ฉบับที่ 43 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj

สรุปเหตุป่วนนรา-ยะลาตลอดคืน สุไหงโก-ลกหนักสุด
ส่วนร้านค้าโรงเรียนสุไหงปาดีเพลิงเผาวอด

กอ.รมน.สรุปเหตุไม่สงบตลอดคืน 11 พฤษภาคม 2557 ใน
พื้นที่นราธิวาสและยะลา พบมี 32 จุด มีทั้งลอบระเบิดและวางเพลิง
โรงเรียน สำ�นักงาน ร้านค้า ยิงถล่มฐาน มีผู้บาดเจ็บรวม 13 ราย เสีย
ชีวิต 1 ราย โดยในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกเสียหายหนักสุด สรุป
เหตุไม่สงบตลอดคืนวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 18.30 ต่อ
เนื่องถึงเวลา 04.00 น.วันที 12 พฤษภาคม 2557 ในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาสและจังหวัดยะลา พบว่ามีทั้งหมด 32 จุด แยกเป็น จ.นราธิวาส
มีเหตุระเบิดและวางเพลิง 19 จุด ส่วน จ.ยะลามีเหตุระเบิด วางเพลิง
และยิงฐานทหาร 13 จุด มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 13 ราย เสียชีวิต 1 ราย
โดยในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด
www.deepsouthwatch.org/dsj/5694
กอ.รมน.โต้ถูกกล่าวหาซ้อมผู้ต้องหา–ปัตตานียิงครูสาวดับ-ตั้ง4แสน
นำ�จับมือบึ้มหาดใหญ่
กอ.รมน.โต้ถูกกล่าวหาซ้อมผู้ต้องหา–ปัตตานียิงครูสาวดับอีก
ราย-ตั้งค่าหัว4แสน 4 มือบึ้มกลางเมืองหาดใหญ่ พบคาร์บอมบ์เป็นรถที่
ถูกขโมยในอ.สายบุรี จ.ปัตตานี วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 พ.อ.ปราโมทย์
พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษกกองอำ�นวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) พร้อมผู้แทน
ตำ�รวจ ทหารพราน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงกรณีนางสาวพร
เพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำ�นวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรมร้องเรียนผ่าน
สื่อมวลชนและทำ�หนังสือเปิดผนึกถึงแม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำ�นวยรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 4 (ผอ.รมน.ภาค4) กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ได้ซ้อม
ทรมานนายอาดีล สาแม ขณะเข้าติดตามจับกุม เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2557 เป็นเหตุให้นายอาดีลได้รับบาดเจ็บสาหัสและสลบ ก่อนที่ญาติจะ
นำ�ส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลา พร้อมกับอ้างว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้
ออกใบรับรองแพทย์ว่าถูกทำ�ร้ายร่างกาย
www.deepsouthwatch.org/dsj/5682
ระเบิด 2 จุดใจกลางเมืองหาดใหญ่ คาร์บอมบ์หน้าโรงพัก
เกิดเหตุระเบิดกลางเมืองหาดใหญ่พร้อมกัน 2 จุด จุดแรกหน้า
โรงพักหาดใหญ่คาดเป็นคาร์บอมบ์หนัก 30 กก.จุดที่สองหน้าร้าน 7-11
ถนนพลพิชัยเป็นมอเตอร์ไซค์บอมบ์ ผู้ว่าสั่งคุมเข้าทางเขาออกเมือง
www.deepsouthwatch.org/dsj/5677
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บทเรียนสันติภาพ“ดร.แซม”ชี้ทั้งคนในคนนอก ทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วม
เวทีบรรยายสาธารณะมุมมองจากมาเลเซียต่อกระบวนการ
สันติภาพปาตานี “ดร.แซม” ชี้การเจรจาต้องมีความจริงใจและการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย และการเจรจาต้องมีสักขี
พยานเป็นหลักประกัน ด้านนอเบิอร์ต โรเปอร์ส เห็นว่าชาวปาตานี
ต้องรื้อฟื้นการพูดคุยที่หยุดชะงัก ในขณะที่อาจารย์วิทยาการสื่อสาร
มอ.ชี้ สื่อต้องสื่อสารเพื่อสันติภาพ ศ.ดร. กามารุซซามานกล่าวถึงบท
เรียนสำ�คัญของกระบวนการสันติภาพมินดาเนาว่า สิ่งสำ�คัญที่สุดคือ
ต้องเอาทุกฝ่ายเข้าร่วมในกระบวนการพุดคุยเพื่อสันติภาพและต้องมีผู้
เข้าร่วมโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสียและผู้ได้รับผลกระทบเข้าร่วมให้มาก
ที่สุด เพราะผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอาจจุรู้สึกว่าตนถูกละทิ้ง กระบวนการพูด
คุยจะต้องมีฝ่ายที่สามที่จะช่วยให้เป็นหลักประกัน
ซึ่งกระบวนการ
เจรจาสันติภาพมินดาเนามี International contact group จำ�นวน 4
ประเทศ และมีองค์กรระหว่างประเทศ 4 องค์กรที่เป็นฝ่ายที่สามในการ
ติดตามการเจรจา และทำ�สำ�คัญอย่างยิ่งคือจะต้องมีการปรึกษาหารือ
กับประชาชนส่วนใหญ่แม้ว่ากระบวนการพูดคุยจะกระทำ�กันอยู่ในห้อง
ลับก็ตาม
www.deepsouthwatch.org/dsj/5695

บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
ความอ่อนแอของกลไกการปกป้อง คุ้มครอง สิทธิเด็กในสถานการณ์สงคราม ที่ปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้
บล็อก : WARTANI
http://deepsouthwatch.org/node/5670
สำ�นักข่าว Wartani ได้รวบรวมสถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บของเด็กตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ เพราะใน
จำ�นวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในระยะเวลา 5 ปี มีเด็กเสียชีวิตและบาดเจ็บร้อยละ 2.5 นอกจากนี้ Wartani ได้เชื่อมโยง
กับสิทธิของเด็กต่อการดูแลและปกป้องตามนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child – CRC) ที่ประเทศไทยได้
เซ็นสัญญาเมื่อปีพ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกลไกให้สังคมได้ร้องเรียนความไม่เป็นธรรมทั้งนี้สำ�นักข่าว Wartani พยายามชี้ว่ากลไกเหล่านี้ยังไม่สามารถ
เป็นเครื่องมือในการสกัดความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ได้  
ทำ�ไม ทหารกับนักสิทธิฯ ต้องไปเจอกันที่ศาล
บล็อก : rungrawee
       http://deepsouthwatch.org/node/5693
รุ่งรวี  เฉลิมศรีภิญโญรัช นักวิจัยอิสระ และ นักวิเคราะห์ของ  International Crisis Group  ได้เล่าถึงบทบาทการทำ�งานระหว่างนัก
สิทธิมนุษยชนและทหารในพื้นที่ ที่ทั้งสองได้เรียนรู้ร่วมกัน ในอดีตทั้งสองฝ่ายอาจไม่พอใจต่อกันมากนักเนื่องจากนักสิทธิฯ พยายามรายงาน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ระยะหลังนักสิทธิฯพยายามที่จะทำ�งานร่วมกันกับทหาร ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารเห็นว่า
นักสิทธิฯได้ทำ�หน้าที่ฉายภาพกรณีเหตุความอยุติธรรมส่งผลดีต่อเจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหาและลดอคติกับคนในพื้นที่ได้ แต่ล่าสุดกรณีของ
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้ส่งจดหมายให้เจ้าหน้าที่รัฐ “ตรวจสอบ” ข้อเท็จจริงกรณีการซ้อมทรมานนายนายอาดิล สาแม ฝ่ายทหารเห็นว่า
เป็นการรายงานเท็จ จึงเห็นว่าควรดำ�เนินคดีกับมูลนิธิผสานวัฒนธรรมกรณีกล่าวหาเท็จ ฉะนั้นคุณรุ่งรวี คลี่ปัญหาว่า ที่ผ่านมามูลนิธิผสาน
วัฒนธรรมได้ส่งจดหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทหารให้ “ตรวจสอบ” ข้อเท็จจริงมาโดยตลอดซึ่งเช่นเดียวกันกับครั้งนี้ ดังนั้น เธอจึงไม่เห็นด้วยกับ
วิธีการแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ทหารครั้งนี้

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ ร่วมเสนอผลงานวิชาการและร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
หัวข้อ “การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ : ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้”   ระหว่างวันที่ 21-22
สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการสื่อสาร สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
สถาบันสันติศึกษา คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิชาการด้านการสื่อสาร ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ รวบรวมแนวคิด องค์
ความรู้และประสบการณ์จากการวิจัยในบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ เอเชีย อันจะนำ�ไปสู่การสังเคราะห์สถานภาพการวิจัยและภูมิ
ทัศน์องค์ความรู้ด้านการ สื่อสารความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ การสร้างเครือข่ายการทำ�งานเครือข่ายการวิจัยและการขับเคลื่อน
กระบวนการสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายในงานประกอบด้วยการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การบรรยายพิเศษ การอภิปราย และการนำ�เสนอผลงานวิจัย ทั้งรูปแบบ
บรรยาย และการนำ�เสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ใน 3 กลุ่มสาขา ได้แก่
1. การสื่อสาร ความขัดแย้งและสันติภาพ
2. การเมือง ความขัดแย้งทางการเมือง การขับเคลื่อนทางสังคม และกระบวนการสันติภาพ
3. สันติภาพในทัศนะอิสลาม
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
กลุ่มเพื่อนสธ. เพื่อประชาธิปไตยแถลงไม่ยอมรับนายกนอกระบบเลือกตั้ง
แถลงการณ์ฉบับที่สาม กลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย ปฏิเสธนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเรียกร้องผู้ที่ทำ�งานในกระบวนการ
ยุติธรรมตีความกฎหมายตามลายลักษณ์อักษรไม่ใช้อคติ เสนอรัฐบาลรับตัวแทนของสหประชาชาติหรือตัวแทนของสหภาพยุโรป เป็นคนกลางใน
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53163
เกือบเดือนไร้รอย ‘บิลลี่’ เพื่อนระดมทุนช่วยครอบครัว หวังกระตุ้นสังคมสนใจคนหาย-ยอมรับวิถีชาติพันธุ์
เพื่อนนักกิจกรรมร่วมจัดงาน “เราทุกคนคือบิลลี่” ใจกลางกรุงฯ เพื่อกระตุ้นสังคมตระหนักถึงบุคคลสูญหายโดยรัฐมีเกี่ยวข้อง ระดมทุน
ช่วยเหลือครอบครัวบิลลี่นักกิจกรรมเพื่อสิทธิมนุษยชนกะเหรี่ยง หวังคนชายขอบได้รับการยอมรับในวิถีวัฒนธรรมทางชาติพันธุ์
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53168
ประชาคมสาธารณสุข ตัดขาดหมอประดิษฐ ติดป้าย ‘เขตปลอดรัฐมนตรีและนักการเมืองฉ้อฉล’
ประชาคมสาธารณสุข ประกาศตัดขาดหมอประดิษฐ พร้อมยื่นจดหมายเปิดผนึก ถาม “หมอณรงค์ทำ�ผิดอะไร” แถมติดป้าย “เขตปลอด
รัฐมนตรี และนักการเมืองฉ้อฉล” จี้กพ.ดูแลข้าราชการในสังกัดไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งจากนักการเมือง
http://www.hfocus.org/content/2014/05/7165
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
ป่วนใต้9อำ�เภอ โก-ลกบึ้ม8จุด เผาห้างวอด พร้อม4ข้อสังเกต
ใต้ป่วนหนัก 9 อำ�เภอ โก-ลกระทึกตลอดคืน เจอระเบิดอย่างน้อย 8 จุด ห้างสรรพสินค้าชื่อดังโดนเพลิงเผาวอด สุไหงปาดีไม่น้อยห
น้า ยิงถล่มฐาน นปพ.ก่อนเผาอีก 5 จุด ยิงขู่สกัดรถดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่ ยะลาเน้นระเบิดเสาไฟฟ้า ยะหาเสาล้ม 10 ต้น ไฟดับหลายพื้นที่
เผยก่อนเกิดเหตุหน่วยข่าวแจ้งเตือนคนร้ายจ้องป่วนช่วงวันวิสาขะ
ใต้ป่วนหนักบึ้ม-ยิง-เผา 7 อำ�เภอ โก-ลกอ่วมระเบิดหลายจุดในเขตเทศบาล
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงค่ำ�วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ค.2557 ตั้งแต่เวลาประมาณ 19.30 น. ได้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นหลาย
จุดในหลายอำ�เภอ
อนาคตพูดคุยสันติภาพ (1) เจรจาแบบไหนที่เป็นสไตล์ “ถวิล เปลี่ยนศรี”
ปัญหาการเมืองภายในทำ�ให้กระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ นำ�โดยขบวน
การบีอาร์เอ็นหยุดชะงักไป และกลายเป็นหัวข้อถกเถียงอันใหม่ว่าการพูดคุยสันติภาพที่ว่านั้นยังคงดำ�เนินอยู่ เพียงแต่รอจังหวะเวลาที่เหมาะ
สม หรือว่าเลิกล้มไปแล้ว
หัวอกครูชายแดนใต้...ไม่มีสถานที่ปลอดภัยให้พวกเราเลยหรือ?
เหตุการณ์คนร้ายยิงครูสตรี นางไพรัตน์ จิตร์เสน อายุ 50 ปี ครูชำ�นาญการโรงเรียนบ้านดูวา อ.มายอ จ.ปัตตานี เสียชีวิตขณะลง
จากรถเพื่อไปซื้อของที่ตลาดปาลัส รอยต่อ อ.ปะนาเระ กับ อ.มายอ เมื่อช่วงก่อนเที่ยงของวันพุธที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์
สะเทือนขวัญในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เปิดผลวิเคราะห์ระเบิดกลางเมืองศก.ใต้ และย้อนรอยฝันร้ายที่หาดใหญ่
ผ่านไปหนึ่งวัน...ปมเงื่อนและเส้นทางของระเบิดกลางเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่ง 1 ใน 2 ลูกเสมือนหนึ่งกระตุกหนวดเสือ เพราะ
ไปเกิดถึงในโรงพัก สภ.หาดใหญ่ ก็เริ่มชัดเจนขึ้นเป็นลำ�ดับ  การผสานการทำ�งานแบบบูรณาการของอีโอดี (กลุ่มงานเก็บกู้ทำ�ลายวัตถุระเบิด)
ทั้งกองบัญชาการตำ�รวจภูธรภาค 9 (บช.ภ.9) กองบังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดสงขลา (บก.ภ.จว.สงขลา) ศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศชต.) และตำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด) ทำ�ให้คลี่คลายปมสงสัยไปได้ระดับหนึ่ง โดยทุกหน่วยค่อนข้างฟันธงตรงกันว่าน่า
จะเกี่ยวข้องกับการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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http://www.deepsouthwatch.org/

งานเปิดตัวแคมเปญ “ยุติการทรมาน”
และเวทีเสวนา “สถานการณ์และแนวทางยุติการทรมานในประเทศไทย”
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องเบญจกุล ชั้น 2 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา สุขุมวิท ซอย 5 กรุงเทพฯ
กล่าวเปิดงาน โดย คุณสมชาย หอมลออ ประธานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
นำ�เสนอสถานการณ์การทรมานทั่วโลก โดยคุณปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล
ผู้อำ�นวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
เวทีเสวนา “สถานการณ์และแนวทางยุติการทรมานในประเทศไทย”
คุณสีละ จะแฮ ผู้เสียหายจากการถูกทรมาน
คุณนริศราวัลณ์ แก้วนพรัตน์ ญาติผู้เสียหายจากการถูกทรมาน
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผู้แทนมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

การประชุมเสวนา “เสรีภาพสื่อมวลชน: บทบาทที่ท้าทายในยุคหลอมรวมเทคโนโลยี”
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 – 20.00 น.
ณ ห้อง Infinity 1 โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ� กทม.
เปิดงานโดย กสทช.สุภิญญา กลางณรงค์
เสวนาช่วงที่ 1 หัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลกับสังคมอนาล็อก: สื่อไทยกับการเปลี่ยนผ่านสังคม”
วิทยากร   ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์    ม.ล.ณัฏฐกรณ์  เทวกุล
เสวนาช่วงที่ 2 หัวข้อ “กลไกในการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อ”
วิทยากร  นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์   นายสุวิทย์ มิ่งมล
เสวนาช่วงที่ 3 หัวข้อ“เสรีภาพสื่อ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งของสังคม”
วิทยากร  คุณกวี จงกิจถาวร    คุณอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

Patani Contemporary Art Gallery เรียนเชิญทุกท่านชมนิทรรศการ....
“Traditional art to Contemporary art” “ศิลปกรรมแบบประเพณีสู่ศิลปกรรมร่วมสมัย”
พิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00 น. นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2557
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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