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ค ำน ำ 

 รายงานความก้าวหน้าฉบับนี้เป็นผลมาจากการท างานภาคสนามและ
การจัดกระบวนการสานเสวนาในพื้นท่ีจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นกิจกรรมใน
โครงการ เพื่อนรักต่างศาสนา: ผู้น ากับการถักทอสันติภาพและความ
ปรองดองในสังคมไทย ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยมหิดล ใน
โครงกำรขับเคล่ือนนโยบำยช้ีน ำสังคม ปีงบประมำณ 2563  
 คณะท างานขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเห็นบทบาทความส าคัญของ
มหาวิทยาลัยกับการรับใช้สังคมด้วยองค์ความรู้ท่ีผ่านการค้นคว้าวิจัยและน า
ใช้ให้เกิดประโยชน์จริงในพื้นท่ี ด้านหนึ่งเป็นการคืนความรู้สู่สังคม อีกด้าน
หนึ่งเป็นการขยับขยายต่อยอดและสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีมี
คุณประโยชน์แก่สังคม โดยเฉพาะในด้านการสร้างสุขภาวะสันติภาพและ
ความเป็นธรรมในโครงการนี้  ขณะเดียวกันก็ต้องขอบพระคุณไปยัง
ผู้ เข้าร่วมโครงการทุกท่านท่ีให้ความสนใจและเห็นคุณค่าในงานของ
มหาวิทยาลัย 
 หนังสือเล่มเล็กนี้ คณะท างานรวบรวมและผนวกเข้ากับองค์ความรู้
สังเคราะห์ถอดมาเป็นรายงานน าเสนอสู่มือท่านด้วยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนถักทอสันติภาพและความปรองดองจากระดับชุมชนซึ่งหาก
ขยายเครือข่ายและจ านวนให้มากขึ้นก็จะผนึกโยงใยเป็นสายสัมพันธ์ท่ีจะ
เหนี่ยวรั้งและรองรับความท้าทายต่อสายสัมพันธ์ระหว่างกันท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ได้ในอนาคต 

 
พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ 
หัวหน้าโครงการ 
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บทสรุปผู้บรหิำร 
 รายงานเล่มนี้น าเสนอผลการด าเนินงานในโครงการ เพื่อนรักต่าง
ศาสนา: ผู้น ากับการถักทอสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย  มี
วัตถุประสงค์เพื่อน างานวิจัยมาขับเคลื่อนนโยบายชี้น าสังคมเพื่อสร้าง
สันติภาพและความปรองดองไทยโดยริเริ่มจากในพื้นท่ีชายแดนใต้ และใช้
กระบวนการท างานภาคสนามควบคู่กับการจัดวงสานเสวนาประชาธิปไตย
เชิงลึกและถอดบทเรียนเป็นรายงาน  
 ในระยะท่ี 3 การท างานภายใต้กรอบคิดเรื่องการแปลงเปลี่ยนความ
ขัดแย้งเชิงลึกเพื่อน าสู่สันติภาพและการปรองดองผ่านกลไกคนท างานทาง
ศาสนาและสุขภาพในพื้นท่ีจังหวัดยะลาซึ่งมีประวัติศาสตร์ความรุนแรงท่ีบั่น
ทอนความสัมพันธ์ระหว่างพุทธ-มุสลิมเป็นจ านวนมาก พบว่าสุขภาพกับ
สันติภาพและความปรองดองมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดต่อกันมากและเป็น
กลไกหลักท่ีโยงใยผู้คนต่างศาสนา ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมให้เข้ามาอยู่
ร่วมกันใกล้กันได้อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเด็นและ
คนท างานด้านสุขภาพเป็นใบเบิกทางให้สันติภาพและความปรองดองเกิดขึ้น
ได้แม้ในสังคมท่ีเผชิญภัยความขัดแย้งรุนแรงถึงตาย 
 มิติสุขภาพยังเปิดทางไปสู่การค้นหาวิธีการก้าวข้ามความขัดแย้ง
แตกแยกไปสู่การร้อยรักถักทอความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นขึ้น เช่น ท าให้พบ
จิตวิญญาณของชุมชนท่ีเริ่มต้นจากมิตรภาพท่ีหยิบยื่นท่ีดินส าหรับสร้างวัด
และวัดตอบแทนด้วยการดูแลรักษาโรค “สะพานด า” ท่ีเป็นพื้นท่ีความทรง
จ าร่วมของพุทธ-มุสลิม ขณะท่ี “โรงเรียน” “โรงพยาบาล” และ “กลุ่มออม
ทรัพย์” และ “สวนยาง” คือพื้นทีแ่ห่งการสร้างปฏิสัมพันธ์และเรียนรูว้ิถีชีวติ
ของกันและกันและการเป็น “เพื่อนรัก” ท าให้ไม่ว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกี่ครั้ง 
มิตรภาพและความผูกพันจะท าหน้าที่ยึดโยงกันไว้อย่างมั่นคง 
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ส่วนที่หนึ่ง  

กรอบแนวคิดในการท างาน 

1.1 ความขัดแย้ง สุขภาพ และสันติภาพ 
 MacQueen and Santa-Barbara (2000) กล่าวไว้ว่า สงครามและ
ความขัดแย้งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรง
โดยตรงต่อร่างกายจากการยิง ระเบิด หรือการท าให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
นอกจากนี ้ยังท าให้ระบบเศรษฐกิจและระบบกลไกความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทาง
สังคมเสียหาย ยิ่งกว่านั้น ยังส่งผลกระทบต่อระบบการดูแลสุขภาพของรัฐ
และสังคมไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ จะเห็นได้ว่า สุขภาพและสันติภาพ
นั้นเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันโดยตรง และเกี่ยวพันกับบุคลากรทางการ
แพทย์และสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจึงมี
บทบาทส าคัญในสนามความขัดแย้งและสงครามอย่างยิ่ง ไม่เพียงแค่ท าหน้าที่
ทางด้านมนุษยธรรมในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บท้ังทาง
กายภาพและทางใจ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในหลายพื้นที่ยังมี
บทบาทในการริเริ่มกระบวนการสร้างสันติภาพผ่านกลไกส าคัญท่ีเป็น
คุณสมบัติพิเศษของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างน้อย 5   
ประการคือ  

1. ความสามารถในการจัดการความขัดแย้งผ่านนโยบายการทูตเพื่อ
สุขภาพและการแพทย์ 

2. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการท างานเป็นกลุ่มโดยเฉพาะใน
ช่วงเวลาวิกฤตท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ บุคลากรทางการแพทย์
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และสาธารณสุขจะได้รับการสนับสนุนให้มีอ านาจมากในการ
ตัดสินใจและสามารถท างานได้อย่างอิสระเพราะเป็นเหตุผล
เกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วยหรือความเป็นความตายของ
ผู้คน 

3. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความสามารถในการ
เชื่อมโยงความแตกต่างหลากหลายข้ามชาติพันธุ์ ชนชั้น ศาสนา 
หรือการแบ่งแยกด้วยมิติใด ๆ ก็ตาม ดังนั้น บุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขจึงมีโอกาสมากท่ีจะท างานด้านการ
ฟื้นฟูความสัมพันธ์ผ่านกลไก วิธีการและงานด้านสุขภาพ การ
รักษาและการฟื้นฟูเยียวยา 

4. มีความชอบธรรมทางกฎหมาย ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญช านาญท่ีได้รับจากการดูแลสุขภาพ 

5. เป็นอาชีพที่สามารถใช้ความเคร่งครัดในเรื่องจรรยาบรรณวิชาชพี
เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพและความเจ็บป่วยโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือใครก็ตามขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อหยุดยั้ง
นโยบายสะสมอาวุธหรือท าสงครามภายใต้กฎหมายมนุษยธรรม
สากล 

  มีกรณีตัวอย่างหลายกรณีท่ีการริเริ่มทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในหลายพื้นท่ีความขัดแย้งรุนแรงท่ีประสบความส าเร็จในการหยุดยั้งความ
ขัดแย้งและสงครามการใช้อาวุธมาแล้วในหลายพื้นท่ี เช่น กลางทศวรรษ 
1980 ยูนิ เซฟและศาสนจักรคาทอลิกและองค์กรต่าง ๆ ในประเทศ
เอลซัลวาดอร์ซึ่งมีสงครามกลางเมืองและการสู้รบกันอย่างยาวนาน พวกเขา
พยายามท่ีจะเจรจาต่อรองกับรัฐบาลและฝ่ายท่ีสู้รบกันโดยใช้ข้ออ้างเพื่อ
สุขภาพของเด็กๆ และเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสามารถ
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ท างานได้อย่างปลอดภัย การเจรจาต่อรองมีขึ้นเพื่อให้มีช่วงเวลาหยุดยิง
เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ไปรับวัคซีนปลีะ 3 วันต้ังแต่ปี 1985 – 1992 ซึ่งการริเริม่
นั้นได้น ามาสู่กระบวนการสันติภาพที่ท้ายสุดมีการลงนามกันในปี 1992 ซึ่ง
มีผลให้เด็ก ๆ จ านวน 300,000 คนได้มีโอกาสรับวัคซีนท่ีจ าเป็นส าหรับ
การป้องกันโปลิโอ เป็นต้น (MacQueen & Santa-Barbara, 2000: 294) 
 ในฟิลิปปินส์ กลุ่มการแพทย์ได้รวมตัวกับนักฟิสิกส์ ทันตแพทย์ พวก
นักพัฒนาชุมชน นางพยาบาลและบรรดานักเรียนแพทย์เพื่อออกเดินทางเป็น
ทีมเล็กๆ ไปในพื้นท่ีห่างไกลเพื่อไปให้บริการดูแลรักษาสุขภาพให้กับ
ประชาชนท่ีหนีสงครามและการสู้รบกลายมาเป็นคนไร้บ้าน และการริเริ่มนั้น
ก็น ามาสู่การขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน และการเคลื่อนไหวเพื่อ
เรียกร้องสันติภาพและความเป็นธรรมส าหรับผู้คนเหล่านั้นในเวลาต่อมา 
(MacQueen & Santa-Barbara, 2000: 295) 
 อีกตัวอย่างหนึ่งท่ีส าคัญ คือ การริเริ่มจากการแพทย์และสาธารณสุข
เพื่อสร้างสุขาภาวะท่ีดี และความปรองดอง เป็นน้ าหน่ึงใจเดียวกันในสังคมท่ี
เผชิญกับความขัดแย้งรุนแรงเช่นใน โครเอเชีย โดยการท างานเพื่อการเยียวยา
ทางสังคม ด้วยโครเอเชียเป็นอีกประเทศหนึ่งท่ีมีปัญหาความขัดแย้งแบ่งแยก
อย่างรุนแรงทางชาติพันธุ์ และความรุนแรงนั้นยืดเยื้อ ซึ่งส่งผลให้ท้ังสังคมมี
ปัญหาสุขภาพทางจิตจากความเครียด ความกลัว ความเจ็บปวดจากการ
สูญเสียสมาชิกในครอบครัว ความโกรธ การไม่ไว้วางใจกันทางสังคม 
ความรู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจ และโรคทางสุขภาพใจอ่ืน ๆ  WHO และ
หน่วยงานพันธมิตรจากสหราชอาณาจักรท่ีมีท่ีตั้งอยู่ในบอสเนีย-เฮอร์เซโกวี
นา ได้ร่วมมือกันจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาเพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้หน่วยงาน
ทางด้านสุขภาพเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการท่ีท างานโดยแสดงให้
เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นมูลนิธิท่ีท างานโดยใช้ประเด็นสุขภาพเป็นแกนน าและ
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ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใด ๆ ก็ตาม โครงการดังกล่าวท าให้
เส้นแบ่งทางชาติพันธุ์ถูกสลายลงด้วยการปฏิบัติแบบ “ก้าวข้ามชาติพันธุ์” 
ไปสู่ “ชาติพันธุ์สัมพันธ์” (MacQueen & Santa-Barbara, 2000: 320-
321) 
 โครงการเพื่อนรักต่างศาสนาฯ น าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
การท างานขับเคลื่อนถักทอความสัมพันธ์ในสังคมชายแดนใต้ท่ีเผชิญกับความ
รุนแรงยืดเยื้อมากว่า 17 ปี (4 มกราคม 2547 –  มิถุนายน 2564) ซึ่งไม่
เพียงท าลายสุขภาพกาย สุขภาพใจ ยังท าลายสุขภาพความสัมพันธ์ของผู้คน
ภายในสังคมชายแดนใต้ไปอย่างไม่อาจจะประเมินได้   
 หากจะฝากภาระการริเริ่มถักทอความสัมพันธ์ท่ามกลางข้อจ ากัดท้ังใน
เรื่องจ านวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนข้อจ ากัดใน
เรื่องภาระงานท่ีหนักหน่วงในการเป็นผู้ริเริ่มและรับภารกิจนี้ดูจะไม่เป็น
ธรรมต่อพวกเขา/เธอนัก และหากการหยุดยั้งการก่อสงครามเป็นเรื่องของ
นักการเมืองและนักการทหารท่ีจะต้องหาทางยุติให้ได้ดังท่ี มาเรีย มอนเตส
เซอรี่กล่าวไว้แล้ว การสร้างสันติภาพจึงเป็นภารกิจของนักการศึกษา ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันอุดมศึกษาโดยโครงการเพื่อนรักต่างศาสนาฯ จึง
รับอาสาเป็นผู้น าในภารกิจสร้างสันติภาพและความปรองดองร่วมกับ
บุคลากรทางศาสนาและอาสาสมัครทางการแทพย์และสาธารณสุขมาช่วย
ขับเคลื่อนงาน แม้จะคืบคลานอย่างช้า ๆ ทว่าความก้าวหน้าก็ปรากฎให้เห็นใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น กระนั้น การท างานเพื่อถักทอโยงใย กระชับ และขยายวงเพื่อ
เป็นโครงข่ายท่ีแข็งแรงเพียงพอยังคงเป็นความท้าทายท่ีต้องเฝ้าระวัง
ประคับประคองให้เติบโตก้าวหน้าต่อไป  
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1.2 ว่าด้วยการเฝ้าดูใยโยงอย่างระมัดระวัง 
 การเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์จ า เป็นต้องอาศัยภาพ
ยุทธศาสตร์ ด้วยการมียุทธศาสตร์นั้นเรียกร้องให้เราต้องสร้างอะไร
บางอย่างท่ีนอกเหนือจากสิ่งท่ีมีอยู่เพื่อจะน ามาเป็นต้นทุนในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลง  โดยเฉพาะในกิจกรรมการสร้างสันติภาพท่ีเราพยายามรื้อฟื้น 
สร้างใหม่ และขยายการถักทอโยงใยขึ้นมาในพื้นท่ีชายแดนใต้เพื่อสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีผ่านความขัดแย้งรุนแรงยืดเยื้อมานาน และเดินผ่าน
หลุมร่องของความบาดหมางจนหลายคนอาจไม่คาดหวังว่ าจะได้
ความสัมพันธ์ท่ีดีดั่งเดิมกลับคืนมา ดังนั้น ในช่วงเวลาเช่นนี้มีความสุ่มเสี่ยง
อยู่เสมอท่ีจะถูกท าให้ใยโยงท่ีเพิ่งก่อตัวในระยะแรก (ภาพท่ี 1) แตกแยก 
และแม้แต่ก าลังจะก้าวไปสู่ระยะท่ีสองท่ีดูเหมือนจะมีความหนาและเหนียว
แน่นมากขึ้นด้วยเช่นกัน (ภาพท่ี 2) ขณะท่ีนักเฝ้าดูแมงมุมโยงใยซึ่งออกไป
ด้วยท างานในป่าเพื่อจะโรยแป้งบนใยแมงมุมให้เห็นโครงใยโยงเด่นชัดขึ้นก็
ต้องท างานด้วยความระมัดระวังและใส่ใจอย่างยิ่งท่ีจะไม่เผลอไปท าให้ใย
แมงมุมขาดก่อนท่ีจะถักทอโยงใยให้เข้มแข็งและยืดหยุ่นเพียงพอท่ีจะรับแรง
ปะทะได้แบบภาพท่ี 3 ( เลเดอรัค, 2555: 157)  

  ภาพที่ 1     ภาพที่ 2 
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ท่ีกล่าวเช่นนี้ เพราะการท างานใน
สนามท่ีมีประวัติศาสตร์และภาพ
ความทรงจ าเกี่ยวกับเหตุการณ์
ความรุนแรงถึงตายอย่างหนัก
หน่วงและเหตุการณ์เพิ่งผ่านไปไม่
นานและยังไม่เคยมีกระบวนการ
ฟื้นฟูเยียวยาความเจ็บปวดและ

การอยู่กับความทรงจ าบาดแผลเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อการเริม่ต้นโยงโย
และถักทอสายสัมพันธ์ โดยเฉพาะในการท างานในไตรมาสที่ 3 ของโครงการ
ในพื้นท่ี ต.ล าพะยา อ.เมือง จ. ยะลา ท่ีเพิ่งผ่านเหตุการณ์การกราดยิงท่ีท าให้
มีผู้เสียชีวิต 15 ราย เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 ขณะท่ี ต.ยุโป อ.เมือง 
จ.ยะลา เป็นอีกพื้นท่ีท่ีเคยถูกก ากับว่าเป็นพื้นท่ีสีแดงเพราะมีเหตุการณ์ความ
รุนแรงบ่อยครั้งในช่วงแรก ๆ หลังเหตุการณ์ปล้นปืนคืนท่ี 4 มกราคม 
2547 และพื้นท่ีชุมชนวัดนิโรธสังฆาราม (หัวควน) ถ.ผังเมือง อ.เมือง จ. 
ยะลา ซึ่งเคยเป็นพื้นท่ีท่ีชาวพุทธอพยพหนีภัยความรุนแรงเข้ามาอาศัยอยู่ใน
วัดแห่งนี้หลายร้อยคนในช่วงปี 2549 ดังนั้น การเข้าท างานในจังหวัดยะลา
จึงเป็นความท้าทายหลายชั้น  
 

1.3 ขั้นตอนและพื้นที่ท างาน  
1. พื้นที่ ต. ยุโป อ.เมือง จ. ยะลา 
1.1 วิเคราะห์ต้นทุนทางสังคม  

ในการวิเคราะห์ต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรมมุ่งเน้นไปท่ีการทบทวน
เครือข่ายความสัมพันธ์แต่เดิมท่ีอาจารย์พัทธ์ธีรามีอยู่ตั้งแต่การเข้ามาท างาน
ในพื้นท่ียะลาเมื่อปี 2553 ในขณะท่ีเป็นนักเรียนปริญญาเอกและท างาน

ภาพท่ี 3 
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ภาคสนามเก็บข้อมูลส าหรับการเขียนดุษฎีนิพนธ์เชื่อมโยงกับมูลนิธิคาทอลิก
สุราษฏร์ธานี ซึ่งในเวลานั้นมีบาดหลวงสุวัฒน์ เหลืองสะอาดเข้ามาท า
โครงการเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ และมีคุณนาฎนภางค์ คล้าย
นิมิตร (พี่แอ๊ด) เป็นเจ้าหน้าท่ีของโครงการ และต่อมาได้ท างานร่วมกันใน
โครงการกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) ในปี พ.ศ. 2558 และยังคงท างาน
ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง คุณนาฎนภางค์เป็นเสมือน “ข้อต่อ” หรือ “กุญแจ” 
ท่ีไขไปสู่ประตูแห่งความไว้วางใจของชุมชน ซึ่งส าคัญต่อการเข้าท างานใน
พื้นที่ท่ีมีความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจสูง  

ท้ังนี้ คุณนาฎนภางค์เองเป็นผู้ท่ีได้รับความไว้วางใจของชุมชน และ
เป็นผู้ท่ีท างานเพื่อสังคมมานานจึงเป็นท่ีรู้จักและไว้วางใจของผู้คนมากมาย 
ท้ังงานท่ีท ากับมูลนิธิคาทอลิกสุราษฏร์ธานีนั้นเป็นประเด็นเพื่อมนุษยธรรม
ท่ีไม่เลือกปฏิบัติ ต่อมาเมื่อมูลนิธิฯ สิ้นสุดโครงการไป คุณนาฎนภางค์เองก็
ได้มาท างานทุ่มเทอย่างเต็มท่ีให้กับชุมชนยุโปในต าแหน่งอาสาสมัครสาธาณ
สุขหมู่บ้าน (อสม.) และงานจิตอาสาในหน้าท่ีอ่ืน ๆ จนเป็นท่ีรู้จักคุ้นเคยเป็น
อย่างดี  

1.2 ส ารวจพื้นที่  
ส าหรับการเข้าพื้นท่ี ต.ยุโป นอกเหนือจากการประสานคุณนาฏ

นภางค์แล้ว  อาจารย์พัทธ์ธีราได้ประสานคุณลุไล อดีตผู้ช่วยเก็บข้อมูลวิจัย
ภาคสนามในโครงการ Peace Survey ช่วยประสานงานกับคุณนาฎนภางค์
อีกแรงหนึ่งด้วยมีความหวังลึก ๆ ว่าจะขยายเครือข่ายโยงใยไปยังคนหนุ่ม
สาวในพื้นท่ีให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการท างานสร้างชุมชนตัวอย่าง
ส าหรับงานในอนาคต ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  

เนื่องจากในพื้นท่ีชายแดนใต้ครอบครัวชาวพุทธนั้นมีแนวโน้มท่ีจะมี
สมาชิกครอบครัวน้อย และมักส่งบุตรหลานของตนออกไปเรียนหนังสือและ
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ท างานนอกพื้นท่ี ด้วยเหตุท่ีว่าในพื้นท่ีเองไม่ค่อยมีต าแหน่งงานว่างมากนัก 
และงานส่วนใหญ่ท่ีมั่นคงมีรายได้เพียงพอมักเป็นงานราชการซึ่งต้อง
สอบแข่งขันและรอการบรรจุเป็นเวลานาน ตลอดจนคนพุทธมีข้อจ ากัดเรื่อง
การสื่อสารภาษามลายูถิ่น และไม่มีความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัย ปัจจัย
เหล่านี้กลายเป็นประเด็นท่ีท าให้คนพุทธไม่ค่อยนิยมให้ลูกหลานอยู่ในพื้นท่ี 
ส่งผลให้เยาวชนพุทธเหลือน้อยลง ท าให้มีข้อจ ากัดเรื่องการค้นหาและขยาย
เครือข่ายคนท างานท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีจะเข้ามาสานงานต่อพอควร 

1.3  กลับเข้าไปเยี่ยมเยียนและสานเสวนาในชุมชน 
คณะท างานได้ลงพื้นท่ีเพื่อแนะน าโครงการครั้งแรกเมื่อวันท่ี 12 

กันยายน 2563 และจัดสานเสวนาวงเล็กในวัดยุปาราม (ยุโป) และนัดหมาย
จะกลับเข้ามาจัดสานเสวนาในชุมชนและท ากิจกรรมในชุมชนหลังจากท่ีคู่
เพื่อนรักต่างศาสนาออกแบบกิจกรรมร่วมกับชุมชนและน าเสนอแผน
กิจกรรมและเชิญชวนเพื่อนรักในชุมชนจังหวัดอ่ืน ๆ มาร่วมกิจกรรมด้วย 
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหนุนใจไปในเวลาเดียวกัน  

1.4 การรักษาสายสัมพันธ์กับชุมชน 
หลังจากท่ีคณะท างานกลับมาจากพื้นท่ีแล้ว ยังคงเช่ือมโยงติดต่อกับ

ชุมชนเป็นระยะ ๆ ผ่านทางคุณนาฎนภางค์ คุณวันทนา สาธารณสุขอ าเภอ 
(สสอ.) อ านาจ และปลัดเทศบาลนวรัตน์ โดยเฉพาะในช่วงท่ีมีการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ในระลอกท่ี 3 ท่ีเริ่มต้นในเดือนเมษายน 2564 เป็น
ต้นมา พื้นที่ชายแดนใต้ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเนื่องจากวิถีวัฒนธรรมสังคมมี
การรวมตัวกันอย่างหนาแน่นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้
เครือข่ายเพื่อนรักฯ ในพื้นท่ีซึ่งส่วนใหญ่เป็น อสม. ต้องท างานเฝ้าระวังและ
ช่วยส่งต่อความห่วงใยจากเครือข่ายเพื่อนรักท่ีส่งหน้ากากอนามัย เจลแอ
ลกอฮอลล์ ชุด PPE และเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนถุงเยี่ยมส าหรับผู้สูง
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วัยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียงท่ีคณะท างานได้เคยลงส ารวจและเยี่ยมเยียน
มาแล้ว 

2. ชุมชนวัดนิโรธสังฆาราม (วัดหัวควน) อ.เมือง จ.ยะลา 
2.1 วิเคราะห์ต้นทุนทางสังคม  
   วัดนิโรธสังฆาราม (วัดหัวควน) เป็นวัดท่ีรองเจ้าคณะจังหวัดยะลา 

พระครูโสภณธรรมมุนี, ดร. ได้เมตตาให้อาจารย์พัทธ์ธีราได้น าคณะแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้ามาจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ
ถวายพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสในวัด1 ตามโครงการศาสนสัญจรสู่สุขภาวะ
ในปี พ.ศ. 2562 และเป็นพื้นท่ีท างานวิจัยเรื่อง บทบาทผู้น าศาสนากับการ
สร้างสันติภาพในชายแดนใต้  

  เมื่อปี พ.ศ.2549 มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นท่ีจ านวน
มากและเวลานั้น ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงยังไม่สามารถจะควบคุม
สถานการณ์ได้ ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปีนั้น มีเหตุการณ์ท่ีพึงจดจ าและ
ส าคัญต่อสันติภาพและความปรองดอง เนื่องด้วยวันท่ี 2 พฤศจิกายน พล
เอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ ได้เดินทางลงพื้นท่ีชายแดนใต้และได้เอ่ยปาก “ขอ
โทษ” ต่อกรณีเหตุการณ์ตากใบและผู้บริสุทธิ์ท่ีได้รับผลกระทบจากกลไก
การด าเนินนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ท่ีน่าจะ

                                                           
1 แต่กว่าจะได้รับอนุญาตจากท่านก็ต้องใช้เวลาในการสนทนาและตอบค าถามของท่านอยู่
นานหลายชั่วโมง ท่านให้เหตุผลว่าระยะหลัง ๆ ไม่รู้ใครเป็นใครบ้างที่เข้ามาจัดกิจกรรมใน
วัดท่านก็ให้จัดไม่ได้คิดอะไรมาก แต่บางกิจกรรมไม่เหมาะสมและจะท าให้วัดเสียหายจึง
ต้องซักถามให้แน่ชัดเสียก่อน หากเป็นกิจกรรมดี ๆ และเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลมาจัดก็
น่าเชื่อถือได้ 
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เป็นสัญญาณน าไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์และยุติความรุนแรงได้2 แต่
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นสวนทางกับค าขอโทษคือ การก่อเหตุความรุนแรงท่ีมุ่งเป้า
ไปยังชุมชนพุทธหนักขึ้นในช่วงนั้นจนถึงกลางเดือน  

  ส่งผลให้ชาวพุทธได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง
อย่างมากกระท่ังชาวพุทธจาก อ.ธารโต จ.ยะลาท่ีอยู่ห่างออกไปราว 100 
กิโลเมตรและเป็นเส้นทางท่ีคดเค้ียวมากนับร้อยคนพากันอพยพเข้ามาอาศัย
อยู่ภายในวัดนิโรธสังฆาราม(วัดหัวควน) เขตเทศบาลนครยะลา เนื่องจากไม่
กล้าอยู่ในพื้นท่ี หลังจากเหตุคนร้ายลอบยิงนายบุญ เอ่ียมนิรันดร์ อายุ 68 
ปี และนางอารี เอ่ียมนิรันดร์อายุ 28 ปี 2 พ่อลูกและเผาบ้านเลขท่ี 16 หมู่ 
6 บ้านสันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลาเหตุเกิดเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2549  

  เหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความทรงจ า
ของชาวพุทธท่ีมีต่อชาวมุสลิม ความเกลียดชังและความหวาดระแวงเพิ่ม
สูงขึ้นแม้ว่าในภายหลังสถานการณ์จะดีขึ้น แต่ไม่ง่ายท่ีจะลบภาพเหตุการณ์
ในช่วงดังกล่าวให้หายไป 

  สุโก ดินอะ (ประชาไท, 20 พฤศจิกายน 2549) ตั้งข้อสังเกตต่อ
ปรากฎการณ์ผู้อพยพชาวพุทธท่ีมาอาศัยอยู่ที่วัดนิโรธสังฆาราม ต.สะเตง อง
เมืองจ.ยะลา มียอดล่าสุดจ านวน 206 คน จาก 55 ครอบครัว แบ่งเป็น 
จากพื้นที่ อ.บันนังสตา บ้านสันติ จ านวน 21 ครัวเรือน 62 คน บ้านกาโสด 

                                                           
2 จากการสังเกตการณ์กระบวนการสันติภาพทั่วโลก พบว่าในช่วงที่มีจะมีการเจรจา มี
ข้อตกลง มักจะมีสถานการณ์ท้าทายกระบวนการสันติภาพในลักษณะคล้าย ๆ กันเช่นนี้ 
คือ การใช้ความรุนแรงจะเพิ่มสูงขึ้น แต่หากผ่านช่วงเวลาท้าทายไปได้โดยฝ่ายรัฐที่มี
อ านาจเหนือกว่าไม่ใช้ความรุนแรงตอบโต้ ฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงก็จะสูญเสียความชอบ
ธรรมลงเรื่อย ๆ  
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1 ครัวเรือน 1 คน บ้านก าปงบารู(บ้านใหม่) จ านวน 1 ครัวเรือน 5 คน 
บ้านบือซู จ านวน 10 ครัวเรือน 26 คน และจาก อ.ธารโต บ้านสันติ2 
จ านวน 21 ครัวเรือน 100 คน (แบ่งเป็นบ้านเย๊าะ 14 ครัวเรือน 58 คน
และบ้านจุฬาภรณ์ 7 จ านวน 7 ครัวเรือน 42 คน) และบ้านจุฬาภรณ์ 9 
จ านวน 1 ครอบครัว 12 คน ไว้อย่างน่าสนใจว่า 

เหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว ซึ่งดูราวกับว่าจะสวนทางกับด าเนิน
นโยบายของรัฐบาลปัจ จุบันที่ ให้ คว ามส าคัญกับสัน ติวิ ธี และการ
ประนีประนอม สร้างความประหลาดใจและค าถามให้กับคนในสังคมไทยว่า
เดินมาถูกทางหรือไม่ซ  าร้ายนโยบายดังกล่าวเป็นการยอมศิโรราบกับฝ่ายก่อ
การร้ายอย่างน่าต าหนิ? 

และยังให้ความเห็นอีกว่า  
แน่นอนที่สุดว่าค าขอโทษคงจะไม่มีผลต่อจิตใจของคนในกลุ่มที่ต้องการ

สถาปนารัฐปัตตานีและที่ใช้ความรุนแรงเพื่อให้รัฐเปล่ียนยุทธศาสตร์ใช้ความ
รุนแรงตอบโต้กลุ่มพวกเขาและเป็นการข่มขู่กลุ่มประชาชนที่เป็นกลางที่พร้อม
จะเอนเอียงไปยังฝ่ายรัฐหากรัฐสามารถสถาปนาความยุติธรรมและ
หลักประกันความเท่าเทียมในการด าเนินชีวิตโดยไม่ค านึงความแตกต่างทาง
ชาติพันธุ์และศาสนา 

ความเป็นจริงค าขอโทษของท่านนายกรัฐมนตรีได้ส่งผลในทางจิตวิทยา
ในการเอาชนะจิตใจของประชาชนในพื นที่ ที่มีความคิดเป็นกลางและรักสันติ 
ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ใหญ่ที่สุดในจ านวนกลุ่มคนทั งหมด เพราะการขอโทษของ
ท่านนายกรัฐมนตรีในครั งนี ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับผิดต่อ
การกระท าของอดีต และพร้อมเริ่มต้นโยบายที่ประนีประนอมเพียงแต่ความ
มั่นใจของคนในพื นที่ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังเป็นสิ่งที่รอค าตอบในแง่ของการ
ปฏิบัติ  

นอกจากนี้ อับดุลสุโกยังชี้ให้เห็นโอกาสท่ีจะสร้างความปรองดอง ให้
อภัยและการเริ่มต้นใหม่เพื่อให้เกิดสันติสุขแก่สังคมชายแดนใต้อย่างแท้จริง
บนฐานหลักธรรมค าสอนของอิสลาม ดังนี้ 
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...ผู้น ามุสลิมที่เคยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมนตรีขอโทษต่อคนในพื นที่ 
ควรออกมาขอโทษเหยื่อผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตโดยเฉพาะชาวพุทธในพื นที่ที่
ก าลังประสพความเดือดร้อนด้วยเช่นกันพร้อมทั งจะต้องออกมาเรียกร้อง
กลุ่มท่ียังใช้ความรุนแรงโดยใช้หลักการศาสนาที่บัญญัติเกี่ยวกับการให้อภัย 

ในฐานะมุสลิมที่เข้าใจหลักการศาสนาที่ถูกต้องโดยเฉพาะหลักการของ
การขอโทษจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าในหลักการศาสนาเมื่อมีผู้หนึ่งผู้ใดมา
ขอโทษหน้าที่หลักของผู้ที่ถูกขอโทษคือการให้อภัย  

"ให้อภัย" ถือเป็นสุดยอดแห่งค าสอนในอิสลาม และถือเป็นคุณลักษณะ
ของมุสลิมอันประเสริฐสุด อิสลามสอนให้มุสลิมรู้จักให้อภัย ถึงแม้แก่เหล่า
ศัตรูในสมรภูมิสงครามยามท่ีพวกเขายินยอมการประนีประนอม 

ด้วยเหตุดังกล่าวสังคมมุสลิมจึงสมควรเป็นธงน าในการจุดประกาย
วัฒนธรรมแห่ง "การให้อภัย" สมดังเจตนารมณ์แห่งอิสลามที่แท้จริง (อับดุล
สุโก ดินอะ, 2549) 

2.2 การกลับไปเยี่ยมเยียนและเข้าร่วมกิจกรรม 
  ดังกล่าวแล้วว่า วัดนิโรธสังฆารามมีความส าคัญและเป็นศูนย์รวม
ใจและเป็นท่ีพึ่งของชาวพุทธอย่างส าคัญ และไม่เพียงชาวพุทธเท่านั้น ชาวจีน
ในละแวกใกล้เคียงท่ีมาเคารพเยี่ยมเยียนสุสานจีนท่ีอยู่หน้าวัดต่างก็ให้ความ
เคารพต่อวัดนี้ด้วย  โดยเฉพาะต่อรองเจ้าคณะจังหวัดยะลาผู้เปี่ยมเมตตา
และส่งเสริมเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยิ่ง เห็นได้จาก
การท่ีท่านพระครูโสภณธรรมมุนีส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
พุทธ มุสลิม จีน และทุก ๆ ฝ่าย พัฒนาวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีพหุ
วัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียนยากจนโดยไม่เลือกศาสนา ชาติพันธ์ุ หรือวัฒนธรรม ท าให้กิจกรรม
หรืองานประเพณีต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นในวัดจะมีผู้คนมากหน้าหลายตาเข้ามา
ช่วยงานเสมอ และทุกครั้งท่านจะให้ตั้งครัวมุสลิมไว้เพื่อรับรองผู้มาร่วมงาน
ท่ีเป็นมุสลิมด้วยเข้าใจว่ามุสลิมมีข้อจ ากัดเรื่องอาหารการกิน “เพื่อให้เพื่อน
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มาช่วยงานแล้วได้กินอ่ิมไปด้วย” กล่าวได้ว่าท่านเป็นผู้ส่งเสริมงานสร้าง
สันติภาพและความปรองดองในสังคมพหุวัฒนธรรมรูปส าคัญของยะลา   
  ในวันท่ี 12 กันยายน 2563 คณะท างานได้กลับเข้ามาเยี่ยมเป็น
การกลับมาเข้าร่วมกิจกรรมพหุวัฒนธรรมท่ีจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยในปี
นี้มีการเปิดอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้นท่ีสร้างไว้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม และกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กเยาวชน ท าให้ได้ขยาย
งานจากผู้น าศาสนาไปยังกลุ่มเยาวชนเป็นการเพิ่มเติม 
  ในวันดังกล่าว พระครูโสภณธรรมมุนี (เกษม ปสนฺนจิตฺโต) เจ้า
อาวาส วัดนิโรธสังฆาราม อ.เมือง จ.ยะลา และรองเจ้าคณะจังหวัดยะลา 
พระปลัดศิจะพรรณ เลขานุการ ให้การต้อนรับพวกเราชาวคณะเป็นอย่างดี
และในวันนั้นก็มีผู้แทนราษฎรในพื้นท่ีซึ่งเป็นชาวมุสลิมท่ีคุ้นเคยกับท่านพระ
ครูฯ เป็นอย่างดีมาร่วมกิจกรรมด้วย  นอกจากนี้ยังมี คุณกนกวรรณ 
ทองธรรมชาติ ซึ่งเป็นคนท างานกับเด็กและเยาวชนคนส าคัญของ อ.ยะหา จ.
ยะลา ซึ่งได้น าพาเพื่อนรักต่างศาสนาท่ีเป็นเด็กและเยาวชนจ านวนกว่า 40 
คน เพื่อมาร่วมงานเปิดศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวันอาทิตย์ คณะของเราได้
ศึกษาดูงานกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนต้นกล้าพันธุ์ใหม่ เยาวชนพุทธ-มุสลิม ท่ี
ท างานร่วมกันอย่างเข้มแข็งต้นทุนสายสัมพันธ์ท่ีดีงามเช่นนี้พึงได้รับการสาน
ต่อให้ยั่งยืนต่อไป เพื่อจะเป็นจุดยึดโยงผู้คนในสังคมไว้ด้วยกัน 
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ภาพการท ากิจกรรมกับเครือข่ายเพือ่นรักต่างศาสนารุ่นเยาว์ ณ วัดนิโรธสังฆาราม 

 2.3 แผนการในอนาคต 
   ส าหรับวัดนิโรธสังฆาราม เป็นวัดท่ีส าคัญต่อการท ากระบวนการ
สานเสวนาประชาธิปไตยเชิงลึกเพื่อฟื้นฟูเยียวยาความสัมพันธ์ และถอด
บทเรียนการก้าวข้ามประวัติศาสตร์บาดแผล และพัฒนาเพื่อนรักนักสร้าง
สันติภาพและความปรองดองรุ่นเยาว์ขึ้นมาสืบสานงานท่ีทางวัดได้
วางรากฐานไว้แล้วให้คงอยู่ต่อไปและเป็นชุมชนต้นแบบท่ีส าคัญ 

3. พื้นที่ ต.ล าพะยา อ.เมือง จ.ยะลา 
3.1 วิเคราะห์ต้นทุนทางสังคม  

 ส าหรับพื้นท่ี ต.ล าพะยา นอกจากจะเป็นต าบลที่คุณชารีต้า ประสิทธิ
หิมะ เจ้าหน้าที่ของศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดและอาศัย
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อยู่แล้วและมีความสามารถในการสื่อสารภาษามลายูถิ่น ท้ังยังพอมี
ความคุ้นเคยกับวิถีชาวพุทธในล าพะยาเนื่องจากในวัยเด็กได้ศึกษาเล่าเรียน
ในโรงเรียนวัดล าพะยามาก่อนท่ีจะออกไปศึกษานอกพื้นที่  

นอกจากนี้  ล าพะยา ยังเป็นพื้นท่ีท างานด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 – 
2559 อาจารย์พัทธ์ธีราเองได้เข้ามาร่วมงานกับเครือข่ายและได้จัดกิจกรรม
ปั่นจักรยานสานสัมพันธ์ชายแดนใต้ เพื่อเชิญชวนเครือข่ายให้ตระหนักถึงการ
ดูแลรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรู้และจิตส านึกปกป้องดูแลฐาน
ทรัพยากรซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าหรับการสร้างสุขภาวะของผู้คนใน
สังคม ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมไม่
เป็นการเร่งรัดท าลายความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นงานส าคัญ
ส าหรับการสร้างสันติภาพเชิงบวกในพื้นท่ี จึงรู้จักคุ้นเคยกับนักเคลื่อนไหว
เพื่อสันติภาพในล าพะยาหลายครอบครัว เมื่อได้คุณชาริต้า มาเสริมทีมท าให้
มีความเข้มแข็งและเป็นไปได้ท่ีจะเข้ามาท างานในพื้นท่ีมากขึ้น ประกอบกับใน
วันรุ่งขึ้น (6 พฤศจิกายน 2563) หลังการกราดยิง อาจารย์พัทธ์ธีราเองได้
เข้ามาเคารพศพและเยี่ยมญาติของผู้เสียชีวิตบางคนในเหตุการณ์ 15 ศพท่ีล า
พะยาและพบว่าบางรายเป็นเพื่อนสนิทท่ีเรียนร่วมรุ่นกับคุณชาริต้า จึงได้
อาศัยข่ายใยที่เริ่มมองเห็นเหล่านี้เป็นจุดตั้งต้นส าหรับการถักทอและขยายใย
โยงไปเชื่อมกับผู้คนอีกหลายคนผ่านมิติด้านสุขภาวะองค์รวม 

 
3.2 การส ารวจพื้นที่และเยี่ยมเยียนชุมชน 

ในเบื้องต้น คณะท างานได้เข้าเยี่ยมเยียนท่ีชุมชนมุสลิมเล็ก ๆ ซึ่งอยู่
ในชุมชนร่วมกับชาวพุทธซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของย่านนั้น และเป็นชุมชน
มุสลิมท่ีภรรยาซึ่งเป็นผู้หญิงจากทางภาคเหนือมาแต่งงานอยู่กินกับชาวมุสลมิ
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ท่ีล าพะยากว่า 25 ปี เธอสูญเสียสามีไปจากเหตุการณ์กราดยิง 15 ศพท่ี
ป้อมยามชุมชนด้วย บ้านหลังท่ีสองท่ีคณะไปเยี่ยมเป็นบ้านของผู้รู้ทางศาสนา
และประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีท่ีคุ้นเคยกับชาวพุทธเป็นอย่างดี หลังจากนั้น
คณะได้เดินทางเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงวัยติดบ้าน และเดินทาง
ไปเยี่ยมพระภิกษุสงฆ์ท่ีอาพาธท่ีวัดและจัดวงสานเสวนาวงเล็กกับครอบครัว
ของผู้เสียชีวิตบางครอบครัวท่ีวัดสิริปุณณาราม (วัดล าพะยา) วัดท่ีเป็นท่ี
ฌาปนกิจผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิง 15 ศพ 

3.3 วางแผนจัดกระบวนการสานเสวนา 
คณะท างานวางแผนร่วมกับญาติของผู้เสียชีวิตบางคนว่าจะจัดสาน

เสวนาโดยเชิญญาติของผู้สูญเสียท้ัง 15 ครอบครัวและเพื่อนบ้านในชุมชน
มาพูดคุยกันเพื่อฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ ท างานกับสภาวะภายในเพื่อการอยู่กับ
บาดแผลความเจ็บปวด (trauma) อย่างไม่ท าให้ตนเองต้องทุกข์ขนขมขื่น ซึ่ง
เป็นกระบวนการส าคัญทางจิตวิทยากระบวนการเพื่อการฟื้นฟูหลังความ
รุนแรง (post-conflict) เพื่อสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพจิตท่ีดี มี
ทัศนะท่ีดีในการมองโลกและรักษาสายสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไว้ด้วย 
เนื่องจากชุมชนล าพะยาไม่เคยมีเหตุการณ์ความรุนแรงเลย แต่เมื่อเหตุ
ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและหนักหน่วง ท าให้ชุมชนเกิดภาวะตกใจสุด
ขีด (shock) ด้วยไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุดังกล่าวมาก่อน ครอบครัวของ
ผู้เสียชีวิตหลายคนยังไม่สามารถนอนหลับได้อย่างปกติ ไม่สามารถใช้ชีวิตได้
อย่างปกติ มีอาการขวัญผวา  

เป็นท่ีน่าเสียดายว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท า
ให้แผนการจัดกิจกรรมต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนด กระนั้น 
คณะท างานเห็นความส าคัญท่ีจะต้องกลับไปสานต่อกิจกรรมนี้ในอนาคต 
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ส่วนที่สอง 

ว่าด้วยอดีตที่ทอดเนื่องอยู่เบื้องหน้า     

การสร้างสันติภาพและความปรองดอง ส าหรับ John Paul 
Lederach (1997) เขาเสนอว่า จ าเป็นท่ีจะต้องเปลี่ยนมุมมองต่อความ
ขัดแย้งเสียใหม่ และมองให้เห็นว่าความขัดแย้งด้านหนึ่งเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างดีกว่าท่ีเคยเป็นมา และต้องมองหา
การบูรณาการความร่วมมือ ตลอดจนความกล้าหาญท่ีจะจินตนาการถึง
ทางเลือกใหม่ ๆ ในการก้าวออกจากพื้นท่ีความคุ้นเคยกับมุมมองและวิธีการ
เดิม ๆ ในการมองปัญหา เลเดอรัคใช้การตั้งค าถามว่า ท าอย่างไรเราจึงจะ
เคลื่อนจากแบบแผนปัจจุบันของวิกฤตสู่สัมพันธภาพเชิงสร้างสรรค์ที่
ต้องการให้เกิดในอนาคต และเตือนด้วยว่า การค้นหาค าตอบนั้นจ าเป็นต้อง
ใส่ใจท้ังในเนื้อหาของค าตอบ และการออกแบบเชิงยุทธศาสตร์ของ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในระดับต่าง ๆ กับคณะบุคคลต่าง ๆ ไปด้วย 
ดังนั้น การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง จึงเป็น “กระบวนการ” ท่ีต้องการ 
“เวลา” และ “แว่น” ท่ีจะมองเห็นการบูรณาการของระบบ ดังภาพ 
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ภาพ: กรอบการบูรณาการ 
ที่มา: จอห์น พอล เลเดอรัค. (2555). พลังธรรมแห่งจินตนาการ: ศิลป์และวิญญาณการ
สร้างสันติภาพ. นครปฐม: สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, 
หน้า 259. 

นอกจากนี้ เลเดอรัค ยังให้น้ าหนักกับการคลี่คลายแปลงเปลี่ยน
ความขัดแย้งเชิงลึกที่ฝังในอารมณ์ ความรู้สึก ความทรงจ า และประสบการณ์
ของผู้คน เขาชวนให้มองเห็นว่าความขัดแย้งรุนแรงยืดเยื้อเป็นเรื่องราวของ
ผู้คนในกรอบของประวัติศาสตร์ในช่วงชีวิต และหลายครั้งคือประสบการณ์
ด้วยเลือดเนื้อของพวกเขา บ่อยครั้งเป็นประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นซ้ าๆ ในคนรุ่น
ถัดไปไม่ใช่แค่เรื่องเล่าท่ีถูกเล่าต่อกันเท่านั้น และหากไม่ได้รับความใส่ใจใน
การแก้ไขปัญหา ความขัดแย้งนั้นก็จะหมุนกลับมาใหม่ หรือท่ี  เลเดอรัค
เรียกว่า “อดีตท่ีทอดเนื่องอยู่เบื้องหน้าเรา” ดังภาพถัดไป  

ทันทีภายใน
ไม่กี่สัปดาห์

หรือไม่

เวลา 
การ

เตรียมการ  
ป ี

ออกแบบ
การ

เปลี่ยนแปลง

อนาคตที่คน
รุ่นใหม่

ต้องการใน

ระดับ/แว่น

ระบบ 

ระบบ

สัมพันธภาพ 

ประเด็น 

สาเหตุที่หยั่งลึก 

การป้องกัน 

 

การเปลี่ยนแปลง 

วิกฤต 

วิสยัทศัน ์
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 ส าหรับคนท างานเพื่อสันติภาพ การท างานกับความทรงจะบาดแผล
และการเล่าเรื่องความขัดแย้งเพื่อน าไปสู่การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งให้เป็น
พลังในการสร้างสรรค์อนาคตท่ีดีกว่าร่วมกันเป็นอีกค าแนะน าของเลเดอรัคท่ี
ต้องอาศัยจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ และกระท าอย่างต่อเนื่อง ท้ังต้องเปิด
พื้นท่ีให้กับเสียงท่ีสร้างสรรค์ของเรื่องเล่าท่ีสามารถโอบรับท้ังอดีตและมอง
ไปในอนาคตได้ด้วย การท างานในส่วนของจังหวัดยะลาซึ่งมีเรื่องเล่าและ
ประสบการณ์บาดแผลจ านวนมา ท้ังคนท างานท่ีพยายามข้ามความต่างไป
สร้างใยโยงกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ถูกท าให้เป็นเหยื่อไปหลายคน ท าให้การเสาะหา
คนท างาน และการหนุนเสริมเพื่อให้ท างานต่ออย่างแข็งขันมีความท้าทาย
สูงขึ้นไปด้วย  ขณะท่ีการเปิดพื้นท่ีส าหรับการรับฟังเสียงสนทนาจากก้นบึ้ง
ของหัวใจในห้วงเวลาท่ีเพิ่งถูกท้าทายด้วยความรุนแรง ท่ามกลางความไม่
คุ้นเคยกับวัฒนธรรมการใช้วงสานเสวนาเพื่อการเยียวยาและก้าวข้ามอดีตท่ี
เจ็บปวด  กระบวนการท างานในพื้นท่ีนี้จึงต้องให้เวลากับการสร้างพื้นท่ี
ปลอดภัยและการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มเป้าหมายอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
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2.1 ผลการท างานในพื้นที่ ยุโป 
 “ยุโป” หรือ “ฆูโป” ในอดีตต าบลยุโปมีราษฎรท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 
อาศัยอยูประมาณ 50 ครัวเรือน มีตนไมชนิดหนึ่งชาวบานเรียกวา “ตนฆู
โป” เปนภาษามาลายูทองถิ่น ซึ่งมีเปนจ านวนมาก จึงเรียกชื่อบานฆูโปกัน
เรื่อยมา ตอมามีชาวบานท่ีนับถือศาสนาพุทธ ไดเขามาอาศัยมากขึ้นและได
เรียก “บานฆูโป” เพี้ยนตามส าเนียงใหมวา “บานยุโป” หรือต าบลยุโป ซึ่ง
แปลเปนภาษาไทยวา “ตนมะไฟ”  
 ในด้านการเมืองการปกครอง ต าบลยุโป พัฒนาจากการมีฐานะ        
เปนเพียงสภาต าบลยุโป ตอมาไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวน
ต าบลยุโป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 19 เดือนมกราคม 
พ.ศ. 2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับท่ัวไป เลมท่ี 113 ตอนท่ี 9 
ง ลงวันท่ี 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2539 
และตอมา ป 2555 ไดรับการประกาศจัดตั้งองคการบริหารสวนต าบลยุโป 
เปนเทศบาลต าบลยุโป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 6 
สิงหาคม 2555 มีผลบังคับใช เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2555 (ศรีประไพ 
อุดมละมุล และคณะ, 2558: 39) 
 พื้น ท่ียุ โป แม้จะอยู่ ไม่ห่ างจากตัวเมืองยะลามากนัก แต่ด้วย
สถานการณ์ความรุนแรงระลอกปี พ.ศ. 2547 นั้นการก่อเหตุในเขตเมือง
กลายเป็นยุทธศาสตร์หลักนับตั้งแต่การท าลายย่านเศรษฐกิจการค้าภายใน
ตัวเมือง และชุมชนรอบ ๆ เมืองซึ่งยุโปเป็นหน่ึงในพื้นที่ท่ีเกิดเหตุการณ์ความ
รุนแรงบ่อยครั้ง ปี 2557 ซึ่งเป็นปีท่ีถือว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงน้อย
ท่ีสุด แต่เมืองยะลาติดอันดับท่ี 4 ใน 10 อ าเภอของท้ังสามจังหวัดและสี่
อ าเภอท่ีมีการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงมากสุด (สุภาภรณ์ พนัสนาชี และ
คณะ, 2557)  
 ปี พ.ศ. 2563 พื้นท่ียุโปยังคงเป็นพื้นท่ีท่ีมีการก่อเหตุความไม่สงบ
อยู่ เช่นวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06.00 น. พ.ต.อ.นราวี บินแวอา
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รง ผกก.สภ.เมือง จ.ยะลา ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าในพื้นท่ีว่ามีเหตุก่อกวน 
โดยการพ่นสีแขวนป้ายผ้าและวางวัตถุต้องสงสัย รวมถึงเอาถุงคลุมกล้อง
วงจรปิด บริเวณใกล้วงเวียนบ้านบ่อเจ็ดลูก หมู่ท่ี 6 ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จ.
ยะลา และในพื้นท่ีบ้านสาคอ หมู่ท่ี 4 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ซึ่ง
พบว่ามีการพ่นสีสเปรย์สีแดงบนป้ายบอกทางเขียนเป็นภาษารูมี มีข้อความ
ว่า “PATANI” และแขวนป้ายผ้าท่ีมีข้อความเขียนว่า” PATANI MERDEKA” 
(ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, 27 พฤศจิกายน 2563) 
 ด้วยบริบทของสถานการณ์ในพื้นท่ียุโปท่ีกล่าว
มา ไม่แปลกใจนักว่าเหตุใดเรื่องราวความสัมพันธ์
ระหว่างผู้คนจึงขาดหายไป กระท่ังคณะท างานเข้า
พื้นท่ีไปส ารวจรอบแรกโดยอาศัยการน าพาของ
เครือข่าย อสม.สตรีพุทธ คุณนาฎนภางค์ คล้ายนิมิตร 
ท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส) เพื่อแนะน า
โครงการและค้นหาเพื่อนรักต่างศาสนามาร่วมท างานขับเคลื่อนถักทอฟื้นฟู
ความสัมพันธ์จึงได้ทราบเรื่องราวท่ีดีงามซ่อนอยู่ใต้หมอกควันแห่งความ
หวาดกลัว 
 ก้าวแรกของสานเสวนา: ค้นหาจิตวิญญาณชุมชน 

 “ท่ี(ดิน)นี่เป็นที่อิสลาม เขายกให้ 
แล้วเขาก็ย้ายไปท่ีอื่น” 

 พระครูนันทนาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดยุปาราม (ยุโป) เล่าให้พวกเราชาว
คณะเพื่อนรักต่างศาสนาฯ อสม. ท้ังพุทธ-มุสลิมท่ีล้อมวงกันตรงศาลา
อเนกประสงค์ของวัดยามสายของวันท่ี 12   กันยายน 2563 ซึ่งเป็นเวลา
สะดวกของชุมชนท่ีประกอบอาชีพท าสวนยาง หลังจากตัด(กรีด) เก็บน้ ายาง
แล้ว จึงมารวมตัวกันตามที่เรานัดหมาย 
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  พระอาจารย์เล่าประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพุทธกับมุสลิมตั้งแต่
เรื่องการสร้างวัดเลยว่า 

เดิมทีบริเวณนี เป็นป่าทั งหมด วัดแห่งนี ตั งอยู่ที่อื่น ไม่ใช่ต าแหน่งที่วัดตั งอยู่
ปัจจุบัน และมีพื นท่ีกว่า 5 ไร่ ท าให้ไม่สามารถขอยกสถานะเป็นวัดได้ เพราะมี
ที่ไม่ถึง 6 ไร่  คนมุสลิมบอกว่ายังมีที่ดินว่างขนาดใหญ่อยู่อีกหลายแห่ง  ครั น
พอมีคนพุทธในพื นที่เป็นจ านวนมากขึ น คนมุสลิมจึงยกที่ดินแห่งใหม่ให้
ส าหรับใช้เป็นที่สร้างวัด เหตุการณ์นี เกิดขึ นตั งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2382 วัดแห่งนี 
สร้างขึ นเมื่อเกือบสองร้อยปีที่แล้ว โดยมุสลิมยกที่ดินให้สร้างวัด  

 พระครูนันทนาภิวัฒน์กล่าวสรุปตอนท้ายในวงสานเสวนาว่า “ที่นี่
เป็นที่ของอิสลาม เขายกให้ แล้วเขาก็ย้ายไปที่อื่น” (12 กันยายน 2563) 
 กล่ า ว ได้ ว่ า  ชุ ม ชน อุดมมิ ตรภ าพแห่ งนี้ ไ ด้ปลู ก ต้นไม้ แห่ ง
ความสัมพันธ์ลงบนเนื้อดินดีท่ีเพื่อนมุสลิมได้มอบให้กับเพื่อนชาวพุทธ
ตั้งแต่นั้นมา แม้ว่าในช่วงท่ีมีเหตุการณ์ความรุนแรงในภายหลังจะท าให้
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสองวัฒนธรรมจะห่างเหินกันไปบ้าง แต่มิได้ขาด
จากกัน นั่นอาจจะเป็นเพราะรากของต้นความสัมพันธ์ได้หยั่งรากลึกในผนืดนิ
ผืนนั้น  
 

 
 วงสานเสวนาในวัดยปุาราม ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา 
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 “ยา” บ ารุงรักษาความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิม 
 นอกจากน้ าใจอันยิ่งใหญ่ท่ีชาวมุสลิมยกท่ีดินให้สร้างวัดจะเป็น “บ่อ
น้ า” ท่ีหล่อเลี้ยงความสัมพันธ์พุทธ-มุสลิมในยุโปแล้ว ยังพบอีกว่า “ยา” และ 
“การรักษาสุขภาพ” ของเจ้าอาวาสวัดยังท าหน้าท่ีบ ารุงรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างพุทธ-มุสลิมในละแวกนี้มาเป็นเวลาช้านาน และเป็นเสมือนการตอบ
แทนความมีน้ าใจดีของชาวมุสลิมไปในที 
 “ยา” ท่ีพระเจ้าอาวาสเป็นผู้ปรุงขึ้นมาเพื่อจะรักษาสุขภาพและอาการ
เจ็บป่วยของชาวบ้านท้ังพุทธ-มุสลิมในละแวกนั้นเป็นยาท่ีได้รับการยอมรับ
กันว่ามีสรรพคุณดีและรักษาอาการเจ็บป่วยได้หายจริง ๆ   
 อสม.มุสลิมเล่าให้ฟังว่าเจ้าอาวาสเป็นผู้มีภูมิปัญญาโบราณในการปรุง
ยาสมุนไพรและการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคริดสีดวงทวาร โรคงูสวัด ฯลฯ  
 หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่า  

 เคยไปประกวดชนะมาแล้วด้วย แต่ต่อมาภายหลัง เมื่อส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทราบเรื่องเข้า จึงเข้ามาห้าม ไม่ให้ท า และถ้าจะท า ต้องตั ง
โรงงาน มีการจดทะเบียนมาตรฐานควบคุมยาอย่างเป็นกิจลักษณะ เรื่องมันจะ
ยุ่ง หลวงพ่อจึงเลิกและไม่อยากป่าวประกาศให้ใครรู้อย่างกว้างขวางมากเกินไป  
แต่หลวงพ่อยังคงช่วยรักษาผู้ที่ต้องการ  
 คิดแบบช่วยโยม ที่ใกล้ตาย นอนแข็งมาเลย มาหาอาตมาตอนสามทุ่ม 
จากปัตตานี อาตมาให้กิน(ยาปรุง) 1 แก้ว ก็ยังเฉย อีก 5 นาทีต่อมา (คนที่นอน
แข็งคนนั น)ขอบุหรี่ แล้วพอตีสอง ก็กลับบ้านได้ (พระครูนันทาภิวัฒน์, 12 
กันยายน 2563)  

 ท่านพระครูฯ เป็นพระท่ีให้การรักษากับท้ังคนพุทธและมุสลิม โดยไม่
เลือกปฏิบัติ ท่านเล่าว่า “ชาวมุสลิมเอง เมื่อมีปัญหาสุขภาพอะไร ก็มาท่ีวัด 
เพื่อขอสมุนไพรจากหลวงพ่อไปรักษาโรคอยู่เป็นประจ า”   
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 มีกรณีหน่ึง หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่า เป็นอดีตนายก(อบต.) ซึ่งเป็นมุสลิม 
อยู่หมู่ 2 เคยมาปรึกษาหลวงพ่อว่า จะท าอย่างไรดี เพราะ “ผีเข้าท้ังบ้าน” 
และ “พาน้ ามาด้วยขวดหนึ่ง” เพื่อให้หลวงพ่อช่วยปลุกเสกน้ ามนต์ส าหรับ
ปัดเป่าผีออกไปจากบ้านของอดีตนายกฯ ท่านนั้น  

 ก้าวที่ 2 สานเสวนา: ถักทอ โยงใย ขยายวง 
 ท าไมเลือกต าบลยุโป ก็เพราะเหตุผลหลัก ๆ  คือ มีคนท างานขับเคลื่อน
สันติภาพแน่ ๆ คือ “พี่แอ๊ด” และเพื่อนรัก “เจ๊ะซาฟีนะ” กับ “ก๊ะไก่ วันทนา” 
อสม.พุทธ – มุสลิม นอกจากจะเป็นก าลังหลักในการท างานด้านสุขภาพใน
ชุมชนยุโปแล้ว ทีมงานสุขภาพนี้ท างานเชื่อมประสานข้ามศาสนาและ
วัฒนธรรมอย่างแข็งขัน ไม่หวั่นแม้จะมีความท้าทายของสถานการณ์ความ
รุนแรง หรือสถานการณ์โรคระบาด  พวกเธอรวมทีมท างานด้วยกันบนฐาน
ความเป็นเพื่อนท่ีเข้าใจในวิถีของกันและกัน เมื่อจะท ากิจกรรมท่ีต้องมีเรื่อง
อาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้อง “พี่แอ๊ด” ให้เพื่อนมุสลิมเลือกอาหารการกิน
ก่อน เมื่อจะต้องมาท างานในชุมชนพุทธเพื่อนมุสลิมให้เพื่อนพุทธจัดการและ
พร้อมจะหนุนเสริมให้งานส าเร็จ  

 มีบ้างที่รู้สึกว่าเราก็อยากจะกินอาหารของคนไทย มีพวกหมูหรืออะไรบา้ง 
แต่นั่นล่ะ เพื่อนเราก็กินไม่ได้อีก  บางทีก็อยากจะกินอาหารอื่นที่ไม่ใช่ฮาลาลบ้าง 
แต่ก็ทนไม่ได้ที่จะเห็นเพื่อนมุสลิมอด กินไม่ได้แบบนั น ก็เลยต้องให้เพื่อนเลือก 
จัดการไปเลย เราก็จะกินอะไรที่เรากินได้  
 อย่างเวลาเดินทางไปไหนด้วยกันไกล ๆ ไปดูงาน ก็ต้องแวะร้านอาหารฮา
ลาล บางทีเราก็ไม่อยากกินนะ หรือถึงเวลาต้องละหมาด ท าให้รถต้องหยุด คน
อื่นๆ  ทั งคันก็ต้องรอให้ละหมาดเสร็จก่อนแบบนี เป็นต้น แต่นั่นล่ะ ก็อยู่ไปจน
เข้าใจวิถีชีวิตกันและกันไปแล้ว ถามว่ามีอึดอัดบ้างไหม ก็มีเหมือนกัน เวลาเร่ง ๆ 
งาน (หัวเราะ) ก็อยากท างานให้เสร็จเร็ว ๆ (สัมภาษณ์, 12 กันายน 2563) 
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 เสียงสะท้อนจากเพื่อนพุทธท่ีเพื่อนมุสลิมได้ยินและเข้าใจเสมอมาว่า
อาจจะมีบางจังหวะของชีวิตท่ีท าให้เพื่อนพุทธล าบากใจ ในการท างานและใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกัน เพราะวิถีมุสลิมมีกรอบต้องปฏิบัติ แต่ด้วยการพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนกันอย่างเปิดใจในวงสานเสวนาวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท าให้
ท้ังสองฝ่ายต่างเข้าใจและมั่นใจในมิตรภาพและสายสัมพันธ์ท่ีผูกพันกันมา
นาน ผ่านการทดสอบมาด้วยกันหลายครั้ง 

จากงานสุขภาพและสานต่อสู่พหุวัฒนธรรม 
 24 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลยุโป อ.
เมือง จ.ยะลา เปิดต้อนรับพวกเราเข้ามาสู่พื้นท่ีอย่างเป็นทางการ หลังจาก
แนะน าโครงการ แจ้งท่ีมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ วงสานเสวนา
เริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนความห่วงใยเรื่องการท างานเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกบั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid-19 ในพื้นท่ีชายแดนใต้ โดยเฉพาะ
ประเด็นการ “ฉีดวัคซีน” ซึ่งไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันโรคอะไรก็ตาม  
 ในช่วงท่ีพื้นที่อ่ืน ๆ ก าลังมีการแพร่ระบาดโดยเฉพาะในประเทศเพือ่น
บ้านท่ีมีพรมแดนติดกันและมีคนไทยข้ามฝั่งไปท างานยังประเทศเพื่อนบ้าน
จ านวนมาก แต่เม่ือสถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรง คนไทยทยอยย้ายกลับมา
ฝั่งไทย ซึ่งในการแพร่ระบาดระลอกแรกปี 2563 พื้นท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สถานการณ์ไม่สู้ดีนัก ในปี 2564 ขณะท่ีพื้นท่ีอ่ืนของประเทศมีการ
แพร่ระบาด การเฝ้าระวังของพื้นท่ียุโปจึงเคร่งครัดไปด้วย  เมื่อถามถึง
มาตรการเฝ้าระวังว่ามีการปิดหมู่บ้านเหมือนท่ีเห็นเป็นข่าวหรือไม่  
เสียงหัวเราะก็ดังขึ้นราวกับรู้กันว่าเกิดอะไรขึ้นท่ีนั่น พร้อมกับเสียงของ
ผู้ใหญ่ว่า “โดนด่ากันไปสิครับ” แล้วเขาก็เล่าต่อว่า 

 “ปิดหมู่บ้านตรวจคัดกรองกันจริงจังมาก” 
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 ในหมู่ที่1 ไม่มีคนที่กลับมาจากมาเลเซียแต่ก็มีการเฝ้าระวังเช่นกันแต่ไม่
เคร่งครัดมากนัก ส่วนหมูท่ี่ 2 บ้านทุ่งเหรียงมีผู้ท่ีกลับจากมาเลเซีย หมู่3 บ้านบา
โดมีผู้ที่กลับจากมาเลเซีย ซึ่งทางต าบลเราจัดให้มีพื นที่กักตัวคือ โรงเรียนคณะ
ราษฎร์  ส าหรับหมู่1 บ้านยุโป มีผู้ที่กลับมาจากจังหวัดภูเก็ต จึงกับตัวที่บ้าน
เพราะว่าในหมู่ในต าบลยุโป เรามีการปูพรหมหมายถึง เรามีการตั งด่านอย่าง
รัดกุมทั งต าบลและหมู่บ้าน เช่น ตั งด่านตรวจเช็คการเข้าหมู่บ้าน และการ
ตรวจเช็คการเข้าออกและคนที่มาจากต่างจังหวัดต่างพื นที่ เราจะมี อสม. คอย
ประกบอยู่ โดย อสม. จะแบ่งโซนกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็ตั งด่านทุกหมู่บ้าน
ปิดล็อกหมด โดยให้เข้าออกหมู่บ้านได้ทางเดียว ซึ่งเราก็โดนต าหนิจากผู้ใช้
เส้นทางในต าบลยุโป ทั งนี  มาตรการนี ท าให้ในต าบลยุโปไม่มีผู้ติดเชื อโควิด 19 
ครับ  

 อสม. รีบเสริมข้ึนว่า 
 ส าหรับผู้ที่กลับมาจากพื นที่เสี่ยง เราจะให้ก าลังใจ คอยดูแลเขาและสร้าง
ความเข้าใจถึงสาเหตุที่ต้องมีการกักตัว 14 วันนั น เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่
กลับจากพื นท่ีเสี่ยงและคนในหมู่บ้าน  
 อสม. ไปพบผู้คนทุกบ้านเพื่อสอนการเฝ้าระวัง เช่น การล้างมือบ่อย การ
ใส่หน้ากากอนามัย ส าหรับคนที่กลับจากมาเลเซีย เราจะพบเขาทุกวัน เพื่อวัด
อุณหภูมิตรวจร่างกายรวมถึงสอนมาตรการต่างๆเกี่ยวกับโควิด19 ซึ่งเราไม่ได้
กลัวหรือวาดระแวงคนเหล่านั น เพราะเราท าตามมาตรการความปลอดภัย อีกทั ง
เรายังให้ก าลังใจและให้ความเผื่อแผ่ เช่น ซื ออาหารแล้วไปแขวนหน้าบ้านของคนที่
กักตัวเพราะเราไม่สามารถสัมผัสเขาได้ 

 อีหม่ามท่ีเข้าร่วมวงสานเสวนากล่าวอย่างภาคภูมิใจด้วยส าเนียง
ภาษาไทยที่ไม่ค่อยชัดแต่จับใจความได้ชัดเจนว่า  

 จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเรา หมู่ 1 บ้านยุโปเกี่ยวกับการ
จัดการโควิด19 ที่เราพี่น้องพุทธมุสลิมได้ร่วมมือกัน และสิ่งส าคัญที่ภูมิใจมาก
คือ คนไทยมุสลิมมุสลิมเรานั นไม่ค่อยมีสวนยางกันเท่าไหร่นัก ส่วนใหญ่สวน
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ยางในต าบลยุโปจะเป็นของคนไทยพุทธ ซึ่งอาชีพหลักของคนยุโปส่วนใหญ่จะเปน็
การตัดยาง กรีดยาง  
 พอโควิดมา คนมุสลิมตกงาน คนไทยพุทธในต าบลยุโปจึงให้เป็นคนตัด
ยาง(กรีดยาง) ซึ่งรู้สึกภูมิใจอย่างมาก เพราะโดยส่วนตัว ตนเองและญาติพี่น้องไม่
ค่อยมีสวนยางเท่าไหร่   
 เมื่อเราไปขอป้า(คนไทยพุทธ)ว่ามีสวนยางให้ผมกรีดยาง ปลูกยางบ้าง ซึ่ง
ท่านก็ให้ผมโดยเรามีการแบ่งผลก าไรจากยางดังกล่าว และเวลาไปขายน  ายาง เถ้า
แก่ที่รับซื อก็เป็นไทยพุทธด้วยเช่นกัน เหล่านี จึงเป็นความภูมิใจของผมมาก ซึ่ง
ตอนนี ความสัมพันธ์ของเราก็ดียิ่งขึ น 

 ผู้ใหญ่บ้านคนเดิมรีบเสริมข้ึนบ้างว่า 
 จากผลกระทบโควิด19 ท าให้คนตกงานนั น บางสวนผมก็ภูมิใจเนื่องจาก
ผมได้ลงไปส ารวจพื นที่โดยเฉพาะบ้านคลองท้อน หรือ คนในหมู่ 2 บ้านทุ่งเหรี
ยง มากรีดยางในหมู่ 1 และอีกประเด็นหนึ่งคือ หมู่ 1 ที่เคยเป็นที่อยู่ของพี่น้อง
มุสลิมมาก่อนนั น ต่อมาได้ย้ายไปอยู่หมู่ 2 และ คนที่เคยอยู่หมู่ 2 ได้ย้ายมาอยู่
พื นที่ดังกล่าวซึ่งมีที่นาจ านวนมาก มุสลิมที่เคยอยู่ที่ตรงนั นมาก่อน เขาได้กลับมา
ท านาบนที่ดินเดิมดังกล่าว  ท าให้เขาก็มีความสุข  

 
 อิหม่ามเสริมขึ้นต่อว่า “ดังนั้นความหวาดระแวงของคนในยุโปเรา
ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้ว เพราะตอนนี้เวลาตี1 ตี 2 คนสามารถออกไปตัดยางได้
อย่างสบายใจ”  เมื่อก่อนนี้   “ไม่ได้ ไม่ปลอดภัย”   
 ท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดเผยให้เห็นอีกด้านคือ ความสัมพันธ์ท่ีเริ่ม
เห็นว่ากลับมาหลังจากท่ีคนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นมุสลิมกลับจากมาเลเซียมา
อยู่ในหมู่บ้านและเริ่มมีงานท าหลังจากท่ีผ่านกระบวนการขั้นตอนการกักโรค
ครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ดี ปัญหาด้านสุขภาพและการเฝ้าระวังป้องกันโรค
ยังคงมีอยู่ เนื่องจากว่า “การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่” ด้วยการฉีดวัคซีนนั้นยัง
เป็นประเด็นปัญหาท้าทายการท างานของสาธารณสุข ด้วยชาวบ้านในพื้นท่ี
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โดยเฉพาะมุสลิมจะมีความไม่วางใจวัคซีนมากนัก สืบเนื่องจากความไม่
ชัดเจนในเรื่องท่ีมาและกระบวนการขั้นตอนของการผลิตวัคซีน ยิ่งประเด็น
วัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยิ่งมีข้อท้าทายมากขึ้น โดยเฉพาะ
เมื่อมีข้อมูลไม่ครบถ้วน มีกระแสข่าวเรื่องการฉีดแล้วเสียชีวิต นอกจากนี้ ยัง
มีข่าวซุบซิบในวงชาวบ้านเรื่องการผลิตวัคซีนอาจจะไม่ “ฮาลาล” ถูก
หลักการตามศาสนา หรือ “ฮะรอม” ไม่ถูกหลักการ รวมไปถึงความ
เข้าใจผิดในหมู่ชาวบ้านเรื่องเจลแอลกอฮอลล์ส าหรับล้างมือ ที่ชาวบ้าน
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นแอลกอฮอลล์ชนิดเดียวกับที่อยู่ในสุรา ซึ่งเป็นสิ่ง
ต้องห้ามทางศาสนา  
 นอกจากประเด็นเรื่องการฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีเรื่องอคติและการตั้งข้อ
รังเกียจผู้ท่ีติดเชื้อหรือใกล้ชิดกับผู้ท่ีติดเชื้อ มีการตั้งข้อรังเกียจและกล่าวหา
กันว่าชาวมุสลิมน าเชื้อมาแพร่  ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนพุทธ – 
มุสลิมมีข้อท้าทายเพิ่มขึ้น  ในบางชุมชนมีการตั้งข้อรังเกียจคนท่ีติดเชื้อด้วย
เป็นต้น  เมื่อมีการจัดวงสานเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาเชิงลึกถึงเรื่อง
ข้อท้าทายเกี่ยวกับการท างานด้านสุขภาพในพื้นท่ีทางวัฒนธรรมสังคมมุสลิม 
ท าให้ได้เห็นว่ายังมีปัญหาท่ีต้องการความร่วมมือกันอีกมาก วงสานเสวนา
นอกจากจะช่วยให้ทุกฝ่ายได้ยินสภาพปัญหา เข้าใจข้อจ ากัดและความท้า
ทายในการท างานของกันและกันมากขึ้น ยังช่วยให้คนท างานสามารถ
ปลดปล่อยความเครียด ความกังวลที่ทับถมตนเอง เป็นการเสริมพลัง
ด้วยกระบวนการกลุ่มไปในตัว นอกจากจะมีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระหน้าท่ี
อันหนักหน่วงของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว ยังช่วยให้
มองเห็นว่าแต่ละคนแต่ละฝ่ายจะช่วยกันปิดจุดอ่อนงานเฝ้าระวังป้องกันได้
ด้วย  
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 “สะพานด า” พื้นที่ความทรงจ าร่วม 
 ในอดีต การคมนาคมหลักเพื่อเข้าสู่ยะลาอาศัยรถไฟ ซึ่งตัดผ่านพื้นท่ียุ
โปก่อนจะเข้าสู่ยะลา และเป็นเส้นทางท่ีเป็นพื้นท่ีความทรงจ าร่วมของเพื่อน
รักต่างศาสนามาตั้งแต่วัยเยาว์  หลายคนเป็นเพื่อนผูกพันกันมาเพราะใช้
เส้นทางรถไฟและใช้ “สะพานด า” ซึ่งคับแคบต้องใช้ความสามารถพิเศษใน
การทรงตัวเมื่อมีคนอ่ืนเดินสวนทางมา หรือโดยเฉพาะเมื่อเวลารถไฟผ่านมา 
แต่เมื่อพูดถึง “สะพานด า” เสียงหัวเราะและแววตาสดใสก็เปล่งประกาย 
และตามมาด้วยการแย่งชิงกันบอกเล่าเรื่องราวความทรงจ า และเริ่มถามกัน
แซวกันว่า “ใครเกิดทันบ้าง” “อายุเท่าไรกันแล้ว” “เริ่มเข้าสู่วัยคนเฒ่าเล่า
ความหลัง”   
 อสม. พุทธคนแรกเปิดประเด็นเล่าเรื่องสะพานด าในสมัยอดีตรวมถึง
ความเป็นไปของต าบลยุโปว่า  

 สมัยที่เรียนหนังสือชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องเดินเท้าไปโรงเรียน เพราะ
สมัยนั นไม่ได้มีรถ ซึ่งเดินจากยุโปไปถึงโรงเรียนประมาณ 3 กิโลเมตร ใน
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ระหว่างเดินทางก็มีหมู่บ้านของมุสลิมคือหมู่บ้านบาโด อีกทั งสมัยก่อนจะมีกลุ่ม
วัยรุ่นที่แตกต่างกับสมัยนี คือ วัยรุ่นสมัยก่อนจะไม่อันตรายเท่าสมัยนี 3  
 ส าหรับคนที่มีฐานะหน่อยจะขี่จักรยานในการเดินทาง ข้ามสะพานด าซึ่ง
ทอดข้ามแม่น  าเข้าเมืองยะลา สะพานด านั นคือทางรถไฟข้ามแม่น  าซึ่งมีช่องทาง
ส าหรับเดินเท้าและจักรยาน ความกว้างของช่องทางประมาณ 1.5 เมตร คน
สมัยก่อนต้องเป็นคนมีฝีมือเท่านั นที่จะสามารถขี่รถมอเตอร์ไซด์หรือจักรยาน 
สวนทางกันได้ และไม่เพียงแต่พวกเรา สมัยก่อนมีคนจีนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
สัญจรเช่นเดียวกัน4  

  
 ผู้ใหญ่บ้านยุโป อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า  

 สะพานด า ที่เรียกเช่นนั นเพราะสะพานเหล็กที่มีสีด า แต่ในสมัยก่อนนั น
เป็นสะพานไม้และมีทางเบี่ยงไว้ส าหรับเดินข้ามเข้าไปในเมืองยะลาโดยเฉพาะไป
ตลาดสดรถไฟ(ตลาดวิมลชัย) โดยสะพานดังกล่าวอยู่ในเขตหมู่บ้านบาโด ดังนั น
ผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงจึงใช้เส้นทางนี ด้วยเช่นกัน เพราะเป็นเส้นทางที่ตัดเข้า
เมืองยะลาที่ใกล้ท่ีสุด ซึ่งหากจะไปอีกเส้นทางหนึ่งคือ ต้องไปทางสะพานต าบลท่า
สาปเก่า เข้าต าบลสะเตงแล้วจึงมาในเมืองยะลาได้  แต่เส้นทางย่อมไกลกว่า
เส้นทางสะพานด า  
 สมัยก่อนนั นมีความอันตรายมากกว่าสมัยปัจจุบัน ผู้คนในสมัยก่อนจึง
ต้องใช้ความสามารถ และความระมัดระวังอย่างมากในการสัญจร ซึ่งเวลาไป
โรงเรียน ช่วงเช้าจะปั่นจักรยาน แต่ถ้าช่วงน  าท่วมสัญจรไปมาไม่ได้ จึงต้องเดิน

                                                           
3 ผู้พูดอธิบายต่อว่าวัยรุ่นสมัยก่อนไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติด และผลพวงจากการเสพติด
ยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงตามมา 
4 ข้อมูลทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมยะลาหลายชิ้นแสดงหลักฐานการเข้ามาอยู่ใน
พื้นที่ยะลาของคนจีนจ านวนมาก จุดใหญ่ที่คนจีนปักหลักค้าขายได้แก่ อ.เมืองยะลา และ 
อ.เบตง และกระจัดกระจายท าอาชีพเกษตรกรรมไปตามอ าเภอต่าง ๆ รวมทั้งในจังหวัด
ข้างเคียงด้วย  
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เท้าไปทางรถไฟ ระยะทาง 3 กิโลเมตรเพื่อจะไปเรียนโรงเรียนในเมือง ซึ่งจะออก
เดินเท้าไปตั งแต่เมื่อ 06:00 น ก็ต้องต่ืนแต่เช้า 
 การเดินดังกล่าวจึงถูกเรียกว่า การเดินนับไม้หมอนเพราะ ในระหว่างที่
เดินอยู่นั น จะนับไม้หมอนที่ตกอยู่บริเวณข้างทางไปด้วย  
 แล้วก็ทั ง 4 หมู่บ้าน จะสัญจรทางสะพานด าทั งหมด คือ หมู่บ้านตาเซะ 
บ้านยุโป บ้านทุ่งเหรียง และบ้านบาโด   

 อยู่กับความทรงจ าบาดแผลและก้าวข้ามอย่างเท่าทัน 
  ในวงสานเสวนา อาจารย์ชาญชัยได้เปิดประเด็น อดีตปัจจุบันและ
อนาคต ความสัมพันธ์ของคนในต าบลยุโปนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง รวมถึงเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์เราสามารถผ่าน
เหตุการณ์นั้นได้อย่างไร 

 ภาพบรรยากาศในวงสานเสวนา ณ ส านักงานเทศบาลต าบลยุโป 
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 พระภิกษุสงฆ์ผู้แทนจากเจ้าอาวาสวัดยุปาราม (ยุโป) แสดงความเห็น
เป็นคนแรกโดยชี้ให้เห็นว่า  

  สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม ฉะนั น เราต้องศึกษาและเรียนรู้ข้อ
แตกต่างซึ่งกันและกันและไม่ดูถูกแต่ละศาสนาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความแตกแยกซึ่ง
ในสังคมเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้อยู่อย่างสันติสุข 

 ท่านเล่าต่อว่าท่านบวชเป็นพระภิกษุตั้งแต่ “ยังไม่เกิดเหตุการณ์ความ
ไม่สงบ  ประมาณปี 2546 จนมาถึง   ปัจจุบัน ตอนท่ีไปบวช บวชท่ีวัดใน
จังหวัดนราธิวาสและได้มาอยู่ ท่ีปัตตานี 4 ปี และได้มาอยู่   ท่ีวัดยูปาราม
ประมาณปี 2553 ได้เห็นว่าบรรยากาศในช่วงนั้นปี 2553 ในพื้นท่ียังมี
ความหวาดระแวงซึ่งกันและกันเวลาจะออกนอกพื้นท่ีหรือออกนอกบริเวณ
วัด ไม่จ าเป็นก็ไม่มีใครออกไปไหนกัน  
 ท่านอิหม่ามยุโป เล่าให้ฟังว่า  ตัวท่านเองไม่ได้เป็นคนยุโป แต่ย้าย
เข้ามมาอยู่ในยุโปประมาณปี 2530 สิ่งท่ีท่านอิหม่ามได้สัมผัสโดยตรงผ่าน
ประสบการณ์ของตัวเองคือ  

ในช่วงแรกที่ได้มาอยู่นั นความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยกับคนมุสลิมมี
ความสัมพันธ์ที่พึ่งพาซึ่งกันและกันมีงานของหมู่บ้านหรือของใครเราก็จะช่วยกัน 
หรือแม้กระทั่งในสมัยก่อนนั นหมู่บ้านคลองท้อนหมู่บ้านยุโปและหมู่บ้านลูกเหลี
ยง เมื่อหมู่บ้านใดจัดงานคนในหมู่บ้านอื่นๆก็จะเข้ามาช่วยเหลือรวมถึงร่วมกันจัด
งานเสมือนเป็นหมู่บ้านเดียวกัน แต่หลังจากนั นเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบใน
พื นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้คนในหมู่บ้านดังกล่าวเกิดการระแวงซึ่งกันและ
กันไม่กล้าที่จะออกนอกบ้านหรือจัดงานระหว่างหมู่บ้าน ซึ่งต่อมาเมื่อเหตุการณ์
ความไม่สงบได้ผ่านมาระยะนึงท าให้คนในพื นที่เข้าใจว่าผู้ที่ก่อความไม่สงบนั น
ไม่ใช่คนในหมู่บ้านจึงท าให้ลดความกังวลของคนลงและส่งผลให้ชาวบ้านเริ่ม
ออกมาท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างศาสนา ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงนั น
ตนเป็นอิหม่ามประจ ามัสยิดก็เกิดความกังวลเนื่องจากต้องไปเป็นอิหม่าม
ละหมาดในช่วงกลางคืน 2 เวลาคือ 19:00 น กับ 20:00 น ซึ่งในขณะนั นมีการ
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กราดยิงทั งวัดมัสยิดร้านสะดวกซื อร้านน  าชาโดยจะเน้นยิงสถานที่ที่มีการรวมตัว
กันหลายๆ คน จึงท าให้ตนนั นรู้สึกหวาดระแวง ซึ่งการด าเนินชีวิตเพื่อน าละหมาด
นั นคือเมื่อตนไปน าละหมาดเสร็จกลับเข้าบ้านอย่างรวดเร็วและปิดบ้านพักผ่อน 
แต่ตอนนี ความหวาดระแวงดังกล่าวนั นได้จางลงอย่างมาก จนเกือบจะกลายเป็น
ปกติ (อิหม่าม, 24 กุมภาพันธ์ 2564) 

 ดังกล่าวแล้วว่า พื้นท่ียุโปเคยมีเหตุการณ์ความรุนแรงบ่อยครั้ง และ
ความรุนแรงก็เกิดกับคนในชุมชนเองด้วย ยิ่งเป็นการตอกย้ าความกลัว ไม่
ไว้วางใจระหว่างชาวพุทธ และ มุสลิมในชุมชนมากขึ้น เพราะไม่มีใครบอกได้
ว่า ใครเป็นคนท า5 ถึงตอนนี้อิหม่ามคนเดิมเล่าให้ฟังว่า  

ปี 2550 เกิดเหตุการณ์การลอบยิงพ่อของอิหม่ามเองจนเสียชีวิต  พ่อ
เป็นแพทย์ประจ าต าบลยุโป ในตอนนั นพ่อกลับมาจากวัด เนื่องจากช่วงนั นที่วัดมี
กิจกรรม พ่อกลับมาเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนปรากฏว่า มีคนร้ายดักซุ่มยิง
ระหว่างทางกลับบ้าน พ่อก็ได้ต่อสู้จนได้รับบาดเจ็บและมีคนน ามาส่งโรงพยาบาล 
และก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา ทีใ่นโรงพยาบาล (อิหม่าม, 24 กุมภาพันธ์ 2564) 

  
 เมื่อความรุนแรงจู่โจม ความเจ็บปวดคุกคาม ความทรงจ าเต็มไป
ด้วยบาดแผล เราจะก้าวข้ามกันได้อย่างไร ค าถามส าคัญท่ีไม่มีใครสามารถ
จะตอบได้เพียงล าพัง และไม่มีทางออกใดท่ีจะทรงพลังมากเท่ากับการรวม
พลังร่วมคิด และมองผ่านกลไกต้นทุนทางสังคมท่ีส าคัญ  

                                                           
5 จ านวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบของต าบลยุโปต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดย
แยกตามศาสนา ผู้ใหญ่บ้านได้ตอบว่า แผนที่ยุโปมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งหมด 17 
คน ซึ่งเป็นชาวมุสลิม 1 คนและอีก 16 คนเป็นคนไทยพุทธทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดภายใน
หมู่บ้านยุโป มีเพียงสองเหตุการณ์ คือคลองท้อน และส่วนเหตุการณ์ที่เหลือเกิดขึ้นที่ 
รอยต่อระหว่างหมู่บ้านยุโป 
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 อสม. มุสลิมเริ่มต้นจากการทบทวนวิถีชีวิตสมัยอดีตก่อนเกิด
เหตุการณ์ความไม่สงบถึงเส้นทางสะพานด า ท่ีท้ังพุทธ –มุสลิม –จีน ใช้
ร่วมกันในการสัญจรเข้าเมืองยะลา ส าหรับเธอเพื่อไปโรงเรียน และบางครั้ง
ก็เดินบนรางรถไฟ และทบทวนให้เห็นร่องรอยความสัมพันธ์ท่ีดีงามตั้งแต่
รุ่นพ่อจนมาถึงรุ่นเธอ และบอกเล่าถึงช่วงเวลาที่ท้าทายว่า  

 บ้านอยู่ติดรั ววัดเลย ที่จริงเป็นส านักสงฆ์พุทธ ทิพยเฉลิม (ปัจจุบันเป็น
ส านักสงฆ์ร้างแล้ว) เจ้าอาวาสกับพ่อเป็นเพื่อนสนิทกัน มีการไปมาหาสู่กัน ต่อมา
พ่อก็ย้ายบ้านมาอยู่ฝั่งหนึ่ง  
 พ่อเป็น ชรบ. แล้วก็มันมีเป็นช่วงที่มีสถานการณ์ความรุนแรง พ่อตัวเอง
โดนยิง ประมาณปี 53 วันนั นพ่อไปเข้าเวรที่โรงเรียนบ้านบาโด แล้วก็กลับมาช่วง
ตีหนึ่ง (01:00 น.)   
 โดนยิงในคืนที่เป็นเทศกาลท าตูปะต้ม (ข้าวเหนียวต้ม) เป็นคืนก่อนที่จะ
เข้าสู่วันอีด (ช่วงถือศิลอดเดือนรอมฎอน) หลังจากนั นก็คือคือเราอยู่กันแบบ
หวาดระแวงไป  

  
 อสม. พุทธอีกคนเสริมขึ นว่า 

 ส าหรับคนพุทธนั นไม่ว่าจะเป็นข้าราขการหรือไม่ ก็มีสิทธิโดนเหตุการณ์
เช่นกัน อย่างกรณีของอาเขยของตน ที่ไปตัดหญ้าแต่กลับโดนยิงและคนมุสลิมที่
โดนยิงที่ท างานกับรัฐนั น ตนมองว่าคนมุสลิมดังกล่าวเขาอาจมองว่า เป็นสาย
ให้กับรัฐจึงถูกยิง 
 

 พระอาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสซึ่งนั่งฟังอยู่นานก็เสริมขึ้นว่า  
 ไม่ใช่แค่พุทธ แม้แต่มุสลิมถ้าเป็นข้าราชการอาจจะถูกยิงเหมือนกัน ดังนั น
จึงไม่เกี่ยงว่าจะเป็นพุทธ หรือ มุสลิม แต่ถ้าเป็นข้าราชการแล้วก็ถือเป็นเป้าหมาย
เหมือนกัน  
 เพราะถ้าดูจากกรณีของพ่อน้อง อสม. รวมถึง ชรบ. ก็เป็นมุสลิมทั งสอง
แต่เป็นคนของรัฐ(ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐ ท างานสถานที่ราชการ)   
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 อีหม่ามท่ีนั่งไม่ไกลจากพระภิกษุเสริมขึ้นว่า  

 ช่วงประมาณปี 2552-2553  มัสยิดคลองท้อนโดนกราดยิงเข้าไปใน
มัสยิด ซึ่งเป็นช่วงละหมาด อีกทั งมีการกราดยิงร้านสะดวกซื อต่างๆ ท าให้เกิด
ความสับสน ไม่รู้ว่าใครฝ่ายใด เป็นผู้ก่อเหตุ ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินชีวิตท าให้วาด
ระแวง และต้องรักษาความปลอดภัยมากขึ น ซึ่งเราก็ไม่รู้คนร้ายที่ก่อเหตุดังกล่าว
นั นต้องการอะไร ซึ่งภายหลังเมื่อมีการพูดคุยกันในหมู่บ้านรวมถึงมีการท า
กิจกรรมร่วมกัน ท าให้ความหวาดระแวงดังกล่าวค่อยๆ จางหายไป  
 

 อดีตข้าราชการครูอีกท่านหนึ่งเสริมประเด็นเรื่องการยิงท่ีเกิดขึ้นมาก
ในพื้นท่ียุโป แต่คราวนี้เป็นพระท่ีเป็นลูกศิษย์ของตนเองถูกยิง  

 แต่เคราะห์ดีที่กระสุนเฉียดบาตเนื่องจากช่วงนั นพระก าลังบิณฑบาตอยู่
ในช่วงนั น ท าให้กระสุนไม่โดนจุดส าคัญ พระจึงรอดมาได้ ซึ่งปัจจุบันพระได้สึก
(ลาสิกขา)และกลับไปใช้ชีวิตที่กรุงเทพฯ  
 ถัดมาที่บ้านบาโด มีผู้บริหารถูกยิง ซึ่งเป็นครูที่สอนอยู่ที่ยุโปหลายปี ซึ่ง
อีกไม่กี่ปีท่านจะเกษียรอายุราชการ ซึ่งท่านโดนยิงที่บริเวณสะพาน ใกล้ส านัก
สงฆ์ พุทธทิพย์เฉลิม ซึ่งปัจจุบันส านักสงฆ์ดังกล่าวได้ร้างแล้ว เนื่องจากมีปัญหา
เรื่องการดูแลจัดการ ซึ่งสมัยก่อนพระจากส านักสงฆ์นี จะบิณฑบาตบริเวณ
สะพานด า ซึ่งสมัยก่อนผมมักจะเดินทางผ่านส านักสงฆ์นี ตลอด แต่ปัจจุบันได้ยุบ
ส านักสงฆ์แห่งนี แล้ว  

 บรรยากาศในห้องเงียบลงชั่วคราว เราปล่อยให้วงสนทนามีจังหวะ
หยุดพักชั่วคราว ก่อนท่ีจะมีเสียงอดีตข้าราชการครูดังขึ้นท าลายความเงียบ 
เพื่อจะหาทางตอบค าถามถึงวิธีการรับมือและก้าวข้ามความหวาดระแวง
หลังจากเกิดเหตุการณ์ลักษณะท่ีท าให้ง่ายต่อการกล่าวโทษอีกฝ่ายว่าเป็นผู้
ก่อเหตุ  เขาเริ่มเล่าให้ฟังถึงวิธีการเผชิญหน้าโดยเริ่มจากการทบทวน
ประสบการณ์และเรียนรู้จากกลไกที่เป็นต้นทุนทางสังคมว่า  
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ต าบลยุโปเป็นต าบลที่มีความรุนแรงมากที่สุดในอ าเภอเมืองจังหวัดยะลา 
มีการฆ่าและเผ่าศพ การเชือดคอ ลอบท าร้ายลอบยิงเป็นต้น ในช่วงปี  พ.ศ 
2547- 48 - 49 และ 50  

พื นที่เกิดเหตุ...โรงเรียนมัธยมทั งหมดในพื นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
และที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมากที่สุดคือโรงเรียน
คณะราษฎรบ ารุง 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนในต าบลยุโป คือวันที่ 6 กันยายนปี 2556 
มีน้องทหาร 2 คน เสียชีวิต 2 คน โชคดีมากที่นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวไม่ได้
รับ ความเสียหายใดๆรวมกัน 

ผมเป็นครู  ได้อยู่ในบริเวณนั น และอยู่ก่อนหน้านั นด้วย คือผมเรียนจบที่
นั่น  

ในสมัยที่ผมเรียนประถมและมัธยม มีเพื่อนที่เป็นทั งมุสลิมและพุทธเรียน
อยู่ร่วมกันและเพื่อนต่างหมู่บ้านก็เรียนอยู่ร่วมกัน  

ในสมัยนั นเรามีวิชาที่เรียนร่วมกันคือวิชาศาสนา ท าให้เรามีความรู้เรื่อง
ศาสนาอื่นร่วมกัน  ดังเช่นที่พระคุณเจ้าได้บอกว่ารู้เขารู้เรา  เราเรียนรู้หลัก
ปฏิบัติ 5 ข้อของมุสลิม  รู้หลักของศาสนาคริสต์รวมถึงศาสนาพราหมณ์ฮินดู   
เมื่อเรารู้เขารู้เราจึงเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน  

แต่เมื่อมีการปรับหลักสูตรและได้แยกการเรียนวิชาศาสนาตามศาสนา
ของตนเช่น  มุสลิมก็เรียนกับวิทยากรท่ีเป็นมุสลิม พุทธก็เรียนกับพระ ดังน้ัน
จึงท าให้ความเข้าใจในศาสนาอื่นหายไปอย่างน่าเสียดาย (อดีตข้าราชการครู, 
24 กุมภาพันธ์ 2564) 

อีกครั้ง เมื่อมีโครงการ ติวน้องๆก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เช่นโครงการริมน้ าใจ 
หรือโครงการอื่นๆ ปรากฏว่ามีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นมุสลิม เข้ามา
ติวเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะวิชาศาสนาพุทธ เพราะไม่มีสอน ในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนา หรือโรงเรียนสามัญที่มีการสอนแยกศาสนากัน ทั้งนี้เนื่องจาก ตัว
ข้อสอบโดยเฉพาะ ข้อสอบ o-net มีเนื้อหาศาสนาเข้ามาสอบด้วย และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องใช้เป็นคะแนนเพื่อเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และ
เช่นเดียวกับนักเรียนที่เป็นไทยพุทธที่ก็ต้องตัวเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
เช่นกัน และนอกจากนี้ตัวหลักสูตรการศึกษาของเรานั้นยังมีปัญหาเช่น เมื่อก่อน
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เรามีวิชาประวัติศาสตร์ วิชาภูมิศาสตร์ แต่ในช่วงเกิดเหตุการณ์วิชาดังกล่าว ได้
หายไปจึงท าให้เราขาดความรู้ แต่ต่อมาปัจจุบัน เห็นว่าก าลังจะน าวิชาดังกล่าว
กลับเข้าสู่ หลักสูตรการศึกษาของสพฐ เพราะฉะนั้นการที่เรารู้เขารู้เรา ความ
สงสัยเรื่องต่างๆก็คงจะหายไป เช่นท าไมพระต้องบิณฑบาต ท าไมอิสลามต้องถือ
ศีลอด เหล่านี้หากว่าเรามีการเรียนรู้ ก็จะท าให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น 
(อดีตข้าราชการครู, 24 กุมภาพันธ์ 2564) 

 
 นอกจากกลไกทางการศึกษาแล้ว ชาวยุโปเห็นพ้องกันว่าผู้น าในชุมชน 
มีบทบาทส าคัญ และ สภาสันติสุข คือสภาท่ีมีผู้น าท้องท่ีเช่นผู้ใหญ่บ้าน
ก านัน สมาชิกเทศบาล (สท.) สภาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) 
ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  หากมีการรวมตัวกันพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีร่วมกัน น่าจะเป็นทางออก
จากปัญหาได้ และแน่นอนว่ายุโปเองมีต้นทุนและศักยภาพในการน า 

ผมเป็นรองประธานและจัดการประชุมกันที่ต าบลยุโปนอกเหนือจากนั น
เรายังมีบัณฑิตอาสา ที่เข้มแข็งในการท างานช่วยเหลือสังคม และช่วยเหลือ
ช่วยเหลือภาครัฐด้วยเช่นกัน เนื่องจาก หลายครั งที่หน่วยงาน เข้ามาใช้บริการ เช่น
ทหาร ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นต้น  เข้ามาขอข้อมูลจากบัณฑิตอาสา
โดยเฉพาะข้อมูลเรื่องของสุขภาพ  
 กลไกบัณฑิตอาสาในสามจังหวัด เป็นเครื่องจักรส าคัญในการท างาน
ด้านสังคม และมีประสิทธิภาพอย่างมาก นอกจากนี ประเด็นเรื่องของผู้ป่วย
โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่ขาดการดูแลจากภาครัฐ  
 กลไก อสม. ในต าบลยุโปเราไม่มีภาพข้อบกพร่องในการจัดการดูแล
ผู้ป่วยดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างมาก  ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเอาจริง
เอาจังมาก  
 ยกตัวอย่างเคยมีครั งหนึ่งในช่วงโควิด นายอ าเภอจะเข้ามาใน ในต าบลยุ
โปแต่ ไม่สามารถเข้ามาได้จนกว่าจะได้รับการตรวจจากทาง อสม. ตามมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงนั น คนดังกล่าวนั นคือนายอ าเภอ ด้านในอ าเภอ
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เองก็ไม่แสดงตัวว่าเป็นนายอ าเภอ เมื่อผ่านการตรวจร่างกายแล้ว หลังจากนั นใน
อ าเภอได้แสดงตัวและช่ืนชมการท างาน ของ อสม. ดังกล่าวที่ท าหน้าที่อย่างจริงจัง 
(อดีตข้าราชการครู, 24 กุมภาพันธ์ 2564) 

 กลไกส าคัญอีกประการคือ ผู้ปกครองในระดับจังหวัด คือ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด สืบเนื่องจากเป็นผู้มีอ านาจสูงสุดในจังหวัดและท างานใกล้ชิด
กับประชาชน เป็นผู้ท่ีประชาชนเฝ้าจับตามองการท างานอยู่ โดยเฉพาะใน
ระยะหลังมีการจับตามองเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดว่าจะเป็นมุสลิม หรือ เป็น
พุทธ เนื่องจากการปฏิบัติพิธีการทางการบางอย่าง เช่น พิธีการทางศาสนา 
เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ หรือแม้กระท่ังการบวงสรวงศาลหลักเมืองซึ่งชาว
พุทธถือว่าส าคัญและคาดหวังให้มีการสืบสานต่อไป แต่หากผู้ว่าราชการเป็น
มุสลิมจะมีข้อห้ามในการปฏิบัติพิธีการบางอย่างท่ีถือว่าขัดต่อหลักการทาง
ศาสนา อีกท้ังมีข่าวลือเรื่องการยกหรือย้ายพระพุทธรูปในห้องท างานของ
ผู้ว่าราชการออก หรือการแปลงอาคารสถานท่ีท่ีอาจจะมีรูปปั้นพุทธรูป 
รูปภาพต่าง ๆ ออกซึ่งชาวพุทธถือว่ากระทบต่อความรู้สึกอย่างยิ่ง อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าชาวพุทธจะเข้าใจว่าเป็นหลักศาสนาท่ีมุสลิมต้องปฏิบัติ แต่ด้วย
ความคาดหวังต่อบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดมีมาก จึงเป็นท่ีคาดหวังและ
จับตา แต่หากสามารถปิดช่องว่างความรู้สึกนี้ไปได้ ก็จะได้รับความไว้วางใจ
จากชุมชนสูงขึ้นด้วย ตัวอย่างท่ีวงเสวนาช่วยกันเล่าถึงว่า  

ผู้ว่าธีระท่านเป็นอิสลาม ในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ 9 มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้ว่าฯ เป็นมุสลิม เขาก็ไปท าพิธี
ไม่ได้ ก็มอบหมายให้รองผู้ว่าฯ ไปท าหน้าที่แทน เป็นผู้จุดธุูปเทียนไป แต่ท่านผู้ว่า
ฯ ธีระ ซึ่งเป็นมุสลิมท่านก็นั่งเป็นประธานในงาน  

และเมื่อเสร็จงานผู้ว่าฯ กับ ภรรยาก็ได้เดินไปยกมือไหว้ลาท่านเจ้าคณะ
พระคุณเจ้า(พระภิกษุสงฆ์ที่มาร่วมพิธี) ซึ่งสร้างความประทับใจแก่คนที่ร่วมงาน
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ในครั งนั นอย่างมาก นอกจากนั น ทางช่อง 11 ได้น าเสนอข่าวที่ท่านได้จูงมือพระ
ขึ นรถตู้ที่ศูนย์เยาวชนยะลา (วงสานเสวนา, 24 กุมภาพันธ์ 2564) 

 เรื่องเล่าดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็น กลไกทางวัฒนธรรมว่าเป็น
กลไกท่ีส าคัญในสังคมชายแดนใต้ซึ่งหากน ามาใช้อย่างเข้าใจจะเป็นเครื่อง
ส่งเสริมการถักสานโยงใยความสัมพันธ์ให้กระชับแน่นมากยิ่งขึ้น 
 นอกจากนี้ ชุมชนยุโปยังมีกลไกทางวัฒนธรรมประเพณีอีกอย่างหนึ่ง
ท่ีแสดงให้เห็น การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์แบบต่างตอบแทนซึ่งกัน 
(reciprocity) เช่น เมื่อมุสลิมมีงานบุญ ชาวพุทธก็จัดกิจกรรมไปร่วม “เรา
เคยทอดผ้าป่าให้แก่มัสยิดท่ีคลองท้อน ค าว่าทอดผ้าป่าคือการบริจาค การ
มอบสิ่งของ”  ในขณะเดียวกันเมื่อทางวัดมีงานประเพณีท่ีมีมุสลิมเข้ามาร่วม
กิจกรรมทางวัดจะจัดให้มีครัวมุสลิม ตอนหลัง ๆ กิจกรรมลักษณะดังกล่าว 
ได้รับการหนุนเสริมจากหน่วยงานของรัฐ  
 มีข้อสังเกตว่าท่ีควรตระหนักระมัดระวังเช่นกันว่า หากปล่อยให้รัฐ
เป็นคนจัดกิจกรรมเอง ต่อไปชาวยุโปอาจจะแค่ไปร่วมกิจกรรม แต่ไม่รู้สึก
ว่าเป็นเจ้าของกิจกรรมอาจจะไม่รู้สึกผูกพันกันมากอย่างท่ีผ่านมา ซึ่งเสียง
สะท้อนในท านองข้อสังเกตน้ีเริ่มได้ยินมากขึ้นเรื่อย ๆ  

 ออมทรัพย์ ออมสายสัมพันธ์  
 นอกจากกลไกทางการศึกษา วัฒนธรรมประเพณีแล้ว ยุโปยังมีกลไก
ทางเศรษฐกิจท่ีเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสองวัฒนธรรมเข้า
ด้วยกัน ท้ังนี้ การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์นั้นเป็นการผนวกความ
ร่วมมือภายใต้ผู้น าท่ีมีความรู้เพราะเป็นครูมาตลอดชีวิต แม้จะเกษียณ
แล้วแต่ยังคงท างานอย่างแข็งขัน โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา คุณธรรม
ความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และเป็นนักเชื่อมประสานคนส าคัญท่ีไม่เพียง
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ชุมชนคนในยุโปจะให้ความเคารพนับถือ ยังรวมไปถึงคนนอกพื้นท่ีด้วย เขา
เล่าให้ฟังว่า ได้รับการเชิญไปบรรยายแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์ในหลายท่ี “นับไม่ถ้วน จ าไม่ได้หมด”  

 ผมเป็นเขยมาอยู่ยุโป ประมาน 40 ปีที่แล้ว มาเป็นประธานกลุ่มออม
ทรัพย์ ต.ยุโป ตั งแต่ ปี 2538 ปัจจุบันมีสมาชิก เกือบ 580 คน  มีเงินสะสม 20 
ล้านบาท ซึ่งส าหรับสมาชิก จะมีสวัสดิการต่างๆเช่น ทุนการศึกษา ค่าปลงศพ ค่า
คลอด ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น และส าหรับสมาชิกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและ 
ผู้สูงอายุ โดยในทุกปี ประมาณเมษายน เราจะไปเยี่ยมและมอบปัจจัยแก่สมาชิก 
ซึ่งท าได้มาเป็น 10 ปีแล้ว  
 กลุ่มออมทรัพย์ยังมีการเปิดให้มีการยืมเงินเพื่อไปใช้งานต่างๆ เช่นงาน
แต่ง งานขึ นบ้านใหม่ เป็นต้น โดยไม่คิดดอกเบี ย6 ทั งต้องคืนเงินภายใน 3 วัน 
และนอกจากนี เรายังมีกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลยุโป(กองทุนวันละ 1 บาท) มี
ทั งพี่น้องพุทธ-มุสลิม  
 โดยเริ่มแรก น้าอั นท่านเป็นประธานกลุ่ม(ปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตแล้ว) 
โดยรองประธานกลุ่มเป็นผม อีกทั งผมยังเป็นประธานเครือข่ายพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของต าบลยุโป โดยท างานเพื่อแก้ปัญหาในชุมชน ซึ่งมีการประชุม
หาทางแก้ปัญหาต่างๆรวมถึงจัดกิจกรรมโดยของประมาณจากกองทุน
ประกันสังคมจังหวัดยะลา 

  ซึ่งบังเอิญผมได้รับการคัดเลือกเป็นประธานอนุกรรมการบริหารกองทุน
สวัสดิการจังหวัดยะลา เลยได้งบประมาณมาจัดกิจกรรมกีฬาพื นบ้านสัมพันธ์
เสริมสร้างสันติสุข เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ ท าให้คนในหมู่บ้านเกิด
ความหวาดระแวงกัน จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อแก้ปัญหาความหวาดระแวง
ด้วยการสร้างให้เกิดความรักความสามัคคี โดยจะเน้นกีฬาพื นบ้านเช่น 
วิ่งวิบาก ชักกะเย่อ เป็นต้น (ประธานกลุ่มออมทรัพย์, 24 กุมภาพันธ์ 2564)  

                                                           
6 ซึ่งเป็นหลักการที่สอดคล้องกับวิถมีุสลิม ท าให้เพื่อนมุสลิมสบายใจและอยากเข้าร่วม
เป็นสมาชิกด้วย  
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 ข้อสังเกตส าคัญจากการท างานในพื้นท่ีความขัดแย้งยืดเยื้อคือ ผู้คนท่ี
เคยเป็นเพื่อนกันจะไม่ไปมาหาสู่กัน โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ท่ีท าให้ผู้น า
ศาสนาแต่ละฝ่าย ท้ังพุทธ – มุสลิมเสียชีวิต ยิ่งท าให้ช่องว่างระหว่างพุทธ-
มุสลิมถูกขับเน้นให้แตกต่างกันมากขึ้นไปอีก  ดังนั้น การหากิจกรรมท่ี
สามารถท าร่วมกันได้จึงเป็นช่องทางแห่งโอกาสส าหรับการฟื้นฟูและกระชับ
ความสัมพันธ์ ประธานกลุ่มออมทรัพย์มองเห็นโอกาสนี้เช่นกัน กระนั้น เขาก็
ต้องใช้จินตนาการท่ีจะจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างรอบคอบท่ีสุด 
เพื่อมิให้กิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นกระตุ้นปลุกเร้าความขัดแย้ง เขากล่าวว่า  

 อาศัยว่าแต่เซึ่งเดิมเราเป็นเพื่อนกัน เมื่อได้มาพบและสร้างสัมพันธ์ผ่าน
กิจกรรม ส่งผลให้ความหวาดระแวงเริ่มลดน้อยลงมา ซึ่งภายหลังมีหน่วยงานของ
รัฐ เช่นเทศบาล ก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับช่วงต่อเป็นผู้ จัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าว
ต่อไป จนปัจจุบันความหวาดระแวงดังกล่าวได้หมดไป คนมุสลิมสามารถเดิน
ทางผ่านหมู่บ้านคนพุทธได้อย่างปกติ เช่นเดียวกันกับคนไทยพุทธที่สามารถเดิน
ทางผ่านหมู่บ้านมุสลิมได้อย่างปกติ เสมือนก่อนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ในส่วน
ของการจัดกิจกรรมกีฬานั นเราจะไม่จัดกีฬาที่ต้องปะทะกันทั งสองฝ่าย เช่นฟุตบอล 
ทั งนี เนื่องจากกีฬาดังกล่าวอาจท าให้เกิดความไม่พอใจเมื่อถูกกระแทกร่างกาย 
(ประธานกลุ่มออมทรัพย์, 24 กุมภาพันธ์ 2564) 
 

 ผลจากการพยายามท่ีจะหากิจกรรมท าร่วมกันให้มากขึ้นมากกว่าท่ีจะ
ปล่อยให้เกิดสุญญากาศขึ้นในชุมชน ความหวาดระแวงก็ลดลง ประกอบกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐก็ท างานเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างความ
ปลอดภัยให้แก่คนในต าบล ปิดโอกาสให้ผู้ท่ีไม่หวังดีที่จะเข้ามาก็ความไม่สงบ
ในพื้นท่ี  
 เมื่อเจ้าหน้าท่ีรัฐท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจ าแนก
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นได้ว่า กรณีใดเป็นการก่อความไม่สงบฯ กรณีใดไม่ใช่ 
อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถูกเหมารวมเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบ ก็มีส่วน
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ท าให้บรรยากาศความหวาดระแวงคลี่คลายลงไป ซึ่งสมาชิกในวงสานเสวนา
เห็นร่วมกันว่าก่ออนหน้านี้มีจุดอ่อนคือ  
 1. เมื่อเกิดเหตุความไม่สงบฯในพื้นท่ีแล้ว ไม่สามารถจับผู้ก่อเหตุได้ 
ท าให้ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร 
 2. เป้าหมายของผู้ก่อการมักจะเป็นคนของรัฐ ซึ่งมีเครื่องแบบท่ีเห็น
ได้ชัด เป็นเป้าหมายที่เปิด 
 3. สถานท่ีเกิดเหตุมักจะเกิดช่วงระหว่างรอยต่อของพื้นท่ีหมูบ้าน ซึ่ง
ท าให้ยากต่อการคาดเดาว่าเป็นคนจากพื้นท่ีใด ความคลุมเครือนี้ยิ่งสร้าง
ความระแวงมากขึ้น  
 ดังนั้น เพื่อจะเฝ้าระวังมิให้เหตุการณ์ร้าย ๆ ย้อนเข้ามาท าลาย
ความสัมพันธ์ท่ีดีงามระหว่างผู้คนต่างศาสนาในชุมชนอีก ผู้ใหญ่บ้านท่ีนั่ง
สนทนาในวงมาตั้งแต่ต้น และเป็นคนท่ีมีอารมณ์ขัน แม้จะดูน้ าเสียงดุดัน 
กล่าวข้ึนว่า   

 จริงๆ แล้วทุกอย่างที่พูดกันมาข้างต้นนั น ไม่ว่าจะเหตุการณ์ หรืออะไร 
แต่ปัจจุบันสถานการณ์และบรรยากาศตลอดจนความสัมพันธ์กลับมาโอเค
หมดแล้ว และอีกส่วนคือมผีู้น าท้องที่ หน่วยงานของรัฐ ชรบ อรบ ทหาร ต ารวจ 
เป็นต้น ในพื นที่ช่วยดูแลช่วยป้องกันช่วยกันรักษา เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท าให้พื นที่
ต าบลยุโปมีความเข้มแข็งขึ นเพราะทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเป็นสายข่าวให้กับ
ทางราชการช่วยกันปกป้องพื นที่ของเรา ช่วยกันดูแลมันก็เลยเข้มแข็งขึ นมันก็เลย
ไม่มีความหวาดระแวงมากขึ น และได้ไปมาหาสู่ ได้พูดคุยในเวทีพูดคุยกันแบบนี  
ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ เราจะได้พูดคุยเปิดอกกันว่าเกิดอะไรขึ น มีสาเหตุอย่างไร 
ไม่ต้องมาวาดระแวงกันต้องเปิดใจให้กว้างต้องท าใจให้กว้าง และรับให้ได้ จะได้
ไม่ต้องวาดระแวงซึ่งกันและกัน ไม่เช่นนั นถ้าเกิดว่าไม่มีเวทีพูดสัมมนา พูดคุยกัน
แบบนี  จะไมเ่กิดความสนิทสนิทกัน 
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 มองภาพอนาคตร่วมอย่างมีความหมาย  
 กระบวนการเสวนามาถึงช่วงท้าย ๆ อาจารย์ชาญชัยเชิญชวนให้
ผู้เข้าร่วมท ากิจกรรมร่วมกันด้วยการเลือกการ์ดที่มีรูปภาพท่ีจะใช้แทนตัวเรา 
หรือความรู้สึกข้างในของเรา โดยให้จินตนาการถึงตัวเองและสิ่งที่เราร่วมกัน
ท าในต าบลยุโปท่ีช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพุทธกับมุสลิม หลังจาก
นั้นให้แต่ละคนได้พูดสะท้อนความในใจถึงความหมายและความเชื่อมโยงกับ
ภาพท่ีเลือก 
 มีการเลือกภาพและความหมายดังน้ี  
 ภาพต้นไม้ คือเราจะมองเห็นว่าเราจะพัฒนาเด็กอย่างไร เพราะว่า
สมัยน้ีเด็กจะไม่รู้เรื่องหลักศาสนาพุทธ หรือ มุสลิม ซึ่งถ้าเราไปสามารถสอน
เด็กพุทธและมุสลิมด้วยกัน จะเกิดความอบอุ่นและเข้าใจศาสนาซึ่งกันและกัน 
โดยเฉพาะต้องเรียนรู้ตั้งแต่สมัยเล็ก เพราะว่าตนโตมาในสังคมพี่น้องพุทธ
มุสลิม ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันจนเข้าใจหลักการและพิธีกรรมต่างๆ รวมถึง
เคยเข้าร่วมกิจกรรมของศาสนาพุทธ เช่นงานทอดกฐินท่ีวัดจัดให้มีครัว
มุสลิม หรืองานแต่งที่มีการจัดอาหารให้อิสลาม แต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ ตน
ท างานในหน่วยงานของรัฐท่ีอ าเภอ เมื่อกลับมาบ้านมักจะมีจดหมายาข่มขู่
บ่อยครั้ง  ซึ่งเพื่อนร่วมงานของเราเช่นสารวัตรก านันของต าบลก็ถูกยิงจึงท า
ให้เราหยุดงานในหน่วยงานราชการชั่วคราวด้วยความหวาดกลัว  เมื่อเวลา
ผ่านไปสักพัก จึงเข้าสมัครงานในหน่วยงานรัฐอีกครั้งและปฏิบัติงานท่ีต าบล
ยุโป ท่ีคนในต าบลให้ความอบอุ่น ซึ่งเราท างานในพื้นทียุโป รวม 13 ปี เรา
สามารถบอกได้เลยว่าท่ีนี่มี ผู้น าในพื้นท่ีท้ังพุทธ และมุสลิมมีความใส่ใจใน
ทุกคนให้ความช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกศาสนา ดังนั้นจึงอยากจะให้เด็กรุ่น
ใหม่ได้สัมผัสกับความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ ได้รับรู้ซึมซับวัฒนธรรมด้วยใน
หลักของศาสนาพุทธ - อิสลาม  
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 ภาพประตู คือเมื่อเราเปิดใจกันจะท าให้เราไม่หวาดระแวง เรามีการ
ฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ระหว่างพุทธ มุสลิม ซึ่งอย่างน้อยการท างานก็
จะมีเพื่อนต่างศาสนา การดูแลนอกจากนี้เราท างานดูแลผู้พิการโดยไม่
แบ่งแยกว่าจะนับถือศาสนาใด  
 ภาพอาจารย์กับนักเรียน เพราะทุกคนให้ความเคารพซึ่งกันและกัน 
ไม่มีการแบ่งชนชั้น จะเป็นอาจารย์พุทธ หรือ นักเรียนอิสลาม ทุกคนก็จะไม่
แบ่งชนชั้นกันและจะเคารพซึ่งกันและ 
 ภาพช้าง รู้สึกว่ามันมีพลังท่ียิ่งใหญ่ส าหรับตัวเองและคนในหมู่บ้านมา
ซึ่งตนเองเปรียบเสมือนช้างเท้าหลังท่ีมีความเข้มแข็ง คอยท างานต่างๆ ใน
หมู่บ้าน เช่น ช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง  
  ภาพความอบอุ่น เห็นความอบอุ่น ความสามัคคีกัน อยู่อย่างฉันพี่
น้องระหว่างไปพุทธมุสลิม  
 ไม่สามารถอธิบายลักษณะภาพได้ เป็นรูปสมัยอดีต มีพระ กับ
ประชาชนท่ีไม่สวมเสื้อ เมื่อเห็นแล้วรู้สึกสบายใจ เพราะศาสนาเป็นท่ีพึ่งทาง
ใจของทุกคนทุกศาสนา  พระเป็นท่ีพึ่งของคนพุทธ อิสลามก็จะมีพระเจ้าเป็น
ท่ีพึ่ง 
 ภาพนาฬิกา บอกถึงเวลา เวลาในการท างานของตนเอง เพราะตนเอง
เป็น อสม. มา 17 ปีท่ีท างานด้านจิตอาสา ซึ่งตอนนี้พ่อของตนก็เป็นจิต
อาสาญาลานันบารู ท่ีท างานด้านยาเสพติด ซึ่งพอท่ีจะเป็นพลังเล็กๆ ท่ีจะ
ช่วยเหลือชาวบ้านได้ และเราจะท างานแบบนี้ต่อไปร่วมกับคนพุทธและ
มุสลมิ  
 อิหม่ามเลือกรูปสุนัข แกะ สื่อถึงความเข้าถึงของหน่วยงานรัฐ 
เปรียบเทียบสุนัขท่ีไม่มีเขี้ยวคือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่กันกับเรา มีการเข้าถึง
ตัวเราอย่างสันติสุข นอกจากนี้ในค าสอนของศาสนาอิสลามมีสุนัขท่ีสามารถ
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เข้าสวรรค์ได้ ดังนั้น สุนัขจึงเป็นเพียงสัตว์ตัวหนึ่งเฉกเช่นเดียวกันกับสัตว์
อ่ืน 
 ผู้ใหญ่บ้าน เลือกหยิบมาสองรูป รูปที่ 1 รูปอุ่นไอรักจากพ่อแม่ 
สถาบันครอบครัว ถ้าสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง ทุกอย่างจะดีท้ังหมด ไม่ว่า
จะเรื่องยาเสพติด การศึกษา การลักขโมย  
 รูปที่ 2 รูปเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่ เปรียบเสมือนซุปเปอร์ฮีโร่ในพื้นท่ี
ต าบลยุโปท่ีไม่ใช่เพียงแต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือผู้ใหญ่บ้าน แต่หมายถึง
คนท างานคนอ่ืนๆ ในต าบลยุโปด้วยเช่นกัน 
 ภาพเซเว่นอิเลเว่น เป็นภาพท่ีตรงกับตัวเองและตรงกับการใช้ชีวิต
ของคนท้ังหมู่ 1 และหมู่ 2  คือถ้าใครมีงานอะไร สามารถบอกได้บอกกล่าว
กันได้ตลอดเวลา จะเป็นงานบุญ งานแต่ง งานศพ ผมคิดว่าภาพนี้เป็น
ตัวแทนของคนท้ังสองหมู่บ้านเป็นอย่างดีครับ ขอบคุณครับครับ 
 ประธ านกลุ่ มออมทรัพ ย์  ภาพที่ มี ต้ น ไม้ เ ล็ ก ในป่ า ใหญ่  
เปรียบเสมือนคนเรา ถ้าเราท าตัวให้มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคม เราก็
สามารถช่วยกันพยุงสังคมมนุษย์ให้อยู่เย็นเป็นสุขได้  
 อดีตข้าราชการครูเลือกภาพผู้สูงอายุ เปรียบเสมือนสังคมต าบลยุ
โปตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสถิติท่ีสูงกว่าของประเทศไทยรวม ท้ังนี้ 
พราะการดูแลเอาใจใส่ทุกหน่วยงานในต าบลยุโปให้ท่านอบอุ่นไม่โดดเดี่ยว  
 ปลัดเทศบาลเลือกรูปดอกไม้ดอก คือดอกทานตะวันสีเหลืองท่ี
ก าลังเบ่งบานสวยงามและก็รับแสงอาทิตย์ ซึ่งบ่งบอกถึงความสดใส ความ
สดชื้น ซึ่งเป็นสิ่งท่ีว่าเราอยากจะให้เกิดขึ้นในพื้นท่ีของเรา  เป็นสิ่งท่ีเราก็
ก าลังพยายามจะท าอยู่ในหลายๆ เรื่อง สาเหตุท่ีหยิบรูปดอกไม้คือมันเป็นสิ่ง
ท่ีว่าเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนของเราในพื้นท่ีมีความสุขเหมือนกับภาพใบ
นี้ท่ีทุกคนจะมีหน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มเหมือนดอกไม้ท่ีเห็นนี้ มันก็ต้องประกอบ
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กับว่าเราก็ต้องดูแลให้เขามีท้ังคุณภาพกาย คุณภาพใจท่ีดีมีความสุข ถึงจะ
สะท้อนและก็ฉายออกมาให้เราได้เห็น ตามท่ีเราอยากจะให้มันเป็น นี้ก็คือสิ่ง
ท่ีอยากจะบอก 
 การสานเสวนามาถึงช่วงท้ายสุด ก่อนปิดวงอาจารย์พัทธ์ธีรา
สรุปว่า เราท ากิจกรรมเล็กๆ เป็นการคุยกันด้วยเรื่องอารมณ์ความรู้สึก 
เพราะว่าเวลาท างาน เราจะไม่ท าเฉพาะแค่กิจกรรม แต่เราจะพยายามจะท า
เรื่องของการดูแล เรื่องความสัมพันธ์ เรื่องอารมณ์ความรู้สึก เพราะว่าเรื่อง
นี้เหล่านี้ส าคัญมาก เหมือนตอนแรกท่ีเราคุยกันว่า เรามีความหวาดระแวง
กัน ซึ่ งเป็นจุดเล็กๆ แต่ เราไม่ เคยกล้า ท่ีจะคุยกัน ซึ่ งส่งผลให้ความ
หวาดระแวงเล็กๆ ขยายไปเรื่อยๆ ถ้าเราท างานร่วมกัน เราดูแลความสัมพันธ์
ดูแลใจกัน เพราะงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา งานของ
อาจารย์ชาญชัย งานที่พวกเราท าจะมีลักษณะนี้ เราไม่ท างานเป็นกิจกรรมท่ีมี
ตัวชี้วัดทางวิชาการอย่างเดียวแต่เราจะบอกว่า เราต้องดูแลความสัมพันธ์ 
ดูแลสุขทุกข์กัน เช่น ตอนนี้ท่ีบ้านมีคนติดเตียงอยู่เมื่อผู้รับสารแสดงความ
กังวลว่าคนป่วยอยู่ท่ีบ้านหรือจะเป็นอย่างไร เราก็เห็นสีหน้าท่าทางจะถามไถ่
กันเอาใจใส่กัน เราช่วยกันดูว่าเราจะท าให้ชุมชนของเราเข้มแข็งได้อย่างไร 
เพื่อนทุกข์เราก็พร้อมท่ีจะแบ่งปัน โอบอุ้มไปด้วยกัน ซึ่งจะท าให้ชุมชนเข้มแข็ง 
และโดยเฉพาะตอนนี้ท่ีเจอกับ โควิด 19 ท้ังครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2  ส่งผลให้
เศรษฐกิจแย่ลง จากนั้นจะมีเรื่องวัคซีนมา จะเป็นความท้าทายใหม่ท่ีเข้ามาใน
พื้นท่ีของเรา วัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ แต่เราหลายคนจะกลัว ไม่กล้าฉีด ยิ่งมี
ข่าวลือด้วยว่า หากฉีดแล้วจะท าให้ตาย หรือจะท าให้เป็นผลเสียต่อร่างกาย 
ยิ่งท าให้ยากต่อการท างานของ อสม. รวมถึงหน่วยงงานท่ีท างานด้านนี้
โดยตรง ดังนั้นเราจะช่วยกันอย่างไร ในการรับมือ และก็ท างานร่วมกัน 
เพื่อท่ีจะสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีน โดยไม่ท าให้กลัว กังวล ดังนี้จึง
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เป็นกิจกรรมท่ีเราควรกลับมาดเูรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอย่างเท่าทันเพราะ
คนไทย สังคมไทยไม่คุ้นชินกับการท่ีเราจะพูดเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหรือ
ความกลัว ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ถ้าเรามีทักษะในการพูดคุยบ่อยๆ 
เราก็จะมีทักษะในการบอก แล้วเราก็จะมีพื้นท่ีของความเชื่อมั่นไว้วางใจ
ระดับหนึ่งท่ีเราจะกล้าบอกกัน  

 สรุปและปิดวง 
 การท างานเพื่อให้ เกิดความยั่ งยืนและยั งปร ะโยชน์แก่ ชุมชน 
จ าเป็นต้องโยงใยกับองค์กรและหน่วยงานปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กร
หลักท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด การตอบรับจากองค์กรปกครองท้องถิ่น
เป็นเหมือนการเชื่อมต่อวงจรกระแสไฟฟ้าท่ีจะหล่อเลี้ยงงานท่ีได้ริเริ่มไปให้
คงอยู่  และแน่นอนว่าการเปิดรับอย่างใจกว้างและเข้าใจเป็นประตูส าคัญ 
อย่างไรก็ดี คณะท างานได้รับการต้อนรับอย่างดีจากปลัดเทศบาลต าบลยุโป 
นวรัตน์ ผู้แทนของชุมชนแสดงความในใจผ่านค ากล่าวตอบรับในวันท่ี
คณะท างานเข้าไปจัดสานเสวนาในชุมชนว่า  

 คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีแก่พี่น้องเราในต าบลยุโป ที่มีกิจกรรมลักษณะอย่าง
นี ซึ่งมิได้มีทุกพื นท่ี ซึ่งเราต้องมีส่ิงที่ดีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จุดประกายให้ทางคณะ
จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้เลือกต าบลยุโป
ของเราในการจัดกิจกรรมครั งนี  ซึ่งเป็นผลที่ดีแก่พื นที่ของเราเพื่อที่ว่าเมื่อจัด
กิจกรรมไปแล้ว เราสามารถที่จะถอดบทเรียนเพื่อน าไปพัฒนาต่อไปอีกครั งจาก
เป้าประสงค์ที่ได้กล่าวไว้ นั่นคือประเด็นเรื่องของ covid 19 และความสัมพันธ์
ของพี่น้องทั งไทยพุทธและมุสลิมในพื นท่ี  

ในค ากล่าวก่อนปิดวงสานเสวนาของปลัดเทศบาลท าให้เราแน่ใจว่า
ชุมชนยุโปจะเป็นชุมชนต้นแบบท่ีน าแนวคิดเรื่องศาสนาและการแพทย์เพื่อ
สันติภาพไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสันติภาพและความปรองดองในพื้นท่ี
อย่างได้ผล  
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 นอกจากการเชื่อมโยงกับองค์กรปกครองท้องถิ่น การมีบุคลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขท้องถิ่นเป็นผู้ถือกุญแจไขประตูสู่ชุมชนเป็นอีกหนึ่ง
กลไกในการท างานสร้างสันติภาพและความปรองดองในชุมชน “พี่แอ๊ด” นาฏ
นภางค์ อสม. ยุโป แกนน าในการขับเคลื่อนงานท่ีแข็งขันหนึ่งในคณะท างาน
ของโครงการฯ เป็นสมาชิกของกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส) ซึ่งท างานมาตั้งแต่
ปี 2558 โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ เน้น
ท างานเรื่องของสันติภาพซึ่งเป็นสันติภาพในแง่ของสันติภาพเชิงบวก หรือ
เรียกอีกอย่างว่าเป็น Positive peace ตั้งแต่เรื่องของสุขภาพการมีชีวิตของ
คนในชุมชนท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และสุขภาพความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้คนรอบ ๆ ตัว 
 ค ากล่าวของปลัดเทศบาลต าบลยุโปแสดงให้เห็นโลกทัศน์ของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐหัวก้าวหน้าท่ีพร้อมเรียนรู้และหนุนเสริมชุมชนให้เข้มแข็งและ
ขับเคลื่อนไปอย่างยั่งยืน 

 จากหลายๆ ประเด็นที่อาจารย์รุ่งได้คุยให้กับทางผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี 
ได้รับฟังไป ส่วนตัวคิดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีต่อเนื่อง เสมือนวันนี เรามาปู
พื นฐานให้กับส่วนหนึ่งของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่มาร่วมเสวนาในวันนี  จะเป็น
เหมือนว่าเป็นตัวแทนหลักในแต่ละชุมชนในพื นที่ของของตนเองที่ดูแลอยู่แล้ว 
เพื่อท่ีจะได้ท าความเข้าใจกับพี่น้อง ชาวบ้าน ในชุมชนว่าวันนี ได้มาคุยอะไร มีเรื่อง
ดีๆอะไรที่จะได้ลงไปท าในพื นที่ยุโปต่อไป เป็นการบอกกล่าวบอกกล่าวเล่าเรื่อง
กันก่อนในเบื องต้น ซึ่งถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เรียกว่า การปูพื น เพราะว่าโดยทั่วไป
เวลามีกิจกรรมประชุมเสวนา เมื่อเสร็จกิจกรรมก็คือจบแต่เพียงเท่านั น ไม่มี
หลักประกันว่ากิจกรรมนั นมีตัวชี วัดความส าเร็จ ความล้มเหลว ข้อควรปรับปรุง 
อย่างไรซึ่งพบกิจกรรมลักษณะนี มีจ านวนมากในสังคม  แต่ส าหรับกิจกรรมที่
อาจารย์รุ่งได้จัดมาวันนี  จะไม่เป็นแบบนั น(จัดแล้วจบ) เพราะลักษณะกิจกรรมที่
อาจารย์รุ่งจัดนั น ต้องท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเราอาจจะมีโอกาสและคาดหวังว่าจะได้
ไปแลกเปล่ียนกับพี่น้องในภาคอื่นต่อไป กิจกรรมที่เราร่วมกันวันนี คิดว่า น่าจะ
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ได้ข้อสรุป มีผลอะไรเกิดขึ นในพื นที่บ้าง ชุมชนของเราดีขึ นหรือไม่ สามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ ดังนั นทางเทศบาลเองก็ยินดีตอนรับและหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าเราจะได้ร่วมงานกัน  
 นอกจากนี ขอฝากปัญหาการจัดการขยะของพื นที่ยุโป ที่เรื อรังมาหลายปี
แล้ว เราไม่มีสถานที่ทิ งขยะของต าบลยุโป วิธีการเบื่องต้นที่เราท าอยู่คือ การน า
ขยะจากบ้านเรื่อนต่างมาร่วมไว้ในรถขยะ แล้วน าไปทิ งพื นที่ทิ งขยะของทาง
เทศบาลนครยะลา ซึ่งท าให้เทศบาลยุโป และประชาชนต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการ
จัดการเรื่องนี  จึงอยากจะฝากทางอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมใน
ครั งหน้า 

  
 ขอขอบคุณประเทศสวิสเซอร์แลนด์สนับสนุนงบประมาณให้เราครั้ง
นี้ เพราะเขาอยากจะให้เราท างานแบบนี้ เราช่วยกันขยับเรื่องความรู้ และ
สาเหตุท่ีต้องให้ความรู้เรื่องนี้ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพราะโควิด 19 เป็น 
pandemic (การระบาดใหญ่ท่ัวโลก) เพราะฉะนั้นเมื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้
เกิดขึ้นได้เมื่อคนของเขา(คนภายนอกประเทศ)มาบ้านเรา  เขาก็ไม่เสี่ยง และ
เมื่อคนของเราไปบ้านเขา เขาก็ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยง เพราะฉะนั้นต้อง
ช่วยกันท้ังโลก ฉะนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ คือการท าให้เรากับส่วนอ่ืนของ
โลกช่วยกัน ลดความเสี่ยงในการท่ีจะไม่ต้องมาเป็นคนแพร่เช้ือ หรือรับเชื้อ 
 นอกจากการรับมือกับวิกฤตของโรค การช่วยเหลือเยียวยาทาง
มนุษยธรรมเป็นอีกงานท่ีทางสวิสเซอร์แลนด์ให้ความส าคัญและสนับสนุน
ให้เราและกลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส.) ช่วยท างานนี้ด้วย  รวมถึงรณรงค์
สร้างความเข้าใจ ว่าถ้ามีคนท่ีกลับมาจากมาเลเซีย เราอย่าตั้งข้อรังเกียจกัน 
เหล่านี้เป็นจุดเล็กๆ ท่ีจะท าลายความสัมพันธ์ท่ีดีงามมากของชุมชนไป ขอปิด
วงสานเสวนา เพื่อเราจะได้ลงไปในชุมชนเพื่อเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง และ
ผู้สูงอายุติดบ้านต่อไป 
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ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนยุโป 
   
 
 
 

 
ขอขอบคุณ  
กระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์รัฐสวิส ท่ีสนับสนุนงบประมาณส าหรับ
เป็นค่าของเยี่ยมส าหรับผู้ป่วยติดเตียง เช่น ผ้าอ้อมส าเร็จรูป อาหารเสริมนม
ส าหรับผู้ป่วย นมยูเอชที 
ขอขอบคุณ นายอ านาจ ซุ่ยดา ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุขภาพประจ าต าบล
ยุโปและคณะอสม.  
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2.2 ผลการท างานในพื้นที่ล าพะยา 
 ส าหรับการท างานในพื้นท่ีต าบลล าพะยา อ.เมือง จ. ยะลา ถือเป็นการ
ท างานในช่วงการส ารวจพื้นท่ีและจัดวงเสวนาแบบภายในกลุ่ม ( intra-
dialogue) กล่าวคือ การสานเสวนาเฉพาะคนในกลุ่มพุทธ และการสาน
เสวนาเฉพาะคนในกลุ่มมุสลิมด้วยกัน และจะท าในพื้นท่ีเฉพาะของฝ่ายพุทธ 
และพื้นท่ีเฉพาะของฝ่ายมุสลิมเท่านั้น ท้ังนี้ สืบเนื่องจากพื้นท่ีล าพะยาเพิ่ง
ผ่านเหตุการณ์การกราดยิง 15 ศพเมื่อปี 2562  และในพื้นท่ีมีปัญหา
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาของรัฐ คือ การสร้างอ่างเก็บน้ าที่ส่งผลให้ต้องมีการ
เวณคืนท่ีดินท่ีเป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านในย่านนั้น และมีชาวบ้านบางส่วนท่ี
ไม่เห็นด้วยกับการสร้างอ่างและเวณคืนท่ีดิน อีกทั้งในบริเวณท่ีน้ าจะท่วมถึง
นั้นจะท าให้สุสานคนไทยเชื้อสายจีนท่ีมีอายุกว่า 200 ปี และเป็นบรรพบุรุษ
ของชาวบ้านบริเวณนั้นต้องจมน้ าไปด้วยซึ่งจะท าให้ลูกหลานไม่สามารถไป
เซ่นไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลส าคัญ ๆ ได้  
 ด้วยสภาพเง่ือนไขสังคมท่ีมีความขัดแย้งซุกซ่อนลึก ๆ หลายประการ 
เมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการกราดยิง ยิ่งท าให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจ
ระหว่างชุมชนตกอยู่ในภาวะคลุมเครือ การจัดวงเสวนาจึงแยกเป็น 2   วง
เล็ก ๆ และเป็นการสานเสวนาอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนท่ีจะออกเดินทาง
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงวัยติดบ้านในช่วงบ่าย  

 2.2.1 วงสานเสวนาบ้านทุ่งสเดา 
 ต าบลล าพะยา หมู่ 5 ตะวันออก(บ้านทุ่งสเดา ) 
 หลังจากท่ีแนะน าโครงการ เราชวนผู้อาวุโสสนทนาเรื่องราวความ
เป็นมาของพื้นที่ อาจารย์พัทธ์ธีราตั้งค าถามไปว่า เมื่อก่อนท่ีนี่มีการท าเหมือง 
ไม่แน่ใจว่าท่านผู้อาวุโสหรือโต๊ะแช (พ่อเฒ่า) ได้ทันเห็นเหมือง หรือได้เข้าไป
ท างานในเหมืองบ้างหรือไม่ อยากจะขอให้เล่าให้ฟัง ซึ่งโต๊ะแชยิ้มและพูด
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ภาษาไทยบางค า ก่อนท่ีอาจารย์พัทธ์ธีราจะบอกว่าให้ “แกเจ๊ะนายู”แปลว่า 
“พูดภาษามลายู” เดี๋ยวเด๊ะ(น้อง)จะเป็นคนแปล เพราะเป็นท่ีรู้กันว่า ผู้อาวุโส
จ านวนมากในพื้นท่ีไม่ถนัดที่จะพูดภาษาไทย เมื่อเปิดทางเช่นนั้น บทสนทนา
จึงเริ่มขึ้น  
 โต๊ะแช(พ่อเฒ่า) หนึ่งในผู้เข้าร่วมเสวนาย่อยท่ีล าพะยา เล่าให้ฟังว่า
ท่านเคยเป็นแรงงานเหมืองในสมัยนั้น เหมืองลิดล และเล่าต่อว่า  

 ในสมัยนั น (ปี พ.ศ.2500 โดยประมาณ)มีบริษัทได้เข้ามาท าเหมืองที่
ต าบลลิดล อ าเภอเมืองยะลา เพื่อหาแร่ราคาสูง รวมถึงดีบุกและหิน โดยทาง
บริษัท ได้จ้างประชาชนในต าบลลิดลเป็นแรงงานหลักในการท างาน อีกทั งยังมี
แรงงานจากนอกพื นที่เข้ามาท างานด้วยเช่นกัน เช่น คนอีสาน ซึ่งมาท างานที่ลิดล
และได้ตั งบ้านเรือนที่ลิดล หลังจากบริษัทที่รับสัมประทานแร่ดีบุกได้สิ นสุดลง  
 เมื่อแร่หรือดีบุกได้หมดไป มีบริษัทที่รับสัมประทานหินเข้ามารับช่วงต่อ 
โต๊ะแชได้รับค่าจ้างราวๆวั นละ 20 บาท ในช่วงนั นที่มีแรงงานที่มาจากนอกพื นที
เข้ามาท างานร่วมกันนั น ไม่ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดทั งสิ น  
 ในสมัยนั นมีเหตุการณ์การหายสาบสูญของผู้น าผู้มีชื่อเสียงในพื นที่ คือ 
หะยีสุหลง  

  
 เมื่อได้ยินชื่อ “หะยีสุหลง” อาจารย์พัทธ์ธีราก็หูผึ่งและได้ถามโต๊ะแช 
เกี่ยวกับหะยีสุหลงว่าเคยเห็น เคยรู้จักหรือไม่  โต๊ะแชตอบว่า “เคยได้ยินแค่
ชื่อ ไม่ได้เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จัก ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในช่วงนั้น จึงไม่ส่งผล
ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของโต๊ะแช เพราะในสมัยนั้น เทคโนโลยีด้านข่าวสาร ยัง
ไม่ได้มีความสามารถอย่างทุกวันนี”้ 
 โต๊ะแชหลายคนท่ีนั่งอยู่แถวนั้น ไม่ค่อยพูด อาจจะเพราะไม่คุ้นเคย 
และเป็นวัฒนธรรมของพื้นถิ่นด้วยเช่นกันท่ีการสนทนาร่วมระหว่างหญิง-
ชาย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นภาพท่ีไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก แต่วัน
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ดังกล่าวนับว่าเป็นกรณีพิเศษท่ีโต๊ะแชหลายคนนั่งอยู่ห่าง ๆ ร่วมฟังการ
สนทนา  
 โต๊ะแชคนเดิมท่ีดูจะเป็นคนช่างคุยมากกว่าคนอ่ืน ๆ เล่าให้ฟังว่า  

 ในสมัยก่อน ทีวี วิทยุ ยังไม่มี มีแต่ตู้เสียงของหมู่บ้านที่รับสัญญานเสียง
เท่านั้น ที่สามารถรับฟังข่าวสารจากทางรัฐบาลส่วนกลางโดยใช้วิธีการปั่นไฟ ไม่
ค่อยรู้ข่าวสารอะไร 

  
 ชีวิตความเป็นอยู่ของคนท่ัวไป โต๊ะแชเล่าให้ฟังว่า ส่วนใหญ่ก็ท าสวน
ท าไร่ เป็นคนงานเหมือง เป็นคนไทยบ้าง คนจีนบ้างท่ีมาท างานเป็นลูกจ้าง 
และยังเล่าถึงการท าบัตรประจ าตัวประชน ซึ่งต้องอายุครบ 25 ถึงจะได้ท า
บัตรประชาชน โต๊ะแชเล่าต่อไปว่า สมัยก่อน ศูนย์ราชการอ าเภอเมืองยะลา 
จะอยู่บริเวณตรงข้ามโรงเรียนบ้านท่าสาป ซึ่งอยู่ใกล้ทางแยกของต าบลสะ
เตง เมืองยะลามีความเจริญ มีตลาดขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของเมืองยะลา 
และมีงานประเพณี โต๊ะแชได้เข้าร่วม รวมถึงงานอ่ืนๆ ในเมืองด้วยเช่นกัน 
โดยใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทาง ซึ่งจะขี่ผ่านทาง “สะพานด า” ท่ี
ต าบลยุโป หรือ จะข้ึนแพข้ามแม่น้ าฝั่งสะเตงก็ได้  
 ในสมัยก่อนความสัมพันธ์ของผู้คนในหมู่บ้านและหมู่บ้านไกล้เคียงมี
ความสนิทและไกล้ชิดอย่างมาก เนื่องจากการสัญจรไปมาในสมัยนั้น ใช้การ
เดินเท้าเป็นหลัก ท าให้เกิดความสัมพันธ์กันง่าย แต่ปัจจุบันนั้นความสัมพันธ์
ดังกล่าวกลับเกิดขึ้นยากและความสัมพันธ์ท่ีมีของคนรุ่นปู่ย่า ตายาย ก็ง่ายต่อ
การหายไป ท้ังท่ีปัจจุบันมีความเจริญท้ังคมนาคม ยานพาหนะ เทคโนโลยี
สื่อสาร แต่ลูกหลานปัจจุบันแทบจะจ าหน้า หรือจ าชื่อกันแทบไม่ได้แล้ว 
เพราะไม่ได้เจอกันนาน และจะเจอกันก็ต่อเมื่อมีงานกิจกรรม เช่น งาน
แต่งงาน หรือ งานพิธีศพ ถึงจะรู้ว่าคนนี้ลูกใคร มีความสัมพันธ์ทางเครือ
ญาติกันอย่างไร   
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 เมื่อถามถึงผลกระทบความรุนแรงจากปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ชาวทุ่งสะเดาท่ีมาร่วม
เสวนาได้รับผลกระทบอะไรบ้างหรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะเหตุการณ์ความ
รุนแรงครั้งล่าสุด วันท่ี 5 พ.ย. 2562 ท่ีมีผู้เสียชีวิตถึง 15 ราย 

 อสม. ท่ีร่วมเสวนาอยู่ด้วยรีบบอกว่า “คนท่ีเสียไม่ใช่คนในหมู่บ้าน 
เป็นคนนอกทั้งหมดแล้วก็มีการน าคนท่ีเข้าใจว่าน่าจะเป็นแนวร่วมก่อการร้าย
หลบซ่อนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่า แต่ก็เป็นพื้นท่ีท่ี อสม.ต้อง
ไปท างานด้วยเช่นกัน หมู่บ้านตรงนั้นเป็นหมู่บ้านท่ีค่อนข้างปิดตัวโดดเดี่ยว 
ไม่ค่อยมีการท างานร่วมกันกับคนนอกหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง อสม. 
เองเวลาจะเข้าไปท างานด้านสุขภาพต้องติดต่อ นัดล่วงหน้าและแจ้งให้กับ
หมู่บ้านรับทราบอย่างละเอียด แต่จ าเป็นต้องท าเพื่อความปลอดภัยของตัว 
อสม. เอง แต่ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มงานให้ อสม. ท างานล าบากมากขึ้น อย่างไรก็ดี 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ และเป็นจรรยาบรรณของ อสม. ด้วยก็ไม่
สามารถจะปฏิเสธได้  ท่ีผ่านมาก็เข้าไปท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 เมื่อถามถึงประเด็นปัญหาด้านสุขภาพและการแพร่ระบาดของโควิด-
19 พบว่าพื้นท่ีล าพะยายังไม่มีปัญหาเรื่องผู้ติดเชื้อ และไม่มีผู้ท่ีกลับมาจาก
มาเลเซีย แต่ชุมชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบล่าสุดท่ีมีการ
กราดยิงจนเสียชีวิต 15 ศพ ท่ีส่งผลต่อสุขภาพจิตแก่ชุมชนท่ีอาศัยไกล้กับ
สถานท่ีเกิดเหตุซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ 5  
 ประกอบกับจุดท่ีป้อมยามตั้งอยู่นั้น เป็นสถานท่ีมีเส้นทางลัดหลาย
เส้นทาง จึงง่ายต่อการหลบหนี ซึ่งตอนเกิดเหตุการณ์ คนในหมู่บ้านเกิด
ความหวาดกลัว บ้านของโต๊ะแชอยู่ใกล้กับสถานท่ีเกิดเหตุราว 500 เมตร  
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 อาจารยพ์ัทธ์ธีราถามโต๊ะแชว่าในสมัยก่อนเหตุการณ์ท านองนีเ้คย
เกิดขึ้นบ้างไหม เพราะเคยได้ยนิมาว่าในพื้นที่ชายแดนใต้มีขบวนการเช่น RKK 
หรือ BRN โต๊แชตอบว่า  

เคยได้ยิน และมีมานานแล้ว แต่ไม่รู้จักว่าเป็นใคร เค้าฝึกกันใน
ป่าโน้น บนเขา  เขามีกฎเกณฑ์ของเขา เช่นถ้าเราจะไปท าสวนหรือ
กรีดยางในที่ท่ีใกล้กับสถานท่ีท่ีกลุ่มคนเหล่านั นอยู่ เขาจะวางกฎการ
แบ่งส่วนแบ่งจากค่ายาง และมีโทษหากใครท าผิดกฎ โทษดังกล่าว
เริ่มจากเบาไปหาหนัก เช่น ไม่อนุญาตให้เข้ามาท าสวน 3 วัน ไป
จนถึงการลอบยิง  

 วงสานเสวนากระซิบกระซาบกันท านองว่าในสมัยก่อนไม่มีเหตุการณ์
แบบที่กราดยิงแบบที่เกิดขึ้นซึ่งท าให้หวาดกลัวมากด้วยไม่เคยเกิดในชุมชน   
 อสม.คนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า ในคืนท่ีเกิดเหตุ ตนเองได้ยินเสียงปืนรัวๆ ก็
กลัวมาก สั่งให้ปิดไฟ และมิให้ใครลุกขึ้นไปดู นอนตัวสั่นเงียบอยู่ในบ้านด้วย
ความกลัว 
 เมื่อถามต่อไปว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน 
และหน่วยงานราชการได้มาพดูคุยถึงผลกระทบดงักล่าวหรอืไม่ อย่างไร และ
มีกระบวนการฟื้นฟูเยียวยาจิตใจบ้างหรือไม่ ผู้ร่วมเสวนาตอบว่า “ไม่มีการ
พูดคุยใดๆ” และไม่ได้รับการเยียวยาด้านจิตใจใดๆ  
 อสม. อีกคนหนึ่งเล่าถึงผลกระทบด้านจิตใจในช่วงแรกหลังจากเกิด
เหตกุารณ์ดังกล่าวว่า  

 เมื่อได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืน จะท าให้นอนไม่ได้ รู้สึกกลัว ผวา และ
ตกใจเสมอ การใช้ชีวิตต้องถูกจ ากัดหลายๆ ด้านเช่น ต้องเข้าบ้านก่อน 2 ทุ่ม ไม่
กล้าออกไปกรีดยางตอน ตี 2 ตี 3 ซึ่งชาวบ้านต้องอยู่กับสถานการณ์เหล่านี ราวๆ 
1 เดือนจึงจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติเช่นเดิมได้  
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 การท างานร่วมกันในอนาคตอันใกล ้ 
 ส าหรับพื้นท่ีท่ีเพิ่งผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง การสร้าง “ความไว้วางใจ” 
เป็นสิ่งแรก ๆ ท่ีคณะท างานให้ความส าคัญ หลังจากท่ีเกิดความไว้วางใจต่อ
กันแล้ว จึงจะน าไปสู่ขั้นตอนการจัดกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่าง
หมู่บ้าน ท้ังนี้ คณะท างานจ าเป็นต้องประเมินระดับความไว้วางใจ ระดับ
ความพร้อม และ ความเช่ือมั่นต่อคณะท างานเองและต่อกระบวนวิธีการท่ีจะ
น าไปให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วม ท้ังในด้านการฟื้นฟูเยียวยา
บาดแผลภายในจิตใจ การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพการเป็นนักแปลงเปลี่ยนก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่ความ
ปรองดอง ซึ่งในการสร้างสันติภาพและความปรองดองในหลายแห่ง กว่าท่ี
จะสร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจได้ คณะท างานจ าเป็นต้องเข้าไปเยี่ยมเยียนและ
สร้างบทสนทนาบ่อย ๆ เสียก่อน 
 ทางหมู่บ้านนี้สามารถพูดคุยรวมถึงแลกเปลี่ยนในประเด็นท่ีเกิดขึ้นใน
หมู่บ้านของตหรือในต าบลล าพะยาได้หรือไม่ และผู้เข้าร่วมจะกล้าคุยกันเฉก
เช่นสมัยก่อนหรือเราควรจะมีการแยกกันจัดกิจกรรมพูดคุยอย่างนี้ไปก่อน  
 คณะท างานปรึกษาในวงว่าในต่างประเทศ เช่น ประเทศ รวันด้าซึ่งมี
เหตุการณ์รุนแรง ผู้คนในสังคมประสบกับสภาวะความเจ็บป่วยสูงมาก
โดยเฉพาะโรคท่ีเกิดจากสภาพจิตใจ พวกเราก็เลยคิดว่าจะชวนท างานกัน
ดูแลสุขภาพกาย ใจ ไปพร้อมๆ กับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชน
ไปด้วยกัน โดยเฉพาะในช่วงนี้มีวิกฤตด้านสุขภาพกายจาก covid-19 และมี
ประเด็นเรื่องวัคซีนวัคซีน ส าหรับมุสลิมบางคนก็จะบอกไม่รับไม่ฉีดวัคซีน 
เพราะเข้าใจผิดว่าวัคซีนมันท ามาจากหมูบ้างมันท ามาจากสิ่งท่ีเป็นฮารอม  
 อาจารย์พัทธ์ธีรา จึงอาศัยจังหวะนี้อธิบายว่า จริงๆ แล้ววัคซีนเป็น
การช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หมายความว่า ตอนนี้
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สมมุติว่าในหมู่บ้านเราท้ังหมด 7 หมู่ หากมีใครสักคนหนึ่งท่ีเขาอยู่ในพื้นท่ี
เสี่ยงกลับเข้ามาในพื้นท่ีล าพะยา  สิ่งท่ีอาจจะเกิดขึ้นคือ หากคนนั้นติดเชื้อมา
จะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนจ านวนมากได้ หากเราไม่ป้องกันตัวเองมาก
พอ และหากเราไม่ฉีดวัคซีน ร่างกายก็จะไม่มีภูมิคุ้มกัน และการสร้าง
ภูมิคุ้มกันหมู่ท้ังชุมชน จะช่วยลดความเสี่ยงท่ีเราจะติดเชื้อ และปัจจุบันท่ัว
โลกก็ก าลังระดมฉีดวัคซีน   
 อาจารย์พัทธ์ธีรา ยกตัวอย่างว่าในพื้นท่ีชายแดนใต้นี้มีเด็กท่ีเป็นโรค
สมองอักเสบมาก เพราะว่ามุสลิมจ านวนมากไม่กล้าฉีดวัคซีน เมื่อไม่เอาลูก
ไปฉีดวัคซีนให้ครบ ท าใหม้ีความเสี่ยงเป็นไข้สมองอักเสบสูง และเมื่อเป็นไข้
เส้นประสาทซึ่งอ่อนแรงอยู่แล้วก็จะบกพร่องเสียหาย สิ่งท่ีตามมาคือเด็กไม่
ฉลาดเป็นดาวน์ซินโดรมกล้ามเนื้ออ่อนแรงพิการ  
 อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า มีอีกเหตุผลหนึ่งท่ีผู้คนในพื้นท่ีไม่ไปฉีด
วัคซีน ส่วนหนึ่งอาจมาจากความไม่มั่นใจต่อหน่วยงานรัฐ เพราะมีข่าวเรื่องท่ี
หน่วยงานทางการแพทย์ของรัฐน าข้อมูลส่วนบุคคลไปให้แก่หน่วยงานความ
มั่นคง ท าให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตของกลุ่มคนท่ีถูกเจ้าหน้าท่ีเพ็งเล็ง จึงไม่
กล้าท่ีจะไปรับบริการทางการแพทย์  

 วงสานเสวนาย่อย บ้านทุ่งสเดา      เยี่ยมผูป้่วยติดเตียง ล าพะยา 
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2.2.2 ผลการท างานในพื้นที่ล าพะยา  
  วัดสิริปุณณาราม (วัดล าพะยา) บ้านท าเนียบ หมู่ท่ี 4 ต าบลล าพะยา 
อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นวัดท่ีตั้งอยู่กลางชุมชนพุทธ-มุสลิมและมี
โรงเรียนวัดล าพะยาท่ีเคยเป็นพื้นท่ีทางสังคมท่ีลูกหลานของพุทธ-มุสลิมใน
บริเวณนี้ใช้เรียนรู้ร่วมกัน ปัจจุบันอาจจะดูเงียบเหงาไป เพราะบุตรหลาน
ของชุมชนพุทธมีน้อย และมักจะออกไปเรียนนอกพื้นท่ี คณะท างานนัดหมาย 
“ป้าแอ๊ะ” อสม. รุ่นแรกของชุมชนมานั่งตั้งวงสานเสวนาวงเล็กใกล้ๆ กับกุฎิ
ของพระภิกษุสงฆ์ท่ีอาพาธเป็นอัมพฤกต์ ร่างกายใช้ได้ซีกเดียว คณะของเรา
ไปกราบถวายนม ผ้าอ้อมส าเร็จรูป และปัจจัยเล็ก ๆ น้อย ๆ  
  พระภิกษุสงฆ์อีกรูปท่ีมาร่วมสนทนากับพวกเรา เป็นครูพระท่ีสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน  
  อาจารย์พัทธ์ธีราแนะน าตัวและวัตถุประสงค์การท างานในพื้นท่ี
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสุขภาพเพื่อท างานสันติภาพและ
ความปรองดอง และเล่าถึงงานท่ีผ่านมาในโครงการ “ศาสนสัญจรสู่สุข
ภาวะ” ท่ีจัดท าขึ้น และมีการตรวจสุขภาพถวายพระภิกษุสงฆ์ ผู้น าศาสนา
อิสลาม และผู้เข้าร่วมท่ีเป็นฆราวาสท่ัวไป  รวมถึงการถวายความรู้แก่
ผู้เข้าร่วมในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องภัตตาหารถวายพระ ท่ีควรให้เหมาะสมต่อ
สุขภาพของพระ เพราะว่าข้อมูลท่ีตรวจพบ พระหลายรูปมีโรคเบาหวาน 
ความดัน ไขมัน  ท้ังนี้ พื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีพระจ าพรรษาอยู่
จ านวนน้อยแล้ว ดังนั้น โครงการของเราจึงเชิญชวนญาติโยมมาดูแล
พระภิกษุสงฆ์ และพยายามจัดกิจกรรมในวัดเป็นหลัก ด้วยเหตุผลว่าเพื่อให้
ญาติโยมได้รู้จักพระ เพราะบางท่ีมีญาติโยมไม่รู้จักพระ ไม่ทราบว่าท่านมี
สุขภาพเป็นอย่างไร เป็นต้น  
  พระภิกษุท่ีมาร่วมสนทนาจึงเอ่ยปริศนาธรรมท่ีว่า  
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 บ้านใกล้ท่า ไม่มีน  ากิน ช่างปั้นหม้อดินไม่มีหม้อใช้ เลี ยงไก่ไม่มีเสียงขัน 
อยากไปสวรรค์ต้องไปแก้ผ้าที่วัด มีความหมายดังนี  
 บ้านใกล้ท่าไม่มีน  ากิน คือ หมายความว่าบ้านอยู่ใกล้วัด แต่บางคนกลับ
ไม่เคยเข้าวัด  
 ช่างปั้นหม้อดิน ไม่มีหม้อใช้ คือ ประกาศตนว่าเรานับถือศาสนาพุทธ แต่
ว่าจิตใจไม่เคยยึดมั่นถือม่ัน ไม่เคยยึดมั่นศรัทธา 
 เลี ยงไก่ไม่มีเสียงขัน คือ โยมบ ารุงอุปถัมภ์พระด้วยปัจจัย 4 แต่พระไม่
เคยอบรมส่ังสอนแนะน าชิ นที่ท าให้โยมได้รู้ซึ่งเรืองธรรมะ แนวทางในการด าเนิน
ชีวิตที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ พระเราส่วนหนึ่งมีความสามารถแต่ไม่กล้า
แสดงออกก็มี บางรูปจบสูงแต่ไม่มีความสามารถในการสอนธรรม ในเมื่อเป็น
อย่างนี แล้ว ศาสนาพะพุทธเราจะอยู่อย่างไรในอนาคต เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้
ฝากศาสนาไว้กับคณะใดบุคคลใด แต่พระองค์ฝากศาสนาไว้กับพรสัจ4 ถึงแม้ว่า
พระองค์ได้นิพพานไปแล้วแต่ยังมีพระวินัยเป็นตัวแทนของพระองค์ ดังนั นเรา
ต้องร่วมด้วยช่วยกัน 

 วงสานเสวนาในวันดังกล่าวมีญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุกราดยิง
มาร่วมสนทนาด้วย พวกเราระมัดระวังอย่างยิ่งท่ีจะไม่ต้ังค าถามท่ีเป็นการไป
ผลิตซ้ าบาดแผล กระท่ังแน่ใจว่า วงปลอดภัยเพียงพอท่ีจะพูดถึงเหตุการณ์ 
ค าถามแรกมุ่งไปท่ีพระภิกษุว่าเมื่อมีปัญหาความไม่สงบเข้ามาในพื้นท่ีอย่าง
กรณี 15 ศพ ท่ีผ่านมา พระและชาวพุทธได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด  
  พระอาจารย์ตอบและให้สติไปพร้อมกันว่า  

 ไม่ถึงกับกระทบมากนัก ทุกวันนี ต่างคนต่างใช้ชีวิตตามปกติ และตระหนัก
อยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งจากเหตุการณ์ 15 ศพ ดังกล่าวนั น เราก็กลับมาดูว่ามี
จุดบกพร่องตรงไหนบ้างที่ควรแก้  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะ
ดังกล่าวอีก ซึ่งปัจจุบันผู้น าในพื นที่ก็ได้ปรับปรุงส่วนที่เป็นข้อบกพร่องให้ดีขึ น 
โดยการเพิ่มก าลงรักษาความปลอดภัยมากขึ นจากการมาส่วนของประชาชนใน
พื นท่ี ทั ง ชรบ. อรบ. อส. เป็นต้น 
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 ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนร่วมชุมชนมีการจัดกิจกรรม
สัมพันธ์ร่วมกันบ้าง แต่ส่วนมากผู้น าท้องที่เป็นผู้จัด ส าหรับพระจะมีตอนไปพูดคุย
เสวนา  
 

 ถึงตอนนี้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นข้ึนมาว่า “แต่ส าหรับงานของคน
ในพื้นท่ีเช่น งานแต่ง ถ้ามุสลิมเชิญคนพุทธ คนพุทธในพื้นท่ีก็ไปร่วมงาน
ตามปกต”ิ  
 ส่วนพระอาจารย์ท่านเสริมว่า  

 สมัยยังเป็นเด็กอาศัยอยู่ท่ีวัดถ  าซึ่งเป็นชุมชนท่ีมีความสัมพันธ์
แน่นแฟ้นกับทางมุสลิม เพราะกิจกรรมต่างๆ ท่ีมุสลิมจัดโยมพ่อจะไป
ร่วมทุกครั ง เช่น เข้าสุนัต(ตัดขลิบอวัยวะเพศชาย) งานขึ นบ้านใหม่ 
เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันวัดถ  ามี 4 หมู่บ้าน 2 หมู่บ้านเป็นมุสลิม และอกี 
2 หมู่บ้านเป็นไทยพุทธ ซึ่งทุกวันนี ท่ีนั นยังคงไปมาหาสู่กัน ส่วน
ต าบลล าพะยาสมัยก่อนนั น คนในต าบลจะเรียนท่ีโรงเรียนบ้านวัดล า
พะยา ทั งคนมุสลิมและคนพุทธ สมัยก่อนมุสลิมจะมาร่วมงานกับ
พุทธเช่น งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า โดยจะจัดให้มีครัวมุสลิม งาน
ประจ าปีของท่ีวัดล าพะยา คือ งานประเพณีท าบุญเดือนสิบ งานรับ
เปรต ส่งเปรต งานสงกราน เข้าพรรษาออกพรรษา ซึ่งปัจจุบันก็มีคน
มุสลิมเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน เป็นต้น  

 ย้อนกลับไปเมื่อปีท่ีความรุนแรงเริ่มปะทุขึ้นครั้งใหม่เป็นปีแรก 
2547 หลายคนอาจจะลืมแล้ว แต่ส าหรับชาวล าพะยาท่ีเฝา้จับตาสถานการณ์
ในพื้นท่ีมาเงียบ ๆ เธอเล่าให้ฟังว่า  

 มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ นครั งแรกคือ ปี 2547 เป็นเหตุการณ์ตัดคอ ที่หน้า
ปั้มบริเวณหลังโรงเรียนล าพะยาประชานุเคราะห์ หรือ คณะราษฎร์สาม   

  ครั งถัดมา มีการยิง อส.ทพ. ที่เป็นมุสลิม  
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  ครั งที่สาม มีการยิงเจ้าหน้าที่ที่ป้อมรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน  
 และครั งสุดท้ายคือ กรณี 15  ศพ ซึ่งก่อนเกิดเหตุดังกล่าวนี  มี

บุคคลภายนอกเข้ามาสอบถามทางไป หมู่บ้านปอเยาะ (รัตน์ (นามสมมติ), 25 
กุมภาพันธ์ 2564) 

  
 รัตน์ บอกต่อไปว่า  

 เราไม่ได้มองว่าเหตุการณ์เกิดขึ นเพราะใคร ทั งนี เนื่องจากผู้ที่กระท านั น
ไม่ใช่คนในชุมชน จึงไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพุทธ – มุสลิม ซึ่งหลังจาก
เกิดเหตุการณ์ 15 ศพดังกล่าวนั น ทางต าบลได้จัดตั งกลุ่ม อรบ. (อาสาสมัคร
รักษาหมู่บ้าน)ของล าพะยา เพื่อให้บ้านรู้จักการป้องกันตัว การใช้อาวุธ รวมถึง
การใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อความปลอดภัยในชีวิต รวมถึงให้ชาวบ้านจัดเวรยามดูแล
หมู่บ้านกันเอง ซึ่งที่ล าพะยาจะมีด้านและป้อมรวมกัน 3 จุด ซึ่งแต่ละจุดจะมี
เจ้าหน้าที่ผลัดเปล่ียนหมุดเวียนกันประจ าจุดทั ง 3 ซึ่งจะดูแลรักษาความ
ปลอดภัยทั งกลางวันและกลางคืน โดยกลางคืนนั นจะเป็นชาวบ้านดูแลรักษา
ความปลอดภัยส่วนใหญ่  
 การแก้ปัญหาสามจังวัดชายแดนภาคใต้ นั นเกิดขึ นมาตั งแต่ 2547 
ปัจจุบัน 2564 รวม 17 ปีแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องต้องตั งค าถามถึงการแก้ปัญหา
ดังกล่าวว่า เหตุใดใช้เวลานานในการแก้ปัญหา และชาวบ้านไม่รู้สึกว่าจะเกิดความ
สงบลงจากการแก้ปัญหาของรัฐ สิ่งที่ชาวบ้านท าได้คือการปรับตัวให้สามารถใช้
ชีวิตในทุกวันได้เท่านั น  

   
  ขณะท่ีก าลังสนทนากันอยู่นั้น รัตน์ก็เอ่ยขึ้นมาว่า เธอคือผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ลอบยิงจนมีผู้เสียชีวีต 15 ศพ ซึ่ง 2 คนในนั้น คือ
พ่อแม่ของเธอเอง  
 อันท่ีจริง ก่อนท่ีคณะท างานจะเข้าไป เราทราบว่าผู้เข้าร่วมสานเสวนา
กับเราในวันนี้จะมีญาติของผู้เสียชีวิตและอาจจะยังไม่พร้อมจะตอบค าถาม
เกี่ยวกับเหตุการณ์ ซึ่งเราจะไม่คาดค้ันจนกว่าเขาหรือเธอพร้อมท่ีจะเล่าให้
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พวกเราฟังเอง แผนของเราคือ เข้ามาจัดวงสานเสวนาเป็นวงปิดก่อน หาก
กลุ่มเป้าหมายของเราพร้อมท่ีจะเปิดใจคุยเมื่อไร เราจึงจะจัดวงสานเสวนาที่
มีมุสลิมและคนอ่ืน ๆ ในลักษณะข้ามศาสนาเพื่อการฟื้นฟูเยียวยา แต่เม่ือเธอ
กล่าวขึ้นมา เราจึงถามถึงการใช้ชีวิตของเธอและสภาพจิตใจและเธอก็ระบาย
ออกมาว่า  

 ย้อนกลับไปช่วงแรกหลังจากเหตุการณ์ 15 ศพ มีนักข่าวมาท าข่าว
เกี่ยวกับเหตุกรณ์ดังกล่าว ซึ่งมาจากหลายส านักข่าว โดยนักข่าวเหล่านี มักจะถาม
ในประเด็นเดิมๆ เช่นความเสียใจ เหตุการณ์มีลักษณะอย่างไร เหล่านี เป็นต้น ท า
ใหรู้้สึกจมปักอยู่ในความเสียใจ ความโศกศร้านั นบ่อยครั ง ทั งนี เนื่องจากตนต้อง
ตอบค าถามเดิมๆ แก่นักข่าวเหล่านั นซึ่งค าตอบเหล่านั นล้วนเกิดจากความรู้สึก
เศร้าของตนทั งสิ น 

 รัตน์เล่าถึงประสบการณ์ท่ีไม่สู้ดีอีกเรื่องหน่ึงว่า  
 เคยเข้าไปร่วมกิจกรรมหนึ่งที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นการเสวนาที่เชิญ
ผู้เข้าร่วมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปัญหาสามาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ญาติ
ของผู้ก่อเหตุ ญาติของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรง รวมถึง
เจ้าหน้าที่จากภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งในสถานการณ์นั น รัตน์ยังมี
ความรู้สึกโกรธต่อผู้ก่อเหตุ ซึ่งเราไม่ได้รับทราบรายละเอียดจากผู้จัดว่าจะเชิญ
ญาติของผู้ก่อเหตุมาร่วมด้วย ด้วยอารมณ์ที่อยู่ช่วงโศกเศร้าและโกรธมาก เราจึง
กล่าวค าถามแก่ญาติผู้ก่อเหตุว่า อยู่อย่างไรถึงไม่รู้ว่าลูกหรือญาติของตนไปโจร 
ซึ่งเขาอาจจะไม่รู้ แต่เราก็ถามอีกว่า คุณคิดว่าลูกของคุณติดยาหรือไม่ เพื่อจะ
ตรวจดูความเอาใจใส่ระหว่างกัน  
 บางครอบครัวคุณไม่รู้ว่า 2 ทุ่มลูกคุณไม่อยู่บ้านแล้วลูกคุณอยู่ที่ไหน ท า
อาชีพอะไรซึ่งคุณก็ไม่รู้ เหล่านี ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าลูกของคุณก าลังท าอะไรในเวลานี  
ท าอาชีพอะไร เรื่องใหญ่อย่างเช่นลูกคุณเป็นโจรใต้ที่ไปก่อเหตุก็คงจะไม่สามารถ
แก้ไขได้ เพราะแค่เรื่องครอบครัวคุณยังไม่แก้ไม่ได้เลย  

 รัตน์กล่าวอีกต่อไปว่า 
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 ส าหรับผู้จัดงานเสวนาครั งนั นนะ ไม่ควรจัดงานลักษณะนี เลย เพราะ
โดยส่วนตัวที่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 15 ศพโดยตรงที่ผ่านมา
ประมาณ 2 เดือน ซึ่งไม่เหมาะสมท่ีทางผู้จัดจะจัดงาน เพราะสถานะของผู้สูญเสยี
นั นต่างคน ส าหรับเราที่ได้รับผลกระทบ แต่ส าหรับเขา และญาติของผู้ก่อเหตุซึ่ง
ถูกพิพากษา ประหาร หรือ จ าคุกตลอดชีวิต รวมถึง โดนวิสามัญเป็นญาติของผู้
ก่อเหตุ  คืออารมณ์มันไม่ได้  
 อีกประเด็นนะ เรื่องญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ 15 ศพ ที่ล าพะยา 
เป็นชาวล าพะยา 9 ศพ ใน 5 ศพที่เสียชีวิต เราได้พูดคุยก่อนที่เขาจะไปที่ป้อม 
ชรบ. แต่หลังจากนั นก็จากไป ซึ่งเราก็ไม่คาดคิดมาก่อน มันท าใจไม่ได้ 
 อีกทั งเรื่องของญาติที่เสียชีวิต โดยเฉพาะที่เป็นคู่ชีวิต เหลือคนที่รอด
ชีวิต ที่ต้องใช้ชีวิตอย่างทรมาน อย่างกรณี 9 ศพ ก็มีคู่ชีวิตของชาวบ้านที่เสียไป 
ซึ่งครอบครัวของเขามีอยู่กันแค่ 2 คน เมื่ออีกคนจากไป ตอนนี เหลือเขาอยู่คน
เดียว เขาจะสามารถผ่านความทรมานที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปได้หรือไม่ ซึ่งก็ไม่มี
ใครรู้  คนจัดงานต้องคิดให้มากกว่านี จริง ๆ นะพี่ 

 จนถึงวันท่ีเรานั่งสนทนากัน รัตน์บอกว่า “ไม่มีกระบวนการเยียวยา
จิตใจใด ๆ มีแต่การเยียวยาด้วยตัวเงิน แต่ก็ไม่สามารถเยียวยาได้ เพราะคน
ได้จากไปแล้ว”   
 เมื่อผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ “รัตน์” แสดงให้เราเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงท่ี
เข้มแข็งและมีจินตนาการในการน าพาตัวเองออกจากวงจรของความเจ็บปวด
สูญเสียได้อย่างดีมาก เธอเล่าว่า  

 ตอนที่พ่อแม่ยังอยู่นั น ก็สามารถใช้ชีวิตด้วยตนเองได้ มีอาชีพ รวมถึง
เลี ยงลูกของตนได้เอง และแบ่งเบาภาระเขาทั งสองได้ ท าให้ตนเองมีความเข้มแข็ง
และเปล่ียนวิธีคิดเกี่ยวกับการจากไปพร้อมกันของทั งสองท่าน(พ่อแม่) คือ หากใน
ทั งสองคนนั น มีใครคนใดคนหนึ่งต้องตายจากไป โดยเหลือไว้อีกคน คนที่
เหลืออยู่นั นเขาจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไร จะทรมานมากน้อยเพียงใด เนื่องจาก
คู่ชีวิตของเขา ต้องจากไป  
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 แต่ส าหรับเราที่เป็นลูก เราสามารถอยู่ได้ แต่ส าหรับเขาทั ง(พ่อแม่) หากมี
ใครคนใดคนหนึ่งจากไป คนที่อยู่จะต้องทรมานมากกว่าเราร้อยเท่าพันเท่า ดังนั น
ส าหรับเรา การเปล่ียนความคิดแล้วมองอีกแง่มุมหนึ่ง เราจะสามารถด ารงชีวิต
อยู่ต่อไปได้ ซึ่งหากว่าเราจมปักอยู่กับความเศร้าโศกนั น ชีวิตเราจะด าเนินต่อไป
ไม่ได้ เพราะเรามีลูก(เป็นแม่เลี ยงเดี่ยว)ที่ต้องเลี ยง  
 แต่ช่วงแรกของการสูญเสียนั น แน่นอนว่าต้องมีความเสียใจความ
โศกเศร้า ซึ่งช่วงนั นเราไม่สามารถอยู่บ้านคนเดียวได้เลยเพราะ คิดถึงเรื่องพ่อแม่
อยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อเวลาผ่านไป เราปรับความคิดได้ เราจึงสามารถใช้ชีวิต
ต่อไปได้  
 แล้วก็คิดว่าส าหรับเรา เราได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทั งสองอย่างเต็มที่
ในขณะที่เขาทั งสองยังมีชีวิตอยู่ ดูแลเขาอย่างเต็มที่ ก็เลยไม่ได้ท าให้เสียใจหรือ
เศร้ามากนัก 

 
 สิ้นเสียงจากรัตน์  “แพน” ซึ่งนั่งอยู่ข้าง ๆ กัน เธอเป็นหนึง่ในผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เดียวกัน เธอกล่าวว่า “เคยมีค าถามกับตัวเอง 
ว่า ถ้าเกิดเหตุลักษณะนี้กับครอบครัวของเขา(คนท่ียิง) เขาจะรู้สึกอย่างไร 
เพราะทุกคนมีชีวิตเดียวเท่านั้น”   
 วงสนทนาเงียบไปสักครู่ ก่อนท่ี รัตน์ จะกล่าวว่า   

 เราไม่รู้ว่าคนที่ก่อเหตุเป็นใคร เพราะดูจากการที่ถูกจับกุมนั น ปรากฏว่า
ไม่มีคนที่อยู่ในล าพะยา หรือ เป็นคนที่เรา หรือ พ่อแม่ หรือคนในหมู่บ้านเรารูจั้ก 
ดังนั น ความรู้สึกเกลียด โกรธ ที่เหตุใดท ากับพ่อแม่เราอย่างนี  จึงไม่มี จะมีเพียง
ความเสียใจ และค าถามท่ีทิ งไว้ในใจ คือ เขาท าเพี่ออะไร ถ้าเกิดเหตุลักษณะนี กับ
ญาติหรือพ่อแม่เขา เขาจะรู้สึกอย่างไร ดังนั น เราจะมาตัดสินคนอิสลามเป็นคน
กลุ่มเดียวกันที่มาก่อเหตุนั นไม่ได้ เพราะคนทุกศาสนาย่อมมีทั งคนดีและไม่ดี  

 วงสนทนาแลกเปลี่ยนกันว่าล าพะยาเป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธรรมชาติ ซึ่งไม่ควรจะมีเรื่องความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ หาก
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ไม่มีปัญหาเรื่องความรุนแรงดังกล่าว พื้นท่ีล าพะยาควรจะเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติท่ีส าคัญอีกแหล่งของจังหวัดชายแดนใต้ 

วงสานเสวนาในวัดสิรปิณุณาราม (ล าพะยา) 
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ส่วนที่สาม 

บทสรุปจากการท างาน 

3.1 จิตวิญญาณบ้านต้นมะไฟ “ยุโป”    
 ข้อค้นพบส าคัญท่ีเป็นจุดเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างเพื่อนรกัต่างศาสนา
ในพื้นท่ีบา้นต้นมะไฟ หรอื ยุโป คือเรื่องเลา่อันเปน็ประวัติศาสตรส์ าคัญของ
ชุมชนพหุวัฒนธรรมถึงการท่ีชาวมุสลิมท่ีอยู่มาก่อนได้ “ยกท่ีดิน” ให้ชุมชน
พุทธได้สรา้ง “วัด” เพื่อใช้เปน็ศูนย์รวมใจของชาวพุทธซึ่งสาวเวลากลับไปได้
ไกลถึงก่อนปีพ.ศ. 2382 (พระครูนันทนาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดยุโป, 12 
กนัยายน 2563) ขณะท่ี “วัด” กมี็ “ยา” และ “ภูมิปญัญาการรกัษาโรคภัยไข้
เจ็บต่างๆ” มอบให้ชาวมุสลิมเปน็การตอบแทน ในยามท่ีมุสลิมเจ็บป่วย “ยา
และวัดยุโป” คือสิ่งท่ีชาวมุสลิมนึกถึงและไว้วางใจให้พระรักษาจนหายจาก
ความเจ็บป่วย  เมื่อมีความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจจากพิษภัยโรคระบาด 
ชาวพุทธก็ให้การเกื้อกูล  ดังนั้น ไม่ว่าจะผ่านเหตุการณ์ท้าทายความสัมพันธ์
มากเพียงใดก็ตาม ท้ังพุทธและมุสลิมยุโปจึงต่างเป็นท่ีพึ่งพิงของกันและกัน 
ประกอบกับการมีผู้น าทางสังคมเช่นข้าราชการครูท่ีชุมชนพุทธ-มุสลิมให้การ
ยอมรบันับถือ เปน็อีกหนึง่หมุดหมายความสัมพันธ์ท่ีถักทอใยโยงมายาวนาน
เช่นนี ้ควรได้ถูกเล่าขานและขนานนามว่าเปน็ “จิตวิญญาณของชาวยุโป”  
 บทเรียนส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ความส าเร็จของชุมชนนั้นไม่เพียง
บุคลากรทางด้านสุขภาพจะได้ท าหน้าท่ีเปน็ทูตสุขภาพเพื่อสันติภาพแล้ว ยังมี
นักปกครองท้องถิน่ท่ีแบ่งปนัอ านาจและให้การหนุนเสรมิชุมชน  
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3.2 เส้นเยือ่สายใย “ล าพะยา” กับความทรงจ าบาดแผล  
 บทเรียนส าคัญจากชุมชนท่ีเพิ่งผ่านประสบการณ์ความรุนแรงระทึก
ขวัญมาไม่นาน แต่พวกเขาพยายามจะกา้วให้ข้ามความฝนัรา้ยด้วยกนัพยายาม
ท่ีจะยืนยันความสัมพันธ์ครั้งเก่าก่อนท่ีเคยอยู่ร่วมกัน เคยเรียนโรงเรียน
เดียวกัน  แม้ว่าจะยังมีช่องว่างเพิ่มมากขึ้นหลังเหตุการณ์ความรุนแรง ท้ังนี้ 
เพราะยังไม่รู้จะจัดการกับความทรงจ าบาดแผลอย่างไร แม้ปากจะบอกว่า
พรอ้มจะกลบัมาสัมพันธ์กนัดังเดิม และในความเปน็จรงิพวกเขาพยายามท่ีจะ
กลับมาใช้ชีวิตและมีปฏิสัมพันธ์กนัให้เหมือนเดิม แต่ลึก ๆ ในใจต่างรู้ว่า “ไม่
เหมือนเดิม” หลายคนยังมีค าถาม หลายคนยังไม่อาจหลับได้อย่างสนิทใจ 
เสียงปืนยังก้องติดในความทรงจ า  “กระบวนการฟื้นฟเูยียวยาเชิงลึก” และ 
“วิธีการอยู่กับความทรงจ าบาดแผล” เป็นสองกระบวนการขั้นตอนท่ีส าคัญ 
กอ่นจะกา้วไปสู่ขัน้ตอนของการให้อภัยและการปรองดอง  
 
3.3 เฝ้ารอการเติบโต 
 การท างานในไตรมาสท่ี 3 ข้อค้นพบท่ีมีความหวังส าหรับการปั้นนัก
สร้างสันติภาพและความปรองดองรุ่นใหม่ท่ีจะสานงานต่อในชุมชนยะลาท้ัง 
3 แห่ง อยู่ท่ีการค้นพบว่ามีกลุ่มเยาวชนพุทธ-มุสลิม ท่ีผูกพันใช้ชีวิตร่วมกัน
อย่างแน่นแฟ้น ซึ่งเป็นโอกาสท่ีจะปิดช่องว่างจากการแยกท่ีเรียน แยกท่ีกิน 
แยกท่ีอยู่ภายหลังจากความรุนแรงปะทุในปี 2547 และเป็นความกังวลว่า
สังคมชายแดนใต้จะเกิดการแบ่งแยกทางสังคมวัฒนธรรมออกจากกันบน
ฐานของความต่างทางศาสนาและชาติพันธุ์ ทว่าการมีกลุ่มเยาวชนท่ีท างาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ใช้ชีวิตเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมซี่งกันและกัน คนเหล่านี้จะ
เป็นเชื้อแป้ง (Critical Yeast) รุ่นใหม่ท่ีจะขยายพื้นท่ีให้สันติภาพและความ
ปรองดองได้ทวีคูณ  
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