ฉบับที่ 13 วันที่ 14 ตุลาคม 2556
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj

รัฐมนตรีศึกษาการเปิดสถาบันมลายูไทยแลนด์
จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีศึกษาการ เปิดสถาบันมาลายูไทยแลนด์ ส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้ความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมุ่งสู่
อาเซียน กล่าวในพิธีเปิดว่า การเปิดสถาบันภาษามลายูไทยแลนด์ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ เพราะเมื่อ 8 ปีก่อนที่ตนเคยได้ประกาศนโยบายให้มีการเรียน
การสอนแบบ 2 ภาษา คือภาษาไทยกับภาษามลายูกลาง แต่ให้ผู้เรียนเรียนภาษามลายูก่อนแล้วค่อยเรียนภาษาไทย ด้วยความเข้าใจว่าพี่น้อง 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พูดภาษามลายูถิ่นและใช้ภาษามลายูกลางสื่อสารกับหลายประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์มากเพราะภาษามลายูเป็นภาษาที่กว้าง
ขวาง ซึ่งการเรียนการสอน 2 ภาษานี้ มีโครงการนำ�ร่องอยู่แล้วใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ส่วนใหญ่ผู้สอนยังคงสอนรูปแบบเดิมอยู่ ที่ผู้เรียน
นำ�ไปใช้สื่อสารและประกอบอาชีพไม่ได้ ถือเป็นการสอนที่ล้มเหลว จะทำ�อย่างไรให้ผู้เรียนภาษามลายูประสบความสำ�เร็จ ในขณะที่รัฐบาลเองก็มีน
โยบายสนับสนุนให้ทุกภาษามีความเท่าเทียมกันและอยากให้ศึกษาอย่างลึกซึ้งและศึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งการส่งเสริมภาษามลายูของรัฐมาจากการ
พูดคุยกับคนในพื้นที่และตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง จึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ทำ�โครงการสอนภาษามลายูในพื้นที่ ซึ่ง
การขับเคลื่อนภาษามลายูได้รับความร่วมมือจากหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4847
BRN ปฏิเสธเอกราชจริงหรือ? (ตอน1) – เกาะติดกระบวนการ (ตามมุมมองของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเดอะเนชั่น) อีก
สันติภาพปาตานีจากคนใน
ทั้งเขาก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลควรทบทวนอย่างรีบเร่งถึงบทบาทของตัว
เอง หรือไม่ก็หากลุ่มอื่น (ที่นอกเหนือจากกลุ่มปัจจุบันที่นำ�โดยท่านฮัส
อ่านคำ�แปลข้อเขียนของ อาบูฮาฟิซ อัลฮากีม คลายข้อสงสัยทำ�ไม ซัน ตอยิบ) เพื่อหาทางพูดคุยต่อไป
BRN เรียกร้องการปกครองตนเอง (ออโตนอมี) บนผืนแผ่นดินปาตานี
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4849
และจะไม่มีการแยกตัวออกจากประเทศไทย อธิบายสาระสำ�คัญของ
สิทธิของประชาคมมลายูปาตานี แล้ว BRN ปฏิเสธเอกราชจริงหรือ? เปิดตัว “We Voice ตามหาสันติภาพ” รายการวิทยุโดยสตรีชายแดนใต้
คำ�ตอบดังกล่าวจะเป็นสิ่งยืนยันว่า กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จะเดินหน้าต่อไปหรือเป็นไปในทางตรงข้ามกัน เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเปิดตัวรายการวิทยุ “We Voice ตาม
หลายฝ่ายรวมทั้งกองทัพ(ไทย), ฝ่ายค้าน (พรรคประชาธิปัตย์) และนัก หาสันติภาพ” ระตมทุกเครือข่ายร่วมผลิตรายการวิทยุเพื่อสะท้อนเสียง
วิเคราะห์ข่าวบางราย ไม่ทันได้ตรวจสอบข้อมูลใดๆ ก็ได้สรุปไปแล้วว่า เพรียกจากผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ นำ�เสียงเงียบจากทุกกลุ่ม
กระบวนการพูดคุยที่เคแอลได้ประสบกับทางตันหรือสิ้นสภาพไปแล้ว มาออกอากาศ โดยนางสาวโซรยา จามจุรี กล่าวว่า วันนี้เป็นการรวม

p1

ตัวของกลุ่มพลังสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจะนำ�เครือข่ายผู้
หญิงทุกกลุ่มมาจัดรายการวิทยุ เพื่อนำ�เรื่องราวของชุมชนท้องถิ่น เผย
แพร่ออกอากาศ และจากเดิมเป็นการเล่าเรื่องของตนเอง แต่อนาคต
ข้างหน้า เมื่อเปิดตัวรายการวิทยุ เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้แล้ว จะ
เป็นการนำ�เรื่องราวของผู้อื่นที่เป็นเสียงเงียบมาออกอากาศ ซึ่งเชื่อว่าสื่อ
วิทยุและโทรทัศน์จะเป็นกระบอกเสียงสำ�คัญในการเข้าถึงแหล่งชุมชน
ได้เป็นอย่างดี สำ�หรับครั้งนี้จะมีเครือข่าววิทยุกว่า 15 เครือข่ายที่ร่วม
ผลิตรายการ โดยกลุ่มคนที่มาจัดรายการเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์เจ็บ
ปวดมาแล้วทั้งสิ้น และสามารถก้าวข้ามความเจ็บปวดนั้นได้ จึงได้ร่วม
บอกเล่าเรื่องราวเพื่อให้กำ�ลังใจกับทุกคนในสังคม
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4843
รายงาน: เสียงสะท้อนจากนักต่อสู้สิทธิมนุษยชน ถูกคุกคามจากการต่อสู้
เว็บไซต์ประชาไท ร่วมกับเครือข่ายพลเมืองเน็ต Protection International และ Frontline Defender ร่วมจัดเสวนา “การปกป้องนักต่อสู้
เพื่อสิทธิมนุษยชน และความปลอดภัยออนไลน์” โดยมีนักสิทธิมนุษย
ชนในไทยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็นจำ�นวนมาก สุรชัย ตรง
งาม เลขาธิการมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ในฐานะทนายความคดีสิ่ง
แวดล้อมซึ่งเกี่ยวพันกับสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน เขาพบว่าคนที่
ลุกขึ้นมาต่อสู้มักจะมีคดีติดตัว การข่มขู่ ทำ�ร้ายร่างกายจนถึงขั้นทำ�ให้
เสียชีวิต ซึ่งรัฐต้องลุกขึ้นมาปกป้องดูแล แต่ในทางกลับกัน ทั้งรัฐและ
ทุนใช้กฎหมายมาตอบโต้การต่อสู้ของชาวบ้าน กรณีต่อต้านโรงไฟฟ้า
หนองแซง จ.สระบุรี แกนนำ�การต่อต้านก็ถูกฟ้องร้องถึง 14 คดี ในขณ
ที่ก๊ะแยนะ สาแลแม จากปัตตานี ที่ออกมาเรียกร้องสิทธิให้ลูกชายที่
ถูกจับกุมจากเหตุการณ์ตากใบเมื่อปี 2547 เป็นต้นมาจนปัจจุบันเป็นผู้
ประสานระหว่างชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการของภาค
รัฐกับเจ้าหน้าที่รัฐ แต่เธอก็ยังถูกค้นบ้านอยู่เนืองๆ ขณะที่อาเต็ฟ โซะ
โก กล่าวว่า ผู้ชายที่ตื่นตัวต่อปัญหาการละเมิดสิทธิในชายแดนใต้นั้นได้
รับบทเรียนที่ต้องเข็ดหลาบจากกรณีตากใบ เขากล่าวว่าสิ่งสำ�คัญที่สุด
สำ�หรับนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนก็คือต้องมีสมาธิ และไม่อ่อนไหวไปกับ
การถูกคุกคาม
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4835
ประชาชนชิน หอการค้าปัตตานียัน บึ้มร้านสะดวกซื้อ-ตู้ATMกระทบ
ไม่มาก
นายศิริชัย ปิติเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดปัตตานี กล่าวถึง
เหตุการณ์ลอบวางระเบิดร้านสะดวกซื้อและตู้เอทีเอ็มหลายแห่งใน
3จังหวัดชายแดนภาคใต้และบางส่วนของจังหวัดสงขลา
ไม่ได้สร้าง
ความตกใจแก่ประชาชนในพื้นที่มากนัก เพราะคนในพื้นที่ชินกับเหตุ
รุนแรงลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้ง คาดว่าภายใน 1-2 วัน ประชาชาชนจะ
สามารถออกมาจับจ่ายสินค้าหรือใช้ชีวิตตามปกติได้ เบื้องต้นยังไม่ได้
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ประเมินความเสียหายในทางธุรกิจจากเหตุดังกล่าว อย่างไรก็ตามที่ผ่าน
มาได้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่า ขอให้ภาคธุรกิจในพื้นที่ช่วยกันเฝ้า
ระวังป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่แล้ว ซึ่งในภาคธุรกิจต่างก็ช่วย
กันเฝ้าระวังอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้มีมาตรการแก้ปัญหาอะไร เพราะผลกระ
ทบยังไม่รุนแรงมาก
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4834
กวนเมือง 4 จังหวัด วางระเบิดตู้เอทีเอ็ม 23 ลูก บึ้ม 7eleven 8 แห่ง
คนร้ายลงมือวางระเบิดกวนเมือง 4 จังหวัด วางระเบิตหน้าตู้เอทีเอ็มและ
ร้าน 7eleven โดยในที่เกิดเหตุหลายจุดพบกล่องเหล็กที่คนร้ายใช้บรรจุ
ระเบิด เศษสายไฟ โทรศัพท์มือถือซัมซุงรุ่นฮีโร่ เศษถ่านไฟฉายขนาด
9โวลต์ เบื้องต้นเชื่อเป็นระเบิดชนิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็กน้ำ�
หนักประมาณ 1-2 กก. จุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือ โดยลอบวางระเบิด
และก่อกวนในพื้นที่โดยวางระเบิดในร้านเซเว่นในพื้นที่ จ.ปัตตานี 8
แห่ง และวางระเบิดหน้าตู้ ATM จำ�นวน 5 จุด เวลาเดียวกันได้มีการวาง
ระเบิดหน้าตู้ ATM ในพื้นที่จังหวัดยะลา12 แห่ง ในพื้นที่ จ.นราธิวาสมี
การวางระเบิด ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาส และวางระเบิด
อีก 3 ที่ ในพื้นที่ จ.สงขลา มีการวางระเบิดตู้ ATM 3 แห่ง
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4832
คุยกับ ‘ประสาน สุกใส’ เมื่อสื่อท้องถิ่นใต้ชื่อดัง เปิด Fokus Rumi
เปิดพื้นที่หนุนสันติภาพ
สัมภาษณ์ “ประสาน สุกใส” เจ้าของหนังสื่อพิมพ์โฟกัสภาคใต้ สื่อ
ชื่อดังที่มีฐานที่ตั้งในอำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในประเด็นการ
เพิ่มหน้าภาษามลายูเพื่อเป็นพื้นที่สื่อสารของคนมุสลิมในชายแดนใต้
และบทบาทการเป็นพื้นที่ความคิดเพื่อเพิ่มช่องทางในการหนุนเสริม
กระบวนการสันติภาพ และแก้ปัญหาความขัดแย้งทีใช้ความรุนแรง ณ
ชายแดนใต้ แนวความคิดนี้ เริ่มจากทีมงานตั้งคำ�ถามว่า ทำ�ไมไม่ทำ�สื่อ
มุสลิมเพื่อพี่น้องมุสลิมบ้าง สื่อที่เป็นภาษาของเขาเอง สื่อที่มีความเป็น
อิสระ สามารถนำ�เสนอข่าวที่เป็นตัวแทนชาวบ้าน ซึ่งในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แทบไม่มีหนังสือพิมพ์ที่เป็นตัวแทนของคนมุสลิม ขณะ
ที่หนังสือพิมพ์มุสลิมในระดับชาติที่รู้จัก ก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่ยึดโยงอยู่
กับกลุ่มการเมืองอย่างชัดเจนมาก เป็นเหตุทำ�ให้เป็นสื่อที่ไม่มีอิสระทาง
ความคิด ส่วนเป้าหมายของหนังสือฉบับนี้คือการนำ�เสนอข่าวสารที่เป็น
ตัวแทนของคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นการเรียนรู้ภาษา
ด้วย สำ�หรับคนที่อ่านภาษามลายูไม่ได้ ส่วนคนที่อ่านได้อยู่แล้วก็จะ
ได้เรียนรู้ไปด้วย เพราะฉะนั้น ในหน้าข่าวภาษามลายูจะมีการเขียนคำ�
อธิบายในวงเล็บเป็นภาษาไทยไว้ใต้ข่าวด้วย เพื่อเป็นการสื่อสาร 2 ทาง
ทั้งจากคนที่อ่านออกเขียนได้และคนที่สนใจแต่อ่านภาษามลายูไม่ออก
เขียนไม่ได้ แต่ได้อ่านคำ�อธิบายภาษาไทย
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4831

บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI
บล็อก “Pos Patani”
http://www.deepsouthwatch.org/node/4826
7 ตุลาคม 2556
บทความในภาษามลายูซึ่งนำ�ประเด็นร้อนแรงที่สุดในตอนนี้
มาอภิปราย นั่นคือ “สิทธิในการกำ�หนดชะตากรรมของตนเอง” ที่เขียน
โดยบล็อกเกอร์ (ผู้เขียนบล็อก) รายล่าสุด ซึ่งใช้ชื่อที่มาจาก “สมาคม
ชาวปาตานีโพ้นทะเล” (POS) ในบทความอธิบายถึงสถานะของหลัก
การดังกล่าวที่ได้รับการยอมรับในฐานะสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ได้รับ
การยอมรับในกติการระหว่างประเทศสำ�คัญ 2 ฉบับ ผู้เขียนระบุว่าด้วย
หลักการที่สอดคล้องกับของสหประชาชาติได้ผลักดันให้ชาวปาตานีและ
อีกหลายประเทศในเอเชียและแอฟริกาแสวงหาโอกาสในการเคลื่อนไหว
ผลักดันไปสู่การเป็นประเทศใหม่ การริเริ่มพูดคุยสันติภาพได้นำ�มาสู่การ
หยิบยกประเด็นดังกล่าวของบีอาร์เอ็นซึ่งถือเป็นความท้าทายต่อการ
แสวงหาสันติภาพอย่างยิ่ง

วิสามัญสี่ศพสะแนะ ข้อมูลคนละขั้วของชาวบ้านและจนท.
บล็อก “FT MEDIA”
http://www.deepsouthwatch.org/node/4845
11 ตุลาคม 2556
บันทึกการลงพื้นที่อีกครั้งของทีม FT Media ซึ่งคราวนี้เดิน
ทางไปเยือนบ้านสะแนะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ภายหลังที่มี
ข่าวเหตุการณ์การปะทะอย่างดุเดือด แต่ข้อค้นพบของผู้เขียนได้ตอก
ย้ำ � ลั ก ษณะสำ � คั ญ ของความขั ด แย้ ง ที่ ก ารใช้ ค วามรุ น แรงในชายแดน
ประการหนึ่ง นั่นคือ ข้อเท็จจริงที่สาธารณชนเคยรับรู้จากเจ้าหน้าที่ผ่าน
สื่อมวลชนนั้นกลับกลายเป็นคนละเรื่องกับปากคำ�ของชาวบ้านในพื้นที่
ในกรณีนี้มีเพียงข้อเท็จจริงเดียวที่ทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ระบุตรงกัน
นั่นคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุ ผู้เขียนทิ้งท้ายให้คิดว่าอาจไม่ใช่แค่เรื่องข้อมูล
เท่านั้นที่เห็นแตกต่างกัน หากแต่อาจเป็นเรื่องการตีความหรือธงที่ใช้
มองความจริงเหล่านั้นแตกต่างกันด้วย

สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
จาก “สื่อสงคราม” สู่ “สื่อสันติภาพ” พลวัตข่าวไฟใต้กับบทบาทใหม่ของสื่อประชาสังคม
ในการเสวนาหัวข้อ “บทบาทสื่อในพื้นที่อ่อนไหวต่อความมั่นคง” เมื่อวันอังคารที่ 8 ต.ค.2556 ที่โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ผู้ร่วม
เสวนาหลายคนได้วิพากษ์การทำ�หน้าที่ของสื่อต่อสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีลักษณะเป็น “สื่อสงคราม”
พร้อมข้อเสนอก้าวสู่การเป็น “สื่อสันติภาพ” เพื่อลดเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง
วิกฤตการณ์อียิปต์...กระจกบานใหญ่สะท้อนปัญหาการดูแล นศ.ไทยในต่างแดน
เที่ยวบินพิเศษสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 8152 ซึ่งออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงสายของวันอังคารที่ 8 ต.ค.
2556 นั้น นับเป็นเที่ยวบินประวัติศาสตร์เที่ยวบินหนึ่งก็ว่าได้ เพราะเป็นเที่ยวบินที่พานักศึกษาไทยในอียิปต์กลับไปศึกษาต่อ หลังจาก
รัฐบาลต้องสั่งอพยพเป็นการด่วนเมื่อกลางเดือน ส.ค.จากสถานการณ์จลาจลและสงครามกลางเมือง
รัฐเลื่อนถกบีอาร์เอ็นไม่มีกำ�หนด “ภราดร”แย้มรอผ่านครบรอบตากใบ
ผบ.ทบ.เผยเลื่อนคุยบีอาร์เอ็นออกไปไม่มีกำ�หนด เหตุฝ่ายรัฐยังไม่พร้อม ระบุ “ยิ่งลักษณ์” คุยนายกฯมาเลย์แล้ว พร้อมเล่าเหตุป่วนใหญ่
9 ต.ค.ให้ฟัง ขณะที่ “ภราดร” แย้มขยับไปหลังครบรอบตากใบ 25 ต.ค.เพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง เล็งบี้อีกฝ่ายยอมรับ “สังคมพหุ
วัฒนธรรม” ด้านทหารรุกปิดล้อม 10 จุดเจาะไอร้องรวบผู้ต้องหา 5 หมายจับ สงสัยโยงบึ้มดับทหารพราน บึ้มยังไม่หยุด คราวนี้ข้างบ้าน
นายอำ�เภอสุไหงปาดี
เก็บตกเหตุร้าย 9 ต.ค. ขโมยรถดับเพลิงหวังเผาโรงพัก
วันที่ 9 ต.ค. 2556 คงเป็นอีกวันหนึ่งที่ถูกบันทึกว่ามีเหตุรุนแรงแบบปูพรมเกิดขึ้นทั้งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และบางส่วนของ
จ.สงขลา โดยนอกจากเหตุลอบวางระเบิดขนาดเล็กบริเวณตู้เอทีเอ็มร่วม 30 จุดตามที่ “ทีมข่าวอิศรา” ได้รายงานสรุปไปแล้วในช่วงเช้า
ตั้งแต่หลังเกิดเหตุไม่นาน ปรากฏว่ายังมีเหตุรุนแรงอื่นๆ แทรกซ้อนขึ้นอีกหลายเหตุการณ์
3 เหตุปัจจัยใต้ป่วนหนัก จับตาเลื่อนวันพูดคุยสันติภาพ
จริงๆ แล้วไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายที่เกิดเหตุรุนแรงขนานใหญ่ขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงนี้ และ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ก็ “ไม่ได้โม้” ที่บอกว่ารู้ล่วงหน้า แต่ป้องกันได้ไม่หมด
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
70 ปีภาษามลายูกับการต่อสู้ จากหะยีสุหลงถึงอาเซียนและสันติภาพ
70 ปีภาษามลายูท่ามกลางการต่อสู้ ตั้งแต่ยุคหะยีสุหลงถึงการเปิด
ประชาคมอาเซียน กระทั่งเป็นสื่อในกระบวนการสันติภาพ แต่กระนั้น
การใช้ภาษามลายูของคนในพื้นที่ก็ยังมีปัญหา จึงเป็นโจทย์สำ�คัญของ
ภาคประชาชนในการรื้อฟื้นอัตลักษณ์ของคนปาตานี
http://prachatai.com/journal/2013/10/49225

“อดีต ปัจจุบัน อนาคตประชาธิปไตยไทย” ชี้จุดร่วมกับตอนนี้กับ 14
ตุลา คือความพยายามเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย ย้ำ�ต้อง
แก้ไขรธน. เพื่อไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
http://prachatai.com/journal/2013/10/49228

รัฐมนตรีศึกษาการเปิดสถาบันมลายูไทยแลนด์
จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีศึกษาการ เปิดสถาบันมลายูไทยแลนด์ ส่ง
รายงานเสวนา3ประสาน “4 ทศวรรษ บทเรียนและประสบการณ์ เสริมการเรียนรู้ภายใต้ความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมุ่งสู่
อาเซียน
http://prachatai.com/journal/2013/10/49224
ขบวนการชาวนา กรรมกร นักศึกษา”
มูลนิธิ 14 ตุลา ร่วมกับกลุ่มเพื่อนประชาชนจัด “สามประสานกับ
การสร้างความเป็นธรรมในสังคม” ถกบทเรียน 4 ทศวรรษ ของการ เหมืองทองเลยระอุ อบต.เขาหลวงเข้ารื้อที่กั้นทางของชุมชน ตำ�รวจ
เคลื่อนไหว นักศึกษาร่วมแจมชี้ความคิดแบบปัจเจคนิยม ทำ�ลายพลัง นับ 100 คุ้มกัน
นักศึกษา
http://prachatai.com/journal/2013/10/49232 กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด จ.เลย แจ้งข่าว นายก อบต.เขาหลวงเข้ารื้อถอน
บล็ อ กคอนกรี ต กั น รถบรรทุ ก แร่ แ ละสารเคมี อั น ตรายผ่ า นถนนของ
ปาฐกถา 40 ปี 14 ตุลาโดย จาตุรนต์ ฉายแสง: อดีต ปัจจุบัน อนาคต ชุมชน พร้อมกำ�ลังตำ�รวจคุ้มกันนับ 100 เผยเคยมีกลุ่มชายฉกรรจ์สวม
ไอ้โม่งพกอาวุธปืนทุบรื้อกำ�แพงที่ชาวบ้านสร้างมาแล้วครั้งหนึ่ง
ประชาธิปไตยไทย
http://prachatai.com/journal/2013/10/49213
ปาฐกถาโดยจาตุรนต์ ฉายแสง เนื่องในวาระ 40 ปี 14 ตุลา ในหัวข้อ

กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

20 ตุลาคม 2556
เวทีนำ�เสนอบทความ โครงการศึกษาสถานภาพทางภาษาและประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องบรรยาย B103 ชั้น1 คณะ
วิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 08.30 – 16.45 น.
นำ�เสนอผลงานวิจัยและร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้วิพากษ์และผู้เข้าร่วมงานในหัวข้อ การพัฒนาการเรียนรู้ภาษามลายูคลาสสิกโดยใช้อักษร
ยาวี โดย อาจารย์ฟาเดลล์ หะยีฮาระสะ และอาจารย์ การ์ตีนี วาโด วิพากษ์โดย ศาสตราจารย์ ดร.รัตติยา สาและ
การพัฒนาทักษะฟัง-พูด-อ่าน-เขียนภาษามลายูปาตานีแก่เยาวชนไทยเชื้อสายมลายูในโครงการ“การจัดการศึกษาแบบทวิ/พหุภาษา
ชายแดนภาคใต้” โดย ยูเนียนสาสมีต้า สาเมาะ มิรินด้า บูรรุ่งโรจน์ อาจารย์ รุสดี มาซอ วิพากษ์โดย อาจารย์ สาเหะอับดุลเลาะ อัลยุฟรี
การพัฒนาการเรียนรู้ภาษามลายูมาตรฐานปาตานี ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตาดีกา และสถานศึกษาของรัฐในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ โดย ดร.มูหามัดรูยานี บากา อาจารย์สูฮัยลา บินสะมะแอ อาจารย์พารีดา หะยีเตะ อาจารย์ฟาเดลล์ หะยีฮาระสะ และ
อาจารย์การ์ตีนี วาโด วิพากษ์โดย ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะกียา รศ.อับดุลเลาะ อับบรู
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษามลายูมาเลเซียด้วยอักษรรูมีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย อาจารย์อับดลเล๊าะ ขรีดาโอ๊ะ วิพากษ์
โดย อาจารย์ ดร.รุสลัน อุทัย
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอินโดนีเซียในจังหวัดชายแดนใต้ โดย อาจารย์ไซนีย์ ตำ�ภู วิพากษ์โดย อาจารย์กูอาเรส ตวันดอเลาะ
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษามลายูถิ่นปาตานี โดย อาจารย์มะนาวาวี มามะ อาจารย์ซามียะห์ บาเละ วิพากษ์โดย
อาจารย์อาซียะ วันแอเลาะ
บทความนำ�เสนอข้อสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนาภาษามลายู จังหวัดชายแดนใต้ โดยอาจารย์ อารีลักษณ์ พูนทรัพย์
วิพากษ์โดย พล.ต.ต.จำ�รูญ เด่นอุดม พ.อ.ทะเบียน เมืองพระฝาง
http://www.deepsouthwatch.org/node/4836
ท่านสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพได้ทาง Facebook ที่
Patani Peace Process Monitoring news https://www.facebook.com/PatTaniPeaceProcessMonitoring
South reports https://www.facebook.com/southreport?fref=ts
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