ฉบับที่ 42 วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj

นักธุรกิจรุ่นใหม่ชายแดนภาคใต้โชว์ศักยภาพต่อยอด
ธุรกิจฮาลาลสู่ตลาดAEC

โครงการอบรมนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 1
หรือ YES 1 : 1st Young Excutive Network @ SBPAC เปิดโอกาส
ให้นักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้พบปะแลกเปลี่ยน เสริมสร้าง
ความรู้ ประสบการณ์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีการอบรมระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 4 เมษายน
2557มีผู้เข้าร่วมโครงการมีจำ�นวน 30 คน แยกเป็น จังหวัดยะลา 13
คน จังหวัดปัตตานี 12คน และจังหวัดนราธิวาส 5 คน นายวรุต ชคทิศ
ทายาทธุรกิจโรงน้ำ�แข็งบ้านติงและธุรกิจประมงต่อเนื่อง อำ�เภอเมือง
จังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานโครงการ YES 1 รุ่นที่ 1 กล่าวขอบคุณ
พันตำ�รวจเอกทวี สอดส่อง ที่ให้โอกาสทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ได้แสดง
ศักยภาพด้านการแสดงออกทางความคิดในการผลักดันและพัฒนาธุรกิจ
ในพื้นที่สู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมอบรม
มีพันธกิจร่วมกันที่จะต้องทำ�ให้พื้นที่แห่งนี้มีความก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ
คือนอกจากการขยายตัวและสานต่อธุรกิจแล้ว จะต้องช่วยกันสร้างภาพ
ลักษณ์ที่ดีของพื้นที่ด้วย
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5674
สหวิชาชีพประณามยิง 2 สาวสาธารณสุขนราฯ - เอ็นจีโอยก 92
กรณีถูกซ้อมทรมานฟ้องยูเอ็น
สหวิชาชีพประณามยิง2สาวสาธารณสุขนราธิวาส
ด้าน
สธ.มอบเงินช่วย ระบุเจ้าหน้าที่ยังตั้งใจบริการดูแลสุขภาพ ผบ.ทบ.
สั่งตรวจสอบเจ้าหน้าที่บกพร่องหรือไม่ สรุปเหตุวันเดียวกันมียิงอีก 3
เหตุการณ์ ด้านเอ็นจีโอเข้าชี้แจงเรื่องซ้อมทรมานในไทยต่อยูเอ็น ยก 92
กรณีตัวอย่างถูกซ้อมทรมานในชายแดนใต้
      http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5660
ศอ.บต. พบปะเหยื่อกรือเซะกับสะบ้าย้อย สว.ปัตตานีเยี่ยมนักข่าว
อิศรา
ศอ.บต. พบปะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จากเหตุกา
รณ์กรือเซะกับเหตุการณ์สะบ้าย้อยให้กำ�ลังใจ ด้านสว.ปัตตานี เยี่ยมให้
กำ�ลังใจผู้สื่อข่าวอิสราหลังถูกบุกตรวจค้น สรุปเหตุการณ์ความไม่สงบ
วันที 29เมษายน 2557 4 เหตุ เสียชีวิต 2 ราย ร่วมถึง จนท.สาธารณสุข
อ.ศรีสาคร เจ็บ 3
      http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5658

p1

Muhammadiyah เตรียมมอบทุนการศึกษาเด็กชายแดนใต้เรียน
ม.อินโด 13 แห่ง
ศอ.บต.รับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีขององค์กร
ศาสนาประเทศอินโดนีเซีย (Muhammadiya) สำ�หรับนักเรียนไทย
มุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำ�ปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัคร
ถึง 20พ.ค.นี้ สำ�หรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับทุน จะต้องเป็นนักศึกษาไทย
มุสลิม มีภูมิลำ�เนาในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และ
สงขลา 4 อำ�เภอ คือ เทพา สะบ้าย้อย นาทวีและจะนะ ติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 6 เดือน หรือบิดามารดา มีภูมิลำ�เนาอยู่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา
2556และ 2557 หรือจบการศึกษาดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี  
มีใบแสดงผลการสอบ (O-NET และ คะแนน GPA, GAT-PAT สำ�หรับผู้ที่
จบการศึกษาปี2555) และใบแสดงผลการสอบ (O-NET, GAT-PAT และ
คะแนน GPAสำ�หรับผู้ที่จบการศึกษาปี 2556-2557)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5659

บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
เปิด 59 คำ�ถามต่อผู้แทนประเทศไทย ในเวทีรายงานสถานการณ์การทรมานในประเทศไทยที่เจนีวา
บล็อก :  CrCF
http://deepsouthwatch.org/node/5661
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำ�นวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้นำ�บทบันทึกเป็นคำ�ถาม 59 คำ�ถาม จากที่คณะกรรมการต่อต้าน
การทรมานได้พิจารณารายงานความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกในอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหด
ร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำ�ยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment-CAT) ในที่ประชุม ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. – 13.00 น.ตามเวลา
ซึ่งคำ�ถามเหล่านี้ชี้ถึงข้อบกพร่องปัญหาการต่อต้านการซ้อมทรมานในประเทศไทยที่รัฐไทยจำ�เป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น การลงโทษผู้
กระทำ�ผิด
BANGSA BERILMU
บล็อก : Pos Patani
http://deepsouthwatch.org/ms/node/5653
ชาวปัตตานีที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ต่างประเทศได้นำ�บทความ “ชาติแห่งความรู้” เขามองว่า ประเทศชาติที่มีความก้าวหน้าที่มีอิสรภาพ
ต้องนำ�ด้วยผู้นำ�ที่มีความรู้ มีความศรัทธา เขาได้ฉายภาพในอดีตเมืองปาตานีที่ประกอบด้วยผู้นำ�และผู้ตามที่มีความรู้ ความศรัทธาต่อ
พระเจ้า ซึ่งต่างกับปัจจุบันที่ผู้นำ�หรือผู้รู้ต่างอ่อนแอนและสยบยอมกับผู้นำ�ที่อธรรมและใช้ความรู้ กระทั่งเกิดเหตุความรุนแรง ผู้บริสุทธิ์เสีย
เกือบเกือบ 6000 คน เขาจึงเรียกร้องให้กลุ่มที่ใช้ความรุนแรงทั้งรัฐไทยและกลุ่มขบวนการตระหนักถึงการฆ่าผู้บริสุทธิ์เพราะตามกฎการ
ทำ�สงครามถือว่าไม่ถูกต้องและมีความผิดทางอาญา  ในบทสรุปเขาสนับสนุนให้สังคมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำ�หนดชะตา
กรรมของสังคมปาตานีในอนาคต

การประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ หั ว ข้ อ “การสื่ อ สารความขั ด แย้ ง และ
กระบวนการสันติภาพ ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ มอ.ปัตตานี

http://www.deepsouthwatch.org/node/5248
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
นักข่าวอัลจาซีราสอนมวยศาลอียิปต์ รับวันเสรีภาพสื่อโลก
ในการไต่สวนคดีที่ศาลอียิปต์ โมฮัมเหม็ด ฟาห์มี หนึ่งในนักข่าวที่ถูกจับและถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลรัฐประหาร
ออกจากคอกจำ�เลยอธิบายให้ผู้พิพากษาเข้าใจว่า ‘งานข่าว’ คืออะไร ก่อนได้รับคำ�อวยพรเนื่องในวันเสรีภาพสื่อโลก และสั่งเลื่อนพิจารณาคดี
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53015
รายงาน: วันเสรีภาพสื่อ สำ�รวจขำ�ๆ พาดหัวข่าวการเมืองในสื่อไทย
ในวาระที่วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันเสรีภาพสื่อโลก (World Press Freedom Day) หากเราหันดูสถานการณ์ของสื่อมวลชนใน
ประเทศไทย ท่ามกลางฝุ่นตลบทางการเมืองที่ไม่ยอมจางตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ดูเหมือนประชาชนต่างรับรู้กันมานานแล้วว่าสื่อไทยเป็นอย่างไร
สื่อไหนยืนตรงไหน และคนจำ�นวนไม่น้อยก็เลือกสรรสื่อที่จะรับแล้วเสร็จสรรพ
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53004
Timeline การคุกคามสื่อในรอบปี 56 – 57 โดยรัฐและ “ประชาชน” !
เนื่องในวัน 3 พ.ค.ของทุกปีเป็นวันเสรีภาพสื่อโลก (World Press Freedom Day) ทางประชาไทจึงได้รวบรวมปรากฏการณ์การคุกคาม
สื่อมวลชนตั้งแต่ ม.ค. 56 – ปัจจุบันที่ปรากฏชัดแจ้ง เห็นได้ง่าย ทั้งการฟ้องคดีด้านความมั่นคง รวมถึงหมิ่นประมาท, การทำ�ร้ายร่างกายสื่อมวลชน,
การข่มขู่ การชุมนุมปิดล้อม เป็นต้น สิ่งที่น่าสนใจของปรากฏการณ์อันมองเห็นได้ง่ายนี้คือ ไม่ใช่เพียงรัฐบาล หรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือองค์กรกำ�กับ
ดูแลของรัฐเท่านั้นที่มีบทบาทเช่นนี้ ภาคประชาสังคมหรือกลุ่มการเมืองต่างๆ ก็เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบสื่ออย่างเข้มข้นยิ่ง จนกระทั่งอาจ
นับเป็นภัยคุกคามการทำ�งานของสื่อมวลชนในหลายกรณีเช่นกัน
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53016
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
ยึด จยย.ถูกโจรกรรม เจอหลักฐานโยงเหตุฆ่ากลางตลาดปาลัส
ใต้ป่วนไม่เว้นวันหยุด ตำ�รวจชุดสืบสวน สภ.สายบุรี พบวัยรุ่นต้องสงสัยมีพิรุธ เรียกตรวจกลับทิ้งมอเตอร์ไซค์หนี พบทั้งรถทั้งป้าย
ถูกแจ้งหายคนละอำ�เภอ แถมเจอใบอนุญาตพกปืนของหนุ่มใหญ่นครศรีฯที่เพิ่งถูกยิงดับคาตลาดปาลัสด้วย ส่วนที่ยะรัง คนร้ายรัวอาก้าถล่ม
รถสมาชิก อบต.ปานันดับ น้องชายและเพื่อนในรถเจ็บ
“คนสาธารณสุข”ชายแดนใต้เสี่ยง! กลุ่มภรรยาทหาร-ตร.ตกเป็นเป้า
เหตุจ่อยิงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหญิงที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เมื่อวันอังคารที่ 29 เม.ย.2557 ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแน่ๆ...  เพราะเหยื่อ
ความรุนแรงนอกจากเป็น “บุคลากรทางการแพทย์” ซึ่งอยู่ในข่ายควร “ยกเว้น” ของสงครามไม่ว่าในพื้นที่ขัดแย้งใดๆ ในโลกแล้ว ซ้ำ�ร้ายผู้ที่
ถูกกระทำ�ยังเป็นผู้หญิง และหนึ่งในนั้นยังตั้งครรภ์ 2 เดือนด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหญิงผู้เคราะห์ร้าย คือ น.ส.จริยา พรหมนวล นักวิชาการ
สาธารณสุขชำ�นาญการ ปฏิบัติงานสำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอศรีสาคร เสียชีวิต โดยเธอเป็นภรรยาของ ร.ต.ต.เจษฎา ปัญญโชติกุล รอง
สารวัตรปราบปราม (รอง สวป.) สภ.ศรีสาคร กำ�ลังตั้งท้องได้ 2 เดือน ส่วนอีกคนคือ น.ส.พิณยุพา วชิรกิจโกศล ลูกจ้างสาธารณสุข ได้รับบาด
เจ็บสาหัส
ไฟใต้ เม.ย.57 เหตุรุนแรงวูบ ยอดตายพุ่ง
ส่วนปฏิบัติการและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมทางยุทธวิธี กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.
รมน.ภาค 4 สน.) ได้สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และบางส่วนของ จ.สงขลา ในห้วงเดือน เม.ย.2557
ว่า เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นทั้งหมด 50 ครั้ง
ทหารช่วยเด็กจมน้ำ�...เรื่องประทับใจ ณ ปลายด้ามขวาน
หลายคนคงได้ชมคลิปวีดีโอที่บันทึกภาพเหตุการณ์บางช่วงบางตอนที่ทหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วยชีวิตหนูน้อยวัย
ขวบที่กำ�ลังจมน้ำ� ใกล้กับประตูน้ำ�คลองชลประทานในพื้นที่บ้านน้ำ�ใส หมู่ 5 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี กันแล้ว
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กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

http://www.deepsouthwatch.org/

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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