สรุปผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2556
ศาลฎีกาไม่รับพิจารณาใหม่คดีตากใบ - จับตาอัยการสั่งฟ้องเอาผิดคดี 4 ศพปุโละปุโย
1 สิงหาคม 2556 - ศาลอาญาฎีกาได้อ่านคาพิพากษาศาลไม่รับพิจารณาใหม่คดีตากใบตามฎีกาของ
นางสาวมัสตะ เจะอูมากับพวกซึ่งเป็นญาติผู้ตายในคดีตากใบที่ยื่นคาร้องอ้างว่าการพิจารณาคดีของศาลจังหวัด
สงขลาไม่เป็นไปโดยถูกต้องและไม่เป็นธรรม โดยมิได้มีคาสัง่ ถึงพฤติการณ์ที่ตายในการขนย้ายของเจ้าหน้าที่
โดยการมัดมือไขว้หลังนอนคว่าหน้าและทับซ้อนกันซึ่งเป็นพฤติการณ์แห่งการตายอย่างแท้จริงและขอให้ศาล
อาญาทาคาสั่งใหม่ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ทั้งนี้ศาลฎีกาไม่รับพิจารณาเนื่องจาก น.ส.มัสตะ กับพวกไม่มี
อานาจยื่นคาร้องคดีนที้ ี่ศาลอาญาจึงมีคาพิพากษายืน
วันที่ 31 กรกฎาคม ศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคาสั่งศาลคดีไต่สวนชันสูตรพลิกศพกรณีปโุ ละปุโยสรุปว่า
จากการสอบพยานทั้งหมดศาลเชื่อว่าข้อมูลทั้งหมดเชื่อว่าชาวบ้านเสียชีวิตเนื่องจากถูกกระสุนปืนของ
เจ้าหน้าที่จริง ด้านทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เปิดเผยว่า หลังจากศาลมีคาสั่งในคดีนี้แล้ว พนักงาน
อัยการจะพิจารณาสานวนคดีอีกครั้งว่าจะสั่งฟ้องศาลหรือไม่
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4581
4 เครือข่ายยื่นขอให้มาเลย์ ตั้งกลไกสอบลอบสังหารท่ามกลางพูดคุยสันติภาพ
1 สิงหาคม 2556 - ตัวแทนเครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ เครือข่ายครูตาดีกา เครือข่ายโต๊ะอิหม่าม
และเครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายมูฮัมหมัด
ไฟซอล ราซาลี กงสุลใหญ่มาเลเซียประจาจังหวัดสงขลา เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมาเลเซียเข้ามาร่วมตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีการลอบสังหารพลเรือนและกลุ่มผู้นาศาสนาหลายคนในพื้นทีท่ ี่เกิดขึ้นระหว่างการพูดคุยเพื่อ
สันติภาพระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยและกลุ่มบีอาร์เอ็น (BRN) ภายใต้การอานวยความสะดวกของมาเลเซีย
จดหมายดังกล่าวขอเรียกร้องให้ทางรัฐบาลมาเลเซียจัดตั้งกลไกตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพลเรือนถูก
ลอบสังหารท่ามกลางการพูดคุยสันติภาพ เพื่อช่วยคลี่คลายความวิตกกังวลของผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ทั่วไป เพื่อสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันให้มากขึ้น และเสริมสร้างความรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่
อันจะเป็นผลดีต่อการเจรจาดังกล่าว
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4575
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รัฐเพิ่มเงินเยียวยาเหยื่อชายแดนใต้ทุกกลุ่ม นับจากตากใบ กรือเซะ รวมทั้งที่ถูกขังฟรี
31 กรกฎาคม 2556 - พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. โดยสรุปผลการประชุมให้อานาจ
หน้าที่และการดาเนินการของคณะกรรมการฯ เป็นของ กพต.ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบ และผู้เสียหาย รวม 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ประชาชนทั่วไป ให้ปรับหลักเกณฑ์กรณีเสียชีวิตเพิ่มเป็น 500,000 บาท และกรณีทุพพล
ภาพเพิ่มเป็น 500,000 บาท กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยจ่ายกรณีเสียชีวิตเพิ่มอีกรายละ 100,000 บาท
ทุพพลภาพรายละ 100,000 บาท กลุม่ ที่ 3 ผู้ที่ถูกกระทาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้กอ่ เหตุรุนแรงที่เป็น
เหตุการณ์เฉพาะกรณี คือ 1 กรณี เหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ ให้ความช่วยเหลือประชาชนรวม 90 ราย เป็นเงิน
160,102,500 บาท 2 กรณีเหตุการณ์ตากใบ ให้ความช่วยเหลือประชาชนรวม 893 ราย เป็นเงิน
574,376,200 บาท 3 เหตุการณ์เฉพาะกรณี เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการกระทาของ ผู้ก่อเหตุรุนแรงที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้ จนเป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจนทุพพลภาพฯ
โดยให้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติม 500,000 บาท กลุ่มที่ 4 กรณีถกู ควบคุมตัว หรือถูกคุมขัง หรือถูก
ดาเนินคดีเป็นผู้ต้องหา หรือเป็นจาเลยและถูกควบคุมตัว หรือถูกคุมขังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาโดยไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จานวน 1,134 ราย เป็นเงิน 113,857,200 บาท
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4569
เครือข่ายผู้ถูกคดีไฟใต้หวัน่ ไม่ปลอดภัย เตรียมยื่นขอให้มาเลย์ดูแล
28 กรกฎาคม 2556 - เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติร่วม (JOP) ร่วมด้วยเครือข่ายครูตาดีกาชายแดนใต้
เครือข่ายโต๊ะอิหม่ามชายแดนใต้และเครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ จัดเสวนาหัวข้อ “พลังเครือข่าย
ประชาชน ป้องกันภัยคุกคามต่อชีวิตท่ามกลางการพูดคุยสันติภาพ” ครั้งที่ 2 มีผู้ร่วมฟังเสวนาประมาณ 200
คนโดยมีการพูดคุยถึงความปลอดภัยของคนในพื้นที่ท่ามกลางการพูดคุยเพื่อสันติภาพ โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้จับ
อาวุธ รวมทั้งคนที่เคยตกเป็นผู้ต้องหาคดีความมั่นคง ซึ่งทีผ่ ่านมามีสมาชิกของเครือข่ายซึ่งเป็นคนที่เคยถูกคดี
ความมั่นคงถูกฆ่าตายไป 5 คน จึงต้องมาพูดคุยกันว่าจะทาอย่างไรที่ไม่ให้มีคนถูกฆ่าตายอีก ท่ามกลางข้อตกลง
สันติภาพระหว่างฝ่ายไทยกับขบวนการบีอาร์เอ็น (BRN) ซึ่งวงเสวนาได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมว่าเครือข่าย JOP จะ
ร่างหนังสือเพื่อยื่นต่อฝ่ายมาเลเซียผ่านสถานทูตมาเลเซียประจาประเทศไทยเพื่อให้เข้ามาปกป้องดูแล
ประชาชนในพื้นที่ด้วยที่เป็นเป้าหมายอ่อนแอ เพื่อไม่ให้ถูกทาร้ายอีก
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4554
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‘จาตุรนต์’ รับไทยขาดองค์ความรู้ พร้อมหนุนผลิตผูเ้ ชี่ยวชาญสันติภาพ
29 กรกฎาคม 2556 - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีที่มี
การวิพากษ์วิจารณ์ว่าสังคมไทยไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องการจัดการความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ ทาง
กระทรวงศึกษาธิการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรและจะสร้างความเข้าใจต่อสังคมไทยได้อย่างไร โดยกล่าวว่า
องค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการสันติภาพและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นเรื่องที่ใหญ่มากของสังคมไทยทั้ง
ประเทศ ความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือเป็นเรื่องสาคัญมาก ทางกระทรวงศึกษาธิการจะต้อง
ประสานงานกับหลายๆฝ่าย เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกัน ไม่ใช่ฝ่ายรัฐฝ่ายเดียว และภาครัฐก็ต้องให้ความร่วมมือ
กับประชาชน กระทรวงศึกษาธิการต้องหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ และจะต้องช่วยหรือสนับสนุนในการ
ส่งเสริมให้มีการสร้างองค์ความรู้ และนาองค์ความรู้ที่ได้มา มาเผยแพร่และมาทาความรู้ ความเข้าใจให้มากขึ้น
โดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4553
เลขาแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติลงชายแดนใต้ ถกปัญหาร่วมกับหมอในพื้นที่
30 กรกฎาคม 2556 - นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
(สพฉ.) และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม แพทย์ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยกู้ชีพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเดินทางลงไปตรวจเยี่ยมแพทย์ และหน่วยแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.
ยะลา ตรวจเยี่ยมสานักงานมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร สาขา อ.บันนังสตา และเดินทางไปที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อ.
เมือง จ.ยะลา เพื่อร่วมประชุมกับแพทย์ หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และหน่วยกู้ชีพในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งที่ประชุมมีการหารือถึงการปัญหาและอุปสรรค์ของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
และเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยแพทย์ฉุกเฉินไม่กล้าลงพื้นที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ เนื่องจากไม่มีความเชื่อมั่นความ
ปลอดภัยจากการคุ้มครองของเจ้าหน้าที่
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4566
รอมฎอนยังไม่ปลอดภัยแท้จริงวันเดียววางบึ้มชุดคุ้มครองครู 3 เหตุเจ็บ 5
31 กรกฎาคม 2556 - เวลา 7.00 น. คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายมะดารี สะมะแอ ได้รับบาดเจ็บ ขณะ
กรีดยางอยู่ในสวนยางพาราบ้านเงาะกาโป ม. 3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา เวลา 10.30 น. ลอบวางระเบิดชุด
รักษาความปลอดภัยครู โรงเรียนบ้านเงาะกาโป เป็นเหตุให้อาสาสมัครพิทักษ์ พรหมเมศว์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส
เวลา 8.20 น. ลอบวางระเบิดชุดรักษาความปลอดภัยครูขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าโรงเรียนบ้านปาเระ บ้านดี
ม.ทื่ 3 ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี ทาให้ทหารบาดเจ็บ 2 นาย เวลา 8.35 น. ลอบวางระเบิดชุดปฏิบัติการ
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รักษาความปลอดภัยครู ต.ลาใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา ทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจได้รับบาดเจ็บ 2 นาย เวลา 14.10 น.
ลอบวางระเบิดทหารชุดปฏิบัติการลาดตระเวนเส้นทางบนถนนชนบทบ้านปาจอ (บ้านย่อยบ้านอาบอ) ม.1 ต.
ยะหา อ.ยะหา ขณะปฏิบัติภารกิจด้วยการเดินเท้า แรงระเบิดทาให้ ส.ท.ภราดร เพ็ชรจุธา ถูกสะเก็ดระเบิด
เสียชีวิต
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4568
สื่อภาคประชาชนและสิทธิในการสื่อสาร บทเรียนจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
30 กรกฎาคม 2556 - โรงเรียนวิชาการเมืองศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) จัดการบรรยาย
สาธารณะครั้งที่ 9 ในหัวข้อเรื่อง “สื่อภาคประชาชน และ สิทธิในการสือ่ สาร บทเรียนจากอินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์” โดยมี รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็น
วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนกับกลุ่มที่สนใจด้านสื่อภาคประชาสังคมหรือสิทธิการสื่อสาร ทั้งนี้อาจารย์ย่ามี
ประสบการณ์ภาคสนามเมื่อครั้งที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย
(API) เมื่อปี 2546-2547 ที่ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจากบทเรียนอาจารย์สรุปว่า การเปิด
พื้นที่สื่อของประชาชน ภาคประชาสังคมหรือสื่ออิสระ สือ่ ทางเลือกโดยกลุ่มคนที่ตระหนักรู้อย่างแท้จริงจะเป็น
การสร้างความมั่นใจในเรื่องอัตลักษณ์ของคนที่มีความต่างกัน และการปิดกั้นก็จะส่งผลในทางตรงข้าม
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4565
สามจังหวัดยังแรง ปลายรอมฎอนพุ่งเป้าทหารพราน
3 สิงหาคม 2556 - เหตุการณ์ความรุนแรงในช่วงปลายเดือนรอมฎอนยังคงแรง โดยในช่วงวันวันเสาร์
อาทิตย์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนตรงกับต้นเดือนสิงหาคม เกิดเหตุลอบวางระเบิดทหารพรานนราธิวาส 2 ครั้ง
ในพื้นที่ อ.ตากใบและ อ.ระแงะ ทาให้ทหารพรานบาดเจ็บ 9 นาย ในพื้นที่ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี คนร้าย
ลอบวางระเบิดทหารพรานมีเพียงชาวบ้านโดนลูกหลงบาดเจ็บเล็กน้อย 1 คน และในพืน้ ที่ ต.ดอน อ.ปะนาเระ
จ.ปัตตานีเกิดเหตุระเบิดบนถนนไม่มีเจ้าหน้าที่หรือราษฎรได้รับบาดเจ็บ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4589
ลอบวางระเบิด/วางเพลิง 4 จังหวัดวันเดียว 16 จุด
1 สิงหาคม 2556 - คนร้ายก่อเหตุวางเพลิงในพื้นที่ต่างๆ หลายจุดในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด โดยในพื้นที่
จ.ยะลา ลอบวางเพลิง 6 จุดในพื้นที่ อ.เมือง ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ กลางดึกของวันที่ 2 ส.ค. คนร้าย
ลอบวางเพลิงบริษัทพิธานพาณิชย์สาขานาเกตุ ทาให้รถจักรยานยนตร์ฮอนด้าได้รับความเสียหายจานวน 64
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คัน และในคืนเดียวกันลอบวางเพลิงอาคารพาณิชย์ร้านเครื่องกีฬาในพื้นที่ ต.โคกโพธิ์เสียหายอย่างหนัก 3 ร้าน
และได้วางเพลิงร้านเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ ต.เทพา 2 จุด และ ต.สะบ้าย้อยอีก 1 ได้รับความเสียหาย
ด้านแม่ทัพภาค 4 ได้สั่งการให้มีการตรวจค้นมากขึ้นเพี่อป้องกันคนร้ายที่จะก่อเหตุและกล่าวขออภัยที่
อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนบางพื้นที่ ในขณะที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่าคณะทางานศูนย์
ส่งเสริมสันติภาพรอมฎอน (ศปร.) กาลังรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อจะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4585
ปลายรอมฎอนไฟใต้ยิ่งแรง วันเดียว 7 เหตุ ตารวจตาย2 ส่วนใหญ่โจมตีทหารพราน
1 สิงหาคม 2556 - เกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7 เหตุการณ์ ส่วนใหญ่เป็นเหตุลอบ
วางระเบิดทหารพราน บาดเจ็บรวม 11นาย ขณะที่ตารวจถูกระเบิดที่ธารโตเสียชีวิต 2 นาย โดยเวลา 5.10 น.
คนร้ายลอบวางระเบิดชุดรักษาความปลอดภัยครูที่บ้านโตะบาลา อ.สายบุรี เวลา 7.35 น. เกิดเหตุลอบวาง
ระเบิด บริเวณบ้านกะลูปี ทาให้ทหารพรานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 2 นาย เวลา 8.20 น. ลอบวางระเบิดทหาร
พราน บริเวณหน้าสถานีอนามัยบาโงสะโต อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เวลา 12.15 น.คนร้ายซุ่มยิงรถของทหาร
พรานหน่วยเฉพาะทหารพรานที่ 22 ทาให้ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย เวลา 16.05 น.คนร้ายลอบวางระเบิดตารวจ
ตระเวนชายแดน (ตชด.) บนถนนสายชนบท อ.ธารโต จ.ยะลา เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 นาย เวลา 16.10 น.
ลอบวางระเบิดทหารชุดรักษาความปลอดภัยครู ขณะเดินทางด้วยเท้าบริเวณหัวสะพานบ้านตะบิงติงงี อ.
บันนังสตา ทาให้ทหารได้รับบาดเจ็บ 5 นาย
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4578
เส้นทางสู่สันติภาพ : เสียงจากคนใน
โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ แปลบทความเรื่อง MENITI JALAN DAMAI - dari kaca mata seorang
PEJUANG ที่เผยแพร่ในบล็อกของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) ซึ่งเป็นข้อเขียนของสมาชิกระดับสูง
คนหนึ่งขบวนการบีอาร์เอ็น ที่ต้องการแสดงทัศนะต่อกระบวนการสันติภาพที่กาลังดาเนินอยู่อันเป็นภาพ
สะท้อนจากคนที่อยู่ในฝ่ายขบวนการต่อต้านรัฐที่มีมุมมองต่อกระบวนการสันติภาพและสถานการณ์ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4572
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สรุปข่าวประจาสัปดาห์นักข่าวพลเมืองThaiPBS
นักข่าวพลเมือง ม.อ.ปัตตานี ลงพื้นที่ในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อนาเสนอภาพความหลากหลายของ
นักศึกษาไทยพุทธ-มุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงเดือนรอมฏอน ซึ่งหลายคณะยังได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมละศีลอด โดยเชิญชวนเพื่อนต่างศาสนิก ร่วมเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ วัฒนธรรมการกินและการปฏิบัติ
ตนในเดือนรอมฏอนของเพื่อนนักศึกษาชาวมุสลิมร่วมกัน ออกอากาศในช่วงนักพลเมือง ข่าวค่าช่องไทยพีบีเอส
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคมที่ผา่ นมา
- https://www.facebook.com/citizentv
บล็อกรีวิว (แนะนาข้อเขียนของเครือข่าย)
“เราขอความเป็นธรรม แต่กลับถูกเมินเฉย มิหนาซ้ายังถูกลอบสังหารอีก : เหยื่อเครือข่ายอดีตจาเลย”
บล็อก “Wartani”
http://www.deepsouthwatch.org/node/4584
อิสมาอีล มูฮาหมัด ฮายีแวจิ จากสานักสื่อ Wartani ได้เสนอข่าวสารการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
ประชาชนหลายเครือข่ายที่นาโดยเครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ (JOP) ซึ่งได้ยื่นหนังสือให้กงสุลใหญ่ประเทศ
มาเลเซียเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา เพือ่ เรียกร้องขอความช่วยเหลือให้ทางการมาเลเซียในฐานะผู้อานวย
ความสะดวกและคนกลางในการพูดคุยสันติภาพ ช่วยตรวจสอบและเร่งหามาตรการป้องกันการลอบสังหารพล
เรือน เพราะระหว่างที่มีการพูดคุยสันติภาพกลับพบว่ามีครูตาดีกาและอดีตผู้ต้องสงสัยถูกสังหารหลายรายแล้ว
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลชี้รัฐบาลไทยไม่สามารถให้ความยุติธรรมต่อเหยื่อการสังหารที่ตากใบ
บล็อก “Amnesty International Thailand”
http://www.deepsouthwatch.org/node/4586
แอมเนสตี้ได้แถลงการณ์กรณีการพิพากษาคดีตากใบเมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมาโดยสะท้อนว่า
ทางการไม่สามารถทาให้เกิดความยุติธรรมกับผู้เสียชีวติ 85 ศพจากเหตุการณ์ตากใบได้ เนื่องจากศาลฎีกา
พิพากษายืนตามคาสั่งศาลชั้นต้น ซึ่งไม่สามารถเอาผิดผู้กระทาได้ทั้งที่คนเหล่านั้นควรถูกนาตัวสู่การไต่สวนของ
ศาล ทาให้ครอบครัวของเหยื่อต้องรอคอยความยุติธรรมต่อไป ทางแอมเนสตีจ้ ึงกังวลว่าหากการตัดสินที่ไม่เป็น
ธรรมอาจทาให้เหตุการณ์ยืดเยื้อก็เป็นได้ และเสนอว่ารัฐต้องยอมรับความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ตากใบ และ
ควรยกเลิกพระราชกาหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นเบื้องต้น
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เราเป็นคน ความยุติธรรมเราก็ต้องการเหมือนกัน: ญาติเหยื่อปุโละปุโย
บล็อก “FT MEDIA”
http://www.deepsouthwatch.org/node/4574
“FT MEDIA” ได้นาบันทึกการไต่สวนการตาย คดีปูโละปูโยของศาลปัตตานี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2556 จากที่ชาวบ้านคาดหวังว่า จะมีข้อสรุปว่าเจ้าหน้าที่ทาเกินกว่าเหตุ แต่ทางเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งอ้างว่า
สาเหตุที่ยิงชาวบ้าน เพราะมีวัตถุต้องสงสัยอยู่ในรถ ทาให้ทนายความและชาวบ้านรู้สึกท้อกับกระบวนการ
ยุติธรรม จนทนายความบางคนมองว่าควรยกเลิกการไต่สวนการตาย แต่ทั้งนี้ชาวบ้านและทนายก็ยืนยันว่าจะสู้
ต่อไป

กาหนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์
วันที่ 6 สิงหาคม 2556
การสัมมนาเพื่อนาเสนอร่างรายงานการวิจัย ในโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ช่วงที่ 2 ปีที่ 3
สันติวิธีและความรุนแรงในสังคมไทย: ความรู้ ความลับ และความทรงจา"พื้นที่สันติวิธี/หนทางสังคมไทย"
ณ ห้องร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
http://www.deepsouthwatch.org/node/4556

เชิญชวนเพื่อนพ้อง คนทางานศิลปะทุกประเภท (วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะการแสดง) ร่วม
สร้างสรรค์ศิลป์ใน camping ศิลปะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ต.
ประจัน อ. ควนโดน จังหวัดสตูล โดยทุกคนที่เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างสรรค์งานศิลปะ
ระหว่างกัน, เรียนรู้สันติวิธีในงานสร้างสรรค์, ร่วมวางแนวทางการขับเคลื่อนสันติภาพด้วยงานศิลปะ และ
พัฒนาเครือข่ายการทางานต่อเนื่องร่วมกัน ฯลฯ
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
แสดงความประสงค์เข้าร่วมโดยกรอกใบสมัคร และส่งตัวอย่างผลงานศิลปะ 1 ชิ้น มา
ที่ poldhamchancome@hotmail.com หรือที่ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา อาคารปัญญาพิพัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 089-6458261, 02-44108135 โทรสาร : 02-4410872-3 หรือติดตามที่ Facebook: ศิลปะเพื่อสันติภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณพลธรรม์ จันทร์คา โทร. 02-441-0813-5 ต่อ 1111
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