ฉบับที่ 28 วันที่ 27 มกราคม 2557
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj
‘ศรีสมภพ’ ทำ�ไมวิทยุชุมชนจึงสำ�คัญกับการสร้างสนามสันติภาพ?
“ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี” บรรยาย ทำ�ไมวิทยุชุมชนจึงสำ�คัญ
กับการสร้างสนามสันติภาพ ในการระดมสมองกับเครือข่ายวิทยุชุมชน
ชายแดนใต้ ชี้กระบวนการสันติภาพเป็นวาทกรรมที่มาจากการทำ�งาน
ร่วมเพื่อสร้างพลังอำ�นาจทางการเมือง ที่ต้องการแก้ความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี ชี้ความสำ�คัญของการสร้างสนามการพูดคุยและการสื่อสาร
สาธารณะเพื่อให้ทุกคนโดดเข้ามาร่วม แม้จะคิดต่างกัน ศาสนาและชาติ
พันธ์ต่างกัน
http://www.deepsouthwatch.org/dsj
สสม.ร่วมศอบต. ดันมหกรรมอาหารฮาลาลครบวงจรสู่ตลาดโลก

มีการสื่อสาร 2 ทาง ขณะที่นักวิชาการชี้การสื่อข่าวเพื่อสันติภาพต้อง
ปฏิรูปทั้งรูปแบบ เนื้อหาและองค์กร
หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับอาหารฮาลาลจำ�นวนมากร่วม
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5219
มหกรรมมหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้งที่ 5 ไฮไลท์มี
การแสดงอนาชีดจากวงชื่อดังจากประเทศมาเลเซีย รองเลขาธิการเผย ก่อรูปเครือข่ายคนพุทธชายแดนใต้ เริ่มก่อร่างสันติภาพกลางดงไฟ
ทางศอ.บต.พยายามผลัดดันอาหารโดยการตั้งสำ�นักงานส่งเสริมสำ�นัก
สนับสนุนการผลิตและธุรกิจฮาลาล จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจัดมหา Pesta Patani มหกรรมแรกที่มีบู๊ธชื่อเครือข่ายคนพุทธสนับสนุน
กรรมอาหารอาหารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อที่จะเป็นรู้จัดมากยิ่งขึ้น สันติภาพชายแดนภาคใต้ พวกเขาเป็นใคร 10 ปีที่ซุ่มเงียบท่ามกลาง
ความรุนแรง วันนี้เริ่มมั่นใจและรวมตัวกันเพื่อเป้าหมายให้พี่น้องพุทธhttp://www.deepsouthwatch.org/dsj/5225
มุสลิมได้พบปะให้มากที่สุด จนไว้เนื้อเชื่อใจและลดความหวาดระแวงต่อกัน
สำ�นักจุฬาฯแถลงตำ�หนิผู้ชุมนุมปิดล้อมมัสยิดที่ตรัง สุเทพขอโทษแล้ว
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5216
สำ�นักจุฬาราชมนตรีออกแถลงการณ์ตำ�หนิการคุกคามของกลุ่มผู้ชุมนุม
บุกปิดล้อมมัสยิดบ้านสุโส๊ะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ข่มขู่ให้มัสยิดปิดเรียน
โรงเรียนในกำ�กับ ขอให้มุสลิมอดทนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลีกเลี่ยง
การกระทบกระทั่งโดยใช้ความรุนแรง เรียกร้องไม่นำ�ศาสนสถานเป็น
เครื่องมือทางการเมือง
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5223

เตรียมงาน “มหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” ระดมทุก
เครือข่ายเปิดพื้นที่สื่อสาร

เครือข่ายสื่อภาคประชาสังคมชายแดนใต้เตรียมงาน “มหกรรมวันสื่อ
สันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี” ในวันที่ 27-28 ก.พ. ทบทวนความรู้
และการเคลื่อนไหวในรอบ 10 ปีสถานการณ์ความรุนแรง ทบทวนสิ่ง
ที่เกิดขึ้นใน 1 ปีสนามการเจรจาสันติภาพ พร้อมเรียนรู้ทิศทางการ
กสทช.ชี้วิทยุชุมชนจะสำ�เร็จได้จำ�เป็นต้องสร้างเครือข่ายรากหญ้า
เคลื่อนไหวของกระบวนการสันติภาพก้าวต่อไป เชิญชวนส่งภาพถ่าย
บันทึกทศวรรษไฟใต้ ส่งคลิปเสียงอานาชีดสันติภาพและคลิปวิดีโอสิทธิ
นักวิชาการ อดีตนักจัดรายการวิทยุ กสทช.แนะแนวปฏิบัติสื่อชุมชน เด็กชิงรางวัลในวันงาน
ชายแดนใต้จะประสบความสำ�เร็จต้องสร้างเครือข่ายจากชุมชนและต้อง
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5213
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ป่วนปัตตานี คนร้ายยิงถล่มทหารพรานโดนพระมรณภาพ

“Dream South” การผลิบานของพื้นที่การพูดคุย เพื่อสันติภาพเบ่งบาน

คนร้าย 6 คน อาวุธสงครามยิงชุดคุ้มครองพระ เสีย 2 ราย รวมพระ เจ็บ กลุ่มกิจกรรมนักศึกษา Dream South รวมกลุ่มอย่างเป็นทางการใน
2 ต่อมา คนร้ายลอบวางระเบิดตำ�รวจภูธรธารโตเสียชีวิต 1 ราย เจ็บ 4 ราย ปี 56 โดยนักศึกษามหาวิทยาลัย 4 แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ร่วม
วาดความหวังการผลิบานของพื้นที่การพูดคุยที่เป็นอิสระและปลอดภัย
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5222
กระบวนการสำ�คัญที่ช่วยขยายวงความคิดที่หลากหลายและรอบด้าน
เปิดพื้นที่เยาวชนสู่สาธารณะ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เปิดมุมมองใหม่
ม.ฟาฏอนี จัดสัมมนา “ทางออกประเทศไทยสู่สังคมสันติสุข”
เพื่อสันติภาพที่แท้จริง
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ แนะแนว
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5211
ทางการนำ�กฎหมายอิสลามมาผนวกใช้กับตัวแม่บทกฎหมาย ภายใต้
รัฐธรรมนูญของไทยให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค “เขาชื่ออัสฮารี” รับรางวัลสารคดีเชิงข่าวดีเด่นประเภทสื่อออนไลน์
ใต้ โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จากแอมเนสตี้ฯ
หลังจากนั้นเป็นการนำ�เสนอในหัวข้อ “หาทางออกประเทศไทยสู่สังคม
สันติสุข : กรณีศึกษารัฐธรรมนูญฉบับอัลมาดีนะฮ์” โดยอาจารย์มัสลัน แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มอบรางวัลสื่อมวลชน
เพื่อสิทธิมนุษยชน ประจำ�ปี 2556 “เขาชื่ออัสฮารี” จากหนังสือพิมพ์
มาหะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ออนไลน์ประชาไท โดยกลุ่มเอฟทีมีเดียและเพื่อน รับรางวัลข่าวและ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5212
สารคดีเชิงข่าวดีเด่นประเภทสื่อออนไลน์
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5221
บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
ชาวบ้านตันหยงปาวห์รวมตัวสะท้อนความจริงกรณีชาวบ้านเห็นเจ้าหน้าที่ยิงกราดเข้าในหมู่บ้าน
by Nasib PATANI
http://deepsouthwatch.org/node/5214
ตูแวดานียา ตูแวแมแง อดีตแกนนำ�นักเคลื่อนไหวการประท้วงปัตตานีเมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้เล่าบรรยากาศการลงพื้นที่เมื่อวันที่ 21
มกราคม 2557 ที่ผ่านมาที่บ้านตันหยงปาว์ ต.ท่ากำ�ชำ� อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เนื่องจากเมื่อวันที่ 20 มกราคม 255 มีชาวบ้านตันหยงได้โทร
รายงานว่า “ในวันที่ 20 นั้นมีรถเจ้าหน้าที่เข้าไปในหมู่บ้านพร้อมคนแปลกหน้า 8-9 คนกราดยิงใส่ชาวบ้านด้วยอาวุธสงครามโดยไม่ทราบ
สาเหตุและจับตัวชาวบ้านอายุประมาณ 25 ปีไป ซึ่งถูกซ้อมทรมานจนได้รับบาดเจ็บด้วย” และเมื่อได้ลงพื้นที่ชาวบ้านกรูเข้าไปพูดคุยอย่าง
ไม่ทันตั้งตัวและเล่าว่า “เริ่มเห็นสัญญาณแปลกๆจากการที่มีรถของช่างซ่อมไฟฟ้าเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นรถของทางเจ้าหน้าที่
ทีมเดียวกันที่เข้ามาดูลาดเลาก่อน จากนั้นเวลาประมาณ23.00น.ก็เกิดเหตุการณ์สลดใจดังกล่าว” ตอนท้ายผู้เขียนเป็นกังวลว่าหากผู้กระทำ�ผิด
จริงเป็นเจ้าหน้าที่เหมือนที่ชาวบ้านอ้างแล้ว อาจทำ�ให้ประชาชนเลือกใช้ความรุนแรงโต้ตอบกลับแทนที่จะใช้สันติวิธีต่อไป
บทเรียนจากการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐไทยกับบีอาร์เอ็น(ตอนที่ 2) : การหย่อนบัตรลงคูหา คือทางเลือกที่ดีสุดในการยุติสงคราม
by Arbibusta
http://deepsouthwatch.org/node/5215
อาบีบุสตา ดอเลาะ ชี้การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดีอย่างหนึ่งคือ การลงประชามติของประชาชนซึ่งเป็นวิธีที่คล้ายกับ
การเลือกตั้ง เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะให้สามจังหวัดเป็นเขตปกครองพิเศษ(เหมือนพัทยา
และกรุงเทพมหานคร) เขตปกครองตนเอง(Autonomous area) เอกราช (Independence) ดังนั้นการลงประชามติหรือการเลือกตั้งเป็นบท
สรุปของการแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ แต่ผู้เขียนเสนอเงื่อนไขก่อนการทำ�ประชามติในพื้นที่ 5 ข้อ โดยสรุปคือให้ทั้งสองฝ่ายมีเจตจำ�นงร่วมกัน
ว่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนกำ�หนดชะตากรรมของตัวเอง ให้ทั้งสองฝ่ายยุติความรุนแรง ในขณะที่รัฐไทยต้องเปิดพื้นที่ให้กับคนที่คิดต่างเพื่อ
สามารถต่อสู้โดยไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งนี้จะต้องให้ระยะเวลา 10 ปีในการให้ประชาชนค้นหาทางเลือกต่าง ๆ เหล่านี้ และเมื่อครบ10 ปีก็ให้มี
การประชามติได้ ท้ายสุดผู้เขียนยืนยันว่าวิธีการลงประชามติในยุคนี้ถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
หย่อนบัตรล่วงหน้าชายแดนใต้ฉลุยแม้ผู้ใช้สิทธิ์บางตา ยะลามีระทึก
แม้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคง จากสถานการณ์ความไม่สงบที่ต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี แต่การเลือกตั้ง
ล่วงหน้าที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อ 26 ม.ค.นี้ กลับดำ�เนินไปได้อย่างเรียบร้อยพอสมควร
ใต้ป่วน”บึ้ม-ยิง”ไม่สนเลือกตั้งล่วงหน้า แม่ทัพพบจุฬาฯเห็นพ้องหยุดปมมัสยิดตรัง
ใต้ป่วนไม่สนหย่อนบัตร ดักกดระเบิดถังแก๊สที่ซุกในท่อลอดใต้ถนนหวังถล่มตำ�รวจยะรังชุดดูแลความปลอดภัยเลือกตั้งล่วงหน้า โชคดี
ระเบิดทำ�งานช้า กำ�ลังพลเจ็บเล็กน้อย 1 นาย แถมยังมีแก๊งป่วนจุดไฟเผายางรถยนต์-สายไฟฟ้าอีกหลายจุด ยิง อส.-ชาวบ้านหาของป่าซ้ำ� ด้าน
แม่ทัพภาค 4 รุดพบจุฬาราชมนตรี หวั่นปมมัสยิดที่ตรังบานปลาย ยันผู้กระทำ�ขอโทษแล้ว ขอให้เรื่องยุติ อย่านำ�ไปใช้ปลุกระดมความรุนแรง
ระเบิดถังดับเพลิงซุกท่อนไม้ เทคนิคใหม่อำ�พราง จนท.
ขณะที่ในกรุงเทพฯมีเหตุโยนระเบิดใส่ผู้ชุมนุม กปปส.ที่นำ�โดย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เมื่อวันที่ 17 และ 19 ม.ค.2557 จนเป็นข่าวระทึก
ขวัญ เพราะมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำ�นวนมาก อีกทั้งมีการหาข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับระเบิดขว้างสัญชาติรัสเซียที่ชื่อว่า RGD-5 ซึ่งเป็นระเบิด
ที่คนร้ายใช้อย่างกว้างขวางนั้น
อย่าตกเป็นเครื่องมือการเมือง... กรณีตัวอย่างมัสยิดที่ตรัง กับเหตุสังหารพระ
เหตุการณ์วุ่นวายที่มัสยิดบ้านสุโส๊ะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ซึ่งกำ�ลังตกเป็นหัวข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นั้น เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. ตาม
ข่าวคือมีมวลชนของ กปปส.ตรัง บุกเข้าไปเป่านกหวีดให้นักเรียนหยุดเรียน (ในพื้นที่มัสยิดมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยู่ด้วย) และเป็น
จังหวะเดียวกับที่มีคนประกอบศาสนกิจกันอยู่ อิหม่ามประจำ�มัสยิดและผู้อำ�นวยการโรงเรียนได้ออกมาตำ�หนิ และได้มีการขอโทษขอโพยกันไป
ระดับหนึ่งแล้ว เป็นเรื่องในชุมชนท้องถิ่นที่เขามีวิถีในการจัดการของเขา เพราะไม่ใช่คนนอกพื้นที่ไปกระทำ�
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
วิชาชีพแพทย์ บนเส้นแบ่งบางๆ “หน่วยงานรัฐ สิทธิส่วนบุคคล และจุดยืนการเมือง”
ในช่วงสถานการณ์การเมืองเข้มข้นเช่นนี้ เห็นจะมีวงการสาธารณสุขที่ค่อนข้างจะออกตัวแรง เปิดหน้าแสดงความเห็น แสดงจุดยืน
ทางเมืองอย่างหลากหลาย มีทั้งกลุ่มเห็นด้วยที่จะต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง และกลุ่มที่สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นไปตาม
กำ�หนดวันที่ 2 ก.พ.นี้ มีการเปิดหน้าใช้ชื่อสถาบันและหน่วยงานรัฐแสดงความเห็นและจุดยืนทางการเมืองกันอย่างกว้างขวาง ไปจนถึงการร่วม
เดินขบวน และการใช้ธงสัญลักษณ์กาชาดในการเดินขบวน จนร้อนไปถึงสภากาชาดไทยที่ต้องออกมาท้วงติงอย่างดึงธงกาชาดยุ่งเกี่ยวกับเรื่อง
การเมือง กลายเป็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ในวงการแพทย์และสาธารณสุข
เสียงสะท้อนหลังเลือกตั้งล่วงหน้ากรุงเทพฯ เขต 6 พญาไท ‘ยกเลิก’
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2557 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้า การลงคะแนนเสียงในกรุงเทพมหานครถูกขัดขวางจากกลุ่ม กปปส.ทำ�ให้ กกต.
เขตประกาศยกเลิกการเลือกตั้งเป็นจำ�นวนมาก นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกิจการพรรคการเมือง สรุปจำ�นวนเขตที่ไม่สามารถ
จัดการเลือกตั้งว่ามีทั้งสิ้น 83 เขต จากทั้งหมด 375 เขต
องค์กรสิทธิฝรั่งเศสชี้การขวางการเลือกตั้งละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง
26 ม.ค. 2556 องค์กรสิทธิมนุษยชนฝรั่งเศส FIDH หรือสมาพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากล มีสำ�นักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ปารีส ออก
แถลงการณ์ประณามการกระทำ�ของกปปส. ซึ่งขัดขวางการออกเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งล่วงหน้า

อะไร

จดหมายจากเนติวิทย์ถึงลุงกำ�นันสุเทพ
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นักเรียนชั้น ม.5 ถกเหตุผลแกนนำ� กปปส.ต้องการอะไรแน่? จะปฏิรูปอะไร?สอนมวยลุงกำ�นัน อหิงสาคือ
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กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์
ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนเข้าชิงรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำ�ปี 2557
กองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร เปิดรับการเสนอชื่อ บุคคล, กลุ่มบุคคล, องค์กร, สื่อมวลชน, นักวิจัย ที่มีผลงานดีเด่นด้านสิทธิมนุษย
ชนในประเทศไทย เพื่อชิงรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ปี 2557
ในปีนี้ ทางกองทุนฯ แบ่งประเภทของรางวัลออกเป็น 3 ประเภท คือ
ประเภทบุคคล/ชุมชน/กลุ่มบุคคล/องค์กร เงินรางวัล 30,000 บาท
ประเภทสื่อ (ผลงาน / บุคคล/ ทีมงาน) เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลสมชาย นีละไพจิตร ปี 2557 ประเภทงานวิจัยทางวิชาการหรือวิทยานิพนธ์ เงินรางวัล 10,000 บาท
อ่านกติกาและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมทาง
http://somchaiaward.org/archives/308
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอชื่อผู้รับรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ประจำ�ปี 2555 ได้ที่นี่
http://www.deepsouthwatch.org/node/4977
ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเพื่อหารายได้สมทบทุนการสร้างอาคารโรงเรียนคัมภีร์วิทยา

ขอเชิญส่งภาพถ่ายเพื่อร่วมจัดนิทรรศการสาธารณะ - บันทึกแห่งทศวรรษ ‘10 ปีไฟใต้ : 100 ภาพแห่งการเปลี่ยนแปลง’
www.deepsouthwatch.org/node/5185
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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