ฉบับที่ 34 วันที่ 10 มีนาคม 2557
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj

10 สตรีชายแดนใต้รับรางวัล Women Across
Barriers ในวันสตรีสากล

วันสตรีสากลประจำ�ปี 2557 อ๊อกแฟม (Oxfam)
ประเทศไทย มอบรางวัลสตรีต้นแบบชายแดนใต้ 10 คน ในฐานะสตรี
ผู้สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมสร้างสรรค์สันติภาพอันยิ่งใหญ่ในชุมชน
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
ที่สามารถก้าวข้ามความเจ็บปวด
     www.deepsouthwatch.org/dsj/5444

ปาฐกถาซัมซามินที่ Pat(t)ani: การพูดคุยสันติภาพเดินหน้าต่อได้
ด้วยการทำ�ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ได้ถอดคำ�พูดของ  ดาโต๊ะ ศรี อะหมัด ซัมซา
มิน ฮาชิมผู้อำ�นวยความสะดวกในคณะทำ�งานร่วมเพื่อกระบวนการพูด
คุยสันติภาพ (JWG-PDP) ที่แสดงปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ“กระบวนการ
สร้างสันติภาพปาตานี 1 ปี ที่ผ่านมา และอีกหลายปีต่อจากนี้ ”  ภายใน
งาน วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี PPP 101: 10 ปี ความรุนแรง
1 ปี สนามสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
ที่คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี
www.deepsouthwatch.org/dsj/5426

พิธีฮัจญ์ นอกจากนี้เพื่อนำ�บุคคลเหล่านี้มาจัดตั้งเป็นเครือข่ายจิตอาสา
ฮัจญ์ศอ.บต. โดยมีหน้าที่ เผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการเดินทางไปประ
กอบพิธีฮัจญ์ตามหลักระบบราชการ เพื่อไม่ไห้ถูกหลอกจากผู้ประกอบ
การ
www.deepsouthwatch.org/dsj/5424

รายงานข่าวเจาะ “เส้นทางของกระบวนการสันติภาพ” (4) “เอกสาร
38 หน้า”: เขตปกครองพิเศษแลกเอกราช?
รายงานข่าวเจาะชุด “เส้นทางของกระบวนการสันติภาพ” โดยรุ่งรวี
เฉลิมศรีภิญโญรัช ตอนที่ 4 เป็นเรื่องของรายละเอียดเอกสารข้อเสนอ
5ข้อของ BRN และเอกสาร 38 หน้าที่มีการกล่าวถึงรายละเอียดข้อเรียก
2 สตรีชายแดนใต้ และ we peace รับโล่ประกาศเกียรติคุณวันสตรี ร้อง ข้อแลกเปลี่ยนต่างๆ ที่เสนอต่อรัฐบาลไทยรวมทั้งข้อเสนอหยุด
ปฏิบัติการในพื้นที่ต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
สากลประจำ�ปี 2557
www.deepsouthwatch.org/dsj/5423
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผย
รายชื่อบุคคล และองค์กรดีเด่นด้านต่าง ๆ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำ�
ปี 2557 โดยมีสตรี 2 คน คือคำ�นึง ชำ�นาญกิจ และสิบโทหญิงจันทร์ สรุปเหตุ 4 วันเดือนมี.ค.เกิดเหตุทั้งสิ้น 12 เหตุ ตาย 8 บาดเจ็บ 7
สุดา ขวัญดำ�  และองค์กรที่ได้รางวัลคือสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพจาก ก.พ.ทั้งเดือนเจ็บตายรวม 105 ราย
สรุปเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 1
ชายแดนใต้ (we peace)
– 4 มีนาคม2557 เหตุการณ์ทั้งหมด 12 เหตุ เสียชีวิต 8 ราย แบ่งเป็น
www.deepsouthwatch.org/dsj/5425
ราษฎร 7 ราย ตำ�รวจ 1 ราย  เจ็บ 7 ราย ราษฎรทั้งหมด DeepSouthศอ.บต. จัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาฮัจญ์ให้ความรู้ประชาชนไม่ให้ถูกหลอก watch สรุปสถิติความไม่สงบเดือนกุมภาพันธ์57 เหตุทั้งหมด74 ครั้ง
ศอ.บต.จัดงานมหกรรมวันสู่เหย้าชาวฮัจญ์ของศอ.บต. เพื่อ เสียชีวิตและบาดเจ็บ  105 ราย
www.deepsouthwatch.org/dsj/5407
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นต่างๆ หลังจากไปประกอบ
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บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
กว่าจะมาเป็น “Media Selatan”
บล็อก Media Selatan      http://www.deepsouthwatch.org/node/5414
“สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน” เล่าความเป็นมาของการก่อตั้งสถานีร่วมด้วยช่วยกัน เมื่อปี 2546 สำ�นักข่าวไอเอ็นเอ็น (INN)
ได้เข้าร่วมทุนกับสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี เพื่อเปิดรายการ “ร่วมด้วยช่วยกัน” โดยใช้วิธีการเช่าเวลาของสถานีวิทยุในพื้นที่ จุดเด่น
ของรายการนี้คือ ทำ�หน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐกับประชาชน ต่อมาไอเอ็นเอ็นเน้นการทำ�ธุรกิจมากขึ้นแต่ด้วยสถานการณ์ความไม่
สงบจึงไม่เอื้อต่อการทำ�ธุรกิจ ปี 2552 รายการนี้จึงถูกยุบไป และพัฒนาเป็น “สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันสลาตัน” ปี 2555 สถานีฯได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนต่างประเทศ ซึ่งต้องทำ�ภารกิจหลัก 2 ประการคือ หลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมประชาธิปไตยพร้อมกับการมีการส่วน
ร่วมของประชาชน
MAC เชื่อมสัมพันธ์องค์กรต่างประเทศ เพื่อยกระดับงานสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน
บล็อก Wartani      http://www.deepsouthwatch.org/node/5418
นายอัมรี เดย์   ผู้ปฏิบัติงาน สำ�นักสื่อ Wartani รายงานข่าวความคืบหน้าของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (Muslim Attorney Center Foundation) ที่จะยกระดับการทำ�งานเชื่อมสัมพันธ์กับองค์กร Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta จากประเทศ
อินโดนีเซีย เพราะเป็นองค์กรที่มีลักษณะการทำ�งานคล้ายกับมูลนิธิฯ และมีประสบการณ์การทำ�งานในพื้นที่ความขัดแย้งยาวนานถึง 50 ปี
แต่มีภารกิจสำ�คัญคือขับเคลื่อนงานสันติภาพ ทางมูลนิธิจึงเห็นว่า อนาคตจะส่งผู้บริหารของมูลนิธิฯไปศึกษาดูงานที่ LBH เพื่อ เรียนรู้การ
บริหารงานองค์กร โครงสร้างการทำ�งาน ประวัติการทำ�งานของ LBH และอีกยุทธศาสตร์คือ การระดมทุนสนับสนุนจากภาคประชาชนเพื่อ
ความยั่งยืนเพื่อให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการผลักดันสันติภาพ
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
ตุลาการเสียงข้างน้อย-ทำ�ความเห็นแย้งคดีคืนตำ�แหน่ง ‘ถวิล เปลี่ยนศรี’
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดเสียงข้างน้อย ทำ�ความเห็นแย้งคดีคืนตำ�แหน่ง “ถวิล เปลี่ยนศรี” อดีตเลขา สมช. ระบุไม่เห็นพ้องกับมติ
ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างมาก แต่เห็นพ้องด้วยกับร่างคำ�พิพากษาเดิมขององค์คณะที่ 3 ชี้คำ�สั่งย้อนหลังมีผลใน
ทางนิตินัยเท่านั้น แต่มิได้มีผลในทางพฤตินัยเพราะความเป็นจริงไม่อาจย้อนเวลากลับไปหาอดีตได้อีก
     http://www.prachatai.com/journal/2014/03/52174
ผลข้างเคียงจากยานอนหลับ : อันตรายแฝงต่อชีวิต
ปัญหาอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยานอนหลับ ยังคงเป็นปัญหาที่น่าวิตก เพราะหากยังจำ�กันได้กับเหตุการณ์การเสียชีวิตของ
“ฮีท เลดเจอร์” ดาราหนุ่มชาวออสเตรเลียวัย 28 ปี ที่เสียชีวิตในอพาทเม้นท์หรูที่ย่านโซโห ในนครนิวยอร์คของสหรัฐฯ ในสภาพเปลือย มียา
ตามใบสั่งแพทย์ซึ่งรวมทั้งยานอนหลับชนิดหนึ่งอยู่ข้างตัว ซึ่งขณะนั้นหนึ่งในสาเหตุต้องสงสัย ยานอนหลับชนิดนี้ เพราะมีการใช้ยาดังกล่าวอยู่
บ่อยครั้ง
     www.hfocus.org/content/2014/03/6636
เมื่อเด็กผู้หญิงไม่จำ�เป็นต้องสีชมพู โครงการในอังกฤษต้านแบ่งแยกเพศในหนังสือเด็ก
กลุ่มผู้ปกครองในอังกฤษจัดโครงการรณรงค์เล็ทบุ๊คบีบุ๊ค เรียกร้องสำ�นักพิมพ์หนังสือเด็กเลิกใช้ชื่อหรือลักษณะปกแบ่งแยก “เด็ก
ผู้ชาย” และ “เด็กผู้หญิง” หวั่นปิดกั้นความคิดและความชื่นชอบของเด็ก รวมถึงเป็นบ่อเกิดการข่มเหงรังแกในเด็ก
     http://www.prachatai.com/journal/2014/03/52182
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
พล.ท.วลิต โรจนภักดี จ่อนั่งแม่ทัพภาค 4 คนใหม่
คณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลที่มีนายกฯยิ่งลักษณ์นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน ไฟเขียว “พล.ต.วลิต โรจนภักดี” นั่งเก้าอี้แม่ทัพ
ภาคที่ 4 แทน พล.ท.สกล ชื่นตระกูล ที่ขยับไปครองอัตราพลเอกก่อนเกษียณ เผยเป็นการแต่งตั้งตาม “สัญญาใจ” และแก้ปัญหาการเมืองที่กดดัน
กองทัพ ด้านสถานการณ์ในพื้นที่ยังระอุ ประกบยิง “สิบโท” ดับคาถนน แฟนสาวบาดเจ็บ
“ถวิลมา-ภราดรไป”...คำ�ถามถึงนโยบายดับไฟใต้และพูดคุยสันติภาพ
หลายเสียงที่อาจจะเป็นผู้สนับสนุนรัฐบาล หรือเป็นคนกลางๆ แต่ไม่ได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด อาจจะตั้งคำ�ถามว่าคำ�พิพากษาศาล
ปกครองที่ให้คืนตำ�แหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้ นายถวิล เปลี่ยนศรี และให้มีผลย้อนหลังไปถึงปี 2554 นั้น หากเป็นเช่นนี้ต่อ
ไปรัฐบาลก็ย้ายใครไม่ได้เลยกระนั้นหรือ?
บันนังสตาระอุ2วันยิงสามีภรรยา2คู่ อรบ.-หมอตำ�บล-ผู้นำ�ท้องถิ่นโดนทั่ว
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงวิกฤติและมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นรายวัน
ประชาชนทั่วไปและผู้นำ�ท้องถิ่น

โดยเฉพาะเหตุยิงด้วยอาวุธปืน

โดยมีเป้าหมายที่

ไฟใต้เดือน ก.พ.เหตุรุนแรงพุ่ง มีนาฯส่อป่วน “สถาปนาบีอาร์เอ็น”
เปิดสถิติไฟใต้เดือนครบรอบ 1 ปีพูดคุยสันติภาพ เหตุรุนแรงพุ่งสูงขึ้นกว่าเดือน ม.ค. ยอดประชาชนผู้บริสุทธิ์ทั้งที่ต้องสังเวยชีวิตและได้รับ
บาดเจ็บก็เพิ่มขึ้น ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงเตือน มี.ค.ส่อป่วนหนัก เหตุมีวันครบรอบสถาปนาบีอาร์เอ็น

คำ�นึง ชำ�นาญกิจ หญิงแกร่งจากปัตตานีรับรางวัลส่งเสริมสันติภาพ วันสตรีสากล 2557
คำ�นึง ชำ�นาญกิจ อาสาสมัครเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ผู้ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคงจาก
จ.ปัตตานี ผู้ก้าวข้ามประสบการณ์จริงที่เป็นฝันร้ายของชีวิตมายืนได้โดยแข็งแรงในทุกวันนี้ พร้อมทำ�งานช่วยเหลือผู้อื่นเต็มศักยภาพที่เธอตั้งใจ
http://fatonionline.com/index.php/news/detail/2297
มหกรรมทดสอบกอรีระดับภาคใต้และระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน 6-8 มี.ค.57
มหกรรมทดสอบกอรีระดับภาคใต้และระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 9
ประจำ�ปี 2557 6-8 มี.ค.57
http://fatonionline.com/index.php/news/detail/2296
เลขากพฐ.ลงพื้นที่มอบนโยบายดูแลบุคลากรครูชายแดนใต้พร้อมมอบสิทธิพิเศษ
นายอภิชาติ  จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำ�ปี 2557 แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ณ โรงแรม
ซี.เอส. ปัตตานี
http://fatonionline.com/index.php/news/detail/2295
สองเดือนแห่งการชัทดาวน์กรุงเทพฯ: เจ็บนิดๆ น่า เศรษฐกิจไทย
การยุบรวมเวทีชุมนุม กปปส. มาไว้ที่สวนลุมพินีเพียงแห่งเดียว นับเป็นการยุติแคมเปญชัทดาวน์กรุงเทพฯ ไปในเชิงสัญลักษณ์ กิน
ระยะเวลาราวๆ 2 เดือนเศษนับจากช่วงสัปดาห์แรกของมกรามาจนถึงสิ้นเดือนกุมภาที่ผ่านมา
http://fatonionline.com/index.php/news/detail/2293
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กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

http://www.deepsouthwatch.org/

“100 ปีกฎอัยการศึก 10 ปี ณ ปาตานี กับการบังคับให้สูญหายของเสียงเรียกร้อง”
12 มีนาคม 2557 ณ ประชุมอิหม่ามอันนาวาวีย์ ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยอิสลามนานาชาติ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปาฐกถาพิเศษ “ภาระหน้าที่ของมุสลิมต่อความอยุติธรรมในสังคม” โดย ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ  
  “พี่สมชาย ทนายความที่ผมรู้จัก” โดย อาจารย์สุทธิศักดิ์ ดือเระ  
เสวนาหัวข้อ “10 ปี ของเสียงเรียกร้องให้ยกเลิก 10 ปีของการทำ�ลายกระบวนการยุติธรรม”
เสวนา 10 ปี กฎอัยการศึกยุติการละเมิดสิทธิและความรุนแรงได้หรือ?

ขอเชิญร่วมเรียนรู้และทวงถามความจริงและความยุติธรรม ครบรอบการอุ้มหาย ๑๐ ปี “สมชาย นีละไพจิตร”
จัดโดย มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพร่วมกับคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล วันพุธที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธ์ทิพย์ อาคารประชาธิปก-รำ�ไพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมเสวนา ชมนิทรรศการ และร่วมเป็นเกียรติในงานประกาศรางวัลผู้มีผลงานโดดเด่นด้านสิทธิมนุษยชน ของกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร
ในโอกาส ๑ ทศวรรษ ทนายสมชาย นีละไพจิตร สูญหายโดยถูกบังคับ

เสวนาวิชาการความร่วมมือด้านสันติศึกษา กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น 3
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
หัวข้องานวิจัยเรื่อง “67 ปี คำ�ร้องขอ / ข้อเรียกร้อง หะยีสุหลง (และพรรคพวก) เดินทางไปถึงไหนแล้ว และ กีตาบ “เรื่องแสงแห่งสันติ”
ของ “กบฎแห่งสยามหรือวีระบุรุษสันติวิธีแห่งปาตานี” บอกกล่าวอดีตไว้อย่างไร” โดย อาจารย์โชคชัย วงษ์ตานี
หัวข้องานวิจัยเรื่อง “พัฒนาการและจังหวะก้าวขององค์กรประชาสังคมในจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล”
โดย ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และนายอุสมาน หวังสนิ
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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