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 ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 
5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 

 

การศึกษานํารองสลายไฟใต  
ปญหาความไมสงบสุข ความสูญเสีย
ทั้งชีวิตและทรัพยสิน ใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต นับเปนหนาที่ของทุก
ภาคสวนและของคนไทยทุกคน ทีต่อง
รวมมือ รวมแรง และรวมใจ เพื่อกอบกู
ความสงบสขุใหคืนกลบัมา 

สารพัดแผนงานและแนวคิด ที่หลายฝาย
สรรหามาเพือ่ใชเปนทางออก และคลาย
ความขัดแยงที่นําไปสูความรุนแรง 
หลากหลายขอเสนอเพื่อสลายวิกฤติ ทั้ง

การใชกฎหมาย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ เปนตัวนํา  

ขณะที่ตัวแปรสําคัญที่ไมอาจมองขามไดคือ การแกไขโดยใชการศกึษาเปนตัว
ชูโรง  

และน่ันคือที่มาของ “ปฏิญญาหาดใหญ” เมื่อที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 
(ทปอ.) ซึ่งเปนที่ประชุมรวมกันของบรรดาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐ จากทุกภาคของ
ประเทศไทย ยกพลไปประชุมระดมมันสมองกันที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตหาดใหญ เมื่อเดือน ต.ค.2550 ที่ผานมา  

โดยมหาวิทยาลัยรัฐทั้ง 26 แหง ไดรวมลงนามปฏิญญาความรวมมือเรื่อง 
“บทบาทมหาวิทยาลัยในการสรางสันตสิุขสามจังหวัดชายแดนภาคใต” หรือ 
“ปฏิญญาหาดใหญ” และมีมติมอบหมายให ม.สงขลานครินทร ดูแลรับผิดชอบ
สานตอปฏญิญาใหเปนจริง และจัดตั้งเปนศูนยประสานงานในการดําเนิน
กิจกรรมของ ทปอ.ตอการแกปญหาชายแดนภาคใต ประสานงานอยางใกลชดิ
กับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) 

เพราะตระหนักวาวิกฤติที่เกิดขึ้น คือ เรื่องเรงดวนที่ทุกฝายใหความสําคัญในลําดับตนๆ
เพียงแค 60 วัน หรือ 2 เดือน หลังการลงนามในปฏิญญาหาดใหญ รศ.ดร.บุญสม ศิริ
บํารุง อธิการบดี ม.สงขลานครินทร พรอมทีมงาน ก็สามารถสรุปและนําเสนอ
แผนปฏิบัติการ ตอ ทปอ. เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.2550 ในการประชุมที่ มหาวิทยาลัยแมฟา
หลวง จ.เชียงราย จังหวัดที่ตั้งอยูเหนือสุดของประเทศไทย  

ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ  ฉบับประจําวันที่  17  เดือนธันวาคม  พ.ศ.2550     หนา  15 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ขณะเดียวกนัที่ประชุม ทปอ. ก็อนุมัติ
แผนงาน
และ
โครงการ
ที่ ม.
สงขลา
นครินทร 
นําเสนอ
ทั้ง 5 
แผนงาน 
ในทันที 

น่ันคือ 

1. โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐ ใน
เบ้ืองตนมคีวามรวมมือกันระหวางคณะ
รัฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร กับคณะ
รัฐศาสตร ม.สงขลานครินทร โดยมี
การลงนามบันทึกความรวมมือทาง
วิชาการ ให ม.สงขลานครินทร จัดสง
นักศึกษาในคณะวิชาตางๆไปทีค่ณะ

รัฐศาสตร มธ. เพื่อเรยีนรู รวมกัน 

2. โครงการสัมมนาเพื่อสรางการเรยีนรู สานสมัพันธพหุวัฒนธรรมแกนนํา
องคการบรหิารนักศึกษาแหงประเทศไทย โดยนายกองคการบริหารนักศึกษา
จากทั้ง 26 มหาวิทยาลัย จะมาสัมมนารวมกัน เพื่อนักศึกษาแตละมหาวิทยาลัย
จะจัดคายวิชาการ เชน คายคณติศาสตร วทิยาศาสตร ในชวงปดภาคเรียนฤดู
รอนเปนการใหความรู กับเด็กชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในพื้นที่ชายแดนใต สําหรบั
เตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัยในแตละป 

3. โครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพครูที่ไมเต็มวุฒิใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาค-ใต เพื่อพัฒนาครูสอนทีไ่มตรงวุฒิใหมีคุณภาพและมีทักษะในการสอน มี
ความรู เกี่ยวกับสังคมพหุวัฒนธรรม เจาภาพคือ ม.แมฟาหลวง, จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) 

4. โครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพครูตาดีกาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
เพื่อพัฒนาครูสอนตาดกีาใหมีคุณภาพ และมีทักษะในการสอน เจาภาพ ไดแก 
ม.สงขลานครินทร, ศอ.บต., ม.แมฟาหลวง, ม.ราชภัฏอยุธยา, จุฬาฯ และ มศว 

5. โครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพครูสอนศาสนา ในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ตั้งเปาผลิตครสูอนศาสนาอิสลามที่มีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ในระยะเวลา 1 ป จํานวน 200 คน เจาภาพที่ดูแลไดแก ม.แมฟาหลวง
, จุฬาฯ, มศว 

รศ.ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เลาวา “กิจกรรมที่ 
ม.สงขลานครินทร นําเสนอนี้ สอดคลองกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับ
ที่ 2 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเราเชื่อวาปญหาในภาคใต แม
จะเบาบางหรือความรุนแรงหมดไป แตในเรื่องความคิดของผูที่อยูในพื้นที่ ที่จะอยูกัน
อยางสันติสุขยังตองใชเวลาอีกนาน สิ่งที่จะทําก็คือ จะตองปรับเปลี่ยนความคิด ให
ปราศจากความคิดที่จะสรางความรุนแรง โดยอาศัยการศึกษา” 
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ขณะที ่ดร.สเุมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) กลาววา “พรอมใหการ
สนับสนุนแผนงานของ ม.สงขลานครินทร เต็มที่ 
หลายๆเรื่องที่ ม.สงขลานครินทร รับภาระทั้งคน 
คาใชจายอยู ผมจะลงไปดูในพื้นที่และหารือใน
รายละเอียดอีกครั้ง เพื่อชวยตอยอดงานใหขยาย
ออกไปในวงกวาง” 

ทีมการศึกษา มองวา แมจะเปนการระดมสรรพกําลัง 
ทั้ง มันสมอง แรงกาย และพลงัใจของภาคสวนหนึ่งของสังคม แตแผนงานที่ถูกกําหนด
เปนไปอยางครบวงจร แสดงถึงความจริงใจและหวงใยพี่นองในภาคใตอยางไมมี
เง่ือนไข และไมมีการแบงแยกฝกฝายแตอยางใด  

และสิ่งที่ทําใหเราเกิดความหวังวาแผนงานที่กําหนดจะเห็นผลเปนรูปธรรมในทาง
ปฏิบัติ คือ การกําหนดเจาภาพรับผิดชอบชัดเจน ซึ่งนาจะเปนตัวอยางสําหรับหนวยงาน
อื่นๆ  

ที่สําคัญที่สดุ คอื การหนัมาแกวิกฤติอยางสรางสรรค ดวยการติดอาวธุทาง
ปญญา โดยใชการศึกษานํารอง แทนการใชอาวุธเขาห้ําหั่นทําลายลางกันเอง 

ยอมนํามาซึ่งความสงบ และสันตสิุขอยางแทจริงและยั่งยืน!!! 

ทีมการศึกษา 
  


