ฉบับที่ 40 วันที่ 21 เมษายน 2557
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj

ยิงชาวบ้านบันนังสตาดับ 3 รวมเด็ก 2 ขวบ ส่วนเด็ก
12 ปีสาหัส

ประกบยิงชาวบ้านนังสตาเสียชีวิต 3 ราย เด็ก 2 ขวบดับ ส่วน
เด็กอายุ 12 ปีเจ็บสาหัส คนร้ายยิงชาวบ้านทุ่งยางแดง เสียชีวิตอีกหนึ่ง
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 เวลา 16.00 น. เกิดเหตุคนร้าย 2 คนใช้
อาวุธปืนพกขนาด 9 มม. ประกบยิงชาวบ้านเสียชีวิต 3 ราย ในจำ�นวน
นี้มีเด็กอายุ 2 ขวบด้วย และมีผู้บาดเจ็บ 1 ราย เหตุเกิดถนนสาย 410
หน้าโรงงานวีระไม้ยาง บ้านเงาะกาโป หมู่ที่ 3 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา
จ.ยะลา ผู้เสียชีวิตได้แก่ 1.นายดอรอแม ดอรอเซะ อายุ 54 ปี 2.นางอา
ลีเสาะ เฮงดาดา อายุ 49 ปี ภรรยานายดอรอแม 3.ด.ญ.นูรอีมาน ดอรอ
เซะ อายุ 2 ปี ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส คือด.ช.สุไลมาน ขอสวัสดิ์ อายุ
12 ปี
www.deepsouthwatch.org/dsj/5613
รับผู้ต้องหาตามมาตรา21รายที่5 ในรอบ6ปี – ยกฟ้องอดีตผู้นำ�นัก
ศึกษาม.อ.คดีไฟใต้
ฉก.สงขลารับรายงานตัวผู้ต้องหาคดีโจมตีฐานชุดพัฒนาสันติ
42 เข้าอบรมตามมาตรา21ของพ.ร.บ.ความมั่นคง เผยเป็นรายที่ 5 ใน
รอบ 6 ปี ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง “5สมาชิกเบอร์ซาตู” อดีตผู้นำ�นักศึกษา
ม.อ.ปัตตานี คดียิงตำ�รวจดับ
www.deepsouthwatch.org/dsj/5584

อนาคตสันติภาพ ของเหยื่อคาร์บอมบ์ยะลา
เสียงจากเหยื่อคาร์บอมบ์ยะลาช่วงก่อนสงกรานต์ กลุ่มธุรกิจ
สำ�คัญแต่ได้รับผลกระทบซ้ำ�ซากกับความหวังยังทำ�ธุรกิจในพื้นที่ต่อไป
อีกรายชี้มุมมองอนาคตสันติภาพอยู่ที่ประชาชนทุกส่วนต้องคุยกัน
www.deepsouthwatch.org/dsj/5596

สรุปวันเดียว 5 เหตุตาย5 ยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกลางตลาดนัด ที่
บันนังสตายิงพ่อตายพร้อมลูกอายุ6ปี
สมาพันธ์อิสลาม15 จังหวัดใต้แถลงจี้อุทธรณ์คดีอุ้มนายอัลรูไวลี นัก
สรุปเหตุรุนแรงวันเดียวมี 5 เหตุการณ์ ยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ธุรกิจซาอุฯ
กลางตลาดนัด วางระเบิดตำ�รวจสุไหงปาดี ที่เหลือเป็นเหตุยิงชาวบ้าน
สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด 15 จังหวัดภาค ตายรวม 5 โดยที่บันนังสตามีเหตุยิงชาวบ้านที่มีหมายจับ ตายพร้อม
ใต้ ร่วมแถลงการณ์ขอให้อุทธรณ์คำ�ตัดสินของศาลอาญาในกรณีคดีอุ้ม ลูกชายอายุ 6 ขวบ
ฆ่านายอัลรูไวลี นักธุรกิจชาวซาอุดีอาระเบีย
www.deepsouthwatch.org/dsj/5599
www.deepsouthwatch.org/dsj/5590
เอกสาร การต่อสู้ทางความคิด
โดย
แม่ทัพคนใหม่รุกเชื่อมผู้นำ�ศาสนา-สื่อ พร้อมส่งตัวแทนเยี่ยมวิทยุ
คณะกรรมการการศึกษาและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหา
มีเดียสลาตัน ขอเปิดพื้นที่คุยตรงกับชาวบ้าน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
กรรมการอิสลามนราธิวาสร่วมประชุมกับแม่ทัพคนใหม่ ชี้ผู้มี
สภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สสต.)
อำ�นาจต้องจริงใจและจริงจัง แนะเร่งปราบยาเสพติด ด้านกอ.รมน.ภาค
ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
4 รุดเยี่ยมวิทยุมีเดียสลาตันที่ปัตตานี เสนอตัวจัดรายการวิทยุ สองฝ่าย
ดาวน์โหลด Download (in thai)
จับมือพร้อมเปิดพื้นที่สร้างสันติภาพ
http://www.deepsouthwatch.org/node/1427
www.deepsouthwatch.org/dsj/5591
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บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
BUDDHISTS IN DEEP SOUTH : ดิ้น ตื่น ฟื้นสันติภาพ
โดย FT MEDIA
http://deepsouthwatch.org/node/5605
FT มีเดีย ได้นำ�คลิปวิดีโอเรื่องราวและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านไทยพุทธจากหมู่บ้านบ้านทุ่ง ตำ�บลท่าข้าม อำ�เภอปานาเระ
จังหวัดปัตตานี ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ คนในหมู่บ้านนี้รื้อฟื้นการทำ�นาและอาชีพทำ�น้ำ�ตาลแว่นอันเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ขาดหาย
ไปนาน สร้างเศรษฐกิจในชุมชนขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องออกนอกพื้นที่ ซึ่งนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อการก่อความไม่สงบ
และวิดีโอชิ้นนี้ยังได้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธมุสลิมโดยมีกิจกรรมการการทำ�นาที่เป็นจุดร่วมในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนนี้
Patani Design 5 : ขบวนการคนหนุ่มสาวเมอลายูปาตานี (2)
โดย มูฮำ�หมัดอันวาร์ หะยีเต๊ะ
http://deepsouthwatch.org/node/5606
นายมูฮาหมัดอัณวัร   หะยีเต๊ะ ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ถูกขังอยู่ที่เรือนจำ�กลางปัตตานี ได้นำ�ศาสน์ที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้า
หน้าที่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม และศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อตรวจข้อมูลเนื้อหาก่อนเผยแพร่
สู่สาธารณชนกระทั่งถึงมือผู้พิมพ์ (ภรรยาของเขา) บทความชิ้นนี้ได้ถอดบทเรียนขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาชาวเมอลายู (มลายู) ปา
ตานี ที่คาดหวังให้กลุ่มนักศึกษารุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการสร้างสันติภาพ มูฮำ�หมัดอันวัรในฐานะที่เคยเป็นอดีตบรรณาธิการบูหงารายา
จึงเห็นความสำ�คัญของบทบาทสื่อมวลชนที่จำ�เป็นต้องจัดการหรือแยกย่อยองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ และสร้างช่องทางการสื่อสารที่หลาก
หลายเพื่อให้เนื้อหาที่ต้องการสื่อนั้นสอดรับหรือมีความเหมาะสมกับลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด ที่สำ�คัญแต่ละคนจะได้รับรู้ว่ากระบวนการ
สันติภาพเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไร บทบาทของเขาคืออะไร เขาต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อให้ได้ซึ่งสันติภาพที่พวกเขาต้องการ

หนังสือ คุตบะฮฺอีดอัฎฮา 1434/2013
อุมมะฮฺ วาฮิดะฮฺ ทางออกประชาชาติ
จัดทำ�โดย สถาบันอัสสาลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ดาวน์โหลดทั้งภาษาไทย และภาษามลายู ที่นี่
http://www.deepsouthwatch.org/node/4855
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
เจาะ ‘พิงคนคร’ (1) : แนวคิด ‘องค์การมหาชน’ ปั้นเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ?
เจาะลึกองค์กรมหาชนแห่งแรกที่จะเข้าไปสร้างสารพัด เมกกะโปรเจ็กท์ ในเชียงใหม่ เพื่อปั้นให้เป็นเมื่องท่องเที่ยวระดับโลก พร้อมสำ�รวจ
ประวัติศาสตร์การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญนี้ว่าเคยมีนโยบายและโครงการอะไรมาบ้างในรอบทศวรรษ
http://www.prachatai.com/journal/2014/04/52780
จัดเต็ม! สัมภาษณ์พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล กรณีองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน
จากประเด็นร้อน “องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน” ที่ถูกก่อตั้งโดย พล.ต.นพ. เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.โรงพยาบาลมงกฎวัฒนะ โดยมีวัตถุประ
สงคฺเป็น”องค์กรปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้กระทำ�การหมิ่นสถาบันฯ” พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล นักวิชาการด้าน
กฎหมายมหาชนจาก ม.สยาม ได้ให้ทัศนะต่อปรากฎการณ์ข้างต้นแบบเต็มๆในฐานะนักนิติศาสตร์
http://www.prachatai.com/journal/2014/04/52804
คนงานอินโดนีเซียเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำ�เพิ่ม 30% ภายในปี 2015
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2014 ที่ผ่านมา ANTARA News รายงานว่าสมาพันธ์แรงงานอินโดนีเซีย (KSPI) ออกมาเรียกร้องค่าแรงขั้นต่ำ�ให้กับ
แรงงานในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นอีก 30% ภายในปี 2015
http://www.prachatai.com/journal/2014/04/52808
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
เมื่อความรุนแรงไม่เลือกวัย...เสียงจากเด็กๆ ชายแดนใต้ผวาภัยความไม่สงบ
“รู้สึกกลัวที่จะไปไหนมาไหน จะไปตลาดก็กลัวโดนยิงโดนระเบิด เวลาไปกลับโรงเรียนก็กลัวมาก ถ้าต้องขับรถตามหลังรถทหารก็
กลัวเขาจะมายิงทหารแล้วโดนเราด้วย เดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนก็น่ากลัว เมื่อก่อนดีหน่อยเวลามีเหตุร้ายเขาจะไม่ทำ�เด็ก แต่เดี๋ยวนี้ทุกคนโดนหมด”  
เป็นเสียงจากเด็กๆ ที่ชายแดนใต้ซึ่งสะท้อนความรู้สึกของพวกเขาหลังจากมีเด็กตกเป็นเป้าความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม (โดนลูกหลง) ถี่ยิบ
ยิงถล่มพ่อแม่ “อส.ฮากีม” ดับพร้อมหลานสาววัย 2 ขวบ
ใต้เดือด! คนร้ายควบกระบะรัวกระสุนถล่มรถพ่อแม่ “อส.ฮากีม” คนดังแห่งบันนังสตาดับพร้อมหลานสาววัยเพียง 2 ขวบรวม 3
ศพ ส่วนหลานชายวัย 12 ปีได้รับบาดเจ็บ แฉ อส.กับน้องชายเพิ่งโดนดักระเบิดรถได้รับบาดเจ็บเมื่อ 16 ก.พ.
ชีวิตของ”มุกตาร์”กับปัญหาไม้เถื่อนบันนังสตาที่ จนท.รัฐหลับตาหนึ่งข้าง?
เหตุคนร้ายยิง มุกตาร์ อาลีมามะ วัย 31 ปี เสียชีวิตพร้อมลูกชาย ลุกมาน อภิบาลแบ วัยแค่ 6 ขวบ ในป่าบนภูเขา ท้องที่บ้านอูแบ
ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ยังมีปริศนาที่น่าติดตามอีกหลายประเด็น ไม่เฉพาะข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดคนร้ายจึงต้องสังหารเด็กวัยแค่ 6 ขวบ
เท่านั้น ทว่ายังมีเงื่อนปมเกี่ยวกับตัว มุกตาร์ อีกหลายเงื่อนปมที่สมควรหยิบยกมาพูดถึงด้วย
รัฐให้ข้อมูลสุดสับสนปมรวบ “ฮิซบุลลอฮ์” กอ.รมน.รับมีโอกาสก่อเหตุในไทย
ฝ่ายความมั่นคงไทยตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีถึงโฆษกหน่วยงาน ยอมรับว่ามีการจับกุมบุคคลต้องสงสัยเป็นสมาชิกกลุ่ม “ฮิซบุลลอฮ์”
กลางกรุงเทพฯจริง แต่กลับให้ข้อมูลสับสนเรื่องจำ�นวนบุคคลที่ถูกควบคุมตัว สถานที่จับกุม และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการความรุนแรง
ในประเทศไทย
ยิงพ่อลูกบันนังสตา ตำ�รวจคาดหักธุรกิจทำ�ไม้ กอ.รมน.ดักคออย่าป้ายสี จนท.
ใต้ระอุหลังสงกรานต์ คนร้ายยิงดับหนุ่มวัย 31 ปีพร้อมลูกชายวัยแค่ 6 ขวบที่บันนังสตา ชาวบ้านวิจารณ์แซ่ด ตำ�รวจแจงหักผล
ประโยชน์ธุรกิจทำ�ไม้ โฆษก กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้ารีบแถลงดักคออย่าปล่อยข่าวป้ายสีเจ้าหน้าที่รัฐ หนองจิกเดือด!ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน-นายก
อบต.สังเวย ปิดล้อมที่บาเจาะ วิสามัญฯผู้ต้องหาคดีความมั่นคง
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กำ�หนดการ กิจกรรมความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์

http://www.deepsouthwatch.org/

การประชุมสภาประชาสังคมชายแดนใต้
ครั้งที่  4 (พิเศษ) / 2557
วันเสาร์ ที่ 26 เมษายน พ. ศ. 2557 เวลา 09.30 – 12.30 น.

http://www.deepsouthwatch.org/node/4995

หนังสือแฝด deepbooks: ‘กระบวนการสันติภาพ
ปาตานีในบริบทอาเซียน’ และ
‘ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี’

การประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ หั ว ข้ อ “การสื่ อ สารความขั ด แย้ ง และ
กระบวนการสันติภาพ ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดน
ภาคใต้” ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ มอ.ปัตตานี

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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