แถลงการณ์ร่วม
เครือข่ายเฉพาะกิจเพื่อปกป้องพลเรือนและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ยุติการคุกคามและปิดปากประชาชน
เปิดพื้นทีท่ างการเมือง เปิดโอกาสให้สันติภาพ
2 มีนาคม 2561
จำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในห้วงสองสำมปีที่ผ่ำนมำอำจทำให้รัฐบำลและหน่วยงำนควำมมั่นคง
มั่นใจว่ำสถำนกำรณ์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้หรือปำตำนี แห่งนี้ดีขึ้นแล้ว แต่เรำในนำมของเครือข่ำยเฉพำะกิจ
เพื่อปกป้องพลเรือนและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นและผู้ที่ร่วมลงชื่อข้ำงท้ำยแถลงกำรณ์ฉบับนี้ ขอย้ำ
เตือนว่ำข้อสรุปดังกล่ำวไม่ได้สอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงแต่อย่ำงใด เพรำะตรำบใดที่รัฐบำลไทยและ
ขบวนกำรต่อสู้ ป ำตำนี ไม่พยำยำมจั ดกำรกับปัญหำรำกเหง้ำซึ่งโดยเนื้อแท้แล้ วเป็นประเด็นปัญหำในทำง
กำรเมือง อีกทั้งยังไม่มุ่งเน้นกำรลดเงื่อนไขควำมไม่เ ป็นธรรมต่ำง ๆ ที่ดำรงอยู่ ตรำบนั้นควำมขัดแย้งในพื้นที่
จะยังไม่อำจคลี่คลำยลงไปได้ ที่สำคัญ ประชำชนพลเรือนทุกชำติพันธุ์ศำสนำในพื้นที่แห่งนี้ก็ยังคงประสบกับ
ชะตำกรรมอันเลวร้ำยอย่ำงต่อเนื่อง
คำยืนยันข้ำงต้น สะท้อนจำกสภำพควำมเป็นจริงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่ำนมำนี้ (นับตั้ง แต่ในช่วงปลำยปี
2560 เป็นต้นมำ) ไม่เฉพำะเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อพลเรือนยังคงมีควำมต่อเนื่องอยู่เท่ำนั้น แต่ยัง ปรำกฎ
เหตุกำรณ์ปิดล้อมหมู่บ้ำน ตรวจค้น และจับกุมประชำชนจำนวนมำกในครำวเดียวกันหลำยพื้ นที่อย่ำงต่อเนื่อง
อีกด้วย แม้ปฏิบัติกำรเหล่ำนี้จะอ้ำงกำรบังคับใช้กฎหมำยพิเศษ แต่ผลลัพธ์ก็คือยิ่งทำให้ประชำชนเกิดควำม
หวำดกลัวและรู้สึกไม่ปลอดภัย อีกทั้งยังมีควำมเป็นไปได้ว่ำยังส่งผลให้เกิดควำมรุนแรงระลอกใหม่ ตำมมำอีก
ด้วย
สถำนกำรณ์อันอึมครึมเหล่ำนี้ ไม่น่ำจะเป็นบรรยำกำศที่เอื้ออำนวยต่อกระบวนกำรสันติภำพที่รัฐบำล
ไทยกำลังผลักดันเพื่อแก้ไขปัญหำ แต่ดูเหมือนว่ำจะยิ่งมีกำรซ้ำเติมให้สถำนกำรณ์เลวร้ำยขึ้นไปอีก เมื่อมีควำม
พยำยำมจะปิดกั้นและกีดกันกำรแสดงควำมคิดเห็นในพื้นที่สำธำรณะ ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งที่ประชำชนปรำรถนำ
ดังเช่นที่ทำงกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำคในภำคที่ 4 ส่วนหน้ำ (กอ.รมน.ภำค 4 สน.) แจ้งควำม
ดำเนินคดีทั้งทำงแพ่งและอำญำกับสื่อมวลชนและนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในช่วงต้นเดือนกุมภำพันธ์ที่ผ่ำมำ
ทั้งในกรณีรำยงำนข่ำวเกี่ยวกับกำรซ้อมทรมำนของสื่อผู้จัดกำรออนไลน์และกำรเข้ำร่วมชี้แจงรำยละเอียด
เกี่ยวกับคดีควำมของตนเองของนำยอิสมำแอ เต๊ะ ผู้ก่อตั้งเครือข่ำยสิทธิมนุษยชนปำตำนี (HAP) ในรำยกำร
“นโยบำย by ประชำชน” ทำงสถำนี Thai PBS
ปรำกฎกำรณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งกำรบังคับใช้กฎหมำยพิเศษและกฎหมำยอำญำมิได้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์
ของกฎหมำยที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐำน และยังทำให้ประชำชนถูกละเมิด สิทธิในเสรีภำพของบุคคล
-
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และเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศทั้งปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน
(Universal Declaration of Human Rights) และกติกำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำร
เมือง International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ที่ระบุว่ำบุคคลทุกคนมีสิทธิ และ
เสรีภำพทั้งทำงร่ำงกำยและกำรแสดงควำมคิดเห็น อีกทั้งเป็นกำรบังคับใช้กฎหมำยเพื่อมิให้เกิดกำรตรวจสอบ
และถ่ ว งดุ ล กำรปฏิ บั ติ ง ำนของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รื อ ที่ เ รี ย กว่ ำ SLAPPs (Strategic Lawsuit against Public
Participations)
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรคลี่คลำยปัญหำควำมขัดแย้งในจังหวัดชำยแดนภำคใต้หรือปำตำนี
จะไร้ควำมหมำย หำกรัฐบำลและหน่วยงำนควำมมั่นคงในพื้นที่ยังไม่ตระหนักถึง ควำมสำคัญของกำรปกป้อง
ชีวิตของพลเรือนและเสรีภำพที่จะสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้ อันเป็นหลักกำรพื้นฐำนสำหรับกำรสร้ำง
สันติภำพที่เคำรพยอมรับ ให้เกียรติ และเปิดกว้ำงต่อกำรทำงำนร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ เรำจึงขอเรียกร้องดังต่อไปนี้
1. ขอเรียกร้องให้ กอ.รมน. ภาค 4 สน. และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องยุติการคุกคาม
ประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาด้วยการบังคับใช้กฎหมายพิเศษที่ไม่เป็นธรรม
2. ขอเรียกร้องให้กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหรือขบวนการต่อสู้ปาตานี ยุติการคุกคามและโจมตี
พลเรือนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาโดยเด็ดขาด
3. ขอเรียกร้องให้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยุติการคุกคามทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการแจ้งความ
ดาเนินคดี (SLAPPs) ต่อประชาชน สื่อมวลชน และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
4. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดาเนินการทบทวนและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการดาเนินการชดเชยเยียวยา
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
5. ขอเรียกร้องให้ “หุ้นส่วนสันติภาพ” ทั้งรัฐบาลไทย กลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐหรือขบวนการ
ต่อสู้ปาตานีทุกกลุ่ม กลุ่มประชาสังคมทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ตลอดจนองค์กรระหว่าง
ประเทศ ได้ร่วมกันติดตามและตรวจสอบกรณีการคุกคามข้ างต้นอย่างใกล้ชิด ตลอดจน
ให้ข้อเสนอแนะในการคลี่คลายปัญหาอย่างสร้างสรรค์ต่อรัฐบาลไทยและขบวนการต่อสู้
ปาตานี
6. ขอเรียกร้องให้เพื่อนมิตรกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ศาสนาผนึกกาลัง กัน
เพื่อป้องกัน สกัด ขัดขวางไม่ให้ทุกฝ่ายละเมิดสิทธิมนุษยชนและปิด กั้นเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ก็เพื่อตอกย้าหลักคิดที่ว่าสันติภาพนั้นไม่อาจปรากฎขึ้นได้ หากไร้
ซึ่งความเป็นธรรม
ด้วยสันติและมิตรภำพ
เครือข่ำยเฉพำะกิจเพื่อปกป้องพลเรือนและเสรีภำพในกำรแสดงควำมคิดเห็น
2 มีนำคม 2561
-
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องค์กรร่วมลงนาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

กลุ่มเซำกูน่ำ
กลุ่มด้วยใจ
กลุ่มนักสำธำรณสุขเพื่อสังคม (PHOS)
กลุ่มบุหงำรำยำเพื่อกำรศึกษำ (BRG)
กลุ่มสตรีพุทธเพื่อสังคม
กลุ่มสลำตันเนเจอร์
คณะกรรมกำรประสำนงำนองค์กรเอกชนภำคใต้ (กป.อพช.ใต้)
คณะทำงำนวำระผู้หญิงชำยแดนใต้ (PAOW)
เครือข่ำยชำวปำตำนีนอกมำตุภูมิ (PATANI Viewers)
เครือข่ำยชำวพุทธเพื่อสันติภำพ (B4P)
เครือข่ำยทรัพยำกรชำยแดนใต้
เครือข่ำยนักวิชำกำรเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.)
เครือข่ำยบัณฑิตอำสำปำตำนี (INSouth)
เครื อ ข่ ำ ยประชำชนจั ง หวั ด ชำยแดนภำคใต้ ป กป้ อ งสิ ท ธิ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ สั น ติ ภ ำพ
(PermaTamas)
เครือข่ำยผดุงธรรมเพื่อสันติ (JOP)
เครือข่ำยผู้ช่วยทนำยควำมมุสลิม (SPAN)
เครือข่ำยผู้หญิงยุติควำมรุนแรงแสวงสันติภำพ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
เครือข่ำยเยำวชนลุ่มน้ำสำยบุรี (JALEM)
ชมรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม (PICSEB)
ปำตำนีฟอรั่ม (Patani Forum)
มูลนิธินูซันตำรำเพื่อสิทธิมนุษยชนและกำรพัฒนำ (Nusantara)
มูลนิธิผสำนวัฒนธรรม (CrCF)
มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลำมภำคใต้
มูลนิธิศูนย์ทนำยควำมมุสลิม (MAC)
ศูนย์บูรณำกำรคนหนุ่มสำวเพื่อศักยภำพชุมนุมชน (YICE)
ศูนย์เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภำคใต้ (DSW)
ศูนย์วัฒนธรรมมลำยูปำตำนี (BUMI)
ศูนย์วัฒนธรรมอิสลำมเพื่อกำรพัฒนำ (PUKIS)
สถำนีวิทยุมีเดียสลำตัน (Media Selatan)
สมำคมฟ้ำใสส่งเสริมสุขภำวะเด็กและเยำวชนชำยแดนใต้
สมำคมลุ่มน้ำสำยบุรี
สหพันธ์นิสิตนักศึกษำนักเรียนและเยำวชนปำตำนี (PerMAS)
-
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

สำนักปำตำนีรำยำเพื่อสันติภำพและกำรพัฒนำ (LEMPAR)
สำนักพิมพ์อำวัณบุ๊ค (Awan Book)
สำนักสื่อวำรตำนี (Wartani)
ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้ำนหนังสือบูคู
องค์กรเครือข่ำยสิทธิมนุษยชนปำตำนี (HAP)
องค์กรผู้หญิงปำตำนี (PERWANI)
สมัชชำคนจน กรณีเขื่อนปำกมูล
สมำคมผู้หญิงเพื่อสันติภำพ
Asian Human Rights Commission (AHRC), Hongkong
Center for the Middle East and Global Peace Studies, Faculty of Social and Political
Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic University, Jakarta, Indonesia
Dayak Youth Union (Serikat Pemuda Dayak), West Borneo, Indonesia
Forum Independen Mahasiswa (FIM), Papua, Indonesia
Garda Papua
Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict - Southeast Asia (GPPACSoutheast Asia)
Indonesia Legal Aid Foundation (YLBHI)
Initiatives for International Dialogue (IID)
KONTRAS Aceh, Indonesia
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Indonesia
Lembaga Bantuan Hukum Pers (Legal Aid Centre for The Press), Indonesia
Lingkar Borneo, West Kalimantan, Indonesia
Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPAN) Ambon, Maluku, Indonesia
Link-AR Borneo, West Borneo, Indonesia
Momuna Tribe Council (Dewan Adat Momuna), Yahukimo, Papua, Indonesia
NM Neo-Mind Organization
North South Initiative
Office for Justice and Peace of the Arch-Diocese Merauke (SKP Kame), Papua, Indonesia
Papua Forest Watch
Papuan Students Alliance (Aliansi Mahasiswa Papua), Indonesia
Perkumpulan Jubi, Indonesia
Pertubuhan Kebajikan Aman Patani Malaysia (AMANI MALAYSIA)
Solidaritas Organisasi Sipil Untuk Tanah Papua (SOS TANAH PAPUA)
Tifa Foundation, Indonesia
-
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บุคคลลงนาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

กรรตษณะ ประทุมมำตย์
กฤตนัน สตยกฤต
กฤษกร ศิลำรักษ์
กษมำพร แสงสุระธรรม
กำนต์ ทัศนภักดิ์
กุสุมำ กูใหญ่
เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
เกื้อ ฤทธิ์บูรณ์
ขวัญตำ บัวเทศ
คอรีเยำะ มำนุแช
คอรีเยำะ มำนุแช
คอลดูน ปำลำเร่
คอลีเยำะ กำลอ
คำร์มัรรอำลี บินดำโอ๊ะ
แคทรียำ เมฆำรัฐ
ฆัสรำ มุกดำวิจิตร
งำมศุกร์ รัตนเสถียร
จำรุณี ศิริพันธุ์
จิตติมำ พลิคำมิน
จิตลดำ ไวดำบ
จิตินำถ ศิริเทศ
เจริญพงศ์ พรหมศร
เจอดศักดิ์ ละอองศรี
เจะอับดุลเลำะ เจ๊ะสอเหำะ
ชัชฎำ กำลังแพทย์
ชัยพงษ์ สำเนียง
ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี
ชำนันท์ ยอดหงษ์
ชุมศักดิ์ นรำรัตน์วงศ์
ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
ซอลำ จิตจำนงค์
ซะด๊ะ นวลศ
ซัมซู สำอุ
-

สังคมศึกษำ ม.มหำสำรคำม
พลเมือง
ที่ปรึกษำสมัชชำคนจน กรณีเขื่อนปำกมูล
นักวิจัยอิสระ
กวี ช่ำงภำพ
คณะวิทยำกำรสื่อสำร ม.สงขลำนครินทร์ ปัตตำนี
ประชำชนสยำม
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มอ.ปัตตำนี
ประชำชน
สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน
ประชำชน
ประชำชน
ประชำชน
ประชำชน
สถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ ม.มหิดล
ประชำชน
พนักงำนบริษัท
ประชำชน
ประชำชน
นักวิจัย
ประชำชนสยำม
Patani Art Space
นักศึกษำคณะรัฐศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์
ม.เชียงใหม่
นักข่ำว TransborderNews
นักศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
นักเขียน/คอลัมนิสต์
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
เกษตรกร
ประชำชนคนไทย
วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ ม.สงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
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ซัยฟูดิน สุหลง
ซำกำรียำ บิณยูซูฟ
ซำกีย์ พิทักษ์คุมพล
ซำนีซำ แวอำลี
ซำฮำรี เจ๊ะหลง
จังหวัดปัตตำนี
ซีตีมูนำ ปำยอดือรำแม
ซูชกอร์ ดำมิเด็ง
ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
ฐิตินบ โกมลนิมิ
ณขจร จันทวงศ์
ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
ณภัค เสรีรักษ์
ณรรธรำวุธ เมืองสุข
ณัฐำศิริ เบิร์กแมน
ดวงยิหวำ อุตรสินธุ์
ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ
ดำรำณี ทองศิริ
ต่วนซูไฮมีน ต่วนปูเตะ
ต่วนยุสรีย์ แซแร
ตัซนีม เจ๊ะมำมะ
ทวีศักดิ์ ปิ
ธงชัย เกียรติกังวำลกุล
ธนกร วงษ์ปัญญำ
ธนพล แสงจันทร์
ธนภำษ เดชพำวุฒิกุล
ธนศักดิ์ สำยจำปำ
ธวัช มณีผ่อง
ธิติ มีแต้ม
ธีรภัทร สนิ
ธีระ จันทิปะ
นฆ ปักษนำวิน
นดี รำษฎร์นิยม
นภำพร เจ๊ะหมะ
-

ประธำนกลุ่มนักเขียนปำตำนี (KOPI)
สถำบันสันติศึกษำ มอ.หำดใหญ่
ประชำชนทั่วไป
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกิจกำรฮำลำล สำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจำ
ประชำชน
ประชำชน
สื่อมวลชน
สื่อมวลชน/เครือผู้จัดกำร/MGROnlineภำคใต้
มหำวิทยำลัยทักษิณ สงขลำ
นักวิจัยอิสระ
สื่อมวลชน
สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน
สถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ ม.มหิดล
ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้ำนหนังสือบูคู
ประชำชน
ประชำชน
นักศึกษำ
นักกิจกรรม
ประชำชนไทย100%
สื่อมวลชน
สถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ ม.มหิดล
นักศึกษำ
สำขำวิชำรัฐศำสตร์ ม.สุโขทัยธรรมำธิรำช
อำจำรย์/คณะศิลปศำสตร์ ม.อุบลรำชธำนี/พนักงำนมหำวิทยำลัย
นักเขียน
นักศึกษำ
นักวิชำกำร/สถำบันทักษิณคดีศึกษำ
นักเขียน
นักศึกษำ
ประชำชน
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นฤมล กองสิน
นฤมล ทับจุมพล
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
นวพล ลีนิน
นำยเสรี จินตกำนนท์
ประธำนชมรมเพื่อนพึ่งเพื่อน สังกัด เครือข่ำยผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ภำคตะวันออก อำชีพรับจ้ำงทั่วไป
นิกร สุทธิบุตร
ประชำชน
นิกำรีมะห์ กูโนะ
นักศึกษำ
นิติ วรรณกำยนต์
ประชำชน
นิติพงศ์ สำรำญคง
นิทัศน์ ปอแซ
ประชำชน
นิธิวัต วรรณศิริ
ผู้ลี้ภัยกำรเมืองไทย
นินัสรูน ดือรำแม
นิมิตร์ เทียนอุดม
ผอ.มูลนิธิเข้ำถึงเอดส์. NGO
นูรุลฮุดำ อับรู
Media Selatan
เนำวนิจ สิริผำติวิรัตน์
บดินทร์ สำยแสง
สถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ ม.มหิดล
บัณฑิต ไกรวิจิตร
บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
บัณฑิต หอมเกษ
นักกฏหมำย
บำรมี ชัยรัตน์
ผู้ประสำนงำนสมัชชำคนจน
บำรมี สมำธิปัญญำ
บุญส่ง ชัยสิงห์กำนำนนท์ คณะอักษรศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
บุญส่ง ภู่ระหงษ์
ค้ำขำย
บุษยมำส อิศดุลย์
ประธำนกลุ่มเยำวชนนอกระบบบ้ำนบุญเต็ม จ.ยะลำ
เบญจมำศ บุญฤทธิ์
นักศึกษำปริญญำเอก, University of Aberdeen
ปรัชญเกียรติ ว่ำโร๊ะ
ปวินท์ ระมิงค์วงศ์
คนงำน/สถำบันกำรศึกษำแห่งหนึ่ง/รับจ้ำง
ปัทมำ แสงระวี
เกษตรกร
ปิยะโชติ อินทรนิวำส
สื่อมวลชน
ปิยะนุช สิงห์แก้ว
จ.วิจัย
ผกำมำส คำฉ่ำ
ประชำชน
ผรัณดำ ปำนแก้ว
สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน
พงศธร ศรเพชรนรินทร์
สำมัญชน
พงศ์พัฒน์ เสือสุไพ ประชำชน
-
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พงษ์พัฒน์ มะมะหมัด
พงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมำศ
พรไทย ศิริสำธิตกิจ
พรพิศ ผักไหม
พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ
พระครูปุญญำภิบำล
พระธรรมยุทธ์ ภูมิธเนศ
พฤหัส พหลกุลบุตร
พวงทอง ภวัครพันธุ์
พะเยำว์ อัคฮำด
พัทธ์ธีรำ นำคอุไรรัตน์
พิพัฒน์ พสุธำรชำติ
พิมพ์ชญำ ฟักเปี่ยม
พิมำน แม้นมินทร์
พูนสุข พูนสุขเจริญ
เพชรดำว โต๊ะมีนำ
เพำซี ยะซิง
ฟำตอนะห์ ประดู่
ฟำรีดำ ปันจอร์
ฟำรีส มะเด็ง
ฟุรกอน มะลี
ไฟซอล สำมะเด็ง
ภควัต พรหมทัต
ภักดิ์กมล ศิริวัฒน์
ภัควดี วีระภำสพงษ์
ภัทรภร ภู่ทอง
ภีรกำญจน์ ไค่นุ่นนำ
เภำซียะห์ สำอี
มะรอนิง สำและ
มำหมัด จำรำแว
มำหะมะรอยำลี บีดิง
มูหมัดอัสฮำ บำรำเต๊ะ
มูฮัมมัด อำแว
มูฮัมมัดฟำห์มี ตำเละ
-

นักศึกษำ
เครือข่ำยทรัพยำกร ลุ่มน้ำสำละวิน
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยทักษิณ
แม่ค้ำ
มูลนิธิผสำนวัฒนธรรม
นักบวช
นักบวช
เลขำธิกำรมูลนิธิสื่อชำวบ้ำน
คณะรัฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ผู้ได้รับผลกระทบทำงกำรเมือง
อำจำรย์และบรรณำธิกำรบริหำรวำรสำรสิทธิและสันติศึกษำ ม.มหิดล
นักวิชำกำรอิสระ
อำจำรย์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎธนบุรี
ข้ำรำชกำรพลเรือน
สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน
ประชำชน
กลุ่มเฌอบูโด, นักสื่อสำรอิสระ
สถำนวิจัยควำมขัดแย้งและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมภำคใต้ มอ.
ประธำน องค์กร KPS ครอบครัวรอยยิ้ม หมู่บ้ำนเป็นสุข
นักกิจกรรมอิสระ
นักศึกษำคณะรัฐศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์ ปัตตำนี
วิศวกร
นักศึกษำปริญญำเอก มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์
ประชำชน
คณะวิทยำกำรสื่อสำร มอ.ปัตตำนี
นักศึกษำ ม.รังสิต
เครือข่ำยอนุรักษอ่ำวปัตตำนี
ประชำชน
ประชำชน
นักศึกษำ
นักเขียนอิสระ
คณะพยำบำลศำสตร์ มอ.ปัตตำนี
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มูฮัมหมัด เจ๊ะดอเล๊ำะ
มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮำรูณ
มูฮำหมัด ดือรำแม
มูฮำหมัด นแว
มูฮำหมัดอิลยำส หญ้ำปรัง
ยูซหลัน มะสำแม็ง
รชฎ สำตรำวุธ
รอกีเย๊ำะ. ยูโซะ
รอมฎอน ปันจอร์
รอฮำนี ดำโอ๊ะ
รอฮีมะห์ เหะหมัด
รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
รุสมัน แบรอสะแม
รุสลำน มูซอ
เรืองรวี พิชัยกุล
เลำฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
วรำวุธ วุฒิ
วสภำ วณิชเวทิน
วิทยำ แสงระวี
วิโรจน์ อำลี
วิวัฒน์ ตำมี่
แวนูรไอฮัน แวดอเลำะ
ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย
ศศวัชร์ คมนียวนิช
ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์
ศิริพร ฉำยเพ็ชร
ศิววงศ์ สุขทวี
สงกรำนต์ ป้องบุญจันทร์
สมชำย ชำตรี
สมชำย ทองดี
สมนึก จงมีวศิน
สมัชชำ นิลปัทม์
สมำน อู่งำมสิน
สวิตรำ ดวงประทีป
-

ผู้ประสำนงำน
สื่อมวลชน
นักศึกษำสถำบันสันติศึกษำ ม.สงขลำนครินทร์ หำดใหญ่
ศูนย์บูรณำกำรคนหนุ่มสำวเพื่อศักยภำพชุมนุมชน (YICE)
ลุ่มน้ำสำยบุรี, ทำสวน
ม.สงขลำนครินทร์ ปัตตำนี
ข้ำรำชกำร
นักวิจัยสถำบันวัฒนธรรมศึกษำกัลยำณิวัฒนำ ม.อ.ปัตตำนี
ประชำชน
ประชำชน
สื่อมวลชน
สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน
ประชำชน
เกษตรกร
คณะรัฐศำสตร์ ม.ธรรมศำสตร์
ผู้อำนวยกำรมูลนิธิพัฒนำชนกลุ่มน้อยและชำติพันธุ์
นักศึกษำสถำบันสันติศึกษำ ม.สงขลำนครินทร์ หำดใหญ่
นักกำรละคร
นักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน

อำจำรย์คณะนิติศำสตร์ ม.เชียงใหม่

อำจำรย์ประจำ / วิทยำลัยนำนำชำติ / มหำวิทยำลัยศิลปำกร
คณะวิทยำกำรสื่อสำร ม.สงขลำนครินทร์ ปัตตำนี
นักเขียนอิสระ
พนักงำนบริษัทเอกชน
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169.
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177.
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180.
181.
182.
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189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.

สำกำรียำ บินสำแม
สำยฝน สิทธิมงคล
สิทธิชัย คำมี
สืบวงศ์ กำฬวงศ์
สุณัย ผำสุก
สุทธิชัย งำมชื่นสุวรรณ
สุธำวัลย์ บัวพันธ์
สุนี ไชยรส
สุภัครจิต โมสิกำ
สุภัทร ฮำสุวรรณกิจ
สุมำลี โตกทอง
สุรชัย ตรงงำม
สุรพศ ทวีศักดิ์
สุรัยยำ สุไลมำน
สุไลมำน เจ๊ะแม
สุวรำ แก้วนุ้ย
เสกสรร อำนันทศิริเกียรติ
เสฎฐวุฒิ ยุทธำวรกูล
แสงศิริ ตรีมรรคำ
หิฟนี สำแลหมัน
อธิป มะตำแม
อนุมัติ รัตนพันธ์
อภิชญำ โออินทร์
อภิรัฐ เจะเหล่ำ
อรชำ รักดี
อรอนงค์ ทิพย์พิมล
อะฟีฟ หะมะ
อะรีด หวำมำก
อัฐนันท์ พรมพำดี
อัฐพล ปิริยะ
อันธิฌำ แสงชัย
อับกอรี เปำะเดร์
อับดุลกอยยูม ตำเละ
อับดุลกำริม หะยีเจะเตะ
-

ครู โรงเรียนเอกชน
นักศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ ม.เชียงใหม่
อำจำรย์ประจำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ มรภ.พระนคร
ที่ปรึกษำ Human Rights Watch ประเทศไทย
คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หำดใหญ่
นักพัฒนำเอกชนภำคใต้
วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต
อิสระ
ประชำชน
นักกิจกรรมอิสระด้ำนสุขภำวะทำงเพศ
ทนำยควำม
นักวิชำกำร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี
ประชำชน
สถำนวิจัยควำมขัดแย้งและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมภำคใต้ มอ.
บัณฑิตวิทยำลัยกำรระหว่ำงประเทศศึกษำ มหำวิทยำลัยแห่งชำติโซล
ประชำชน
เอ็นจีโอ
ประชำชน
ประชำชน
เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข โรงพยำบำลปัตตำนี
นักวิจัย
คณะรัฐศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์ ปัตตำนี
ผู้นำนักศึกษำ ภำคปกติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
นักดนตรี
ครู
นักศึกษำคณะรัฐศำสตร์ ม.สงขลำนครินท์ ปัตตำนี
บุคคลทั่วไป
ประชำชน
เยำวชนปำตำนี
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202. อับดุลฆอนีย์ มะนอ
ช่ำงภำพอิสระ, สื่อ INSouthmedia, พ่อค้ำมือสอง
203. อับดุลรอนิง กำเซ็ง
นักศึกษำ พัฒนำสังคมฯ นิด้ำ
204. อับดุลเรำะมัน มอลอ
นั ก วิ ช ำกำรประจ ำสถำบั น ปำตำนี เ พื่ อ กำรวิ จั ย และพั ฒ นำมนุ ษ ย์
(INSANI)
205. อับดุลเลำะ บำกำ
ประชำชน
206. อับดุลสุโก ดินอะ
ศูนย์อัลกุรอำนเเละภำษำ QLCC
207. อับดุลอำซิส ตำเดอินทร์
208. อับดุลฮำดี อับดุลเลำะ
ประชำชน
209. อัฟฟำน ตุลยศักดิ์
นักศึกษำ
210. อัมนะ ลอมำ
ประชำชน
211. อัมนีย์ ตำเยะ
ประชำชน
212. อัมพร หมำดเด็น
213. อัลฟัรฏ์ เจ๊ะอุมำ
214. อัศโตรำ ชำบัต
ผู้สื่อข่ำวอำวุโส
215. อัสซูวรรณ เปำะหะ
ที่ปรึกษำกลุ่มเยำวชนสร้ำงสรรค์ชำยแดนใต้
216. อัสรี ดำหำเล็ก
พนักงำนบริษัทเอกชน
217. อำทิตย์ ทองอินทร์
218. อำนนท์ นำภำ
สมำคมนักกฎหมำยสิทธิมนุษยชน
219. อำมีน บำเอะ
ประชำชน
220. อำมีรำ อิสลำมรุจี และครอบครัว
ประชำชน
221. อำริญำ โดะแอ
นักศึกษำคณะรัฐศำสตร์ ม.สงขลำนครินทร์ ปัตตำนี
222. อำริฟ. ใบหมำดปันจอ
นักศึกษำ
223. อำรีนำ เจะเซ็ง
ประชำชน
224. อำรีฟีน โสะ
225. อิมรอน ซำเหำะ
226. อิลหำม มะนะแล
นักศึกษำ
227. อิสมำอีล ฮำยีแวจิ
สื่อมวลชน
228. อีมรอน อำลีมำมะ
ประธำนกลุ่ม YICE, กลุ่มยุวชนเกษตรเพื่อกำรพัฒนำ, ทำสวน
229. อุษำวดี คอลลิส
คนไทยในต่ำงแดน
230. อุษำสินี ริ้วทอง
เจ้ำหน้ำที่โครงกำร
231. เอกชัย อิสระทะ
232. เอกรำช ซำบูร์
เครือข่ำยมุสลิมเอเชีย
233. เอกรินทร์ ต่วนศิริ
คณะรัฐศำสตร์ มอ.ปัตตำนี
234. ฮำซัน ยะเยริ
ประชำชน
-
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235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.

ฮำนีฟ สำและ
ประชำชน
ฮำมีดะห์ ม๊ะติ
ประชำชน
ฮำรีเพน สำอิ
ผู้ดำเนินรำยกำรโลกวันนี้(มีเดียสลำตัน)
Affan Cheuseng
Student
Andhy Panca Kurniawan Indonesian journalist
Anwar Yunuh
Esra Mandosir
Papua activist
Hara Shintaro
Independent researcher
Muhammadfatton Dohae
นักศึกษำ
Muhammadrusdee Hayiming
ประชำชน
Natthaphong buntham
Teacher
Rizka Argadianti Rachmah
Alumni LBH Jakarta, Indonesia
Rosenun Chesof
University of Malaya
Surainee Sainui
Tommy Albert Tobing
Indonesia Public Lawyer

-
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