน้าํนกัศึกษา ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

การสานเสวนามขีึ้นวนัที ่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๔๘ ณ โรงแรมซเีอส จงัหวดัปตัตานี โดยไดร้บัเกยีรติ

จากผูอ้าํนวยการสาํนกังานประชาสมัพนัธจ์งัหวดัปตัตานีเป็นประธาน และมผีศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา

เป็นวทิยากรสานเสวนา 

วตัถปุระสงคข์องการสานเสวนาในคร ัง้น้ี เพือ่สรา้งความเขา้ใจอนัด ี สมานฉนัทใ์นชมุชน รวมท ัง้ทาํ

ความเขา้ใจ ระดมความคิดในการวางแผนการทาํงานตามแนวยุทธศาสตรป์ตัตานีใหป้ระสบผลสาํเรจ็ และยงั

เป็นการเรยีนรู ้เสรมิสรา้ง การใชก้ระบวนการสานเสวนาเพือ่นาํไปแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ต่างๆ 

ประธานกลา่วถงึยุทธศาสตรป์ตัตานีว่าเกดิจากความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรใีนการประชมุ

คณะรฐัมนตรอีย่างเป็นทางการนอกสถานที่ทีจ่งัหวดัปตัตานี เมือ่วนัที ่ ๑๖ มนีาคม  ๒๕๔๗ เป็นการนาํเอา

ศกัยภาพในดา้นต่างของจงัหวดัไมว่่าจะเป็น อาหาร แหลง่ท่องเทีย่ว ทรพัยากรธรรมชาต ิ ฯลฯ มาพฒันาคน

และสงัคม  

ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผาวทิยากรสานเสวนาไดบ้รรยายทบทวนกระบวนการสานเสวนา ว่า

สงัคมท ัว่ไปมคีวามหลากหลาย ทกุคนกค็ิดว่าสิง่ที่ตวัเองเป็น สิง่ทีต่วัเองเชื่อ เป็นสิง่ทีด่ีทีสุ่ด จงึทาํใหส้งัคมเกิด

ปญัหา วธิกีารสานเสวนาจงึสามารถทาํใหค้นคุยกนัไดอ้ย่างมคีวามสุขบนความแตกต่าง 

และว่าการสานเสวนาเป็นการฟงัอย่างลกึซึ้ง โดย ฟงัตวัเอง  ฟงัคนอื่น และฟงัความเงยีบเพือ่ใหเ้ขา้ใจ

ตนเอง รวมท ัง้ทบทวนกฎ ๑๐ ขอ้ของการสานเสวนา คือ ๑) ซื่อสตัยแ์ละจรงิใจต่อจดุยนื  ๒) ยอมรบัความ

แตกต่างหลากหลาย  ๓) มศีกัดิ์ศรขีองความเป็นมนุษยเ์ท่าเทยีมกนั  ๔) คุยในระดบัเดยีวกนั เพือ่หลกีเลีย่ง

การพดูคนละเรื่องเดยีวกนั  ๕) บอกจดุยนืชดัเจน  ๖) ไมด่่วนสรุปความเชื่อของคนอื่น  ๗) ถา้มกีาร

เปลีย่นแปลงเกดิขึ้น กใ็หเ้กดิขึ้นโดยอตัโนมตั ิโดยธรรมชาต ิ ๘) ตอ้งเชื่อใจ ตอ้งใหเ้กยีรติซึง่กนัและกนั เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา  ๙) เปิดโอกาสใหเ้ราไดใ้คร่ครวญพจิารณาถงึจดุยนืของเรา  ๑๐) ทดลองขา้มวฒันธรรม  

จากนัน้ผูเ้ขา้ร่วมสานเสวนาแบง่กลุม่ทาํกจิกรรมเพือ่ระดมความคิด ความคาดหวงั หาแนวทาง ปญัหา 

อปุสรรค เงือ่นไข ปจัจยัของแต่ละชมุชน แต่ละกลุม่ เพือ่นาํไปสู่การใชก้ระบวนการสานเสวนาในการควบคู่ไป

กบัการทาํใหยุ้ทธศาสตรป์ตัตานี 

 

สรุปผลการสานเสวนา 



 

 ๑๐๕ 

ประเด็นการสานเสวนาตาํบลสานสมัพนัธ ์  ๒๕ ก.ค.  ๔๘ 

กลุ่มที่ ๑ และ  ๒  พระราชกาํหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.) 

•  พรก.น้ี สอดคลอ้งกบัการขบัเคลือ่นและสนบัสนุนแนวทางสนัตวิธิใีนการแกป้ญัหาภาคใตห้รอืไม่ 

•  พรก.น้ี ลดทอนเงือ่นไขสนัติวธิีในการทาํงานในพื้นที่ โดยเฉพาะการชุมนุนอย่างสงบ และการมสีทิธิ

เสรภีาพในการแสดงความคิดเหน็หรอืไม ่

 

กลุ่มที่   ๓  และ  ๔  การจดัการศึกษาในพื้นที่ 

ควรจดัการศึกษาในเขต  ๓  จงัหวดัภาคใตอ้ย่างไร ใหเ้หมาะสมกบัภาษา วฒันธรรม และสถานการณป์จัจบุนั 

 

กลุ่ม  ๕ และ  ๖  ความปลอดภยัในพื้นที่  

•  ชมุชนควรจะมส่ีวนร่วมในการเสรมิสรา้งความสงบสุขและความปลอดภยัไดอ้ย่างไร 

•  กลุม่ของท่านคิดว่า จะใชม้ติิทางศาสนาใหม้ส่ีวนร่วมในการสรา้งความปลอดภยัและความสงบสุขใน

ชมุชนไดอ้ย่างไร 

•  กลุม่ของท่านมขีอ้เสนอแนะอย่างไร ในการจดัการต่อขา่วลอืและขา่วเทจ็ทีน่าํไปสู่ความไมป่ลอดภยั 

•  ท่านคิดว่าการเสนอขา่วของสือ่มวลชน มคีวามสมัพนัธอ์ย่างไรกบัความปลอดภยัในชมุชน 

 

กลุ่ม  ๗ และ  ๘  การเยยีวยาจติใจและสถานการณ์  

•  ท่านคิดว่า มคีนกลุม่ใดในชมุชนของท่านทีต่อ้งการ   การเยยีวยาช่วยเหลอือย่างเร่งด่วน 

•  ท่านคิดว่า ชมุชนตอ้งการการเยยีวยาในดา้นใดบา้ง 

•  ชมุชนจะมส่ีวนร่วมในการเยยีวยาไดอ้ย่างไรบา้ง 

 

กลุ่ม  ๙  และ ๑๐ การมีสว่นร่วมในการกาํหนดยุทธศาสตรป์ตัตานี 

•  ท่านคิดว่า ยุทธศาสตรจ์งัหวดัปตัตานีตอบสนองต่อความตอ้งการของชมุชนมากนอ้ยเพยีงใด 

•  ท่านคิดว่า ยุทธศาสตรป์ตัตานีขอ้ใดบา้ง ทีส่ามารถเขา้ไปมส่ีวนร่วมแกไ้ขปญัหาในชมุชนของท่าน 

•  ปญัหาใดในชมุชนของท่านทีย่งัไมม่ใีนยุทธศาสตรจ์งัหวดัปตัตานี 

•  ท่านคิดว่า ชมุชนของท่านมศีกัยภาพและทรพัยากรใดบา้ง ทีจ่ะทาํใหยุ้ทธศาสตรจ์งัหวดัปตัตานีบรรลุ

เป้าหมายทีว่างไว ้

 

ผลการสานเสวนากลุ่มย่อย  

กลุ่มที่ ๑   พระราชกาํหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

เหน็ดว้ย 

๑. มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ปจัจบุนั มหีลายฝ่ายเขา้มามส่ีวนร่วมใน พรก. น้ี  



 

 ๑๐๖ 

๒. ทกุฝ่ายร่วมกนัแกป้ญัหา และประชาชนควรตดิตามการใชก้ฎหมายของรฐั 

ไมเ่หน็ดว้ย   

        ๑. เจา้หนา้ทีม่เีครื่องมอืมากอยู่แลว้ 

         ๒ .  อาํนาจอยู่ทีค่นคนเดยีว  

         ๓ . จาํกดัสทิธขิองประชาชน 

         ๔. ควรประกาศใชท้ ัง้ประเทศ 

         ๕. เป็นการยากทีจ่ะแยกผูบ้ริสุทธิ์ออกจากผูไ้มบ่รสุิทธิ์  

 

ขอ้เสนอแนะ  

- เสนอใหห้น่วยงานและประชาชน ไดร้บัรู ้พรก. น้ี  

- นาํเสนอภาษามลายูใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ใจดว้ย 

สงัเกตการสานเสวนา 

            ทกุคนมาจากหลากหลายที ่แต่ทุกคนก็ใหค้วามร่วมมอืในการแสดงความคิดเหน็ไดเ้ป็นอย่างด ี 

 

กลุ่มที่  ๒    พระราชกาํหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

เหน็ดว้ย 

- มกีาํหนดระยะเวลาในการประกาศใช ้พรก. ที่ชดัเจน  

- ควรมกีารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน ผูน้าํชมุชน โตะ๊อิหมา่ม ไดร้บัรูก่้อนบงัคบัใช ้ 

- ผูใ้ช ้ควรมคีวามยุตธิรรม มคีวามชดัเจน ไมจ่บัคนสุ่มสี่สุ่มหา้  

- สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของรฐัเพือ่ใหเ้กดิสนัติสุข 

- จะไดบ้รรเทาความไมส่งบ เพราะไมม่กีารชมุนุม 

 

ไมเ่หน็ดว้ย 

- พรก. ใหอ้าํนาจคนคนเดยีวมาก 

- ไมส่ามารถทาํพธิกีรรมทางศาสนาได ้

- ประชาชนไมรู่ว้่า พรก. หมายถงึอะไร ยงัขาดความเขา้ใจ  

- ไมเ่หน็ดว้ย เพราะละเมดิสทิธมินุษยชน จาํกดัสทิธใินการใชเ้วลานอกบา้น  

- หากเจา้หนา้ทีต่าํรวจทหาร มคีวามผดิ ควรมบีทลงโทษทีช่ดัเจน  

- ควรมกีารแปล พรก. เป็นภาษายาวดีว้ย  

สงัเกตการสานเสวนา 

(ไมม่)ี  

 

 



 

 ๑๐๗ 

กลุ่มที่  ๓   การจดัการศึกษาในพื้นที่ 

     -    ผสมการสอนศาสนากบัสามญั จดัใหม้ภีาษาถิน่ในหลกัสูตรการเรยีนการสอน 

- ส่งเสรมิเทคโนโลย ี

- สนบัสนุนใหค้นในพื้นทีเ่ป็นครู 

- ใหเ้ด็ก พทุธ-มสุลมิ ไดเ้รยีนร่วมกนั 

- ควรเรยีน  ๒ - ๓  วนัต่อสปัดาห ์

- ทกุวนัศุกรใ์หเ้ดก็มสุลมิไดแ้ต่งกายตามศาสนา ใชห้มวกและผา้คลุม 

- เดก็ไดร้บัการศึกษาไมเ่ตม็ที ่เพราะสถานการณค์วามไม่สงบในปจัจบุนั  

- อยากใหเ้ดก็มทีนุ 

- ครูมคีวามสามารถและมวีสิยัทศันท์ีด่ ี 

- สนบัสนุนใหค้รูสอนตาฎกีา มเีงนิเดอืน  

- เจา้หนา้ทีค่วรสาํรวจขอ้มลูสภาพปญัหาที่แทจ้รงิจากประชาชน 

สงัเกตการเสวนา 

ทกุคนยงัไมม่โีอกาสแสดงความคิดเหน็ มเีพยีงบางคนทีแ่สดงความคิดเหน็  

 

กลุ่มที่  ๔  การจดัการศึกษาในพื้นที่ 

- ควรสอนตาฎกีาใหเ้ท่าเทยีมกบั โรงเรียนสามญั 

- ใหโ้รงเรียนปอเนาะสอนวชิาชพี เพือ่จบออกมาจะไดม้งีานทาํ 

- ใหง้บประมาณตาฎกีา และมโีครงสรา้งหลกัสูตรทีช่ดัเจน  

- ใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิ่นมส่ีวนร่วมในการจดัการเรยีนการสอน 

- ใหโ้อกาสไดศึ้กษาต่อโดยไมม่กีารสอบคดัเลอืก 

- มกีารสนบัสนุนเทคโนโลย ีเช่น คอมพวิเตอร ์และหอ้งเรยีนรูภ้าษา  

- อยากใหม้หีอ้งสมดุประจาํหมู่บา้น 

- ครูควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

- จดัอบรมเยาวชนในเรื่องจริยธรรมและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

สงัเกตการสานเสวนา 

 มกีารระดมความคิดเหน็และรบัฟงักนัด ี

 

สรุปหวัขอ้หลกัในการศึกษาชุมชนเพือ่นํามาวเิคราะหป์ญัหา มปีระเดน็ปญัหาดงัต่อไปน้ี 

- มสัยดิ  โรงเรียนตาฎกีา  ยาเสพตดิ  ไฟฟ้า ประปา  ศาลา ทอ่ีานหนงัสอืประจาํหมู่บา้น  เยาวชน 

โรงเรียนประถม  ถนน  การเกษตรเด็กกาํพรา้  คนชรา  สาธารณสุข  ความปลอดภยัในหมู่บา้น 

 

 



 

 ๑๐๘ 

หลกัการแกป้ญัหา 

๑. ศึกษาชมุชนเพือ่รบัทราบปญัหา โดยสอบถามจากผูน้าํ และชาวบา้นในแต่ละหมูบ่า้น 

๒ . วเิคราะหป์ญัหาว่า เรื่องใดมคีวามสาํคญัเร่งด่วน 

๓ . จดัลาํดบัความสาํคญัของปญัหา แลว้แกต้ามความสาํคญั 

๔. ทาํงานโดยผ่านแกนนาํสานสมัพนัธ ์ซึง่ควรจะสรุปปญัหาส่งผ่านไปยงัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอ 

จงัหวดั สาํนกันายกรฐัมนตร ีตามลาํดบั 

๕. ควรใชร้ะบบ PDCA (วางแผน ดาํเนินงาน ตดิตามประเมนิผล ตรวจสอบแกไ้ข) 

 

กลุ่มที่  ๕  ความปลอดภยัในพื้นที่  

- จดัใหม้คีณะกรรมการในชมุชน เพือ่สรา้งความเขา้ใจระหว่างประชาชนและเจา้หนา้ที ่ลดความระแวง

ต่อกนั  

- ช่วยเป็นหูเป็นตาใหท้างการเพือ่แจง้เหตตุอ้งสงสยัใหเ้จา้หนา้ทีร่บัทราบ 

- ตดิตัง้ระบบโทรทศันว์งจรปิด ในสถานทีร่าชการและสถานทีเ่สี่ยง  

- ผูน้าํศาสนาช่วยเป็นพีเ่ลี้ยง อบรมเยาวชนไม่ใหเ้ขา้ใจศาสนาไปในทางทีผ่ดิ 

- จดัต ัง้หน่วยขา่วกรองในระดบัหมูบ่า้น  

- จดัต ัง้ชดุคุม้ครองใหป้ระชาชนที่ไปกรดียาง เพือ่เพิม่รายได ้

- เจา้หนา้ทีค่วรตรวจคน้ดว้ยความเคารพและใหเ้กยีรติต่อประชาชน 

- สือ่ควรเสนอข่าวเป็นจรงิมากขึ้นโดยไม่ปรุงแต่งเกินจรงิ  

สงัเกตการสานเสวนา  

 (ไมม่)ี  

 

กลุ่มที่  ๖  ความปลอดภยัในพื้นที่  

- สามคัคี เอื้ออาทร ช่วยเหลอืกนัดูแลความปลอดภยั 

- สรา้งจติสาํนึกใหม้คีวามรกัชาต ิศาสนาทุกศาสนา 

- ม ีชดุรกัษาความปลอดภยัหมูบ่า้น ดูแลความปลอดภยั  

- สรา้งอาชพีใหเ้ยาวชนมงีานทาํ จะไดไ้ม่ตอ้งระแวงกบัเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้น  

- จดักจิกรรมเพือ่สรา้งสมัพนัธใ์นชมุชน  

- สอดส่องดูแลชุมชน 

- สรา้งครอบครวัอบอุ่น  

- ชกัจูงผูห้ลงผดิใหก้ลบัมาสู่ความสนัติ 

ผลกระทบของความไม่ปลอดภยั 

- รายไดล้ดลง  

- สภาพจติใจมคีวามหวาดระแวงและหวาดกลวั 



 

 ๑๐๙ 

- เกดิความแตกแยกระหว่างพทุธและอสิลาม 

- ขาดความกระตอืรอืรน้ในการประกอบกจิกรรมต่างๆ  

สิง่ทีช่่วยใหเ้กิดความปลอดภยั 

- เจา้หนา้ทีป่ฏบิตังิานอย่างจรงิใจ 

- ใหท้ ัง้สองฝ่ายหนัมาเจรจากนั 

- อยากใหท้หารจรงิใจกว่าน้ี เพราะชาวบา้นกลวัทหาร 

- อยากใหร้ฐัใหโ้อกาสผูท้ีต่อ้งการกลบัใจ 

- รฐัควรออกแถลงขา่วการจบักลุ่ม เพือ่ใหเ้กดิความกระจ่างชดั  

สงัเกตการสานเสวนา  

  (ไมม่)ี  

สรุป จากเหตุการณค์วามไม่สงบและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ อยากใหร้ฐัลงมาช่วยเหลอือย่าง

จรงิจงั แกป้ญัหาใหถู้กจดุ 

 

กลุ่มที่  ๗ การเยยีวยาจติใจและสถานการณ์  

สถานการณ์ปจัจบุนั 

- ประชาชนมรีายไดน้อ้ย สนิคา้ราคาสูงขึ้น 

- มกีารกูน้อกระบบ 

- มปีญัหายาเสพติ 

 -   มคีวามหวาดระแวงซึง่กนัและกนั ไมม่ใีครกลา้พดู เพราะไมแ่น่ใจว่าใครเป็นพวกใครบา้ง  

- สรา้งเครอืขา่ยสมัพนัธ ์โดยประชาชน เพราะคนในพื้นทีรู่ค้วามตอ้งการและมจีติใจทีจ่ะทาํใหค้นใน

พื้นทีม่ากกว่าเจา้หนา้ทีซ่ึง่มาจากต่างพื้นที ่ 

- ส่งเสรมิเศรษฐกจิ และอาชพี การรวมตวักนัของกลุม่ออมทรพัย ์ 

- ดูแลผูสู้งอายุ  

- ควรใหป้ระชาชนมส่ีวนร่วมในแผนการเยยีวยาอย่างแทจ้รงิ ไมใ่ช่ใหป้ระชาชนใหแ้ต่ขอ้มลู และ

ต่อจากนัน้กไ็มใ่หป้ระชาชนเขา้มามส่ีวนร่วมอกี 

- ตอ้งการทนุการศึกษาสาํหรบัเยาวชน  

สิง่ทีอ่ยากใหร้ฐัช่วยเหลอื 

- อยากมงีานทาํ 

- จดัใหม้กีารกูใ้นระบบเท่าเทยีมกนั 

- มสีถานทีย่ดึเหน่ียวจิตใจใหเ้ขม้แขง็ 

- รูส้กึเครยีดกบัเหตกุารณ(์รอ้ยละ ๗ ๕) จงึอยากมเีวลาทาํงานอย่างเตม็ที่ 

- อยากใหร้ฐัมองเหน็ความสาํคญั และพฒันาศกัยภาพของผูน้าํ 

 



 

 ๑๑๐ 

การมส่ีวนร่วมในการเยยีวยาของชมุชน 

ใหข้อ้มลูขา่วสารกบัหน่วยงานที่รบัผดิชอบโดยตรงอย่างท ัว่ถงึ 

 

สงัเกตการสานเสวนา 

มคีวามคุน้เคยแมเ้พิง่ไดพ้บกนั 

 

กลุ่มที่ ๑๐  การมีสว่นร่วมในการกาํหนดยุทธศาสตรป์ตัตานี 

๑. ยุทธศาสตรป์ตัตานีตอบสนองต่อความตอ้งการของชมุชนมาก เน่ืองจาก 

- สรา้งรายไดแ้ก่ทอ้งถิน่ 

- ลดปญัหาการว่างงาน 

- ไมต่อ้งไปทาํงานนอกพื้นที่ 

- สามารถสรา้งงานในรูปกลุม่ องคก์ร สหกรณ์ 

- ตอบสนองความตอ้งการในดา้นการศึกษา 

- ใหร้ฐัส่งเสริมเงนิลงทุนในการพฒันาอาชพี การศึกษา และผลผลติทางการเกษตร 

 ๒ . ยุทธศาสตรป์ตัตานีสามารถมส่ีวนร่วมแกป้ญัหาชมุชนได ้

 ๓ . ปญัหาชุมชน 

- ประชาชนยงัไมม่คีวามพรอ้มท ัง้ทางดา้นวตัถดุบิ บุคลากร ตลอดจนดา้นการบรหิารจดัการ  

- ขาดงบประมาณทีส่มดุล และเพยีงพอกบัความตอ้งการ 

- ขาดความปลอดภยัในชวีติ และทรพัยส์นิ 

 ๔. ชมุชนสามารถทาํใหยุ้ทธศาสตรบ์รรลุเป้าหมายโดย 

- สรา้งองคก์รใหเ้ขม้แขง็ 

- สถานการณอ์ยู่ในความสงงบปลอดภยั 

- ภาครฐัตดิตามและสนบัสนุนอย่างต่อเน่ือง 

- จดัการประกวดเพือ่เป็นแรงกระตุน้ 

- ใชเ้ทคโนโลยใีหท้นักบัโลกปจัจุบนั 

 

สรุป 

 สานเสวนาจะช่วยสรา้งสนัติสุข เน่ืองจากการฟงัจะช่วยแปรเปลี่ยนความไม่เขา้ใจที่มต่ีอกนั การใช ้

หลกัการสานเสวนา จะช่วยใหชุ้มชนสามารถพฒันาไปร่วมกนั โดยเริ่มใชก้บัตนเอง ครอบครวั ชุมชน แลว้

พฒันาต่อไป นอกจากนัน้ สานเสวนายงัเป็นการฝึกตน ดว้ยการพฒันาจติวญิญาณภายใน  

 

 

 



 

 ๑๑๑ 

อบรมการสานเสวนานกัจดัรายการวทิยุ ภาคภาษามลายูในสามจงัหวดัภาคใต ้

วนัที ่๒๕ มถินุายน   ๒๕๔๘ เวลา  ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น. 

ณ หอ้งมะปราง คณะสงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 

โดย   ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 

   

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ี มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขต

ปตัตานีไดจ้ดัใหม้กีารอบรมการสานเสวนานกัจดัรายการวทิยุ ภาคภาษามลายูในสามจงัหวดัภาคใต ้                

ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผาวทิยากรสานเสวนาไดบ้รรยายทบทวนกระบวนการสานเสวนา ว่า

สงัคมท ัว่ไปมคีวามหลากหลาย ทกุคนกค็ิดว่าสิง่ที่ตวัเองเป็น สิง่ทีต่วัเองเชื่อ เป็นสิง่ทีด่ีทีสุ่ด จงึทาํใหส้งัคมเกิด

ปญัหา วธิกีารสานเสวนาจงึสามารถทาํใหค้นคุยกนัไดอ้ย่างมคีวามสุขบนความแตกต่าง และว่าการสานเสวนา

เป็นการฟงัอย่างลกึซึ้ง โดย ฟงัตวัเอง  ฟงัคนอื่น และฟงัความเงยีบเพือ่ใหเ้ขา้ใจตนเอง รวมท ัง้ทบทวนกฎ ๑๐ 

ขอ้ของการสานเสวนา คือ ๑) ซือ่สตัยแ์ละจรงิใจต่อจดุยนื  ๒ ) ยอมรบัความแตกต่างหลากหลาย  ๓ ) มี

ศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษยเ์ท่าเทยีมกนั  ๔) คุยในระดบัเดียวกนั เพือ่หลกีเลีย่งการพดูคนละเรื่องเดียวกนั  

๕) บอกจดุยนืชดัเจน  ๖) ไมด่่วนสรุปความเชื่อของคนอื่น  ๗) ถา้มกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึ้น กใ็หเ้กดิขึ้นโดย

อตัโนมตั ิโดยธรรมชาต ิ ๘) ตอ้งเชื่อใจ ตอ้งใหเ้กียรตซิึง่กนัและกนั เอาใจเขามาใส่ใจเรา  ๙) เปิดโอกาสใหเ้รา

ไดใ้คร่ครวญพจิารณาถงึจดุยนืของเรา ๑๐) ทดลองขา้มวฒันธรรม  

 

สรุปผลการอบรม 

 

เน่ืองจากสงัคมมคีวามแตกต่างและความหลากหลาย  ซึง่ความหลากหลายนัน้มที ัง้ความเหมอืนและ

ความต่าง มนุษยเ์ราแตกต่างกนัในดา้น ภาษา เชื้อชาต ิวฒันธรรม และความเชื่อทางศาสนา เป็นตน้ 

ปจัจบุนัน้ีเราหลกีเลีย่งความแตกต่างไดย้าก เพราะโลกาภวิตัน ์คือ โลกท ัง้โลกกลายเป็นโลกเดียวกนั เน่ืองจาก

มคีวามกา้วหนา้ทางการคมนาคมขนส่ง การตดิต่อสือ่สาร และวทิยาศาสตร/์เทคโนโลย ี คนที่แตกต่างกนัจงึมี

โอกาสทีจ่ะตอ้งอยู่ร่วมกนัและปฏสิมัพนัธก์นั ในท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย เราจะอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ

ไดเ้ช่นไร  

โดยท ัว่ไปแลว้ ทุกคนมแีนวโนม้ทีจ่ะคิด ทาํ พดู ว่าภาษา วฒันธรรมและความเชื่อของตนนัน้ดทีีสุ่ด 

ถกูตอ้งทีสุ่ด ดว้ยกนัท ัง้สิ้น (exclusivism) นัน่เป็นเรื่องธรรมดาทีเ่กิดขึ้น แต่ถา้ทุกคนคิดแบบเดยีวกนัน้ี จะ

เกดิอะไรขึ้น  เรากอ็าจคิดว่า  

- ภาษา วฒันธรรม ความเชื่อของผูอ้ื่นนัน้ไมด่ ีของเราดีทีสุ่ด  

- ไมจ่าํเป็นตอ้งพดูคุย เรยีนรู ้ภาษา วฒันธรรม ความเชื่อทีต่่างออกไป 

 

วธิีคิดแบบยอมรบัพหลุกัษณะ (pluralism) ซึง่มหีลกัการดงัน้ี 



 

 ๑๑๒ 

๑. ยอมรบัความมตีวัตน ความแตกต่างของผูอ้ื่น ดว้ยความเคารพ และสมัพนัธก์นัแบบเขาเป็นเขา 

เพราะความหลากหลายมอียู่และไมอ่าจหลกีเลีย่งได ้

๒.ยอมรบัในคุณค่าความเชื่อและวถิวีฒันธรรมของผูอ้ื่น ทกุความเชื่อและวฒันธรรมนัน้มปีระโยชน ์

นาํมาซึง่ความสุขและสนัติสาํหรบัชวีติแต่ละคนไดท้ ัง้สิ้น  

 

เมือ่เกดิความยอมรบัดงัน้ีไดใ้นเบื้องตน้ เรากจ็ะปฏบิตัิต่อผูอ้ื่นดว้ยหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 

๑. เราตอ้งการใหผู้อ้ื่นปฏบิตัต่ิอเราอย่างไร เรากจ็ะปฏบิตัอิย่างนัน้ ต่อเขา  

๒. เราไม่ตอ้งการใหผู้อ้ื่นปฏบิตัิต่อเราอย่างไร เรากจ็ะไมป่ฏบิตัอิย่างนัน้ต่อเขา  

 

ในความเชื่อของแต่ละศาสนา ลว้นมคีาํสอนทีเ่รยีกว่า “จรยิธรรมโลก” (a Global Ethic) ดงัน้ี 

- เคารพคุณค่าของทุกชวีติ (have a respect for all life) 

- ปฏบิตัต่ิอผูอ้ื่นดว้ยความซือ่สตัยแ์ละยุติธรรม (deal honestly and fairly) 

- คิด ทาํ พดู ในสิง่ที ่“จรงิ” (speak and act truthfully) 

- เคารพและเมตตากรุณาซึง่กนัและกนั (respect and love one another)  

 

เราต่างกย็งัมขีอ้จาํกดั และยงัไมถ่งึจดุหมายทางศาสนาท ัง้สิ้น เราลว้นเป็นเพือ่นมนุษยท์ีอ่ยู่ในสถานการณ์

เดยีวกนั แมเ้ราจะมภีาษา วฒันธรรม ความเชื่อแตกต่างกนั แต่ในแงค่วามเป็นมนุษยแ์ลว้ เขาไมต่่างจากเรา เรา

ไมต่่างจากเขา เราจงึเป็นพีน่อ้งกนั  

 

กระบวนการสานเสวนา (Dialogue) คอือะไร  

เดวดิ โบหม์ (David Bohm)  ใหค้วามหมายของการสานเสวนา ไวว้่า 

การสานเสวนา หมายถงึ การตัง้ใจฟงัความหมายทีเ่กิดจากการฟงัอย่างลกึซึ้ง (deep listening) 

การฟงัในทีน้ี่หมายถงึ ..  

๓. ฟงัตวัเอง  

๔. ฟงัคนในกลุม่ 

๕. ฟงัความเงยีบ  

๖. ฟงัผลของการฟงัทีเ่กดิจากการฟงัตวัเอง และการฟงัคนอื่นในกลุ่ม 

โดยมเีป้าหมายเพือ่ 

๗. เพือ่คน้หาความหมายดว้ยกนั 

๘. เพือ่ใหไ้ดก้ารมส่ีวนร่วม 

๙. เพือ่ใหเ้กดิการยดึเหน่ียวแทจ้รงิ  

การฟงัอย่างลกึซึ้ง จะขา้มพน้อคต ิทีม่องว่าความคิดของอื่นนัน้ผดิ มคีวามคิดของเราเท่านัน้ทีถู่กตอ้ง 



 

 ๑๑๓ 

เราฟงัเพือ่ทีจ่ะเรียนรูค้วามคิดของคนอื่น หากความคิดของเขาไมเ่หมอืนเรา อาจเป็นเพราะเขามคีวามคิดตรง

ขา้มกนักบัเรา หรอืมคีวามคิดแตกต่างไปจากเรา 

การสานเสวนา สามารถทาํไดใ้น  ๓  ระดบัคอื 

๑. ระดบัคาํสอน หรอืหลกัการ (Dialogue of Doctrine) 

๒. ระดบัประสบการณ ์(Dialogue of Experience) 

๓. ระดบัร่วมแกป้ญัหาร่วมกนั (Dialogue of Life) 

ใครบา้งที่สามารถเขา้ร่วมการสานเสวนาได ้ 

               ทกุคนสามารถเขา้ร่วมการสานเสวนาได ้ 

กตกิา ‘การสานเสวนา’ 

 ท่าทสีาํหรบัเริ่มตน้การสานเสวนาประกอบดว้ย 

๑. เปิดใจกวา้ง เพือ่เรยีนรู ้เตบิโต เปลีย่นแปลง และความร่วมมอืในการปฏบิตัิ 

๒. หลกีเลีย่งการครอบงาํ  หรอืความคิดว่า ‘ฉนัเหนือว่า’ หลกีเลีย่งความรูส้กึว่าตนดอ้ยกว่าผูอ้ื่น 

สานเสวนา เป็นปฏสิมัพนัธท์ี่ท ัง้สองฝ่ายต่างแบง่ปนัและรบัอย่างเท่าเทยีมกนั 

๓. มคีวามซือ่สตัยแ์ละจรงิใจ หลกีเลีย่งการยอมรบัแบบขอไปที (lazy tolerance) มคีวามไวเ้น้ือเชื่อ

ใจกนัและกนั 

๔. พดูในระดบัเดยีวกนั หากผูอ้ื่นพดูในหลกัการเรากจ็ะตอบในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัหลกัการ หาก

ผูอ้ื่นพดูในประเด็นทีเ่กี่ยวกบัการปฏบิตั ิ เรากจ็ะตอบในประเดน็ทีเ่กี่ยวกบัการปฏบิตั ิ แต่ไมว่่าจะ

เป็นผูท้ี่ทาํงานในระดบัหลกัการหรอืระดบัปฏบิตั ิ (ประสบการณ)์ กส็ามารถทีจ่ะเรยีนรูซ้ึง่กนัและ

กนัได ้

๕.  บอกจดุยนืของตนเองใหช้ดัเจน และฟงัเพือ่เรยีนรูแ้ละทาํความเขา้ใจจดุยนืของผูอ้ื่น ดว้ยใจที่

กลา้หาญและเปิดกวา้ง 

๖.  ไมด่่วนสรุปความเชื่อและจดุยนืของผูอ้ื่นเรว็เกนิ หลกีเลีย่งอคตแิละการตดัสนิคนอื่นก่อนทีจ่ะ

ฟงัเขาอธบิาย 

๗.  แบง่ปนั ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยความเสมอภาค อาจมกีารเปลีย่นแปลงเกิดขึ้นได ้ หลกีเลีย่ง

การครอบงาํคนอื่นใหเ้ปลีย่นแปลง (win-over conversion) ไมค่รอบงาํแต่ใหค้วามสาํคญัผูอ้ื่น

เท่ากนักบัตน (win-win conversion; equal empowerment) ผูท้าํเสวนามสีถานภาพในการ

เรยีนรูเ้ท่าเทยีมกนั การเปลีย่นแปลงไม่ใช่วตัถปุระสงคข์องการสานเสวนา หากจะมกีาร

เปลีย่นแปลงเกดิขึ้น ตอ้งเกดิขึ้นตามธรรมชาติหรอืตามความสมคัรใจ 

๘. เชื่อใจและใหเ้กียรตซิึง่กนัและกนั ไมม่วีาระซ่อนเรน้ (hidden agenda) 

๙. กลา้พอทีจ่ะวจิารณ์ความคิด ความเชื่อ ของตนและของกลุม่ตน (self critical) ในกลุม่สาน

เสวนาทีม่คุีณธรรม (a virtuous circle) 



 

 ๑๑๔ 

๑๐. ลอง ‘ขา้มวฒันธรรม’ เพือ่เขา้ใจผูอ้ื่นดว้ยความเหน็อกเหน็ใจ (passing over) แลว้ขา้มกลบัมา

วฒันธรรมตนเอง (passing back)  

“การสานเสวนาเป็นการเกื้อกูลแต่ไมก่า้วก่าย และเขา้ใจแต่ไมป่ะปน” 

 

ประสบการณ์นักจดัรายการ และการจดัการปญัหาจากการโทรศพัทเ์ขา้ร่วมรายการของผูฟ้งั  

 

สถานการณ์ การจดัการปญัหา 

รายการใตส้นัตสุิข : ผูโ้ทรศพัทเ์ขา้รายการมพีื้นฐาน 

และมมุมองปญัหาแตกต่างกนั  

บอกกติกาก่อนรบัฟงัความคิดเหน็  

- ไมพ่าดพงิถงึบคุคลทีส่าม 

- ไมใ่ชอ้ารมณ ์อยู่บนพื้นฐานของเหตผุล 

- ไมม่ผีดิไมม่ถีกู 

- ทกุคนมสีทิธิแสดงความคิดเหน็ 

ผ่อนคลายสถานการณต์อนเริ่มรายการดว้ยข่าวดีๆ  ก่อน 

ใหเ้กยีรตผูิฟ้งั  

รายการแสงธรรม ศูนยก์ระจายข่าวประจาํมสัยดิ : ไม่

ค่อยมปีญัหา  

เตรยีมหวัขอ้ก่อนจดัรายการ  

เตรยีมพรอ้มสาํหรบัคาํถามทีอ่าจมใีนรายการ  

ผูจ้ดัรายการควรมปีระสบการณ์ 

ขออภยัเมือ่เกดิความผดิพลาด 

รายการแสงธรรม : ไมม่ปีญัหา ผูฟ้งัโทรศพัทเ์ขา้มา ตอ้งเตรยีมหวัขอ้ สาํหรบัการอภปิราย  

เคารพความคิดของแต่ละคน ไมต่ดัสนิถกูผดิ ใชห้ลกัสามคัคี นาํ

ขอ้เสนอไปเป็นบทเรยีนและนาํไปคิดต่อ   

รายการแสงธรรม, มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยา

เขต ปตัตานี, สานใจไทยหนึ่งเดยีว  

ใหแ้สดงความคิดเหน็ในเชงิสรา้งสรรคจ์งึไมม่ขีอ้โตแ้ยง้ 

พูดคุยประเดน็ปญัหาความทกุขย์าก ความตอ้งการ 

รายการรอบรัว้ชายแดนใต,้ ศูนยก์ระจายข่าวประจาํ

มสัยดิ บอกข่าวประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัมสัยดิ  

ผูจ้ดัรายการมคีวามเป็นกลาง ฟงั ไมต่อบโต ้ มมีารยาททีด่ ีมอง

ความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมชาต ิ เปิดโอกาสใหทุ้กสายไดพู้ด รบั

ฟงั หากไมอ่าจแกป้ญัหาไดก็้เสนอแนะผูรู้ ้

ทาํใจกวา้ง ยอมรบัขอ้คิดเหน็ของผูอ้ืน่  

รายการศูนยก์ระจายข่าวประจาํมสัยดิ : ไมไ่ดร้บัสาย ใช ้

กบัการประชมุมากกวา่  

ใชห้ลกัเหตผุล ไมใ่ชอ้ารมณ ์ 

ผูจ้ดัรายการมคีวามรูจ้รงิ สามารถเชื่อมโยงกบับรบิทสงัคมได ้ มี

ความใจกวา้งเปิดรบัฟงัทกุความคิดเหน็ 

ความเขา้ใจทางศาสนามหีลกัอลักรุอาลอยู่ แต่อาจมกีารแบง่ฝกั

แบง่ฝ่ายทาํใหเ้ขา้ใจไมต่รงกนั หรือมคีวามเขา้ใจแตกต่างกนั  

ศาสนาอสิลามเป็นศาสนาทีย่อมรบัความหลากหลาย ไมไ่ดม้องวา่

ดกีวา่ศาสนาอืน่   



 

 ๑๑๕ 

นักจดัรายการวิทยุ มีบทบาท มีสว่นร่วมในการสรา้งสนัตสิุขในสงัคมไดอ้ย่างไร 

๑. มจีดุยนืและม ัน่คง  

๒. มคีวามเป็นกลาง 

๓.  มกีารเตรยีมตวัก่อนพดู มขีอ้มลูเพยีงพอ พดูอย่างมเีป้าหมาย 

๔.  เปิดใหผู้ฟ้งั พดูถงึปญัหาและร่วมแกป้ญัหาดว้ยสนัตวิธิี 

๕.  ตอ้งใช ้“ศาสตร”์ และ “ศิลป์” เพือ่สรา้งสนัตสุิข 

- ใชฐ้านความรูท้ีม่ ีเช่น การประชาสมัพนัธ ์ศาสนา การสานเสวนา ฯลฯ  

-  สรา้งความเขา้ใจอย่างกวา้งขวาง ดว้ยการสือ่สารทางเดียว  

- ใชก้ารสือ่สารสองทาง ตามหลกัสานเสวนา 

๖.  เขา้ร่วมงานต่างๆ เช่น ประชาคม พธิกีร ฯลฯ โดยนาํหลกัการสานเสวนาไปประยุกตใ์ช ้

๗. ไมพ่ดูกระทบฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงพูดอย่างจรงิใจมคีวามซือ่สตัย ์ใชภ้าษาทีอ่่อนนอ้มและเหมาะสมกบัเวลา 

๘. ใชภ้าษา นํา้เสยีง ใชห้ลกัการสานเสวนา รบัฟงัและยอมรบัความคิดเหน็  

๙. ส่งเสรมิวฒันธรรม จรยิธรรม และคุณธรรม ใหเ้กดิความเคารพซึง่กนัและกนั และสนัติ 

๑๐.  มจีติใจทีอ่ยากเรียนรูช้มุชน สงัคม และสามารถเชื่อมโยงบรบิทต่างๆ ทางสงัคมได ้ 

๑๑. ปรบัปรุงตวัเองหากมขีอ้ผดิพลาดกพ็รอ้มจะขออภยั และหาขอ้มลูใหม่ๆ  อยู่ตลอดเวลา 

๑๒ . พดูดว้ยสติและผ่านการกล ัน่กรอง พดูในเรื่องที่ตนมคีวามรู ้

๑๓ .  มกีฎหมายรองรบัสทิธ ิหนา้ที ่ของนกัจดัรายการ 

๑๔.  จดัรายการดว้ยหวัใจ ไม่ใช่เพือ่แสวงหาชื่อเสยีง 

      ๑๕.  ตระหนกัในบทบาทและอทิธพิลของตนทีอ่าจมผีลกระทบต่อชุมชน 

๑๖.  รบัผดิชอบในสิง่ที่ตนกระทาํ จดัรายการดว้ยไหวพริบและอย่างมจีรรยาบรรณ 

     ๑๗.  ต ัง้สต ิรบัฟงัอย่างลกึซึ้ง และจะไดไ้มพ่ดูผดิพลาด 

     ๑๘.  ต ัง้ประเดน็ในการพูดคุย เพือ่กาํหนดขอบเขตการพดูคุย 

๑๙.  หากมกีารแสดงความคิดเหน็ที่รุนแรง ใหด้งึเวลาใหช้า้ลง ก่อนเปิดสายใหมเ่ขา้มา ไม่ปลอ่ยให ้

      เกดิการตอบโต ้พยายามลดความไมพ่อใจ  

๒๐.  พดูในสิง่สรา้งสรรค ์พดูความจรงิ พดูสิง่ทีเ่ป็นประโยชน ์เพือ่สรา้งเสริมสนัตสุิข 

๒๑.  นกัจดัรายการสามารถสือ่สารเรื่องทีห่นกัและยากใหน่้าฟงั เปิดโอกาสใหผู้ฟ้งัไดแ้ลกเปลีย่น 

       ซึง่จะส่งผลดต่ีอการจดัการสถานการณใ์นปจัจบุนั  

๒๒.  ปฏบิตัติามหลกัการสานเสวนา  

๒๓.  ประยุกตแ์นวคิดสมานฉนัทก์บัหลกัคาํสอนอิสลาม  

 

ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม   

น่าจะมกีารเตรยีมความพรอ้มใหก้บันกัจดัรายการ ดว้ยการเสริมสรา้งความรูเ้รื่องการจดัรายการภาค

ภาษามลายูและการสานเสวนา 



 

 ๑๑๖ 

อบรมการสานเสวนานกัจดัรายการวทิยุ ภาษาไทยในสามจงัหวดัภาคใต ้

๑๕ มถินุายน   ๒๕๔๘  เวลา  ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น. 

ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 

โดย:   ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 

 

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ี มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขต

ปตัตานีไดจ้ดัใหม้กีารอบรมการสานเสวนาเพือ่สรา้งความเขา้ใจ รวมท ัง้ส่งเสริมการใชก้ระบวนการสานเสวนา 

ใหแ้ก่นกัจดัรายการวทิยุ ภาษาไทยในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

โดยไดร้บัเกยีรตจิากรองอธิการบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ วทิยาเขตปตัตานี เป็นประธานกลา่ว

เปิดงาน  

วตัถปุระสงคข์องการสานเสวนาในคร ัง้น้ีเพือ่ใหน้กัจดัรายการวทิยุผูซ้ึง่มบีทบาทในฐานะสือ่ทีม่ี

ความสาํคญั ไดน้าํกระบวนการสานเสวนาไปประยุกตใ์ชใ้นการทาํงาน อนัจะนาํมาซึง่ความสมานฉนัท ์ ความ

สนัตใินสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้                       

วทิยากรในการสานเสวนาในคร ัง้น้ีไดแ้ก่ ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผาไดบ้รรยายทบทวน

กระบวนการสานเสวนา ว่าสงัคมในปจัจบุนัมลีกัษณะเป็นสงัคมพหุลกัษณ ์ทีม่คีวามแตกต่างหลากหลาย วธิกีาร

สานเสวนาจงึสามารถทาํใหค้นคุยกนัไดอ้ย่างมคีวามสุขบนความแตกต่าง การสานเสวนาเป็นการฟงัอย่างลกึซึ้ง 

โดย ฟงัตวัเอง  ฟงัคนอื่น และฟงัความเงยีบเพือ่ใหเ้ขา้ใจตนเอง รวมท ัง้ทบทวนกฎ ๑ ๐ ขอ้ของการสานเสวนา 

คือ ๑) ซือ่สตัยแ์ละจรงิใจต่อจุดยนื  ๒ ) ยอมรบัความแตกต่างหลากหลาย  ๓ ) มศีกัดิ์ศรขีองความเป็น

มนุษยเ์ท่าเทยีมกนั  ๔) คุยในระดบัเดยีวกนั เพือ่หลกีเลีย่งการพดูคนละเรื่องเดยีวกนั  ๕) บอกจดุยนืชดัเจน  

๖) ไมด่่วนสรุปความเชื่อของคนอื่น  ๗) ถา้มกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึ้น กใ็หเ้กิดขึ้นโดยอตัโนมตัิ โดยธรรมชาติ  

๘) ตอ้งเชื่อใจ ตอ้งใหเ้กยีรติซึง่กนัและกนั เอาใจเขามาใส่ใจเรา  ๙) เปิดโอกาสใหเ้ราไดใ้คร่ครวญพจิารณาถงึ

จดุยนืของเรา ๑๐) ทดลองขา้มวฒันธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๑๗ 

เวทสีานเสวนาเรือ่ง กระบวนการมีสว่นรว่มและแกไ้ขปญัหาโดยสนัตวิธิ ี

วนัที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๔๘  เวลา  ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น. 

ณ ป่าชมุชน (สมนุไพร) หมู่ที ่ ๔  ตาํบลท่าเรอื อาํเภอโคกโพธิ์  จงัหวดัปตัตานี 

โดย:    ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

โครงการพฒันาเครอืขา่ยภาคประชาสงัคมในการส่งเสริมและคุม้ครองสทิธมินุษยชน 

เพือ่สุขภาวะของบคุคลและชมุชน มลูนิธสิาธารณสุข 

 

 

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ี มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัโครงการพฒันาเครอืขา่ยภาคประชาสงัคม

ในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธิมนุษยชนเพือ่สุขภาวะของบคุคลและชุมชน มลูนิธิสาธารณสุข ไดจ้ดัใหม้เีวที

สานเสวนาเพือ่ฟ้ืนฟูความสมานฉนัทข์องชมุชน “กระบวนการสานเสวนาการมส่ีวนร่วมแกป้ญัหาของชมุชน” 

ขึ้นเพือ่ใชก้ระบวนการสานเสวนาในการแกไ้ขปญัหาขอ้ขดัแยง้ของชมุชนอย่างสนัต ิ 

จดุมุง่หมายของการจดัเวทสีานเสวนาในคร ัง้น้ีเพือ่แกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ระหว่างนิคมสรา้งตนเอง

อาํเภอโคกโพธิ์ ที่ถมที่รุกล ํา้เขา้ไปในเขตป่าชมุชน และชาวบา้นผูอ้าศยัประโยชนจ์ากป่าชมุชน  

วทิยากรสานเสวนาคือ ผศ.ดร. ปารชิาด สุวรรณบบุผา และคณะเดนิทางลงพื้นทีจ่รงิเพือ่เก็บขอ้มลู 

ศึกษาปญัหา เงือ่นไข ปจัจยัต่างๆ จากนัน้เชิญผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งเขา้ร่วมสานเสวนา ซึง่ประกอบดว้ยผูไ้ดร้บั

ผลกระทบจากปญัหาท ัง้สองฝ่ายคือเจา้หนา้ทีนิ่คมสรา้งตนเองอาํเภอโคกโพธิ์ และชาวบา้นท่าเรอื  นกักฎหมาย 

เจา้หนา้ทีส่าํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

การสานเสวนาเริ่มจากวทิยากรสานเสวนาคือ ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา กลา่วถงึวตัถปุระสงค์

ของการสานเสวนาในคร ัง้น้ี คือ เพือ่การมส่ีวนร่วมของชมุชน การศึกษาเงือ่นไข ฟ้ืนฟูความสามนฉนัท ์ และ

ส่งเสรมิขยายความสามนฉนัทใ์นอนาคต  จากนัน้บรรยายนาํกฎกตกิาของการสานเสวนา วทิยากรยงัเนน้ยํา้การ

ฟงัอย่างลกึซึ้ง  อย่างเปิดกวา้ง ใจกวา้ง เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทุกคนมศีกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษยเ์ท่าเทยีมกนั ตาม

หลกัเบื้องตน้ทีว่่า อยากใหค้นอื่นทาํอย่างไรกบัเรา เราก็ตอ้งทาํอย่างนัน้กบัเขาดว้ย 

ชาวบา้นและเจา้หนา้ทีต่่างชี้แจงเงือ่นไข ปจัจยัของแต่ละฝ่าย จนนาํไปสู่ขอ้สรุปทีว่่า ทางนิคมสรา้ง

ตนเองจะแจง้ขอ้มลูแก่ชาวบา้นทุกคร ัง้ และเหน็พอ้งทีจ่ะรกัษาป่าชมุชนไว ้ โดยขอนาํขอ้เรยีกรอ้งทีช่าวบา้นขอ

เลือ่นเขตลาํคลองใหห่้างออกมาราว  ๒  เมตรเพือ่ใหเ้ป็นที่ป่าชายเลนอนุบาลสตัวน์ํา้เขา้ที่ประชุมของนิคมสรา้ง

ตนเองก่อน 

หลงัจากเสรจ็สิ้นการสานเสวนาท ัง้ชาวบา้น และเจา้หนา้ทีนิ่คมสรา้งตนเองต่างร่วมรบัประทานอาหาร 

ซึง่นาํมาจากทรพัยากรธรรมชาติของป่าชมุชน กระบวนการสานเสวนาจงึเป็นการแกป้ญัหาโดยสนัตวิธิอีย่าง

แทจ้รงิ 

 

 

 



 

 ๑๑๘ 

สรุปผลการอบรม 

วตัถปุระสงค ์

๑. การมส่ีวนร่วมของชมุชน 

๒. ศึกษาเงือ่นไข ฟ้ืนฟูความสมานฉนัท ์

๓. ส่งเสรมิ ขยายความสมานฉนัทใ์นอนาคต 

 

นํากระบวนการเสวนาโดย ผศ. ดร.ปารชิาด สุวรรณบุบผา 

การสานเสวนา หมายถงึ การทีม่คีนตัง้แต่  ๒  คนขึ้นไป มเีหตผุลและเชื่อต่างกนั เชื่อว่าสิง่ที่ตนเอง

คิดดทีีสุ่ด  ถกูตอ้งที่สุด มาคุยกนั แลว้เราจะคุยกนัอย่างไรทีจ่ะไมใ่หท้ะเลาะกนั ผดิใจกนั ยงัเป็นมติรทีด่ีต่อ

กนั แมจ้ะมจีดุยนืต่างกนั แต่เราสามารถอยู่ดว้ยกนั ดงันัน้เราตอ้งมาคุยกนัดว้ยเหตดุว้ยผล คุยกนัอย่างมติร 

เพือ่ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตติลอดไป 

ความแตกต่างเป็นเรื่องปกต ิแต่ถา้เราเชื่อต่างกนั แลว้เราจะอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุขไดอ้ย่างไร 

ดงันัน้ถา้เรามคีวามคิดทีต่่างกนั เบื้องตน้เราตอ้งคิดก่อนว่า “ถา้เราอยากใหค้นอื่นทาํอย่างไรกบัเรา เราก็ตอ้งทาํ

อย่างนัน้กบัเขาดว้ย” 

 

หลกัและกฎกตกิาของการสานเสวนา 

๑. เราตอ้งใจกวา้ง เปิดใจรบัฟงั ฟงัอย่างลกึซึ้ง ฟงัอย่างต ัง้ใจ เพือ่เรียนรู ้เพราะแต่ละฝ่ายสามารถที่

จะมคีวามคิดต่างกนัได ้

๒. เราตอ้งเจรญิเติบโตดา้นความคิด เพือ่ทีจ่ะไดเ้ขา้อกเขา้ใจกนัมากขึ้น 

๓. ลดความรูส้กึ เหนือกว่า ตํา่กว่า หรอืดอ้ยกว่า แต่เราเท่าเทยีมกนั เสมอภาคกนัและเคารพซึง่กนั

และกนั 

๔. ปรบัสิง่ทีจ่ะพดูใหใ้กลเ้คียงกนั ไมว่่าจะเป็นระดบันโยบาย หรอืระดบัของรฐั 

๕. จะไมม่ใีครครอบงาํการสานเสวนา 

๖. เราตอ้งมสีตยิอมรบัความจรงิ ไมม่ทีฐิ ิ

๗. เราตอ้งมคีวามไวเ้น้ือเชื่อใจ ว่าเราไมใ่ช่ศตัรูกนัเราแค่มคีวามคิดที่แตกต่างกนัเท่านัน้เอง 

 

 ประเด็นในการสานเสวนา 

             ชาวบา้น ตาํบลท่าเรือ อาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี ไดข้อพื้นทีจ่าํนวน ๑๑ ไร่ จากนิคมสรา้ง

ตนเองอาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดัปตัตานี สาํหรบัเป็น “ป่าชมุชน” ของหมูบ่า้น  ปจัจบุนันิคมสรา้งตนเองฯไดม้กีาร

ไถเกลีย่ที่ดนิบรเิวณใกลเ้คียงและมแีนวโนม้ว่าจะล ํา้เขา้ไปในเขตป่าชมุชนดงักลา่วดว้ย  ชาวบา้นในพื้นทีจ่งึเกิด

ความวติกกงัวล อกีท ัง้ทางนิคมสรา้งตนเองฯกไ็ม่เคยแจง้ชาวบา้นเลยว่าจะใชพ้ื้นที่ส่วนที่กาํลงัไถเกลีย่น้ีทาํอะไร 



 

 ๑๑๙ 

ใชแ้ค่ไหน และตอ้งใชท้ี่บริเวณป่าชมุชนของชาวบา้นดว้ยหรอืไม ่จงึเป็นเหตใุหเ้กดิความไมเ่ขา้ใจกนัระหว่าง

ชมุชนกบันิคมสรา้งตนเองอาํเภอโคกโพธิ์ 

  

เหตผุลของชาวบา้น  

๑. ไมอ่ยากใหท้าํลายป่า 

- ป่าตรงน้ีมสีมนุไพร มผีกั  หากทาํลายป่าน้ีทกุอย่างกจ็ะหมดไป ไดต้น้ปลูกไมแ้ละสมนุไพรเพิม่อีก

หลายชนิด  นอกจากหมูท่ี ่ ๔  แลว้ยงัม ีหมู่ที ่  ๒ ,  ๓   จากตาํบลบาโกระ อาํเภอโคกโพธิ์ จงัหวดั

ปตัตานี และพื้นที่ใกลเ้คียงมาใชป้ระโยชนจ์ากป่าน้ีดว้ย 

- มมีะตูม พรกิไทย ว่านชกัมดลูก ผกัหวานป่า กะพอ้ กระจูด ตน้ไผ่ ชะมวง กาํแพง  ๗ ช ัน้ ย่านเอน็

มา้ ย่านลเิภา กระจูด เหด็เสมด็ และอกีมาก หากป่าตรงน้ีถกูทาํลาย ชาวบา้น ก็ตอ้งซื้อ บางอย่างหา

ยากและราคาแพง 

- ควรรกัษาป่าน้ีไวใ้หช้มุชนของเราไดใ้ชป้ระโยชน ์ใหลู้กหลานไดม้าดู มารูจ้กั 

- นอกจากตน้ไม ้สมนุไพรแลว้ ยงัมลีงิ งู เหลอืม กระรอก อยากจะอนุรกัษป่์าส่วนน้ีไวใ้หลู้กหลานได ้

ศึกษา อกีท ัง้ชาวบา้นกไ็ดใ้ชส้อย เลา้เป็ดขาดไมไ้ผ่ท่อนสองท่อน กม็าตดัเอาในป่าน้ีไดเ้พราะทกุคน

เป็นเจา้ของ เราตดัแต่ทีจ่าํเป็น แลว้เรากม็กีฎ มกีารปลูกป่าเพิม่เตมิดว้ย 

- ยอ้นไปประมาณ  ๓๐ ปีทีแ่ลว้ อดุมสมบูรณม์ากมจีระเขด้ว้ย ปจัจบุนักย็งัมโีพรงใหเ้หน็อยู่ สมควรจะ

อนุรกัษไ์วเ้ป็นป่าชายเลนดว้ย เมือ่ก่อนคลองกวา้งเกอืบ ๑๐๐ เมตร ทอดแหแค่หา้หก ครัง้ กไ็ดป้ลา

เกอืบ  ๒  ปีบ๊ ป่าน้ีเป็นทีเ่ดยีวที่มเีหด็เสมด็มากทีสุ่ด ชาวบา้นพอว่างจากตดัยางกม็าเก็บเหด็เสมด็ไป

ขาย กโิลละ  ๘๐ บาท เป็นรายไดเ้สรมิ 

- ไมเ่คยทาํประชาพจิารณ ์ป่าหมด ทีท่าํมาหากนิกห็มด  คนในหมู่ที ่ ๔ ไมเ่คยรูเ้รื่องทีเ่ปิดใหจ้องทีท่าํ

กนิเลย และตอนน้ีก็ยงัไมรู่ว้่าดุนป่า เพือ่ทาํอะไร อยากไดค้าํตอบทีช่ดัเจน 

 

เหตผุลของนิคมสรา้งตนเองอาํเภอโคกโพธิ์ 

๑. ไดร้บัคาํส ัง่จากส่วนกลางใหส้าํรวจพื้นทีเ่พือ่จดัสรรทีด่นิใหผู้ล้งทะเบยีนคนจน 

- สาํนกัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มกไ็มไ่ดเ้กี่ยวขอ้งไดม้อบอาํนาจใหท้างนิคมสรา้งตนเองฯดูแล  

แต่มขีอ้แนะนาํพวกว่าก่อนอื่นควรจะสาํรวจพื้นทีจ่รงิๆว่าบรเิวณทีต่อ้งการเก็บไวเ้ป็นป่าชมุชนจาํนวน

เท่าไหร่ ต ัง้เป็นคณะกรรมการ  แลว้ทาํหนงัสอืเป็นลายลกัษณอ์กัษรยืน่ความประสงคข์อเป็นป่าชมุชน 

ทีส่าํนกังานทรพัยากรฯ แต่ท ัง้น้ี ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของทีด่ว้ย วธิีทีด่ีทีสุ่ดคือลองเขา้

พบท่านนายอาํเภอโคกโพธิ์ แลว้นาํเสนอเรื่องราวเหลา่น้ี โดยใหท้างนิคมสรา้งตนเองฯไดร้บัทราบดว้ย

เพราะทีผ่่านมาทราบว่าทางชุมชนเองกย็งัไมไ่ดคุ้ยกนัแบบเป็นเรื่องเป็นราว 

-  เน่ืองจากส่วนกลางไดม้คีาํส ัง่ใหส้าํรวจพื้นทีนิ่คมทีว่่างเปลา่เพือ่ที่จะสรา้งทีอ่ยู่อาศยัใหก้บัผูท้ี่

ลงทะเบยีนคนยากจนไว ้ ซึง่ในเขตอาํเภอโคกโพธิ์มจีาํนวน  ๔๐๐ คน แต่ยงัไมไ่ดท้าํการคดัเลอืกว่า



 

 ๑๒๐ 

จะไดใ้ครจาํนวนกี่คน จงึจาํเป็นตอ้งส่งรายงาน อกีท ัง้พื้นที่ทีท่าํการไถเกลีย่ไปแลว้ตอนน้ีนัน้ก็เป็น

พื้นทีว่่างเปลา่จรงิๆและในส่วนของพื้นทีท่ีช่าวบา้นบอกว่าอยากเกบ็ไวใ้หเ้ป็นป่าชมุชนนัน้ ทางนิคม

สรา้งตนเองฯกย็งัไมไ่ดท้าํการไถเกลีย่และยงัไมไ่ดอ้ยู่ในแผนทีจ่ะทาํดว้ย ก็ยงัเหน็ความสาํคญัอยู่ 

เพราะเราทุกคนก็รูจ้กักนัด ีและยงัตอ้งพึง่พาอาศยักนัอีกในภายหนา้  

 

แนวทางในการแกไ้ข 

 

๑. นิคมสรา้งตนเองฯแจง้ขอ้มลูแก่ชาวบา้นทกุคร ัง้ก่อนจะทาํอะไร 

๒. ชมุชนตอ้งการใหท้างนิคมสรา้งตนเองฯรกัษาป่าบรเิวณน้ีไว ้

๓. เลือ่นเขตบรเิวณลาํคลองใหห่้างจากคลองอย่างนอ้ย  ๒   เมตร เพือ่เป็นป่าชายเลนอนุบาลสตัวน์ํา้ 

ทัง้น้ีผูแ้ทนจากนิคมสรา้งตนเองฯเหน็ดว้ยกบัขอ้ตกลงเบื้องตน้ท ัง้หมดแต่ขอนาํเรื่องไปหารอืในที่ประชมุก่อน 

แลว้จงึจะแจง้ใหแ้ก่ชาวบา้นทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๒๑ 

สานเสวนาชุมชนสมัพนัธ ์ “ความรุนแรงในสามจงัหวดัภาคใต:้ ปญัหาและทางออก” 

วนัที ่๒๘ - ๒๙ มนีาคม ๒๕๔๘  เวลา ๐๘. ๐๐ - ๑๖. ๓๐ น. 

ณ โรงแรมซเีอส จงัหวดัปตัตานี 

โดย   ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 

 

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ี มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขต

ปตัตานีไดจ้ดัใหม้กีารสานเสวนาชมุชนสมัพนัธ ์ “ความรุนแรงในสามจงัหวดัภาคใต:้ ปญัหาและทางออก”  อนั

เป็นกจิกรรมต่อเน่ืองจากการอบรมสานเสวนาในสองคร ัง้ก่อน คือ อบรมเพือ่เตรียมตวัเขา้สู่กระบวนการสาน

เสวนาใหแ้ก่ ขา้ราชการ ทหาร ตาํรวจ นกัวชิาการ ในวนัที ่  ๒๖ กมุภาพนัธ ์  ๒๕๔๘ และ อบรมใหก้บั ผูน้าํ

ศาสนา ผูน้าํชมุชน และผูน้าํนกัศึกษา ในวนัที ่ ๑๒  มนีาคม  ๒๕๔๘ จากนัน้นาํท ัง้สองกลุ่มมาร่วมการสาน

เสวนาในคร ัง้น้ี 

โดยไดร้บัเกยีรตจิากรศ. ผดุงยศ ดวงมาลา รองอธกิารบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขต

ปตัตานี เป็นประธานกลา่วเปิดงาน และม ีผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผาเป็นวทิยากรสานเสวนา 

วตัถปุระสงคข์องการสานเสวนาในคร ัง้น้ี คือ ๑) ทดสอบกระบวนการสานเสวนา   ๒) พดูถงึปญัหา

ของความขดัแยง้และความรุนแรง  ๓) ทราบแนวทางการเสรมิสรา้ง การลดปญัหาขดัแยง้ความรุนแรง  

          การสานเสวนาเริ่มจากกจิกรรมแนะนาํตวัเพือ่สรา้งความคุน้เคย และใหผู้เ้ขา้ร่วมสานเสวนาบอกความ

คาดหวงัของการเขา้ร่วมเสวนา จากนัน้ผศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบบุผาวทิยากรสานเสวนาไดบ้รรยายทบทวน

กระบวนการสานเสวนา ว่าสงัคมท ัว่ไปมคีวามหลากหลาย ทุกคนกค็ิดว่าสิง่ที่ตวัเองเป็น สิง่ทีต่วัเองเชื่อ เป็นสิง่ที่

ดทีีสุ่ด จงึทาํใหส้งัคมเกดิปญัหา วธิกีารสานเสวนาจงึสามารถทาํใหค้นคุยกนัไดอ้ย่างมคีวามสุขบนความ

แตกต่าง และว่าการสานเสวนาเป็นการฟงัอย่างลกึซึ้ง โดย ฟงัตวัเอง  ฟงัคนอื่น และฟงัความเงยีบเพือ่ใหเ้ขา้ใจ

ตนเอง จากนัน้ฝึกการฟงัและสะทอ้นความคิดโดยผ่านเรื่องเลา่ทีเ่ลา่โดยวทิยากรกลุม่ ต่อดว้ยการใหผู้เ้ขา้ร่วม

สานเสวนาตอบคาํถามเพือ่เชื่อมโยงไปสู่สาเหตุของปญัหาสถานการณ ์ความรุนแรง ที่เกดิขึ้น โดยผูเ้ขา้ร่วมสาน

เสวนาบางส่วนรูส้กึไมป่ลอดภยัเมือ่เกดิเหตุการณค์วามไม่สงบและไมส่ามารถจบักุมผูก้ระทาํได ้ ขา่วลอืต่างๆ 

และการเสนอขา่วของสือ่ทีบ่ดิเบอืน ส่วนการขาดขอ้มลูทีเ่พยีงพอ ขาดการมส่ีวนร่วมในการแกป้ญัหา และการมี

ความไมช่อบธรรมเกดิขึ้น คือสาเหตุของการทีท่าํใหส้ถานการณค์วามรุนแรงนัน้คงอยู่ 

ผูเ้ขา้ร่วมสานเสวนาไดร้ะดมความคิดในการหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหาความรุนแรง เริ่มจากปญัหา

การขาดขอ้มลูทีเ่พยีงพอ แกไ้ขโดยการทาํใหข้อ้มลูชดัเจน แยกผูก่้อการรา้ยออกจากผูบ้ริสุทธิ์ การกาํหนด

นโยบายดว้ยขอ้เทจ็จรงิ ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกบัอสิลามใหเ้ขา้ใจถ่องแท ้ควบคุมดูแลโรงเรยีนสอนศาสนาอสิลาม

หรอื ปอเนาะ ใหม้คีวามชดัเจนเพือ่ลดความหวาดระแวงเป็นตน้ 

ปญัหาการขาดการมส่ีวนร่วมทาํไดโ้ดยเลอืกเฉพาะกลุม่ที่ตอ้งการและมคีวามกลา้พอทีจ่ะใหข้อ้มลู มี

การตัง้เครอืขา่ยชาวบา้น รวมท ัง้เอาชนะใจมวลชนดว้ยการแสดงออกอย่างจรงิใจ ฯลฯ 



 

 ๑๒๒ 

ในปญัหาเรื่องการขาดความชอบธรรม ผูเ้ขา้สานเสวนาเหน็ว่ารฐัควรฟงัเสยีงประชาชนในพื้นที่ ใหม้ี

การบรกิารเบื้องตน้ทีเ่ท่าเทยีม ใหใ้ชก้ฎหมายนาํในการดาํเนินการต่าง และควรควบคุมอารมณ ์อดทนต่อการย ัว่

ยุเพือ่ดงึมวลชน 

สุดทา้ยผูเ้ขา้ร่วมสานเสวนาไดช่้วยกนัระดมความคิดเหน็ในการมส่ีวนร่วมในการแกไ้ขปญัหา โดย

ตอ้งการใหส้ือ่เสนอขา่วอย่างมจีรรยาบรรณ การจดัใหม้ค่ีายเยาวชนภาคฤดูรอ้นเพือ่ดงึเยาวชนใหห่้างไกลจาก

ปญัหาท ัง้เรื่องความไม่รุนแรง และยาเสพตดิ รวมท ัง้อยากใหส้นใจเรื่องชาตพินัธุ ์ ภาษา และวฒันธรรม ความ

แตกต่างเพือ่สรา้งความเขา้ใจ และลดช่องว่างในการสือ่สารเพือ่ความสงบสุขต่อไ 

 

สรุปผลการอบรม 

ผศ. ผดุงยศ ดวงมาลากล่าวเปิดงาน   

           มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรก์าํลงัดาํเนินการทีจ่ะใหม้สีถาบนัสนัติศึกษา ทีว่ทิยาเขตสุราษฏรธ์านี 

โดยเนน้เรื่องสนัตติามแนวทางพทุธ และจะวเิคราะหเ์จาะลกึแนวคิดของท่านพทุธทาส กบัการใชห้ลกัอสิลาม

เพือ่นาํไปสู่สนัตวิธิใีนวทิยาเขตปตัตานีส่วน และยงัจะขยายไปสู่วทิยาเขตหาดใหญ่ 

 

อาจารยป์ารชิาด สุวรรณบุบผา  

แนะนาํวตัถปุระสงคข์องการสานเสวนาในคร ัง้น้ี คือ ๑) ทดสอบกระบวนการสานเสวนา   ๒ ) พดูถงึ

ปญัหาของความขดัแยง้และความรุนแรง  ๓ ) ทราบแนวทางการเสริมสรา้ง การลดปญัหาขดัแยง้ความรุนแรง 

จากนัน้ทบทวนกระบวนการสานเสวนา ว่าสงัคมท ัว่ไปมคีวามหลากหลาย และทุกคนกค็ิดว่าสิง่ที่ตวัเองเป็น สิง่

ทีต่วัเองเชื่อ เป็นสิง่ทีด่ีทีสุ่ด จงึทาํใหส้งัคมเกดิปญัหา วธิกีารสานเสวนาจงึสามารถทาํใหค้นคุยกนัไดอ้ย่างมี

ความสุขบนความแตกต่าง 

 การสานเสวนาเป็นการฟงัอย่างลกึซึ้ง โดย ฟงัตวัเอง  ฟงัคนอื่น และฟงัความเงยีบเพือ่ใหเ้ขา้ใจตนเอง 

กฎของการสานเสวนาประกอบดว้ย ๑) ซือ่สตัยแ์ละจรงิใจต่อจดุยนื  ๒) ยอมรบัความแตกต่างหลากหลาย  ๓) 

มศีกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษยเ์ท่าเทยีมกนั  ๔) ถา้คุยในระดบัหลกัการ กจ็ะเอาหลกัการมาคุยกนั เพือ่

หลกีเลีย่งการพดูคนละเรื่องเดยีวกนั ๕) บอกจดุยนืชดัเจน ๖) ไมด่่วนสรุปความเชื่อของคนอื่น ๗) ถา้มกีาร

เปลีย่นแปลงเกดิขึ้น กใ็หเ้กดิขึ้นโดยอตัโนมตั ิ โดยธรรมชาต ิ๘) ตอ้งเชื่อใจ ตอ้งใหเ้กยีรติซึง่กนัและกนั เอาใจ

เขามาใส่ใจเรา ๙) เปิดโอกาสใหเ้ราไดใ้คร่ครวญพจิารณาถงึจดุยนืของเรา  ๑๐) ทดลองขา้มวฒันธรรม 

 

กจิกรรม “คดิอย่างไรกบัสิง่ที่รบัรู”้ 

จุดประสงค ์เพือ่ลาํดบัความคิด ทาํความเขา้ใจกบัความคิดของตนเอง 

เงือ่นไข วทิยากรกลุม่เลา่เรื่อง เมือ่เลา่จบแต่ละช่วงใหผู้เ้ขา้อบรมเขยีนความรูส้กึของตนเองหลงัจากไดฟ้งัลงใน

กระดาษทีแ่จกให ้ในภาษาที่ตวัเองถนดั 

 



 

 ๑๒๓ 

ขอ้ความที ่๑  มเีดก็หนุ่มคนหน่ึง เป็นคนน่ารกั เป็นทีร่กัของเพือ่น ๆ ของพ่อแม ่ เดก็คนน้ีเป็น

คนมนีํา้ใจ ฉลาด วนัหน่ึงขณะทีเ่ขาเดนิทางเพือ่นาํของเลน่ไปบรจิาคใหเ้ดก็กาํพรา้ กถ็กูเดก็คนหน่ึงซึง่อายุ ๑๔ 

ปีฆ่า 

ขอ้ความที ่๒  ทีเ่ดก็ชายอายุ ๑๔ ยงิกเ็พราะว่าตอ้งการทีจ่ะอวดเพือ่นในกลุ่ม ใหเ้หน็ว่าตวัเองเป็นคน

กลา้หาญ เพราะตอ้งการใหเ้ป็นทีย่อมรบัจากเพือ่น ๆ 

 ขอ้ความที ่  ๓  แมข่องเดก็ทีถู่กฆ่า เศรา้โศกมาก เพราะรกัลูก เดก็ทีเ่ป็นฆาตรกรกถ็ูกจบัได ้แมข่อง

เดก็กไ็ปร่วมฟงัการพจิารณาคดีทกุคร ัง้โดยไมพ่ดูอะไรเลย จนถงึวนัทีศ่าลไดต้ดัสนิจาํคุกเด็กคนน้ี แมข่องเดก็ที่

ถกูฆ่าไดไ้ปพดูกบัเดก็อายุ ๑๔ บอกว่า “ฉนัจะฆ่าเธอ”  

 ขอ้ความที ่๔ ต่อมา ผูห้ญงิคนน้ีกไ็ปเยีย่มเดก็ทีถ่กูจาํคุก ตลอดเวลา  ๓  ปีทีเ่ขาตอ้งไดร้บัโทษ แลว้ก็

พบว่าเดก็คนน้ีไมม่ญีาติไปเยีย่มเลย เติบโตมากบัแกงคข์า้งถนน มแีต่ผูห้ญงิคนน้ีซึง่เป็นแมข่องเดก็ที่ตายไป

เยีย่ม ซื้อของใชข้นมไปฝาก  

 ขอ้ความที ่ ๕   พอเดก็คนน้ีใกลจ้ะพน้โทษ เธอกรู็ว้่าเขาจะไปทาํมาหากนิอะไร ไมรู่ว้่าจะประกอบ

อาชพีอะไร ก็เลยหางานใหท้าํ แลว้ชวนไปอยู่ที่บา้น  

 ขอ้ความที ่  ๖  แปดเดอืนผ่านไป ขณะน้ีเดก็หนุ่มอายุ ๑๗ ย่างเขา้ ๑๘ หญงิที่เป็นแมก่คุ็ยกบัเดก็

หนุ่ม ว่า “เธอจาํไดไ้หมทีฉ่นับอกจะฆ่าเธอ” เดก็หนุ่มพยกัหนา้ “ฉนัไมต่อ้งการเหน็คนที่ฆ่าลูกฉนัอยู่บนโลกน้ี 

ฉนัตอ้งการใหเ้คา้ตาย ดว้ยเหตุน้ีฉนัจงึเอาตวัเธอมาอยู่ทีบ่า้นฉนั” เธอยิ้มใหเ้ดก็คนนัน้  

 ขอ้ความที ่  ๗ “ตอนน้ีฆาตกรไดจ้ากไปแลว้ เธอยงัอยากจะอยู่ทีน่ี่ต่อไปหรอืไม ่ หากเธอตอ้งการอยู่ 

ฉนัจะขอรบัเธอไวเ้ป็นลูก หากเธอไมว่่าอะไร” ในทีสุ่ดคุณแม่กม็ลูีกอกีคร ัง้ เดก็หนุ่มกไ็ดแ้ม่ทีเ่ขาไมเ่คยมมีา

ก่อนเลยในชวีติ  

 

ผลของกจิกรรม ทบทวนความคิด และความรูส้กึหลงัจากไดฟ้งัเรื่องเล่าจนจบ 

ไดย้นิขอ้ความที ่๑  บนัทกึว่า ....เศรา้ สลดใจ ชมุชนมปีญัหา อยากรูว้่าทาํไมถงึฆ่า 

ไดย้นิขอ้ความที ่ ๒  บนัทกึว่า ....สภาพแวดลอ้มไมด่ ีเด็กขาดความย ัง้คิด เดก็เสยีเพราะผูใ้หญ่ 

ไดย้นิขอ้ความที ่  ๓   บนัทกึว่า ....แมอ่าฆาตแคน้ ของใครก็รกั และห่วงใย ควรควบคุมอารมณ ์อย่ายดึตดิ 

ใหก้ระบวนการยุติธรรมดาํเนินการ  

ไดย้นิขอ้ความที ่  ๔  บนัทกึว่า ....(ไปเยีย่ม)ชื่นชมนํา้ใจแม ่ เริ่มเขา้ใจ เปิดใจกวา้ง สงสยัว่าไปเยีย่มทาํไม แม่

เปลีย่นใจ เดาใจไม่ถกู 

ไดย้นิขอ้ความที ่  ๕  บนัทกึว่า ....(พน้โทษ -ชวนไปอยู่บา้น) แมส่งสารเพราะเหน็ว่าไดร้บัโทษแลว้ สงสยัว่า

ทาํไมมาอยู่ดว้ย 

ไดย้นิขอ้ความที ่ ๖  บนัทกึว่า ....อาจถกูลา้งแคน้ ไมไ่วว้างใจแม ่แมเ่ตรยีมการฆ่า 

ไดย้นิขอ้ความที ่ ๗  บนัทกึว่า ....อโหส ิ

 

 



 

 ๑๒๔ 

ความรูท้ี่ไดจ้ากกจิกรรม 

 ๑. การฟงัอย่างลกึซึ้ง 

 ๒. แต่ละคนมคีวามคิดต่างกนัไปในแต่ละช่วงของเรื่อง 

 ๓. การฟงัขอ้มลูทีไ่มค่รบถว้น ด่วนปิดรบั หรอืด่วนสรุป ทาํใหไ้ดข้อ้เทจ็จรงิไมต่รงความจรงิ 

 ๔. ใคร่ครวญตามเน้ือเรื่อง ช ัง่ใจ เพราะเรื่องมโีอกาสหกัเห 

สาเหต ุสถานการณ์ ปญัหา ความรุนแรงที่เราเผชิญ 

คาํถามเพือ่เชือ่มโยงเขา้ไปสู่สาเหตขุองปญัหา 

คาํถามที ่๑ “ฉนัรูส้กึไมป่ลอดภยัเมือ่.....(สถานการณ)์” 

- เมือ่เขา้ใกลต้าํรวจ ทหารมาเกนิไป 

- อยู่กบัอีกกลุม่ทีถู่กมองว่าเป็นสายลบั 

- การเตอืนของเพือ่น 

- มกีารสรา้งกระแสความไม่ปลอดภยั 

- พยานขาดการดูแล ถกูขม่ขู(่เพราะขาดกาํลงัคน) 

- เหตุระเบดิ เจา้หนา้ทีถ่กูยงิ มเีหตฆุ่ากนัแต่จบัคนรา้ยไม่ได ้

- เวลาทีม่งีานใหญ่ เช่น งานอาหารพื้นเมอืงยะลา 

- เกดิเหตกุารณต่์างๆ เผาโรงเรียน เหตคุวามรุนแรงตามทีช่มุชน 

- สือ่ลงขา่วใหค้นเขา้ใจผดิว่าทกุเรื่องเกี่ยวขอ้งกบัความไมส่งบ 

- ผลประโยชนจ์ากยาเสพตดิ 

- รฐัไมส่ามารถแยกคนรา้ยออกจากผูบ้ริสุทธิ์ได ้

- รฐัขาดความจรงิใจในการแกป้ญัหา 

- ไมม่คีนบอกเบาะแส 

- สถานการณค์ลุมเครอื   

คาํถามที ่ ๒  “ตวัเรามส่ีวนในการทาํใหส้ถานการณ์ความไม่ปลอดภยันัน้คงอยู่หรอืไม ่อย่างไร” 

ไมม่ส่ีวนเกีย่วขอ้ง  มผูีต้อบจาํนวน  ๕ คน 

มส่ีวนเกีย่วขอ้ง  มผูีต้อบจาํนวน  ๔๕ คน 

สรุปสาเหตขุองสถานการณค์วามรุนแรง 

๑. ขาดขอ้มลูทีเ่พยีงพอ 

- แกป้ญัหาไม่ตรงจดุ 

- ขาดพยานหลกัฐานทีจ่ะดาํเนินคดไีด ้

- ไมย่อมรบัพื้นฐานของปญัหา และหาแนวทางแกไ้ข 

- ไมม่คีวามรูใ้นเรื่องทีเ่กดิขึ้นท ัง้หมด 

- ไมพ่ยายามสรา้งความเขา้ใจกบัชุมชน 



 

 ๑๒๕ 

- ไมต่ดิตามขอ้มลูขา่วสารอย่างจริงจงั 

- ระแวงมากเกนิไป 

- ชาวบา้นกลวัเจา้หนา้ทีร่ฐั 

- ขาดการตดิตามคด ีไมม่กีารสบืสวนสาเหต ุแยกสาเหตุคดี 

- น่ิงเฉยเสยี 

- ขาดหลกัประกนัดา้นความปลอดภยัทาํใหช้าวบา้นไมก่ลา้ใหข้อ้มลู 

- ขาดความเขา้ใจวถิชีวีติของชมุชน 

- สงัคมส่วนใหญ่รบัรูข้อ้มลูดา้นเดียว 

- สือ่ควรเสนอขอ้มลูที่ตรงจดุ 

 ๒. ขาดการมส่ีวนร่วมในการแกป้ญัหา 

- รฐัควรเปิดกวา้งเพือ่รบัฟงัความคิดเหน็ 

- ไมม่ส่ีวนร่วม ไมก่ลา้พดู เน่ืองจากกลวัเรื่องความปลอดภยั 

- เจา้หนา้ทีต่อ้งทาํตามหนา้ที ่หรอืคาํส ัง่ 

- ไมพ่ยายามสรา้งความเขา้ใจกบัชุมชน 

- ระแวงมากเกนิไป 

- น่ิงเฉยเสยี 

- ประชาชนไมม่ส่ีวนร่วมในการป้องกนัปราบปราม 

- ขาดความเขา้ใจซึง่กนัและกนั 

 ๓. มคีวามไมช่อบธรรมเกิดขึ้น 

- ไมซ่ือ่ตรงต่อหนา้ที่ 

- ไมข่ยายผลตดิตามคด ีเช่นคดคุีณสมชาย 

- ขาดโอกาสในการปฏบิตัติามหลกัศาสนาเมือ่ถกูคุมขงั 

- การจดัการปญัหาแบบเหวีย่งแห เช่น การอุม้ 

- ระแวงมากเกนิไป 

- ประชาชนไมม่ส่ีวนร่วมในการป้องกนัปราบปราม 

- ขาดความเขา้ใจซึง่กนัและกนั 

 

แนวทางในการจดัการกบัปญัหา 

๑. ปญัหาจากการขาดขอ้มลู จดัการดว้ย.... 

- ทาํขอ้มลูใหช้ดัเจนดว้ยการแยกแยะกลุม่ต่างๆใหช้ดัเจน 

- ผูป้กครองควรแสวงหาขอ้เทจ็จริง และไมพ่ดูในสิง่ทีไ่มรู่ ้

- กาํหนดนโยบายดว้ยขอ้เทจ็จรงิ 



 

 ๑๒๖ 

- ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกบัอิสลามอย่างถ่องแท ้

- ควบคุมดูแลโรงเรยีนสอนศาสนา(ปอเนาะ) ใหม้คีวามชดัเจน เพื่อลดความหวาดระแวงดา้นศาสนา 

- ใหข้อ้มลูทีก่ระจ่างกบัสงัคม 

- ใหโ้อกาสผูถู้กกลา่วหาไดใ้หข้อ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ 

 ๒. ปญัหาการขาดการมส่ีวนร่วม จดัการดว้ย.... 

- เลอืกเฉพาะกลุม่ที่ตอ้งการและมคีวามกลา้ทีจ่ะใหข้อ้มลู 

- สรา้งเครอืขา่ยชาวบา้นตามความสมคัรใจ 

- แสดงออกซึง่ความจรงิใจเพือ่เอาชนะใจมวลชน 

 ๓. ปญัหาจากการขาดความชอบธรรม จดัการดว้ย.... 

- เมือ่เกดิเหตุการณใ์หด้าํเนินคดตีามกฎหมาย 

- จดัใหม้กีารบรกิารเบื้องตน้ทีเ่ท่าเทยีม 

- รฐัควรฟงัเสยีงของประชาชนจาํนวนนอ้ยในพื้นที่ 

- ควบคุมอารมณ ์อดทนต่อการย ัว่ยุเพือ่ดงึมวลชน 

 

ประเด็นคาํถามจากผูเ้ขา้ร่วมสานเสวนา 

- ทาํอย่างไรชาวบา้นจงึจะเชื่อม ัน่ และหนัมาใหค้วามร่วมมอืกบัเจา้หนา้ที(่ชาวบา้นอยากบอกแต่ขาด

ความม ัน่ใจ) 

- จะใชส้ือ่ช่วยเสนอภาพสถานการณอ์ย่างที่เป็นจรงิไดอ้ย่างไร 

- เจา้หนา้ทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่หม้คีวามต่อเน่ือง และความสมคัรใจไดอ้ย่างไร 

 

กจิกรรมระดมความคดิ “เราจะมีสว่นร่วมแกป้ญัหาอย่างไรบา้ง” 

ผลของกจิกรรม 

- ไปเยี่ยมครอบทีสู่ญเสยี 

- จดัค่ายเยาวชนฤดูรอ้นใหก้บัเยาวชนระดบัรากหญา้ รวมท ัง้ผูต้ิดยาเสพตดิ ใหเ้ยาวชนเหน็คุณค่าของ

ตนองดว้ยการจดัสรรหนา้ที่รบัผดิชอบใหเ้หมาะกบัแต่ละคน 

- นกัศึกษาพรอ้มใหค้วามร่วมมอืช่วยแกป้ญัหา  

- จดัเวทสีาธารณะเพือ่สือ่สารกบัสงัคมใหเ้ขา้ใจสถานการณ์ 

- สือ่มวลชนควรนาํเสนอขา่วอย่างมจีรรยาบรรณ และสมัภาษณแ์หลง่ขา่วอย่างมสีมดุล 

- เมือ่ตอ้งสงสยันกัศึกษา อยากขอใหแ้จง้กบัอาจารยผู์ดู้แลรบัผดิชอบ 

- ไมล่ะเลยเรื่องชาตพินัธุ ์ภาษา และวฒันธรรม ความแตกต่างทาํใหส้ือ่สารกนัไมเ่ขา้ใจ 

- มกีารปฐมนิเทศขา้ราชการ จดัพมิพเ์อกสาร และจดัการเรยีนการสอนภาษา 

- หากเจา้หนา้ทีไ่มสุ่ภาพขอใหแ้จง้ไปยงัตน้สงักดั 



 

 ๑๒๗ 

ความเขา้ใจและการเตรยีมตวัที่เหมาะสมเพือ่เขา้สูก่าร “สานเสวนา” (Dialogue) 

วนัที ่๑๒ มนีาคม  ๒๕๔๘ เวลา  ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น. 

ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 

โดย ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัติวธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 

 

 ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ี มหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบั  มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขต

ปตัตานีไดจ้ดัใหม้กีารอบรมเรื่องความเขา้ใจและการเตรยีมตวัทีเ่หมาะสมเพือ่เขา้สู่การ “สานเสวนา” 

(Dialogue)ขึ้นในวนัที ่ ๑๒   มนีาคม   ๒๕๔๘ ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยาเขตปตัตานี เพือ่ให ้

นกัวชิาการ ขา้ราชการ ทหาร ตาํรวจ ไดท้าํความรูจ้กั และเรยีนรูก้ระบวนการสานเสวนา เพือ่ใหส้ามารถนาํไป

ถ่ายทอด ตลอดจนใชใ้นการปฏบิตัิหนา้ที ่เพือ่สรา้งความสมานฉนัทใ์นสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 ผศ. วรวทิย ์ บารู รองอธกิารบดฝ่ีายพฒันานกัศึกษาและชมุชน มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ วทิยา

เขตปตัตานี ใหเ้กยีรติเป็นประธานกลา่วเปิดงาน  จากนัน้ รศ. ดร. โคทม อารยีา ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาและ

พฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิลเลา่ถงึความเป็นมาของศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีว่าเกดิจากการรเิริ่มของ

ศาสตราจารยเ์กยีรติคุณนายแพทยพ์รชยั มาตงัคสมบตั ิ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัมหดิล ในการนาํความรูด้า้น

ต่างๆ อาท ิดา้นสงัคม รฐัศาสตร ์มารบัใชส้งัคม โดยเฉพาะการแกไ้ขปญัหาความรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดน

ภาคใต ้โดยมผีศ. ดร. ปาริชาด สุวรรณบุบผา เป็นวทิยากร 

 จดุมุง่หมายของการอบรมในคร ัง้น้ี เพือ่เผยแพร่ความรูเ้รื่องกระบวนการสานเสวนา หรอื Dialogue 

ใหแ้ก่ เจา้หนา้ที ่ขา้ราชการ ทหาร ตาํรวจ ตลอดจนนกัวชิาการ ทีท่าํงานในพื้นทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ให ้

ไดน้าํความรูค้วามเขา้ใจไปเผยแพร่ และประยุกตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานในชมุชน 

 ท ัง้น้ีประธานไดใ้หค้วามเหน็ว่าขา้ราชการควรเป็นผูท้าํความรูจ้กักบัทฤษฏก่ีอนทีจ่ะนาํไปเผยแพร่ใน

ภาคปฏบิตัิกบัชาวบา้นและชมุชน และเชื่อว่าการสานเสวนาจะเป็นหน่ึงในวธิกีารลดปญัหาความรุนแรง และนาํ

ความสนัตสุิขกลบัคืนมา 

 การอบรมเริ่มจากกจิกรรมแนะนาํตวัเพือ่ใหผู้เ้ขา้อบรมไดส้รา้งความคุน้เคยสนิทสนม จากนัน้ ผศ.ดร. 

ปารชิาด สุวรรณบบุผา วทิยากรไดบ้รรยายกระบวนการสานเสวนา ว่าเป็นการฟงัอย่างลกึซึ้ง  เริ่มจากฟงัตวัเพือ่

หาความหมาย  แลว้ฟงัคนอื่นเพือ่ใหโ้อกาสคนทีค่ิดต่างกนั   เชื่อต่างกนัไดเ้ปิดออกมาสือ่ความหมาย  จากนัน้

ฟงัความเงยีบ    เพือ่ฟงัผลของการฟงั ทีเ่กดิกบัตนเองและผูอ้ื่น เพือ่หาความหมาย ว่าคนอื่นเขาตอ้งการสือ่สาร

อะไร   พรอ้มๆกบัฟงัตนเองว่าตนเองตอ้งการอะไร  ตอ้งการบอกใหค้นอื่นรูไ้ดอ้ย่างไร 

 ผูเ้ขา้อบรมไดพ้ดูคุยแลกเปลีย่นประสบการณก์ารทาํงานในพื้นที่ พรอ้มท ัง้ปญัหา ขอ้จาํกดั เงือ่นไข

ปจัจยัต่างๆ รวมท ัง้ขอ้เสนอแนะอนัจะนาํไปสู่การลดความขดัแยง้ และเพิม่ความเขา้ใจต่อไป   

 

 

 

 



 

 ๑๒๘ 

สรุปผลการอบรม 

กล่าวเปิดงานโดย ผศ. วรวิทย ์ บารู รองอธิการบดี 

ผูซ้ึง่ทาํงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ขา้ราชการควรไดม้ารูท้ฤษฎก่ีอน ก่อนจะไปที่ประชาชน วนัน้ีเป็นการ

แลกเปลีย่นเรียนรูป้ระสบการณ์ของผูท้ีท่าํงานในพื้นที ่ เพือ่ทีจ่ะไดห้าทางการแกไ้ขร่วมกนั มเีป้าหมายสุดทา้ยก็

คือความสนัติสุขของผนืแผ่นดนิ  

 

อาจารยโ์คทม อารยีา 

  สถาบนัวชิาการเป็นส่วนหน่ึงของสงัคม  ตอนน้ีสงัคมกาํลงัประสบกบัปญัหาความรุนแรง มหาวทิยาลยั

ไมม่คีวามสามารถในเรื่องของการดูแลความปลอดภยัหรอืรกัษาความสงบ แต่มหาวทิยาลยัมคีวามรูบ้างดา้น 

เช่นทางดา้นสงัคม ทางดา้นรฐัศาสตร ์หรอือื่นๆ จงึใชเ้รื่องของความรูม้าปฏบิตั ิ 

 

ผศ. ดร. ปารชิาด  สุวรณบุบผา 

ปจัจบุนัโลกมคีวามแตกต่างหลากหลาย แลว้ความแตกต่างหลากนาํไปสู่ความทีไ่มเ่หมอืน คนไม่

สามารถหลกีเลีย่งความแตกต่างหลากหลายได ้ จงึตอ้งคิดว่าทาํอย่างไรทีจ่ะอยู่ท่ามกลางความแตกต่างนัน้อย่าง

สงบสุข กระบวนการสานเสวนากเ็ป็นหน่ึงในทางเลอืก 

 สานเสวนา มาจากภาษาองักฤษว่า  Dialogue รศ. ดร. โคทม อารยีา  นพ. ประเวศ วะส ีและสถาบนั

พระปกเกลา้   ใหค้วามหมายว่า “การสานเสวนา”  คือ การพดูคุยและร่วมมอืกนัดว้ย   

ทฤษฎสีานเสวนาของเดวดิ โอหม์  คือการปลอ่ยใหเ้กดิการลืน่ไหลของความหมาย  ทีเ่กดิจากการฟงั

อย่างลกึซึ้ง    เรามคีวามคิดเป็นของตวัเอง เพราะฉะนัน้เวลาที่เราคิดจะมคีวามหมายทีค่นอื่นอาจไมเ่ขา้ใจ  เราจงึ

ตอ้งหาโอกาสใหค้นทีค่ิดต่างกนั  เชื่อต่างกนัมาสือ่ความหมาย  โดยไมม่กีาํแพงกัน้ความหมายของอกีคนหน่ึงที่

เปิดออกมาพยายามสือ่ใหเ้ราฟงั  เรยีกว่า การฟงัอย่างลกึซึ้ง     คือ ฟงัตวัเพือ่หาความหมาย  เสรจ็แลว้เราฟงั

คนอื่น  จากนัน้กฟ็งัความเงยีบหรอืฟงัผลของการฟงั  

           ทฤษฎสีานเสวนาของ ลโีอนารด์  สวดิเลอร ์   คือ  การที่คนสองคนหรอืสองกลุม่ที่เชื่อต่างกนั  แลว้

มาร่วมเสวนากนั   สนทนากนัเพือ่ 

หน่ึง เพือ่เรียนรู ้ เรยีนรูว้่าเขามนิีสยัอย่างไร มคีวามเชื่ออะไร  อย่างไร  วฒันธรรมทางศาสนาของเขา

เป็นอย่างไร  การเรียนรูเ้ริ่มตน้จากการยอมรบัว่าเรามคีวามแตกต่างกนั   

สอง  เจริญเตบิโต   เจรญิเติบโตทางความเขา้ใจ  ความเหน็อกเหน็ใจ  หมายความว่าตวัเราไมเ่คยอยู่

ในสถานการณอ์ย่างน้ี   เราจะไมม่ทีางรูว้่าทาํไมเขาตดัสนิใจอย่างนัน้  แต่ถา้ไดฟ้งัเขา  ใหเ้ขาไดพ้ดู  แลว้เราไป

ร่วมในสถานการณอ์ย่างน้ี  เราจะเขา้ใจเขามากขึ้น   

สาม จะเกดิการเปลีย่นแปลง   ถา้เราจรงิใจซึง่กนัและกนั  เรามาฟงัว่าทีค่ิดอย่างน้ี  ทาํอย่างน้ีเพราะเขา

มเีงือ่นไขใดบบีบงัคบัใหเ้ขาทาํแบบน้ี  เสรจ็แลว้ถา้เราฟงั  เราจะเขา้ใจมากขึ้นแลว้อคติทีเ่รามอียู่แลว้  เราตดัสนิ

เขาแบบน้ีจะทาํใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในใจเราได ้  มนัอาจจะเปลีย่นแปลงจากเลก็ๆนอ้ยๆไปจนถงึ

เปลีย่นแปลงมาก  จนเหน็ใจเขาหรอืพฒันาจนเป็นพวกเดยีวกบัเขา 



 

 ๑๒๙ 

ระดบัของการทาํสานเสวนา  

 ๑.   ระดบัทฤษฎ ีคือระดบัคาํสอน เช่น   จดุหมายสูงสุดของอสิลาม  คือการไดอ้ยู่กบัพระเจา้ ศาสนา

พทุธเชื่อในนิพาน   

  ๒. ระดบัประสบการณ์  เช่น ชาวบา้นไปทาํบญุปลอ่ยปลา  ชาวมสุลมิไปละหมาดเสรจ็แลว้เขารูส้กึ

อย่างไร   

  ๓. ระดบัชวีติ  จะมปีญัหาเป็นตวัต ัง้   เช่น เราอยู่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้   มคีนตายทกุวนั  เรา

กาํลงัอยู่ในวกิฤตเิดยีวกนั  อยู่ภายใตป้ญัหาเดยีวกนั เราจะใชก้ารสานเสวนา  เพือ่หาทางลดความรุนแรงโดยเอา

ปญัหาเป็นตวัต ัง้  

 

กฎของการสานเสวนา 

 ขอ้ท ี ๑.   เปิดใจฟงัสิง่ทีต่่างจากเราได ้  เริ่มตน้จากความคิดว่า สิง่ทีต่นคิด  สิง่ทีต่นเป็นนัน้ดทีีสุ่ด  

แต่จะเปิดใจเพือ่เรียนรูค้วามแตกต่าง  เพือ่เติบโตไปดว้ยกนั 

 ขอ้ที ่ ๒.  หลกีเลีย่งการครอบงาํซึง่มอีกีฝ่ายใหญ่  อกีฝ่ายหน่ึงดอ้ยกว่า   ตอ้งละลายความคิดนัน้  

แลว้คิดว่า  เขากเ็ป็นคนเหมอืนเรา มศีกัดิ์ศรีความเป็นมนุษยเ์หมอืนกนั  เท่าเทยีมกนั ขณะเดียวกนัก็ตอ้งลด

ปมดอ้ยของตวัเองดว้ย  เพือ่บอกตวัเองว่า  ตวัเราไมม่ปีมดอ้ย เป็นคนกลุม่นอ้ย  เป็นผูอ่้อนดอ้ยในทางสงัคม  

เราจะเคารพซึง่กนัและกนั  จะกา้วพน้ความแตกต่างทุกรูปแบบ   

 ขอ้ที ่๓.  ผูท้ีเ่ขา้ร่วมสานเสวนา  ตอ้งเตม็ใจเขา้ทาํการสานเสวนา หลกีเลีย่งการยอมรบัอย่างไมจ่รงิใจ   

 ขอ้ที ่๔.  พดูในระดบัเดยีวกนั บางคร ัง้เรามปีญัหาเพราะว่าเราพูดกนัคนละระดบั   

ขอ้ที ่๕.  บอกจดุยนืของตวัเองเพือ่ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละเขา้ใจจดุยนืของผูอ้ื่น  

ขอ้ที ่ ๖. ไมด่่วนสรุปความเชื่อและจดุยนืของผูอ้ื่น หลกีเลีย่งอคต ิ คือตดัสนิก่อนทีจ่ะไดย้นิเขาพดู

ท ัง้หมด 

ขอ้ที่ ๗. ทาํดว้ยความเสมอภาค การเปลีย่นแปลงตอ้งเกดิขึ้นโดยอตัโินมตัิ จากความเสมอภาคความ

สมคัรใจ    

ขอ้ที ่๘. ตอ้งมคีวามไวเ้น้ือเชื่อใจ  ถา้เราทาํการสานเสวนาเพือ่ลว้งความลบัอกีฝ่าย  เพือ่จดุประสงค์

บางอย่าง  อย่างน้ีเป็นอนัตรายอย่างยิง่  และจะไม่ไดร้บัความร่วมมอือกีเลย   

ขอ้ที่ ๙. กลา้พอทีจ่ะวจิารณค์วามคิด  ความเชื่อของตนเอง / กลุ่มตนเอง   

ขอ้ที่ ๑๐. ลองกา้วขา้มวฒันธรรมเพือ่ใหเ้กดิความเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่น 

 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้อบรม 

- ตอ้งเลอืกขอ้มลูก่อนจะนาํไปใช ้

- แนวคิดในเรื่องของการเขา้ใจผูอ้ื่น เขา้ใจหลกัการของผูอ้ื่น เขา้ใจแนวความคิดของผูอ้ื่นเป็น

แนวความคิดทีด่ีแต่จะกรอบจาํกดัอยู่ทีอ่าจจะทาํไดเ้ฉพาะผูท้ีม่คีวามสนใจในเรื่องนัน้โดยตรง  แต่ใน

ระดบัประชาชนนัน้ทาํไดอ้ย่างจาํกดั 



 

 ๑๓๐ 

- ในแงข่องประชาชน ความคิดความเชื่อส่วนหน่ึงไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้ เขามผูีน้าํของเขาอยู่ ไมใ่ช่

ทาํไมไ่ดแ้ต่จะตอ้งใชเ้วลานาน 

- ความแตกต่างแต่ไม่แตกแยก ความหลากหลายคือความสวยงาม ความคิดเหน็ที่แตกต่างคือความ

เมตตาและความโปรดปราน พลงัของศาสนาในทกุวนัน้ีกาํลงัอ่อน ถา้ทุกคนหนักลบัมาสู่ศาสนาของ

ตนเองยดึเป็นแนวปฏบิตัิ โลกจะกลบัสนัติ 

- เกดิลทัธใิหม่  คือ โลกาภวิตัน(์ในเชงิลบ) ลทัธิใหม่เขา้มาทาํลายจรยิธรรม วฒันธรรม พลงัศาสนาที่

อ่อนอยู่แลว้สูไ้ดย้ากมาก 

- พลงัศาสนาพทุธตอนน้ีอ่อน เพราะเรามองไมเ่หน็คุณค่าเรามองค่าวตัถ ุเราคิดในเรื่องวตัถเุดก็ๆจะถกู

หลอ่หลอมดว้ยวตัถ ุลทัธใิหม่ตรงน้ีจะกลบัมากลบัมาทาํลาย โดยทีเ่รามองไมเ่หน็ เรามองเหน็แต่ศตัรู

ตวัอื่นแต่ศตัรูตวัน้ีเรามองไมเ่หน็ 

- ปญัหา ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นไปไดไ้หมทีจ่ะใชก้ารธรรมยาตรา  

- การพบันกสนัตภิาพถอืว่าเป็นธรรมยาตราหรอืไม่ 

- สะพานมติรภาพก่อนเพือ่นาํไปสู่การสานเสวนา 

                      หน่ึง     ข ัน้รูจ้กั ปญัหาคือเรารูจ้กักนัไมจ่รงิพอ ทาํใหม้คีวามระแวงต่อกนั   

            สอง      เราเขา้ใจกนั เป็นเน้ือเดยีวกนั 

            สาม      การเอื้ออาทรซึง่กนัและกนั    

- ตาํรวจไมไ่ดท้าํรุนแรง  

- สนบัสนุนในกฎขอ้ที ่๕  ในการตรวจคน้บา้นผูต้อ้งสงสยัควรแนะนาํตวัเองว่าเป็นใครมาจากไหนมาทาํ

อะไร   

- หวัใจของการสานเสวนาคือกฎขอ้ที ่๑ การเปิดใจกวา้ง ถา้ไมเ่ปิดใจกวา้งจะทาํการสานเสวนาไม่ได ้

- นอกจากฎขอ้ที ่๒ แลว้ตอ้งเพิม่กฎขอ้ที ่๔ พดูคนในระดบัเดยีวกนั หลกัของการนาํเสนอ  ส่งสมัฤทธิ์

ผลของการเสวนา   

- ถา้ในระดบัชาวบา้น ใชค้าํว่าสานเสวนาจะดูยากไปเรยีกว่าเวทชีาวบา้นไดห้รอืไม่ 

- ขอ้ที ่๑๐  ถา้เราทาํไดจ้ะดีทีสุ่ด  แต่ถา้ทาํเพือ่ความกลมกลนืมนัจะเป็นอนัตราย  

- กฎ ๑๐ ขอ้ของการสานเสวนานัน้ยากและดูเป็นอดุมคตเิกนิไป 

- ควรปรบัความหมายของการสานเสวนาใหง้า่ยขึ้นเพือ่สือ่กบัชาวบา้น เช่น การบรหิารความขดัแยง้ใน

การแกป้ญัหาต่างๆ  เอาความรูใ้ห ้ 

- มสุลมิ  เรยีกคือว่า สภาซูรอ (การประชมุ)   

- เสนอในเรื่องภาษา เคยลงไปทาํงานใหช้าวบา้น ในการทาํงานวฒันธรรมเดมิในบา้นเรา อาจจะเขา้ใจผดิ  

เช่น  กรณีการมส่ีวนร่วม มกีารเสวนากนับอ่ยๆ มนัเรื่องของฉนัมนัเกี่ยวอะไรดว้ย เรื่องของขอ้เกา้  

คุณภาพใหม่  สรา้งวฒันธรรมใหมใ่นมติสิงัคม ว่าเราใจกวา้ง จดุอ่อนของเรากม็ ีทาํไมจะตอ้งไปฟงั

มากนกั  สิง่ทีเ่ราเองตอ้งมมีติิ  



 

 ๑๓๑ 

ความเขา้ใจและการเตรยีมตวัที่เหมาะสมเพือ่เขา้สูก่าร “สานเสวนา” 

วนัที่    ๒๖  กมุภาพนัธุ ์  ๒๕๔๘ เวลา  ๐๘. ๐๐-๑๖. ๓๐ น. 

ณ  หอ้งฟาฎอนี โรงแรมซเีอส จงัหวดัปตัตานี 

โดย:   ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล และมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 

 

ศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล ร่วมกบัมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขต

ปตัตานี ขึ้นในวนัที ่ ๒๖  กมุภาพนัธุ ์  ๒๕๔๘ หอ้งฟาฎอนี โรงแรมซเีอส จงัหวดัปตัตานี เพือ่เป็นการมุง่

เผยแพร่ เสรมิสรา้งความเขา้ใจกระบวนการสานเสวนา เพือ่นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการจดัการปญัหาความขดัแยง้ 

วตัถปุระสงคข์องการสานเสวนาในคร ัง้น้ี คือการเรียนรูก้ระบวนการสานเสวนา    โดยม ีผศ.ดร. ปาริ

ชาด สุวรรณบุบผาจากศูนยศึ์กษาและพฒันาสนัตวิธิ ีมหาวทิยาลยัมหดิล เป็นวทิยากรสานเสวนา  

การสานเสวนาเริ่มจากกจิกรรมแนะนาํตวัเพือ่สรา้งความคุน้เคย ผศ. ดร. ปารชิาด สุวรรณบุบผา

วทิยากรไดบ้รรยายกระบวนการสานเสวนา ว่าเป็นการฟงัอย่างลกึซึ้ง  เริ่มจากฟงัตวัเพือ่หาความหมาย  แลว้ฟงั

คนอื่นเพือ่ใหโ้อกาสคนทีค่ิดต่างกนั   เชื่อต่างกนัไดเ้ปิดออกมาสื่อความหมาย  จากนัน้ฟงัความเงยีบ    เพือ่ฟงั

ผลของการฟงั ทีเ่กดิกบัตนเองและผูอ้ื่น เพือ่หาความหมาย ว่าคนอื่นเขาตอ้งการสือ่สารอะไร   พรอ้มๆกบัฟงั

ตนเองว่าตนเองตอ้งการอะไร  ตอ้งการบอกใหค้นอื่นรูไ้ดอ้ย่างไร 

 จากนัน้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมแบง่กลุม่ทาํกจิกรรมร่วมกนั เพือ่สรา้งความสามคัคี ความร่วมมอืในการแกไ้ข

ปญัหา อปุสรรค และคน้หาศกัยภาพของตนดว้ยการระดมความคิดวางแผนงาน ในการทาํสานเสวนา  

 ท ัง้น้ีผูเ้ขา้อบรมไดพ้ดูคุยแลกเปลีย่นประสบการณก์ารทาํงานในพื้นที ่ พรอ้มท ัง้ปญัหา ขอ้จาํกดั 

เงือ่นไขปจัจยัต่างๆ รวมท ัง้ขอ้เสนอแนะอนัจะนาํไปสู่การลดความขดัแยง้ และเพิม่ความเขา้ใจต่อไป   
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