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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  
 

 

มศว เนชั่น หาทุนให้นักเรียนซ้ือยุทธภัณฑ์ช่วยเจ้าหน้าท่ีชายแดนใต้ 
 

  จับ 4 แกนนําอาร์เคเคทีมถล่มร้านทอง-คาร์บอมบ์สายบุรี 6 ศพ บาดเจ็บอีกเพียบ ขณะท่ี

ยะลาล็อก 3 ผู้ต้องสงสัย ยึดอุปกรณ์อื้อ ด้านมศว.เนชั่น หาทุนให้นักเรียนซ้ือยุทธภัณฑ์
ช่วยเจ้าหน้าท่ีชายแดนใต้  
 ฝ่ายความม่ันคงกําลังเดินหน้ารุกคืบกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นท่ีชายแดนได้อย่าง
ต่อเนื่องล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยพล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.
ปัตตานี และตัวแทนทหาร ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมกลุ่มก่อเหตุใช้อาวุธสงครามกราดยิงร้านทอง
กมลวรรณ เลขท่ี 172 ถนนสายุบรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ก่อนจะนํารถยนต์เชฟโรเลต
ประกอบวัตถุระเบิดทําให้มีผู้เสียชีวิต 6 คน บาดเจ็บ 53 คน รวมทั้งบ้านเรือนรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์เสียหายจํานวนมากเมื่อวันท่ี 21 กันยายน ท่ีผ่านมา  
 นายประมุขกล่าวว่า การจับกุมดังกล่าวภายใต้การนําของพล.ต.ต.เอกภพ ได้สนธิกําลัง
ตํารวจ ทหาร และฝ่ายปกครองเข้าปิดล้อมตรวจค้นแหล่งกบดานในเขตพื้นท่ี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 
สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 คน คือ นายอาลือซู นาแว อายุ 40 ปี นายฮาพีซี เจ๊ะนะ อายุ 22 ปี 
นายรอวี สาและ อายุ 23 ปี และนายยาวาวี หะมะ อายุ 22 ปี ท้ังหมดเป็นคนพื้นท่ี อ.สายบุรีและ
เป็นแนวร่วมกลุ่มอาร์เคเค ท่ีปฏิบัติการในพื้นท่ี จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยต้ังข้อหาก่อการ
ร้าย อั้งยี่ ซ่องโจร พยายาฆ่า มีวัตถุระเบิดและอาวุธปืนไว้ในครอบครอง  
 นอกจากนั้นบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณืดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุม  
มีรายงานว่า ยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้อีกราว 6-7 คน ขณะนี้ทางการสืบสวนทราบตัว
แล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเพ่ือขออนุมัติต่อศาลจังหวัดปัตตานีออกหมายจับ
ต่อไป  

ข่าวจากหนง้สือพิมพ์ไทยรฐั  ฉบบัประจาํวันท่ี ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๑๒ 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 อย่างไรก็ตาม ยังมีคดีท่ีสามารถจับกุมคนร้ายท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและคดีอาวุธปืน
ด้วย คือ นายมะยาเอ๊ะ เจ๊ะเดร์ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 60 หมู่ 5 ต.ยามู อ.ยะหร่ิง พร้อมอาวุธปืน
สั้น .357 จํานวน 1 กระบอก พร้อมกระสุนเกือบ 40 นัด ขณะน้ีอยู่ระหว่างการขยายผลว่าจะ
เกี่ยวข้องกับคดีความม่ันคงหรือไม่  
 เช้าวันเดียวกัน พ.ต.อ.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผกก.สส.ภ.จว.ยะลา สนธิกําลังกว่า 150 นาย โดย
แบ่งออกเป็น 2 ชุด เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านในพื้นท่ีหมู่ 3 บ้านบาลูกาปาลัส ต.บาลอ อ.รามัน จ.
ยะลา และพ้ืนท่ีหมู่ 5 บ้านพอแม็ง ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน หลังพบเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่
สงบเข้ามาเคลื่อนไหวเตรียมก่อเหตุ  
 สามารถควบคุมตัวนายอุสมาน ยะโก๊ะ อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีความม่ันคง 
และหมาย ป.วิ อาญา ได้ในบ้านเลขท่ี 30 หมู่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จากการตรวจค้นในบ้านเลขท่ี 30 
และ 31 ท่ีอยู่ติดกัน พบอุปกรณ์ประกอบระเบิด ท้ังปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรท 5 กิโลกรม เหล็กเส้น
ตัดเป็นท่อนบรรจุอยู่ในขวดพลาสติก 4 ขวด ขวดบรรจุน้ํามันเบนซิน และดีเซล 2 ขวด 
โทรศัพท์มือถือ 2 เคร่ือง ป้ายทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อีก 2 คัน  
 ส่วนเจ้าหน้าท่ีอีกชุดปิดล้อมในพื้นท่ีหมู่ 5 บ้านพอแม็ง สามารถควบคุมตัวนายซาการียา 
ยะโก๊ะ อายุ 30 ปี และนายมะรอนิง เลาะมะอายุ 30 ปี ซึ่งมีหมายจับ พ.ร.ก.และ ป.วิ อาญา ในคดี
ลอบวางเพลิงโรงเรียน และก่อเหตุความไม่สงบในพื้นท่ี เบื้องต้นเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหาท่ีถูกจับกุมคร้ังนี้
พยายามเข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมก่อเหตุร้ายในพื้นท่ี  
 ในแง่การร่วมกันสร้างสันติภาพชายแดนใต้ รวมท้ังการมีส่วนร่วม
แก้ไขเยียวยาของภาคประชาสังคมน้ัน วันเดียวกัน ท่ีศูนย์ดนตรีการแสดง
โศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒประสานมิตร นายเทพชัย หย่อง 
บรรณาธิการอํานวยการเครือข่ายเนชั่น นายชาญวิทย์ เทียมบุญ ประเสริฐ 
รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 
พ.ท.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองทัพบก ร่วมกันแถลงข่าวโครงการ 
"สันติภาพชีวิต" คิด เพ่ือสันติภาพใต้"  
 นายเทพชัย กล่าวว่า ท่ามกลางปัญหาและความแตกแยกในสังคมไทย ต้องยอมรับว่า มี
ไม่กี่เร่ืองในสังคมท่ีเป็นหนึ่งเดียวกัน มีความคิดเห็นแตกต่างทางการเมืองใต้ ทะเลาะกันบ้างและ
เผชิญหน้ากัน ส่วนปัญหาในพื้นท่ีภาคใต้สังคมไทยมีความเห็นตรงกันท่ีจะต้องช่วยกันแก้ไข ยอมรับ
ว่าดีใจท่ีมีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งมีการตอบรับค่อนข้างดี ถือเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า ปัญหา
ภาคใต้ไม่ใช่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีภาคใต้เท่านั้น แต่ทําให้คนในสังคมมีอารมณ์ ความรู้สึกร่วมกัน 
จึงไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีสังคมไทยจะมีความรู้สึกตรงกัน ท้ังนี้ความสําคัญของโครงการดังกล่าว เพื่อ
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ช่วยเหลือทหาร ตํารวจ และประชาชนในพื้นท่ี ถือเป็นเร่ืองท่ีดีเพราะไม่อยากให้ประชาชนในพื้นท่ีมี
ความรู้สึกว่าถูกทอดท้ิง  
 นายเทพชัยกล่าวว่า ความสําคัญของโครงการนี้ เป็นการกระตุ้นให้สังคมตระหนัก
ตลอดเวลาว่า สถานการณ์ความไม่สงบยังมีอยู่ดังนั้นคนในสังคมจะต้องมีส่วนร่วมช่วยเหลือบรรเทา
เยียวยาและแก้ไข รวมถึงการกระตุ้นคนท่ีมีอํานาจในการแก้ไขปัญหาด้วย เพราะปัญหานี้จะไม่จบ
ง่ายๆ เหตุการณ์ในพื้นท่ีมันฟ้องตัวมันเองอยู่แล้ว ท่ีผ่านมานายกรัฐมนตรีพูดตลอดว่า ปัญหาใน
ภาคใต้เป็นเร่ืองใหญ่และให้ความสําคัญ แทนท่ีจะเลือกคนท่ีมีความต้ังใจ มีประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหามาอยู่ใน ครม.ก่อน แต่กลับมาต้ัง ครม.ก่อนแล้วค่อยหาคนท่ีคิดว่าน่าจะดูแลปัญหาภาคใต้ 
จึงสะท้อนให้เห็นว่า รัฐบาลมีความจริงใจกับเร่ืองนี้แค่ไหน โครงการดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้น
รัฐบาลว่า สิ่งท่ีทําอยู่ควรจะเป็นอยู่หรือไม่ เพราะประชาชนคาดหวังอยู่ หากผู้ท่ีรับผิดชอบสามารถ
จัดการกับปัญหาได้ก็ไม่จําเป็นต้องมีโครงการแบบน้ี  
 ผู้บริหารเครือเนชั่นย้ําว่า บทบาทของสังคมมีอยู่ 2 ส่วน คือ 1.แสดงความเอ้ืออาทรความ
ห่วงใยประชาชนในพื้นท่ีภาคใต้ และ 2.ทําให้คนในพื้นท่ีมีความสุข ซึ่งประชาชนในประเทศอยู่เคียง
ข้างเสมอ ใครก็ตามท่ีอยู่ภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นทหาร ตํารวจ ประชาชน หรือแม้แต่ฝีกฝ่ายหนึ่ง ก็ล้วน
แล้วแต่สูญเสียท้ังหมด จะต้องตอกยํ้าว่า เราไม่สามารถทนความสูญเสียของทุกคนอย่างไม่มีวันจบได้
อีกแล้ว เงินบริจาคถือเป็นส่วนหนึ่ง แต่การที่คนมีส่วนร่วมมาสนใจและแสดงความรู้สึกออกมาถือว่า
ดีท่ีสุด ดังนั้นเครือเนชั่นพร้อมจะเข้ามาสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมเห็น
ความสําคัญในเร่ืองนี้ โครงการนี้มีความสําคัญในการกระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสําคัญต่อการ
รับรู้ และการเข้าไปมีส่วนร่วมทําให้คนในพื้นท่ีไม่โดดเด่ียวหรือถูกทอดท้ิง ให้คนในสังคมมีบทบาท
มากข้ึนในการเข้าไปผลักดันให้องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
"เครือเนชั่นรู้สึกเป็นเกียรติท่ีได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการคร้ังนี้ พร้อมท่ีจะประชาสัมพันธ์เปิดให้ข้อมูล
และสร้างความตระหนักให้กับคนในสังคมรับรู้เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง และใน
มุมมองท่ีทําให้คนเข้าใจปัญหามากขึ้น คงไม่ใช่เป็นการรายงานข่าว หรือให้ข้อมูลในเร่ืองเหตุการณ์
เกิดขึ้นแต่ละวัน แต่เป็นการช่วยทําให้คนในสังคมเข้าใจบริบทและประวัติศาสตร์เพื่อหาทางออก
ร่วมกัน เครือเนชั่นให้ความสําคัญเร่ืองนี้มาก และติดตามมาโดยตลอด ท้ังทําข่าว สารคดี และจัด
กิจกรรมตามเวทีต่างๆ เพื่อทําให้เห็นว่าปัญหาภาคใต้จะแก้ไขได้ต่อเม่ือคนในสังคมสนใจและมีส่วน
ร่วมกับมันให้ได้" นายเทพชัย ระบุ  
 นายชาญวิทย์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหามากว่า 10 ปี จะ
ให้ทหารแลตํารวจแก้ไขอย่างเดียวคงไม่พอดังนั้นภาคประชาสังคมจะต้องมีส่วนช่วยเหลือท้ังนี้ มศว 
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จะให้การสนับสนนอย่างเต็มท่ี รวมถึงการรับใช้สังคมด้วย อยากให้ประชาชนมีส่วนกันเสริมสร้าง
เพื่อให้กําลังใจทหารและตํารวจที่ปฏิบัติงานในพื้นท่ี  
 ขณะท่ี พ.ท.วันชนะ กล่าวว่า มาร่วมในคร้ังมีอยู่ 2 สถานะ คือ ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง 
อยากจะบอกว่า กองท้พหรือทหารทุกคนไม่ได้แยกตัวออกจากประชาชนเลย และจะสะท้อนภาพ
ของประชาชนในมุมมองของทหารว่า ปัจจุบันนี้ภัยคุกคามท่ีเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้น มันน่าจะเป็น
หน้าท่ีของทุกคนที่จะต่อสู้กับภัยคุกคามในด้านต่างๆ ปัญหาในปัจจุบันถือเป็นปัญหาของพวกเรา 
ทุกคนจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาว่าจะดําเนินการอย่างไร ทุกปัญหาจะต้องมีส่วนร่วมกัน ในฐานะ
ทหารก็ไม่ต้องการให้สงสารพวกเรา เพราะส่ิงเหล่านั้นเป็นหน้าท่ีของพวกเราอยู่แล้ว  
สําหรับโครงการสันติภาพชีวิตได้จัดมาแล้ว 3 คร้ัง ล่าสุดมีแนวคิดจะจัดทํากิจกรรมเพ่ือหารายได้
นําไปสมทบทุนดังกล่าว ชื่อ "ส.ค.ส. 3.4.12 Peace Forward" ในวันพุธท่ี 12 ธันวาคมนี้ เวลา 
18.00-21.00 น. ณ บริเวณศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรีอาคารนวัตกรรม รวมถึงการจัด
กิจกรรม "ทอล์กโชว์" จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การจัดกิจกรรม"จากใจน้องนิสิตถึงใจพี่ทหาร" และ
การออกร้านจําหน่ายสินค้าต่างๆ ของบริษัท ห้างร้าน และกลุ่มกัลยาณมิตรของโครงการสันติภาพ
ชีวิต เพื่อนํารายได้เข้าร่วมสมทบโครงการสันติภาพชีวิตบัตรราคา 500-1,000 บาท  
ท้ังนี้รายได้ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายนําไปมอบทุนในด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียน และนักเรียนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรวมถึงการเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของ
ชาวไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 85 พรรษา ในปี 2555 และเพื่อแสดงความขอบคุณ และให้กําลังใจเจ้าหน้าท่ี ทหาร 
ตํารวจตระเวนชายแดน ท่ีอุทิศตนเสียสละในการปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
โครงการสันติภาพชีวิต ถือกําเนิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ต้องการเห็นความสันติเกิดขึ้น
ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคท่ีต้องการให้สังคมและประชาชนในพ้ืนท่ีดังกล่าวได้อยู่กับสังคม
ส่วนรวมจของประเทศไทยอย่างมีสันติสุข และแบ่งปันความรัก กําลังใจและแสดงความขอบคุณต่อ
เจ้าหน้าท่ีทหารและตํารวจตระเวนชายแดนที่อุทิศตนเสียสละความสุขส่วนตัวและความกล้าหาญไป
ปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีเสี่ยงอันตรายเพื่อดูแลรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นท่ี รวมถึง
รักษาอธิปไตยของประเทศไทย โดยโครงการมีแนวคิดจะเชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
ซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยุทธภัณฑ์และอุปกรณ์อื่นมวลชนสัมพันธ์ และส่ิงของอื่นๆ 
มอบให้กับเจ้าหน้าท่ีทหารและตํารวจสําหรับใช้ในภารกิจเพื่อสันติภาพในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
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 การดําเนินโครงการสันติภาพชีวิตคร้ังท่ี 1 ปี 2553 ได้รับเงินบริจาคท้ังสิ้น 272,205.02 
บาท และของบริจาค อาทิ แผ่นรองซับสําหรับผู้ป่วย ของเล่นสําหรับเด็ก ขนม อุปกรณ์เคร่ืองเขียน 
หนังสือ โดยมี พล.ต.ท.ณรงค์ ศิริสุนทร ผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบจาก ม.ล.
รัชฎาราศรี ชยางกูร ประธานท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ  
 คร้ังท่ี 2 ปี 2554 ได้รับบริจาคท้ังสิ้น 288,662.45 บาท โครงการสันติภาพชีวิตส่งมอบ
อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานจํานวน 15 ชุด รวมทั้งของบริจาคจากโรงเรียนแย้มสอาดรังสิต โดย
มี พล.ต.ต.โกสินทร์ บุญสร้าง รองผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนเป็นผู้รับมอบจาก นายตะวัน 
เจริญบุญมา ท่ีปรึกษาโครงการ และคร้ังท่ี 3 ปี 2555 ได้รับบริจาคท้ังสิ้น 417,223.67 บาท (อยู่
ระหว่างการประสานงานเพ่ือส่งมอบ)  
 ตํารวจแถลงข่าวจับกุม 4 แกนนําท่ีก่อเหตใช้อาวุธสงครามกราดยิงร้านทองใน อ.สายบุรี 
จ.ปัตตานี และคาร์บอมบ์ ทําให้มีผู้เสียชีวิต 6 คน บาดเจ็บกว่าคร่ึงร้อย เม่ือวันท่ี 2 พ.ย.  
ช่วยดับไฟใต้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) 
แถลงข่าวการจัดงาน "ส.ค.ส.3.4.12 พีซ ฟอร์เวิร์ด" เพื่อระดมทุนจัดซื้อยุทธภัณฑ์ช่วยเหลือ

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เม่ือวันท่ี 2 พ.ย. 


