ฉบับที่ 14 วันที่ 21 ตุลาคม 2556
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj

บึ้มวันแรก
หลังรายอฮัจย์ที่นรา
โดนนักข่าวเจ็บ 5 คน
บึ้มทหารพรานวันแรกหลังรายอฮัจย์เจ็บ 6 นาย คล้อยหลังชั่วโมงเดียวเกิดระเบิดลูกที่ 2 โดนนักข่าวบาดเจ็บ 5 คน เจ้าหน้าที่ 2 นาย วันที่ 19
ตุลาคม 2556 เกิดเหตุลอบวางระเบิดทหารพรานบริเวณบ้านฮูลูปาเร๊ะ หมู่ที่ 1 ต.ตันหยงมัส เป็นเหตุให้กำ�ลังพลได้รับบาดเจ็บ 6 นาย ถูกนำ�ส่งโรง
พยาบาลระแงะ โดยคนร้ายนำ�มาซุกซ่อนไว้บริเวณโคนต้นไม้ ต่อมาเวลา 12.05 น.ขณะที่เจ้าหน้าที่ปิดกั้นที่เกิดเหตุ เพื่อเข้าตรวจสอบ ได้เกิดระเบิด
ขึ้นอีก 1 ครั้งห่างจากจุดแรกประมาณ 100 เมตร เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด ชุด EOD ของตำ�รวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้รับบาดเจ็บ 2
นาย และมีนักข่าวได้รับบาดเจ็บ 5 ราย ถูกนำ�ส่งโรงพยาบาลระแงะ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4859
นักศึกษาไทยในอียิปต์ ความท้าทายในสถานการณ์ปฏิวัติ
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เผย ต่อจากนี้อีก 5 ปี
เสถียรภาพการเมืองอียิปต์จะยังไม่สงบ เศรษฐกิจตกต่ำ� สังคมเสื่อม ทุก
วันนี้นักศึกษาต่างชาติถูกปล้นจี้มากขึ้น เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำ�
กรุงไคโรเรียกร้องให้เอกอัครราชทูตของกลุ่มอาเซียนในอียิปต์เข้าไป
พบผู้ นำ � รั ฐ บาลอี ยิ ป ต์ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบทางด้ า นรั ก ษาความ
ปลอดภัยแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร เพื่อจะหารือประเด็น
ความปลอดภัยของนักศึกษาจากกลุ่มอาเซียน เนื่องจากนักศึกษาชาว
มาเลเซียถูกปล้นบนรถTaxi ระหว่างเดินทางกลับจากต่างประเทศ รวม
ทั้งนักศึกษาไทยเองก็ถูกจี้หรือถูกปล้นเป็นประจำ� ทูตไทยเรียกร้องให้
กระทรวงศึกษาประสานให้มีการรับรองหลักสูตรและมีการปรับปรุง
การเรียนการสอนในประเทศให้สอดคล้องกัน ด้านอัล-อัซฮัรขอให้สร้าง
หอพักสำ�หรับนักศึกษาสตรีของไทย
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4858
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การต่อสู้ของภาษามลายู จากยุคหะยีสุหลงถึงประชาคมอาเซียนและ
จุดเริ่มต้นของกระบวนการสันติภาพ
70 ปีภาษามลายูท่ามกลางการต่อสู้ ตั้งแต่ยุคหะยีสุหลงถึงการเปิด
ประชาคมอาเซียน กระทั่งเป็นสื่อในกระบวนการสันติภาพ แต่กระนั้น
การใช้ภาษามลายูของคนในพื้นที่ก็ยังมีปัญหา จึงเป็นโจทย์สำ�คัญของ
ภาคประชาชนในการรื้ อ ฟื้ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องคนปาตานี ค วามพยายาม
รื้อฟื้นภาษามลายูที่ปาตานีเกิดขึ้นเมื่อ 70 ปีมาแล้ว คือในสมัยหะยีสุ
หลง อับดุลกอเดร์ ผู้นำ�ศาสนาอิสลามในสมัยนั้นได้มีข้อเรียกร้องต่อ
รัฐบาลไทย 7 ข้อเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ แต่ถูก
ปฏิเสธจากรัฐบาลไทย ซึ่ง 1 ใน 7 ข้อดังกล่าว มี 2 ข้อที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษามลายู คือ ข้อเรียกร้องที่ให้มีการเรียนการสอนภาษามลายูทุก
ระดับการศึกษา และข้อเรียกร้องที่ให้ภาษามลายูเป็นภาษาราชการควบ
คู่กับภาษาไทย ในความเป็นจริง การยอมรับภาษามลายูของรัฐบาลไทย

ไม่เพียงแค่เห็นจากการตั้งสถาบันดังกล่าวเท่านั้น ในช่วงหลังๆมานี้จะ
พบว่า รัฐได้กำ�หนดเป็นนโยบายในการส่งเสริมภาษามลายูในพื้นที่แล้ว
โดยในนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.
2555 – 2557ได้ระบุชัดเจนในวัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ว่า รัฐต้องส่งเสริม
ให้คนในพื้นที่สามารถเรียนรู้ภาษาไทย ภาษามลายู ภาษามลายูถิ่น และ
ภาษาต่างประเทศทั้งในด้านการศึกษาและการสื่อสาร เมื่อมีนโยบาย
ชัดเจน กิจกรรมหรือโครงการต่างๆของรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาษามลายูก็
เกิดขึ้นตามมา โดยมีศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.
บต.) เป็นแม่งานหลักในการส่งเสริมสนับสนุนภาษามลายูในพื้นที่เช่น
การก่อตั้งสถานีโทรทัศน์มลายู 24 ชั่วโมง การติดตั้งป้ายภาษามลายูใน
หน่วยงานของรัฐบาล การติดตั้งป้ายภาษามลายูริมทางหลวง กระทั่งมี
ความพยายามเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นภาษามลายูให้ถูกต้องตามคำ�เรียกดั้งเดิม
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4851
“ดร.โนอาห์ ซาลาเมะห์” สันติภาพต้องควบคู่กับความรู้
โรงเรียนวิชาการเมือง (College of Deep South Watch) ศูนย์เฝ้า
ระวังสถานการณ์ภาคใต้ ร่วมกับ กลุ่มด้วยใจ จัดการบรรยายในหัวข้อ
“เมื่อสันติภาพต้องมีความยุติธรรม : บทเรียนจากนักโทษการเมืองสู่
นักเคลื่อนไหวสันติภาพ” บรรยายโดย ดร.โนอาห์ อิบราเฮม ซาลาเมะ
ห์ อัลคมัวร์ ผู้อำ�นวยการศูนย์การจัดการความขัดแย้งและการปรองดอง
(Center for Conflict Resolution and Reconciliation) เขาจบการ
ศึกษาปริญญาตรีสาขาวรรณคดีอังกฤษที่มหาวิทยาลัย Bethlehem
ประเทศปาเลสไตน์ และปริญญาโทสาขาการจัดการความขัดแย้งและ
สันติศึกษาแห่งสถาบัน Joan B. Kroc สันติศึกษาระหว่างประเทศ ที่
มหาวิยาลัย Notre Dame ในสหรัฐอเมริกา และสำ�เร็จปริญญาเอก
สาขาประวัติศาสตร์และการจัดการความขัดแย้งที่มหาวิทยาลัยไคโร
ประเทศอียีปต์ และปริญญาเอกสาขาการจัดการความขัดแย้ง ICAR ที่
สถาบันการจัดการและวิเคราะห์ความขัดแย้ง มหาวิทยาลัย George
Mason, Virginia, สหรัฐอเมริกา
เขาเป็นทั้งผู้อำ�นวยความสะดวกการเสวนาผู้นำ�ศาสนาทั้ง
อิสลาม คริสต์ และยิว ร่วมจัดเสวนาระหว่างสื่อมวลชนของอิสราเอล
และปาเลสไตน์เพื่อเข้าใจสันติภาพ โครงการพัฒนาชาวเบดูอินในญาฮา
ลิน (Jahalin) ผู้อำ�นวยการโครงการเสวนาระหว่างพรรคการเมืองอิรัก
กับภาคประชาสังคมที่เป็นสุหนี่ ซีอะห์และชาวเคิร์ดและผู้อำ�นวยการ
ของศูนย์ Bandar Ben Sultan เพื่อสันติภาพภูมิศึกษามหาวิทยาลัย Hebron
ก่อนที่จะเขาผันตัวเองมาใช้สันติวิธีในการต่อสู้นี้ เขาเคยถูกจำ�
คุกในคดีความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลเป็นเวลา 15 ปี
(ระหว่างวันที่ 2เมษายน 2513 –วันที่ 20 พฤษภาคม 2528) และออก
จากเรือนจำ�โดยการแลกผู้ต้องขังระหว่างอิสราเอลกับองค์กรปลดปล่อย
ปาเลสไตน์ PLO ( Palestine liberation Organization) เขาใช้เวลา
15 ปีหมกมุ่นกับหนังสือในห้องสมุดในเรือนจำ� และเมื่อได้รับอิสระเขา
ตัดสินใจเรียนต่อในมหาวิทยาลัยจนจบปริญญาเอกและเป็นนักต่อสู้โดย
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ใช้สันติวิธีและเชื่อมั่นในสันติภาพ และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญแปรเปลี่ยน
ความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และประสบการณ์ทำ�งานโครงการส่งเสริมการ
พูดคุยสนทนา (Dialogue Project) ให้แก่ชุมชนชาวปาเลสไตน์และ
อิสราเอล และสนทนาข้ามศาสนาและวัฒนธรรมเป็นเวลา 20 ปี
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4857
ศอ.บต.ยังเดินหน้าทีวีมลายู24ชั่วโมง ขอใช้โครงข่ายช่อง11ช่วย
ศอ.บต.ร่วมประชุมบอร์ดทีวีมลายู ปรับเปลี่ยนแผนออกอากาศ เพิ่ม
พื้นที่สื่อสาร เดินหน้าเตรียมออกอากาศ24ชั่วโมง จากแค่ 2 ชั่วโมงใน
ปัจจุบัน โดยมีเลขาธิการศอ.บต.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำ�เนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจาย
เสียงภาษามลายู (บอร์ดทีวีภาษามลายู) และคณะทำ�งาน มีผู้เข้าร่วม 40
คน โดยมีคณะกรรมการสถาบันภาษามลายูไทยแลนด์ร่วมประชุมด้วย ที่
ประชุมได้หารือกรอบและแนวทางในการดำ�เนินรายการทีวีภาษามลายู
จาก 2 ชั่วโมง/วัน จำ�นวน 8 สาระ 15 รายการ ซึ่งปัจจุบันออกอากาศ
ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT ส่วนแยก จ.ยะลาให้สามารถออกอากาศได้
24 ชั่วโมง โดย ศอ.บต. และบอร์ดทีวีภาษามลายูจะเข้าพบนายอภินันท์
จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์คนใหม่ เพื่อนำ�เสนอแนวทางดัง
กล่าวในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 หากการดำ�เนินรายการทีวีภาษามลายู
24 ชั่วโมงสามารถใช้สถานีโทรทัศน์และโครงข่ายของช่อง 11 ได้ รวมทั้ง
ใช้ทีมงานของช่อง 11 บางส่วน ก็จะประหยัดงบประมาณและสามารถ
ผลิตเนื้อหาแบบมืออาชีพ รวมทั้งจะมีการเจรจาขอใช้ดาวเทียมของช่อง
11 เพื่อเปิดช่องทีวีภาคภาษามลายูเต็มรูปแบบ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4860
ผลักดันอัล-อัซฮัรรับรองหลักสูตรมัธยม และเร่งสร้างหอพักสตรี
ศอ.บต.เผยรัฐบาลที่จะสร้างหอพักสตรีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร และได้หารือกับอธิการบดีอัล-อัซฮัร ให้รับรองหลักสูตรระดับ
มัธยมตอนต้นกับตอนปลายของไทย เพื่อที่จะเป็นหนทางให้นักเรียน
ไทยศึกษาทางแพทย์ศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้ง ในอนาคตทาง
รัฐบาลไทยจะสร้างสถาบันสอนภาษาอาหรับในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
เป็นสถาบันที่เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอาหรับแก่นักศึกษาไทย
ที่ต้องการจะไปศึกษาในประเทศอาหรับ โดยเฉพาะประเทศอียิปต์ โดย
ขอความร่วมมือในด้านต่างๆ กับสถาบันภาษาอาหรับของมหาวิทยาลัย
อัล-อัซฮัร โดยเฉพาะในเรื่องของอาจารย์ผู้สอนภาษาอาหรับ นอกจากนี้
ได้มีการพูดคุยถึงในเรื่องการสร้างหอพักสตรีแก่นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่
ที่มหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร โดยมีแผนที่จะสร้างในบริเวณมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ขณะนี้กำ�ลังอยู่ระหว่างการทำ�รายละเอียดต่างๆ เพื่อที่จะผลักดันเข้าสู่
การปฏิบัติได้จริง เรื่องนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วเมื่อ
ปีที่แล้ว โดยตั้งงบประมาณในก่อสร้าง ประมาณ 30 ล้านบาท
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4862

บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
10 ปีความรุนแรงที่ชายแดนใต้กับบทบาทที่ต้องหนุนเสริมของสื่อทางเลือกภาคประชาสังคม
บล็อก “Walakkamol Ckm”
http://deepsouthwatch.org/node/4852
ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล จากคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำ�บทเสวนาที่ได้นำ�เสนอเมื่อวัน
อังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานครในหัวข้อเรื่อง “บทบาทสื่อในพื้นที่อ่อนไหวต่อความมั่นคง” อาจารย์ได้
เกริ่นว่าการนำ�เสนอข่าวเพื่อสันติภาพไม่ใช่นำ�เสนอแต่ในเชิงบวกเท่านั้นหากแต่ต้องมุ่งหวังเพื่อหาทางออกของปัญหาที่น่าสนใจอาจารย์ได้นำ�
เสนอพลวัตรที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามประเด็นหลักคือ 1) พลวัตรของเหตุการณ์ความรุนแรง ที่เปลี่ยนทั้งรูปแบบของความขัดแย้งรุนแรงและวิธี
การจัดการปัญหาที่นำ�ไปสู่การพูดคุยสันติภาพ 2) พลวัตของกลุ่มประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ ที่บางคนเคยเป็นเหยื่อแต่เปลี่ยน
ตัวเองเป็นพลเมืองที่บทบาทในการสร้างสันติภาพ และสุดท้าย พลวัตของสื่อมวลชนและการสื่อสาร ที่นักข่าวกระแสหลักไม่ค่อยกล้าลงมา
ในพื้นที่ทำ�ให้สื่อทางเลือกเริ่มมีบทบาทในการนำ�เสนอมากขึ้นด้วยข้อจำ�กัดบางอย่างของสื่อกระแสหลักแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าขณะนี้สื่อกระแส
หลักก็มีการพัฒนาการมากขึ้นในความพยายามที่จะมีบทบาทในการเสนอข่าวเพื่อสันติภาพแต่หลายอย่างก็ต้องใช้เวลาในการปรับ ดังนั้น
อาจารย์ได้สรุปว่า เหล่านี้เป็นโอกาสของกลุ่มภาคประชาสังคม และสื่อทางเลือกในพื้นที่ที่จะต้องเข้ามามีบทบาทเพื่ออุดช่องโหว่เหล่านี้ ท้าย
สุดอาจารย์ได้เสนอแนะให้กับสื่อกระแสหลักและสื่อทางเลือก “สามไม่” คือ ไม่เน้นเน้นย้ำ�ไปที่ตัวของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมากเกินไป
แต่นำ�เสนอให้เห็นกระบวนการ ที่มาที่ไป และบริบทของเหตุการณ์ด้วย 2. ไม่ยึดติดกับคุณค่าของข่าวแบบดั้งเดิม ที่เน้นความรุนแรง เร้าใจ
และผลกระทบเชิงลบและ 3. ไม่เป็นอุปสรรคในการสร้างสันติภาพเสียเอง
ทหารเดินเข้าร้านหนังสือ
บล็อก “Buku”
http://deepsouthwatch.org/node/4856
ดาราณี ทองศิริ เจ้าของร้านบูคู ได้บันทึกการคุกคามของเจ้าหน้าทหารที่เข้ามาสำ�รวจร้านพร้อมอาวุธปืนและมาถ่ายรูปสภาพร้านโดยไม่ขอ
อนุญาตซึ่งสร้างความตกใจอยู่ไม่น้อยเมื่อได้สอบถามเหตุผลที่เข้ามาในร้านได้ความว่า เป็นพื้นที่ที่ตนต้องดูแลและได้รับมอบหมายให้มาหา
ข้อมูลเกี่ยวกับร้าน ว่าใครเป็นเจ้าของมีสภาพอย่างไรจึงต้องถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐาน แต่เมื่อทั้งสองได้นั่งคุยกันเจ้าหน้าทหารซึ่งเป็นระดับ
ปฏิบัติการได้ระบายถึงการทำ�งานว่าบางครั้งตนรู้สึกอึดอัดกับข้อคำ�สั่งของหัวน้าและยอมรับความขาดทักษะของเจ้าหน้าที่ทหารที่เก่งแต่รบ
เท่านั้น และบอกว่านึกว่าร้านดังกล่าวเป็นของคนมลายู ผู้เขียนได้ตั้งข้อสังเกตว่าร้านทั่วไปจะต้องถูกตรวจสอบอย่างนี้ทุกร้านหรือไม่ เหตุใด
ที่เจ้าหน้าที่ไม่หาข้อมูลโดยวิธีอื่นเพราะที่ผ่านมาร้านบูคูได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอยู่หลายช่องทาง หากเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงทราบถึง
ข้อจำ�กัดในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่แต่เหตุใดถึงไม่มีการแก้ไข และหากร้านบูคูเป็นของคนมลายูจะได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่แตกต่าง
อย่างไร และสุดท้ายผู้เขียนได้ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจและยืนหยัดกับบทบาทในการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสักวันความ
หวาดระแวงนี้จะหมดไป
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html

กิจกรรมกระตุ้น ศก.-พูดคุยสันติภาพ ทำ�ดัชนีเชื่อมั่นการค้า-ลงทุนกระเตื้อง!
บึ้มระแงะ 2 ลูกซ้อน ทหาร-ตร.เจ็บอื้อ นักข่าวโดนด้วย
ข่าวลับ-ลือ-รั่ว...แต่ไม่มั่ว! เรื่องพูดคุยสันติภาพ
ครอบครัวตาเล๊ะกับวิบากกรรม? ลูกอยู่ในเรือนจำ�ถูกกล่าวหาซ้ำ�คดีพยายามฆ่า
ทีวีมลายู...ฝันไกลที่ไปไม่ถึง
บันทึกรายอฮัจญี...เรื่องดีๆ ที่ชายแดนใต้
วิกฤตการณ์อียิปต์...กระจกบานใหญ่สะท้อนปัญหาการดูแล นศ.ไทยในต่างแดน
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
สถานการณ์แรงงานประจำ�สัปดาห์ 15-21 ต.ค. 2556
แรงงานอีสานร้องดีเอสไอถูกหลอกเก็บลูกเบอร์รีในสวีเดน - แรงงานไทยถูกหลอกไปเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ ร้องดีเอสไอตรวจสอบบริษัทหลอกคน
ไทยไปทำ�งานต่างแดน เสียหายกว่า 21 ล้านบาท - อ่วม! เผยสถานประกอบการ 8 แห่ง ลูกจ้างกว่า 1,600 คน น้ำ�ท่วม
นัดประชุมค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม 27 ต.ค.นี้ โพลล์เผย ปชช. 80.3% เชื่อนิรโทษกรรมนำ�สู่ความรุนแรง
เครือข่ายภาคประชาชน นัดประชุมแกนนำ�ทั่วประเทศ 27 ต.ค.นี้ กำ�หนดท่าทีชุมนุมใหญ่ค้านกฎหมายนิรโทษกรรม ย้ำ�ช่วยพ.ต.ท.ทักษิณ ทำ�ลาย
หลักนิติธรรม ไม่เป็นประชาธิปไตย เอแบคโพลล์เผย ปชช. 80.3% คิดว่า พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เป็นต้นเหตุความขัดแย้ง รุนแรง บานปลาย
เผยสีไทย 79% ตะกั่วสูง - ฉลาก “ไร้สารตะกั่ว” หลายยี่ห้อเชื่อไม่ได้
ผลวิจัยชี้ สีทาบ้าน 79% มีสารตะกั่วสูงเกิน มอก. และ 40% สูงเกิน มอก. กว่า 100 เท่า - เผยฉลาก “ไร้สารตะกั่ว” หลายยี่ห้อไม่ตรงข้อเท็จจริง
วอนผู้ประกอบการใส่ใจ-รัฐเร่งหามาตรการกำ�กับ เตือนประชาชนหาข้อมูลเชิงลึกก่อนเลือกซื้อ อย่าดูแค่ฉลาก
นักวิทย์สหรัฐฯ แนะอย่าตื่นตระหนกงานวิจัย โอรีโอเสพติดมากเท่าโคเคน
หลังจากเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานข่าวเรื่องผลการวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัยคอนเนคติคัท โดยมีการพาดหัวข่าวแบบชวนตื่น
ตระหนกว่า “การบริโภคโอรีโออาจทำ�ให้เสพติดได้มากเท่ากับโคเคน” (พาดหัวข่าวจาก TIME) หรือ “งานวิจัยจากวิทยาลัยพบว่าคุกกี้โอรีโออาจ
ทำ�ให้เสพติดได้มากเท่ายาเสพติด” (จาก Fox News) แต่นักข่าวเว็บไซต์ไลฟ์ไซเอนท์ และนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องสิ่งเสพติด มองว่างานวิจัยไม่
อาจสรุปได้ถึงขั้นนั้น
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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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