ฉบับที่ 9 วันที่ 16 กันยายน 2556
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj
“Dadang Trisasongko” ประชาสังคมและรากหญ้าปาตานีต้อง พื้นที่ชายแดนใต้ทั้งภาษาไทย มลายู อังกฤษ จีน และจะรวมให้เป็นแห่ง
ประคับประคองการเจรจาสันติภาพ
ท่องเที่ยวที่สำ�คัญของปัตตานี
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4724
อ่านบทสัมภาษณ์ Dadang Trisasongko
เลขาธิการองค์กรเพื่อความโปร่งใส สมาน อู่งามสิน ผู้รวบรวมหนังสือมลายูมุสลิมชายแดนใต้
นานาชาติอินโดนีเซีย
นักกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนผู้ร่วมงานกับองค์กรช่วยเหลือด้าน
อ่านบทสัมภาษณ์ สมาน อู่งามสิน เจ้าของสำ�นักพิมพ์ อัล-อี
กฎหมายของอินโดนีเซีย หรือ LBH (Lam- หม่าน และคนทำ�หนังสือ “เปิดโลกมุสลิมและมลายูสู่การเรียนรู้” หนึ่ง
baga Bantuan Hukum) ที่เดินทางมา ในผู้สะสมหนังสือมลายูมากว่า 20 ปี ที่รวบรวมหนังสือเก่าโลกมลายูร่วมอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มเป้า มุสลิมชายแดนใต้ ทั้งเรื่องเกี่ยวกับมลายูมุสลิมและหนังสือที่ผู้แต่งที่
หมายเยาวชนและองค์กรที่ท�ำ งานช่วยเหลือ เป็นคนมุสลิม หวังนำ�หนังสือเก่ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หวังให้คน 3
ประชาชนทางกฎหมายในจังหวัดชายแดน จังหวัดชายแดนใต้รักการอ่าน สามารถใช้ความรู้ยุติความรุนแรงและ
ภาคใต้ เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ถึงวันที่ 2 ก.ย. ที่ผ่านมา อันเป็นโครงการ ต่อสู้กันด้วยสันติวิธี วันนี้เดินสายจัดนิทรรศการแสดงหนังสือเก่าที่เป็น
ความร่วมมือระหว่างองค์กรประชาสังคมอินโดนีเซียกับองค์กรประชา ผลผลิตของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อย้ำ�เตือนว่าคนในจังหวัด
สังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิ ความ ชายแดนภาคใต้เป็นคนมีความรู้มีอารยธรรม
ยติธรรม กระบวนการสันติภาพรวมทั้งการวิเคราะห์การใช้กฎหมายใน
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4754
สถานการณ์ความขัดแย้ง Dadang Trisasongko มีประสบการณ์เข้าร่วม
ทำ�งานการช่วยคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างมุสลิมและชาวคริสต์ใน เสียงสันติภาพ(1) : วิทยุม.อ.ปัตตานีกับการทำ�งานบนเส้นทางสันติภาพ
อัมบน บนเกาะมาลุกุ ต่อมาได้เข้าร่วมในกระบวนการสันติภาพอาเจะห์
และได้เข้าร่วมกับ LBH ฐานะ Activist เพื่อเข้ามาสนับสนุนการทำ�งาน
อ่านบทสัมภาษณ์ นางสาวพัชรา ยิ่งดำ�นุ่น นักจัดรายการ
ขององค์กรภาคประชาสังคมในสถานการณ์ความขัดแย้งในปาตานี
วิทยุ ม.อ.ปัตตานี หนึ่งในผู้ทำ�งานด้านสื่อสารมวลชนจังหวัดชายแดน
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4731 ภาคใต้ โดยเน้นการขับเคลื่อนในเรื่องกระบวนการสันติภาพแบบบริการ
สาธารณะ ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม และสามารถเลือกสรรรายการได้อย่าง
ศอ.บต.ทุ่ม100ล้านสร้าง“ทีเคปาร์ค@ปัตตานี”ใหญ่สุดในไทย
หลากหลาย ผู้ขับเคลื่อนรายการวิทยุที่เป็นการบริการสาธารณะเช่น
รายการ “รักกัน ช่วยกันชายแดนใต้” ที่เป็นการพูดคุยในเรื่องสันติภาพ
ศอ.บต.ทุ่มงบ 100 ล้านสร้างทีเคปาร์ค อุทยานการเรียนรู้ มีการติดตามลำ�ดับพัฒนาการของเหตุการณ์ มีการสัมภาษณ์นักวิชาการ
ครบวงจรใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กลางเมืองปัตตานี ตัวอาคารจะมี 2 ในพื้นที่ ติดตามความเคลื่อนไหวของภาครัฐ เช่น ศอ.บต. กร.รมน.ภาค
ชั้น เป็นรูปรังผึ้งหรือคล้ายเรือกอและ บ่งบอกถึงความเป็นปัตตานี รวม 4 ส่วนหน้า รวมถึงการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมอย่างกลุ่มสตรี
พื้นที่ 6,476 ตารางเมตร และสามารถบรรจุหนังสือได้ถึง 20,000 เล่ม กลุ่ม Deep Peace และกลุ่ม V Peace ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา
ภายในตัวอุทยานมีลานกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ 1. Reading Park (พื้นที่ 13.10-14.00น. รายการ “ร่วมด้วยช่วยกันชายแดนใต้” ออกอากาศวัน
อ่านหนังสือและสื่อมัลติมีเดีย) 2.ลานสานฝัน (เวทีกิจกรรม) 3.ห้องอัด จันทร์-ศุกร์ เวลา 15.35-17.00 น. รายการ “เสียงวานีตา ผู้หญิงชวน
เสียง จัดรายการ 4.ห้องเอนกประสงค์ 5.จุดบริการยืม-คืนหนังสือ 6.มุม คุย” วันจันทร์-อังคาร เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวกระแสสันติภาพ
เครื่องดื่ม 7.ห้องละหมาดอิสลาม ห้องพุทธศาสนาและห้องคริสต์ศาสนา
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4753
ขณะนี้เริ่มการก่อสร้างแล้ว โดยใช้ฐานเสาเข็มเดิมของโรงภาพยนตร์
รามา กำ�หนดแล้วเสร็จภายใน 2 ปี จะเปิดให้บริการประมาณปี 2558 60 องค์กรนราธิวาสรวมพลขับเคลื่อน นักวิชาการแนะประชาชนต้องมีพื้นที่กลาง
ดร.สิริกร มณีรินทร์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำ�นวยการจัดตั้งอุทยาน
การเรียนรู้ กล่าวว่า ทีเคปาร์คปัตตานีจะมีหนังสือท้องถิ่นที่เหมาะสมกับ
สำ�นักงานประชาคมเพื่อสันติสุขเครือข่ายอามานะฮจังหวัด
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นราธิวาส (60 องค์กร) จัดงานสันติภาพชายแดนใต้สู่ซีเรียและอียิปต์
ที่หาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ต่อสถานการณ์โลกของประชาชนชาวนราธิวาส มีการเสวนาในหัวข้อ
“ความหวังสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้” วงเสวนานักวิชาการม.อ.แนะ
ประชาชนต้องสร้างพื้นที่กลางเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่ง
ทุกฝ่ายสามารถที่จะมาเข้ามาพูดคุยกัน เพื่อที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ต้องปราศจากการครอบงำ�หรือการบังคับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ความขัดแย้งที่ขึ้นเกือบร้อยประเทศทั่วโลก จบลงด้วย
การเจรจาทั้งหมด จะทำ�อย่างไรให้กระบวนการสร้างสันติภาพที่ดำ�เนิน
การอยู่ขณะนี้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุด เพราะตัวชี้วัดสำ�คัญ
ในกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ คือ “ประชาชนในพื้นที่” ไม่ใช่
เพียงแค่รัฐบาลกับขบวนการ BRN เท่านั้น
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4752
HAP ถกทางออกสิทธิเด็ก-สตรี เบื้องหลังความรุนแรงชายแดนใต้
เครือข่ายส่งเสริมสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรม (HAP) จัด
‘เวทีสานเสวนาส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กท่ามกลางความขัดแย้งใน
ปัจจุบัน’ ถกทางออกสิทธิเด็ก-สตรี เบื้องหลังความรุนแรงชายแดนใต้ว่า
ปัญหาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีมากมายที่ไม่ได้ถูกสื่อสารออก
มาให้สังคมภายนอกได้รับรู้ ซึ่งบางปัญหาเป็นเรื่องอ่อนไหว เช่น การ
ละเมิดทางเพศซึ่งคนที่ตกเป็นเหยื่อจะไม่ร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ
ทำ�ให้สังคมส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีปัญหานี้อยู่ในพื้นที่ จึงทำ�ให้ปัญหานี้ไม่
ถูกแก้ไข กลุ่มด้วยใจสะท้อนปัญหาสังคมชายแดนใต้น่าเป็นห่วง ความ
รุนแรงส่งผลให้ปัญหาอื่นยุ่งยากไปด้วย ความรุนแรงทั้งจากสถานการณ์
ไม่สงบและปัญหาในครอบครัวเอง ส่งผลให้เด็กชายแดนใต้มีสุขภาพจิต
ที่แย่ลง และมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดและปัญหาอื่นๆ
คนพุทธในวงเสวนาเผยการเลือกปฏิบัติจากรัฐไม่ได้มีแค่กับมุสลิม อีกทั้ง
สะท้อนว่าสุราคือต้นเหตุของปัญหาสังคมของกลุ่มคนไทยพุทธ ที่ส่งทอด
วัฒนธรรมสู่ลูกหลาน ทำ�ให้เด็กก้าวร้าวและสังคมใช้ความรุนแรง สังคม
พุทธยังมีความยืดหยุ่นต่ออบายมุขมาก ทำ�ให้เป็นปมปัญหาสำ�คัญไม่ถูก
แก้ไข
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4748

กิจกรรมที่ INSouth จัดอีกครั้ง ส่วนทีมงานเป็นเยาวชน นักเรียนและ
นักศึกษาที่เคยร่วมกิจกรรมของINSouth
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4742
ไฟใต้ 2 วันเจ้าหน้าที่ตาย 8 เป็นตำ�รวจ 5 ทหาร 3
เหตุไม่สงบ 2 วัน เจ้าหน้าที่ตายรวม 8 นาย เป็นตำ�รวจ 5 นาย
ถูกถล่มที่ทุ่งยางแดง ส่วนทหารฉก.ยะลาโดนบึ้มตาย 2 นาย ทหารพราน
ถูกยิง 1 นาย สารวัตกำ�นัน-นักเรียนเจ็บ แม่ทัพ4 มอบเหรียญบางระจัน
มาเลย์จับ 3 คนไทยพร้อมอาวุธ โดยวันที่ 11 กันยายน 2556 เกิดเหตุ
คนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำ�รวจสังกัด กก.สส.2 ศชต.(ศปนม) เสียชีวิต 5
ราย บริเวณบ้านจะมือฆา หมู่ที่ 7 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ทั้ง 5
นาย แต่งกายนอกเครื่องแบบออกปฏิบัติภารกิจติดตามจับกุม/สืบสวน
สอบสวนหาข่าวเกี่ยวกับกลุ่มผู้ค้าน้ำ�มันเถื่อน วันที่ 10 กันยายน 2556
คนร้ายลอบวางระเบิดทหาร รปภ.ครู 3 ฉก.ยะลา 11 เสียชีวิต 2 ราย
บาดเจ็บ 2 รายเหตุเกิดขณะลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยครูภายใน
โรงเรียนคณะราษฎรบำ�รุง 2 บ้านบาโด หมู่ที่ 3 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา
โดยคนร้ายได้นำ�วัตถุระเบิดแสวงเครื่องมาฝังไว้ใต้พื้นดินใกล้กับศาลา
พักผ่อนภายในโรงเรียน
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4737
ศอ.บต.ส่ง50เหยื่อไฟใต้ไปทำ�ฮัจญ์ รวมผู้ถูกกระทำ�จากรัฐ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ศอ.บต.จัดการอบรมผู้ที่จะ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
ในโครงการนำ�คุณค่าฮัจญ์มาเสริมสร้างสังคมสันติสุข ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการกระทำ�ของเจ้าหน้าที่รัฐ รวม 50 คน ประกอบด้วย
ทายาทผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำ�ของเจ้าหน้าที่
รัฐ 22 คน กลุ่มทายาทผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ 5
คน กลุ่มทายาทผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้นำ�ศาสนาและบุคลากรทางศาสนา 8
คน กลุ่มทายาทของเจ้าหน้าที่รัฐ 12 คน และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. 3 คน
ทั้งนี้ ตามกำ�หนดการเดิม ผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัจญ์กลุ่มนี้จะออกเดิน
ทางในวันที่ 11 กันยายน 2556 ด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำ�ที่สนามบิน
หาดใหญ่ จ.สงขลา แต่จำ�เป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากกระทรวง
ต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังไม่ออกวีซ่าให้ ทำ�ให้ต้องรอวีซ่าก่อนจึงจะ
INSouth พร้อมลุยงานเพื่อชายแดนใต้ งานเลี้ยงข้าวยำ�ได้เกินเป้า
สามารถออกเดินทางได้
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4736
ประธานจัดงานข้าวยำ�สมทบทุน INSouth เมื่อวันที่ 25
สิงหาคม 2556 ที่ชายหาดตะโละสะมิแล ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง
จ.ปัตตานี เปิดเผยผลการจัดงานดังกล่าวว่า สามารถระดมทุนได้ BRN ส่งเอกสาร 38 หน้า แจงรายละเอียด 5 ข้อเสนอ
311,000 บาท จากที่ตั้งเป้าหมายไว้เพียง 210,000 บาท แต่หลังวันจัด
แหล่งข่าวจากประเทศมาเลเซีย เปิดเผย BRN ส่งเอกสาร
งานก็ยังมีคนที่เข้ามาบริจาคอยู่อีก ในส่วนกิจกรรมหลังจากนี้ของ INSouth จะเพิ่มกิจกรรมอบรมการทำ�ฮัจย์ให้เครือข่ายที่อยู่ในชุมชนต่างๆ ภาษาอังกฤษยาว 38 หน้า ชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอ 5 ข้อ ผ่านดา
นอกเหนือจากค่ายอบรมจริยธรรมหรืออบรมต่างๆ ตามปกติ ซึ่งที่ผ่าน โต๊ะ ซรี อาหมัด ซัมซามิน ฮาซิม ผู้อำ�นวยการความสะดวกการพูดคุย
มาได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเป็นอย่างดี อีกส่วนหนึ่งคือต้องการ สันติภาพระหว่างตัวแทนฝ่ายไทยกับขบวนการบีอาร์เอ็น (BRN) ส่วน
เชื่อมคนที่เคยทำ�กิจกรรมด้วยกันกับ INSouth เข้ามามีส่วนร่วมกับ ฮัสซัน ตอยิบ ระบุไทยยอมรับเพียง 4 ข้อ ยกเว้นสิทธิความเป็นเจ้าของ
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เหนือดินแดนปาตานี แต่ยังไม่ได้ส่งหนังสือชี้แจง ด้าน พล.ท.ภราดร
พัฒนถาบุตร กล่าวว่าได้รับเอกสารชี้แจงรายละเอียดทั้ง 5 ข้อดังกล่าว
แล้ว ซึ่งมีความยาวประมาณ 30 หน้า เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศปก.กปต.) จะนำ�เรื่องนี้เข้า
พิจารณา และการที่ BRN อ้างว่า 5 ข้อเรียกร้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไทย
และยืนยันเจตนารมณ์ว่าจะทำ�ภายใต้รัฐธรรมนูญไทยนั้น ส่วนตัวเห็นว่า
จะต้องมีการพูดคุยกันต่อไป
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4735

สารจาก BRN: ตัวบทและนัยยะในข้อเรียกร้อง 5 ข้อ (ตอน 1)
โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้นำ�เสนอบทแปลภาษาไทยของ
บทความเรื่องTUNTUTAN AWAL 5 PERKARA (Bahgian 1) อันเป็น
งานเขียนของ อาบูฮาฟิซ อัล-ฮากีม ที่เขียนด้วยภาษามลายูเผยแพร่ใน
บล็อกของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) และแปลเป็นภาษา
ไทยโดยอัลดุลเลาะ วันอะห์หมัด อันมีเนื้อหาเป็นการประเมินการบวน
การเจรจาสันติภาพที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่และการอธิบายข้อเรียกร้อง 5 ข้อ
ของขบวนการที่ได้ยื่อนต่อรัฐบาลไทยมาก่อนหน้านี้แล้ว
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4723

“โลกต้องการความยุติธรรม มนุษย์ต้องการผลประโยชน์” แง่คิดจาก
ดร.อิสมาอีล ลุตฟี
เที่ยวบินปฐมฤกษ์ฮัจญ์ปี 56 ตรงจากนราธิวาสสู่ซาอุดีอาระเบีย
ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีวิทยาลัยอิสลามยะลา
และคณะมนตรีสันนิบาตโลกมุสลิม บรรยายในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ เรื่อง การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ระบุศาสนาเป็นสิ่งจำ�เป็น เพราะ
ศาสนาเป็นสิ่งที่ต้องยึดมั่นนับถืออย่างลึกซึ้ง ดังนั้นต้องเอาชีวิตก่อน
อาชีพ “สร้างชีวิตก่อนสร้างอาชีพ” เพราะชีวิตเป็นเรื่องสำ�คัญ แม้ว่าเรา
จะต้องตายแต่ชีวิตจะตามคล้อยไปในระดับต่างๆ เพราะชีวิตจะอยู่กับ
เราตลอด ถ้าชีวิตสกปรก อาชีพก็จะสกปรกด้วย ในศาสนาอิสลาม คำ�
ว่าผลประโยชน์หรือการแสวงหาผลประโยชน์นั้น จะมีสิ่งที่ฮารอม(ต้อง
ห้าม)หรือสิ่งที่ฮาลาล(อนุญาตหรืออนุมัติ)แฝงอยู่ คือถ้าในผลประโยชน์
นั้นเป็นสิ่งที่ฮาลาลก็สามารถทำ�ได้ แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ฮารอมก็ไม่สามารถ
ทำ�ได้แม้จะไม่ขัดกับกฎหมายก็ตาม บางผลประโยชน์หรือการแสวงหา
ผลประโยชน์ไม่ผิดกฎหมายแต่ศาสนาอิสลามถือเป็นเรื่องผิด
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4732

วันที่ 7 กันยายน 2556 พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายก
รัฐมนตรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด “พิธีปฐมฤกษ์การอำ�นวยการความ
สะดวกแก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำ�ปี 2556” จำ�นวน 473
คน ซึ่งเป็นผู้แสวงบุญที่เดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษของบริษัทการบินไทย
จำ�กัด (มหาชน) จากท่าอากาศยานนราธิวาสบินตรงไปยังท่าอากาศยาน
เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย สำ�หรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์มี 2
เที่ยวบิน คือเวลา 13.35 น. ถึงท่าอากาศยานเจดดาห์ เวลา 20.45 น.
จำ�นวน 278 คน เที่ยวบินที่ 2 เวลา 16.05 ถึงท่าอากาศยานเมือง เจด
ดาห์ เวลา 23.15 จำ�นวน 195 คน ร่วมทั้งสิ้นจำ�นวน 473 คน ส่วนเที่ยว
บินขากลับเที่ยวบินแรกวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เที่ยวบินที่สองวันที่ 23
ตุลาคม 2556 ถึงท่าอากาศยานนราธิวาส เวลา 22.30 น.
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4718

บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
เปิดเรือนจำ� ถก Bicara Patani
บล็อก “AwanBookce for Peace” http://deepsouthwatch.org/node/4743
ซอลาหุดดีน กริยา ได้เล่าบรรยากาศการจัดเวที “Bicara
Patani” (เสวนาปาตานี) ครั้งที่ 41 ที่เรือนจำ�กลางจังหวัดปัตตานีซึ่ง
เขาไปในฐานะผู้สังเกตการณ์ โดยเวทีครั้งนี้มีวิทยากรสองคนคือ ตูดานี
ยา ตูแวแมแง ผู้อำ�นวยการสถาบันปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการ
พัฒนา และอาจารย์ฮาร่า ชินทาโร่ อาจารย์ภาษามลายู มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้ต้องขังคดี
ความมั่นคง หนึ่งในนั้นมีมูฮำ�หมัดอันวัร หะยีเต๊ะ อดีตนักกิจกรรมเพื่อ
สันติภาพ (Peace Activist) ร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้ซอลาฮุดดีนทิ้งท้ายว่า การ
พูดคุยครั้งนี้เป็นผลพวงมาจากการพูดคุยสันติภาพของคู่ขัดแย้งหลักคือ
รัฐไทยและ ขบวนการปลดแอกปาตานี ที่นำ�โดย BRN เนื่องจากที่ผ่าน
มาหลายอาจมองการพูดคุยลักษณะนี้อาจจะเป็นที่ต้องสงสัยของภาครัฐ
ว่าเป็นการปลุกระดม ดังนั้นเวทีนี้จึงเป็นการยืนยันว่า เสวนาปาตานี
เป็นประเด็นสาธารณะ

ผลสรุปเสวนาโต๊ะกลมกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้
บล็อก “สภาประชาสังคมชายแดนใต้” http://deepsouthwatch.org/node/4741
ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้
ได้นำ�ข้อสรุปจากการเสวนาโต๊ะกลมสันติภาพชายแดนใต้ เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2556 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมภาค ใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี (CSCD) ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี โดยเล่าสถานการณ์
ความไม่สงบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันจนถึงการเจรจาสันติภาพ ซึ่งคุณ
ประสิทธ์ย้ำ�ว่าผู้สูญเสียมีทั้งไทยพุทธและมุสลิมจึงเป็นภาระหน้าที่ของ
ทั้งสองฝ่ายที่ต้องร่วมกันหาทางออก และเสนอให้รัฐบาลขานรับและ
พิจารณาข้อเสนอของ BRN เพื่อเป็นประเด็นการคุยต่อไป และรัฐควรส่ง
เสริมกระบวนการสันติภาพของภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็งเพื่อ
เป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับกระบวนการสันติภาพต่อไป
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com

สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html

บ.ก Wartani รุดแจ้งความถูก 4 ชายฉกรรจ์บุกรุกบ้าน
http://prachatai.com/journal/2013/09/48746
AI ชี้โทษประหารชีวิตไม่ได้ช่วยให้ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงในอินเดีย
http://prachatai.com/journal/2013/09/48745
‘วิทยุม.อ.ปัตตานี’ กับบทบาทสื่อเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
http://prachatai.com/journal/2013/09/48767
HAP ถกทางออกสิทธิเด็ก-สตรี เบื้องหลังความรุนแรงชายแดนใต้
http://prachatai.com/journal/2013/09/48768
เปิดงานวิจัย “ความเฟื่องฟูและความตกต่ำ�ของขบวนการสิทธิชุมชน”
http://prachatai.com/journal/2013/09/48769

แง้มสถิติกลุ่มป่วนใต้เน้นถล่มจนท. ชงนายกฯปรับยุทธวิธี-ที่ตั้งฐาน
3 วัน 11 ศพที่ชายแดนใต้ จับสัญญาณ “วุ่น” ก่อนเจรจารอบ4
เทงบกลาง 453 ล้านแก้ใต้ รัฐโต้ข่าวรับ 4 ข้อ BRN
ทหารพรานเล่านาทีถูกยิงถล่ม-เพื่อนดับ 3
อกนิษฐ์ : ถก BRN แค่ละคร...จบตอนคือ “ปกครองพิเศษ” จับตา
“ดินแดนกันชน”
เยาวชนคนเก่ง “อัครศาสน์วิทยา” กวาดรางวัล “หนังสั้น” ทั่วฟ้า
เมืองไทย
ผู้เชี่ยวชาญฟันธง “ถังแก๊สอิ่มอุ่น” ไม่ช่วยลดอันตรายบึ้มใต้

กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์
18 กันยายน 2556
เสวนามลายูย้อนรอยประวัติศาสตร์อิสลามสู่ปัตตานี ตอน ประวัติ
ศาสตร๋แห่งความขัดแย้งสู่สันติภาพปาตานี เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ
สำ�นักงานอธิการบดี มอ.ปัตตานี ร่วมเสวนาโดย อ.อัฮหมัดสมบูรณ์ บัว
หลวง พล.ต.ต.จำ�รูญ เด่นอุดม รอมซี ดอฆอ
http://www.deepsouthwatch.org/node/4746
20 กันยายน 2556
เปิดตัวหนังสือ – Book launch “ตุลา/ตุลา สังคม-รัฐไทย กับความ
รุนแรงทางการเมือง” และ “พฤษภา/พฤษภา สังคม-รัฐไทย กับความ
รุนแรงทางการเมือง”
เวลา 14.00 – 17.00 ณ ห้อง 107 อาคารริมน้ำ� คณะ
ศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เสวนา “สังคม-รัฐไทย กับ
ความรุนแรงทางการเมือง” ร่วมเสวนาโดย ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ธำ�รง
ศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ พวงทอง ภวัครพันธุ์ ปราบ เลาหะโรจนพันธ์
จัดโดย มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ติดต่อสอบถาม: ที่มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
โทร. 02-424-5768, 02-433-8713 e-mail : textbooksproject@
gmail.com
http://www.deepsouthwatch.org/node/4730
20 กันยายน 2556
ขอเชิญร่วมเสวนา “ตานี มีแชร์” เวลา 4 โมงเย็น ที่ร้านหนังสือบูคู
ปัตตานี พูดคุยกันเกี่ยวกับปรากฏการณ์ “มานี มีแชร์” เพจล้อเลียน
สังคมการเมืองที่โด่งดังในโลกโซเชียลมีเดีย มีแฟนเพจติดตามเกือบ

หนึ่งแสนคน และมีเพจล้อเลียนการล้อเลียนนี้เกิดขึ้นอีกเป็นจำ�นวน
มาก อาทิ “มานีมีเงิน” “มานีเพชร” และ “มานีมีนม” ปรากฏการณ์
มานีมีแชร์บอกอะไรกับเรา?พบกับ: อ. Hara Shintaro อ. บัณฑิต ไกร
วิจิตร และนวลน้อย ธรรมเสถียร
พร้อมกับคำ�ตอบแบบเจาะลึก จากทีม admin มานีมีแชร์ค่ะ
อย่าพลาด มาแชร์กัน แชร์กัน เพจมานี มีแชร์: https://www.facebook.com/maneehaschair
21 กันยายน 2556
เวทีนำ�เสนอบทความทางวิชาการ โครงการศึกษาสถานภาพทางภาษา
และประวัติศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม 4 อาคาร
51C ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นำ�เสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ปาตานี : บาดแผล
และความภาคภูมิใจ” โดย: นายอุดม ปัตนวงศ์ พล.ต.ต.จำ�รูญ เด่น
อุดม อาจารย์อัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง อาจารย์อิสมาอีล เบญจสมิทธิ์
นำ�เสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ “การสืบค้นหลักฐาน
ข้อมูลทางประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การบอกเล่า การ
ศึกษาในเชิงชาติพันธุ์วิทยา
และประวัติศาสตร์ผ่านการสืบค้นทาง
โบราณคดี” โดย: ศ.ดร.ครองชัย หัตถา อาจารย์พุทธพล มงคลวรรณ
อาจารย์อารีลักษณ์ พูลทรัพย์ นายฮาซัน ยามาดีบุ

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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