ฉบับที่ 18 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj

สัมภาษณ์พิเศษ ‘กัสตูรี มะห์โกตา’: สันติภาพปาตานี ต้อง
มีเราร่วมโต๊ะ!
ถอดคำ�สัมภาษณ์ “กัสตูรี มะห์โกตา” ยืนยันขบวนการพูโล
รวมเป็นหนึ่งแล้วเพื่อเตรียมส่ง 2 ตัวแทนร่วมโต๊ะพูดคุย
สันติภาพปาตานีกับฝ่ายไทย ระบุสู้อีก 50 ปีสุดท้ายก็ต้องจบ
ด้วยการเจรจา พร้อมข้อเสนอตั้งคณะผู้แทนแห่งชาติปาตานี
ย้ำ�ปัญหาไม่อาจแก้ได้โดยคนคนเดียวหรือเพียงขบวนการ
เดียว “เราต้องอยู่ร่วมโต๊ะเดียวกัน”
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4941
ศอ.บต.เตรียมเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านชายแดนใต้ให้ตรงตามประวัติท้องถิ่น เปิดตัว‘พรรคเพื่อสันติ’ พร้อมปักหมุดยึดฐานเสียงมุสลิมใต้
ศอ.บต.เตรียมเปลี่ยนป้ายชื่อหมู่บ้านชายแดนใต้เป็น 3 ภาษาเน้นมลายู
โดยให้ตรงตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในโครงการชื่อบ้านนามเมืองใน
พื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ขึ้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความภาคภู มิ ใจในอั ต
ลักษณ์ทางภาษาและประวัติศาสตร์ของชุมชน โดยผ่านการศึกษาเรื่อง
ชื่อของหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้าน เพื่อ
ธำ�รงซึ่งอัตลักษณ์ทางภาษาและประวัติศาสตร์ของชุมชนโดยคำ�นึงถึง การ
ตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และเป็นการประสานงานระหว่างกับ
ภาครัฐให้การทำ�งานของภาครัฐตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน
ในการธำ�รงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและอัตลักษณ์ด้านภาษาและประวัติศาสตร์ของชุมชน
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4955
สำ�นักข่าวต่างประเทศยังเกาะติดประเด็น“พูดคุยสันติภาพ” ไทย-BRN
แม้กระแสข่าวการพูดคุยสันติภาพไทย-BRN จะถูกกลบด้วยข่าวการ
ประท้วงคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และคดีพื้นที่พิพาทไทย-กัมพูชา
กรณีเขาพระวิหารในห้วงเวลาที่ผ่านมา แต่ประเด็นการพูดคุยสันติภาพ
ระหว่างรัฐไทยกับขบวนการที่เห็นต่างก็ไม่ได้เงียบหายไปจากความ
สนใจของสำ�นักข่าวต่างประเทศ ทั้งนี้เริ่มมีกระแสข่าวกลับมาอีกครั้งว่า
จะเดินหน้าพูดคุยและมีตัวละครเพิ่มขึ้น
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4938
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‘ชัยค์ริฎอ’ นำ�ทีมเปิดตัวพรรคเพื่อสันติพรุ่งนี้ที่นราธิวาส ชูนโยบาย 7
ด้าน เน้นใช้ความยุติธรรมดับไฟใต้ พร้อมปักหมุดยึดฐานเสียงมุสลิม
ชายแดนใต้ สงขลาและฝั่งอันดามัน จากกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติสู่ช่องทีวี
Whiht Channal กระทั่งตั้งเป็นพรรคการเมือง
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4942
“ลายผ้าปาตานี” กับการฟื้นคืนอัตลักษณ์มลายูโดยชุมชน
มีคำ�ถามมากมายที่ถามถึง “อัตลักษณ์มลายูปตานี” ว่ามีหน้าตาเป็น
อย่างไร ยิ่งบรรยากาศสันติภาพที่กำ�ลังดำ�เนินขึ้นอย่างชัดเจนและเปิด
ตัวไปแล้ว ระหว่างตัวแทนรัฐไทยและตัวแทนขบวนการต่อต้านรัฐไทย ที่
นำ�โดย BRN เมื่อเริ่มต้นขึ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นั้น มีการทวงถาม
ถึงสิทธิความเป็นเจ้าของต่อผืนแผ่นดินอีกครั้งและเสาะแสวงหาตัวตน
ของมลายูปาตานี ในณะที่ สังคมปาตานีเริ่มต้นพูดเรื่องตัวตนมลายูอีก
ครั้ง อย่างไม่ทราบว่า มีคนกลุ่มหนึ่งที่กำ�ลังพยายามรื้อฟื้นชีวิตหนึ่งใน
ตัวตนมลายูอย่างแข็งขันอยู่นาน และวันนี้ เริ่มเห็นหนทางสว่างของการ
ฟื้นชีวิตคืนของสิ่งนั้น นั่นคือ ลายผ้าอัตลักษณ์มลายูปาตานี โดยการคัด
ลอกแบบลายฉลุช่องลมเรือนโบราณ มลายูปาตานี กว่าร้อยปี มาเป็น
ลวดลายบนผ้า
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4942

บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
บทบาทและความท้าทายใหม่ของสื่อภาษามลายูในชายแดนใต้ท่ามกลางความรุนแรง
by AwanBook
http://deepsouthwatch.org/node/4943
Awan book เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ได้เล่าถึงชะตากรรมของสื่อในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นภาษามลายู
ในอดีตที่ไม่สามารถดำ�เนินการได้ต่อเนื่อง ด้วยปัญหาความมั่นคง ตั้งแต่นิตยสารอาซานที่ก่อตั้งเมื่อปี 2515 แต่อยู่ได้ไม่นานก็ต้องปิดตัวลง
เพราะถูกกดดันจากการเมืองซึ่งถูกบีบคั้นผ่านนโยบายส่วนกลาง ต่อมาปี 2547 ก็มีสื่อประเภทรายปักษ์ที่ใช้ชื่อว่า ฟาญัร(fajar) แต่ประจวบ
กับสถานการณ์ความไม่สงบทำ�ให้เจ้าหน้าที่ระแวงสงสัยสื่อดังกล่าวก็ต้องหยุดลง แต่สิบปีให้หลังสื่อภาษามลายูเริ่มก่อตัวใหม่อีกครั้งเช่นซี
นารัน และบีจารอปัตตานี ที่นำ�เสนอความเคลื่อนไหวในสังคมมลายูด้วยภาษามลายู ซึ่งAwan book ปิดท้ายอย่างมีความหวังว่า หลังจาก
นี้รัฐไทยคงจะไม่หวั่นวิตกต่อสื่อภาษามลายูและถ้าเป็นเช่นนั้นเสียงสะท้อนของชุมชนจะนำ�ไปสู่การแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เรื้อรังนี้ต่อไป
ได้
ต่อต้านระบบกฎหมายที่บกพร่องเพื่อป้องกันสิทธิมนุษย์
by Shintaro
http://deepsouthwatch.org/node/4954
อาจารย์ชิทาโรจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอ.ปัตตานีได้เขียนข้อกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่เกิดขึ้นในพื้นที่
สามารถจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาจเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเหตุการณ์การซ้อมทรมานอาจารย์พบว่า ในตัวบทกฎหมาย
อาญานั้น หากมีการซ้อมทรมานแล้วผู้เสียหายไม่สามารถฟ้องความผิดต่อเจ้าหน้าที่ได้เว้นเฉพาะความผิดต่อ “การทำ�ร้ายร่างกาย” เท่านั้น
ซึ่งแม้ว่ากฎหมายระหว่างประเทศจะมีความผิด แต่ในเมื่อกฎหมายในประเทศไม่ได้ระบุว่าเป็นกฎหมายแล้ว ก็ไม่สามารถเอาผิดได้ (Impunity) ดังนั้นแม้ว่าจะมีการต่อต้านหรือรณรงค์การซ้อมทรมานก็ตามก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่า ต่อไปจะไม่มีการซ้อมทรมานจากเจ้าพนักงาน
ของเจ้าหน้าที่อีก
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
เปิดใจ “จูแว” พลัดถิ่น (1) “ครู-พระ”ถูกทำ�ร้ายเพราะอยู่ใกล้ทหาร
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะสื่อมวลชนไทยได้มีโอกาสเดินทางไปสัมภาษณ์แกนนำ�กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ทั้งบีอาร์เอ็น พูโล และบีไอพีพี ซึ่งมีและกำ�ลัง
จะมี “ตัวแทน” ขึ้นโต๊ะพูดคุยสันติภาพกับรัฐบาลไทย เป็นการสัมภาษณ์นอกประเทศในลักษณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างยาวนาน
หลายชั่วโมง “ทีมข่าวอิศรา” สรุปประเด็นสำ�คัญมานำ�เสนอ โดยไม่ได้มีเจตนาเผยแพร่ข้อมูลของฝ่ายที่ประกาศจุดยืนต่อต้านรัฐอย่างชัดเจน
ในลักษณะทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคง ทว่ามีเจตนาเปิดพื้นที่สร้างความเข้าใจท่ามกลางบรรยากาศของการพยายามรักษาโต๊ะพูดคุย
สันติภาพให้เดินหน้าต่อไปเพื่อสถาปนาสันติสุขที่ปลายด้ามขวานอย่างยั่งยืน
วันเด็กกำ�พร้าชายแดนใต้ กับความในใจของครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง
บ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี มอบทุนการศึกษาจำ�นวน 42 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ให้แก่ทายาทของครอบครัวผู้ต้องขังคดี
ความมั่นคง เด็กกำ�พร้าที่ครอบครัวต้องประสบกับความสูญเสียและทางการสรุปว่าเป็นคดีส่วนตัว (ไม่ได้รับเงินเยียวยา) ตั้งแต่ระดับอนุบาล
ถึงปริญญาตรี ทั้งใน จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลาบางส่วน
เจรจาดับไฟใต้ส่อวุ่น - ขวาง “กัสตูรี” ร่วมวง อดีตประธานพูโลจ่อพักโทษ-พ้นคุก
มีข่าวจากกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐว่า การจัดสรรที่นั่งในส่วนขององค์การพูโลยังไม่ลงตัว เนื่องจากพูโลแตกออกเป็นหลายกลุ่ม โดยกลุ่มที่เข้า
ร่วมโต๊ะพูดคุยอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งแรกๆ คือ “พูโลเก่า” นำ�โดย นายลุกมัน บิน ลิมา ขณะที่พูโลใหม่หนึ่งในสองกลุ่มที่แยกตัวออกไปจากกลุ่ม
เก่า นำ�โดย นายกัสตูรี มาห์โกตา อ้างกับคณะผู้สื่อข่าวท้องถิ่นชายแดนใต้ในการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่า เขาได้รับการติดต่อให้เข้าร่วมโต๊ะ
พูดคุยสันติภาพกับรัฐบาลไทย และมีแนวโน้มว่าเขาจะเข้าร่วมวงพูดคุยด้วยตนเอง ท่าทีของนายกัสตูรี ไม่ได้รับการยอมรับจากแกนนำ�กลุ่ม
พูโลเก่า โดยมีข่าวว่าทางกลุ่มจะมีการหารือเพื่อประกาศท่าทีในเรื่องนี้เร็วๆ นี้
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
ชายแดนสุรินทร์ค้าขายคึกคัก ส่วนทหารยังวางกำ�ลังตามปกติ
หลังศาลโลกตัดสิน ชายแดนสุรินทร์ไม่พบเสียงปืน ชาวเขมรแห่ข้ามแดนคึกคักตั้งแต่เช้า มั่นใจไม่เกิดสงคราม ส่วนทหารยังวางกำ�ลังตามปกติมีชาว
กัมพูชาเกือบ 100 คน พากันข้ามแดนเข้ามาเพื่อไปรับจ้างเกี่ยวข้าวในฝั่งไทย โดยมีนายจ้างชาวไทยไปรับถึงประตูด่าน ซึ่ง ตม.กาบเชิง ได้ตรวจ
เอกสารอย่างละเอียด พร้อมอำ�นวยความสะดวกให้ โดยชาวกัมพูชาที่มารับจ้างเกี่ยวข้าวจะเดินทางเช้าไปเย็นกลับ โดยได้ค่าจ้างวันละ 200 บาท
นอกจากนี้ยังมีลักษณะรับเหมาเกี่ยวข้าวไร่ละ 600 บาท อีกด้วย ขณะที่สถานการณ์ชายแดนโดยรวมของ จ.สุรินทร์ เริ่มคลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดี
ชาวบ้านและหลายฝ่ายเริ่มคลายความวิตกกังวลลงไปในระดับหนึ่งว่าจะไม่เกิดสงคราม
http://www.prachatai.com/journal/2013/11/49803
‘วีรชัย พลาศรัย’ เบื้องหลังคดีตีความปราสาทพระวิหาร
ชมวิดีโอช่วงหนึ่งของเสวนาวิชาการ “เบื้องหลังคดีตีความปราสาทพระวิหาร“ ซึ่งนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนอ
เธอแลนด์ และหัวหน้าคณะต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารร่วมอภิปราย โดยอธิบายว่าหลังศาลโลกมีคำ�วินิฉัยคดีเขาพระวิหารเมื่อวันที่ 11 พ.ย.2556
ประเทศไทยได้และเสียอะไรบ้าง งานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2556 ที่ผ่านมา http://
www.prachatai.com/journal/2013/11/49827
กลุ่มนักเรียน-เยาวชนปฏิบัติสมาธิที่ มธ. เรียกร้องคนไทยชุมนุมอย่างมีสติ
สมาพันธ์นักเรียนไทยฯ - เยาวชนสนับสนุนสันติวิธี รวมตัวนั่งสมาธิที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรียกร้องคนไทยชุมนุมอย่างมีสติ สนับสนุนความ
ขัดแย้งอย่างมีเหตุผล และสังคมประชาธิปไตย โดยไปรำ�ลึกที่ประติมากรรม 6 ตุลา 19 และอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 แยกคอกวัวได้จัดกิจกรรม
“แสดงพลัง “สงบสยบความรุนแรง” เพื่อสังคมไทยที่มีเหตุผล และสติ”
http://www.prachatai.com/journal/2013/11/49840
จับตาวาระ กสท.: เตรียมออกหลักปฏิบัติการประมูลคลื่นทีวีดิจิตอล
เตรียมออกหลักปฏิบัติการประมูลคลื่นทีวีดิจิตอล เพื่อให้การประมูลเป็นธรรม โปร่งใส ด้านกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ สภาผู้แทนฯ เรียก
กสทช.ชี้แจงประเด็นการจัดประมูลทีวีดิจิตอล 20 พ.ย.นี้ ได้กำ�หนดหลักปฏิบัติการประมูลไว้ 6 หมวด ดังนี้ 1.การเตรียมการประมูล 2.การเข้าสู่
สถานที่การจัดประมูล 3.การประมูล 4.การติดต่อสื่อสารระหว่างการประมูล 5.การประกาศและรับรองผลการประมูล 6.มาตรการรักษาความเป็น
ธรรม และผลประโยชน์ของรัฐในการประมูล
http://www.prachatai.com/journal/2013/11/49845
‘เป่านกหวีด’ บทความใน The Economist ฉบับที่ไม่วางจำ�หน่ายในไทย
บทความในอิโคโนมิสต์ฉบับวันที่ 16 พ.ย. ระบุว่ากลุ่ม “ชินวัตร” อาจจะมั่นใจเกินไปว่าได้ความไว้วางใจจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมแล้ว และทำ�เกินตัวเกิน
ไปที่ผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมผ่านรัฐสภา แต่ก็ยากจะแพ้เลือกตั้ง และสิ่งที่ฝ่ายต้านทักษิณกลัวที่สุดก็คือการเข้าหาราชสำ�นักของทักษิณนั่นเอง
http://www.prachatai.com/journal/2013/11/49844

นักวิชาการรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีเสนอทางลงรัฐบาลต้อง “ลาออก” สร้างบรรทัดฐานแก่สังคม ค้านสุดซอยออกบัตรเชิญทหารทำ� “รัฐประหาร”
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดเสวนา เรื่อง “ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม: ที่มา และทางออกของสังคมไทย” ณ หอ
ประชุมสำ�นักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมี อ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ อาจารย์ประจำ�คณะรัฐศาสตร์
ม.อ.ปัตตานี เป็นวิทยาก
http://www.psu10725.com/
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กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

http://www.deepsouthwatch.org/node/4940

ขบวนพาเหรด “รวมพลังผู้หญิงชายแดนใต้ ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ” สู่โรงแรม ซี เอส ปัตตานี โดย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปัตตานีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.ปัตตานี
การแสดงวัฒนธรรม “การร้องเพลงเพื่อสันติภาพ”
โดย สมชาย นิลศรี ผู้ชนะการประกวดจากรายการไทยแลนก็อตทาแลนด์
นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงาน และบรรยาย
พิเศษ ”สร้างสรรค์สตรีให้เป็นพลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ผู้หญิงกับกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้” โดย ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
การแสดงวัฒนธรรม “การร้องเพลงเพื่อสันติภาพ”
โดย ครูลลิลนา อาเกะ (จาก อ.รามัน)
การบรรยายพิเศษเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” โดย
คุณไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เวทีเสวนา “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้หญิงได้ประโยชน์จริงหรือ..”

องค์กรประชาสังคมชายแดนใต้คือใคร
พบพวกเขาได้ที่นี่
“แผนผังฐานข้อมูลองค์กรประชาสังคมในชายแดนใต้”
http://www.deepsouthwatch.org/node/3201
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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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