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ค าน า 
โครงการจัดตั้งศูนยแอิสลามศึกษาเพ่ือการบูรณาการ ไดจัดกิจกรรมในเชิงบริการวิชาการแกสังคมและ

ชุมชนตามพันธกิจมหาวิทยาลัยทักษิณมาอยางตอเนื่องในชวงสองปีท่ีผานมาในโครงการและกิจกรรมดาน (๑) 
การพัฒนาเครือขายครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบูรณาการการศึกษาแบบยั่งยืน เป็นการบูรณาการ
ระบบการศึกษาใหมีความเหมาะสมกับอัตลักษณแของพ้ืนที่ ผานเครือขายการเรียนรูที่เรียกว า “เครือขาย
โรงเรียนตักวา”  (๒)การเสริมสรางศักยภาพและขีดความสามารถชุมชน  ในกระบวนการพัฒนาแบบมีสวน
รวมเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกิจกรรมตางๆ เชน การออม
ทรัพยแดวยกระบวนทัศนแอิสลาม กลุมเยาวชน แมบาน การจัดการทรัพยากร ฯลฯ โดยเนนการฝึกอบรมและ
เสริมสรางศักยภาพแกนน าระดับเครือขาย ใน ๓ เครือขาย คือ เครือขายชุมชนศรัทธา ในสี่จังหวัดชายแดน
ภาคใต และ เครือขายที่จัดตั้งขึ้น คือเครือขายอิควะหแ  เปอรแตาเนี่ยน สโตย จ.สตูล(เครือขายเกษตรกร 
จังหวัดสตูล) และพ้ืนที่ในชุมชน/หมูบานเปูาหมาย รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง
เครือขายองคแกรชุมชน เรื่องการพัฒนาเพ่ือสรางความมั่นคงของชุมชนในสถานการณแความขัดแยง 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต (ปใตตานี ยะลา และนราธิวาส) (๓) การเผยแพรและการขับเคลื่อนนโยบาย เป็นการเผยแพร
องคแความรูสูสาธารณะเพ่ือสรางการรับรู มุมมองใหม และทัศนคติที่ดีของสาธารณะตอพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต และ(๔) การพัฒนาเครือขายประชาสังคมเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมและ
การเมืองภาคพลเมือง โดยมีพ้ืนที่ปฏิบัติการ ใน ๕ จังหวัดจ านวน ๓๖ อ าเภอ ๗๕  หมูบาน แบงเป็น ปใตตานี 
จ านวน ๑๐ อ าเภอ  ๒๐ หมูบาน นราธิวาส จ านวน  ๑๐ อ าเภอ ๒๐ หมูบาน ยะลา จ านวน ๘ อ าเภอ ๒๐ 
หมูบาน สตูลจ านวน ๔ อ าเภอ ๑๐ หมูบาน สงขลา จ านวน ๔ อ าเภอ ๕ หมูบาน  

การด าเนินงานของโครงการฯที่ไดรวมกับองคแกรภาคีมาอยางตอเนื่องกอใหเกิดรูปธรรมของการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางพ้ืนที่ทางสังคม ทางเลือกที่หลากหลายและเป็นไปไดในการ
พัฒนาโดยชุมชนดวยพลังชุมชนภายใตการสงเสริมสนับสนุนที่เหมาะสมจากภาคี ดังนั้นเพ่ือเป็นการย อน
ทบทวน การท าความเขาใจการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาดวยพลังชุมชน ทองถิ่นจึงไดรวมกับองคแกรภาคีจัด
ประชุมวิชาการชุมคน ชุมชน คนใตครั้งที่ 3  ภายใตแนวคิด “เสียงจากผูไรสิทธิ”  อันมีนัยของการเปิดพ้ืนที่
ใหชุมชนชน ทองถิ่น ไดสงเสียง เรียกรอง สิทธิในการจัดการตนเองอยางมีศักดิ์ศรีและเทาเทียม 

การประชุมฯในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงคแทุกประการ ทั้งในสวนของ เวทีน าเสนอผลงานทางวิชาการ   
การอภิปราย สัมมนา ปาฐกถา เวทีสมัชชาประชาชน นิทรรศการ ลานวัฒนธรรม และรานคาชุมชน ฯลฯ 
ทางคณะผูจัดขอขอบคุณ รองศาสตราจารยแ ดร.สมเกียรติ   สายธนู  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  รอง
ศาสตราจารยแไพบูลยแ ดวงจันทรแ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ องคแกรภาคีรวมจัด คณะท างาน 
และผูเขารวมทุกทานที่มีสวนส าคัญท าใหการจัดประชุมในครั้งนี้ส าเร็จลุลวงไปไดดวยดี  หวังเป็นอยางยิ่งวา
การจัดประชุม ฯ ในครั้งนี้สามารถท าใหเกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยน สะทอน ผลักดันปใญหา อยางจริงจัง และ
ที่ส าคัญเราไดรวมกันสรางพันธกรณีของการรวมมือเพ่ือสรางสรรคแสังคมชุมชนผูไรสิทธิ ดังเจตนารมณแรวมกัน
แหงเรา                
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สารบัญ 
 

      ล าดับที่             เรื่อง         หน๎า 
 

๑  โครงการประชุมวิชาการ         ๕                   
๒  ก าหนดการประชุม         ๙ 
๓  รายชื่อองคแกรรวมจัดงาน        ๑๓ 
๔ รายชื่อผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการคัดเลือกใหน าเสนอในโครงการฯ    ๑๔ 
๕  รายชื่อองคแกรที่รวมออกบูธกิจกรรม      ๑๖ 
๖  สรุปกิจกรรม พิธีเปิดและการแนะน าองคแกรรวมจัดงาน    ๑๘ 
๗  สรุปกิจกรรมบรรยายพิเศษ “สันติสุขและการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” ๒๒ 
๘  สรุปกิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เสียงจากผูไรสิทธิ”     ๒๕ 
๙  สรุปกิจกรรมเสวนา“เสียงจากผูไรสิทธิ:สิทธิประชาชนที่จะก าหนดอนาคตตนเอง ๒๗ 
๑๐  สรุปกิจกรรม ลานวัฒนธรรม ดนตรี กวี คีตศิลป     ๓๐ 
๑๑  สรุปกิจกรรมบรรยายพิเศษ “พลังชุมชน – พลังผูไรสิทธิ    ๓๗ 

กับการสรางการเปลี่ยนแปลงจากขางลาง”       
๑๒  สรุปกิจกรรม สมัชชาประชาชน "วาดวยเสียงจากผูไรสิทธิ"    ๔๕ 

ประเด็นที่ ๑  ประเด็นปใญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
ประเด็นที่ ๒  ประเด็นการเมืองภาคพลเมือง 
ประเด็นที่ ๓  ประเด็นปใญหาภาคใต 

๑๓  สรุปภาพรวม / ใหขอคิดเห็น       ๕๕ 
๑๔  สรุปกิจกรรม เสวนา “นโยบายองคแกรภาคีเพ่ือรวมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน   ๕๘ 

จังหวัดชายแดนใต 
๑๕  ประกาศปฏิญญาสงขลาเพ่ือการพัฒนาภาคใตอยางยั่งยืน    ๕๙ 
๑๖  รายงานการเงิน โครงการประชุมวิชาการฯ      ๖๔ 
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๑๗  ภาคผนวก 

 ค าชี้แจงการเขียนบทคัดยอ      ๖๘ 

 ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประชุมวิชาการฯ   ๖๙ 

 ขอเสนอเชิงนโยบาย เอกสารจากเวทีสัมมนา จากเครือขายรวมจัดงาน  ๗๗ 

 สื่อประชาสัมพันธแโครงการ         ๘๔ 

 สื่อน าเสนอขาวโครงการประชุมวิชาการ ชุมคน ชุมชน คนใต ครั้งที่ ๓  ๙๑ 

 สรุปยอดผูเขารวมงานโครงการประชุมวิชาการฯ           ๑๑๒ 

 ประมวลภาพกิจกรรม              ๑๑๓ 
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ชุมคน ชุมชน คนใต๎ ครั้งที่ ๓ เสียงจากผู๎ไร๎สิทธิชายแดนใต๎”      
[Voices of the Voiceless: from the Southernmost People in Thailand] 

 
๑. หนํวยงานที่รับผิดชอบ 

โครงการจัดตั้งศูนยแอิสลามศึกษาเพ่ือการบูรณาการ คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ                 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
๒.  หนํวยงาน/องค์กรรํวมจัด 
ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
เครือขายนักวิชาการเพ่ือสังคมและองคแกรชุมชนภาคใต 
ส านักงานปฏิรูป (สปร.)  
สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (Local Development Institute) 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
วิทยาลัยปูองกันชุมชน (วปช.) สภาพัฒนาการเมือง 
สถาบันพัฒนาองคแกรชุมชน (องคแการมหาชน) 
มูลนิธิชุมชนไท 
องคแการแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย (Action Aid Thailand) 
เครือขายชุมชนศรัทธา 
สมาคมผูหญิงเพ่ือสันติภาพ ( We Peace) 
เครือขายเกษตรกร จังหวัดสตูล (อิควะหแ เปอรแตาเนี่ยน สโตย)                                      
 
๓. หลักการและเหตุผล 
โครงการจัดตั้ งศูนยแ อิสลามศึกษาเพ่ือการบูรณาการคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ           

มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตรแการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนใต โดยมีจุดมุงหมายในการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน
ทองถิ่น ใหสอดคลองกับวิถีและอัตลักษณแของชุมชน ภายใตแนวคิดที่วา “ใชหลักศาสนา สรางศรัทธา เพ่ือ
พัฒนาชุมชน จังหวัดชายแดนใต ” เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงจากขางลางที่สามารถหนุนเนื่องการแกไข
ปใญหาเชิงนโยบายอยางเป็นรูปธรรม และยั่งยืนโดยท างานรวมกับองคแกรภาคี อันประกอบดวย ส านักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
ส านักงานปฏิรูป (สปร.) สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา (Local Development Institute) ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เครือขายชุมชนศรัทธา เครือขายเกษตรกรจังหวัดสตูล (อิควะหแ เปอรแ
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ตาเนี่ยน สโตย) เครือขายนักวิชาการเพ่ือสังคมและองคแกรชุมชนภาคใต มูลนิธิชุมชนไท องคแการแอ็คชั่นเอด 
ประเทศไทย (Action Aid Thailand) สถาบันพัฒนาองคแกรชุมชน (องคแการมหาชน) วิทยาลัยปูองกันชุมชน 
(วปช.) สภาพัฒนาการเมือง และสมาคมผูหญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace)  

การเรียนรูและขับเคลื่อนงานอยางบูรณาการและตอเนื่อง ท าใหสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงใน
การแกไขปใญหาความรุนแรงและความไมม่ันคงในปใญหาชายแดนใตไดอยางเป็นรูปธรรม โดยมีพลังของชุมชน
ที่เกิดจากความรวมมือคนกลุมเล็กกลุมนอยในสังคมชายแดนใตเป็นกลไกและกระบวนการขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
กระทั่งมีพ้ืนที่ทางสังคมใหสงเสียง เรียกรองสิทธิ อยางมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแและเทาเทียมมากยิ่งข้ึน  

โครงการจัดตั้ งศูนยแ อิสลามศึกษาเพ่ือการบูรณาการ คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ  จึงไดรวมมือกับองคแกรภาคีจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “ ชุมคน ชุมชน คนใต                     
ครั้งที่ ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต” [Voices of the Voiceless: from the Southernmost People 
in Thailand] ขึ้นเพ่ือเป็นเวทีในการท าความเขาใจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคน สังคม/ชุมชน ผาน
การพัฒนาจากพลังของทองถิ่น  โดยจัดท าขอเสนอการพัฒนาพ้ืนที่จากเสียงเรียกรองของคนและชุมชน
ทองถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณแการพัฒนา การจัดการความขัดแยงและความ
รุนแรงจากท้ังในและตางประเทศ รวมทั้งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับกลุมประเด็นปใญหาอ่ืน ๆ ใน
พ้ืนที่ภาคใตอาทิ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน แผนพัฒนาภาคใต การจัดการทรัพยากรที่ดินชายฝใ่ง พ้ืนที่
วัฒนธรรมชาวเล และพระราชบัญญัติคืนสัญชาติใหคนไทยพลัดถิ่น  เพ่ือที่จะลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย  
สรางความเทาความเทาเทียมและเป็นธรรม ใหเกิดข้ึนในสังคม  

 
๔. วัตถุประสงค์  
๔.๑ เพ่ือเป็นเวทีในการท าความเขาใจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคน สังคม/ชุมชน ที่เกิดจาก

พลังทองถิ่นในกระบวนการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาดานตางๆที่เกี่ยวของกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแและ
ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนที่ภาคใต  

๔.๒ เพ่ือประมวลองคแความรูและจัดท าขอเสนอภาคประชาชนตอการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
สอดคลองกับอัตลักษณแของชุมชนทองถิ่น   

๔.๓ เพ่ือเผยแพรและสรางการรับรูของสาธารณะตอกระบวนการพัฒนาทองถิ่นโดยการมีสวนรวม
ของประชาชน 

๔.๔ เพ่ือพัฒนาเครือขายนักวิจัย นักศึกษา นักวิชาการ และผูสนใจเกี่ยวสังคมและชุมชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

๔.๕ เพ่ือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนเรียนรูกับประเด็นปใญหาที่เกิดขึ้นในภาคใต น าไปสูการหนุนชวยและ
แกไขปใญหาอยางเป็นระบบ 

 
๕. กลุํมเป้าหมาย 
๕.๑ กลุมเปูาหมายหลัก  



๗ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

จ านวน ๑,๐๐๐ คน ประกอบดวย ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต นักวิชาการ 
ผูทรงคุณวุฒิ นักพัฒนาเอกชน หนวยงานราชการในพ้ืนที่ กลุม – องคแกร – เครือขายชุมชน นิสิตนักศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ และสื่อมวลชน  

 
๕.๒ กลุมเปูาหมายทั่วไป  
จ านวน ๕๐๐ คน ประกอบดวย ประชาชน กลุม – องคแกร – เครือขายชุมชนในภาคใต หนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในภาคใต   
 
๖.  สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่ ๑๒  – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  
 
๗. รูปแบบ/องค์ประกอบของการจัดประชุม 
ประกอบดวย  การบรรยายพิเศษ การน าเสนอผลงานวิชาการ การประชุมสมัชชาประชาชน 

นิทรรศการ  รานคาของดีจากชุมชน  
๘. ผลที่คาดวําจะได๎รับ   
๘.๑ เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผล/อิทธิพลตอคน สังคม ชุมชน และการพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต

อยางเป็นระบบ เกิดทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับชุมชนและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งเขาใจประเด็น
ปใญหาที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีภาคใต 

๘.๒ มีขอเสนอการพัฒนาจากภาคประชาชนกลุมตางๆและภาคีที่เกี่ยวของ ในพ้ืนที่ภาคใต 
๘.๓ เกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูบนฐานของเครือขายความรวมมือ การวิจัยเกี่ยวกับคน ชุมชน

ภาคใตที่ตอเนื่อง 
๙. การเข๎ารํวมประชุม 
๙.๑ ผูที่สนใจสามารถลงทะเบียนเขารวมไดตั้งแต ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ -๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
๙.๒ ผูที่สนใจเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถสงผลงานทางวิชาการเขารวมคัดเลือกเพ่ือน าเสนอ

ผ ล ง า น ท า ง อี เ ม ลแ  ที่  huso_pfis@hotmail.com,huso.pfis@gmail.com ห รื อ ท า ง โ ท ร ส า ร                              
๐-๗๔๔๔-๓๙๗๒๐, ๐-๗๔๔๔-๓๙๗๒, ๐-๘๖๙๖๒-๙๘๑๓ โดยจ าแนกเป็นหัวขอยอยของการประชุมดังนี้ 

ประเด็นที่ ๑  กลุํมประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 กลุม ๑ การพัฒนาและการปรับตัวของชุมชนชายแดนใต    
 กลุม ๒ นโยบายการพัฒนาของรัฐกับผลกระทบชุมชนชายแดนใต  
 กลุม ๓ บทบาท ศักยภาพผูหญิงกับการพัฒนาชายแดนใต 
 กลุม ๔   เด็กและเยาวชน พลังที่สรางสรรคแในงานพัฒนาชุมชนทองถิ่น 
 กลุม ๕   การศึกษาในจังหวัดชายแดนใต 
ประเด็นที่ ๒  การเมืองภาคพลเมือง 
ประเด็นที่ ๓  กลุํมประเด็นปัญหาภาคใต๎ 
 กลุมท่ี ๑ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 
 กลุมท่ี ๒ แผนพัฒนาภาคใต 
 กลุมท่ี ๓ การจัดการทรัพยากรที่ดินชายฝใ่ง 



๘ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 กลุมท่ี ๔ พ้ืนที่วัฒนธรรมชาวเล 
 กลุมท่ี ๕ พระราชบัญญัติคืนสัญชาติใหคนไทยพลัดถิ่น  
 
 
 
๑๐. ก าหนดการและข้ันตอน 
ตั้งแตวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ -๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔    ลงทะเบียนเขารวมการประชุม 
ตั้งแตวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔    สงบทคัดยอ 
ภายในวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔      ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบทคัดยอ 
ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม   ๒๕๕๔      สงบทความวิชาการ (ยาวไมเกิน ๒๐ หนา) 
   หมายเหตุ บทความที่ไดรับการคัดเลือกใหน าเสนอผลงาน จะไดรับการตีพิมพแใน เอกสาร

ประกอบการสัมมนา    (Proceeding)  
 
 
สอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมได๎ที่  
 ๑. ผศ.ดร.ณฐพงศแ จิตรนิรัตนแ  โทร ๐-๘๕๘๙-๑๑๗๕๘ 
 ๒. อาจารยแมณีรัตนแ มิตรปราสาท  โทร. ๐-๘๙๖๒๔- ๒๔๘๘ 
 ๓. นางสาวเสาวรส โตไร    โทร. ๐-๘๕๗๘-๘๔๗๗๓ 
 ๔. นายนพรินทรแ สุบินรัตนแ   โทร. ๐-๘๖๙๖-๒๙๘๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ชุมคน ชุมชน คนใต๎ ครั้งที่ ๓: เสียงจากผู๎ไร๎สิทธิชายแดนใต๎” 

[Voices of the Voiceless: from the Southernmost People in Thailand] 
๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา  

 
วันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐น.    ลงทะเบียน / กิจกรรมการแสดงพิธีเปิด 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๑๕ น.  พิธีเปิดโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  

(รองศาสตราจารยแ ดร.สมเกียรติ  สายธนู)        
กลําวรายงาน  โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ (รองศาสตราจารยแไพบูลยแ  ดวงจันทรแ)                              

     แนะน าองค์กรรํวมจัด 
๐๙.๑๕ น. – ๑๐.๑๕ น. บรรยาย “สันติสุขและการอยูํรํวมกันในสังคมพหุ

วัฒนธรรม” โดย คุณอังคณา นีละไพจิตร 
๑๐.๑๕ น. – ๑๐.๓๐ น ปาฐกถาพิเศษ “เสียงจากผู๎ไร๎สิทธิ”  โดย คุณแยน฿ะ สะ

แลแม (รางวัลนักปกปูองสิทธิมนุษยชน) 
พักรับประทานอาหารวาง 

๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. เสวนา “เสียงจากผู๎ไร๎สิทธิ: สิทธิประชาชนที่จะก าหนด
อนาคตตนเอง” โดย ตัวแทนเครือขายชุมชนศรัทธา 
(ใหญดี ดือราแม) 
ตัวแทนเครือขายอิควะฮแเปอรแตาเนียนสโตยจ.สตูล        
(อะบารแ อุเส็น ) 

     ตัวแทนเครือขายคนไทยพลัดถิ่น (อาอีฉ฿ะ แกวนพรัตนแ) 
     ตัวแทนเครือขายการศึกษา (อาไซนแนา  อับดุลเลาะ) 
     ตัวแทนผูหญิงผูไดรับผลกระทบ (ออยใจ ศรีสุวรรณ) 
     ด าเนินรายการโดย  คุณปรีดา คงแปูน มูลนิธิชุมชนไท 
๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ 
๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  เสนอผลงานวิชาการกลุํมยํอย "วําด๎วยเสียงผู๎ไร๎สิทธิ" 
๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๓๐น.  ปฏิบัติภารกิจสวนตัว  
๑๗.๓๐น. เป็นตนไป   ลานวัฒนธรรมแหงสันติภาพ “กวี ดนตรี คีตศิลป” 

คอนเสิรแต “สรางสังคมใหมดวยศรัทธา” 
การแสดงของนิสิต 
การแสดงรองแง็ง จากพ่ีนองชาวเลจังหวัดภูเก็ต 
การแสดงขับโหยง จากเครือขายคนไทยพลัดถิ่น 
การแสดงลิเกฮูลู โดยเยาวชนเครือขายอิควะฮแฯ 
การแสดงลิเกฮูลู โดยเยาวชนเครือขายชุมชนศรัทธา 
การแสดงจากเครือขายการศึกษา ฯ 



๑๐ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

การแสดงกุมปใง จากเครือขายโรงเรียนตักวา 
อานบทกวี 
คอนเสิรแต “วงใตสวรรคแ” 
คอนเสิรแต “วงโครมคราม” 
เลี้ยงรับรอง/รับประทานอาหารเย็น 

วันอังคาร ที่ ๑๓  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔  
๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น.    ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.    กิจกรรมการแสดง 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.               บรรยายพิเศษ “จากอุตสาหกรรมความไมํม่ันคงถึงความ

ม่ันคงของท๎องถิ่น" 
โดย ศาสตราจารยแ ดร. ชัยวัฒนแ สถาอานันทแ  
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ)           

๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๑๐ น  พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๑๐ น. – ๑๒.๑๐ น.  สมัชชาประชาชน "วําด๎วยเสียงจากผู๎ไร๎สิทธิ" 
     ประเด็นที่ ๑  ประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 

กลุํม ๑ การพัฒนาและการปรับตัวของชุมชนชายแดนใต๎ 
     ด าเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อาแว มะแส   
      (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ)  
     : อ.แวรอมลี แวบูละ (เครือขายชุมชนศรัทธา) 

กลุํม ๒ นโยบายการพัฒนาของรัฐกับผลกระทบชุมชน
ชายแดนใต๎  

     ด าเนินรายการโดย: คุณนิธิมา บินต ามะหงง  
                                             (ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร) 
                                       คุณจ านงคแ จิตรนิรัตนแ (เครือขาย  คปสม.) 

กลุํม ๓ บทบาท ศักยภาพผู๎หญิงกับการพัฒนา 
ชายแดนใต๎ 

     ด าเนินรายการโดย : อ.ดร นิสากร กลาณรงคแ  
        (มหาวิทยาลัยทักษิณ)  

กลุํม ๔ เด็ก เยาวชน กลุํมพื้นที่สร๎างสรรค์จังหวัด          
ชายแดนใต๎ 
ด าเนินรายการโดย: อ.พรชัย นาคสีทอง  

              : คุณปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ 
                              (สมาคมผูหญิงเพ่ือสันติภาพ) 

กลุํม ๕   การศึกษาในจังหวัดชายแดนใต๎ 
ด าเนินรายการโดย: ผศ.ดร. นภาพร อติวานิชยพงศแ 

         (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรแ) 
      : คุณล ายอง เตียสกุล (เครือขายการศึกษา ฯ) 



๑๑ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ประเด็นที่ ๒  ประเด็นการเมืองภาคพลเมือง 
ด าเนินรายการโดย: คณะกรรมการสงเสริมการเมืองภาค
พลเมืองภาคใต 
ประเด็นที่ ๓  ประเด็นปัญหาภาคใต๎ 

     กลุํมที่ ๑ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน 
ด าเนินรายการโดย: คุณพิชญา แกวขาว (มูลนิธิชุมชนไท) 
กลุํมที่ ๒ แผนพัฒนาภาคใต๎และการจัดการทรัพยากร
ที่ดินชายฝ่ัง 
ด าเนินรายการโดย: คุณสมบูรณแ ค าแหง (กป.อพช.ภาคใต)   
: คุณสมยศ โต฿ะหลัง (กป.อพช.ภาคใต) 
กลุํมที่ ๓ พื้นที่วัฒนธรรมชาวเล 

     ด าเนินรายการโดย : คุณปรีดา คงแปูน (มูลนิธิชุมชนไท) 
                                            : คุณไมตรี จงไกรจักร (เครือขาย คปสม.)  
                                            เขารวมเสวนากลุมชาติพันธุแชาวเล 
     กลุมชาติพันธุแมลายู 
     กลุมชาติพันธุแมันนิ (ซาไก)     

กลุํมที่ ๔ พระราชบัญญัติคืนสัญชาติให๎คนไทยพลัดถิ่น 
     ด าเนินรายการโดย: ภควินทรแ แสงคง  

: อาอีฉ฿ะ แกวนพรัตนแ (เครือขายคนไทยพลัดถิ่น)            
๑๒.๑๐ น. – ๑๓.๐๐ น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ 
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.  บรรยายพิเศษ “พลังชุมชน - พลังผู๎ไร๎สิทธิกับการสร๎าง

การเปลี่ยนแปลงจากข๎างลําง”    
โดย รศ.ดร.อรรถจักรแ สัตยานุรักษแ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

     อาหารวาง   
๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.              สรุปภาพรวม / ใหขอคิดเห็น โดย คุณนฤทธิ์  ดวงสุวรรณแ 

(นักวิชาการอิสระ) 
๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. น าเสนอข๎อเสนอของภาคประชาชนตํอรัฐบาลและ

ปาฐกถาพิเศษ  โดย นายกรัฐมนตรี  
๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เวทีเสวนา “นโยบายองค์กรภาคีเพื่อรํวมขับเคลื่อนงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนใต๎” รวมเสวนาโดยผูแทน
องคแกรภาคีรวมจัด 
ด าเนินรายการโดย ผศ.ดร.ณฐพงศแ จิตรนิรัตนแ  
ประกาศปฏิญญาสงขลาเพื่อการพัฒนาภาคใต๎อยํางย่ังยืน 

     รับประทานอาหารเย็น 
 
 
 



๑๒ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

วันพุธ ที่ ๑๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๐๗.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเชา  สภากาแฟ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวทางการขับเคลื่อนเชิงรูปธรรม

พ้ืนที่ 
๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๐ น.  พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๔๐ น. – ๑๑.๔๐ น.     สรุปงาน/กิจกรรม 
๑๑.๔๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   พิธีปิด 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน / ปฏิบัติศาสนกิจ 
๑๓.๐๐ น. เป็นตนไป   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

องค์กรร่วมจัดประชุมวิชาการ ชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผู้ไร้สิทธิชายแดนใต้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
       โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน       มูลนิธชิุมชนไท 
               เพ่ือการบูรณาการ   

 
 
 
 
 

               ส านักงานกองทุนฟื้นฟู       คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  องค์การแอคชันเอดประเทศไทย 
                และพัฒนาเกษตรกร             

 
 
  
 
 
     ส านักงานปฏิรูป       ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ        สภาพัฒนาการเมือง 

 และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 

                                      
 เครือข่ายชุมชนศรัทธา   เครือข่ายเกษตรกรจังหวัดสตูล    สมาคมผู้หญิงเพ่ือสันติภาพ 
 
 
 
 
             



๑๔ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

รายช่ือผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการคัดเลือกให๎น าเสนอในโครงการประชุมวิชาการ 
 
กลุํมที ่๑ การพัฒนาและการปรับตัวของชุมชนชายแดนใต๎ 
๑. การศึกษาผลการด าเนินงานหลักอัรเราะฮฺนู ในการใหสินเชื่อรายยอยของสถาบันการเงินอิสลาม 

ในประเทศมาเลเซีย : กรณีศึกษาโรงจ าน าอัรเราะฮฺนู MGIT  รัฐตรังกาน ู 
อาจารยแกูมัจดี ยามิรูเด็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

๒. สถานภาพชุมชนคนเชื้อสายไทยในพหุสังคมมลายู  
อาจารยแพรชัย นาคสีทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๓. สังคมศาสตรแกับการสรางสังคมสมานฉันทแ ในจังหวัดชายแดนภาคใต  
ดร.ไชยนันทแ ปใญญาศิริ  มหาวิทยาลัยสยาม 

๔. การขับเคลื่อนโครงการชุมชนศรัทธา 
ผศ.ดร  อาแว มะแส สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรแ 

 
กลุํมที่ ๒ นโยบายการพัฒนาของรัฐ กับผลกระทบชุมชนชายแดนใต๎ 
๑. กระบวนการยุติธรรมกับศักยภาพทองถิ่น  

พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 
๒. ทัศนะกองทัพบกตอปใญหาชายแดนใต พ.ศ.2547-2553    

วันวิชิต บุญโปรง  
๓. “เพราะ ... จึงยอมไวใจ”มุมมองเชิงทฤษฎี และบางกรณีศึกษาการสราง และการฟ้ืนคืนความ

ไววางใจในตางประเทศ  
อาทิตยแ ทองอินทรแ  

๔. การเขาถึงประชาชนของหนวยงานรัฐ เพื่อการสรางความสมานฉันทแในพ้ืนที่ สามจังหวัด 
ชายแดนภาคใต : กรณีศึกษา นโยบายส านักงาน พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษยแ 
จังหวัดยะลา  
ชัยวัฒนแ มีสันฐาน 

๕. สงครามและสันติภาพ:การเมืองเรื่องอัตลักษณแในการผลิตซ้ าต านานเกี่ยวกับมัสยิดกรือเซะของ
กลุมชาติพันธุแในปใตตานี 
ดร.พิเชฐ แสงทอง    

 
กลุํมที่ ๓ บทบาท ศักยภาพของผู๎หญิง กับการพัฒนาชายแดนใต๎ 

๑. ผูหญิง: กับการดิ้นรนเพื่อสันติภาพ “ความทาทายที่ไมทาทาย” 
ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ 

๒. การยายถิ่นฐานเพ่ือเขาไปในประเทศมาเลเซียของผูหญิงมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใต:  
บทบาทท่ีเพ่ิมขึ้นของผูหญิง : อ.ดร นิสากร  กลาณรงคแ 

๓. “พลังแหงเสียงที่ไมเคยไดยิน:ถอดประสบการณแจากการท ารายการวิทยุเสียงจากผูหญิง
ชายแดนใต”: อาจารยแโซรยา  จามจุรี 

๔. เพศสภาพกับเครือขายการยายถิ่น: แรงงานมลายูไทยยายถิ่นในประเทศมาเลเซีย 



๑๕ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

อาจารยแสุทธิพร บุญมาก 
๕. ความรักและขันติธรรมของผูหญิงในวรรณกรรมไทยรวมสมัย 

ผศ.ดร พรพันธแ  เขมคุณาศัย 
 
กลุํมที่ ๔ เด็กและเยาวชน พลังท่ีสร๎างสรรค์ในงานพัฒนาชุมชนท๎องถิ่น 

๑. ความตองการดานการอบรมอาชีพระยะสั้น ของเยาวชนใน4 จังหวัดชายแดนภาคใต         
       กัลพฤกษแ พลศร และจารุพรรณ   มียิ้ม 

๒. “อุดังลีปใน “เด็กย่ ากั้ง...เยาวชนผูจุดประกายฝในของชุมชน สูพลังขับเคลื่อนในขบวนการ
พัฒนาและจัดการทรัพยากรชายฝใ่งเพ่ือการพ่ึงตนเอง”  

     นิธิมา  บินต ามะหงง 
๓. พ่ีโต  

 
กลุํมที่ ๕ การศึกษาในจังหวัดชายแดนใต๎ 

๑. การจัดการศึกษาเพ่ือชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียน “ตักวา” ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ผศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงศแ 

๒. ความสัมพันธแของคนมลายูมุสลิมใน “ปอเนาะดาแล” 
คมวิทยแ สุขเสนียแ 

๓. โรงเรียนวิถีอิสลามการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาแบบเขม  
อาไซนแนา  อับดุลเลาะ 

 
กลุํมที่ ๖ ประเด็นทั่วไป 
๑. กระบวนการมีสวนรวมในการจัดท าแผนแมบทชุมชน ต าบลวังตะกอ อ าเภอหลังสวน           

จังหวัดชุมพร : นฤมล ภูมิระวิ  
๒. ตลาดน้ าคลองแห: พื้นที่ของการทองเที่ยวและการบริโภค : ไรหนับ ศรีอาหมัด  
๓. กระบวนการจัดการมูลฝอยโดยการมีสวนรวม ของประชาชน ในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัด

ยะลา: รอมสัน หมาดมานัง, วิชิต เรืองแปูน, วิพัฒนแ ถาวโรฤทธิ์ และ สมพงศแ เพ็ชรบริสุทธิ์ 
๔. สาเหตุและแนวทางแกไขปใญหาความขัดแยงดานที่ดิน ระหวางภาครัฐและภาคประชาชน: 

กรณีศึกษาเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดตรัง: วิวัฒนแ ฤทธิมา 
 
 



๑๖ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

รายช่ือองค์กรรํวมจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
“ชุมคน ชุมชน ตนใต๎ ครั้งที่ ๓ เสียงจากผู๎ไร๎สิทธิชายแดนใต๎” 
๑. ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๒. เครือขายชุมชนศรัทธา 
๓. ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาการเกษตร 
๔. เครือขายเกษตรกร จังหวัดสตูล (อิควะหแ เปอรแตาเนี่ยน สโตย) 
๕. องคแกรแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย (Action Aid Thailand) 
๖. สถาบันพัฒนาองคแกรชุมชน (องคแการมหาชน) 
๗. วิทยาลัยปูองกันชุมชน (วปช.) สภาพัฒนาการเมือง 
๘. เครือขายครูโรงเรียนตักวา เครือขายการศึกษา 
๙. องคแกรในเครือขาย คปสม. 
๑๐. ชมรมมุสลิม/กิจกรรมนิสิต 
๑๑. ศูนยแสุขภาพทางเลือกจะนะ 
๑๒. เครือขายผูหญิงชายแดนใต 
๑๓. รานหนังสือ 
๑๔.  มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ 
๑๕. บัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรแ 
๑๖. เครือขายประชาชนอ าเภอสะเดา 
๑๗. เครือขายวิทยุชายแดนใต (อ.โซรยา จามจุรี) 
๑๘. กลุมพ่ีนองทะเลนอย จังหวัดพัทลุง 
๑๙. กลุมแพทยแทางเลือก  
๒๐. สมาคมผูบริโภค จังหวัดสงขลา 
๒๑. พลังงานทางเลือก อาจารยแ อุษา อนทอง 
๒๒. มูลนิธิชุมชนไท 
 
 
 

 



๑๗ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
ภาพ แผนผังบูธกิจกรรมและนิทรรศการ ลานหน้าหอสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 

สรุปภาพรวมกิจกรรม  
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 

 
กิจกรรมพิธีเปิด 

และแนะน าองค์กรรํวมจัด 
 

       
 
 

       
 
 
 
 



๒๐ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

สรุปภาพรวมกิจกรรมพิธีเปิดและแนะน าองค์กรรํวมจัด 

พิธีเปิดจัดขึ้น ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยในพิธีเปิด รองศาสตราจารยแ 
ดร.สมเกียรติ  สายธนู อธิการบดี  พรอมดวย รองศาสตราจารยแไพบูลยแ  ดวงจันทรแ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรแและ
สังคมศาสตรแ และองคแกรภาคี ไดรวมกันเคาะเกราะ พรอมๆ กัน เพ่ือเป็นเสมือนสัญญาณวาการจัดประชุมวิชาการฯ 
ไดเริ่มตนขึ้น 

รองศาสตราจารยแไพบูลยแ  ดวงจันทรแ  คณบดีคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
กลาวรายงานวา ในวันที่ 12-14 กันยายน 2554 นี้ โครงการจัดตั้งศูนยแอิสลามศึกษาเพ่ือการบูรณาการ คณะ
มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับองคแกรภาคีอันประกอบดวย ส านักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ส านักงานปฏิรูป 
(สปร.) สถาบันชุมชนทองถิ่นพัฒนา  ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  เครือขายชุมชนศรัทธา 
เครือขายเกษตรกรจังหวัดสตูล (อิควะหแ  เปอรแตาเนี่ยน สโตย)  เครือขายนักวิชาการเพ่ือสังคมและองคแกรชุมชน
ภาคใต  มูลนิธิชุมชนไท  องคแกรแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย  สถาบันพัฒนาองคแกรชุมชน (องคแการมหาชน)  วิทยาลัย
ปูองกันชุมชน (วปช.) สภาพัฒนาการเมือง   และสมาคมผูหญิงเ พ่ือสันติภาพ รวมมือจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ชุมคน ชุมชน คนใต ครั้งที่ 3 เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต” (Voices lf the Voiceless : from the 
Southernmost People in Thailand) ขึ้น ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
       ทั้งนี้เพ่ือเป็นเวทีในการท าความเขาใจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของคน  สังคม/ชุมชน ผานการพัฒนา
จากพลังของทองถิ่น  โดยจัดท าขอเสนอการพัฒนาพ้ืนที่จากเสียงเรียกรองของคน และชุมชนทองถิ่น   เป็นเวทีใน
การแลกเปลี่ยนประสบการณแงานพัฒนา  การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง รวมทั้งการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันกับกลุมประเด็นปใญหาอ่ืนๆ  ในพ้ืนที่ภาคใต อาทิ  การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน  แผนพัฒนาภาคใต 
และการจัดการทรัพยากรที่ดินชายฝใ่ง พ้ืนที่วัฒนธรรมชาวเล   และพระราชบัญญัติคืนสัญชาติไทยใหคนไทยพลัด
ถิ่น  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย สรางความเทาเทียมและเป็นธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมไทย  
       คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยทักษิณ ไดจัดประชุมวิชาการ“ชุมคน ชุมชน คน
ใต”  ตอเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยรวมมือกับองคแกรภาคีกวา 13 องคแกร มาบูรณาการการท างานรวมกันเพ่ือใหการจัด
ประชุมในครั้งนี้ เป็นการสรางพ้ืนที่ใหกับชุมชน ทองถิ่น  ไดสงเสียง เพ่ือจัดการกับปใญหาของตนเองอยางมีศักดิ์ศรี 
และเทาเทียมกัน 

หลังจากนั้น รองศาสตราจารยแ ดร. สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กลาวเปิดการประชุม 
โดยมีใจความส าคัญวา ภายใตปรัชญาของมหาวิทยาลัยทักษิณที่วา “ปใญญา จริยธรรม น าการพัฒนา” มหาวิทยาลัย
ไดก าหนดพันธกิจส าคัญประการหนึ่ง คือการบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน ในรูปแบบตาง ๆ อยางหลากหลาย 
เพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนที่ภาคใต และ/หรือพ้ืนที่ที่มีปใญหาทาง
สังคมและชุมชน จากความไมม่ันคงและความรุนแรงที่มีมาอยางตอเนื่อง เชน พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต      



๒๑ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณไดตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญในการเขาเป็นสวนหนึ่งของการแกไขปใญหามาโดย
ตลอด จึงไดจัดท าโครงการบริการวิชาการภายใตชื่อ “โครงการจัดตั้งศูนยแอิสลามศึกษาเพ่ือการบูรณาการ” ขึ้นใน
คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาตั้งแตปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยวัตถุประสงคแเพ่ือสรางสันติสุข
และการแกไขปใญหาที่ยั่งยืนดวยการสรางกระบวนการเรียนรูและขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหสอดคลองกับ
วิถีและอัตลักษณแของชุมชน และการพัฒนาเครือขายการเรียนรูดานอิสลามศึกษาที่สามารถบูรณาการเขากับ
กระบวนการพัฒนาอยางเหมาะสมกับอัตลักษณแและวิถีอิสลามมาลายู 

การด าเนินงานที่มีมาอยางตอเนื่องของโครงการจัดตั้งศูนยแอิสลามศึกษาเพ่ือการบูรณาการ รวมกับองคแกร
ภาคีท้ังภาครัฐ องคแกรพัฒนาเอกชน องคแกรชุมชน ไดกลายเป็นมิติใหมของความรวมมือเพ่ือการพัฒนา แกไขปใญหา 
และเป็นพันธกรณีในการรวมสรางสันติสุขชายแดนใต และในโอกาสที่มหาวิทยาลัยทักษิณไดรวมกับองคแกรภาคีจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ชุมคน ชุมชน คนใต ครั้งที่ ๓ : เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต” [Voices of the 
Voiceless: from the Southernmost People in Thailand] ขึ้นนี้ มหาวิทยาลัยคาดหวังเป็นอยางยิ่งวาการ
เรียนรูและขับเคลื่อนงานอยางบูรณาการและตอเนื่อง ท าใหสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงในการแกไขปใญหาความ
รุนแรงและความไมม่ันคงในปใญหาชายแดนใต  ไดอยางเป็นรูปธรรมตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยายพิเศษ โดยคุณอังคณา นีละไพจิตร 
“สันติสุขและการอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

สรุปภาพรวมบรรยายพิเศษ “สันติสุขและการอยูํรํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
โดย คุณอังคนา นีละไพจิตร 
คุณอังคณา นีละไพจิตร ประธานมูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ (Justice for Peace Foundation) บรรยาย

ในหัวขอ “สันติสุขและการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” วาตัวเองเป็นผูหญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ที่ตองการให
ผูหญิงมีโอกาสในการเป็นกลไกส าคัญในการแกไขปใญหา โดยเฉพาะขอขอบคุณโครงการจัดตั้งศูนยแอิสลามศึกษาเพ่ือ
การบูรณาการ คณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ไดเปิดพ้ืนที่ใหผูหญิงไดขึ้นมาเป็นองคแ
ปาฐก และยังเปิดพ้ืนที่ใหเธอไดวิเคราะหแสังคมจากมุมมองของผูหญิงดวย 

ในเรื่องสิทธิที่เทาเทียมนั้น เป็นความเชื่อที่พบวา ในจังหวัดชายแดนภาคใตยังมีปใญหาอยูมากโดยเฉพาะ
ปใญหาที่มาจากความแตกตางเรื่องศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเห็นไดชัดวาอะไรก็ตามที่ขัดตอหลักการของกระแสหลัก
ในสังคม ก็จะท าใหพ่ีนองในชายแดนอยูดวยความยากล าบาก ปใญหาส าคัญที่เกิดขึ้นคือ ปใญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอยางกวางขวาง และการน าผูกระท าความผิดมาลงโทษก็ยังไมอาจเกิดขึ้นไดจริง น ามาซึ่งความเชื่ออีกอยาง
หนึ่ง คือความเชื่อเรื่องการเลือกปฏิบัติ 

ส าหรับประเทศไทยซึ่งประกอบไปดวยความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม พบขอออนอยูภายใตค า
วา Indegious people หรือ ชนเผา ที่องคแการสหประชาชาติเองไดเปิดโอกาสใหมีสิทธิมีเสียงอยางทั่วถึง แตปใญหา
ส าคัญก็ยังเกิดขึ้นอีกหลายประการเชน 

ประการแรก คนพ้ืนเมืองที่อยูตามชายขอบ มักเป็นผูไมมีสัญชาติและมักไมไดรับสอทธิ ไมสามารถเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม การศึกษา และการรักษาพยาบาล ความแตกตางที่เกิดขึ้น จากทัศนคติที่ตางกัน มาจากการที่
คนที่อยูตามชายขอบถูกมองวาไมไดเป็นคนของรัฐไทย  

ประการที่สอง อนุสัญญาสิทธิของพลเมืองใหโอกาสทุกคนไดรับสิทธิในการกระท าอยางทั่วถึงแตรัฐไทยมัก
มองความเป็นไทยวา คนที่ไมมีชื่อไทย ไมแตงกาบแบบไทย เป็นกลุมที่รัฐมองคนกลุมนี้ดวยสายตาแหงความไม
ไววางใจตลอดเวลา จนน ามาถึงความไมไววางใจ ความไมรวมมือ และบางพ้ืนที่น ามาซึ่งความรุนแรง 

ประการที่สาม คนกลุมนอยถูกมองวาตัวเองถูกเลือกปฏิบัติและไมมีการใชระบบธรรมาภิบาลในการแกไข
ปใญหา และแมวาประเทศไทยจะลงนามในอนุสัญญาระหวางประเทศ แตตองยอมรับวาประเทศไทยยังมีปใญหาใน
การยอมรับความรวมมือที่ไดตกลงไวในอนุสัญญา 

 และปใญหาอยางหนึ่งที่ละเลยไมได คือปใญหาการแยงชิงทรัพยากรของรัฐจากชาวบาน ในจังหวัดปใตตานี 
จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส อาจเป็นอีกจุดหนึ่งของความขัดแยงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเฉพาะที่
อ าเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งชาวบานไมมีที่ดินท ากิน อันเป็นผลกระทบจากการสรางเขื่อนบางลาง เมื่อปี 
2519 หมูบานดั้งเดิมที่ดินมีทั้งมัสยิดและกุโบรแตองจมน้ าอยูใตเขื่อน ในขณะที่รัฐไมเคยใหอะไรตอบแทนตามที่เคย
สัญญาเอาไว จนชาวบานมองวา รัฐเป็นผูรุกรานชาวบาน ลาสุดเกิดกรณีปใญหาหอยแครง ที่ชาวประมงชายฝใ่งรอบ
อาวปใตตานีโดนจับกุมด าเนินคดี จากการตอสูกับกลุมทุนทองถิ่น ที่เขามายึดอาวปใตตานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ท าประมงไปท า
ฟารแมหอยแครง ก็เป็นอีกหนึ่งปใญหาที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน รัฐควรสนใจปใญหาของชาวบาน มากกวาที่จะ
สนใจผลักดันเมกะโปรเจ็กตแ หรือพูดถึงแตการเขาสูประชาคมอาเซียน 



๒๔ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

อีกหนึ่งตัวแปรส าคัญคือ อิทธิพลเถื่อน ยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย การคามนุษยแที่เติบโตในบริเวณชายแดน
เร็วมาก ปใจจุบันจังหวัดปใตตานีมีบอนพนันเกลื่อนกลาด ขอมูลจากส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดระบุวา มีคนติดยาเสพติด 50,000 คน มีผูตองการบ าบัด 20,000 คน แตสถานบ าบัดยาเพสติดกลับมีไม
เพียงพอที่จะรองรับ ชาวบานสวนมากจึงใชวิธีเลิกยาเสพติดดวยการหักดิบ 

 
“ดิฉันเคยศึกษาวิจัยพบว่า เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี จับอาวุธเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)  สูงถึง

ร้อยละ 65 บางรายอายุไม่ถึง 13 ปี ก็ใช้อาวุธสงครามได้ เด็กกลุ่มนี้จะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มก่อความไม่สงบ 
หรือไม่ก็ตกเป็นเครื่องมือของกลไกรัฐ” 

 
โจทยแส าคัญในอนาคตจึงอยูที่การกลับมาอยูรวมกันอยางสันติสุขไดอยางไร อยูกันอยางไววางใจกันอยางไร 

ตองกลับไปถามรัฐเองวาใหความไววางใจคนในจังหวัดชายแดนใตมากนอยแคไหน แลวท าไมเสียงของเขาจึงไมไดรับ
ฟใงเทาท่ีควร แนวทางส าคัญจึงอยูที่รัฐตองปรับลดความคิดที่มองความมั่นคงของรัฐมากกวาการมองความมั่นคงของ
มนุษยแที่อยูในดินแดนเหลานั้น ทั้งนี้เพ่ือลดความเกลียดชังและการแบงพวกระหวางกัน รัฐตองใจกวางที่จะใหผูหญิง
เขามาเป็นกลไกหนึ่งในการแกไขปใญหา ผูหญิงไมควรถูกจัดอยูในกลุมที่ดอยโอกาส ในที่สุดแลวเราสามารถมองเห็น
เรื่องราวของคนเล็กคนนอยเหลานี้ดวยการสรางธรรมาภิบาลที่ใหความเขาใจคนที่แตกตางกัน และตองใหอิสระใน
การนับถือศาสนาที่แตกตางกันดวย  

 
 

 

 

 

 



๒๕ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปาฐกถาพิเศษ วาํด๎วยเสียงจากผู๎ไร๎สิทธ ิ

โดยคุณแยน๏ะ สะแลแม รางวลันักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

สรุปภาพรวม ปาฐกถาพิเศษ วําด๎วยเสียงจากผู๎ไร๎สิทธิ  

โดย คุณแยน๏ะ สะแลแม ตัวแทนเครือขํายสตรี             

แยน฿ะ สาแลแม หญิงผูมีอาชีพเย็บผา จากเหตุการณแสลายการชุมนุมที่อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ลูก
ชายของแยน฿ะ ถูกจับกุมในเหตุการณแครั้งนั้น กระทั่งสามีของตนโดนยิงเสียชีวิตในเวลาตอมา ท าใหเธอกาวเขาไปมี
บทบาทในการเป็นกลไกตอการแกไขปใญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น เธอยังไดรับรางวัลพลเมืองคนกลา จากมูลนิธิ
สัญญา ธรรมศักดิ์ และรางวัลนักปกปูองสิทธิมนุษยชน กลาววา หากตนไมไดรับเชิญมาในวันนี้ เธอคงเป็นเพียงผูที่นั่ง
อยูที่บาน  

การเปลี่ยนแปลงจากผูหญิงที่มีวิถีชีวิตเหมือนผูหญิงทั่วไป มาเป็นผูประสานงานในสถานการณแตากใบของ
แยน฿ะ เริ่มจากการชวยติดตามคดีใหกับลูกชาย และสามีที่เสียชีวิตโดยไมทราบสาเหตุ การเรียกรองทุกอยางของเธอ 
เพ่ือหาความเป็นธรรม และอยากใหทุกคนอยูดวยกันในสังคมที่เป็นธรรม การพยายามของเธอจึงเกิดขึ้นอยางไม
ลดละ และที่ส าคัญคือเธออยากใหผูไรเสียงที่มาประชุมในครั้งนี้ รวมกันสูเพ่ือความเป็นธรรมในสังคม 

แยน฿ะ กลาววา การอยูบนสถานการณแความไมสงบนี้ตองมีความเขมแข็ง อดทน และรวมมือกับหลายๆฝุาย
ในพ้ืนที่ เพ่ือสามารถท างานไดอยางราบรื่นและประสบความส าเร็จ 

 “ฉันถูกเจ้าหน้าที่มองว่า เป็นแนวร่วมของขบวนการแบ่งแยกดินแดน ต้องโทรศัพท์ไปยังองค์กรสิทธิ
มนุษยชน และองค์กรพัฒนาภาคเอกชนต่างๆ จนเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมาขอโทษ ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา ฉันถูก
เจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจค้นบ้านทุกปี”  

ประโยคที่เธอกลาวทิ้งทายในเวที คือ สิ่งที่พระผูเป็นเจาบอกวา “ต้องมีความยุติธรรมและความดีงาม” นี่คือ
เสียงเล็กๆอีกคนหนึ่งที่ไมยอมจ านนตอความทุกขแยากและความไมสงบและในที่สุดก็จะสามารถยืนดวยการชนะ
อ านาจที่จะครอบง าผูไรสิทธิได 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวทีเสวนาเรื่องเสียงจากผู๎ไร๎สิทธิ:  

สิทธิประชาชนที่จะก าหนดอนาคตตนเอง 

ด าเนินรายการโดย คุณปรีดา คงแป้น มูลนิธิชุมชนไท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

สรุปภาพรวม เวทีเสวนาเรื่องเสียงจากผู๎ไร๎สิทธิ: สิทธิประชาชนที่จะก าหนดอนาคตตนเอง 

ด าเนินรายการโดย นางปรีดา คงแป้น มูลนิธิชุมชนไท 

ผู๎เข๎ารํวมเสวนา  
ตัวแทนเครือขายชุมชนศรัทธา(ใหญดี ดือราแม) 
ตัวแทนเครือขายอิควะฮแเปอรแตาเนียนสโตยจ.สตูล(อะบารแ อุเส็น ) 
ตัวแทนเครือขายคนไทยพลัดถิ่น (อาอีฉ฿ะ แกวนพรัตนแ) 
ตัวแทนเครือขายการศึกษา (อาไซนแนา  อับดุลเลาะ) 
ตัวแทนผูหญิงผูไดรับผลกระทบ (ออยใจ ศรีสุวรรณ) 
 

นายอะบาร์ อุเส็น กลาวในวงเสวนาวา เครือขายอิควะฮแ  เปอรแตาเนียน สโตย เป็นการรวมตัวกันของ
เครือขายเกษตรกรจังหวัดสตูลระหวางเกลอเขา เกลอนา และเกลอเล เพ่ือเรียนรูนโยบายและแผนพัฒนาของภาครัฐ
ในจังหวัดสตูล เนื่องจากเกลอเลคือกลุมประมงชายฝใ่ง ตอนนี้ก าลังเผชิญหนากับโครงการทาเรือน้ าลึกปากบารา และ
เกลอเขาคือเครือขายปุาตนน้ า ก าลังเผชิญหนากับโครงการเขื่อนทุงนุย 

“เราใช้หลักศาสนาอิสลามมาร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหา ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ของ
นายทุน กับวิถีชีวิตที่ชุมชน เราต้องคิดให้ได้ว่า อะไรเหมาะสมกับพ้ืนที่ของตัวเอง ตอนนี้เครือข่ายของเรามีการจัดตั้ง
กองทุนแพะเพ่ือมนุษยชาติ มีนัยสื่อถึงความม่ันคงทางอาหารของโลกท่ีก าลังวิกฤติ” นายอะบารแ กลาว 

นายมาหาหมัด นาซือรี เมาตี ตัวแทนจากเครือขํายชุมชนศรัทธา กลาวในวงเสวนาวา ตนมองไมเห็นวา 
รัฐบาลไหนจะแกปใญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตได และยังมองไมเห็นโอกาสใดๆ จากการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในอีก 4 ปีขางหนา มิหน าซ้ าอาจจะท าใหแยกวาเดิม ตราบใดที่คนไทยยังไรสิทธิไรเสียง โดยรัฐ
ก าหนดนโยบายแลว น ามาบังคับใชกดขี่ชาวบาน ซึ่งเป็นการท าลายอัตลักษณแของคนทองถิ่น ทั้งทางตรงและ
ทางออม ตอสังคม วิถีชีวิตชุมชน และแนวทางการศึกษาของศาสนาอิสลาม 

นอกจากนี้ยังมีผูเขารวมฟใงการเสวนารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยนายซอฮิบ เจริญสุข ตัวแทนจาก
เครือขํายคนไทยพลัดถิ่น กลาวตอวงเสวนาวา รัฐมองแตความมั่นคงของชาติ ไมไดมองถึงความมั่นคงของอาณา
ประชาราษฎรแ เชน เมื่อปี 2548 มีมติคณะรัฐมนตรีใหส ารวจและจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชนที่มีรหัสเลข 0 ใหคน
ไทยพลัดถิ่น แตกลับมีปใญหาการคอรแรัปชั่นในการส ารวจและจัดท าบัตร ตอมาก็มีมติใหยกเลิกการท าบัตรดังกลาว 
ท าใหคนไทยพลัดถิ่นไมมีสิทธิแมกระทั่งการแจงเกิด และการแจงตาย 

นางสาวศุชาวรรณ ประโมงกิจ ตัวแทนจากกลุํมชาติพันธุ์ชาวเล แสดงความคิดเห็นวา ปใญหาของกลุม
ชาวเลคือ ปใญหาที่อยูอาศัยและที่ท ากินในพื้นที่ท่ีทางภาครัฐประกาศเป็นอุทยาน และพ้ืนที่ที่นายทุนเขาไปท ารีสอรแท 
บานพักตากอากาศ แลวออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินที่ชาวเลอาศัยอยูเดิม แมกระทั่งสุสานฝใงศพยังออกเอกสารสิทธิ์ได 
จนตอนนี้ชาวเลที่เกาะหลีเปฺะ จังหวัดสตูล ตองฝใงศพใตถุนบาน 



๒๙ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ขณะที่นายประยงค์ กงไกรจักร ตัวแทนจากเครือขํายป่าเขาและสิทธิชุมชน แสดงความเห็นวา ผลจาก
เหตุการณแภัยพิบัติที่ผานมาในภาคใต ท าใหเกิดปใญหาการโยกยายที่อยูอาศัยและที่ท ากิน บางก็ถูกไลออกจากที่อยู
อาศัยและที่ท ากิน โดยรัฐอางวาเป็นที่ดินของรัฐ หรือมีคนอางเอกสารสิทธิ์วา ที่ดินตรงนั้นตรงนี้เป็นของตน 

นายมัครอบี บือราเฮง ตัวแทนจากเครือขํายชุมชนศรัทธา กลาวในวงเสวนาวา ขณะนี้สิทธิในการศึกษา
พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูประวัติศาสตรแปใตตานีโดนปิดตาย ไมสามารถแสดงออกได ใครที่อยากเรียนรูประวัติศาสตรแ
ปใตตานี ตองไปเรียนที่ประเทศมาเลเซีย แมแตการน าเสนอรายงานทางวิชาการสักชิ้นก็กลัวจะถูกมองวา เป็นแนว
รวมของขบวนการกอความไมสงบ 

โดยภาพรวมการรวมกันเป็นกลุม เครือขาย ในแตละเรื่องราวของตัวแทนนั้น มีสิ่งที่นาสนใจคือ แตละ
ศาสนาท าดวยกัน ไมไดแยกสวน ใชการอยูรวมกันบนความตางของศาสนาและวิถีชีวิต และสิ่งส าคัญที่สุดคือตอง
มองเห็นศักดิศ์รีของความเป็นมนุษยแ คนตัวเล็กตัวนอยเหลานี้ไดสะทอนความทุกขแยากที่เกิดมาอยางตอเนื่องจากการ
มองเรื่อง “ความเป็นอ่ืน” หรือลักษณะของความเป็นชายขอบภายใตพ้ืนที่ ดวยการท าใหเป็นชายขอบมากขึ้น เทื่อ
รัฐไมไดมองการเกิด การรักษาพยาบาล และการตาย วาเป็นกสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ทุกคนควรจะไดรับอยางเทาเทียมกัน 

ดวยเหตุนี้สิ่งที่ตองมองรวมกันถึงแนวทางในการหาทางออกเรื่องการมองเห็นศักดิ์ศรีคนวาเทาเทียมกัน จึง
ตองมองควบคูกับการสรางการศึกษาท่ีสอดคลองกับคนในพ้ืนที่ การเตรียมความพรอมในการเขาสูการเป็นประชาคม
อาเซียน รวมทั้งมองใหเห็นถึงทางเลือกในการแกไขสิ่งที่สวนทางกันระหวางความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของอ
นาประชาราษฎรแ ซึ่งโจทยแเหลานี้ตองทบทวนและหาค าตอบกันตอไป ไมเพียงแตในเวทีนี้ แตยังตองสงสัญญาณให
สะเทือนถึงการก าหนดนโยบายรัฐในอนาคตดวย  
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ลานวัฒนธรรม ดนตรี กวี คีตศิลป ์
กิจกรรมการแสดงและเลีย้งรับรอง 
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สรุปภาพรวมกิจกรรมการแสดงลานวัฒนธรรม  
 

 กิจกรรมลานวัฒนธรรม 

 -การแสดงกุมปใงของโรงเรียนบานกรือซอ อ าเภอแวง จังหวัดนราธิวาส เครือขายโรงเรียนตักวา 

 -การแสดงดิเกฮูลู เครือขายเยาวชนบานควนบอทอง อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  
 เครือขายอิควะฮแ ปอรแตาเนียน สโตย จังหวัดสตูล 

 -ขับรองบทเพลงสังคมใหมโดยคุณแวฮามะ  หะยีสุหลง เครือขายชุมชนศรัทธา 

 -การแสดงดิเกฮูลู เครือขายเยาวชนชุมชนศรัทธา 

 -การแสดงดนตรีภาคอีสานจังหวัดยโสธร เครือขายการศึกษา ฯ 

 -ขับรองบทเพลงจากเครือขายคนไทยพลัดถิ่น 

 -การแสดงร็องแง็ง จากเครือขายวัฒนธรรมชาวเลจังหวัดภูเก็ต 

 -การแสดงดนตรี “วงใตสวรรคแ” 

 -การอานบทกวี โดย  
 สถาพร ศรีสัจจัง (พนม นันทพฤกษแ) 
 จรญู หยูทอง (รูญ ระโนด) 
 พิเชฐ แสงทอง 

 โสพล อักษรเนียม 
 -การแสดงดนตรี “วงโครมคราม” 

 การแสดงควงไฟ 
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สถาพร ศรีสัจจัง(พนม นันทพฤกษ์) 
 

เสียงปลุก 

ไกขันกี่ครั้งจึงฟูาแจง 

จึงแสงสวางสาดสอง ทอแทงคืนมืดด า 

คืนมืดด าท่ียืดยาวนานเนิ่น 

คืนทึบทึมที่ทาบทาใหบอดใบไมเห็นหน 

ไมเห็นหนู-จึงไมเห็นเหตุแหงเภทภัยที่โรยปิดแผนดิน 

หรือฝูงไกโตงลวนตายสิ้นเพราะโรคระบาดใหญ 
โรคระบาดที่มีมือลึกลับมาโปรยหวานราดแผนดินแม 

โรคลึกลับที่ลามระบาดลงคลุมทาบหัวใจคน 

คืนค่ านี้ที่เมืองชายแดนจึงเหมือนเพียงสามารถยินเสียงขานปลุกจากฝูงไกปุา 

เสียงไกเถื่อนที่กองกัมปนาทมาแตยอดสูงดงลึกแหงเทือกบูโด 

หรือลามถึงสันกาลาคีรีโนนแลว ? 

วังเวง วังเวง วังเวง , 
โอ-แผนดินแหงเมืองชายแดนใต 

 

ยังผานไมถึงเชาแจงฟูาสาง, 

ภูติปีศาจจึงยึดครองแผนดินเป็นลานลา- 

บัญชาสาวกแสยะเขี้ยวกูกรีดเสียงหลอกหลอน 

ไรวี่แววนกคูกออกขันอวดเสียงตอคู 
มีเพียงนกพิทิดโฉบปีกทาบเงาหวีดรอง 

บานนี้บานไหนที่ชายแดนแผนดินใตจึงมีเพียงคืนค่ าวังเวงมืดด า 

ด ามืดท้ังเรือกสวนไรนาและหัวใจคน 

จริงหรือ-ที่ลูกหลานแหงแผนดินนี้ลวนยอมจ านน? 
 

ใครหนอนั่น-กูขานเสียงปลุกแทรกความวังเวงมืดด าขึ้นแลว 

เสียงอาซานเรียกละหมาดกองมาแตมัสยิด 

ระฆังขานเรียกเสียงสวดพระปริตรขับไลผีราย 

กลองใหญทุกสุเหราผสานกรือโต฿ะกระหน่ ารัว ขึ้นพรั่งพรอม 

กระหึ่มฟูาสะเทือนดินเป็นเสียงปลุก 

เรียกหาเชาแจมจาเจิดแสงอาทิตยแทอตอง 

ไลผองปี่ศาจหายไปคามือ………. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

พนม นันทพฤกษแ  เพ่ืองานเสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 12 กันยแฯ 2554 
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ลูกนกบนทางแยก : พิเชฐ แสงทอง 

จะเลี้ยวไปทางใดก็ไหวหวาด             เพ่ือนรวมชาติของฉัน 
จะร่ าไหรองหาน้ าตาก็ตัน                  จักผานวันรอนรายไดอยางไร 
เพ่ือนลวนราวลูกนกกะปลกกะเปลี้ย     เพียงลมเลียปีกสองก็รองไห 
แคแดดแรงออนลาก็ระอาใจ               แคเมฆครึ้มก็สิ่นใสในดวงตา 
ถึงทางแยกแปลกเปลี่ยวและเรี้ยวรก     ทิ้งดวง! ตะวันตก สะทกผวา 
ไดโปรด! อยาผานเลย เอเยเวลา          อยาผานมาอีกเลย เอยตะวัน 
จะนอนอิงนิ่งแนบอยูนานนาน              หลับอยูในละหานล าธารฝใน 
ชื่นอยูในแสงเสี้ยวโคมเคียวจันทรแ        ขมคอก็กลืนกลั้นดวยฝในดี 
ทุกทุกทางที่แยกคือแตกราว              ผานพนครูคราวก็กาวหนี 
จุดหนึ่ง...จากนอยคอยคอยทวี           ทบจนสองสามสี่ไมมีวาย 
 
สรรเลือกสักแยกก็แตกหัก                 จิตภักดิ์ใจปองตองซื้อขาย 
อุดมคติขากขม โอ...งมงาย               จะเลี้ยวซายเลี้ยวขวา ละลาละลัง 
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เราตํางอยูํในแนวซุํมยิงและพื้นที่สังหาร 

                                                จรูญ หยูทอง 

๑. มาตุภูมิของขาฯ 
นานแลวที่รัตติกาลคลี่คลุมถึงเที่ยงวัน 
ทิวาหรือราตรีมิตางกัน 
ความเหงารางวังเวงครอบครองทุกหยอมหญา 
และซอกหลืบของหัวใจ 
แมมีผูคนเคลื่อนไหวอยูวุนวาย 

๒. เพ่ือนรวมชาติของขาฯ 
เราจะฝากชีวิตและชะตากรรมไวกับใคร 
นักวิชาการนักวิชาโกง 
กวี/นักเขียนที่แหกตาลวงโลก 
นักการเมืองตะกละตะกราม 
ขาราชการสอพลอตอแหล 
มหาวิทยาลัยที่ไรจุดยืน 
ไมมีพ้ืนที่ส าหรับสาธารณะ 

๓. ผูรวมชะตากรรมของขาฯ 
ตลาดนัดสงครามคับค่ัง  คึกคัก 
สินคาแหงความตายหลากหลายรูปแบบ 
มีมาใหมทุกเที่ยวเมลแ 
หลายวันนัดมาแลว…ตลาดนัดยังไมวาย 
คนเทานั้นที่วอดวาย 

๔.  แผนดินของขาฯ 
ทุกตารางวาอยูในแนวซุมยิง 
ทุกตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่สังหาร 
ความตายถูกหยิบยื่น 
จากมือลึกลับ 
สูเหยื่อผูไรเดียงสา 
บริสุทธิ์ 

๕.  พ่ีนองของขาฯ 
สงครามไมมีทีทาวาจะสงบ 



๓๕ 
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อยาเพิ่งนับศพคนกลาและคนขลาด 
นี่มิใชศพสุดทายอยางแนนอน 
จนกวาจะเหลือคนสุดทายของเผาพันธุแ 

๖.  ประเทศของขาฯ 
แพศยาก ากลองดวงใจของผูน า 
นักวิชาการขายตัวและทรยศตอประชาชน 
กวี/นักเขียน/ศิลปินขายวิญญาณแลกผลประโยชนแ 
นักรบคุมผับ 
ผูพิทักษแสันติราษฎรแคุมบอน ซอง 
นักปกครองสอพลอไมมีกระดูกสันหลัง 
นักการเมืองทุจริตคอรแรัปชั่น 
ปใญญาชนจนปใญญาดักดาน 
นักพรตนักบวชอลัชชีปราชิก 

๗.  รองไหเถอะแผนดินที่รัก 
คนดีของเรามีเพียงสองพวก 
พวกหนึ่งตายไปหมดแลว 
อีกพวกหนึ่งยังไมมาเกิด 
พวกเราวันนี้มีเพียงสองกลุม 
กลุมหนึ่งถึงตายไปแลวก็เหมือนยังมีชีวิตอยู 
อีกกลุมหนึ่งถึงมีชีวิตอยูก็เหมือนตายไปแลว 
มีชีวิตอยูหรือตายไปแลวในความทรงจ าของเพ่ือนมนุษยแ 

๘.  กัลยาณมิตรของขาฯ 
เราตางเกิดและตายไดหนเดียวเทากัน 
แตกตางกันก็เพียงแตวา 
ชวงระหวางวันเกิดกับวันตาย 
ที่ใครจะเลือกอยูเลือกเป็นเชนไร 
ตายไปแลวก็เหมือนยังมีชีวิตอยู 
หรือมีชีวิตอยูก็เหมือนตายไปแลว 
    
‘รูญ  ระโนด 
อานในงานชุมนุม “ชุมคน  ชุมชน”  ครั้งที่  3  เสียงจากผูไรสิทธิ์ 
ณ  มหาวิทยาลัยทักษิณ  สงขลา  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๔   
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   ไปปัตตานี : สงครามที่หน๎าประตู 

โสพล อักษรเนียม 

ผมจะไปปใตตานี     ไปพบปะเพ่ือนกวี เพื่อนนักเขียน 
ที่นั่น – มหาสถานการเลาเรียน    เพ่ือนผมจัดแลกเปลี่ยนวรรณกรรม 
ในนามของกวีที่รักเพ่ือน    แมอิดเอือนรายการแทบรานร่ า 
แตผมก็นอมนอบตอบรับค า    ไปรวมสัมมนาประสากวี 
เพ่ือนผมบอก – เรานักเขียน เรากวี มีภาระ  รวมคนหาสัจจะในพ้ืนที่ 
สถานการณแรอนรายมาหลายปี    เราตองชวยคลายคลี่สถานการณแ 
ผมคิด – ไปปใตตานีก็ดีเหมือนกัน   ขาวรายวันกรอกหูอยูรอบดาน 
อยางนอยๆไปรูฟใงสังเกตการณแ    อาจจดจารเป็นบทกวีที่รูจริง 

 
หลังการตัดสินใจไปเยือนเยี่ยม    ผมจัดเตรียมกระเปาส ารับ ทุกสรรพสิ่ง 
แตจูๆเสียงแปร฿ดปร฿าดเหมือนกราดยิง   ก็ท าผมแทบลมกลิ้งที่หนาประตู 
"จะไปไหน ไปตานี ไปท าไม อันตรายรูมั๊ย" เมียผมถาม แลวก็เปลงเสียงหามในบัดครู 
“ไมใหไป! ไปไมได!" เธอพรั่งพรู    ผมถึงกับขนลุกซูในบัดดล 
ผมพยายามท าใจใหสงบ    ขอรองเมีย(ที่เคารพ)หลายๆหน 
แตเธอยังยืนกรานอยางทานทน    ไมยอมฟใงเหตุผลของผมเลย 
อะไรๆเธอก็อางอันตราย    แมผมจะอธิบายอยางเปิดเผย 
แตค าตอบขออางก็หมางเมย    ท าเอาผมเอ้ือนเอยสุดทนทาน 
จึงตะเบ็งเสียงใสหนาวาจาสิทธิ์    (แตเธอไมกลัวสักนิดยิ่งพิษพลาน) 
กลับตะคอกรอนรายใหปลายบาน   จนผมแทบลมคลานกับเสียงปืน 
แตก็ยังพยายามท านิ่งๆ    พูดความจริงใหเธอฟใงอยางแข็งขืน 
เธอก็ยังประกาศชัดอยางหยัดยืน   จนฟูาฝนด าทะมืนขึ้นทันควัน 
ผมเหลืออดจะพูดจาประสามนุษยแ   จึงดุดาเป็นชุดๆ (อยางปากสั่น) 
เธอตะลึงกับหยาบชาสารพัน    แลวน้ าตาก็เกินกลั้นจะรวงราย 
ผมคิด – อะไรวะ เพียงแคนี้     มารยา ทุกๆทีทีแ่พพาย 
ปิดประดังปใง ! แทบพังทลาย    จบเรื่องรายรายเรื่องเมืองตานี 
(ปิดประตูดังปใง ! แทบพังทลาย    ยังไมรูตนสาย ปลายเรื่อง เมืองตานี) 
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บรรยายพิเศษ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 
  “พลังชุมชน – พลังผู๎ไร๎สิทธิ กับการสร๎างการเปลี่ยนแปลงจากข๎างลําง” 
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สรุปภาพรวมกิจกรรมบรรยายพิเศษ “พลังชุมชน – พลังผู๎ไร๎สิทธิ กับการสร๎างการเปลี่ยนแปลงจาก

ข๎างลําง”   โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์  
 
เรียนทานอาจารยแและแขกผูมีเกียรติทุกทาน ผมดีใจที่ไดมีโอกาสมาพูดคุยในวันนี้ ผมไดมีโอกาสท างาน

รวมกับพ่ีนองผูไรสิทธิทางภาคเหนือมาชาวงเวลาหนึ่ง และมารวมงานกับมูลนิธิชุมชนไทอยูชวงเวลาหนึ่งเหมือนกัน  
ก็ถือวาเราอยากจะคุยกัน วาเราคิดอยางไรกับอนาคตของเรา ประเด็นแรกที่ผมอยากจะคุยก็คือ ผมดีใจที่ไดคุยกับ
อาจารยแบางทานของมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ไดคิดวาจะวางฐานของการวิจัย การคนควาของมหาวิทยาลัยทักษิณ ให
เป็นตัวเชื่อมระหวางพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษากับชุมชน ซึ่งผมคิดวาเป็นสิ่งที่มีคา และมหาวิทยาลัยทุกแหงยัง ไมไดคิด
กันในเรื่องนี้   การมาพูดในมหาวิทยาลัยที่ก าลังวางเปูาหมายที่ส าคัญอยางนี้ ผมถือวาเป็นสิ่งที่ส าคัญอยางมาก  

อยากจะเรียนเริ่มตนวา  แมวาเราจะพูดถึงเรื่องของคนไรสิทธิ เสียงของผูไมมีเสียง แตก็มีการเปลี่ยนแปลง
ในตัวผูใชสิทธิในสังคมไทยไมนอยเลยทีเดียวในชวง 10 ปีที่ผานมา เราจะพบวาเสียงจากผูไรสิทธิไดรับการฟใงมากขึ้น 
ไมใชเพราะสังคมไดยินเอง เสียงของผูไรสิทธินี้ ไดรับการฟใง ไดรับการยอมรับมากขึ้น ไมใชวาอยูดีดีสังคมอยากจะฟใง 
หากเป็นเพราะวาเสียงของผูไรสิทธิ เป็นเสียงแหงความชอบธรรมในการที่จะอยูรวมกันในสังคมไดอยางเทาเทียมกัน 
ผมคิดวาเสียงของความชอบธรรมอันนี้ มันเป็นเงื่อนไขจ าเป็นที่จะตองไดรับการรับฟใง  เราจะพบวาจาก 20 ปีกอน
จนถึงวันนี้ เสียงของพวกเราดังข้ึน  เพ่ือที่จะท าใหเกิดความชอบธรรม เพ่ือน าไปสูการแกไขปใญหาการลดคุณคาของ
ความเป็นมนุษยแที่เกิดขึ้น  พ่ีนองในสามจังหวัดชายแดนภาคใตคงรับรูอยูถึงการลดคุณคาความเป็นมนุษยแที่กระทบ
พวกเรามาตลอด ตั้งแตปี 2540 กวาๆเป็นตนมา ผมคอดวาในวันนี้เสียงนี้จะตองดังมากขึ้น เพ่ือท าใหเกิดการจัดการ
ตางๆ ที่ดีมากขึ้น ผมอยากจะคุยในสามประเด็นดวยกันในวันนี้ ประเด็นแรกคือ บทสรุปจากการน าความคิดจากการ
ประชุมสัมมนา ในวันที่ 12 และ วันที่ 13 อยากจะดูวาถาเราสรุปออกมาเราจะเห็นอะไรบาง ถาผมสังเคราะหแ
ภาพรวมที่เราน าเสนอมา มันจะเป็นอยางไร เพ่ือที่จะชี้ใหเห็นวา เสียงจากคนไรสิทธิดังขึ้น  สวนสุดทายผมจะพูดถึง
เรื่องพลังชุมชน ที่พวกเราไดมีสวนสรางขึ้นมา  

บทสรุปของการน าเสนอความคิดในงานสัมมนาที่เป็น paper ทั้งหมด ผมอาจจะอางอิงในบางเรื่อง ไมได
อางอิงในบางเรื่อง แตอานทั้งหมดแลว 2 รอบ นั่งคิดกับงานทั้งหมดหลายชั่วโมง ผมคิดวาสิ่งหนึ่งที่เป็นการน าเสนอ
ปรากฏการณแและน าเสนอความคิดในงานทั้งหมดก็คือวา เราไดพูดถึงความหลากหลายของการตอสูและการตอรอง
ในชีวิตทางสังคม ผมคิดวาตรงนี้ส าคัญ ถาหากชีวิตของผูไรสิทธิ ของคนชายขอบที่ถูกกลไกทุนและรัฐเบียดขับไปอยู
ชายขอบ หากไมตอสูและตอรอง เสียงของเราก็จะไมไดยิน  ความหลากหลายของการตอสูและการตอรองในชีวิต
ทางสังคมนี้ส าคัญในทุกมิติ เราจะพบงานชิ้นหนึ่งที่พูดถึงบทบาททางเพศ  โดยเนนใหเห็นถึงผูหญิงกับความกลัว ตรง
นี้ส าคัญ ในทุกรัฐ ทุกสังคม อ านาจรัฐมักจะใชความกลัวเป็นเครื่องก ากับคน ความกลัวจะท าใหเราสยบยอมตอ
อ านาจที่ไมเป็นธรรม  ในขณะเดียวกันการตอสูกับความกลัวที่ปรากฏอยูในภาคใต  โดยเฉพาะผูหญิงมีสวนตอสูกับ
ความกลัวอยางมากที่เดียว การตอสูกับความกลัว ปรากฏทั้งในชีวิตประจ าวัน รวมถึงปรากฏในวรรณกรรม ใน
วรรณกรรมที่แสดงใหเห็นถึงผูหญิงที่ก าลังพูดถึงขันติธรรม เป็นการตอสูกับความกลัวของมนุษยแในมิติที่เทาเทียมกัน
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อยางชัดเจน นอกจากนั้น เราจะพูดถึงบทบาทของผูหญิงกับโอกาสในการแสวงหาการท างาน ผูหญิงถูกขีดใหอยูใน
บานมานาน  แตในวันนี้ผูหญิงไดออกไปขางนอก ออกไปสรางความเขมแข็งใหกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น การตอสู 
ตอรองในชีวิตทางเพศ ก็เป็นเรื่องส าคัญ เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ นอกจากประเด็นการตอสูตอรองในชีวิต ในสังคมเรื่อง
บทบาททางเพศแลว ในผลงานวิชาการท้ังหมดยังเป็นการสรางความเขาใจใหมขึ้นมา หัวใจส าคัญของการอยูรวมกัน
อยางเสมอภาค สงบ และสันติ คือการสรางความเขาใจซึ่งกันและกัน  งานจ านวนมากไดพยายามพูดถึงการสราง
ความเขาใจใหม  ความเขาใจใหมที่ท าใหเราสามารถมองเห็นเพ่ือนชัดขึ้น ชนชั้นกลางในกรุงเทพ ก็จะมองพ่ีนองทาง
ภาคใต พี่นองมุสลิมชัดเจนขึ้น เขาใจขึ้น งานเหลานี้เชน โรงเรียนวิถีอิสลาม พ้ืนที่ทางศาสนาของปอเนาะดาแล หรือ
ชุมชนตักวา อันนี้คือการสรางความหลากหลาย ของการตอสู ตอรอง ในชีวิตทางสังคม ดวยการท าใหเกิดความหมาย
ใหม โดยความเขาใจใหมขึ้นมา ถาหากเราปราศจากความเขาใจซึ่งกันและกัน มันไมมีทางออกใหกับการแกไขปใญหา 
นอกจากนั้นแลว ในบทสรุปส าหรับการน าเสนอ พบวามีความพยายามแสวงหาการแกไขปใญหาที่เผชิญอยูในหลาย
มิติดวยกัน 

มิติแรกที่เห็นไดชัดคือการยกตัวอยาง ของไมโครเครดิตขึ้นมา ในเรื่องการรับจ าน าของมาเลเซีย ไมโคร
เครดิตเป็นหนทางท่ีส าคัญมากๆ ส าหรับผูที่ไมสามารถเขาถึงแหลงทุนที่เป็นทางการของรัฐได  การเขาถึงแหลงทุนที่
เป็นทางการของรัฐจะขัดหลักการทางศาสนา ดังนั้นสิ่งที่เราพูดถึงไมโครเครดิตในหลายรูปแบบก็คือการเปิดชองทาง
ในการที่จะเขาถึงแหลงทุน หรือปรับตัวกับแหลงทุนได นักเศรษฐศาสตรแตางประเทศ ไดเสนอการมีธนาคารขึ้นมา ที่
ท าใหคนตัวเล็กตัวนอย สามารถสัมพันธแอยูกับสิ่งที่เรา in code ไว ไดอยางไมผิดหลักการทางศาสนา เพราะฉะนั้น 
ตัวไมโครเครดิตเอง ก็เป็นการน าเสนอการแกไขปใญหาในปใจจุบันที่เผชิญอยูไดอยางแหลมคม  นอกจากนั้นเป็นเป็น
ตัวอยางของการศึกษาคนไทยในรัฐเคดะหแ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งกลุมคนไทยในหลายรัฐของมาเลเซีย ไดรับการปฏิบัติ
อยางไร การตอสูตอรองของคนไทยในมาเลเซียเองที่ถูกท าใหขยับชนชั้น จากชนชั้นสองขึ้นมา ใหไดรับการดูแลมาก
ขึ้น ก็เป็นตัวอยางอันหนึ่งในการแสวงหาแนวทางในการแกไขปใญหาของเรา  

นอกจากนั้นยังมีการน าเสนอแนวทางในการแกไขปใญหาที่ดิน ซึ่งเป็นปใญหารวมของพวกเราจ านวนมาก 
รวมทั้งในเครือขายชุมชนศรัทธา รวมทั้งสุดทายปใญหาในชีวิตประจ าวันของชุมชน เชนการเก็บขยะ เราจะพบวา 
แนวทางการแกไขปใญหาที่เผชิญ ถูกน าเสนออยางเป็นระบบมากขึ้น เราจะพบวาการน าเสนอตั้งแตแรก ก็คือการ
น าเสนอการตอรองชีวิตทางสังคม การสรางความเขาใจใหม หรือการแสวงหาแนวทางนี้ ลวนแลวเป็นสิ่งที่ท าใหคน
ทั้งหมดเห็นเราชัดขึ้น และในขณะเดียวกัน เราก็มีโอกาสเห็นคนอ่ืนชัดขึ้นเชนเดียวกัน 

นอกจากการน าเสนอสวนที่เป็นแนวทางที่เป็นสวนปฏิบัติการของเรา สิ่งส าคัญอีกอันหนึ่งก็คือ บทสรุปที่
บอกวามันมีปฏิบัติการตอเสียงผูไรเสียงที่ดังมากขึ้น หลังจากเสียงพวกเราดังมากขึ้น ไมมีใครอยูเฉยได ไมมีใคร
ปฏิเสธเสียงแหงความชอบธรรมได ดังนั้นเราจะเห็นวาในชวงเวลา5 ปีที่ผานมา มีปฏิบัติการในการมองพวกเราที่ชัด
ขึ้น ผมไดคุยในหองเล็กเมื่อวานส าหรับประเด็นนี้ก็คือวา มันมีความเปลี่ยนแปลงในการคืนความยุติธรรมใหกับชุมชน
มากขึ้น ใน paper ของคนท่ีท างานในเรื่องนี้ชี้ใหเห็นวาองคแกรของรัฐเองตระหนักดีในชวงหลัง หลังจากฟใงเสียงของ
พวกเราแลว ตระหนักวาความอยุติธรรมที่มันอยูในพื้นท่ีมันลึกซึ้งมาก ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะปรับตัว คืนความ
ยุติธรรมใหกับชุมชนในหลายมิติดวยกัน ไมวาจะเป็นเกี่ยวกับการดึงเอาสภาชุมชนขึ้นมา หรือการสรางนิติธรรมใน
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ระดับต าบล อันนี้คือกระบวนการที่คืนความยุติธรรมใหกับชุมชน ส าเร็จไมส าเร็จเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะตองดู นี่คือ
สวนที่เขายอมรับตอเสียงแหงความชอบธรรม พรอมกันนั้นเอง ปฏิบัติการตอเสียงของผูไรสิทธิ์เพ่ือแสวงหาทางออก
ใหสังคมมีอยูมาก มีหลากหลายขึ้น paper ฉบับหนึ่งพูดถึงเรื่องที่เราจะสรางความเชื่อมั่นระหวางกันมากขึ้น แมวา
ใน Paper ไมไดกลาวถึงความเชื่อมั่นทางสังคม แตผมเชื่อวาผูน าเสนอ paper มีความเชื่อมั่นทางสังคม เราอาจจะ
พูดไดวา ถาหากปราศจากความเชื่อมั่นทางสังคมแลว ระหวางมนุษยแกับมนุษยแมีปใญหามากมาย แตหากมนุษยแกับ
มนุษยแเชื่อม่ันกันแลวแนวทางการแกปใญหามีสูงขึ้น และขณะเดียวกัน ความเชื่อมั่นนี้ ยอมไมใชแตระหวางมนุษยแหนึ่ง
คนกับมนุษยแหนึ่งคน แตหมายถึงมนุษยแกับสังคมโดยรวม ซึ่งจะตองมีความเชื่อมั่นกันและกัน บนความเชื่อมั่นอันนี้
เองจะเป็นแนวทางที่จะท าใหเราแกไขปใญหาในอนาคตได  
 

นอกจากนั้น ใน paper อันหนึ่งไดสะทอนมุมมองที่นาสนใจ มีคนไดพูดถึงวา แมกระทั่งหนวยงานที่คอนขาง
แข็งตัว ไมคอยไดคิดอะไรมากนัก ในชวงหลังเองก็ไดเริ่มปรับตัวที่จะเขาใจปใญหามากขึ้น ในpaperชิ้นหนึ่งพูดถึง
กองทัพ การแสดงความคิดในหนังสือ เสนาธิปใตธแ วากองทัพเริ่มมองปใญหาจากผูกอการรายมาสูความอยุติธรรม การ
มองแบบนี้ไดไดเกิดขึ้นลอยๆ แตเกิดขึ้นทามกลางการปฏิบัติการของเราที่เสียงของพวกเราดังขึ้น รวมทั้งพยายาม
การน าเสนอกรอบความคิดทางสังคมศาสตรแที่เห็นปใญหาของภาคใตไดชัดเจนขึ้น รวมทั้งมี paper ที่พูดถึงวาใน
กระบวนการการตอสูตอรองจากคนหลายๆฝุาย มีการตอสูตอรองจากหลายๆฝุาย ซึ่งน าไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ลึก
ของสังคม คือการเขาไปสูความทรงจ า การตอสูตอรองหรือมีการเสนอความทรงจ าในหลายรูปแบบ เพ่ือที่จะท าให
ความทรงจ านั้นเปลี่ยนไปเป็นประวัติศาสตรแรวมกัน เพ่ือที่จะท าใหเราอยูรวมกันไดอยางสมบูรณแมากยิ่งขึ้น เพ่ือความ
สงบสุขมากยิ่งข้ึน นี่ คือความรูใหมที่เกิดขึ้นในสองวันที่ผานมา 

ถาหากจะสรุป สังเคราะหแจากงานที่ท ากันมา ผมคิดวามันมีปรากฏการณแที่ส าคัญทีเกิดขึ้น ผมมองวา
กระบวนการณแที่จะท าใหเสียงของผูไรเสียงไดรีบการไดยิน สิ่งแรกก็คือพวกเราไดสรางอุดมคติของชีวิตและชุมชน
ขึ้นมา ผมคิดวาตรงนี้เป็นหัวใจ งานที่ส าคัญชิ้นหนึ่ง คือการสรางชุมชนศรัทธา หรือการสรางอุดมคติที่มันสูงกวา
ชีวิตประจ าวัน ผมใชวาการสรางอุดมคติของชีวิตและของชุมชน เป็นปรากฏการณแใหม ในสังคมไทยเราเหินหางกับ
การสรางภาพอุดมคติชุดหนึ่ง ภาพอุดมคติที่สรางขึ้นมาของชุมชนนี้จะเป็นภาพทีเกิดการรอยรัดของคนขางลาง 
เพ่ือใหบรรลุอุดมคติชุดนี้ได อยาลืมวาในสังคมทุกสังคม มีความอิจฉาริษยาสวนตัวอยูเสมอ ไมวาที่ไหน ใน
มหาวิทยาลัย ในชุมชน ในหมูบาน หรือในที่อ่ืนๆ ความอิจฉาริษยาในสวนตัวของสังคมไทยมักจะเป็นตัวท าลายกลุม
เสมอ เพราะหากเราไมมีอุดมคติก ากับไวความอิจฉาริษยาในสวนตัว มันจะท าใหทั้งหมดตอสูระหวางบุคคลและไม
สามารถท าใหเราบรรลุอะไรได ในสังคมไทยไดสูญเสียอุดมคติของกลุมแบบนี้ไป สิ่งที่พวกเราท า เป็นสิ่งที่ส าคัญ
มากๆ เพราะไดไดรื้อฟ้ืน ไดดึงภาพของอุดมคติที่มันใหญเกินกวาอ่ืนๆ และอุดมคตินี้มันก็จะกดทับหรือท าใหการ
อิจฉาริษยาสวนตัวนี้ ไมมีผลกระทบของการท างานของกลุมนี้ คิดวาเป็นสิ่งส าคัญ เวลาเราพูดถึงชุมชนตักวา ไมใช
เพียงแคชุมชนตักวา ทันทีที่คุณใชค าสาศรัทธา มันถึงวาเราก าลังขยับอะไรที่มันเหนือกวาผลประโยชนแสวนบุคคลขึ้น
ไป กระบวนการเหลานี้มันจะดึงเอาพลังของปใจเจกชน อุทิศใหกับสวนรวมตรงนี้  
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ผมขอยกตัวอยางสังคมที่ผมคุนเคย อยางญี่ปุุน เวลาเราพูดถึงกลุมของญี่ปุุน จะเป็นกลุมที่มีความเหนี่ยว
แนนมาก แมวานาย ก กับนาย ข ทะเลาะกัน เกลียดขี้หนากันไมวาเรื่องอะไรก็ตาม แตวาการเกลียดขี้หนากันของ
สองคนนี้จะลดลงหรือถูกกดทับไมใหแสดง เพราะเขามีอุดมคติการบรรลุผลส าเร็จของกลุม ไมวากลุมจะไมรูวาการ
บรรลุคืออะไร อันนี้ส าคัญ อยากใหพวกเราไดคิดวาเราไดสรางสรรคแสิ่งที่ส าคัญมากๆในสังคม การสรางที่ผมเรียกวา
อุดมคติของกลุมขึ้นมา  

ถาอาน paper ทั้งหมด เราจะพบวาลักษณะแบบนี้ กระจัดกระจายอยูในทุก paper ไมวาจะเป็นบทบาท
ของผูหญิง บทบาทของโรงเรียนวิถีอิสลาม หรือชุมชนตักวา การสรางอุดมคติของชีวิตและชุมชนที่ลอยอยูเหนือ
ความขัดแยงระหวางบุคคลนี้ จะเป็นเปูาหมายส าคัญท่ีจะผลักดันทั้งชุมชนเดินไปได 

กรณีชุมชนศรัทธาที่พูดถึงสี่เสาหลัก ครั้งหนึ่งอาจจะอิจฉา ทะเลาะกัน หรือหมั่นไส หรือรูสึกวาบทบาท
แยกกัน แตทันทีที่สี่เสาหลักมารวมกัน และคิดถึงชุมชนศรัทธาขั้นมา ทั้งสี่เสาหลัก ไดสรางสรรคแในสิ่งที่กดทับเรื่อง
สวนตัวลงไป การสรางอุดมคติของชีวิตและชุมชนแบบนี้ จะน าไปสูการแกไขปใญหาตางๆดวยตัวเอง และชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น แตละคนเริ่มที่จะไมเพิกเฉยตอปใญหา ไมวาจะเป็นปใญหาบานเมือง ปใญหาศาสนา ปใญหาอ่ืนๆ เราทั้งหมดก็จะ
ไดมีสวนรวมกัน และที่ส าคัญมันท าใหเราบรรลุเปูาหมายของชีวิตและชุมชน นักเรียนที่รองเพลงชีวิตของลูกก าพรา 
ผมคิดวาในเพลงก็มีเปูาหมายในชีวิตและชุมชนอยู ซึ่งสามารถบรรลุไดดวยตัวเรา แตเราประสานกันเป็นชุมชน 
ขณะเดียวกันสังคมเปลี่ยนความหมายจากการเป็นชุมชนธรรมดา ในสังคมไทยเราจะนึกถึงความเป็นชุมชนในแงที่วา
เราทั้งหมดสัมพันธแกัน แนบแนนกัน รักกัน เราเขาใจชุมชนในความหมายนี้เทานั้น ซึ่งชุมชนในความหมายนี้ ความรัก 
ความเอ้ือเฟ้ือ หรืออ่ืนๆ มันมีวันเสื่อมสลาย หรือถูกกระทบไดงาย ถาเรานึกถึงกลุม วัฒนธรรมชุมชน เราจะนึกถึง
ความรักกัน ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผกัน เราไมไดปฏิเสธวาเป็นสิ่งที่ไมถูกตอง แตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะถูกกระทบไดโดยงาย
จากการแสวงหาผลประโยชนแสวนตัว ในภาคเหนือเอง ทันทีที่ระบบทุนเขามา เราเองก็จะพบวา สมบัติของชุมชน ถูก
ท าใหพังทลายไปทันที ดังนั้นสิ่งที่พวกเราก าลังคิดกันอยูตอนนี้ก็คือวามันจะท าใหเปลี่ยนความหมายจากชุมชนปกติที่
มีความรัก ความเอ้ืออาทรกัน เป็นชุมชนที่มีความศรัทธารวมกัน ในการจัดการตรงนี้ ผมคิดวา นาจะถอดออกมาเป็น
โมเดล สามารถสรุปออกมาวา เราจะสรางโมเดลเหลานี้ เพื่อท าใหเกิดการเรียนรูรวมกันอยางไร  

การสรางอุดมคติของชีวิตและชุมชน ยอมทาทายทุกวิธีคิด นี่คือเสียงของผูไรเสียงที่ไมไดเกิดขึ้นบนฐานของ
ปใจเจก แตบนฐานของชุมชน และมันท าใหเกิดความทาทายวาคุณจะอยูรวมกับเขา คุณจะตองเดินตามชุมชนที่หนัก
แนนแบบนี้ จึงไมแปลกใจเลยที่ชุมชนตักวา จะมีคนจ านวนไมนอยที่สนใจ แหลงทุนหลายอยางเห็นวานี่คือทางออก
อีกทางหนึ่งที่ส าคัญ  

การสรางอุดมคติของชีวิตและชุมชนจะชวยท าใหวัยรุนที่อาจจะนึกถึงผลประโยชนแสวนตัว ความสนุก ความ
สะดวกสบายไดทีความตระหนักมากขึ้น ถาหากปราศจากการมีอุดมคติของชีวิตและชุมชน คิดวายากมากๆที่จะดึง
คนกลับมาและเสียสละสวนตัวลงไป การพูดถึงจิตสาธารณะลอยๆโดยไมพูดถึงการมีอุดมคติของชีวิตและชุมชน ไม
สามารถที่จะน าไปสูปฏิบัติการจริงได และอุดมคติของชีวิตและชุมชนนี้จะน าไปสูการสรางสมบัติของชุมชนขึ้นมา 
และการสรางสมบัติของชุมชนขึ้นมานั้น มีนัยยะตอชีวิตทุกชีวิต 
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และนอกจากนั้นแลว การท าใหเสียงของผูไรเสียงใหไดรับการไดยิน ผมคิดวาพวกเราไดแสวงหาอยาง
ตอเนื่อง พวกเราไมไดหยุด การแสวงหาอยางตอเนื่องของการมุงคืนศักยภาพของความเป็นมนุษยแที่เทาเทียมกันใน
การดูแลตัวเองและชุมชน ผมคิดวาการแสวงหาอยางตอเนื่องที่ด าเนินมา ลองผิดลองถูกบาง หรือเคลื่อนไปเรื่อยๆ นี่
คือสิ่งที่ท าใหเสียงของพวกเราไดยิน การเคลื่อนไหว หากเราเคลื่อนไหวปีละครั้ ง ไมมีใครไดยินเราแตความตอเนื่อง
ของสิ่งที่พวกเราคิดมา เป็นสิ่งที่นาสนใจมากๆ  อ านาจใดๆก็ตามไมสามารถหยุดการแสวงหาของมนุษยแได ความ
เปลี่ยนแปลงทั้งหลายในโลกที่เกิดขึ้นลวนเกิดมาจากการแสวงหาอยางตอเนื่องของมนุษยแทั้งสิ้น และการแสวงหา
อยางตอเนื่องจะเป็นการสั่งสมความรู การจัดการตางๆมากข้ึนๆตามไปดวย 

การเปลี่ยนแปลงส าคัญของการเปลงเสียงของผูไรเสียง ผมคิดวามันท าใหระบบคิดของระบบอ านาจเปลี่ยน 
อยางที่ผมเรียนวาการคืนความยุติธรรมในสังคม มีรูปแบบหลายรูปแบบเกิดขึ้น การแสวงหาทางออกใหกับสังคม
เกิดข้ึน ซึ่งการคืนความยุติธรรม การแสวงหาทางออก ทายที่สุดจะน าไปสูการรื้อฟ้ืนและสรางความเชื่อมั่นซึ่งกันและ
กัน หลายคนอาจใชค าวาสมานฉันทแ แตค าวาสมานฉันทแส าหรับผมเอง ผมคิดวามันมีนัยยะที่เหมือนกันมากเกินไป 
ผมคิดวาเรายอมรับความแตกตางกันได เราอยูรวมกันได เราอาจจะไมตองรักกันก็ได แตเราเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่ง
ความหมายเหลานี้มันมากกวาค าวาสมานฉันทแ ผมใชค าวา การเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันท าให
เราคิดไดวา อีกฝุายคาดหมายอะไรกับเรา คิดวามีความพยายามตรงนี้อยู ซึ่งความพยายามตรงนี้ ถาอยูในโครงสร าง
เกามันท าไมได แตแนนอน เราเห็นวามีความพยายามรื้อฟ้ืนและสรางความเชื่อมันซึ่งกันและกันข้ึนมา 

ในขณะเดียวกันมันมีการปรับเปลี่ยนในระดับสังคมมากขึ้น การปรับเปลี่ยนผานการสรางอัตลักษณแใหมโดย
เรื่องเลาตางๆ ไมวาจะเป็นพ่ีนองมุสลิม ไทยพุทธ หรือจีน การปรับเปลี่ยนเรื่องเลาเริ่มมีการประณีประนอมมากขึ้น 
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ไดจัดท าหนังสือ ประวัติศาสตรแปใตตานี เวอรแชั่น ประชาชน เพ่ือท าใหเห็นวาประชาชนชนอยู
รวมกันไดอยางไร อาจารยแรัตติยา แปลจากภาษาไทยเป็นภาษามลายู เนื่องจากเราไมมีทุน จึงจัดท าในรูปแบบ PDF 
เป็นหนังสือที่เราน าไปใหพ่ีนองมุสลิมอาน แลวเคาบอกวาอยากไดประวัติศาสตรแแบบนี้ นี่คือเรื่องเลาที่ชี้ใหเห็นวา 
เราจะสัมพันธแกันอยางไร ผมในฐานะของคนไทย ผมเกี่ยวของอะไรกับชัยชนะของพระนเรศวร ไมเกี่ยว แตชีวิตของ
ผมอยูกับพี่นองลาว เวียงจันทรแ คือการคาขายเป็นความสัมพันธแของชีวิตอีกแบบหนึ่ง ชัยชนะที่ราชอาณาจักรไดก็ไม
เป็นไร แตประวัติศาสตรแของพวกเรา ประวัติศาสตรแของประชาชน ประวัติศาสตรแธรรมดาสามัญท าไมเราตองไปกู 
ดังนั้นการเปลี่ยนอัตลักษณแจากเรื่องเลานี่ส าคัญ เพราะจะท าใหเห็นวาเราคือใครในสถานการณแใหม สงครามทุกวันนี้
ทีเกิดขึ้นทั่วโลก ลวนแลวแตเกิดขึ้นจากสงครามของอัตลักษณแ เราจะปรับอัตลักษณแรวมกันโดยไมมีสงคราม ผมคิดวา
กรณีภาคใต เราท าได ในขณะที่หลายพ้ืนที่ท าไมได ในตะวันออกกลาง คุณจะปรับเรื่องเลาของประวัติศาสตรแ
ชาวบาน เป็นความทรงจ ารวมกันของชาวบานไมได 

เมื่อสังคมไดยินเสียงของผูไรเสียง อ านาจทั้งหมดก็ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง อ านาจไมมีทางที่จะขัดขืน 
เมื่อสังคมรับรูถึงเสียงของผูไรเสียง แตอยางไรก็ตาม แมวาผมจะมองวาพวกเราท าในสิ่งที่ส าคัญมากๆ แตความ
ขัดแยงที่รุนแรง ที่เกิดขึ้นมานาน ท าใหความสันพันธแในโครงสรางรูปแบบเดิม ด ารงอยูตอไปไดยาก แมวากลไกใน
ภาครัฐ ทหารเอง จะมองปใญหาไดชัดเจนขึ้น ก็ไมสามารถแกไขปใญหาไดในเร็ววัน แมจะมีความพยายามปรับตัวใน
หลายดาน แตปใญหานี้มันลึกเกินไป สมมุติวาถาเรามีระบบยุติธรรมทางสังคมที่เขมแข็ง ใครมีปใญหาก็สามารถเขาสู
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ระบบยุติธรรมได แตขณะเดียวกันความขัดแยงนี้มันท าใหขาวลือไปเร็วกวาความจริง ในโครงสรางแบบนี้ โอกาสที่จะ
ยุติความขัดแยงเป็นไปไดยาก หรือถาเป็นไปไดก็คงตองกินเวลานาน และจะเกิดโศกนาฏกรรมขึ้นอีกมากมาย 
เพราะวาโครงสรางแบบเดิม มันท าลายความเชื่อมั่นตอกันใหสลายลงไปหมด ในวันนี้เราไมรูวาใครเป็นใคร กระทั่ง
วันนี้เองเรามีความยากล าบากมากๆที่จะเขาใจอีกฝุายหนึ่ง 

ดังนั้นทามกลางความขัดแยง ความรุนแรงที่มีอยูอยางยาวนาน มันมีความจ าเป็นที่จะตองสรางโครงสรางอัน
ใหมที่จะท าใหทุกฝุายเห็นซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสใหคนรูจักซึ่งกันและกัน เพ่ือเรียกสิ่งที่วาความเชื่อมั่นทางสังคม
กลับคืนมา โครงสรางเกาไมสามารถสรางความเชื่อมั่นทางสังคมได เพราะโครงสรางเกามันไมท าใหเราเห็นซึ่งกันและ
กัน มันเปิดโอกาสใหอีกฝใ่งซอนอยูในมุมมืด ไมวาจะเป็นฝุายรัฐบาล หรืฝุายปฏิบัติการ การสรางโครงสรางใหม เป็น
สิ่งที่มีความจ าเป็นทางประวัติศาสตรแ เป็นจังหวะทางประวัติศาสตรแที่คุณจ าเป็นตองสราง ถาหากไมท าใหเกิด
โครงสรางใหม เป็นการขัดขวางการสรางประวัติศาสตรแใหม และท าใหเกิดโศกนาฏกรรม การขัดขวางสิ่งที่จะเกิด
ไมใหเกิด ความพยายามที่จะยับยังการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นในทุกประเทศ มักจะน าไปสูการนองเลือด
เสมอ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นทางประวัติศาสตรแที่จะตองสรางโครงสรางใหม ในทัศนะผมเหลือทางออกทางนี้ทาง
เดียวที่จะเรียกความเชื่อมั่นทางสังคมกลับคืนมา 

สมช.เองก็นึกถึงเรื่องนี้ เรื่องการปกครองตนเอง ใหคนทุกกลุมปรับบทบาทตัวเอง เพ่ือใหเกิดการยอมรับ 
แมวาบางกลุมอาจจะไมอยากปรับ บางกลุมอยากจะยึดแนวทางเดิม แตเมื่อเกิดการปกครองตัวเองแลว การยอมรับ
ทางสังคมจะลดลง ถาหากกลุมนั้นยังคงเดินแบบเดิม ไมวาจะเป็นรัฐ ทหาร หรือผูปฎิบัติการ จะเป็นการเซตเงื่อนไข
อันหนึ่งขึ้นมา หลายฝุายตองลดบทบาทแบบเดิมลงมา เพ่ือจะท าใหทุกคนมองเห็นซึ่งกันและกัน นี่คือเงื่อนไขจ าเป็น
ทางประวัติศาสตรแ ถาไมท าอยางนั้นเราไมมีทางท่ีจะท าใหทั้งสองฝุาย สามฝุาย หรือหาฝุาย ที่ยุงเหยิงอยู จะสามารถ
ปรับความคิดเห็นใหตรงกันได แตอยางไรก็ตามการปกครองตนเอง ที่เกิดรัฐขนาดยอยขึ้นมาในพ้ืนที่ เพราะถาเป็น
แบบนั้นมันก็สูญเสีย หรือท าใหเกิดปใญหาแบบเดิมเกิดขึ้น เราไมสามารถท าใหรัฐที่มีพ้ืนที่ปกครองตัวเอง หรือผูที่
ปกครองตัวเอง มีผูที่ถูกผูกขาดอ านาจ อยางที่เป็นอยู เพียงแตยอสวนลงมา ดังนั้นการปกครองตัวเองจึงตองมีฐานที่
มั่นคง คือฐานของพวกเราที่ไดสรางเสียงของผูไรเสียงใหเกิดขึ้น ฐานที่มั่นของเราคือชุมชนที่เขมแข็ง ก็คือชุมชนที่
สรางอุดมคติของชุมชน ฐานที่อยูบนอุดมคติของชุมชนนี้ ท าใหเสียงของผูไรเสียง กลายเป็นเสี ยงหลักในการที่จะค้ า
จุน หรือจรรโลงระดับความสัมพันธแใหมที่เสมอภาคและเทาเทียมกัน สรางเขตปกครองตัวเองใหม ย้ าวามีความ
หมายถึงการมีอิสระโดยสัมพัส ไมมีรัฐไหนที่จะเกิดรัฐยอยอิสระโดยสมบูรณแ คือเป็นเขตปกครองตัวเองในบางมิติ 
บางมิติรัฐสวนกลางก็ตองมาดูแล อันนี้ตองคุยกันกอนวาไมใชการแบงแยกดินแดน เดียวนี้ผูที่คิดเรื่องแบงแยก
ดินแดนมีนอยลง  

การปกครองตนเองที่มีอิสระโดยสัมพัส ตองสรางขึ้นจากชุมชนตรงนี้ ชุมชนที่มีอุดมคติของตนเอง พวกเรา
ตองเขาไปรวมสราง เพราะเราไมสามารถท าใหเกิดรัฐยอย รัฐทองถ่ินแบบเดิมที่มีอ านาจเหนือเราเบ็ดเสร็จไดฐานตรง
นี้ส าคัญมากๆ แลวฐานตรงนี้มีความพรอม ชุมชนจะเป็นฐานส าคัญในการจรรโลงตรงนี้ 

สิ่งที่เราตองคิดกันตอไปก็คือวา ถาหากเราจะถึงถึงการปกครองตนเองอยางที่ท าใหเรามีความเสมอภาคและ
มีความเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้น เราจ าเป็นตองดึงเอาฐานของเราไปเป็นฐานของการปกครองตนเอง และมันจะท าให
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การเห็นซึ่งกันและกันเป็นไปอยางละเอียดและรอบดาน การปกครองตนเองหากเราคิดกันในฐานของชุมชนที่มีอุดม
คติ มันจะเกิดการเชื่อมตอระหวางสามพ้ืนที่ขึ้นมา และจะเชื่อตอกันบนฐานของอุดมคติที่สรางขึ้น ผมคิดวามันมี
พ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ พ้ืนที่การปกครอง และพ้ืนที่ทางชุมชน ที่เกิดความขัดแยง เนื่องจากสามพ้ืนที่นี้แยกออกจาก
กัน แตถาสามพ้ืนพ้ืนที่นี้รวมแสวงหาในการเดินไปพรอมกัน กรณีชุมชนศรัทธา จะพบวาการพบกันระหวางโต฿ะอี
หมาม อบต ผูใหญบาน และชุมชน สี่เสาหลักไดท าใหเกิดมิติใหมขึ้นมา ถาเราดูสัมภาษณแของผูใหญบาน พบวา
เมื่อกอนไมมีสวนที่เกี่ยวของกัน แตพอมีแนวคิดชุมชนศรัทธาพบวาเขาไดเชื่อมโยงกัน ถาเราเชื่อมโยงตรงนี้ไดจาก
ชุมชนที่มีอุดมคติทั้งหมดจะสรางพ้ืนที่สาธารณะ หรือความเป็นสาธารณะ แตพอพูดถึงความเป็นสาธารณะ คนไทย
มักจะนึกถึงที่ที่ถูกโกงมา ไมใชแคพ้ืนที่สาธารณะเพียงแคตองมีรถขยะมาเก็บเทานั้น แตเป็นพ้ืนที่ที่เราคิดวาขยะอยู
หนาบานเราไมได เพราะวันจะรบกวนพ้ืนที่สาธารณะ เราจะสรางชีวิตของเราที่สัมพันธแกับอ่ืนๆในรูปแบบใหมขึ้นมา 
เพราะมันจะประกอบไปดวยพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ พ้ืนที่การปกครอง และพ้ืนที่ทางชุมชน  ผมยกตัวอยางพ้ืนที่
สาธารณะเพ่ือชี้ใหเห็นวา เราจะท าอะไร เพ่ืออะไร ซึ่งในสังคมไทยโดยรวมพ้ืนที่สาธารณะไมมี เราจึงเห็นการละเมิด
สิทธิกันในทุกๆปริมณฑล  

ในสังคมไปเมื่อเราไมไดคิดถึงพ้ืนที่สาธารณะ เราเผชิญปใญหาที่แกไขไมไดเลย ผมอยากจะสรุปอยางนี้วา 
พลังชุมชน พลังผูไรสิทธิ์ กับการสรางการเปลี่ยนแปลงจากขางลาง คือการสรางตัวตนทามกลางการกดทับเพ่ือจะให
ไรสิทธิตอไป มันเป็นการสรางสรรคแของเราทามกลางบรรยากาศการกดทับ การบีบบังคับ การใชความรุนแรงและ
อ่ืนๆ นี่คือการสรางสรรคแของมนุษยชาติที่ส าคัญ เราสรางอยางไรทามกลางบรรยากาศการกดทับเพ่ือจะใหไรสิทธิ
ตอไป เราไดสรางปฏิบัติการทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจขึ้นมาในรูปแบบที่พวกเราสรางในบทเพลง และอ่ืนๆ เรา
ไดตกผลึกอุดมคติของ ชุมชนและมนุษยแขึ้นมา ชุมชนศรัทธา เริ่มขยับจากบานมั่นคง การขับเคลื่อนเริ่มขยับจากบาน 
ชุมชน และอุดมคติชุมชน นี่คือความตอเนื่องและตกผลึก และสิ่งที่พวกเราท าเป็นการทายทาสังคม ใหคิดสูงกวาการ
เป็นมนุษยแที่เป็นปใจเจกชน สังคมไทยขาดการกระตุกเตือนใหคิดในสังคมที่สูงกวา อุดมคติของชุมชน ของมนุษยแมัน
หายไป สังคมที่ไมมีสิ่งที่สูงกวาปใจเจกชน เป็นสังคมที่ไรชีวิต เย็นชา มากเกินไป การทายทาสังคมดวยการกระตุก
เตือนมีความส าคัญ อยากใหสรางโมเดลเพ่ือขยายการปฏิบัติการในระดับที่กวางขึ้น เราไมไดสรางฐานจากตัวเปลา
เลาเปลือย พวกเราไดขยายรากฐานทางปใญญาเดิมขึ้นมา เราหยิบอันเกามาแตงเติมใหเขากับปใญหาใหม 

การสรางตัวตนของผูไรสิทธิ ไมไดการสรางเพ่ือสวนตัว แตเป็นการสรางสังคมและชีวิตในอุดมคติ จึงไมได
การสรางเพ่ือแกปใญหาชั่วคราวหากแตเป็นไปเพ่ือถาวร เสียงในวันนี้เป็นฐานที่จะน าไปสูการแกปใญหาอยางยั่งยืน 
แมวาเราอาจจะไมบรรลุสิ่งที่คาดหวัง ยังไมเห็นสังคมในอุดมคติ แตสิ่งที่เราท าไปแลวเป็นฐานใหคนรุนหลังใหเขาถึง
อุดมคติความเป็นมนุษยแได เมื่อครั้งที่เราสงเสียง จากผูที่ไมมีเสียงใหสังคมไดรับฟใง 

 
 
 
 
 



๔๕ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมัชชาประชาชน "วําด๎วยเสียงจากผู๎ไร๎สิทธิ" (เวทีเสวนาห๎องยํอย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

สรุปภาพรวม กิจกรรม สมัชชาประชาชน "วําด๎วยเสียงจากผู๎ไร๎สิทธิ" (เวทีเสวนาห๎องยํอย) 
 
ประเด็นที่ ๑  ประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
 
กลุํม ๑ การพัฒนาและการปรับตัวของชุมชนชายแดนใต๎  
ด าเนินรายการโดย:     ผศ.ดร. อาแว มะแส(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (นิด๎า) )                           

          และ แวรอมลี  แวบูละ (เครือขํายชุมชนศรัทธา) 
นายแวรอมลี แวบูละ ที่ปรึกษาเครือขายชุมชนศรัทธา กลาวในกลุมการพัฒนาและการปรับตัวของชุมชน

ชายแดนใต ในประเด็นปใญหา 3 จังหวัดชายแดนใตถึงการเกิดขึ้นของชุมชนศรัทธาวา การพัฒนาตองเดินไปพรอม
กับความสามัคคีและการปรับตัวใหเขากับสังคม จึงเกิดแนวคิดในการแกไขปใญหาดวยการพ่ึงพาตนเอง โดยไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ที่รวมกันเป็นเครือขายในการสรางความ
ยุติธรรมและเยียวยาผลกระทบจากความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

กระบวนการจัดการในหมูบาน ผูน าหรือชุมชนตองมีความเขาใจปใญหา โดยอยูในกรอบของศาสนา จึงเกิดแนว
ปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมใหมและกิจกรรมตางๆ เกิดขึ้นเยอะมาก ถือเป็นแนวทางส าคัญในการแกไขปใญหาความไม
สงบ เชน กิจกรรมการสอนอานคัมภีรแอัลกุรอาน แบบกีรออาตี ในเครือขายชุมชนศรัทธาที่อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา 
ก าลังขยายตัวเพ่ิมเป็น 3 พ้ืนที่ มีคนเขารวมกวา 700 คน ซึ่งชวยพัฒนาคุณภาพทางดานศาสนาของเด็กไดดีขึ้นมาก
กวาเดิม จากงบประมาณเพียง 100,000 บาท จึงอยากใหรัฐบาลสงเสริมในเรื่องนี้ใหมากขึ้นกวาเดิม 

 
“กว่า 3,000 หมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา หากมีการขับเคลื่อน

เครือข่ายชุมชนศรัทธาหรือชุมชน“ตักวา” จะท าให้สามารถพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการน าหลักการ
ทางศาสนามาเป็นตัวน าในการพัฒนา”  

 
นโยบายของรัฐบาลหลายอยางดีแลว แตการปฏิบัติการลมเหลว โดยเฉพาะเรื่องการแกปใญหายาเสพติด ซึ่ง

เป็นปใญหาหลักในจังหวัดชายแดนใต ขณะเดียวกันก็ยังขาดการพัฒนา จึงตองการใหรัฐบาลเหลียวแลประชาชนให
มากขึ้น เชน การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของ คน ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ อาชีพ ที่ดินท ากิน ที่อยูอาศัยที่ 
การมีสวนรวมของชุมชน เป็นตน  

นอกจากนี้ผูเขารวมเสวนาไดรวมแลกเปลี่ยนความคิดถึงถึงแนวทางการด าเนินงานของเครือขายชุมชน
ศรัทธา และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ รวมถึงสถานการณแความรุนแรงในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต 

 
 
 



๔๗ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
กลุํม ๒ นโยบายการพัฒนาของรัฐกับผลกระทบชุมชนชายแดนใต๎  

 ด าเนินรายการโดย:คุณนิธิมา บินต ามะหงง (ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ) 
      และคุณจ านงค์ จิตรนิรัตน์ (เครือขําย คปสม.) 

 
คุณนิธิมา บินต ามะหงง เปิดวงเสวนาโดยกลาวถึงลักษณะทางภูมิศาสตรแขิงภาคใตวา ทัศนียภาพของภาคใต

สวนใหญเป็นเชิงเขา ทุงนาและทะเล ปใจจุบันพ้ืนที่เชิงเขาก าลังมีการบุกรุกท าลายปุาไมหลายพ้ืนที่ เชน ในเขต
อนุรักษแสัตวแปุาปุาบาลาฮาลา และเขตอนุรักษแปุาไมในจังหวัดสตูล สวนพื้นที่ทุงนาหลายแหลงถูกทิ้งราง เชน ในพ้ืนที่
ต าบลทาสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเกิดจากการที่ภาครัฐไมสงเสริมเกษตรกรรมมากนัก แตใหความส าคัญกับ
อุตสาหกรรมมากกวา ขณะที่พ้ืนที่ทางทะเลก็ถูกนายทุนท าประมงแบบท าลายลาง สงผลใหชาวประมงพ้ืนบานไดรับ
กระทบอยางหนัก 

นางพาฮีสะ ทวมงาน อาสาสมัครชุมชนศรัทธา กลาวในประเด็นปใญหา 3 จังหวัดชายแดนใต ถึงนโยบาย
การพัฒนาของภาครัฐกับผลกระทบชุมชนชายแดนใตวา พ้ืนที่หมูที่ 4 ชุมชนวังกระ ต าบลตาเซะ อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลา เป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ เนื่องจากหลังจากมีการสรางเขื่อนปใตตานี
ขึ้น ท าใหพ้ืนที่ชุมชนวังกระเป็นพ้ืนที่อางเก็บน้ าของเขื่อนปใตตานี 

 
“ผลของการสร้างก าแพงก้ันน้ าที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ชุมชนวังกระถึงปีละ 2 ครั้ง ท า

ให้ชาวบ้านไม่สามารถท านาได้ จนกลายเป็นนาร้างอยู่หลายปี แต่เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ชาวบ้านพยายามฟ้ืนฟูนาร้าง
ขึ้นมา แต่สามารถท านาได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 กลุํม ๔ ห๎องประชาสังคมสร๎างสรรค์ 
ด าเนินรายการโดย:อ.พรชัย นาคสีทอง (มหาวิทยาลัยทักษิณ)     

     และ คุณปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ (ผู๎อ านวยการสมาคมผู๎หญิงเพื่อสันติภาพ) 
 
จากสถานการณแความไมสงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตตลอดระยะเวลา ๖ ปีที่ผานมานั้นไดสงผลกระทบ

โดยเฉพาะในดานของคุณภาพชีวิต  ดานจิตใจ  ฯลฯ ท าใหชาวบานหมดความนาเชื่อถือ ในอ านาจรัฐ  เกิดความ
หวาดกลัว ความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิต  ซึ่งยังคงเป็นปใญหาที่รุมเรามากมาย ท าใหรายไดตกต่ าตองอพยพไปหางาน
ท าในพื้นที่อ่ืน  ระบบการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับวิถีทองถิ่น  คุณภาพชีวิตโดยรวมต่ ากวาปกติ  เกิดความแตกแยกใน
หลายระดับ  สภาพหมูบาน / ชุมชนซบเซามากกวาที่อ่ืนๆ และยังมีปใญหาในแงมุมทางศาสนา เกิดความขัดแยงใน
เรื่องของศาสนา  หวาดระแวงระหวางศาสนาเกิดขึ้น  ถายังไมแกไขก็อาจจะน าไปสูสงครามศาสนาในอนาคตได  
อาจสงผลกระทบตอความรูสึกนึกคิดและพยายามคิดหาทางออกส าหรับตัวเองและสังคม ซึ่งการแกไขปใญหา ๓ 
จังหวัดชายแดนภาคใตที่ยั่งยืนมิใชเพียงการยุติเสียงปืนและเสียงระเบิด  แตจะเกิดขึ้นไดเมื่อคนไทยสามารถ
แกปใญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปไดอยางสันติ  ไมวาจะเป็นปใญหาปากทอง  ปใญหาสังคม  ปใญหาการเอารัด
เอาเปรียบหรือปใญหาความยุติธรรมในสังคม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

กลุํม ๕   การศึกษาในจังหวัดชายแดนใต๎ 
   ด าเนินรายการโดย:ผศ.ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์(ส านักงานบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
           และคุณล ายอง เตียสกุล (เครือขํายการศึกษาฯ) 
หองการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต เนนไปที่การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนตักวาโดยน า

หลักการทางศาสนาเขาไปใชกับหลักสูตรโรงเรียนของรัฐ การด าเนินงานของเครือขายโรงเรียนตักวาในระยะที่ผานมา
ไดเกิดขอเสนอแนะและแนวทางที่จะกอใหเกิดประโยชนแกับการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ใหเขากับวิถีชีวิต จึงมี
ขอเสนอแนะระดับนโยบายตอองคแกรภาครัฐที่เกี่ยวของ คือ 

๑) ใหมีการตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบอิสลามศึกษาทั้งในระดับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และเขตพ้ืนที่  เพื่อท าหนาที่ในการติดตาม ก ากับ นิเทศ และประเมินผูเรียน 

     ความเห็นผู๎เข๎ารํวมประชุม  
- ควรพึ่งตนเองเป็นหลักเพราะไมคิดวาภาครัฐจะใหความสนใจมาติดตาม 
- หนวยงานรับผิดชอบในระดับพ้ืนที่ควรมีตัวแทนของคนมุสลิมในชุมชนเขารวมดวย 

๒) ก าหนดหลักเกณฑแใหมในการรับสมัครบุคลากรเป็นวิทยากรอิสลามศึกษา โดยใหมีวุฒิปริญญาตรีดาน
อิสลามศึกษา เนื่องจากปใจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนอิสลามศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
จ านวนมาก 
ความเห็นผู๎เข๎ารํวมประชุม  
-เปลี่ยนจากวิทยากรอิสลามศึกษาเป็นครูอิสลามศึกษา 
-แกไขค า ...โดยใหมีวุฒิไมต่ ากวาปริญญาตรีดานอิสลามศึกษา 

๓) ใหรัฐจัดสรรงบประมาณสรางสถานที่ละหมาดในโรงเรียนตาง  ๆ ใหเพียงพอ 
   ความเห็นผู๎เข๎ารํวมประชุม  

- เปลี่ยนจากสรางสถานที่ละหมาดเป็นสรางศูนยแอิสลามศึกษา 
๔)  ด าเนินนโยบายขยายโรงเรียนอิสลามศึกษาแบบเขมตอเนื่องในทุกจังหวัดที่ชุมชนมีความตองการ 
 

ข๎อเสนอแนะตํอโรงเรียนที่เป็นสมาชิกเครือขํายโรงเรียนวิถีตักวาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนใน
แนววิถีอิสลาม   

ตัวชี้วัดดานการเปิดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน 
 (๑) ผูบริหารมีความตั้งใจแนวแนที่จะฟ้ืนฟูบทบาทคณะกรรมการโรงเรียนอยางจริงจังโดย 

• ผูบริหารเชิญกรรมการสถานศึกษา รวมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธแ แผนปฏิบัติการ 
และแผนกิจกรรม 

ความเห็นผู๎เข๎ารํวมประชุม  
- ควรเสนอใหรัฐตั้งคาตอบแทนคณะกรรมการสถานศึกษาทั่วประเทศ 
• กรรมการสถานศึกษารวมประเมินการปฏิบัติงานในแตละแผนปฏิบัติงานและแผนกิจกรรม 



๕๐ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

• โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมวางแผน  รวมปฏิบัติ รวมติดตามประเมินผล และ
รวมพัฒนา 
    (๒) โรงเรียนเปิดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ในการสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใน

โรงเรียน 
ความเห็นผู๎เข๎ารํวมประชุม 

  - ปใจจุบันมีระเบียบซึ่งเป็นอุปสรรคในการขอความสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. ตองไปขออนุมัติ
จากเขตการศึกษา 

    (๓)  สรางคณะกรรมการโุมมาอะหแ(สรางเครือขายกับชุมชน) 
 
ตัวช้ีวัดด๎านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน มีความรู๎คูํกับการปฏิบัติ  
• รักการละหมาด  
• รักความสะอาด  
• รักการอานอัลกุรอาน และการทองจ าอัลกุรอาน โดยมีความเขาใจอยางแทจริง 
• มีมารยาทแบบอิสลาม  
• มีความรับผิดชอบ  
• มีจิตสาธารณะ เสียสละ  
• มีจิตบริสุทธิ์ (อิคลาส) 
ความเห็นผู๎เข๎ารํวมประชุม 
- ควรเพิ่มเรื่องรักอิสลามศึกษา 
 
ตัวช้ีวัดด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นทุกกลุมสาระ และวิชาอิสลามศึกษาสามารถเชื่อมโยงไปสูความรูที่สูงขึ้นได 
 
ตัวช้ีวัดด๎านการสร๎างความตระหนักและสร๎างบรรยากาศทักษะด๎านภาษาตํางประเทศให๎แกํนักเรียน 
        ความเห็นผูเขารวมประชุม 
- เพ่ิมขอความ..... เพื่อเตรียมความพรอมสูการเป็นประชาคมอาเซียน 
 
  โรงเรียนมีการจัดสอนภาษาตางประเทศดังตอไปนี้ 
• ภาษามลายูกลาง (บาฮาซา)  
• ภาษาอาหรับ  
• ภาษาอังกฤษ       
- ควรก าหนดให้เรียนภาษามาลายูท้องถ่ิน(ยาวี)ด้วย 



๕๑ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ประเด็นที่ ๒  ประเด็นการเมืองภาคพลเมือง 
ด าเนินรายการโดย: คณะกรรมการสํงเสริมการเมืองภาคพลเมืองภาคใต๎ 
 

“พลังการเมือง” ภาคพลเมืองภาคใต๎กับจังหวัดจัดการตนเอง 
 ที่ผานมาระบบการปกครองแบบตัวแทน  การเลือกตัวแทนจากพรรคการเมืองมาท าหนาที่  ออก

กฎหมาย  วางแผนแทนชุมชน  และยอนกลับไปท าลายฐานชีวิตชุมชน  ใชเงิน (ซื้อสิทธิ – ขายเสียง) ชี้ขาดเสียงขาง
มาก  ไมสอดคลองกับการเมืองภาคพลเมือง  ที่เกิดจากพลังขอภาคประชาชนรวมกัน สรางความเขมแข็งใหกับกลุม 
องคแกร  เครือขาย  เพ่ือจัดการตนเองใหเกิดอิสรภาพ  เสรีภาพ  และความภราดรภาพทางดานการเมือง  มีการ
พ่ึงตนเองในรูปแบบตางๆ ที่หลากหลาย  เลือกใชกระบวนการประชาธิปไตย  โดยก าหนดกติกาที่ไมไดใชวิธีโหวตให
เกิดผลกระทบตอวัฒนธรรมของชุมชน  จะท าใหประชาชนอยูรวมกันโดยปกติสุข  ชุมชนจะลุกขึ้นมาจัดการตนเอง  
เกิดการรวมกลุมกัน  เพ่ือสรางจิตอุดมการณแ  การท างานรวมกันเป็นเครือขาย ซึ่งในปใจจุบัน พ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตมีความแตกตางทางดานภาษา  วัฒนธรรมและศาสนา  ดังนั้นตองอาศัยความละเอียดออนอยางมากในการ
ด าเนินงานพัฒนา  การมีสวนรวมของคนในพ้ืนที่ในการก าหนดอนาคตของตนเอง  การจะจัดวางวาใครควรท าอะไร  
ตรงไหน  อยางไร  เมื่อไร  มีเปูาหมายในระดับใด  จึงควรเป็นภารกิจของคนในพ้ืนที่  ทั้งนี้เพ่ือเดินสูเปูาหมายสูงสุด
เดียวกันคือ ความสงบสุขรวมกัน 

 
ข๎อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน 
 ๑. เราจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนฐานรากใหมีการพ่ึงพาชวยเหลือตนเองและจัดการตนเองมากขึ้น 
 ๒. เราจะใชความรูและฐานทรัพยากรที่มีในการพัฒนาไปสูการผนึกก าลังคนไปสูการขับเคลื่อนในการ

ดูแลตนเองซึ่งกันและกัน 
 ๓. เราจะขยายเครือขาย  การจัดตั้งกลุมกัน  และเชื่อมโยงขบวนองคแกรชุมชนเพ่ือเสริมสรางพลังใน

การดูแลตัวเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ประเด็นที่ ๓  ประเด็นปัญหาภาคใต๎ 
กลุํม ๑ การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน พื้นที่วัฒนธรรมชาวเล พรบ.คืนสัญชาติให๎คนไทยพลัดถิ่น 
ด าเนินรายการโดย: คุณพิชยา แก๎วขาว (มูลนิธิชุมชนไท) คุณไมตรี จงไกรจักร (เครือขําย คปสม.)   

ภควินทร์ แสงคง และอาอีฉ๏ะ แก๎วนพรัตน์ (เครือขํายคนไทยพลัดถิ่น)     
กลุํมชาติพันธ์ชาวเล 
1.ที่ดินที่หนวยงานของรัฐประกาศเป็นเขตอนุรักษแ อุทยานแหงชาติทับพ้ืนที่ ขอใหรัฐทบทวนการประกาศ

ดังกลาว ใหกันแนวเขตชุมชน และคืนสิทธิในรูปของโฉนดชุมชน สวนที่ดินที่ถูกนายทุน เอกชนบุกรุก ขอใหรัฐ
สนับสนุนใหมีกระบวนการพิสูจนแการออกเอกสารสิทธิ์โดยตั้งคณะ กรรมการกลางที่มีอ านาจเขามาตรวจสอบดวย
การมีสวนรวมของชาวบาน หรือขอใหมีการเจรจาอยางมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกันระหวางผูครอบครอง กรรมสิทธิ์และ
ชุมชน หากมีการพบวามีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบควรคืนสิทธิในที่ดินกับพวกเรา ซึ่งตองการสรางเป็นพ้ืนที่
สิทธิรวมกัน  

2. ปใญหานายทุนบุกรุกและแอบอางสิทธิ์บนพื้นที่สุสาน และที่ประกอบพิธีกรรม จากการส ารวจพบวาอยาง
นอยมีสุสาน 15 แหงที่ถูกยึดครอง รัฐบาลควรเรงเขามาตรวจสอบพ้ืนที่ และท าแนวรั้วพรอมประกาศใหเป็นพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรา  

3.กรณีพ้ืนที่ท ากินทางทะเลที่ถูกครอบครองและควบคุมจากหนวยงานของรัฐและภาค ธุรกิจการทองเที่ยว 
จนท าใหประสบความเดือดรอนอยางหนัก หลายคนถูกจับกุม ยึดเรือ และอุปกรณแหากินทางทะเลอยางไมเป็นธรรม 
ควรหาทางออกดวยการตั้งคณะกรรมการรวมในแตละจังหวัด เพ่ือหาแนวทางการท าขอตกลง ใหพวกเราเขาไปท า
กินตามวิถีชีวิตที่ด าเนินมาชานาน รวมถึงในระหวางที่ถูกจับกุม 

 4.รัฐบาลควรจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเพ่ือฟ้ืนฟูวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเล โดยเฉพาะการจัดงานวันรวมญาติ
ชาติพันธุแ ตามมติคณะรัฐมนตรี 5.มีชาวเลจ านวน 663 คน ที่ยังไมมีบัตรประจ าตัวประชาชน ดังนั้นกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย จะตองเรงรัดด าเนินการใหมีสิทธิเหมือนคนในสังคมทั่วไป 

 กลุมพ่ีนองไทยพลัดถิ่น 
 ในเวทีงานชุมคนครั้งนี้ พ่ีนองไทยพลัดถิ่นไดมีขอเสนอเพ่ือการปฎิรูปและผลักดันการแกไขปใญหา ดังนี้ 
1. ผลักดันใหมีการกฎหมายคืนสัญชาติใหคนไทยพลัดถิ่น โดยการผลักดันใหรางพะราชบัญญัติ(ฉบับที่5)

พ.ศ…ที่ขณะนี้ถูกบรรจุวาระในสภานิติบัญญัติ แตตองมีกระบวนการที่ผลักดันอยางจิงจังและตอเนื่อง ทั้งจากพลัง
ทางสังคมและกลไกรัฐ 

2. ในสถานการณแเฉพาะหนาผลักดันใหมีการรับรองสิทธิความเป็นมนุษยแและใหสามารถเขาถึงทรัพยากร
พ้ืนฐานของรัฐที่จ าเป็นตอการด ารงชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งคารักษาพยาบาลการศึกษา และสิทธิการเดินทางออก
นอก 

3. ผลักดันใหมีการปฎิรูปโครงการระบบราชการและกลไกอ านาจรัฐที่มีความยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ
ในการแกไขปใญหาประชาชน   

 



๕๓ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

กลุํมที่ ๒ แผนพัฒนาภาคใต๎และการจัดการทรัพยากรที่ดินชายฝ่ัง 
ด าเนินรายการโดย: คุณสมบูรณ์ ค าแหง และคุณสมยศ โต๏ะหลัง (กป.อพช.ภาคใต๎) 

นายสมบูรณแ ค าแหง เครือขายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล กลาวในกลุมแผนพัฒนา
ภาคใตและการจัดการทรัพยากรที่ดินชายฝใ่ง ประเด็นปใญหาภาคใตวา แผนพัฒนาภาคใต เป็นค าที่คนเขาใจผิด
วาเป็นแผนที่ท าใหภาคใตเจริญ แตอีกนัยยะหนึ่ง คือ แผนที่จะผลักดันใหโครงการขนาดใหญลงมามากกวา จึง
ถูกเรียกวา “แผนพัฒนาภาคใต” เชน โครงการกอสรางทอสงก฿าซธรรมชาติ และโครงการกอสรางทาเรือน้ าลึก 
เป็นตน 

สาเหตุที่ท าใหตองมีการขยายอุตสาหกรรมมายังภาคใตเพ่ิมขึ้น เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
จังหวัดระยองไมสามารถขยายตัวไดอีกแลว เพราะผลกระทบจากมลภาวะตางๆ ภาครัฐจึงตองเล็งหาพ้ืนที่
พัฒนาอุตสาหกรรมแหงใหม ซึ่งภาคใตมีความเหมาะสมทั้งสภาพภูมิภาคและท าเลที่ตั้ง แตรัฐบาลจะไมตั้งนิคม
อุตสาหกรรมขนาดใหญกระจุกตัวอยูแหงหนึ่งแหงใด จะใชวิธีกระจายใหทั่วชายฝใ่งทะเลแทน 

ขณะนี้รัฐบาลไดเรงรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใตใหเร็วขึ้น เพ่ือใหทันกับการเปิดเสรีอาเซียน 
โดยคาดหวังวา ประเทศไทยจะเป็นศูนยแกลางในการขนสงระดับอาเซียน ถาภาคใตจะถูกพัฒนาไปในทิศทางนั้น 
ถามวา รัฐบาลไดถามประชาชนที่อยูในพ้ืนที่นั้นแลวหรือยังวา พวกเขาตองการโครงการนั้นหรื อไม ท าไม
ภาครัฐไมชี้แจงใหประชาชนในพื้นท่ีทราบวา จะสรางอะไร แตละโครงการมีผลกระทบอะไรบาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปภาพรวม / ให๎ข๎อคิดเห็น 

โดย คุณนฤทธิ์  ดวงสุวรรณ์ (นักวิชาการอิสระ)                                      
และคุณพิชยา แก๎วขาว (มูลนิธิชมุชนไท) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

สรุปภาพรวม / ให๎ข๎อคิดเห็น โดย คุณนฤทธิ์  ดวงสุวรรณ์ และคุณพิชยา แก๎วขาว 
 
ปใญหาที่เกิดข้ึนกับชุมชนมี 2 สวนคือ กลุมผูกระท า และกลุมผูถูกกระท า 2 กลุมนี้มีมุมมองตางกัน เจาของ

ปใญหาคือ ชุมชนมีแนวคิดตองการจัดการตนเอง โดยใชพ้ืนที่และเครือขาย รวมทั้งยอมรับความหลากหลายทั้งภาษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ในการท างานรวมกัน ทุกกลุมมองวาวิถีชีวิตอิงอยูกับฐานทรัพยากรทุกประเภทในภาคใต ใน
การด ารงชีวิตจึงตองใชภูมิปใญญาทองถิ่น ใชศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหลัก 

ปใญหาจากกลุมผูกระท า สงผลกระทบตอเครือขายตางๆ จากหลักคิดตองการพัฒนาใหเป็นเอกภาพหนึ่ง
เดียว กอใหเกิดแรงตาน เมื่อพูดแผนพัฒนาตางๆ แนวคิดเรื่องความเจริญ ความทันสมัย ทุนไรพรมแดนยังคง
ครอบง า และมีการด าเนินการอยางตอเนื่อง สวนความรูสึกของผูถูกกระท า หรือการใชอ านาจพิเศษจัดการกับ ผู
ขัดขวางความเจริญ ผูที่คิดตาง การกีดกันการเขาถึงความชวยเหลือสนับสนุน ซึ่งเกิดจากมุมมองการพัฒนาที่ตางกัน 
สงผลใหเกิดการกดดันชนกลุมนอยที่ถูกมองวา เป็นผูขัดขวางความเจริญ โดยมองวาไมใชคนไทย มีการเลือกปฏิบัติ
โดยไมแยกแยะ 

นอกจากนี้ยังมีปใญหานโยบายจากสวนกลางสงตรงถึงพ้ืนที่ ปากบารา ทะเลสาบสงขลา ที่อยูอาศัยของ
ชาวเล คนพลัดถิ่น พ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาอุตสาหกรรม และปใญหาความอยุติธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ขณะที่ผลกระทบจากภัยพิบัตินับเป็นอีกสาเหตุ ที่ท าใหที่ดินท ากินและที่อยูอาศัยหลุดมื อไปจาก
ชาวบานในชุมชน นายทุนฉวยโอกาสออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชาวบาน ขณะที่ปใญหาจากภัยพิบัติโดยตรง เกิดจากไม
มีการเตือนภัยลวงหนา ความชวยเหลือเขาไปถึงพ้ืนที่ลาชา ไมทั่วถึง เลนพรรคเลนพวก 

สถานการณแทั้งหมด สงผลใหฐานทรัพยากรของคนใตเสื่อมโทรมลงอยางรุนแรง ปใญหาที่พบคือ ใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ถูกจ ากัดพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมรัฐไมยินยอมใหแสดงออก การถูกเบียดเบียนแหลงท ากินของ
ชาวเล ความไมเสมอภาคที่คนไทยพลัดถิ่นไดรับ น ามาสูการเคลื่อนไหวของแตละกลุม จนถูกกลาวหาเป็นพวกหัว
รุนแรง 

 
“จากความขัดแย้งแบ่งแยกที่ซับซ้อนมากขึ้น ท าให้ความเป็นอยู่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน นอกจากความ

ขัดแย้งระหว่างชุมชนกับชุมชนจะเกิดขึ้นแล้ว ยังเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเอกชน ความขัดแย้งระหว่าง
ชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักวิชาการที่ศึกษาโครงการขนาดใหญ่กับกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบ”  

สถานการณแของกลุมสตรีก็ซับซอนเชนกัน โดยเฉพาะความเทาเทียมทางวัฒนธรรม ที่น ามาสูการกดขี่ผูหญิง 
เชน มีภรรยา 4 แลวไมเลี้ยงดู เมื่อมีปใญหาก็หยารางกัน สงผลใหเกิดปใญหาการศึกษา เศรษฐกิจ การดูแลบุตร 
ครอบครัวที่ไมม่ันคง ซึ่งมีผลกระทบตออนาคตของชาติ ขณะที่คุณภาพในการจัดการดานการศึกษาดอยลง สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาลดลง เด็กถูกจัดการใหเหมือนกันทั่วประเทศ เด็กในโรงเรียนตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
และความแตกแยก 



๕๖ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

เรื่องท้ังหมดตองการการพัฒนาแกนน า เพ่ิมศักยภาพในการจัดการครอบครัวใหกับกลุมสตรี ตองสรางความ
มั่นใจที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดและตอสูกับปใญหา ขณะที่รัฐใชความกลัวเป็นเครื่องมือจัดการคน ชุมชนตองใชความกลัว
เป็นโอกาสในการยืนหยัดตอสูกับปใญหา ตองมีกระบวนการจัดการกลุมและเครือขาย ทั้งดานทุน การศึกษา สราง
ความเขมแข็ง และการรับมือภัยพิบัติ พรอมกันไปกับการเคลื่อนไหวเพ่ือปกปูองสิทธิ์ ที่กระทบจากแผนพัฒนา จาก
การจัดการที่ดิน และการรุกเขาของธุรกิจการทองเที่ยว ที่กระทบตอชาวเลโดยตรง 

 
“ส าหรับการเคลื่อนไหวเชิงนโยบายของภาคใต้ ตอนนี้มีการน าเสนอเแผนพัฒนาภาคใต้ที่คนภาคใต้ต้องการ 

การเสนอรูปแบบการจัดการการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตัวเอง มีกองทุนพัฒนาสตรี การ
พัฒนาสร้างความมั่นคงความยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมบ้างแล้ว 

 
ภายใตการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งหมด ประเด็นส าคัญอยูที่การพัฒนาศักยภาพของคน การเรียนรู

ประสบการณแท้ังดานลึก และดานกวางขามพ้ืนที่ ขามประเด็น ขามภาค”  
อีกสวนที่ส าคัญคือ การจัดกระบวนการโตตอบของชุมชน การจัดการตนเองใหเป็นที่ปรากฏ ท าใหกิจกรรม

ตางๆ ในระดับพ้ืนที่มีความยั่งยืน มีการขับเคลื่อนเชิงรุกไปถึงท าเนียบรัฐบาล ไปถึงศูนยแกลางอ านาจ ซึ่งจะตองเพ่ิม
พ้ืนที่สื่อสารใหกับภาคพลเมือง ทั้งในระดับพ้ืนที่ ระดับเครือขาย และระดับประเทศ 

ส าหรับความกาวหนาของชุมชนที่เห็นชัดเจนคือรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่น าหนาสังคมไปแลว แตยังไม
แสดงออกมาใหเห็นชัดๆ เป็นการสรางความพรอมที่จะเผชิญหนากับเสรีอาเซียน ในมิติที่มากกวาเศรษฐกิจขณะที่
ศักยภาพดานการศึกษาของคนรุนใหมดีขึ้นอยางเห็นไดชัด มีรูปแบบการศึกษาหลายรูปแบบ ตั้งแตโรงเรียนตาดีกา 
ปอเนาะ การจัดการศึกษาของรัฐ ความกาวหนาที่นาสนใจคือ การจัดการภัยพิบัติดวยตัวเองของประชาชนที่ตื่นตัว มี
การวางแผน มีการท าขอมูล จนสามารถจัดการตัวเองไดเรียบรอย และความกาวหนาในกลุมชาติพันธุแในมิติและ
ประเด็นตางๆ เชน ความมั่นคงในชีวิต การศึกษา และพัฒนาเยาวชน การพัฒนาฐานอาชีพ การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ความกาวหนาที่เห็นไดชัดอีกอยางคือ การพัฒนาสตรีเขาสูมิติตางๆ โดยใชวัฒนธรรมการเลี้ยงลูก วัฒนธรรม
ความเป็นอยู วัฒนธรรมการท ามาหากิน วัฒนธรรมการใชชีวิตในครอบครัว วัฒนธรรมศาสนา เป็นเครื่องมือจัดตั้ง
เครือขายตางๆ สวรความกาวหนาอีกเรื่องคือ การใชจุดออนจากที่ถูกระแวง ไมไดรับการยอมรับ เป็นโอกาสในการ
สรางชุมชนศรัทธา จนเกิดการยอมรับในสังคมเพ่ิมขึ้น สามารถสรางความสงบ สันติสุข สมานฉันทแ ไดอยางเป็น
รูปธรรมและเป็นกระบวนการ เปิดใหภาคีท าประโยชนแเพื่อสวนรวมรวมกันได 

 
“รัฐต้องปรับวิธีคิดในการพัฒนา ด้วยการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมจริงๆ รัฐต้องพร้อมที่จะรับข้อเสนอ

จากประชาชน รัฐต้องทบทวนและหยุดโครงการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น และหันมาฟังประชาชน หยุด
สนับสนุนให้ประชาชนทะเลาะกันในชุมชน เพื่อผลักดันโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ รัฐต้องขยายเครือข่าย ดึงภาคส่วน



๕๗ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นเข้าไปร่วมวางแผนการพัฒนา ขณะที่เครือข่ายประชาชนต้องเข้ามาร่วมผลักดันแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในระดับเชิงนโยบายด้วย”  

 
กระบวนการการเมืองภาคประชาชน หรือการเมืองภาคพลเมือง ยังตองการใหรัฐบังคับใชกฎหมายให

เขมงวดมากขึ้น และตองการใหปรับปรุงแกไขกฎหมายบางฉบับ ที่สรางปใญหาใหกับชุมชน นี่คือกระบวนการ
ขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชน ที่ท าใหคนในชุมชน คนยากจน คนไรที่อยู คนไรสัญชาติ เป็นคน เป็นพลังของ
บานเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๕๘ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
สรุปกิจกรรมเสวนา “นโยบายองค์กรภาคีเพื่อรํวมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดชายแดนใต๎ ด าเนินรายการโดย  ผศ.ดร ณฐพงษ์ จิตรนิรัตน ์
ผู๎เข๎ารํวมเสวนา  ไมตรี จงไกรจักร เครือขายชุมชนเพื่อการปฏิรูปและการเมือง (คปสม.)  
                    ปรีดา คงแปูน มูลนิธิชุมชนไทย  
                    นิธิมา บินต ามะหงง ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูแลพัฒนาเกษตรกร  
                    มณเฑียร ธรรมวัติ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง  
                    ผศ.จ านงคแ แรกพินิจ ผูชวยอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ในวงเสวนา คุณไมตรี จงไกรจักร กลาววาวันนี้ของเครือขายชุมชนเพ่ือการปฏิรูปและการเมือง เป็นเพียง

การเริ่มตนในการผลักดันบางเรื่องสูสาธารณะ เนื่องเพราะจะผลักดันนโยบายได ก็ตองท าใหสาธารณะเขาใจกอน ใน
เชิงของการขับเคลื่อน ท าอยางไรใหทุกองคแกรขับเคลื่อนไปพรอมกันเพราะทุกๆ ปใญหาที่เกิดขึ้น เป็นปใญหาของทุก
คน ส าหรับปใญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต  ควรจะเป็นปใญหาระหวางคนภาคใตทั้งภาคกับรัฐบาล ไมใชปลอยให
เป็นปใญหาเฉพาะของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต เหมือนที่เป็นอยูในปใจจุบัน เพราะในขอเท็จจริง ตองยอมรับวา 
ปใญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเป็นปใญหาของคนไทยทั้งหมด 

คุณปรีดา คงแปูน กลาวในวงเสวนาวา ทุกๆ เครือขายจะตองมีกองทุนเป็นของตนเอง เพ่ือจะใหงานของแต
ละเครือขายขับเคลื่อนไปได เครือขายตางๆ จะตองเชื่อมโยงกับเครือขายอ่ืนๆ ทั่วประเทศ เพ่ือที่จะรวมแกปใญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในภาคใตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปใญหาความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต จะท า
อยางไรใหสันติสุขกลับคืนมาใหได” 

คุณมณเฑียร ธรรมวัติ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง มองวาการน าเสนอประเด็นเขตปกครองพิเศษในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต แสดงใหเห็นวาโครงสรางที่มีอยูเดิมใชไมได ตองปรับเปลี่ยนโครงสรางใหม ประเด็นนี้
เป็นหนาที่ของชุมชนจะตองออกมารวมกันขับเคลื่อน ส าหรับจังหวะของการขับเคลื่อน สื่อมีความส าคัญในการ
เชื่อมโยงระหวางประชาชนกับประชาชน ประชาชนกับรัฐ เพราะฉะนั้นการน าเสนอประเด็นปใญหาของตนเองผาน
สื่อ เพื่อใหคนอ่ืนไดรับรูจึงเป็นเรื่องส าคัญ 

“รัฐบาลชุดปัจจุบันประกาศจะให้พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นพ้ืนที่เขตปกครองพิเศษ จะต้องเป็นเขต
ปกครองพิเศษที่มาจากความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ไม่ใช่เขตปกครองพิเศษแบบเอาทหารเป็นจ านวนมาก 
เขา้มาอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นี่เป็นภาระท่ีคนภาคใต้ต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้รัฐบาลรับรู้”  

 
ขณะเดียวกัน เมื่อพูดถึงทิศทางการพัฒนาภาคใต คุณมณเฑียร ธรรมวัติ ยืนยันดวยความมั่นใจวา คน

ภาคใตไมตองการโครงการพัฒนาที่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ไมตองการการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว คนภาคใต
ตองการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ แตยั่งยืน 

 



๕๙ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศปฏิญญาสงขลาเพ่ือการพัฒนาภาคใต๎อยํางยั่งยืน 
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ปฏิญญาสงขลา 
สังคม-ชุมชนใหมํที่เป็นไปได๎ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมจากการเขาสูสังคมโลกาภิวัตนแ  การเติบโตของ
ระบบการคา นโยบายการพัฒนา การผันแปรทางการเมือง ภัยคุกคามและความไมม่ันคงในภาคใต ไดสงผลกระทบอยาง
ขนานใหญตอพวกเราในฐานะประชาชน คนธรรมดาสามัญ ที่ถูกก าหนดชะตาชีวิตใหเดินในเสนทางที่ไมไดก าหนด ท าให
เผชิญกับความเจ็บปวด ทรมาน อยางแสนสาหัส และบัดนี้เราไดประจักษแชัดถึงความจ าเป็นในเสนทางที่เป็นไปได 
ส าหรับการสรางสรรคแสังคมใหม ที่ท าใหประชาชน ธรรมดา สามัญ สามารถก าหนดนิยามสังคม -ชุมชนใหม ที่เรา
ตองการ ดวยการสรางเครือขายความรวมมือที่ตอเนื่องและโยงใย เพ่ือปฏิบัติการปกปูอง คุมครอง และรวมกัน สราง
สังคมใหม-ชุมชนใหมอยางมุงม่ันและจริงจัง         
 ในฐานะประชาชน ธรรมดาสามัญ เราทั้งหลาย ณ ที่นี่ จึงรวมกันประกาศปฏิญญา “สังคม-ชุมชนใหม” 
ดังตอไปนี้ 

1. เราจะกระท าทุกวิถีทางที่ชอบธรรมในการสงเสริม สนับสนุนความเขมแข็ง ภาคประชาชนในการ
เตรียมความพรอมเขาสูการสรางสังคม ชุมชนใหม ที่เราสามารถก าหนดดวยตัวเองอยางมีเกียรติ์ 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษยแ ทั้งในฐานะท่ีเป็นศูนยแกลางและเปูาหมายของการพัฒนา 

2. เราจักตอสู ยืนหยัดอยางตอเนื่องและกลาหาญในการปกปูอง ผืนแผนดิน มาตุภูมิของเรา, การรุกราน 
ยัดเยียด การกระท าใดที่ปราศจากความชอบธรรม จะไดรับการตอบโต และตอตาน ในฐานะ
ประชาชน สิทธิชุมชน ความเป็นพลเมือง ในทุกการกระท าที่จ าเป็นเพ่ือใหมั่นใจวาเราจะไมไดเดือน
รอน เจ็บปวดเชนที่ผานมา 

3. เราขอยืนยันวาในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม เราทุกคนไมวาจะเป็น ผูหญิง เด็ก เยาวชน เกษตรกร 
กลุมชาติพันธุแ จะตองไดรับการปกปูอง คุมครอง ปลอดพนจากเลือกปฏิบัติขุมขู คุกคาม ทุกรูปแบบ 
อันรวมถึงการเลือกปฏิบัติใดๆอันเนื่องมาจากความแตกตาง 

4. เราไดใครครวญอยางถวนถี่จากเสนทางประวัติศาสตรแอันยาวนาน จึงขอประกาศวานับจากนี้พลังชีวิต
ทั้งมวลของพวกเราจะถูกปลดปลอยออกมาอยางสรางสรรคแและมีสามัญส านึก ส าหรับการสรางสรรคแ
สังคม-ชุมชนใหม ที่เทาเทียมและก าหนดโดยตัวเรา 

5. เราทั้งหลายจะน าปฏิญญาสงขลา สังคม-ชุมชนใหมที่เป็นได ออกสูการปฏิบัติการและการเคลื่อนไหว
ทางสังคม เพ่ือใหไดซึ่งสิ่งปรารถนา ในทุกระดับ ดังนี้ 

1. การใชหลักศาสนาน าการพัฒนา ตามแนวทางเครือขายชุมชนศรัทธาหรือ กัมปง ตักวา 
ดวยรูปแบบการพัฒนา “สี่เสาหลัก” โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนดวยการสรางพ้ืนที่
สังคม การปฏิบัติการ และการสนับสนุนที่เหมาะสมจากภายนอก เพ่ือใหสามารถสราง
ความมั่นคงของชุมชนตามแนวทางศรัทธา 

2. สิทธิกลุมทางวัฒนธรรมและกลุมชาติพันธุแ จะตองไดรับการคุมครองทั้งในฐานะที่เป็น
สมาชิกของสังคม ความเป็นมนุษยแ มีศักดิ์ศรี อิสระ ความเทาเทียม กับกลุมอ่ืนๆใน
สังคม ปลอดพนจากการอคติ การรังเกียจ เบียดขับทางชาติพันธุแ และการถูกกีดกัน
จากระบบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
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3. เปิดพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับหญิง-ชาย ในงานพัฒนา มีสิทธิอยางเทาเทียมในการเขา
รวมอยางแข็งขันในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการด าเนินการ การกดขี่ 
เอารัดเอาเปรียบ การใชความรุนแรงจะไดรับปกปูอง คุมครองในทุกรูปแบบ 

4. เด็กและเยาวชน จะตองมีหลักประกันในความเทาเทียม ปราศจากการแบงแยก กีดกัน
ใดๆ อันเนื่องมาจากความแตกตางดานชาติพันธุแ ภาษา การเมือง ศาสนาและ
วัฒนธรรม และการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดแสดงบทบาทอยางสรางสรรคแในการ
เป็นสวนหนึ่งของการพัฒนาสังคม ชุมชนทองถิ่น 

5. ยุติและทบทวนแผนพัฒนาภาคใตทั้งระบบ การด าเนินการใดๆที่ปิดกั้นการมีสวนรวม 
และปราศจาการยินยอมจากชุมชนทองถิ่นจะไดรับการคัดคาน ตอตานในระดับที่ทัน
กันอยางที่สุด 

6. ปฏิเสธการจัดการศึกษาแบบดิ่งเดียวหรือรูปแบบเดียว ทั้งเปิดโอกาสใหชุมชนเขามามี
บทบาทในการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม อาทิ การจัดการศึกษาภายใตแนวคิดและ
รูปแบบโรงเรียนตักวาในจังหวัดชายแดนภาคใต 

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณแหงนี้ เราขอยืนยันและแสดงเจตนารมณแอยางแจงชัดและแนวแน วาเราจัก
มุงม่ันในวิถีและเสนทางใหมที่เลือกแลว 

เสมอม่ันในแนวทาง 
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 

13 กันยายน 2554 
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                                          Songkhla Declaration  
                           Social- new community which is possible  
 
          There have been many economic, social, political and environmental changes in 

Thailand since entering into our current era of globalization. The growth of the trade system, new 
development policies, as well as the political instability in the south affect all Thai citizens, 
regardless of creed or way of life. These factors contribute to turmoil and agony within the 
country. For these reasons, we are interested in creating a new society in which all people can 
define our new  society and which is in agreement with their desire to co-operate a new network 
to protect as well as to create a new society. 

      As citizens, we declare that  
      1. We are commited to promoting morality and to supporting fellow citizens in 

preparing themselves for the new society, which will be defined around a central goal of self-
determination of local communities. 

       2. We are commited to preventing our state from becoming a victim of illegal 
invasion, outside compulsion, or any other wrongful acts. As citizens, we uphold our community's 
rights, and we reaffirm our desire to not have trouble like in the past. 

       3.We are commited to creating a society in which all citizens will be treated equally, 
without any distinction or discrimination in regard to ethnicity, gender, language, religion, etc. 

       4.Taking our own history into consideration, we declare that we will use our power 
to create a new egalitarian community. 

       5. We are commited to complying with the Songkhla Declaration in achieving the 
following goals: 

5.1 Using  the religious teaching  to develop the community (Kumpong takwar) according 
to four pillar principles. 

5.2o uphold and protect the rights of minority cultural and ethnic groups and to consider 
them as equals in the community without any kind of discrimination. 

5.3 To provide the opportunity for all citizens, regardless of gender, to help develop and 
consider new policy, as well as participating directly in implementing that policy. We are 
commited to preventing any kind of oppression or discrimination on the basis of gender. 

5.4 All minors have the same rights to freedom from discrimination; also minors will 
contribute equally to social development. 
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5.5 To terminate the current plan for development in southern Thailand and to create a 
new development plan. Any actions that ignore the input and participation of the local populace 
and/or that do not have the consent of the local community will be rejected. 

5.6 To refuse mandatory government education and to provide the opportunity to 
manage their own educational institutions. 

On behalf of Thaksin University, we declare our intention to reach new social standards 
based upon self-determination of local communities. 

 
                                                                           Long live the people  
                                                                             Thaksin University     
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รายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ชุมคน ชุมชน คนใต๎ 

ครั้งที่ ๓ เสียงจากผู๎ไร๎สิทธิชายแดนใต๎”  
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รายละเอียดการใช๎จํายงบประมาณ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ชุมคน ชุมชน คนใต๎ ครั้งที่ ๓ เสียงจากผู๎ไร๎สิทธิชายแดนใต๎”  

[Voices of the Voiceless: from the Southernmost People in Thailand]  
ระหวํางวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  

ณ หอประชุมอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
 

 
 งบประมาณ  

๑. รายรับ  รวมทั้งสิ้น  ๑,๐๗๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน-) 
- โครงการจัดตั้งศูนยแอิสลามศึกษาเพื่อการบูรณาการ             ๔๕๙,๒๐๙ บาท 
- สถาบันพัฒนาองคแกรชุมชน     ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
- สภาพัฒนาการเมือง       ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- องคแการแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย          ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- มูลนิธิชุมชนไท             ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
- ส านักงานปฏิรูป (สปร.)             ๑๐๐,๐๐๐ บาท    
- ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ          ๕๐,๐๐๐ บาท 
- ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร      ๒๐,๐๐๐ บาท  
     

๒. รายจําย  รวมทั้งสิ้น  
๒.๑ โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อการบูรณาการ (๔๕๙,๒๐๙ บาท) 

 หมวดคาจางเหมาบริการ     เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐ บาท 

 หมวดกิจกรรมยอยตามแผนงาน    เป็นเงิน ๑๘๒,๔๒๔บาท 

 หมวดคาเดินทาง       เป็นเงิน   ๔๑,๗๘๕ บาท  
๒.๒ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (๒๐๐,๐๐๐ บาท) 

 หมวดคารับรองและพิธีการ  
- คาอาหารส าหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติ ชุมคน ชุมชน คนใต ครั้งท่ี ๓   
ตั้งแตวันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔   เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

๒.๓ สภาพัฒนาการเมือง (๑๐๐,๐๐๐ บาท)  

 หมวดคารับรองและพิธีการ  
- คาอาหารส าหรับงานประชุมวิชาการระดับชาติ ชุมคน ชุมชน คนใต ครั้งท่ี ๓   
ตั้งแตวันที่ วันที่ ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔   จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

 



๖๖ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

๒.๔ องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย  (๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

 หมวดคาตอบแทนวิทยากร       จ านวน  ๓๐,๖๒๐ บาท 

 หมวดคาเดินทาง       จ านวน  ๑๔,๒๘๐ บาท 

 หมวดคาวัสดุ       จ านวน  ๑๘,๑๐๐ บาท 

 หมวดคาจางเหมาบริการ      จ านวน  ๓๗,๐๐๐ บาท 
 

๒.๕ มูลนิธิชุมชนไท  (๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

 หมวดคาจางเหมาบริการ      จ านวน  ๙๔,๙๐๐ บาท 

 หมวดคาปฏิบัติงานนอกเวลา      จ านวน     ๕,๑๐๐ บาท 
 

๒.๖ ส านักงานปฏิรูป (สปร.)  (๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

 หมวดคาจางเหมาบริการ       
- คาจางเหมาจัดท ากระเปาผา    จ านวน  ๙๐,๐๐๐ บาท 
- คาถายเอกสารจดหมายขาวฉบับพิเศษ   จ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาท 

 

๒.๗ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหํงชาติ  (๕๐,๐๐๐ บาท)   

 หมวดคําจ๎างเหมาบริการ  
- คาจางเหมาผลิตโปสเตอรแงานชุมคน ชุมชน คนใต ครั้งที่ ๓  
จ านวน ๒ รอบ       จ านวน   ๕๐,๐๐๐ บาท 
      

๒.๘  ส านักงานฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (๒๐,๐๐๐ บาท) 

 หมวดคาท่ีพัก      จ านวน   ๑๙,๘๐๐ บาท 

 หมวดคาปฏิบัติงานนอกเวลา     จ านวน         ๒๐๐ บาท  

         
 

 
 
 

 



๖๗ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ค าชี้แจงการเขียนบทคัดยํอ 
การประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  

“ชุมคน ชุมชน คนใต๎ ครั้งที่ ๓ เสียงจากผู๎ไร๎สิทธิชายแดนใต๎” 
 

๑. วิธีการพิมพ์ 
๑. บทคัดยอ ความยาวไมเกิน ๑ หนากระดาษ A ๔ 
๒. บทคัดยอภาษาไทย พิมพแดวยตัวหนังสือ Cordia new ๑๔ pt 
๓. บทคัดยอภาษาอังกฤษ (Abstract) พิมพแดวยตัวหนังสือ Times New Roman ๑๒ pt 
๔. รูปแบบการพิมพแใชการพิมพแ Word XP  ขึ้นไป 
 
๒. รูปแบบการเขียนบทคัดยํอ 
๑. ชื่อเรื่อง ภาษาไทย  
๒. ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ 
๓. ชื่อผูวิจัย  
๔. หนวยงานของผูวิจัย 
๕. สถานที่ติดตอ (แสดงรายละเอียด เชน อีเมลแ/โทรศัพทแหนวยงาน มือถือ) 
๖. เนื้อหาความยาวไมเกิน ๑ หนากระดาษ A ๔ 
๗. ค าส าคัญภาษาไทย 
๘. ค าส าคัญภาษาอังกฤษ (Keyword)  
๓. การสํงบทคัดยํอ 
โปรดบันทึกบทคัดยอของทานในรูปแบบ Word document ตั้งชื่อไฟลแบทคัดยอของทาน ตามดวย

เครื่องหมาย _ และชื่อผูน าเสนอผลงาน เชน community_ณฐพงศแ ซึ่งหมายถึงบทคัดยอเรื่องcommunity ผูน า
เสนอคือ ณฐพงศแ แนบไฟลแและสงมาที่ huso_ pfis @hotmail.com, huso.pfis@gmail.com หรือสงมาที่ 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
อาคารรัตนเลิศ (บ้านจีน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยทักษิณ ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 
โทรสาร ๐-๗๔๔๔-๓๙๗๒    
๔. ก าหนดการและข้ันตอน 
สงบทคัดยอ (Abstract) ตั้งแต ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบทคัดยอ ภายใน ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
สงบทความวิชาการ(ความยาวไมเกิน ๒๐ หนา) ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  
 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๗๐ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 

สรุปข้อเสนอจากกลุ่มย่อย 

1. กลุ่ม การยกระดับและการพัฒนาศักยภาพคน 



๗๗ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมข๎อเสนอเชิงนโยบาย เวทสีัมมนาเครือขํายรํวมจัดงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

เวทีประชุมเพื่อสรุปบทเรียนงานพัฒนาและจัดท าข๎อเสนอในเชิงนโยบาย เครือขํายชุมชนศรัทธา 
 
สภาพปัญหาในการพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
เด็กและเยาวชนในพื้นท่ี ยังไมมีสวนรวมในการก าหนดบทบาทและการวางตัวของตนตอกระบวนการที่

จะเกิดขึ้นในชุมชน ไมมีสวนรวมในการก าหนดและเสนอแนะนโยบายในระดับชุมชน การปลอยใหชุมชนบริหาร
จัดการปใญหาในชุมชนโดยการขาดการเหลียวแลจากหนวยงานภาครัฐ เชนการยกระดับการศึกษาในชุมชน 
การยักระดับและพัฒนาศักยภาพครู ระบบการเรียนการสอนในพ้ืนที่ยังขาดการปลูกฝใงทักษะทางดานอาชีพ 
เด็กและเยาวชนในชุมชนขาดพ้ืนที่ในการแสดงออก ขาดพ้ืนที่สรางสรรคแในชุมชน การที่เยาวชนตกเป็นเหยื่อ
ของกฎหมายความมั่นคงในพ้ืนที่ และยังขาดการเยียวยาฟ้ืนฟูจิตใจอยางเหมาะสม และการเขาไปยุงเกี่ยวกับ
ปใญหายาเสพติด 

o ข๎อเสนอแนะ 
o เนนการพัฒนาคนตั้งแตยังเป็นเด็ก การมีสวนรวมของเด็กจึงมีความส าคัญในการพัฒนา

ศักยภาพ 
o อยากใหเยาวชนมีสวนรวมในสวนของคณะกรรมการมัสยิด ในการน าเสนอนโยบาย หรือ

แนวทางการพัฒนาในชุมชนโดยเยาวชนในชุมชน โดยปรับเปลี่ยนกฎเกณฑแเรื่องอายุการเขา
เป็นคณะกรรมการมัสยิดมาเป็น ตั้งแตอายุ ๒๕ ปี  

o การยกระดับศูนยแอบรมประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ยกระดับเรื่องขอสื่อการเรียนการสอน อุปกรณแ
ในโรงเรียน ใหมีบรรยายการของการเรียนการสอน  

o สนับสนุนงบประมาณเรื่องการบริหารจัดการครู 
o ยกระดับโรงเรียนปอเนาะ ในการเรียนทางดานศาสนาควบคูไปกับการเรียนสายวิชาชีพ เป็น

การฝึกอาชีพในระหวางเรียน 
o การเปิดพ้ืนที่ใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในการเรียนรูและแสดงความคิดเห็น การสรางศูนยแ

ฝึกอาชีพ การสรางหองสมุดชุมชน ลานกิจกรรมในชุมชน (มีพ้ืนที่สรางสรรคแ) 
o การยกระดับการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ใหขึ้นกับคณะกรรมการหมูบาน โดยไดรับความ

เห็นชอบจากคนในขุมชน 
o พ้ืนที่รองรับอาชีพ ส าหรับครูทางศาสนา ที่ไปศึกษาตอตางประเทศ จบมา สามารถมีงานท า

ในหมูบาน 
o อบรม เยียวยา เยาวชนผูไดรับผลกระทบจากการประกาศใชกฎหมายพิเศษในพ้ืนที่ สราง

ก าลังใจโดยการจัดหาอาชีพท่ีเหมาะสมใหกับผูที่ไดรับผลกระทบ 
 

2. กลุํมศาสนาและวัฒนธรรม 
o สภาพปัญหา  

o การเรียนการสอนทางศาสนา กีรออาตี ตาดีการ การสอนอัลกุรอาน การบรรยายธรรม ยังไม
มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ การการพัฒนา
ศักยภาพของครูผูสอน การแสดงออกทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่ ถูกจ ากัดอยู



๗๙ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ในวงแคบ และเป็นที่หวาดระแวงของภาครัฐ ที่น าไปเชื่อมโยงกับความไมสงบในพ้ืนที่ ท าให
กิจกรรมทางศาสนาอันเป็นการแสดงออกทางวิถีชีวิตถูกท าใหออนแอลง 

o ข๎อเสนอแนะ 
o ดานศาสนา การเรียน กีรอฮาตี หรือการบรรยายธรรม มีผลตอวิถีชีวิตคนในพ้ืนที่เป็นอยาง

มาก เป็นการฝึกใหเด็กสามารถอานอัลกุรอานไดคลอง น าไปสูการอานอัลกุรอานไดอยาง
ถูกตองและเขาใจในหลักการและความหมาย อยากใหรัฐชวยสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
ดานงบประมาณ บรรจุเป็นนโยบายของรัฐ ที่ผานมารัฐไมใหความดูแล ชุมชนจัดการกันเองใน
ชุมชน ใหรัฐสนับสนุนศักยภาพ ของครู การอบรมเทคนิคการสอน รัฐบาลสนับสนุนกอง
ทุนการศกึษาชุมชน อาจจะเป็นชุมชนละ ๕๐๐๐๐ บาท แลวใหชุมชนบริหารจัดการกันเอง  

o ดานวัฒนธรรม อยากใหรัฐเปิดโอกาสใหคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต สามารถแสดงออก
ทาง ศาสนาประเพณแีละวัฒนธรรม ไดอยางเต็มที่ โดยไมมีความหวาดระแวง และอยากใหรัฐ
ศึกษาวัฒนธรรมของแตละพ้ืนที่ดวย ซึ่งหากไมมีความหวาดระแวง ชุมชนก็สามารถจัด
กิจกรรมไดอยางตอเนื่องและเป็นการเชื่อมความสัมพันธแของคนในชุมชนใหไดมีพ้ืนที่ในการ
แสดงออกทางวัฒนธรรม 

  

3. กลุํมเศรษฐกิจและอาชีพ 
o ใหรัฐสนับสนุนกลุมออมทรัพยแในชุมชน โดยใหชุมชนจัดการเอง  
o รานคาชุมชน ใหภาครัฐสนับสนุน เชน สินคาธงฟูา ลงมาในชุมชน เพ่ือใหคนในชุมชนมีโอกาสได

ซื้อของถูก 
o ธนาคารชุมชน อยากใหภาครัฐ ใหคนในชุมชนสามารถเขาถึง สถาบันทางการเงิน คนจนไมมีเงิน 

ไมสามารถกูเงินได อยากใหรัฐเป็นคนค้ าประกันให เพ่ือใหคนจนสามารถกูเงินน ามาท ามาหากินได 
o ธนาคารชุมชน ใหรัฐน าเงินเขากองทุนธนาคารชุมชน แลวใหชมชนจัดการกันเอง บริหารจัดการ

โดยไมมีเรื่องของดอกเบี้ยเขามาเก่ียวของ เนื่องจากบางคนที่เครงเรื่องศาสนา จะไมสามารถน าเงิน
ที่เก่ียวของกับดอกเบี้ยน าไปใชประโยชนแได 

o ท าไมตองใหรัฐเขามาชวย 
o อยากใหรัฐเขามามีสวนรวมในชุมชน 
o เงินภาษีของชาวบาน เป็นงบประมาณที่รัฐนาจะจัดสรรลงมาในชุมชนจริงๆ  
o รัฐมีหนาที่เขามาบริหารจัดการชุมชนอยางถวนหนา และโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
o การพัฒนามีความเหลื่อมล้ า งบประมาณยังไมลงมาถึงในชุมชน  
o รัฐมหีนาที่ตองจัดสรรงบประมาณอยูแลว  

4. กลุํมที่ดินท ากิน ที่อยูํอาศัย ที่สํวนรวมของชุมชน 
 เรื่องท่ีดินท ากิน 

o ประเด็นที่ดิน ทับที่เขตอุทยาน เชนที่เขาบูโด เสนอใหหยุดการส ารวจรังวัดในพ้ืนที่ที่มี
ปใญหาที่ดินท ากินของชาวบานทับเขตพ้ืนที่อุทยาน  

o ขอมูล พิสูจนแสิทธิในการใชที่ดิน ออกเอกสารสิทธิใหกับประชาชนที่ใชประโยชนแจริงๆ  
o จัดสรรที่ดินใหคนจนมีที่ท ากินอยางนอย ๒๕ ไรตอคน และสรางที่อยูอาศัยให 



๘๐ 
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o จัดพื้นที่ปุาชุมชน โดยใหชุมชนเขามาดูแลรักษาผลประโยชนแ สามารถเขาไปท าประโยชนแ
ในพ้ืนที่ปุาได โดยไมใชการบุกรุกปุา และออกโฉนดปุาชุมชนใหกับชุมชนสามารถดูแล
ผลประโยชนแไดอยางเต็มที่ 

o จัดตั้งศูนยแขอมูล การออกเอกสารสิทธิ การจัดการปใญหาที่ดิน แบบครบวงจร 
 เรื่องบ๎าน  

o จัดหาที่อยูอาศัย ใหกับผูมีรายไดนอย  
o ระบบสาธารณูประโภคพ้ืนฐานใหครอบคลุมทุกหมูบาน ทุกชุมชนในประเทศไทย (ถนน 

ไฟฟูา ประปา คูระบายน้ า ) 
o สุขภาวะชุมชน ใหมีลานกีฬา สนามเด็กเลน ลานกิจกรรม กุโบรแ มัสยิด ในทุกชุมชน หาก

ชุมชนในยังไมมีพ้ืนที่ ใหรัฐบาลเป็นผูจัดหาที่ดินในชุมชน เพ่ือด าเนินการจัดสรางสถานที่
ดังกลาวในชุมชน 

 เรื่องสิ่งแวดล๎อม 
o ใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม (แมน้ า ล าคลอง ปุา เขา ) 
o จัดตั้งศูนยแสังเกตการณแภัยพิบัติทางธรรมชาติในชุมชน 

 

5. กลุํมสํงเสริมฟ้ืนฟูและการพัฒนาอาชีพ 
อาชีพ 

o การท านา บูดู กาแฟ มะพราวคั่ว ท าน้ ายาลางจาน สวนผลไม ปลูกพืชผัก กลุมสตรี (ออมทรัพยแ 
สหกรณแลอยฟูา ท าขันหมาก) 

ข๎อเสนอ 

o ใหรัฐสงนักวิชาการขาว มาอบรมการเพ่ิมผลผลิตในนาขาวใหกับชาวนา 
o ใหรัฐฟ้ืนฟูนารางทั้งหมดเป็นพ้ืนที่ปลูกขาวหลักของภาคใต มีชลประทานที่เป็นระบบ และการ

บริหารจัดการที่ดี มีอุปกรณแการแปรรูปขาว และการกระจายสินคาออกสูทองตลาด และตั้ง
ธนาคารพันธุแขาวพื้นบาน การท าปุยชีวภาพ ผานระบบของชุมชนศรัทธา  

o สนับสนุนการขยายพ้ืนที่ปลูกกาแฟ และการผลิตกาแฟบานแหร ออกสูตลาดทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

o รับประกันราคาผลไมและมีงานวิจัยการแปรรูปผลไมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
o ใหมีกองทุนชุมชนฝึกอาชีพ  
o ใหชุมชนจัดระบบออมทรัพยแโดยการบริหารจัดการรวมกันในชุมชน และใหมีการประเมินติดตาม

ผลของเครือขาย 
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สรุปข๎อเสนอระดับนโยบายแก๎ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณประจ าปีสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาทุกดานผานมัสยิดโดยกลไกที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
อ านวยความสะดวกหรือประเมินติดตามผลเพ่ือยกระดับ 

2. มีกระบวนการพิสูจนแสิทธิที่ดิน การจัดการระบบที่ดิน ที่อยูอาศัยผานระบบเครือขายชุมชน จัดสรร
ที่ดินใหชุมชน มีกองทุนการฟื้นฟูใหกับพ้ืนที่ชุมชน ที่สาธารณะและชุมชนรวมวางกติกาแบบมีสวนรวม 
(มีกองทุนสรางบานระยะยาว) 

3. จัดระบบสาธารณูปโภคใหเขาถึงทุกครัวเรือน 
4. รัฐสนับสนุนงบประมาณ สรางสถานที่สาธารณะในชุมชน เชน มัสยิด กุโบรแ ลานกีฬา สนามเด็กเลน 

และงบฟ้ืนฟูอนุรักษแสิ่งแวดลอม ผานการจัดการของชุมชน 
5. รัฐสนับสนุนกองทุนชุมชนและกิจกรรมตางๆ ด าเนินการโดยองคแกรชุมชน การจัดการภัยพิบัติในชุมชน 
6. รัฐสนับสนุนใหมัสยิดเป็นศูนยแกลางการพัฒนาศักยภาพชาวบาน ตามหลักการของศาสนาตามแผนที่

เสนอ 
7. รัฐรับรองวุฒิครูสอนศาสนา ที่จบการศึกษาท้ังจากในประเทศและนอกประเทศ 
8. รัฐสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนผานมัสยิด / ชุมชน ตามแผนที่น าเสนอ 
9. ฟ้ืนฟูระบบชลประทานและนารางใหเป็นแหลงขาวหลักของภาคใต โดยสนับสนุนทุกดานผานเครือขาย

องคแกรชุมชน 
10. รัฐ พัฒนา / ด าเนินการวิจัยผลผลิตพืชผักและผลไม เพ่ือแปรรูป รัฐรับประกันราคาพืชผลทาง

การเกษตร ตั้งกองทุนพัฒนาอาชีพเพ่ิมการผลิตและรณรงคแขยายพ้ืนที่ปลูกและการตลาด ผานการมี
สวนรวมของชุมชน  
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รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

สรุปข๎อเสนอเชิงนโยบายเครือขํายสตรี จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 

นโยบายด๎านการเยียวยา 

 จัดตั้งองคแกรผูหญิงและสนับสนุนกองทุนผูหญิงที่ไดรับผลกระทบและใหบริหารจัดการกองทุนใหเกิด
ความยั่งยืนและมีความตอเนื่อง 

 จัดกองทุนการศึกษาแกบุตรของผูที่ไดรับผลกระทบ โดยมีผูหญิงเป็นครึ่งหนึ่งในการบริหารจัดการ
กองทุน โดยยึดหลักการด าเนินการที่รวดเร็ว เป็นธรรม มีความตอเนื่อง มีสวนรวมของชุมชน 

 ใหจัดตั้งกองทุนชวยเหลือผูหญิงที่ยากจน โดยการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดหากลุมเปูาหมายใน
การใหความชวยเหลือ 

 ใหมีการยกระดับศูนยแพัฒนาครอบครัว เพื่อดูแลแกปใญหา เพ่ือใหมีศักยภาพในการแกปใญหา และให
ผูหญิงเขาไปมีสวนรวมในศูนยแ 

 สนับสนุนจิตแพทยแ และรับรองอาสาสมัครเพ่ือการฟ้ืนฟูทางดานจิตใจ ในพ้ืนที่ความไมสงบอยางทั่วถึง 

นโยบายทางด๎านสังคมและการเมือง 

 รณรงคแสงเสริมใหสังคมเขาใจในมิติความเป็นหญิงชาย 

 สงเสริมการศึกษานอกระบบ ในภาษาทองถิ่นดั้งเดิมและภาษาอ่ืนๆ 

 รณรงคแ ใหความรู เรื่องการมีครอบครัวของคนหนุมสาว ที่ยังไมมีความพรอม ในการรับผิดชอบ
ครอบครัว 

 นโยบายดานยาเสพติดใหเนนไปที่การปูองกัน มิใชการปราบปราม โดยใหชุมชนและครอบครัวเขามามี
สวนรวมโดยการวางแผนรวมกัน 

 ผูหญิงที่เป็นภรรยาไมวาจะเป็นล าดับที่เทาไหร ใหมีสิทธิที่ควรไดทุกประการอยางเทาเทียมกัน 

 รับรองแผนในการพัฒนากลุมผูหญิงและใหมีการจัดการงบประมาณที่ไดจากรัฐดวยตนเอง 

 ใหรัฐสนับสนุนงบประมาณโดยตรงลงมาท่ีองคแกรเครือขายชุมชน และจัดการบริหารตามแผนที่เสนอ
ดวยตนเอง โดยไมตองผานใคร 

 ใหนักการเมืองทุกระดับเขารวมเวทีสาธารณะในพ้ืนที่เพ่ือการตรวจสอบ ประเมินบทบาทนักการเมือง
และรับขอเสนอของชุมชน 
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นโยบายทางด๎านสุขภาพ 

 สงเสริมภูมิปใญญาพ้ืนบาน สนับสนุนหมอต าแยผูหญิง ภูมิปใญญาแบบดั้งเดิม ใหไดรับการพัฒนา
ศักยภาพใหมีความพรอมในการบริการระดับชุมชน 

 ใหมีแพทยแสูตินารีเวช ที่เป็นผูหญิง ลงไปท าคลอดใหกับคนในพื้นที่ 

 งานวิจัยทางดานสุขภาพแบบมีสวนรวมในชุมชน 

 สนับสนุน อสม. ใหเป็นองคแกรชาวบานอิสระ ปลอดจากการเมือง 
 

นโยบายทางด๎านศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม  

 ใหมีผูใชภาษาทองถิ่นอยูในทุกหนวยงานของราชการ โดยมีสัดสวนผูหญิงครึ่งหนึ่ง เพ่ือการสื่อสารที่
เขาใจตรงกัน 

 เสนอใหปรับวันหยุดจากวันหยุดปกติ วันเสารแ อาทิตยแ ไปเป็น วันศุกรแ วันเสารแ เพ่ือใหสอดคลองกับ
กับการปฏิบัติศาสนกิจ 

 ใหมีสัดสวนผูหญิงในคณะกรรมการอิสลามในทุกระดับ 

 ใหรับรองวันฮารีรายอเป็นวันหยุดนักขัตฤกษแอยางเป็นทางการ 
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สื่อประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 
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รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

- สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ – 
 ๑.ไวนิลโครงการประชุมวิชาการ จ านวน ๓ ชิ้น ติดตั้งที่หนาคณะมนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา บริเวณวงเวียนในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และหนามหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

 
ภาพตัวอย่างไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ 

 
๒.โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ รอบแรกและรอบสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพตัวอย่างโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 



๘๖ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

๓.แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.tsu.ac.th 
 

 
 

ภาพตัวอย่างแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ www.tsu.ac.th 
 

๔.เว็บไซต์โครงการฯ 

 
ภาพตัวอย่างเว็บไซต์โครงการ และหน้าลงทะเบียนออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tsu.ac.th/
http://www.tsu.ac.th/


๘๗ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

๕.สูจิบัตร โครงการฯ 

 
 

ภาพตัวอย่างปกสูจิบัตรโครงการ 
๖.ป้ายแขวนผู๎เข๎ารํวมงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพตัวอย่างป้ายแขวนผู้เข้าร่วมงาน 
 



๘๘ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
๗.แผนผังสถานที่จัดโครงการฯ วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน 

                       
ภาพแผนผังสถานที่จัดโครงการฯ  

 
๘.กระเป๋าผ๎า (ของท่ีระลึกส าหรับผู๎เข๎ารํวมงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๙ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

๙.สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์โครงการ ( สํงไปยังสถานีวิทยุในเขตภาคใต๎ จ านวน ๗๕ สถานี) 
 
      สคริปสปอตวิทยุ 
 

“ โครงการจัดตั้งศูนยแอิสลามศึกษาเพ่ือการบูรณาการ คณะ
มนุษยศาสตรแและสังคมศาสตรแ มหาวิทยาลัยทักษิณ รวมกับองคแกร
ภาคี ขอเชิญชวนทุกทานน าเสนอผลงานทางวิชาการ และรวม
ประชุมวิชาการระดับชาติ  "ชุมคน ชุมชน คนใต ครั้งที่ 3  เสียง
จากผูไรสิทธิชายแดนใต" (Voices of the Voiceless : from the 
Southernmost People in Thailand) ระหวางวันที่ 12-14 
กันยายน 2554 ณ หอประชุมอเนกประสงคแ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา ภายในงานทานจะไดพบกับ เวทีเสวนาเสียงจากผู
ไรสิทธิ การบรรยายพิเศษ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ สมัชชา
ประชาชน การออกบูธผลิตภัณฑแชุมชน ลานศิลปวัฒนธรรม เวที
การแสดง และกิจกรรมอ่ืนๆอีกมากมาย ผูที่สนใจ สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที่ 074-331885-7 ตอ 1137 , 
086-9629813 หรือคลิกเขาไปลงทะเบียนไดที่ เว็บไซตแ 
huso.tsu.ac.th/pfis “ 

 

  “ไร้สิทธิไร้เสียงเพียงสามัญ หยัดยืนสร้างสรรค์สังคมธรรม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

๑๐.ใบแถลงขําว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

รวบรวมข่าวที่น าเสนอในสื่อต่างๆ 

 

เครือข่ายชาวบ้านปักษ์ใต้เดินหน้าท าแผนพฒันาภาคประชาชนสู้รัฐ 

Fri, 2011-09-16 20:00 

เครือข่ายประชาชนภาคใต้ ประกาศเดินหน้าพัฒนาศักยภาพชุมชน ฝ่าสารพัดปัญหามุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง เตรียมท าแผนพัฒนาที่

คนใต้ต้องการ สู้แผนพัฒนาภาครัฐ ดับฝันเมกะโปรเจ็กต์ จัดกระบวนการสื่อสารชุมชน พร้อมตอบโต้สร้างความยอมรับ 

เมื่อเวลา 13.00–14.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2554 ที่ห้องประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ชุมคน ชุมชน คนใต้ คร้ังที่ 3 เสียงจากผู้ไร้สิทธิชายแดนใต้” (Voices of the Voiceless : 

from the southernmost People in Thailand) ซึ่งจัดโดยโครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อการบูรณาการ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ มีการสรุปภาพได้ภาพรวมจากเวทีสมัชชาประชาชน “ว่าด้วยเสียงจากผู้ไร้

สิทธ”ิ โดยนายนฤทธิ์ ดวงสุวรรณ จากเครือข่ายลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 

  

 

นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ 

  



๙๒ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

นายนฤทธิ์ สรุปว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชนมี 2 ส่วนคือ กลุ่มผู้กระท า และกลุ่มผู้ถูกกระท า 2 กลุ่มนี้มีมุมมองต่างกัน เจ้าของ

ปัญหาคือ ชุมชนมีแนวคิดต้องการจัดการตนเอง โดยใช้พ้ืนที่และเครือข่าย รวมทั้งยอมรับความหลากหลายทั้งภาษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ในการท างานร่วมกัน ทุกกลุ่มมองว่าวิถีชีวิตอิงอยู่กับฐานทรัพยากรทุกประเภทในภาคใต้ ในการด ารงชีวิตจึงต้อง

ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นหลัก 

นายนฤทธิ์ กล่าวถึงปัญหาจากกลุ่มผู้กระท าว่า ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายต่างๆ จากหลักคิดต้องการพัฒนาให้เป็นเอกภาพหนึ่ง

เดียว ก่อให้เกิดแรงต้าน เมื่อพูดแผนพัฒนาต่างๆ แนวคิดเรื่องความเจริญ ความทันสมัย ทุนไร้พรมแดนยังคงครอบง า และมีการ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่วนความรู้สึกของผู้ถูกกระท า หรือการใช้อ านาจพิเศษจัดการกับผู้ขัดขวางความเจริญ ผู้ที่คิดต่าง การ

กีดกันการเข้าถึงความช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งเกิดจากมุมมองการพัฒนาที่ต่างกัน ส่งผลให้เกิดการกดดันชนกลุ่มน้อยที่ถูกมองว่า 

เป็นผู้ขัดขวางความเจริญ โดยมองว่าไม่ใช่คนไทย มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่แยกแยะ 

นายนฤทธิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีปัญหานโยบายจากส่วนกลางส่งตรงถึงพื้นที่ ปากบารา ทะเลสาบสงขลา ที่อยู่อาศัยของ

ชาวเล คนพลัดถิ่น พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาอุตสาหกรรม และปัญหาความอยุติธรรมในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ขณะที่ผลกระทบจากภัยพิบัตินับเป็นอีกสาเหตุ ที่ท าให้ที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยหลุดมือไปจากชาวบ้านในชุมชน 

นายทุนฉวยโอกาสออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินชาวบ้าน ขณะที่ปัญหาจาหภัยพิบัติโดยตรง เกิดจากไม่มีการเตือนภัยล่วงหน้า ความ

ช่วยเหลือเข้าไปถึงพื้นที่ล่าช้า ไม่ทั่วถึง เล่นพรรคเล่นพวก 

นายนฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า สถานการณ์ทั้งหมด ส่งผลให้ฐานทรัพยากรของคนใต้เสื่อมโทรมลงอย่างรุนแรง ปัญหาที่พบคือ ใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถูกจ ากัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมรัฐไม่ยินยอมให้แสดงออก การถูกเบียดเบียนแหล่งท ากินของชาวเล ความ

ไม่เสมอภาคที่คนไทยพลัดถิ่นได้รับ น ามาสู่การเคล่ือนไหวของแต่ละกลุ่ม จนถูกกล่าวหาเป็นพวกหัวรุนแรง 

“จากความขัดแย้งแบ่งแยกที่ซับซ้อนมากขึ้น ท าให้ความเป็นอยู่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน นอกจากความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับ

ชุมชนจะเกิดขึ้นแล้ว ยังเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเอกชน ความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ ความขัดแย้ง

ระหว่างกลุ่มนักวิชาการที่ศึกษาโครงการขนาดใหญ่กับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ” นายนฤทธิ์ กล่าว 

นายนฤทธิ์ กล่าวอีกว่า สถานการณ์ของกลุ่มสตรีกซ็ับซ้อนเช่นกัน โดยเฉพาะความเท่าเทียมทางวัฒนธรรม ที่น ามาสู่การกดขี่

ผู้หญิง เช่น มีภรรยา 4 แล้วไม่เลี้ยงดู เมื่อมีปัญหาก็หย่าร้างกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาการศึกษา เศรษฐกิจ การดูแลบุตร ครอบครัว

ที่ไม่มั่นคง ซึ่งมีผลกระทบต่ออนาคตของชาติ ขณะที่คุณภาพในการจัดการด้านการศึกษาด้อยลง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาลดลง เด็กถูกจัดการให้เหมือนกันทั่วประเทศ เด็กในโรงเรียนตกเป็นเหย่ือของความรุนแรงและความแตกแยก 

นายนฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า เรื่องทั้งหมดต้องการการพัฒนาแกนน า เพิ่มศักยภาพในการจัดการครอบครัวให้กับกลุ่มสตรี ต้องสร้าง

ความมั่นใจที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดและต่อสู้กับปัญหา ขณะที่รัฐใช้ความกลัวเป็นเคร่ืองมือจัดการคน ชุมชนต้องใช้ความกลัวเป็น

โอกาสในการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหา ต้องมีกระบวนการจัดการกลุ่มและเครือข่าย ทั้งด้านทุน การศึกษา สร้างความเข้มแข็ง และ

การรับมือภัยพิบัติ พร้อมกันไปกับการเคล่ือนไหวเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทีก่ระทบจากแผนพัฒนา จากการจัดการที่ดิน และการรุกเข้า

ของธุรกิจการท่องเที่ยว ที่กระทบต่อชาวเลโดยตรง 



๙๓ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

“ส าหรับการเคล่ือนไหวเชิงนโยบายของภาคใต้ ตอนนี้มีการน าเสนอเแผนพัฒนาภาคใต้ที่คนภาคใต้ต้องการ การเสนอรูปแบบ

การจัดการการศึกษาที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตัวเอง มีกองทุนพัฒนาสตรี การพัฒนาสร้างความมั่นคงความ

ย่ังยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เริ่มเห็นเป็นรูปธรรมบ้างแล้ว 

ภายใต้การขับเคล่ือนกิจกรรมทั้งหมด ประเด็นส าคัญอยู่ที่การพัฒนาศักยภาพของคน การเรียนรู้ประสบการณ์ทั้งด้านลึก และด้าน

กว้างข้ามพื้นที่ ข้ามประเด็น ข้ามภาค” นายนฤทธิ์ กล่าว 

นายนฤทธิ์ กล่าวต่อไปว่า อีกส่วนที่ส าคัญคือ การจัดกระบวนการโต้ตอบของชุมชน การจัดการตนเองให้เป็นที่ปรากฏ ท าให้

กิจกรรมต่างๆ ในระดับพื้นที่มีความย่ังยืน มีการขับเคล่ือนเชิงรุกไปถึงท าเนียบรัฐบาล ไปถึงศูนย์กลางอ านาจ ซึ่งจะต้องเพิ่มพื้นที่

สื่อสารให้กับภาคพลเมือง ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับเครือข่าย และระดับประเทศ 

นายนฤทธิ์ สรุปถึงความก้าวหน้าของชุมชนว่า ที่เห็นชัดเจนคือรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่น าหน้าสังคมไปแล้ว แต่ยังไม่แสดง

ออกมาให้เห็นชัดๆ เป็นการสร้างความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับเสรีอาเซียน ในมิติที่มากกว่าเศรษฐกิจขณะที่ศักยภาพด้าน

การศึกษาของคนรุ่นใหม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีรูปแบบการศึกษาหลายรูปแบบ ตั้งแต่โรงเรียนตาดีกา ปอเนาะ การจัดการศึกษา

ของรัฐ ความก้าวหน้าที่น่าสนใจคือ การจัดการภัยพิบัติด้วยตัวเองของประชาชนที่ตื่นตัว มีการวางแผน มีการท าข้อมูล จน

สามารถจัดการตัวเองได้เรียบร้อย และความก้าวหน้าในกลุ่มชาติพันธุ์ในมิติและประเด็นต่างๆ เช่น ความมั่นคงในชีวิต การศึกษา 

และพัฒนาเยาวชน การพัฒนาฐานอาชีพ การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ 

นายนฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ความก้าวหน้าที่เห็นได้ชัดอีกอย่างคือ การพัฒนาสตรีเข้าสู่มิติต่างๆ โดยใช้วัฒนธรรมการเล้ียงลูก 

วัฒนธรรมความเป็นอยู่ วัฒนธรรมการท ามาหากิน วัฒนธรรมการใช้ชีวิตในครอบครัว วัฒนธรรมศาสนา เป็นเคร่ืองมือจัดต้ัง

เครือข่ายต่างๆ ส่วรความก้าวหน้าอีกเรื่องคือ การใช้จุดอ่อนจากที่ถกูระแวง ไม่ได้รับการยอมรับ เป็นโอกาสในการสร้างชุมชน

ศรัทธา จนเกิดการยอมรับในสังคมเพิ่มขึ้น สามารถสร้างความสงบ สันติสุข สมานฉันท์ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นกระบวนการ 

เปิดให้ภาคีท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันได้ 

“รัฐต้องปรับวิธีคิดในการพัฒนา ด้วยการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมจริงๆ รัฐต้องพร้อมที่จะรับข้อเสนอจากประชาชน รัฐต้อง

ทบทวนและหยุดโครงการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น และหันมาฟังประชาชน หยุดสนับสนุนให้ประชาชนทะเลาะกัน

ในชุมชน เพื่อผลักดันโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ รัฐต้องขยายเครือข่าย ดึงภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นเข้าไปร่วม

วางแผนการพัฒนา ขณะที่เครือข่ายประชาชนต้องเข้ามาร่วมผลักดันแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระดับเชิงนโยบายด้วย” นายนฤทธิ์ 

กล่าว 

นายนฤทธิ์ กล่าวว่า กระบวนการการเมืองภาคประชาชน หรือการเมืองภาคพลเมือง ยังต้องการให้รัฐบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวด

มากขึ้น และต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบางฉบับ ที่สร้างปัญหาให้กับชุมชน นี่คือกระบวนการขับเคล่ือนการเมืองภาค

ประชาชน ที่ท าให้คนในชุมชน คนยากจน คนไร้ที่อยู่ คนไร้สัญชาติ เป็นคน เป็นพลังของบ้านเมือง 

  

ทีมา: http://prachatai.com/journal/2011/09/36951 
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๙๔ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ปลุกพลังเครือข่ายชุมชน เคลื่อนเชิงนโยบายแกปั้ญหาปักษ์ใต้ 

Sat, 2011-09-17 17:11 

จริงใจ จริงจิตร 

ฟังภาคประชาชนใต้พูดเรื่อง “นโยบายองค์กรภาคีเพื่อร่วมกันขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” จากงาน “ชุม

คน ชุมชน คนใต้ คร้ังที่ 3 เสียงจากผู้ไร้สิทธิชายแดนใต้” 

 

ไมตรี จงไกรจักร 

 

ปรีดา คงแป้น 



๙๕ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 

มณเฑียร ธรรมวัติ 

 ผ่านไปแล้วอย่างคึกคัก ส าหรับงานสัมมนาในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ชุมคน ชุมชน คนใต้ คร้ังที่ 3 เสียงจากผู้ไร้

สิทธิชายแดนใต้” (Voices of the Voiceless: from the southernmost People in Thailand) ที่จัดโดยโครงการจัดตั้งศูนย์

อิสลามศึกษาเพื่อการบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ระหว่างวันที่ 12–14 กันยายน 2554 ที่

ผ่านมา หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

หนึ่งในหลากหลายประเด็นปัญหาที่มีการหยิบยกขึ้นมาเป็นหัวข้อสนทนาคือ “นโยบายองค์กรภาคีเพื่อร่วมกันขับเคล่ือนงาน

พัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” 

หัวข้อนี้มีนักปฏิบัติการทางสังคมเรียงหน้าขึ้นมาน าเสนอกันอย่างคึกคัก ไล่มาตั้งแต่ไมตรี จงไกรจักร จากเครือข่ายชุมชนเพื่อ

การปฏิรูปและการเมือง (คปสม.) ปรีดา คงแป้น จากมูลนิธิชุมชนไทย นิธิมา บินต ามะหงง จากส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูแลพัฒนา

เกษตรกร มณเฑียร ธรรมวัติ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง มีนักวิชาการร่วมแจมอยู่หนึ่งคนคือ ผศ.จ านงค์ แรกพินิจ ผู้ช่วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

เนื้อหาที่พูดกันในหัวข้อนี้คือ ประเด็นการผลักดันในเชิงนโยบายและการขับเคล่ือน 

ไมตรี จงไกรจักร บอกว่า วันนี้ของเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปและการเมือง เป็นเพียงการเร่ิมต้นในการผลักดันบางเรื่องสู่

สาธารณะ เนื่องเพราะจะผลักดันนโยบายได้ ก็ต้องท าให้สาธารณะเข้าใจก่อน ในเชิงของการขับเคล่ือน ท าอย่างไรให้ทุกองค์กร

ขับเคล่ือนไปพร้อมกันเพราะทุกๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นปัญหาของทุกคน 

ส าหรับปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ไมตรี จงไกรจักร มองว่า ควรจะเป็นปัญหาระหว่างคนภาคใต้ทั้งภาคกับรัฐบาล ไม่ใช่

ปล่อยให้เป็นปัญหาเฉพาะของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพราะในข้อเท็จจริง ต้องยอมรับว่า 

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาของคนไทยทั้งหมด 

“ทุกๆ เครือข่ายจะต้องมีกองทุนเปน็ของตนเอง เพื่อจะให้งานของแต่ละเครือข่ายขับเคล่ือนไปได้ เครือข่ายต่างๆ จะต้อง

เชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อที่จะร่วมแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหา

ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะท าอย่างไรให้สันติสุขกลับคืนมาให้ได้” 

เป็นทัศนะของปรีดา คงแป้น ในวันนั้น 



๙๖ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ขณะที่มณเฑียร ธรรมวัติ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง มองว่าการน าเสนอประเด็นเขตปกครองพิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างที่มีอยู่เดิมใช้ไม่ได้ ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ ประเด็นนี้เป็นหน้าที่ของชุมชนจะต้อง

ออกมาร่วมกันขับเคล่ือน ส าหรับจังหวะของการขับเคล่ือน สื่อมีความส าคัญในการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนกับประชาชน 

ประชาชนกับรัฐ เพราะฉะนั้นการน าเสนอประเด็นปัญหาของตนเองผ่านสื่อ เพื่อให้คนอื่นได้รับรู้จึงเป็นเรื่องส าคัญ 

“รัฐบาลชุดปัจจุบันประกาศจะให้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่เขตปกครองพิเศษ จะต้องเป็นเขตปกครองพิเศษที่มาจาก

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ไม่ใช่เขตปกครองพิเศษแบบเอาทหารเป็นจ านวนมาก เข้ามาอยู่ในสามจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  นี่เป็นภาระที่คนภาคใต้ต้องร่วมกันขับเคล่ือนให้รัฐบาลรับรู้” มณฑียร ธรรมวัติ กล่าว 

ขณะเดียวกัน เมื่อพูดถึงทิศทางการพัฒนาภาคใต้ มณเฑียร ธรรมวัติ ยืนยันด้วยความมั่นใจว่า คนภาคใต้ไม่ต้องการโครงการ

พัฒนาที่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ต้องการการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว คนภาคใต้ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ แต่ย่ังยืน 

นี่คือ บทสนทนาภายใต้หัวข้อ “นโยบายองค์กรภาคีเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” 

 ที่มา : http://prachatai.com/journal/2011/09/36959 
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๙๗ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

“อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์” ช้ี „ความอยุติธรรมที่ชายแดนใต้ลึกมาก‟ 

Fri, 2011-09-16 20:11 

นูรยา เก็บบุญเกิด  โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) 

สรุปความ “รศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์” ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “พลังชุมชน–พลังผู้ไร้สิทธิกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงจาก

ข้างล่าง” ในงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ชุมคน ชุมชน คนใต้ คร้ังที่ 3 เสียงจากผู้ไร้สิทธิชายแดนใต้” (Voices of 

the Voiceless : from the southernmost People in Thailand) 

ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2554 โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อการบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ชุมคน ชุมชน คนใต้ คร้ังที่ 3 เสียงจากผู้ไร้สิทธิชายแดนใต้” 

(Voices of the Voiceless : from the southernmost People in Thailand) 

เวลา 09.30 น. วันที่ 13 กันยายน 2554 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการจัดงาน ก็เป็นคิวของ “รศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์” อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นบรรยายพิเศษเรื่อง “พลังชุมชน–พลังผู้ไร้สิทธิกับการสร้างการ

เปล่ียนแปลงจากข้างล่าง” ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

ต่อไปนี้ เป็นข้อความเฉพาะบางส่วนที่น่าสนใจ ที่เก็บได้จากการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อนี้ 

……………………………………………… 

“ปัจจุบันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการคืนความยุติธรรมให้กับชุมชนมากขึ้น เอกสารของคนท างานพฒันาในพื้นที่นี้ ชี้ให้เห็น

ว่าหลังจากรัฐได้ฟังเสียงของคนในชุมชนแล้ว ในช่วงหลังองค์กรของรัฐได้ตระหนักว่า ความอยุติธรรมที่มีอยู่ในพื้นที่ชายแดน

ภาคใต้ลึกซึ้งมาก องค์กรของรัฐจึงพยายามปรับตัวคืนความยุติธรรมให้กับชุมชนในหลายมิติ ไม่ว่าการยอมรับให้มีสภาชุมชน 

หรือการสร้างนิติธรรมชุมชน นี่ถือเป็นเสียงที่ยอมรับในความชอบธรรมของชุมชน ที่เกิดจากปฏิบัติการของเสียงผู้ไร้เสียงที่ดัง

มากขึ้น จากการแสวงหาทางออกของสังคมที่มีความหลากหลาย 

โครงสร้างฐานที่มั่นของชุมชนคือ การสร้างชุมชนในอุดมคติ และฐานในการปกครองตนเอง ที่มีอยู่ 3 ฐานคือ การปกครอง สังคม

ชุมชน และจิตวิญญาณ กรณีชุมชนตักวา 4 ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้เกิดเสาหลัก ท าให้เกิดพื้นที่สาธารณะ มัสยิด

ก็ถือเป็นพื้นทีส่าธารณะเช่นกัน จากการอ่านเรื่องชุมชนตักวา พบว่า เริ่มจากบ้านมั่นคง จากการพูดคุยกันหลายฝ่าย เริ่มขยับจาก

บ้านไปสู่ชุมชน จากชุมชนไปสู่อุดมคติชุมชน นี่คือความต่อเนื่อง และการตกผลึก 

การสร้างตัวตนของผู้ไร้สิทธิ์ท่ามกลางการกดทับ ผ่านปฏิบัติการทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ น าไปสู่การตกผลึกทางอุดมคติ

ของชุมชนและมนุษย์ นี่คือการท้าทายสังคม ด้วยการกระตุกเตือนให้คนคิดถึงสิ่งที่สูงกว่ามนุษย์ ซึ่งไม่ได้สร้างจากตัวเปล่า แต่

เป็นการขยายรากฐานทางปัญญาเดิม 
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แม้ในวันนี้ อาจจะยังไม่สามารถบรรลุทุกอย่างได้อย่างที่คาดหวัง แต่สิ่งที่ท าลงไปแล้ว และก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบั คือ การ

วางรากฐานทุกอย่างไว้ให้แก่อนุชนคนรุ่นหลัง เพื่อให้เขาสามารถเข้าถึงชีวิตที่ดีกว่า และเข้าถึงอุดมคติสูงสุดของชีวิตมนุษย์ 

มนุษย์ต้องเชื่อมั่นในสังคมโดยรวม จึงจะสามารถแก้ปัญหา และกระบวนการต่อสู้ต่อรองของหลายฝ่าย จะเข้าสู่ความทรงจ า

กลายเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันของมนุษย์ เกิดปรากฎการณ์การสร้างชุมชน เช่น ชุมชนศรัทธา ภายใต้อุดมคติใหม่ ถ้าหาก

ปราศจากความเชื่อมั่นทางสังคมแล้ว ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์จะเกิดปัญหามากมาย ถ้าหากมนุษย์กับมนุษย์เชื่อมั่นกันแล้ว 

หนทางการแก้ปัญหาก็จะมีมากย่ิงขึ้น ความเชื่อมั่นนี้หมายความว่า มนุษย์กับสังคมโดยรวม จะต้องเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ความ

เชื่อมั่นแบบนี้เป็นแนวทางส าคัญ ที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาในอนาคต ภายใต้ความเชื่อมั่นนี้ แม้กระทั่งหน่วยงานที่ค่อนข้าง

แข็งตัว และไม่ค่อยคิดอะไรมากนัก ก็สามารถปรับตัวเข้าใจปัญหาได้มากขึ้น 

ชุมชนคนไทยมักจะบอกว่า สังคมของตัวเองเป็นสังคมแห่งความสุข แต่ในความเป็นจริงกลับเป็นที่กระทบกระเทือนได้ง่าย 

สังเกตจากกลุ่มทุนเข้าไปมีบทบาทในชุมชนมากขึ้น ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก มาจากการแสวงหาอย่างต่อเนื่อง ความ

พยายามปรับเปลี่ยนเรื่องเล่า เพื่อให้เกิดการประนีประนอมมากขึ้น คร้ังหนึ่งมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ที่จังหวัดเชียงใหม่ เคยเขียน

ประวัติศาสตร์ชายแดนภาคใต้ รศ.ดร.รัตติยา สาและ จากมหาวิทยาลัยทักษิณ น าไปแปลเป็นภาษามลายู คนในชุมชนชายแดน

ภาคใต้บอกว่า อยากได้ประวัติศาสตร์แบบนี้ 

การสร้างความเข้าใจใหม่ หรือการแสวงหาแนวทางเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ท าให้ผู้คนเห็นเราได้ชัดขึ้น  ขณะเดียวกันเราก็มี

โอกาสเห็นคนอื่นได้ชัดเช่นเดียวกัน นอกจากการน าเสนอในส่วนที่เปน็แนวทางปฏิบัติการของเรา ยังมีส่วนส าคัญคือ บทสุรปที่บ

อกว่ามีเสียงในการปฏิบัติการของผู้ไร้เสียงจะดังมากขึ้น หากเสียงของผู้ไร้เสียงดังมากขึ้น ไม่มีใครอยู่เฉยได้ ไม่มีใครปฏิเสธ

ความชอบธรรมได้ ดังนั้นเราจะเห็นว่าช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีปฏิบัติการที่ท าให้สังคมมองชุมชนคนใต้ได้ชัดขึ้น จากการสร้างอุดม

คติก้าวข้ามความต้องการส่วนตัว จนเกิดแรงผลักดันและการเสียสละร่วมกัน” 

 ที่มา : http://prachatai.com/journal/2011/09/36952 
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ผู้ไร้สิทธิชายแดนใต‟้ขึ้นเวทีโวย ถกูละเมิดสิทธิโดน

แย่งทรพัยากร 

 

by DSJ2 | Tue, 2011-09-13 06:54 

ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) 

  

  

โวย – นางอังคณา นีละไพจิตร ประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (Justice for Peace Foundation) ขึ้นเวทีแฉ

แหลก คนชายแดนใต้โดนท้ังละเมิดสิทธิและถูกแย่งชิงทรัพยากร ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ “ชุมคน ชุมชน 

คนใต้ ครั้งท่ี 3 เสียงจากผู้ไร้สิทธิชายแดนใต้” ท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
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เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ท่ีหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ าเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอีก 12 องค์กร ร่วมกันจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ชุมคนชุมชน

คนใต้ครั้งท่ี 3 เสียงจากผู้ไร้สิทธิชายแดนใต้” (Voices of Voiceless: from the Southernmost People 

in Thailand) มีประชาชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล คนไทยพลัดถิ่น เครือข่ายชุมชนในพื้นท่ี 

นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักพัฒนาเอกชน (NGOs) นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ และส่ือมวลชน ร่วมงาน

ประมาณ 500 คน 

เวลา 10.15 น. นางอังคณา นีละไพจิตร ประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (Justice for Peace 

Foundation) ได้บรรยายในหัวข้อ “สันติสุขและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม” ว่า ปัญหาการแย่งชิง

ทรัพยากรของรัฐจากชาวบ้าน ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส อาจเป็นอีกจุดหนึ่งของความ

ขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะท่ีอ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ซึ่งชาวบ้านไม่มีท่ีดินท ากิน อัน

เป็นผลกระทบจากการสร้างเขื่อนบางลาง เมื่อปี 2519 หมู่บ้านดั้งเดิมที่นมีท้ังมัสยิดและกุโบร์ต้องจมน้ าอยู่ใต้เขื่อน 

ในขณะท่ีรัฐไม่เคยให้อะไรตอบแทนตามท่ีเคยสัญญาเอาไว้ จนชาวบ้านมองว่า รัฐเป็นผู้รุกรานชาวบ้าน 

นางอังคณา บรรยายต่อไปว่า ล่าสุดเกิดกรณีปัญหาหอยแครง ท่ีชาวประมงชายฝ่ังรอบอ่าวปัตตานีโดน

จับกุมด าเนินคดี จากการต่อสู้กับกลุ่มทุนท้องถิ่น ท่ีเข้ามายึดอ่าวปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นท่ีท าประมงไปท าฟาร์ม

หอยแครง ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาท่ีนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น รัฐควรสนใจปัญหาของชาวบ้าน มากกว่าท่ีจะสนใจ

ผลักดันเมกะโปรเจ็กต์ หรือพูดถึงแต่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

นางอังคนา บรรยายอีกว่า อีกหนึ่งตัวแปรส าคัญคือ อิทธิพลเถื่อน ยาเสพติด ส่ิงผิดกฏหมาย การค้ามนุษย์

ท่ีเติบโตในบริเวณชายแดนเร็วมาก ปัจจุบันจังหวัดปัตตานีมีบ่อนพนันเกลื่อนกลาด ข้อมูลจากส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระบุว่า มีคนติดยาเสพติด 50,000 คน มีผู้ต้องการบ าบัด 20,000คน 

แต่สถานบ าบัดยาเพสติดกลับมีไม่เพียงพอท่ีจะรองรับ ชาวบ้านส่วนมากจึงใช้วิธีเลิกยาเสพติดด้วยการหักดิบ 

“ดิฉันเคยศึกษาวิจัยพบว่า เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี จับอาวุธเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)สูงถึง

ร้อยละ 65 บางรายอายุไม่ถึง 13 ปี ก็ใช้อาวุธสงครามได้ เด็กกลุ่มนี้จะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มก่อความไม่สงบ 

หรือไม่ก็ตกเป็นเครื่องมือของกลไกรัฐ” นางอังคนา กล่าว 

ต่อมา เวลา 10.15 น. นางแยน๊ะ สะแลแม ตัวแทนเครือข่ายสตรีเหยื่อเหตุการณ์ตากใบ จังหวัด

นราธิวาส เจ้าของรางวัลนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่องเสียงจากผู้ไร้สิทธิว่า ตนเข้ามาเคลื่อนไหว

ด้านสิทธิมนุษยชน เนื่องจากลูกชายถูกจับกุมในเหตุการณ์สลายชุมนุมท่ีอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จน

กลายเป็นผู้ประสานงานระหว่างทนายความกับญาติของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ กระท่ังสามีของตนโดนยิงเสียชีวิต

ในเวลาต่อมา 

“ฉันถูกเจ้าหน้าท่ีมองว่า เป็นแนวร่วมของขบวนการแบ่งแยกดินแดน ต้องโทรศัพท์ไปยังองค์กรสิทธิ

มนุษยชน และองค์กรพัฒนาภาคเอกชนต่างๆ จนเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องมาขอโทษ ในรอบ 7 ปีท่ีผ่านมา ฉันถูก

เจ้าหน้าท่ีของรัฐตรวจค้นบ้านทุกปี” นางแยน๊ะ กล่าว 

เวลา 10.30 น. มีการเสวนาเรื่องเสียงจากผู้ไร้สิทธิ: สิทธิประชาชนท่ีจะก าหนดอนาคตตนเอง” โดยนายอะ

บาร์ อุเส็น ตัวแทนเครือข่ายอิควะฮ์เปอร์ตาเนียนสโตย กล่าวเสวนาว่า เครือข่ายอิควะฮ์เปอร์ตาเนียนสโตย เป็นการ
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รวมตัวกันของเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดสตูลระปหว่างเกลอเขา เกลอนา และเกลอเล เพื่อเรียนรู้นโยบายและ

แผนพัฒนาของภาครัฐในจังหวัดสตูล เนื่องจากเกลอเลคือกลุ่มประมงชายฝ่ัง ตอนนี้ก าลังเผชิญหน้ากับโครงการ

ท่าเรือน้ าลึกปากบารา และเกลอเขาคือเครือข่ายป่าต้นน้ า ก าลังเผชิญหน้ากับโครงการเขื่อนทุ่งนุ้ย 

“เราใช้หลักศาสนาอิสลามมาร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหา ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ของ

นายทุน กับวิถีชีวิตท่ีชุมชน เราต้องคิดให้ได้ว่า อะไรเหมาะสมกับพื้นท่ีของตัวเอง ตอนนี้เครือข่ายของเรามีการ

จัดตั้งกองทุนแพะเพื่อมนุษยชาติ มีนัยส่ือถึงความมั่นคงทางอาหารของโลกท่ีก าลังวิกฤติ” นายอะบาร์ กล่าว 

นายมาหาหมัด นาซือรี เมาตี ตัวแทนจากเครือข่ายชุมชนศรัทธา กล่าวต่อวงเสวนาว่า ตนมองไม่เห็นว่า 

รัฐบาลไหนจะแก้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ และยังมองไม่เห็นโอกาสใดๆ จากการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนในอีก 4 ปีข้างหน้า มิหน าซ้ าอาจจะท าให้แย่กว่าเดิม ตราบใดท่ีคนไทยยังไร้สิทธิไร้เสียง โดยรัฐ

ก าหนดนโยบายแล้ว น ามาบังคับใช้กดขี่ชาวบ้าน ซึ่งเป็นการท าลายอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่น ท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม ต่อสังคม วิถีชีวิตชุมชน และแนวทางการศึกษาของศาสนาอิสลาม 

นายซอฮิบ เจริญสุข ตัวแทนจากเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น กล่าวต่อวงเสวนาว่า รัฐมองแต่ความมั่นคงของ

ชาติ ไม่ได้มองถึงความมั่นคงของอาณาประชาราษฎร์ เช่น เมื่อปี 2548 มีมติคณะรัฐมนตรีให้ส ารวจและจัดท าบัตร

ประจ าตัวประชาชนท่ีมีรหัสเลข 0 ให้คนไทยพลัดถิ่น แต่กลับมีปัญหาการคอร์รัปชั่นใการส ารวจและจัดท าบัตร 

ต่อมาก็มีมติให้ยกเลิกการท าบัตรดังกล่าว ท าให้คนไทยพลัดถิ่นไม่มีสิทธิแม้กระท่ังการแจ้งเกิด และการแจ้งตาย 

นางสาวศุชาวรรณ ประโมงกิจ ตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล กล่าวต่อวงเสวนาว่า ปัญหาของกลุ่ม

ชาวเลคือ ปัญหาท่ีอยู่อาศัยและท่ีท ากินในพื้นท่ีท่ีทางภาครัฐประกาศเป็นอุทยาน และพื้นท่ีท่ีนายทุนเข้าไปท ารี

สอร์ท บ้านพักตากอากาศ แล้วออกเอกสารสิทธิ์ทับท่ีดินท่ีชาวเลอาศัยอยู่เดิม แม้กระท่ังสุสานฝังศพยังออกเอกสาร

สิทธิ์ได้ จนตอนนี้ชาวเลท่ีเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ต้องฝังศพใต้ถุนบ้าน 

นายประยงค์ กงไกรจักร ตัวแทนจากเครือข่ายป่าเขาและสิทธิชุมชน แสดงความเห็นว่า ผลจากเหตุการณ์

ภัยพิบัติท่ีผ่านมาในภาคใต้ ท าให้เกิดปัญหาการโยกย้ายท่ีอยู่อาศัยและท่ีท ากิน บ้างก็ถูกไล่ออกจากท่ีอยู่อาศัยและ

ท่ีท ากิน โดยรัฐอ้างว่าเป็นท่ีดินของรัฐ หรือมีคนอ้างเอกสารสิทธิ์ว่า ท่ีดินตรงนั้นตรงนี้เป็นของตน 

นายมัครอบี บือราเฮง ตัวแทนจากเครือข่ายชุมชนศรัทธา กล่าวในวงเสวนาว่า ขณะนี้สิทธิในการศึกษา

พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ปัตตานีโดนปิดตาย ไม่สามารถแสดงออกได้ ใครท่ีอยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์

ปัตตานี ต้องไปเรียนท่ีประเทศมาเลเซีย แม้แต่การน าเสนอรายงานทางวิชาการสักชิ้นก็กลัวจะถูกมองว่า เป็นแนว

ร่วมของขบวนการก่อความไม่สงบ 

 ที่มา : http://www.deepsouthwatch.org/node/2264 
 
 
 
 
 
 

http://www.deepsouthwatch.org/node/2264


๑๐๒ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ประกาศปฏิญญาผู้ไร้สิทธิ ชหูลักศาสนาน าการพัฒนา 

 

by DSJ2 | Wed, 2011-09-14 11:50 

ยารีนา กาสอ, จริงใจ จริงจิตร,ฮัสซัน โต๊ะดง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) 

  

 

ประกาศปฏิญญา – ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ชุมคนชุมชนคนใต้ครั้งท่ี 3 เสียงจากผู้ไร้สิทธิ

ชายแดนใต้” (Voices of Voiceless: from the Southernmost People in Thailand) xitdv[fh;p

ประชาชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล คนไทยพลัดถิ่น เครือข่ายชุมชนในพื้นที่ นักวิชาการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ นักพัฒนาเอกชน (NGOs) นิสิตนักศึกษา ร่วมประกาศปฏิญญาสงขลา เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2554 ท่ี

หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

   

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ท่ีหอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อ าเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่ายอีก 12 องค์กร ร่วมกันจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ชุมคนชุมชน

คนใต้ครั้งท่ี 3 เสียงจากผู้ไร้สิทธิชายแดนใต้” (Voices of Voiceless: from the Southernmost People 

in Thailand) เป็นวันท่ี 2 มีประชาชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล คนไทยพลัดถิ่น เครือข่าย

ชุมชนในพื้นที่ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักพัฒนาเอกชน (NGOs) นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ และ

ส่ือมวลชน ร่วมงานประมาณ 500 คน 

หลังจากเวทีเสวนา “นโยบายองค์กรภาคีเพื่อร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าร่วม

ท้ังหมดได้ขึ้นเวทีเพื่อร่วมประกาศปฏิญญาสงขลาเพื่อการพัฒนาภาคใต้ยั่งยืน ชื่อว่า ปฏิญญาสงขลา สังคม-ชุมชน



๑๐๓ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ใหม่ท่ีเป็นไปได้ โดยมีแนวทางสู่การปฏิบัติการและการเคลื่อนไหวทางสังคม 5 แนวทาง คือ การใช้หลักศาสนาน า

การพัฒนา สิทธิกลุ่มทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ จะต้องได้รับการคุ้มครอง เปิดพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับหญิง-

ชายในงานพัฒนา เด็กและเยาวชน จะต้องมีหลักประกันในความเท่าเทียม ยุติและทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ท้ัง

ระบบ และปฏิเสธการจัดการศึกษาแบบดิ่งเดียวหรือรูปแบบเดียว 

ส าหรับการระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อยสมัชชาประชาชน”ว่าด้วยเสียงผู้ไร้สิทธิ” ม ี3 ประเด็น คือ 

ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ การเมืองภาคพลเมืองภาคใต้ และปัญหาภาคใต้ 

นายแวรอมลี แวบูละ ท่ีปรึกษาเครือข่ายชุมชนศรัทธา กล่าวในกลุ่มการพัฒนาและการปรับตัวของชุมชน

ชายแดนใต้ ในประเด็นปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ถึงการเกิดขึ้นของชุมชนศรัทธาว่า การพัฒนาต้องเดินไปพร้อม

กับความสามัคคีและการปรับตัวให้เข้ากับสังคม จึงเกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาด้วยการพึ่งพาตนเอง โดยได้รับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคมอ่ืนๆ ท่ีร่วมกันเป็นเครือข่ายในการสร้าง

ความยุติธรรมและเยียวยาผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

นายแวรอมลี กล่าวว่า กระบวนการจัดการในหมู่บ้าน ผู้น าหรือชุมชนต้องมีความเข้าใจปัญหา โดยอยู่ใน

กรอบของศาสนา จึงเกิดแนวปฏิบัติท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่และกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นเยอะมาก ถือเป็นแนวทางส าคัญ

ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ เช่น กิจกรรมการสอนอ่านค าภีร์อัลกุรอ่านแบบกีรออาตีในเครือข่ายชุมชนศรัทธาท่ี

อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา ก าลังขยายตัวเพิ่มเป็น 3 พื้นท่ี มีคนเข้าร่วมกว่า 700 คน ซึ่งช่วยพัฒนาคุณภาพทางด้าน

ศาสนาของเด็กได้ดีขึ้นมากกว่าเดิม จากงบประมาณเพียง 100,000 บาท จึงอยากให้รัฐบาลส่งเสริมในเรื่องนี้ให้มาก

ขึ้นกว่าเดิม 

“กว่า 3,000 หมู่บ้านใน 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา หากมีการขับเคลื่อน

เครือข่ายชุมชนศรัทธาหรือชุมชน“ตักวา” จะท าให้สามารถพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการน าหลักการ

ทางศาสนามาเป็นตัวน าในการพัฒนา” นายแวรอมลี กล่าว 

นายแวรอมลี กล่าวอีกว่า นโยบายของรัฐบาลหลายอย่างดีแล้ว แต่การปฏิบัติการล้มเหลว โดยเฉพาะเรื่อง

การแก้ปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาหลักในจังหวัดชายแดนใต้ ขณะเดียวกันก็ยังขาดการพัฒนา จึงต้องการให้

รัฐบาลเหลียวแลประชาชนให้มากขึ้น เช่น การยกระดับและพัฒนาศักยภาพของ คน ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

อาชีพ ท่ีดินท ากิน ท่ีอยู่อาศัยท่ี การมีส่วนรวมของชุมชน เป็นต้น 

นางพาฮีสะ ท้วมงาน อาสาสมัครชุมชนศรัทธา กล่าวในประเด็นปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในกลุ่ม

นโยบายการพัฒนาของภาครัฐกับผลกระทบชุมชนชายแดนใต้ ท่ีห้อง 15202 อาคารเรียนรวม 15 มหาวิทยาลัย

ทักษิณ วิทยาเขตสงขลาว่า พื้นที่หมู่ท่ี 4 ชุมชนวังกระ ต าบลตาเซะ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นพื้นท่ีหนึ่งท่ีได้รับ

ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐ เนื่องจากหลังจากมีการสร้างเขื่อนปัตตานีขึ้น ท าให้พื้นท่ีชุมชนวังกระเป็น

พื้นท่ีอ่างเก็บน้ าของเขื่อนปัตตานี 

“ผลของการสร้างก าแพงก้ันน้ าท่ีไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวังกระถึงปีละ 2ครั้ง 

ท าให้ชาวบ้านไม่สามารถท านาได้ จนกลายเป็นนาร้างอยู่หลายปี แต่เมื่อ 2-3 ปีท่ีผ่านมา ชาวบ้านพยายามฟื้นฟูนา

ร้างขึ้นมา แต่สามารถท านาได้เพียงปีละครั้งเท่านั้น” นางพาฮีสะกล่าว 
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นางนิธิมา บินต ามะหงง จากส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า ทัศนียภาพของภาคใต้

เป็นเชิงเขา ทุ่งนาและทะเล ปัจจุบันพื้นท่ีเชิงเขาก าลังมีการบุกรุกท าลายป่าไม้หลายพื้นท่ี เช่น ในเขตอนุรักษ์สัตว์

ป่าป่าบาลาฮาลา และเขตอนุรักษ์ป่าไม้ในจังหวัดสตูล ส่วนพื้นที่ทุ่งนาหลายแหล่งถูกท้ิงร้าง เช่น ในพื้นที่ต าบลท่า

สาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเกิดจากการท่ีภาครัฐไม่ส่งเสริมเกษตรกรรมมากนัก แต่ให้ความส าคัญกับ

อุตสาหกรรมมากกว่า ขณะท่ีพื้นที่ทางทะเลก็ถูกนายทุนท าประมงแบบท าลายล้าง ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับ

กระทบอย่างหนัก 

นายสมบูรณ์ ค าแหง เครือข่ายประชาชนติดตามแผนพัฒนาจังหวัดสตูล กล่าวในกลุ่มแผนพัฒนาภาคใต้

และการจัดการทรัพยากรท่ีดินชายฝ่ัง ประเด็นปัญหาภาคใต้ว่า แผนพัฒนาภาคใต้ เป็นค าท่ีคนเข้าใจผิดว่าเป็นแผน

ท่ีท าให้ภาคใต้เจริญ แต่อีกนัยยะหนึ่ง คือ แผนท่ีจะผลักดันให้โครงการขนาดใหญ่ลงมามากกว่า จึงถูก

เรียกว่า “แผนพัฒนาภาคใต้” เช่น โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก เป็นต้น 

นายสมบูรณ์ กล่าวอีก เหตุท่ีท าให้ต้องมีการขยายอุตสาหกรรมมายังภาคใต้เพิ่มขึ้น เนื่องจากนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองไม่สามารถขยายตัวได้อีกแล้ว เพราะผลกระทบจากมลภาวะต่างๆ ภาครัฐจึง

ต้องเล็งหาพื้นท่ีพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งใหม่ ซึ่งภาคใต้มีความเหมาะสมท้ังสภาพภูมิภาคและท าเลท่ีตั้ง แต่รัฐบาล

จะไม่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กระจุกตัวอยู่แห่งหนึ่งแห่งใด จะใช้วิธีกระจายให้ท่ัวชายฝ่ังทะเลแทน 

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้รัฐบาลได้เร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต้ให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทัน

กับการเปิดเสรีอาเซียน โดยคาดหวังว่า ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการขนส่งระดับอาเซียน ถ้าภาคใต้จะถูก

พัฒนาไปในทิศทางนั้น ถามว่า รัฐบาลได้ถามประชาชนท่ีอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วหรือยังว่า พวกเขาต้องการโครงการนั้น

หรือไม่ ท าไมภาครัฐไม่ชี้แจงให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบว่า จะสร้างอะไร แต่ละโครงการมีผลกระทบอะไรบ้าง 

  

............. 

ปฏิญญาสงขลา 

สังคม-ชุมชนใหม่ท่ีเป็นไปได้ 

  

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดล้อมจากการเข้าสู่สังคมโลกาภิวัตน์ การเติบโต

ของระบบการค้า นโยบายการพัฒนา การผันแปรทางการเมือง ภัยคุกคามและความไม่มั่นคงในภาคใต้ ได้ส่งผล

กระทบอย่างขนานใหญ่ต่อพวกเราในฐานะประชาชน คนธรรมดาสามัญ ท่ีถูกก าหนดชะตาชีวิตให้เดินในเส้นทางท่ี

ไม่ได้ก าหนด  ท าให้เผชิญกับความเจ็บปวด ทรมาณอย่างแสนสาหัส 

และบัดนี้เราได้ประจักษ์ชัดถึงความจ าเป็นในเส้นทางท่ีเป็นไปได้ ส าหรับการสร้างสรรค์สังคมใหม่ ท่ีท าให้

ประชาชน ธรรมดา สามัญ สามารถก าหนดนิยามสังคม-ชุมชนใหม่ ท่ีเราต้องการ ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ท่ีต่อเนื่องและโยงใย เพื่อปฏิบัติการปกป้อง คุ้มครอง และร่วมกันสร้างสังคมใหม่-ชุมชนใหม่อย่างมุ่งมั่นและจริงจัง 

            



๑๐๕ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 ในฐานะประชาชน ธรรมดาสามัญ เราท้ังหลาย ณ ท่ีนี่ จึงร่วมกันประกาศปฏิญญา “สังคม-ชุมชนใหม่”ดังต่อไปนี้ 

(1)   เราจะกระท าทุกวิถีทางท่ีชอบธรรมในการส่งเสริม สนับสนุนความเข้มแข็ง ภาคประชาชนในการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่การสร้างสังคม ชุมชนใหม่ ท่ีเราสามารถก าหนดด้วยตัวเองอย่างมีเกียรติ์ ศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ท้ังในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางและเป้าหมายของการพัฒนา 

(2)   เราจักต่อสู้ ยืนหยัดอย่างต่อเนื่องและกล้าหาญในการปกป้อง ผืนแผ่นดิน มาตุภูมิของเรา, การรุกราน ยัด

เยียด การกระท าใดท่ีปราศจากความชอบธรรม จะได้รับการตอบโต้ และต่อต้าน ในฐานะประชาชน สิทธิชุมชน 

ความเป็นพลเมือง ในทุกการกระท าท่ีจ าเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะไม่ได้เดือนร้อน เจ็บปวดเช่นที่ผ่านมา 

(3)   เราขอยืนยันว่าในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคม เราทุกคนไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิง เด็ก เยาวชน เกษตรกร กลุ่ม

ชาติพันธุ์  จะต้องได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ปลอดพ้นจากเลือกปฏิบัติขุมขู่ คุกคาม ทุกรูปแบบ อันรวมถึงการ

เลือกปฏิบัติใดๆอันเนื่องมาจากความแตกต่าง  

(4)   เราได้ใคร่ครวญอย่างถ้วนถี่จากเส้นทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน จึงขอประกาศว่านับจากนี้พลังชีวิตท้ัง

มวลของพวกเราจะถูกปลดปล่อยออกมาอย่างสร้างสรรค์และมีสามัญส านึก ส าหรับการสร้างสรรค์สังคม-ชุมชน

ใหม่ ท่ีเท่าเทียมและก าหนดโดยตัวเรา 

(5)   เราท้ังหลายจะน าปฏิญญาสงขลา สังคม-ชุมชนใหม่ท่ีเป็นได้ ออกสู่การปฏิบัติการและการเคลื่อนไหวทาง

สังคม เพื่อให้ได้ซึ่งส่ิงปรารถนา ในทุกระดับ ดังนี้ 

5.1 การใช้หลักศาสนาน าการพัฒนา ตามแนวทางเครือข่ายชุมชนศรัทธาหรือกัมปง ตักวา ด้วยรูปแบบการ

พัฒนา “ส่ีเสาหลัก” โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนด้วยการสร้างพื้นที่สังคม การปฏิบัติการ และการ

สนับสนุนท่ีเหมาะสมจากภายนอก เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นคงของชุมชนตามแนวทางศรัทธา  

5.2 สิทธิกลุ่มทางวัฒนธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ จะต้องได้รับการคุ้มครองท้ังในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของ

สังคม ความเป็นมนุษย์ มีศักดิ์ศรี  อิสระ  ความเท่าเทียม กับกลุ่มอื่นๆในสังคม  ปลอดพ้นจากการอคติ การ

รังเกียจ เบียดขับทางชาติพันธุ์ และการถูกกีดกันจากระบบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  

5.3 เปิดพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับหญิง-ชาย ในงานพัฒนา มีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการเข้าร่วมอย่างแข็งขัน

ในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการด าเนินการ การกดขี่ เอารัดเอาเปรียบ การใช้ความรุนแรงจะ

ได้รับปกป้อง คุ้มครองในทุกรูปแบบ 

5.3 เด็กและเยาวชน จะต้องมีหลักประกันในความเท่าเทียม ปราศจากการแบ่งแยก กีดกันใดๆ อัน

เนื่องมาจากความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ ภาษา การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม    และการส่งเสริมให้เดก็

และเยาวชนได้แสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 

5.4 ยุติและทบทวนแผนพัฒนาภาคใต้ท้ังระบบ การด าเนินการใดๆท่ีปิดก้ันการมีส่วนร่วม และปราศจาการ

ยินยอมจากชุมชนท้องถิ่นจะได้รับการคัดค้าน ต่อต้านในระดับท่ีทันกันอย่างท่ีสุด 



๑๐๖ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

5.5 ปฏิเสธการจัดการศึกษาแบบดิ่งเดียวหรือรูปแบบเดียว ท้ังเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ

จัดการศึกษาอย่างเหมาะสม อาทิ การจัดการศึกษาภายใต้แนวคิดและรูปแบบโรงเรียนตักวาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้   

         ณ มหาวิทยาลัยทักษิณแห่งนี้ เราขอยืนยันและแสดงเจตนารมณ์อย่างแจ้งชัดและแน่วแน่ ว่าเราจักมุ่งมั่น

ในวิถีและเส้นทางใหม่ท่ีเลือกแล้ว 

  

เสมอมั่นในแนวทาง 

มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 

13 กันยายน 2554 

 
 
ที่มา : http://www.deepsouthwatch.org/node/2271 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deepsouthwatch.org/node/2271


๑๐๗ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 

การเมือง : ทัศนะวิจารณ์ 

วันที่ 16 กันยายน 2554 02:00 

 

พลังชุมชน - พลังผู้ไร้สิทธิ 

โดย : อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 

 
ผมได้รับเกียรติให้เข้าร่วมการสัมมนา ชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งท่ี 3 เรื่อง พลังชุมชน-พลังผู้ไร้สิทธิกับ

การสร้างการเปล่ียนแปลงจากข้างล่าง 

ท่ีมหาวิทยาลัยทักษิณ โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อการบูรณาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น
ผู้จัดการสัมมนา (เนื่องจากมีเครือข่ายสนับสนุนมากมายหลากหลาย หากเขียนในที่นี้คงกินพื้นที่มาก จึงขอให้ท่านไป

ตามดูเอาเองในเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาเพื่อการบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณเองนะครับ) 

หัวใจของการสัมมนา ได้แก่ การท าเสียงของผู้ไร้สิทธิ (Voice of The voiceless) ได้รับการฟังมากขึ้นนั้นไม่ใช่

เพราะสังคมได้ยินเอง หากเป็นเพราะเสียงของผู้ไร้สิทธิเป็นเสียงแห่งความชอบธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่า
เทียมกันและเสียงแห่งความชอบธรรมย่อมได้รับการได้ยินเสมอ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการลดคุณค่าความเป็น

มนุษย์ 

การสัมมนาได้เปิดพื้นท่ีทางความคิดในสามประเด็นด้วยกัน ประเด็นแรก ได้แก่ การท าให้เห็นถึงความหลากหลาย

ของการ ต่อสู้/ต่อรอง ในชีวิตทางสังคมชายใต้ภาคใต้ ซึ่งมีท้ังการ ต่อสู้ ของผู้หญิงและ การสร้างความเข้าใจใหม่ โดยท่ี
การต่อสู้ของผู้หญิงเป็นการต่อสู้กับ ความกลัว ท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ท่ีคุกรุ่นไปด้วยความรุนแรงซึ่งผู้หญิงได้สร้างบทบาทใน

พื้นท่ีสาธารณะ เช่น วิทยุชุมชน หรือในวรรณกรรม เพื่อสร้าง ความเข้าใจใหม่ ในชุมชนและสังคมมากขึ้น 

การสร้างความเข้าใจใหม่ของชุมชนในพื้นที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดในการดึงเอาหลักการทางศาสนาและความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนมาประกอบสร้างการท ากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาถึง โรงเรียนวิถีอิสลาม 

การศึกษาพื้นท่ีการศึกษา ปอเนาะดาแล และท่ีส าคัญได้แก่ การสร้างสรรค์ ชุมชนตักวา หรือชุมชนศรัทธา 

ประเด็นท่ีสอง ได้แก่ การแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเผชิญท้ังในระดับชีวิตประจ าวันและชีวิตของสังคม ซึ่ง

ในการศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่ได้เน้นท่ีการยุติภาวการณ์สู้รบในพื้นที่เท่านั้น แต่หากดึงไปสู่การ
ปรับชีวิตประจ าวันให้มีความหมายเชื่อมโยงต่อสังคม/ชุมชนให้มากขึ้น 

ประเด็นท่ีสาม ได้แก่ การศึกษาถึงปฏิบัติการท่ีมีต่อเสียงของผู้ไร้เสียงท่ีดังมากขึ้น ซึ่งมีการศึกษาท่ีน่าสนใจมาก

หลายเรื่องด้วยกัน ท่ีส าคัญ ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงในการ คืนความยุติธรรม ให้แด่ชุมชนโดยรัฐ ซึ่งพบว่ามีความ
พยายามของรัฐท่ีจะสร้าง ความเชื่อมั่น และ ความไว้เนื้อเชื่อใจ (บทความหนึ่งเน้นการศึกษาเชิงกรอบคิดในเรื่องนี้

โดยเฉพาะและอีกบทความหนึ่งเน้นการสร้างกรอบความคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อเข้าใจปัญหาชายแดนภาคใต้) ให้เกิดขึ้น

ในพื้นที่หลายรูปแบบ เช่น ศูนย์ยุติธรรมหมู่บ้าน เป็นต้น 

ในประเด็นนี้ มีการศึกษาความเปลี่ยนแปลงทัศนคติของระบบราชการ/กองทัพต่อปัญหาความรุนแรงในเขตพื้นที่
สามจังหวัดจากท่ีเคยมองว่าเป็นปัญหาการแบ่งแยกดินแดนก็เริ่มหันมาสู่การท าความเข้าใจปัญหาของความอยุติธรรมใน

พื้นท่ี ซึ่งสอดคล้องไปกับความพยายาม คืนความยุติธรรม ให้แก่ชุมชนโดยรัฐ 

ขณะเดียวกัน การตอบสนองต่อปัญหาความรุนแรงท่ีขยายตัวมากขึ้นไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะรัฐเท่านั้น ในระดับสังคม

เองก็ได้มีปฏิบัติการต่อ เสียงของผู้ไร้เสียง ท่ีดังมากขึ้น ได้แก่ ความเปลี่ยนแปลงของการสร้าง อัตลักษณ์ใหม่ ผ่านเรื่อง
เล่าเรื่อง ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งเดิมผนวกเอาการสาปแช่งเข้ามาเป็นสาเหตุทางประวัติศาสตร์ แต่ขณะนี้ ได้เริ่มใช้กรอบการ

อธิบายเชิงประจักษ์มาใช้ ซึ่งสมเหตุสมผลของประวัติศาสตร์มนุษย์มากกว่า (ททท. ต้องเลิกโฆษณา ลิ้มกอเหนี่ยว ฉบับ
ค าสาปแช่งทันที เพราะพวกคุณท าให้เรื่องเล่าเหนือธรรมชาติกลายเป็น ประวัติศาสตร์ พวกคุณผิดร้อยเปอร์เซ็นต์) 

การแปรเปลี่ยน ความทรงจ า ให้กลายเป็นประวัติศาสตร์เป็นเรื่องท่ีต้องระมัดระวังกันให้จงหนัก เพราะไม่อย่างนั้น

แล้วจะส่งผลท่ีไม่อาจจะคาดคิดได้ (โปรดอ่านการแปรเปลี่ยนนี้ในบทความของอาจารย์พิเชษฐ แสงทอง ม.อ.ปัตตานี) 



๑๐๘ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ผลการศึกษาท้ังหมดท าให้เห็นถึงกระบวนการการเคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อท าให้เสียงผู้ไร้เสียงได้รับการได้ยินนั้น

ประสบผลส าเร็จอย่างน่าสนใจ เพราะได้ท าให้เกิด ได้แก่ การสร้าง อุดมคติ ของชีวิตและชุมชน 

การสร้างความเข้าใจใหม่ในพื้นที่ได้ท าให้เกิดการร่วมมือกันระหว่างผู้น าทางศาสนาในชุมชน ผู้น าการปกครอง
ท้องถิ่น (ผู้ใหญ่บ้าน) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) และผู้น าตามธรรมชาติของชุมชน โดยได้เริ่มด้วยการท าให้คน

ท้ังส่ีกลุ่มได้เข้ามาร่วม การสร้าง เป้าหมายสูงสุด ของชีวิตและชุมชน ซึ่งท าให้เกิดความหมายจาก ชุมชนธรรมดา สู่ 
ชุมชนศรัทธา ซึ่งท าให้คนท้ังหมดในชุมชนได้เกิด เป้าหมายสูงสุด ของชีวิตและชุมชนท่ีจะร่วมกันสร้างสรรค์ให้เข้าใกล้

อุดมคติชุมชน 

การสร้าง อุดมคติ ของชีวิตและชุมชน เป็นเงื่อนไขท่ีส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการร่วมกิจกรรมร่วมหมู่อย่างแท้จริง 

แน่นอนว่า ความอิจฉาริษยา หรือความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันย่อมมีอยู่ในทุกกลุ่มสังคม แต่การสร้าง อุดมคติ ของ

ชีวิตและชุมชนท่ีอยู่เหนือกว่าแรงปรารถนาส่วนบุคคล ก็จะท าให้ อุดมคติ ท่ีสร้างขึ้นมาสามารถท่ีจะลดหรือกดทับความ
อิจฉาริษยาส่วนบุคคลให้ไม่กระทบกระเทือนต่อกิจกรรม/พันธะกิจท่ีจะน าไปสู่ อุดมคติ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต

และชุมชน 

การสร้าง อุดมคติ ของชีวิตและชุมชน ย่อมท้าทายทุกวิธีคิด เพราะสังคมกลุ่มในสังคมไทยไม่เคยมีการสร้าง อุดม

คติ ของชีวิตและชุมชน (อาจจะยกเว้นในกรณีกลุ่มนักศึกษาฝ่ายซ้ายทศวรรษ 2510) และความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการ
สร้าง ชุมชนตักวา หรือชุมชนศรัทธาก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังของ อุดมคติ ท่ีได้ท าให้เกิดการประสานกันและสร้างสรรค์

แนวทางของชุมชนขึ้นมา 

การสร้าง อุดมคติ ของชีวิตและชุมชนเช่นนี้น่าจะเป็นตัวอย่างท่ีท าให้คนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยได้ลองขบคิดกันดู
ว่าในแต่ละชุมชนท่ีมีความแตกต่างกันออกไปนั้น จะมีแนวทางใดบ้างท่ีจะท าให้เกิดการสร้างพลังของชุมชนในลักษณะ

ใหม่ขึ้นมาได้ 

 
     ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/attachak/20110916/409679/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/opinion/attachak/20110916/409679/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99---%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4.html


๑๐๙ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 

 
 



๑๑๒ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

สรุปยอดผู๎เข๎ารํวมงาน 
 

จ านวนผูเขารวมงานทั้งหมด  1,023  คน 
 
1.เครือขายชุมชนศรัทธา  จ านวน  300 คน 
 
2. we peace                          จ านวน    50 คน 
 
3. นิสิต นักศึกษา                     จ านวน  150  คน 
 
4. ผูสนใจทั่วไป                       จ านวน  100 คน 
 
5. เครือขายโรงเรียนตักวา          จ านวน    50 คน 
 
6. เครือขายอิควะฮแ                   จ านวน   50 คน 
 
7. เครือขาย คปสม.              จ านวน   50 คน 
 
8. สภาพัฒนาการเมือง                จ านวน   50 คน 
 
9. เครือขายการศึกษา                 จ านวน   80  คน 
 
10. ผูน าเสนอผลงาน                   จ านวน   24  คน 
 
11. สื่อประชาสัมพันธแ                  จ านวน   25 คน 
 
12. นักวิชาการและหนวยงาน  องคแกรตางๆ  จ านวน  44 คน 
 
13. ผูลงทะเบียนออนไลนแ             จ านวน  50  คน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประมวลภาพงานชุมคน ชุมชน คนใต๎ ครั้งที่ ๓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ประมวลภาพงานชุมคน ชุมชน คนใต๎ ครั้งที ่๓ (วันที ่๑๒ กันยายน ๒๕๕๔) 

ภาพกิจกรรม พิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ 

 

 



๑๑๕ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ชํวงเสนอผลงานทางวิชาการ 



๑๑๖ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 



๑๑๗ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

กิจกรรม ลานวัฒนธรรมแหํงสันตภิาพ  

“กวี ดนตรี คตีศิลป์” 

 

 



๑๑๘ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ภาพกิจกรรม  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ชุมคน ชุมชน คนใต๎ คร้ังที่ ๓   

(ชํวงเช๎าวันที่ ๑๓) 

บรรยายพิเศษ พลังชุมชน พลังท๎องถิ่นกับการสร๎างการเปลี่ยนแปลงจากข๎างลําง 

 

สมัชชาประชาชน (ห๎องยํอย) 

 

 



๑๒๐ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 

  

 

 

  



๑๒๑ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

ภาพกิจกรรมสรุปเวที ใหขอคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

การประกาศปฏิญญาสงขลา 

 

 



๑๒๔ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

เก็บตกเสียงจากผู้ไร้สิทธิ 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“มหาวิทยาลัยทักษิณยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงและเปิดพ้ืนที่ให้กับพ่ีน้องทุกคน เข้า    มาร่วมคิด
ร่วมคุยเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม”                                     
รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

  
“เขามองเรื่องนักท่องเท่ียวเป็นเรื่องใหญ่  ให้นายทุนออกเอกสารสิทธิ์ทับที่พวกเรา ไม่เว้นแม้แต่

หลุมฝังศพของบรรพบุรุษ แล้วพวกเราจะท าอย่างไร ทั้งๆที่พวกเราอยู่มาก่อน” 
             ศุชาวรรณ  ประมงกิจ เครือขํายวัฒนธรรมชาวเล จังหวัดภูเก็ต 

“เราจะรอความเป็นไทยของเรา   ถึงแม้ว่าปู่ย่าตายายของเราจะรอจนตายไปหลายคนแล้วก็ตาม”
                  ซอฮิบ เจริญสุข  เครือขํายคนไทยพลัดถิ่น 

“เราพยายายามเชื่อมร้อยเครือข่ายทั้งพ่ีน้องเขา พ่ีน้องนา พ่ีน้องเล มาพบปะแลกเปลี่ยนกัน 
เพ่ือพัฒนาสตูลของเรา  แต่วันนี้บ้านของเราก าลังจะถูกโครงการสร้างท่าเรืออุตสาหกรรมซึ่งเป็น
โครงการขนาดใหญ่จะเข้ามาท าลายสิ่งที่เราท า” 

          อะห์บาร์ อุเส็น เครือขํายอิควะฮ์เปอร์ตาเนียน สโตย จังหวัดสตูล 

“เราต้องร่วมมือกันทั้ง 4 เสาหลัก ซึ่งมีโต๊ะอิหม่าม ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และผู้น าธรรมชาติ ในการ
พัฒนาหมู่บ้านของเราและเชื่อว่าแนวทางนี้จะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
   ยะโก๏ะ มิหนา โต๏ะอิหมําม อ าเภอโคกโพธิ์ เครือขํายชุมชนศรัทธา 

      “ ฉันเชื่อว่าพลังของผู้หญิงส าคัญเหมือนกันในการขับเคลื่อนชุมชน” 
        ปูซียะ เจะสือแม  กลุํมผู๎หญิงเครือขํายชุมชนศรัทธา 

“การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ จะต้องวางนโยบายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
พ้ืนที่โดยเฉพาะการให้เด็กได้เรียนรู้หลักศาสนาที่ถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ หลักสูตรต้องมุ่งไปใน
ทิศทางนี”้  อาไซน์นํา อับดุลเลาะ ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
เครือขํายโรงเรียนตักวา   

  

       “ ความจริง และ ความยุติธรรม จะต้องเกิดขึ้นในสังคมแห่งนี้” 
  แยน๏ะ สาแลแม รางวัลนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 



๑๒๕ 

 

รายงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ชุมคน ชุมชน คนใต  ครั้งท่ี ๓ เสียงจากผูไรสิทธิชายแดนใต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณทุกทํานที่รํวมเป็นสํวนหนึ่ง             
ในการจัดงานครั้งนี้ให๎ส าเร็จทุกประการ 

Thank you for your kindness. 
 

 

 



 


