
 

                       
      

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

  ขอเสนอเบื้องตน 
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 เวที 

 
1 กันยายน 2559 

 

ขอเสนอเบื้องตน 
 

3 เวที  
 

ของครูผูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจังหวัดชายแดนใต 
 

ตอการพูดคุยสันติภาพระหวางรัฐบาลไทยและมาราปาตานี 
 

วันท่ี 2 กันยายน 2559 
 

โดย 
 

สํานกังานการศึกษาเอกชนและสภาประชาสังคมชายแดนใต 
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ขอเสนอเบื้องตน 

จาก 3 เวที ของครผููสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจังหวัดชายแดนใต 

ตอการพูดคุยสนัติภาพ ระหวางรัฐบาลไทยและมาราปาตาน ี

วันที่ 2 กันยายน 2559 

 

วัตถุประสงค 

 

 ขอคิดเห็นและขอเสนอเหลาน้ี เกิดขึ้นจากโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ความหวัง ความกังวล และการ

หนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ” สําหรับครูผูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจังหวัดชายแดนใต โดยไดรับการ

สนับสนุนจากสํานักงานการศึกษาเอกชนและสภาประชาสังคมชายแดนใตเพ่ือดําเนินการจัดเวทีประชุมเชิง

ปฏิบัติการในจังหวัดชายแดนใตต้ังแตวันที่ 18 สิงหาคม 2559 - 9 กันยายน 2559 ในจังหวัด ปตตานี ยะลา 

นราธิวาส และสงขลา จํานวนทั้งสิ้น 3 เวทีจาก 12 เวที โดยมีผูเขารวม 1,250 คน กระบวนการของการจัดเวทีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแบงออกเปนสองชวง คือ การหนุนเสริมองคความรูดานกระบวนการสันติภาพในจังหวัด

ชายแดนใตและการนําขอคิดเห็นและขอเสนอความตองการจากบุคคลากรภาคการศึกษาที่จําเปนตองเขามามีสวน

รวมในกระบวนการสันติภาพ ภายใตหวงเวลานับต้ังแตเกิดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใตรวมระยะเวลากวา 12 

ป และ 3 ปที่กระบวนการพูดคุยสันติภาพอยางเปนทางการไดเริ่มตนขึ้น เน่ืองจากครูมีความใกลชิดกับผูคนใน

พ้ืนที่ สามารถหยิบยกขอคิดเห็น ความตองการ ของผูคนไปยังคูขัดแยงเพ่ือกําหนดนโยบายใหมีความสอดคลองกับ

ภาคประชาชน  

  

เปดขอเสนอเบื้องตนของครูผูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาจังหวัดชายแดนใต 

 

ขอเสนอเหลาน้ีไดจาก “ความกังวล ความคาดหวัง และการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ” ของ

ครูผูสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา/โรงเรียนปอเนาะจังหวัดชายแดนใต กวา 300 คน จากจังหวัด ปตตานี 

ยะลาและนราธิวาส ซึ่งไดมีการประมวลมาอยางรอบดาน โดยไดสะทอนถึง ความกังวล ความหวัง 6 ดาน และการ

ดําเนินการที่เปนรูปธรรมในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ ดังน้ี  
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ความกังวลตอกระบวนการสันตภิาพ 

 

1.การพูดคุยสนัติภาพ  

.1 1 การพูดคุยสันติภาพยังมีความไมตอเน่ือง ไมชัดเจน ไมโปรงใส และยังไมมีความเขาใจที่ตรงกันในทุกระดับ 

1.2 ทุกฝายยังไมมีความจริงใจตอกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 

1.3 มีความไมชัดเจนหรือไมมีคนกลางในการพูดคุยสันติภาพ 

1.4 ฝายรัฐและฝายขบวนการไมมีการปฏิบัติตามขอตกลง ทําใหการพูดคุยยังไมบรรลคุวามคาดหวัง 

1.5 มีความกังวลวาประชาชนจะตกเปนเครื่องมือคูขัดแยงในการพูดคุยสันติภาพ 

2. ความม่ันคงปลอดภัย  

2.1 การสรางสถานการณความรุนแรงจะเพ่ิมมากขึ้นจากฝายขบวนการขณะที่การใชกําลังจากรัฐอาจเกินขอบเขต  

2.2 ความไมปลอดภัยของทุกฝายที่สนับสนุนและไมเห็นดวยกับกระบวนการสันติภาพ 

2.3 การไมแสดงความรับผิดชอบตอสถานการณความรุนแรงจากฝายทีก่อความรุนแรง 

2.4 มีความกังวลตอการสรางพ้ืนที่ปลอดภัยวาจะไมเกิดขึ้น 

2.5 กังวลตอการที่มีดานตรวจมากซึ่งอาจทาํใหประชาชนตกเปนเปาของความรุนแรง 

3. สิทธิ เสรภีาพและกระบวนการยุติธรรม 

3.1 ยังมีความกังวลตอการแสดงออกของผูเห็นตางวามีเสรีภาพมากนอยแคไหน เพียงไร 

3.2 การเลือกปฏิบัติของเจาหนาที่ยังคงมีอยู 

3.3 กระบวนการยุติธรรมยังคงมีความเหลือ่มล้ํา 

4. การเมืองและการปกครอง 

4.1 การใชการปกครองที่ไมสอดคลองวิถีชีวิตของประชาชน 

4.2 กังวลตอการใชอํานาจแบบเผด็จการในระยะยาว  

5. การทํางานขับเคลื่อนของภาคประชาชนและการเขาถึงองคความรูดานสันติภาพ   

5.1  การไมรับฟงเสียงของประชาชนและกลุมตางๆ ที่ไมฝกใฝฝายใด  

5.2  มีความกังวลตอการที่ประชาชนจะไมรวมมือในกระบวนการสันติภาพ 

5.3  ประชาชนจํานวนมากไมทราบถึงรากเหงาความขัดแยงที่ชัดเจน 

5.4  ประชาชนจํานวนมากยังขาดความรูความเขาใจเรื่องขององคความรูในกระบวนการสันติภาพ 

6.  ประเด็นทีเ่ก่ียวของกับการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

6.1  มีความกงัวลวารัฐจะมองโรงเรียนเอกชนในแงลบ โดยเฉพาะการปลูกฝงความคิดที่ไมถูกตอง 

6.2  หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนายังไมสอดคลองกับวิถีการดําเนินชีวิต 
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ความคาดหวังตอกระบวนการสันตภิาพ 

 

1.การพูดคุยสนัติภาพ  

1.1 การยอมรับกติกาในการพูดคุยของรัฐบาลและฝายเหน็ตางที่ทําใหประชาชนมีความเช่ือมั่นตอกระบวนการ

สันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1.2 คูขัดแยงแสดงออกในเรื่องความตองการสันติภาพที่เปนรูปธรรม 

1.3 ประชาชนอยากใหเน้ือหาสาระของการพูดคุยเปนที่ยอมรับของคนในพ้ืนที่มากขึ้น และขณะเดียวกันคูขัดแยงก็

ตองรับฟงเสียงของประชาชนดวยเชนกัน 

1.4 การพูดคุยสันติภาพจะตองมีองคกรกลางหรือสักขีพยานมาองคกรนานาชาติที่มีความหลากหลาย 

2.ความม่ันคงปลอดภัย 

2.1 การยุติความรุนแรง 

2.2 การมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ 

2.3 ตองการใหเจาหนาที่ทหารและดานตรวจมีนอยลงในจังหวัดชายแดนใต  

3.สิทธิ เสรีภาพและกระบวนการยุติธรรม 

3.1 มีการเปดใจยอมรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย 

3.2 การมีสิทธิในวิถีชีวิต อัตลักษณ วัฒนธรรม การศึกษาและการแสดงความคิดเห็น  

3.3 การไดรับความยุติธรรมเชิงสังคมและความยุติธรรมทางกฎหมาย 

3.4 ประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่รัฐได 

4. การเมืองและการปกครอง 

4.1 การเพ่ิมอํานาจใหประชาชนในดานการปกครองโดยยึดหลักการกระจายอํานาจโดยพิจารณาถึงรูปแบบการ

ปกครองที่เหมาะสมกับผูคนในพ้ืนที่ 

4.2 การคํานึงถึงหลักของการอยูรวมกันของผูคนที่แตกตางหลากหลายและการคุมครองเสียงของคนขางนอย 

5. การทํางานขับเคลื่อนของภาคประชาชนและการเขาถึงองคความรูดานสันติภาพ   

5.1  ภาคประชาชนสามารถทํางานขับเคลื่อนเปนเครือขายเพ่ือสรางสันติภาพ 

5.2  ภาคประชาชนสามารถเขาถึงองคความรูดานสันติภาพไดอยางแทจริง 

6.ประเด็นที่เก่ียวของกับการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

6.1  การที่รัฐมทีัศนคติที่ดีตอโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและนักเรียนที่ไปศึกษายังตางประเทศ 

6.2 การจัดใหมีทุนการศึกษาที่ตอเน่ืองสําหรับเด็กที่ไดรับผลกระทบจากความรุนแรง 

 

 

 

 



 

           ขอเสนอเบื้องตน ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 เวที 

4 

การหนุนเสริมกระบวนการสันตภิาพ 

 

1. ภาคสวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาตองการมีสวนรวมในการพูดคุยสันติภาพ  เชน การทําขอเสนอเชิงนโยบาย 

หรือ การเขาไปเปนผูสังเกตการณในการพูดคุยสันติภาพ โดยยึดเอาความตองการของประชาชนเปนหลัก 

 

2. การมีองคกรกลางที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการเจรจาสันติภาพซึ่งตองมาจากหลากหลายหนวยงาน 

 

3. การดํารงไวซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในดานความเช่ือ วิถีชีวิต และการเปดพ้ืนที่ใหฝายเห็นตางไดเสนอ

ทางออก 

4. การหนุนเสริมองคความรูกับภาคประชาชนในดานกระบวนการสันติภาพใหมากขึ้น 

 

5. การหนุนเสริมเครือขายและตัวแทนของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ

อยางมีรูปธรรมและผลักดันขอเสนอไปยังคูขัดแยง เชน การจัดต้ังสมาพันธครูสรางสันติภาพ การจัดเวทีเพ่ือ

แลกเปลี่ยนกับเสียงที่แตกตางหลากหลาย  การคุตบะห (การบรรยายศาสนธรรมทุกวันศุกร) สําหรับชาวมุสลิม

เพ่ือสรางความเขาใจและขยายความรวมมือในการสรางสันติภาพ และการจัดต้ังกลไกประสานงานระหวาง

นักศึกษาที่ศึกษาตอในตางประเทศเพ่ือทํางานขับเคลื่อนสันติภาพ 

 

6. การบรรจุวิชาหรือการดําเนินกระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวของกับการสรางสันติภาพในพ้ืนที่ 

 

7. การนําเสนอหรือกระจายขาวสาร สถานการณและความคืบหนาของการพูดคุยสันติภาพตามชองทางกาสื่อสาร

ตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาถึง โดยจัดใหมีการสื่อสารหลายภาษา 

 

ความรุนแรงที่ปรากฏขึ้นกวา 10 ปที่ผานมาในจังหวัดชายแดนใต และ 3 ปของการเกิดขึ้นกระบวนการ

สันติภาพที่ปรากฏตอสาธารณะ ทําใหคูขัดแยงไดปรากฏตัวขึ้นเดนชัดขึ้น ดังน้ันการทําความเขาใจเรื่องของ

กระบวนการสันติภาพซึ่งเปนกิจกรรมทางการเมืองจึงเปนสิ่งสําคัญ แมจะมีความคิดเห็นและจุดสนใจที่แตกตางกัน

ในหลายระดับ อีกทั้งกิจกรรมของกระบวนการสันติภาพก็มีความหลากหลาย ความคิดเห็นของบุคลากรของ

โรงเรียนเอกชน โรงเรียนปอเนาะ จะสามารถเปนจุดเปลี่ยนสําคัญในการสะทอนเสียงของผูคนรากหญาเพ่ือ

นําเสนอตอทุกฝายในการเดินหนาการกระบวนการพูดคุยสันติภาพ 

                                                                    

                                                                                       จัดทําโดย 

คณะวิชาการ สภาประชาสังคมชายแดนใต 

                                                                                  1 กันยายน 2559 
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