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รายงาน 

สิทธิเดก็ในสถานการณ์ความขัดแย้ง 

จังหวัดชายแดนใต้ 
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ค าน า 

รายงานฉบบัน้ีจดัท าเพ่ือเผยแพร่ และ น าเสนอขอ้มลู รายละเอียด ผลกระทบจากสถานการณ์ความ

ไม่สงบท่ีเกิดกบัเด็กในจงัหวดัชายแดนใต ้ และขอ้เสนอแนะต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อการปกป้องให้เด็กมีความ

มัน่คงปลอดภยัในชีวิต  และไดรั้บสิทธิต่าง ๆ อย่างท่ีเด็กๆ บนโลกใบน้ีไม่ว่าจะเป็น เอเชีย ยุโรป แอฟริกา  

และอเมริกา ไดรั้บ  

 ดงันั้นเราทุกคนควรตระหนกั และร่วมรับผดิชอบในการปกป้องเด็กถึงแมจ้ะเป็นภาระท่ีหนกัหน่วง 

แต่เม่ือเห็นรอยยิม้ของเด็ก ก็คงท าใหเ้รามีพลงัต่อไปอยา่งไม่ยอ่ทอ้ 

 

       โครงการ Children voice for peace 
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สารบัญ 

หน้า  

ต าน า            2

แถลงการณ์ร่วมองคก์รภาครัฐ องคก์รพฒันาเอกชน ส่ือ และ ประชาชน ในนามกลุ่มร่วมใจ  4 

แถลงการณ์ สนบัสนุนการเจรจาเพื่อสนัติภาพ       12 

หลกัการและเหตุผล          14 

“เด็ก”...เหยือ่บริสุทธ์ิจากความรุนแรง (ยาสมิน ซตัตาร์)      16 

รายงานสถานการณ์เด็กประจ าเดือนเดือนมกราคม 2556      24 

รายงานสถานการณ์เด็กประจ าเดือน กุมภาพนัธ ์2556      40 

บรรณานุกรม           45
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แถลงการณ์ร่วมองค์กรภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน ส่ือ และ ประชาชน ในนามกลุ่มร่วมใจ 

เร่ือง หยุดผลกระทบต่อเดก็จากสถานการณ์ความรุนแรงในพืน้ที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละส่ีอ  าเภอในจงัหวดัสงขลา ต่อเน่ืองตั้งแต่ 

พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุบนั ไดก่้อให้เกิดผลกระทบทางดา้นลบเป็นวงกวา้งต่อทรัพยสิ์นและชีวิตของผูค้นใน

สงัคม ท่ามกลางความสูญเสียเหล่านั้น เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีดงักล่าวคือหน่ึงในผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุ 

จากขอ้มลูสถิติท่ีรวบรวมโดยศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้พบว่า ตั้งแต่ พ.ศ.2547 – พ.ศ. 2555 มีเด็กอายุ

ต  ่ากว่า 15 ปี เสียชีวิตไปแลว้ทั้งส้ิน 57 คน บาดเจ็บกว่า 357 คน และเป็นผูก้  าพร้าอีกกว่า 4,990 คน 

นอกจากน้ีท่ามกลางสถานการณ์ประดุจดงัสงครามดงักล่าว ยอ่มท าใหเ้ด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีตอ้งเผชิญกบั

ภยัคุกคามทั้งต่อชีวิต สวสัดิภาพ สุขภาพ สนัติภาพ และความปลอดภยั ขาดโอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันาและ

เขา้ถึงโอกาสทางการศึกษาท่ีดี เส่ียงต่อการถกูละเมิดท าร้ายและแสวงหาประโยชน์อนัมิชอบ และถูกปิดกั้น

การมีส่วนร่วม การแสดงออก และการตดัสินใจในเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อตวัพวกเขา 

 

ดว้ยความห่วงใยต่อสถานการณ์เด็กและเยาวชนท่ีก  าลงัเติบโตข้ึนในพ้ืนท่ีซ่ึงมีสถานการณ์ความขดัแยง้

รุนแรง และตระหนักดีว่า เด็ก คือผูใ้หญ่ในอนาคต คือพลงัชีวิตและจิตใจอนัแจ่มใส คือเช้ือเพลิงท่ีจะ

ขบัเคล่ือนใหพ้วกเขาเป็นผูใ้หญ่ท่ีช่วยกนัดบัไฟท่ีก  าลงัโหมกระหน ่าพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละ

แปรเปล่ียนใหเ้ป็นพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ท่ีน ามาซ่ึงความสันติ เรา องค์กรภาครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน ส่ือ และ 

ประชาชน ในนามของกลุ่มร่วมใจ ขอออกแถลงการณ์ดงัน้ี 

ขอ้ท่ี 1 ทางกลุ่มขอเรียกร้องใหอ้งคก์รภาครัฐมีมาตรการพิเศษในการปกป้องคุม้ครองความปลอดภยัของเด็ก

และเยาวชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในท่ีสาธารณะ เช่น โรงเรียน เขตชุมชน ต่าง ๆ 

 

ข้อท่ี 2 ทางกลุ่มขอเรียกร้องให้องค์กรภาครัฐด าเนินนโยบายและกิจกรรมทั้งหมดโดยตระหนักถึง

ความส าคญัในการปกป้องคุม้ครองและส่งเสริมสิทธิของเด็กและเยาวชน ตามท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญของ

ประเทศ และกฎหมายต่าง ๆ เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ตลอดจนอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็ก 

(Convention on the Right of the Child; CRC) และพิธีสารเลือกรับท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรัฐบาลไทยไดล้งนาม

ผกูพนัเป็นพนัธะกรณีไวก้บัองคก์ารสหประชาชาติ 
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ขอ้ท่ี 3 ทางกลุ่มขอเสนอการก าหนดพ้ืนท่ีปลอดภยัส าหรับเด็กและเยาวชน เป็นพ้ืนท่ีท่ีปราศจากความรุนแรง 

ทุกชนิดจากทุกฝ่าย ทั้งโดยเชิงกายภาพ ทัศนียภาพ และ ทัศนคติความคิด  โดยเด็ดขาด คือ โรงเรียน 

ห้องสมุด โรงพยาบาล ศาสนสถาน  สถานท่ีเล่นกีฬาและสนามเด็กเล่น พ้ืนท่ีตลาดและย่านชุมชน เพ่ือ

หลีกเล่ียงไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นลูกหลงและเหยื่อในสถานการความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ 

 

ขอ้ท่ี 4 ทางกลุ่มขอออ้นวอนใหคู้่ขดัแยง้ทั้งในเชิงผลประโยชน์ อุดมการณ์ และความคิดและหนา้ท่ี โปรดเร่ง

แสวงหาทางออกในการยติุความขดัแยง้ทางกายภาพโดยเร็วท่ีสุดในทุกวิถีทางท่ีท าได ้และขอเรียกร้องใหทุ้ก

ภาคส่วนของสงัคม ทุกเช้ือชาติ สญัชาติ ศาสนา ร่วมสนับสนุนให้เกิดหนทางสู่สันติภาพอย่างสงบ ราบร่ืน 

ยุติธรรม และมีเหตุผล เพื่อยุติสถานการณ์ความรุนแรงอนัจะบ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นเมล็ด

พนัธุแ์ห่งความเลวร้ายได ้

 

และเพื่อขับเคล่ือนพนัธกิจ หยุดผลกระทบต่อเด็กจากสถานการณ์ความรุนแรงให้เป็นศูนย์  (ZERO 

CHILDREN VICTIM) ทางกลุ่มร่วมใจขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันด าเนินการต่อไปน้ี 

 

• จดัตั้งศนูยร์ายงานเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อเด็กจากสถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบและรายงานไปยงั

ทุกองคก์รร่วม 

• ด าเนินการส่ือสารทั้งทางตรงและทางออ้มไปยงัผูใ้ชค้วามรุนแรง หากไม่สามารถระบุได ้ควรด าเนินการ

ส่ือสารแบบไม่เจาะจง 

• ด าเนินการแสดงออกเชิงสัญลกัษณ์ต่อสาธารณะถึงการปฏิเสธการกระท าท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กทั้งใน

รูปแบบองคก์ร หรือร่วมเครือข่าย 

• ร่วมกนัเปิดพ้ืนท่ีในการแสดงออก การส่ือสาร และการมีส่วนร่วมของเด็ก เพ่ือให้เขาสามารถความคิด 

ความรู้สึก และแนวทางการแกไ้ขปัญหาในมุมมองของตวัเด็กเอง ทั้งน้ีผูใ้หญ่มีหนา้ท่ีในการใหเ้กียรติ รับฟัง 

ตลอดจนเปิดกวา้งใหเ้ด็กไดแ้สดงออกนั้น รวมถึงการใหค้  าแนะน าอยา่งมีเมตตาและปรารถนาดีต่อเด็กอย่าง

เต็มความสามารถ 
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• ด าเนินการพฒันา ส่งเสริมศกัยภาพ ทั้งในดา้นการศึกษา การใชชี้วิต ศีลธรรมและศาสนา เพื่อใหเ้ด็กเติบโต

ข้ึนเป็นพลเมืองทีดีมีความสามารถของโลกต่อไป 

ลงช่ือองคก์รภาคีเครือข่าย 

HAP 

YDA  

Paralegal 

We peace 

Deep peace 

กลุ่มฟ้าใส 

กลุ่มดว้ยใจ 

กลุ่มลกูเหรียง 

มลูนิธิผสานวฒันธรรม 

ส านกัพิมพโ์พรงกระต่าย 

มลูนิธิศนูยท์นายความมุสลิม 

สถานีวิทยรุ่วมดว้ยช่วยกนัสลาตนั 

สมาคมยวุมุสลิมแห่งประเทศไทย 

ชมรมคุม้ครองผูบ้ริโภคอาหารฮาลาล 

ศนูยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนบา้นกาญจนาภิเษก 

 

ลงช่ือ บุคคลทัว่ไป 

1. อญัชนา หีมมิน๊ะ หวัหนา้กลุ่มดว้ยใจ 

2. พรเพญ็ กอ้งขจรเกียรติ มลูนิธิผสานวฒันธรรม 

3. ปลายมนสั ล้ิมสุวรรณ์ บรรณาธิการส านกัพิมพ ์สนพ.โพรงกระต่าย 

4. เจริญพงศ ์พรหมศร บรรณาธิการอ านวยการ สนพ.โพรงกระต่าย 

5. ยาสมิน ซตัรา นกัวิจยั สถาบนัสนัติศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

6. อาทิตย ์ทองอินทร์ อาจารยป์ระจ าวิทยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวิทยาลยัรังสิต 

7. เจริญ แสงทอง สถาบนัสนัติศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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8. บณัฑิกา จารุมา นิลปัทม ์คณะวิทยาการส่ือสาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

9. มนทิรา จนัทรัตน์ บริษทั ทรานไทย-มาเลเซีย จ  ากดั 

10. นายนลธวชั มาย ิFaculty of Health, Medicine and Life Sciences. Maastricht University, Netherlands. 

11. นายดนัยา้ล อบัดุลเลาะ นกัศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  

12. นายปิยพทัธ ์สืบประดิษฐ ์นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ วชิาเอกภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี 

13. กษมา ยาโกะ นกัศกึษาคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

14. ภญ.นินูรีน บินนิมะ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ 

15. นางสาวสุรัยญา เจะมะ บณัฑิตอาสาสมคัร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

16. ว่าท่ีร้อยตรีสุรนาท นิยมบตัรเจริญ ศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อรรถพล อนนัตวรสกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

18. อบัดุลอาซิซ ตาเดอินทร์ ประธานฝ่ายสิทธิมนุษยชน สมาคมยวุมุสลิมแห่งประเทศไทย 

19. นางสาวอาอีซ๊ะห์ ดอเลาะ และครอบครัว 

20. ภูมิพฒัน์ เจนเจริญปิติพฒัน ์ 

21. นูรูล อยัน์ 

22. สุประวติั อมูา 

23. อบัดุลวาฮบั ฤทธิโต 

24. มล.ม่ิงมงคล โสณกุล 

25. วราพรรณ มือเพช็ร 

26. รัตนชยั มานะบุตร 

27. นรินทร์ ปากบารา 

28. ฮาฟีนา แวมาม ุ

29. จุรีพร ไชยคราม 

30. ฐิตินบ กมลนิม ิ

31. วิจิตรา สุจริต 

32. นิคม ชาวเรือ 

33. ค านึง ช านาญกิจ 
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34. กษมา จิตร์ภิรมยศ์รี 

35. อุคตี กรูอ 

36. ริฎวาน ยหีรัน 

37. อนสั อ  าเซาะ 

38. นาซูฮา เละ๊นุ๊ 

39. อารีดา้ สาเมาะ 

40. อาอี รอยะ๊ 

41. เนตรนริน วนัสิริมงคล 

42. Suria Pleiades 

43. Kolbun Saleem 

44. Chai Tourguide 

45. Amanut Merf Jantarawirote 

46. Jaruwan Chattamanokul 

47. Ampere Bumrungpong 

48. Mariyae Ritto 

49. Aisah Abdullah Khoiran 

50. Nadear Sattar 

51. Fatin Jamjuree 

52. Asna Pinthong 

53. Sania Pathan 

54. Nurul-Husna Paramal 

55. Haris Daoh 

56. Karay Ellahi 

57. Farida Aellahi 

58. Sara Sattar 

59. Saran Samantarat 

60. Kengkie Artith 
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61. Panjit Kaewsawang 

62. Pennapa Mannu 

63. Sittichai Sunnoo 

64. Phakakrong Bobow 

65. Terapunt Sresuwan 

66. Athapol Anunthavorasakul 

67. Apiradee Jutarsorn 

68. Nontawat Mayi 

69. Jan Suphaphong 

70. Hanoon Nur 

71. Chatchai Nakdang 

72. Prakaipach Pimsakul 

73. Binsamaair Rohannee 

74. Daranee Suayeh 

75. Aknaree Sukhamas 

76. Marine Musleem 

77. Ulya Hayeesuemae 

78. Mareeyanee Samoh 

79. Ai-shah Benahmad 

80. Ruswatini Nooney 

81. Baitee Fatin 

82. Suhaila Omar 

83. Baitul Hikmah 

84. Phanthikarn Phetnarin 

85. Kanokrat Ongboon 

86. Hasbee Abdulloh 

87. Theeranai Sunmard 
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88. Siriporn Srisuvan 

89. Bastee Saree 

90. Daranee Binti Ismael 

91. MuMeena Mi Nana 

92. Piyapat Suebpradith 

93. Affan Yeengo 

94. Ameera Kuna 

95. Waenur-aihan Waedoloh 

96. Hasun Sohsansah 

97. Areechah Songton 

98. Abdulrahman Alham Waemama 

99. Amir Dullamat 

100. Vinta Wanita 

101. Paesah Su-long 

102. Phaisol Jeh-arsea 

103. Asrie Binabdullah 

104. Aroon Wittayanont 

105. NurAlisa CheAsae 

106. Soliheen Pongsakorn Mudsun 

107. Natthaphong Thongma 

108. Muchira Chi Pathan 

109. Apirat Cheh Lao 

110. Aisyah Karafeea 

111. Chaiboon Phithak 

112. Fatimah Bunyarit 

113. Yeampon Kiaora 

114. Jaotuakay Jomson 
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115. Faruk Waenawae 

116. Halim Beasa 

117. Suriyan Sintateeyakorn 

118. Kodis Jewae 

حسان خيرات ليلى .119  

مدليد فريد .120  

 

เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2556 
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แถลงการณ์ สนบัสนุนการเจรจาเพื่อสนัติภาพ 

สถานการณ์ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กมาโดยตลอด ซ่ึงนอกจากจะ

เป็นผลกระทบทางตรงในเร่ืองการบาดเจ็บและเสียชีวิตแลว้ ยงัเป็นผลกระทบทางจิตใจในเร่ืองของการท่ี

สถานการณ์ความรุนแรงมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมวิธีคิดของเด็กต่อสงัคมท่ีแวดลอ้มอีกดว้ย โดยกลุ่มดว้ย

ใจและภาคีร่วมพบว่า สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวดัชายแดนภาคใต้มีส่วนส่งผลให้เด็กมีอารมณ์

ความแคน้และรู้สึกถึงความไม่ยติุธรรม ตลอดจนอยูใ่นภาวะของความหวาดระแวง ซ่ึงสถานการณ์ลกัษณะน้ี

เป็นเง่ือนไขอนัสุ่มเส่ียงอย่างมากต่อการท่ีเด็กจะเรียนรู้ ซึมซบั และยอมรับการใชค้วามรุนแรงเขา้มาเป็น

ส่วนหน่ึงของชีวิต กระทัง่เติบโตไปเป็นผูใ้ชค้วามรุนแรงรายใหม่ต่อไปเป็นวงจรท่ีผลิตซ ้าตนเองมิรู้จบ 

 ดว้ยเหตุน้ี กลุ่มดว้ยใจและภาคีร่วม จึงแสดงความช่ืนชมและสนับสนุนอย่างมากต่อการลงนามใน

ขอ้ตกลงโดยทัว่ไประหว่างเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ ในฐานะตวัแทนรัฐบาลไทย กบั ขบวนการ

แนวร่วมปฏิวติัแห่งชาติมลายปัูตตานี หรือ บีอาร์เอ็น ตลอดจนการท่ีรัฐบาลริเร่ิมใชแ้นวทางการพูดคุยเพ่ือ

หาทางออกจากความขดัแยง้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน ในฐานะท่ีแนวทางดงักล่าว มีส่วนช่วยปรับเปล่ียน

ทิศทางของสถานการณ์ปัญหาใหข้ยบัเคล่ือนไปในทิศทางท่ีถอยห่างจากความรุนแรงมากข้ึน  

 อยา่งไรก็ตาม เพื่อสร้างสภาพแวดลอ้มทางสงัคมอนัเหมาะสมต่อการเติบโตของเด็ก ทางกลุ่มดว้ยใจ

และภาคีร่วมขอสนบัสนุนให้รัฐบาลก าหนดมาตรการอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นรูปธรรมในการท่ีจะขยาย

ขอบเขตของการใชแ้นวทางพดูคุยเพื่อสนัติภาพจากท่ีจ  ากดัอยูเ่ฉพาะรัฐบาลกบัคู่ขดัแยง้ของรัฐบาลมาสู่การ

เปิดพ้ืนท่ีใหส่้วนท่ีมิใช่คู่ขดัแยง้ เช่น ภาคประชาชนทัว่ไป ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ นักศึกษา และผู ้

เห็นต่างจากรัฐแต่ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มก่อเหตุรุนแรงใด ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการสนทนาแลกเปล่ียน

ปัญหาและร่วมก าหนดทางออกของปัญหาความขดัแยง้ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตด้ว้ย  

 กลุ่มดว้ยใจและภาคีร่วมหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า การขยายขอบเขตของการพดูคุยเพ่ือสนัติภาพขา้งตน้ จะ

ช่วยสร้างบรรยากาศแห่งสันติ บรรยากาศแห่งการใชเ้หตุผลแทนการใชก้  าลงัต่อผูเ้ห็นต่างจากตน และ

บรรยากาศแห่งประชาธิปไตยซ่ึงเปิดพ้ืนท่ีปลอดภัยให้กับความคิดท่ีแตกต่าง อนัเป็นบรรยากาศและ

สภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีเหมาะสมต่อการท่ีเด็กจะเติบโตข้ึนบนฐานของการเรียนรู้ท่ีจะสมัพนัธก์บัสงัคมท่ี

แวดลอ้มตนเองโดยสนัติ 
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รายช่ือภาคร่ีวม 
-กลุ่มดว้ยใจ 
เจริญพงศ ์พรหมศร นกัศกึษาปริญญาโทหลกัสูตรความขดัแยง้และสนัติศึกษา สถาบนัสนัติศกึษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
อาทิตย ์ทองอินทร์ อาจารยป์ระจ าวิทยาลยั นวตักรรมสงัคม มหาวิทยาลยัรังสิต  
อบัดุลสุโก ดินอะ สูฯยอ์ลักุรอ่านและภาษา(QLCC) โรงเรียนจริยธรรมศกึษามลูนิธิ อ  าเภอจะนะ จงัหวดั
สงขลา 
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โครงการ Children voices for peace 

หลกัการและเหตุผล 

ผูใ้หญ่กล่าวว่าเด็กคือผา้ขาวท่ีบริสุทธ์ิและเป็นอนาคตต่อไปของชาติ แต่เด็กในพ้ืนท่ีสามจงัหวดั

ชายแดนใตแ้ละส่ีอ  าเภอในจงัหวดัสงขลากลบัตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลากว่า 10 ปี

แลว้ เด็กในสงัคมชายแดนใตต้อ้งตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรงท่ีผูใ้หญ่ก่อข้ึน ดว้ยการอา้งความชอบธรรม

ในการใชค้วามรุนแรงว่าปกป้องประเทศหรือกูเ้อกราชก็แลว้แต่หนา้ท่ีรับผดิชอบของผูใ้หญ่แต่ละฝ่าย  โดยท่ี

ลกู หลาน ของทุกฝ่ายคือ ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม ส าหรับ

ความรุนแรงทางตรง เด็กเหล่านั้นต่างตอ้งพบกบัความพลดัพรากความสูญเสีย จากการท่ีบุคคลอนัเป็นท่ีรัก

หรือบุพการีตอ้งเสียชีวิตจากเหตุรุนแรง  ตอ้งถกูจองจ า คุมขงั จากคดีความมัน่คงขณะท่ี เด็กอีกไม่นอ้ยท่ีตอ้ง

เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากสถานการณ์   จากสถิติเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 15 ปี มีจ  านวนเด็กท่ีเสียชีวิต 

56 คน และบาดเจ็บจ านวน 345 คน (รายงานล่าสุดของศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใตร้ะบุว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2547 จนถึงวนัท่ี  12 ธนัวาคม 2555 ) นอกจากน้ี ยงัมีเด็กก  าพร้าท่ีสูญเสียพ่อ แม่ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ท่ีมีจ  านวนกว่า 4,942  คน   

ส่วนผลกระทบต่อเด็กในทางออ้มนั้น จากการศึกษาผลกระทบทางจิตใจรายงานวิจัยเก่ียวกับ
เหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบหลายเร่ือง ระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบส่วนใหญ่
ส่งผลต่อสุขภาพจิต เช่น ความเครียด และปัญหาดา้นจิตใจอ่ืนๆ ของผูป้ระสบเหตุการณ์รวมทั้งเหยื่อ
ผูเ้คราะห์ร้าย (Sagy,1998;Punamaeki, 1996; Shalev & Freedman, 2005) นอกจากน้ี Jensen (1996) ระบุว่า
เด็กและวยัรุ่นท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะสงครามและการก่อการร้าย  ไม่เพียงแต่ถูกฆ่าหรือไดรั้บบาดเจ็บ
เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงผลกระทบทางดา้นจิตใจ เช่น ซึมเศร้า และกล่าวว่าการขาดเสถียรภาพทางดา้นการทหาร 
การขาดการขดัเกลาทางสังคม และการขาดมนุษยธรรม การกระท าต่างๆ เหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบต่อการ
พฒันาทางดา้นจิตใจ ความพึงพอใจ สุขภาวะท่ีดีและคุณภาพดา้นบวกต่างๆ ในชีวิตอีกดว้ย และส่งผลต่อการ
ยอมรับความรุนแรงและการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาต่อไป  ส่ิงเหล่าน้ีท าให้วงจรของความรุนแรง
ด าเนินและเติบโตต่อไป แบบไม่มีท่ีส้ินสุด 

 
ดงันั้น เน่ืองในโอกาสวนัเด็กท่ีจะมาถึง  องคก์ร NGO และภาคีร่วม จึงมีความมุ่งหวงัอยากผลกัดนั

ให ้ในวนันั้นเป็นกา้วแรกท่ีทุกฝ่ายจะตระหนัก และหันกลบัมาให้ความส าคญักบัเด็กในสถานการณ์ความ
ขดัแยง้ รุนแรง ไดมี้โอกาสไดใ้ชชี้วิตและมีความสนุกสนานเหมือนกบัพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ทัว่ประเทศ ทางองค์กร 
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NGO จึงไดร่้วมกนัจดัโครงการ “Children voices for peace” เพ่ือเป็นจุดเร่ิมตน้ในการรณรงค์เร่ืองสิทธิเด็ก
และสรรคส์ร้างโอกาสดี ๆ ใหก้บัเด็กต่อไป 

  
วตัถุประสงคโ์ครงการ 

1. เพ่ือน าเสนอผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงในพ้ืนท่ีสามจงัหวดัชายแดนใตท่ี้มีต่อเด็กในพ้ืนท่ี 

2. เพ่ือจุดประกายใหผู้ใ้หญ่ทุกคน ร่วมรณรงค์ให้ยุติการใชค้วามรุนแรงในพ้ืนท่ี เพ่ืออนาคตของเด็ก 

ซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ สร้างโอกาสการเติบโตของเด็กในสภาวะท่ีปลอดจากความรุนแรง เพื่อให้

เด็กเป็นพลงัส าคญัในการพฒันาผนืดิน ถ่ินเกิดของบรรพบุรุษต่อไป  
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“เด็ก”...เหยือ่บริสุทธิ์จากความรุนแรง 

บทน า  

 “เด็ก” วยัที่ทุกฝ่ายในสังคมต่างเห็นพ้องต้องกนัว่า  คอื อนาคตของสังคม คอื ผ้าขาว ที่ต้องร่วมกัน

แต่งแต้มสีสันให้ผ้าแต่ละผนือย่างสร้างสรรค์ คอืต้นกล้าเลก็ๆที่ต้องดูแล ปกป้อง คุ้มครอง เพื่อให้เติบโตขึ้น

ได้อย่างแข็งแรงและมัน่คง ดว้ยความพยายามท่ีจะใหเ้กิดมาตรฐานของส่ิงท่ี “เด็ก” พึงไดรั้บจึงไดม้ีการออก

ปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิเด็กและเยาวชนขององคก์ารสหประชาชาติ จ  านวน 10 ขอ้i คือ  

1. เด็กและเยาวชนพึงไดรั้บสิทธิเท่าเทียมกนัโดยปราศจากการแบ่งแยกหรือกีดกนัไม่ว่าโดยวิธีใด 

ๆในเร่ือง เช้ือชาติ ผวิ เพศ ภาษา ศาสนาความคิดเห็นทางการเมือง เผา่พนัธุ์แห่งชาติ หรือสังคม

ทรัพยสิ์น ก  าเนิดหรือสถานะอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะของเด็กหรือของครอบครัวก็ตาม 

            2.  เด็กและเยาวชน พึงไดรั้บการพิทกัษ์คุม้ครองเป็นพิเศษ อนัจะช่วยให้เด็กสามารถพฒันาทั้งทาง

กายทางสมอง และจิตใจเพื่อใหร่้วมอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกติชน 

           3.  เด็กและเยาวชน มีสิทธิท่ีจะไดม้ีช่ือและมีสญัชาติแต่ก  าเนิด 

            4.  เด็กและเยาวชน พึงไดรั้บความมัน่คงทางสงัคมและเติบโตอยา่งสมบูรณ์ดงันั้นทั้งแม่และเด็ก ควร

ไดรั้บการดูแลและคุม้ครองเป็นพิเศษทั้งเม่ืออยูใ่นครรภแ์ละภายหลงัเม่ือคลอดแลว้ โดยไดรั้บสิทธิในเร่ืองท่ี

อยูอ่าศยัไดรั้บอาหาร ไดรั้บการดูแลทางแพทย ์และโดยเฉพาะเด็ก ๆใหไ้ดรั้บการเล่นร่ืนเริงเพลิดเพลินดว้ย 

           5. เด็กและเยาวชน ท่ีพิการทั้งทางร่างกาย สมอง และจิตใจมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการรักษาพิเศษหมายถึง 

การดูแลรักษาและการศึกษาท่ีเหมาะสมกบัสภาวะของเด็กโดยเฉพาะ 

           6. เด็กและเยาวชน พึงไดรั้บความรักและความเขา้ใจอนัจะช่วยพฒันาบุคลิกของตนโดยเติบโตอยู่ใน

ความรับผดิชอบของบิดามารดาของเด็กเองและในทุกกรณี เด็กจะตอ้งอยูใ่นบรรยากาศท่ีเต็มไปดว้ยความรัก

ความอบอุ่น ปลอดภยัและไม่พลดัพรากจากพ่อแม่ในกรณีท่ีเด็กไม่มีครอบครัวหรือมาจากครอบครัวท่ี

ยากจนและมีลกูมากก็จะไดรั้บความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จากรัฐหรือองคก์ารต่าง ๆ 



CHILDREN VOICE FOR PEACE PROJECT 
                                                                 ศูนย์ประสานงานกลุ่มเสียงเดก็เพ่ือสันติภาพ สานักพิมพ์โพรงกระต่าย 
                                                 203 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

17 
 

           7. เด็กและเยาวชน มีสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษา ซ่ึงครูควรจะจดัให้เปล่าอย่างน้อยในชั้นประถมศึกษา

เพื่อเป็นการส่งเสริมวฒันธรรมโดยทัว่ ๆ ไปและให้เด็กเติบโตเป็นสมาชิกผูย้งัประโยชน์ต่อสังคมคนหน่ึง

การศึกษาน้ีคลุมไปถึงการแนะแนวทางชีวิตซ่ึงมีบิดามารดาเป็นผูรั้บผิดชอบก่อนบุคคลอ่ืน ๆเด็กจะตอ้งมี

โอกาสไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นและร่ืนเริงพร้อมกนัไปดว้ย 

            8. เด็กและเยาวชน จะเป็นบุคคลแรกท่ีไดรั้บการคุม้ครองและสงเคราะห์ในทุกกรณี 

            9. เด็กและเยาวชน พึงไดรั้บการปกป้องใหพ้น้จากการถกูทอดท้ิงจากความโหดร้ายทารุณ และการถกู

ข่มเหง รังแกทุกชนิดเด็กจะตอ้งไม่กลายเป็นสินคา้ไม่ว่าในรูปใด จะตอ้งไม่มีการรับเด็กเขา้ท างานก่อนวยัอนั

สมควรไม่มีการกระท าใด ๆ อนัจะมีชกัจูงหรืออนุญาตเด็กให้จ  าตอ้งรับจา้งท างานซ่ึงอาจจะเป็นผลร้ายต่อ

สุขภาพของเด็กหรือเป็นเหตุใหก้ารพฒันาทางกายทางสมองและทางจิตใจของเด็กตอ้งเส่ือมลง 

            10. เด็กและเยาวชน พึงไดรั้บการคุม้ครองใหพ้น้จากการกระท าท่ีแสดงถึงการกีดกนัแบ่งแยก ไม่ว่า

ทางเช้ือชาติ ศาสนาหรือรูปใด ๆเด็กจะตอ้งไดรั้บการเล้ียงดูใหเ้ติบโตข้ึนมา" ในภาวะแห่งจิตท่ีเตม็ไปด้วย

ความเข้าอกเข้าใจและมีการหย่อนหนักหย่อนเบามิตรภาพระหว่างชนชาติต่าง ๆ สันติภาพและภาพสากล 

และด้วยการส านึกเตม็ท่ีว่าพละก าลงัและความสารถพิเศษในตัวเขาควรจะอุทิศเพ่ือรับใช้เพ่ือนมนุษย์

ด้วยกนั" 

 ส่ิงเหล่าน้ีคือ ส่ิงท่ีเด็กโดยทัว่ไปในโลกควรจะไดรั้บ โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายในสงัคม ทั้ง

หน่วยงานของรัฐ ครอบครัว รวมถึงคนรอบขา้งในสังคม เพ่ือการเติบโตข้ึนไดอ้ย่างเป็นสุข แต่ดว้ยสภาพ

ของสงัคมท่ีเป็นไปในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของยาเสพติด ความรุนแรงทั้งในครอบครัวและสังคมซ่ึงมี

รูปแบบของความรุนแรงท่ีต่างกนัออกไป รวมไปถึงปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ทั้งความยากจนขาดแคลน และการ

ปลกูฝังค่านิยมท่ีผดิผา่นส่ือ ต่างก็เป็นปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีส่งผลให ้“เด็ก” เหล่าน้ีต่างตอ้งเผชิญกบัภาวะท่ีขาดซ่ึง

การดูแลปกป้องคุม้ครองอยา่งเหมาะสม  

จากการศึกษาผลกระทบทางจิตใจรายงานวิจยัเก่ียวกบัเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบหลาย

เร่ือง ระบุว่าเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบส่วนใหญ่ส่งผลต่อสุขภาพจิต เช่น ความเครียด และ

ปัญหาดา้นจิตใจอ่ืนๆ ของผูป้ระสบเหตุการณ์รวมทั้งเหยื่อผูเ้คราะห์ร้าย (Sagy,1998;Punamaeki, 1996; 

Shalev& Freedman, 2005) นอกจากน้ี Jensen (1996) ระบุว่าเด็กและวยัรุ่นท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะ
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สงครามและการก่อการร้าย ไม่เพียงแต่ถกูฆ่าหรือไดรั้บบาดเจ็บเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงผลกระทบทางดา้นจิตใจ 

เช่น ซึมเศร้า และกล่าวว่าการขาดเสถียรภาพทางดา้นการทหาร การขาดการขดัเกลาทางสังคม และการขาด

มนุษยธรรม การกระท าต่างๆ เหล่าน้ีไดส่้งผลกระทบต่อการพฒันาทางดา้นจิตใจ ความพึงพอใจ สุขภาวะท่ีดี

และคุณภาพดา้นบวกต่างๆ ในชีวิตอีกดว้ย และส่งผลต่อการยอมรับความรุนแรงและการใชค้วามรุนแรงใน

การแกปั้ญหาต่อไป ส่ิงเหล่าน้ีท าใหว้งจรของความรุนแรงไม่มีท่ีส้ินสุด 

 สถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ในสามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นอีกหน่ึงความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ และ

ส่งผลกระทบไม่น้อยต่อต้นกล้าของสังคมท่ีอยู่ในพืน้ท่ี ซ่ึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ

รุนแรงอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2547 ส่งผลกระทบตรงต่อเดก็และประชาชนท่ัวไป ท้ังทางร่างกายและจิตใจ 

เช่นสถานการณ์ลอบวางเพลิงโรงเรียน ลอบฆ่าครูท่ีอยู่ในพืน้ท่ี ท าให้ต้องปิดโรงเรียนและเกิดความกลัว

หวาดวิตกต่อความปลอดภัย ท้ังยังส่งผลให้วิถีการด าเนินชีวิตต้องเปล่ียนไป เด็กๆไม่สามารถใช้ชีวิตอย่าง

เป็นปกติสุขเหมือนกับเดก็ๆในพืน้ท่ีอ่ืนได้ เช่น ขาดพืน้ท่ีในการว่ิงเล่นยามมืดค า่ไม่สามารถออกไปไหนได้

ตามปกติ ครอบครัวสูญเสียสมาชิกภายในครอบครัว สูญเสียหัวหน้าครอบครัวผู้ มีบทบาทส าคัญ ท าให้เด็ก

ต้องก าพร้าพ่อแม่ii 

เด็กในสถานการณ์ความรุนแรงภาคใต้ 

ผลกระทบทางตรง…เสียชีวิต บาดเจ็บ ละเมิดสิทธิ 

 “วนัจนัทร์ท่ี 18 เม.ย.2554เจา้หนา้ท่ีทหารพรานออกติดตามไล่ล่าคนร้ายท่ียงิถล่มฐานปฏิบติัการ

กองร้อยทหารพรานท่ี 4302 บา้นน ้ าด  า หมู่ 3 ต.ปโูละปูโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี หลงัเกิดเหตุฝ่ายทหาร

พรานไดจ้ดัก  าลงัออกติดตามไล่ล่าคนร้าย โดยมนีายทหารระดบัสญัญาบตัรเป็นหวัหนา้ชุด พร้อมก าลงัพล

รวม 10 นาย มีรถกระบะเป็นพาหนะ... เมื่อเสียงปืนสงบลงพบร่างผูเ้สียชีวิตและไดรั้บบาดเจ็บรวม 2 ราย ซ่ึง

มีอายเุพียง 19 ปี และ 16 ปี”iii 

“เหตุการณ์ทหารพรานยงิรถกระบะตอ้งสงสยัจนมีผูเ้สียชีวติถึง 4 ราย บาดเจ็บอีก 4 ราย และรอด

ตายหวุดหวดิ 1 คน ท่ี ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เม่ือกลางดึกคืนวนัอาทิตยท่ี์ 29 ม.ค.ท่ีผา่นมานั้น 

ก  าลงักลายเป็น "น ้ าผึ้งหยดเดียว" ท่ีสร้างกระแสความไม่พอใจและหวาดระแวงในหมู่ชาวบา้นท่ีมต่ีอ

เจา้หนา้ท่ีรัฐโดยเฉพาะทหาร ...โดยมีเยาวชนอาย ุ16 ปี กบั 19 ปีตอ้งสงัเวยชีวิต”iv 
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“ผูป้กครองของเยาวชนสามคนท่ีเสียชีวิตจากเหตุการณ์วิสามญัฆาตกรรมหา้ศพในอ.กรงปินงั จ.

ยะลาในวนัท่ี 19 เมษายน 2555 ร้องเรียนว่าลกูๆ ของพวกเขาไม่ไดเ้ป็นผูก่้อความไม่สงบวิสามญั”vฆาตกรรม 

ลโูบะมายอ 2555 

    “เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2555 คนร้ายวางระเบิดพลาดเป้าถกูรถนกัเรียนเดก็เจ็บ 2 ท่ีนราธิวาส”vi 

 “เมื่อวนัท่ี 31 ตุลาคม 2555 เด็กชายวยั 11 ขวบคนหน่ึงถกูยงิเสียชีวิตพร้อมกบัพ่อ ส่วนนอ้งชายวยั 9 

ขวบของเขายงัมีอาการสาหสั และรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาลใน จ.ยะลา”vii 

 “วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2555 มีการวางคาร์บอมบ์และระเบิดรถโชเล่ยใ์นเขตเทศบาลอ าเภอรือเสาะ 

ตาย 2  คน หน่ึงในนั้นคือเด็กอาย ุ3 ขวบ  และเจ็บอีกกว่า17คน”viii 

“วนัท่ี 18 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา คนร้ายไม่ทราบจ านวนลอบวางระเบิดรางรถไฟบริเวณสถานีย่อย

บา้นตะโละบูกิตยอืแร แรงระเบิดท าใหข้บวนรถไฟท่ี 453 ยะลา-สุไหงโกลก ตกราง มีผูเ้สียชีวิต 1 ราย และ

ไดรั้บบาดเจ็บอีก 16 คน ...ซ่ึงในจ านวนน้ีเป็นเด็กอาย ุ12 ปี 2 ราย”ix 

 “นายบิชยา ราชภนัดารี ผูแ้ทนองคก์ารยนิูเซฟประจ าประเทศไทย  แถลงประณามเหตุโจมตีรุนแรงท่ี

เกิดข้ึนภายในร้านน ้ าชาแห่งหน่ึง ในอ.ระแงะ จ.นราธิวาส ท่ีคร่าชีวิตไป 5 ศพ ในจ านวนน้ีรวมถึงทารกน้อย

เพศหญิงวยัเพียง 11 เดือน และท าให้ทารกเพศชายวยัเพียง 10 เดือนเมื่อวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2555 จนไดรั้บ

บาดเจ็บสาหสัว่า เป็นการกระท าท่ีโหดร้าย และไร้ซ่ึงมนุษยธรรมจนไม่อาจยอมรับได”้x 

 เหตุการณ์เหล่าน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในสามจงัหวดัชายแดนใตแ้ละ เด็ก

กลายเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ เหตุการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่ปี 2547 จากสถิติของ

ส านกัข่าวอิศรา ไดร้ะบุว่าเหตุการณ์ตั้งแต่ปี 2547-15 กรกฎาคม 2555 เกิดข้ึนรวมทั้งส้ิน 13,085 เหตุการณ์ 

ส่งผลใหม้ีจ  านวนผูเ้สียชีวิตรวม 5,469 ราย และมีผูบ้าดเจ็บจ านวน 9,653 ราย นอกจากนั้น พญ.เพชรดาว 

โต๊ะมีนา ผูอ้  านวยการศนูยสุ์ขภาพจิตท่ี 15 ไดร้ะบุว่านบัตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มา มีสตรีผูสู้ญเสีย (หญิงหมา้ย) 

2,523 คน และเด็กก  าพร้า 4 ,942 คน xiในขณะเดียวกนั ผลการศึกษาโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชนจงัหวดัปัตตานี ซ่ึงเป็นองคก์รทอ้งถ่ินท่ีไม่สงักดัภาครัฐ พบว่า ขณะน้ีมีจ  านวนเด็กก  าพร้าไม่ต ่ากว่า 

5,000 คน ขณะท่ีองคก์รเพ่ือเด็กอ่ืนๆประเมินจ านวนเด็กก  าพร้าไวสู้งกว่าน้ี 2-3 เท่าxii 
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 จากรายงานสรุปสถิติเด็กและเยาวชนท่ีอายตุ  ่ากว่า 15 ปี ซ่ึงไดผ้ลกระทบในพ้ืนท่ีตั้งแต่ปี 2547 ถึง 

ธนัวาคม 2555 ของศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้สรุปยอดเด็กท่ีไดรั้บบาดเจ็บ จ  านวนทั้งส้ิน 345 ราย 

และเสียชีวิต จ  านวนทั้งส้ิน  56 ราย โดยท่ีปี 2550มีจ  านวนของเด็กและเยาวชนท่ีไดรั้บบาดเจ็บและเสียชีวิต

มากท่ีสุด  

 

ท่ีมา : http://www.deepsouthwatch.org/node/3783 

ในขณะเดียวกนั “จากการรวบรวมขอ้เท็จจริงในพ้ืนท่ีพบวา่ ตั้งแต่ปี 2550 ถึงตน้ปี 2555 มีอยา่งนอ้ย 

30 กรณีท่ีเดก็ถกูบงัคบัใชก้ฎหมายพิเศษ มกีารจบัและควบคุมตวัโดยมีสภาพการด าเนินการท่ีไม่เหมาะสม

กบัเด็กและไม่สอดคลอ้งกบัวิธีการส าหรับเดก็ท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553  เช่น การจบัและควบคุมตวัโดยมไิดแ้สดงหมายและเหตุแห่ง

การจบักุม มีการควบคุมตวัเด็กรวมกบัผูใ้หญ่ แมห้ลงัจากท่ีมีการร้องเรียน การควบคุมตวัเดก็ตาม พ.ร.ก.

ฉุกเฉินฯ จะไดม้กีารปรับปรุงระเบียบในการแยกสถานท่ีควบคุมตวัเด็กออกจากผูใ้หญ่ แต่การควบคุมตวั

ภายใตก้ารบงัคบัใชก้ฎอยัการศึกยงัไม่มีระเบียบในการก าหนดการแยกสถานท่ีควบคุมตวัของเดก็ เป็นตน้ 

อีกทั้ง ยงัพบว่ามีกรณีท่ีเดก็อายไุม่เกิน 18 ปีถกูวิสามญัฆาตกรรมระหว่างการปิดลอ้ม ตรวจคน้ หรือในบาง

http://www.deepsouthwatch.org/node/3783
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กรณีเจา้หนา้ท่ีใหเ้ด็กเขา้ร่วมชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น (ชรบ.) แบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงถือว่าเป็นการให้

เด็กเขา้ร่วมกิจกรรมของความขดัแยง้ดว้ยอาวุธดว้ย”xiii 

ผลกระทบทางจิตใจ..ท่ียากแก่การเยียวยา 

 นอกจากผลกระทบโดยตรงท่ีอยูใ่นรูปของการไดรั้บบาดเจ็บ เสียชีวิต ตลอดจนกลายเป็นเด็กก  าพร้า 

ผลกระทบอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเห็นไดช้ดัคือ ผลกระทบทางจิตใจ เมื่อเด็กตอ้งพบเจอกบัภาพของความรุนแรง 

เมื่อครอบครัวญาติพี่น้อง หรือครูของตัวเอง ถูกจับ ถูกยิง หรือถูกลอบท าร้าย แมแ้ต่เห็นโรงเรียนหรือ

บา้นพกัตนเองถกูเผาท าลาย หรือตอ้งรับรู้ความอธรรมท่ีตอ้งเกิดข้ึนกบัคนใกลชิ้ด คงจะเป็นไปไม่ไดห้ากเดก็

จะไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆต่อวิธีการคิดของพวกเขาเหล่านั้นเลยโดยท่ี  ขอ้มูลดา้นผลกระทบความรุนแรง

ของเด็กและสตรีของ ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์ระบุว่า“เด็กท่ีเคยตกอยู่ในสถานการณ์ท่ีรุนแรง หรือเคยพบเห็น เหตุการณ์รุนแรง จะเกิดการ

เรียนรู้ตน้แบบการแกไ้ขปัญหาดว้ยความรุนแรง และเห็นว่าเป็นเร่ืองปกติ” xiv 

นอกจากนั้น จากรายงานผลวิจยัของ UNICEF พบว่าเด็กชายแดนภาคใตม้ีอารมณ์ความแคน้และ

รู้สึกถึงความไม่ยติุธรรม ตลอดจนอยู่ในภาวะของความหวาดระแวง เด็กเหล่า น้ีอยู่ในภาวะสงครามซ่ึงได้

เห็นและรับรู้มาตลอด เช่น จากการยงิครู โรงเรียนถกูเผา การอยูใ่นเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการยิงกนัหรือการ

ระเบิดดว้ยตนเอง ตลอดจนการท่ีพ่อแม่หรือญาติใกลชิ้ดถูกควบคุมตวัดว้ยขอ้หาว่าเป็นผูต้อ้งสงสัยในการ

สนบัสนุนขบวนการ เป็นตน้xv 

 “ผมพยายามอยูใ่กล้ๆ บา้น... ไม่เคยออกไปไหนไกลเลย” อะหมดั วยั 12 ปี ใหส้มัภาษณ์ 

        

        ซุนนะห์ วยั 15 ปี ผูเ้ป็นพี่สาว เล่าว่าพ่อของเธอถกูคนร้ายไม่ทราบกลุ่มสงัหารเมื่อ 6 ปีก่อนท าให้

ชีวิตวยัเดก็ท่ีเป่ียมไปดว้ยความสุขของเธอตอ้งสูญส้ินหลงัจากนั้นไม่นานแม่ของเธอก็เสียชีวิตในอุบติัเหตุท า

ใหส้องพี่นอ้งตอ้งไปอาศยัอยูก่บัป้า“หนูรู้สึกไม่ปลอดภยั โดยเฉพาะเวลาเจอคนแปลกหนา้... หนูไม่ไวใ้จทุก

คนท่ีจอ้งมองหนู โดยเฉพาะพวกทหารน่ากลวัท่ีสุด” เธอบอกxvi 
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 "ถา้โรงเรียนไม่มีครูแลว้หนูจะเรียนกบัใคร หนูอยากเรียนสูงๆ เพื่อจะไดไ้ปเรียนต่อท่ีกรุงเทพฯ 

อยากไปเท่ียวสวนสยาม (สวนน ้ าช่ือดงัยา่นบึงกุ่ม) นัง่รถไฟไป หนูอยากเป็นครู แลว้จะกลบัมาเป็นครูสอน

ทุกคนท่ีน่ีดว้ย" อยัมีน์ เด็กนกัเรียนชั้นอนุบาล กล่าว 

เสียงสะทอ้นเหล่าน้ี เป็นเพียงตวัอย่างเล็กน้อยท่ีสะทอ้นมาจากเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบในพ้ืนท่ี ซ่ึง

แน่นอนว่าดว้ยตวัเลขของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในทุกรูปแบบท่ีส่งผลต่อเด็กนั้นอาจเป็นตวัท่ีจะประเมินว่าเด็ก

ท่ีคิดในลกัษณะเช่นน้ีอาจจะมีอยูอี่กในพ้ืนท่ี  

จากรายงานข่าวของส านักข่าวเอเอฟพี ระบุว่า สถานการณ์ความรุนแรงยงัส่งอิทธิพลดา้นลบต่อ

สภาพจิตใจของเยาวชน โดยผลวิจยัของ พรรณพิมล วิปุลากร ผูอ้  านวยการสถาบนัราชานุกลู กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข ในปี 2553 ซ่ึงเก็บขอ้มลูจากเด็ก 3,000 คนในสามจงัหวดัชายแดนใตพ้บว่า เกือบร้อย

ละ 22 ของเด็กท่ีอายรุะหว่าง 11-18 ปีมีอาการของ โรคเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรง (Post Traumatic Stress 

Disorder, PTSD)ซ่ึงเป็นโรคทางจิตเวชท่ีเกิดข้ึนหลงัจากประสบเหตุการณ์ท่ีน่ากลวัและร้ายแรงจนเกือบเอา

ชีวิตไม่รอด โดยจะมีอาการใน 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือเหตุการณ์นั้นตามมาหลอกมาหลอน (re-experiencing), เกิด

อาการต่ืนตัวมากเกินไป (hyperarousal), และเกิดการหลีกเล่ียงส่ิงกระตุ้นเตือนให้นึกถึงเหตุการณ์ 

(avoidance) หรือมีอารมณ์เฉยชา (emotional numbing)xviiเกือบร้อยละ 40 มีความผิดปกติทางอารมณ์และ

พฤติกรรม เช่น กระวนกระวาย, ขาดความเช่ือมัน่, สมาธิสั้น, หวาดกลวั และกา้วร้าว เด็กบางคนเติบโต

ข้ึนมาโดยรู้จกัแต่ความรุนแรง กระทัง่เด็กประถมบางคนถึงกบัว่า ส่ิงท่ีตอ้งการมากท่ีสุดเพ่ือจะใหชี้วิตดีข้ึนก็

คือ ปืน และแอนดรูวม์อร์ริส จากกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ระบุว่า “สถานการณ์ความ

ขดัแยง้จะบัน่ทอนพฒันาการของเด็ก... ยิง่นานเท่าไหร่ ก็จะยิง่มีผลกระทบมากข้ึนเท่านั้น” 

 ฉะนั้น เหตุรุนแรงท่ียดืเยื้อท าให้หลายฝ่ายเกรงว่า เยาวชนรุ่นใหม่ท่ีเติบโตมาพร้อมกบัสภาพจิตท่ี

บอบช ้าอาจถกูชกัจูงใหเ้ขา้ร่วมกบักลุ่มก่อความไม่สงบ ซ่ึงเด็กๆเหล่าน้ีพญ.เพชรดาวไดใ้ห้ความเห็นว่า เป็น

ท่ีตอ้งการของทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งฝ่ารัฐและฝ่ายขบวนการ หากพวกเขายงัเติบโตท่ามกลางบริบทของความ

ขดัแยง้อยูเ่ช่นน้ี อีก 10 หรือ 20 ปีขา้งหนา้ พ้ืนท่ีน้ีจะไม่มีความสนัติสุขหลงเหลืออยูเ่ลยxviii 

อยา่งไรก็ตาม จากงานวิจยั เร่ือง “เมลด็พนัธุเ์ลือด?: เด็กใตใ้นฐานะเหยือ่ความรุนแรง” โดย อาจารย์

ซากีย ์พิทักษ์คุมพล อาจารยป์ระจ าสถาบนัสันติศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดใ้ห้บทสรุปของ

งานวิจัยในมิติท่ีต่างไปว่า  “ เด็กรับรู้และหวาดกลวัต่อความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนโดยเด็กส่วนใหญ่ท่ีได้รับ
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ผลกระทบโดยตรงไม่มีความรู้สึกยากแกแ้คน้ผูก่้อเหตุแต่กลบัยงัสามารถยอมรับความสูญเสียและสามารถ

ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดค้วามสมัพนัธร์ะหว่างเด็กไทยพุทธและมุสลิมยงัคงมีความสมัพนัธท่ี์ดีต่อ

กนัเช่นเดิมแมว้่าจะไดรั้บผลกระทบจากความหวาดระแวงก็ตามส่วนความคาดหวงัต่ออนาคตนั้นมีความ

เช่ือมโยงกบัสภาพการณ์ท่ีก  าลงัเกิดข้ึนโดยเฉพาะการคาดหวงัถึงอาชีพท่ีจะสามารถเอ้ืออ  านวยต่อการแกไ้ข

ปัญหาความรุนแรง เช่น พยาบาล หมอ ทหาร ขา้ราชการ เป็นตน้”xix 

กล่าวโดยสรุปแลว้ ท่ามกลางสถานการณ์ความขดัแยง้ท่ีรุนแรง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อผูบ้ริสุทธ์ิซ่ึง

เป็นเด็กเหล่าน้ีไม่ว่าจะเกิดข้ึนโดยตรงจนไดรั้บบาดเจ็บ เสียชีวิต และกลายเป็นเด็กก  าพร้า หรือผลโดยออ้มท่ี

ส่งผลต่อสภาพจิตใจท่ีตามมาของเด็กเหล่านั้น ความรุนแรงในท่ีสุดแลว้ผลในแง่บวกอยา่งเดียวท่ีเห็นไดช้ดัก็

คือผลประโยชน์ของกลุ่มท่ีใชค้วามรุนแรงเหล่านั้นเอง แลว้ส าหรับผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นประชาชนทัว่ไปใน

สงัคม ก็ไม่เห็นซ่ึงผลแง่ดีท่ีจะเกิดข้ึนต่อพวกเขาเลย  

จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมากมายและต่อเน่ืองน้ี ยงัไม่ถึงเวลาอีกหรือท่ีเราตอ้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายท่ี

หยิบอาวุธข้ึนมารบ หันกลบัมาทบทวนว่าผลกระทบท่ีเกิดกบัต้นกลา้หรือผา้ขาวท่ีบริสุทธ์ิเหล่านั้นยงัไม่

เพียงพออีกหรือท่ีจะท าใหห้ยดุซ่ึงความรุนแรงกนัเสียที?  ก่ีมากนอ้ยแลว้ท่ีเด็กเหล่าน้ีตอ้งเสียเลือดเน้ือ อีกก่ี

หยดน ้ าตาท่ีพวกเขาจะตอ้งเสีย  อีกก่ีความสูญเสียท่ีพวกเขาตอ้งเผชิญ จะปล่อยให้ระดับการพฒันาดา้น

การศึกษาของกลุ่มเยาวชนเหล่าน้ีตอ้งย  ่าแย่ลงไปอีกเท่าไหร่กนั ในฐานะของผูท่ี้ตอ้งดูแลคุม้ครอง ส่ิงท่ี

ส าคญั คือ การใหโ้อกาสพวกเขาไดเ้ติบโตข้ึนอยา่งมัน่คงและพร้อมเป็นพลงัในการพฒันาสังคมต่อไป มิใช่

หรือ? ถึงเวลาหรือยงัท่ีจะตอ้งหยดุคิดและทบทวนกนัสกันิด เพ่ือร่วมกนัหาหนทางดูแลกลุ่มนอ้ยๆน้ี ถึงเวลา

หรือยงั ท่ีจะลองหนักลบัมารับฟังบา้งว่า พวกเขาเหล่าน้ี อยากพดูอะไรใหส้งัคมไดรั้บรู้บา้ง  
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รายงานสถานการณ์เด็กประจ าเดือนเดือนมกราคม 2556 

นบัตั้งแต่วนัท่ี 9 มกราคม 2556 ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการท างานร่วมกนัระหว่าง NGO ในพ้ืนท่ีและ 

NGO นอกพ้ืนท่ีได้ท างานเพ่ือเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในจังหวดัชายแดนใต้ท่ี

ยาวนานกว่า 10 ปีแลว้   ทางโครงการก็พบว่าสิทธิเด็กท่ีควรจะไดรั้บการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ

คุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 หรือตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิเด็กและเยาวชนขององค์การสหประชาชาติ นั้น

กลบัถกูละเลย และ ไม่ไดรั้บการคุม้ครองเท่าท่ีควรทั้งจากเจา้หนา้ท่ีรัฐ  กลุ่มผูเ้คล่ือนไหวเพ่ือรัฐปัตตานี หรือ

แมแ้ต่ประชาชน  

ทั้งน้ีทางโครงการพิจารณาจากการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเหตุการณ์เด็กท่ีถูกละเมิด ทั้งการตกเป็น

เหยือ่จากความรุนแรง การถกูพลดัพรากจากบุคคลอนัเป็นท่ีรัก การถกูกระท าโดยตรง และการเป็นพยานใน

เหตุการณ์ความรุนแรงดงัแสดงในตารางท่ี 1  

ประเภทของผลกระทบท่ีเกิดกบัเด็ก 

จ านวนเด็กท่ี

ไดรั้บผลกระทบ 

(คน) 

1 เด็กท่ีไดรั้บบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 2 

2 เด็กท่ีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 1 

3 เด็กตกเป็นผูต้อ้งสงสยั 1 

4 เด็กถกูเจา้หนา้ท่ีกระท าการละมิดทางร่างกาย 3 

5 เด็กอยูใ่นเหตุการณ์ความรุนแรง 230 

รวม 237 

ตารางท่ี 1 ตวัเลขน้ีไม่ไดร้วมจ านวนเด็กในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีท่ีก  าพร้าจากเหตุความไม่สงบ 

 

จากตารางจะเห็นไดว้่าใน ระยะเวลาเพียง 1 เดือนมีเด็กจ  านวน 237 คน ท่ีไดรั้บผลกระทบทางตรง 

และหากพิจารณาตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิเด็กและเยาวชนของสหประชาชาตินั้น เด็กในพ้ืนท่ีจงัหวดั

ชายแดนใตไ้ม่ไดรั้บการปกป้องตามปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิเด็กดงัน้ี 

 สิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด – ไดรั้บการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน มีสนัติภาพ และความปลอดภยั 

 สิทธิท่ีจะไดรั้บการพฒันา – มีครอบครัวท่ีอบอุ่น ไดรั้บการศึกษาท่ีดี และภาวะโภชนาการ
ท่ีเหมาะสม 
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 สิทธิท่ีจะไดรั้บความคุม้ครอง - ให้รอดพน้จากการท าร้าย การล่วงละเมิด การละเลย การ
น าไปขาย การใชแ้รงงานเด็ก และการแสวงประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบอ่ืนๆ และ 

ทางโครงการ เสียงเด็กเพื่อสันติภาพ ไดไ้ปตรวจสอบขอ้เท็จจริงเหตุการณ์ท่ีเด็กถูกละเมิดท าให้

พบว่าสาเหตุท่ีท าใหเ้ด็กตกเป็นเหยือ่ของการละเมิดดงัน้ี 

1. เด็กไม่รู้สิทธิของตนเองว่ามีสิทธิท่ีจะไดรั้บการปกป้องจากทุกฝ่าย 

2. เด็กไมรู้่วิธีปกป้องตนเองจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เช่นเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ควรจะอยู่ใน

บริเวณนั้น 

3. ประชาชนไม่ตระหนกัถึงอนัตรายท่ีอยูร่อบตวัเช่นกรณีสถานการณ์ลวง 

4. เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานเขา้ถึงสถานท่ีเกิดเหตุชา้เป็นเหตุใหไ้ม่สามารถกนัประชาชนออกจาก

พ้ืนท่ีไดท้นัท่วงที (ในกรณีระเบิดท่ีต าบลโคกเคียน อ  าเภอเมืองจงัหวดันราธิวาสหลงัจากเกิดเหตุกราดยิง 10 

นาทีมีระเบิดลกูเกิดข้ึนจากรถมอเตอร์ไซด)์ 

5. เด็กย ัว่ยอุารมณ์เจา้หนา้ท่ีขณะปฏิบติังาน(กรณีเด็กถกูเจา้หนา้ท่ีทหารท าร้ายท่ีอ  าเภอรือเสาะ 

จงัหวดันราธิวาส) 

6. เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 

7. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คงมีความเครียดสะสมจากการท างาน 

8. เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถป้องกนัการพกพาอาวุธไปในท่ีสาธารณะไดเ้ช่นการลอบยิงประชาชน

ท าใหเ้ด็กเสียชีวิต หรือยูใ่นเหตุการณ์ (กรณีเด็กถกูยงิขณะนัง่รถจกัรยานยนตพ์ร้อมพ่อและแม่) 

9. ผูใ้ชค้วามรุนแรงไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อเด็ก 

 

และเพ่ือน าไปสู่การปกป้องเด็กจากความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัชายแดนใต ้โครงการ เสียงเด็กเพ่ือ

สนัติภาพจึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

1. ผูป้กครองควรใหค้  าแนะน าแก่เด็กในการปฏิบติัตวัเมื่อเผชิญเหตุความไม่สงบ อาทิเช่นไม่เขา้ไปอยู่

ในบริเวณท่ีมีเหตุการณ์ความไม่สงบ 

2. เจา้หนา้ท่ีควรใหค้วามรู้แก่เด็กในการดูแลตนเองเม่ือเผชิญเหตุความไม่สงบ ทั้งเหตุการณ์ยิง ระเบิด 

ไฟไหม ้อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
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3. เจา้หนา้ท่ีควรค านึงถึงการเขา้ถึงพ้ืนท่ีเกิดเหตุโดยเร็วเพ่ือป้องกนัประชาชนจากการก่อเหตุลวง หรือ

ภยัอ่ืน ๆ ท่ีตามมา 

4. เจา้หนา้ท่ีมาปฏิบติังานในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัควรไดรั้บการฝึกอบรมทางดา้นการควบคุมอารมณ์ 

5. หน่วยงานควรพจิารณาถึงการดูแลสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ี 

6. เด็กและประชาชนไม่ควรพูดหรือแสดงอาการท่ีย ัว่ยุ ส่อเสียด เจา้หน้าท่ีซ่ึงหมายถึงการยอมรับซ่ึง

กนัและกนั ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบติั 

7. ควรมีวิธีการส่ือสารจากเจา้หนา้ท่ีท่ีท าใหป้ระชาชนเขา้ใจการท างานไดม้ากข้ึน 

8. เจา้หนา้ท่ีควรมกีารส่ือสารภายในองคก์รถึงการปฏิบติัท่ีไมถ่กูตอ้งเพื่อป้องกนัก  าลงัพลมิใหก้ระท า

ผดิซ ้า 
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รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง  

Case 1   เหตุการณ์ยงิกราดร้านคาราโอเกะ 

เหตุเกดิ   วนัท่ี 9 มกราคม  2556 

ที่   จงัหวดันราธิวาส  

ตรวจสอบข้อเท็จจริง วนัท่ี 16 มกราคม 2556 

เจ้าหน้าที ่   1. นางสาวซูไบดา เด็ง  2. นางสาวรอฮานี จือนารา  3. นางสาวมอูลัลีมะห์ 

ข้อเท็จจริง  

เมื่อเวลาประมาณ 18.50 น. ของวนัท่ี 9 มกราคม 2555 เกิดเหตุการณ์กราดยงิท่ีร้านคาราโอเกะ ร้านนอ้งนดั ท่ี

ถนนโคกเคียน ม. 13 ต าบลโคกเคียน อ  าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส ท าให้มีผูบ้าดเจ็บสามคน คือ นางสาว

ทิพยสุ์ดา สจัวรรณ์ อาย ุ15 ปี ซ่ึงเป็นหลานของเจา้ของร้าน และอีกสองคนเป็นพนกังานร้านนอ้งนดั คือ นาง

ส าราญ ทองใบ อายุ 34 ปี   และ นางสาวทิพยม์ณี จนัทบุรี อายุ 26 ปี   ทั้ งสามถูกยิงคนละสองนัด และ

หลงัจากนั้นประมาณ 10 นาที ก็มีเหตุมอเตอร์ไซค์บอมบ์ซ่ึงตั้งอยู่ตรงขา้มร้านคาราโอเกะ ท าให้มีเด็กชาย

สองคนถกูสะเก็ดระเบิด คือ เด็กชายซูไฮมนั ยโูซ๊ะ และ ซูฮจัรวนั เจ๊ะโซ๊ะ  ชาวบา้นในพ้ืนท่ีเกิดเหตุเล่าว่า 

น่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพราะว่า ลกัษณะการก่อเหตุไม่ไดเ้จาะจงกระท าต่อผูใ้ด และผูร้้ายก็พยายาม

ก่อเหตุในขณะท่ีไม่มีลกูคา้ และมีแต่ผูห้ญิง การระเบิดนั้น ก็เพื่อล่อเจา้หนา้ท่ีท่ีมาตรวจในท่ีก่อเหตุ แต่ระเบิด

เร็วเกินไปท าใหถ้กูเด็กซ่ึงเดินอยูบ่ริเวณใกลท่ี้เกิดเหตุ 

เด็กที่ได้รับผลกระทบ  

1 คือเด็กชายซูไฮมนั ยโูซ๊ะ และ ซูฮจัรวนั เจ๊ะโซ๊ะ ซ่ึงบาดเจ็บเลก็นอ้ยท าแผลและไม่ไดพ้กัรักษาตวัท่ี

โรงพยาบาล จากการพูดคุยกบัอาของแคริงหรือ น้องซูไฮมนัก็ทราบว่าน้อง ก  าลงัเรียนอยู่ชั้น ป.6  ร.ร.วดั

วรรณะ... อาย ุ14 ปี คาดว่าปีน้ีน่าจะจบ ส่วนแม่ท างานท่ีมาเลยเ์ซีย  ในวนัเกิดเหตุ น้องแคริงไปซ้ือของท่ี

ร้านใกลเ้กิดเหตุ  ตอนเยน็ทุกวนัแคริงจะไปช่วยอาขายของเป็นประจ า  อาของแคริงบอกว่า วนันั้น แคริงเห็น

คนยงิ และสกัพกัก็มีรถมอเตอร์ไซคม์าจอดดา้นหนา้แคริง ตกใจเลยวิ่งหนี  ไป  แต่ก็ถกูสะกิดระเบิดท่ีตน้คอ

นิดหน่อย และตอนน้ีมีอาการหูอ้ือดา้นซา้ย   

หมายเหตุ  นายแวจิ  มะดือเระ  โทร. 082-8318364 (อาของแคริง) 

2 นางสาว ทิพยสุ์ดา สจัวรรณ์  และพนกังานอีกสองคน  ซ่ึงทราบว่า ขณะนั้นน้องทิพยสุ์ดา ก  าลงันั่ง

คุยอยู่หน้าร้านกบัพี่ท่ีท างาน ส าหรับอาการของเธอคือ  มีบาดแผลท่ีถูกยิงจ  านวน  2 จุด คือ ท่ีบ่าดา้นซา้ย 

ตอนน้ีแขนยกไม่ได ้ตอ้งบ าบดั และท่ีน่องขาดา้นขวา   
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 “ ตอนเกิดเหตุรู้สึกกลวัมากและตกใจ  ร้องไห้ตลอด” เพื่อนบา้นซ่ึงมาเยีย่มเล่าใหฟั้ง 

พวกเราเห็นตุ๊กตาน่ารักตั้งอยู่ขา้ง ๆ เธอ เธอบอกว่า พ่อเอามาให้” แต่ทราบตอนหลงัว่า เป็นพ่อบุญธรรม

เน่ืองจากว่า นอ้งทิพยสุ์ดาเป็นหลานของเจา้ของร้านคาราโอเกะดงักล่าว คือ คุณขวญัชีวา หรือ คุณญ่าญ่า ซ่ึง

มีศกัด์ิเป็นแม่บุญธรรมของน้องทิพยสุ์ดาดว้ย  โดยญาญ่าเล่าว่า ทางบา้นของน้องทิพยสุ์ดามีความล าบาก

ยากจน ท่ีผา่นมาก็อยูก่บัญาติ และไดส่้งเงินเป็นค่าเล่าเรียน แต่ตอนหลงัญาติให้เธอท างาน เธอจึงขอญาญ่า 

มาอยูท่ี่นราธิวาสดว้ยกนั  

และทิพยสุ์ดาเพ่ิงยา้ยมมาอยูไ่ม่ถึงปี และในวนัท่ี 9 เธอและแม่บุญธรรมของเธอตั้งใจจะไปสมคัร

เรียน กศน. แต่บงัเอิญวนันั้นฝนตกหนกัก็เลยเล่ือนไปสมคัรวนัถดัไป แต่ก็มาถกูยงิเสียก่อน อยา่งไรกต็าม

เมื่อตน้ปีท่ีแลว้ มีเหตุยงิสามีของญ่าญ่าเสียชีวิต ท่ีบริเวณใกลร้้านแต่ก็เป็นเร่ืองส่วนตวั   

คุณญาญ่าเล่าอีกว่า โดยปรกติจะเปิดร้านทุกวนั แต่วนัเกิดเหตุไม่มีลกูคา้ ส่วนลกูนอ้งในร้านก็นั่งคุย

อยู่บริเวณหน้าร้านบนแคร่ สักพกั ก็ไดย้ินเสียงปืนข้ึน ตอนแรกไม่คิดว่าจะมีการยิงไปท่ีร้านของตนเอง  

ญ่าญ่าบอกว่าตอนนั้นตนเองอยูใ่นร้าน เมื่อไดย้นิเสียงจึงออกมาดูและเรียกเด็ก ๆ รีบเขา้มาข้างใน แต่ เด็ก ๆ 

ในร้านถกูยงิแลว้ เธอตกใจมาก ส่วนร้านใกลเ้คียงวิ่งเขา้ในร้าน  สักประมาณ 10 นาที ก็มีระเบิดข้ึนตรงกนั

ขา้ม  

เธอบอกว่า ตอนน้ีรู้สึกเครียดมาก เพราะรายไดไ้ม่มี และตอ้งเสียค่ารักษาพยาบาลให้กบัเด็ก ๆ อีก  

อีกอยา่งเมื่อเด็ก ๆ หายแลว้ ไม่รู้ว่าสภาพร่างกายจะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ กว่าจะท างานไดค้งตอ้งใชเ้วลา  

แต่ทั้งน้ีมีส านกังานจงัหวดัมาเยีย่มและใหก้ระเชา้  แต่ก็ไม่สามารถท าอะไรได ้เพราะส่ิงท่ีตอ้งการคือ อยาก 

ใหรั้ฐดูแลในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลมากกว่า  ส่วนเจา้หนา้ท่ีต  ารวจก็ไดส้อบสวนแลว้  ก  าลงัหาผู ้

ตอ้งสงสยัอยู ่  แต่ตอนน้ีคุณญ่าญ่าก็ไดเ้ปิดร้านแลว้  เพราะถา้ไม่เปิดร้าน ท าให้รู้สึกว่าไม่ปกติ เลยตอ้งเปิด

ร้าน  

ผลการสอบถามเจ้าหน้าที่  

เจ้าหน้าที่ต ารวจ ขณะท่ีเราไปเยี่ยมท่ีร้านคาราโอเกะ ก็มีเจ้าหน้าท่ีต  ารวจมาตรวจสถานทีเกิดเหตุ จึงได้

สอบถามเจา้หนา้ท่ีถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนว่า (คุณสุวตัน์ เช่ือเมือง) ตอนน้ีอยูใ่นช่วงการรวบรวมหลกัฐาน  ได้

ผูต้อ้งสงสยัแลว้ 1 คน  แต่อุปสรรคก็คือประชาชนไมใ่หค้วามร่วมมือในการเป็นพยาน เพราะประชาชนกลวั  

แต่อยา่งไรก็ตามเจา้หนา้ท่ีมีการคุม้ครองพยาน โดยเฉพาะพยานปากส าคญั คือ พยานท่ีบอกขอ้มูลท่ีคนอ่ืน

ทัว่ไปไม่รู้  
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 เมื่อถามเร่ืองการปกป้องสถานการณ์ท่ีไม่ให้เกิดกับเด็ก เจ้าหน้าท่ีก็บอกว่า  ตอนน้ีเจ้าหน้าท่ีมี

มาตรการการป้องกนั 100 % แลว้ แต่อยูท่ี่จงัหวะของการเกิดเหตุ   

การเยยีวยา 

ปลัดอ ำเภอ ท่ีดูแลด้านเยียวยาบอกว่า เดก็ท้ังสองบาดเจ็บเลก็น้อย และรัฐจะเยียวยาคนละ 10,000 บาท  

เจ้าหน้าที่ทหาร  หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 33 (สมัภาษณ์วนัท่ี18 มกราคม 2556 เวลา 10:00 น , ฉก 33)  

เจา้หนา้ท่ีกล่าวว่ามีการดูตน้ทางมา 4 วนัแลว้โดยในวนัท่ีเกิดเหตุผูท่ี้ดูตน้ทางใหส้ญัญาณก็มีคนขบัข่ี

มอเตอร์ไซดม์า 2 คนสวมหมวกนิรภยั กราดยงิโดนผุห้ญิง 3 คน ต่อมาจึงมีเหตุระเบิดจากมอเตอร์ไซดบ์อมบ์

ท่ีร้านคา้ฝ่ังตรงขา้ม๙งเป็นร้านอาหาร ร้านเส้ือผา้ซ่ึงมีคนร้ายขบัมาจอดโดยใส่หมวกปิดบงัใบหน้าและรีบ

เดินหนีไป ก็เลยท าใหทุ้กคนเห็นพิรุธจึงรีบหลบเขา้ร้านเพราะร้านน้ีเคยเกิดเหตุระเบิดมาก่อนและไดรั้บการ

อบรมเร่ืองการเฝ้าระวงั การสังเกตพฤติกรรมตอ้งสงสัย ระเบิดนั้นตั้งเวลาไวท่ี้ 18:55 น หลงัจากท่ีมีเหตุ

กราดยงิก็มีรถเจา้หนา้ท่ีของมลูนิธิ ฮิลาล อะมรั เขา้ไปช่วยเหลือผูบ้าดเจ็บก่อน ต่อมาเป็นรถอีกมูลนิธิหน่ึง

ในช่วงท่ีเกิดระเบิดรถจึงไดรั้บความเสียหาย ส าหรับเด็กท่ีบาดเจ็บมาซ้ือของและเขา้ไปมุงดูเหตุการณ์เพราะ

มีญาติท างานท่ีมลูนิธิ ฮิลาล อะมรั 

 ในกรณีของการป้องกนัเหตุนั้นส าหรับอาวุธท่ีใชใ้นคร้ังน้ีคือปืนสั้น 9 มม มีขนาดเล็ก สังเกตยาก 

เหตุการณ์น้ีมีความคลา้ยคลึงกบัเหตุการณ์ท่ีอ  าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี   

 ส าหรับข้อควรปฏิบัตขิองประชาชนกค็อื 

 ไม่ควรมุงดูเหตุการณ์ และควรอยูห่่างจากพ้ืนท่ีเกิดเหตุประมาณ 100 -200 เมตร หรือ ไม่ควรเขา้ใกล้

รถท่ีไม่มีใครแสดงความเป็นเจา้ของ 

 ควรปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี 

วธิีการท างานของเจ้าหน้าที่ 

 เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการประกาศเตือนประชาชนมิให้เขา้มาในพ้ืนท่ีเกิดเหตุโดยใชอุ้ปกรณ์ในการ

ส่ือสารต่าง ๆ  

 เจา้หนา้ท่ีจะใหเ้จา้ของรถมอเตอร์ไซด ์หรือรถยนตอ์อกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุโดยเร็วเพื่อแยกรถท่ีมี

เจา้ของกบัรถท่ีไม่มีเจา้ของซ่ึงอาจเป็นรถหรือมอเตอร์ไซดท่ี์ประกอบระเบิด 

 เจา้หนา้ท่ีชุดแรกท่ีจะท างานคือชุด E.O.D ซ่ึงจะมาในทนัที ( กรณีน้ีระเบิดหลงัจากเหตุการณ์กราด

ยงิ 10 นาที ซ่ึงเร็วกว่าเจา้หนา้ท่ีท่ีจะเขา้ตรวจสอบพ้ืนท่ี) 

ข้อเสนอแนะในการปกป้องเด็กจากการตกเป็นเหยือ่ 
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1. ผูป้กครองควรใหค้  าแนะน าแก่เด็กในการปฏิบติัตวัเมื่อเผชิญเหตุความไม่สงบ อาทิเช่นไม่เขา้ไปอยู่

ในบริเวณท่ีมีเหตุการณ์ความไม่สงบ 

2. เจา้หนา้ท่ีควรใหค้วามรู้แก่เด็กในการดูแลตนเองเมื่อเผชิญเหตุความไม่สงบ ทั้งเหตุการณ์ยิง ระเบิด 

ไฟไหม ้อยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

3. เจา้หนา้ท่ีควรค านึงถึงการเขา้ถึงพ้ืนท่ีเกิดเหตุโดยเร็วเพ่ือป้องกนัประชาชนจากการก่อเหตุลวง หรือ

ภยัอ่ืน ๆ ท่ีตามมา 

 

Case 2   เด็กถกูควบคุมตวัดว้ยกฎอยัการศกึ 

เหตุเกดิ   วนัท่ี 12  มกราคม  2556 

ที่   จงัหวดัปัตตานี 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง วนัท่ี 18 มกราคม 2556 

เจ้าหน้าที ่   1. นางสาวซูไบดา เด็ง  2. อญัชนา หีมมิหน๊ะ 

ข้อเท็จจริง  

ตอนสายวนัท่ี 12 มกราคม 2556 พลตรี ธวสั สุกปลัง่ ผบ.ฉก. ปัตตานี พนัเอกบุญสิน พาดกลาง ผบ.กรมทพ.

ท่ี 22 สนธิก าลงัทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง 200 นาย บุกจู่โจม ปิดลอ้ม ตรวจคน้บา้นเลขท่ี 77 หมู่ท่ี 2 

ต  าบลกอล า อ  าเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี จบักุมผูต้อ้งสงสยัจ านวน 5 คนและมีเด็กอายุ 16 ปี น าไปสอบสวน

ขยายผลท่ีกรมทหารพรานท่ี 41 จงัหวดัยะลา  

เด็กที่ได้รับผลกระทบ  

1 เด็กอาย ุ16 ปี  

ผลการสอบถามเจ้าหน้าที่ทหารที่กรมทหารพรานที่ 41  

เด็กไดรั้บการปล่อยตวัในวนัท่ี 12 มกราคม 2556 ทนัที และในการซกัถามก็มีผูป้กครองอยูด่ว้ย 

ประเด็นที่ต้องพจิารณา 

มีการเผยแพร่รูปภาพท่ีถ่ายเด็กรวมกบัผูใ้หญ่เผยแพร่โดยไม่ปิดใบหนา้ของเด็กทั้งส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือ
ออนไลน์ 
 

Case 3   เด็กถกูเจา้หนา้ท่ีทหารท าร้ายร่างกาย 
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เหตุเกดิ   วนัท่ี 15  มกราคม  2556 

ที่   จงัหวดันราธิวาส 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง วนัท่ี 21 มกราคม 2556 

เจ้าหน้าที ่   1. นางสาวซูไบดา เด็ง  2. อญัชนา หีมมิหน๊ะ 3. รอฮานี จือนารา 4.ปลายมนสั ล้ิม

สุวรรณ 

ข้อเท็จจริง  

เหตุเกิดท่ีโรงเรียนมอิูฆารวิทยา ม. 1 ต.สามคัคี  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส  เป็นโรงเรียนท่ีก่อตั้งมาแลว้ 

ประมาณ 30 ปี  เมื่อวนัท่ี  15 ม.ค. 56 เวลาประมาณ 08.00  น. เป็นเวลาท่ีเด็กเขา้แถว และมีเด็กนักเรียนมา

สายประมาณ 10 คน ซ่ึงในจ านวนคนท่ีมาสายนั้น  มีด.ช. ก  ก  าลงัศึกษาชั้น ป. 6   พร้อมกบัด.ช.ข  ท่ีถูกท า

ร้ายร่างกายอยูด่ว้ย  ขณะนั้นจ่าทหารนายมงั (นายทวีศกัด์ิ) ยืนอยู่ท่ีร้ัวโรงเรียน  และจอ้งมองด.ช. ก ขณะท่ี

เขา้แถวอยู ่ก จึงพดูกบัเพื่อน ไม่ไดด้งัมาก แต่ก็ไดย้นิ พดูเป็นภาษมาลาย ูว่า “ทหารจอ้งอย่างน้ี  ตาบอดหรือ

ไง เพราะนายมงัใส่แว่นตาด าตลอดเวลา”  แต่นายมงัไดย้นิ และเขา้ใจว่าเด็ก ๆ พดูอะไร  เพราะก าลงัพลเป็น

มุสลิม เป็นคนจงัหวดัปัตตานี  และพดูกบัเด็กว่าพดูอะไร... พดูเป็นภาษาไทย  แต่ด.ช. ก ไม่ยอมตอบ จึงเดิน

มาจบัท่ีทา้ยทอยและกดไหล่และเขย่าตวั   ต่อมาด.ช.ข  จะมาช่วยเพื่อน แต่ถูกห้ามไม่ให้ยุ่ง  ห้ามไว ้2 คร้ัง 

นายมงับอกว่า สูเ้หรอ และผลกัท่ีไหล่อีกทั้งตบท่ีทา้ยทอย  2 คร้ังอยา่งแรง สกัพกั นายมงัก็ไดเ้ขา้ไปหาบาบอ 

โรงเรียนมอิูฆารวิทยา และบอกกบับาบอว่า เม้ือก้ีไดตี้เด็กในโรงเรียน เพราะแสดงกริยาไม่ดี บาบอจึงไดเ้ขา้

ไปสอบถามเด็กทั้งสองคนว่าจริงหรือไม่ท่ีแสดงกริยาไม่ดีและถกูท าร้าย เม่ือเด็ดไดเ้ล่าให้ฟังจึงเรียกประชุม

เด็กทั้งโรงเรียน  และไดส้ัง่สอนว่า ว่าไม่ควรพดูกบัผูใ้หญ่แบบนั้น  เม่ือถึงตอนเยน็เด็ก ๆ ก็กลบับา้น   

ต่อมาเมื่อวนัท่ี 16 ม.ค. 56 ทางกองร้อย  ไดเ้ขา้พบพี่ชายของด.ช.ข  ท่ีบา้นเม่ือเวลา 20 .30 น.และมี

การชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน 2,000  บาท 

แต่ทางผูป้กครองคือกะดะแม่ของด.ช. ก  ไม่ยอมความ  เพราะตอนท่ีลูกกลบับา้น ร้องไห้และไม่ยอมพูด

อะไร กะดะทราบเร่ืองกบัเพื่อนของลกู ในวนัท่ี 17 ม.ค. 56  จึงไดรู้้ว่าเกิดอะไรข้ึน และถามลกูชายตวัเอง ลูก

บอกกบัแม่ว่า ไม่กลา้พดู  เจ็บใจ ร้องไหด้ว้ย  รู้สึกอายเพ่ือน เจ็บใจ หลงัจากนั้นก็ไดมี้การเจรจา ข้ึนระหว่าง

หมวดหมดั หวัหนา้กองร้อย  โดยเจา้หนา้ท่ีก็ยอมรับผดิ 

ในวนัเสาร์ ท่ี 19 ม.ค. 56  เวลาประมาณ 21.00  น. ทางหมวดหมดัมาท่ีบา้นของกะดะพร้อมทั้งเจา้หน้าท่ี  4  

คน และใชพ้าหนะ รถมอเตอร์ไซค ์  2 คนั เพื่อมาแจง้ใหไ้ปพบผูบ้งัคบับญัชาคือ พนัโท สฐิรพงษ์ อาจหาญ 

ท่ีฉก. 30  ในวนัพรุ่งน้ี คือวนัท่ี 20 ม.ค. 56   
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วนัท่ี 20 มกราคม แม่ของเด็กชาย ก ไดเ้ขา้พบพนัโทสฐิรพงษ ์อาจหาญพร้อม บาบอและผูใ้หญ่บา้น เพื่อท า

ความเขา้ใจและน าไปสู่การลงโทษทางวินยัแก่เจา้หนา้ท่ีท่ีท าร้ายเด็กดงัน้ี 

1.งดของวนัราชการทวีคนู 

2. งดเงินไดพ้ิเศษ พสร. 

3. ปรับยา้ยออกนอกพ้ืนท่ีเวลา 20.18 น. เม่ือวนัท่ี 20 ม.ค. 56 

4. ใหป้ฏิบติัเวรโทษ เป็นเวลา 7 วนั  

5. งดลาพกั 2 เดือน 

วนัท่ี 21 มกราคม ตอนเชา้แม่เด็กไม่ยอมเซ็นรับทราบบทลงโทษเน่ืองจากไม่เขา้ใจในเอกสารท่ีเจา้หน้าท่ีให้

เซ็นรับทราบเมื่อทางโครงการไดอ้ธิบายถึงรายละเอียดของหนงัสือจึงเขา้ใจและเซ็นในเอกสารรับทราบการ

ลงโทษทางวินยั  

เด็กที่ได้รับผลกระทบ  

1. ด.ช. ก อาย ุ14 ปี 

2. ด.ช.ข  อาย ุ16 ปี 

3. เด็กนกัเรียนในโรงเรียนท่ีเห็นเหตุการณ์ จ  านวน 115 คน 

ทั้งน้ี นกัเรียนในหอ้งรู้สึกกลวั และส่วนใหญ่ก็ตกใจ เพราะกลวัว่าเจา้หนา้ท่ีจะท าร้ายมากกว่าน้ีอีก ความรู้สึก

ของชุมชน ชาวบา้นรู้สึกกลวั และไม่กลา้ท่ีจะพดูอะไรมากเก่ียวกบัเหตุการณ์น้ี  

ผลการสอบถามเจ้าหน้าที่ทหารที่ ฉก นราธิวาส 30  

พ.ท.สฐิรพงษ ์อาจหาญ  กล่าวว่า เด็กท่ีถกูท าร้ายเป็นเด็กก  าพร้า เป็นหลายชาย ของแวฮามะ ดอเลาะซ่ึงเป็นผู ้

ท่ีหลบหนี ต่อมาก็กลบัมาอยูท่ี่บา้นและ เสียชีวิตแลว้จากการเป็นโรคน่ิว  อาจเป็นเพราะเด็กเสียใจท่ีคนใน

ครอบครัวเสียชีวิตและมองว่าเป็นเพราะการกระท าของเจา้หนา้ท่ีรัฐท่ีท าใหลุ้งของเขาตอ้งมีชีวิตท่ียากล าบาก 

ทางหน่วยก็ไม่ไดน่ิ้งนอนใจเม่ือทราบเร่ืองก็รีบด าเนินการแกไ้ข และท าความเขา้ใจกบัชาวบา้น โดยเมื่อวนัท่ี 

20 ม.ค. 56   ไดเ้ชิญโต๊ะอีหม่าม มาไกล่เกล่ีย  และเชิญผูป้กครองด.ช. ก  และบาบอเจา้ของโรงเรียน ท่ี ฉก. 

30 มาพดูคุยเร่ืองการถกูเน้ือตอ้งตวั ระหว่างเด็กและเจา้หนา้ท่ี  ส าหรับเด็กก็ใหข้อโทษเจา้หนา้ท่ีเพราะค าพูด

ส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีบนัดาลโทสะ และเจา้หนา้ท่ีเองก็ตอ้งขอโทษท่ีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได ้ 

เร่ืองบทลงโทษทางวินยั   การท าร้ายร่างกาย การขดัค าสัง่ของผูบ้งัคบับญัชา ส าหรับเจา้หนา้ท่ีทหาร  ทุกคน

ในหน่วยตอ้งไดรั้บโทษทางวินยั  
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ในดา้นจิตใจ และการควบคุมอารมณ์ ความเครียดของเจา้หน้าท่ีสะสม   ทางหน่วยมีการเช็คเร่ือสุขภาพจิต 

และอบรมเร่ืองสุขภาพจิตอยูแ่ลว้แต่เหตุการณ์คร้ังน้ีก็สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสุขภาพจิตในปัจจุบนัของก าลงัพลท่ี

จะตอ้งหาทางป้องกนัมิใหเ้กิดภาวะเช่นน้ีอีกซ่ึงอาจจะเกิดจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

- ก าลงัพลไม่เพียงพอ 

- การพลดัเวรของเจา้หนา้ท่ีทหารไม่เพียงพอ 

- ความเครียดสะสมจากการท างาน 

ข้อเสนอแนะในการปกป้องเด็กจากการตกเป็นเหยือ่ 

1. เจา้หนา้ท่ีมาปฏิบติังานในพ้ืนท่ีเส่ียงภยัควรไดรั้บการฝึกอบรมทางดา้นการควบคุมอารมณ์ 

2. หน่วยงานควรพจิารณาถึงการดูแลสุขภาพจิตของเจา้หนา้ท่ี 

3. เด็กและประชาชนไม่ควรพดูหรือแสดงอาการท่ีย ัว่ย ุส่อเสียด เจา้หนา้ท่ีซ่ึงหมายถึงการยอมรับซ่ึง

กนัและกนั ไม่แบ่งแยก ไม่เลือกปฏิบติั 

4. ควรมีวิธีการส่ือสารท่ีท าใหป้ระชาชนเขา้ใจไดม้ากข้ึน 

Case 4 นอกจากน้ียงัมีเหตุยงิคนขบัรถโดยสารรับส่งนกัเรียนในตอนเชา้วนัท่ี 17 ม.ค. เสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ 

ต่อหนา้เด็ก 8 คน จากการสอบถามพบว่า เป็นเหตุการณ์ส่วนตวัปมปัญหาแย่งชิงท่ีดินในเขต อ.รือเสาะ จ.

นราธิวาสนอกจากน้ียงัมีเหตุยงิคนขบัรถโดยสารรับส่งนกัเรียนในตอนเชา้วนัท่ี 17 ม.ค. เสียชีวิตในท่ีเกิดเหตุ 

ต่อหนา้เด็ก 8 คน จากการสอบถามพบว่า เป็นเหตุการณ์ส่วนตวัปมปัญหาแย่งชิงท่ีดินในเขต อ.รือเสาะ จ.

นราธิวาส 

Case 5  เด็กเสียชีวิตจากการถกูยงิ (ยงัไม่ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริง) 

วนั จนัทร์ท่ี 21 ม.ค.เวลาประมาณ 20.23 น. คนร้าย 2 คนมีรถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะ ใชอ้าวุธปืน
ขนาด .38 ตามประกบยงิรถจกัรยานยนตท่ี์มี นางนกนอ้ย แซ่หลี อายุ 40 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 3 ถนนโรงอ่าง ต.สะ
บารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี เป็นผูข้บัข่ี โดยมี นายณรงค์ คงทน สามีวยั 45 ปี อยู่บา้นเลขท่ี 76/2 หมู่ 2 ต.นาทบั 
อ.จะนะ จ.สงขลา และ ด.ช.นวพล เมือง อายุ 12 ปี อยู่บา้นเลขท่ีเดียวกบันางนกน้อยซ่ึงเป็นมารดา นั่งซอ้น
ทา้ยมาดว้ย กระสุนถูกนายณรงค์ได้รับบาดเจ็บ และ ด.ช.นวพล เสียชีวิต เหตุเกิดบนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 42 ทอ้งท่ีบ้านดอนรักจะรัง หมู่ 7 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ขณะท่ีทั้งสามก าลงัซอ้น
รถจกัรยานยนตมุ่์งหนา้กลบับา้น เบ้ืองตน้ต ารวจยงัไม่สรุปสาเหตุการลอบยงิ 
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Case 6 23 ม.ค. 2556 ครูโรงเรียนตนัหยง อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ถกูยงิเสียชีวิตต่อหนา้เดก็ 292 คน นบัเป็น
เหตุสะเทือนขวญัและก าลงัใจกบัเดก็   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริง) 
 

. 

 

Case 7 เด็กถกูเจา้หนา้ท่ีทหารท าร้ายร่างกาย 

นาย ก เกิดเมื่อวนัท่ี 19  กนัยายน  2538 บา้นเลขท่ี 50/2 หมู่ท่ี 7 ต  าบลเปียน อ  าเภอสะบา้

ยอ้ย จงัหวดัสงขลา อาย ุ17 ปี 

เหตุเกดิ   วนัท่ี 30  มกราคม  2556 

ที่   จงัหวดัสงขลา 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง วนัท่ี 31 มกราคม 2556 

เจ้าหน้าที ่  1. อญัชนา หีมมิหน๊ะ 2. รอฮานี จือนารา 3.ซุกกรียะห์ บาเหะ 

 ข้อเท็จจริง  

เมื่อเวลา 8:00 นาย ก ไดไ้ปเขา้เวรรักษาความปลอดภยัท่ีโรงเรียนบา้นท่า โดยจะเขา้เวรตั้งแต่เวลา 20:00 ถึง 

04:00 น กบัเพื่อน ชรบ และทหารพรานอีกจ านวน 10 คน ต่อมาทหารพรานท่ีเขา้เวรดว้ยกนัขอช่วยให้นาย

ฮากิมไปซ้ือ กาแฟ น ้ าอดัลม และอ่ืน ๆนาย กจึงยมืรถจกัรยานยนต์ของนาย มะเดร์ ไปซ้ือท่ีร้านครูนิแพะ ท่ี

อยูห่มู่ท่ี 1 ต  าบลเปียน เม่ือไปถึงก็ซ้ือของเสร็จ ก็ลืมซ้ือกาแฟจึงกลบัไปท่ีร้านอีกคร้ังแต่พบว่าร้านปิดแลว้ 

วยัรุ่นท่ีอยูแ่ถวนั้นจึงบอกว่าให้ไปซ้ือร้านคา้ท่ีอยู่ถดัไป ต่อมาเม่ือขบัรถผ่านหน้าบา้นของแม่ภรรยา ทหาร

พราน วินยั คงสมพงษ ์ก็ถกูกระชากจากนายวินยั และลม้ลงไปอยูก่บัพ้ืน นายวินยัจึงเอาเทา้ท่ีใส่รองเทา้คอม

แบทเหยยีบ ขยี้ท่ีศีรษะ  และเม่ือนาย กร้องว่าเจ็บ จึงถูกแตะท่ีหน้าทอ้ง สีขา้งและบริเวณหลงั และนายวินัย

ยงัพดูอีกว่า จะตายตรงหนีหรือจะวิ่งหนีไป ขณะนั้นมีภรรยา ของนายวินัย แม่ภรรยา และเพ่ือนทหารของ

นายวินยัซ่ึงแต่งกายดว้ยเคร่ืองแบบ ห้ามปรามแต่นายวินัยพูดว่ายุ่งอะไรดว้ย ในขณะท่ีนายวินัยใส่เส้ือยืด 

กางแกงทหาร และร้องเทา้คอมแบท ต่อมาโทรศพัท์ของนายวินัยหล่นจึงท าให้นาย  ก รีบหนีไปท่ีมสัยิด

ต าบลเปียนและให้นาย อดุลย ์เลอะดีเยอะมารับตวัพากลบับา้น  ต่อมาเวลา 23:00 น ผูใ้หญ่บา้นช่ือนายมุ

สตอปาก็พาไปท่ีโรงพยาบาล 

หมายเหตุ นายวินยั คงสมพงษแ์ละนายฮากิมไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน 
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บาดแผล ขอบตาเป็นสีม่วงตาปูดโปน มีรอยแผลถลอกท่ีหางตาดา้นซา้ย  แกม้ขวาบวม  บริ เวณท้าย

ทอยมีแผลถลอก และเจ็บท่ีตน้คอ 

หลกัฐาน ภาพถ่าย , ใบรับรองแพทย ์ 

 

เจา้หนา้ท่ีต  ารวจท่ีสถานีต ารวจภูธรบา้นโหนด 

เจา้หนา้ท่ีต  ารวจไดรั้บแจง้จากนายวินยัว่าจบัคนร้ายมียาบา้ 10 เม็ดในรถมอเตอร์ไซด์ท่ี ก ลม้ลงหลงัจากถูก

ดึงแขน แต่คนร้ายหนีไป และไดแ้จง้ไปท่ี ทหารพรานท่ีโรงเรียนบา้นท่า ต่อมาผูใ้หญ่บา้นจึงพานาย ก มาท่ี

โรงพกัและถกูตรวจฉ่ีเป็นสีม่วง 2 ขีด เจา้หนา้ท่ีต  ารวจไม่แน่ใจจึงให้ไปตรวจท่ีโรงพยาบาล ขณะน้ีผลอยู่ท่ี

เจา้หน้าท่ีต  ารวจ แต่เจา้ของรถนายมะเด และนาย ก บอกว่าไม่ใช่ยาบ้าของพวกเขาและพวกเขาไม่เคยยุ่ง

เก่ียวกบัยาบา้ และนายวินัยเป็นคนเอายาบา้มาให้เจา้หน้าท่ีต  ารวจเองโดยไม่มีคนร้าย (ถา้นาย  ก กบัมะเด

ไม่ใช่เจา้ของยาบา้แลว้นายวินยัซ่ึงเป็นทหารไปเอายาบา้มาจากไหน) เจา้หนา้ท่ีต  ารวจใหข้อ้มลูว่าไม่สามารถ

ตรวจ DNA ท่ียาบา้ไดเ้พราะไม่ไดเ้ป็นคนไปจบัและไม่ไดไ้ปตรวจท่ีเกิดเหตุเอง  
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รายงานสถานการณ์ประจ าเดอืน กุมภาพนัธ์ 2556 

สิทธิเด็กในสถานการณ์ความขดัแย้ง ในจงัหวดัชายแดนใต้ 

โครงการ Children voice for peace 

ถึงแมใ้นวนัสุดทา้ยของเดือนกุมภาพนัธ ์2556 จะเป็นวนัแห่งความหวงัของประชาชนท่ีรักสงบใน

จงัหวดัชายแดนใตน้ัน่คือการลงนามเพ่ือท าความเขา้ใจในการพูดคุยเพ่ือสันติภาพท่ีเกิดข้ึนในชีวิตจริงกลบั

แตกต่างจากเหตุการณ์ดงักล่าว  เพราะในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ท่ีสร้างความ

ตระหนกตกใจใหก้บัประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนท่ีขดัแยง้และท าให้สถานการณ์ชายแดนใตก้ลบัมาเป็นท่ี

สนใจและถกูจบัตามองอีกคร้ังหน่ึง 

 

เหตุการณ์ท่ีพูดถึงก็คือเหตุการณ์ท่ีกลุ่มกองก าลงัติดอาวุธปะทะกบัเจ้าหน้าท่ีทหารนาวิกโยธินท่ี

หน่วยเฉพาะกิจ 32 อ าเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส       แต่นั้นก็ไม่ส าคญัเท่ากบัในเดือนกุมภาพนัธ์ 2556       

ยงัคงมีเหตุการณ์ท่ีเด็กตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรงในหลากหลายรูปแบบ 

 ดงัตารางต่อไปน้ี 

คาราง แสดงประเภทของเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบ 

ประเภทของผลกระทบท่ีเกิดกบัเด็ก มกราคม กุมภาพนัธ ์ จ านวนรวมสะสม 

1. เด็กท่ีไดรั้บบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 2 6 8 

2 เด็กท่ีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 1 - 1 

3. เด็กตกเป็นผูต้อ้งสงสยั 1 2 3 

4. เด็กถกูเจา้หนา้ท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 3 - 3 

5. เด็กอยูใ่นเหตุการณ์ความรุนแรง 230 1 231 

รวม 237 9 246 

 

จากตารางแสดงใหเ้ห็นว่าจ  านวนเด็กท่ีไดรั้บบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพ่ิมข้ึนจากเดือน

มกราคมถึงร้อยละ 66.67 โดยมีสาเหตุจากการถูกกราดยิงโดยไม่ระบุเป้าหมายท่ีอ  าเภอหนองจิกจังหวดั

ปัตตานีเมื่อวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีมีเด็กไดรั้บบาดเจ็บในเหตุการณ์ ถึง 3 คน และเหตุการณ์ยิงถล่ม
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นายอ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานีเมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์2556 ท่ีมีเด็กไดรั้บบาดเจ็บ 1 คน นอกจากน้ีเป็นเด็กท่ี

ไดรั้บบาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดท่ีอ  าเภอเมืองจงัหวดัปัตตานี และ อ  าเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส  

 

 ในกรณีเด็กท่ีเสียชีวิตในสถานการณ์ความไม่สงบในเดือนน้ีลดลงอยา่งเห็นไดช้ดัคือตวัเลขเป็นศูนย ์

ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีท่ีเด็กมีสิทธิท่ีจะมีชีวิตรอดในพ้ืนท่ีขดัแยง้น้ี เพราะหมายความว่าทุกฝ่ายใหค้วามส าคญั

ในการปกป้องชีวิตเด็ก 

 

แต่ความกงัวลใจของคณะท างานคือ เราพบว่าเด็กตกเป็นผูต้อ้งสงสัยในการกระท าผิดมากข้ึนทั้งน้ี

ในเดือนกุมภาพนัธ์พบว่าเด็กตกเป็นผูต้ ้องสงสัยถึง 2 คนโดยมีการควบคุมตวัท่ีค่ายวงัพญา อ  าเภอรามญั 

จังหวัดยะลา  ทางกลุ่มด้วยใจได้เข้าไปพบและพูดคุยกับเด็กท่ีถูกควบคุมตัว 1 ราย เพื่อสอบถามถึง

กระบวนการซักถาม ว่าตั้งอยู่บนพ้ืนฐานหลกัสิทธิมนุษยชนดา้นสิทธิเด็กหรือไม่ โดยได้รับอนุญาตจาก

เจา้หน้าท่ีทหาร และจากการสอบถามเด็กก็พบว่า สถานท่ีในการควบคุมตวัไม่ไดป้ะปนกับผูใ้หญ่ ญาติ

สามารถเข้าเยี่ยมได ้และในการซกัถามมีนักจิตวิทยามาร่วมรับฟังดว้ย แต่เน่ืองจากมีความผิดพลาดบาง

ประการท าให้ยงัขาดพนักงานอยัการ และบุคคลท่ีเด็กร้องขอหรือไวใ้จ เข้าร่วมในการซักถาม  การ

ด าเนินการน้ีเป็นไปตามกฎมาตรฐานขั้นต ่าขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารกระบวนการ

ยติุธรรมส าหรับเยาวชน(กฎปักก่ิง) ท่ีก  าหนดไวใ้นขอ้ 11 ของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชนและในขอ้ 

14 ขอ้ยอ่ยท่ี 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลความเป็นพลเมืองและสิทธิทางการเมือง)  

ขอ้ 7 สิทธิของเยาวชน  

7.1 หลกัประกนัพ้ืนฐานเก่ียวกบัวิธีพิจารณาความอนัไดแ้ก่ขอ้สนันิษฐานไวก่้อนว่าบุคคลเป็นผู ้
บริสุทธ์ิ  สิทธิท่ีจะได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา สิทธิท่ีจะไม่ให้การใด ๆ สิทธิท่ีจะได้รับ
ค าแนะน า สิทธิท่ีจะใหพ้่อแม่หรือผูป้กครองอยู่ดว้ยในระหว่างถูกสอบปากค าหรือสิทธิท่ี
จะไดรั้บการเยีย่มหรือติดต่อจากบุคคลดงักล่าว และจาก 

ภายใตห้ลกัการดงักล่าวเจา้หนา้ทีควรปฏิบติัในเบ้ืองตน้ต่อเด็กและเยาวชนดงัน้ี 

1. เมื่อจบักุมเยาวชน ผูป้กครองไดรั้บการแจง้ใหท้ราบในทนัที 
2. ผูพ้ิพากษาหรือเจา้หนา้ท่ีอ่ืนท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีพึงพิจารณาการปล่อยตวัเยาวชนท่ีถกู

จบักุมโดยมิชกัชา้ 
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3. เจา้หนา้ท่ีท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายจะตอ้งส่งเสริมสวสัดิภาพของเยาวชนและหลีกเล่ียงการ
กระท าในทางท่ีเป็นผลร้ายต่อเยาวชน(การใช้วาจาไม่สุภาพ ,การท าร้าย ,หรือ
สภาพแวดลอ้มไม่ดี)  

 

ทั้งน้ีในกรณีสามจงัหวดัชายแดนใตแ้ละส่ีอ  าเภอในจงัหวดัสงขลาพบว่าเจา้หน้าท่ีไดป้ฏิบติัภายใต้

กฎหมายพิเศษไดด้  าเนินการตามขอ้ 1และ 3 แต่ยงัไม่ไดด้  าเนินการตามขอ้ 2 อีกทั้งในขอ้ 13 ของกฎปักก่ิง

พบว่าการคุมขงัเยาวชนในระหว่างการด าเนินคดีนั้นพึงกระท าต่อเม่ือเป็นหนทางสุดทา้ยโดยไม่มีวิธีการอ่ืน

ท่ีเหมาะสม และควรเป็นระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุด หรืออาจทดแทนดว้ยทางเลือกอ่ืนๆ เช่นการจดัให้อยู่ในความ

ดูแลของครอบครัวหรือในสถานศึกษาโดยเฉพาะหรือในบา้นของเยาวชนผูน้ั้นเอง และในการสอบสวน

คดีอาญาการสอบสวนตอ้งด าเนินการตามมาตรา 133 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญาซ่ึง

จะตอ้งมีนกัจิตวิทยา หรือนกัสงัคมสงเคราะห์ บุคคลท่ีเด็กร้องขอ และพนักงานอยัการ เขา้ร่วมในการถาม

ปากค านั้นดว้ย(ประมวลกฎหมายวีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ทวิ)  

 

และในขณะเดียวกันในพ้ืนท่ีความขัดแยง้น้ีผูป้กครองของเด็กก็ปฏิเสธความรับผิดชอบในการ

กระท าผิดของเด็กมิได้เช่นเดียวกันตามท่ีพระราชบัญญัติ คุม้ครองเด็ก พ .ศ. 2546  มาตรา 25 กล่าวว่า

ผูป้กครองตอ้งไม่กระท าการดงัต่อไปน้ี  (3)  จงใจหรือละเลยไม่ใหส่ิ้งท่ีจ  าเป็นแก่การด ารงชีวิตหรือสุขภาพ

อนามยัจนน่าจะเกิดอนัตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก กล่าวคือผูป้กครองจะตอ้งใส่ใจ ดูแล สร้างสภาวะ

แวดลอ้มท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้ด็กไดด้  าเนินชีวิตอยา่งปกติและไม่มีพฤติกรรมหรือการกระท าท่ีเป็นความผดิ 

 

และท่ีส าคญัท่ีสุดคือกลุ่มท่ีใชค้วามรุนแรงท่ีชกัจูง หรือน าเด็กไปสู่การสนับสนุนให้เด็กใชค้วาม

รุนแรง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งตามมาตรา 26 (3)ท่ีบญัญติัไวม้ิใหม้ีการ บงัคบั ขู่เข็ญ ชกัจูง ส่งเสริม หรือยนิยอม ให้

เด็กประพฤติตนไม่สมควร หรือน่าจะท าใหเ้ด็กมีความประพฤติเส่ียงต่อการกระท าผดิ 

 

กล่าวโดยสรุปก็คือในเดือนกุมภาพนัธ ์เด็กไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงคือเป็นเหยือ่ของความรุนแรง

ท่ีท าใหไ้ดรั้บบาดเจ็บ แต่ก็ถือไดว้่าโชคดีท่ีไม่มีเด็กเสียชีวติ การท่ีเดก็ตกเป็นเหยือ่ในกรณีน้ีคือการกระท า

ของผูใ้ชค้วามรุนแรงท่ีไมร่ะบุเป้าหมาย เพื่อหวงัผลใหเ้กิดความสูญเสียเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการ

กระท าในแหล่งชุมชนหนาแน่น และใชเ้คร่ืองมือท่ีมีอ  านาจท าลายลา้งสูงอาทิเช่น ปืนเอม็ 16 และ ระเบิด   



CHILDREN VOICE FOR PEACE PROJECT 
                                                                 ศูนย์ประสานงานกลุ่มเสียงเดก็เพ่ือสันติภาพ สานักพิมพ์โพรงกระต่าย 
                                                 203 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

39 
 

และในอีกกรณีหน่ึงคือการเด็กท่ีเป็นเหยือ่ทางออ้มคือเด็กตกเป็นผุต้อ้งสงสยัในการกระท าผดิทางดา้นคดี

ความมัน่คง   

ตราบใดท่ียงัคงมีความรุนแรงการมีชีวิตรอดของเด็กก็เป็นเร่ืองท่ียากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกนั ดงันั้นทาง

โครงการ Children voice for peace จึงขอเรียกร้องต่อผุท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่อเด็กดงัน้ี 

เจา้หนา้ท่ีรัฐ 

1. ควบคุม และตรวจตราการมีอาวุธไวใ้นครอบครอง ของประชาชนอย่างเขม้งวด และพยายามสกดั
กั้น ป้องกนั มิใหมี้การใชอ้าวุธในแหล่งชุมชน 

2. รณรงคใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล ส่ิงผดิปกติเพ่ือสกดักั้นอาวุธหรือวตัถุท่ีอาจเป็น
ระเบิดท่ีใชก่้อเหตุรุนแรง 

3. การปฏิบติังานควรรัดกุม รอบคอบ และระมดัระวงัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อประชาชน 
ผูใ้ชค้วามรุนแรง 

1. ขอใหก้  าหนดเป้าหมายท่ีมิใช่ประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ หรือผูท่ี้ไม่มีอาวุธเพ่ือให้การต่อสู้นั้นเป็นไปตาม
หลกัสากล ในการต่อสูใ้นภาวะสงคราม 

2. ขอใหร้ะมดัระวงัมิใหก้ารก่อเหตุนั้นกระทบต่อประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิหรือใชก้ารต่อสูใ้นเชิงสนัติวิธี 
หรือการต่อสูเ้ชิงสญัลกัษณ์  

3. ขอใหก้ารต่อสูข้องท่านไม่ไปกระทบต่อสิทธิเด็ก 
 

ผูป้กครองของเดก็ 

1. ควรดูแลเดก็ใหอ้ยูใ่นสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบัเดก็เพื่อป้องกนัการชกัจูงไปในทางท่ีผดิ 
2. ช้ีแจงท าความเขา้ใจกับเด็กเร่ืองผลกระทบจากความรุนแรงเพ่ือมิให้เด็กใชค้วามรุนแรงในการ

แกปั้ญหาทั้งกรณีปัจเจกหรือโดยรวม 
3. เฝ้าสังเกตเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อของความสูญเสียทางด้านจิตใจอย่างใกลชิ้ดเพื่อป้อกันผลกระทบ

ทางดา้นจิตใจท่ีอาจน าไปสู่การใชค้วามรุนแรงต่อไป 
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รายงานผลกระทบที่เกดิกบัเดก็ในจงัหวดัชายแดนใต้ 

โครงการ Children voice for peace 

Case  2/1 

กรณี ยงิรถนายอ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี บนถนนสาบยะรัง-มายอ ต าบลแวง้ อ  าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี 

เมื่อวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ ์เป้นเหตุให ้น.ส.ดารณี บาเอะ นกัเรียนโรงเรียนเครียมวิทยาบา้นอาฆง ต าบลสาคอใต ้

อ  าเภอมายอ อยู่บา้นเลขท่ี 14 หมู่ 4 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ท่ีขบัรถผ่านใกลท่ี้เกิด ถูกลูกหลง

บาดเจ็บท่ีขา และถกูน าตวัส่งโรงพยาบาล  

Case 2/2 

เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น.วนัองัคารท่ี 5 ก.พ.2556  ร.ต.ท.อนุรักษ ์ม่ิงสละ ร้อยเวร สภ.กรงปินัง จ.ยะลา รับ

แจง้เหตุยงิกนัมีผูเ้สียชีวิต 4 ราย ท่ีตลาดบา้นกรงปินงั หมู่ 7 ต.กรงปินงั จงัหวดัยะลา    ทั้งน้ี จุดเกิดเหตุอยู่ใน

เพลิงหลงัคาสงักะสี ริมทางหลวงหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) ใกลส้ามแยกทางเขา้ท่ีว่าการอ าเภอกรงปินัง 

พบศพชายหญิง 4 ราย ถูกยิงดว้ยอาวุธปืนสงครามเอ็ม 16 อากา้ และอาวุธปืนพกขนาด 9 มม. ตรวจสอบ

ประวติัแลว้ ทราบช่ือคือ นายถาวร สุวรรณโชติ อาย ุ35 ปี นางทศันา ทุมพร อาย ุ25 ปี นายสุทศัน์ สมรูป อาย 

38 ปี และ นายนอ้ย ไม่ทราบช่ือจริงและนามสกุลจริง อายุประมาณ 37 ปี ทั้งหมดมีภูมิล  าเนาอยู่ท่ีหมู่ 5   ต.

สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ในท่ีเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนชนิดต่างๆ รวม 8 ปลอก หวักระสุนขนาด 1 หัว 

เจา้หนา้ท่ีจึงเก็บรวบรวมไวเ้ป็นหลกัฐาน  

    เหตุการณ์คร้ังน้ีมีผูร้อดชีวิต 3 ราย คือ นาย A อายุ 17 ปี อยู่บา้นเลขท่ี ---  นายสมรักษ์ สุวรรณ

โชติ อาย ุ26 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 84 หมู่ 5 ต.สองสลึง  อ.แกลง และนายวสันต์ บุญยิ่งเหลือ อายุ 29 ปี ภูมิล  าเนา

เดียวกนั เน่ืองจากทั้ง 3 ไม่ไดน้อนในเพิงพกั แต่นอนอยูใ่นรถท่ีจอดขา้งเพิงพกั 

Case 2/3 

เหตุเกิดขณะชุดทหารดงักล่าว ขบัรถบรรทุก 6 ลอ้ ไปรับพนักงาน เพื่อท างานท่ีโครงการฟาร์ม

ตวัอยา่ง วงัพญา-ท่าธง โดยจุดลอบวางระเบิดอยู่ท่ีบริเวณถนนสายท่าธง-วงัพญา บา้นกูแบบทาระ หมู่ท่ี 1 

ต าบลท่าธง อ  าเภอรามนั เจา้หนา้ท่ีทหารเสียชีวิต 5 นาย ประกอบดว้ย สิบเอกธีรยทุธ บุญเตโช, พลทหาร อิส
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หาก บาโหย, พลทหาร พงษ์เทพ ฟักหมิด, พลทหาร ธงชยั สุรรณมณี และพลทหาร นุนคีน หลีสัน ขณะท่ี

นายทหารท่ีไดรั้บบาดเจ็บ 1 นาย คือ จ่าสิบตรี ชาตรี อุทาหรณ์ เจา้หน้าท่ีน าตวัส่งโรงพยาบาลยะลา จาก

เหตุการณ์น้ีพบกระเป๋าของเด็ก( นาย A ซ่ึงมีอาย ุ16 ปี ตกในบริเวณท่ีมีการโรยตะปูเรือใบจึงควบคุมดว้ยดว้ย

กฎอยัการศึก  

Case 2/4  

เมื่อเวลา 18.00 น. (10 ก.พ. 56) ปัตตานี - เกิดเหตุคนร้ายกราดยิงบ้านประชาชนในพ้ืนท่ี อ.หนองจิก จ.
ปัตตานี จ  านวน 6 หลงั ระยะทางกว่า 500 เมตรอย่างใจเยน็ เป็นเหตุให้มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจ านวน 4 คน โดย
เป็นเด็กจ านวน 3 คน เมื่อเวลา 18.00 น. (10 ก.พ.) พ.ต.อ.ยคุล ประสาทนานนท ์ผกก.สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี 
ไดรั้บแจง้มีเหตุคนร้ายกราดยงิใส่บา้นเรือนประชาชน และมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 4 ราย เหตุเกิด ริมถนนสายบา้น
โคกดีปรี-บา้นกา หยี หมู่ 3 ต าบลตุยง อ  าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี จึงน าก  าลงัไปท่ีเกิดเหตุ พร้อมดว้ย 
พล.ต.ต.เอพภพ ประสิทธิวฒันชยั ผบก. ไปถึงพบชาวบา้นจ านวนมากยนือยูริ่มถนนดว้ยสีหน้าต่ืนตระหนก
หลงัเฉียดตายดว้ยคมกระสุนของคนร้าย 

 
มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 4 ราย ถกูน าส่งโรงพยาบาลหนองจิก ในจ านวนน้ีมีเดก็ 3 ราย ทราบช่ือ  
1.นายสราวุฒิ จนัทรวงศ ์อาย ุ31 ปี 
2.ด.ญ.อภิสรา จนัทรวงศ ์อาย ุ4 ปี ทั้ง 2 เป็นพ่อลกูกนั 
3.ด.ช.ศุภณัฐ กุลทวี อาย ุ10 ปี  
4.ด.ช.คเนศ หนูเก้ือ อาย ุ11 ปี  

           โดยทั้ง 4 คนมีบาดแผลถกูยงิดว้ยอาวุธปืน เอ็ม 16 เขา้บริเวณขา แพทยไ์ดช่้วยเหลืออาการปลอดภัย
แลว้จากการตรวจสอบบริเวณท่ีเกิดเหตุพบว่า มีบา้นประชาชนถกูยงิไดรั้บความเสียหาย จ านวน 6 หลงั และ
มีปลอกกระสุนปืน เอ็ม 16 ตกเกล่ือนบนถนนเกือบ 50 นัด เจ้าหน้าท่ีจึงเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานจากการ
สอบสวนทราบว่า บริเวณท่ีเกิดเหตุเป็นชุมชนไทยพุทธ ก่อนเกิดเหตุขณะท่ีชาวบา้นก าลงัอยูบ่ริเวณหนา้บา้น 
และริมถนนตามปกติ ปรากฏว่ามีคนร้าย ประมาณ 4-5 คน พร้อมอาวุธปืนสงคราม ใชร้ถยนตก์ระบะยีห่อ้โต
โยตา้ รุ่นวีโก สีบอร์นเงิน ไม่ติดป้ายทะเบียนขบัผา่นชุมชนไทยพุทธ เมื่อมาถึงบริเวณหน้าบา้นของ จ.ส.ต.
สมเกียรติ ชูเดช ผบ.หมู่ ป.สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี คนร้ายจึงเปิดฉากกราดยิงบา้น และชาวบา้นอย่างใจเยน็
เป็นระยะทาง 500 เมตร แมก้ระทัง่เด็กท่ีก  าลงัวิ่งเล่นบนถนน ส่วนพ่อลูกนั่งซอ้นทา้ยเดินทางกลบับา้นพกัก็
ยงัยงิอยา่งโหดเห้ียมจนสุดหมู่บา้น ก่อนจะเร่งเคร่ืองหลบหนีไป เป็นเหตุใหมี้ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บดงักล่าว 



CHILDREN VOICE FOR PEACE PROJECT 
                                                                 ศูนย์ประสานงานกลุ่มเสียงเดก็เพ่ือสันติภาพ สานักพิมพ์โพรงกระต่าย 
                                                 203 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

42 
 

Case 2/5  

เด็กถกูควบคุมตวั 

ผูถ้กูควบคุมตว้ นาย A  อาย ุ18 ปี เด็กนกัเรียนโรงเรียน B อยู่ชั้น ม.6 ไดม้ีเจา้หน้าท่ีทหารมาท่ีบา้นตอ้งหา

ตวั แต่นาย A ไม่อยูบ่า้น ไปเรียนหนงัสือ ทางเจา้หน้าท่ีให้ผูใ้หญ่บา้นกบัคนในครอบครัวไปรับตวัมา  แลว้

นาย A ก็ถูกควบคุมตัวตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2556 ถูกควบคุมตวัอยู่ท่ีค่ายทหารพราน 41 วงัพญา 

สามารถเขา้เยีย่มได ้      เจา้หน้าท่ีแจง้ว่าจริงๆตอ้งการไดต้วัพี่ชายช่ือนาย  B ซ่ึงพ่ีชายนั้นไม่ไดอ้ยู่บา้นแลว้ 

ประมาณ 4-5 ปีแลว้ แลว้ทางเจา้หนา้ท่ีบอกว่าเดียวจะท าหนงัสือถึงโรงเรียนเอง เหตุใดถึงไม่ไดไ้ป 

(ไดรั้บการปล่อยตวัแลว้) 

Case 2/6         

สถานการณ์ใน จ.ปัตตานี ยงัคงป่ันป่วนและเกิดเหตุรุนแรงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเม่ือช่วงก่อนเท่ียงของวนั

อาทิตยท่ี์ 17 ก.พ.2556 คนร้ายไม่ทราบจ านวนไดล้อบวางระเบิดบริเวณหน้าร้านอาหารใกลก้บัร้านบ๊ิกเบ็น

คอฟฟ่ีแอนดเ์รสเตอรอง ตั้งอยูริ่มวงเวียนหอนาฬิกา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานีแรงระเบิดท าใหอ้าสารักษา

ดินแดน (อส.) ประจ า อ.เมืองปัตตานี เสียชีวิต 3 นาย และยงัมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก 9 ราย 

รายช่ือผูเ้สียชีวิตและไดรั้บบาดเจ็บประกอบดว้ย 

1) อส.วิโรจน์ จนัทรศิริ เสียชีวติในท่ีเกิดเหตุ 

2) อส.ดือเร๊ะ ยงัไม่ทราบสนามสกุล ไดรั้บบาดเจ็บสาหสั เจา้หนา้ท่ีน าส่งโรงพยาบาลปัตตานี และไป

เสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล 

3) อส.อิทธิพล อาเซ ไดรั้บบาดเจ็บสาหสั และไปเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาลเช่นกนั 

4) นายอิบรอฮิม โต๊ะซาตู ไดรั้บบาดเจบ็ 

5) นางก่ิงกาญจน์ มหาวรรณ ไดรั้บบาดเจ็บ 

6) นายวสนัต ์จนับุญทา ไดรั้บบาดเจ็บ 

7) นายสมศกัด์ิ แกว้มณี ไดรั้บบาดเจ็บ 

8) ด.ช.อ ำนำจ แซ่วำ ได้รับบำดเจบ็ 

9) นายคฐาศกัด์ิ สินสนอง ไดรั้บบาดเจ็บ 
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10) นางดารุณี เสมียนมงคล ไดรั้บบาดเจ็บ 

11) นายสุกิด ยโูซ๊ะ ไดรั้บบาดเจ็บ 

12) น.ส.โต๊ะกียะ เปาะจิ ไดรั้บบาดเจ็บ 

Case 2/7 

     วัน ท่ี  22 กุ ม ภ า พัน ธ์  เ กิ ด ข้ึ น เ ม่ื อ เ ว ล า  07.53 น .  ข ณ ะ ท่ี เ จ้ า ห น้ า ท่ี ท ห า ร 

ร้อย ร.2514 ฉก.ปัตตานี 24 ก าลงัดูแลความปลอดภยัครูอยูบ่ริเวณโรงเรียนบา้นเกาะตา ริมถนนสาย 419 ม.3 

ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธ์ิ ปรากฏว่า คนร้ายไดก้ดชนวนระเบิดแสวงเคร่ือง จนเกิดเสียงดงัสนัน่ แรงระเบิดท าให้

ทหารไดรั้บบาดเจ็บสาหสัทนัที 2 นาย เจา้หนา้ท่ีรีบน าส่ง โรงพยาบาลโคกโพธ์ิ ทราบช่ือ พลฯ บรรหาร ลกั

นาควร อายุ 22 ปี และ พลฯ ภทัรพรรค แกว้ชู อายุ 22 ปี ทั้งสองถูกแรงระเบิด และสะเก็ดระเบิดเขา้ล  าตวั

หลายแห่ง 

             หลงัเกิดเหตุ พล.ต.ต.เอกภพ  ประสิทธ์ิวฒันชัย ผบก.ภ.จ.ปัตตานี พ.ต.ท.จ  าลอง สุวรรณลกัษณ์ 

สารวตัรใหญ่ สภ.นาประดู่ อ.โคกโพธ์ิ น าก  าลงัพร้อมชุดเก็บกูว้ตัถุระเบิด เขา้ตรวจสอบ พบว่า จุดเกิดเหตุอยู่

ท่ีอาคารอเนกประสงค ์ตั้งอยูภ่ายในโรงเรียน แรงระเบิดท าใหเ้สาของอาคารซ่ึงเป็นคร่ึงปูนคร่ึงไมข้าดท าให้

ตวัอาคารทรุดพงัลงมาไดรั้บความเสียหาย และพบหลุมระเบิดกวา้ง 30 ซม. และช้ินส่วนระเบิดชนิดเคโม

กระจายไปทัว่บริเวณ 

           สอบสวนทราบว่า ขณะท่ีทั้ง 2 นาย พร้อมพวกรวม 7 นาย กระจายก าลงัยืนดูแลความปลอดภยัครู 

และนกัเรียน ปรากกฎว่า คนร้ายไดก้ดระเบิดแสวงเคร่ือง น ้ าหนกั 5 กก. จุดชนวนดว้ยโทรศพัทม์ือถือจนเกิด

ระเบิดข้ึนเสียงดงัสนั่น โชคดีท่ีช่วงเกิดเหตุนักเรียนและครูเพ่ิงทยอยมาโรงเรียน แต่ท าให้ทหารไดรั้บ

บาดเจ็บทนัที 2 นาย 

Case 2/8 

                     กดบึม้ 2 ลูกซ้อนหน้าร้านเซเว่น-อเีลฟเว่น ตรงข้ามฐานทหารพราน อ.ระแงะ ส่งผลให้ อส.ระ

แงะ และ อส.ทพ. เจบ็ 2 เด็ก 3 ขวบโดนลูกหลงอีก 1 ขณะที่ ผกก. และ สวป.สภ.ระแงะ หวิดส้ินช่ือ  โชคดี

รัศมรีะเบิดถูกรถ จยย.ที่จอดซ้อนกนับังไว้ 
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             เมื่อเวลา 16.20 น. วนัน้ี (24 ก.พ.) ร.ต.ท.มาโนช ปลอดขนัเงิน ร้อยเวร สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส  รับ

แจง้มีเหตุระเบิดข้ึนท่ีบริเวณถงัขยะหนา้ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ซ่ึงอยูต่รงขา้มกองบงัคบัการกรมทหารพรานท่ี 

45 เขตเทศบาลต าบลตนัหยงมสั อ.ระแงะ จึงพร้อมดว้ย พ.ต.อ.จิระเดช พระสว่าง ผกก.สภ.ระแงะ พ.ต.ต.สุ

ชาติ นพช านาญ สวป. และก าลงัเจา้หนา้ท่ีทหารจ านวนหน่ึงรุดเดินทางไปตรวจสอบท่ีเกิดเหตุ    ซ่ึงคนร้าย

วางระเบิด2ลกูซอ้นท่ีหนา้เซเว่นฯ สาขาอ าเภอระแงะ เป็นเหตุใหม้ีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจ านวน 6 ราย เหตุเกิดเมื่อ

ช่วงเยน็ของวนัท่ี 24ก.พ.56 ท่ีผ่านมา ซ่ึงมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บนอนพกัรักษาตวัอยู่ท่ีโรงพยาบาล  จ านวน 2ราย 

คืออาสาสมคัรรักษาดินแดน 1ราย คือ นายมฮูมัหมดัซบัรี มะรง ซ่ึงถกูสะเก็ดระเบิดไดรั้บบาดเจ็บท่ีขาขวา 2.

อาสาสมคัรทหารพราน 1นาย คืออส.ทพ.จรัญ ดิษฐล์  าภู ไดรั้บบาดเจ็บท่ีศรีษะ อาสาสมคัรทหารพราน 2นาย 

คือ .อส.ทพ.ธนุทาน มาเละ .อส.ทพ.จิรายุทธ์ หน่อเอียด  ชาวบา้นคือนายสด ผิวเผือก ส่วน ด.ช.อฟัฮาล 

เจ๊ะแน อาย ุ3 ปี ซ่ึงแพทยไ์ดอ้นุญาตกลบัรักษาตวัท่ีบา้นหลงัจากปฐมพยาบาลแลว้เสร็จ 
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