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ค าน า 

รายงานฉบบัน้ีจดัท าเพื่อเผยแพร่ และ น าเสนอขอ้มูล รายละเอียด ผลกระทบจากสถานการณ์ความ

ไม่สงบท่ีเกิดกบัเด็กในจงัหวดัชายแดนใต ้ และขอ้เสนอแนะต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อการปกป้องให้เด็กมีความ

มัน่คงปลอดภยัในชีวิต  และไดรั้บสิทธิต่าง ๆ อย่างท่ีเด็กๆ บนโลกใบน้ีไม่ว่าจะอยู่ในพื้นท่ีใด ทั้ง เอเชีย 

ยโุรป แอฟริกา  และอเมริกา ควรจะไดรั้บ  

 ดงันั้นเราทุกคนควรตระหนกั และร่วมรับผดิชอบในการปกป้องเด็กถึงแมจ้ะเป็นภาระท่ีหนกัหน่วง 

แต่เม่ือเห็นรอยยิม้ของเด็ก ก็คงท าใหเ้รามีพลงัต่อไปอยา่งไม่ยอ่ทอ้ 

 

       โครงการ Children voice for peace 
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โครงการ Children voices for peace 

หลกัการและเหตุผล 

ผูใ้หญ่กล่าวว่าเด็กคือผา้ขาวท่ีบริสุทธ์ิและเป็นอนาคตต่อไปของชาติ แต่เด็กในพื้นท่ีสามจงัหวดั

ชายแดนใตแ้ละส่ีอ าเภอในจงัหวดัสงขลากลบัตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงอยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลากวา่ 10 ปี

แลว้ เด็กในสังคมชายแดนใตต้อ้งตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงท่ีผูใ้หญ่ก่อข้ึน ดว้ยการอา้งความชอบธรรม

ในการใชค้วามรุนแรงวา่ปกป้องประเทศหรือกูเ้อกราชก็แลว้แต่หนา้ท่ีรับผดิชอบของผูใ้หญ่แต่ละฝ่าย  โดยท่ี

ลูก หลาน ของทุกฝ่ายคือ ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ส าหรับ

ความรุนแรงทางตรง เด็กเหล่านั้นต่างตอ้งพบกบัความพลดัพรากความสูญเสีย จากการท่ีบุคคลอนัเป็นท่ีรัก

หรือบุพการีตอ้งเสียชีวติจากเหตุรุนแรง  ตอ้งถูกจองจ า คุมขงั จากคดีความมัน่คงขณะท่ี เด็กอีกไม่นอ้ยท่ีตอ้ง

เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากสถานการณ์   จากสถิติเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 15 ปี มีจ  านวนเด็กท่ีเสียชีวิต  

60 คน และบาดเจบ็จ านวน 359  คน (รายงานล่าสุดของศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใตร้ะบุวา่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2547 จนถึงวนัท่ี  30 เมษายน 2556 ) นอกจากน้ี ยงัมีเด็กก าพร้าท่ีสูญเสียพอ่ แม่ จากเหตุการณ์ความไม่สงบท่ี

มีจ านวนกวา่ 4,942  คน   

ส่วนผลกระทบต่อเด็กในทางอ้อมนั้น จากการศึกษาผลกระทบทางจิตใจรายงานวิจยัเก่ียวกับ
เหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบหลายเร่ือง ระบุวา่เหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบส่วนใหญ่
ส่งผลต่อสุขภาพจิต เช่น ความเครียด และปัญหาดา้นจิตใจอ่ืนๆ ของผูป้ระสบเหตุการณ์รวมทั้งเหยื่อ
ผูเ้คราะห์ร้าย (Sagy,1998;Punamaeki, 1996; Shalev & Freedman, 2005) นอกจากน้ี Jensen (1996) ระบุวา่
เด็กและวยัรุ่นท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะสงครามและการก่อการร้าย ไม่เพียงแต่ถูกฆ่าหรือไดรั้บบาดเจ็บ
เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงผลกระทบทางดา้นจิตใจ เช่น ซึมเศร้า และกล่าววา่การขาดเสถียรภาพทางดา้นการทหาร 
การขาดการขดัเกลาทางสังคม และการขาดมนุษยธรรม การกระท าต่างๆ เหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบต่อการ
พฒันาทางดา้นจิตใจ ความพึงพอใจ สุขภาวะท่ีดีและคุณภาพดา้นบวกต่างๆ ในชีวติอีกดว้ย และส่งผลต่อการ
ยอมรับความรุนแรงและการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาต่อไป  ส่ิงเหล่าน้ีท าให้วงจรของความรุนแรง
ด าเนินและเติบโตต่อไป แบบไม่มีท่ีส้ินสุด 

 
ดงันั้น เน่ืองในโอกาสวนัเด็กท่ีจะมาถึง  องคก์ร NGO และภาคีร่วม จึงมีความมุ่งหวงัอยากผลกัดนั

ให้ ในวนันั้นเป็นกา้วแรกท่ีทุกฝ่ายจะตระหนกั และหันกลบัมาให้ความส าคญักบัเด็กในสถานการณ์ความ
ขดัแยง้ รุนแรง ไดมี้โอกาสไดใ้ช้ชีวิตและมีความสนุกสนานเหมือนกบัพื้นท่ีอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ ทางองค์กร 
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NGO จึงไดร่้วมกนัจดัโครงการ “Children voices for peace” เพื่อเป็นจุดเร่ิมตน้ในการรณรงคเ์ร่ืองสิทธิเด็ก
และสรรคส์ร้างโอกาสดี ๆ ใหก้บัเด็กต่อไป 

  
วตัถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อน าเสนอผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนใตท่ี้มีต่อเด็กในพื้นท่ี 

2. เพื่อจุดประกายให้ผูใ้หญ่ทุกคน ร่วมรณรงค์ให้ยุติการใช้ความรุนแรงในพื้นท่ี เพื่ออนาคตของเด็ก 

ซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ สร้างโอกาสการเติบโตของเด็กในสภาวะท่ีปลอดจากความรุนแรง เพื่อให้

เด็กเป็นพลงัส าคญัในการพฒันาผนืดิน ถ่ินเกิดของบรรพบุรุษต่อไป  
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รายงานสถานการณ์เด็กตั้งแต่ 1 มกราคม – 1 กรกฎาคม  2556 

สิทธิเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้ง ในจังหวดัชายแดนใต้ 

โครงการ Children voice for peace 

ถึงแม้เราจะมีหนทางใหม่ในการแสวงหาสันติภาพท่ีเต็มไปด้วยความหวงัของใครหลาย ๆ คน

รวมถึงโครงการ Children voice for peace  ดว้ย จากการลงนามร่วมกันของกลุ่มเคล่ือนไหวเพื่อรัฐ

ปัตตานีหรือ BRN  และรัฐบาลไทยท่ีผ่านการพบปะพูดคุยมาก 3 คร้ังและมีนัดหมายต่อไปในวนัท่ี 13 

มิถุนายน 2556 ท่ีประเทศมาเลเซีย  แต่การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กกลบัมีจ านวนท่ีมากข้ึน และรุนแรง

ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ในวงเสวนาเม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2556 ท่ี TK Park จงัหวดัยะลา หลาย ๆ ฝ่ายกล่าววา่ เด็กไม่ใช่เหยื่อ 

เด็กคือลูกหลง และเราไดต้ั้งค  าถามกลบัไปว่า ถา้เด็กคือลูกหลง แลว้เราจะปกป้องไม่ให้เด็กตกเป็นลูกหลง

ในสถานการณ์ความรุนแรงน้ีได้อย่างไร หรือเราจะให้เด็กกลายเป็นเหยื่อเพราะไม่มีใครแสดงความ

รับผิดชอบท่ีจะปกป้องเด็ก ทั้งน้ีประเทศไทยได้ลงนามใน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ซ่ึงเป็น

อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) เป็นสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนระหวา่ง

ประเทศท่ีได้รับความเห็นชอบมากท่ีสุดในโลก  โดยทุกประเทศในโลกได้ให้สัตยาบนั ยกเวน้ประเทศ

โซมาเลียและสหรัฐอเมริกา  ในพ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดใ้หส้ัตยาบนั อนุสัญญาฉบบัน้ีระบุรายละเอียดของ

สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ไวว้า่ทุกประเทศตอ้งรับประกนัเด็กในประเทศของตน ไดแ้ก่ 

สิทธิขั้นพืน้ฐานของเด็ก 4 ประการ 
1. สิทธิในการอยู่รอด (Right of Survival)  

- สิทธิในการมีชีวติรอดและส่งเสริมชีวติ  

- ไดรั้บโภชการท่ีดี  

- ไดรั้บความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม  

- ไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพ ‟ การใหท้กัษะชีวติท่ีถูกตอ้ง 

 - การใหท่ี้อยูอ่าศยัและการเล้ียงดู  

2. สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection)  

- การคุม้ครองจากการเลือกปฏิบติั 

 - การล่วงละเมิด การท าร้าย การกลัน่แกลง้รังแก  

- การถูกทอดทิ้ง ละเลย 
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 - การลกัพาตวั  

- การใชแ้รงงานเด็ก  

- ความยติุธรรมต่อผูเ้ยาว ์

 - การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ 

 3. สิทธิในการพฒันา (Right of Development) 

 - ไดรั้บการศึกษาทั้งใน/นอกระบบ  

- เขา้ถึงข่าวสารท่ีเหมาะสม  

- เสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา 

 - พฒันาบุคลิกภาพ ทั้งทางสงัคมและจิตใจ 

 - พฒันาสุขภาพร่างกาย  

4. สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation)  

- แสดงทศันะของเด็ก 

 - เสรีภาพในการติดต่อข่าวสารขอ้มูล  

- มีบทบาทในชุมชน 

 - แสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อเด็ก 

ทุกๆ 5 ปี แต่ละประเทศจะตอ้งจดัท ารายงานความกา้วหนา้เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็ก คณะกรรมการ
ชุดน้ีประจ าอยู่ท่ีกรุงเจนีวา ท าหน้าท่ีก ากบัดูแลและตรวจสอบการด าเนินงานของแต่ละประเทศในการ
รับประกนั สิทธิต่างๆ ของเด็กท่ีระบุไวใ้นอนุสัญญา 

จากรายงานฉบบัล่าสุด (ฉบบัท่ี 3 และ 4) ของประเทศไทยท่ีจดัส่งให้คณะกรรมการสิทธิเด็กเม่ือ พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการไดต้ั้งขอ้สังเกตวา่ การด าเนินงานของประเทศไทยมีความกา้วหนา้หลายประการในส่วนของ
การร่างกฎหมาย และจดัโครงสร้างของรัฐเพื่อใหค้วามคุม้ครองแก่เด็กและปกป้องสิทธิของพวกเขา อยา่งไร
ก็ตาม คณะกรรมการยงัคงเนน้ถึงความห่วงใยในหลายดา้น ไดแ้ก่ 

„ การปกป้องคุม้ครองสิทธิของเด็กผูล้ี้ภยั 

„ การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

„ การก ากบัดูแล และการเก็บขอ้มูล 
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„ งบประมาณของประเทศไทยในการท างานดา้นเด็ก 

„ การพฒันากลไกคุม้ครองและช่วยเหล่ือเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของการถูกท าร้าย และถูกแสวงประโยชน์ทาง
เพศ ทั้งท่ีเกิดในครอบครัวและนอกครอบครัว 

„ การเขา้ถึงบริการขั้นพื้นฐานแก่เด็กทีขาดโอกาสท่ีสุด ไดแ้ก่ เด็กกลุ่มชาติพนัธ์ุ เด็กผูล้ี้ภยั เด็กเร่ร่อน เด็ก
อพยพ เด็กยากจน เด็กท่ีกระท าผดิ และเด็กท่ีถูกคา้มนุษย ์เด็กพิการ เด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรง
ในจงัหวดัชายแดนใต ้

„ อายขุั้นต ่าของเด็กท่ีตอ้งรับโทษทางกฎหมาย ซ่ึงปัจจุบนัอยูท่ี่ 10 ขวบในประเทศไทย ซ่ึงเป็นอายท่ีุต ่า
เกินไป 
„ ความเหลือมล ้า 

ทั้งน้ีทัว่โลกไดเ้ห็นแลว้ว่าเด็กมีความส าคญัอยา่งไรท่ีเราควรจะปกป้อง ในการพฒันาประเทศกลุ่ม

อายุท่ีมีความส าคัญต่อการพฒันาประเทศคือวยัหนุ่ม-สาว หรือวยัท างาน ท่ีท าให้เกิดพลังน าไปสู่การ

ขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจ แต่คนหนุ่มสาวเหล่าน้ีย่อมเติบโตอย่างมีคุณภาพจากเด็กท่ีอยู่ในส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

ไดรั้บการศึกษา การดูแลอยา่งดี หากเด็กเติบโตในสภาพแวดลอ้มอยา่งท่ีในจงัหวดัชายแดนใตเ้ผชิญอยู ่หรือ 

อยูใ่นภาวะความขดัแยง้น้ี เด็กจะมีสภาพอยา่งไรต่อไป  Joanna Santa Barbara กล่าวในรายงานเร่ือง 

ผลกระทบจากสงครามต่อเด็กและส่ิงส าคญัท่ีจะยุติสงคราม Impact of War on Children and Imperative to 

End War และเม่ือมาเปรียบเทียบกบัจงัหวดัชายแดนใตเ้ราก็พบวา่ 

ผลกระทบต่อเด็กจากภาวะสงคราม 

 ผลกระทบจากภาวะสงครามต่อเด็กก็เหมือนกบัผลกระทบต่อผูใ้หญ่ทุกประการแต่ แตกต่างในวิถี 
อย่างแรกเลยก็คือ เด็กข้ึนอยู่กบัการดูแล ความเห็นอกเห็นใจ และความมุ่งมัน่ของผูใ้หญ่ท่ีรักเขา 
ความผูกพนัน้ีบ่อยคร้ังท่ีจะถูกท าลายในห้วงเวลาสงครามท่ีท าให้สูญเสียพ่อแม่  การพยายามท่ีจะ
ปกป้อง คุม้ครองบุคคลในครอบครัวและท าใหค้รอบครัวยงัคงด ารงอยูไ่ด ้ และ เก่ียวกบัอารมณ์ท่ีไม่
สามารถกลบัคืนมาไดจ้ากอาการซึมเศร้า หรือ ภาวะวติกกงัวลของครอบครัว  

 เด็กอาจจะอยูภ่ายใตอ้งคก์รท่ีดูแลเขาเม่ือเขาไม่มีญาติหรือก าพร้า สัดส่วนเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจาก
สงครามจากการสูญเสียผูใ้หญ่ท่ีจะปกป้องเขา   “เด็กท่ีอยูพ่ียงล าพงั” หรือท่ีรู้จกักนัในสถานการณ์ผู ้
ล้ีภยั 

  ผลกระทบในช่วงวยัเด็กอาจส่งผลร้ายต่อวิถีชีวิตของเด็กในระยะยาวมากกว่าผูใ้หญ่โดยพิจารณา
เด็กท่ีสุญเสียโอกาสในการศึกษาในระหวา่งสงคราม เด็กท่ีถูกบงัคบัให้ตอ้งเคล่ือนยา้ยไปยงัค่ายผู ้
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อพยพ ท่ี ๆ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลารอคอยหลายปีเพื่อให้มีชีวิตปกติในสภาพแวดลอ้มท่ียากล าบาก พิจารณา
จากเด็กท่ีพิการจากสงคราม  นอกจากน้ียงัมีการสูญเสีย แขน  ขา การมองเห็น ความสามารถในการ
รับรู้ สุญเสียโอกาสในโรงเรียนและชีวิตในสังคม เด็กหญิงท่ีถูกข่มขืนอาจจะสูญเสียโอกาสทาง
สังคม และสูญเสียโอกาสในการแต่งงาน ในระยะยาวหลงัสงครามจบส้ินลง ชีวติพวกเขาไม่เคยท่ีจะ
ไปถึงเป้าหมายท่ีศกัยภาพท่ีพวกเขามีก่อนท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากสงคราม  

ผลกระทบต่อเด็กโดยตรงจากความขัดแย้ง 

การเสียชีวติ เด็กในจงัหวดัชายแดนใตก้วา่ 62 คนท่ีเสียชีวิตโดยตรงและมีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
ในแต่ละปี พวกเด็ก ๆ เสียชีวติเหมือนพลเรือนทัว่ไปท่ีเป็นเหยือ่จากความรุนแรง  

การบาดเจ็บ เด็ก ๆในจงัหวดัชายแดนใตจ้  านวน 374 คนไดรั้บบาดเจ็บและเผชิญกบัความทุกขย์ากจาก
การบาดเจบ็ซ่ึงเป็นผลจากความขดัแยง้ หลากหลายอาวุธท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเด็กๆ การระเบิดจะ
ฆ่าหรือท าใหเ้กิดอาการบาดเจบ็อยา่งรุนแรงต่อเด็กมากกวา่ผูใ้หญ่ และพวกเขาจะเจ็บปวดเป็นเวลานานทั้งน้ี
เด็กตอ้งเผชิญกบัอาวธุหลากหลายชนิด ทั้งระเบิด อาวุธปืนโดยเฉพาะระเบิดท่ีมีอานุภาพร้ายแรงและเป็นวง
กวา้ง ไม่จ  ากดัเป้าหมาย  

พกิาร เด็ก ๆ หลาย ๆ คนพิการจากความรุนแรง หลาย ๆ คนไม่สามารถเขา้ถึงบริการการรักษาได้ เด็ก
อาจจะใชเ้วลา 10 ปี ในการรอคอยแขน ขา เทียม เด็กท่ีรอดชีวิตจากการระเบิดจะไดรั้บแขนขาเทียมท่ีจะท า
ให้พวกเขาเจริญเติบโตต่อไปได ้เด็ก ๆ บางรายตอ้งสูญเสียดวงตา และบางรายตอ้งใช้ชีวิตดว้ยเคร่ืองช่วย
หายใจ 

โรคภัย ไข้เจ็บ การดูแลรักษาสุขภาพของเด็ก ๆไม่สามารถท าไดอ้ย่างเต็มท่ีในสภาพความขดัแยง้ ภาวะ
โภชนาการ น ้ าสะอาด สุขอนามยั ท่ีอยูอ่าศยั การเขา้ถึงบริการการรักษาสุขภาพ ต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นส่งผลต่อ
ความเจ็บป่วยของเด็ก ๆ ในสภาพแบบน้ีเด็กจะขาดแคลนการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค เด็กท่ีอยูใ่นภาวะแบบน้ี
จะง่ายต่อการขาดสารอาหาร และการติดโรคต่าง ๆ  ท่ีส่งผลต่ออตัราการตายของเด็ก ๆได ้ในบางกรณีท่ีมี
การวางระเบิดถนนท าให้เด็ก ๆ ไม่สามารถเขา้ถึงการรักษาพยาบาลไดอ้ย่างทนัท่วงที หรือเกิดการคลอด
เพราะภาวะไดรั้บการกระทบกระเทือนท าใหส่้งผลต่อสุขภาพเด็กแรกเกิด 

การข่มขืน และ การเป็นโสเภณเีพือ่ความอยู่รอด ปรากฏการณ์น้ีมกัจะเกิดในภาวะสงคราม การท าลาย
ทางเช้ือชาติ และ ผูอ้พยพ ส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดผลกระทบทางร่างกาย จากโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์รวมไป
ถึง HIV/AIDS ผลกระทบทางจิตใจ และส่งผลต่อการด าเนินชีวิตต่อไป ส าหรับในจงัหวดัชายแดนใตมี้กรณี
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ข่มขืนโดยเจา้หนา้ท่ีทหารท่ีเป็นข่าว 1 รายเม่ือปี 2555 แต่มีขอ้กล่าวหาราย ๆ กรณีท่ีควรมีการตรวจสอบใน
เร่ืองน้ีเพื่อหาแนวทางในการป้องกนัต่อไป 

ความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เด็กท่ีอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเลวร้ายและหวาดกลวัในระหวา่งความขดัแยง้ท่ี
รุนแรง ประสบการณ์เหล่าน้ีจะส่งผลให้มีอาการบาดเจ็บทางจิตใจอย่างร้ายแรงจากประสบการณ์ท่ีเลวร้าย 
การสูญเสียอย่างรุนแรง และ มีชีวิตท่ีไม่ปกติน าไปสู่อตัราการเกิดภาวะซึมเศร้า และ ภาวะวิตกกงัวล ท่ีสูง  
ผลกระทบน้ีอาจจะใชเ้วลายาวนานท่ีจะแสดงอาการออกมาและเด็ก ๆในจงัหวดัชายแดนใตเ้ผชิญกบัปัญหา
ความสุญเสียท่ีส่งผลใหก้ลายเป็นเด็กก าพร้าและอาจถูกชกัจูงไปในการเลือกใชค้วามรุนแรงต่อไป 

ความรู้สึกผดิชอบช่ัวดี และ ผลกระทบทางด้านอารมณ์ ประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากทั่วโลก  ความ
เลวร้าย การปองร้ายอาจจะเป็นสาเหตุให้เด็กมีความยากล าบากและสูญเสียความหมายในการมีชีวิต พวกเขา
อาจมีการเปล่ียนแปลงมุมมองทางจริยธรรม เช่นการ โกหก การขโมย และการมีเพศสัมพนัธ์เพื่อมีชีวิตรอด 
เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางจริยธรรมเร่ืองความรุนแรง การฆ่า หรือการฝึกใหฆ่้า 

การสูญเสียทางสังคมและวฒันธรรม  เด็ก ๆอาจจะสูญเสียความเป็นชุมชนและวฒันธรรมระหว่าง
ความขดัแยง้ บางคร้ังก็มีการฟ้ืนฟูวฒันธรรมในค่ายผูอ้พยพหรือกลุ่มคนท่ีอยู่นอกประเทศในกรณีของ
จงัหวดัชายแดนใตก้็มีขอ้ถกเถียงเร่ือง ภาษา ศาสนา และวฒันธรรมต่างๆ ท่ีมีการไหลบ่าของวฒันธรรม
ตะวนัตก 

ทหารเด็ก  มีการประมาณการวา่มีเด็กท่ีมีอายุต  ่ากวา่  18 ปี กวา่ 10,000 คน เป็นทหารใน 60 ประเทศ 
และนัน่ก็ท  าให้เด็กเผชิญกบัผลกระทบขา้งตน้ ส าหรับจงัหวดัชายแดนใตพ้บว่ามีการชกัจูงให้เด็กเขา้ร่วม
หรือสนบัสนุนการใชค้วามรุนแรง 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลแสดงเยาวชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ใตต้ั้งแต่ 4 มกราคม 2547 ‟ มิถุนายน 2556 

ปีท่ีเกิดเหต ุ
เยาวชนอายไุมเ่กิน 18 ปี 

รวม 
เสียชีวิต บาดเจ็บ 

ปี 2547 0 14 14 
ปี 2548 2 36 38 
ปี 2549 7 32 39 
ปี 2550 23 56 79 
ปี 2551 4 36 40 
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ปี 2552 5 37 42 
ปี 2553 6 35 41 
ปี 2554 5 53 58 
ปี 2555 5 48 53 

ปี 2556* 5 27 32 
รวม 62 374 436 

 

คารางที ่2  แสดงประเภทของเด็กทีไ่ด้รับผลกระทบ รายเดือนปี   2556  

ประเภทของ

ผลกระทบท่ีเกิดกบั

เด็ก 

มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

 

มิถุนายน จ านวน

รวม

สะสม 

1. เด็กท่ีไดรั้บบาดเจบ็

จากเหตุการณ์ความ

ไม่สงบ 

2 6 2 2 4 8 27 

 

2 เด็กท่ีเสียชีวติจาก

เหตุการณ์ความไม่

สงบ 

1 - 1 1 2  5 

3. เด็กตกเป็นผูต้อ้ง

สงสัย 

1 2     3 

4. เด็กถูกเจา้หนา้ท่ี

ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

3 -     3 

5. เด็กอยูใ่นเหตุการณ์

ความรุนแรง 

230 1 8    239 

รวม 237 9 11 3 6 8 274 

หมายเหตุเด็กท่ีไดรั้บบาดเจบ็จากเหตุอาชญากรรม 3 คน เดือน มิถุนายน 2556 
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สรุปเหตุการณ์ความไม่สงบที่ส่งผลต่อเด็กโดยตรงในเดือนมิถุนายน 2556  

ในหว้งเดือนมิถุนายน 2556 เป็นท่ีน่ายนิดีนกัท่ีไม่มีเด็กเสียชีวติจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดั

ชายแดนใตแ้ต่ ก็พบวา่เด็กไดรั้บบาดเจบ็มากข้ึนถึง 8  คน และ จากเหตุอาชญากรรม 3 คน ตามตารางท่ี 2  

และ ยิง่ไปกวา่นั้นคือเด็กตกเป็นเป้าหมายโดยตรงของเหตุการณ์ความรุนแรง จากเหตุยงิ ท่ีท าใหเ้ด็กไดรั้บ

บาดเจบ็จากกระสุนปืนถึง 5 ราย ทั้งเหตุอาชญากรรมและจากสถานการณ์ความไม่สงบ นอกจากน้ีเหตุความ

ไม่สงบท่ีเกิดข้ึนมกัจะเกิดในหว้งเวลาท่ีประชาชนสัญจรไปมา จึงท าใหเ้ด็กตกเป็นเหยือ่เพิ่มมากข้ึนจาก

สะเก็ดระเบิดท่ีมุ่งหวงัจะท าร้ายเจา้หนา้ท่ีทหารแต่เป็นช่วงเวลาหรือสถานท่ีท่ีมีประชาชนสัญจรไปมาทั้งการ

ไปท างาน ไปรับ - ส่งบุตรหลานไปโรงเรียนซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. เด็กเป็นเป้าหมายโดยตรง จ านวน   4 ราย 

2. เด็กถูกยงิเพราะนัง่ซอ้นทา้ยแม่ จ  านวน  2 ราย 

3. เด็กถูกสะเก็ดระเบิดขณะสัญจร จ านวน  5 ราย  

ท่ีผ่านมายงัไม่ปรากฏว่าเด็กเป็นเป้าหมายโดยตรงในสถานการณ์ความไม่สงบ แต่ในปีน้ีมีเหตุการณ์ท่ี

ระบุไดว้่าเด็กสามารถตกเป็นเป้าหมายโดยตรงของการก่อเหตุความไม่สงบซ่ึงจะตอ้งให้ความรู้กบัเด็กใน

การป้องกนัตวัเองมากข้ึนหรือเรียกร้อง รณรงคต่์อผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ค  านึงถึงสิทธิการมีชีวิตรอดของเด็ก และ 

ความส าคญัของประชากรประเทศท่ีอยูใ่นวยัเด็ก  

 

สรุปเหตุการณ์ความไม่สงบทีส่่งผลต่อเด็กโดยตรงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน   2556 

จากตารางท่ี  2  จะเห็นได้ว่าจ  านวนตวัเลขของเด็กท่ีได้รับบาดเจ็บมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างน่าตกใจ

โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนท่ีมีเด็กไดรั้บบาดเจ็บจ านวนถึง 8 คน  ส าหรับเด็กท่ีเสียชีวิตมีจ านวนท่ีน่ิงแต่ถา้

เป็นไปไดค้งไม่มีใครอยากใหเ้หยือ่ในเหตุการณ์ความไม่สงบคือเด็ก แต่เม่ือเปรียบเทียบจ านวนเด็กท่ีเสียชีวิต

และบาดเจ็บในปีท่ีผ่าน ๆ มากลบัพบว่าตวัเลขในห้วงเวลา 6 เดือนกลบัมีจ านวนเท่ากบัตวัเลขเด็กท่ีไดรั้บ

บาดเจบ็และเสียชีวติทั้งปี ซ่ึงก็อาจเป็นไปไดว้า่ในปีน้ีเด็กอาจจะเป็นเหยือ่มากกวา่ทุก ๆ ปี และนั้นก็แสดงให้

เห็นวา่ทุกฝ่ายไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัการมีชีวติรอดของเด็กซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานท่ีเด็กทัว่โลกจะไดรั้บแต่

ไม่ใช่ในจงัหวดัชายแดนใต ้
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จากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนถึงแมห้ลาย ๆ ฝ่ายจะพยายามคน้หาแนวทางแกไ้ขและยติุความขดัแยง้แต่

คงตอ้งใชเ้วลา และในระหวา่งการเดินทางของสันติภาพเราคงไม่อยากเห็นเด็ก ๆ ตอ้งเผชิญกบัผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงันั้น จึงขอใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งพิจารณาถึงขอ้เสนอแนะ ของทาง

โครงการ Children voices for peace และ ภาคีร่วมดงัน้ี 

 

เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

1. ควบคุม และตรวจตราการมีอาวุธไวใ้นครอบครอง ของประชาชนอย่างเขม้งวด และพยายามสกดั
กั้น ป้องกนั มิใหมี้การใชอ้าวธุในแหล่งชุมชน 

2. รณรงคใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล ส่ิงผิดปกติเพื่อสกดักั้นอาวธุหรือวตัถุท่ีอาจเป็น
ระเบิดท่ีใชก่้อเหตุรุนแรง 

3. การปฏิบติังานควรรัดกุม รอบคอบ และระมดัระวงัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อประชาชน 
 

ผูใ้ชค้วามรุนแรง 

1. ขอให้ก าหนดเป้าหมายท่ีมิใช่ประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ หรือผูท่ี้ไม่มีอาวุธเพื่อให้การต่อสู้นั้นเป็นไปตาม
หลกัสากล ในการต่อสู้ในภาวะสงครามหรือทุกฝ่ายเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน 

2. ขอใหร้ะมดัระวงัมิใหก้ารก่อเหตุนั้นกระทบต่อประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิหรือใชก้ารต่อสู้ในเชิงสันติวธีิ 
หรือการต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์  

3. ขอใหก้ารต่อสู้ของท่านไม่ไปกระทบต่อสิทธิเด็ก 
 

ผูป้กครองของเด็ก 

1. ควรดูแลเด็กใหอ้ยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัเด็กเพื่อป้องกนัการชกัจูงไปในทางท่ีผดิ 
2. ช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัเด็กเร่ืองผลกระทบจากความรุนแรงเพื่อมิให้เด็กใช้ความรุนแรงในการ

แกปั้ญหาทั้งกรณีปัจเจกหรือโดยรวม 
3. เฝ้าสังเกตเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของความสูญเสียทางด้านจิตใจอย่างใกล้ชิดและเยียวยาจิตใจเพื่อ

ป้องกนัผลกระทบทางดา้นจิตใจท่ีอาจน าไปสู่การใชค้วามรุนแรงต่อไป 
 

การปกป้องคุม้ครองเด็กเพื่อให้มีชีวิตรอดนั้นไม่ใช่เร่ืองง่ายในพื้นท่ีท่ีมีความขดัแยง้และมีการใชค้วาม
รุนแรงต่อกนั แต่หากทุกคนเห็นความส าคญัของการมีชีวิตรอดของเด็กและตระหนกัถึงผลกระทบท่ีจะ
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เกิดข้ึนในอนาคตต่อสังคม คงตอ้งหันกลบัมาพิจารณากนัใหม่ว่าเด็กไม่ควรจะเป็นลูกหลงอีกต่อไปอีกทั้ง
การท่ีเด็กตอ้งพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นการอยู่ในเหตุการณ์ยิง ระเบิด หรือ เห็นเหตุการณ์ท่ีเกิด
ข้ึนกบับุคคลในครอบครัว  ท่ีจะส่งผลกระทบต่อจิตใจอยา่งร้ายแรงถึงแมจ้ะมีกระบวนการรักษาหรือเยียวยา
ท่ีอาจจะใชเ้วลาในการรักษาแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัครอบครัวและชุมชนดว้ยเช่นกนั แต่ก็ยงัไม่เพียงพอท่ีจะท า
ให้เด็กมีสภาพจิตใจท่ีกลบัคืนมาเหมือนก่อนเกิดเหตุการณ์ได้ ส่ิงส าคญัคือการสร้างสันติภาพท่ีย ัง่ยืนโดย
สันติวธีิ 
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เหตุการณ์ความรุนแรงท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็ก  

ล าดบัท่ี วนัท่ี เหตุการณ์ ผลกระทบต่อ
เด็ก 

1 9 มกราคม  2556 
 

กิดเหตุการณ์กราดยิงท่ีร้านคาราโอเกะ ร้านนอ้งนัด ท่ีถนนโคก
เคียน ม. 13 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส ท าให้
มีผูบ้าดเจ็บสามคน คือ นางสาวทิพยสุ์ดา สัจวรรณ์ อาย ุ15 ปี ซ่ึง
เป็นหลานของเจา้ของร้าน และอีกสองคนเป็นพนกังานร้านนอ้ง
นดั คือ นางส าราญ ทองใบ อายุ 34 ปี   และ นางสาวทิพยม์ณี 
จันทบุรี อายุ 26 ปีหลังจากนั้ นประมาณ 10 นาที ก็มีเหตุ
มอเตอร์ไซค์บอมบ์ซ่ึงตั้ งอยู่ตรงข้ามร้านคาราโอเกะ ท าให้มี
เด็กชายสองคนถูกสะเก็ดระเบิด คือ เด็กชายซูไฮมนั ยูโซ๊ะ และ 
ซูฮจัรวนั เจ๊ะโซ๊ะ 

บาดเจ็บท่ี
สะโพก 

2 12  มกราคม  2556 
 

ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง 200 นาย บุกจู่โจม ปิดลอ้ม ตรวจ
คน้บา้นเลขท่ี 77 หมู่ท่ี 2 ต าบลกอล า อ าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี 
จับกุมผูต้ ้องสงสัยจ านวน 5 คนและมีเด็กอายุ 16 ปี น าไป
สอบสวนขยายผลท่ีกรมทหารพรานท่ี 41 จงัหวดัยะลา 

มีการเผยแพร่
ภาพเด็กในส่ือ

หลกั 

3 15  มกราคม  2556 เด็กถูกเจ้าหน้าท่ีทหารจับเขย่าตวัและตบท่ีท้ายทอย 2 คน ท่ี
อ าเภอ รือเสาะ จงัหวดันราธิวาส 

เด็กเจ็บ
เลก็นอ้ย 

4  21 มกราคม 2556 คนร้าย 2 คนมีรถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะ ใชอ้าวธุปืนขนาด .38 
ตามประกบยิงรถจกัรยานยนตท่ี์มี นางนกนอ้ย แซ่หลี อาย ุ40 ปี 
มี นายณรงค ์คงทน สามีวยั 45 ปี และ ด.ช.นวพล เมือง อาย ุ12 ปี
ซอ้นทา้ยมาดว้ย กระสุนถูกนายณรงค์ไดรั้บบาดเจ็บ  และ ด.ช.
นวพล เสียชีวติ เหตุเกิดบนทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 42 ทอ้งท่ี
บา้นดอนรักจะรัง หมู่ 7 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  

เด็กเสียชีวติ 

5 23 มกราคม 2556 ครูโรงเรียนตนัหยง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ถูกยิงเสียชีวิตต่อหนา้
เด็ก 292 คน 

ผลกระทบ
ทางจิตใจ 

6 30  มกราคม  2556 
 

เด็กอาย ุ17 ปีถูกเจา้หนา้ท่ีทหารท าร้ายร่างกายในเวลากลางคืนท่ี
ต าบลเปียน อ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 

เด็กบาดเจบ็ท่ี
ใบหนา้ ตา
บวม  ฟกช ้า 

7  4 กมุภาพนัธ์  2556 กรณี ยงิรถนายอ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี บนถนนสาบยะรัง-มา
ยอ ต าบลแวง้ อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี เม่ือ เป็นเหตุให้ น.ส.
ดารณี บาเอะ นกัเรียนโรงเรียนเครียมวิทยาบา้นอาฆง ต าบลสา
คอใต ้อ าเภอมายอ อยูบ่า้นเลขท่ี 14 หมู่ 4 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ 
จ.นราธิวาส ท่ีขบัรถผา่นใกลท่ี้เกิด ถูกยงิ 

บาดเจ็บท่ีขา 

8 5 กมุภาพนัธ์2556  เหตุยิงกันมีผูเ้สียชีวิต 4 ราย ท่ีตลาดบ้านกรงปินัง หมู่ 7 ต. ไดรั้บ
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กรงปินงั จงัหวดัยะลา    พบศพชายหญิง 4 ราย ถูกยิงดว้ยอาวธุ
ปืนสงครามเอ็ม 16 อากา้ และอาวธุปืนพกขนาด 9 มม.  นาย A 
อาย ุ17 ปีเห็นเหตุการณ์ 

ผลกระทบ
ทางจิตใจ 

9  12 กมุภาพนัธ์ 2556 เหตุเกิดขณะชุดทหารดังกล่าว ขับรถบรรทุก 6 ล้อ ไปรับ
พนกังาน เพ่ือท างานท่ีโครงการฟาร์มตวัอยา่ง วงัพญา-ท่าธง โดย
จุดลอบวางระเบิดอยูท่ี่บริเวณถนนสายท่าธง-วงัพญา บา้นกูแบบ
ทาระ หมู่ท่ี 1 ต าบลท่าธง อ าเภอรามนั เจา้หนา้ท่ีทหารเสียชีวิต 5 
นาย 

เด็กตกเป็นผู ้
ตอ้งสงสยั 

10 10 กมุภาพนัธ์ 2556 เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงบ้านประชาชนในพ้ืนท่ี อ.หนองจิก จ.
ปัตตานี จ านวน 6 หลงั ระยะทางกวา่ 500 เมตรอยา่งใจเยน็ เป็น
เหตุใหมี้ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจ านวน 4 คน โดยเป็นเด็กจ านวน 3 คน 

เด็กไดรั้บ
บาดเจ็บ 3 คน 

11  20 กมุภาพนัธ์ 2556 ผูถู้กควบคุมตวั นาย A  อาย ุ18 ปี เด็กนกัเรียนโรงเรียน B อยูช่ั้น 
ม.6 ไดมี้เจา้หนา้ท่ีทหารมาท่ีบา้นตอ้งหาตวั แต่นาย A ไม่อยูบ่า้น 
ไปเรียนหนงัสือ ทางเจา้หนา้ท่ีให้ผูใ้หญ่บา้นกบัคนในครอบครัว
ไปรับตวัมา แลว้นาย A ก็ถูกควบคุมตวัตั้งแต่ ถูกควบคุมตวัอยูท่ี่
ค่ายทหารพราน 41 วงัพญา  

เด็กถูกควบคุม
ตวั 

 

12  17 กมุภาพนัธ2์556 วางระเบิดบริเวณหนา้ร้านอาหารใกลก้บัร้านบ๊ิกเบ็นคอฟฟ่ีแอนด์
เรสเตอรอง ตั้งอยู่ริมวงเวียนหอนาฬิกา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.
ปัตตานี เสียชีวติ 3 และบาดเจ็บ 9 รวมทั้งเด็ก 

เด็กบาดเจบ็ 

13 24 กมุภาพนัธ์ 2556 คนร้ายวางระเบิดหน้าร้านเซเว่น อิเลพเว่น ท่ีอ าเภอระแงะ 
จงัหวดันราธิวาส ท าใหเ้ด็กอาย ุ3 ปี ไดรั้บบาดเจ็บ 

เด็กบาดเจบ็ 

14 8 มีนาคม 56 เหตุคนร้ายใชอ้าวุธปืนสงครามกราดยิงใส่กลุ่มเยาวชนท่ีก าลงั
เล่นบาสเก็ตบอลท่ีสนามหน้าสมาคม ช่ินเหลียง เขตเทศบาล
ต าบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี จงัหวดันริวาสท าใหมี้ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 1 
คนส่วนผูไ้ดรั้บบาดเจ็บคือ ด.ช.ตรีพฒัน์ วารุณี อาย ุ15 ปี กระสุน
ปืนของคนร้ายท่ีบริเวณสะโพกซา้ย 1 นดั 

เด็กบาดเจบ็ 

15 26 มีนาคม56 เกิดเหตุขณะน.ส.ซูไรยา นาแว อาย ุ15 ปี ซอ้นทา้ยพี่ชายกลบั
บา้นถูกคนร้ายซุ่มยงิ ทั้งสองคนจนไดรั้บบาดเจ็บ ถูกยงิดว้ยอาวธุ
ปืนไม่ทราบชนิดเขา้ท่ีสะโพก ท่ีอ าเภอมายอ  จงัหวดั ปัตตานี 

เด็กบาดเจบ็ 

16 21 มีนาคม 2556 เหตุระเบิดท่ีหนา้ร้านไอศกรีมบนถนนสุวรรณมงคล กลางเมือง
ปัตตานีท าใหนิ้โซเฟียน นิสานิ อาย ุ9 ขวบ เสียชีวติ 

เด็กเสียชีวติ 

17 13 เมษายน 2556 ขณะท่ีสองแม่ลูกก าลงัขบัรถกลบับา้นบนถนนสาย มีคนร้ายยงิ
บนถนนสาย4092  ระหวา่งอ.รามนั- อ.ทุ่งยางแดง หมู่ 2 บา้นปา
เซปูเตะ๊  ต.ปากทู าให ้น.ส.ขวญัฤดี ตั้งแสง อาย ุ17 ปี มีบาดแผล
ถูกยงิดว้ยอาวธุปืนขนาด .38 เขา้ท่ีบริเวณล าตวั และล าคอ รวม 4 

เสียชีวติ 
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นดัเสียชีวติ 
14 22 เมษายน 2556 เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจ านวน ลอบวางระเบิดก่อนจุดชนวน ใน

พ้ืนท่ีบา้นลูโบ๊ะกาเยาะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ในขณะท่ี
เจา้หนา้ท่ีทหารพรานร้อย ทหารพรานท่ี 1104 กรมทหารพรานท่ี 
11 ก าลงัเดินเทา้ออกลาดตระเวนเสน้ทางผา่นมา เบ้ืองตน้ แรง
ระเบิดท าใหเ้ด็กวยั 10 ขวบ ถูกลูกหลง ถูกสะเก็ดระเบิดไดรั้บ
บาดเจ็บเลก็นอ้ย 2 ราย  

เด็กบาดเจบ็ 

15 1 พฤษภาคม 2556 มีเหตุกราดยิงท่ีต าบลรุสะมิแลท าให้มีผูเ้สียชีวิต 6 คน รวมเด็ก
อาย ุ3ขวบ 

เสียชีวติ 

16 9 พฤษภาคม 2556 มีเหตุกราดยงิรถกะบะท่ีต าบลปล่องหอย อ าเภอกะพอ้ จงัหวดั
ปัตตานี ท าใหเ้ด็กอาย ุ12 ปีเสียชีวติพร้อมพ่ีชาย 

เสียชีวติ 

17 19 พฤษภาคม 2556 มีเด็กชายและเด็กหญิงบาดเจบ็2คนจากเหตุการณ์กราดยงิแม่ท่ี
เป็นทหารในรถมีแต่ผูห้ญิงคนแก่และเด็ก 

เด็กบาดเจบ็ 2 
คน 

18 25 พฤษภาคม 2556 มีเด็กบาดเจบ็จากเหคุระเบิดถนนเม่ือรถ EOD ผา่นบนถนนสาย
ยะลา-ท่าสาปหลงัตรวจเหตุระเบิดท่ีอ าเภอยะหายะลา1คน ท าให้
มีเด็กบาดเจบ็จากระเบิด 1 คน 

เด็กบาดเจบ็ 1 
คน 

19 26 พฤษภาคม 2556 เกิดเหตุเด็กบาดเจ็บจากการถูกยิงขณะนัง่รถจกัรยานยนต์ไปกบั
พี่สาว ท่ีอ าเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส 

เด็กบาดเจบ็ 1 
คน 

20 2 มิถุนายน 2556    เวลา 23.00 น. คนร้าย 4 คนมีรถจกัรยานยนต ์2 คนัเป็นพาหนะ 
ใชอ้าวุธปืนพกสั้นขนาด .38 ยิงใส่กลุ่มนักเรียนขณะนั่งคุยกนั
บริเวณลานคนเดิน หนา้โรงเรียนสุไหงโก-ลก ในเขตเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ท าให้เยาวชน 3 
รายไดรั้บบาดเจ็บ เป็นเด็กหญิง 2 ราย และเด็กชาย 1 ราย ทั้งหมด
อาย ุ14 ปี เป็นนกัเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียนแห่งหน่ึงใน อ.สุไหง
โก-ลก คือ ด.ญ.อสัมะห์ หลี อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.1/2 
โรงเรียนเทศบาล 3 ถูกยิงท่ีแขนซา้ยกระดูกแตกละเอียด ไดรั้บ
บาดเจ็บสาหัส ด.ญ.นาเดียร์ ยะปา อายุ 14 ปี นกัเรียนชั้นมธัยม
ตน้ เรียนอยูท่ี่ กศน.สุไหงโก-ลก ถูกกระสุนปืนเฉ่ียวท่ีบริเวณใต้
ตาขวาไดรั้บบาดเจ็บเลก็นอ้ย และนายฟีรดาวส์ มะเซ็ง อาย ุ14 ปี 
ถูกกระสุนปืนท่ีบริเวณก้น มีบาดแผลเป็นรอยฟกช ้ าเท่านั้ น 
 

3 คน หญิง 2 
ชาย 1 
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21 18 มิ.ย.56 เม่ือเวลา 08.30 น. พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณข า ผกก.สภ.มายอ จ.
ปัตตานี  รับแจง้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจา้หน้าท่ีทหาร 
สังกดั ร้อย ร.15333 ฉก.ปัตตานี 25 ซ่ึงก าลงัออกปฏิบติัหนา้ท่ี 
รปภ.เส้นทางของครู เหตุเกิดท่ี บนถนนสายชนบท  บา้นม่วง
หวาน -บา้นกระโด หมู่ท่ี 2 ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตานี  เป็น
เหตุใหมี้เจา้หนา้ท่ีเสียชีวติ 1 นาย   และยงัมีเจา้หนา้ท่ีทหารไดรั้บ
บาดเจ็บ 1 นาย   รวมถึ งด.ญ.ซลัมา เมาะเฮง อายุ 6 ขวบ ถูก
สะเก็ดระเบิดท่ีบริเวณหลงัไดรั้บบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเด็กอาศยั
อยูบ่า้นตรงขา้มท่ีเกิดเหตุก าลงัอยูห่นา้บา้นเพ่ือเตรียมตวัจะ ข้ึน
บา้น เพ่ือจะแต่งตวัไปโรงเรียน ถูกสะเกิดระเบิดบาดเจ็บดงักล่าว 

ด ญ . ซั ล ม า 
เมาะเฮง อาย ุ6 
ขวบ เจ็บ 

22 26 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00 น. วนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ต.อ.โกวิทย์ รัตนโชติ 
ผกก.สภ.ทุ่งยางแดงมีเหตุระเบิดหัวสะพานปากู บนถนนสาย 
4072 ระหวา่ง น ้ าด า-ปาก ูหมู่ 5 บา้นปากู ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.
ปัตตานี ะบะมิตซูบิชิกนักระสุน ตอนคร่ึง สีขาว ทะเบียน บจ 
8741 ยะลา สภาพรถพรุนทั้ งคนั ลอ้ทั้ง 4 แตก มีเจ้าหน้าท่ี
เสียชีวิตและบาดเจ็บ และมีชาวบา้น ถูกลูกหลง 3 คน ทราบช่ือ
คือ นางซาลือมา ยาพา อาย ุ57 ปี ด.ญ.อาดิณา หลีหวงั อาย ุ5 ขวบ 
และด.ญ.ณัฐธิซาร์ คณานพ อายุ 5 ขวบ ขณะเกิดเหตุเจา้หน้าท่ี
ทหารหน่วยพฒันาเคล่ือนท่ี 44 กลบัจากงานพฒันาพ้ืนท่ีฟาร์ม
ตวัอย่างใน ต.ไทรทอง อ.ไมแ้ก่น เพ่ือกลบัเขา้ฐานท่ี อ.ทุ่งยาง
แดง โดยมีรถจกัรยานยนตข์องนางซาลือมา พาหลาน 2 คนซอ้น
มาดว้ย เม่ือถึงท่ีเกิดเหตุคนร้ายไดจุ้ดชนวนระเบิดแสวงเคร่ือง
หนกั 5 กิโลกรัม ท่ีน าไปฝังไวแ้ลว้ 

ด.ญ.อาดิณา 
หลีหวงั อาย ุ5 
ขวบ และด.ญ.
ณฐัธิซาร์ คณา
น พ  อ า ยุ  5 
ขวบ 

23 27 มิถุนายน 2556 17.30 น. ร.ต.อ.รุสดี กะโด ร้อยเวร สภ.เมืองยะลา ไดรั้บแจง้มีคน
ถูกยงิบนถนนสายบุดี-โกตาบารู บา้นบุดี หมู่ 8 ต.บุดี หลงัรับแจง้
จึงน าก าลงัเดินทางไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุพร้อม พ.ต.อ.พชรพล 
ณ นคร ผกก. ท่ีเกิดเหตุอยูเ่ลยตลาดนดัประจ าวนัพฤหสั ประมาณ 
100 เมตร พบศพนางซูฮยันี ลงซา อาย ุ25 ปี ถูกยิงดว้ยอาวธุปืน
ไม่ทราบขนาดท่ีล าตวั 1 นดั ด.ช.อานสั ลาดีฮะ อาย ุ14 ปี ลูกชาย
อีกคนก าลังร้องไห้คร ่ าครวญเป็นท่ีน่าเวทนา ใกล้กันพบ
รถจกัรยานยนตย์ี่ห้อฮอนดา้ สีด า ทะเบียน ขจจ 865 ยะลา ลม้อยู ่
นอกจากน้ียงัมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บถูกน าตวัส่งโรงพยาบาลทราบช่ือ 
ด.ช.อาซอฟลอน ลาดีฮะ อาย ุ3 ขวบ ถูกยิงท่ีไหล่ซา้ย กระสุนฝัง
ใน และ ด.ช.อาลนั ลาดีฮะ อาย ุ7 ขวบ มีบาดแผลรอยถลอก จาก
การสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นางซูฮัยนี ได้ข่ีรถคัน
ดงักล่าว ไปรับลูกชาย 2 คนท่ี โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ ในเขต

ด . ช . อ า ซ อ
ฟลอน ลาดีฮะ 
อายุ 3 ขวบ 
ถูกยิ ง ท่ี ไห ล่
ซ้าย กระสุน
ฝั ง ใ น  แ ล ะ 
ด.ช.อาลนั ลา
ดี ฮ ะ  อ า ยุ  7 
ข ว บ  มี
บาดแผลรอย
ถลอก 
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เทศบาลนครยะลา โดยมี ด.ช.อานสั นัง่ซอ้นทา้ยไปดว้ย ระหวา่ง
กลบับา้นไดมี้คนร้าย 2 คนข่ีรถจกัรยานยนต์ตามมาประกบยิง
หลายนดัท าใหมี้ผูเ้สียชีวติและไดรั้บบาด เจ็บดงักล่าว 

24 29 มิถุนายน 2556 เหตุยิงนักเรียนท่ีมาโรงเรียนเพ่ือร่วมต้อนรับนักกีฬาจาก จ.
จนัทบุรี ท่ีมาร่วมการแข่งขนักีฬาจตุรมิตรเบญจมแห่งประเทศ
ไทย คร้ังท่ี 4 ในเมืองปัตตานี จากนั้นเดินทางกลบับา้น โดยนกั
เรียนชายเป็นคนข่ีพอมาถึงท่ีเกิดเหตุ ไดมี้คนร้ายชาย/จ านวน 2 
คน ข่ีรถ จยย.ไม่ทราบชนิดตามประกบ และใชอ้าวธุปืนกระหน ่า
ยิง ท าให้รถเด็กนกัเรียนเสียหลกัลม้ตกขา้งถนน ส่วนคนร้ายเร่ง
เคร่ืองหลบหนีไป ท าใหเ้ด็กทั้งสองไดรั้บบาดเจ็บ 

เด็กบาดเจบ็ 1 
คน 
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