ฉบับที่ 20 วันที่ 2 ธันวาคม 2556
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj
ฮัสซัน ตอยิบ แถลงย้ำ�ไทยต้องรับข้อเสนอ BRN และการเจรจาต้องเป็นวาระแห่งชาติ
นายฮัสซัน ตอยิบ ได้ออกประกาศในสื่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์youtube.com เพื่อชี้แจงและแสดงจุดยืน
ของขบวนการ BRN ในช่วงค่ำ�ของวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ในขณะที่สถานการณ์ทางการเมือง
ของประเทศไทยกำ�ลังอยู่ในความสับสน การออกมากล่าวคำ�ชี้แจงและจุดยืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ในครั้งนี้เช่นเดียวกับครั้งก่อนๆ ที่ได้รับความสนใจจากคนทั่วไปในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาสันติภาพโดยเรียกร้องว่าการเจรจาจะเกิดขึ้น
ก็ต่อเมื่อข้อเรียกร้องเบื้องต้น 5 ข้อนั้น ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาไทย และได้ดำ�เนินการอย่าง
สมบูรณ์ และกระบวนการเจรจาสันติภาพต้องเป็นวาระแห่งชาติและกล่าวประกาศโดยนายกรัฐมนตรี
ไทยเท่านั้น
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5005
เสียงสันติภาพ(9) วิทยุพระพุทธศาสนากลางไฟใต้
สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำ�เภอเทพา คลื่นความถี่ FM
104.74 MHz เป็นสถานีวิทยุอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่
มุ่งสร้างสันติสุขด้วยหลักพุทธศาสนา ก่อตั้งโดยพระครูพิพัฒน์เมธากร
เจ้าอาวาสวัดลำ�ไพล พระครูพิพัฒน์เมธากร เปิดเผยว่า จุดเริ่มต้นของ
การก่อตั้งสถานีวิทยุแห่งนี้ เริ่มเมื่อปี 2549 ปัจจุบันสถานีวิทยุพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติอำ�เภอเทพา มีผู้ดำ�เนินรายการ 19 คน มีเครื่องส่ง
สัญญาณ 1,500 วัตต์ สามารถส่งสัญญาณในรัศมี 50 กิโลเมตร ปัจจุบัน
นี้สามารถส่งสัญญาณได้ถึงพื้นที่ ต.ถ้ำ�ทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5004
ดันราชภัฏยะลาเป็นศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมรับ AEC
ที่ ป ระชุ ม อนุ ก รรมการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการผลิ ต และธุ ร กิ จ ฮาลาล
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่งตั้งคณะทำ�งานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮา
ลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 คณะ ดันมหาวิทยายาลัยราชภัฏยะลา
เป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฮาลาล พร้อมกับสร้างหลักสูตรฮาลาล
เพื่อสร้างฐานความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับฮาลาลที่ถูกต้อง
คณะ
ทำ�งานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำ�นวน
4 คณะ คือ 1.คณะทำ�งานส่งเสริมธุรกิจฮาลาลด้านประมง 2.คณะทำ�
งานส่งเสริมธุรกิจฮาลาลด้านพืชผัก ผลไม้ ปศุสัตว์ 3.คณะทำ�งานการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรม 4.คณะทำ�งานส่งเสริมการดำ�เนินกิจการฮาลาล
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5001
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ราชดำ�เนินเสวนา: หนึ่งทศวรรษปัญหาใต้ ในมุมมอง วันกาเดร์ เจ๊ะมัน
-จรัญ มะลูลีม
วันกาเดร์ หนุนสันติวิธีในภาคใต้ เจรจาแก้ปัญหาในประเทศ แต่ไทย
คุยผิดกลุ่ม เผยจูแวนักรบใต้ดินมือระเบิดตัวจริง ชี้ 10 ปีแก้ไฟใต้มาถูก
ทาง แต่มี 5 อุปสรรคทำ�แก้ปมปัญหาไม่สำ�เร็จ โดยสมาคมนักข่าวนัก
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศ จัดราชดำ�เนินเสวนาในหัวข้อ “หนึ่งทศวรรษ
ปัญหาใต้ในมุมมองของ ดร.วันกาเดร์ เจ๊ะมัน และ ดร.จรัญ มะลู
ลีม” โดยมี วันกาเดร์ เจ๊ะมัน อดีตประธานเบอร์ซาตู (Bersatu) หรือ
ขบวนการร่วมเพื่อเอกราชปัตตานี และจรัญ มะลูลีม อาจารย์ประจำ�
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพูดคุย วันกาเดร์ กล่าว
ว่า ตนเองขอใช้โอกาสนี้พูดจากใจจริง ต้องขออภัยถ้าคำ�พูดที่ออกมา
บางกลุ่มอาจจะไม่เห็นด้วย ถ้าเราไม่พูดจากใจจริง ผมว่าเราจะหาความ
จริงไม่ได้ ถ้าเราจะหาความจริงให้ได้ต้องพูดจากใจจริงก่อน แต่ไม่ได้
หมายความว่าพูดจากใจจริงจะถูกเสมอ แต่อาจจะผิดก็ได้ แต่วันนี้
ตนเองขอพูดจากใจจริง เรื่อง 3 จังหวัดภาคใต้ เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อน
สำ�หรับคนบางกลุ่ม แต่การแก้ปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราทำ�ไม่ได้ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งคนไทย ถ้าเรามองในสมัยล่าอาณานิคม คนไทยเป็นคนที่
ฉลาดมากชุมนุมหนึ่งในละแวกนี้ จะเห็นได้ว่าชุมนุมอื่นในละแวกนี้เป็น
อาณานิคมของคนกลุ่มหนึ่ง แต่คนไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของใคร
แสดงว่าคนไทยเก่งพอสมควร จึงสงสัยว่าเราเก่งขนาดนี้ทำ�ไมเราจริงแก้
ปัญหาภาคใต้ไม่ได้
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4999

ความรุนแรงจากลานวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี มายัง
โรงแรมซีเอส.ปัตตานี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน มีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4994
วันที่ 25 พฤศจิกายน ตรงกับวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล หลาย
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังคงจัดกิจกรรมกันอย่างคึกคัก แม้บางแห่ง
ต้องจัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองอย่างร้อนแรงแรง เสียงสันติภาพ (8) ‘Liputan wanita’ รายการวิทยุสร้างทัศนะ
จนบางแห่งพลอยได้รับผลกระทบไปด้วย เช่นเดียวกับกิจกรรม “รวม ครอบครัวสู่สันติภาพ
พลังผู้หญิงชายแดนใต้ ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ” เนื่องในวันขจัด
ความรุนแรงต่อสตรีสากล ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ที่โรงแรมซี สัมภาษณ์ อาอิชะฮ์ ติมุง นักจัดรายการวิทยุ ศอ.บต.ภาคภาษามลายู
เอส.ปัตตานี สำ�หรับกิจกรรม “รวมพลังผู้หญิงชายแดนใต้ ยุติความ อีกหนึ่งผู้ทำ�งานด้านสื่อในชายแดนภาคใต้ เน้นขับเคลื่อนสันติภาพผ่าน
รุนแรงทุกรูปแบบ” ครั้งนี้ ทางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปัตตานี รายการผู้หญิง มุ่งเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในครอบครัวสู่สันติภาพ สร้าง
ร่วมกับองค์กรเครือข่ายผู้หญิงและหน่วยงานภาครัฐ จัดขึ้นเนื่องในวัน ความคิดใหม่ให้เยาวชน ไม่ย่ำ�อยู่ที่เดิม
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4997
ขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล โดยในช่วงเช้ามีการเดินขบวนรณรงค์ยุติ
เก็บตกวันขจัดความรุนแรงต่อสตรี กลางเสียงนกหวีดที่ปัตตานี

บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงและความไม่สงบ (ตอนที่ 3): การเยียวยาคือการลดอุณหภูมิของความรุนแรง
by Pattama Heemima
http://deepsouthwatch.org/node/4990
อัญชนา หีมมิหน๊ะ จากกลุ่มด้วยใจได้นำ�เสนอบทความนี้เพื่อให้เห็นความสำ�คัญของการเยียวยาที่ไม่ควรเลือกข้าง แต่ควรให้ความสำ�คัญ
ทุกกรณี หรือหากไม่อยู่ในเกณฑ์ก็จำ�เป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงเหตุและผลพร้อมหลักฐานของคดีอย่างชัดเจน มิเช่นนั้นจะสร้าง
ความเกลียดชังและความโกรธแค้นมากยิ่งขึ้น โดยเสนอแนะให้รัฐสามข้อ คือหนึ่ง สร้างความโปร่งใสเรื่องการรับรอง 3 ฝ่าย มีระยะเวลา
ที่ชัดเจน สอง การพิจารณาการเยียวยาไม่แบ่งแยกทางเชื้อชาติ ศาสนา และ ปราศจากอคติใดๆ และสุดท้ายเสนอให้รัฐสร้างหลักประกัน
ความปลอดภัยให้กับผู้ต้องหาคดีความมั่นคงและครอบครัวที่ยกฟ้องประกันตัว หรือครบกำ�หนดโทษ และช่วงท้ายอัญชนาได้นำ�ขั้นตอน
กระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามนโยบายที่เป็นอยู่
ประมวลภาพบรรยากาศ “ดร.วันกาเดร์” ร่วมเสวนา “หนึ่งทศวรรษปัญหาใต้ฯ” ณ สมาคมนักข่าวฯ กรุงเทพฯ
by WeWatch
http://deepsouthwatch.org/node/4998
WeWatch เป็นกลุ่มที่อยู่ภายใต้สังกัดศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ได้นำ�เสนอข่าวในรูปแบบภาพการเสวนา “ราชดำ�เนินเสวนา ใน
หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษปัญหาใต้ในมุมมองของ ดร.วันกาเดร์ เจ๊ะมัน และ ดร.จรัญ มะลูลีม” วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน ที่สมาคม
นักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ดร.วันกาเดร์ เจ๊ะมัน เป็นอดีตประธานเบอร์ซาตู อดีตแกนนำ�ขบวนการแนวร่วม
อิสลามปลดแอกปัตตานี หรือบีไอพีพี กล่าวใจความสำ�คัญว่ารัฐไทยมาถูกทางแล้วแต่ต้องใช้สันติวิธีมากกว่านี้ และย้ำ�รัฐไทยไม่ควรให้ความ
สำ�คัญกับบีอาร์เอ็นอย่างเดียวในการเจรจา
ทั้งนี้หากใครสนใจรายละเอียดสามารถเปิดดูได้ที่ ราชดำ�เนินเสวนา: หนึ่งทศวรรษปัญหาใต้ ในมุมมอง วันกาเดร์ เจ๊ะมัน-จรัญ มะลูลีม ใน
โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ http://deepsouthwatch.org/dsj/4999

รายงานผลการสำ�ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง

สันติภาพที่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการในอนาคต โดย อับดุลการีม อัส
มะแอ สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ดำ�าเนินโครงการโดยคณะกรรมการ
สถานีวิทยุและโทรทัศน์ภาษามลายู ศูนย์อำ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
http://www.deepsouthwatch.org/node/4951
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
นศ.มอ.ปัตตานี แถลงค้านการประกาศท่าทีทางการเมืองของกลุ่มผู้บริหารมหาลัย
แถลงการณ์ กลุ่มนักศึกษา มอ.ปัตตานี เสรีประชาธิปไตย กรณีข้อโต้แย้งต่อแถลงการณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฉบับที่ 2 สืบเนื่องวัน
ที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณบดีได้มีการประชุมในวาระพิเศษ เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และได้ออกแถลงการณ์
ฉบับที่ 2 เพื่อแสดงถึงจุดยืนของมหาวิทยาลัย
http://www.prachatai.com/journal/2013/12/50107
สื่อมวลชนไม่เอาความรุนแรงจากสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองวอนทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรง
1 พ.ย. 2556 - กลุ่มสื่อมวลชนไม่เอาความรุนแรงจากสถานการณ์ขัดแย้งทางการเมืองออกแถลงการณ์ “ขอให้ผู้ร่วมชุมนุมทุกฝ่ายยุติการ
ใช้ความรุนแรง และยึดแนวทางการชุมนุมแบบสันติอหิงสาในการชุมนุมทางการเมือง”
http://www.prachatai.com/journal/2013/12/50120
แถลงการณ์เรื่องขอให้ยุติการคุกคามและแทรกแซงการทำ�หน้าที่ของสื่อมวลชน
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ,สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ แถลงวอน
กปปส.อย่าคุกคามสื่อ ยอมรับสถานีโทรทัศน์ถ่ายทอดตามผังรายการไม่เห็นถึงความสำ�คัญของสถานการณ์ของผู้ชุมนุม ประกาศเตือนนัก
ข่าวให้ระวังไม่ทำ�ข่าวในพื้นที่เสี่ยงอันตรายเกินความจำ�เป็น
http://www.prachatai.com/journal/2013/12/50131
กลุ่มหนุนพรรคขวาจัดในกรีซ ประท้วงเรียกร้องปล่อยตัวผู้นำ�พรรค
ผู้สนับสนุนพรรคโกลด์เดนดอว์น พรรคแนวคิดฟาสซิสม์ในกรีซ ราว 1,000 คน ออกมาเดินขบวนประท้วงต่อต้านการกุมขังหัวหน้าพรรค
นิโคเลาส์ มิคาโลลิยาโคส ผุ้ถูกจับกุมฐานพัวพันกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรม โดยเขาถูกจับหลังจากกรณีนักร้องเพลงแร๊พต่อต้านฟาสซิสม์
ถูกสังหาร
http://www.prachatai.com/journal/2013/12/50129
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
เลขาฯสมช.อ้างการเมืองร้อนจัด เลื่อนนัดพูดคุย BRN
“ภราดร” ยอมรับเลื่อนนัดพูดคุยดับไฟใต้กับแกนนำ�บีอาร์เอ็นออกไปไม่มีกำ�หนด อ้างเหตุการเมืองไม่นิ่ง เปิดทางดึง “อกนิษฐ์” ร่วมวงหวังดึงพูโล
เข้าโต๊ะเจรจา ขณะที่ชายแดนใต้ยังป่วนรายวันไม่สนม็อบยึดสถานที่ราชการ บึ้มในเขตเมืองยะลา อส.เจ็บ 6 นาย ระเบิดทหารพรานชุด รปภ.ครู
เจ็บอีก 1 ที่ระแงะ ส่วนที่ตากใบ “กับระเบิด” โผล่กลางทุ่งนา ชาวบ้านเหยียบขาขาด
“วันกาเดร์” อดีตประธานเบอร์ซาตู ร่วมเวที10ปีไฟใต้ที่กรุงเทพฯ
ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนของกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ นำ�โดยบีอาร์เอ็นกลุ่มนายฮัส
ซัน ตอยิบ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับนัดหมายการพูดคุยครั้งต่อไปนั้น ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่สำ�คัญต่อประเด็นความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เมื่อมีข่าวว่า ดร.วันกาเดร์ เจ๊ะมัน อดีตประธานกลุ่มเบอร์ซาตู จะเดินทางเข้าประเทศไทย และขึ้นเวทีอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา
ชายแดนใต้ที่กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย.
ชายแดนใต้ไม่ตกขบวน รวมตัวบุกศาลากลาง - อารยะขัดขืน
กิจกรรมอารยะขัดขืนด้วยการเดินขบวนเข้าไปในศาลากลางจังหวัด เพื่อเรียกร้องให้ข้าราชการหยุดงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการกดดันรัฐบาลของผู้
ชุมนุมกลุ่มโค่นล้มระบอบทักษิณให้สิ้นซากนั้น เกิดขึ้นในทุกจังหวัดของภาคใต้ ไม่เว้นแม้แต่สามจังหวัดชายแดน และ จ.สงขลา ที่มีปัญหาความไม่
สงบและประกาศใช้กฎหมายพิเศษทั้ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และ พ.ร.บ.ความมั่นคงฯอยู่
“ดร.วัน-อ.จรัญ”เตือนโต๊ะเจรจาอย่าชูแค่ BRN ปูดมีนายหน้าค้าไฟใต้
วงเสวนา 10 ปีไฟใต้ อดีตประธานเบอร์ซาตูประสานเสียงนักวิชาการมุสลิม พูดคุยดับไฟใต้เดินถูกทาง แต่อย่าให้น้ำ�หนัก “บีอาร์เอ็น” กลุ่มเดียว
เตือนมีบางกลุ่มหาประโยชน์ ครอบงำ�เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นนายหน้าค้าโครงการความมั่นคง
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กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์
16 ธันวาคม 2556
สานเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและทางออก
ระหว่างนักการเมืองจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 16
ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ทปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เวลา 09.30 – 14.00 น.
จัดโดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
11 ธันวาคม 2556
/
“รับฟังและทำ�ความเข้าใจกระบวนการพูดคุยสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.)”
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เวลา 8.30 – 16.30น.
ณ ห้องประชุม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัมมนาหัวข้อ “ทำ�ความเข้าใจกระบวนการเจรจาสันติภาพในภูมิภาค (กรณีอาเจะห์และมินดาเนา) กับพัฒนาการกระบวนการใน
กรณีสามจชต.” โดย
พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง
YM Datuk Tengku Ab Ghafer Tengku Mohamed ผู้ที่เคยอยู่ในคณะตัวกลาง กรณีมินดาเนา
Former Major General Jaakko Oksanen, Crisis Management Initiative, Martti Ahtisaari Center
ผู้ที่เคยอยู่ในคณะตัวกลาง กรณีอาเจห์
Prof. Abhoud Syed Lingga, Director of the Institution of Bangsamoro Studies
อดีตตัวแทน MILF ในการเจรจากับรัฐบาลฟิลิปปินส์
Mr. Muhammad Nur Djuli, อดีตตัวแทน GAM ในการเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย
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http://www.deepsouthwatch.org/node/4971

http://www.deepsouthwatch.org/node/4960
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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