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ข้อเรียกร้องเน่ืองในโอกาสครบรอบ 1 ปี ของการพูดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ และวนัสตรีสากล 

หยุดความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญงิ และพลเรือน 

 

 10 ปีของเหตุการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต ้ท าให้มีผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บกว่า 15,000 คน                

ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน ระยะหลัง มีเด็กและผูห้ญิงกลายเป็นเหยื่อเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะเดือนกุมภาพนัธ์น้ี               

มีเหตุการณ์สะเทือนจิตใจ ท่ีท าให้ผูห้ญิงเสียชีวิตถึง 10 คน เด็กเสียชีวิต 4 คน ส่วนก่อนหนา้น้ี  ตั้งแต่เดือน

มกราคม 2547 – ตุลาคม 2556  มีผูห้ญิงเสียชีวิตไปแล้ว 395 คน บาดเจ็บ 1,596  คน เด็กเสียชีวิต 62 คน 

บาดเจบ็ 374   คน  

ในนามของผูไ้ด้รับผลกระทบท่ีเป็นผูห้ญิง เด็ก พลเรือนทัว่ไป รวมทั้งกลุ่มองค์กรประชาสังคม                     

ขอใชว้าระโอกาสครบรอบ ๑ ปีของการพดูคุยเพื่อสันติภาพ และในโอกาสท่ีจะถึงวนัสตรีสากล ๘ มีนาคมน้ี  

แถลงจุดยนื และขอ้เรียกร้องผา่นเวทีวนัส่ือสันติภาพชายแดนใต/้ปาตานี   ดงัน้ี 

1.ขอให้กองก าลงัติดอาวุธจากทุกฝ่าย ยุติการใช้ความรุนแรงทั้งโดยตรง และโดยออ้ม ท่ีส่งผล

กระทบต่อเด็ก ผูห้ญิง  รวมทั้งพลเรือนทัว่ไป  

2.เจ้าหน้าท่ีรัฐ  ต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการก่อเหตุต่อเด็ก ผู ้หญิง และพลเรือนอย่างสุด

ความสามารถ กรณีเหตุการณ์เกิดข้ึน ต้องท าความจริงให้ปรากฏอย่างตรงไปตรงมา พร้อมส่ือสารสู่

สาธารณะ เพื่อมิให้เกิดความเขา้ใจผิด โดยเฉพาะต่อเหตุการณ์ท่ีจะท าให้ความรุนแรง ยิ่งลุกลามบานปลาย

ระหวา่งประชาชนกนัเอง  รวมทั้งเหตุการณ์สะเทือนจิตใจ  ทั้งท่ีเกิดกบัชาวพุทธ และชาวมลายมุูสลิม  

3.ขอให้ผูไ้ดรั้บผลกระทบ ประชาชนทุกศาสนา และเจา้หน้าท่ีรัฐ มีสติ อดทน อดกลั้น ไม่ใช ้และ

ไม่สนบัสนุนใหใ้ชค้วามรุนแรงตอบโตค้วามรุนแรง หรือตั้งศาลเต้ีย 

4.ขอให้รัฐบาลสานต่อการพูดคุยเพื่อสันติภาพในระหว่างคู่ขดัแยง้ พร้อมทั้งส่งเสริมการพูดคุย

สันติภาพในทุกกลุ่ม ทุกระดบั รวมทั้งเปิดพื้นท่ีปลอดภยัให้มีการแสดงออกทางการเมือง เพื่อร่วมแสวงหา

ทางออกจากความขดัแยง้ ของผูท่ี้เห็นต่าง และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ทุกชาติพนัธ์ุ และทุกศาสนา  

5.ขอให้ส่ือมวลชน ส่ือทางเลือก ร่วมท าหน้าท่ีส่ือสันติภาพ รายงานให้คนในสังคมไทย  ไดเ้ขา้ใจ

ในปัญหา  และเห็นใจในชะตากรรมของประชาชนชายแดนใต ้ จนน าไปสู่การก าหนดเป็นวาระประเทศ           

ท่ีจะท าให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจงั และสร้างสันติภาพได้อย่าง

แทจ้ริง 

 

28 กุมภาพนัธ์ 2557 

คณะวทิยาการส่ือสาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
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กลุ่ม/องค์กรทีร่่วมลงนาม 

กลุ่มผู้หญงิ 

(1) เครือข่ายผูห้ญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต ้

(2) เครือข่ายผูห้ญิงยติุความรุนแรงแสวงหาสันติภาพ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(3) สมาคมผูห้ญิงเพื่อสันติภาพ 

(4) ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วย เหลือผู ้ได้ รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ                         

จงัหวดัชายแดนใต ้(ศวชต.) มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

(5) กลุ่มเซากนู่า 

(6) ศูนยป์ระสานงานอาสาสมคัรเพื่อสันติภาพ 

(7) เครือข่ายสตรีชายแดนใต ้

กลุ่มเยาวชน 

(1) กลุ่มดว้ยใจ 

(2) ศูนยฟ้์าใสเครือข่ายเยาวชนจงัหวดัยะลา 

(3) สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต ้(ลูกเหรียง) 

(4) กลุ่มเยาวชนใจอาสาและภรรยาอนัวา 

(5) สมาคมเยาวชนจิตอาสาปัตตานี 

กลุ่มศาสนาและวฒันธรรม 

(1) เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ 

(2) กลุ่มชนพุทธกลุ่มนอ้ยยะลา 

(3) มูลนิธิศูนยป์ระสานงานตาดีกาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(KSPI) 

สภาประชาสังคมชายแดนใต้ 

(1) สภาประชาสังคมชายแดนใต ้

(2) สมาพนัธ์ครูจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

(3) มูลนิธิฮิลาลอะห์มรั 

(4) โครงการวจิยัพื้นท่ีชุ่มน ้า มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

(5) สมาคมยวุมุสลิมแห่งประเทศไทย 

(6) มูลนิธิวฒันธรรมอิสลามภาคใต้ / เครือข่ายพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง                 

จงัหวดัชายแดนใต ้

(7) มูลนิธิบา้นเด็กก าพร้าปัญญาเลิศ 
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(8) กองทุนเก้ือหนุนครอบครัวท่ีท างานเพื่อสังคมชายแดนใต ้

(9) ชมรมคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นฮาลาล 

(10)  สถาบนัอสัสลาม มหาวทิยาลยัอิสลามยะลา 

(11)  ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด “บา้นชีวติใหม่” 

(12)  ศูนยอ์ลักุรอานและภาษา โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ 

(13)  ศูนยป์ระสานงานสมชัชาสุขภาพจงัหวดัปัตตานี 

(14)  เครือข่ายส่ือภาคประชาสังคมชายแดนใต ้

(15)  เครือข่ายชุมชนศรัทธา 

(16)  สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา ปัตตานี 

(17)  ศูนยป์ระชาสังคมจงัหวดัยะลา 

(18)  เครือข่ายวทิยชุุมชนมุสลิมจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

(19)  สมาคมเสริมสร้างสิทธิชุมชน 

(20)  ศูนยป์ระสานเครือข่ายประชาสังคมนราธิวาส 

(21)  ทีมยอืรีงา 

สมาคม/มูลนิธิ/ศูนย์ 

(1) กาชาดสากล 

(2) Patani Forum (ปาตานีฟอร่ัม) 

(3) วทิยาลยัประชาชน 

(4) ภาคีสถาปัตยกรรมปาตานี 

(5) ศูนยก์ารเมืองภาคพลเมืองสงขลา 

(6) มูลนิธิศกัยภาพชุมชน 

สถาบันวชิาการ 

(1) สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้(CSCD) 

(2) ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้

(3) คณะวทิยาการส่ือสาร มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

(4) โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมในภาคใตข้องประเทศไทย (Step Project) 

(5) โครงการนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้ นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส.จชต.)              

ส านกัสันติวธีิและธรรมาภิบาล สถาบนัพระปกเกลา้ 
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ส่ือ 

(1) ส านกัส่ือหวัใจเดียวกนั / เฌอบูโด 

(2) เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต ้

(3) กลุ่มช่างภาพเพื่อสันติชายแดนใต ้

(4) สถานีวทิยกุระจายเสียง มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

(5) สถานีวทิยคุล่ืนฟ้าใสหวัใจเรียนรู้ 

(6) เครือข่ายวทิยเุพื่อเด็กและครอบครัวภาคใต ้

(7) เครือข่ายวทิยชุุมชนจงัหวดัปัตตานี 

(8) สถานีวทิยมีุเดียสลาตนั 

(9) เครือข่ายวทิยจุุดเมืองปัตตานี 

(10)  ยะลาเคเบิลเน็ทเวร์ิค 

(11)  โรงเรียนนกัข่าวพลเมือง  

(12)  กลุ่มตม้ย  า 

บุคคล 

(1) นางเรืองรว ี พิชยักุล 

(2) นายวลัลภ ภุมรา 

(3) นายพลธรรม จนัทร์ค า 

(4) นางสาวยรีุ  แกว้ชูช่วง (นกัศึกษาปริญญาโท สันติศึกษา) 

 

 

 

 

 

 

 

 


