ฉบับที่ 10 วันที่ 23 กันยายน 2556
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj

เสียงสันติภาพ อ่านบทสัมภาษณ์นักจัดรายการวิทยุในพื้นที่ชายแดนใต้

คนที่มีส่วนในการพัฒนาการ
ใช้ภาษามลายูเป็นนักกิจกรรม
ทางสั ง คมที่ ใช้ ภ าษามลายู
ในสื่อสาธารณะไม่ได้มาจาก
ครูหรืออาจารย์ท่ีสอนภาษา
มลายู

มันโซร์ สาและ
ผู้เปิด “หน้าต่างสังคม” ผ่านสื่อวิทยุภาษามลายู
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4777

คนที่ โ ทรศั พ ท์ เข้ า มาส่ ว น
ใหญ่ จ ะเป็ น ผู้ ห ญิ ง ที่ โ ทร
มาปรึ ก ษาเรื่อ งลู ก ไม่ เรี ย น
หนังสือบ้างความประพฤติ
ไม่ ดีบ้า งและโทรมาขอให้
สอนดู อ าเพื่ อ ให้ ลู ก ขยั น
เรียนหนังสือ

มาหะมะรอยาลี บีดิง
“จูลี แห่งวิทยุอิฮฺยาอฺ เรดิโอ” สถานีความรู้คู่ชุมชน
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4770
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ให้ผู้ฟังสามารถรับฟังข่าว
สารที่ ห ลากหลายรวมไป
ถึ ง สถานการณ์ ท่ีเ กิ ด ขึ้น ใน
ประเทศเพือ่ นบ้านด้วย เพือ่
ให้ เ ห็ น กระบวนการของ
ทุ ก ฝ่ า ยที่ มี ก ารขั บ เคลื่ อ น
อย่ า งไรและมองภาพรวม
ต่อไปจะเป็นไปในทิศทางใด

พัชรา ยิ่งดำ�นุ่น
วิทยุม.อ.ปัตตานีกับการทำ�งานบนเส้นทางสันติภาพ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4753

ผู้ จั ด รายการที่ เ ป็ น ภาค
ภาษามลายู ห ลายคนจึ ง
ได้รับการชื่นชมเป็นอย่าง
มาก เนื่องจากสามารถทำ�
งานแบบเข้ า ถึงและเจาะ
ลึกประเด็นได้ดี

อัสรา รัฐการัณย์
ผู้หญิงภาคประชาสังคมบนเส้นทางสื่อเพื่อสันติภาพ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4765

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาปาตานีเรียกร้องทำ�ประชามติดับไฟใต้

- 100 ล้านบาท โดยมีแผนที่จะขยายสาขาอีก 2 แห่งในช่วงปลายปีนี้
คือ สาขารือเสาะ จ.นราธิวาส และสาขานาทวี จ.สงขลา ที่จะทำ�เปิด
21 กันยายน 2556 “วันสันติภาพโลก” สหพันธ์นิสิตนักศึกษา สำ�นักงานในเดือนพฤศจิกายนนี้
นักเรียนและเยาวชนปาตานี (Permas) จำ�นวน 30 กว่าคน อ่านการ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4759
แถลงการณ์เนื่องใน “วันสันติภาพโลก วันปฏิญญาเยาวชนปาตานี
เคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพของประชาชน” หน้ามัสยิดกรือเซะ อ.เมือง เกาะติดการพูดคุยสันติภาพปาตานีจากคนใน (ตอน 2): ว่าด้วยสิทธิ
จ.ปัตตานีเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างสันติภาพ โดยเฉพาะรัฐ ความเป็นเจ้าของของชนชาติมลายูปาตานี
ไทยกับขบวนการ BRN ขอให้ร่วมกันสร้างพื้นที่สันติภาพ (Peace zone)
อย่างแท้จริง ด้วยการให้รัฐไทยถอนทหารออกจากพื้นที่ และเปิดพื้นที่
โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้นำ�เสนอบทแปลภาษาไทยของ
ทางการเมืองต่อประชาชนที่คิดเห็นต่างจากรัฐ ขณะเดียวกันขบวนการ บทความเรื่อง Hak pertuanan bangsa melayu patani TUNTUTAN
BRN ก็จะต้องต่อสู้ในทางการเมืองแทนการต่อสู้ทางทหาร และขอให้ AWAL 5 PERKARA (Bahgian 2)อันเป็นงานเขียนของ อาบูฮาฟิซ อัลมีคนกลางที่มีสถานะความเป็นรัฐ ที่ได้รับยอมรับในโลกประชาธิปไตย ฮากีม ชิ้นที่ 2 ที่ได้อธิบายข้อเรียกร้องข้อที่ 4 ของขบวนการ BRN เพื่อ
เป็นผู้จัดทำ�การประชามติ (Referendum) และสอบถามประชาชนใน อธิบายเงื่อนไขประการที่ 4 อันเป็นประเด็นใจกลางที่ได้กลายเป็นแกน
พื้นที่ว่า สันติภาพแบบไหนที่ประชาชนปาตานีต้องการ
หลักต่อเหล่าปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยาวนานถึง 200 ปี เป็นการ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4774 อภิปราย เพื่อทำ�ความเข้าใจความคิดเกี่ยวกับสิทธิความเป็นเจ้าของของ
ชนชาติมลายูปาตานี จำ�เป็นต้องพิจารณาจากแง่มุม 3 ประการสำ�คัญดัง
สารคดีชีวิต‘คำ�นึง ชำ�นาญกิจ’กับจิ๊กซอว์สันติภาพ-บทวิจารณ์งาน‘สื่อ-สาร’ ต่อไปนี้ คือ ประการแรกปาตานี คือ มาตุภูมิ (PATANI sebagai BUMI)
ประการที่ 2 ชนชาติมลายู คือ ชาติพันธุ์ (BANGSA MELAYU sebagai
เครือข่ายผู้หญิงชายแดนใต้ นำ�เสนอสารคดี “ชีวิต ณ ที่เกิด ETNIK) และ ประการที่ 3 สิทธิความเป็นเจ้าของ คือ อำ�นาจของผู้ที่เป็น
เหตุ” ตอน “ผู้ซับน้ำ�ตา” ฉายภาพชีวิตของ “คำ�นึง ชำ�นาญกิจ” ผู้ได้ เจ้าของ (HAK PERTUANAN sebagai PEMILIK BERKUASA)
รับผลอันเนื่องมาจากสามีและลูกชายถูกดำ�เนินคดีความมั่นคง เธอต้อง
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4758
หมดเนื้อหมดตัวและถึงกับต้องขายบ้านเพื่อเอาเงินมาต่อสู้คดีให้สามีกับ
ลูกชาย ซ้ำ�ยังถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นครอบครัวโจร กระทั่งสุดท้ายก็ถูก
สรุปข่าวประจาสัปดาห์ นักข่าวพลเมือง (ภาคใต้) ThaiPBS
ศาลพิพากษาให้พ้นผิด ปัจจุบันคำ�นึง ชำ�นาญกิจ เป็นผู้ขับเคลื่อนเรื่อง
การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบรายอื่นๆ ที่เป็นเพื่อนร่วมชะตากรรม
นักข่าวพลเมืองเยาวชนจังหวัดปัตตานี นำ�เสนอเรื่องราวใน
เดียวกัน คำ�นึงและเครือข่ายผู้หญิงฯ ได้ช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เลือกว่าใครอยู่ฝ่ายไหน และจะต่อสู้กับความจริง ข่าวเช้าไทยพีบีเอส ‘ช่วงบ้านฉันวันนี้’ จากบ้านที่สุดปลายด้ามขวาน
อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้ตนเองและผู้อื่นต่อ ไทยของพวกเขา ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่ภาพความรุนแรง ทุกๆ เย็นหลังเลิก
เรียนกลุ่มเยาวชนคนปัตตานี หรือกลุ่ม Risk Pattani ที่รักความท้าทาย
ไป
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4764 จะมารวมตัวกันเล่นกีฬา สเก็ตบอร์ด ในการออกกำ�ลัง และดูแลซึ่งกัน
และกัน  ซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นภาพบรรยากาศเหล่านี้ จากพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามย้อนหลังได้ในแฟนเพจ บ้านฉันวันนี้
สหกรณ์อิสลามปัตตานีบริการธุรกรรมอัล-รอฮนูเดือนละร้อยล้าน
https://www.facebook.com/BanChanToday  
สหกรณ์อิสลามปัตตานี จำ�กัด เปิดสาขาที่ 5 สาขาต้นไทร
เมื่อวันเสาร์ ที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา เครือข่ายนักศึกษาชมรม
อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ปัจจุบัน มีอายุครบครอบ 26 ปี มีทรัพย์สิน
จำ�นวนกว่า 800 ล้านบาท เป็นสถาบันการเงินในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาษาและวัฒนธรรมมลายูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
ภาคใต้ที่เน้นให้การบริการธุระกรรมทางการเงินแก่ประชาชนระดับราก และสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี จัดงาน A Piece
หญ้าในพื้นที่ ธุระกรรมทางการเงินของสหกรณ์อิสลามปัตตานี จำ�กัด ที่ of Peace เนื่องในวันสันติภาพโลก โดยมีการฉายภาพยนตร์ 42 ตำ�นาน
ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การจำ�นำ�ทองคำ�โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือ ที่ นักหวดสะท้านโลก ที่สะท้อนเรื่องราวแรงบันดาลใจ การเสียสละ ความ
รู้จักกันในนาม อัล- รอฮนู (Al-Rahnu) ซึ่งในแต่ละเดือนทางสหกรณ์ หวัง สู่การเปลี่ยนแปลงของคนผิวสี  และมีการพุดคุยแลกเปลี่ยนถึงเรื่อง
อิสลามปัตตานี จำ�กัด ใช้วงเงินในการรับจำ�นำ�ทองคำ�  ประมาณ 80 ของ สิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรมคือเส้นทางสู่ สันติภาพ
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บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
Winning hearts and minds ที่บ้านแยนะ สะแลแม
จาก 5 เงื่อนไขสู่การเรียกร้องเขตปกครองพิเศษใต้รัฐธรรมนูญเพื่อ
บล็อก “FT MEDIA” http://www.deepsouthwatch.org/node/4766 สันติภาพ...ของใคร?
บล็อก “Nasib PATANI”  http://www.deepsouthwatch.org/node/4762
บันทึกการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน “ก๊ะแยนะ” ของกลุ่มสื่อ
เอฟทีมีเดีย หลังจากที่บ้านของหญิงชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
“ตูแวดานียา ตูแวแมแง” เขียนบทความสะท้อนความกังขา
ตากใบและมีบทบาทสำ�คัญในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ ต่อที่มาของเอกสาร 38 หน้า ซึ่งว่าด้วยรายละเอียดของของข้อเรียกร้อง
และประชาชนคนนี้ถูกทหารร่วมสองร้อยคนเข้าตรวจค้นเมื่อวันที่ 18 5 ประการของบีอาร์เอ็นที่ส่งให้คณะผู้แทนฝ่ายไทยผ่านผู้อำ�นวยความ
กันยายนที่ผ่านมา วันที่พวกเขาเดินทางไปนั้นประจวบเหมาะกับช่วง สะดวกมาเลเซียว่าที่จริงแล้วเป็นท่าทีที่แท้จริงของบีอาร์เอ็นหรือเป็น
เวลาที่เจ้าหน้าที่หน่วย ฉก. 31 ได้นำ�ของปลอบขวัญมาให้พร้อมคำ�ขอ เพียงเอกสารที่ถูกยกร่างขึ้นโดยผู้อำ�นวยความสะดวกเอง ผู้เขียนตั้งข้อ
โทษและคำ�อธิบายถึงที่มาที่ไปของสาเหตุในการบุกค้นครั้งนั้น   “แพะ” สังเกตว่าหากเป็นไปในอย่างแรกคำ�ถามที่ตามมาก็คือเหตุใดบีอาร์เอ็น
และ “เสื้อยืดสีฟ้าตัวใหญ่” ที่ระบุข้อความภาษาอังกฤษในทำ�นองว่าเอา ถึงยอมยุติการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยปาตานีไปสู่การเรียกร้องออโตโนมี  
ชนะหัวใจประชาชนที่ทหารเอามาให้นั้นดูจะเป็นเรื่องตลกร้าย เพราะ แต่ในทางกลับกันหากที่มาเป็นอย่างหลังผู้เขียนก็เชื่อว่าสถานการณ์เช่น
จากเหตุ ก ารณ์ ค รั้ ง นี้ ก็ ทำ �ให้ดูเหมือนว่าสายสัม พัน ธ์ที่ทำ�ให้ ก๊ ะ แยนะ นี้อาจยิ่งเพิ่มเงื่อนไขความขัดแย้งให้มีการใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตาม
สามารถเชื่อมต่อและช่วยเหลือชาวบ้านไว้ได้ถูกบั่นทอนลงแล้ว
มา
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
แกะรอยเอกสาร BRN (ตอน 3) เปิดสารพัดเงื่อนไขแลกหยุดยิง
“กลุ่มบีอาร์เอ็น” ได้ส่งคำ�อธิบายข้อเรียกร้อง 5 ข้อถึงมือ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มี
ความชั ด เจนในรายละเอี ย ดว่ า เอกสารที่ ส่ ง มามี เ นื้ อ หาอย่ า งไรบ้ า ง
นอกจากการนำ�เสนอแบบคลุมๆ ว่า ฝ่ายบีอาร์เอ็นต้องการ “เขต
ปกครองพิเศษ” แลกกับการยุติปฏิบัติการความรุนแรงทั้งหมดในปีหน้า
จากการตรวจสอบเอกสารฉบับเต็มพบว่ายังมีข้อเรียกร้องย่อยๆ อีก
มากมายหลายข้อ
“วรวิทย์-สุรเชษฐ์” แนะรัฐตั้งหลักก่อนตอบ BRN
สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ชายแดนภาคใต้
เรียกร้องให้รัฐบาลมีความพร้อมมากกว่านี้ในการ
ดำ�เนินกระบวนการพูดคุยสันติภาพกับบีอาร์เอ็น นายวรวิทย์ บารู
ส.ว.ปัตตานี กล่าวว่า ไม่เข้าใจว่าเหตุใดรัฐบาลจึงไม่คิดทำ�บางเรื่องไปก่อ
นที่บีอาร์เอ็นจะเรียกร้อง เช่น การกระจายอำ�นาจ ขณะที่นายสุรเชษฐ์
แวอาแซ ส.ส.นราธิวาส กล่าวว่า อนาคตของการพูดคุยสันติภาพอยู่ที่
รัฐบาล เพราะยังไม่รู้ว่ารัฐบาลมีความจริงใจแค่ไหน

เปิดตัวเลข “ผู้เห็นต่าง” เข้าร่วมโครงการ “พาคนกลับบ้าน” 983 ราย
โครงการ “พาคนกลับบ้าน” จากนโยบาย “สานใจสู่สันติ”
ของกองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าที่คึกคัก
อย่างยิ่งในยุค พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ดำ�รงตำ�แหน่งแม่ทัพภาคที่
4 นั้น ถึงวันนี้ยังคงมีความคืบหน้าตามสมควร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐ
หันกลับมาแก้
ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยการออกมารายงานตัวแสดงตน ขณะที่ฝ่ายรัฐ
ยินดีให้ความช่วยเหลือเรื่องความเป็นธรรม โดยตัวเลขล่าสุดมีผู้เข้าร่วม
โครงการร่วม 1,000 คน!
ปปง.อายัด 28 ล้านสงสัยโยงไฟใต้ กอ.รมน.ชีส้ ามจังหวัดไม่พร้อมปกครองพิเศษ
สำ�นักงาน ปปง. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 27 หน่วยงาน
ตรวจสอบเส้นทางการเงิน เครือข่ายยาเสพติด และผู้ก่อเหตุรุนแรง รวม
ถึงการกระทำ�ความผิดมูลฐานอื่นได้ปิดล้อมตรวจค้นบุคคล สถานที่ต้อง
สงสัยเกี่ยวกับการกระทำ�ผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ตรวจค้นจับกุมเครือ
ข่ายค้าน้ำ�มันเถื่อนที่ให้การสนับสนุนกลุ่มก่อเหตุรุนแรงจำ�นวน 15 ราย
ในพื้นที่ จ.สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดใกล้เคียง โดยยึด
หรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ�ผิดตั้งแต่เดือน ต.ค.2555 ถึง
ก.ค.2556 รวม 28,490,882.41 บาท
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
สัมภาษณ์: เทียน ฉัว ส.ส.มาเลเซียผู้มาคำ�นับศพ เฉิน ผิง
ไม่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับอุดมการณ์ของเขาใน
การต่อสู้ที่ผ่านมา พวกเราต้องตระหนักว่า เฉิน ผิง เป็นส่วนหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์มาเลเซีย เขาและคนรุ่นเขาได้ก่อรูปสิ่งที่เราเป็นในทุกวัน
นี้ และเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับผู้นำ�คนอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พวกเขาได้ก่อรูปแผนที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
http://www.prachatai.com/journal/2013/09/48889

เปิดวงเสวนามุมมองคนรุ่นใหม่ต่ออาชีพทำ�นา
อาชีพชาวนาหากขาดคุณค่าทางศรัทธาความสุขมันจะไม่เกิด
แล้วคนรุ่นใหม่ต่ออาชีพทำ�นาจะให้ชีวิตที่ลงตัวได้อย่างไร คนรุ่นใหม่
ต้องค้นหาวิถีชีวิตใหม่นั้นเอง พร้อมทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่มีบทบาท
เกี่ยวข้องจะต้องสนับสนุนความรู้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงการ
ช่วยเหลือชาวนาที่ไม่มีที่ดินทำ�กินให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในกระแส
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป
http://www.prachatai.com/journal/2013/09/48880

กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์
24 กันยายน 2556
เสวนาบทบาทสื่อท้องถิ่นและภาษามลายู “ระหว่างทาง” กระบวน
การสันติภาพ
จัดโดยโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์
ภาคใต้ (Deep South Watch) สถานวิจัยความขัดแย้งและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม (CSCD) ณ ห้องสะบารัง 2 โรงแรมซีเอส
จ.ปัตตานี เวลา 08.30-16.30 น.
ช่วงเช้า: เสวนาสื่อภาษามลายู ครั้งที่ 3 ว่าด้วย “ภาษา
มลายู ‘ระหว่างทาง’ กระบวนการสันติภาพ”
ช่วงบ่าย: สื่อเสวนา “20 คำ�ถามเพื่อกระบวนการสันติภาพ
เดินหน้าต่อ” อุ่นเรื่อง “ข้อคิดพื้นฐานบางประการเกี่ยวกับการรายงาน
ข่าวกระบวนการสันติภาพ” โดย ดร.นอร์เบิร์ต โรเปอรส ต่อด้วย 20
สื่อ 20  คำ�ถาม: เพื่อกระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อ
25 กันยายน 2556
ขอเชิญรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำ�เสนอ
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยผู้คน ความรู้สึกไม่มั่นคง พื้นที่
สาธารณะและปฏิบัติการทางวัฒนธรรมในชายแดนใต้ เวลา 09.30-12.00 น. ณ
ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(ท่าพระจันทร์) http://www.deepsouthwatch.org/node/4744
28 กันยายน 2556
เสวนา “New Media: กดไลค์ สื่อใหม่ กดแชร์ ไฟใต้”
13.00-16.00 น. ณ โรงอาหารลานอิฐ มอ.ปัตตานี จัดโดย Patani
Forum http://www.deepsouthwatch.org/node/4776

24-25 กันยายน 2556
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแก้ไขความขัดแย้งและสันติวิธี”
สถาบันสันติศึกษาขอเชิญบุคลากรสายวิชาการหรือผู้สนใจ
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแก้ไขความขัดแย้ง
และสันติวิธี” (Conflict Resolution and Non-violence) หลักสูตร
อบรมระยะสั้นเกี่ยวกับสันติภาพและความแก้ไขความขัดแย้ง
วิทยากรโดย ดร. โนอาร์ อิบราฮิม ซาลาเมะห์ อัลคมัวร์ ผู้
อำ�นวยการของศูนย์การจัดการความขัดแย้งและการปรองดอง (Center for Conflict Resolution and Reconciliation: CCRR) เวลา
9.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 304 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ท่านใดสนใจเข้าร่วมติดต่อสอบถาม อาจารย์ อภิชญา โอ
อินทร์ ภายในวันจันทร์ที 23 กันยายน 2556 โทรศัพท์ 0 7428 9460
โทรสาร 0 7428 9451 E-mail: apichaya.oin@gmail.com
28 กันยายน 2556
ประชุมวิชาการนานาชาติวา่ ด้วยความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วยความขัดแย้ง
และกระบวนการสันติภาพในสถานการณ์สากล กรณีฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
ศรีลังกา และปาเลสไตน์ เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุม
มะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยากรโดย Dr. Norbert Ropers Dr.
Kamarulzaman Askandar Dr. Noah Lalamehn
ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินยา สาอิ โทร.     
0 7335 0433 หรือ E-mail: sirinya-p@bunga.pn.psu.ac.th
http://www.deepsouthwatch.org/node/4734

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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