ฉบับที่ 45 วันที่ 26 พฤษภาคม 2557
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj

ระเบิดทั่วเมืองปัตตานี เบื้องต้นตาย 3 เจ็บกว่า 50 คน

ระเบิดหลายจุดทั่วเมืองปัตตานีกว่า 10 จุด ส่งผลไฟฟ้าดับ
ทั้งเมือง เบื้องต้นเสียชีวิต 3 ราย เจ็บ 52 คน ก่อกวนหลายจุด ยิงเอ็ม
79 ถล่มโรงพักปัตตานี ปะทะที่รือเสาะ นราธิวาส เมื่อเวลาประมาณ
19.25 น. วันที่ 24 พ.ค.2557 เกิดเหตุระเบิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่
อ.เมือง จ.ปัตตานี ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับ เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 3
ราย ได้รับบาดเจ็บ 52 คน นอกจากนี้ยังมีรายงานเหตุก่อกวนและการ
ปะทะกันอีหลายจุด และยังเกิดเหตุระเบิดอีก 2 จุดในพื้นที่ อ.รือเสาะ
จ.นราธิวาส
www.deepsouthwatch.org/dsj/5735

คสช.สั่งย้าย”ทวี สอดส่อง”พ้น ศอ.บต.ตั้ง ภาณุ อุทัยรัตน์แทน
เว็บไซค์วิทยุ จส.100 รายงานว่า คณะรักษาความเรียบร้อย
แห่งชาติ หรือคสช.ออกคำ�สั่งให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่ โดยให้พัน
ตำ�รวจเอก ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์บริหารงานจังหวัดชายแดนภาค
ใต้ หรือ ศอ.บต. มาประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี และนายภาณุ อุทัยรัตน์
รองปลัดกระทรวงหมาดไทยรักษาราชการ เลขาธิการ ศอ.บต.  รวมถึง
ยังมีคำ�สั่งให้ นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ มารายงานตัว ที่สโมสรทหารบก
เทเวศน์ ในวันพรุ่งนี้
www.deepsouthwatch.org/dsj/5736

ไทยแลนด์ โดย ดร.ฮามิดิน สะนอ ( Dr.HJ.Hamidin Sanor) ผู้อำ�นวย
การสถาบันฯ กับสถาบันภาษาและวรรณกรรมมลายู มาเลเซีย โดย
ดร.อาวัง ซาเรียง (Dr. Awang Sariyan) ผู้อำ�นวยการสถาบันฯ และ
มี นายมูฮัมหมัด ไฟซอล บิน ราซาลี กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำ�จังหวัด
สงขลา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ
www.deepsouthwatch.org/dsj/5733

สมช.เดินสายหารือร่างนโยบายพัฒนาชายแดนใต้ปี 2558-2560
สำ�นักงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
ชนต่างวัฒนธรรม (สชต.)สำ�นักงานสาความมั่นคงแห่งชาติ เดินสาย
TPBS เตรียมทีวีชุมชนชายแดนใต้ เผยใช้เวลาไม่เกิน 2 ปีครึ่ง
จังหวัดชายแดนใต้ประชุมหารือข้าราชการ นักวิชาการ สื่อมวลชนใน
TPBS เดินสายชายแดนใต้รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะสภาผู้ชม พื้นที่ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมาเพื่อหารือและร่วมรับฟังความคิดเห็น
ชายแดนใต้ พร้อมระดมสมองเพื่อพัฒนากลไกเตรียมการสู่สื่อสาธารณะ เพื่อการจัดทำ�นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในอนาคต ย้ำ�สื่ออนาคตผู้ชมต้องหันมาเป็นผู้ผลิตด้วยเพื่อตอบสนอง ปี พ.ศ.2558-2560
ชุมชนสาธารณะอย่างแท้จริง
www.deepsouthwatch.org/dsj/5716
www.deepsouthwatch.org/dsj/5725
Belajar JAWI sangat mudah dengan “Cepegangnya”
ไทย-มาเลเซียร่วมมือพัฒนาวรรณกรรมมลายู
Ketetapan bahasa Melayu Patani, berada di tahap mana,
สถาบันภาษาและวรรณกรรมมลายูไทยแลนด์ ลงนามความ siapakah yang akan menentunya belum ada jawapan, tetapi yang
ร่วมมือ(MOU) กับสถาบันทางภาษาและวรรณกรรมมลายู ประเทศ menjadi hakikat kenyataan di hari ini adalah kegunaan bahasa Meมาเลเซีย เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาภาษาและวรรณกรรมมลายูร่วมกัน layu di masyarakat Melayu Patani umumnya masih lemah, dalam
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องประชุม สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย bercakap, membaca apatah lagi dalam menulis, banyak bahagian
ประจำ�จังหวัดสงขลา อำ�เภอเมืองเมือง จังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีพิธีลง yang berusaha supaya Melayu Patani akan dimertabatkan kembali.
นามความร่วมมือ( MOU) ระหว่าง สถาบันภาษาและวรรณกรรมมลายู
www.deepsouthwatch.org/dsj/5734
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บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
การจำ�กัดสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลภายใต้กฎอัยการศึก
บล็อก : CrCF
       http://deepsouthwatch.org/node/5730
มูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้เผยแพร่เอกสารแถลงการณ์ เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีอำ�นาจออกระเบียบในการจับกุมและกักตัวบุคคล
ให้มีความโปร่งใสและเป็นไปอย่างมาตรฐาน และตรวจสอบได้   ทั้งนี้การประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2557 มีการประกาศใช้ทุกมาตรา หมายรวมถึงมาตรา 15 ทวิ ในพรบ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 หากเจ้าหน้าที่ทหารต้องสงสัยใคร
ก็สามารถจับกุมหรือกักตัวได้ ดังนั้นทางมูลนิธิผสานวัฒนธรรมจึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการภายใต้หลักมนุษยชนเป็นหลัก นอกจาก
นี้ทางมูลนิธิยังมีข้อเสนอสองข้อคือให้ผู้ต้องสงสัยสามารถพบทนายหรือญาติ และให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสถานที่จะกักตัวผู้ต้องสงสัยให้
สาธารณชนรับทราบ
บทเรียนอัยการศึกที่สามจังหวัดภาคใต้
บล็อก : Sorayut
       http://deepsouthwatch.org/node/5724
ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ นักมานุษยวิทยาได้สรุปประสบการณ์เกี่ยวกับผลกระทบของการประกาศใช้กฎอัยการศึกจากพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า กฎอัยการศึกจะทำ�ให้ความรุนแรงยิ่งมากขึ้น ผู้คนอยู่ในความหวาดกลัว หวาดระแวง และชาชินกับความรุนแรง
จนไม่อยากที่จะแก้ปัญหา นอกจากนี้เขามองว่า คนในพื้นที่ฯ เกลียดชังเจ้าหน้าที่ทหาร ตอนท้ายเขาให้ข้อสังเกตว่า ข้อเสนอส่วนใหญ่ใน
การแก้ปัญหาคนในพื้นที่มักบอกว่า ให้เอาทหารออกจากพื้นที่

การสร้างสันติภาพและสันติวิธีในวิถีอิสลาม
บทความของv‘สุชาติ เศรษฐมาลินี’ ชิ้นนี้พยายามทบทวนความรู้เกี่ยวกับ ‘สันติภาพ’ และ ‘สันติวิธี’
ในมุมมองของศาสนาอิสลามอย่างรอบด้าน โดยเน้นย้ำ�ให้เห็นแนวทางการศึกษาอันหลากหลาย ตลอดจนกลั่น
กรองให้เห็นหลักการและคุณค่าสำ�คัญของศาสนาอิสลามที่สามารถกลายเป็นกรอบคิดให้แก่ปฏิบัติการสร้าง
สันติภาพในประชาคมมุสลิมได้เป็นอย่างดี ดาวน์โหลดได้ที่นี่     http://www.deepsouthwatch.org/node/5702

ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ ร่วมเสนอผลงานวิชาการและร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ
หัวข้อ “การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ : ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้”  ระหว่างวันที่ 21-22
สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาการสื่อสาร สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาค
ใต้ 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
ประท้วงรัฐประหารไทยใจกลางเพิร์ท ออสเตรเลีย ชี้เลือกตั้งคือคำ�ตอบ
25 พ.ค.2557 เมื่อเวลา 15.00 น (ตามเวลาของรัฐออสเตรเลียตะวันตก (Western Australia) ท่ามกลางสายฝนมีชาวไทย และชาวออส
เตรเลียน 20 คน ร่วมกันออกมาชูป้ายแสดงความไม่พอใจต่อการทำ�รัฐประหารปี 57 ณ สวนสาธารณะคิงส์ (King’s Park) ใจกลางนครเพิร์ท (Perth)
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53533
คู่มือการต่อต้านรัฐประหาร (Anti – Coup) ของ Gene Sharp
แนวทางการต่อต้านโดยทั่วไปสามารถกำ�หนดไว้ล่วงหน้าได้ก่อนมีการรัฐประหาร แนวทางต่าง ๆ ดังกล่าวจะกำ�หนดองค์ประกอบพื้นฐาน
สำ�หรับการต้านรัฐประหารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เป็นคำ�แนะนำ�วิธีการต่อต้านสำ�หรับประชาชน แนวทางต่าง ๆ ประกอบด้วยดังนี้
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53404
กรรมการสิทธิฯ ประณามความรุนแรงใน จ.ชายแดนใต้
26 พ.ค.2557 อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง รวมถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ได้เกิดเหตุระเบิดหลายพื้นที่กลางอำ�เภอเมือง และอำ�เภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำ�เภอ
รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นเหตุให้ประชาชน ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต จำ�นวน 3 ราย ได้รับบาดเจ็บอีกจำ�นวน 70 กว่าราย และทรัพย์สินเสียหายว่า
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เคยแสดงความห่วงใยและความกังวลต่อการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบมาโดยตลอด ทั้งนี้ได้มีกำ�หนดลงพื้น
ที่เพื่อตรวจสอบและติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไป
http://www.prachatai.com/journal/2014/05/53547
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
หัวอก “รอฮีมะ” ผู้สูญเสียลูกน้อย...ในคืนที่ปัตตานีเหมือนมีสงคราม
เหตุการณ์ความไม่สงบในเขต อ.เมืองปัตตานี และบางส่วนใน อ.หนองจิก ซึ่งเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกัน เมื่อช่วงค่ำ�ของวันเสาร์ที่ 24
พ.ค.นั้น สร้างความบอบช้ำ�ให้กับพื้นที่และพี่น้องประชาชนอย่างมาก เพราะความเสียหายค่อนข้างหนักมาก โดยเฉพาะกับระบบไฟฟ้า ประปา
ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
กู้บึ้มปัตตานีไม่ระเบิดอีกอื้อ เด็ก 5 ขวบสังเวย 2 ขวบอยู่ไอซียู
ปัตตานียังตื่นตระหนก ชาวบ้านแห่กักตุนอาหาร น้ำ� หลังร้านค้าในเขตเทศบาลปิดซ่อมแซมหลังโดนระเบิดป่วน 20 จุดทั่วเมือง โดย
เฉพาะร้านสะดวกซื้อชื่อดัง ไฟฟ้า-ประปาใช้การไม่ได้อีก 1 วัน สรุปยอดตาย 3 ราย บาดเจ็บ 61 เผยเด็ก 5 ขวบสังเวย 2 ขวบยังอยู่ไอซียู เจ้า
หน้าที่ตรวจจุดเกิดเหตุช่วงเช้า พบระเบิดไม่ทำ�งานอีกอย่างน้อย 6 จุด
อนาคตพูดคุยสันติภาพ (2) จับตา กอ.รมน. ผงาดหลังทหารยึดอำ�นาจ-เด้ง”ทวี”
การเข้ายึดอำ�นาจการปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ค.2557 ที่ผ่านมา ส่งผล
ต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพดับไฟใต้ที่ดำ�เนินการโดยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยด้วยอย่างไม่ต้องสงสัย โดยเฉพาะการสั่งย้ายข้าราชการระดับ
คีย์แมนที่อยู่ในกระบวนการพูดคุย ทั้ง พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม และพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำ�นวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ยังไม่นับ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่ต้องถูกย้ายไป
ก่อนหน้านี้เพราะคำ�สั่งศาลปกครอง เพื่อคืนตำ�แหน่งให้ นายถวิล เปลี่ยนศรี
เปิดใจ “ทวี สอดส่อง” หลังถูกเด้ง กับเส้นทาง “ภาณุ อุทัยรัตน์” หวนคืน ศอ.บต.อีกรอบ
“จริงๆ แล้วรู้สึกดีใจที่จะได้พักบ้าง” พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เผยความรู้สึกกับ “ศูนย์ข่าวอิศรา” เมื่อถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรหลังทราบ
ข่าวถูกสั่งให้พ้นจากตำ�แหน่งเลขาธิการศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพียงไม่กี่นาที
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http://www.deepsouthwatch.org/

ขอเชิญร่วมอ่าน “หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่” (1984) วรรณกรรม
สำ�คัญของ George Orwell

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00-18.00 น. ณ ร้านหนังสือบูคู
ปัตตานี
“ประเด็นสำ�คัญของ หนึ่ง-เก้า-แปด-สี่ ล้วนแต่เป็นคำ�ถามของสังคม
และรัฐสมัยใหม่ยุคของเราในปัจจุบันทั้งสิ้น ได้แก่ อำ�นาจรัฐทำ�อะไรกับผู้คน
ทำ�ได้อย่างไร การควบคุมความคิดขนาดนั้นเป็นไปได้หรือ จะเกิดอะไรขึ้นกับ
ผู้คนและต่ออำ�นาจรัฐเอง มนุษย์จริงๆจะยอมหรือ ถ้ายอม มนุษย์จะกลาย
เป็นอะไร ถ้าไม่ยอมมนุษย์จะตอบโต้อย่างไร...” ข้อความคัดมาจากบทความ
“อำ�นาจกับการขบถ” โดย ธงชัย วินิจกูล
“สิ่ ง ที่ อ อร์ เวลได้ บ อกกล่ า วแก่ เราก็ คื อ ศั พ ท์ ท างการเมื อ งทุ ก คำ� มี
ความหมายสองด้านในตัวเอง หนึ่งคือความหมายตามพจนานุกรม และสองคือ
ความหมายที่อยู่ตรงกันข้ามกับความหมายที่มันควรจะเป็น”  นอม ชอมสกี

โครงการสันติเสวนา “การวิจัยสันติศึกษากับกระบวนการพัฒนาและการสร้างสันติภาพในชายแดนใต้ ครั้งที่ 2”

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องบรรยาย ชั้น 3 สถาบันสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
เสวนาวิชาการด้านสันติศึกษา เรื่อง “ความร่วมมือขององค์กรระหว่างประเทศและภาคประชาสังคม: การขยายตัวและแปรเปลี่ยนวาทกรรม      
ของผู้แสวงหาสันติภาพในชายแดนใต้” โดย อาจารย์อภิชญา โออินทร์
เสวนาวิชาการด้านสันติศึกษา  เรื่อง “ระบบสารสนเทศ เพื่อการเฝ้าระวังภัยพิบัติชุมชนสู่สันติภาพ” โดย ดร.สมพร ช่วยอารีย์

เวทีสาธารณะ บนเส้นทางสู่สันติภาพ: โอกาสและอุปสรรคของกระบวนการสันติภาพในพม่า
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30-17.00 ณ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย Pyidaungsu Institute, โครงการ Burma Concern ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์ศึกษาพม่า (Burma’s Study Center),
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Thai PBS ในหัวข้อ
·  เส้นทางสู่สันติภาพในพม่าจากมุมมองจากรัฐบาล
· ภาพรวมความขัดแย้งในพม่าและการเจรจาหยุดยิงและสันติภาพในกระบวนสร้างสันติภาพในพม่า
· มุมมองจากลุ่มชาติพันธุ์ในกระบนการสันติภาพ
· บทบาทภาคประชาสังคมในกระบวนการสันติภาพพม่า
· กระบวนการสันติภาพในพม่า มุมมองจากนักวิชาการ
· การสร้างสร้างสันติภาพในพม่าจากมุมมองอาเซียน
ดำ�เนินรายการโดย  ณัฏฐา โกมลวาทิน   บรรณาธิการข่าวอาเซียน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

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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