ฉบับที่ 35 วันที่ 17 มีนาคม 2557
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj

“100 ปี กฎอัยการศึก 10 ปี ณ ปาตานี” ถึงเวลาประชาชน
ร่วมรณรงค์ยกเลิกกฎหมายพิเศษ
ศูนย์ทนายความมุสลิมจัดงาน 100 ปี กฎอัยการศึก
10 ปี ณ ปาตานี ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่จำ�นวน
มาก มีการสะท้อนชีวิตทนายความสมชาย นิละไพรจิตร อดีต
ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมที่ทำ�งานเพื่อความยุติธรรม
แก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ พร้อมล่า50,000 รายชื่อร่วม
ยกเลิกกฎหมายพิเศษ ส่วนเวทีเสวนามีการเรียกร้องยกเลิก
พ.ร.ก.และสร้างเครือข่ายร่วมรณรงค์ยืนยันประชาชนดูแลตัว
เองได้
     www.deepsouthwatch.org/dsj/5471
ชาวปาตานีละหมาดฮายัตเพื่อขอพรให้ทีมค้นหาเจอเครื่องบิน MH 370
มัสยิดกลางปัตตานีละหมาดฮายัตเพื่ออัลลอฮได้ชี้จุดที่เครื่อง
บิน MH 370 ตกโดยมีประชาชนปาตานีร่วมละหมาดกว่า 200 คน รวม
ทั้งกงสุลมาเลเซียประจำ�สงขลา นอกจากนี้ประชาชนได้เขียนข้อความ
เพื่อส่งกำ�ลังใจแก่เจ้าหน้าที่นานาชาติที่กำ�ลังค้นหาเครื่องบินรวมถึงส่ง
แรงใจแก่บรรดาญาติพี่น้องของผู้โดยสาร
     www.deepsouthwatch.org/dsj/5476

ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเด็กเพื่อขยายประเด็นให้มีความ
ชัดเจนในสาธารณะ นพ.พลเดชเผยออกแบบสร้างคู่มือการดูแลเด็ก
สำ�หรับองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จแล้ว พร้อมดำ�เนินปฏิบัติ
การคุ้มครองเด็กจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้
     www.deepsouthwatch.org/dsj/5474
รายงานข่าวเจาะ “เส้นทางของกระบวนการสันติภาพ” (5) ก้าวต่อ
ไปของกระบวนการสันติภาพ
รายงานข่าวเจาะชุด “เส้นทางของกระบวนการสันติภาพ”
โดยรุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช ตอนที่ 5 กล่าวถึงแนวโน้มของกระบวนการ
สันติภาพเมื่อBRN มีการสื่อสารกับมวลชนผ่านสื่อออนไลน์ และต้องการ
ให้ไทยยอมรับ “สิทธิความเป็นเจ้าของ” เหนือดินแดนปาตานีอันแสดง
ให้เห็นว่าการพูดคุยน่าจะเป็นวิธีที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับและสามารถเดิน
หน้าได้
     www.deepsouthwatch.org/dsj/5473

กพต.ตั้งกองทุนสนับสนุนเหยื่อไฟใต้ ปี 2557 พร้อมเร่งแก้ปัญหา
ที่ดินอุทยานบูโด-สุไหงปาดี
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (กพต.)” ประชุมที่ ศอ.บต. มีมติให้ตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้
รั บ ผลกระทบและเร่ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาที่ เ กี่ ย วกั บ ที่ ดิ น และ
ทรัพย์สินจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ร่วมถึงเร่งแก้ปัญหาการ
ออกหนังสื่อแสดงสิทธิในที่ดินนอกเขตอุทนายแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี
จ.นราธิวาส
     www.deepsouthwatch.org/dsj/5475
เครือข่ายผู้หญิงชายแดนใต้เรียกร้องปกป้องเด็กและสตรีจากความรุนแรง
เครื อ ข่ า ยผู้ ห ญิ ง ยุ ติ ค วามรุ น แรงแสวงหาสั น ติ ภ าพจั ง หวั ด
LDI ร่วม UNICEF จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคุ้มครองเด็กในพื้นที่ ชายแดนภาคใต้ร่วมกับเครือข่ายจัดเวทีสาธารณ เพื่อเปิดพื้นที่แก่สตรี
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยเฉพาะปัญหา
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ร่วมกับยูนิเซฟจัดการ ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ด้านอดีต ผอ.ศูนย์สุขภาพจิต เผย 10 ปี ไฟ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคุ้มครองเด็ก : สถานการณ์และบทบาท ใต้ สตรีเสียชีวิต 431 คน เจ็บ 1,651 และมีเด็กกำ�พร้าประมาณ 3,000 กว่าคน
หน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ร่วมให้ความรู้      www.deepsouthwatch.org/dsj/5461
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ประกบยิงครูมายอขณะขับขี่จักรยานยนต์แล้วราดน้ำ�มันจุดไฟเผา
คนร้ายยิงครูโรงเรียนชุมชนบ้านตะบิงติงงี อ.มายอ บริเวณถนนสาย
ทุ่งยางแดง-มายอ ปัตตานี ขณะเดินทางไปโรงเรียนโดยลำ�พังแล้วราด
น้ำ�มันจุดไฟเผา ด้านโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ประณามผู้ก่อเหตุมีความสุด
โต่งทั้งแนวความคิดและการกระทำ� ตรงข้ามกับแนวทางศาสดา
     www.deepsouthwatch.org/dsj/5472

ดอกไม้กลางไฟใต้ : ความงดงามท่ามกลางเปลวเพลิง
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ณ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
(มิวเซียมสยาม) ทางองค์การอ๊อกแฟมและภาคีพันธมิตรเชิดชูเกียรติ
ผู้นำ�สตรีจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบรางวัล “สตรีต้นแบบ”
จำ�นวน 10 คน เนื่องในวันสตรีสากล 2557
     www.deepsouthwatch.org/dsj/5460

รายงานข่าวเจาะ “เส้นทางของกระบวนการสันติภาพ” (4) ตอนที่ 2 ฝ่ายไทยตั้งท่าเดินหน้าการพูดคุย
รายงานข่าวเจาะชุด “เส้นทางของกระบวนการสันติภาพ” โดยรุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช ตอนที่ 4.2 เป็นเรื่องของสถานการณ์การพูดคุย
สันติภาพที่ต้องเลื่อนออกไปอันเนื่องจากสถานการณ์การเมืองในกรุงเทพและความรุนแรงที่ปะทุอีกครั้งพร้อมๆ กับการยืนยันของฝ่ายมาเลเซียที่
กล่าวว่าการพูดคุยยังไม่ได้ล้มเลิก
     www.deepsouthwatch.org/dsj/5452
บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
100 ปี กฎอัยการศึกในราชอาณาจักรไทย และการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 35 ครั้งในภาคใต้: ความซ้ำ�ซ้อนที่นำ�ไปสู่วิกฤตศรัทธาต่อ
อำ�นาจรัฐ
โดย Sukkriyah        http://www.deepsouthwatch.org/node/5462
‘ซุกกรียะห์ บาเหะ’ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสันติศึกษา มอ.หาดใหญ่ สรุปภาพให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งรวมถึงกฎอัยการศึกที่ประกาศต่อเนื่องเข้าปีที่ 10 และ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ประกาศต่อเนื่องเป็นครั้งที 35 แล้วนั้นจะเป็น
แนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกทางมากน้อยเพียงใด เธอยังสรุปผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายหลายด้านอย่างครอบคลุมและเรียกร้องให้มี
การประเมินการบังคับใช้กฎหมายหรือ “ยา” ที่ใช้รักษาโรงตัวนี้อย่างตรงไปตรงมา
ย้อนอ่านบทสัมภาษณ์พิเศษ: อดีตผู้นำ�แยกดินแดน & นักยุทธศาสตร์กองทัพไทย #dsb v.3
โดย deepsouth bookazine        http://www.deepsouthwatch.org/node/5469
บทสัมภาษณ์เก่าที่ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน 2551 โดย ‘ดีพเซ้าท์ บุ๊คกาซีน’ สิ่งพิมพ์ของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาค
ใต้ ได้รับการนำ�เสนออีกครั้งในเวอร์ชั่นออนไลน์ การสัมภาษณ์ “นักคิด” ของคู่ขัดแย้งสองฝ่าย คือ ฝ่ายแรก เป็นอดีตแกนนำ�คนสำ�คัญของ
ขบวนการเคลื่อนไหวปาตานีองค์กรหนึ่ง และอีกฝ่ายคือนักยุทธศาสตร์ที่ขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งในฝ่ายนโยบายและแผนของกระทรวงกลาโหม
แม้จะเป็นบทสัมภาษณ์ที่นานมาแล้ว แต่ก็สะท้อนให้เห็นร่อรอยทางยุทธศาสตร์ที่ควรต้องได้รับการพิจารณาอยู่ในปัจจุบัน

http://www.psu10725.com/joomla/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1
เผย 5 ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สว.ปัตตานี เป็นทั้งแพทย์ นักการศึกษาอิสลาม ทหาร และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด
พบตัวเด็กหญิงที่ประกาศตามหาทางเฟสบุ๊คแล้ว หลังหายตัวออกจากบ้านเกือบสัปดาห์ “พ่อ” เผย มีญาติโทรศัพท์มาแจ้งว่าอยู่หลังที่
ว่าการอำ�เภอรามันในสภาพมึนงง
นักวิชาการ นักศึกษาภาควิชาจิตวิทยาฯ คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จับมือเครือข่ายนักจิตวิทยาประณามผู้กระทำ�ความรุนแรงต่อ
เด็กจากเหตุการณ์ ความรุนแรงทางการเมืองและเรียกร้องเจ้าหน้าที่รัฐเร่งหาตัวผู้กระทำ�ความผิด รับโทษทางกฎหมาย
ผลการแข่งขันการทดสอบกอรีระดับประเทศในงานมหกรรมทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 9 ประจำ�ปีนี้
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ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
ฆ่าเผาครูสาวที่มายอ “บุญสม”โวยรัฐบาลเฉยชา
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง เมื่อเกิดเหตุยิงและเผาศพซ้ำ�  โดยเหยื่อคือครูสตรีในพื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี  
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 09.00 น.วันศุกร์ที่ 14 มี.ค.57 ขณะที่ ครูศิริพร ศรีชัย อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/1 ถนนเทศบาล
5 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา กำ�ลังขี่รถจักรยานยนต์เพียงลำ�พัง เพื่อไปสอนหนังสือที่โรงเรียนชุมชนบ้านตะบิงตีงี เมื่อเดินทางถึงบ้านเจาะบาแน หมู่
6 ต.ลุโบยิไร ได้มีคนร้าย 2 คนขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบ เมื่อสบโอกาสคนที่นั่งซ้อนท้ายได้ชักอาวุธปืนพกสั้นยิงใส่ครูศิริพรจนเสียชีวิต จากนั้น
คนร้ายได้ราดน้ำ�มันที่ศพและจุดไฟเผาซ้ำ�
“คำ�นึง ชำ�นาญกิจ” สตรีดีเด่นส่งเสริมสันติภาพ จาก “เหยื่อ” สู่ “ผู้ช่วยเหลือ” ที่ชายแดนใต้
วันสตรีสากล 8 มี.ค.ปีนี้ มีสตรีจากชายแดนใต้ได้รับรางวัลจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆ หลายคน แต่ที่เป็นจุดสนใจมากที่สุด
เพราะเป็นสตรีจากพื้นที่ขัดแย้ง ย่อมหนีไม่พ้นรางวัล “สตรีดีเด่นด้านส่งเสริมสันติภาพ” ที่สำ�นักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้คัดเลือก
10 ปีทนายสมชาย...ยูเอ็นจี้ไทยเร่งสางคดี
คณะทำ�งานด้านสิทธิมนุษยชนของยูเอ็น ออกแถลงการณ์จี้รัฐบาลไทยเร่งสางคดี “ทนายสมชาย” หลังผ่านมา 10 ปียังหาตัวคนผิดไม่ได้
หวั่นเจ้าหน้าที่ยุติสอบสวน ย้ำ�ไม่ใช่แค่เยียวยาแล้วจบ นักกฎหมายย้อนอดีตเมืองไทย “อุ้มฆ่า-อุ้มหาย” เพียบในเหตุการณ์ขัดแย้งทางการเมือง ด้าน
คณะทำ�งานนักนิติศาสตร์สากลจี้รัฐให้สัตยาบันอนุสัญญาต่อต้านการอุ้ม “อังคณา” ลุ้นศาลฎีกาไขความจริงให้ปรากฏ
ชำ�แหละ 3 ยุค “อุ้มฆ่า-อุ้มหาย” มูลเหตุ “การเมือง-ไฟใต้-เห็นต่าง”
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ไอซีเจ) และกองทุนรางวัลสมชาย นีละไพจิตร ร่วมกันจัดงาน “10 ปี
ทนายสมชาย นีละไพจิตร สูญหายโดยถูกบังคับ” มีการนำ�เสนองานวิจัยเรื่อง “คำ�สาปของความคลุมเครือ: การบังคับให้สูญหายในฐานะนวัตกรรม
ความรุนแรงทางการเมือง” ซึ่งอธิบายปรากฏการณ์ “อุ้มฆ่า-อุ้มหาย” ในประเทศไทยอย่างน่าสนใจ
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
#WithSyria นักกิจกรรมรณรงค์ทั่วโลกรำ�ลึก 3 ปีเหตุรุนแรงในซีเรีย
15 มี.ค. 2557 ครบรอบปีที่ 3 เหตุการณ์ความรุนแรงในซีเรีย มีประชาชนทั่วโลกทั้งในรัสเซีย จีน สหรัฐฯ บางประเทศในแอฟริกา
และหลายประเทศในยุโรปได้ชุมนุมจุดเทียนเพื่อรำ�ลึกถึงเหตุการณ์ รวมถึงมีการปล่อยบอลลูนสีแดงซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากภาพวาด “เด็ก
หญิงลูกโป่งสีแดง” ของ “แบงค์ซี” ศิลปินกราฟิตี้ผู้ดัดแปลงผลงานเดิมให้สื่อถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ในซีเรีย  
     http://www.prachatai.com/journal/2014/03/52292
ปลดล็อคปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก...กระจายอำ�นาจทางการศึกษา...คืนโรงเรียนให้ชุมชน
ข้อสรุปจาก เวทีระดมความเห็นเพื่อขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา : เวทีเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ./ โรงเรียนชุมชน เมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2557 เสนอกระจายอำ�นาจการศึกษา ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ปฎิรูปหลักสูตร ตัวชี้วัด การประเมินผล การบริหาร ข้อ
บังคับการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณ  
     http://www.prachatai.com/journal/2014/03/52294
‘อัยการสูงสุด-ศาลปกครอง’ ยันไม่ร่วมแถลงหาทางออกประเทศ
“อัยการสูงสุด” เเสดงจุดยืน ไม่ขอเป็นตัวกลางเจรจาหาทางออกประเทศ ชี้เป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมาย ไม่สามารถต่อรองกับฝ่ายใด
ได้ ด้าน “ศาลปกครอง” ระบุเป็นองค์กรตุลาการไม่สามารถแก้ไขหรือชี้นำ�โดยปราศจากการมีผู้เสนอข้อพิพาทมายังศาลก่อนได้  
     http://www.prachatai.com/journal/2014/03/52285
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กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

http://www.deepsouthwatch.org/

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

กำ�หนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โทษประหารชีวิตและความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้”

เวลา 09.45-16.30 น. ณ ห้องประชุม VIP มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
จัดโดย สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน(สสส.)และศูนย์ทนายความมุสลิม สนับสนุนโดย สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำ�ประเทศไทย
บรรยายพิเศษ “หน้าที่ของทนายในการทำ�คดีที่มีโทษประหารชีวิต”
โดย M Ravi ทนายความและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน จากประเทศสิงคโปร์
สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยทนายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ ประธานศูนย์ทนายความมุสลิม
นำ�เสนอกรณีศึกษาคดีโทษประหารชีวิต 4 กรณี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย อนุกูล อาแวปูเตะ อูเซ็ง ดอเล๊าะ กมลศักด์ ลีวาเมาะ
วันศุกร์ที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗

กำ�หนดการ “ประกาศเจตนารมณ์ร่วมผลักดันร่างกฎหมายจังหวัดปกครองตนเอง
สู่เส้นทางปฏิรูปการกระจายอำ�นาจของประเทศไทย”

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
เปิดเวที - ความเป็นมาของการร่างพระราชบัญญัติการบริหารจังหวัดปกครองตนเอง  พ.ศ. ....
โดย ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนต
ประธานกรรมการพิจารณาและปรับปรงกฎหมายด้านการกระจายอำ�นาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน
เครือข่ายประชาชนขับเคลื่อนเพื่อจังหวัดปกครองตนเอง ประกาศเจตนารมณ์ผลักดันร่าง
กฎหมายจังหวัดปกครองตนเองเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย (UIA) ร่วมงาน
IIUM Meet & Greet Reunion 2014 ภายใต้ประเด็นหัวข้อ “Serving our Nations”
ในวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557 ณ ร้านอาหารโซเฟีย รามคำ�แหง กรุงเทพฯ
โดยในงานจะมีการปาฐกถา เสวนา และกิจกรรมต่างๆ สำ�รองที่นั่งได้ที่คุณ นูไรดา สะมะแอ
อีเมล์ nuraidamba@gmail.com โทร.0 863 504 149 หรือที่facebook/iium.alumni.bangkok.network
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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