ฉบับที่ 15 วันที่ 28 ตุลาคม 2556
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj

ละครตากใบ - กลุ่มนักศึกษาในนาม
สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชน
ปาตานี หรือ PerMAS ร่วมแสดงละครใบ้
ตากใบ ในงานเสวนา 9 ปีตากใบ “ไร้ซึ่ง
สันติภาพ ตราบใดที่เสรีภาพและความเป็น
ธรรมยังไม่เห็น” ที่สำ�นักงานคณะกรรม
การอิสลามประจำ�จังหวัดปัตตานี

9 ปีตากใบ PerMAS จี้คู่ขัดแย้งบอกวันยุติสงคราม ให้สิทธิประชาชน ประชาสัมพันธ์ ส่วนการจัดทำ�ผังรายการสถานีโทรทัศน์ภาษามลายู 24
กำ�หนดชะตากรรมตนเอง
ชั่วโมง รัฐบาลให้อิสระเต็มที่แก่คณะกรรมการสถานีวิทยุโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียงภาษามลายูในการกำ�หนดผังรายการ แต่ที่คิดคราวๆ
เกาะกระแส 9 ปีตากใบPerMAS ออกแถลง จี้คู่ขัดแย้งบอก น่าจะมีรายการข่าว บันเทิง กีฬา ละคระ ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อให้
วันยุติสงคราม เปิดทางประชาชนใช้สิทธิกำ�หนดชะตากรรมตนเอง เวที ความรู้แก่ประชาชนทั้งเนื้อหาและสาระ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4872
เสวนาชี้เหยื่อตากใบตายหลังเหตุชุมนุมอีกเพียบ องค์กรสิทธิยันให้เงิน
เยียวยาไม่ใช่ความยุติธรรม ชี้ต้องมีผู้รับผิดชอบและถูกลงโทษ ชี้ทั้งสอง ไฟใต้ตูมๆ ธุรกิจอสังหาบูมๆ เปิด 3 ทำ�เลทองปัตตานี ตะลึงสูงสุดไร่
ฝ่ายต้องมีส่วนรับผิดชอบ กอ.รมน.ระบุคนที่ไม่เกี่ยวเอามาใช้ปลุกระดม ละ80ล้าน!
วอนอย่ายกมาอ้างเพื่อก่อความรุนแรง
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4880
แม้มีระเบิดตูมตามและสถานการณ์ไฟใต้ร้อนแรงอยู่ตลอด
อธิบดีไฟเขียวใช้ดาวเทียมช่อง 11 เปิดทีวีมลายู24ชั่วโมง
เวลา แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัด
ปัตตานีกลับเติบโตสวนกระแสเหตุไม่สงบ หากลองตระเวนพื้นที่รอบตัว
ทีวีมลายูอิสระสะดุด อธิบดีประชาสัมพันธ์ไฟเขียวให้ใช้ช่อง เมืองปัตตานี จะพบว่ามีสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายทยอยผุดขึ้นเร็วยิ่งกว่า
ดาวเทียมของรัฐ ทางสำ�นักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา ออกอากาศ ดอกเห็ด โดยมีโครงการขนาดใหญ่ๆ อย่างน้อย 2 โครงการ คือโครงการ
24 ชั่วโมง ร่างผัง 8 เนื้อหาสาระรวม 67รายการ ประธานบอร์ดทีวี ปัตตานีปารค์ ริมถนนหนองจิก ในพื้นที่ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี
มลายูเล็งเพิ่มรายการภาษาอาหรับ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรม ประกอบด้วย คอนโดมีเนียม 2 หลัง และบ้านทาวน์โฮม 15 หลัง อีก
ประชาสัมพันธ์ พลโท ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานีวิทยุโทรทัศน์ โครงการคือ “โครงการมะดีนะตุสสลาม” ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข
และวิทยุกระจายเสียงภาษามลายู เพื่อหารือถึงการจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ 42 หรือถนนสายเอเชียที่18 เยื้องสถานีขนส่งจังหวัดปัตตานีแห่งใหม่
ภาษามลายู 24 ชั่วโมง ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายการโทรทัศน์ภาษา พื้นที่ต.บานา อ.เมืองปัตตานี ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
มลายู 24 ชั่วโมงสามารถออกอากาศได้ทันที ผ่านช่องดาวเทียมของ ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 1,300 ไร่ ประกอบด้วยโรงเรียนนานาชาติ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 สำ�นักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา กรม หอสมุด ศูนย์วิจัย ศูนย์ประชุม สถานที่จัดสัมมนา โรงพยาบาล ศูนย์
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐไทย” นำ�
เสนอโดยอาจารย์อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ อาจารย์ประจำ�คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตปัตตานี โดยผู้เข้าร่วม
อภิปรายอย่างกว้างขวาง นักวิชาการ ชี้เป็นภาษาที่ขาดพลวัตรมานาน
พร้อมจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบาย แต่ทุกข้อมีอุปสรรค แนะผู้รู้มลายูต้อง
ร่วมกันทำ�งาน ผู้ชำ�นาญต้องร่วมผลิตสื่อ ต้องสอนทั้งมาตรฐานปาตานีมาเลย์-อินโดฯ ร่วมเติมเต็มในช่องว่างที่ขาดหายไป ข้อวิจารณ์-รัฐจ้าง
นักจัดรายการราคาถูก สื่อกระแสหลักของเพิ่มภาษามลายู
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4864
เวทีสานเสวนากลุ่มนักการเมืองชายแดนใต้ครั้งที่ 15 เสนอ
ถก 3 ประเด็นการพูดคุยสันติภาพ กระบวนการ บรรยากาศและเนื้อหา Media bahasa Melayu pemangkin kedamaian
แนะควรตั้งนักการเมืองในพื้นที่เป็นทีปรึกษาทีมพูดคุยสันติภาพ ให้มี
Pada 100 tahun yang lalu, semua kamung di Wilayah
สตรีร่วมโต๊ะ เลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน รีบตอบ 5 ของบีอาร์เอ็น สนับสนุนภาษา
มลายู ตั้งเขตปกครองท้องถิ่นเต็มพื้นที่ ส่วนจะบริหารอย่างไรให้จัดเวที Setul menggunakan bahasa Melayu. Kini tinggal kira-kira 13
ถามประชาชน นายนัจมุดดิน อูมา นักการเมืองจากพรรคมาตุภูมินำ� buah kampung sahaja yang masih berbahasa Melayu. Waแถลงผลการสานเสวนาครั้งนี้ว่า สามารถสรุปได้ 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง laupun bahasa Melayu sudah mejadi bahasa antarabangกับการพูดคุยเพื่อสันติภาพเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ได้แก่ sa, tetapi penggunaan bahasa di Patani semakin berkuranประเด็นกระบวนการของการพูดคุยสันติภาพ ประเด็นการลดเงื่อนไข gan. Kerajaan juga disarankan agar lebih serius dalam usaha
ความขัดแย้งและการเสริมสร้างบรรยากาศการพูดคุย และประเด็นเรื่อง meningkatkan taraf bahasa Melayu, kerana isu bahasa Melayu
เนื้อหาของการพูดคุย ใน 3 ประเด็นดังกล่าว มีข้อเสนอสำ�คัญๆ เช่น merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pergolakan
พิจารณาเชิญตัวแทนฝ่ายการเมืองจากพรรคต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมเป็นที่ di Patani.  Pengarah SBPAC Thawee Sotsorng juga memetik
ucapan bekas Perdana Menteri yang berbunyi ‘Jangan berปรึกษาในการพูดคุยเพื่อสันติภาพ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4865
bohong bahawa mereka itu orang Thai, kerana sebenarnya
‘มลายูปาตานีภาษาที่อ่อนกำ�ลัง’ เวทีวิชาการแนะเติมเต็ม ‘พลวัตรที่ mereka ialah orang Melayu’.
Kata-kata ini dipetik daripada ucapan yang disamขาดหาย’
paikan oleh Kekrit Pramot, bekas Perdana Menteri Thailand,
เปิดเวทีวิชาการนำ�เสนอสถานภาพภาษามลายูปาตานี นำ� di Maktab Perguruan Yala (sekarang Universiti Rajabath Yala)
เสนอบทความวิชาการ หัวข้อสถานภาพทางภาษาจังหวัดชายแดนภาค pada 1 Februari 1976, dan disampaikan semula oleh Tawใต้” โดยมีการนำ�เสนอบทความทั้งหมด 7 ชิ้น ซึ่งในเวทีมีการอภิปราย ee Sodsong, dalam forum ilmiah “Bahasa Melayu Dalam Era
และการวิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในหลายประเด็น ทั้งนี้มีบทความที่ Proses Damai” pada 24 September 2013 di Hotel CS Patani.
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4871
น่าสนใจ คือ บทความชื่อ “เงื่อนไขแห่งอัตลักษณ์ทางภาษาต่อปัญหา
สุขภาพ สถานออกกำ�ลังกาย มัสยิด ศูนย์วัฒนธรรมอิสลาม ศูนย์อบรม
จริยธรรม พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การค้า และศูนย์ฝึกอาชีพ ส่วนหนึ่งของ
โครงการ คือโรงพยาบาลนั้น ทางSHAIK HAMAD BIN KHALIFA ALTHANI ประมุขแห่งรัฐกาตาร์ได้บริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่มูลนิธิ
มะดีนะตุสสลามเพื่อใช้ก่อสร้างโรงพยาบาลทั้งหมด
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4867
เวทีถกนักการเมืองใต้ ขอเป็นที่ปรึกษาทีมพูดคุยสันติภาพ

หน้าหลัก ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)
เปิดรายงานสองร้อยเวที “จัดการตนเอง”: เผชิญความท้าทายของ
สันติภาพด้วยเสียงประชาชน
‘เขตปกครองพิเศษ’ กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหลังการพูด
คุยสันติภาพเดินมาได้สักระยะหนึ่ง ทว่าที่จริงแล้ว แนวทางการปฏิรูป
การเมืองการปกครองภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญนั้นถูกอภิปราย ถกเถียง
กระทั่งเคลื่อนไหวผลักดันอยู่ในพื้นที่มาสักระยะหนึ่งแล้ว
นี่คือบท
สรุปของการจัด ‘สองร้อยเวที’ เพื่อฟัง ‘เหตุผล’ ของชาวบ้านในการ
พิจารณาทางเลือกต่างๆ ที่เคยได้รับการนำ�เสนอมาตลอดระยะเวลา
เกือบสิบปีที่ผ่านมา
http://www.deepsouthwatch.org/node/4887
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
แอมเนสตี้ชี้ต้องมีผู้รับผิดชอบและถูกลงโทษกรณีตากใบ
สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 กองกำ�ลังความมั่นคงยิงปืนใส่ผู้ประท้วงด้านนอกสถานีตำ�รวจภูธรตากใบ ส่งผลให้มีผู้
เสียชีวิต 7 คนในที่เกิดเหตุ และอีก 78 คนถูกทับหรือขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตในระหว่างการใช้รถทหารขนส่งพวกเขาไปควบคุมตัวที่ค่ายทหาร
ในจังหวัดปัตตานี นางสาวปริญญา บุญฤทธิฤทัยกุล ผู้อำ�นวยการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าละอายที่ไม่มีผู้ใด
ถูกนำ�ตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจากกรณีความตายนี้ และที่ผ่านมามีการปล่อยให้ผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงกรณีอื่นๆ ลอยนวลพ้นผิดไม่ต้อง
รับโทษ ในระหว่างการขัดแย้งกันด้วยอาวุธในจังหวัดชายแดนภาคใต้
http://www.prachatai.com/journal/2013/10/49412
เสวนา: ปฏิรูปการศึกษาไทย รัฐสวัสดิการคือทางออก?
เดชรัต สุขกำ�เนิด อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์   กล่าวว่า ในระยะ 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งรัฐพยายามจะเพิ่มเงินอุดหนุน
การศึกษา พบว่า ในระดับมัธยม ช่องว่างระหว่างร้อยละ 20 แรกของคนรวยที่สุด และร้อยละ 20 ของคนจนที่สุดในประเทศ ยังไม่ห่างกันมากนัก
อย่างไรก็ตามในระดับอุดมศึกษา ช่องว่างระหว่างร้อยละ 20 แรกและสุดท้ายห่างกลับห่างออกกันไปเรื่อยๆ ขณะที่ปิยรัฐ จงเทพ เลขาธิการกลุ่ม
เยาวชนปฏิรูปการรับน้องและประชุมเชียร์แห่งชาติ กล่าวว่า การเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนไทยที่ยังนับว่าน้อยอยู่มาก โดยอ้าง
สถิติการเข้าเรียนของนักเรียนไทย ปี 2541 มีจำ�นวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับประถม 50 คน แต่เมื่อถึงม. 3 เหลือเพียง 28 คน ในขณะที่สถิติปี
2540 มีนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับประถม 1 ล้าน 1 แสนคน  แต่มีเพียง 8 แสนคนเท่านั้น ที่สามารถจบการศึกษาในชั้นม. 3 มีการวิเคราะห์ปัญหา
ดังกล่าวจากสภาการศึกษา พบว่า นักเรียนที่เรียนไม่จบนั้นมีปัญหาจากด้านการเงิน ต้องออกจากการเรียนกลางคันเพื่อไปช่วยพ่อแม่ทำ�นาทำ�สวน
หรือไม่มีเงินส่งเรียนต่อในระดับสูงขึ้น ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จะเห็นว่า ในปี 2540 มีนักเรียนเข้าถึงการศึกษา 65% แต่ในปี 40 กลับลดลง เหลือเพียง
http://www.prachatai.com/journal/2013/10/49427
ร้อยละ 60% เท่านั้น
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบยีนที่ทำ�ให้เผาผลาญอาหารได้ช้า
นักวิจัยเคมบริดจ์พบว่าคนที่มียีน KSR2 ผ่าเหล่าจากเดิม ส่งผลให้อัตราการเผาผลาญอาหารช้าขณะที่ความอยากอาหารเพิ่ม มีส่วนทำ�ให้
พวกเขามีน้ำ�หนักเกินตั้งแต่เด็ก โดยที่ก่อนหน้านี้ข้ออ้างเรื่อง “การเผาผลาญอาหารช้า” เพื่ออธิบายคนน้ำ�หนักเกินไม่เป็นที่ยอมรับจากแพทย์และ
จากสังคมทั่วไป
http://www.prachatai.com/journal/2013/10/49419
‘บก.ลายจุด’ นำ�ผูกผ้าแดงต้านนิรโทษฯ เหมาเข่ง
กลุ่มคนเสื้อแดงราว 300 คน ผูกผ้าแดง-จัดกิจกรรมไม่เอาเหมาเข่งที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ บก.ลายจุดลั่น หากเพื่อไทยยังเดินหน้าจะ
เรียกชุมนุม “หมื่นอัพ” แสดงพลังต้านการนิรโทษกรรมเหมาเข่ง
http://www.prachatai.com/journal/2013/10/49433
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
ใต้เดือดหลังเลือกตั้งท้องถิ่น - สมช.ตั้งทีมโฆษกส่วนกลางหวังชิงพื้นที่สื่อ
สรุปสถานการณ์ไฟใต้ในรอบสัปดาห์ยังคงมีเหตุรุนแรงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เชื่อมโยงการเมืองท้องถิ่น ทั้งรัวกระสุนถล่มรองนายก อบต.
คลองมานิง กลางเมืองปัตตานี ยิงกำ�นันจะแนะสิ้นชื่อ เผาวอดรถประธานสภา อบต.ที่รือเสาะ ขณะที่ สมช.ตั้งทีมโฆษกในส่วนกลาง หวังรายงาน
สถานการณ์ไฟใต้รวดเร็ว ถูกต้อง
ตั้ง “สนง.อัยการพิเศษ” สั่งคดีไฟใต้... 9 ปีตากใบรัฐทุ่มงบสร้างสะพาน
อัยการตั้งสำ�นักงานพิเศษรับผิดชอบคดีไฟใต้ ทั้งก่อการร้าย วินาศกรรม ความมั่นคง หวังแก้ปัญหาฟ้องซ้ำ�ซ้อน สั่งคดีไม่เป็นเอกภาพ หรือ
ฟ้องไปก่อนเพื่อลดแรงกดดัน ขณะที่นราธิวาสทุ่มงบ 30 ล้านสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ�แห่งใหม่ที่ตากใบ พร้อมปรับภูมิทัศน์ใหม่เป็นตลาดน้ำ�-ถนนคน
เดิน ด้านนักศึกษาปาตานีจัดเวที 9 ปีตากใบจี้รัฐหาคนผิด
ฟ้าครึ้มที่ตากใบ... 9 ปีรัฐจ่ายค่าเสียหายร่วม 700 ล้าน!
เวียนมาบรรจบอีกครั้งสำ�หรับวันครบรอบเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่หน้า สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อ 25 ต.ค.2547 ซึ่งได้กลายเป็น
โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา เพราะผลของมันทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตมากมายถึง 85 คน
ถอดบทเรียน”หนึ่งปีแท็บเล็ต”ชายแดนใต้... ป.1ยังเด็กไป - ไร้เนื้อหาสอดคล้องท้องถิ่น
ผ่านมาแล้วกว่า 1 ปีกับนโยบาย One Tablet per Child หรือโครงการแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) ทั่ว
ประเทศ ต้องบอกว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลากหลาย ทั้งสนับสนุนและคัดค้าน รวมทั้งติเพื่อก่อ
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บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
“แยน๊ะ สะแลแม”: ความเป็นธรรมต้องสู้ถึงจะได้มา
บล็อก “Bunga Harapan”
http://deepsouthwatch.org/node/4882
เนื่องในวันครบรอบ 9 ปีตากใบ Bunga Harapan จากเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคม ได้นำ�เรื่องราวของ แยน๊ะ สะแลแม จากหนังสือ
“เสียงของความหวัง” เนื่องจากแยน๊ะ หรือ กะแยน๊ะเป็นคนหนึ่งที่มีบทบาทในการติดต่อประสานงานช่วยเหลือผู้ต้องคดี 58 คนจากเหตุการณ์
ตากใบ ต่อมาได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านที่ต้องสงสัยคดีความมั่นคงให้ช่วยประสานกับเจ้าหน้าที่รัฐ จนครั้งหนึ่งสามีของเธอได้เตือนให้เธอหยุด
ภารกิจนี้เพราะกลัวความปลอดภัย แต่สุดท้ายสามีเธอก็ถูกยิงเสียชีวิต แต่เธอไม่คิดที่จะหยุดตามที่สามีเรียกร้อง เพราะเธอรู้สึกว่านี่คือหน้าที่ที่พระ
องค์อัลลอฮได้มอบให้เธอต้องทำ�  สิ่งที่น่าสนใจในเรื่องเล่านี้คือ เป็นเรื่องที่ก๊ะแยน๊ะได้เขียนเอง แต่มีพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือบ้าง เป็นเรื่องซึ่งเล่าตั้งแต่
เธอยังเด็กจนถึงปัจจุบัน ทำ�ให้เห็นมิติของชีวิตในทุกแง่ทุกมุม
บันทึกจากการไป “นาวะ” (เยี่ยมบ้านผู้เสียชีวิต) จากเหตุการณ์วิสามัญ 3 ศพวันรายอฮัจญ์
by chalita
http://deepsouthwatch.org/node/4868
ชลิตาได้นำ�บันทึกการ “นาวะ” หรือเยี่ยมบ้านผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์วิสามัญ 3 ศพจากเหตุการณ์ปะทะเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่ง
ตรงกับวันรายอฮัจญ์ ชลิตาคุ้นเคยกับพื้นที่เกิดเหตุคือบ้านน้ำ�ดำ�เนื่องจากเคยมาเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วงที่ทำ�วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เธอจึงได้
เข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ซึ่งเธอได้รับข้อมูลซึ่งตรงข้ามกับข่าวกระแสหลัก ทั้งนี้หนึ่งในสามของผู้เสียชีวิต หรือ “อาซิ” ไม่ได้เป็นขบ
วนการฯ อย่างที่เจ้าหน้าที่เข้าใจ ซึ่งข้อมูลนี้ชาวบ้านและผู้นำ�ต่างยืนยันว่าอาซิเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เคยข้องเกี่ยวกับกลุ่มขบวนการ เหตุการณ์ครั้งนี้ทำ�ให้
มีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง แต่ก็ยังไม่รู้ความคืบหน้าใดๆ

กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์
1 พฤศจิกายน 2556
Inside out Seminar: มุมมองของคนในพื้นที่ต่อการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยและขบวนการบีอาร์เอ็น
9.00 - 12.00 น. ณ ม.รังสิต
http://www.deepsouthwatch.org/node/4881
4 พฤศจิกายน 2556
เสวนาเปิดตัวหนังสือ Patani Merdeka ร้านหนังสือบูคู
เวลา 4 โมงเย็น งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ “Patani Merdeka” ของ ตูแวดานียา ตูแวแมแง พบกับผู้เขียน พร้อมร่วมเสวนา
Merdeka บนท้องถนน: คุณนวลน้อย ธรรมเสถียร รอมฎอน ปันจอร์ และ พ.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ที่ร้านหนังสือบูคู ปัตตานี12
12 พฤศจิกายน 2556
การประชุมประจำ�ปี APPRA 2013: เผชิญหน้าความขัดแย้งในเอเชียแปซิฟิคด้วยสันติวิธี (Engaging Deadly Conflict in
Asia-Pacific with Nonviolent Alternatives)
http://www.deepsouthwatch.org/node/4885
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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