
 



1 

 

 

 

 
 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อสถานการณ์  โควิด-19  

ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร  และกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพ่ือเสนอ

ต่อโต๊ะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ 

 

 

 

เสนอ 

คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 

 

 

รวบรวมโดย 

มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ 

(Digital for Peace Foundation) 

 

 

สิงหาคม 2564 



2 

 

ค าน า 

 
รายงานฉบับนี ้เป็นรายงานที่รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอของจากเวทีเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อ

สถานการณ์  โควิด-19  ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร  และกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพื่อเสนอต่อโต๊ะพูดคุย

สันติสุขชายแดนใต้  ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อสถานการณ์  โควิด-19  ความผิดปกติ

ของข้อมูลข่าวสาร  และกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพื่อเสนอต่อโต๊ะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ นี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ทาง Google Meet โดยมีผู ้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้จ านวน 31 คน โครงการนี้จัดขึ ้นโดยมูลนิธิดิจิทัลเพื่อ

สันติภาพ (Digital for Peace Foundation) และได้รับการสนับสนุนทางงบประมาณจัดท าโครงการจากคณะ

ประสานงานระดับพื้นท่ี (สล.3)  

โครงการเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อสถานการณ์  โควิด-19  ความ

ผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร  และกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพื ่อเสนอต่อโต๊ะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้มี

วัตถุประสงค์เพื ่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ชายแดนใต้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมต่อกระบวนการ

สันติภาพในพื้นท่ีอันจะน ามาสู่สันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีเกิดขึ้นด้วยการมีส่วนร่วมของผู้คนทุกภาคส่วน 

และจะท าให้เกิดสันติภาพท่ีมุ่งหวังในอนาคต 
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สารบัญ 

 
ท่ี รายการ หน้า 
1 ข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย

พันธุใ์หม่ (โควิด-19) 
     1. สภาพปัญหา 
          1.1 สภาพปัญหาจากการเรียนออนไลน์ 
          1.2 สภาพปัญหาโดยท่ัวไปจากโควิด – 19 
     2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
          2.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อปัญหาการเรียนออนไลน์ 
          2.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อปัญหาโดยท่ัวไปจากโควิด – 19 
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2 ข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร (ข้อมูลเท็จ ข้อมูล
บิดเบือน) 
     1. ข้อมูลท่ีสงสัยว่าเป็นข้อมูลบิดเบือนท่ีเคยรับฟัง 
     2. สภาพปัญหา 
     3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
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3 ข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข 
     1. สภาพปัญหา 
     2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
          2.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอต่อฝ่ายรัฐบาลไทย (Party A) 
          2.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอต่อฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐ (Party B) 
          2.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอต่อท้ังสองฝ่าย 
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4 ข้อมูลเก่ียวกับเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อสถานการณ์
โควิด-19 ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารและกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพื่อเสนอต่อโต๊ะ
พูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ 
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๑. 

ข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส

โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19) 
 

1. สภาพปัญหา 

 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ท าให้เกิดผลกระทบอย่างเป็นวงกว้าง 

รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในฐานะท่ีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาท่ีต้องค้นคว้าหาความรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

และยังมีผลกระทบอื่น ๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยสภาพปัญหาท่ีกลุ่มคนเหล่านี้ประสบมีดังต่อไปนี้  

 1.1 สภาพปัญหาจากการเรียนออนไลน์ 

1. การเรียนบางวิชาไม่เหมาะกับการเรียนออนไลน์โดยเฉพาะรายวิชาที่เน้นการการปฏิบัติ  เช่น 

วิชาท่ีมีรูปแบบการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติ (Active Learning) หรือวิชาพละศึกษา 

2. มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เพราะต้องช าระค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอุปกรณ์การเรียน เช่น โทรศัพท์มือถือ 

แท็บเล็ต ค่าจัดท างานที่อาจารย์มอบหมาย ที่แต่เดิมประหยัดกว่าเพราะเป็นงานกลุ่ม แต่เมื่อ

เรียนออนไลน์กลายเป็นงานเดี่ยว มากกว่านั้น ค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอท าให้เกิดปัญหาการขาด

ตอนในการเรียน และตามเพื่อนไม่ทัน 

3. ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและไม่มีอุปกรณ์ในการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มี

อุปกรณ์ในการเรียนค่อนข้างจ ากัด ต้องเรียน ท าการบ้าน ค้นคว้าหาความรู้ ภายในเครื่องเดียว 

4. สัญญาณอินเตอร์เน็ตท่ีไม่เสถียร บ้างก็สัญญาณอินเตอร์เน็ตขาดหายไปเลย ปัญหาสัญญาณท่ี

ไม่ครอบคลุมในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีห่างไกล หรือในช่วงท่ีสภาพอากาศแปรปรวน ฝน

ตกหนัก  

5. การเรียนออนไลน์เป็นประจ าส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ เรียนแล้วรู้สึกเหมือน

ไม่ได้เรียนรู้ ต้องใช้สมาธิและความต้ังใจมากกว่าปกติ มีส่ิงอื่นดึงดูดมากกว่า เหล่านี้ท าให้ร่างกาย

ไม่ไหว มีอาการป่วย มีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเพราะต้องมองจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ใน

ระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาเริ่มเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ ขาดประสิทธิภาพและศักยภาพในการ

เรียน 

6. มีภาระงานเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากภาระการเรียนแล้ว ยังต้องรับผิดชอบน้อง ๆ ในการควบคุม

ให้น้องได้เรียนกัน เพราะผู้ปกครองต้องไปท างาน 
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7. ปัจจุบันการเรียนออนไลน์ยังไม่ดีพอหรือไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ อยากให้หยุดเรียนสักเทอม และ

พัฒนาระบบการเรียนใหม ่

8. งานบางงานหรือวิชาบางวิชาต้องมีการนัดคุยกับเพื่อน ซึ่งเป็นไปยากมาก เพราะสถาณการณ์

โควิด ปัจจุบัน ท าให้มีการส่งงานล่าช้ากว่าก าหนด ส่งผลกระทบต่อคะแนนโดยตรง 

9. ผู้ที่เป็นอาจารย์เองก็มีความกังวลกับการสอนออนไลน์ด้วย เพราะการถ่ายทอดความรู้ได้ไม่

เหมือนให้ห้องเรียน ท าอย่างไรให้นักเรียนมีความเข้าใจเหมือนหรือเทียบเท่าการเรียนใน

ห้องเรียนให้มากท่ีสุด 

10. นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ แต่ผู้ปกครองกลับมี

ภาระมากขึ้นในการดูแลบุตรหลานในการเรียนออนไลน์ ในระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา 

พ่อแม่ต้องเป็นครูผู้ช่วยอีกคนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับลูก ๆ เพราะถ้าหากไม่ดูแล 

ผู้เรียนอาจจะไม่ได้อยู่ในสายตาและไม่ได้เรียน ส่วนระดับมัธยมศึกษา ผู้ปกครองขาดความ

ไว้วางใจลูกตนเอง เพราะเมื่อไม่ได้อยู่ในสายตากลัวจะเล่นเกม เล่นสื่อสังคมออนไลน์ (โซเซียล

มีเดีย) จนลืมเข้าห้องเรียน 

11. ทุกคนต้องท างานจากที่บ้าน (Work from Home) เกือบทุกอาชีพ เช่น นักเรียนต้องเรียน

จากที่บ้าน ครูอาจารย์ต้องท างานออนไลน์สอนสั่งนักเรียน นักวิจัยไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อ

สัมภาษณ์กลายเป็นสัมภาษณ์ออนไลน์ ซึ่งผลสัมภาษณ์ท่ีได้อาจจะไม่เต็มร้อยประสิทธิภาพ 

 1.2 สภาพปัญหาโดยทั่วไปจากโควิด – 19 

1. ชาวบ้านไม่ยอมกักตัวอยู่ที่บ้าน เพราะมองว่าถ้ากักตัวแล้วจะไม่มีรายได้ จ าเป็นต้องออกจาก

บ้านเพื่อหาปัจจัยยังชีพ 

2. คนส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัย

เวลาออกนอกบ้านสักเท่าไหร่ 

3. มีปัญหาการดหูมิ่นเหยียดหยามกลุ่มคนท่ีติดเช้ือและกลุ่มคนท่ีมีความเส่ียงสูง  

4. การจ ากัดการเดินทางข้ามจังหวัดท าให้ส่งผลกระทบต่อการท างานหากินเล้ียงชีพของชาวบ้าน 

และส่งผลกระทบต่อการศึกษา 

5. การสืบทอดวัฒนธรรมการท างานท่ีหายไป การส่งต่อการท างานจากรุ่นสู่รุ่น แต่ปัญหาดังกล่าว

กลับเป็นข้อท้าทายในการจัดกิจกรรม การท างานของกลุ่มองค์กร 

6. ยอดผู้ติดเช้ือเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ในทางกลับกันการล็อคดาวนไ์ม่ได้แก้ปัญหาอัตราการติดเช้ือ 
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7. การบริหารจัดการวัคซีนของรัฐมีปัญหา มีความล่าช้า รัฐไม่คาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นใน

อนาคตข้างหน้า อีกท้ังการแก้ปัญหาก็ยังเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปญัหา 

 จากสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่

สะท้อนขึ้นมาข้างต้นนั้น จึงมีข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้  

 2.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อปัญหาการเรียนออนไลน์ 

1. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิจารณาเรื่องการอบรมฝึก

ทักษะการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่ครูและนักเรียนให้สามารถเรียนออนไลน์ได้ดีและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ลดค่าใช้จ่าย ใน

การเรียนการสอนออนไลน์ หรือการเรียนการสอนออนไลน์ควรไม่มีค่าใช้จ่าย ให้ครอบคลุม ท่ัวถึง

และเท่าเทียม (Education for All) 

3. ใหก้ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ กสทช. ท าให้มสัีญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็ว

สูงทั่วถึงครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ควบคุมคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ต และสิทธิในการเข้าถึง

อินเตอร์เน็ตอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นสิทธิของทุกคนท่ีต้องมี (Internet for All) 

4. ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาการหยุดเพื่อพัฒนาระบบการเรียนใหม่ และให้นักเรียน

นักศึกษาเรียนรู้และค้นหาตัวเองในแบบอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา เพื่อให้นักเรียน

สามารถค้นพบตัวเอง ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาทักษะท่ีตนสนใจได้อย่างเต็มท่ี  

 2.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อปัญหาโดยทั่วไปจากโควิด – 19 

1. เรียกร้องให้ภาครัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นดูแลเอาใจใส่คนท่ีจ าเป็นต้องกักตัวอยู่บ้าน โดยท่ีการ

ช่วยเหลือหรือการเยียวยานั้นไม่จ าเป้นต้องเป็นจ านวนเงินอย่างเดียวก็ได้ อาจจะเป็นในรูปแบบ

ถุงยังชีพหรือข้าวสารอาหารแห้งท่ีพอจะอยู่ใช้ครบวันกักตัว 

2. เรียกร้องให้ภาครัฐจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างรวดเร็วและเพียงต่อ เช่น AstraZeneca, 

Pfizer หรือ Moderna และฉีดให้ประชาชนอย่างถ้วนหน้าท่ัวถึง 
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3. เสนอให้รัฐบาลให้ความส าคัญกับท้องถิ่นให้มากกว่านี้ และกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นให้

สามารถมีอ านาใจการตัดสินใจ เพราะปัจจุบันดูเหมือนว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับกรุงเทพมหา

นครหรือภาคกลางเป็นพิเศษ แต่ไม่ค านึงถึงประชาชนต่างจังหวัดเลย 

4. รัฐต้องคุมกลุ่มเสี่ยงให้ได้ดี เพราะทุกวันนี้ยังคุมกลุ่มเสี่ยงไม่ได้ ให้รัฐท ามาตรการ Bubble 

and Seal ในชุมชน หรือ กลุ่มเส่ียงให้ดี  

5. ภาครัฐควรทบทวนมาตรการเยียวยาหรือมาตรการล็อคดาวน์ โดยเฉพาะกับอาชีพค้าขายตาม

ตลาด เพราะไม่สามารถขายของได้ ขาดรายได้เข้ามา แต่รายจ่ายต้องจ่ายตลอด อาทิเช่น ค่าน ้า 

ค่าไฟ ยิ่งอยู่บ้านอัตราการใช้ไฟฟ้าก็ยิ่งสูง และรัฐบาลควรหาวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสมในการแก้ไข

ปัญหา เพราะปัจจุบันมาตราการการล็อคดาว์นของภาครัฐยังไม่สามารถท าให้ผู้ติดเช้ือลดลง 

6. ควรมีการเงินเยียวยาใหทุ้กคนอย่างท่ัวถึงเพราะประชาชนทุกคนต่างเสียภาษีกันทุกคน 

7. นอกจากการเยียวยาที่ครอบคลุม ทั่วถึงแล้ว ให้มีการช่วยเหลือ พัฒนาทักษะ ความรู้ให้แก่

ประชาชน ให้หมาะสมกับสภาวะ อาชีพ สถานะของประชาชนด้วย เช่น การพัฒนาทักษะ การ

สนับสนุนคนท่ีหาเช้ากินค ่าในการขายของออนไลน์  

8. อยากให้ทางภาครัฐมีความถ่อมตนหรือลดอีโก้ของตนเองลงหน่อย อย่าเอาความส าเร็จในอดีต

มาท าให้เกิดอุปสรรคต่อการก าหนดนโยบายในอนาคต ภาครัฐต้องเรียนรู้และ ใช้โมเดลจาก

ต่างประเทศน ามาใช้แก้ปัญหาในประเทศ เช่น โมเดลการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของสิงค์โปร์ท่ี

ค านึงถึงประชากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจากประชาชนเจ้าของประเทศไปจนถึงแรงงานจาก

ต่างประเทศ โมเดลการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ของไต้หวันท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการช่วยแก้ไข

ปัญหาโควิด-19 บริหารจัดการวัคซีน ฯลฯ โมเดลของสหรัฐอเมริกาในการเร่งฉีดวัคซีนที ่มี

คุณภาพต่อประชาชนทุกคนได้อย่างง่ายดายไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก 

9. ให้ภาครัฐปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างานและการให้บริการประชาชนให้รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการบริหารจัดการในช่วงวิกฤติ เพราะสิ่งที ่เกิดขึ ้นตั้งแต่การแพร่

ระบาดของเชื้อ Covid-19 ท าให้ประชาชนเห็นว่ากฎระเบียบ พิธีการ และความเฉื่อยชาของ

ภาครัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเทศในช่วงวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. ภาครัฐควรให้ท้องถิ่นมีอ านาจในการตัดสินใจ บริหารจัดการได้เอง เพื่อใหร้ัฐบาลสามารถท า

ความเข้าใจบริบทพื้นที่ การด าเนินชีวิตจะมีผลกระทบเพื่อการล็อคดาวน์มากน้อยอย่างไร เพื่อ

การบริหารจัดการปัญหาวิกฤติที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกัน รัฐบาลและหน่วยงาน

ท้องถิ่นควรมีข้อมูลในการบริหารจัดการ และสามารถตัดสินใจ เช่น การล็อคดาวน์ ในการก าหนด
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ช่วงเวลาระหว่าง 21.00 - 04.00 คือวิถีชีวิตชาวบ้านจะได้รับผลกระทบในการด าเนินชีวิตใน

ช่วงเวลาดังกล่าว 

12. การพึ่งพาวัคซีนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการจัดการสถานการณ์โควิด - 

19 แต่เป็นการร่วมกันจัดการตนเองโดยมีมาตราการในการอยู่ร่วมกัน ยิ่งรู้ผลเร็วมากเท่าไหร่ ก็

สามารถบริหารจัดการได้เร็วขึ้น การลงพื้นท่ีตรวจสอบการแพร่ระบาดโรค (SWAP) อย่างรวดเร็ว

และเป็นวงกว้าง สามารถตรวจเช็คในทุกๆพื้นท่ี 

13. ให้ภาครัฐมีการวางแผนยุทธศาสตร์ในระยะสั้นและระยะยาว ก าหนดนโยบายใหม่ และการ

บริหารงานในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 และต้องดูเเลเอาใจใส่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและ

โปร่งใส และการท่ีภาคเอกชนนั้นออกมาช่วยเหลือกันเองในช่วงวิกฤตเเบบนี้ แน่นอนมันเป็นเรื่อง

ดี ดังกล่าวบ่งบอกถึงความล้มเหลวของการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้มีอ านาจหน้าท่ี 

14. รัฐควรการบริหารจัดการวัคซีนให้ดีและมีประสิทธิภาพ และแผนงานดังกล่าวต้องเปิดเผย 

ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง รับรู้ และเตรียมพร้อมได้ ตลอดจนแผนในอนาคต เช่น แผนการ

ใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงค์โปร์ได้มีการก าหนดออกมาแล้ว

อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้ารับวัคซีนหรือเกี่ยวกับการให้เงินเยียวยา 

เป็นไปในทางเดียวกัน มีประกาศที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการคิดไปเองหรือการตีความไปเองเลยท า

ให้ประชาชนหาบทสรุปไม่ได้ 

16. ให้ภาครัฐน าเสนอข้อมูลและประชาสัมพันธ์ด้วยการให้ข้อมูลในหลากหลายภาษาตามบริบท

พื้นท่ี เช่น พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรท่ีจะแปลภาษาเป็นภาษามลายู หรือ ให้กลุ่มยูทูป

เบอร์ (YouTuber) หรือกลุ่มนักศึกษา หรือองค์กรต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารเป็นภาษามลายู

ช่วยกันเผยแพร่และให้ความเข้าใจแก่คนที่ไม่เข้าใจภาษาไทย เพื่อจะให้ประชาชนได้เข้าใจไปใน

แนวทางเดียวกัน จะได้ป้องกันข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนต่าง ๆ 

17. การให้เงินเยียวยาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี ่ยวข้องกับการท าธุรกรรมที่ธนาคารหรือตู้  ATM 

อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพื้นที่หรือต าบลนั้นเข้ามาช่วยเหลือประชาชน ด้วย  

อย่างเช่น ช่วยในเรื่องของการเก็บข้อมูล เรื่องของการยืนยันตัวตน หรืออะไรก็แล้วแต่ท่ีไม่ใช่การ

ให้ประชาชนไปยืนต่อแถวเอาตัวรอดเอง เพราะจะแสดงให้เห็นถึงความเหล่ือมล ้าและการบริหาร

ที่ล้มเหลวของรัฐได้ชัดเจนมาก มิหน าซ ้าการให้ประชาชนเดินเข้าไป (Walk In) ไปท าธุรกรรมท่ี

ธนาคารเองจะท าให้เกิดความเส่ียงต่อการติดเช้ือและยังพาเช้ือกลับมาให้คนท่ีบ้านอีก 
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18. ถ้าอยากให้อยู่บ้านหยุดเชื ้อ ก็ต้องมีการบริการประชาชน ไม่ใช่บอกให้อยู่บ้านแต่ไม่ได้

ช่วยเหลืออะไรเลย แบบนี้ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแต่เป็นการเพิ่มปัญหาซ ้าเติมไปอีก 

19. เมื่อเกิดการผิดพลาดของรัฐบาลในการบริหารงาน ควรออกมาแก้ไข ขอโทษ และแสดงความ

รับผิดชอบต่อประชาชนในทุกกรณี 
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๒. 

ข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร              

( ข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน ) 

 
 การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) มีข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน หรือเรียกง่าย ๆ 

ว่า เฟคนิวส์ เผยแพร่อย่างเป็นจ านวนมาก สภาพปัญหาของข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนในช่วง Covid-19 มีดังต่อไปนี ้

1. ข้อมูลที่สงสัยว่าเป็นข้อมูลบิดเบือนที่เคยรับฟัง 

1. มีข้อความท่ีเผยแพร่เป็นวงกว้างว่าฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้วสองเข็มบวกกับทานยารักษาโควิด แต่ก็ไม่

หายจากการป่วย แต่พอทานฟ้าทะลายโจรแล้วหายทันที 

2. มีข่าวลือออกมาว่าวัคซีนซิโนแวคมรีาคาแค่ 20 บาท ของถูกไม่มีคุณภาพเลยไม่ฉีด และรัฐเองก็รู้ว่าด้อย

คุณภาพมากกว่ายี่ห้ออื่น ๆ แต่ก็ยังส่ังให้ชาวบ้านไปฉีด เหตุผลนี้ท าให้ชาวบ้านไม่ฉีดวัคซีนซีโนแวค 

3. คลิปวีดีโอที่มีการเผยแพร่ออกมาทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีประชาชนไปเข้ารับการฉีดวัคซีน แต่ผู้ฉีด

วัคซีนไม่ได้กดฉีดวัคซีนลงไป แค่เอาเข็มเจาะแล้วดึงออกนั้นเป็นจริงหรือไม่? และเกิดขึ้นที่ประเทศไทย

หรือเปล่า ?  

4. ณ วันท่ีมีกิจกรรมนี้มีข่าวออกมาว่ารัฐแจกเงินให้ทุกคน 2,000 บาท แต่ต้องไปท าธุรกรรมท่ีธนาคาร ท า

ให้เมื่อเช้าวันนี้ชาวบ้านไปเข้าแถวหน้าธนาคารกันเยอะ พอไปแล้วปรากฏว่าเป็นข้อมูลเท็จ  

5. เงินเยียวยาส าหรับผู้ประกันตนต้องจ่ายให้ประกันสังคมทุกเดือนหรือไม่ ? อย่างไร ?  

6. คนภายในหมู่บ้านปล่อยข่าวลือ ไม่ให้ฉีดวัคซีน เช่นวัคซีนท ามาจากหมู ไม่ฮาลาล เสียชีวิตจากการฉีด

วัคซีน 

2. สภาพปัญหา 

1. ผลพวงมาจากการการสื่อสารทางภาครัฐที่ไม่ชัดเจน บ้างก็ขัดกันระหว่างหน่วยงาน บางครั้งก็สลับ

สับเปลี่ยนมาตราการอย่างรวดเร็ว บ้างก็มีสองข่าวท่ีรายงานจากเจ้าหน้าที่รัฐแต่มีเนื้อหาท่ีขัดแย้งกัน

ออกมาภายในวันเดียวกัน ซึ่งท าให้ประชาชนสับสนเป็นอย่างมาก บางครั้งภาครัฐก็ประเมินสถานการณ์

อย่างผิดพลาด ท าให้มีความน่าเชื ่อถือน้อยลง จนกระทั่งท าให้ประชาชนไม่สามารถมั่นใจได้ชัดว่าการ

ส่ือสารของภาครัฐอันไหนบ้างท่ีเป็นข้อมูลข่าวสารจริง หรือข้อมูลข่าวสารไหนบ้างท่ีไม่จริง  
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2. ข้อมูลอื่น ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในอินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์เองก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลใดจริง

ข้อมูลใดเท็จ 

3. ผลพวงมาจากการสร้างข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองหรือ

องค์กร ท าให้องค์กรสามารถแสวงหาผลก าไรจากการสร้างข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือน 

4. ผลพวงมาจากการสร้างข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฉกฉวยโอกาสในการสร้าง

ภาพลักษณ์ให้องค์กรตนเอง และผลักไสให้คนอื่นให้มีภาพพจน์ท่ีไม่ดี 

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

1. บทเรียนจากข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนท่ีว่ารัฐบาลแจกเงินให้ทุกคน 2,000 บาท แต่ต้องไปท าธุรกรรมท่ี

ธนาคาร ปรากฏวาชาวบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุไปเข้าแถวรอรับเงินท่ีธนาคารกันอย่างล้นหลามนั้น  อยาก

เสนอให้มีหน่วยงานท่ีดูแลเรื่องข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนอย่างจริงจังในบรรดาผู้สูงอายุท่ีมีแนวโน้มท่ีจะเช่ือ

ในข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนสูง หน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ต้องสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้อย่างทั่วถึงและ

รวดเร็ว  

2. ภาครัฐต้องป้องกันและสนับสนุนการลดข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนต่าง ๆ หากองค์กรของรัฐเองที่ไม่

สามารถเช่ือถือแล้วประชาชนเขาจะไปพึ่งใคร 

3. เสนอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรท าหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัลมากกว่าการดูแลเรื่องข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนเพียงอย่างเดียว เพราะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมในปัจจุบันไม่ได้ท าหน้าท่ีขจัดข้อมูลเท็จข้อมูลบิดเบือนมากเท่าท่ีควร แต่กลับดูแลผลประโยชน์

ของรัฐบาลเป็นหลัก และอยากใหก้ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลดการกีดกันสิทธิ์ของประชาชน 

ทั้งสิทธิของการพูดและสิทธิในการแสดงความคิดเห็น เพราะสิทธิในการพูดและสิทธิในการแสดงความ

คิดเห็นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ เป็นรากฐานของระบอบประชาธิปไตย และสามารถส่งเสริมสังคม

และเศรษฐกิจให้มีความสร้างสรรค์และนวัตกรรมอีกด้วย  

4. ให้ภาครัฐส่งเสริมให้สมาชิกภายในบ้านต้องท าหน้าที่ปกป้อง ให้ความรู้ ตรวจสอบความจริงร่วมกับ

สมาชิกในบ้านในการเสพข่าวต่าง ๆ 

5. ให้ภาครัฐสนับสนุนภาคประชาชนในการร่วมค้นหา สร้างสรรค์ ผลิตแหล่งข่าวที่มีคุณภาพ ข้อเท็จจริง 

6. ให้ภาครัฐสนับสนุนภาคประชาชนพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันส่ือ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ น าแหล่งข่าว

เรื่องเดียวกันจากหลายแหล่งข่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลข้อเท็จจริง 
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๓. 

ข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุข 
 

1. สภาพปัญหา 

 ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระลอกใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มาจนถึงปัจจุบันส่งผล

กระทบต่อหลายมิติของสังคม ทั้งความมั่นคงปลอดภัยของชีวิตมนุษย์ ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาด้าน

กระบวนการยุติธรรม และปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย ระยะเวลาอันยาวนานของความรุนแรงจนท าให้เด็กและ

เยาวชนที่มีอายุ 17 – 18 ปี ในปีนี้ หรือเกิดปี พ.ศ. 2547 จะพออนุมานได้ว่า กลุ่มคนเหล่านี้อยู่กับความรุนแรงมา

ช่ัวชีวิตของเขา  

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

2.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอต่อฝ่ายรัฐบาลไทย (Party A) 

1. ฝ่ายรัฐไทยส่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงมาประจ าการอยู่เป็นจ านวนมากมา 17 กว่าปีแล้ว แต่

ความรุนแรงยังไม่ได้ลดลง หากลองถอนทหารออกจากพื้นท่ีสัก 1 – 2 ปี แล้วลองเทียบว่าอันไหน

ดีกว่ากัน? 

2. ทราบมาว่าช่วงโควิดได้มีการท าข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งทางแนวร่วมหรือผู้เห็นต่างจากรัฐเองกไ็ด้

ยุติการต่อสู้ แนวร่วมบางคนเดินทางกลับบ้านบ้าง ไปหาครอบครัวบ้าง แต่ฝ่ังเจ้าหน้าท่ีรัฐเองยัง

ไม่ท าตามข้อตกลงหยุดยิง และยังคงปราบปรามแนวร่วมอย่างต่อเนื่อง ท าให้แนวร่วมที่ทราบข่าว

ไม่พอใจ จึงเกิดการตอบโต้ไปมา เช่นนี้ส่งผลกระทบต่อคนท างานราชการหรือเจ้าหน้าท่ีสาธารณะ

สุขอย่างเช่นแพทย์ พยาบาล ฯลฯ โดยตรง เพราะไม่สามารถเข้าพื้นท่ีได้เพื่อไปตรวจเช้ือโควิด-19 

ได้ อันเป็นเหตุหนึ่งท่ีท าให้จ านวนคนติดเช้ือสูงขึ้น จึงอยากให้ฝ่ังรัฐบาลไทยท าตามค ามั่นสัญญา

และลดการปฏิบัติการทางทหารในช่วงโควิด-19  

3. ในระยะยาว อยากให้เปิดพื้นที่ให้คนในพื้นที่ได้แสดงออกมากกว่านี้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก 

เยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พัฒนา และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้

มากกว่านี้ และรัฐอย่าเหมารวมมองผู้ท่ีเห็นต่างจากรัฐบาลเป็นศัตรูท้ังหมด และควรพยายามรับ

ฟังและมอบส่ิงท่ีคนในพื้นท่ีต้องการ 



13 

 

4. พื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแหล่งท่องเท่ียวเยอะแยะมากมาย อยากให้ลองตัดงบความ

มั่งคงและเพิ่มงบในส่วนของการการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นหลัก เพื่อ

ดึงดูดนักท่องเท่ียวเข้ามา และกระตุ้นเศรษฐกิจ อันน ามาสู่ความสงบสุขพื้นท่ี 

5. มีการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลเยอะ โดยเฉพาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักศึกษาที่ก าลังจะสมัคร

เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือแม้กระทั่งคนท่ีมีความคิดเห็นท่ีต่างจากภาครัฐ อันน ามาสู่อุปสรรคใน

การการเข้าท างานราชการ ผู้ท่ีสมัครเป็นเจ้าหน้าท่ีรัฐต้องถูกคุกความความเห็นส่วนตัว อาทิเช่น 

การถ่ายบัตรประชาชน การบังคับให้เปิดเฟสบุ๊ก เป็นต้น เพื่อแสกนคนที่มีความเห็นที่ตรงกับ

ภาครัฐเท่านั้นท่ีสามารถเข้ารับราชการได้ 

6. ขอให้ฝ่ายรัฐบาลไทยน าเสนอข้อมูลข่าวสารการพูดคุยเจรจาสันติภาพเปิดให้เป็นสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเนื้อหา ติดตาม และมีส่วนร่วมได้โดยง่าย 

7. ขอให้ฝ่ายรัฐบาลไทยลดจ านวนด่านตรวจค้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องดูแลความ

ปลอดภัยของประชาชน และเพิ่มความสะดวก บริการให้กับประชาชนมากขึ้น 

8. ขอให้ฝ่ายรัฐบาลไทยทบทวนบทบาทการท างาน การท าหน้าที่ของรัฐบาลในการดูแล บริการ

ประชาชน เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกัน 

9. ขอให้ฝ่ายรัฐบาลไทยลดการละเมิดสิทธิ และควรเคารพสิทธิท่ีมีต่อกันและกัน เช่นการตรวจดี

เอ็นเอของทารก การพกอาวุธปืนในศูนย์การเรียนรู้อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) การบรรจุวิชา 

พลเมือง ในตารางเวลาเรียนของโรงเรียนตาดีกา และการปฏิบัติหน้าท่ีสองมาตรฐาน 

11. ท าไมรัฐบาลเจรจากับคอมมิวนิสต์มาลายาได้จนสามารถหยุดยิงได้ แถมมีการยกท่ีดินให้เป็น

ที่ท ามาหากินอีก สามารถมีการด าเนินตามแนวนโยบาย 66/2523 แล้วท าไมไม่ใช้วิธีการเจรจา

แบบเดียวกันกับที่มีการเจรจากับคอมมิวนิสต์มาลายากับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ท่ี

เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันด้วย  

12. ประชาชนในพื้นท่ีมองว่ารัฐบาลชุดก่อน ๆ (รัฐบาลพลเรือน สมัยคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ยังมี

ความจริงใจกับการเจรจามากกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบัน และเห็นผลส าเร็จมากกว่าชุดปัจจุบันด้วย 

และมองว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันสนใจในงบประมาณมากกว่าความจริงใจที่จะมีให้กับประชาชนใน

พื้นท่ี จึงอยากให้ภาครัฐมีความจริงใจในกระบวนการเจรจาสันติภาพให้มากกว่านี้ 

13. ถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความสามารถพอในการพูดคุยก็ควรเปล่ียนมือให้กับคนที่มีความสามารถ

มาด าเนินการแทน เพราะถ้าเป็นแบบนี้ ความหวังก็เท่ากับศูนย์ 
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10. เยาวชนคนรุ่นใหม่หวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเห็นการเปล่ียนแปลงบ้างไม่มากก็น้อย ช่วยเถอะ ช่วย

ประชาชนด้วยเถอะ ถ้าบริหารไม่ได้ก็ออกไปให้คนท่ีเขาท าได้เข้ามา หรืออยากอยู่มากก็ช่วยเปิด

พื้นที่ เปิดหู เปิดตา รับฟังประชาชนหรือนักวิชาการหรือใครก็ตามที่เขามีไอเดีย มีจิตใจอยาก

พัฒนา อยากเปล่ียนแปลง ในฐานะราษฎร 

2.2 ความคิดเห็นและข้อเสนอต่อฝ่ายผู้เหน็ต่างจากรัฐ (Party B) 

1. ฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐเองก็เช่นกันว่าการท าสงครามหรือต่อสู้อยู่นั้น สามารถให้สันติสุขได้จริง

หรือ? 

2. ขอให้ฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐเปลี่ยนเป้าหมายในการตอบโต้เมื ่อมีการกระท าจากรัฐไทยหรือ

ผู้กระท า ควรตอบโต้โดยตรงไม่ใช่ลงเป้าหมายท่ีระหว่างผู้กระท า เสาไฟฟ้า หรือถนน 

3. หลังจากท่ีท้ังสองฝ่ายคุยกันแล้ว ท าไหมไม่มาบอกกล่าวส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคน

ในพื้นที่รับทราบถึงความก้าวหน้าของการเจรจาด้วย เพราะประชาชนในพื้นที่เองต่างก็เฝ้ารอ

ค าตอบของท้ังสองฝ่ายด้วยเช่นกัน 

4. ขอให้ฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐมีการส่ือสาร เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการท างานให้กับประชาชน

ในพื้นท่ี 

5. ขอให้ฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐเปิดพื้นท่ี (Space) ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้มีโอกาสในการเสนอแนะ

และเปล่ียนข้อคิดเห็นในสร้างสรรค์พื้นท่ีปาตานี/ชายแดนใต้ 

2.3 ความคิดเห็นและข้อเสนอต่อท้ังสองฝ่าย  

1. ท าไมฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายผู้เห็นต่างจากรัฐ ไม่ไปหาพื้นท่ีการสู้รบกันอย่างถูกต้องไม่ใช่มารบกัน

ในพื้นท่ี เพราะมีแต่จะส่งผลเสียกับคนบริสุทธิ์หรือผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้องในพื้นท่ี  

2. ไม่มั่นใจว่าคนที่อยู่บนโต๊ะเจรจานั้นเป็นแกนน าหรือตัวแทนของทั้งสองฝ่ายจริงไม่ หรือเป็น

เพียงแค่ต าแหน่งแต่งต้ังของแต่ละฝ่ายเท่านั้น? 

3. อยากให้ท้ังสองฝ่ายเช่ือมั่นในกระบวนการสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง 

4. ขอให้ทั้งสองฝ่ายหลีกเลี่ยงพื้นที่ในการปะทะประจัญหน้ากันจากพื้นที่ของชุมชนเพราะจะท า

ใหป้ระชาชนเส่ียงต่อการถูกลูกหลง 

5. ขอให้ท้ังสองฝ่ายหาวิธีการตอบโต้ การค้นหาผู้กระท าผิดในพื้นท่ีหรือปิดล้อมพื้นท่ี ท าอย่างไร

ให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ให้น้อยท่ีสุด 
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6. อยากให้มีการส่ือสารเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพให้มากขึ้น ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ

คนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น  
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ข้อมูลเก่ียวกับเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อ

สถานการณ์โควิด-19 ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสารและกระบวนการ

พูดคุยสันติสุขเพ่ือเสนอต่อโต๊ะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ 
 

1. ผู้จัดโครงการ : มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติภาพ (Digital for Peace Foundation) 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : มะรูฟ เจะบือราเฮง 

3. ผู้สนับสนุนโครงการ : คณะประสานงานระดับพื้นท่ี (สล.3) 

4. วันที่และสถานที่จัดโครงการ : วันท่ี 15 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ทาง Google Meet 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ  

ผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของเยาวชนคนรุ่นใหม่ต่อสถานการณ์โควิด-19 ความผิดปกติ

ของข้อมูลข่าวสารและกระบวนการพูดคุยสันติสุขเพื่อเสนอต่อโต๊ะพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้มีดังต่อไปนี้ 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมมีจ านวน 31 คน 

2) จ าแนกตามเพศของผู้เข้าร่วมแบ่งเป็นผู้เข้าร่วมชายจ านวน 15 คน และผู้เข้าร่วมหญิงจ านวน 16 

คน 

3) อายุของผู้เข้าร่วมโครงการโดยเฉล่ียคืออายุ 21 ปี   

4) อายุของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมากท่ีสุดคืออาย ุ35 ปี จ านวน 1 คน 

5) อายุของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีน้อยท่ีสุดคืออาย ุ17 ปี จ านวน 4 คน 

6) มีผู้เข้าร่วมโครงการท่ีก าลังศึกษาอยู่จ านวน 29 คน และท่ีจบการศึกษาแล้วจ านวน 2 คน 

7) มีผู้เข้าร่วมโครงการก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจ านวน 24 ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

จ านวน 5 คน และผู้เข้าร่วมที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจ านวน 2 คน 

8) ผู้เข้าร่วมโครงการมาจากสถาบันการศึกษาดังต่อไปนี้ 

- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 6 คน 

- มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา จ านวน 5 คน 

- มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ านวน 4 คน 

- มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ านวน 4 คน 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จ านวน 4 คน 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 1 คน 



17 

 

- โรงเรียนบากงพิทยา จ านวน 2 คน 

- โรงเรียนอิสลาฮียะห์ ยะลา จ านวน 2 คน 

- โรงเรียนศาสาอุปถัมภ์ จ านวน 1 คน 

 



 


