ฉบับที่ 39 วันที่ 14 เมษายน 2557
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj

เผยเขื่อนบางลางยังกักน้ำ�แก้ภัยแล้งถึงสิ้นเดือนเมษา57

ชลประทานปัตตานี เผยเขื่อนบางลางกักเก็บน้ำ�แก้ภัยแล้ง
ไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน โดยกักเก็บน้ำ�มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ส่วน
ปัญหาน้ำ�เค็มรุกไม่กระทบมากนัก นายมาโนชย์ โภชน์สมบูรณ์ เจ้า
หน้าที่จัดสรรน้ำ�เขื่อนบางลาง สำ�นักงานชลประทานจังหวัดปัตตานี
เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางเขื่อนบางลาง จ.ยะลา ซึ่งกันแม่น้ำ�ปัตตานีจะ
ยังกักเก็บเพื่อรองรับการขาดแคลนน้ำ�ในหน้าแล้งไปจนถึงปลายเดือน
เมษายนนี้ โดยในปีนี้มีการกักเก็บน้ำ�ในเขื่อนบางลางเพื่อรองรับการ
ขาดแคลนน้ำ�ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เกษตร พื้นที่เลี้ยงสัตว์และสัตว์น้ำ�มาก
ถึง 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งมากกว่าการกักเก็บน้ำ�ทุกปีที่ผ่านมา
ที่มีการกักเก็บน้ำ�รองรับหน้าแล้งเพียง 600-700 ล้านลูกบาศก์เมตร
และมีการระบายน้ำ�เข้าสู่ประตูน้ำ�อยู่ที่ 27.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เนื่องจากคาดการณ์ว่าปีนี้จะแล้งนาน โดยมีพื้นที่รับน้ำ�กว่า 60,000 ไร่
www.deepsouthwatch.org/dsj/5566
‘ธุรกิจชุมชนยะหริ่ง’ก้าวไกล ผลิตเอนิเมชั่นกระตุ้นเด็กใส่ใจพัฒนา
ท้องถิ่น ‘STEP’ หนุน
‘ศูนย์ธุรกิจชุมชนยะหริ่ง’ก้าวไกล ผลิตการ์ตูนเอนิเมชั่น ‘สื่อ
ธุรกิจชุมชนแบบใหม่’ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมาร่วมพัฒนาท้อง
ถิ่น ‘STEP Project’ สนับสนุนธุรกิจชุมชนขยายตลาดถึงระดับอาเซียน
www.deepsouthwatch.org/dsj/5578

รถยนต์ที่คนร้ายประกอบเป็นระเบิดคาร์บอมบ์ เป็นรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ
มาสด้า รุ่นBT50 ตอนเดียว สีบรอนซ์เงิน ปล้นมาจากบ่อกุ้ง ในพื้นที่
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ช่วงธันวาคมที่ผ่านมา
www.deepsouthwatch.org/dsj/5563

ศอ.บต.จั บ มื อ เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพยึ ด ตาดี ก าเป็ น ศู น ย์ ก ลางดู แ ลเด็ ก
ชายแดนใต้
รับรอง 58 ส.ว.ใหม่ เปิดภูมิหลัง 5 ผู้แทนสภาสูง อีกหนึ่งความหวัง
ศอ.บต.จับมือเครือข่ายบริการสุขภาพ สำ�นักงานหลักประกัน
ดับไฟใต้ ได้ไหม?
สุขภาพ ท้องถิ่น องค์กรศาสนา สมาพันธ์ครูผู้สอนตาดีกา ดูแลสุขภาพ
รับรอง 58 ส.ว.ใหม่ เปิดภูมิหลัง 5 ผู้แทนสภาสูง นายแพทย์ เด็กชายแดนภาคใต้ผ่านโรงเรียนตาดีกา
สมหวัง อภิชัยรักษ์, อับดุลอายี สาแม็ง, นิมันซูร จิยี่งอ, อนุมัติ อาหมัด,
www.deepsouthwatch.org/dsj/5572
อิบรอเหม อาดำ�  อ่านประวัติ บทบาทและผลงาน พบแต่ละคนผลงาน
ความสำ�คัญของการตักเตือนซึ่งกันและกัน
ไม่ธรรมดา น่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวังดับไฟใต้? ท่ามกลางความไม่
โดย ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา
แน่นอนทางการเมือง และกระบวนการสันติภาพที่ยังเดินหน้าต่อไม่ได้
ประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
www.deepsouthwatch.org/dsj/5569
ในฐานะที่เป็นมุสลิมและเป็นตัวแทนของศาสนาอิสลาม
บึ้มต่อเนื่องเผาเมืองยะลาวันที่ 2 อีก 3 ลูก ด้านผู้ว่ายะลาเข้าเยี่ยม ในสภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ข้าพเจ้า จึงใคร่ขอเชิญชวน
ให้เราท่านทั้งหลายได้รับฟังคำ�แนะนำ�บางประการจากอิสลาม ที่ว่า
เหยื่อพร้อมกับมอบเงินเยียวยา
เกิดเหตุวางระเบิดต่อเนื่องวันที่ 2 อีก 3 ลูกในเมืองยะลา ด้าน ด้วยการตักเตือนซึ่งกันและกัน อันเป็นสิ่งที่อิสลามให้ความสำ�คัญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานเยี่ยวยา เข้าเยี่ยมและมอบเงิน อย่างยิ่ง และมองว่าการเตือนกันด้วยความจริงใจนั้นเป็นหัวใจหลัก
เยียวยาแก่ผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ จากเหตุระเบิดเมืองยะลา ผู้การ ของคำ�สอนในศาสนา
http://www.deepsouthwatch.org/node/5583
ยะลาเผยคนร้ายใช้โทรทัศน์ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น ฮีโร่ จุดชนวนระเบิด ส่วน
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รวมลิงก์เพือ่ ทบทวน ทุกอย่างมีให้อา่ นอยูท่ น่ี ่ี

รวมลิงค์แถลงการณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานี        http://www.deepsouthwatch.org/node/4873
รวมแถลงการณ์กรณีความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ “เป้าหมายอ่อน” ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557        http://www.deepsouthwatch.org/node/5280
รวมคำ�แถลงเกีย่ วกับ “คำ�เตือน” และ “ทางออก” กรณีความขัดแย้งทีก่ รุงเทพฯ        http://www.deepsouthwatch.org/node/5011
เปิดผลโพลล์ชายแดนใต้รอบสอง หนุนการพูดคุยสันติภาพเพิม่ ขึน้          http://www.deepsouthwatch.org/node/4397
ผลการสำ�รวจความคิดเห็น “สันติภาพทีป่ ระชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอ้ งการในอนาคต”       http://www.deepsouthwatch.org/node/4951
บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
เส้นทางของกระบวนการสันติภาพ (2): เปิดฉากการพูดคุยที่ KL
บล็อก: Rungrawee
http://deepsouthwatch.org/node/5559
รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ The Nation และ สำ�นักข่าว AP และปัจจุบันเป็นนักวิจัยที่ติดตามสถานการณ์
ภาคใต้ที่ใกล้ชิดคนหนึ่ง ได้เล่าความเป็นมาของเส้นทางกระบวนการสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นตอนที่ 2 เธอฉายภาพให้เห็น
ถึงเบื้องหลังฉากการพูดคุยสันติภาพที่กัวลาลัมเปอร์ โดยระบุว่า การพูดคุยที่กัวลาลัมเปอร์นั้นเริ่มต้นจากการขึ้นมาดำ�รงตำ�แหน่งของนายก
รัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีพ.ศ.2554 โดยมีอดีตนายกทักษิณ ชินวัตรอยู่เบื้องหลัง ส่วนตัวแทนของรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ต่างก็เป็นคนที่ใกล้ชิด
กับทักษิณซึ่งถูกวางและโยกย้ายตำ�แหน่งเข้ามา รายงานชิ้นนี้ยังเป็นการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดข้อตกลง 5 ข้อ อย่างน่าสนใจ ตั้งแต่นโยบาย
ที่เอื้อให้เกิดการคุยกัน การใช้เรียกตัวแทนว่า “Party A และParty B” ที่ทำ�ให้สามารถเปิดช่องให้กลุ่มอื่น ๆ เข้าร่วมเพิ่มได้ ส่วนข้อตกลงให้
พูดคุยภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญก็สร้างความไม่พอใจกับกลุ่มคนที่ต้องการเอกราชจนเกิดการต่อต้าน ประเด็นสุดท้ายเธอได้ระบุถึงตัวแทน
ของParty A และ Party B ว่าประกอบด้วยใครบ้าง ข้อสรุปตอนท้ายเธอบอกว่า แม้ว่าการพูดอย่างเป็นทางการครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่
หนทางก็ยังอีกยาวไกล...
การสร้างสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม (ตอน 2): ทบทวนความรู้
บล็อก : Islam and Peace...
http://www.deepsouthwatch.org/node/5565
สุชาติ เศรษฐมาลินี สถาบันศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ ได้นำ�บทความ ทบทวนวรรณกรรมด้าน
สันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม บทความชิ้นนี้ได้แยกกลุ่มนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับสงครามและสันติภาพ โดยแยกเป็นสามกลุ่มตั้งแต่นัก
วิชาการที่มองอิสลามแบบสุดโต่งคือ กลุ่มที่ศึกษาเกี่ยวกับสงครามและการญีฮาด มองว่าศาสนาอิสลามคือ ศาสนาแห่งสงคราม กลุ่มที่สอง
ศึกษาเกี่ยวกับสงครามและสันติภาพ ซึ่งมองว่า ศาสนาอิสลามสามารถใช้ความรุนแรงแต่อยู่ภายใต้บริบทที่จำ�กัด และสุดท้ายคือ นักวิชาการที่
ศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม เป็นกลุ่มที่มองพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่รักสันติภาพ กลุ่มนี้มีการวิเคราะห์และ
ตีความให้ทันสมัยกับปัจจุบัน อย่างไรก็ตามทั้งสามกลุ่มต่างก็ยกหลักฐานและเหตุผลจากฮะดีษและอัลกุรอาน
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
ไทยพุทธที่ชายแดนภาคใต้ (ตอนจบ) : การรวมตัวที่เพิ่งเริ่ม
ตอนนี้จะเป็นการให้ภาพการเริ่มต้นรวมตัวกันอย่างเป็นระบบของชาวไทยพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่เหลือน้อยลงทุกวันๆ
เป็นตอนสืบเนื่องจากตอนแรกซึ่งการสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้คนใช้ชีวิตได้ปลอดภัยขึ้น เสี่ยงกับการออกนอกพื้นที่น้อยลง และ
ยังสามารถเชื่อมโยงกับชุมชนมุสลิมที่อยู่โดนรอบได้อย่างดี   
http://www.prachatai.com/journal/2014/04/52624
ร้องผู้ดูแลเว็บเร่งตรวจสอบระบบ หลังพบบั๊ก
12 เม.ย.2557 กรณีพบบั๊กร้ายแรง ชื่อ Heartbleed ใน OpenSSL (ระบบที่ใช้เข้ารหัสเพื่อส่งข้อมูลในเน็ต) เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเว็บไซต์
หลายแห่ง เช่น เฟซบุ๊ก ยาฮู จีเมล ได้แจ้งเตือนผู้ใช้ให้เปลี่ยนรหัสผ่าน เนื่องจากเว็บหลายแห่งใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ OpenSSL องค์กรวิชาชีพ 4
แห่งได้แก่ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) และ
ACIS Professional Center โดย ACIS Cyber LAB ร่วมออกแถลงการณ์โดยเรียกร้องให้ผู้ดูแลเว็บและผู้ดูแลระบบที่มีการใช้งาน SSL ภายใน
เว็บไซต์ของตนเอง เช่น เว็บธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ เว็บขายสินค้าออนไลน์ เร่งตรวจสอบแก้ไขปัญหาโดยเร็ว
http://www.prachatai.com/journal/2014/04/52710
ผู้หญิงในประวัติศาสตร์: แพทย์หญิงคนแรกของอินเดีย
Anandibai Joshi หรือ ‘ยะมุนา’ จากอินเดียเป็นหนึ่งในสตรีกลุ่มแรกที่มีโอกาสเข้าศึกษาในวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์สำ�หรับสตรีแห่ง
แรกของโลก ยะมุนาเป็นชาวฮินดู เกิดเมื่อ 31 มีนาคม 1865 ในเมืองเล็กๆชื่อ Kalyan ใกล้กับเมืองมุมไบ ครอบครัวดั้งเดิมของเธอเคยร่ำ�รวย
เป็นเจ้าที่ดิน แต่ต่อมาฐานะตกต่ำ�ลง ยะมุนาแต่งงานเมื่อายุเก้าปี กับพ่อหม้ายวัย 20 ปี หลังแต่งงานเธอเปลี่ยนมาใช้ชื่อ Anandi Jochi
http://www.prachatai.com/journal/2014/04/52674
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
โชคชัย วงษ์ตานี...ไฟใต้ผ่าน 10 ปี แนะ “รัฐ-ขบวนการ” ทบทวน-หาทางออก
“ไม่มีสงครามหรือความขัดแย้งใดที่เกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายเดียว” เป็นการตั้งประเด็นที่น่าสนใจยิ่งของ โชคชัย วงษ์ตานี
อาจารย์ประจำ�สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.หาดใหญ่) ที่ให้สัมภาษณ์พิเศษ “ทีมข่าวอิศรา” ใน
วาระ 10 ปีไฟใต้
ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง 5 แนวร่วมเบอร์ซาตู บุกค้นสายบุรีรับสงกรานต์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนยกฟ้อง 5 แนวร่วมเบอร์ซาตู กลุ่มบีอาร์เอ็น โคออร์ดิเนต ชี้ไม่มีหลักฐานมัดคดียิงตำ�รวจดับเมื่อปลายปี 47
รวมทั้งการกระทำ�ผิดอื่นที่อ้างวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งแยกดินแดน ด้านหน่วยงานความมั่นคงถือฤกษ์สงกรานต์บุกค้นสายบุรี รวบ 2 ผู้ต้องสงสัย
พร้อมอาวุธปืนเพียบ
10ปีไฟใต้งบเยียวยา5พันล้าน ชดเชยทรัพย์สิน-ธุรกิจ900ล้าน
หลังเกิดเหตุรุนแรงครั้งใหญ่กลางเมืองยะลา จากการก่อเหตุระเบิดอย่างน้อย 7 จุดระหว่างวันที่ 6-7 เม.ย.ที่ผ่านมานั้น ประเด็นสำ�คัญ
ที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจและเร่งรัด คือ การให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งด้านชีวิตและร่างกาย หรือด้านทรัพย์สินที่เสียหาย
จากความรุนแรง
ได้เวลาดูแลตัวเอง? บช.ก.ออกคู่มือ “อยู่อย่างไรให้ปลอดภัยที่ชายแดนใต้”
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงนี้กลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง หลังจากเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่กลางเมือง
ยะลา และเหตุฆ่าสังหารแบบสะเทือนขวัญติดๆ กันหลายกรณี เช่น กราดยิงชาวบ้านขณะกำ�ลังตักบาตรที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี หรือฆ่าตัดคอผู้
ช่วยผู้ใหญ่บ้านหญิงเสียชีวิตพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง ขณะเดินทางกลับจากประชุมที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เป็นต้น
นายกฯไม่สบายใจใต้มีระเบิด “ภราดร”สงสัยโยงบิ๊กทหารวิจารณ์โต๊ะพูดคุย
นายกฯไม่สบายใจชายแดนใต้ป่วนหนัก สั่ง “ประชา-ยุทธศักดิ์” บินด่วนลงพื้นที่ยะลา ดูแลเรื่องเยียวยาและปรับยุทธศาสตร์การ
ทำ�งาน เลขาฯสมช.แจงเหตุรุนแรงเป็นไปตามวงรอบวันสำ�คัญของขบวนการ รวมถึงช่วงเปลี่ยนผ่านแม่ทัพ อ้างบิ๊กทหารวิจารณ์โต๊ะพูดคุย
สันติภาพหนัก อาจทำ�ให้ฝ่ายขบวนการไม่พอใจ ขณะที่ตำ�รวจยะลาได้ภาพ 4 มือบึ้มจากกล้องวงจรปิด
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กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

http://www.deepsouthwatch.org/

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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