ฉบับที่ 30 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj
‘ชินทาโร่’ สละโสดแล้ว
Peace Maker จากแดนปลาดิบมาเป็นเขยถิ่นน้ำ�บูดู

10 หมู่บ้านเฮได้เปลี่ยนชื่อใหม่ พบอีก 1,700 แห่งในชายแดนใต้ชื่อมีปัญหา
10 หมู่บ้านนำ�ร่องเฮได้เปลี่ยนชื่อใหม่ในโครงการ “ชื่อบ้าน
นามเมืองในพื้นที่ชายแดนใต้” เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านตามความต้องการของ
คนในชุมชน เผยพบอีก 1,700 หมู่บ้านชื่อมีปัญหา ศอ.บต.พร้อมช่วย
แต่ให้ชาวบ้านทำ�ประชาคมหมู่บ้าน
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5307
พบป้ายผ้าอักษรรูมีต่อต้านรัฐไทยกว่า 30 แห่งทั่วจังหวัดชายแดนใต้
พบป้ า ยผ้ า ที่ เขี ย นข้ อ ความภาษามลายู อั ก ษรรู มี ว่ า “สยาม
ปกครองประเทศตนเองยังไม่เจริญแล้วประสาอะไร ที่จะมาปกครองชน
ปาตานี”จำ�นวน 30 จุด ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และบางอำ�เภอ
ในจังหวัดสงขลา ยกเว้นจังหวัดนราธิวาส
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5301
“Peace Radio” กับความมุ่งมั่นของ “อัสโตรา โต๊ะราแม”
‘อัสโตรา โต๊ะราแม’ หรือที่รู้จักในนาม อัสโตรา ญาบัต อดีต
นักข่าวที่ผ่านงานต่างประเทศมายาวนานและเป็นอดีตนักจัดรายการ
วิทยุ “โลกวันนี้ Dunia Hari Ini” ทางสถานีวิทยุ Media Selatan ที่
มีประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ติดตามฟังเขาและมีช่ือเสียงคนหนึ่งใน
พื้นที่ชายแดนใต้ โครงการหนึ่งในความพยายามของเขา คือ ความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการจัดตั้งสถานีวิทยุเพื่อสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้
www.deepsouthwatch.org/dsj/5311
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นักศึกษา ม.ทักษิณ คว้าชัยการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษามลายู
สถาบันภาษามลายูไทยแลนด์ ศอ.บต.ร่วมกับ เครือข่าย
จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายู โดยมีผู้เข้าประกวด 9 คน   ซึ่ง
ปรากฏว่านักศึกษา ม.ทักษิณ คว้าชัย   เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าไป
ประกวดสุนทรพจน์ภาษามลายูนานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย นายฮามี
ดิง กล่าวว่า การจัดงาน วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษามลายู
ในเด็กและเยาวชนผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ภาษามลายู ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพเด็กในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์   เพื่อให้สังคมและ
โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาด้านภาษามลายูแก่เด็ก
และเยาวชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และเพื่อพัฒนาภาษามลายู
ท้องถิ่น ให้สามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับโลกมลายูในบริบทของประชาคม
อาเซียน
www.deepsouthwatch.org/dsj/5308
ศอ.บต.เร่งบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาศักยภาพผู้นำ�ศาสนาอิสลาม
ศอ.บต.ประชุมกับผู้นำ�ศาสนาในพื้นที่เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้นำ�ศาสนาอิสลาม และรับฟังข้อเสนอแนะในการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสน
สถานของพุทธศาสนาในพื้นทีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อการจัดทำ�งบ
ประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
www.deepsouthwatch.org/dsj/5290

รวมแถลงการณ์ประณามฆ่าเด็ก ร่วมปกป้องไม่ให้เป็นเหยื่อความรุนแรง
เมื่อเวลาประมาณ 10:00 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ที่
หน้ามัสยิดกรือเซะ อ.เมือง จ.ปัตตานี นางสาวคอลีเยาะ หะหลี ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์กรือเซะเมื่อปี 2547 พร้อมชาวบ้านควนโนรี
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จำ�นวน 15 คน ในฐานะตัวแทนสตรีสามจังหวัด
ชายแดนใต้ ออกมาร่วมแถลงประณามเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธสงคราม
ยิงเด็กเสียชีวิต 3 รายซึ่งเป็นพี่น้องกัน และพ่อแม่ได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่
3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
www.deepsouthwatch.org/dsj/5296

‘เจ๊ะมุ มะมัน’ กับเรื่องเล่าในนาทีสังหารเด็ก 3 ศพ
“ผมไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มาจากสาเหตุเพราะอะไร ผม
ไม่รู้จริงๆ ทำ�ไมถึงทำ�กับครอบผมจนถึงขนาดนี้ ถ้าแค้นผมคนเดียวก็มา
ทำ�กับผม แต่นี่ทั้งครอบครัวและลูกชาย ผมจึงรู้สึกหมดกำ�ลังใจจริงๆ”
นั่นคือน้ำ�เสียงสั่นเครือของนายเจ๊ะมุ มะมัน บิดาของเด็กน้อย 3 คน ที่
ถูกคนร้ายกลุ่มหนึ่งกราดยิงใส่ด้วยอาวุธสงครามจนเสียชีวิตอย่างโหด
เหี้ยมที่บ้านของตัวเอง คือ บ้านเลขที่ 143/4 บ้านปะลุกาแปเราะ
หมู่ 7 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เมื่อช่วงค่ำ�ของวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา
www.deepsouthwatch.org/dsj/5293

บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
บันทึกข้อมุลข้อเท็จจริง : กรณีการบุกสังหารชาวบ้านจนทำ�ให้เด็กสังเวยชิวิตไป 3 ศพ ที่บาเจาะ จ.นราธิวาส
      http://www.deepsouthwatch.org/node/5303
สำ�นักสื่อวาร์ตานี (WARTANI) เผยแพร่รายงานข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีกราดยิงที่บ้านปะลุกาแปเราะ หมู่ 7 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ
จ.นราธิวาส ซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียน และเยาวชนปาตานี (PERMAS) ขณะเดินทางลงพื้นที่ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ หรือ
หนึ่งวันหลังเกิดเหตุ รายงานยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุ ก่อนและหลังเกิดเหตุ พร้อมภาพประกอบ
ในที่เกิดเหตุจำ�นวนหนึ่ง
ฐานข้อมูลใน deepsouthwatch.org
http://www.deepsouthwatch.org
รวมแถลงการณ์กรณีความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเหตุการณ์ที่ปะลุกาสาเมาะ จ.นราธิวาส
       http://deepsouthwatch.org/node/5280
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ได้รวบรวมแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สุดสลดในคืนวันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2557 ที่ตำ�บลปะ
ลุกาสาเมาะ อำ�เภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่ง “ครอบครัวมะมัน” ประสบเหตุลอบยิงกลางดึก เป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิตจำ�นวน 3 คน ใน
แถลงการณ์เหล่านี้ยังแสดงท่าทีการประณามการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะต่อภาคส่วนต่างๆ โดยองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆ ทั้ง 15 องค์กร ประกอบด้วย มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, สภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาค
ใต้, UNICEF องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ, สมาพันธ์นักศึกษารักสันติจังหวัดชายแดนภาคใต้, Children voice for peac, สำ�นัก
จุฬาราชมนตรี,  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ, ปาตานีฟอรั่ม, กลุ่ม Dream South, สหพันธ์นิสิตนักศึกษา
นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PERMAS), มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม, สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (DEEP PEACE), สมา
พันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (สนมท.), สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ข่าวจากศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.
http://www.prsbpac.com
ตรึม! ปชช.3 จังหวัดชายแดนใต้แห่ทำ�พาสปอร์ต บัตรคิว 400 คน ถูกจองเต็มแต่เช้า
สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราวชายแดนใต้เปิดทำ�การวันแรก พบประชาชน 3 จังหวัดแห่ทำ�พาสปอร์ตเป็นจำ�นวนมาก หลังปิดให้บริการมา
1 เดือนเต็มเนื่องจากความวุ่นวายทางการเมือง
กอ.รมน.ภ.4 สน.แถลงโต้กลุ่ม “PERMUS” ระบุ 3 จชต.ไม่ใช่พื้นที่สงคราม
โฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า โต้แถลงการณ์กลุ่ม PERMUS ระบุพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่พื้นที่สงคราม พร้อมประณาม
คนร้ายยิง-เผาศพสตรีในพื้นที่ปัตตานี
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
เดือนแรกปี 57 สถิติเหตุรุนแรงยังไม่ลด
ผ่านเดือนแรกของปี 2557 และวาระ 10 ปีไฟใต้มาแล้ว แต่ดูเหมือนสถานการณ์ภาพรวมยังไม่ดีขึ้น โดยเฉพาะหากพิจารณาข้อมูล
จากตัวเลขสถิติเหตุรุนแรงที่เก็บรวบรวมโดยกองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เดือน ม.ค.57
ตลอดทั้งเดือน เกิดเหตุรุนแรงทุกประเภท 66 ครั้ง เป็นเหตุความมั่นคง 56 ครั้ง แบ่งเป็นเหตุยิงด้วยอาวุธปืน 34 ครั้ง ลอบวางระเบิด 22 ครั้ง
เจาะ 3 เหตุผลใต้เดือด! รัฐบาลเฉยกลางไฟโหม
หลายคนสงสัยว่าทำ�ไมสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงนี้รุนแรงขึ้น ทั้งๆ ที่ช่วงปลายปีที่แล้ว ต่อเนื่องถึงต้นปี 2557 ภาพ
รวมสถานการณ์ดูจะเบาบางลงไปหากพิจารณาข้อมูลจากตัวเลขที่เก็บรวบรวมโดยกองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
(กอ.รมน.ภาค 4 สน.) จะพบว่าจริงๆ แล้วสถานการณ์ที่ชายแดนใต้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนัก เดือน ม.ค.57 ตลอดทั้งเดือน เกิดเหตุรุนแรงทุก
ประเภท 66 ครั้ง เป็นเหตุความมั่นคง 56 ครั้ง แบ่งเป็นเหตุยิงด้วยอาวุธปืน 34 ครั้ง ลอบวางระเบิด 22 ครั้ง ยอดผู้เสียชีวิต 45 ราย บาดเจ็บ 46 ราย
จูแวยันฆ่า 3 เด็กชายไม่ใช่ฝีมือนักรบ รัฐจ่ายเงินเยียวยา-ชี้สร้างสถานการณ์
กลุ่มจูแวที่เคลื่อนไหวในต่างประเทศปัด “นักรบ” เอี่ยวเหตุสลดยิงเด็ก 3 ศพที่บาเจาะ โบ้ยฝีมือ “ราษฎรติดอาวุธ” ที่เคยก่อคดีฆ่า
หมู่ในพื้นที่อื่นๆ ยอมรับพ่อเด็กเป็นแนวร่วม เคยถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุม ยันหยุดโจมตีเป้าหมายอ่อนแอตั้งแต่เริ่มเจรจา ด้านจังหวัดเดินหน้าจ่าย
เงินเยียวยา 1.5 ล้าน ชี้ 3 ฝ่าย “ตำ�รวจ-ทหาร-ปกครอง” เห็นพ้องกลุ่มป่วนใต้สร้างสถานการณ์
จากบ้านกะทองถึงบาเจาะ เด็กชายแดนใต้ยังถูกละเมิดสอดรับรายงานยูนิเซฟ
เหตุยิงยกครัวตระกูล “มะมัน” ที่ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เมื่อค่ำ�วันจันทร์ที่ 3 ก.พ.2557 ซึ่งทำ�ให้ลูกชาย 3 คนวัยเพียง 11 ขวบ 9
ขวบ และ 6 ขวบของ นายเจะมุ มะมัน เสียชีวิตทั้งหมด ขณะที่นายเจะมุกับภรรยา นางพาดีละห์ แมยู ซึ่งตั้งท้องลูกคนเล็กได้ 4 เดือน ก็ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสนั้น ถือเป็นเหตุการณ์สลดที่สุดจากชายแดนใต้นับตั้งแต่เปิดศักราชใหม่ 2557 อย่างไม่ต้องสงสัย
ป้ายผ้าสื่อสารถึงสยามพรึ่บสามจังหวัด ปาบึ้มศาลเจ้าที่ยะลาขณะชาวบ้านแอโรบิค
ใต้ป่วนอีกระลอก ป้ายผ้าสื่อสารถึงสยามพรึ่ม 77 จุดทั่วสามจังหวัด บึ้มชุดลาดตระเวน รปภ.ครูรายวัน ตะลึงปาระเบิดสังหาร K75
เข้าไปในบริเวณศาลเจ้าใน อ.เมืองยะลา ขณะชาวบ้านเต้นแอโรบิค โชคดีระเบิดไม่ทำ�งาน ยิงคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนดับที่สายบุรี ควงปืน-ใส่
เสื้อเกราะปล้นรถกันดื้อๆ ที่ปะนาเระ
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
นิสิตนักศึกษามุสลิมส่วนกลางสื่อสารข้อเท็จจริงเหตุการณ์ 3ก.พ. 57 กับชาวมุสลิมภูมิภาคอื่นๆ
นักศึกษามุสลิมจากส่วนกลางในนามสมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย ร่วมกันเดินทางสื่อสารข้อเท็จ
จริงกับพี่น้องมุสลิมส่วนกลางและภูมิภาคอื่นๆ กรณีคนร้ายใช้อาวุธสงครามสังหาร “ครอบครัวมะมัน” เป็นเหตุให้เด็กเสียชีวิต 3 ราย
     http://www.prachatai.com/journal/2014/02/51690
สัมภาษณ์ ฟิตรี มะดาโอ๊ะประธาน JARUM “ ไม่ว่าจะสอนอะไร ขึ้นชื่อว่าครู ก็คือผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง ”
ในสถานการณ์ที่ครูสอนตาดีกาถูกเข้าใจผิดและถูกเพ่งเล็งจากฝ่ายความมั่นคงของรัฐไทย มาโดยตลอดระยะเวลา 10 ปี ของเหตุการณ์
ความไม่สงบชายแดนใต้ หลายกรณีที่ครูสอนศาสนาหรือครูสอนตาดีกา ถูกลอบยิงเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ พิการ ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อชีวิต
และทรัพย์สิน วันนี้เรามาฟังถ้อยคำ�ที่กลั่นกรองมาจากส่วนลึกของคนที่ทำ�งานใกล้ชิดกับระดับชุมชนหรือชาวบ้านมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในสังคมปาตานี
      http://www.prachatai.com/journal/2014/02/51704
กลุ่มพอกันทีจัดกระบวนทัพจับตาศาล-องค์กรอิสระ ปกป้อง 20ล้านเสียง
กลุ่มพอกันทีจัด “ล้อมวงคุยคนจุดเทียนเขียนสันติภาพ” 20 กลุ่มย่อยเตรียมจับตาการทำ�งานขององค์กรอิสระ ศาลและปกป้อง 20 ล้าน
เสียงที่มาเลือกตั้ง ยึกสันติและประชาธิปไตยเป็นธงนำ�
http://www.prachatai.com/journal/2014/02/51702
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กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

ขอเชิญทุกท่านร่วมเข้าประกวดโครงการ Children voice for peace ชื่อหัวข้อ

“Zero Children Victim in Deep South”

กติกาโครงการ  1. สื่อมวลชนที่ทำ�งาน ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และสี่อำ�เภอจังหวัดสงขลา เป็นกลุ่มองค์กร หรือ บุคคล
2. คลิปวีดีโอ ความยาว 1 นาที เพื่อใช้ในการรณรงค์ การปกป้องชีวิตเด็กในพื้นที่ขัดแย้ง
3. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็นเกณฑ์การให้คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน ความสวยงาม 30 คะแนน ความสอดคล้องกับหัวข้อ 20 คะแนน เนื้อหา คำ�พูด 10 คะแนน

ระยะเวลาส่งคลิปเข้าประกวด 20 มกราคม 2557 - 15 กุมภาพันธ์ 2557

ประกาศผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ในงานสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ณ มอ.ปัตตานี
รางวัล ผู้ชนะการประกวดได้รับของรางวัลแต่ละอันดับดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินสด 7000 บาท จำ�นวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท จำ�นวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท จำ�นวน 1 รางวัล
ติดต่อสอบถาม : อัญชนา หีมมิหน๊ะ 0818098609

http://www.pnylink.com/advertise/activity/melayu-day-of-yala/

http://www.deepsouthwatch.org/node/5295
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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