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ภาคผนวก  ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ        ส านกังานเลขานุการ                       วิทยาลยัอิสลามศึกษา    
ที่    มอ 751/ว 1387                                             วนัที ่      12      ธนัวาคม  2557  
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
 
เรียน     รองศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลเลาะ  การีนา 

ดว้ยนายยโูซ๊ะ  บุงา  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี อาจารย ์ดร.ซาฝีอี  
อาด า เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีพิจารณา
แลว้เห็นว่าท่านเป็นผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
ตลอดทั้งให้ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับผูว้ิจยัในการปรับปรุงเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย
ต่อไป พร้อมน้ีขอส่งแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และขอ้มลูส าหรับผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
วิทยานิพนธ์เร่ือง บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต”้ จ  านวน 2 ชุด 

จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิง่  
 

 
 
                     (นายมหูมัมดัรอฟลี  แวหะมะ) 
            รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 

                                                     ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
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    บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ        ส านกังานเลขานุการ                       วิทยาลยัอิสลามศึกษา    
ที่    มอ 751/ว 1386                                                      วนัที ่     12      ธนัวาคม  2557  
เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
 
เรียน    ดร.อบัดุลรอนิง   สือแต 

ดว้ยนายยโูซ๊ะ  บุงา  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี อาจารย ์ดร.ซาฝีอี  
อาด า เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีพิจารณา
แลว้เห็นว่าท่านเป็นผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
ตลอดทั้งให้ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูว้ิจยัในการปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย
ต่อไป พร้อมน้ีขอส่งแบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์ และขอ้มลูส าหรับผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
วิทยานิพนธ์เร่ือง บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต”้ จ  านวน 2 ชุด 

จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิง่  
 

 
 
                    (นายมหูมัมดัรอฟลี  แวหะมะ) 
            รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 

                                                 ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
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ท่ี  ศธ. 0521.2.08/1389                                      วิทยาลยัอิสลามศึกษา 
     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    

                                                                                                    ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมีแล 
                                                                                                    อ  าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 

                             12    ธนัวาคม   2557 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 

เรียน  ดร.อิบรอฮีม  เต๊ะแห 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. แบบสอบถามเพื่อการวิจยั                                 จ านวน  1  ชุด 

                         2. แบบสมัภาษณ์เพื่อการวิจยั                                จ  านวน  1  ชุด 

                         3. ขอ้มลูส าหรับผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม    จ  านวน  1  ชุด 

 ดว้ยนายยโูซ๊ะ  บุงา  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี อาจารย ์ดร.ซาฝีอี  
อาด า เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีพิจารณา
แลว้เห็นว่าท่านเป็นผูม้ีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ 
ตลอดทั้งให้ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือเป็นขอ้มูลส าหรับผูว้ิจยัในการปรับปรุงเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย
ต่อไป 

จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณยิง่ 

                 ขอแสดงความนบัถือ 
         
      

                                                                        (นายมหูมัมดัรอฟลี  แวหะมะ) 
        รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 

                             ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
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ท่ี  ศธ. 0521.2.08/ว1388                     วิทยาลยัอิสลามศึกษา   
      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    

                                                                                                      ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมีแล 
                                                                                                      อ  าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 

                             12  ธนัวาคม   2557 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ท าการทดลองเคร่ืองมือในการวิจยั 

เรียน  คณบดีคณะ....................................................................... 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. แบบสอบถามเพื่อการวิจยั                                 จ านวน  1  ชุด 

ดว้ยนายยโูซ๊ะ  บุงา  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี อาจารย ์ดร.ซาฝีอี  
อาด า เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดให้ขอ้มูลใน
แบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือน้ี จ  านวน........คน 

จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสน้ี 

 

                               ขอแสดงความนบัถือ 
 
          

       (นายมหูมัมดัรอฟลี  แวหะมะ) 
      รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 

                             ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 

ส านกังานเลขานุการ วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
โทรศพัท ์ : 089-2974934โทรสาร    : 073-348726 
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ท่ี  ศธ. 0521.2.08/ว1390                     วิทยาลยัอิสลามศึกษา   

     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    
                                                                                                     ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมีแล 
                                                                                                     อ  าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 

                              12  ธนัวาคม   2557 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะห์ขอ้มลูเพื่อการวิจยั 

เรียน  คณบดีคณะ....................................................................... 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. แบบสอบถามเพื่อการวิจยั                                 จ านวน  1  ชุด 

ดว้ยนายยโูซ๊ะ  บุงา  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี อาจารย ์ดร.ซาฝีอี  
อาด า เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรดให้ขอ้มูลใน
แบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือน้ี จ  านวน........คน 

จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสน้ี 

 

                               ขอแสดงความนบัถือ 
 

       
       (นายมหูมัมดัรอฟลี  แวหะมะ) 
     รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 

                              ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
โทรศพัท ์ : 089-2974934 
โทรสาร    : 073-348726 
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ท่ี  ศธ. 0521.2.08/ว1392                                                             วิทยาลยัอิสลามศึกษา   

     มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์    
                                                                                                     ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมีแล 
                                                                                                     อ  าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 

                              12  ธนัวาคม   2557 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์ขอ้มลูเพื่อการวิจยัของนกัศึกษาปริญญาโท 

เรียน    

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  เอกสารประกอบฯ                                                 จ านวน  1  ชุด 

ดว้ยนายยโูซ๊ะ  บุงา  นกัศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “บทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต”้ โดยมี อาจารย ์ดร.ซาฝีอี  
อาด า เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 

ในการน้ี จะตอ้งเก็บขอ้มลูจากท่านโดยวิธีการสัมภาษณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านโปรดใหข้อ้มลูในคร้ังน้ี เพ่ือด าเนินการวิจยัต่อไป 

จึงเรียนมา เพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ 
โอกาสน้ี 

 

                               ขอแสดงความนบัถือ 
 
  
         (นายมหูมัมดัรอฟลี  แวหะมะ) 
       รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการและประกนัคุณภาพ รักษาราชการแทน 

                                 ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
ส านกังานเลขานุการ วทิยาลยัอิสลามศึกษา 
โทรศพัท ์ : 089-2974934 
โทรสาร    : 073-348726 
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ภาคผนวก  ข 
เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

165 
 

                                                                                              เลขท่ีแบบสอบถาม.................. 
แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

 
เร่ือง  บทบาทของมหาวทิยาลยัฟาฏอนใีนการสร้างสันตภิาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สันติภาพในสามจังหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงเป็นการศึกษาทางวิชาการ ข้อมูลท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน จึงขอความกรุณาจากท่านโปรด
ตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 
 2. แบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้ชว้ดัระดบับทบาทของมหาวิทยาลยัในการสร้างสันติภาพ
ตามมาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  เ ก่ี ยวกับข้อเสนอแนะต่อบทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ผูว้ิจยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาส
น้ีเป็นอยา่งสูง 
 
 
 
 
 
                                                                                               นายยโูซ๊ะ บุงา 
                                                                                           นกัศึกษาปริญญาโท 
                                                                      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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ตอนที่ 1   ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดอ่านค าถามและตอบทุกขอ้ โดยระบุขอ้ความหรือท าเคร่ืองหมาย / ลงใน (  ) ตาม
สภาพความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
  1.  เพศ                           
 (   )      ชาย   
 (   )     หญิง 

2. อาย ุ                       
(   )     ต  ่ากว่า 25 ปี          
(   )     26-35 ปี 
(   )     36-45 ปี 
(   )     46-55 ปี  
(   )     มากกว่า 56 ปีข้ึนไป      

 3. ต าแหน่ง            
 (   )     นกัศึกษา 
 (   )     บุคลากรสายวิชาการ 
 (   )     บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 
 4. ระดบัการศึกษา  
 (   )    ปริญญาตรี 
 (   )    ปริญญาโท 
 (   )    ปริญญาเอก 
                           5. ประสบการณ์ในการท างาน 
 (   )     ต  ่ากว่า 1 ปี       
 (   )     1 ปี - 5 ปี  
 (   )     6 ปี - 10 ปี         
 (   )     11 ปีข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้   
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทางขวามือตามความคิดเห็นของท่านเก่ียวกับ
บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยพิจารณา
ตามระดบัคะแนนดงัน้ี  
  5         หมายถึง         ระดบัมากท่ีสุด 
  4          หมายถึง          ระดบัมาก 
                           3          หมายถึง          ระดบัปานกลาง  
                           2          หมายถึง          ระดบันอ้ย 
                           1          หมายถึง          ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามตอนที่ 2 
 

ขอ้ การสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 

0. 
 

00. 

ก.ด้านแนวคดิของผู้บริหาร 
เป็นองค์กรหลักในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตใ้นมิติของอิสลาม...................................... 
เป็นองค์กรท่ีผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสามารถสร้าง
สนัติภาพในชุมชนของตนเองไดแ้ละในพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ด.้.............................................................. 

 
 
..... 
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ขอ้ การสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 
1. 
2. 
3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 
8. 
 

9. 
 

10. 
 

11. 
 
12. 

 
13. 

 
 

14. 

ก.ด้านแนวคดิของผู้บริหาร 
เป็นองคก์รท่ีมีส่วนร่วมในการสร้างสนัติภาพ..................... 
เป็นองคก์รท่ีผลิตบณัฑิตเดินทางสายกลาง (สนัติภาพ)....... 
บุคลากรไดรั้บการปลุกฝังให้ฝ่ายเรียนรู้สร้างสังคมสันติ
สุขและสนัติภาพ................................................................ 
บุคลากรมีความต่ืนตวัในดา้นความคิดและการท างานเพื่อ
น าไปสู่สงัคมสนัติภาพ........................................................ 
บุคลากรมีความมุ่งมั่นพร้อมใจท่ีท าให้วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีเกิดสนัติภาพ....................................... 
บุคลากรมีนิสยัใฝ่เรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ.................................................................. 
มหาวิทยาลยัเปิดโอกาสให้บุคลากรมีการศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมสม ่าเสมอ............................................................... 
การเรียนรู้ท าให้บุคลากรเพ่ิมความสามารถและศกัยภาพ
ในการปฏิบติังานใหเ้กิดผลงานท่ีตอ้งการไดจ้ริง............... 
บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดอิสลามเข้ากับการ
ปฏิบติังานจริง.................................................................... 
บุคลากรสามารถปรับรูปแบบวิ ธีการคิด และวิ ธีการ
ปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของมหาวิทยาลยั....... 
บุคลากรพร้อมรับขอ้มูลใหม่ๆ เพื่อน ามาพฒันาวิธีการคิด
สร้างสรรคข์องตน............................................................. 
มีการรณรงค์สันติภาพในมหาวิทยาลยัฟาฏอนีและนอก
พ้ืนท่ี.............................................................................. 
มีการสอนเร่ืองสันติภาพและแนวทางการสร้างสันติภาพ
ในกบับุคลากร.................................................................... 
ด้านการเปิดหลกัสูตร 
เป็นหลกัสูตรท่ีได้รับรองมาตรฐานสากลและสามารถ
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15. 
 

16. 
 
17 
 
18 
19 
 
 
20 
 
21 
 
22 
 
23 
 
24 
 
 
 
25 
 
26 
 
27 
 

น าไปใชก้บัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆได.้....................................... 
 
มีการเปิดหลกัสูตรท่ีสามารถสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมทัว่ไปได.้................................... 
มีการจดัการเรียนการสอนท่ีสร้างจิตส านึกและจิตวิญญาณ
ในการสร้างสนัติภาพ......................................................... 
เป็นหลกัสูตรท่ีมีการเน้นหนักในดา้นจริยธรรม และการ
ปฏิบติัไดจ้ริง.................................................................... 
มีการปรับปรุงหลกัสูตรตามความเหมาะสมทุกปี............... 
เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถผลิตนักศึกษาท่ีได้ผลจริงและ
สามารถเป็นแบบอย่างกับคนในสังคมในการสร้าง
สนัติภาพได.้............... ................................................ 
ส่งเสริมใหอ้าจารยผ์ูส้อนศึกษาหลกัสูตรการเรียนการสอน
และท าความเขา้ใจก่อนการน าไปใช.้.................................. 
พฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพ
ของนกัศึกษาและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน....................... 
จดัหาวิทยากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ตามสาระการ
เรียนรู้......................................................................... 
ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมแก่นกัศึกษาเพื่อใหเ้กิดสนัติภาพ..... 
ส่ง เสริมให้มีการประเมินผลการ เ รียนโดยใช้วิ ธี ท่ี
หลากหลาย เช่น การสงัเกต แบบฝึกหดั สอบขอ้เขียน สอบ
ปฏิบติั......................................................................... 
ด้านการผลติบัณฑติ 
มีการส่งเสริมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง เช่น 
การลงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างความสมัพนัธก์บัชุมชน.................... 
สนับสนุนขวญัและก าลงัใจส าหรับนักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนดีและประพฤติดี.................................................. 
มหาวิทยาลยัสามารถผลิตบณัฑิตตรงตามความต้องการ
ขององค์ต่างๆ ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวัด
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28 
 
29 
 
30 
 
 
31 
 
32 
 
 
33 
 
34 
 
35 

ชายแดนภาคใตไ้ด.้... .................................................. 
เป็นองคก์รท่ีใหอ้งคก์รภายนอกเขา้จดักิจกรรมเพื่อให้เกิด
สนัติภาพได.้........................................................................ 
มีการจดักิจกรรมปฐมนิเทศผูป้กครองนักศึกษาเพ่ือช้ีแจง้
วตัถุประสงคต่์างๆ ก่อนการด าเนินการเรียนการสอน........ 
เป็นองคอ์งท่ีด  ารงไวซ่ึ้งแบบอย่างขององค์กรอ่ืนๆ ในการ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้สังคมทัว่ไป
ได.้............................................................................ 
มีการส่งเสริมให้จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนครบทั้ง 3 ดา้น
คือ ปัญญาพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั............................. 
มีการจัด กิจกรรมพัฒนาผู ้เ รียนโดยผ่านศาสตร์และ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเพ่ือให้ผูเ้รียนมีวิธีการด ารงชีวิตตาม
หลกัการศาสนาอิสลาม...................................................... 
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักความผูกพนัระหว่าง
นกัศึกษากบัผูป้กครอง เช่น ทศันศึกษาร่วมกนั................... 
มีการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกบัมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ทั้งในและ
นอกประเทศ................................................................... 
มีการจดัอบรมค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อน............................ 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีใน
การสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
ค าช้ีแจง   โปรดแสดงขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อบทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตด้า้นต่างๆ ท่ีท่านประสบในมหาวิทยาลยัตามความเป็นจริง 
 1.ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัฟาฏอนี
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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 2. ปัญหาดา้นการเปิดหลกัสูตร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 3.ปัญหาดา้นการผลิตบณัฑิต 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 
ขอความกรุณาตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงว่าท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ทุกตอนแลว้ 

ขอขอบคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามน้ี 
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แบบสัมภาษณ์เพือ่การวจิยั 
 

เร่ือง  บทบาทของมหาวทิยาลยัฟาฏอนใีนการสร้างสันตภิาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ค า ช้ีแจง   1. แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ีใช้ในการสัมภาษณ์อธิการบดีและผู ้บริหารใน
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี  

 2. แบบสัมภาษณ์ เร่ือง บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มี 2 ตอน คือ 

      ตอนที่  1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
       ตอนที่   2 ขอ้มลูเก่ียวกบับทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสาม

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
*************************************************************** 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 1. ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 
 2. ต าแหน่ง.......................................................................................... 
 3. บา้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี....................ต  าบล............................... 
     อ  าเภอ..................................จงัหวดั.................................................. 
 4. สถานท่ีใหส้มัภาษณ์......................................................................... 
 5. วนั/เดือน/ปีท่ีสมัภาษณ์......................................................................... 
 6. สถานภาพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์ 
   6.1 อาย.ุ......................................ปี 
   6.2 ระดบัการศึกษา......................................................... 
   6.3 ประสบการณ์ในการท างาน (ระบุ) ..................ปี 
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ตอนที่ 2 บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
               ด้านแนวคดิของผู้บริหาร 
  1. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีบทบาทอย่างไรในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ ? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
  2. ท่านมีแนวคิดหรือวิธีการอยา่งไรในการสร้างสนัติภาพใหเ้กิดข้ึนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลก ? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
  3. ท่านจะก าหนดแนวทางในสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งไร ? 
.............................................................................................................................................................
................................ .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
  4. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีบทบาทมากนอ้ยเพียงใด ในการสร้างสันติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีจุดเด่นและจุดดอ้ยอยา่งไรบา้ง ? 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 5. ท่านมีแนวคิดหรือวิธีการอยา่งไรในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้? 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
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    ด้านการเปิดหลกัสูตร 
    1. ท่านคิดว่าการเปิดหลกัสูตรสามารถสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ
สงัคมทัว่ไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
    2. ท่านคิดว่าหลกัสูตรท่ีเปิดเป็นหลกัสูตรท่ีมีการเน้นหนักในด้านจริยธรรม และการ
ปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดสนัติภาพหรือไม่? อยา่งไร ? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
    3. ท่านคิดว่าหลกัสูตรท่ีเปิดในมหาวิทยาลยัฟาฏอนีเป็นหลกัสูตรท่ีไดรั้บมาตรฐานสากล
และสามารถสร้างสนัติภาพไดม้ากนอ้ยเพียงใด? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
    4. ท่านมีแนวทางอย่างไรในการปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อให้มีคุณภาพ และสามารถสร้าง
สนัติภาพในสงัคม อยา่งไร ? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

    5. ท่านคิดว่าหลกัสูตรท่ีเปิดเป็นหลกัสูตรท่ีสามารถผลิตนกัศกึษาท่ีไดผ้ลและสามารถ
สร้างสนัติภาพอยา่งไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................         
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                 ด้านการผลติบัณฑติ 
     1. มหาวิทยาลยัสามารถผลิตบณัฑิตตรงตามความตอ้งการขององคต่์างๆ ในการสร้าง
สนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดห้รือไม่ อยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2. ท่านคิดว่ามหาวิทยาลยัฟาฏอนีเป็นองคอ์งท่ีด  ารงไวซ่ึ้งแบบอยา่งขององคก์รอ่ืนๆ ในการ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตม้ากนอ้ยเพียงใด? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 3. มหาวิทยาลยัมีการส่งเสริมการเรียนการสอนเนน้การปฏิบติัจริง เช่น การลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
สร้างความสมัพนัธก์บัชุมชนเพื่อใหชุ้มชนเขา้สนัติภาพท่ีถกูตอ้งอยา่งไร 
?...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
. 
 4. ท่านใหค้วามส าคญัมากนอ้ยเพียงใดในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
และร่วมกบัภาคส่วนต่างๆอยา่งไร? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
             5. ท่านคิดว่ารูปแบบของการสร้างสนัติภาพของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีความแตกต่างกนั
อยา่งไร? และสามารถท างานร่วมกนัไดห้รือไม่ อยา่งไร? 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 
 ดว้ยความขอบคุณอยา่งสูง 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิยั 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิยั 
 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.อบัดุลเลาะ การีนา 
 ต าแหน่ง อาจารยแ์ผนกวิชาอิสลามศึกษา ภาควิชาอิสลามศึกษา 

วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 วิทยาเขตปัตตานี 
2.  ดร.อบัดุลรอนิง สือแต 
 ต าแหน่ง อาจารยแ์ผนกวิชาอิสลามศึกษา  ภาควิชาอิสลามศึกษา 

วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 วิทยาเขตปัตตานี 
3.  ดร.อิบรอเฮม  เต๊ะแห 
 ต าแหน่ง หวัหนา้สาขาวิชาภาษาอาหรับ  ภาควิชาภาษาอาหรับ 

มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
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ภาคผนวก ง 
รายนามผู้ให้การสัมภาษณ์พร้อมรูปถ่าย 
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

 1. ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 
  ต าแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
  2. นายมสัลนั  มาหะมะ 
  ต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
    3. นายซาฟีอี  บารู 
  ต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
  4. ดร.อลัดุลลอฮฺนูรดีน  ดากอฮา 
  ต าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันากิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
   5. นายนิแวนาแซ  หะบาแย 
  ต าแหน่ง  ผูน้  าอวยการสถาบนัอสัสลาม มหาวิทยาลยัฟาฏอนี 
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ภาพการสัมภาษณ์ 
 
1. ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา 
    ต าแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลยัฟาฏอนี สมัภาษณ์เมื่อวนัท่ี 27 มกราคม 2558 
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2. นายมสัลนั มาหะมะ 
    ต  าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี สมัภาษณ์เมื่อวนัท่ี 27 มกราคม 2558 
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3. นายซาฟีอี บารู 
    ต  าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัฟาฏอนี  สมัภาษณ์เมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2558 
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4. ดร.อลัดุลลอฮฺนูรดีน ดากอฮา 
    ต  าแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายพฒันากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลยัฟาฏอนี สัมภาษณ์เมื่อวนัท่ี 15 
มกราคม 2558 
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5. นายนิแวนาแซ หะบาแย 
ต าแหน่ง  ผูน้  าอวยการสถาบนัอสัสลาม มหาวิทยาลยัฟาฏอนี สมัภาษณ์เมื่อวนัท่ี 10 มีนาคม  2558 
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ภาคผนวก จ 

ข้อมูลการถอดเทปการสัมภาษณ์ 
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ถอดเทปการสัมภาษณ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อสิมาอลีลุตฟี จะปะกยีา 
สัมภาษณ์เมือ่วนัที่   27  มกราคม  พ.ศ. 2558 

 
ผู้วจิยั : อสัสลามอูาลยักุมฯ ครับ กระผมนาย
ยโูซ๊ะ บุงา นกัศึกษาปริญญาโท สาขาอิสลาม
ศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัจจุบัน
ก าลังท าวิทยา นิพนธ์ เ ร่ื องบทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสนัติภาพใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระผมจะ
สัมภาษณ์อาบีในสามด้าน คือ ด้านแนวคิด
ของผูบ้ริหาร ดา้นการเปิดหลกัสูตร และดา้น
การผลิตบณัฑิต กระผมขอสัมภาษณ์อาบีใน
ดา้นแนวคิดของผูบ้ริหารในขอ้ท่ีหน่ึง “อาบี
คิดว่ามหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีบทบาทอย่างไร
ในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตแ้ละสงัคมโลก?” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : อลัฮมัดุลิลละฮฺ อลัลอฮุมมา
ศอลลีอาลามุฮัมมดัวาอาลาอีมุฮัมมดั เน่ือง
ด้วยวตัถุประสงค์แรกของเราในการสร้าง
มหาวิทยาลัยแห่งน้ี ก็เพ่ือน าพามนุษย์ให้
เขา้ใจอิสลาม น าหลกัการอิสลาม และการมี 
ชีวิตหรือการตายให้อยู่บนหลักการของ
อิสลาม ดว้ยเหตุผลดงักล่าว เป็นการแสดงส่ิง
ท่ีแน่ชดัและเราไม่สามารถท่ีจะหลีกเล่ียงได้
จากเ ร่ืองของสันติภาพ เพราะอิสลามคือ
ศาสนาแห่งสนัติภาพ ศาสนาสนัติ ศาสนาท่ีมี 
วิถีชีวิตของคนในสังคม ประเทศชาติ และ
มนุษยใ์นโลกน้ี โดยพ้ืนฐานแลว้อิสลามไม่ 

 
ส่งเสริมการท าสงครามกับผูใ้ด เวน้แต่การ
ป้องกันความเป็นอยู่ของตนเองและเพื่อน
มนุษยจ์ากศตัรูอิสลามเท่านั้น ถา้จะบอกว่า
อิสลามไปท าสงครามเพื่อใหค้นท่ีมิใช่อิสลาม
เข้ารับอิสลาม แบบน้ีไม่ใช่วิธีการเผยแผ่ใน
อิสลามแน่นอน อิสลามสอนคนในเร่ืองจริง 
เพราะอิสลามถูกส่งลงมาจากอลัลอฮฺ  ผู ้
ทรงสร้างโลก ผูใ้ห้ชีวิตแก่มนุษยพ์ร้อมกบัรุ
สกีกับมนุษยชาติและได้วิถีชีวิตแก่มนุษยท่ี์
สามารถท า ให้ เ กิ ดสัน ติภาพแก่ตน เอง
ครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ  
     ทั้ งหมดน้ีคือแนวคิดหลกัในการบริหาร
มหาวิทยาลยัไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารระดบัใดก็
ตามทั้งหมดมีแนวคิดบนพ้ืนฐานของอิสลาม
ถึงแมจ้ะมีความยุงยากขนาดไหนก็ตาม เพื่อ
ด าเนินการตามเป้าหมายเดิมนับตั้งแต่หลาย
สิบปีท่ีผ่านมา เรามีแนวคิดอย่างน้ี สันติภาพ
ในสังคมน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้นอกจากพวกเขา
หรือคนในสังคมจะเขา้ใจอิสลามโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประชาชาติอิสลาม ดังนั้นหากพวก
เขาเขา้ใจอิสลามแน่นอนเขาก็เขา้ใจสันติภาพ 
เพราะอิสลามเร่ิมจากอากีดะฮฺ(หลกัศรัทธา) อี
บาดัต(หลักปฏิบัติ)และอัคลาก(มารยาท) 
ทั้งหมดน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือน าสู่สันติภาพ 
ไม่มีอากีดะฮฺ(หลกัศรัทธา)อิสลามอนัใดท่ีจะ
น าไปสู่ความก้าวร้าวหรือการสร้างความ
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แตกแยก ไม่มีอีบาดตั(หลกัปฏิบติั)อิสลามอนั
ใดท่ีจะน าไปสู่สงคราม และไม่มีอัคลาก
(มารยาท)อิสลามอันใดท่ีจะน าไปสู่ความ
โหดเห้ียมทั้งหมดท่ีกล่าวมาไม่มีในอิสลาม
อยา่งแน่นอน ดว้ยความเขา้ใจอย่างน้ีแหละท่ี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนียึดมาตลอด เพราะ
สันติภาพจะไม่เกินแน่นอนหากปราศจาก
อิสลามและการปฏิบติัท่ีเป็นอิสลามไม่เกิดข้ึน
เหมือนกันหากปราศจากความรู้ เพราะ
อิสลามกับความรู้ไม่สามารถแยกกันได ้
เพราะอิสลามคือความรู้และความรู้คืออิสลาม 
ความรู้จากวะฮฺยขูองอลัลอฮฺ  น้ีคือพ้ืนฐาน
หลัก ท่ี เ ก่ี ย ว กับ แน ว คิ ด ขอ งผู ้บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เพื่อให้ประชาชาติ
อิสลามเขา้ใจว่าการมีชีวิตอยู่บนโลกน้ีไม่ใช่
เพ่ือส่ิงใด นากจากการสร้างสนัติภาพ จะดว้ย
วิธีการใดก็ข้ึนอยู่ก ับสถานการณ์และบริบท
ของแต่ละพ้ืนท่ี เพราะเพ่ือให้คนท่ีไม่เข้าใจ
อิสลามโดยเฉพาะคู่กรณีอิสลามในพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เขา้ใจว่าอิสลามมีวิธี
สอนอย่ า ง ไ ร  และสา เหตุ ท่ี ท า ให้ เ กิ ด
เหตุการณ์เกินข้ึนเพราะอะไร หากต้องการ
ไม่ให้ประชาชนเกิดความวุ่นวายต้องท า
อยา่งไร ทั้งหมดน้ีจะอยู่บนหลกัพ้ืนฐานท่ีมา
จากอลัลอฮฺ  
ผู้วิจัย : ท่านมีการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย
เป็นองคก์รหลกัในการสร้างสนัติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสังคมโลกในมิติ
ของอิสลามในดา้นใดบา้ง ?  

ผู้ ใ ห้ สั ม ภ า ษ ณ์ :เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี แ น่ ชั ด ว่ า
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีเราสามารถเรียกได้ว่า
เป็นแหล่งความรู้ เป็นแหล่งผลิตความรู้ องค์
ความรู้ให้อยู่บนหลกัของอิสลามท่ีแทจ้ริง มี
ความสมบูรณ์ท่ีไดจ้ากอลักุรอานและอสัสุน
นะฮฺเพื่อมนุษยด์ว้ยวิธีการท่ีแทจ้ริง เช่น การ
เผยแผ่ต  าราต่างๆ ผ่านการสอน การจัด
สมัมนา เพื่อใหค้นเขา้ใจ การเขา้ใจเป็นปัจจยั
หลัก  การ เข้าใจ เ ร่ืองอรรถา ธิบายและ
ภาคปฏิบัติ ให้เ ป็นตัวอย่างในการสร้าง
สันติภาพควรมีคุณลกัษณะอย่างไร คือด้วย
คุณลักษณะท่ีเป็นอัคลาก (มารยาท) อัลกุ
รอาน อคัลาก (มารยาท) ดะอฺวะฮฺ (การเผย
แผ่) ส่ิงเหล่าน้ีแหล่ะท่ีสามารถดึงดูดความ
สนใจจากผูค้นได้เป็นอย่างดี เมื่อคนมอง
มารยาทของเราเกิดความสนใจเขาก็อยาก
เรียนรู้ เมื่อมองแลว้เขาก็อยากทราบว่ามีอะไร
ใหม่ๆหรือไม่จากแหล่งความรู้อันน้ี  ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีจ  าเป็นท่ีเราตอ้งดึงดูดความ
สนใจดว้ยมารยาทท่ีดีงามของเรา แต่ในขณะ
เด่ียวกันอคัลากหรือมารยาทของเราท่ีท าให้
คนอ่ืนรังเกียจหรือโกรธเราเน่ืองจากความไม่
มีมารยาทท่ีดีแบบของอิสลาม แต่ไม่ใช่ว่า
มารยาทของเราจะท าให้คนอ่ืนๆชอบเราได้
ทุกคน เพราะคนท่ีเขาไม่ดี เขาก็ไม่ชอบคนดี
ก็ไดน้ี้เป็นเร่ืองปกติ คนประเภทน้ีเราจะตอ้ง
ใชว้ิธีการอยา่งอ่ืนต่อไป แต่เราจ าเป็นตอ้งเผย
แผม่ารยาทท่ีดีแก่สงัคม เพื่อให้พวกเขาเขา้ใจ
ในความบริ สุท ธ์ิของ อิสลาม มั่น ใจใน
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง ข อ ง อิ ส ล า ม โ ด ย ผ่ า น
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กระบวนการมารยาทแห่งอิสลาม นอกจากอคั
ลาก ความรู้แลว้ตอ้งมีจุดยืนแบบพอดีๆ และ
ให้โอกาสกบัคนอ่ืนๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ไม่ใช่จุดยืนท่ี
ไม่ใหโ้อกาสแก่ผูอ่ื้นเลย ทั้งหมดน้ีมีเป้าหมาย
คือเพื่อใหผู้อ่ื้นร่วมคิด ร่วมแช่และร่วมมือกบั
เรา เพราะมนุษยทุ์กคนตอ้งการสันติภาพ แต่
เน่ืองจากไม่มีแนวทางท่ีถูกตอ้ง ไม่มีค  าสอน
อ่ืนใดท่ีสามารถสร้างสันติภาพได้นอกจาก
หลกัค าสอนของอิสลาม เพราะอลัลอฮฺ  
ไดต้ั้งช่ือเขาเองว่า อสัสลาม 
ผู้วจิยั : ท่านคิดว่ารูปแบบการสร้างสันติภาพ
ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไรกับมหาวิทยาลัยหรือ
องค์กรอ่ืนๆ ในการสร้างสันติภาพ และ
สามารถท างานร่วมกนัไดห้รือไม่อยา่งไร? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เป็นส่ิงท่ีแน่นอนเราในฐานะ
มุสลิมย่อมไม่เหมือนกนัคนท่ีมิใช่มุสลิมแต่
เราจ าเป็นท่ีต้องท างานร่วมกันในบริบทท่ี
เหมาะสมกับทุกๆคน ทุกๆศาสนาในโลกน้ี
ในกรอบของอลัอิสลามอนุญาตเท่านั้น ส่วน
ระหว่างมุสลิมดว้ยกนัเราตอ้งร่วมมืออย่างดี
และต้องมีความเกรงกลวัอลัลอฮฺ  น่ีคือ
ความสมัพนัธร์ะหว่างมุสลิมดว้ยกนั แต่ถา้กบั
คนกาเฟร (คนต่างศาสนิก) เอาความดีอย่าง
เด่ียวก็ไดแ้ลว้แต่จะตอ้งไม่ใช่เร่ือง ท่ีอิสลาม
ห้าม หรือเร่ืองท่ีสร้างความเสียหาย เราจะ
ร่วมกบัเขาในเร่ืองท่ีดีเท่านั้น เพราะเราเป็น
มุสลิม เรามีอลัลอฮฺ  โดยเฉพาะแนวคิด
เก่ียวกบัสนัติภาพเรามีความสมบูรณ์มากกว่า

ศาสนาอ่ืนๆ เพราะสันติภาพในอิสลามไม่ใช่
เพียงสันติภาพในโลกน้ีเท่านั้นแต่จะหมาย
รวมถึงสันติภาพในโลกหน้าดว้ย แต่ส าหรับ
คนกาเฟร พวกเขามีสันติภาพเพียงในโลกน้ี
อย่างเดียว แต่ส าหรับโลกหน้าพวกเขาก็
มืดมน คลุมเครือ พวกเขาจะมีสันติภาพไหม
ในโลกหน้า พวกเขาก็ไม่มีค  าตอบท่ีแน่ชัด 
แต่ส าหรับมุสลิมชัดเจนมาก ยิ่งชดัมากกว่า
สนัติภาพในโลกน้ีเป็นร้อยๆ เท่าพนัเท่า ตรง
น้ีแหล่ะท่ีเป็นส่ิงท่ีไม่เหมือนกับคนอ่ืนๆ 
ศาสนาอ่ืนๆเขาจะพูดอย่างไรก็ไม่เหมือนกนั
แน่นอน แต่ในส่วนท่ีเหมือนกนัก็มีส่วนหน่ึง 
มุมน้ีแหล่ะท่ีเราจะท างานร่วมกับเขาแต่ใน
ส่วนท่ีไม่เหมือนกนัเราก็ไม่อาจร่วมกนัก็ได ้
ผู้วิจัย : ท่านมีการปลูกฝังให้บุคลากรและ
นกัศึกษาใหต้ระหนักถึงความส าคญัของการ
สร้างสันติภาพในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตแ้ละสงัคมโลกอยา่งไร? 
ผู้ ให้สัมภาษณ์ : อัลฮัมดุลิลละฮฺ  โดยผ่าน
ความรู้ การจัดสัมมนา การสอน การให้
โอวาทในระยะเวลาสั้นๆหรือยาวๆ ทั้งหมดน้ี
เราได้ให้ความส าคัญกับสันติภาพ เพราะ 
สันติภาพเป็นความตอ้งการของอลัลอฮฺ  
มาย ัง บ่าวของพระองค์ในโลก น้ี  เพราะ
สันติภาพ คือ บรรยากาศท่ีจะสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองทามกลางบรรยากาศท่ีมีความ
เป็นอยู่ท่ีดี กินดีในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ 
ส่ิงเหล่าน้ีสามารถสร้างความเจริญให้กับ
สังคมและประเทศชาติได้เ ร็วกว่า แต่ใน
ขณะเดียวกันเร่ืองน้ีไม่จ  าเป็นท่ีต้องเกิดทุก
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อย่าง เพราะความต้องการของอลัลอฮฺ   
บางคร้ังอลัลอฮฺ   ก็ท าให้เกิด แต่บางคร้ัง
อลัลอฮฺ  ไม่ให้เกิดอาจมีสาเหตุเน่ืองจาก
ยงัขาดเง่ือนไขบางอย่าง เราก็ไม่อาจรับผลดี
ออกมาตามความหวงัของพวกเรา ดงันั้นเรา
ตอ้งมีความพยายามอีกต่อไปในการปลูกฝัง
ให้กับบรรดาเยาวชนเพ่ือให้เยาวชนเหล่าน้ี
เป็นผูส้ร้างสันติภาพ เพราะสันติภาพคือ
โอกาสส าหรับพวกเราท่ีจะสร้างความเจริญ
งอกงาม ความรุ่งเรืองและเมื่อไรท่ีพวกเขามี
ความรู้สึกสันติภาพ สันติสุข อยู่ร่วมกันได้
มุสลีมีนเปล่ียนทนัทีเพราะอะไร ก็เพราะมุสลี
มีนมีอะไรท่ีจะใหพ้วกเขา เรามีอลักุรอาน อลั
ฮาดิษ เรามีองค์ความรู้มากมายท่ีจะให้พวก
เขาโดยไม่มีวนัหมด แต่ขณะเดียวกนัพวกเขา
ไม่มีอะไรท่ีจะใหก้บัเรา จดัน้ีแหล่ะท่ีพวกเรา
ได้เปรียบ แต่ถ้าพวกเราอยู่ในสภาพท่ีไม่
พร้อม โชละหุด เราก็ไม่มีโอกาสท่ีจะให้พวก
เขา อาจท าให้เขาเกียจเรา เราก็ไม่ค่อนสบาย
ใจกับเขาสันติภาพก็ไม่เกิด การท่ีเราจะให้
ความรู้ เ ก่ียวกับอิสลาม ความรู้เ ก่ี ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมทุกอย่าง เราก็ให้ไม่ได้ น้ี
คือข้อ เ สีย ท่ี เ กิดจากความวุ่นวาย ท่ีไม่มี
สนัติภาพ พอสนัติภาพเกิดข้ึนเราก็มีโอกาสท่ี
จะน าเสนอทุกส่ิงทุกอยา่ง เขาก็ไวใ้จเรา ไม่มี
อะไรท่ีจะปกปิดหรือเขาก็ ถือว่าเราก็เป็น
เพื่อนคนหน่ึงท่ีพอจะให้ความดีงามกับเขา 
ประโยชน์กบัเขา น้ีคือวตัถุประสงค์หลกัของ
พวกเราและเราต้องส านึกตลอดว่างานหลกั
ของเราคือเราต้องให้สันติภาพให้มากท่ีสุด

เพราะน้ีคือหน้าท่ีของเราท่ีจะต้องให้ใน
บริบทท่ีว่า “ความว่า จงน าเสนอจากฉนัถึงแม้
เพียงองค์การเดียวก็ตาม” ถา้เราจะน าเสนอ
ในช่วง โชละหุดแบบน้ีไม่ไดเ้พราะพวกเขาก็
ปิด ให้เท่าไรเขาก็ไม่รับ เพราะเขารู้สึกเกียจ
เรา แต่ถา้เขามีความรู้สึกรักกบัเราหรืออย่าง
นอ้ยไม่มีอคัติกบัเรา เขาก็จะเปิดใจรับอะไรท่ี
เราให้ เขาก็จะไดป้ระโยชน์แทนท่ีเราจะได้
ประโยชน์คนเดียวในอิสลาม เขาก็อาจจะรับ
อิสลามพร้อมๆกบัเรา 
ผู้ วิจั ย  :ท่านคิดว่ าหลัก สูตร ท่ีมี แนวคิด
เก่ียวกับสันติภาพสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
และสงัคมโลกอยา่งไร 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : แน่นอนองคก์รท่ีผลิตคนเพื่อ
สันติภาพตอ้งเป็นมหาวิทยาลยั สถาบนัหรือ
โรงเรียน ไม่ใช่องค์กรอ่ืน เพราะองค์กรอ่ืน
ไม่ใช่องคก์รท่ีจะผลิตคน องค์กรผลิตคน คือ
มหาวิทยาลยั สถาบันหรือโรงเรียน เพียงแต่
ว่าหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐอาจเป็น
องคป์ระกอบหรือตวัช่วยกบัมหาวิทยาลยัใน
การสร้างคน โดยผา่นการจดัสัมมนา หรือจดั
อบรม ในเม่ือเรามีมหาวิทยาลยั มีหลกัสูตร มี
วิชาแกน วิชาหลกัหรือวิชาอ่ืนๆ ฯลฯ เราก็
ตอ้งน าส่ิงเหล่าน้ีใหก้บัผูเ้รียนของเรา ในจุดน้ี
แหล่ะท่ี เรารู้ สึกว่าบัณฑิตสามารถสร้าง
สันติภาพได้ อัลฮัมดุลิลละฮฺปัจจุบันเรามี
ผลผลิตของมหาวิทยาลัยเกือบๆหมื่นคน 
รวมถึงปริญญาตรี  ป.บณัฑิต และปริญญาโท 
ทั้งหมดน้ีเราไม่เคยไดข่้าวว่าบณัฑิตของเรามี
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ปัญหาความขัดแยง้หรือต่อต้านสันติภาพ 
โดยส่วนใหญ่แลว้จะมีส่วนร่วมในการสร้าง
สนัติภาพในต าแหน่งต่างๆ เช่น อาจารย ์ ครู 
อุสตาด นัก ธุร กิจ  นักการ เมือง สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บ้านและ
ผูรั้บเหมางานต่างๆ จะท างานในต าแหน่งใดก็
ตามทั้งหมดเกือบร้อยเปอร์เซ็นพวกเขามีส่วน
ร่วมในการสร้างสันติภาพในทุกๆ พ้ืนท่ีท่ี
สงัคมตอ้งการสนัติภาพ  
ผู้วิจัย :ท่านคิดว่ามหาวิทยาลยัสามารถผลิต
บณัฑิตตรงตามความตอ้งการขององค์ต่างๆ 
ในการสร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตไ้ดห้รือไม่ อยา่งไร? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เรามีความพยายามท่ีจะให้
องค์กรเหล่าน้ี เรียนรู้สันติภาพให้มากและ
น าเสนอสันติภาพต่างๆให้กบัคนอ่ืนๆ ไม่ว่า
จะอยู่ในฐานะนิสินักศึกษาหรือในฐานะ
บณัฑิตท่ีจบออกไปแลว้ ส่วนใหญ่เขาก็จะมี
ความรู้เร่ืองสันติภาพแลว้ระดับหน่ึง เพราะ
เราเขา้ใจว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้
เ ร่ืองสันติภาพ ความเป็นอยู่ เพื่ อให้ เ กิด
สันติภาพ ส่วนใหญ่ก็อยู่แบบสัญชาตญาณ
ทัว่ไป ไม่มีอะไรท่ีจะท าใหเ้กิดสนัติภาพท่ีแน่
ชดั นอกจากคนท่ีไดเ้รียนรายวิชาสันติศึกษา 
เพราะเป็นวิชาท่ีส าคัญมากๆ ท่ีทุกคนต้อง
เรียน ไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม 
โดยเฉพาะข้าราชการท่ีเป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเรียนวิชาสันติ
ศึกษา ไม่งันเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ ในเมื่อเขา
เป็นผูใ้หญ่เป็นผูว้างแผนนโยบายเก่ียวกับ

มาตรฐานโน้น มาตรการน้ีทั้ งๆท่ีเขาไม่มี
ความรู้เร่ืองสนัติภาพ น้ีคืออนัตราย ท่ีเกิดการ
ตายมาแลว้ ส่วนใหญ่มาจากผูม้ีอ  านาจ ผูท่ี้มี
อ  านาจ มีอ  านาจในการวางแผนนโยบาย มี
อ  านาจในการวางมาตรการถา้เขาไม่มีความรู้
เ ก่ี ยวกับสัน ติภาพก็ค งล าบาก ท่ีจะ เ กิ ด
สันติภาพ น้ีคือส่ิงท่ีอุสตาดกระโกนมานาน
แลว้ตั้งแต่เปิดมหาวิทยาลยั อุสตาดก็เคยพูด
กบัอธิการบดีมหาวิทยาลยัต่างๆในประเทศ
ไทยว่าท่านต้องสอนสันติศึกษา ท่านคิดว่า
ท่านเขา้ใจสันติศึกษาแลว้ หลายคนคงยงัไม่
เขา้ใจ อาจจะเป็นอาจารยเ์องก็ยงัไม่เขา้ใจว่า
จะวางแผนแบบสนัติศึกษาอยา่งไร อย่างน้อย
ตอ้งเรียนความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับสันติภาพ 
ใหรู้้ว่าสนัติภาพตอ้งการอยา่งไร ศึกษาวิธีการ
ท่ีจะอยูร่่วมกนัอยา่งไร ใหเ้กียจซ่ึงกนัและกนั
อยา่งไร แบบลงลึกอย่างไร ตอ้งมาเรียนรู้กนั 
เหมือนกับมหาวิทยาลัยของเราท่ีได้เรียนรู้
และอย่างน้อยก็วิชาหน่ึงก็ยงัดี แมจ้ะไม่พอ
แต่ว่าอย่างน้อยมีความรู้เบ้ืองตน้แต่เราอยู่ใน
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้เราจ าเป็นต้อง
เรียนรู้รายวิชาสันติศึกษาให้มาก โดยเฉพาะ
เรียนรู้ว ัฒนธรรมของคนต่างศาสนิก ต้อง
เรียนรู้ว ัฒนธรรมเขาบ้างน้ีคือส่ิงท่ีเราต้อง
เตรียมให้บณัฑิตของเราและเราตอ้งบอกกับ
พวกเขาว่าจงมีความอดทนให้มากในการ
สร้างสันติภาพเพราะสันติภาพไม่เกิดข้ึน
แน่นอนหากปราศจากความอดทน 
ผู้วจิยั :ท่านมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพ
กบัภาครัฐในดา้นใดบา้ง ?  
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ผู้ ใ ห้ สัมภาษณ์ :ก็พยายาม ท่ีจะน า เสนอ
ความคิดต่างๆ เหล่าน้ีให้กบัฝ่ายรัฐบาลไม่ว่า
ในระดบัผูใ้หญ่ท่ีมีอ  านาจในการวางแผนใน
เ ชิ งน โ ยบา ยห รื อ ใน เ ชิ งป ฏิบั ติ ร ะดับ
ผูบ้ังคับบัญชาและระดับลูกน้องก็พูดเร่ือง
สนัติภาพและก็เคยมีการน าเสนอเพื่อใหม้ีการ
จดัอบรมเก่ียวกบัสันติภาพให้กบัหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ แต่ว่ายงัไม่เกิดการปฏิบติัท่ีพึ่ง
พอใจมาจนถึงวนัน้ี เราก็อยากท างานต่อไป
เพียงแค่รัฐบาลเขาไม่ปฏิเสธแล้วก็มาช่วย
กระตุน้ให้สโลแกนต่างๆ ของเราเราก็พอใจ
แลว้ระดับหน่ึง ส่วนโอกาสท่ีจะมาวางแผน
แบบรายละเอียดค่อยๆ มาในระดบัโครงสร้าง
ต่างๆ ท่ีเราเห็นดว้ยตั้งแต่เบ้ืองบนจนถึงระดบั
ล่างพวกเขารับไม่ได้นโยบายน้ีและไปให้
นโยบายท่ีเขารับได้มาปฏิบัติ เขาก็ปฏิบัติ
ไม่ได้โดยเฉพาะระดับผูป้ฏิบัติล่างเขาท า
ไม่ได ้เพราะพวกเขามีนิสัยเดิมๆ มีโรคเดิมๆ 
อีกมากมายอยู่ในพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ี
ผูน้อ้ยๆ ท าใหปั้ญหาโดยเฉพาะเร่ืองจิตวิทยา
อะไรเหล่าน้ี ยงัมีอีกมากมายท่ีต้องไปแกไ้ข 
ตอ้งไปลบลา้งให้หมด ให้สุดความสามารถ
สันติภาพน้ีคือเร่ืองจิตวิทยาท่ีส าคัญมากๆ 
เร่ืองจิตวิทยาเราไม่ค่อยส าเร็จเท่าท่ีควร บางที
เขาคิดว่าสันติภาพสามารถซ้ือด้วยเงิน ซ้ือ
ดว้ยงบประมาณ เงินเท่าไรก็ไม่สามารถซ้ือ
สันติภาพ เพราะสันติภาพไม่ใช่เร่ืองเงินๆ 
ทองๆ แต่มัน เ ป็น เ ร่ือง ท่ี เ ก่ี ยวกับความ
ยติุธรรมหลกัๆ ยติุธรรมนั้นไม่ใช่เงินทองแต่
มนัคือความรู้สึก ความรู้ สัญชาตญาณของ

มนุษยทุ์กคนอยากจะได ้เม่ือคนน้ีอยากไดแ้ต่
อีกคนไม่ให ้โดยเฉพาะผูท่ี้มีอ  านาจไม่ให้ ท า
ให้เขามีความ รู้สึกว่า เขาไม่ได้รับความ
ยุติธรรม เมื่อเขาไม่ได้รับความยุติธรรม
เมื่อไรอยา่งนอ้ยเขาก็เฉยๆ ถา้เขาไม่อาลาวาต 
ถา้เขาอาลาวาตก็จ  าท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ท่ี
เราพบเห็น ท่ีเรารู้ ท่ีเราสัมผสั เพราะจริงๆ
แ ล้ ว ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ไ ม่ จ  า เ ป็ น ต้ อ ง มี
งบประมาณอะไรมากมาย แค่นิดหน่อยก็
พอแลว้ งบประมาณก็ตอ้งใชเ้ราจ าเป็นตอ้งมี
งบประมาณ แต่ว่าเร่ืองงบจิตใจน้ีส าคญั เช่น 
เร่ืองท่ีรุนแรงฝ่ายอ านาจไดก้ระท าต่อผูท่ี้ไม่มี
อ  านาจ ส่ิงเหล่าน้ีมนัไม่หายจากจิตใจผูท่ี้ถูก
ละเมิด ไม่หายง่ายๆ เพราะถูกสั่งเสียรุ่นสู่รุ่น 
น้ีคือปัญหาความรุนแรง ทั้งๆ ท่ีรู้แลว้ว่าการ
กระท าอยา่งน้ีส่งผลในเชิงสร้างปัญหาเขาก็ยงั
ใชค้วามรุนแรงอีก จริงๆแลว้เขาก็ไม่น่าจะใช้
ความรุนแรง เพราะความรุนแรงเขาใชม้าแลว้
ร้อยปีก่อนมีผลมาจนถึงวนัน้ีร้อยกว่าปีแลว้มี
ผลอยู่ในจิตใจผูท่ี้ถูกละเมิดเขาก็ยงัใช้ความ
รุนแรง ผมบอกตลอดว่าคุณใชค้วามรุนแรง
วนัน้ีจะส่งผลถึงอีกร้อยปีขา้งหน้า มนัไม่ใช่
เร่ืองเล็กนะครับ การใชค้วามรุนแรงหยุดได้
แลว้ ใชก้ารพดูคุยกนัอยา่งน้ีโดยเปิดอกเปิดใจ
เปิดสิทธิ เปิดโอกาสให้กบัทุกคน มนัจะได้
ง่ายเร่ืองก็คงจบถา้มนัยงัไม่จบมนัก็คงทุเลา
เบาลงได.้ 
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ถอดเทปการสัมภาษณ์ 
 ดร.นุรดีนอบัดุลลอฮฺ ดากอฮา 

สัมภาษณ์เมือ่วนัที่   15  มกราคม  พ.ศ. 2558 
 

ผู้วจิยั : อสัสลามอูาลยักุมฯ ครับ กระผมนาย
ยโูซ๊ะ บุงา นกัศึกษาปริญญาโท สาขาอิสลาม
ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ปัจจุบันก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง
บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
กระผมจะสัมภาษณ์อุสตาดในสามด้าน คือ 
ด้านแนวคิดของผู ้บ ริหาร  ด้านการเปิด
หลกัสูตร และดา้นการผลิตบณัฑิต กระผมขอ
สมัภาษณ์อุสตาดในดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร
ในขอ้ท่ีหน่ึง“ท่านคิดว่ามหาวิทยาลยัฟาฏอนี
มีบทบาทอย่างไรในการสร้างสันติภาพใน
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลก ?” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : บิสมิลลาฮิร อลัลอฮุมมาศอล
ลี อ า ล า มุ ฮั ม มั ด ว า อ า ล า อี มุ ฮั ม มั ด 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีเป็นมหาวิทยาลยัแห่ง
หน่ึงท่ีน าพาอิสลามท่ีแทจ้ริงบนหลกัของอลักุ
รอานและอัสสุนนะ ฮฺ  เ น่ืองจ าก เ น้ือหา
ทั้งหมดท่ีอยูใ่นอลักุรอานและอสัสุนนะฮฺนั้น
คื อ สั น ติ ภ า พ  ดั ง นั้ น เ ม่ื อ ไ ด้ ก่ อ ตั้ ง
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีก็เพื่อท่ีจะน าพาสงัคมให้
เกิดสนัติภาพและต่อตา้นความขดัแยง้ท่ีจะท า
ใหเ้กิดความรุนแรงในชีวิตและทรัพยสิ์นโดย
การน าหลกัการในอลักุรอานและหะดิษ ก็ไม่
เป็นเร่ืองแปลกท่ีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีให้

ความส าคัญในการสร้างสันติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสังคมโลกเพราะ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีนโยบายเพื่อเผยแผ่
อิสลามท่ีแท้จริง อิสลามต้องการอย่างไร 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีก็ ต้องท าต ามนั้ น 
สันติภาพเป็นความตอ้งการของอลัลอฮฺ   
เพ่ือให้เกิดข้ึนในโลกน้ีคุณจะท างานอะไรก็
แลว้แต่คุณตอ้งสร้างสันติภาพในทุกๆ ท่ีตาม
แ น ว คิ ด ข อ ง ผ ม แ ล ะ น โ ย บ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีไม่ ใช่ เฉพาะเ ร่ือง
สนัติภาพอยา่งเดียวแต่รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆดว้ย 
ผู้วิจัย : ท่านมีการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย
เป็นองคก์รหลกัในการสร้างสนัติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสังคมโลกในมิติ
ของอิสลามในดา้นใดบา้ง ?   
ผู้ ใ ห้สัมภาษณ์ : อันดับแรกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจะต้อง เ ป็นผู ้สร้าง
สันติภาพ ดังนั้นเราต้องสร้างบุคลากรและ
นกัศึกษาใหเ้ป็นผูส้ร้างสนัติภาพ อยา่งใหเ้ป็น
เพียงนโยบายอย่างเดียวก็คงไม่เกิดสันติภาพ
แน่นอนและยงัใหบุ้คลากรและนักศึกษาเป็น
แก่น าหลกัในการสร้างสันติภาพในพ้ืนท่ีน้ี
และสังคมโลกนอกจากหลัก สูตรและ
แนวทางอ่ืนๆ อีก และในเวลาน้ีบุคลากรและ
นกัศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในบริบทนั้นอยู่แลว้ มี
เพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ียงัไม่เขา้ใจเร่ือง  
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สนัติภาพ ส่ิงน้ีเป็นเร่ืองปกติท่ีไหนๆ ก็ตอ้งมี
ถือว่าไม่เป็นเร่ืองแปลกในจ านวนร้อยคนมี 
ประมาณหน่ึงถึงสอนคนเท่านั้นท่ีไม่เข้าใจ
เร่ืองสนัติภาพ 
ผู้วจิยั : ท่านมีแนวคิดหรือวิธีการอย่างไรใน
การสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลก ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : แนวทางหรือวิธีการอ่ืนๆ ไม่
มี อีกแล้วนอกจากการท า ให้คน เข้า ใ จ
สันติภาพท่ีแท้จริง นอกจากการท่ีเราได้ให้
บทบาทให้บุคลากรและนักศึกษาให้เป็น
แบบอย่างแก่สังคมแลว้ ดังนั้นสังคมจะเกิด
สันติภาพได้จะต้องผ่านความเข้าใจ ถ้าไม่
เขา้ใจก็ไม่สามารถท าได ้ดงันั้นจ  าเป็นอยา่งยิง่
ท่ีจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจอย่างแน่แท ้ว่า
อิสลามสอนอย่างไร อลักุรอานสอนอย่างไร 
อลัหะดิษสอนอย่างไร ถา้เราต้องการให้คน
เ ข้ า ใ จ สั น ติ ภ า พ โ ด ย ก า ร อ ธิ บ า ย ท่ี
นอกเหนือจากอัลกุรอานและอัสหะดิษ 
มุสลิมเขา้ไม่รับเพราะมุสลิมจะรับฟังจากอลั
กุรอานและอลัหะดิษ ดว้ยเหตุน้ีเราจ  าเป็นท่ี
จะตอ้งเอาบางส่วนจากอลักุรอานและอลัหะดิ
ษมาอธิบายใหส้งัคมเขา้ใจ วิธีน้ีแหล่ะท่ีจะท า
ให้เกิดสันติภาพ หลายคนพยายามท่ีจะบอก
สันติภาพแก่มุสลิมแต่ไม่ได้บอกอลักุรอาน
และอลัหะดิษ บอกว่าอลัลอฮฺ  ต้องการ
อยา่งไรและท่านนบี ท าแบบอยา่งใหอ้ยา่งไร 
ผู้วจิยั : ท่านคิดว่ารูปแบบการสร้างสันติภาพ
ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไรกับมหาวิทยาลัยหรือ

องค์กรอ่ืนๆ ในการสร้างสันติภาพ และ
สามารถท างานร่วมกนัไดห้รือไม่ อยา่งไร ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : มหาวิทยาลยัฟาฏอนีท่ีต่าง
จากมหาวิทยาลัย อ่ินๆ ในด้านการสร้าง
สั น ติ ภ า พ แ ล ะ ด้ า น อ่ื น ๆ คื อ 
มหาวิทยาลยัฟาฏอนียดืหลกัแกนแทจ้ากอลักุ
ร อ านและอัส สุนน ะ ฮฺ ไม่ ใ ช่ ยื ด ติ ดกับ
เทคโนโลยีหรือแนวความคิดของคนบางคน
และความเข้าใจของกลุ่มคนบางกลุ่มแต่อยู่
บนหลัก พ้ืนฐานของอัลอิสลาม อิสลาม
ตอ้งการสนัติภาพอยา่งไร อลักุรอานกล่าวไว้
อยา่งไร ท่านนบีท าใหอ้ยา่งไร แบบน้ีแหล่ะท่ี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีก าลังด า เนินอยู่ใน
ปัจจุบันน้ี ดังนั้ นย่อมมีความแตกต่างจาก
มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ในนามของมหาวิทยาลยั
แต่ถา้เป็นคณะย่อมมี เช่น วิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ท่ีเขายึดหลกัของอลักุรอานและอลั
หะดิษเหมือนเรา เช่นกนั แต่ในขณะเดียวกบั
มหาวิทยาลัย อ่ืนก็ต้องการสร้างสันติภาพ
เหมือนกนัแต่พวกเขาตั้งอยู่บนหลกัพ้ืนฐาน
ในกรอบของแนวคิดของเขาเอง แต่พวกเขามี
การสร้างสนัติภาพบนพ้ืนฐานของอลักุรอาน
และอัสสุนนะฮฺของท่านนบี น้ี คือความ
แตกต่างกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะ
ท างานร่วมกนัไม่ได ้แต่เราเคยท าร่วมกนัแลว้ 
เราบอกว่าอิสลามตอ้งการอย่างน้ี แต่พวกเขา
ก็รับไดเ้น่ืองจากอิสลามอยู่บนหลกัพ้ืนฐาน
ของฟิตเราะฮฺ(ความบริสุทธ์ิ)สติปัญญาของ
มนุษย์รับได้นอกจากว่าเราไม่ได้บอกว่า



 

195 
 

อิสลามตอ้งการแบบน้ี นั้นแหล่ะท่ีเป็นเหตุท่ี
ท าใหเ้ขาไม่ยอมรับ 
ผู้วิจัย : ท่านมีการปลูกฝังให้บุคลากรและ
นกัศึกษาใหต้ระหนักถึงความส าคญัของการ
สร้างสันติภาพในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตแ้ละสงัคมโลกอยา่งไร ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : กระผมไดเ้อาช่วงเวลาหลงัซุ
ฮฺรีท่ีมสัยิดอลัฮารอมยัฮฺให้กบับุคลากรและ
นกัศึกษา ท่ีจริงแลว้ช่วงเวลาน้ีเป็นหน้าท่ีของ
อธิการบดีแต่ในช่วงเวลาท่ีท่านไม่อยู่กระผม
จะรับหนา้ท่ีแทนท่าน ในช่วงเวลานั้นแหล่ะท่ี
กระผมให้ความรู้เร่ืองสันติภาพและเพื่อให้
บุคลากรเชิญชวนคนในสังคมร่วมมือกนัใน
การสร้างสันติภาพและความส าคญัของการ
สร้ างสัน ติภ าพ น้ี คื อ ส่ิ ง ท่ีกระผมได้ให้
บุคลากร ในขณะเดียวกนันกัศึกษามีส่วนร่วม
ดว้ยเช่นกนั 
            นอกจากน้ียงัมีเร่ืองท่ีเก่ียวกบักิจกรรม
นักศึกษากระผมให้กลุ่มมีการส่งเสริมเร่ือง
สันติภาพ เช่น ในกลุ่มศึกษาอลักุรอาน กลุ่ม
ศึกษาอัลกุรอานในมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมี
สองระดับ คือ ระดับบุคลกรและนักศึกษา
กระผมหวัหน้ากลุ่มฮาลาเกาะฮฺของบุคลากร
และหัวหน้ากลุ่มของนักศึกษาในส่วนของ
บุคลากรและนกัศึกษากระผมให้ตระหนักถึง
การสร้างสนัติภาพในอิสลามเหมือนกนั 
ผู้วจิัย : ท่านคิดว่ามหาวิทยาลยัสามารถผลิต
บัณฑิตตรงตามความต้องการขององค์กร
ต่างๆ ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ดห้รือไม่อยา่งไร ? 

ผู้ให้สัมภาษณ์ : กระผมว่าอลัฮมัดุลิลละฮฺ ถา้
เรามองหรือเปรียบเทียบบัณฑิตของเรากับ
บัณฑิตมหาวิทยาลัย อ่ืนๆ ย่อมมีคว าม
แตกต่างเห็นไดช้ดั เราไม่เคยไดย้ินว่าบณัฑิต
ของเราไม่ได้น ามาความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ
สันติภาพ และเข้าไปร่วมกระบวนการใน
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสามจังหวดัชายแดน
ภาคใต้ ถา้เราเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ ย่อมมีความแตกต่างอย่างชัดเจนมาก 
บณัฑิตของมหาวิทยาลยัอ่ืนๆอาจมีแต่ไม่ได้
แสดงว่ามหาวิทยาลยัเหล่านั้นมีนโยบายแต่
อาจเป็นเพราะนกัศึกษามีโอกาสและช่วงเวลา
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกลุ่มเหล่านั้นได ้ท าให้
มีแนวคิดท่ีจะต่อตา้นสันติภาพ เราไม่ปล่อย
ในนักศึกษาเรามีแนวคิดท่ีต่อต้านสันติภาพ 
แต่ในขณะเดียวกัน เราพยายามสร้างให้
นักศึกษาเราเขา้ใจสันติภาพอย่างลึกซ่ึงและ
น าไปสู่การปฏิบติั หลงัจากนั้นเราห้ามไม่ให้
นกัศึกษาเราไปร่วมกบักลุ่มท่ีมีความต่อตา้น
ในการสร้างสันติภาพ เพราะสันติภาพนั้ น
เปรียบเสมือนงานหลกัท่ีเราถูกส่งมาบนโลก
น้ีเป็ฌนส่ิงท่ีแน่นอนว่า มหาวิทยาลยัฟาฏอนี
สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีแนวคิดในการสร้าง
สงัคมแห่งสนัติภาพ และมีความพยายามท่ีจะ
ส่งเสริมในเร่ืองสนัติภาพ 
ผู้วจิยั : มหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีวิธีการอย่างไร 
ในการผลิตบณัฑิตทางสายกลาง ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ส่วนแนวทางหรือวิธีการใน
การผ ลิตบัณฑิตทางสายกลางโดยผ่าน
กระบวนการกลุ่มศึกษาอัลกุรอาน อบรม
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คุณธรรมจริยธรรม มีการจดัค่าย กิจกรรมกียา
มุลลัยน์  ทั้ งหมดน้ีผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรม เรมีกิจกรรมาก เช่น กิจกรรมการ
สร้างนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัฟาฏอนีเราใน
ทุกกิจกรรมนั้ น เรามีการเน้นหนักในเร่ือง
สันติภาพในกิจกรรมต่างๆ ท่ีได้กล่าวไว้
ข้างต้น คือกิจกรรมท่ีเราให้นักศึกษามีการ
ส่ง เสริมสันติภาพในสังคมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลก 
ผู้วจิยั : ท่านใหค้วามส าคญัในการส่งเสริมให้
สโมสรนักศึกษาและชุมนุมต่างๆ มีบทบาท
ใน ก า ร ส ร้ า ง สั น ติ ภ า พ ในสั ง ค ม และ
ประเทศชาติอยา่งไร ?  
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ในช่วงแรกของการเปิดเทอม
ของทุกปีเรามกัมีการจดัอบรม คณะกรรมการ
องค์การบริหารนักศึกษาและคณะกรรมการ
สโมสรพร้อมๆ กนันอกจากเราได้ให้ความรู้
เร่ืองการจดักิจกรรม เราก็ได้ให้ความเข้าใจ
วนัน้ีเราจะไปทางไหน จะอยู่อย่างไร และเรา
ไดม้ีการเนน้หนกัในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัสันติภาพ 
เพื่อสันติภาพเป็นนโยบายของมหาวิทยาลยั 
ซ่ึงอธิการบดี เองให้ความส าคัญอย่างยิ่ ง
เก่ียวกับเร่ืองน้ี ดังนั้นการสร้างสันติภาพก็
เปรียบเสมือนนโยบายของมหาวิทยาลัย 
หลงัจากนั้นกระผมเป็นคนท่ีรับผิดชอบเร่ือง
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาน้ีผมได้เอา
นโยบายเขา้ไปในองคก์ารนักศึกษาเลยหากมี
การจดัอบรมต่างๆ หรือสัมมนาต่างๆจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีองค์การบริหารนักศึกษาตอ้งมีการ
ก าหนดหัวข้อท่ีเก่ียวกับสันติภาพ ผมได้ไป

ให้กับสโมสร รองคณะบดีของทุกคณะมา
ประชุมนอกจากน้ีแลว้เรามีการประชุมในการ
ประ ชุมกระผมก็ได้ เน้นหนักกับฝ่ าย ท่ี
รับผิดชอบของแต่ละคณะกลบัไปของแต่ละ
คนไปเนน้หนกักบัคณะของตวัเอง ท่ีเก่ียวกบั
เร่ืองสนัติภาพใหก้บัสโมสรและชุมนุมต่างๆ 
ผู้วจิัย : ท่านคิดว่ามหาวิทยาลยัสามารถผลิต
บณัฑิตท่ีเป็นแกนน าในการสร้างสนัติภาพใน
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้และสังคมโลก
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด ? 
ผู้ ให้สัมภาษณ์ : แน่นอนแลว้เราก็ต้องการ
แบบน้ี และเราเองกก็พยายามให้เป็นแบบนั้น 
ถึงแมว้นัน้ีจ  านวนหรือเป้าหมายท่ีไดว้างไว้
อาจไม่มากตามท่ีวาง แต่ก็มีจ  านวนหน่ึง ท่ี
เ กิ ด ข้ึ นแ ล้ว แ ละ มี ค ว า มแต ก ต่ า ง จ า ก
มหาวิทยาลยัอ่ืนอย่างชดัเจน ดูจากประเทศ
จีน ประเทศกัมบูชา บัณฑิตเราท่ีภาคกลาง 
ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง เปอร์เซ็น
บณัฑิตเราได้อยู่แนวหน้าต่างจากคนอ่ืนใน
การสร้างสันติภาพ ถึงแมจ้ะไม่เยอะแต่ก็มี
บ้างในวันน้ี ท่ีชัดเจนท่ีสุดคือบัณฑิตจาก
ประเทศจีนท่ีจบจากท่ีน้ีกลบัไปสามารถเป็น
ผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูน้  าชุมชน แน่นอน
บรรดาบัณฑิตเหล่าน้ีจะตอ้งสร้างสันติภาพ
และให้ความรู้เร่ืองสันติภาพเพราะบัณฑิต
เหล่า น้ีได้ผ่านกระบวนการขัด เกลาใน
มหาวิทยาลยัฟาฏอนี หรือบณัฑิตบา้นเราไม่
ว่าใต้ตอนบนหรือใต้ตอนล่าง ก รุงเทพฯ 
บณัฑิตเราก็มีบทบาท  
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ถอดเทปการสัมภาษณ์ 
 นายมสัลนั มาหะมะ 

สัมภาษณ์เมือ่วนัที่   27  มกราคม  พ.ศ. 2558 
 

ผู้วจิยั : อสัสลามอูาลยักุมฯ ครับ กระผมนาย
ยโูซ๊ะ บุงา นกัศึกษาปริญญาโท สาขาอิสลาม
ศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัจจุบัน
ก าลังท าวิทยา นิพนธ์ เ ร่ื องบทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระผมจะ
สมัภาษณ์อาจารยใ์นสามดา้น คือ ดา้นแนวคิด
ของผูบ้ริหาร ดา้นการเปิดหลกัสูตร และดา้น
การผลิตบณัฑิต กระผมขอสัมภาษณ์อาจารย์
ในด้านแนวคิดของผูบ้ริหารในข้อท่ีหน่ึง 
“อาจารยคิ์ดว่ามหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีบทบาท
อยา่งไรในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลก ?” 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : อลัฮมัดุลิลละฮฺ อสัลามุอาลยั
กุมวาเราะฮฺมาตลัลอฮิวาบารอกาตุฮฺ บทบาท
ของมหาวิทยาลัยท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนก็ด้วยความมุ่งมันตั้ งแต่แรกของ
ผูบ้ริหารท่ีจะสร้างมหาวิทยาลยัท่ีเป็นหลัก
ของทางวิชาการท่ีจะตอ้งให้ความรู้ท่ีถูกตอ้ง
ตามความเขา้ใจของบรรดาอุลามะฮฺแลว้ก็รู้จกั
การประยุกต์ใชค้  าสอนท่ีถูกตอ้ง เพราะเรามี
ความเช่ือมนัอยู่แลว้ว่าอิสลามคือศาสนาแห่ง
สันติภาพแต่ปัญหาก็คือเราจะประยุกต์ใช้
ย ัง ไ ง เ ร่ิ ม ต้น มห า วิ ท ย า ลัย ก็ พ ย า ย า ม
ประยุกต์ใชค้  าสอนของศาสนามาใชก้บัชีวิต

จริงซ่ึงบทบาทท่ีผ่านมาก็มีความชดัเจน มีทั้ง
กิจกรรมในลกัษณะเดาเราะห์ ลกัษณะของ
การอบรมสัมมนา เพื่อท่ีจะถ่ายทอดแนวคิด
สั น ติ ให้ กับ ชุ ม ชน เ ป็ นบทบ าทมี ก า ร
สนบัสนุนบุคลากรให้ท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
อิสลามท่ีถกูตอ้ง 
ผู้วิจัย : ท่านมีการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย
เป็นองคก์รหลกัในการสร้างสนัติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสังคมโลกในมิติ
ของอิสลามในดา้นใดบา้ง ? 
ผู้ ให้สัมภาษณ์ : ก็มีหลายๆ ด้าน เพราะว่า 
ภ า ร กิ จ ห ลั ก ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
นอกเหนือไปจากภารกิจทั้งส่ี 1.ผลิตบณัฑิต 
2.วิจยั 3.ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และ 4.การ
เรียนการสอนหรือบริการวิชาการ  เราก็
พยายามท่ีสร้างผลงานใหดี้ นอกจากสอนแลว้
เราต้องมีการบริการวิชาการให้กับชุมชน 
บุคลากรของเราก็สามารถท่ีจะเป็นวิทยากรใน
เร่ืองสนัติภาพทั้งในระดบัประเทศและระดบั
นานาชาติ อย่างเช่น ระดับผู ้บริหารเองก็
ได้รับความไว้ว างใจ  ได้ รับการ ช่ืนชม
โดยเฉพาะท่านอธิการบดีเอง ก็ไดรั้บรางวลั
ในเร่ืองของสันติภาพ มากมาย แล้วก็เป็น
บุคคลตัวอย่างในการท่ีจะน าสันติภาพท่ี
แท้จริงมาประยุกต์ใช้ ส่วนตัวของอาจารย ์
บุคลากร ทั้ งหมดเราก็ล้วนแล้วแต่ใฝ่ฝัน
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สนัติภาพผู้วจิยั : ท่านคิดว่ารูปแบบการสร้าง
สันติภาพของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีความ
เ หมื อ นห รื อ แ ต ก ต่ า ง กัน อ ย่ า ง ไ ร กั บ
มหาวิทยาลยัหรือองค์กรอ่ืนๆ ในการสร้าง
สันติภาพและสามารถท างานร่วมกันได้
หรือไม่อยา่งไร ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : เร่ืองของรูปแบบเราถือว่าเป็น
สันติภาพท่ีได้จากค าสอนของอิสลาม เป็น
ส่วนหน่ึงของความเช่ือ ไม่ใช่เป็นเร่ืองของ
กิจกรรม ไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีเขาพูดกันในวง
วิชาการในการสมัมนา เวทีสมัมนาเท่านั้น แต่
เป็นเร่ืองของการปฏิบัติ ความเช่ือฉะนั้ น
บทบาทท่ีผ่านมาไม่ว่าในรูปแบบของการ
ออกหนังสือ ผลิตต ารา สัมมนา การท างาน
เป็นองคก์รเครือข่าย ท่ีผา่นมาเราก็มีเครือข่าย
สนัติภาพของมหาวิทยาลยั ก็มีการจดัตั้งทั้งท่ี
เป็นของเอกชนและภาครัฐบาล เช่น สนัติภาพ
กับมหาวิทยาลัยพาย ับ เราเคยท าสัมมนา
ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยพาย ับเ ป็นเว ที
เครือข่ายดา้นสนัติภาพ 
ผู้ วิจัย  : มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีการ เ ปิด
หลกัสูตรท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัสนัติภาพหรือไม่ 
อยา่งไรและในดา้นใดบา้ง ? 
ผู้ ใ ห้ สัมภาษณ์ : เ ร่ือง ท่ี เจาะจงเ ก่ี ยวกับ
สนัติภาพเป็นวิชาบงัคบัทัว่ไปท่ีนกัศึกษาตอ้ง
ลงเรียน ทุกชั้นปีตอ้งลง แต่ในขณะเดียวกัน
ในแต่ละวิชาเราก็มีการบูรณการใหน้กัศึกษามี
กิจกรรมผ่านระบบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
กลุ่มฮาลาเกาะฮฺ ซ่ึงในกลุ่มน้ีมีวตัถุประสงค์
หลกั เพื่อท่ีจะท าให้นักศึกษามีความสามารถ

เขา้ใจกบัอิสลาม สามารถอยู่ร่วมกบัสังคมท่ี
หลากหลายได ้
ผู้ วิจัย  : ท่ านคิดว่ าการเปิดหลัก สูตร ท่ีมี
แนวคิดเก่ียวกับสันติภาพ สันติศึกษาและ
สนัติวิธีในมหาวิทยาลยัมีความส าคญัอย่างไร 
? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : มีความส าคญัมาก เพราะเรา
ต้องการปรับเปล่ียนความคิดของนักศึกษา
ท่ีมาจากหลากหลายพ้ืนท่ี หลากหลายทาง
ความคิด หลากหลายทั้งสภาพแวดลอ้ม ทั้ง
ปัญหาครอบครัวอะไรต่างเหล่าน้ี พอพวกเขา
เข้ า ม าศึ ก ษ าก็ เ ห็น ถึ งหลัก สูต ร  ค ว าม
ครอบคลุมของหลกัสูตร ท าให้เขามีจิตใจ มี
แนวคิดเชิงบวกมากข้ึน มีความเขา้ใจศาสนาท่ี
ครอบคลุมข้ึน แต่ในขณะเดียวกันเราก็ให้
ความส าคญักบัแนวคิดท่ีผดิเพ้ียนกบัหลกัการ 
พอผิด เ พ้ียนกับหลักการเขาก็จะมีความ
สุดโต่ง ซ่ึงในอิสลามไม่ได้ส่งเสริม เรา
พย าย าม ท่ี จ ะหักล้า งอยู่ ตลอดสอนอยู่
ตลอดเวลามุสลิมไม่สามารถท่ีจะเป็นคนท่ี
สุดโต่งได ้
ผู้วจิยั : ในฐานะท่ีท่านเป็นผูบ้ริหาร การเปิด
รายวิชาสันติศึกษาสามารถแก้ปัญหาความ
ขดัแยง้และความรุนแรงในระดับครอบครัว 
ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศไดม้ากน้อย
เพียงใด ? 
ผู้ ให้สัมภาษณ์ : ในภาพรวมตอนน้ีก็ยงัไม่
ปรากฏ แต่เราเช่ือมัน่ว่า หลกัสูตรท่ีเราเปิด มี
เน้ือหารวมทั้งคณาจารย ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กบัระดบัผูบ้ริหารคนท่ีจะสอนวิชาน้ีมีตั้งแต่
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ผูบ้ริหารสูงสุด คืออธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี หวัหนา้สาขาแลว้ก็ผูท่ี้มีประสบการณ์
ในการถ่ายทอดก็จะต้องมาสอนคลุคลีกับ
นั ก ศึ ก ษ า  ท่ี ส า คั ญ ท่ี สุ ด เ ร า ส า ม า ร ถ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของเขาให้อยู่ในกรอบ
ของอิสลาม อนัน้ีส าคญัมาก เพราะตราบใดท่ี
เราไม่สามารถท่ีจะท าให้ความเขา้ใจอิสลาม
ถกูตอ้ง นกัศึกษาทุกคนสามารถท่ีจะบิดเบือน
ค าสอนได ้ฉะนั้นประเด็นท่ีส าคญัท่ีสุด ก็คือ
ท าให้พวกเขาเขา้ใจอิสลามในบริบทท่ีกวา้ง 
ครอบคลุม เป็นนโยบายหลกัของศาสนาท่ี
ตอ้งการสร้างสงัคมสนัติสุข ให้เป็นส่วนหน่ึง
ในการพฒันาชุมชนให้ได้ อยู่อย่างสันติใน
ชุมชน ความสนัติสามารถท าให้สังคมเราเกิด
การพฒันาไดเ้ร็วข้ึน แนวคิดลกัษณะอย่างน้ี
เราก็พยายามท่ีจะท าให้นักศึกษาร่วมกนัและ
แกปั้ญหาท่ีเกินข้ึนใหไ้ด ้ 
ผู้ วิจัย  : ท่านคิดว่ าหลัก สูตร ท่ีมีแนวคิด
เก่ียวกับสันติภาพสามารถผลิตบัณฑิตเพื่อ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
และสงัคมโลกอยา่งไร ? 
ผู้ ใ ห้ สัมภ าษ ณ์  : โลก ปัจ จุบันต้องก า ร
สนัติภาพ ดงันั้นโลกก็จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีผูน้  าท่ี
มี จิตใจสันติภาพ แต่ละคนถ้าหากว่าเขา
เร่ิมตน้ดว้ยการคิด ใจคิดท่ีจะสนัติใจท่ีมีความ
สนัติ เขาก็สามารถท่ีจะปฏิบติั กระท าในส่ิงท่ี
เป็นสันติแต่ถา้หากว่ามีจิตใจท่ีไม่สันติ เขาก็
สามารถท่ีจะสร้างความป่ันป่วนในสังคมได้

ฉ ะนั้ นหลัก ฐ าน ท่ี ชั ด เ จน ท่ี บ่ งบอก ว่ า
มหาวิทยาลยัมีบทบาทส าคญัในการท่ีจะสร้าง
สนัติ ก็คือ ตั้งแต่ไดก่้อตั้งมหาวิทยาลยัแห่งน้ี
เราไม่เคยมีประวติัของนักศึกษาท่ีเข้าไปผวั
ผนักบัเหตุการณ์ ทั้งท่ีเป็นบณัฑิตท่ีจบไปแลว้
เป็นพนัๆคน ทั้งท่ีก  าลงัศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน
เรายงัไม่มีรายช่ือนักศึกษาว่าเป็นกลุ่มน้ี กลุ่ม
โน้นมีส่วนผวัผนักบัความมัน่คงอะไรต่างๆ 
อนัน้ีเป็นเร่ืองการันตีในระดบันกัศึกษา ระดบั
คณาจารย ์ระดบัผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นคนมีความรู้
ระดบัปริญญาโท ปริญญาเอก คนเหล่าน้ีก็มี
ใจใฝ่สันติ ไม่มีใจท่ีจะไปก่อกวนสร้างความ
ล าบากสับสน ป่ันป่วนในสังคม เพราะ
แนวคิดท่ีเราพยายามสอดแทรกเข้าไปใน
บุคลากรของมหาวิทยาลยัหรือชุมชนทุกคน
จะต้องคิดใฝ่สันติ คิดบวก คิดย ังไงท่ีจะ
พฒันาสงัคม คิดยงัไงท่ีจะสร้างคุณประโยชน์
ให้กับสังคม สอดคล้องกับค าสอนของ
อิสลาม อิสลามไม่มีปัญหา ไม่สร้างอนัตราย
กบัคนหรือกลุ่มใด มุสลิมไปท่ีไหนสังคมก็
เจริญท่ีนั้ น แต่ถ้าอิสลามไปท่ีไหนสังคม
ป่ันป่วนท่ีนั้น แสดงว่านั้นไม่ใช่อิสลาม. 
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ถอดเทปการสัมภาษณ์ 
 นายมูฮัมมดันาเซร์  หะบาแย 

สัมภาษณ์เมือ่วนัที่ 10 มนีาคม  พ.ศ. 2558 
 

ผู้วจิยั : อสัสลามอูาลยักุมฯ ครับ กระผมนาย
ยโูซ๊ะ บุงา นกัศึกษาปริญญาโท สาขาอิสลาม
ศึ ก ษ า  วิ ท ย า ลั ย อิ ส ล า ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ปัจจุบันก าลังท าวิทยานิพนธ์เร่ือง
บทบาทของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้าง
สันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต ้
กระผมจะสัมภาษณ์อาจารยใ์นสามด้าน คือ 
ด้านแนวคิดของผู ้บ ริหาร  ด้านการเปิด
หลกัสูตร และดา้นการผลิตบณัฑิต กระผมขอ
สมัภาษณ์อาจารยใ์นดา้นแนวคิดของผูบ้ริหาร
ใ น ข้ อ ท่ี ห น่ึ ง “ อ า จ า ร ย์ คิ ด ว่ า
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีบทบาทอย่างไรในการ
สร้างสนัติภาพในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้
และสงัคมโลก ?” 
ผู้ ให้สัมภาษณ์ : อลัฮัมดุลิลละฮฺ กระผมขอ
บอกท่ีมาของการสร้างมหาวิทยาลยัฟาฏอนี
ก่อน มหาวิทยาลยัฟาฏอนีเกิดข้ึนจากความ
ต้องการของชุมชนความต้องการของภาค
ส่วนต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะในชุมชน
จงัหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยการจดัการศึกษาท่ี
ตอบโ จท ย์ ท่ี ส อด ค ล้อ งกับ อัต ลัก ษ ณ์ 
สอดคลอ้งกับศาสนา ความเช่ือ วฒันธรรม
ของคนในพ้ืนท่ีและมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ก่ อ ก า เ นิ ด ข้ึ น เ พ่ื อ ต้อ ง ก า ร ท่ี จ ะ ส ร้ า ง
มหาวิทยาลัยท่ีมีอัตลักษณ์ในการท่ีจะน า

สันติภาพไปสู่ปัจเจกบุคคล ไปสู่ครอบครัว 
ไปสู่สังคม  ไปสู่ประเทศชา ติและไป สู่
ประชาคมโลก น้ีคืออุดมการณ์ในการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยแห่งน้ี  ภารกิจต่างๆ ในการ
จดัการเรียนการสอน การวิจยั การบ ารุงการ
บ ริ ห า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ศิลปะวฒันธรรมจะตอ้งสอดคลอ้งกบัภารกิจ
น้ี  
ผู้วิจัย : ท่านมีการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย
เป็นองคก์รหลกัในการสร้างสนัติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสังคมโลกในมิติ
ของอิสลามในดา้นใดบา้ง ? 
ผู้ ใ ห้ สั มภ าษ ณ์  : ล า ดับแรก ท่ี สุ ดก็ คื อ 
นักศึกษาท่ีมาศึกษาท่ีน้ีทุกคนจะต้องเรียน
รายวิชาสนัติศึกษา แลว้ก็นักศึกษาจะตอ้งให้
ค  ามัน่กับมหาวิทยาลยัตั้งแต่แรกเร่ิมเขา้สู่ร้ัว
ว่าจะเป็นนักศึกษาท่ีใฝ่สันติ เป็นนักศึกษาท่ี
ยึ ด มั่ น ท่ี รุ น แ ร ง ใ น เ ร่ื อ ง ข อ ง สั ง ค ม 
มหาวิทยาลยัไดผ้ลิตต ารา ผลิตส่ือต่างๆ และ
ค าสอนต่างๆ จากอธิการบดีเองและจาก
บรรดาคณาจารย ์โดยเฉพาะท่านอธิการบดี
ได้รณรงค์ให้ค  าสอนในเร่ืองของหลกัการ
อิสลามท่ีถกูตอ้ง เป็นหลกัการท่ีเน้นเร่ืองของ
สนัติภาพ เพราะศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่ง
สนัติภาพ 
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ผู้วจิยั : ท่านคิดว่ารูปแบบการสร้างสันติภาพ
ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไรกับมหาวิทยาลัยหรือ
องค์กร อ่ืนๆในการสร้ างสันติภาพและ
สามารถท างานร่วมกนัไดห้รือไม่อยา่งไร ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : รูปการสร้างสนัติภาพของเรา 
เราพยายามจะอา้งอิงหลกัการสันติภาพตั้งแต่
ยุคของท่านศาสนฑูตมูฮมัมดัยุคของบรรดา
คอลีฟะฮฺต่างๆ บนพ้ืนฐานของอลักุรอานและ
อสัสุนนะฮฺและปรับใช้ตามความเหมาะสม
ของบริบทต่างๆ ของแต่ละพ้ืนท่ี ส่วนการ
ท างานร่วมกบัมหาวิทยาลยัหรือองค์กรอ่ืนๆ 
เราท างานได้ไม่มีปัญหา เพราะอิสลามคือ
ศาสนาทางสายกลางและศาสนาเพื่อมนุษย์
ทุกคน 
ผู้วิจัย : ท่านมีการปลูกฝังให้บุคลากรและ
นกัศึกษาใหต้ระหนักถึงความส าคญัของการ
สร้างสันติภาพในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตแ้ละสงัคมโลกอยา่งไร ? 
ผู้ ใ ห้ สัมภาษณ์  : ทุกคนท่ี เ ป็น บุคลากร 
อาจารย ์และนกัศึกษาจะตอ้งเขา้กลุ่มศึกษาอลั
กุรอานอาทิตยล์ะคร้ังและจะตอ้งรับฟังค านา
ซีอตัจากอธิการบดีหลงัละหมาดซุฮรีทุกวนั 
ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้บุคลากรและนักศึกษา
เป็นคนรักสนัติและเขา้ใจสนัติภาพท่ีถกูตอ้ง 
ผู้ วิจัย  : มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีการ เ ปิด
หลกัสูตรท่ีมีแนวคิดเก่ียวกบัสนัติภาพหรือไม่ 
อยา่งไรและในดา้นใดบา้ง ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ถือว่าเป็นรายวิชาพ้ืนฐานท่ีมี
ความส าคญักบันกัศึกษา เพราะว่าถา้นกัศึกษา

ไม่รู้ ไม่เขา้ใจ ไม่เข้าถึงความเขา้ใจแก่นแท้
ของสันติภาพ ซ่ึงศาสนาอิสลามเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัสันติภาพ ดงันั้นถา้เขาไม่เขา้ใจก็จะ
เกิดความเข้าใจท่ีสุดโต่ง ท่ีไม่สอดคล้อง
กบัอตัลกัษณ์ของอิสลามท่ีแทจ้ริง 
ผู้วจิัย : ท่านคิดว่ามหาวิทยาลยัสามารถผลิต
บัณฑิตตรงตามความต้องการขององค์กร
ต่างๆ ในการสร้างสันติภาพในสามจังหวดั
ชายแดนภาคใตไ้ดห้รือไม่ อยา่งไร ? 
ผู้ ใ ห้ สัมภาษณ์  : ก็ เ ร า มีค ว ามมั่น ใจว่ า
หลกัสูตรท่ีเราเปิด เป็นหลกัสูตรท่ีผ่านองค์
ความรู้จากการระดมความรู้จากนักวิชาการ
ต่างๆ ซ่ึงท่ีมีความรู้ความเข้าใจโดยตรง
เก่ียวกบัสันติภาพมาบูรณการวิชาการต่างๆ 
ให้สอดคลอ้งกับความต้องการของอิสลาม
และปรับใชก้บับริบทของแต่ละพ้ืนท่ี 
ผู้วจิยั :ท่านคิดว่ามหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีส่วน
ร่วมกบัภาครัฐในการสร้างสันติภาพในพ้ืนท่ี
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ยา่งไร ? 
ผู้ ให้สัมภาษณ์ : มหาวิทยาลยัฟาฏอนีได้มี
ส่วนร่วมในการน าเสนอ ความคิด ความรู้ 
ความเขา้ใจและขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
วิชาการ โดยเฉพาะในเร่ืองของการสร้าง
สันติภาพ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัแนวทางในการ
สร้างสนัติภาพใหเ้กิดข้ึนในพ้ืนท่ีสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้
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ถอดเทปการสัมภาษณ์ 
นายซาฟีอ ีบารู 

สัมภาษณ์เมือ่วนัที่   18  มกราคม  พ.ศ. 2558 
 

ผู้วจิยั : อสัสลามอูาลยักุมฯ ครับ กระผมนาย
ยโูซ๊ะ บุงา นกัศึกษาปริญญาโท สาขาอิสลาม
ศึกษาวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัจจุบัน
ก าลังท าวิทยา นิพนธ์ เ ร่ื องบทบาทของ
มหาวิทยาลยัฟาฏอนีในการสร้างสันติภาพใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระผมจะ
สมัภาษณ์อาจารยใ์นสามดา้น คือ ดา้นแนวคิด
ของผูบ้ริหาร ดา้นการเปิดหลกัสูตร และดา้น
การผลิตบณัฑิต กระผมขอสัมภาษณ์อาจารย์
ในด้านแนวคิดของผูบ้ริหารในข้อท่ีหน่ึง
“อาจารยคิ์ดว่ามหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีบทบาท
อยา่งไรในการสร้างสันติภาพในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลก ?” 
ผู้ ให้สัมภาษณ์ : ประการแรกสุด คือเราได้
จดัตั้งสถาบนัอสัสลามมีภารกิจหลกัคือเป็น
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในรายวิชาสันติศึกษา 
รายวิชาน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือท่ีจะสร้างคน
หรือบัณฑิตทั้ ง ท่ีอยู่ข้างในและข้างนอก
เพื่อให้พวกเขาอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ โดยใช้
กระบวนการอย่างสันติและเพื่อสร้างสังคม
สามจังหวดัชายแดนภาคใต้ให้เกิดสันติภาพ
ในระดบัประเทศชาติและสงัคมโลก และเพื่อ
ท าความเขา้ใจกบัสังคมขา้งนอกในเร่ืองของ
สัน ติภาพ  ก ารอยู่ ร่ วมกันในสั งคมพ หุ
วฒันธรรมได ้รายวิชาสันติศึกษาเป็นวิชาท่ี

นกัศึกษาทุกคนจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนและเป็น
วิชาบงัคบัเรียน 
ผู้วิจัย : ท่านมีการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัย
เป็นองคก์รหลกัในการสร้างสนัติภาพในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสังคมโลกในมิติ
ของอิสลามในดา้นใดบา้ง ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : มหาวิทยาลยัฟาฏอนีพยายาม
ท าตวัใหเ้ป็นประโยชน์กบับา้นเมือง เร่ืองการ
สร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยผ่านการจัดอบรมใน
ระดบัต่างๆ เช่น ในระดบัพ้ืนท่ี ระดบัทอ้งถ่ิน 
ระดับสังคมและระดับนานาชาติท างาน
ร่วมกับ (ศอ.บต) ศูนยอ์  านวยการองค์การ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการ
ขับเคล่ือนเร่ืองสันติภาพทั้ งในท้องถ่ิน ทั้ ง
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชนและ
องค์กรศาสนาท่ีเก่ียวกบัการอยู่ร่วมกนัอย่าง
สันติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีให้ข้อมูลอย่าง
เต็มท่ีทั้งบุคลากร ส่ือ ขอ้มูลเชิงวิชาการและ
อ่ืนๆ 
ผู้วจิยั : ท่านมีแนวคิดหรือวิธีการอย่างไร ใน
การสร้างสันติภาพให้เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละสงัคมโลก ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : ทุกคนจะต้องตระหนักและ
ยอมรับความคิดท่ีเก่ียวกับพหุวฒันธรรมท่ี
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หลากหลาย ต้องให้เกียจซ่ึงกันและกันใน
เร่ืองความแตกต่างของวฒันธรรม.  
         ม ห า วิ ท ย า ลัย ฟ า ฏ อ นี ก็ พ ย า ย า ม
สนบัสนุนเร่ืองสนัติภาพ เช่น อธิการบดีเองก็
เป็นประธานศาสนสมัพนัธแ์ละไดรั้บเกียจให้
เป็นฑูตสนัติภาพในระดบัประเทศ 
ผู้วจิยั : ท่านคิดว่ารูปแบบการสร้างสันติภาพ
ของมหาวิทยาลยัฟาฏอนีมีความเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไรกับมหาวิทยาลัยหรือ
องค์กร อ่ืนๆ ในการสร้างสันติภาพและ
สามารถท างานร่วมกนัไดห้รือไม่อยา่งไร ? 
ผู้ให้สัมภาษณ์ : มหาวิทยาลยัฟาฏอนี มีความ
ยึดมัน่ในหลกัการศาสนาอิสลาม เรามีความ
เช่ือว่าในการขับเค ล่ือนสันติภาพน้ีเรามี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องยึดติดกับหลกั
ศาสนา ตอ้งยึดแนวปฏิบติัศาสนาท่ีเป็นแก่น 
หมายถึงทุกๆ ศาสนาก็ตอ้งยดึหลกัการศาสนา
เพื่อท่ีจะได้พูดเร่ืองสันติภาพท่ีเหมือนๆ กัน 
ถา้ศาสนาอ่อนแอการปฏิบติัต่อศาสนาหรืออี
บาดัตก็ อ่อนแอ จะท าให้การ ส่ือถึงเ ร่ือง
สนัติภาพก็เบาลง โดยหลกัแลว้คนท่ีมีศาสนา
คือ คนท่ีมีสนัติอยูแ่ลว้ ส่วนความแตกต่างเรา
จะเน้นการปฏิบัติตามหลกัการศาสนา นัก
สันติภาพมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
ปฏิบัติตามหลกัการศาสนาโดยเฉพาะหลัก
ศาสนาอิสลามและมหาวิทยาลยัฟาฏอนี 

ก็สามารถท างานร่วมกันได้ เพราะศาสนา
อิสลามเป็นศาสนาสากลเป็นศาสนาท่ีตอ้งการ
อยู่กับคนส่วนใหญ่ เพราะเป็นศาสนาดะฮฺ
วะฮฺเราเลยก็ต้องการอยู่กับคนส่วนใหญ่ 
ดงันั้นสันติภาพในแนวของอิสลามสามารถ
อยูไ่ดก้บัทุกๆ สงัคมและมีความสุขดว้ย 
ผู้วิจัย : ท่านมีการปลูกฝังให้บุคลากรและ
นกัศึกษาใหต้ระหนักถึงความส าคญัของการ
สร้างสันติภาพในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใตแ้ละสงัคมโลกอยา่งไร ? 
ผู้ ให้สัมภาษณ์ : นักศึกษาทุกคนนอกจาก
จะตอ้งเรียนรายวิชาสันติศึกษาแลว้ก็ตอ้งเขา้
กลุ่มศึกษาอลักุรอาน ทั้งหมดน้ีก็เป็นการฝึก
ทักษะ การเรียนก็เร่ืองของความคิด ฮาลา
เกาะฮฺก็เป็นเร่ืองของการฝึกทกัษะชีวติท่ีจะอยู่
อยา่งสนัติ ส่วนบุคลากรก็จะมีกลุ่มศึกษาอลักุ
รอานและค่ายมุคอยยมัประจ าปี การจัดกียา
มุลลัยน์ทั้ งหมด น้ีก็จะ เ ป็นการสร้ างให้
บุคลากรและนกัศึกษารักและเขา้ใจสันติภาพ
ท่ีถกูตอ้ง และเราก็มีการท างานร่วมกบัองคก์ร
มูลนิธิ ซ่ึงเป็นองค์กรท่ีมีความร่วมมือใน
ประเทศและระหว่างประเทศ เราเคยเป็น
องค์ก รกลางในการสร้ างสัน ติภาพใน
ระดบัชาติ 

 


