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โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
“ชุมคน ชุมชน คนใต้ ครัง้ที่ ๓ เสียงจากผู้ไร้สิทธิชายแดนใต้”      

[Voices of the Voiceless: from the Southernmost People in Thailand] 
 

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 โครงการจัดตั ง้ศูน ย์ อิสลามศึกษาเ พ่ือการบู รณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
 

๒.  หน่วยงาน/องค์กรร่วมจัด 
ส านกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
ส านกังานกองทนุฟืน้ฟแูละพฒันาเกษตรกร 
เครือขา่ยนกัวิชาการเพ่ือสงัคมและองค์กรชมุชนภาคใต้ 
ส านกังานปฏิรูป (สปร.)  
สถาบนัชมุชนท้องถ่ินพฒันา (Local Development Institute) 
ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ 
วิทยาลยัป้องกนัชมุชน (วปช.) สภาพฒันาการเมือง 
สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) 
มลูนิธิชมุชนไท 
องค์การแอ็คชัน่เอด ประเทศไทย (Action Aid Thailand) 
เครือขา่ยชมุชนศรัทธา 
สมาคมผู้หญิงเพ่ือสนัตภิาพ ( We Peace) 
เครือขา่ยเกษตรกร จงัหวดัสตลู (อิควะห์ เปอร์ตาเน่ียน สโตย)                                      

 

๓. หลักการและเหตุผล 
โครงการจัดตั ง้ ศูน ย์ อิสลามศึกษาเ พ่ือการบูรณาการคณะมนุษยศาสต ร์และสังคมศาสต ร์           

มหาวทิยาลยัทกัษิณเป็นโครงการบริการวิชาการตามยทุธศาสตร์การพฒันาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดั
ชายแดนใต้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และขับเคล่ือนการพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน             
ให้สอดคล้องกับวิถีและอัตลกัษณ์ของชุมชน ภายใต้แนวคิดท่ีว่า “ใช้หลกัศาสนา สร้างศรัทธา เพ่ือพัฒนาชุมชน 
จงัหวดัชายแดนใต้ ” เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงจากข้างลา่งท่ีสามารถหนนุเน่ืองการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายอย่าง
เป็นรูปธรรม และยัง่ยืนโดยท างานร่วมกบัองค์กรภาคี อนัประกอบด้วย ส านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั ส านกังานกองทนุฟืน้ฟูและพฒันาเกษตรกร ส านกังานปฏิรูป (สปร.) สถาบนัชมุชนท้องถ่ิน
พฒันา (Local Development Institute) ส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ เครือข่ายชมุชนศรัทธา 
เครือข่ายเกษตรกรจังหวัดสตูล (อิควะห์ เปอร์ตาเน่ียน สโตย) เครือข่ายนักวิชาการเพ่ือสังคมและองค์กรชุมชน
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ภาคใต้ มูลนิธิชุมชนไท องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย (Action Aid Thailand) สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) วิทยาลัยป้องกันชุมชน (วปช.) สภาพัฒนาการเมือง และสมาคมผู้ หญิงเพ่ือสันติภาพ             
(We Peace)  

การเรียนรู้และขบัเคล่ือนงานอยา่งบรูณาการและตอ่เน่ือง ท าให้สามารถสร้างการเปล่ียนแปลงในการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงและความไม่มั่นคงในปัญหาชายแดนใต้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีพลงัของชุมชนท่ีเกิดจาก
ความร่วมมือคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยในสงัคมชายแดนใต้เป็นกลไกและกระบวนการขบัเคล่ือนท่ีส าคญั กระทัง่มีพื น้ท่ี
ทางสงัคมให้สง่เสียง เรียกร้องสิทธิ อยา่งมีศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์และเทา่เทียมมากย่ิงขึน้  

โครงการจดัตัง้ศนูย์อิสลามศึกษาเพ่ือการบูรณาการ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ทกัษิณ  จึงได้ร่วมมือกบัองค์กรภาคีจดัประชมุวิชาการระดบัชาติ “ ชมุคน ชมุชน คนใต้ ครัง้ท่ี ๓ เสียงจากผู้ ไร้สิทธิ
ชายแดนใต้” [Voices of the Voiceless: from the Southernmost People in Thailand] ขึน้เพ่ือเป็นเวทีในการท า
ความเข้าใจและอธิบายการเปล่ียนแปลงของคน สังคม/ชุมชน ผ่านการพฒันาจากพลงัของท้องถ่ิน  โดยจดัท า
ข้อเสนอการพัฒนาพืน้ท่ีจากเสียงเรียกร้องของคนและชุมชนท้องถ่ิน นอกจากนีย้ังเป็นเวทีในการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การพฒันา การจดัการความขดัแย้งและความรุนแรงจากทัง้ในและตา่งประเทศ  รวมทัง้การเช่ือมโยง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกบักลุ่มประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ ในพืน้ท่ีภาคใต้อาทิ การจดัการภยัพิบตัิโดยชุมชน แผนพฒันา
ภาคใต้ การจดัการทรัพยากรท่ีดินชายฝ่ัง พืน้ท่ีวฒันธรรมชาวเล และพระราชบญัญัติคืนสญัชาติให้คนไทยพลดัถ่ิน  
เพ่ือท่ีจะลดความเหล่ือมล า้ในสงัคมไทย  สร้างความเทา่ความเทา่เทียมและเป็นธรรม ให้เกิดขึน้ในสงัคม  
 

๔. วัตถุประสงค์  
๔.๑ เพ่ือเป็นเวทีในการท าความเข้าใจและอธิบายการเปล่ียนแปลงของคน สงัคม/ชมุชน ท่ีเกิดจากพลงัท้องถ่ิน

ในกระบวนการพฒันาชมุชนและการพฒันาด้านตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์และความเป็นธรรมใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้และพืน้ท่ีภาคใต้  

๔.๒ เพ่ือประมวลองค์ความรู้และจดัท าข้อเสนอภาคประชาชนต่อการพฒันาพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ   
อตัลกัษณ์ของชมุชนท้องถ่ิน   

๔.๓ เพ่ือเผยแพร่และสร้างการรับรู้ของสาธารณะตอ่กระบวนการพฒันาท้องถ่ินโดยการมีสว่นร่วมของประชาชน 
๔.๔ เพ่ือพฒันาเครือข่ายนกัวิจยั นกัศึกษา นกัวิชาการ และผู้สนใจเก่ียวสงัคมและชุมชนในจงัหวดัชายแดน

ภาคใต้ 
๔.๕ เพ่ือเช่ือมโยงแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ในภาคใต้ น าไปสู่การหนนุช่วยและแก้ไขปัญหา

อยา่งเป็นระบบ 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 
๕.๑ กลุม่เป้าหมายหลกั  

 จ านวน  ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วย ประชาชนในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ นกัวิชาการ ผู้ทรงคณุวุฒิ 
นกัพฒันาเอกชน หน่วยงานราชการในพืน้ท่ี กลุ่ม – องค์กร – เครือข่ายชมุชน นิสิตนกัศกึษามหาวิทยาลยัทกัษิณ 
และส่ือมวลชน  
๕.๒ กลุม่เป้าหมายทัว่ไป  
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จ านวน ๕๐๐ คน ประกอบด้วย ประชาชน กลุ่ม – องค์กร – เครือข่ายชมุชนในภาคใต้ หน่วยงานราชการ    
ท่ีเก่ียวข้อง นิสิตนกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาในภาคใต้   

 

๖.  สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ 
 วนัท่ี ๑๒  – ๑๔ กนัยายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  
 

๗. รูปแบบ/องค์ประกอบของการจัดประชุม 
ประกอบด้วย  การบรรยายพิเศษ การน าเสนอผลงานวิชาการ การประชุมสมชัชาประชาชน นิทรรศการ  

ร้านค้าของดจีากชมุชน  
 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
๘.๑ เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมีผล/อิทธิพลต่อคน สงัคม ชมุชน และการพฒันาในจงัหวดัชายแดนใต้อย่างเป็น

ระบบ เกิดทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัชมุชนและสงัคมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ รวมทัง้เข้าใจประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ใน
พืน้ท่ีภาคใต้ 

๘.๒ มีข้อเสนอการพฒันาจากภาคประชาชนกลุม่ตา่งๆและภาคีท่ีเก่ียวข้อง ในพืน้ท่ีภาคใต้ 
๘.๓ เกิดเวทีในการแลกเปล่ียนเรียนรู้บนฐานของเครือข่ายความร่วมมือ การวิจัยเก่ียวกับคน ชุมชนภาคใต้        

ท่ีตอ่เน่ือง 
 

๙. การเข้าร่วมประชุม 
 ๙.๑ ผู้ ท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตัง้แต ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ -๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 ๙.๒ ผู้ ท่ีสนใจเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมคดัเลือกเพ่ือน าเสนอผลงานทาง
อี เ ม ล์  ท่ี  huso_pfis@hotmail.com,huso.pfis@gmail.com ห รื อ ท า ง โ ท ร ส า ร  ๐ -๗ ๔ ๔ ๔ -๓ ๙ ๗ ๒ ๐ ,                        
๐-๗๔๔๔-๓๙๗๒, ๐-๘๖๙๖๒-๙๘๑๓ โดยจ าแนกเป็นหวัข้อยอ่ยของการประชมุดงันี ้
 

ประเดน็ที่ ๑  กลุ่มประเดน็ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 กลุม่ ๑ การพฒันาและการปรับตวัของชมุชนชายแดนใต้    
 กลุม่ ๒ นโยบายการพฒันาของรัฐกบัผลกระทบชมุชนชายแดนใต้  
 กลุม่ ๓ บทบาท ศกัยภาพผู้หญิงกบัการพฒันาชายแดนใต้ 
 กลุม่ ๔   เดก็และเยาวชน พลงัท่ีสร้างสรรค์ในงานพฒันาชมุชนท้องถ่ิน 
 กลุม่ ๕   การศกึษาในจงัหวดัชายแดนใต้ 

ประเดน็ท่ี ๒  การเมืองภาคพลเมือง 
ประเดน็ท่ี ๓  กลุ่มประเดน็ปัญหาภาคใต้ 

 กลุม่ท่ี ๑ การจดัการภยัพิบตัโิดยชมุชน 
 กลุม่ท่ี ๒ แผนพฒันาภาคใต้ 
 กลุม่ท่ี ๓ การจดัการทรัพยากรท่ีดนิชายฝ่ัง 
 กลุม่ท่ี ๔ พืน้ท่ีวฒันธรรมชาวเล 
 กลุม่ท่ี ๕ พระราชบญัญตัคืินสญัชาตใิห้คนไทยพลดัถ่ิน  
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๑๐. ก าหนดการและขัน้ตอน 
ตัง้แตว่นัท่ี  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ -๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔     ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุ 
ตัง้แตว่นัท่ี  ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สง่บทคดัยอ่ 
ภายในวนัท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔      ประกาศผลการพิจารณาคดัเลือกบทคดัยอ่ 
ภายในวนัท่ี ๑๐ สิงหาคม   ๒๕๕๔      สง่บทความวิชาการ (ยาวไมเ่กิน ๒๐ หน้า) 

   หมายเหตุ บทความท่ีได้รับการคดัเลือกให้น าเสนอผลงาน จะได้รับการตีพิมพ์ใน เอกสารประกอบการสมัมนา    
(Proceeding)  

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิได้ท่ี  
 ๑. ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  โทร ๐-๘๕๘๙-๑๑๗๕๘ 
 ๒. อาจารย์มณีรัตน์ มิตรปราสาท โทร. ๐-๘๙๖๒๔- ๒๔๘๘ 
 ๓. นางสาวเสาวรส โตไร่   โทร. ๐-๘๕๗๘-๘๔๗๗๓ 
 ๔. นายนพรินทร์ สบุนิรัตน์   โทร. ๐-๘๖๙๖-๒๙๘๑๓ 
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ค าชีแ้จงการเขียนบทคัดย่อ 
การประชุมโครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

“ชุมคน ชุมชน คนใต้ ครัง้ที่ ๓ เสียงจากผู้ไร้สิทธิชายแดนใต้” 
 

๑. วิธีการพมิพ์ 
๑. บทคดัย่อ ความยาวไมเ่กิน ๑ หน้ากระดาษ A ๔ 
๒. บทคดัย่อภาษาไทย พิมพ์ด้วยตวัหนงัสือ Cordia new ๑๔ pt 
๓. บทคดัย่อภาษาองักฤษ (Abstract) พิมพ์ด้วยตวัหนงัสือ Times New Roman ๑๒ pt 
๔. รูปแบบการพิมพ์ใช้การพิมพ์ Word XP  ขึน้ไป 

๒. รูปแบบการเขียนบทคัดย่อ 
๑. ช่ือเร่ือง ภาษาไทย  
๒. ช่ือเร่ือง ภาษาองักฤษ 
๓. ช่ือผู้วิจยั  
๔. หนว่ยงานของผู้วิจยั 
๕. สถานท่ีตดิตอ่ (แสดงรายละเอียด เชน่ อีเมล์/โทรศพัท์หน่วยงาน มือถือ) 
๖. เนือ้หาความยาวไมเ่กิน ๑ หน้ากระดาษ A ๔ 
๗. ค าส าคญัภาษาไทย 
๘. ค าส าคญัภาษาองักฤษ (Keyword)  

๓. การส่งบทคัดย่อ 
 โปรดบันทึกบทคัดย่อของท่านในรูปแบบ Word document ตัง้ช่ือไฟล์บทคัดย่อของท่าน ตามด้วย
เคร่ืองหมาย _ และช่ือผู้น าเสนอผลงาน เชน่ community_ณฐพงศ์ ซึง่หมายถึงบทคดัย่อเร่ืองcommunity ผู้น าเสนอ
คือ ณฐพงศ ์แนบไฟล์และสง่มาท่ี huso_ pfis @hotmail.com, huso.pfis@gmail.com หรือสง่มาท่ี 

โครงการประชมุวิชาการระดบัชาติ 
อาคารรัตนเลิศ (บา้นจีน) คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัทกัษิณ ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา ๙๐๐๐๐ 
โทรสาร ๐-๗๔๔๔-๓๙๗๒    

๔. ก าหนดการและขัน้ตอน 
สง่บทคดัยอ่ (Abstract)   ตัง้แต ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ -๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
ประกาศผลการพิจารณาคดัเลือกบทคดัย่อ ภายใน ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 
สง่บทความวิชาการ(ความยาวไมเ่กิน ๒๐ หน้า) ภายในวนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  
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ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ 

“ชุมคน ชุมชน คนใต้ ครัง้ที่ ๓: เสียงจากผู้ไร้สทิธิชายแดนใต้” 

[Voices of the Voiceless: from the Southernmost People in Thailand] 

๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตสงขลา  
 
 

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐น.    ลงทะเบียน 
    กิจกรรมการแสดงพิธีเปิด 
๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๑๕ น.  พธีิเปิด  

โดย นายกสภามหาวิทยาลยัทกัษิณ (ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จนัทลกัขณา) 
 กล่าวรายงาน   
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลยัทกัษิณ (รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรต ิ สายธน)ู        
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  
โดย คณบดีคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 (รองศาสตราจารย์ไพบลูย์  ดวงจนัทร์)                              

    แนะน าองค์กรร่วมจัด 
๐๙.๑๕ น. – ๑๐.๑๕ น. บรรยาย “สันตสุิขและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม”   

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี         
๑๐.๑๕ น. – ๑๐.๓๐ น   ปาฐกถาพเิศษ “เสียงจากผู้ไร้สิทธิ”  

โดย คุณแยน๊ะ สะแลแม (รางวัลนักปกป้องสิทธิมนุษยชน) 
พกัรับประทานอาหารวา่ง 

๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น.  เสวนา “เสียงจากผู้ไร้สิทธิ: สิทธิประชาชนท่ีจะก าหนดอนาคตตนเอง” 

    โดย  ตวัแทนเครือขา่ยชมุชนศรัทธา(มาหามดันาซือรี เมาตี) 
     ตวัแทนเครือขา่ยอิควะฮ์เปอร์ตาเนียน สโตย จ.สตลู(อะบาร์ อเุส็น ) 
     ตวัแทนเครือขา่ยคนไทยพลดัถ่ิน 
     ตวัแทนเครือขา่ยการศกึษา (ผอ.อาไซน์นา่  อบัดลุเลาะ) 
     ตวัแทนผู้หญิงผู้ได้รับผลกระทบ 
     ตวัแทนเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบ 
    ด าเนินรายการโดย  คณุจอม เพชรประดบั (จาก สปริงนิวส์และ Voice TV) 
๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั / ปฏิบตัิศาสนกิจ 
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๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.   เสนอผลงานวิชาการกลุ่มย่อย "ว่าด้วยเสียงผู้ไร้สิทธิ" 
        กลุ่ม ๑ การพัฒนาและการปรับตัวของชุมชนชายแดนใต้ 

- เร่ือง การศึกษาผลการด าเนินงานหลักอัรเราะฮฺนูในการให้สินเช่ือ  
รายย่อยของสถาบันการเงินอิสลาม ในประเทศมาเลเซีย:กรณีศึกษา
โรงจ าน าอัรเราะฮนฺู MGIT รัฐตรังกานู 
ผู้น าเสนอ : นายกมูจัดี ยามิรูเดง็ (มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา) 

- เร่ือง สถานภาพชุมชนคนเชือ้สายไทยในพหุสังคมมลายู 

ผู้น าเสนอ : อาจารย์พรชยั นาคสีทอง  
(คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ) 

- เ ร่ื อ ง  สั งคมศาสตร์ กับการส ร้าง สั งคมสมานฉันท์ ใน จังห วัด               

ชายแดนภาคใต้ 

ผู้น าเสนอ : ดร.ไชยนนัท์ ปัญญาศริิ (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัสยาม) 

- เร่ือง การขับเคล่ือนโครงการชุมชนศรัทธา 

ผู้น าเสนอ : ผศ.ดร อาแว มะแส 
 (คณะพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อมสถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์) 

ผู้วิจารณ์บทความ: ผศ.ดร.ฐิรวฒุิ เสนาค า (มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์) 

    ผู้ด าเนินรายการ : อ.อภิเชษฐ กาญจนดษิฐ  (มหาวทิยาลยัทกัษิณ)   
 

        กลุ่ม ๒ นโยบายการพัฒนาของรัฐกับผลกระทบชุมชนชายแดนใต้  
- เร่ือง กระบวนการยุตธิรรมกับศักยภาพท้องถิ่น 

ผู้น าเสนอ : พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ 
- เร่ือง ทัศนะกองทัพบกต่อปัญหาชายแดนใต้ พ.ศ.2547-2553   

ผู้น าเสนอ : วนัวิชิต บญุโปร่ง (มหาวิทยาลยัรังสิต) 
- เร่ือง “เพราะ ... จึงยอมไว้ใจ” มุมมองเชิงทฤษฎี และบางกรณีศึกษา

การสร้างและการฟ้ืนคืนความไว้วางใจในต่างประเทศ  
ผู้น าเสนอ อาทิตย์ ทองอินทร์ (ส านกัยทุธศาสตร์ความมัน่คงจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้และชนตา่งวฒันธรรม) 

- เร่ือง การเข้าถงึประชาชนของหน่วยงานรัฐ เพื่อการสร้างความ
สมานฉันท์ในพืน้ที่  สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ : กรณีศึกษานโยบาย
ส านักงาน พัฒนาสังคม และความม่ันคง ของมนุษย์ จังหวัดยะลา 
ผู้น าเสนอ : ชยัวฒัน์ มีสณัฐาน (อาจารย์พิเศษโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์และคณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั) 
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- เร่ือง สงครามและสันติภาพ: การเมืองเร่ืองอัตลักษณ์ในการผลิตซ า้
ต านานเกี่ยวกับมัสยดิกรือเซะของกลุ่มชาตพิันธ์ุในปัตตานี 
ผู้น าเสนอ : ดร.พิเชษฐ์ แสงทอง   
( มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี) 

ผู้วิจารณ์บทความ: รศ.ดร.อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม)่ 

    ผู้ด าเนินรายการ: ดร. ฮเูซ็น  หมดัหมนั  (มหาวิทยาลยัทกัษิณ) 
 

       กลุ่ม ๓ บทบาท ศักยภาพผู้หญิงกับการพัฒนาชายแดนใต้ 
- เร่ือง ผู้หญิง: กับการดิน้รนเพื่อสันตภิาพ “ความท้าทายที่ไม่ท้าทาย”

ผู้น าเสนอ : ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ  
(สมาคมผู้หญิงเพ่ือสนัตภิาพ We Peace) 

- เร่ือง การย้ายถิ่นฐานเพ่ือเข้าไปในประเทศมาเลเซียของผู้หญิงมุสลิม
จากจังหวัดชายแดนภาคใต้: บทบาทท่ีเพิ่มขึน้ของผู้หญิง 
ผู้น าเสนอ : อ.ดร นิสากร กล้าณรงค์ 
(คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ) 

- เร่ือง เพศสภาพกับเครือข่ายการย้ายถิ่น: แรงงานมลายูไทยย้ายถิ่นใน
ประเทศมาเลเซีย 
ผู้น าเสนอ: สทุธิพร บญุมาก 
(คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ) 

- เร่ือง ความรักและขันตธิรรมของผู้หญิงในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย 

ผู้น าเสนอ : ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรพนัธุ์  เขมคณุาศยั  

(คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัทกัษิณ) 

- เร่ือง "พลังแห่งเสียงท่ีไม่เคยได้ยนิ:ถอดประสบการณ์จากการจัดท า
รายการวิทยุเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้" 
ผู้น าเสนอ : อาจารย์ “โซรยา จามจรีุ” (นกัวิชาการ ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสงัคม) 

       ผู้วิจารณ์บทความ: ผศ. ดร.นลินี ตนัธุวนิตย์  (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 

       ผู้ด าเนินรายการ: คณุเบญ็จวรรณ บวัขวญั 

      (วิทยาลยัภมูิปัญญาชมุชน มหาวิทยาลยัทกัษิณ)   
 

       กลุ่ม ๔ เดก็และเยาวชน พลังท่ีสร้างสรรค์ในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
- เร่ือง ความต้องการด้านการอบรมอาชีพระยะสัน้ ของเยาวชนใน4 

จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ผู้น าเสนอ : กลัพฤกษ์ พลศร และจารุพรรณ มียิม้ 
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- เร่ือง สภาเยาวชนกบัการบรูณาการการพฒันา ท้องถ่ินอยา่งยัง่ยืน  
ผู้น าเสนอ : ธวชัชยั ป้องศรี และคณะ (วิทยาลยัการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) 

ผู้วิจารณ์บทความ: ผศ.ดร.บฆูอรี ยีหมะ(มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา) 

    ผู้ด าเนินรายการ: ดร.ศนัสนีย์ จนัทร์อานภุาพ (มหาวิทยาลยัทกัษิณ)    
 

       กลุ่ม ๕ การศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ 
- เร่ือง การจัดการศึกษาเพื่อชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียน “ตักวา”        

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ผู้น าเสนอ : ผศ.ดร.นภาพร อตวิานิชยพงศ์ (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 

- เร่ือง  โรงเรียนวิถีอิสลาม การจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา   
แบบเข้ม 
ผู้น าเสนอ: ผอ.อาไซน์น่า อบัดลุเลาะ (โรงเรียนบ้านจะแนะ)    

- เร่ือง ความสัมพันธ์ของคนมลายูมุสลิมใน “ปอเนาะดาแล” 
ผู้น าเสนอ: คณุคมวิทย์ สขุเสนีย์ (มหาวิทยาลยัทกัษิณ)    

    ผู้วิจารณ์บทความ: ดร. สธุาสินี  บญุญาพิทกัษ์ (มหาวิทยาลยัทกัษิณ) 

    ผู้ด าเนินรายการ: อ.สายณัห์ สิทธิโชค (มหาวิทยาลยัทกัษิณ)    
 

กลุ่ม ๖  กลุ่มประเดน็ท่ัวไป 

- เร่ือง กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนแม่บทชุมชน          
ต าบลวังตะกอ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  
ผู้น าเสนอ : นฤมล ภมูิระวิ (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์)          

- เร่ือง ตลาดน า้คลองแห: พืน้ท่ีของการท่องเที่ยวและการบริโภค 

               ผู้น าเสนอ : ไรหนบั ศรีอาหมดั (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์) 
- เร่ือง กระบวนการจัดการมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน    

ในเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา  
ผู้น าเสนอ : รอมสนั หมาดมานงั (มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา) 

- เร่ือง สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านท่ีดนิ     
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน : กรณีศึกษาเทือกเขาบรรทัด      
ในเขตจังหวัดตรัง 

                         ผู้น าเสนอ  : วิวฒัน์ ฤทธิมา (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์) 
       ผู้วิจารณ์บทความ: ผศ.ดร.อษุา  อ้นทอง และ ดร.พินิจ ดวงจินดา 

   (มหาวิทยาลยัทกัษิณ) 

    ผู้ด าเนินรายการ: อ.วิกานดา ทองเนือ้แข็ง (มหาวิทยาลยัทกัษิณ) 
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๑๖.๓๐ น. – ๑๗.๓๐น.  ปฏิบตัภิารกิจสว่นตวั  
๑๗.๓๐น. เป็นต้นไป  ลานวฒันธรรมแหง่สนัตภิาพ “กวี ดนตรี คีตศลิป์” 

- คอนเสิร์ต “สร้างสงัคมใหมด้่วยศรัทธา” 
- การแสดงของนิสิต 
- การแสดงขบัโหยง่ จากเครือขา่ยคนไทยพลดัถ่ิน 
-  การแสดงลิเกฮลู ูโดยเยาวชนเครือขา่ยชมุชนศรัทธา 
- การแสดงจากเครือขา่ยการศกึษา ฯ 
-  อา่นบทกวี 
- คอนเสิร์ต “วงใต้สวรรค์” 
- เลีย้งรับรอง/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.               บรรยายพเิศษ “จากอุตสาหกรรมความไม่ม่ันคงถงึความม่ันคง 

ของท้องถิ่น" 
โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชยัวฒัน์ สถาอานนัท์  (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์)           

๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๑๐ น  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
๑๐.๑๐ น. – ๑๒.๑๐ น.  สมัชชาประชาชน "ว่าด้วยเสียงจากผู้ไร้สิทธิ" 
    ประเดน็ที่ ๑  ประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     กลุ่ม ๑ การพัฒนาและการปรับตัวของชุมชนชายแดนใต้ 

    ด าเนินรายการโดย: ผศ.ดร. อาแว มะแส   
     (สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์)  

          : อ.แวรอมลี  แวบลูะ (เครือขา่ยชมุชนศรัทธา) 
     กลุ่ม ๒ นโยบายการพัฒนาของรัฐกับผลกระทบชุมชนชายแดนใต้  

    ด าเนินรายการโดย: คณุนิธิมา บนิต ามะหงง  
                                                                            (ส านกังานกองทนุฟืน้ฟแูละพฒันาเกษตรกร) 
                                                                :คณุจ านงค์ จิตรนิรัตน์ (เครือขา่ย  คปสม.) 

     กลุ่ม ๓ บทบาท ศักยภาพผู้หญิงกับการพัฒนาชายแดนใต้ 
    ด าเนินรายการโดย: ดร. นิสากร  กล้าณรงค์  (มหาวิทยาลยัทกัษิณ)  
                                                                  : คณุปรีดา คงแป้น (มลูนิธิชมุชนไท) 

กลุ่ม ๔  เดก็ เยาวชน กลุ่มพืน้ท่ีสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ 
ด าเนินรายการโดย: อ.พรชยั นาคสีทอง (มหาวิทยาลยัทกัษิณ)  

         : ผศ.ดร.พรพนัธ์  เขมคณุาศยั 
    (มหาวิทยาลยัทกัษิณ) 
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กลุ่ม ๕   การศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ 
ด าเนินรายการโดย: ผศ.ดร. นภาพร อติวานิชยพงศ์ 

    (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 
          : คณุล ายอง เตียสกลุ (เครือขา่ยการศกึษา ฯ) 

ประเดน็ที่ ๒  ประเด็นการเมืองภาคพลเมือง 
ด าเนินรายการโดย: คณะกรรมการสง่เสริมการเมืองภาคพลเมืองภาคใต้ 

ประเดน็ที่ ๓  ประเดน็ปัญหาภาคใต้ 
     กลุ่มที่ ๑ การจัดการภัยพิบัตโิดยชุมชน 

ด าเนินรายการโดย: คณุพิชญา แก้วขาว (มลูนิธิชมุชนไท) 
     กลุ่มที่ ๒ แผนพัฒนาภาคใต้และการจัดการทรัพยากรที่ดนิชายฝ่ัง 

ด าเนินรายการโดย: คณุสมบรูณ์ ค าแหง(กป.อพช.ภาคใต้) 
   : คณุกิตภิพ สทุธิสวา่ง (กป.อพช.ภาคใต้) 

กลุ่มที่ ๓ พืน้ท่ีวัฒนธรรมชาวเล 
ด าเนินรายการโดย:คณุไมตรี จงไกรจกัร (เครือขา่ย คปสม.)  

     กลุ่มที่ ๔ พระราชบัญญัตคืินสัญชาตใิห้คนไทยพลัดถิ่น 
    ด าเนินรายการโดย: ภควินทร์ แสงคง  

   : อาอีฉ๊ะ แก้วนพรัตน์ (เครือขา่ยคนไทยพลดัถ่ิน)            
๑๒.๑๐ น. – ๑๓.๐๐ น.              พกัรับประทานอาหารกลางวนั / ปฏิบตัิศาสนกิจ 
๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.   สรุปภาพรวม / ให้ข้อคิดเห็น โดย คณุนฤทธ์ิ  ดวงสวุรรณ์ (นกัวิชาการอิสระ) 
    อาหารวา่ง   
๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.  บรรยายพเิศษ “พลังชุมชน - พลังผู้ไร้สิทธิกับการสร้างการเปล่ียนแปลง

จากข้างล่าง”    
โดย รศ.ดร.อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์ (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.  น าเสนอข้อเสนอของภาคประชาชนต่อรัฐบาลและปาฐกถาพเิศษ   
โดย นายกรัฐมนตรี  

๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.  เวทีเสวนา “นโยบายองค์กรภาคีเพื่อร่วมขับเคล่ือนงานพัฒนาชุมชน 

จังหวัดชายแดนใต้” ร่วมเสวนาโดยผู้แทนองค์กรภาคีร่วมจดั 

ด าเนินรายการโดย ผศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์  

ประกาศปฏิญญาสงขลาเพื่อการพัฒนาภาคใต้อย่างย่ังยืน 

    รับประทานอาหารเย็น 
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วันพุธ ที่ ๑๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

๐๗.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น.   รับประทานอาหารเช้า  สภากาแฟ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.  เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  แนวทางการขบัเคล่ือนเชิงรูปธรรมพืน้ท่ี 
๑๐.๓๐ น. – ๑๐.๔๐ น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
๑๐.๔๐ น. – ๑๑.๔๐ น.    สรุปงาน/กิจกรรม 
๑๑.๔๐ น. – ๑๒.๐๐ น.   พิธีปิด 
๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวนั / ปฏิบตัิศาสนกิจ 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  เดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 
 
หมายเหต ุก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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                                                        แบบตอบรับ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

“ชุมคน ชุมชน คนใต้ ครัง้ที่ ๓ เสียงจากผู้ไร้สิทธิชายแดนใต้”  
[Voices of the Voiceless: from the Southernmost People in Thailand] 

วันท่ี  ๑๒ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
(ไม่เก็บค่าลงทะเบียน) 

  

 

ช่ือ – สกลุ (ตวับรรจง) ภาษาไทย............................................................................................................................... 

                                ภาษาองักฤษ...........................................................................................................................  

ต าแหน่ง......................................................................องค์กร/หน่วยงาน....................................................................  

เลขท่ี..........................ถนน..................................แขวง/ต าบล.......................................เขต/อ าเภอ...................................... 

จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย์....................โทรศพัท์.................................โทรศพัท์มือถือ............................  

โทรสาร.....................................อีเมล์............................................................................................. ........................... 
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