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บทคดัย่อ 

ถึงแมว้า่การพดูคุยสันติภาพระหวา่งรัฐบาลไทยกบัขบวนการปลดปล่อยปัตตานี ไดเ้ริYมขึcนเมืYอตน้ปี 

ไม่ไดห้มายความวา่เด็กและสตรีจะไดรั้บการปกป้องไปโดยปริยาย จากตวัเลขทีYสะทอ้นถึงผลกระทบต่อเด็ก

และสตรี จาํนวนมากตัcงแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบนั (31 ตุลาคม 2556) พบวา่เด็กเสียชีวิตจาํนวน 62 คนไดรั้บ

บาดเจบ็ จาํนวน 374 คน ผูห้ญิง เสียชีวิต จาํนวน 395 คน ไดรั้บบาดเจ็บ จาํนวน 1,596 คน  จึงมีความจาํเป็น

ทีYทุกฝ่ายควรทาํงานร่วมกนัปกป้องเด็กและสตรีในสถานการณ์ความขดัแยง้นีc  

การศึกษาครัc งนีc ได้รวบรวมขอ้มูลจากหลายฝ่าย ทัcงขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ การสัมภาษณ์ผูที้Y

เกีYยวขอ้ง และ นาํมาวเิคราะห์เพืYอศึกษาช่องวา่งและความทา้ทายในการปกป้องเด็กและสตรีและนาํเสนอเชิง

นโยบายต่อไป  

จากผลการศึกษาพบวา่เด็กและผูห้ญิงไดก้ลายเป็นเป้าหมายหนึY งในการใชค้วามรุนแรงเพืYอผลทาง

การเมืองจากการถูกยิงเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนีc เกิดจากการอยู่ในบริเวณทีYเจ้าหน้าทีYปฏิบัติงาน และ

ผลกระทบจากความรุนแรงทีYยดืเยืcอไดก้ลายเป็นปัจจยัทีYเอืcอใหเ้ด็กและผูห้ญิงเกีYยวขอ้งกบัการใชค้วามรุนแรง

ของทัcงสองฝ่ายในทีYสุด ดงันัcนทางผูศึ้กษาจึงขอเสนอแนวทางในการป้องกนัดงันีc  

 

เจา้หนา้ทีYรัฐ 

1. ควบคุม และตรวจตราการมีอาวุธไวใ้นครอบครอง ของประชาชนอย่างเขม้งวด และพยายามสกดั
กัcน ป้องกนั มิใหมี้การใชอ้าวธุในแหล่งชุมชน 

2. รณรงคใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล สิYงผิดปกติเพืYอสกดักัcนอาวธุหรือวตัถุทีYอาจเป็น
ระเบิดทีYใชก่้อเหตุรุนแรง 

3. การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีYควรรัดกุม รอบคอบ และระมดัระวงัผลกระทบทีYเกิดขึcนต่อประชาชน 
4. ไม่ชกัชวนชีcนาํเด็กและสตรีในการจบัอาวธุ 

ผูใ้ชค้วามรุนแรง 

1. ขอให้กาํหนดเป้าหมายทีYมิใช่ประชาชนผูบ้ริสุทธิi  หรือผูที้Yไม่มีอาวุธเพืYอให้การต่อสู้นัcนเป็นไปตาม
หลกัสากล ในการต่อสู้ในภาวะสงครามหรือทุกฝ่ายเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน 

2. ขอใหร้ะมดัระวงัมิใหก้ารก่อเหตุนัcนกระทบต่อประชาชนผูบ้ริสุทธิi หรือใชก้ารต่อสู้ในเชิงสันติวธีิ 
หรือการต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์  

3. ขอใหก้ารต่อสู้ของท่านไม่ไปกระทบต่อสิทธิเด็กและสตรี 
4. ไม่ชกัชวนชีcนาํเด็กและสตรีในการใชค้วามรุนแรงแกปั้ญหาหรือป้องกนัตนเอง 
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ผูป้กครองของเด็ก 

1. ควรดูแลเด็กใหอ้ยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีYเหมาะสมกบัเด็กเพืYอป้องกนัการชกัจูงไปในทางทีYผดิ 
2. ชีc แจงทาํความเขา้ใจกบัเด็กเรืY องผลกระทบจากความรุนแรงเพืYอมิให้เด็กใช้ความรุนแรงในการ

แกปั้ญหาทัcงกรณีปัจเจกหรือโดยรวม 
3. เฝ้าสังเกตเด็กทีYตกเป็นเหยืYอของความสูญเสียทางด้านจิตใจอย่างใกล้ชิดและเยียวยาจิตใจเพืYอ

ป้องกนัผลกระทบทางดา้นจิตใจทีYอาจนาํไปสู่การใชค้วามรุนแรงต่อไป 
4. ใหค้าํแนะนาํเด็กในการเฝ้าระวงัสิYงผดิปกติทีYอาจเป็นวตัถุตอ้งสงสัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

บทที* 1 

สถานการณ์เด็กจังหวดัชายแดนใต้ 

วธีิการศึกษา 

จากขอ้มูลในหลาย ๆ ฝ่ายสะทอ้นถึงผลกระทบทีYเกิดขึcนกบัประชาชนในพืcนทีYจาํนวนมาก แต่ผู ้

ศึกษายงัพบวา่การเก็บรวบรวมขอ้มูลผลกระทบทีYเกิดขึcนกบัเด็กและสตรีโดยเฉพาะจากความขดัแยง้ทีYมีการ

ใชอ้าวธุกนัยงัไม่ไดรั้บการรวบรวม จึงไดท้าํการศึกษาสถานการณ์เด็กและสตรีในจงัหวดัชายแดนใตเ้ฉพาะ

ประเด็นทีY เกีYยวข้องกับความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ  และ 

สิYงแวดลอ้มในชุมชน โดยการเก็บขอ้มูลพืcนฐานจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ข่าว สืYอสิYงพิมพ ์และ สืYอทางเลือก 

การทาํการอบรมเชิงปฏิบติัการเพืYอรวบรวมประเด็นทีYเกีYยวขอ้งกบัเด็กและสตรีและทาํการสรุปประเด็น  รวม

ไปถึงการเก็บขอ้มูลในพืcนทีY และ การสัมภาษณ์ผูที้YเกีYยวขอ้ง ตัcงแต่มกราคม 2556 จนถึง 31 ตุลาคม 2556  

เพืYอนํามาวิเคราะห์ถึงช่องว่างและความท้าทายในการปกป้องเด็กสตรี รวมไปถึง การร่างข้อเสนอเชิง

นโยบายเพืYอนาํเสนอผูที้YเกีYยวขอ้งในการแกปั้ญหาต่อไป 

 

1. เด็กในพืLนที*ขัดแย้งกรณจัีงหวดัชายแดนใต้ 

1.1. สิทธิเด็กในพืLนที*ขัดแย้ง 

ผูใ้หญ่กล่าวว่าเด็กคือผา้ขาวทีYบริสุทธิi และเป็นอนาคตต่อไปของชาติ แต่เด็กในพืcนทีYสามจงัหวดั

ชายแดนใตแ้ละสีYอาํเภอในจงัหวดัสงขลากลบัตอ้งเผชิญกบัความรุนแรงอยา่งต่อเนืYองมาเป็นเวลากวา่ 10 ปีทีY

ผ่านมา เด็กในสังคมชายแดนใตต้อ้งตกเป็นเหยืYอของความรุนแรงทีYผูใ้หญ่ก่อขึcน ด้วยการอา้งความชอบ

ธรรมในการใชค้วามรุนแรงวา่ตอ้งการปกป้องประเทศหรือกูเ้อกราชก็แลว้แต่หนา้ทีYรับผิดชอบของผูใ้หญ่แต่

ละฝ่าย  โดยทีYลูก หลาน ของทุกฝ่ายคือ ผูที้Yไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงทีYเกิดขึcน ทัcงโดยทางตรงและ

ทางออ้ม สําหรับความรุนแรงทางตรง เด็กเหล่านัcนต่างตอ้งพบกบัความพลดัพรากความสูญเสีย จากการทีY

บุคคลอนัเป็นทีYรักหรือบุพการีตอ้งเสียชีวิตจากเหตุรุนแรง  ตอ้งถูกจองจาํ คุมขงั จากคดีความมัYนคงขณะทีY 

เด็กอีกไม่น้อยทีYตอ้งเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากสถานการณ์   นอกจากนีc  ยงัมีเด็กกาํพร้าทีYสูญเสียพ่อ แม่ จาก

เหตุการณ์ความไม่สงบอีกจาํนวนมาก 

ส่วนผลกระทบต่อเด็กในทางอ้อมนัc น จากการศึกษาผลกระทบทางจิตใจรายงานวิจยัเกีYยวกับ
เหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบหลายเรืYอง ระบุวา่เหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบส่วนใหญ่
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ส่งผลต่อสุขภาพจิต เช่น ความเครียด และปัญหาดา้นจิตใจอืYนๆ ของผูป้ระสบเหตุการณ์รวมทัcงเหยืYอ
ผูเ้คราะห์ร้าย1(Sagy,1998;Punamaeki, 1996; Shalev & Freedman, 2005) นอกจากนีc  Jensen (1996) ระบุวา่
เด็กและวยัรุ่นทีYไดรั้บผลกระทบจากภาวะสงครามและการก่อการร้าย ไม่เพียงแต่ถูกฆ่าหรือไดรั้บบาดเจ็บ
เท่านัcน แต่ยงัรวมถึงผลกระทบทางดา้นจิตใจ เช่น ซึมเศร้า และกล่าววา่การขาดเสถียรภาพทางดา้นการทหาร 
การขาดการขดัเกลาทางสังคม และการขาดมนุษยธรรม การกระทาํต่างๆ เหล่านีc ไดส่้งผลกระทบต่อการ
พฒันาทางดา้นจิตใจ ความพึงพอใจ สุขภาวะทีYดีและคุณภาพดา้นบวกต่างๆ ในชีวติอีกดว้ย และส่งผลต่อการ
ยอมรับความรุนแรงและการใชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหาต่อไป  สิYงเหล่านีc ทาํให้วงจรของความรุนแรง
ดาํเนินและเติบโตต่อไป แบบไม่มีทีYสิcนสุด 

 
ถึงแมเ้ราจะมีหนทางใหม่ในการแสวงหาสันติภาพทีYเตม็ไปดว้ยความหวงัของใครหลาย ๆ คน จ า ก

การลงนามร่วมกนัระหวา่งกลุ่มเคลืYอนไหวเพืYอรัฐปัตตานีหรือ BRN  และรัฐบาลไทยทีYผา่นการพบปะพูดคุย

มาก 3 ครัc งและมีนดัหมายต่อไปในวนัทีY 13 มิถุนายน 2556 ทีYประเทศมาเลเซีย  แต่การละเมิดสิทธิมนุษยชน

ต่อเด็กกลบัมีจาํนวนทีYมากขึcน และรุนแรงขึcนอยา่งต่อเนืYอง 

ในวงเสวนาเมืYอวนัทีY 9 มกราคม 2556 ทีY TK Park จงัหวดัยะลา หลาย ๆ ฝ่ายกล่าววา่ เด็กไม่ใช่เหยืYอ 

เด็กคือลูกหลง และเราไดต้ัcงคาํถามกลบัไปว่า ถา้เด็กคือลูกหลง แลว้เราจะปกป้องไม่ให้เด็กตกเป็นลูกหลง

ในสถานการณ์ความรุนแรงนีc ได้อย่างไร หรือเราจะให้เด็กกลายเป็นเหยืYอเพราะไม่มีใครแสดงความ

รับผิดชอบทีYจะปกป้องเด็ก ทัcงนีc ประเทศไทยได้ลงนามใน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) ซึY งเป็น

อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) เป็นสัญญาดา้นสิทธิมนุษยชนระหวา่ง

ประเทศทีYได้รับความเห็นชอบมากทีYสุดในโลก โดยทุกประเทศในโลกได้ให้สัตยาบนั ยกเวน้ประเทศ

โซมาเลียและสหรัฐอเมริกา  ในพ.ศ. 2535 ประเทศไทยไดใ้หส้ัตยาบนั อนุสัญญาฉบบันีc ระบุรายละเอียดของ

สิทธิขัcนพืcนฐานต่างๆ ไวว้า่ทุกประเทศตอ้งรับประกนัเด็กในประเทศของตน ไดแ้ก่ 

สิทธิขัLนพืLนฐานของเด็ก 4 ประการ 
1. สิทธิในการอยู่รอด (Right of Survival)  

- สิทธิในการมีชีวติรอดและส่งเสริมชีวติ  

- ไดรั้บโภชนาการทีYดี  

- ไดรั้บความรักความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม  

- ไดรั้บการบริการดา้นสุขภาพ – การใหท้กัษะชีวติทีYถูกตอ้ง 

                                                           
1

 Liat Kulik,Family International Journal of Child & Family Welfare 2008/2-3, page 97-110 
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 - การใหที้Yอยูอ่าศยัและการเลีcยงดู  

2. สิทธิในการปกป้องคุ้มครอง (Right of Protection)  

- การคุม้ครองจากการเลือกปฏิบติั 

 - การล่วงละเมิด การทาํร้าย การกลัYนแกลง้รังแก  

- การถูกทอดทิcง ละเลย 

 - การลกัพาตวั  

- การใชแ้รงงานเด็ก  

- ความยติุธรรมต่อผูเ้ยาว ์

 - การเอารัดเอาเปรียบทางเพศ 

 3. สิทธิในการพฒันา (Right of Development) 

 - ไดรั้บการศึกษาทัcงใน/นอกระบบ  

- เขา้ถึงข่าวสารทีYเหมาะสม  

- เสรีภาพในความคิด มโนธรรม และศาสนา 

 - พฒันาบุคลิกภาพ ทัcงทางสงัคมและจิตใจ 

 - พฒันาสุขภาพร่างกาย  

4. สิทธิในการมีส่วนร่วม (Right of Participation)  

- แสดงทศันะของเด็ก 

- เสรีภาพในการติดต่อข่าวสารขอ้มูล  

- มีบทบาทในชุมชน 

 - แสดงความคิดเห็นในเรืYองทีYมีผลกระทบต่อเด็ก 

และทุกๆ 5 ปี แต่ละประเทศจะตอ้งจดัทาํรายงานความกา้วหนา้เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็ก 
คณะกรรมการชุดนีcประจาํอยูที่Yกรุงเจนีวา  ทีYจะทาํหนา้ทีYในการกาํกบัดูแลและตรวจสอบการดาํเนินงานของ
แต่ละประเทศในการรับประกนั สิทธิต่างๆ ของเด็กทีYระบุไวใ้นอนุสัญญา 

จากรายงานฉบบัล่าสุด เมืYอปี 2555 ของประเทศไทยทีYจดัส่งให้คณะกรรมการสิทธิเด็ก ได้มี
ขอ้สังเกตวา่ การดาํเนินงานของประเทศไทยมีความกา้วหนา้หลายประการในส่วนของการร่างกฎหมาย และ
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จดัโครงสร้างของรัฐเพืYอใหค้วามคุม้ครองแก่เด็กและปกป้องสิทธิของพวกเขา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการ
ยงัคงเนน้ถึงความห่วงใยในหลายดา้น 2ไดแ้ก่ 

• การปกป้องคุม้ครองสิทธิของเด็กผูลี้cภยั 

• การบงัคบัใชก้ฎหมาย 

• การกาํกบัดูแล และการเก็บขอ้มูล 

• งบประมาณของประเทศไทยในการทาํงานดา้นเด็ก 

• การพฒันากลไกคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กทีYตกเป็นเหยืYอของการถูกทาํร้าย และถูกแสวง
ประโยชน์ทางเพศ ทัcงทีYเกิดในครอบครัวและนอกครอบครัว 

• การเขา้ถึงบริการขัcนพืcนฐานแก่เด็กทีขาดโอกาสทีYสุด ได้แก่ เด็กกลุ่มชาติพนัธ์ุ เด็กผูลี้c ภยั เด็ก
เร่ร่อน เด็กอพยพ เด็กยากจน เด็กทีYกระทาํผิด และเด็กทีYถูกคา้มนุษย ์เด็กพิการ เด็กทีYได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนใต ้

• อายขุ ัcนตํYาของเด็กทีYตอ้งรับโทษทางกฎหมาย ซึY งปัจจุบนัอยูที่Y 10 ขวบในประเทศไทย ซึY งเป็นอายทีุY
ต ํYาเกินไป 

• ความเหลือมลํcา 

ทัcงนีcทัYวโลกไดเ้ห็นแลว้ว่าเด็กมีความสําคญัอยา่งไรทีYเราควรจะปกป้อง ในการพฒันาประเทศกลุ่ม

อายุทีYมีความสําคัญต่อการพฒันาประเทศคือวยัหนุ่ม-สาว หรือวยัทาํงาน ทีYทาํให้เกิดพลังนําไปสู่การ

ขบัเคลืYอนทางเศรษฐกิจ แต่คนหนุ่มสาวเหล่านีc ย่อมเติบโตอย่างมีคุณภาพจากเด็กทีYอยู่ในสิY งแวดลอ้มทีYดี 

ไดรั้บการศึกษา การดูแลอยา่งดี หากเด็กเติบโตในสภาพแวดลอ้มอยา่งทีYในจงัหวดัชายแดนใตเ้ผชิญอยู ่หรือ 

อยูใ่นภาวะความขดัแยง้นีc  เด็กจะมีสภาพอยา่งไรต่อไป  Joanna Santa Barbara กล่าวในรายงานเรืYอง 

ผลกระทบจากสงครามต่อเด็กและสิYงสําคญัทีYจะยุติสงคราม Impact of War on Children and Imperative to 
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 http://www.unicef.org/thailand/tha/overview_5954.html 
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End War3 และเมืYอมาเปรียบเทียบกบัจงัหวดัชายแดนใตเ้ราก็พบวา่มีความคลา้ยคลึงกบัหลาย ๆ ประเทศทัYว

โลกทีYมีความขดัแยง้ดงันีc  

 

 

1.2. สถานการณ์เด็กในจังหวดัชายแดนใต้ 

ผลกระทบจากภาวะสงครามต่อเด็กก็เหมือนกบัผลกระทบต่อผูใ้หญ่ทุกประการแต่ แตกต่างในวิถี 
อยา่งแรกเลยก็คือ เด็กขึcนอยูก่บัการดูแล ความเห็นอกเห็นใจ และความมุ่งมัYนของผูใ้หญ่ทีYรักเขา ความผกูพนั
นีcบ่อยครัc งทีYจะถูกทาํลายในหว้งเวลาสงครามทีYทาํใหสู้ญเสียพ่อแม่  การพยายามทีYจะปกป้อง คุม้ครองบุคคล
ในครอบครัวและทาํให้ครอบครัวยงัคงดาํรงอยู่ได้  และ เกีYยวกบัอารมณ์ทีYไม่สามารถกลบัคืนมาได้จาก
อาการซึมเศร้า หรือ ภาวะวิตกกงัวลของครอบครัว ซึY งเราพบวา่เด็กในพืcนทีYขดัแยง้รุนแรงมีความตอ้งการทีY
จะปกป้องบุคคลในครอบครัวเมืYอมีการชักชวนให้ดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึY งทีYอา้งว่าสามารถป้องกนั
อนัตรายกบัครอบครัวไดพ้วกเขาจึงเขา้ร่วม4 

เด็กอาจจะอยูภ่ายใตอ้งคก์รทีYดูแลเขาเมืYอเขาไม่มีญาติหรือกาํพร้า สัดส่วนเด็กทีYไดรั้บผลกระทบจาก
สงครามจากการสูญเสียผูใ้หญ่ทีYจะปกป้องเขา ทัc งนีc เด็กทีYกาํพร้าและไม่มีผูป้กครองดูแลจะถูกส่งไป
โรงเรียนทีYมีมูลนิธิดูแลเด็กกาํพร้าทัcงในพืcนทีYจงัหวดัชายแดนใตแ้ละนอกพืcนทีYเช่นทีYจงัหวดัสมุทรปราการ
อาทิเช่น มูลนิธิอะมีรุลมุอมิ์นีนเพืYอเด็กกาํพร้า จงัหวดัยะลา  มูลนิธิอลัเกาษรั จงัหวดัสมุทธปราการ 

 ผลกระทบในช่วงวยัเด็กอาจส่งผลร้ายต่อวิถีชีวิตของเด็กในระยะยาวมากกว่าผูใ้หญ่โดยพิจารณา
เด็กทีYสุญเสียโอกาสในการศึกษาในระหวา่งสงคราม เด็กทีYถูกบงัคบัให้ตอ้งเคลืYอนยา้ยไปยงัค่ายผูอ้พยพ ทีY ๆ 
ซึY งตอ้งใช้เวลารอคอยหลายปีเพืYอให้มีชีวิตปกติในสภาพแวดลอ้มทีYยากลาํบาก พิจารณาจากเด็กทีYพิการจาก
สงคราม  นอกจากนีc ยงัมีการสูญเสีย แขน  ขา การมองเห็น ความสามารถในการรับรู้ สูญเสียโอกาสใน
โรงเรียนและชีวิตในสังคม เด็กหญิงทีYถูกข่มขืนอาจจะสูญเสียโอกาสทางสังคม และสูญเสียโอกาสในการ
แต่งงาน ในระยะยาวหลงัสงครามจบสิcนลง ชีวิตพวกเขาไม่เคยทีYจะไปถึงเป้าหมายทีYศกัยภาพทีYพวกเขามี
ก่อนทีYจะไดรั้บผลกระทบจากสงคราม  

1) ผลกระทบทางดา้นกายภาพ 
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 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2080482/ 
 
4

 สมัภาษณ์ขบวนการปลดปล่อยปัตตานีเมืYอวนัทีY 20 พฤศจิกายน2556 
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ผลกระทบทีYเกิดขึcนกบัเด็กทีYเราสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจนคือผลกระทบต่อร่างกาย
ดงัทีYเราจะเห็นไดจ้ากสถิติของเด็กทีYเสียชีวิตและบาดเจ็บ ถึงแมห้ลายฝ่ายไดแ้สดงความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใต้ และนําไปสู่การแสวงหาทางออกหลากหลาย
รูปแบบทัcงการใช้ยุทธศาสตร์ทางทหารและตาํรวจ หรือแมแ้ต่การพูดคุยกบัขบวนการปลดปล่อย
ปัตตานี เมืYอพิจารณาผลกระทบทางด้านกายภาพกบัเด็กกลับพบว่าการแก้ปัญหาทีYผ่านมายงัไม่
เพียงพอต่อการปกป้องเด็กดงัตวัเลขเชิงสถิติทีYปรากฏในตารางทีY 1 ซึY งจากตวัเลขเราจะเห็นได้
ชดัเจนวา่จาํนวนเด็กทีYเสียชีวติไม่ไดล้ดลงเลยแต่กลบัมีสถิติทีYคงทีYมาตัcงแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบนัคือ
ปี 2556 ทีYมีตวัเลขจนถึงเดือนตุลาคมมีเด็กทีYเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบจาํนวน 4 คนเมืYอ
พิจารณาถึงสาเหตุทีYทาํให้เด็กเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการถูกยิงขณะอยู่กับผูป้กครองซึY งมี
เหตุการณ์ยิงและกราดยิงจาํนวน 21 เหตุการณ์ ซึY งพวกเด็ก ๆ เสียชีวิตเหมือนกบัพลเรือนทัYวไปทีY
เป็นเหยืYอจากความรุนแรง  

สําหรับจาํนวนเด็กทีYไดรั้บบาดเจ็บกลบัมีแนวโนม้ทีYเพิYมขึcนทัcงนีc เกิดจากการใชร้ะเบิดซึY งมี

จาํนวน 11 ครัc งทีYส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรง ถึงแมเ้ป้าหมายคือเจา้หน้าทีY แต่การทีYระเบิดอยู่ใน

พืcนทีYทีYมีเด็กอยูด่ว้ยจึงทาํให้ไดรั้บผลกระทบโดยตรงเช่นในกรณีเหตุการณ์วนัทีY 10 กนัยายน 2556 

ทีYโรงเรียนคณะราษฎร์บาํรุง 25 

การไดรั้บบาดเจบ็ยงัส่งผลต่อร่างกายของเด็ก ทีYหลาย ๆ คนตอ้งพิการจากความรุนแรงจาก

การตอ้งสูญเสียอวยัวะต่าง ๆ  หรือไดรั้บบาดเจบ็ร้ายแรงทีYทาํใหไ้ม่สามารถควบคุมร่างกายได ้หลาย 

ๆ คนไม่สามารถเขา้ถึงบริการการรักษาหรือไดรั้บการดูแล  เด็กอาจจะใช้เวลา 10 ปี ในการรอคอย

แขน ขาเทียม เด็กทีYรอดชีวิตจากการระเบิดจะได้รับแขนขาเทียมทีYจะทาํให้พวกเขาเจริญเติบโต

ต่อไปได ้เด็ก ๆ บางรายตอ้งสูญเสียดวงตา และบางรายตอ้งใชชี้วติดว้ยเครืYองช่วยหายใจ 

นอกจากนีc ผลกระทบทางร่างกายอีกประการหนึY งคือ การถูกละเมิดจากการกระทาํของ

เจา้หนา้ทีYรัฐซึY งในปี 2556 พบวา่มีเด็กทีYถูกเจา้หนา้ทีYทหารทาํร้ายร่างกาย 3 คนในเดือนมกราคมเพียง

เดือนเดียวหลงัจากนัcนยงัไม่มีขอ้มูลทีYแสดงถึงการทาํร้ายเด็กอีก ซึY งแสดงให้เห็นถึงการเฝ้าระวงัและ

ป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุซํc าของหน่วยงานความมัYนคง 

ทัc งนีc เด็ก ๆในจังหวดัชายแดนใต้ทีYได้รับบาดเจ็บและเผชิญกับความทุกข์ยากจากการ
บาดเจ็บซึY งเป็นผลจากความขดัแยง้ หลากหลายอาวุธทีYส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเด็กๆ การ
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 ตารางทีY 3 
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ระเบิดจะฆ่าหรือทาํใหเ้กิดอาการบาดเจ็บอยา่งรุนแรงต่อเด็กมากกวา่ผูใ้หญ่ และพวกเขาจะเจ็บปวด
เป็นเวลานานทัcงนีc เด็กตอ้งเผชิญกบัอาวุธหลากหลายชนิด ทัcงระเบิด อาวุธปืนโดยเฉพาะระเบิดทีYมี
อานุภาพร้ายแรงและเป็นวงกวา้ง ไม่จาํกดัเป้าหมาย  

 

 

2) ผลกระทบจากความขดัแยง้ต่อเด็กทางดา้นสุขภาวะและจิตใจ 

โรคภัย ไข้เจ็บ การดูแลรักษาสุขภาพของเด็ก ๆไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งเต็มทีYในสภาพความขดัแยง้ 
ภาวะโภชนาการ นํc าสะอาด สุขอนามยั ทีYอยูอ่าศยั การเขา้ถึงบริการการรักษาสุขภาพ ต่าง ๆ เหล่านีc
ลว้นส่งผลต่อความเจ็บป่วยของเด็ก ๆ ในสภาพแบบนีc เด็กจะขาดแคลนการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค 
เด็กทีYอยูใ่นภาวะแบบนีcจะง่ายต่อการขาดสารอาหาร และการติดโรคต่าง ๆ  ทีYส่งผลต่ออตัราการตาย
ของเด็ก ๆได ้ในบางกรณีทีYมีการวางระเบิดถนนทาํให้เด็ก ๆ ไม่สามารถเขา้ถึงการรักษาพยาบาลได้
อยา่งทนัท่วงที หรือเกิดการคลอดเพราะภาวะไดรั้บการกระทบกระเทือนทาํให้ส่งผลต่อสุขภาพเด็ก
แรกเกิด 

ตารางที* 1 ขอ้มูลแสดงเยาวชนทีYไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพืcนทีYจงัหวดัชายแดน
ใตต้ัcงแต่ 4 มกราคม 2547 – 31 ตุลาคม 2556 

ระยะเวลา 
เยาวชนอายุไม่เกนิ 18 ปี 

รวม 
เสียชีวติ 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 
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 
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แหล่งทีYมา : Deep south watch 

 

 

 

 

กราฟ 1 กราฟแสดงจํานวนเด็กเสียชีวติและบาดเจ็บจากเหตุความไม่สงบในจังหวดัชายแดนใต้ 

 
 

เหตุการณ์ความไม่สงบที*ส่งผลต่อเด็กโดยตรงระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม   2556 

คารางที* 2  แสดงประเภทของเด็กที*ได้รับผลกระทบ รายเดือนปี   2556  
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2 เด็กทีYเสียชีวติจาก
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3. เด็กตกเป็นผูต้อ้ง

สงสยั 
1 4 1        6 

4. เด็กถูกเจา้หนา้ทีY

ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
3 -         3 

รวม 7 10 4 3 6   8  1 2  41 

หมายเหตุเด็กทีYไดรั้บบาดเจบ็จากเหตุอาชญากรรม 3 คน เดือน มิถุนายน 2556 

แหล่งขอ้มูล กลุ่มดว้ยใจ 

กราฟ 2 กราฟแสดงผลกระทบต่อเด็กโดยตรงตัcงแต่วนัทีY 1 มกราคม 2556 – 31 ตุลาคม 2556 

 

การข่มขืน ปรากฏการณ์นีcมกัจะเกิดในภาวะสงคราม การทาํลายทางเชืcอชาติ และ ผูอ้พยพ สิYง
เหล่านีc ทาํให้เกิดผลกระทบทางร่างกาย จากโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์รวมไปถึง HIV/AIDS 
ผลกระทบทางจิตใจ และส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตต่อไป สําหรับในจงัหวดัชายแดนใตมี้กรณีข่มขืน
โดยเจา้หนา้ทีYทหารทีYเป็นข่าว 1 รายเมืYอปี 2555 แต่มีขอ้กล่าวหาหลาย ๆ กรณีทีYควรมีการตรวจสอบ
ในเรืYองนีc เพืYอหาแนวทางในการป้องกนัต่อไป 

ความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เด็กทีYอยูใ่นสถานการณ์ทีYเลวร้ายและหวาดกลวัในระหวา่งความ
ขดัแยง้ทีYรุนแรง ประสบการณ์เหล่านีc จะส่งผลให้มีอาการบาดเจ็บทางจิตใจอย่างร้ายแรงจาก
ประสบการณ์ทีYเลวร้าย การสูญเสียอย่างรุนแรง และ มีชีวิตทีYไม่ปกตินาํไปสู่อตัราการเกิดภาวะ
ซึมเศร้า และ ภาวะวติกกงัวล ทีYสูง  ผลกระทบนีcอาจจะใชเ้วลายาวนานทีYจะแสดงอาการออกมาและ
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เด็ก ๆในจงัหวดัชายแดนใตเ้ผชิญกบัปัญหาความสูญเสียทีYส่งผลใหก้ลายเป็นเด็กกาํพร้าซึY งจากความ
รุนแรงตัcงแต่ปี 2547 จนถึงวนัทีY 30 กนัยายน 2556 พบวา่มีเด็กกาํพร้าบิดาจาํนวน 5,141 คน กาํพร้า
มารดาจาํนวน 223 คน กาํพร้าทัcงบิดาและมารดาจาํนวน 84 คน รวมเด็กกาํพร้าทัcงหมด 5,448 คน6

และเด็กเหล่านีc อาจเลือกใช้ความรุนแรงต่อไปในอนาคต และในอีกกรณีหนึY งทีY ส่งผลต่อ
สภาพแวดลอ้มในการมีชีวิตอยูข่องเด็กคือการเด็กในครอบครัวผูต้อ้งขงัคดีความมัYนคง หรือ พ่อแม่
ทีYหลบหนี ทีYส่งผลต่อการศึกษา สภาวะทางเศรษฐกิจ และ การกา้วไปสู่ความเป็นผูน้าํครอบครัว
ก่อนวยัอนัควร  

แผนภูมิทีY 3 ทาํใหเ้ราเห็นไดว้า่มีเด็กทีYตอ้งระวงัผลกระทบทางจิตใจโดยเฉพาะอยา่งยิYงคือเด็กทีYเห็น
เหตุการณ์ร้ายแรงหรือประสบเหตุด้วยตนเองจาํนวนมากและส่วนใหญ่เป็นเด็กทีYมีอายุ 4-11 ปี 
เพราะเด็ก ๆ สามารถทีYจดจาํรายละเอียดเหตุการณ์ทีYเกิดขึcนไดแ้ลว้ ดงัในกรณียิงครูชลธี เมืYอปลายปี 
2555  

จากการสัมภาษณ์ขบวนการปลดปล่อยปัตตานี7 พบวา่เด็กทีYสูญเสียบิดาและมารดาไดเ้ลือกใชค้วาม
รุนแรงในการตอบโตผู้ที้Yกระทาํต่อครอบครัวของเขาหากในกรณีทีYเด็กถูกกระทาํจากขบวนการ
ปลดปล่อยปัตตานีก็จะเขา้ร่วมในกองกาํลงัฝ่ายรัฐ และหากเด็กทีYถูกกระทาํจากเจา้หนา้ทีYหรือบุคคล
อนัเป็นทีYรักถูกกระทาํจากเจา้หน้าทีY หรือเด็กทีYถูกกระทาํรุนแรงซํc าซ้อน จากสถานการณ์ความไม่
สงบเช่นการปฏิบติัทีYโหดร้าย การถูกซ้อมทรมาน ทาํให้เขาเกิดความเกลียดชงัต่อรัฐและเลือกทีYจะ
ใชค้วามรุนแรงตอบโต ้ 

ความรู้สึกผดิชอบชั*วดี และ ผลกระทบทางด้านอารมณ์ ประสบการณ์ทีYแตกต่างจากทัYวโลก  
ความเลวร้าย การปองร้ายอาจจะเป็นสาเหตุใหเ้ด็กมีความยากลาํบากและสูญเสียความหมายในการมี
ชีวิต พวกเขาอาจมีการเปลีYยนแปลงมุมมองทางจริยธรรม เช่นการ โกหก การขโมย มีการ
เปลีYยนแปลงโครงสร้างทางจริยธรรมเรืYองความรุนแรง การฆ่า หรือการฝึกให้ฆ่า ในการเสวนาเชิง
ปฏิบติัการเมืYอวนัทีY 2 ธนัวาคม 2556 คุณหมอเพชรดาวไดก้ล่าวในรายงานวิจยัของกรมสุขภาพจิตทีY 
15 ว่ามีเด็กจาํนวนไม่น้อยเลยทีYจะตอ้งเฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพจิตหรือทีYเรียกว่าอาการทางจิตใจ
(Trauma) จากการประสบเหตุรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบเช่นกรณียิงครูชลธี ต่อหนา้เด็ก
ในโรงเรียนกวา่ 200 คน เมืYอปี 2555  

 

                                                           
6

 สมัภาษณ์เจา้หนา้ทีYศูนยอ์าํนวยการบริหารราชการจงัหวดัชายแดนใต ้
 
7

 สมัภาษณ์ขบวนการปลดปล่อยปัตตานีเมืYอวนัทีY    7 พฤศจิกายน 2556 
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ตาราง ทีY 3 แสดงจาํนวนเด็กทีYไดรั้บผลกระทบไดรั้บการเฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพจิต 

แหล่งทีYมา : ศูนยสุ์ขภาพจิตทีY 12 นาํเสนอในงานเสวนาวนัทีY 2 ธนัวาคม 2556 

กราฟทีY 3 กราฟแสดงผูที้Yได้รับผลกระทบทีYเป็นเด็กอายุ 0-14 ปี ทีYได้รับการเฝ้าระวงัปัญหา
สุขภาพจิตในปี 2556 

 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

จาํนวนเด็กทีYไดรั้บผลกระทบทีY
เขา้ฐาน VMS 

ยงัไม่ได้
ทาํฐาน
เด็กใน
ระบบ 

ยงัไม่ได้
ทาํฐาน
เด็กใน
ระบบ 

104 17 

 

 

158 380 

เด็กทีYมีความเสีYยงจากการ
ประเมิน 

ยงัไม่ได้
ทาํฐาน
เด็กใน
ระบบ 

ยงัไม่ได้
ทาํฐาน
เด็กใน
ระบบ 

10 5 10 79 

ผลการวนิิจฉยั PTSD NA NA 0 1 0 ยงัไม่เคย
ไดรั้บการ
วนิิจฉยั
จาก
แพทย ์



 

แหล่งทีYมา ศูนยสุ์ขภาพจิตทีY 

การสูญเสียทางสังคมและวฒันธรรม

ระหวา่งความขดัแยง้ บางครัc งก็มีการฟืc นฟูวฒันธรรมในค่ายผูอ้พยพหรือกลุ่มคนทีYอยูน่อกประเทศ
ในกรณีของจงัหวดัชายแดนใตก้็มีขอ้ถกเถียงเรืYอง ภาษา ศาสนา และวฒันธรรมต่างๆ ทีYมีการไหล
บ่าของวฒันธรรมตะวนัตก

ทหารเด็ก    จากราย
เจา้หนา้ทีYชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น
ต่างๆ ทีYรวมถึงการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธดว้ย
หมู่บา้น การประจาํด่านตรวจทีYทางเขา้หมู่บา้น
โจมตี โดยเฉพาะโรงเรียนและมสัยิด
อาจจะต้องช่วยตาํรวจหรือทหารในท้องทีYในการระบุตวัผูต้ ้องสงสัยรวมถึงผูต้ ้องสงสัยว่าเป็น
สมาชิกกลุ่มติดอาวุธ หรือบางครัc งก็ตอ้งเขา้ร่วมปฏิบติัการทางทหารในพืcนทีYโดยรอบ
ลาดตระเวนกบัทหาร และปฏิบติัการตรวจคน้และปิดลอ้ม ทัcงนีc จากรายงานยงัพบอีกวา่เด็กไดรั้บ
การฝึกให้ใช้อาวุธแต่ในปัจจุบนัไดรั้บการปฏิเสธจากหน่วยงานรัฐทีYเกีYยวขอ้งว่ามีการกาํหนดอายุ
ของผูที้Yจะสมคัรเป็น ช.ร.บ
ในกรณีความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตไ้ดส่้งผลกระทบต่อเด็กทีYเติบโตมาในสภาวะการใชค้วาม

                                                           
8

 องคก์รพนัธมิตรเพืYอยติุการใชท้หารเด็ก และมลูนิธิยติุธรรมเพืYอสนัติภาพ การคุม้ครองตอ้งมาก่อน ป้องกนัไม่ให้เด็กมีส่วนเกีYยวขอ้ง
พลเรือนติดอาวธุในภาคใตข้องไทย,มีนาคม 2554
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ศูนยสุ์ขภาพจิตทีY 12 นาํเสนอในงานเสวนาวนัทีY 2 ธนัวาคม 2556

การสูญเสียทางสังคมและวฒันธรรม  เด็ก ๆอาจจะสูญเสียความเป็นชุมชนและวฒันธรรม
ระหวา่งความขดัแยง้ บางครัc งก็มีการฟืc นฟูวฒันธรรมในค่ายผูอ้พยพหรือกลุ่มคนทีYอยูน่อกประเทศ
ในกรณีของจงัหวดัชายแดนใตก้็มีขอ้ถกเถียงเรืYอง ภาษา ศาสนา และวฒันธรรมต่างๆ ทีYมีการไหล
บ่าของวฒันธรรมตะวนัตก 

จากรายงานของ มูลนิธิยุติธรรมเพืYอสันติภาพเมืYอปี 25548พบวา่มีการใช้เด็กเป็น
ชุดรักษาความปลอดภยัหมู่บา้น (ชรบ.) ซึY งมีหนา้ทีYคือการปกป้องหมู่บา้นจากภยัอนัตราย

ทีYรวมถึงการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธดว้ย พวกเขาระบุหนา้ทีYของตนดงันีc
ด่านตรวจทีYทางเขา้หมู่บา้น การเฝ้ารักษาความปลอดภยัสถานทีYทีYอาจจะถูก

โดยเฉพาะโรงเรียนและมสัยิด และในบางกรณีก็รักษาความปลอดภยัให้ครูดว้ย
รวจหรือทหารในท้องทีYในการระบุตวัผูต้ ้องสงสัยรวมถึงผูต้ ้องสงสัยว่าเป็น

หรือบางครัc งก็ตอ้งเขา้ร่วมปฏิบติัการทางทหารในพืcนทีYโดยรอบ
และปฏิบติัการตรวจคน้และปิดลอ้ม ทัcงนีc จากรายงานยงัพบอีกวา่เด็กไดรั้บ

แต่ในปัจจุบนัไดรั้บการปฏิเสธจากหน่วยงานรัฐทีYเกีYยวขอ้งว่ามีการกาํหนดอายุ
บ และ อาสาสมคัรทหารพราน ไม่ต ํYากวา่ 18 ปีบริบูรณ์  

ในกรณีความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตไ้ดส่้งผลกระทบต่อเด็กทีYเติบโตมาในสภาวะการใชค้วาม

                   

องคก์รพนัธมิตรเพืYอยติุการใชท้หารเด็ก และมลูนิธิยติุธรรมเพืYอสนัติภาพ การคุม้ครองตอ้งมาก่อน ป้องกนัไม่ให้เด็กมีส่วนเกีYยวขอ้ง
2554 

ปัตตานี นราธิวาส สงขลา รวม

12
1

36

108
114

3

250

29

50

3

94

17 

 

2556 

เด็ก ๆอาจจะสูญเสียความเป็นชุมชนและวฒันธรรม
ระหวา่งความขดัแยง้ บางครัc งก็มีการฟืc นฟูวฒันธรรมในค่ายผูอ้พยพหรือกลุ่มคนทีYอยูน่อกประเทศ
ในกรณีของจงัหวดัชายแดนใตก้็มีขอ้ถกเถียงเรืYอง ภาษา ศาสนา และวฒันธรรมต่างๆ ทีYมีการไหล

พบวา่มีการใช้เด็กเป็น
ซึY งมีหนา้ทีYคือการปกป้องหมู่บา้นจากภยัอนัตราย
พวกเขาระบุหนา้ทีYของตนดงันีc  การลาดตระเวน
การเฝ้ารักษาความปลอดภยัสถานทีYทีYอาจจะถูก

และในบางกรณีก็รักษาความปลอดภยัให้ครูดว้ย ชรบ.ยงั
รวจหรือทหารในท้องทีYในการระบุตวัผูต้ ้องสงสัยรวมถึงผูต้ ้องสงสัยว่าเป็น

หรือบางครัc งก็ตอ้งเขา้ร่วมปฏิบติัการทางทหารในพืcนทีYโดยรอบ เขา้ร่วมการ
และปฏิบติัการตรวจคน้และปิดลอ้ม ทัcงนีc จากรายงานยงัพบอีกวา่เด็กไดรั้บ

แต่ในปัจจุบนัไดรั้บการปฏิเสธจากหน่วยงานรัฐทีYเกีYยวขอ้งว่ามีการกาํหนดอายุ
ปีบริบูรณ์  แต่ในอีกมุมหนึYง

ในกรณีความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใตไ้ดส่้งผลกระทบต่อเด็กทีYเติบโตมาในสภาวะการใชค้วาม

องคก์รพนัธมิตรเพืYอยติุการใชท้หารเด็ก และมลูนิธิยติุธรรมเพืYอสนัติภาพ การคุม้ครองตอ้งมาก่อน ป้องกนัไม่ให้เด็กมีส่วนเกีYยวขอ้งกบักลุ่ม

0-3 ปี

4-11 ปี

12-14 ปี
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รุนแรงและผลกัดนัใหเ้ด็กเลือกใชว้ธีิการรุนแรงแสดงออกถึงความโกรธแคน้ในใจรวมไปถึงการเขา้
ร่วมเป็นทหารทัcงฝ่ายรัฐและขบวนการปลดปล่อยปัตตานีเพืYอต้องการแก้แค้นให้กับบุคคลใน
ครอบครัวจากการสัมภาษณ์เมืYอวนัทีY 7 พฤศจิกายน 2556 พบวา่การสูญเสียบุคคลในครอบครัว การ
อยู่ในพืcนทีYความรุนแรง ทาํให้มีความตอ้งการปกป้องตนเอง และบุคคลในครอบครัว โดยการเขา้
ร่วมต่อสู้กบัขบวนการปลดปล่อยปัตตานี ทัcงนีc เด็กจะไดรั้บมอบหมายในการดูตน้ทาง ติดตามการ
ทาํงานของเจา้หนา้ทีYฝ่ายความมัYนคง จดัหาอุปกรณ์สาํหรับทาํระเบิด เป็นตน้  

3) ผลกระทบจากการใชก้ฎหมายทัcงหมดในจงัหวดัชายแดนใต ้

• การจบักุม ซกัถาม และควบคุมตวัดว้ยกฎหมายพิเศษ 

เด็กทีYตกเป็นผูต้อ้งสงสัยวา่เชืYอมโยงกบักลุ่มติดอาวธุจะถูกควบคุมตวัตามกฎอยัการศึกและ/

หรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินในรายงานการคุม้ครองตอ้งมาก่อนป้องกนัไม่ให้เด็กมีส่วนเกีYยวขอ้งกบักลุ่ม

พลเรือนติดอาวุธในภาคใตข้องไทย เมืYอเดือน มีนาคม 2554ของมูลนิธิยุติธรรมเพืYอสันติภาพ

พบว่ามีเด็ก 79-115 คนถูกกกัขงัตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินตัcงแต่ปี 2548 ทีYศูนยค์วบคุมโรงเรียน

ตาํรวจภูธรภาค 9 จ. ยะลา หรือ ศูนยพ์ิทกัษส์ันติ โดยไม่มีเด็กถูกจบักุมตัcงแต่ปี 2552  เป็นตน้

มา  

ทัcงนีcจากการเก็บบนัทึกขอ้มูลตัcงแต่วนัทีY 1 มกราคม 2556 จนถึงวนัทีY 31 ตุลาคม 2556 และ

จากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ทีYทหารเมืYอวนัทีY 27 ตุลาคม 2556 พบวา่มีเด็กทีYถูกควบคุมตวัดว้ยกฎ

อยัการศึก และ พรก.ฉุกเฉินจาํนวน  6 คน มี มีการควบคุมตวัตัcงแต่ 3 วนั 5 วนั 7 วนั ภายใตก้ฎ

อยัการศึก และ 21 วนั ภายใต ้พรก.ฉุกเฉิน (สัมภาษณ์นาย A อายุ 16 ปีเมืYอวนัทีY 24 ตุลาคม 

2556 )โดยกรณีทีYมีความผดิร้ายแรงเช่นวางระเบิด ร่วมวางระเบิด ใ น ก า ร ส อ บ ส ว น

เจา้หนา้ทีYไดมี้การใหน้กัจิตวทิยา นกัสิทธิมนุษยชน ผูป้กครอง ทนายความของทางราชการ มา

พดูคุยเพืYอสอบถามความเป็นอยูข่องเด็กวา่ถูกละเมิดหรือไม่ ซึY งภายใต ้พรบ. จดัตัcงศาลเยาวชน

และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว(แกไ้ข พ.ศ. 2553) เด็กจะไดรั้บการ

คุม้ครองตัcงแต่การจบักุม ควบคุมตวั และ สวบสวน ทีYสําคญัคือจะตอ้งคาํนึงถึงผลประโยชน์

ของเด็กเป็นหลกั  

 

• ขอ้กงัวลต่อการใชก้ฎหมายพิเศษ 

การซกัถามภายใตก้ฎหมายพิเศษผูต้อ้งสงสัยทีYเป็นเด็กจะใกลเ้คียงกบัการปฏิบติัของเจา้หนา้ทีY

ต่อผูต้อ้งสงสัยทีYเป็นผูใ้หญ่แต่ก็มีขอ้ทีYน่าห่วงกงัวลต่อการละเมิดสิทธิเด็กดงันีc  
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1)   การจบักุมในเบืcองตน้เจา้หนา้ทีYไม่ไดแ้จง้ให้ผูป้กครองทราบอยา่งชดัเจนในเรืYองสถานทีYทีY

ควบคุมตวัเป็นเหตุใหท้างครอบครัวของเด็กมีความกงัวลใจ   

2) การควบคุมตวัยงัมีขอ้ห่วงกงัวลเรืYอง สถานทีYควบคุมตวัเด็กทีYอยูใ่นค่ายทหาร หรือ ตาํรวจ 

ซึY งมีการใหอ้ยูค่นเดียวในหอ้งแคบ  

3) การซกัถามจะซกัถามโดยเจา้หนา้ทีYทหาร และ ตาํรวจ ไม่มีเจา้หนา้ทีY สหวิชาชีพ ผูป้กครอง 

ทนายความ อยัการ เขา้ร่วมในการซักถาม ทัcงนีc เจา้หน้าทีYไดอ้ธิบายว่าเป็นการควบคุมตวั

ภายใตก้ฎอยัการศึก และ พรก.ฉุกเฉิน ไม่ใช่ การควบคุมตวัภายใตก้ฎหมายอาญาทัYวไปใน

กรณีทีYมีเด็กเป็นผูถู้กกล่าวหาดังนัcนจึงไม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการภายใต้ พรบ.จดัตัcงศาล

เยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว(แกไ้ข พ.ศ. 2553)   

4) อาํนาจในการปฏิบติัการภายใตก้ฎอยัการศึกคือเจา้หนา้ทีYทหารยศพนัเอก การปฏิบติัขึcนอยู่

กบัดุลยพินิจของผูป้ฎิบติั  ไม่มีได้มีระเบียบแบบแผนเป็นมาตรฐาน เพราะในกรณีการ

ควบคุมตวัเด็กมีนอ้ยราย และทาง แม่ทพั ภาค 4 จะเป็นผูอ้อกคาํแนะนาํ ทัcงนีc ในปีทีYผา่นมา

มีการควบคุมตวัผูต้อ้งสงสัยจาํนวน 300 คน แต่มีการควบคุมตวัเด็กเพียง 6 คนเท่านัcนถือ

เป็นเปอร์เซ็นตที์Yนอ้ยมาก  ซึY งโดยส่วนใหญ่ในการซกัถามพบวา่มีความเกีYยวขอ้งในการดู

ตน้ทาง 3 คน และเกีYยวขอ้งกบัการวางระเบิด 3 คน  

5) เวลาในการซกัถามเจา้หนา้ทีYจะสอบสวนในเวลา 08:00-10:00 น และ 20:00-22:00 น  และ

นอนในห้องทีYเปิดไฟตลอดคืน การสอบสวนจะมีคาํพูดข่มขู่เช่น ถา้ไม่รับสารภาพจะตอ้ง

ติดคุกนาน  เจา้หนา้ทีYทหารเป็นคนซกัถามมีจบัแขน บีบแขน สอบถามเรืYองคนทีYอยูใ่นบา้น 

เป็นใคร  การสอบสวนไม่จาํกดัเวลาแลว้แต่เจา้หนา้ทีYจะเรียกสอบ  

• การดาํเนินคดีความมัYนคงต่อเด็ก 

การดาํเนินคดีต่อเด็กทีYกระทาํผิดในขอ้หาทีYเกีYยวขอ้งกบัคดีความมัYนคงนัcนโดยส่วนใหญ่

เด็กจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผูส้นับสนุนเหตุความรุนแรงเช่น การดูต้นทาง การขบัรถเพืYอไป

กระทาํผิด การโรยตะปูเรือใบขดัขวางการปฏิบติังานของเจ้าหน้าทีY แต่ก็ถือได้ว่าเป็นการ

กระทาํผิดทางอาญา ในปี 2556  เด็กทีYตกเป็นผูต้อ้งสงสัยจาํนวน 6 คน ไดเ้ขา้สู่กระบวนการ

ยุติธรรมจาํนวน 3 คน และมีคาํพิพากษาลงโทษ 1 ราย อยัการสัYงไม่ฟ้อง 1 ราย และ ศาล

พิจารณายกฟ้อง 1 ราย   

• การติดตามพฤติกรรมหลงัการปล่อยตวัเด็กผูต้อ้งสงสัย 
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หลงัจากปล่อยตวัเด็กไปเจา้หน้าทีYทหารจะมีการติดตามพฤติกรรมโดยหน่วยเฉพาะกิจใน

พืcนทีY เช่นการไปเยีYยมเยียน  เรียกมาพบปะ จดักิจกรรมกลุ่ม หรือ ดะวะห์ เพืYอปรับทศันคติ 

ให้กบัเด็ก ซึY งสอดคลอ้งกบักรณีทีYอยัการสัYงไม่ฟ้องเด็ก และมีการดาํเนินการถอนหมาย พรก.

ฉุกเฉิน โดยมีเงืYอนไขคือต้องไปดะวะห์(กิจกรรมเผยแพร่ศาสนา)เป็นเวลา 20 วนั ตามทีY

เจา้หน้าทีYทหารกาํหนด ซึY งการดะวะห์หรือการเยีYยมโดยเจา้หน้าทีYทาํให้เด็กมีความรู้สึกกลวั

และกงัวล  

 

ตามกฎอยัการศึก ทหารอาจจะจบักุมบุคคลทีYถูกตอ้งสงสัยวา่ “ในกรณีทีYเจา้หน้าทีYฝ่ายทหารมีเหตุ

อนัควรสงสัยวา่ บุคคลใดจะเป็นราช ศตัรูหรือไดฝ่้าฝืนต่อบทบญัญติัของพระราชบญัญติันีc  หรือต่อ

คาํสัYงของเจา้หนา้ทีYฝ่ายทหาร” (มาตรา 15 ทว,ี กฎอยัการศึก พ.ศ. 2457) โดย ไม่ตอ้งมีหมายจบั และ

สามารถควบคุมตัวบุคคลนัc นได้นานถึงเจ็ดวนัเพืYอทาํการสอบสวนหรือเพืYอความจาํเป็นทาง

การทหารอืYนใด   ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน บุคคลหนึYงอาจจะถูกจบักุมตวัและถูกควบคุมไวเ้พืYอเป็นการ

ป้องกนัเหตุไวก่้อนหรือเพืYอ “ใหเ้กิดความร่วมมือ” กบั เจา้หนา้ทีY ไดน้าน 30 วนั  

 

1.3. ปัญหา อุปสรรค และความทา้ทายในการปกป้องเด็กจากความรุนแรงในสถานการณ์ความขดัแยง้ 

• ปัญหาความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนใต ้

1. ความขดัแยง้ทีYยืดเยืcอกว่า 10 ปี ทีYมีทีYมาจากหลาย ๆ ปัจจยัอาทิเช่น ประวติัศาสตร์ 

การเมืองการปกครอง ศาสนา อตัลกัษณ์ และ ความเป็นธรรม ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข

อย่างจริงจงั ความขดัแยง้นีc จึงแปรเปลีYยนเป็นการใช้ความรุนแรงต่อกันและสร้าง

สภาวะแวดล้อมทีYไม่เอืcอต่อการดาํรงชีวิตของเด็ก  จึงจาํเป็นทีYต้องพิจารณาในการ

แกปั้ญหาทีYรากเหงา้เพืYอสันติภาพทีYย ัYงยนื  

2. สถานการณ์ความรุนแรงจากกลุ่มขบวนการ และ การปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีYในพืcนทีY

เสีYยง ในการปิดลอ้ม  การตรวจคน้ และจบักุม ส่งผลต่อสภาพจิตใจเด็กเพราะจะมีเด็ก

อยู่ในสถานการณ์เล่านีc แต่ไม่มีการเฝ้าติดตามผลกระทบทางด้านจิตใจของเด็กทีYเกิด

จากการถูกกระทาํของบุคคลอนัเป็นทีYรัก 

• อุปสรรคทีYส่งผลต่อเด็ก 

 อุปสรรคทีYสาํคญัทีYส่งผลต่อการปกป้องเด็กคือ 
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1) ความไวเ้นืcอเชืYอใจระหวา่งประชาชนมลายมุูสลิม กบัรัฐมีนอ้ยจึงทาํให้เสีYยงต่อความเขา้ใจ

ผดิในทุกๆดา้นและง่ายต่อการถูกชกัชวนเขา้ร่วมในการใชค้วามรุนแรง 

2)  การบังคบัใช้กฎหมายพิเศษหลายฉบับทีYใช้ในพืcนทีYจงัหวดัชายแดนใต้ไม่ได้กําหนด 

ระเบียบวธีิปฏิบติัต่อกรณีเด็ก  

3) ฝ่ายความมัYนคงดาํเนินมาตรการต่าง ๆ ภายใตห้ลกัคิดทีYวา่เด็กไม่ใช่เป้าหมายโดยตรงจึงทาํ

ใหล้ะเลยต่อการใส่ใจในวธีิปฏิบติัทีYสามารถปกป้องเด็กได ้

4) ฝ่ายขบวนการปลดปล่อยปัตตานีไม่ได้คาํนึงถึงผลจากการกระทาํทีYส่งผลต่อเด็กและ

โดยตรงเช่นในกรณีวางระเบิดในทีYสาธารณะ 

• ความทา้ทายในการปกป้องเด็กและสตรีจากการตกเป็นเหยืYอความรุนแรงโดยตรง 

1) หลาย ๆ เหตุการณ์การเสียชีวิตและบาดเจ็บของเด็กเป็นผลมาจากการก่อเหตุความรุนแรง

ต่อผูป้กครองของเด็กหรือเกิดเหตุในทีYสาธารณะ ดงันัcนความทา้ทายนีc คือการก่อเหตุรุนแรง

ทีYไม่ส่งผลโดยตรงต่อเด็กไดอ้ยา่งไร 

2) มีเหตุทีYเด็กเป็นเป้าหมายโดยตรงดงันัcนเราจะมีวิธีการป้องกนัมิให้เด็กถูกกระทาํรุนแรงจะ

ทาํไดอ้ยา่งไร 

 

1.4. แนวทางในการแกไ้ข 

จากความรุนแรงทีYเกิดขึcนถึงแมห้ลาย ๆ ฝ่ายจะพยายามคน้หาแนวทางแกไ้ขและยติุความขดัแยง้แต่

คงตอ้งใชเ้วลา และในระหวา่งการเดินทางของสันติภาพเราคงไม่อยากเห็นเด็ก ๆ ตอ้งเผชิญกบัผลกระทบทีY

เกิดขึcนทัcงทางตรงและทางออ้ม ดงันัcน จึงขอใหทุ้กฝ่ายทีYเกีYยวขอ้งพิจารณาถึงขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปนีc  

เจา้หนา้ทีYรัฐ 

5. ควบคุม และตรวจตราการมีอาวุธไวใ้นครอบครอง ของประชาชนอย่างเขม้งวด และพยายามสกดั
กัcน ป้องกนั มิใหมี้การใชอ้าวธุในแหล่งชุมชน 

6. รณรงคใ์หป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล สิYงผิดปกติเพืYอสกดักัcนอาวธุหรือวตัถุทีYอาจเป็น
ระเบิดทีYใชก่้อเหตุรุนแรง 

7. การปฏิบติังานควรรัดกุม รอบคอบ และระมดัระวงัผลกระทบทีYเกิดขึcนต่อประชาชน 
8. ไม่ชกัชวนชีcนาํเด็กในการจบัอาวธุ 
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ผูใ้ชค้วามรุนแรง 

5. ขอให้กาํหนดเป้าหมายทีYมิใช่ประชาชนผูบ้ริสุทธิi  หรือผูที้Yไม่มีอาวุธเพืYอให้การต่อสู้นัcนเป็นไปตาม
หลกัสากล ในการต่อสู้ในภาวะสงครามหรือทุกฝ่ายเคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน 

6. ขอใหร้ะมดัระวงัมิใหก้ารก่อเหตุนัcนกระทบต่อประชาชนผูบ้ริสุทธิi หรือใชก้ารต่อสู้ในเชิงสันติวธีิ 
หรือการต่อสู้เชิงสัญลกัษณ์  

7. ขอใหก้ารต่อสู้ของท่านไม่ไปกระทบต่อสิทธิเด็ก 
8. ไม่ชกัชวนชีcนาํเด็กในการใชค้วามรุนแรง 

 

ผูป้กครองของเด็ก 

5. ควรดูแลเด็กใหอ้ยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีYเหมาะสมกบัเด็กเพืYอป้องกนัการชกัจูงไปในทางทีYผดิ 
6. ชีc แจงทาํความเขา้ใจกบัเด็กเรืY องผลกระทบจากความรุนแรงเพืYอมิให้เด็กใช้ความรุนแรงในการ

แกปั้ญหาทัcงกรณีปัจเจกหรือโดยรวม 
7. เฝ้าสังเกตเด็กทีYตกเป็นเหยืYอของความสูญเสียทางด้านจิตใจอย่างใกล้ชิดและเยียวยาจิตใจเพืYอ

ป้องกนัผลกระทบทางดา้นจิตใจทีYอาจนาํไปสู่การใชค้วามรุนแรงต่อไป 
8. ใหค้าํแนะนาํเด็กในการเฝ้าระวงัสิYงผดิปกติทีYอาจเป็นวตัถุตอ้งสงสัย 

 
การปกป้องคุม้ครองเด็กเพืYอให้มีชีวิตรอดนัcนไม่ใช่เรืYองง่ายในพืcนทีYทีYมีความขดัแยง้และมีการใชค้วาม

รุนแรงต่อกนั แต่หากทุกคนเห็นความสําคญัของการมีชีวิตรอดของเด็กและตระหนกัถึงผลกระทบทีYจะ
เกิดขึcนในอนาคตต่อสังคม คงตอ้งหันกลบัมาพิจารณากนัใหม่ว่าเด็กไม่ควรจะเป็นลูกหลงอีกต่อไปอีกทัcง
การทีYเด็กตอ้งพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นการอยู่ในเหตุการณ์ยิง ระเบิด หรือ เห็นเหตุการณ์ทีYเกิด
ขึcนกบับุคคลในครอบครัว  ทีYจะส่งผลกระทบต่อจิตใจอยา่งร้ายแรงถึงแมจ้ะมีกระบวนการรักษาหรือเยียวยา
ทีYอาจจะใชเ้วลาในการรักษาแตกต่างกนัขึcนอยูก่บัครอบครัวและชุมชนดว้ยเช่นกนั แต่ก็ยงัไม่เพียงพอทีYจะทาํ
ให้เด็กมีสภาพจิตใจทีYกลบัคืนมาเหมือนก่อนเกิดเหตุการณ์ไดแ้ละไม่ใช้ความรุนแรงในการแกปั้ญหา  สิY ง
สาํคญันัcนคือการสร้างสันติภาพทีYย ัYงยนืโดยสันติวธีิ 

 
 

ตารางทีY 3 แสดงเหตุการณ์ความรุนแรงทีYส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็ก  

ลาํดบัทีY วนัทีY เหตุการณ์ ผลกระทบต่อ
เด็ก 

1 9 มกราคม  2556 
 

เกิดเหตุการณ์กราดยงิทีYร้านคาราโอเกะ ร้านนอ้งนดั ทีYถนนโคกเคียน 
ม. 13 ตาํบลโคกเคียน อาํเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส ทาํใหมี้ผูบ้าดเจ็บ
สามคน คือ นางสาวทิพยสุ์ดา สัจวรรณ์ อาย ุ15 ปี ซึY งเป็นหลานของ

บาดเจ็บทีY
สะโพก 
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เจา้ของร้าน และอีกสองคนเป็นพนกังานร้านนอ้งนดั คือ นางสาํราญ 
ทองใบ อาย ุ34 ปี   และ นางสาวทิพยม์ณี จนัทบุรี อาย ุ26 ปีหลงัจาก
นัcนประมาณ 10 นาที ก็มีเหตุมอเตอร์ไซคบ์อมบ์ซึY งตัcงอยู่ตรงขา้ม
ร้านคาราโอเกะ ทาํให้มีเด็กชายสองคนถูกสะเก็ดระเบิด คือ เด็กชาย
ซูไฮมนั ยโูซ๊ะ และ ซูฮจัรวนั เจ๊ะโซ๊ะ 

2 12  มกราคม  2556 
 

ทหาร ตาํรวจ และฝ่ายปกครอง 200 นาย บุกจู่โจม ปิดลอ้ม ตรวจคน้
บา้นเลขทีY 77 หมู่ทีY 2 ตาํบลกอลาํ อาํเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี จบักุม
ผูต้อ้งสงสยัจาํนวน 5 คนและมีเด็กอาย ุ16 ปี นาํไปสอบสวนขยายผล
ทีYกรมทหารพรานทีY 41 จงัหวดัยะลา 

มีการเผยแพร่
ภาพเด็กในสืYอ

หลกั 

3 15  มกราคม  2556 เด็กถูกเจา้หนา้ทีYทหารจบัเขยา่ตวัและตบทีYทา้ยทอย 2 คน ทีYอาํเภอ รือ
เสาะ จงัหวดันราธิวาส 

เด็กเจ็บ
เลก็นอ้ย 

4 21 มกราคม 2556 คนร้าย 2 คนมีรถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะ ใชอ้าวุธปืนขนาด .38 
ตามประกบยิงรถจกัรยานยนตที์Yมี นางนกนอ้ย แซ่หลี อาย ุ 40 ปี มี 
นายณรงค ์คงทน สามีวยั 45 ปี และ ด.ช.นวพล เมือง อาย ุ12 ปีซอ้น
ทา้ยมาดว้ย กระสุนถูกนายณรงค์ได้รับบาดเจ็บ และ ด.ช.นวพล 
เสียชีวิต เหตุเกิดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ทอ้งทีYบา้นดอน
รักจะรัง หมู่ 7 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  

เด็กเสียชีวติ 

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

ผลกระทบ
ทางจิตใจ 

6 30  มกราคม  2556 
 

เด็กอายุ 17 ปีถูกเจ้าหน้าทีYทหารทําร้ายร่างกายในเวลากลางคืนทีY
ตาํบลเปียน อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 

เด็กบาดเจบ็ทีY
ใบหนา้ ตา
บวม  ฟกชํcา 

7 4 กมุภาพนัธ์  2556 กรณี ยงิรถนายอาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี บนถนนสาบยะรัง-มายอ 
ตาํบลแวง้ อาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี เมืYอ เป็นเหตุให ้น.ส.ดารณี บา
เอะ นกัเรียนโรงเรียนเครียมวทิยาบา้นอาฆง ตาํบลสาคอใต ้อาํเภอมา
ยอ อยูบ่า้นเลขทีY 14 หมู่ 4 ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ทีYขบั
รถผา่นใกลที้Yเกิด ถูกยงิ 

บาดเจ็บทีYขา 

8 5 กมุภาพนัธ์2556 เหตุยิงกนัมีผูเ้สียชีวิต 4 ราย ทีYตลาดบา้นกรงปินงั หมู่ 7 ต.กรงปินงั 
จงัหวดัยะลา    พบศพชายหญิง 4 ราย ถูกยงิดว้ยอาวธุปืนสงครามเอ็ม 
16 อากา้ และอาวุธปืนพกขนาด 9 มม.  นาย A อายุ 17 ปีเห็น
เหตุการณ์ 

ไดรั้บ
ผลกระทบ
ทางจิตใจ 

9 12 กมุภาพนัธ์ 2556 เหตุเกิดขณะชุดทหารดงักล่าว ขบัรถบรรทุก 6 ลอ้ ไปรับพนักงาน 
เพืYอทาํงานทีYโครงการฟาร์มตวัอยา่ง วงัพญา-ท่าธง โดยจุดลอบวาง
ระเบิดอยู่ทีYบริเวณถนนสายท่าธง-วงัพญา บา้นกูแบบทาระ หมู่ทีY 1 
ตาํบลท่าธง อาํเภอรามนั เจา้หนา้ทีYทหารเสียชีวติ 5 นาย 

เด็กตกเป็นผู ้
ตอ้งสงสยั 2 

คน 

10 10 กมุภาพนัธ์ 2556 เกิดเหตุคนร้ายกราดยงิบา้นประชาชนในพืcนทีY อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เด็กไดรั้บ
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จาํนวน 6 หลงั ระยะทางกว่า 500 เมตรอย่างใจเยน็ เป็นเหตุให้มี
ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจาํนวน 4 คน โดยเป็นเด็กจาํนวน 3 คน 

บาดเจ็บ 3 คน 

11 11 กมุภาพนัธ์ 2556 เมืYอเวลา 15.40 น.  วนัทีY 11 กุมภาพนัธ์ ทีYผ่านมา  ไดมี้กลุ่มคนร้าย
เคลืYอนไหวในพืcนทีY  ม.2 บ้านโพธิi   ต.มะกรูด อ.โคกโพธิi  จ.
ปัตตานี  พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิi วฒันชยั ผบก.ภ.จ.ปัตตานี ร่วมกบั
พลตรีธวชั สุกปลัYง ผบ.ฉก.ปัตตานี ร่วมกันสนธิกําลังทัc งตาํรวจ 
ทหารร่วม 100 นาย เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านในหมู่บ้าน ทีY
บา้นเลขทีY 34/4 ม.2 ซึY งเป็นคอนกรีตชัcนเดียว  พบนายA อาย ุ17 ปี 
เป็นลูกชาย นายมานะ การิม  เจา้ของบา้น ซึY งผูเ้ป็นพ่อแต่ไม่ไดอ้ยู่
บ้าน จึงได้ทําการสอบสวนเบืcองต้น ขณะทีYกําลังสอบสวน ได้มี
คนร้ายอีกคนอยูใ่นบา้น ไดใ้ชอ้าวธุปืนยิงเจา้หนา้ทีY เขา้ไปหลายนัด 
ทาํให้ เจา้หนา้ทีYตอ้งวิYงหนีหาทีYกาํบงั และออกจากบา้น   ปรากฏว่า
กระสุนปืนถูก สตท.สุกรี ศรีบุ๊ อาย ุ35 ปี เจา้หน้าทีYตาํรวจ สภ.โคก
โพธิi   มีบาดแผลถูกกระสุนปืน 9 มม.เขา้บริเวณแกม้  อาการสาหัส 
จึงรีบนาํตวัส่งโรงพยาบาลโคกโพธิi  และส่งโรงพยาบาลปัตตานีใน
เวลาต่อมา  

เด็กถูก
ดาํเนินคดีและ
อยัการสัYงไม่
ฟ้อง 
เจา้หนา้ทีY
ทหารใหเ้ขา้
ร่วมโครงการ
ดะวะห์ 

12 12 กมุภาพนัธ์ 2556 เหตุเกิดขณะชุดทหารดงักล่าว ขบัรถบรรทุก 6 ลอ้ ไปรับพนักงาน 
เพืYอทาํงานทีYโครงการฟาร์มตวัอยา่ง วงัพญา-ท่าธง โดยจุดลอบวาง
ระเบิดอยู่ทีYบริเวณถนนสายท่าธง-วงัพญา บา้นกูแบบทาระ หมู่ทีY 1 
ตาํบลท่าธง อาํเภอรามนั เจา้หนา้ทีYทหารเสียชีวติ 5 นาย 

เด็กตกเป็นผู ้
ตอ้งสงสยั 2 

คน 

13 17 กมุภาพนัธ์2556 วางระเบิดบริเวณหน้าร้านอาหารใกลก้ับร้านบิ�กเบ็นคอฟฟีY แอนด์
เรสเตอรอง ตัcงอยูริ่มวงเวยีนหอนาฬิกา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 
เสียชีวติ 3 และบาดเจ็บ 9 รวมทัcงเด็ก 

เด็กบาดเจบ็ 

14 20 กมุภาพนัธ์ 2556 ผูถู้กควบคุมตวั นาย A  อาย ุ18 ปี เด็กนกัเรียนโรงเรียน B อยูช่ัcน ม.
6 ไดมี้เจา้หนา้ทีYทหารมาทีYบา้นตอ้งหาตวั แต่นาย A ไม่อยูบ่า้น ไป
เรียนหนงัสือ ทางเจา้หนา้ทีYให้ผูใ้หญ่บา้นกบัคนในครอบครัวไปรับ
ตวัมา แลว้นาย A ก็ถูกควบคุมตวัตัcงแต่ ถูกควบคุมตวัอยูที่Yค่ายทหาร
พราน 41 วงัพญา  

เด็กถูกควบคุม
ตวั 

 

15 24 กมุภาพนัธ์ 2556 คนร้ายวางระเบิดหน้าร้านเซเว่น อิเลพเว่น ทีYอาํเภอระแงะ จงัหวดั
นราธิวาส ทาํใหเ้ด็กอาย ุ3 ปี ไดรั้บบาดเจ็บ 

เด็กบาดเจบ็ 

16 5 มีนาคม 2556 คดีนายC  ขบัรถไปกบัเพืYอนรุ่นพีYไปปลน้ร้านทองทีYแถวทางรถไฟ อ.
เมือง จ.ยะลา   เขาให้การวา่ตนเองเป็นคนขบัรถให้  โดยไม่ทราบวา่
เพืYอนรุ่นพีYนัcนจะเขา้ไปก่อเหตุปลน้ร้านทอง   โดยไม่ทราบวา่ของทีY
เอาไปในรถมีประทดัยกัษ ์  

เด็กถูก
ดาํเนินคดี 

17 8 มีนาคม 56 เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่กลุ่มเยาวชนทีYกาํลงัเล่น
บาสเก็ตบอลทีYสนามหนา้สมาคม ชิYนเหลียง เขตเทศบาลตาํบลปะลุรู 

เด็กบาดเจบ็ 
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อ.สุไหงปาดี จังหวดันริวาสทําให้มีผูไ้ด้รับบาดเจ็บ 1 คนส่วน
ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บคือ ด.ช.ตรีพฒัน์ วารุณี อายุ 15 ปี กระสุนปืนของ
คนร้ายทีYบริเวณสะโพกซา้ย 1 นดั 

18 26 มีนาคม56 เกิดเหตุขณะน.ส.ซูไรยา นาแว อาย ุ15 ปี ซอ้นทา้ยพีYชายกลบับา้นถูก
คนร้ายซุ่มยิง ทัc งสองคนจนได้รับบาดเจ็บ ถูกยิงดว้ยอาวุธปืนไม่
ทราบชนิดเขา้ทีYสะโพก ทีYอาํเภอมายอ  จงัหวดั ปัตตานี 

เด็กบาดเจบ็ 

19 21 มีนาคม 2556 เหตุระเบิดทีYหน้าร้านไอศกรีมบนถนนสุวรรณมงคล กลางเมือง
ปัตตานีทาํใหนิ้โซเฟียน นิสานิ อาย ุ9 ขวบ เสียชีวติ 

เด็กเสียชีวติ 

20 13 เมษายน 2556 ขณะทีYสองแม่ลูกกาํลงัขบัรถกลบับา้นบนถนนสาย มีคนร้ายยงิบน
ถนนสาย4092  ระหวา่งอ.รามนั- อ.ทุ่งยางแดง หมู่ 2 บา้นปาเซปู
เตะ๊  ต.ปากทูาํให ้น.ส.ขวญัฤดี ตัcงแสง อาย ุ17 ปี มีบาดแผลถูกยงิ
ดว้ยอาวธุปืนขนาด .38 เขา้ทีYบริเวณลาํตวั และลาํคอ รวม 4 นดั
เสียชีวติ 

เสียชีวติ 

21 22 เมษายน 2556 เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจาํนวน ลอบวางระเบิดก่อนจุดชนวน ใน
พืcนทีYบา้นลูโบ๊ะกาเยาะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ในขณะทีY
เจา้หนา้ทีYทหารพรานร้อย ทหารพรานทีY 1104 กรมทหารพรานทีY 11 
กาํลงัเดินเทา้ออกลาดตระเวนเสน้ทางผา่นมา เบืcองตน้ แรงระเบิดทาํ
ใหเ้ด็กวยั 10 ขวบ ถูกลูกหลง ถูกสะเก็ดระเบิดไดรั้บบาดเจบ็เลก็นอ้ย 
2 ราย  

เด็กบาดเจบ็ 

22 1 พฤษภาคม 2556 มีเหตุกราดยิงทีYตาํบลรุสะมิแลทาํให้มีผูเ้สียชีวิต 6 คน รวมเด็กอาย ุ3
ขวบ 

เสียชีวติ 

23 9 พฤษภาคม 2556 มีเหตุกราดยิงรถกะบะทีYต ําบลปล่องหอย อําเภอกะพ้อ จังหวัด
ปัตตานี ทาํใหเ้ด็กอาย ุ12 ปีเสียชีวติพร้อมพีYชาย 

เสียชีวติ 

24 19 พฤษภาคม 2556 มีเด็กชายและเด็กหญิงบาดเจ็บ2คนจากเหตุการณ์กราดยิงแม่ทีYเป็น
ทหารในรถมีแต่ผูห้ญิงคนแก่และเด็ก 

เด็กบาดเจบ็ 2 
คน 

25 25 พฤษภาคม 2556 มีเด็กบาดเจบ็จากเหคุระเบิดถนนเมืYอรถ EOD ผา่นบนถนนสาย
ยะลา-ท่าสาปหลงัตรวจเหตุระเบิดทีYอาํเภอยะหายะลา1คน ทาํใหมี้
เด็กบาดเจบ็จากระเบิด 1 คน 

เด็กบาดเจบ็ 1 
คน 

26 26 พฤษภาคม 2556 เกิดเหตุเด็กบาดเจ็บจากการถูกยงิขณะนัYงรถจกัรยานยนตไ์ปกบัพีYสาว 
ทีYอาํเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส 

เด็กบาดเจบ็ 1 
คน 

27 2 มิถุนายน 2556    เวลา 23.00 น. คนร้าย 4 คนมีรถจกัรยานยนต ์2 คนัเป็นพาหนะ ใช้
อาวธุปืนพกสัcนขนาด .38 ยิงใส่กลุ่มนกัเรียนขณะนัYงคุยกนับริเวณ
ลานคนเดิน หนา้โรงเรียนสุไหงโก-ลก ในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-
ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ทาํให้เยาวชน 3 รายไดรั้บบาดเจ็บ 
เป็นเด็กหญิง 2 ราย และเด็กชาย 1 ราย ทัc งหมดอายุ 14 ปี เป็น
นกัเรียนชัcน ม.1 ของโรงเรียนแห่งหนึYงใน อ.สุไหงโก-ลก คือ ด.ญ.

3 คน หญิง 2 
ชาย 1 
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อสัมะห์ หลี อาย ุ14 ปี นกัเรียนชัcน ม.1/2 โรงเรียนเทศบาล 3 ถูกยิงทีY
แขนซา้ยกระดูกแตกละเอียด ไดรั้บบาดเจ็บสาหสั ด.ญ.นาเดียร์ ยะปา 
อาย ุ14 ปี นักเรียนชัcนมธัยมตน้ เรียนอยูที่Y กศน.สุไหงโก-ลก ถูก
กระสุนปืนเฉีYยวทีYบริเวณใตต้าขวาไดรั้บบาดเจ็บเลก็นอ้ย และนายฟีร
ดาวส์ มะเซ็ง อายุ 14 ปี ถูกกระสุนปืนทีYบริเวณกน้ มีบาดแผลเป็น
รอยฟกชํcาเท่านัcน 

28 18 มิ.ย.56 เมืYอเวลา 08.30 น. พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขาํ ผกก.สภ.มายอ จ.
ปัตตานี  รับแจง้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจา้หนา้ทีYทหาร สังกดั 
ร้อย ร.15333 ฉก.ปัตตานี 25 ซึYงกาํลงัออกปฏิบติัหนา้ทีY รปภ.เสน้ทาง
ของครู เหตุเกิดทีY บนถนนสายชนบท  บา้นม่วงหวาน -บา้นกระโด 
หมู่ทีY  2 ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตานี  เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าทีY
เสียชีวิต 1 นาย   และยงัมีเจ้าหน้าทีYทหารได้รับบาดเจ็บ 1 
นาย   รวมถึ งด.ญ.ซลัมา เมาะเฮง อายุ 6 ขวบ ถูกสะเก็ดระเบิดทีY
บริเวณหลงัไดรั้บบาดเจ็บเลก็นอ้ยส่วนเด็กอาศยัอยูบ่า้นตรงขา้มทีYเกิด
เหตุกาํลงัอยู่หน้าบา้นเพืYอเตรียมตวัจะ ขึcนบา้น เพืYอจะแต่งตวัไป
โรงเรียน ถูกสะเกิดระเบิดบาดเจ็บดงักล่าว 

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

29 26 มิถุนายน 2556 เวลา 15.00 น. วนัทีY 26 มิถุนายน พ.ต.อ.โกวิทย ์รัตนโชติ ผกก.สภ.
ทุ่งยางแดงมีเหตุระเบิดหัวสะพานปากู บนถนนสาย 4072 ระหวา่ง 
นํc าดาํ-ปาก ูหมู่ 5 บา้นปาก ูต.ปาก ูอ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ะบะมิตซูบิ
ชิกนักระสุน ตอนครึY ง สีขาว ทะเบียน บจ 8741 ยะลา สภาพรถพรุน
ทัcงคนั ลอ้ทัcง 4 แตก มีเจา้หนา้ทีYเสียชีวิตและบาดเจ็บ และมีชาวบา้น 
ถูกลูกหลง 3 คน ทราบชืYอคือ นางซาลือมา ยาพา อายุ 57 ปี ด.ญ.
อาดิณา หลีหวงั อาย ุ5 ขวบ และด.ญ.ณัฐธิซาร์ คณานพ อาย ุ5 ขวบ 
ขณะเกิดเหตุเจา้หนา้ทีYทหารหน่วยพฒันาเคลืYอนทีY 44 กลบัจากงาน
พฒันาพืcนทีYฟาร์มตวัอยา่งใน ต.ไทรทอง อ.ไมแ้ก่น เพืYอกลบัเขา้ฐาน
ทีY อ.ทุ่งยางแดง โดยมีรถจกัรยานยนตข์องนางซาลือมา พาหลาน 2 
คนซ้อนมาด้วย เมืYอถึงทีY เกิดเหตุคนร้ายได้จุดชนวนระเบิดแสวง
เครืYองหนกั 5 กิโลกรัม ทีYนาํไปฝังไวแ้ลว้ 

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

30 27 มิถุนายน 2556 17.30 น. ร.ต.อ.รุสดี กะโด ร้อยเวร สภ.เมืองยะลา ไดรั้บแจง้มีคนถูก
ยิงบนถนนสายบุดี-โกตาบารู บา้นบุดี หมู่ 8 ต.บุดี หลงัรับแจง้จึงนาํ
กาํลงัเดินทางไปตรวจสอบทีYเกิดเหตุพร้อม พ.ต.อ.พชรพล ณ นคร 
ผกก. ทีYเกิดเหตุอยูเ่ลยตลาดนดัประจาํวนัพฤหัส ประมาณ 100 เมตร 
พบศพนางซูฮยันี ลงซา อาย ุ25 ปี ถูกยิงดว้ยอาวธุปืนไม่ทราบขนาด
ทีYลาํตวั 1 นดั ด.ช.อานสั ลาดีฮะ อาย ุ14 ปี ลูกชายอีกคนกาํลงัร้องไห้
ครํY าครวญเป็นทีYน่าเวทนา ใกลก้นัพบรถจกัรยานยนตย์ีYห้อฮอนดา้ สี
ดํ า  ท ะ เ บี ย น  ข จ จ  865 ย ะ ล า  ล้ ม อ ยู ่

ด . ช . อ า ซ อ
ฟลอน ลาดีฮะ 
อายุ 3 ขวบ 
ถู ก ยิ ง ทีY ไ ห ล่
ซ้าย  กระสุน
ฝั ง ใ น  แ ล ะ 
ด.ช.อาลนั ลา
ดี ฮ ะ  อ า ยุ  7 
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นอกจากนีcยงัมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บถูกนาํตวัส่งโรงพยาบาลทราบชืYอ ด.ช.
อาซอฟลอน ลาดีฮะ อาย ุ3 ขวบ ถูกยิงทีYไหล่ซา้ย กระสุนฝังใน และ 
ด.ช.อาลัน ลาดีฮะ อายุ 7 ขวบ มีบาดแผลรอยถลอก จากการ
สอบสวนทราบวา่ ก่อนเกิดเหตุ นางซูฮยันี ไดขี้Yรถคนัดงักล่าว ไปรับ
ลูกชาย 2 คนทีY โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ ในเขตเทศบาลนครยะลา โดยมี 
ด.ช.อานสั นัYงซอ้นทา้ยไปดว้ย ระหวา่งกลบับา้นไดมี้คนร้าย 2 คนขีY
รถจักรยานยนต์ตามมาประกบยิงหลายนัดทําให้มีผูเ้สียชีวิตและ
ไดรั้บบาด เจ็บดงักล่าว 

ข ว บ  มี
บาดแผลรอย
ถลอก 

31 29 มิถุนายน 2556 เหตุยงินกัเรียนทีYมาโรงเรียนเพืYอร่วมตอ้นรับนกักีฬาจาก จ.จนัทบุรี ทีY
มาร่วมการแข่งขนักีฬาจตุรมิตรเบญจมแห่งประเทศไทย ครัc งทีY 4 ใน
เมืองปัตตานี จากนัcนเดินทางกลบับา้น โดยนกัเรียนชายเป็นคนขีYพอ
มาถึงทีYเกิดเหตุ ไดมี้คนร้ายชาย/จาํนวน 2 คน ขีYรถ จยย.ไม่ทราบชนิด
ตามประกบ และใชอ้าวธุปืนกระหนํYายิง ทาํให้รถเด็กนกัเรียนเสีย
หลกัลม้ตกขา้งถนน ส่วนคนร้ายเร่งเครืYองหลบหนีไป ทาํให้เด็กทัcง
สองไดรั้บบาดเจ็บ 

เด็กบาดเจบ็ 1 
คน 

32 12 สิงหาคม 2556 เหตุระเบิดบนสะพานปียอ ระหวา่งหมู่ 4-หมู่ 5 บาันทาํนบ ต.ม่วงเตึcย
เจ้าหน้าทีY จึงนํากําลังไปทีY เกิดเหตุพบว่าขณะทีY  จนท.อส.แม่ลาน 
จาํนวน 4 นาย นาํกาํลงัเพืYอไปตรวจสอบเหตุเผายางรถยนต ์และเขียน
ขอ้ความบนสะพาน ปรากฏว่าเมืYอมาถึงทีYเกิดเหตุพบชาวบ้านได้
ช่วยกนัดบัไฟจนดบัแลว้ คนร้ายจึงฉวยโอกาสกดชนวนระเบิดแสวง
เค รืY อง ทีY ซุกไว้จน เ กิ ดระ เ บิด ขึc น เ สียงดังสนัYน  เ ป็น เหตุ ให้ มี
ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บดงักล่าว เจา้หนา้ทีYเชืYอคนร้ายน่าจะลวงเจา้หนา้ทีYให้
เขา้ตรวจสอบทีYเกิดเหตุ แลว้กดชนวนระเบิดหมายสังหารเจา้หนา้ทีY 
แต่มีชาวบา้นอยูด่ว้ยจึงถูกลูกหลง 

เด็กบาดเจบ็ 1 
คน 

33 10 กนัยายน 2556 เมืYอเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดถึงในเขตโรงเรียนในพืcนทีY อ.เมือง 
จ.ยะลา โดยเมืYอเวลา 10.05 น.วนัองัคารทีY 10 ก.ย.2556 ทีYโรงเรียน
คณะราษฎรบาํรุง 2 ตัcงอยู่หมู่ 3 บา้นบาโด ต.ยโุป อ.เมือง จ.ยะลา มี
เจา้หน้าทีYทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บ จึงรีบประสานส่งกาํลงัรุดไป
ตรวจสอบในทีYเกิดเหตุพบศพ ส.อ.ประเทศ จนัทร์อน้ อาย ุ30 ปี และ
พลทหารวุฒิชยั ทองบุญช่วย อายุ 22 ปี สังกดักองร้อยทหารราบทีY 
5033 (ร้อย ร.5033) หน่วยเฉพาะกิจยะลา 11 สภาพศพฉีกขาดจาก
แรงระเบิด นอกจากนัcนยงัมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บอีก 2 ราย คือ พลทหารธีร
พงศ์ สมจิตร อาย ุ22 ปี สังกดัเดียวกนั และ ด.ช.อษัฎาวุฒิ บุญเทียน 
อายุ 13 ปี นักเรียนชัcน ม.2/2 โรงเรียนคณะราษฎรบาํรุง 2 ขณะทีY
เจา้หน้าทีYทหารชุดดงักล่าวมี ส.อ.ประเทศ เป็นหัวหน้าชุด นาํกาํลงั
จาํนวน 6 นายออกจากฐานปฏิบติัการเพืYอไปรักษาความปลอดภยั

เด็กบาดเจบ็ 1 
คน 
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บริเวณโรงเรียนคณะราษฎรบาํรุง 2 โดยไดแ้ยกยา้ยกนัตรวจการณ์
รอบๆ โรงเรียน จากนัcน ส.อ.ประเทศ พร้อมดว้ยพลทหารวฒิุชยัได้
เดินไปนัYงพกับริเวณทีYนัYงใตต้น้ไมต้รงจุดเกิดเหตุ ทนัใดนัcนไดเ้กิด
ระเบิดเสียงดังสนัYนหวัYนไหว โดยคนร้ายฝังระเบิดไวใ้ต้ดิน เป็น
ระเบิดแสวงเครืYองทีYประกอบใส่ในถงันํc ายาแอร์หรือถงัดบัเพลิงยงัไม่
แน่ชดั และยงัไม่ทราบวิธีจุดชนวน โดยแรงระเบิดอดัร่างทหารทัc ง
สอ งน าย จน ฉีก ขา ด  ขณ ะทีY พ ลท หา รธี รพ งศ์ได้ รับ บา ด เ จ็ บ 
เช่นเดียวกบั ด.ช.อษัฎาวุฒิ ทีYกาํลงัวิYงไปเก็บลูกบาสเก็ตบอลใกลจุ้ด
เกิดเหตุพบดี ทาํใหไ้ดรั้บบาดเจ็บไปดว้ย 

34 18 กนัยายน 2556 เหตคุนร้ายยงิถล่มชาวบา้น เสียชีวติ 1 ราย บาดเจ็บ 2 ราย เหตุเกิดบน
ถนนสายตนัหยงมสั-ป่าไผ ่หนา้กโูบวฮู์ลูปาเร๊ะ หมู่  1 บา้นฮูลูปาเร๊ะ 
ต.ตนัหยงมสั อ.ระแงะ พบริมถนนมีรถยนตเ์ก๋ง โตโยตา้ ทะเบียน กข 
554 นราธิวาส จอดเสียหลกัอยู ่ พร้อมศพผูเ้สียชีวติทีYนัYงคว ํYาหนา้คา
พวงมาลยั ตรวจสอบทราบชืYอ คือ นายดอรี มามะ อาย ุ 59 ปี อยู่
บา้นเลขทีY 269/4 หมูที่Y 1 ต.ตนัหยงมสั อ.ระแงะ ถูกยงิดว้ยอาวธุปืน
สงคราม M16 เขา้ทีYศีรษะและลาํตวั รวม 4 นดั ในพงหญา้พบปลอก
กระสุนปืนสงคราม M16 ตกอยู ่ รวม 5 ปลอก ส่วนผูบ้าดเจบ็ 2 ราย 
ถูกนาํส่งรักษาทีY ร.พ.ระแงะ ไปก่อนหนา้แลว้ ทราบชืYอ คือ นายซูกิ
ฟรี สะตาปอ อาย ุ24 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 235/1 หมูที่Y 1 ต.ตนัหยงมสั อ.
ระแงะ และ นายอารัน ตาเห อาย ุ17 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 23/3 หมู่ทีY 1 ต.
ตนัหยงมสั อ.ระแงะ ซึYงทัcง 2 ราย ถูกกระสุนเฉีYยวเขา้ทีYหวัไหล่และ
หนา้อก บาดเจ็บเลก็นอ้ย 

เด็กบาดเจบ็ 1 
คน 
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บทที* 2 

รายงาน สตรีในพืLนที*ขดัแย้งกรณจีังหวดัชายแดนใต้ 

1. สตรีในพืLนที*ขัดแย้งกรณจัีงหวดัชายแดนใต้ 

1) สถานการณ์ผูห้ญิงในพืcนทีYขดัแยง้ 

ผูห้ญิงในจงัหวดัชายแดนใตต้ัcงแต่ปี 2547 หลงัมีความขดัแยง้มากขึcนก็ไดเ้ปลีYยนบทบาท

อยา่งสิcนเชิง จากความเป็นผูห้ญิงมุสลิมทีYมีบทบาทในบา้นเป็นหลกั จาํเป็นตอ้งกา้วออกมาสู่สังคม

ไม่วา่จะเป็นผูห้ญิงในเชืcอชาติ และศาสนาใด  จากผลกระทบทีYเกิดขึcนกบับุคคลในครอบครัวอนัเป็น

ทีYรัก ในรูปแบบต่าง ๆ การถูกจบั หรือถูกควบคุมตวั การหลบหนีจากการถูกกล่าวหาว่าเป็นผูที้Y

เคลืYอนไหวต่อตา้นรัฐ การเสียชีวิตของพ่อ สามี หรือ ลูกชาย ดงักรณีของนางแยนะ สะแลแม นาง 

สม โกไศยกานนท ์  หรือ ยายเคลืYอน  หรือการกา้วออกมาเป็นนกัเคลืYอนไหวเพืYอสันติภาพ เช่น นาง

โซรยา จามจุรี นางรอซีดะห์ ปูซู นางวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ๊  

สิYงทีYเกิดขึcนไดส้ร้างจุดเปลีYยนต่อสังคมทัcงทางบวกและลบ ต่อผูห้ญิงในจงัหวดัชายแดนใต้

จึงจาํเป็นทีYจะตอ้งศึกษาเรียนรู้เพิYมเติมบทบาททีYเปลีYยนไปจะสร้างผลกระทบทางบวกต่อกระบวน

สันติภาพไดอ้ยา่งไรเพืYอมิใหมี้ผูห้ญิงตอ้งตกเป็นเหยืYอจากสถานการณ์ความรุนแรงอีกต่อไป 
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ดงันัcนจึงเกิดกระบวนการต่าง ๆ มากมายในพืcนทีYไม่ว่าจะเป็น การสืYอสารเรืY องราวทีYได้

เกิดขึcน  การศึกษากฎหมายเพืYอให้ไดรั้บความเป็นธรรม การเรียนรู้เรืYองสันติภาพ หรือแมแ้ต่การฝึก

การใชอ้าวธุเพืYอป้องกนัตวัเอง  แต่ยงัไม่เพียงพอทีYเราอยากให้เกิดการเปลีYยนแปลงจึงจาํเป็นทีY

จะตอ้งพฒันาศกัยภาพผูห้ญิงอีกต่อไป 

2) บทบาทของผูห้ญิงในพืcนทีYขดัแยง้ 

จากทีYไดก้ล่าวมาขา้งตน้บทบาททีYเปลีYยนไปของผูห้ญิงในจงัหวดัชายแดนใตที้Yเราสามารถมองเห็น

ไดอ้ยา่งชดัเจนคือ 

1. นกัเคลืYอนไหวเพืYอสิทธิมนุษยชน 

เหตุการณ์ความไม่สงบไดเ้ริYมเกิดขึcนและขยายผลเมืYอมีการปลน้ปืนทีYค่ายปิเหล็ง 

จงัหวดันราธิวาสทาํให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่จากการบงัคับใช้กฎหมายหลายฉบับ   

ผลกระทบทีYเกิดขึcนและส่งผลต่อประชาชนคือการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ดงัเช่นการ

ละเมิดต่อชีวิตประชาชนโดยขบวนการปลดปล่อยปัตตานี หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน

โดยรัฐ กรณีตากใบ การอุม้หาย  เหตุการณ์ซ้อมทรมาน อิม่ามยะผา กาเซ็ง  การปิดล้อม 

ตรวจคน้ จบักุมทีYทาํใหผู้ช้ายตอ้งหลบหนีดว้ยเหตุผลประการหนึYงคือการกงัวลเรืYองการถูก

ทรมานหรือถูกอุม้หาย  ผูห้ญิงจึงตอ้งกา้วขึcนมาเรียนรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนเพืYอปกป้องการ

ละเมิดดงักล่าว เช่นนางแยนะ สาแลแม  ทีYเป็นตวัแทนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ตาก

ใบ เรียกร้องความเป็นธรรมให้กบัผูเ้สียชีวิตในเหตุการณ์ และ ตอ้งการให้มีการพิสูจน์ผู ้

ละเมิดตามกระบวนการยติุธรรม ถึงแมใ้นกระบวนการยติุธรรมยงัไม่สามารถนาํผูล้ะเมิดมา

ลงโทษไดแ้ต่ก็ทาํให้สังคมไดรั้บรู้ขอ้เท็จจริงและเกิดการลงโทษทางวินยัของเจา้หนา้ทีYได้

บา้ง 

2. การเยยีวยาผูที้Yไดรั้บผลกระทบ 

ความขดัแยง้ทีYมีการใช้อาวุธต่อกนัไดส่้งผลให้เกิดความสูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ 

มากมาย ต่อคนหลากหลายทัcงไทย-พุทธ ไทย-จีน และ มลายมุูสลิม ความสูญเสียปรากฏใน

รูปแบบ บาดเจ็บ ลม้ตาย ถูกจบักุม หลบหนี ในขณะนัcนหน่วยงานรัฐยงัไม่เขา้ใจปัญหา

ความขดัแยง้จึงยงัไม่มีหน่วยงานทีYให้ความช่วยเหลือเยียวยาทัcงทางร่างกาย และจิตใจต่อ

ประชาชนผูไ้ด้รับผลกระทบอย่างทัYวถึง ผูห้ญิงจึงก้าวขึcนมามีบทบาทในฐานะผูใ้ห้ความ

ช่วยเหลือทางดา้นเยียวยาเช่นกรณีของ คุณโซรยา จามจุรี กลุ่มซอซิก คุณรอซีดะห์ ปูซู ซึY ง

การเยียวยาได้ช่วยทาํให้ผูที้Yสูญเสีย ลดความโกรธแคน้ เกลียดชงั ทีYอาจจะนาํไปสู่การใช้
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ความรุนแรงแปรเปลีYยนไปสู่ ความเขา้ใจปัญหาทีYเกิดขึcน การยอมรับขอ้เท็จจริง และการให้

อภยั ต่อมารัฐจึงไดด้าํเนินการเยียวยาอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น การช่วยเหลือในรูปแบบการ

ให้เงินเพืYอลดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อผูสู้ญเสีย การเยีYยมครอบครัวผูสู้ญเสียเพืYอเยียวยา

จิตใจ การอาํนวยความเป็นธรรมต่าง ๆ  แต่ก็ยงัไม่คลอบคลุมทัcงหมด 

3. การเป็นผูน้าํครอบครัว 

ผูห้ญิงไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด อาชีพใด เมืYอเกิดความสูญเสียหรือเป็นผูไ้ด้รับ

ผลกระทบ ก็ตอ้งลุกขึcนมาสร้างความเขม้แข็งกบัตนเองในการกา้วเป็นผูน้าํครอบครัวทัcง

การเลีcยงดูลูก พอ่แม่สามี และ ตนเอง การประกอบอาชีพ ในกรณีทีYสูญเสียชีวิต หรือถูกคุม

ขงั และในอีกบทบาทหนึYงทีYผูห้ญิงตอ้งเรียนรู้คือการให้ความช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว

ทีYถูกควบคุมตวัดว้ยกฎหมายพิเศษ และ ถูกดาํเนินคดีซึY งจาํเป็นตอ้งเขา้ใจและรู้กฎหมายทีY

บงัคบัใชใ้นจงัหวดัชายแดนใตเ้ช่น นางสาวปัทมา หีมมิหน๊ะ ทีYช่วยเหลือทางคดีให้กบัสามี

จากการตกเป็นจาํเลยในคดีความมัYนคง หรือ นางคาํนึง ชํานาญกิจ ทีYต้องดําเนินการ

ช่วยเหลือทัcง สามี และลูกชาย9 
 

4. การเป็นทหาร 

ในความขดัแยง้ทัYวโลกพบว่าผูห้ญิงเขา้ไปเกีYยวขอ้งกบัการใช้อาวุธหรือกลุ่มทีYต่อตา้น

รัฐ ในจงัหวดัชายแดนใตก้็เช่นเดียวกนั ผูห้ญิงไดเ้ขา้ไปมีส่วนเกีYยวขอ้งกบักองกาํลงัไม่ว่า

จะเป็นฝ่ายรัฐหรือฝ่ายขบวนการปลดปล่อยปัตตานี  

1) ฝ่ายรัฐ 

จากรายงานข่าวสารในจังหวดัชายแดนใต้เราจะพบว่าผูห้ญิงได้เข้าไปมีส่วน

เกีYยวขอ้งกบัการใช้อาวุธ โดยในเบืcองตน้ผูห้ญิงจะไดรั้บการฝึกอาวุธเพืYอปกป้อง

ตนเองและชุมชน ผูห้ญิงไดเ้ขา้ไปเป็น อรบ  ชรบ อส และ ทหาร เช่นในกรณีของ 

วนัดี ถิระทนั หนึYงใน อรบ.หญิงของ ต.ภูเขาทอง สะทอ้นวา่ การฝีกอาวุธทาํให้เธอ

รู้สึกมัYนใจมากขึcน กลา้ออกเดินทางไปไหน เหตุร้ายในพืcนทีYแถบนีc จึงน้อยมากๆ 

การเฝ้าเวรยามก็จะสลบัหมุนเวยีนกนัไปตลอด 24 ชัYวโมง และทุกคืนก็จะมีผูค้นมา

ชุมนุมกนัทีYป้อมหนาแน่นทุกคืนยิYงเฉพาะ อรบ. ทีYเน้นการฝึกให้กับผูห้ญิง ซึY ง

พฒันามาจาก ชรบ.ซึY งค่อนขา้งจาํกดัเฉพาะผูช้ายดว้ยแล้ว ทาํให้เธอสามารถทาํ

                                                           
9 www.deepsouthwatch.org/node/4953  
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หนา้ทีYไดไ้ม่ต่างกบัผูช้ายในหมู่บา้นทัcงการฝึกและการอยูเ่วร ก็ยิYงทาํให้เธอรู้สึกวา่

เขม้แขง็และสามารถดูแลตวัเองได ้10 และต่อมาผูห้ญิงจึงกลายเป็นเป้าหมาย

ของการใชค้วามรุนแรงในทีYสุดดงักรณี เมืYอวนัทีY 23 ธนัวาคม 2555 เวลา 10.50 น. 

ร.ต.ต.ปราโมทย ์แกว้มุงคุณ ร้อยเวร สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส รับแจง้มีเหตุคนถูกยิง

บนถนนสายจะแนะ-ศรีสาคร ช่วงบริเวณเนินเขาบา้นไอร์โซ ม.5 ต.ช้างเผือก 

ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ คือ นางชุม สุขทอง อายุ 48 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 47/1 ม.5 ต.ชา้งเผือก 

อ.จะแนะ จ.นราธิวาส ซึY งเป็นอาสาสมคัรรักษาหมู่บา้นไอร์โซ ม.5 ต.ช้างเผือก 

หรือในกรณีทหารหญิงทีYส่วนใหญ่จะทาํหนา้ทีYบริหารงานภายในหน่วยงาน  สวบ

สวน หรือสร้างมวลชน ก็ตามดงักรณีของอาสาสมคัรทหารพรานหญิงอนาสตาเซีย 

ทีYถูกยิงเสียชีวิตเมืYอวนัทีY 19 พฤษภาคม 2556 และบางกรณีทีYถูกระเบิดขณะ

เดินทางร่วมกบัทหารชาย 

2) ขบวนการปลดปล่อยปัตตานี 

บทบาทของผูห้ญิงในขบวนการปลดปล่อยปัตตานีมีหลายบทบาทดว้ยกนั จากการ

สัมภาษณ์ สมาชิกขบวนการปลดปล่อยปัตตานี11 พบวา่ ผูห้ญิงจะทาํหนา้ทีYดงันีc  

• การสาํรวจพืcนทีY เส้นทาง การเฝ้าระวงัการลาดตระเวนของฝ่ายรัฐ 

• การจดัเตรียมอาหาร  

• การรักษาพยาบาล 

• การใหที้Yพกัพิง  

• การจดัหาเงินทุน  

• การสร้างมวลชน 

• การเยยีวยาครอบครัวสมาชิกทีYสูญเสีย 

ปัจจยัทีYทาํใหผู้ห้ญิงเขา้ไปมีส่วนเกีYยวขอ้งกบัปฏิบติัการทางทหารมีดงันีc  

• เกิดจากมีบุคคลในครอบครัวได้รับผลกระทบ นางสาว นี (นามสมมุติ) 

เล่าว่าเธอเข้าร่วมเพราะได้รับรู้เรืY องความคบัแค้นใจในประวติัศาสตร์

ปัตตานี ประกอบกบันอ้งชายของแม่ถูกเจา้หนา้ทีYรัฐอุม้หายไปในอดีตเมืYอ 
                                                           
10

 รายงานพิเศษ อรบ.เขม้แขง็ในพืcนทีYสีขาว โดย ASTV ผูจ้ดัการรายวนั 22 เมษายน 2550 
11สมัภาษณ ์เมืYอวนัทีY 22 ตุลาคม 2556 และ 19 พฤศจิกายน 2556 
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20 ปีทีYแลว้ ต่อมาเพืYอนไดเ้ล่าเหตุการณ์ละเมิดสิทธิมนุษยชนทีYตากใบให้

ฟังจึงทาํให้เกิดความต้องการเข้าร่วมในขบวนการปลดปล่อยปัตตานี 

เพราะเข้าใจว่ารัฐไทยไม่ให้ความเป็นธรรม และกดขีYประชาชนมลายู

ปัตตานี  

• นาง ยะ (นามสมมุติ) ก็เล่าให้ฟังเช่นกนัว่าตนเองเขา้ร่วมเพราะรู้สึกคบั

แคน้ใจจากการกระทาํของเจา้หนา้ทีYรัฐต่อกรณีตากใบ  

• ในช่วงเริYมตน้เหตุการณ์ความรุนแรงทีYทาํให้มีการปิดลอ้ม ตรวจคน้ จมั

กุม บ่อยครัc งในช่วงทีYมีเหตุการณ์รุนแรง  ผูห้ญิงจึงมีความกงัวลถึงความ

ปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวเมืYอมีการพูดคุยชักชวนให้เข้าร่วม

ขบวนการจึงตอ้งเลือกขา้งทีYจะทาํใหค้รอบครัวตนเองปลอดภยั  

• เกิดจากบุคคลในครอบครัวเป็นสมาชิกขบวนการปลดปล่อยปัตตานีอยู่

แลว้ 

3) ผลกระทบต่อผูห้ญิง 

1. ผลกระทบทางกายภาพ 

หลายๆฝ่ายมองว่าผูห้ญิงมิใช่เป้าหมายหลกัในการใชค้วามรุนแรงเพืYอผลทางการเมือง แต่

ผูห้ญิงไดก้ลายเป็นป้าหมายหนึYงของการใชค้วามรุนแรงเมืYอพบวา่ตวัเลขของผูห้ญิงทีYเป็นเหยืYอ

มีตวัเลขทีYสูงตัcงแต่ปี 2547 จนถึง ปี 2555  12แต่ก็เป็นเรืYองทีYน่ายินดีเมืYอพบวา่ตวัเลขของผูห้ญิงทีY

เป็นเหยืYอในปี 2556 มีตวัเลขทีYลดลงอย่างเห็นได้ชัดซึY งอาจเป็นผลมาจากการพูดคุยเพืYอ

สันติภาพทีYเริYมตน้ในวนัทีY 28 เดือนกุมภาพนัธ์ 2556  

• ผูห้ญิงไดรั้บบาดเจบ็และเสียชีวติ 

ตัcงแต่วนัทีY 1 มกราคม 2547 จนถึงวนัทีY 31 ตุลาคม 2556 พบวา่มีจาํนวนเหตุการณ์ความไม่

สงบทัcงหมด  13,754  มีผูเ้สียชีวติทัcงหมด 5,883 ราย และจาํนวนผูไ้ดรั้บบาดเจ็บทัcงหมด 10,500 

ราย 13 จากตวัเลขทีYปรากฏในตารางทีY 4 เราจะเห็นได้ว่าผูที้Yได้รับผลกระทบทีYเป็นผูห้ญิงมี

จาํนวนถึง 1,991 คน โดยผูห้ญิงทีYเสียชีวิตมีจาํนวนทัcงหมด 404 คน และบาดเจ็บ 1,587 คน  

และปีทีYมีเหตุการณ์ความไม่สงบทีYทาํใหผู้ห้ญิงไดรั้บผลกระทบมากทีYสุดคือปี 2550 ซึY งเป็นช่วง

                                                           
12 ตารางทีY 4  
13 ขอ้มูลจาก Deep south watch 
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ทีYมีเหตุการณ์ความไม่สงบทวีความรุนแรง จากหลาย ๆ ปัจจยั และสําหรับปีทีYมีผูห้ญิงไดรั้บ

ผลกระทบนอ้ยทีYสุดคือ  ปี    2547 ซึY งเป็นเริYมช่วงตน้เหตุการณ์ความรุนแรงซึY งจากแนวโนม้จะ

เห็นไดว้า่ผูห้ญิงตกเป็นเหยืYอเพิYมขึcนตลอด 9 ปี แต่เมืYอเปรียบเทียบกบัปีทีYแลว้ก็เป็นทีYน่าดีใจเมืYอ

เราพบวา่จาํนวนผูห้ญิงทีYไดรั้บผลกระทบมีจาํนวนลดลง ทัcงตวัเลขผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บ เมืYอ

พิจารณาตวัเลขในปี 2556 จากรายงานของ ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใตพ้บว่ามีผูห้ญิงทีY

เสียชีวติจาํนวน 18 คน และ  ไดรั้บบาดเจ็บ จาํนวน 99 คน ซึY งเป็นตวัเลขทีYแตกต่างจากปีทีYผา่น

มาอยา่งเห็นไดช้ดั 

• ลกัษณะเหตุการณ์ความไม่สงบ 

เหตุการณ์ความไม่สงบทีYเกิดขึcนกบัผูห้ญิงในปี 2556 และเป็นเหตุให้ผูห้ญิงเสียชีวิตคือ

เป็นส่วนใหญ่คือเหตุยิง จากทัcงหมดทีYมีเหตุการณ์ทีYเกิดกบัผูห้ญิง มีเหตุยิงจาํนวน 50  ครัc ง 

นอกจากนีc เป็นเหตุการณ์ระเบิดจาํนวน 41 ครัc ง และมีผูห้ญิงเสียชีวิตจากเหตุระเบิด 2 คน ทีY

อาํเภอจะแนะ จงัหวดันราธิวาส สถานทีYเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นเหตุบนท้องถนน ขณะ

เดินทางในถนนสายรอง  และมีหลายเหตุการณ์ทีYผูห้ญิงตกเป็นเป้าหมายโดยตรง เช่น กรณี

หญิงสองแม่ลูกเสียชีวิต เมืYอวนัทีY  13 เมษายน 2556 จึงเป็นเรืY องทีYน่าห่วงกังวลว่า

สถานการณ์ความขดัแยง้ไดส่้งผลต่อชีวติผูห้ญิงโดยตรงแลว้ 

เหตุการณ์ความไม่สงบในปี 2556 ทีYส่งผลกระทบต่อชีวิตผูห้ญิงมากทีYสุดเกิดขึcนใน

เดือน มีนาคมหลงัจากทีYมีการลงนามพดูคุยระหวา่งขบวนการ BRN กบัรัฐบาลไทย ในวนัทีY 

28 กุมภาพนัธ์ 2556 แต่หลงัจากนัcนตวัเลขผูห้ญิงทีYไดรั้บบาดเจบ็จะลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั14  

ตารางทีY 4 ตารางแสดงจาํนวนผูห้ญิงทีYไดรั้บผลกระทบโดยตรงตัcงแต่วนัทีY 1 มกราคม 2556 – 31 

ตุลาคม 2556  

ปีทีYเกิดเหตุ 
ผูห้ญิง 

รวม 
เสียชีวติ บาดเจบ็ 

ปี 2547 11 50 61 
ปี 2548 21 137 158 
ปี 2549 37 207 244 
ปี 2550 89 233 322 

                                                           
14

 กราฟทีY 4 
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ปี 2551 29 118 147 
ปี 2552 47 209 256 
ปี 2553 40 150 190 
ปี 2554 55 179 234 
ปี 2555 57 205 262 

ปี 2556* 18 99 117 

รวม 404 1,587 1,991 

ขอ้มูลจาก Deep south watch 

กราฟทีY 4  กราฟแสดงจาํนวนผูห้ญิงทีYไดรั้บผลกระทบตัcงแต่ปี 2547 -31 ตุลาคม 2556 

 

เหตุการณ์ความไม่สงบที*ส่งผลต่อผู้หญงิโดยตรงระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม   2556 

คารางที* 5  แสดงประเภทของผู้หญงิที*ได้รับผลกระทบ รายเดือนปี   2556  
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2 ผูห้ญิงทีYเสียชีวติจาก

เหตุการณ์ความไม่สงบ 2 1 3 1 2 2 4 2  1 18 

3. ผูห้ญิงตกเป็นผูต้อ้ง

สงสยั 
   1       1 

รวม 8 9 18 10 15 7 5 11 3 3 89 

หมายเหตุ เป็นตวัเลขจากรายงานข่าว 

 

 

กราฟทีY 5  แสดงจาํนวนผูห้ญิงทีYไดรั้บผลกระทบโดยตรงตัcงแต่เดือนมกราคม-31 ตุลาคม 2556 

 
 

2. ผลกระทบทางดา้นจิตใจ 

  ผูห้ญิงในจงัหวดัชายแดนใตส่้วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุความไม่สงบทางดา้นจิตใจ

ไม่มากก็นอ้ยจากหลากหลายฐานะทัcงจากการตกเป็นเหยืYอ เป็นผูสู้ญเสียบุคคลอนัเป็นทีYรัก และ

การตอ้งก้าวมาเป็นผูน้ําครอบครัวหลังจากสามีถูกดาํเนินคดีในขอ้หาความมัYนคง หรือ ถูก

ควบคุมตวัด้วยกฎหมายพิเศษต่าง ๆ จากในวงเสวนาสิทธิเด็กและสตรีในจงัหวดัชายแดนใต ้

เมืYอวนัทีY 19 มิถุนายน 2556  พบวา่ผูห้ญิงตอ้งเผชิญกบัความกงัวลต่าง ๆ ดงันีc  

• เจา้หนา้ทีYเขา้มาคุกคามโดยการปิดลอ้ม ตรวจคน้บ่อยครัc ง  
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• มีความวติกกงัวลวา่คนในครอบครัวจะถูกทาํร้าย 

• ผูห้ญิงไดรั้บความกดดนัจากสภาวะแวดลอ้มทีYมีความรุนแรง 

• ภรรยาของผูต้อ้งขงัคดีความมัYนคงใชชี้วติอยา่งยากลาํบาก 

• มีเด็กกาํพร้าและหญิงหมา้ยจากสถานการณ์ความไม่สงบ 

  สิYงเหล่านีcไดส้ร้างความกดดนัและส่งผลกระทบทางดา้นจิตใจทีYอาจจะส่งผลต่อสุขภาพได้

ในระยะยาวหากไม่ได้รับการดูแล โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้า เครียด หรือมีความวิตกกงัวลสูง 

ผูห้ญิงทีYมีสามีเป็นเจา้หนา้ทีYรัฐก็มีความกงัวลถึงความปลอดภยัของสามี ผูห้ญิงทีYมีสามีเป็นผูที้Y

เคยถูกควบคุมตวัก็กงัวลถึงความปลอดภยัของสามีเช่นเดียวกนั  

3. ผลกระทบจากระบวนการยุติธรรม 

ทีYผา่นมามีกรณีทีYผูห้ญิงถูกดาํเนินคดีในขอ้หาความมัYนคงจาํนวน 20 คน  ในคดีครู

จูหลิง และศาลไดค้าํพิพากษาลงโทษจาํนวน 4 คนเป็นเวลา 4-6  ปี เมืYอวนัทีY 10 มีนาคม 

255415 และเมืYอปี 2551 ทีYอาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ก็มีผูห้ญิงถูกดาํเนินคดีในคดี

ความมัYนคงจากการพบปืนทีYบา้นของเธอ หลงัจากทีYเจา้หนา้ทีYมาตรวจคน้เพราะตอ้งการมา

จบักุมสามีของเธอ เธอได้รับสิทธิในการปล่อยตวัชัYวคราว ต่อมาศาลได้มีคาํพิพากษายก

ฟ้อง16    

ในปี 2555 มีผูห้ญิงทีYถูกควบคุมตวัดว้ยกฎหมายพิเศษ ในกรณีเหตุระเบิดโรงแรมลี

การ์เดน  สําหรับผูต้อ้งสงสัยทีYเป็นผูห้ญิงในปี 2556 มีจาํนวน 3-4 คน17  และมีกรณีทีYเกิด

ความไม่เขา้ใจระหวา่งประชาชนและเจา้หนา้ทีYทหารคือกรณีควบคุมตวัครูสาวตาดีกา ทีY อ.

โคกโพธิi  จ.ปัตตานี เมืYอ 18 เม.ย.2556 เนืYองจากตกเป็นผูต้อ้งสงสัยเกีYยวขอ้งกบัเหตุลอบวาง

ระเบิดเจา้หน้าทีYชุดรักษาความปลอดภยัครู (รปภ.ครู) กองร้อยทหารพรานทีY 4203 (ร้อย 

ทพ.4203) บริเวณป่าสวนยางพาราตรงขา้มโรงเรียนบา้นป่าบอน หมู่ 1 ต.ป่าบอน อ.โคก

โพธิi  จ.ปัตตานี เมืYอวนัทีY 22 ม.ค.ปีเดียวกนั  แมต่้อมาเจา้หนา้ทีYทหารไดต้ดัสินใจปล่อยตวั

ครูสาว  เหตุผลทีYเกิดการประทว้งมีสาเหตุมาจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ทีYทีYมีความเสีYยง

วา่กระทาํการละเมิดจากการเขา้ควบคุมตวัครูผูห้ญิงมุสลิมในยามวิกาล ในขณะทีYมีการจดั

กิจกรรมค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อน และพยานหลกัฐานทีYยงัไม่ชัดเจนว่าเกีYยวขอ้งกบัเหตุ

                                                           
15 http://deepsouthwatch.org/b/roohnee  
16

 กลุ่มดว้ยใจ 
17 สมัภาษณ์เจา้หนา้ทีYทหารเมืYอวนัทีY 27 ตุลาคม 2556 
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ลอบวางระเบิดจริงหรือไม่ ซึY งความตอ้งการของเจา้หน้าทีYคือเพืYอสอบถามถึงพีYชายทีYมี

หมาย พรก ฉุกเฉิน 18 

ในพืcนทีYประกาศกฎอยัการศึก (โดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติักฎอยัการศึก พ.ศ.

2457) และพืcนทีYประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีYมีความร้ายแรง (โดยอาศยัอาํนาจตามพระ

ราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) เจา้

พนกังานตามกฎหมายมีอาํนาจควบคุมตวัผูต้อ้งสงสัยหรือผูเ้กีYยวขอ้งกบัสถานการณ์ความ

ไม่สงบไปซกัถามไดท้นัทีโดยไม่จาํเป็นตอ้งตัcงขอ้หา โดยอาํนาจตามกฎอยัการศึกสามารถ

คุมตวัได ้7 วนั ส่วน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุมตวัไดไ้ม่เกิน 30 วนั 

การควบคุมตวัครูตาดีกาหญิงนัcนทางครอบครัวไม่ไดรั้บความสะดวกและขาดการ

สืYอสารทีYดีพอจึงทาํใหเ้กิดการประทว้งหนา้สถานทีYควบคุมตวั ซึY งเธอถูกควบคุมตวัทีYหน่วย

เฉพาะกิจทีY 41 อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา19 

 
นอกจากนีc  ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมทีYพบโดยส่วนใหญ่เกิดจากการทีY

บุคคลในครอบครัว ไม่วา่จะเป็น พ่อ สามี พีYชาย หรือลูก ถูกควบคุมตวัดว้ยกฎหมายพิเศษ 

หรือ กฎหมายอาญา ทีYทาํให้ผูห้ญิงตอ้งเปลีYยนบทบาท และ ตอ้งการความเข้มแข้งและ

อดทนในการพิสูจน์ ข้อเท็จจริง ในภาวะทีYยงัมีความขัดแยง้กันอยู่ จึงเป็นเรืY องทีYยาก

พอสมควรสาํหรับผูห้ญิงมุสลิมในจงัหวดัชายแดนใตท้ัcงจากการไม่มีความรู้ในขอ้กฎหมาย 

                                                           
18 ศูนยข์่าวภาคใตส้าํนกัข่าวอิศรา,วนัจนัทร์ทีY 20 พฤษภาคม 2013 
19 http://www.deepsouthwatch.org/node/4167 
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ภาษาทีYแตกต่าง ภาวะทางการเงิน  จึงทาํให้ตอ้งเผชิญกบัความเสีYยงในการถูกหลอกลวง 

และ การตอ้งปล่อยใหเ้หตุการณ์มนัผา่นไปอยา่งไร้ความหวงั 

4) ปัญหา  อุปสรรค และความทา้ทายในการปกป้องสตรีจากความรุนแรงในสถานการณ์ความขดัแยง้ 

• ปัญหาทีYส่งผลกระทบต่อสตรี 

1) ปัญหาทีYเกิดขึcนและส่งผลกระทบต่อผูห้ญิงเกิดจากความรุนแรงทีYส่งกระทบเป็นลูกโซ่ 

และผูห้ญิงในทุกภาคส่วนลว้นไดรั้บผลกระทบทัcงสิcนไม่วา่จะภาคส่วนไหน จึงเป็นสิYง

ทีYทุกฝ่ายควรคาํนึงถึงแนวทางการยติุการใชค้วามรุนแรงต่อกนั 

2) ทุกฝ่ายไม่ได้ตระหนักถึงผลกระทบทีYมีต่อผูห้ญิงอย่างจริงจงัและมองว่าผูห้ญิงเป็น

เพียงลูกหลง 

3) การส่งเสริมให้ผูห้ญิงมีอาวุธทาํให้มีความเสีYยงต่อการกลายเป็นเป้าหมายโดยตรงและ

เป็นการส่งเสริมใหใ้ชค้วามรุนแรงในการแกปั้ญหา 

• อุปสรรคทีYส่งผลกระทบต่อสตรี 

 อุปสรรคทีYส่งผลกระทบต่อสตรีทีYสาํคญัคือ 

1) ความไวเ้นืcอเชืYอใจระหวา่งประชาชนมลายมุูสลิม กบัรัฐมีนอ้ย 

2) ภาษาทีYแตกต่างกนัทาํใหเ้กิดการสืYอสารทีYผดิพลาด หรือเขา้ไม่ถึงสิทธิต่างๆ 

3)  การบงัคบัใช้กฎหมายพิเศษหลายฉบบัทีYใช้ในพืcนทีYจงัหวดัชายแดนใตไ้ม่ไดก้าํหนด 

ระเบียบวธีิปฏิบติัต่อกรณีสตรี  

4) ฝ่ายความมัYนคงดาํเนินมาตรการต่าง ๆ ภายใตห้ลกัคิดทีYวา่สตรีไม่ใช่เป้าหมายโดยตรง 

5) ฝ่ายขบวนการปลดปล่อยปัตตานีไม่ไดค้าํนึงถึงผลจากการกระทาํทีYส่งผลต่อสตรี 

• ความทา้ทายในการปกป้องเด็กและสตรีจากการตกเป็นเหยืYอความรุนแรงโดยตรง 

1) หลาย ๆ เหตุการณ์การเสียชีวิตและบาดเจ็บของสตรีเป็นผลมาจากการใช้ระเบิดในทีY

สาธารณะ ดงันัcนความทา้ทายนีc คือการจะหยุดการใช้ระเบิดและการไม่ก่อเหตุในทีY

สาธารณะไดอ้ยา่งไร 

2) มีเหตุทีYสตรีเป็นเป้าหมายโดยตรง การป้องกันมิให้สตรีถูกกระทาํรุนแรงจะทาํได้

อยา่งไร 
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ตารางทีY 6  ตารางแสดงขอ้มูลผลกระทบทีYผูห้ญิงไดรั้บตัcงแต่วนัทีY 1 มกราคม 2556 -31 ตุลาคม 2556 

1 วนัทีY 5 
มกราคม 25
56 

 18.20 น. เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่ม ขีYรถจกัรยานยนต์ผ่านถนนทางดา้นหลงัทีYตัcงของฐาน
ปฏิบัติการ กองร้อย อส. อ.ศรีสาคร บา้นซากอ หมู่ 1 ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จากนัcนไดใ้ชปื้น
สงครามกราดยิงเขา้ใส่ฐานปฏิบัติการ กองร้อย อส.อ.ศรีสาคร กระสุนถูก น.ส.อญัชลี เหล่า
จนัทร์ อาย ุ23 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 96 หมู่ 7 ต.หนองบวังาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ ภรรยาของ 
อส.นายหนึYง เสียชีวติในจุดเกิดเหตุ 1  

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
1 คน 

2 วนัพธุทีY 9 
ม.ค.2556 

เหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนกราดยิงเขา้ไปในร้านน้องนัดคาราโอเกะ และจุดชนวนระเบิด
มอเตอร์ไซคบ์อมบที์Yหนา้ร้านอาหารแพนดา้ซึY งอยูฝั่Yงตรง ขา้ม ยา่นหมู่ 7 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.
นราธิวาส ในช่วงคํYาวนัเดียวกนันัcน สรุปรายชืYอผูบ้าดเจ็บอยา่งเป็นทางการดงันีc     1) น.ส.ทิพย์
สุดา สจัวรรณ์ อาย ุ15    2) น.ส.เพชรมณี จนัทบุรี อาย ุ26 ปี    3) น.ส.สาํราญ ทองใบ อาย ุ34 ปี 
ทัcงสามไดรั้บบาดเจ็บจากเหตุยิงเขา้ไปในร้านคาราโอเกะ        4) ด.ช.ซูฮรัมนั เจ๊ะโซ๊ะ อาย ุ14 
ปี    5) ด.ช.มูฮมัหมดัคอยรี ดือเระ อาย ุ12 ปี ทัcงสองไดรั้บบาดเจ็บจากเหตุมอเตอร์ไซคบ์อมบ ์

ผูห้ญิง
บาดเจ็บ 
2 คน  

3 วนัเสาร์ที* 5 

ม.ค.2556 

เวลา 18.20 น. คนร้าย 2 คนมีรถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะ ใชอ้าวธุปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิง 
น.ส.นิปาดยัยะห์ อาแว อาย ุ19 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 32 บา้นคลองหงษ ์หมู่ 3 ต.ตะมะยงู อ.ศรีสาคร จ.
นราธิวาส ไดรั้บบาดเจ็บ เหตุเกิดบนถนนสายรือเสาะ-ศรีสาคร ทอ้งทีYบา้นยาแลเบาะหมู่ 5 ต.รือ
เสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ขณะทีY น.ส.นิปาดยัยะห์ กาํลงัขีYรถจกัรยานยนต์จากเขตเทศบาล
ตาํบลรือเสาะกลบับา้น  

ผูห้ญิง
บาดเจ็บ 
1 คน 

4 วนัศุกร์ที* 4 

ม.ค.2556 

 เวลา 21.20 น. คนร้ายไม่ทราบจาํนวนใชอ้าวธุปืนพกไม่ทราบขนาดยิง นางศิริพร น้อยปานะ 
อาย ุ33 ปี อยู่บา้นเลขทีY 78 บา้นสันติสุข หมู่ 6 ต.เกาะสะทอ้น อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ไดรั้บ
บาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดบนถนนในหมู่บา้นชุมบก หมู่ 9 ต.เกาะสะทอ้น อ.ตากใบ ขณะทีYนาง
ศิริพรกาํลงัขีYรถจกัรยานยนตก์ลบับา้น  

ผูห้ญิง
บาดเจ็บ 
1 คน 

5 17 ม.ค.
2556 

เมืYอเวลา 00.05 น. นายยโูซ๊ะ อาแว อาย ุ58 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 47/1 หมู่ 2 ต.ตาเซะ ถูกกระสุนปืน
บริเวณแขนซ้าย และ น.ส.ซัซวาณีย ์อาแว อายุ 28 ปี ลูกสาว ถูกกระสุนบริเวณใบหน้าไดรั้บ
บาดเจ็บ แพทยก์าํลงัให้การช่วยเหลือยูใ่นห้องฉุกเฉินจากการสอบสวนเบืcองตน้ทราบว่า ก่อน

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
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เกิดเหตุนายยโูซ๊ะ อาแว เป็นผูใ้หญ่บา้น หมู่ 2 ต.ตาเซะ ไดข้บัขีY จยย.กลบัจากการตรวจเวรยามทีY 
ร.ร.บา้นเบญญา ขณะขีY จยย.เดินทางกลบัมาถึงหนา้บา้น คนร้ายไม่ทราบจาํนวนทีYดกัซุ่ม ไดใ้ช้
อาวธุปืนสงคราม ยงิใส่ กระสุนถูกนายยโูซ๊ะจนลม้ลง ขณะเดียวก ัน.ส.ซซัวาณีย ์ทีYกาํลงัพกัผ่อน
อยูใ่นบา้นไดย้นิเสียงอาวธุปืนจึงไดว้ิYงออกมาดู คนร้ายจึงไดใ้ชอ้าวธุปืนยิงใส่จนถูกกระสุนปืน
ไดรั้บบาดเจ็บไปอีกราย หลงัก่อเหตุคนร้ายไดอ้าศยัความมืดหลบหนีไป ส่วนสาเหตุคาดวา่เป็น
ฝีมือพวกก่อความไม่สงบพยายามสร้างสถานการณ์ 

1 คน 

6 29 มกราคม 
2556     

เวลา 17.15 น.คนร้ายไม่ทราบจาํนวนซุ่มอยูใ่นสวนมงัคุดริมถนนเลียบทางรถไฟสายโต๊ะเด็ง-สุ
ไหงปาดี บา้นไอบาตู หมู่ 4 ต.โตะ๊เด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส และใชอ้าวธุปืนสงครามเอ็ม 16 
ยงิ นายดนยั ผดุผอ่ง อาย ุ51 ปี นกัการของโรงเรียนบา้นโตะ๊เด็ง และ นางสุภาวดี ผดุผอ่ง อาย ุ50 
ปี นกัการของสถานีอนามยัโต๊ะเด็ง จนเสียชีวิต โดยทัcงคู่เป็นสามีภรรยากนั อยูบ่า้นเลขทีY 95/15 
บา้นโต๊ะเด็ง หมู่ 1 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี เหตุเกิดขณะทีYนายดนยัขีYรถจกัรยานยนตโ์ดยมีนาง
สุภาวดีนัYงซอ้นทา้ย กลบัจากซืcอของในตลาดเทศบาตาํบลปะลุรู อ.สุไหงปาดี กาํลงัมุ่งหนา้กลบั
บา้น โดยหลงัก่อเหตุ คนร้ายไดชิ้งอาวธุปืนพกขนาด 9 มม.ของผูต้ายหลบหนีไปดว้ยทัcงนีc  จาก
การตรวจสถานทีYเกิดเหตุของเจา้หนา้ทีYตาํรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง พบปลอกกระสุนปืนเอ็ม 
16 มากถึง 23 ปลอก เบืcองตน้ตาํรวจสนันิษฐานวา่เป็นการกระทาํของกลุ่มก่อความไม่สงบ 

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
1 คน 

7 วนัทีY 31 
ม.ค.2556 

เมืYอเวลา 06.30 น. ผูสื้Yอข่าว ข่าวสด รายงานวา่ พ.ต.อ.ประวติร ช่อเส้ง ผกก.สภ.สะบา้ยอ้ย ไดรั้บ
แจง้เกิดเหตุคนร้ายใชอ้าวธุปืนยงิประชาชนทีYกาํลงัไปกรีดยางพาราไดรั้บบาดเจ็บ เหตุเกิดทีYหนา้
โรงเรียนศาสสันติธรรม บา้นกะเซะ หมู่ทีY 1 ต.บา้นโหนด อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา จึงนาํกาํลงั
ทหารและประสานกาํลงัเจา้หน้าทีYทหาร ฉก.สงขลา เขา้ไปตรวจสอบ โดยผูไ้ดรั้บบาดเจ็บมี
จาํนวน 2 ราย ไดถู้กนาํตวัส่งโรงพยาบาลโคกโพธิi  จ.ปัตตานี ไปก่อนแลว้ คือ 1.นายประเสริฐ 
ทองอ่อน อายุ 42 ปี และ 2.นางละมยั ทองอ่อน อายุ 42 ปี ทัc งสองเป็นสามีภรรยากัน อยู่
บา้นเลขทีY 98/3 บา้นปุหรน หมู่ทีY 4 ต.ชา้งให้ตก อ.โคกโพธิi  จ.ปัตตานี   จากการสอบสวนทราบ
วา่ ก่อนเกิดเหตุ นายประเสริฐและนางละมยั กาํลงัขบัขีYรถจกัรยานยนต ์จากบา้นพกัในพืcนทีY ต.
ชา้งให้ตก อ.โคกโพธิi  จ.ปัตตานี เพืYอไปกรีดยางพาราในสวนยางพารา ซึY งอยู่ในพืcนทีY ต.บา้น
โหนด อ.สะบา้ยอ้ย จ.สงขลา เมืYอขบัรถจกัรยานยนตม์าถึงจุดเกิดเหตุ ไดมี้คนร้าย จาํนวน 6 คน 
ขบัขีYรถจกัรยานยนต์ จาํนวน 3 คนั เป็นยานพาหนะ ขบัตามหลงัมาพร้อมใชอ้าวุธปืนพกไม่
ทราบขนาดยงิใส่ จนทาํให้ไดรั้บบาดเจ็บ แลว้คนร้ายทัcง 6 คน ก็ไดข้บัรถจกัรยานยนตห์ลบหนี
ไป 

ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 

8 วนัทีY 1 กพ.
2556 

เมืYอเวลา 17.10 น. เกิดเหตุคนร้ายใชอ้าวุธปืนสงครามกราดยิงชาวบา้นรับจา้งทาํนา บนถนน
ชนบท ทางเขา้ อบต.บาโลย ห่างจากถนนทางหลวงสาย42 นราธิวาส-ปัตตานี ประมาณ 60 เมตร 
ทีY ม.2 บา้นบาโลย ต.บาโลย อ.ยะหริY ง พบปลอกกระสุนปืนเกลืYอนกลาดบนถนน เป็นปลอก
กระสุนปืนอากา้ 18 ปลอก ,ปลอกอาวุธปืนสัcน 11 มม. และ 9 มม.รวม 12 ปลอก และพบ
ผูเ้สียชีวิตนอนคว ํYาจมกองเลือดกลางถนน ทราบชืYอว่านายเสน่ห์ ขุนเณร อายุ28 ปี เป็นคน
สิงห์บุรี มีบาดแผลถูกยงิดว้ยอาวธุปืนอากา้เขา้ศีรษะ 1 นดั นอกจากนัcนยงัมีผูบ้าดเจ็บจาํนวนมาก 
รถทีYบรรทุกคนถูกยิงไดเ้ร่งเครืYองหนี พร้อมนาํตวัส่งคนถูกยิงโรงพยาบาลอาํเภอยะหริYง และ
เสียชีวติระหวา่งทางอีก 1 คน ทราบชืYอวา่ นายเอกรินทร์ หอมเชย อาย ุ26 ปี เป็น ชาว .จ.สิงห์บุรี

ผูห้ญิง
บาดเจ็บ 
2 คน 



42 

 

จากนัcนเจา้หน้าทีYไปตรวจสอบทีYโรงพยาบาล พบรถยนต์กระบะโตโยตา้สีขาว กระบะหลงัมี
ผา้ใบคลุม ทะเบียน ป -0515 ปัตตานี ของสาํนกังานเกษตรจงัหวดัปัตตานี สภาพกระจกถูกรอย
กระสุนปืนแตกทุกด้าน ส่วนภายในกระบะหลัง มีอุปกรณ์ เสืc อผา้รองเท้า และกองเลือด
นอกจากนัcนมีผูบ้าดเจ็บ 10 คน ประกอบดว้ยนายณรงค ์ปลีแยม้ 26 ปี นายถนอม ขาํเครือ อาย ุ25 
ปี ทัcงสองถูกยิงบริเวณลาํตวัอาการสาหัสนาํส่งต่อโรงพยาบาลปัตตานี ส่วนอีก 8 คน นายสุริยา 
ปลีแยม้ อาย ุ23 ปี, นายจรัญ กนัภยักนัภยั อาย ุ23 ปี, นายจกัรกฤษ อํYาจนั อาย ุ26 ปี,นายประเสรฺฐ ์
วงศส์นอง อาย ุ25 ปี, นางสาวยพิุน คงเดิน อาย ุ26 ปี,นายศุภาการ โชยกุมภาอาย ุ24 ปี ,นายนุรุต
ติ กนัภยัอาย ุ28 ปี และนางสาวยพุา กนัภยั อาย ุ27 ปี ก่อนเกิดเหตุทราบว่า ขณะทีYผูต้ายและ
ผูเ้สียหาย จาํนวน 19 คน นัYงรถยนตก์ระบะของสาํนกังานเกษตรจงัหวดัปัตตานี จาํนวน 1 คนั
ออกจากพืcนทีY ม.3 ต.บาโลย เพืYอกลบัทีYพกัวดัปิยามุมงั อ.ยะหริY ง ตามปกติ เมืYอถึงทีYเกิดเหตุมี
คนร้าย 4 คน ใชผ้า้สีดาํปิดหนา้และศรีษะ ใชร้ถจกัรยานยนต ์2 คนัเป็นพาหนะ ติดตามมาตลอด
ทาง พอใกลถ้นนทางหลวง คนร้ายทีYซ้อนทา้ยทัcง 2 คนัใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่คนทีYนัYงท้าย
กระบะ ทาํให้มีผูเ้สียชีวิตตกรถตาย 1 และตาย และบาดเจ็บ ขณะทีYรถเมืYอถูกยิงไดเ้ร่งเครืYอง
หลบหนี คนร้ายไปโรงพยาบาล และบาดเจ็บ  

9 วนัทีY 4 
กมุภาพนัธ์ 
2556 

เมืYอเวลา 17.00 น. เกิดเหตุคนร้าย 4-6 คน ขบัรถยนต์กระบะยีYห้อโตโยตา้ รุ่นวีโกต้อนครึY ง สี
บรอนซ์เงิน ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนเป็นพาหนะ ใชอ้าวธุปืนสงคราม ยิงรถยนตก์ระบะของ
นายพิศาล อาแว นายอาํเภอมายอ ขณะเดินทางจาก อ.มายอ มุ่งหนา้ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เป็นเหตุ
ให้รถยนตก์ระบะไดรั้บความเสียหาย และกระสุนพลาดไปถูกราษฎร ทาํให้ น.ส.ดารุณี บาเอะ 
อาย ุ16 ปี ถูกกระสุนเฉีYยวบริเวณเข่าซา้ย ไดรั้บบาดเจ็บเลก็นอ้ย เหตุเกิดบนถนนสาย 4061 บา้น
จาแบปะ หมู่ทีY 4 ต.ระแวง้ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 

10 วนัทีY 5 
กมุภาพนัธ์ 
2556 

 เมืYอเวลา 00.50 น. ร.ต.ต.อนุรักษ ์นิYงสระ ร้อยเวร สภ.กรงปินงั จ.ยะลา พร้อมดว้ยกาํลงัเจา้หนา้ทีY
ทหาร ตาํรวจ ไดเ้ขา้ตรวจสอบทีYเกิดเหตุ จุดรับซืcอผลไมบ้ริเวณ 3 แยกทางเขา้สถานีตาํรวจภูธร
กรงปินงั จ.ยะลา ถนนสาย 410 (ยะลา-กรงปินงั) หมู่ 7 ต.กรงปินงั อ.กรงปินงั จ.ยะลา หลงักลุ่ม
คนร้าย 7 คน ใชอ้าวธุปืนยิงพ่อคา้รับซืcอผลไม ้เสียชีวิตรวม 4 รายทัcงนีc  ทีYเกิดเหตุ เจา้หนา้ทีYพบ
ร่าง ผูเ้สียชีวติ 4 ราย ทราบชืYอ คือ นายถาวร สุวรรณโชติ อาย ุ35 ปี เถา้แก่รับซืcอผลไม ้นางทศัภา 
ทุมพร อาย ุ25 ปี ภรรยานายถาวร นายสุทศัน์ สมรูป อาย ุ37 ปี และนายสมชาย รืYนรมย ์อาย ุ30 
ปี โดยทัcงหมด มีภูมิลาํเนาอยูที่Y จ.ระยอง สภาพศพทัcง 4 ราย ถูกคนร้ายมดัมือไขวห้ลงัแลว้จ่อยิง
จนเสียชีวิตจากการสอบสวนทราบวา่ ขณะทีYราษฎรทัcง 4 ราย กาํลงันัYงรับประทานอาหารอยู่
ภายในร้านของตนเอง ไดมี้คนร้าย จาํนวน 6-7 คน แต่งกายชุดดาํ ขบัรถยนตก์ระบะมาจอดทีY
บริเวณ 3 แยก ทางเขา้ อ.กรงปินัง ซึY งอยู่ห่างจาก สภ.กรงปินัง ประมาณ 300 เมตร จากนัcน 
คนร้ายไดเ้ดินออ้มมายงัร้านดงักล่าวทางดา้นหลงั แลว้จบัผูเ้สียชีวิต ทัcง 4 ราย มดัมือไพล่หลงั
ก่อนทีYจะจ่อยงิจนเสียชีวติ แลว้คนร้ายทัcงหมดหลบหนีไป  

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
1 คน 

11 วนัทีY 13 
ก.พ.2556 

เวลาประมาณ ๑๓.๔๐ น.ขณะทีYนายทองแดง ถาบุญมี อายุ ๕๔ ปี อยู่บา้นเลขทีY ๑๕/๒๑ ถนน
ปากนํc า ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี และภรรยาชืYอ นางจอน โคตรกูล อาย ุ๕๘ ปี เปิดแผงลอย
ขายส้มตาํบริเวณถนนปากนํc า ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ไดมี้คนร้ายไม่ทราบชืYอ จาํนวน ๒ 
คน ขบัขีYรถ จยย.ไม่ทราบยีYหอ้และทะเบียน ขบัมาจอดบริเวณหนา้ร้าน คนร้ายไดใ้ชอ้าวธุปืนพก

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 
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ไม่ทราบชนิดและขนาด ยงิใส่บุคคลทัcงสอง จาํนวน ๓ นดั กระสุนถูกนายทองแดง บริเวณลาํคอ
ดา้นขวาและบริเวณชายโครงดา้นซา้ย ไดรั้บบาดเจ็บ และกระสุนถูกบริเวณลาํคอนางจอน ไดรั้บ
บาดเจ็บ ถูกนําตวัส่ง รพ.ปัตตานี หลงัก่อเหตุคนร้ายได้ขบัรถ จยย.หลบหนีมุ่งหน้าเขา้เมือง
ปัตตานีเหตุเ กิด แผงลอยขายส้มตําบริเวณถนนปากนํc า  ต.สะบารัง อ.เ มือง จ.ปัตตานี 
สาเหตุ อยูร่ะหวา่งสืบสวนสอบสวน 

12 วนัอาทิตยที์Y 
17 ก.พ.
2556 

 สถานการณ์ใน จ.ปัตตานี ยงัคงปัYนป่วนและเกิดเหตุรุนแรงขึcนอยา่งต่อเนืYอง โดยเมืYอช่วงก่อน
เทีYยงของ คนร้ายไม่ทราบจาํนวนไดล้อบวางระเบิดบริเวณหนา้ร้านอาหารใกลก้บัร้านบิ�กเบ็น
คอฟฟีY แอนดเ์รสเตอรอง ตัcงอยูริ่มวงเวยีนหอนาฬิกา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี       แรงระเบิด
ทาํใหอ้าสารักษาดินแดน (อส.) ประจาํ อ.เมืองปัตตานี เสียชีวิต 3 นาย และยงัมีประชาชนไดรั้บ
บาดเจ็บอีก 9 ราย 

   รายชืYอผูเ้สียชีวติและไดรั้บบาดเจ็บประกอบดว้ย  
          1) อส.วโิรจน์ จนัทรศิริ เสียชีวติในทีYเกิดเหต ุ
          2) อส.ดือเร๊ะ ยงัไม่ทราบสนามสกลุ ไดรั้บบาดเจ็บสาหสั เจา้หนา้ทีYนาํส่งโรงพยาบาล
ปัตตานี และไปเสียชีวติทีYโรงพยาบาล 
          3) อส.อิทธิพล อาเซ ไดรั้บบาดเจ็บสาหสั และไปเสียชีวติทีYโรงพยาบาลเช่นกนั  
          4) นายอิบรอฮิม โตะ๊ซาตู ไดรั้บบาดเจ็บ  
          5) นางกิYงกาญจน์ มหาวรรณ ไดรั้บบาดเจ็บ 
          6) นายวสนัต ์จนับุญทา ไดรั้บบาดเจบ็  
          7) นายสมศกัดิi  แกว้มณี ไดรั้บบาดเจบ็  
          8) ด.ช.อาํนาจ แซ่วา ไดรั้บบาดเจ็บ  
          9) นายคฐาศกัดิi  สินสนอง ไดรั้บบาดเจบ็  
          10) นางดารุณี เสมียนมงคล ไดรั้บบาดเจบ็  
          11) นายสุกิด ยโูซ๊ะ ไดรั้บบาดเจ็บ  
          12) น.ส.โตะ๊กียะ เปาะจิ ไดรั้บบาดเจ็บ 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
3 คน 

13 23 
กมุภาพนัธ์ 
2556 

เมืYอเวลา 16.50 เหตุยิงกนับนถนนสาย 42 ปัตตานี -หาดใหญ่ ม.1 บา้นดอนรัก ต.ดอนรัก อ.
หนองจิก จ.ปัตตานี พบผูบ้าดเจ็บ 2 คน เจา้หนา้ทีYเร่งช่วยเหลือนาํตวัทัcง 2 คน ส่งโรงพยาบาล
ปัตตานี ทราบชืYอคือ นายหาญ ราชเจริญ อาย ุ52 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 2/6 ถนนอาเนาะ ต.อาเนาะรู 
เขตเทศบาลเมืองปัตตานี และนางสุพรรณี วาดแกว้ อาย ุ41 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 13 หมู่ 4 ต.บางเขา 
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  ตรวจสอบทีYเกิดเหตุพบรถจกัรยานยนต์พ่วงขา้งของผูบ้าดเจ็บจอดอยู่
กลางถนน จากการสอบสวนทราบวา่ นายหาญ มีอาชีพรับจา้งขีYรถจกัรยานยนตพ์ว่งขา้งส่งแม่คา้
ตามบา้น ก่อนเกิดเหตุไดรั้บนางสุพรรณี แม่คา้ในตลาดนดัเมืองปัตตานี เพืYอนาํไปส่งทีYบา้นใน 
อ.หนองจิก และได้บรรทุกสินค้ามาเต็มคัน เมืYอมาถึงทีY เ กิดเหตุได้มีคนร้าย 2 คน ขีY
รถจกัรยานยนตม์าประกบ จากนัcนคนร้ายทีYนัYงซอ้นทา้ยไดใ้ชอ้าวธุปืนยิงใส่ 3 นดั กระสุนถูกทัcง
สองคนไดรั้บบาดเจ็บ ระหวา่งนัcนเองรถจกัรยานยนตข์องคนร้ายไดม้าเกีYยวกบัรถของผูบ้าดเจ็บ 
ทาํให้รถจกัรยานยนตข์องคนร้ายเสียหลกัลม้ลง แต่คนร้ายรีบลุกขึcนขีYรถจกัรยานยนตห์ลบหนี

ผูห่ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 
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ไปอยา่งรวดเร็ว โดยทิcงหลกัฐานเป็นรองเทา้แตะ 1 ขา้ง และแผน่ป้ายทะเบียนรถทีYตกหล่นอยูใ่น
ทีYเกิดเหตุ ซึY งเจา้หน้าทีYเชืYอว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มแนวร่วมผูก่้อความไม่สงบใน
พืcนทีY 

14 1 มี.ค 2556 เหตุเกิดก่อนเวลา 06.00 น.วนันีc บริเวณทางเข้าตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส ถนนภูผา
ภกัดี  พบวา่คนร้ายไดป้ระกอบระเบิดแสวงเครืYองใส่ไวใ้นกล่องเหล็ก หนกั 5 ก.ก.แลว้นาํไปซุก
ไวใ้นช่องสาํหรับใส่หมวกกนัน็อค จากนัcนมีชายวยัรุ่น 1 คน ขีYเขา้ไปจอดทา้ยรถยนตก์ระบะของ
ทหารชุดเฉพาะกิจ นราธิวาส 32 ซึY งเป็นรถตดัสัญญาณ และเมืYอคนร้ายเดินหายเขา้ไปภายใน
ตลาดประมาณ 5 นาที จึงเกิดระเบิดขึcน ทาํให้เจา้หนา้ทีYทหาร และ ชาวบา้นทีYเดินทางมาจบัจ่าย
สินคา้ภายในตลาดไดรั้บบาดเจ็บ 6 คน  ประกอบดว้ย นายสมปอง วุน่พ่วน อาย ุ66 ปี , นางหทยั
ชนก แซ่งํYา อาย ุ39 ปี , นางอาํพร พลานุพฒัน์ อาย ุ60 ปี , นางจนัทว ีแซ่เล่า อาย ุ42 ปี , นางจิตรา 
อโณทยั อาย ุ50 ปี และ พลทหารเจษฎา เดชพละ อาย ุ23 ปี นอกจากนีc  ยงัมี รถ จยย.ของชาวบา้น
ไดรั้บความเสียหายอีก 6 คนั รถยนตก์ระบะโตโยตา้ ทะเบียน บฉ-190 นราธิวาส  ซึY งเป็นรถตดั
สัญญาณของทหาร และ รถกระบะอีซูซุ ทะเบียน บจ-4258 นราธิวาส ถูกสะเก็ดระเบิดไดรั้บ
ความเสียหายส่วนสาเหตุ เจา้หนา้ทีYเชืYอวา่เป็นการสร้างสถานการณ์ร้ายของกลุ่มผูไ้ม่หวงัดี  

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
4 คน 

15 2 มีนาคม 
2556 

 เมืYอเวลา 14.25 น. เกิดเหตุระเบิดขึcนทีYถนนเลขะกุล เชืYอมต่อถนนเลียบแม่นํc าบริเวณทางโคง้
สวนศรีเมือง อ.เมือง จ.ยะลา มีเจา้หนา้ทีYทหารไดรั้บบาดเจ็บหลายนาย เมืYอมาถึงทีYเกิดเหตุ ตรง
บริเวณทางโคง้ เจา้หน้าทีYพบรถยนตข์องเจา้หน้าทีYทหาร สภาพเสียหายจากแรงระเบิดบริเวณ
กระจกดา้นหนา้ ประตูดา้นขา้งฝัYงซา้ย ลอ้และฝาทา้ย ส่วนผูบ้าดเจ็บซึYงเป็นเจา้หนา้ทีYทหารพราน
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานทีY 33 ไดถู้กนาํตวัส่งโรงพยาบาลยะลาอยา่งเร่งด่วน โดยมีผูท้น
พิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตทีYโรงพยาบาล 2 นาย และบาดเจ็บอีก 7 นาย นอกจากนีc  ยงัมี
ชาวบา้นบาดเจ็บ 4 ราย 
 จากการสอบสวนทราบวา่ ขณะทีYเจา้หนา้ทีYทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน 33 กลบัจาก
การตัcงด่านตรวจ และกาํลงัขบัรถยนตจ์ะกลบัฐานปฏิบติัการทีYถนนสาย 418 เมืYอมาถึงทีYเกิดเหตุ 
คนร้ายซึYงไดน้าํรถจกัรยานยนตม์าจอดไวริ้มทางก่อนแลว้ ไดก้ดระเบิดขึcนทนัที ทาํให้เจา้หนา้ทีY
ทหาร และชาวบา้นไดรั้บบาดเจ็บ และเสียชีวิตดงักล่าว รายชืYอทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารพรานทีY 33 ทีYเสียชีวติ และบาดเจ็บ  
1.อส.ทพ.ทนงศกัดิi  ลือชา อาย ุ30 ปี (เสียชีวติ) 
2.อส.ทพ.สุชาติ จนัติ�บ อาย ุ35 ปี (เสียชีวติ) 
3.อส.ทพ.สมศกัดิi  ตาหอม อาย ุ27 ปี (บาดเจ็บ) 
4.อส.ทพ.สิทธิเดช คาํหลา้ อาย ุ27 ปี (บาดเจบ็) 
5.อส.ทพ.พิทกัษ ์สุธานนาํทิพย ์อาย ุ30 ปี (บาดเจบ็) 
6.อส.ทพ.ธานี ไชยวิฑูรย ์อาย ุ55 ปี (บาดเจบ็) 
7.อส.ทพ.บญัชา บวัผดั อาย ุ30 ปี (บาดเจ็บ) 
8.(ยงัไม่ทราบชืYอ) (บาดเจบ็) 
9.(ยงัไม่ทราบชืYอ) (บาดเจบ็) 
รายชืYอชาวบา้นทีYไดรั้บบาดเจบ็  

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
4 คน 



45 

 

1.นางนูรีหะสา มามุ อาย ุ45 ปี 
2.นางมะริยา วานิ อาย ุ54 ปี 
3.น.ส.รอซีหมะ๊ ลือแบซา อาย ุ37 ปี 
4.น.ส.หมีจู เมอแล อาย ุ24 ปี  

16 5 มีนาคม 
2556 

เหตุเกิดระเบิดและมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บทีYร้านทองซังเตง้ 2 เลขทีY 2 ถนนรถไฟ เขตเทศบาลนคร
ยะลา เป็นร้านทองตัcงอยู่บริเวณสามแยกหัวมุมถนนรถไฟกบัถนนสิโรรส หน้าตลาดสดการ
รถไฟ พบตูก้ระจกแสดงทองรูปพรรณบริเวณหวัมุมตูแ้ตก ทองรูปพรรณทีYวางไวก้ระจดักระจาย 
ท่อนํc าพีวีซี.สีฟ้า ตะปูสะเก็ดระเบิดและชิcนส่วนอิเล็กทรอนิกส์กระจดักระจาย มีผูบ้าดเจ็บเป็น
พนกังานขายของร้านทราบชืYอ นางพิมพา ผอมขาวช่วง อาย ุ54 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 46ถนนบาํรุงชู 
ซอย 4 เขตเทศบาลนครยะลา ถูกเศษกระจกบาดตามใบหน้า ถูกนาํส่ง รพ.ศูนยย์ะลา แลว้จาก
สอบสวนนายสมศักดิi  พงษ์พนัธ์ไพศาล อายุ 53ปี เจ้าของร้านทราบว่า ก่อนเกิดเหตุขณะทีY
พนกังานขายจาํนวน 8 คน กาํลงัอยูภ่ายในร้าน จู่ ๆ มีวยัรุ่นผูห้นึY งไม่ทนัสังเกตการแต่งกายเดิน
เขา้มาจากหัวมุมร้านแลว้วาง วตัถุชนิดหนึYงไวบ้นตูก้ระจกแลว้วิYงออกไป เมือเห็นเป็นท่อนํc ามี
สายไฟฟ้าเชืYอมอยู่ รู้ว่าเป็นระเบิดจึงได้ก้มหลบหลงัตู ้แลว้เกิดระเบิดขึcน ทาํให้กระจกแตก
กระจาย หลงัจากนัcนวยัรุ่นคนเดิมไดว้ิYงเขา้มาลว้งเอาทองรูปพรรณซึYงคาดวา่จะเป็นสร้อยคอมือ
ประมาณ 15 บาท มูลค่า 3 แสนกวา่บาท วิYงออกไปขึcนซอ้นทา้ยรถ จยย.ทีYเพืYอนอีกคนติดเครืYอง
รออยูข่บัไปทางสีYแยกโคลีเซีYยมอยา่งรวดเร็ว  

ผห้ญิง
บาดเจ็บ 
1 คน 

17 10มี.ค56 เมืYอเวลา 11.30 น.วนันีc ร.ต.ท.มูฮาํหมดั หมดัหวงั พนักงานสอบสวน  สภ.มายอ จ.ปัตตานี รับ
แจง้เกิดเหตุยงิกนัมีเสียชีวติ บนถนนทางหลวงสาย 42 นราธิวาส-ปัตตานี หมู่ 4 บา้นราวอ ต.กระ
หวะ อ.มายอ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.กองอรรถ สุวรรณขํา ผกก.สภ.มา
ยอ  เจา้หนา้ทีYพิสูจน์หลกัฐาน และกาํลงัตาํรวจ ทีYเกิดเหตุ  พบผูเ้สียชีวิตนอนจมกองเลือดบน
ถนน ทราบชืYอว่า นางนิภาพร พรหมเพ็ชร อายุ 51 ปี  ทีYอยู่บา้นพกั สํานักงานตาํรวจตระเวน
ชายแดนทีY 444 ต.โตะ๊ตีเต อ.ยะหริYง จ.ปัตตานี มีบาดแผลถูกยิงดว้ยอาวธุ .38 เขา้ศีรษะ ทะลุเบา้
ตาซา้ย   1 นดั และซีYโครงขา้งขวา 1 นดั ก่อนเกิดเหตุผูต้าย ไดขี้Yรถ จยย. กลบัมาจากซืcอกบัขา้วทีY
ตลาดนดัปาลสั เพียงคนเดียว พอมาถึงระหวา่งทางก่อนถึง บา้นพกัประมาณ  1 กม. มีคนร้าย 2 
คน ขีYรถ จยย.ตามประกบ คนร้ายซ้อนท้าย ใช้อาวุธปืนยิงใส่ 3 นัด  เสียชีวิตดังกล่าว แลว้
หลบหนีไป ส่วนสาเหตุเชืYอวา่เป็นการสร้างสถานการณ์ใต ้

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
1 คน 

18 13 มีนาคม 
2556  

เวลา 19.30 น.คนร้ายไม่ทราบจาํนวนมีรถกระบะสีดาํ ไม่ทราบยีYห้อและหมายเลขทะเบียนเป็น
พาหนะ ใชอ้าวธุปืนเอม็ 16 ยงิ นางนารี อินสุข อาย ุ50 ปี ภูมิลาํเนาอยูที่Yหมู่ 7 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.
สงขลา เสียชีวิตคาทีY และ ด.ต.นิยม ขลิบเงิน อาย ุ49 ปี ผูบ้งัคบัหมู่งานจราจร (ผบ.หมู่ จร.) สภ.
เทพา จ.สงขลา ไดรั้บบาดเจ็บสาหสั เหตุเกิดขณะทีY ด.ต.นิยม ขบัรถกระบะยีYห้ออีซูซุ รุ่นดีแม็กซ์ 
สีบรอนซ์เงิน ป้ายทะเบียนแดง อยูบ่นทางหลวงหมายเลข 4113 ทอ้งทีYบา้นดงัหมูเหนือ หมู่ 2 ต.
ท่าประดู่ อ.นาทวี  เบืcองตน้ตาํรวจยงัไม่สรุปสาเหตุการลอบยิง แต่ให้นํc าหนกัไปทีYความขดัแยง้
ส่วนตวั 

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
1 คน 

19 14 มีนาคม เวลา 20.10 น. คนร้าย 2 คนมีรถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะ ใชอ้าวธุปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิง ผูห้ญิง
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2556  นางวรรณดี แกว้ทอง อาย ุ48 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 9 บา้นนาม่วง หมู่ 4 ต.บา้นโหนด อ.สะบา้ยอ้ย จ.
สงขลา ขณะกาํลงัรดนํc าผกัอยู่หน้าบ้าน กระสุนเจาะเขา้ทีYบริเวณศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัส 
เบืcองตน้ตาํรวจยงัไม่สรุปสาเหตุการลอบยงิ 

บาดเจ็บ 
1 คน 

20 วนัทีY 21 
มี.ค. 2556 

เมืYอเวลา 13.40 น. พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิi วฒันชยั ผบก.ภ. จ.ปัตตานี รับรายงานเกิดเหตุระเบิด
ทีY หนา้ร้าน ขายเบเกอรีYและไอศกรีม เลขทีY 44 ถนนสุวรรณมงคล ต.อาเนาะรู ซึYงเป็นยา่นตลาด
นดัเปิดทา้ย ใจกลางเขตเทศบาลเมืองปัตตานี จึงพร้อมดว้ยกาํลงัตาํรวจทหาร และชุดเก็บกูแ้ละ
ทาํลายวตัถุระเบิด ตาํรวจพิสูจนห์ลกัฐานปัตตานี และนายประมขุ ลมูล ผวจ.ปัตตานี เดินทางไป
ตรวจสอบทีYเกิดเหต ุ
พบสะเก็ดระเบิดและชิcนส่วนยานพาหนะทีYถูกแรงระเบิดกระจดักระจายไปทัYวพืcนทีY พร้อมกนันีc
พบซากรถ จยย.บอมบ ์ ยีYหอ้ฮอนดา้เวฟ สีนํc าเงิน สภาพพงัยบัเยนิไม่มีชิcนดี ซากรถ จยย.ของ
ชาวบา้นถูกเพลิงไหมเ้สียหาย 12 คนั และรถยนตเ์สียหายอีก 3 คนั รวมทัcงร้านเบเกอรีY  สาํนกังาน
คุมประพฤติปัตตานี, สาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจปัตตานี และอาคารพาณิชยก็์ไดรั้บ
ความเสียหายจากอานุภาพของระเบิดอีก 10 กวา่หลงั 
ส่วนผูบ้าดเจ็บทีYถูกแรงระเบิดมีทัcงสิcน 12 ราย ประกอบดว้ย ด.ช.นิโซเฟีย นิสานิ อาย ุ8 ขวบ ซึYง
ปรากฏวา่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวติระหวา่งนาํส่งโรงพยาบาล นายอนนัต ์ เยีYยมคาํนวณ 
เจา้ของร้านเบเกอรีYทีYเกิดเหต,ุ นางรอกีเยาะ เหมาะสมาน, นางรอนา เหมาะสมาน, นายอนัวา เจ๊ะลี
, นางศุภรักษ ์กาลเมฆ, นายฉตัรชยั กมัลา, นายซาํซูดิง ตาเยะ๊, นางแวลีเมาะ เจะ๊เลาะ มารดา ด.ช.
นิโซเฟีย, ร.ต.ต.สุชาติ สมเอียด, นายอาหามะ เวาะเยาะ และนายอดิศร แวอีซอ โดยทุกคนมี
บาดแผลจากสะเก็ดระเบิดตามร่างกาย ล่าสุดอาการปลอดภยัแลว้ ยกเวน้นายอนนัต ์ เจา้ของ
ร้านเบเกอรีY  ทีYไดรั้บบาดเจ็บสาหสันอนรักษาตวัอยูใ่นหอ้งไอซีย ูจากการสอบสวนทราบวา่ ทีYเกิด
เหตเุป็นตลาดนดัเปิดทา้ย ซึYงมีพอ่คา้แม่คา้เริYมทยอยนาํสินคา้มาจาํหน่าย และมีคนมาเดินจบัจ่าย
ซืcอของเป็นจาํนวนมาก โดยก่อนเกิดเหตขุณะทีY ด.ช.นิโซเฟีย ผูต้าย กาํลงัยนืซืcอนํc าแขง็ทีYหนา้
ร้านเบเกอรีY และมีนายอนนัตอ์อกมาขายทีYหนา้ร้าน คนร้ายซึYงไดน้าํรถ จยย.ประกอบระเบิดแสวง
เครืYองหนกั 5 กก. มาจอดไวร้ะหวา่งร้านกบัสาํนกังานสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจปัตตานี ได้
จุดชนวนระเบิดดว้ยวทิยสืุYอสารเสียง 

ผูห้ญิง
บาดเจ็บ 
4 คน 

21 23 มี.ค.56 เมืYอเวลา 05.00 น. มีผูถู้กยิงเสียชีวิตภายในสวนยางพารา บ้านกูมาบูโง หมู่ 6 ต.บาตง จ.
นราธิวาส  จึงประสานชุดเจา้หนา้ทีYเขา้ตรวจสอบ พบศพนายอีสาเลาะ หะยมีุ อาย ุ54 ปี ชุดรักษา
ความปลอดภยัหมู่บา้น (ชรบ.) ต.บาตง อ.รือเสาะ ถูกกระสุนปืนเอ็ม 16 และปืนขนาด 9 มม. 
ตามลาํตวัหลายนัด ส่วนนางรอซีด๊ะ หะยีมุ อาย ุ50 ปี ภรรยา ถูกกระสุนปืนบริเวณตน้ขาทัcง 2 
ขา้งบาดเจ็บสาหัส ถูกส่งไปรักษาต่อทีYโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สอบสวนทราบว่า 
ก่อนเกิดเหตุ นายอีสาเลาะ หะยีมุ ขบัขีYรถจกัรยานยนต์ออกจากบา้น โดยมีภรรยานัYงซ้อนทา้ย 
เพืYอไปกรีดยางพารา เมืYอถึงทีYเกิดเหตุ คนร้ายไม่ทราบจาํนวน ซึY งแฝงตวัอยู่ในพงหญา้รกทึบ
ภายในสวน ใชปื้นยงิใส่ผูต้ายและภรรยา แลว้หลบหนีไป 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ

บาดเจ็บ 
1 คน 

22  วนัทีY 25 
มีนาคม 

เมืYอเวลา 10.50 น . พ.ต.อ.สุชาติ อศัวจินดารัตน์ ผกก.สภ.โคกโพธิi  จ.ปัตตานี ไดรั้บแจง้มีเหตุยิง
กนัมีผูเ้สียชีวิต เหตุเกิดบนถนนสายนาเกตุ-แม่กงั ม.7 ต.นาเกตุ จึงนาํกาํลงัไปทีYเกิดเหตุ พร้อม

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
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2556   ดว้ย พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิi วฒันชยั ผบก.ภ.จ.ปัตตานี ไปตรวจสอบ  ทีYเกิดเหตุเจา้หนา้ทีYพบ 
กล่องตอ้งสงสัยจึงประสานชุดเก็บกูว้ตัถุระเบิดเขา้มาตรวจสอบ โดยใชปื้นแรงดนันํc ายิงทาํลาย
ปรากฏวา่เป็นระเบิดปลอมโดยคนร้ายนาํขวดมาใส่ไวใ้นกล่อง ขณะทีYผูเ้สียชีวิตเจา้หนา้ทีYไดรี้บ
นาํส่ง รพ.โคกโพธิi  เพืYอชนัสูจน์พลิกศพ  ทราบชืYอ นางนุกูล ปานแดง อาย ุ33 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 
77/1 ม.1 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิi  ถูกยงิดว้ยอาวธุปืนขนาด 9 มม.เขา้ศีรษะและลาํตวั ในทีYเกิดเหตุ
พบรถ จยย.ยีYห้อซูซูกิ ทะเบียน กลย 86 ปัตตานี ขณะทีYผูต้ายขบัขีYรถ จยย.บรรทุกขีcยางมาจาก
สวนเพืYอเดินทางกลบับา้นพกั มาถึงทีYเกิดเหตุซึY งเป็นเส้นทางเปลีYยวไดมี้คนร้าย 2 คนขบัขีYรถ 
จยย.ตามประกบยงิจนไดรั้บบาดเจ็บ แต่ผูต้ายยงัแขง็ใจเร่งเครืYองหลบหนี คนร้ายจึงไล่ยิงอีกครัc ง
จนเสียชีวติ ก่อนจะเร่งเครืYองหลบหนีไป เจา้หนา้ทีYเชืYอเป็นการสร้างสถานการณ์ 

1 คน 

23 2 เมษายน 
2556 

วนัเดียวกนั เมืYอเวลา 18.20 น. เกิดเหตุคนร้ายใชอ้าวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาด ยิงราษฎร
เสียชีวติ 1 ราย คือนายดือราแม กาจะลากี อาย ุ53 ปี และไดรั้บบาดเจ็บ 1 ราย คือ นางแลหม๊ะ กา
จะลากี อาย ุ51 ปี เหตุเกิดทีYบา้นตน้มะขาม หมู่ทีY 4 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ขณะเกิดเหตุ
นายดือราแมฯ ขับรถยนต์เก๋งโดยมีนางแลหม๊ะฯ ภรรยานัYงมาด้วย กลับจากทาธุระทีYบ้าน
ตน้มะขาม หมู่ทีY 4 ต.เมาะมาว ีอ.ยะรัง จ.ยะลา เพืYอทีYจะกลบับา้นทีY ต.กอลา อ.ยะรัง  

ผูห้ญิง
บาดเจ็บ 
1 คน 

24 วนัทีY 7 
เมษายน 
2556 

เวลาประมาณ 18.45 น.(โรงแรมเทพพิมาน),19.00 น.(โรงแรมยะลาแกรนพาเลช),19.15 น.
(โรงแรมเซเวน่อิน),19.20 น.โรงแรมโคล่า)เหตุระเบิด 
สถานทีYc เกิดเหต ุจุดทีY1.หนา้โรงแรมเทพพิมาน ถ.ศรีบาํรุง ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา , จุดทีY2.หนา้
โรงแรมแกรนพาเลช ถ.เฉลิมชยั ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา , จุดทีY3.หนา้โรงแรมเซเวน่อิน ถ.คช
เสนีย ์ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา , จุดทีY4.หนา้โรงแรมโคล่า ถ.คชเสนีย ์ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
รายละเอียดเหตุการณ์ ไดมี้คนร้ายลอบวางระเบิดเขตเทศบาลนครยะลา 4 จุด จากการตรวจสอบ
ทราบวา่ จุดทีY 1-3 มีคนร้ายนาํกล่องเหลก็บรรจุวตัถุระเบิดมาวางไว ้แลว้จุดชนวนดว้ย
โทรศพัทมื์อถือ เมืYอเกิดระเบิดแลว้คนร้ายไดห้ลบหนีไป ส่วนจุดทีY 4 คนร้ายไดน้าํรถ จยย.ทีY
บรรจุวตัถุระเบิดไวแ้ลว้ ไปจอดไวบ้ริเวณชัcนล่างของโรงแรมปะปนกบัรถ จยย.อืYนๆแลว้
จุดชนวนระเบิด เป็นเหตุใหเ้กิดระเบิด ทาํใหมี้ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ 4 ราย และทรัพยไ์ดรั้บความ
เสียหาย หลงัก่อเหตุคนร้ายไดห้ลบหนีไป ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ ดงันีc   

1.นายอาเกา แซ่ตัcง อาย ุ56 ปี ทีYอยู ่36 ต.อยัเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 
2.นายวนิยั สินกิจเจริญ อาย ุ65 ปี ทีYอยู ่81 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
3.น.ส.สุจินดา สินกิจเจริญ อาย ุ35 ปี ทีYอยู ่81 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 
4.นายธีรภทัร์ แกว้เรือง อาย ุ27 ปี ทีYอยู ่9 ม.5 ต.ถํcาทะลุ อ.บนันงัสตา จ.ยะลา 

ผูห้ญิง
บาดเจ็บ 
1 คน 

25 วนัทีY 12 
เมษายน 
2556 

เวลาประมาณ 08.00 น.สถานทีYเกิดเหตุ ถนนสายตน้ไทร-ไมแ้ก่น ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ 
จ.นราธิวาสเวลาประมาณ 07.30 น.ขณะทีY น.ส.องัคนา ทองนวล อาย ุ37 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 2/1 ม.2 
ต.ไทรทอง อ.ไมแ้ก่น จ.ปัตตานี ขบัขีYรถ จจย.ฮอนดา้ เวฟ สีเขียว ทะเบียน กลท 817 ปัตตานี ออก
จากบา้นพกัในพืcนทีYไมแ้ก่น จะไปทาํงานทีY รพ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เมืYอมาถึงทีYเกิดเหตุ ได้มี
คนร้ายขบัรถ จยย.ไม่ทราบยีYหอ้และทะเบียน ใชอ้าวธุปืนยงิ น.ส.องัคนา 1 นดั ไดรั้บบาดเจ็บ ถูก

ผูห้ญิง
บาดเจ็บ 
1 คน 
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นาํตวัส่ง รพ.ไมแ้ก่น จ.ปัตตานี 

26 . วนัทีY 13 
เม.ย.56 

เมืYอเวลา 18.00 น พ.ต.อ.โกวิท รัตนโชติ ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี รับแจง้เหตุมีคนถูกยิง
เสียชีวติ บนถนนสาย 4092  ระหวา่งอ.รามนั- อ.ทุ่งยางแดง หมู่ 2 บา้นปาเซปูเต๊ะ  ต.ปากู จึงไป
ตรวจสอบ พร้อมด้วย พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิi วฒันชัย ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตาํรวจพิสูจน์
หลกัฐานปัตตานี และกาํลงัตาํรวจทหารทีYเกิดเหตุพบรถเก๋งมิตซูบิชิ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน ชส 
7915 กรุงเทพมหานคร สภาพด้านหน้าชนกับตน้ไมข้า้งถนน ส่วนทีYกระจกด้านหน้ามีรอย
กระสุนปืนแตกเป็นรูโหว่ 4 รู และดา้นขา้งอีก 2 รู ภายในรถพบคราบเลือดจาํนวนมาก ส่วน
ผูบ้าดเจ็บ ทราบชืYอ น.ส.ขวญัฤดี ตัcงแสง อาย ุ17 ปี มีบาดแผลถูกยงิดว้ยอาวธุปืนขนาด .38 เขา้ทีY
บริเวณลาํตวั และลาํคอ รวม 4 นดั แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตระหวา่งนาํส่งโรงพยาบาล
ทุ่งยางแดง และนางสมพิศ พลายงาม อาย ุ48 ปี แม่ของผูต้าย ถูกยิงดว้ยอาวธุปืนขนาดเดียวกนัทีY
ลาํตัว และแขน รวม 2 นัด อาการสาหัสจากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผูต้ายและ
ผูบ้าดเจ็บไดเ้ดินทางมาทาํบุญทีYวดัแป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และร่วมสาดนํc าสงกรานตก์บักลุ่ม
เครือญาติทีYอาศยัในหมู่บา้น กระทัYงช่วงเยน็ไดเ้ดินทางกลบับา้นทีY จ.ยะลา โดยนางสมพิศเป็น
คนขบั เมืYอมาถึงทีYเกิดเหตุ ถูกคนร้ายขีYรถ จยย.ตามประกบ ใชอ้าวธุปืนกระหนํYายิงใส่หลายนัด 
จนรถเสียหลกัตกขา้งทางไปชนตน้ไม ้และทาํใหมี้ผูเ้สียชีวติและบาดเจ็บดงักล่าว 

ผูห้ญิง
บาดเจ็บ 
1 คน 

27 วนัพฤหสัทีY 
18 เมษายน 
2556 

เมืYอ เวลาประมาณ 14.00 น. ไดมี้หน่วยจู่โจมคอมมานโด  กองกาํลงัทหารพราน และเจา้หนา้ทีY
ตาํรวจไม่ทราบหน่วยงาน เขา้ทาํการปิดลอ้มและตรวจคน้ภายในบริเวณสถาบนัปอเนาะอิสลาม
ศาสตร์วทิยา (ปอเนาะกาํปงบูเกต) ตาํบลนาประดู่ อาํเภอโคกโพธิi  จงัหวดัปัตตานี โดยอา้ง
เหตผุลวา่ไดมี้คนร้ายวิYงเขา้มาในบริเวณดงักล่าว ระหวา่งการปิดลอ้มโดยเจา้หนา้ทีYรัฐไทยนัcน ได้
มีการควบคุมตวันางสาวพาดีละ๊ เสาะหมาน ครูพีYเลีcยงค่ายอบรมฯ และนกัศึกษาสถาบนัมะฮดัดา
รุลมาอาเรฟ อาํเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี จากนัcนเวลาประมาณ 16.30 น. ในวนัเดียวกนัเจา้หนา้ทีY
ฯไดพ้าตวันางสาวพาดีละ๊ เสาะหมาน ไปทาํการสืบสวนทีYหน่วยเฉพาะกิจ ทีY 24 ศูนยฝึ์กอาชีพวดั
ชา้งไห ้ อาํเภอโคกโพธิi  จงัหวดัปัตตานี จากนัcนเวลาประมาณ 17.10 น. ไดมี้การส่งตวัยา้ยไปทีY
หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานทีY 41 ตาํบลวงัพญา อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา  

ผูห้ญิง
เป็นผู ้
ตอ้ง
สงสยั 1 
คน 

28 21 เม.ย.56 พ.ต.อ.สุชาติ อศัวจินดารัตน์ ผกก.สภ.โคกโพธิi  จ.ปัตตานี รับแจง้เหตุยิงกนับนถนนทางหลวงทีY 
42 สายลาํไพร-โคกโพธิi  หมู่11 บา้นคลองปอม ต.โคกโพธิi  จึงพร้อมดว้ย พล.ต.ต.เอกภพ ประ
สิทธิi วฒันชยั ผบก.ภ.จ.ปัตตานี และชุดเก็บกูว้ตัถุระเบิด ตาํรวจพิสูจน์หลกัฐานไปตรวจสอบพบ
รถ จยย.ซูซูกิ สีนํc าเงิน ทะเบียน กวว 350 ปัตตานี ลม้อยู ่และกองเลือด ส่วนผูบ้าดเจ็บทราบชืYอ 
นางอมัพร ทวสุีวรรณ อาย ุ42 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 101 หมู่11 ถูกยิงดว้ยอาวธุปืนสัcน .38 เขา้หนา้อก 
และลาํตวั ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตทีYรพ.โคกโพธิi  ส่วนอีกคน นางสมปอง พรหมรักษา 
อาย ุ49 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 34 หมู่11 ถูกยิงดว้ยอาวธุปืนชนิดเดียวกนัเฉีYยวศีรษะ บาดเจ็บสาหัสพกั
รักษาตวัทีY รพ.เดียวกนัก่อนเกิดเหตุทัcงสองมาจากบา้นเพืYอนในหมู่บา้น ขบัขีYรถจยย.จะกลบับา้น 
นางสมปองเป็นคนขบัยอ้นศร ถึงทีYเกิดเหตุสองขา้งทางเป็นป่าสวนยาง คนร้าย 2 คนขบัขีYรถ 
จยย.สวนมา คนซอ้นทา้ยใชปื้นกระหนํYายงิ จนลม้คว ํYา แลว้ทิcงใบปลิวก่อนหลบหนีไป  

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
1 คน 
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 

29 22 เม.ย.  เมืYอเวลา 10.30 น. มีเหตุยงิกนับนถนนสายชา้งไห-้นางโอ ม.3 ต.ควนโนรี นาํกาํลงัไปทีYเกิดเหตุ ผูห้ญิง
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2556 พบรถจกัรยานยนตย์ีYห้อฮอนดา้ รุ่นเวฟ สีแดง ทะเบียน งชบ 898 สงขลา ลม้ขา้งทางและมีขา้ว
ของกระจายไปทัYว มีกองเลือดจาํนวนมาก ส่วนผูไ้ดรั้บบาดเจ็บพลเมืองดีไดรี้บนาํส่งโรงพยาบาล
แม่ลาน ทราบชืYอ นางนภารัตน์ สะนิ อาย ุ45 ปี ถูกยิงเขา้ดา้นหลงั และสะโพก และนางวนัเพญ็ 
อินทร์ทองแกว้ อาย ุ43 ปี ถูกยิงทีYขาขวา ในทีYเกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่
จาํนวน 2 ปลอก จึงเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน   สอบสวนทราบวา่ ขณะทีYทัcง 2 คนขบัขีYรถจกัรยานยนต์
มาดว้ยกนั หลงัจากไปจบัจ่ายซืcอของในตลาดนดั ปรากฏวา่ ขณะเดินทางกลบัห่างจากตลาดนดั
ประมาณ 500 เมตร ถูกคนร้าย 2 คน ขีYรถจกัรยานยนตต์ามประกบยิง จาํนวน 4 นดั จนรถเสีย
หลกัลม้ไดรั้บบาดเจ็บ หลงัก่อเหตุคนร้ายเร่งเครืYองหลบหนีไปตามเสน้ทางอาํเภอแม่ลาน 

ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
2 คน 

30 วนัทีY 7 พ.ค.
56 

เมืYอเวลา 20.35 น. เกิดเหตุคนร้ายใชอ้าวธุปืนลูกซองลอบยิงประชาชน เหตุเกิดทีYหนา้บา้นเลขทีY 
84/1 บ.ปลกัแตน หมู่ทีY 4 ต.ไทรทอง อ.ไมแ้ก่น จ.ปัตตานี ทาํให้มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจาํนวน 2 คน 
คือ นางตีบ แดงดี อาย ุ61 ปี อยู่บา้นเลขทีY 84/1 บ.ปลกัแตน หมู่ทีY 4 ต.ไทรทอง อ.ไมแ้ก่น จ.
ปัตตานี กระสุนถูกบริเวณแขน และ 2. นายมาโนช ทองเอียด อาย ุ30 ปี ภูมิลาเนาอยูบ่า้นเลขทีY 
37/3 หมู่ทีY  3 ต.ไมแ้ก่น อ.ไมแ้ก่น จ.ปัตตานี มีบาดแผลบริเวณศีรษะ ทัcงสองถูกนาํตวัส่ง
โรงพยาบาลอาํเภอไมแ้ก่น อาการปลอดภยัแลว้ จากการสอบสวนทราบวา่ ก่อนเกิดเหตุขณะทีY
ผูบ้าดเจ็บทัcง 2 คน กาํลงันัYงคุยกนัอยูที่Yหนา้บา้นไดมี้คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจาํนวนไดแ้อบซุ่ม
อยูต่รงป่าขา้งทาง ฝัYงตรงขา้มกบัหนา้บา้นทีYเกิดเหตุ แลว้คนร้ายจึงไดใ้ชอ้าวธุปืนลุกซองยิงใส่ทัcง 
2 คน ทาํใหไ้ดรั้บบาดเจ็บดงักล่าว หลงัก่อเหตุคนร้ายอาศยัความมืดจึงไดห้ลบหนีไป ส่วนสาเหตุ
อยูร่ะหวา่งการสอบสวน 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 

31 วนัทีY 9 พ.ค.
56 

เมืYอเวลา 10.40 น. เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายบา้นเนียง - ยะหา บริเวณพืcนทีY 
บา้นเนียง ต.เนียง อ.เมือง จ.ยะลา เบืcองตน้เจา้หน้าทีYตาํรวจ สภ.ยะหา ไดรั้บบาดเจ็บ 3 นาย 
ประชาชนถูกสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บ 2 ราย ทัcงหมดถูกนาํตวัส่งโรงพยาบาล เบืcองตน้อยูร่ะหวา่ง
เจา้หนา้ทีYเขา้ตรวจสอบ 

รายชื*อผู้ได้รับบาดเจบ็มดีงันีL 
1. ร.ต.ท. สมภพ เพชรมณี 
2. ร.ต.ต.วรวทิย ์จนัทร์แกว้ 
3. ร.ต.ท. มนตรี วจิิตรเวชกานต ์

รายชื*อชาวบ้านที*บาดเจบ็ 
1.นายซาอูดี ลาเตะ๊ 
2.นางสาวฟารีดะห์ โกะอาลี 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 

32 วนัเสาร์ทีY 
11 พ.ค.
2556 

เมืYอเวลา 16.30 น. เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถบสัของกรมการขนส่งทหารเรือ บนทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข 42 (ปัตตานี-นราธิวาส) ทอ้งทีYหมู่ 1 บา้นจาแบปะ ต.ตอหลงั อ.ยะหริYง จ.
ปัตตานี ขณะกาํลงัเดินทางกลบัจากเยีYยมกาํลงัพลทีYไดรั้บบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบทีY
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มุ่งหน้าค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธิวาส     ทัcงนีc  
แรงระเบิดทาํให้เกิดหลุมขนาดใหญ่บนถนน รถบัสได้รับความเสียหาย กระจกแตก และมี

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
3 คน 
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เจา้หนา้ทีYทหารเสียชีวติ 1 นาย คือ พ.จ.อ.ธีรวงศ์ เนาวม์ุกดา สังกดัหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 33 
(ค่ายจุฬาภรณ์) ทาํหนา้ทีYพลขบั นอกจากนัcนยงัมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บอีก 7 ราย ทราบชืYอคือ เรือเอก
จาํนงค ์วงศเ์กตุใจ พ.จ.อ.สมภาศ สุวรรณ์ พ.จ.อ.สมพงศ์ ฮวดหลง ทัcงสามสังกดัหน่วยเฉพาะกิจ
นราธิวาส 33 เช่นกนั โดย พ.จ.อ.สมพงษ ์อาการสาหัส นางอรชร สุขแกว้ นางสมจิตร วงศ์เกตุ
ใจ  นางณิชกานต์ เกสรรัตน์ และ นายสุพจน์ สร้อยสังวาลย ์เบืcองตน้ตาํรวจสันนิษฐานว่าเป็น
การกระทาํของกลุ่มก่อความไม่สงบ 

33 13 พ.ค.
2556 

เมืYอเวลา 21.10 เหตุระเบิดขึcนบริเวณปากซอย 5 ถ.โรงอ่าง ต.สะบารัง เขตเทศบาลเมืองปัตตานี 
นางไทรปาน ดอเลาะ อาย ุ44 ปี ถูกสะเก็ดระเบิดทีYขาบาดเจ็บเล็กนอ้ย   ตรวจสอบทีYเกิดเหตุพบ
หลุมระเบิดบนถนนกวา้ง 30 ซม. สะเก็ดระเบิดกระจายไปถูกบา้นชาวบา้น จาํนวน 3 หลงั ไดรั้บ
ความเสียหายเล็กนอ้ย และพบกระเดืYองระเบิด ชนิดเอ็ม 67 ตกอยูห่นา้บา้นเลขทีY 100 ห่างจาก
หลุมระเบิด ประมาณ 3 เมตร เจา้หนา้ทีYจึงเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน       จากการสอบสวนทราบว่า 
บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นบา้นของชาวบา้นทัcง 2 ขา้งทาง ปรากฏวา่ ไดเ้กิดระเบิดขึcนเสียงดงัสนัYน 
สะเก็ดระเบิดกระเด็นไปถูก นางไทรปาน ไดรั้บบาดเจ็บขณะเดินอยูห่นา้บา้นพกัเลขทีY 107/2 ซึY ง
อยูฝั่Yงตรงขา้ม สาเหตุเจา้หนา้ทีYเชืYอคนร้ายน่าจะมาดว้ยกนั 2 คน นาํระเบิดเพืYอเตรียมก่อเหตุต่อ
เป้าหมายในพืcนทีY เขตเทศบาล อีกทัc ง ช่วงนีc มีการจัดงานกาชาด แต่ระหว่างทีYนัYงอยู่บน
รถจกัรยานยนต ์คนร้ายไดดึ้งสลกัระเบิดออกแลว้กาํระเบิดไวเ้พืYอเตรียมทีYจะขวา้ง แต่เมืYอมาถึงทีY
เกิดเหตุระเบิดน่าจะตกลงพืcนแลว้เกิดระเบิดขึcนดงักล่าว         

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 

34 18 พค 2556 เกิดเหตุ คนร้าย ไม่ทราบกลุ่มนาํระเบิดแสวงเครืYองไปวางไวบ้ริเวณชัcน 2 ของโรงแรมเอเชีย เขต
เทศบาล ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ก่อนทีYคนร้ายจะจุดชนวนระเบิด เบืcองตน้ทาํ
ใหมี้ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจาํนวน 6 ราย คือ 1.น.ส.สุปราณี ซามะ 2.น.ส.สินสา สายสะอาด 3.น.ส.ปิยะ
มาศ สุวรรณชาติ 4.น.ส.ซมัซียะ อุเส 5.นายบญัชา วงศน์าคและ 6.น.ส.จินดา ชาวบา้นใหญ่ ซึYง
ทัcงหมดถูกสะเก็ดระเบิดตามลาํตวัไดรั้บบาดเจบ็เลก็นอ้ย  

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ  
5 คน 

35 วนัทีY 19 
พ.ค.  2556 

 พ.ต.ท.นราว ีบินแวอารง รอง ผกก.สภ.สายบุรี จ.ปัตตานี  รับแจง้มีเหตุยงิกนั บนถนนใน
หมู่บา้น หมู่ 1 บา้นพอเหมาะ ต.ทุ่งคลา้ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  จึงพร้อมดว้ยกาํลงัตาํรวจ  ทหาร รุด
ไปตรวจสอบทีYเกิดเหต ุ พบรถยนต ์ฮอนดา้ซิติcสีขาว หมายเลขทะเบียน กง-4506 ปน. จอดอยู่
กลางถนน  สภาพกระจกประตูดา้นขา้งแตกทัcงสองขา้ง ภายในรถพบผูเ้สียชีวติ นอนจมกอง
เลือด  ทราบชืYอวา่ สิบตรี (หญิง) อานสัตาเซีย ดือมารี สงักดั กรมทหารพรานทีY 44 เสียชีวติ มี
บาดแผลถูกยงิดว้ยอาวธุปืน 9 มม.ถูกทีYลาํตวั  นอกจากนัcนมีผูบ้าดเจ็บอีก 3 รายคือ นางแมะแย 
อาแซ 55 ปี ซึYงเป็นยา่ผูต้าย  และด.ช. ชารีฟ วามะ  กบัด.ญ. อิฟฟาร่า วามะ  ซึYงเป็นบุตรชายและ
บุตรสาว  ทัcงหมดมีบาดแผลถูกยงิดว้ยอาวธุปืนขนาดเดียวกนั เขา้ทีYบริเวณขา    

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
1 คน  
บาดเจ็บ 
1 คน 

36 วนัทีY 25 
พฤษภาคม 
2556 

เวลา 10.44 น.เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถยนตข์องเจา้หนา้ทีYชุดเก็บกูแ้ละทาํลายวตัถุ
ระเบิดของศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(จนท.ชุด EOD ศชต.)บนถนนสายยะลา 
– ยะหาบริเวณหนา้หจก.ยง่ฮวดยะลาบา้นลิมุดหมูที่Y3ต.ท่าสาปอ.เมืองจ.ยะลาขณะเดินทางกลบั
จากตรวจสอบเหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าในพืcนทีY อ.ยะหาและอ.กาบงั จ.ยะลาเป็นเหตุใหมี้
ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 8 ราย สาํหรับผูบ้าดเจบ็มีรายชืYอดงันีc  1.ด.ต.สราวธุดาวกระจายอาย ุ48 ปี 2.ด.ต.

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 
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ชยัยทุธ จนัทร์มณี อาย ุ42 ปี 3.ส.ต.อ.ชาญวทิย ์ศิริมล อาย ุ28 ปี 4.ส.ต.ต.สมเกียรติi  เตยแกว้ อาย ุ
35 ปี 5.ร.ต.ต.สวา่ง มาลยั อาย ุ53 ปี 6.นางยภุา ผมนอ้ย อาย ุ38 ปี 7.นายดาไม่ทราบนามสกลุ 
(ชาวพม่า) อาย ุ22 ปี 8.ด.ญ.อูมมีกลัซูม หะยอีาแวอาย ุ8 ปี 

37 วนัทีY 26 
พ.ค.56  

เมืYอเวลา 08.00 น.  ร.ต.ท.มนตรี จนัทร์เมือง ร้อยเวร สภ.รือเสาะ จ.นราธิวาส รับแจง้มีเหตคุนถูก
ยงิในสวนยางพาราบนเทือกเขาหลงัหมู่บา้นกยู ิม.4 ต.ลาโละ๊ จึงพร้อมดว้ย พ.ต.อ.อโณทยั จินดา
มณี ผกก.สภ.รือเสาะ และกาํลงัเจา้หนา้ทีYตาํรวจทหารจาํนวนหนึYงเดินทางไปตรวจสอบทีYเกิด
เหตุซึYงตอ้งเดินทางขึcนไปบนเทือกเขาประมาณ 1 ช.ม. พบศพผูเ้สียชีวติเป็นเพศหญิงนอนจมกอง
เลือดอยูข่า้งรถจกัรยานยนตย์ีYหอ้ซูซูกิ รุ่นคริสตนั สีดาํ ไม่ติดแผน่ป้ายทะเบียน ทีYลม้คว ํYาอยู่
บริเวณร่องทางเดินภายในสวนยางพารา        จากการตรวจสอบชืYอ นางตีเมา๊ะ เปาะมะ อาย ุ44 ปี 
อยูบ่า้นเลขทีY 227 บา้นยะบะ ม.2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ซึYงมีบาดแผลถูกยงิดว้ยอาวธุ
ปืนไม่ทราบชนิดและขนาดทีYบริเวณหนา้อกขวา 1 นดั จากการสอบสวนทราบวา่ ก่อนเกิดเหตุ
ผูต้ายไดขี้Yรถจกัรยานยนตอ์อกจากบา้นพกั เพืYอเดินทางไปกรีดยางเป็นกิจวตัรประจาํวนั ถึงทีYเกิด
เหตุไดมี้คนร้ายไม่ทราบจาํนวนแฝงตวัอยูใ่นป่าสวนยางพารา เมืYอเห็นผูต้ายขีYรถจกัรยานยนต์
ผา่นเขา้มา จึงไดใ้ชอ้าวธุปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยงิใส่ผูต้าย 1 นดั จนรถเสียหลกัลม้คว ํYา แลว้
คนร้ายไดห้ลบหนีไป          

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
1 คน 

38 วนัทีY 30 
พฤษภาคม 
2556 

เมืYอเวลา 13.10 ไดรั้บแจง้เกิดเหตุคนร้ายบุกปลน้รถขนเงินของธนาคารกสิกรไทย สาขาปาลสั 
เหตเุกิดทีYบนถนนสาย 42 หนา้ธนาคารกสิกรไทย บา้นปาลสั หมู่ทีY 5 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 
เกิดการยงิต่อสูก้นัระหวา่งเจา้หนา้ทีY รปภ.ประจาํรถขนเงินกบัคนร้าย ยงัผลใหเ้จา้หนา้ทีY รปภ.รถ
ขนเงินเสียชีวติ 1 นาย คือ นายณภทัร สุขเพช็ร อาย ุ41 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 30 หมู่ทีY 1 ต.พร่อน อ.ตาก
ใบ จ.นราธิวาส กระสุนถูกบริเวณหนา้อกซา้ยและไหล่ซา้ย ไดรั้บบาดเจบ็ และเสียชีวติในเวลา
ต่อมา นอกจากนีcยงัมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บอีก 2 ราย คือ นายฐิติวฒัน์ ทองส่องศรี อาย ุ30 ปี เจา้หนา้ทีY 
รปภ.รถขนเงิน อยูบ่า้นเลขทีY 11 หมู่ทีY 1 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กระสุนถูกบริเวณเข่าขวา 
และ น.ส.กมลวรรณ สิทธิบุตร อาย ุ34 ปี กระสุนถูกบริเวณขาซา้ย ส่วนคนร้ายทีYก่อเหตุปลน้รถ
ขนเงินถูกยงิเสียชีวติในทีYเกิดเหต ุ 1 คน ยงัไม่ทราบชืYอและทีYอยู ่ โดยมีปืนพกขนาด 9 มม.ตกอยู ่
คน้ในตวัพบกระสุนในกระเป๋ากางเกง 20 นดั ส่วนบนถนนมีปลอกกระสุนเอม็ 16, 9 มม., 11 
มม. และขนาด .38 ตกอยูเ่กลืYอนกวา่ 30 ปลอก     ทัcงนีc  ไดมี้คนร้ายกลุ่มหนึYงใชอ้าวธุปืนพกและ
อาวธุปืนสงครามปลน้รถขนเงิน ซึYงมารับเงินทีYธนาคารกสิกรไทย สาขาปาลสั กระทัYงเกิดยงิต่อสู้
กบัเจา้หนา้ทีY รปภ.ของรถขนเงิน ทาํใหค้นร้ายเสียชีวติในทีYเกิดเหต ุ1 คน เจา้หนา้ทีY รปภ.เสียชีวติ 
1 คน และบาดเจบ็ 1 คน นอกจากนีc  กระสุนปืนยงัพลาดไปถูก น.ส.กมลวรรณ สิทธิบุตร ทีYกาํลงั
กดเงินจากตูเ้อทีเอม็หนา้ธนาคารไดรั้บบาดเจบ็ไปดว้ยหลงัก่อเหต ุ คนร้ายทีYเหลือซึYงไม่ไดเ้งินติด
มือไปเลย  

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ  
1 คน 

39 30  
พฤษภาคม 
2556 

เมืYอเวลา 15.30 น. รับแจง้มีเหตุระเบิดขึcนบนถนนสายแวง้-โล๊ะจูด ใกลก้บัเสารับส่งสัญญาณ
โทรศพัท์มือระบบดีแทค ช่วงบริเวณบา้นจะมาแก๊ะ ม.3 ต.ฆอเลาะ อ.แวง้ จึงพร้อมดว้ยกาํลงั
เจา้หนา้ทีYตาํรวจทหาร และเจา้หนา้ทีYกองพิสูจน์หลกัฐาน จ.นราธิวาส จาํนวนหนึYงรุดเดินทางไป

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
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 ตรวจสอบทีY เกิดเหตุ  พบซากรถจักรยานยนต์ยีYห้อฮอนด้าเวฟ สีแดง ทะเบียน กบง 598 
นราธิวาส ทีYคนร้ายใชซุ้กระเบิดแสวงเครืYองทีYประกอบใส่ไวใ้นกล่องเหลก็ หนกั 5 กก. จุดชนวน
ดว้ยวิทยุสืYอสาร ตกกระจายเกลืYอนถนน และพงหญา้รกทึบริมทาง ห่างไปประมาณ 1 เมตร 
เจา้หนา้ทีYพบรถยนตต์ราโล่ยีYหอ้อีซูซุ ของ สภ.โละ๊จูด ซึYงถูกแรงของระเบิดไดรั้บความเสียหายทีY
บริเวณตวัถังด้านประตูหน้าตรงข้ามคนขบั พร้อมกองเลือดจํานวนหนึY งตกอยู่ภายในห้อง
โดยสาร 
         
           1.ร.ต.ท.มานพ แท่นสงค ์ร้อยเวรป้องกนัและปราบปราม สภ.โละ๊จูด 

              2.นายมนึก รามช่วย  
              ส่วนผู้ได้รับบาดเจบ็ไม่สาหัสมากนักอกี 3 ราย ประกอบด้วย 

              1.ส.ต.อ.วฒิุชาติ ทองใส ซึYงเป็นพลขบั 

              2.น.ส.สุธิษา ขวญัทอง 

              3.นางอาลีเมาะ เปาะอีแตดาโอะ๊ 

 
ก่อนเกิดเหตุ ร.ต.ท.มานพ แท่นสงค์ ร้อยเวรป้องกนัและปราบปราม สภ.โล๊ะจูด ไดน้าํกาํลงั
เจ้าหน้าทีYสายตรวจ จาํนวน 4 นาย นัYงรถยนต์เพืYอตรวจสอบความเรียบร้อยเส้นทางให้แก่
เจา้หนา้ทีYชุดรักษาความปลอดภยัครู เมืYอถึงเขตสิcนสุดความรับผิดชอบ ไดส้ัYงพลขบักลบัรถเพืYอ
เดินทางกลบั สภ.โล๊ะจูด ถึงทีYเกิดเหตุไดมี้คนร้ายไม่ทราบจาํนวนแฝงตวัอยูใ่นป่ารกทึบริมทาง 
ไดใ้ชว้ทิยสืุYอสารจุดชนวนระเบิดแสวงเครืYองทีYประกอบใส่ไวใ้นกล่องเหล็ก หนกั 5 กก. ทีYลอบ
นาํไปวางไวบ้ริเวณช่องเก็บสัมภาระใตเ้บาะนัYง จนเกิดระเบิดขึcน ในขณะทีYรถยนต์ตราโล่ทีY 
ร.ต.ท.มานพ นัYงมา ส่งผลทาํให้ ร.ต.ท.มานพ ไดรั้บบาดเจ็บพร้อมพลขบั ประจวบเหมาะใน
ขณะนัcนไดมี้ชาวบา้นขีYรถจกัรยานยนต์ตามหลงัมา ถูกสะเก็ดระเบิดไดรั้บบาดเจ็บไปดว้ยอีก 3 
ราย 

2 คน 

40 4 มิ.ย.2556 เวลา 13.35 น.     จากการสอบสวน นายบุญชอบ เจา้ของร้านทราบวา่ ก่อนเกิดเหตุในขณะนัcน มี
ชาวบา้นจาํนวนกวา่ 6-7 คน กาํลงัเลือกซืcอหาสินคา้อยูภ่ายในร้านทีYจาํหน่ายสินคา้ทุกประเภทอยู่
นัcน ตนพยายามทีYจะเร่งใหรี้บซืcอสินคา้ และออกไปจากร้าน เพราะตอ้งการทีYจะไปดูเหตุระเบิดทีY
เกิดขึcนทีYร้านมิเตอร์โฟน ซึY งอยู่ห่างกนัประมาณ 30 เมตร จึงไม่ไดส้ังเกตชายวยัรุ่นตอ้งสงสัย 
จาํนวน 2 คน ขีYรถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะมาจอดทีYหนา้ร้านคลา้ยกบัรอคนทีYรู้จกักนัทีYเดินซืcอ
ของในร้าน ตนจึงไม่ไดส้นใจ เมืYอ 2 วยัรุ่นขีYรถจกัรยานยนต์ออกไปประมาณ 5 นาที จึงเกิด
ระเบิดขึcนทีYบริเวณชัcนวางสินคา้ทีYตัcงไวห้นา้ร้าน เป็นเวลาเดียวกบัผูไ้ดรั้บบาดเจ็บทัcง 3 ราย เดิน
ออกจากร้าน จึงทาํให้ถูกระเบิดไดรั้บบาดเจ็บดงักล่าว      ส่วนผูที้Yไดรั้บบาดเจ็บเจา้หนา้ทีYได้
เดินทางไปตรวจสอบทีYโรงพยาบาลสุคิริน ทราบชืYอ คือ 1.นายมูฮมัหมดัรุสลนั อาลียะ อาย ุ32 ปี 
อยูบ่า้นเลขทีY 88 ม.4 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ซึY งถูกสะเก็ดระเบิดทีYบริเวณลาํตวัอาการไม่
สาหสัมากนกั 2.นายมะซู หามะ อาย ุ23 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 12/4 ม.5 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 
ซึY งถูกสะเก็ดระเบิดทีYบริเวณขาทัcง 2 ขาอาการสาหัส 3.นางแมะหม๊ะ หามะ อายุ 55 ปี อยู่บา้น
เดียวกนั ถูกสะเก็ดระเบิดทีYบริเวณหนา้ทอ้ง และขาหนีบอาการสาหัส ทัcง 2 ราย ถูกส่งตวัรักษา

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 
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ต่อทีYโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ส่วนเหตุการณ์ทีYเกิดขึcนเจา้หนา้ทีYเชืYอวา่เป็นการสร้างสถานการณ์
ร้ายของกลุ่มก่อความไม่สงบ 

41 26  มิย 56 ทีY จ.ยะลา พ.ต.อ.ธนสิทธิi  มทัยาท ผกก.สภ.ลาํใหม่ อ.เมืองยะลา ไปตรวจสอบเหตุระเบิดบน
ถนนในหมู่บา้น หมู่ 5 ต.พร่อน เมืYอไปถึงทีYเกิดเหตุทราบวา่ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บถูกนาํตวัส่ง รพ.ยะลา 
ทราบชืYอคือ พลทหารอภิเดช รินฤทธิi  อาย ุ21 ปี และ ส.อ.อนุรักษ ์ปัญญาเลน อาย ุ33 ปี ทัcงสอง
นายสังกดัร้อย ม.3 ฉก.ยะลา 16 ส่วนในทีYเกิดเหตุพบหลุมทีYเกิดจากแรงระเบิดกวา้งประมาณ 2 
ฟุต เศษกล่องเหล็ก เศษสะเก็ดระเบิดเป็นเหล็กเส้นตัดขนาด 1 ซม. รวมทัc งเศษแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกส์กระจดักระจาย จากการสอบสวนทราบวา่ขณะเจา้หนา้ทีYทหารชุดดงักล่าว จาํนวน 
8 นาย ซึYงปฏิบติัหนา้ทีY รปภ.ครู โรงเรียนบา้นตาสา เดินเทา้ดูแลความปลอดภยัเส้นทาง ซึY งเป็น
ทางเขา้ไปยงัโรงเรียน เมืYอมาถึงจุดเกิดเหตุ คนร้ายซึY งนําระเบิดมาซุกเอาไวก่้อนหน้านีc  ได้
จุดชนวนระเบิดขึcนทนัที เป็นเหตุใหท้หารไดรั้บบาดเจ็บอีกรายทีY จ.ปัตตานี พ.ต.อ.โกวิทย ์รัตน
โชติ ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง ไปตรวจสอบ เหตุระเบิดบนสะพานปากู หมู่ 5 ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง 
พบหลุมระเบิดกวา้ง 40 ซม. ลึก 10 ซม. และรถปิกอพัมิตซูบิชิ กนักระสุน สีขาว ทะเบียน บจ 
8741 ยะลา สภาพรถพรุนทัcงคนั ลอ้ยางแตกทัcง 4 ลอ้ รวมทัcงรถจยย.ของชาวบ้านเสียหาย
เลก็นอ้ย นอกจากนัcนยงัมีรถบรรทุก สีสม้ ทะเบียนราชการ 1678 และรถบรรทุกขนาดใหญ่ สีสม้
บรรทุกรถแบ๊กโฮ ทะเบียน 1547 ซึY งเป็นรถของหน่วยพฒันาเคลืYอนทีY ทีY 44 โดยแรงระเบิด ทาํ
ให้กระจกรถแบ๊กโฮแตก ส่วนผูบ้าดเจ็บทัcงหมด ไดล้าํเลียงส่งโรงพยาบาลแลว้ ประกอบดว้ย 
จ.อ.ชาญณรงค ์พรหมชยั อาย ุ23 ปี ถูกสเก็ดระเบิดทีYศีรษะและลาํตวัอาการสาหัส และเสียชีวิต
ระหวา่งนาํส่งรพ.ศูนยย์ะลา ส่วนผูบ้าดเจ็บ ประกอบดว้ย ร.ต.รัชฎาบดินทร์ ชาญวิทยาณัฐ อาย ุ
25 ปี จ.อ.หญิง รุซณี กามะ อาย ุ25 ปี ส.อ.ซนันี ยโูซ๊ะ อาย ุ30 ปี นอกจากนีc มีชาวบา้นถูกลูกหลง 
บาดเจ็บ 3 คน คือ นางซาลือมา ยาพา อาย ุ57 ปี ด.ญ.อาดิณา หลีหวงั อาย ุ5 ขวบ และ ด.ญ. ณัฐธิ
ซาร์ คณานพ อายุ 5 ขวบ จากการสอบสวนทราบว่าเจ้าหน้าทีYทหารทีYเสียชีวิตและบาดเจ็บ 
ดงักล่าวเป็นทหารหน่วยพฒันาเคลืYอนทีY ทีY 44 กลบัจากงานพฒันาพืcนทีYฟาร์มตวัอยา่งใน ต.ไทร
ทอง อ.ไมแ้ก่น เพืYอกลบัเขา้ฐานทีY อ.ทุ่ง ยางแดง ระหว่างทางถูกคนร้ายลอบวางระเบิด ทาํให้
ชาวบา้นทีYสญัจรผา่นไป-มา บาดเจ็บไปดว้ย. 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
2 คน 

42 26 เม.ย.
2556 

เมืYอเวลาประมาณ 16.30 เหตุยงิกนับนถนนภายในหมู่บา้นปากาลือสง ม.6 ต.ตุยง จึงนาํกาํลงัเขา้
ตรวจสอบทีYเกิดเหตุ พบเพียงรถจักรยานยนต์ยีYห้อฮอนด้า รุ่นชาลี ลม้อยู่ในป่าขา้งทาง ส่วน
ผูบ้าดเจ็บถูกนาํส่งโรงพยาบาลไปก่อนหนา้แลว้ ทราบชืYอคือ นางฟาตีเมาะ เจะรอฮะ อาย ุ39 ปี 
อยูบ่า้นเลขทีY 115/3 ม.6 ต.ตุยง อ.หนองจิก ถูกยิงดว้ยอาวธุปืนสัcนขนาด .38 เขา้ทีYแกม้ดา้นซา้ย 
หัวไหล่ขวา ราวนมขวา บริเวณแขน และขา อาการสาหัส แพทย์จึงส่งตัวไปรักษาต่อยงั
โรงพยาบาลปัตตานี    จากการสอบสวนทราบว่า  เหตุ เ กิดขณะทีYนางฟาตี เมาะ ขับขีY
รถจกัรยานยนตย์ีYห้อฮอนดา้ รุ่นชาลี สีฟ้า หมายเลขทะเบียน 554 ยะลา กลบัมาจากทาํธุระใน
หมู่บา้นเพืYอมุ่งหน้ากลบับา้น ระหว่างทางก่อนถึงบา้นซึY งห่างจากฐานปฏิบติัการ ร้อย ร.2513 
ฉก.ปัตตานี 23 เพียง 300 เมตร มีคนร้ายขบัรถตามมาประกบยงิจนไดรั้บบาดเจ็บดงักล่าว 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 

43 วนัทีY  27 
มิถุนายน 

เมืYอเวลา 17.30 น.  ร.ต.อ.รุสดี กะโด พงส.สภ.เมืองยะลา ไดรั้บแจง้เหตุยิงกนัมีผูเ้สียชีวิตและ
ไดรั้บบาดเจ็บ ทีYบา้นบุดี หมู่ทีY 8 ต.บุดี อ.เมืองยะลา  จึงรีบเดินทางไปทีYเกิดเหตุ พร้อมดว้ย 

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
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2556 พ.ต.อ.พชรพล ณ นคร ผกก.กาํลงัเจา้หนา้ทีYตาํรวจ ทหาร ฉก.11 อ.เมืองยะลา และ ฝ่ายปกครอง 
อี ก จํา น ว น ห นึY ง ทีY เ กิ ด เ ห ตุ อ ยู่บ น ถ น น ส า ย บุ ดี -โ ก ต า บ า รู  เ ล ย ต ล า ด นั ด ป ร ะ จํา ว ัน
พฤหัสบดี  ประมาณ 100 เมตร เจา้หนา้ทีYพบศพนางซูฮยันี ลงซา อาย ุ25 ปี ราษฎรบา้นตือเงาะ 
หมู่ทีY 4 ต.กอตอตือระ อ.รามนั จ.ยะลา ถูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดทีYสีขา้งขวา 1 นดักระสุนฝัง
ใน นอนเสียชีวติอยูบ่นพืcนถนน ส่วนผูบ้าดเจ็บมี 2 คนชืYอ ด.ช.อาซอฟลอน ลาดีฮะ อาย ุ3 ปี ถูก
กระสุนเจาะไหล่ซ้ายฝังในและ ด.ช.อาลนั ลาดีฮะ อายุ 7 ปี ลูกผูต้ายมีบาดแผลรอยถลอก ถูก
นาํส่ง โรงพยาบาลศูนยย์ะลาแลว้ ในทีYเกิดเหตุพบ ด.ช.อานัส ลาดีฮะ อาย ุ14 ปี ลูกชายอีกคน
กาํลงัร้องไห้ครํY าครวญเป็นทีYน่าเวทนายิYงนัก ใกลก้นัมีรถ จยย.ยีYห้อฮอนดา้เวฟ 125 I สีดาํ 
ทะเบียน ขจจ- 865 ยะลา ลม้อยู ่ไม่พบหลกัฐานใด ๆ จากการสอบสวนในเบืcองตน้ทราบวา่ ก่อน
เกิดเหตุ นางซูฮยัมี  ผูต้ายไดข้บัขีY จยย.เดินทางไปรับลูกชาย 2 คนทีY โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ ในเขต
เทศบาลนครยะลา โดยมี ด.ช.อานัส นัYงซ้อนท้ายไปด้วย ขากลบั ขณะเลยตลาดนัดบ้านบุดี 
(ตลาดนัดวนัพฤหัส) ไปเล็กน้อย มีพยานเห็นวยัรุ่นคนร้าย 2 คนขบัขีY จยย.ไม่ทราบยีYห้อและ
ทะเบียนแล่นติดตามไป คนนัYงทา้ยไดใ้ชอ้าวธุปืนจ่อยิงนางซูฮยันีติดต่อกนัหลายนดั กระสุนถูก
นางซูฮยันีทีYสีขา้งซ้าย ส่วนกระสุนอีกนัดเจาะไหล่ซ้าย ด.ช.อาซอฟลอน ได้รับบาดเจ็บ และ 
จยย.เสียหลกัลม้ลง ด.ช.อาลนั ไดรั้บบาดเจ็บไปดว้ย  

1 คน 

44 29 มิ.ย.2556  ผูสื้Yอข่าวรายงานวา่ เมืYอเวลาประมาณ 15.40 น. น.ส.คอรีเยาะ สาเล็ง อาย ุ24 ปี เป็นครูโรงเรียน
ตาดีกาบา้นลีเซ็ง หมู่ 5 ต.จะกวะ๊ อ.รามนั จ.ยะลา ขบัขีY จกัรยานยนตอ์อกจากบา้นพกับา้นจะกวะ๊ 
หมู่ 1 ต.จะกวะ๊ ไปโรงเรียน ขณะมาถึงปากทางเขา้หมู่บา้นบา้นลีเซ็ง มีคนร้ายวยัรุ่น 2 คน ขบัขีY 
จยย.ไม่ทราบยีYห้อและหมายเลขทะเบียนแล่นตามหลงัมา ขณะขบัแซงคนร้ายทีYนัYงซอ้นทา้ยได้
ใชอ้าวธุปืนพกสัcนไม่ทราบขนาดจ่อยิงกลางหลงั น.ส.คอรีเยาะ ติดต่อกนัหลายนดั เป็นเหตุให้
กระสุนเจาะลาํตวัจนเสียชีวติ  แลว้คนร้ายไดข้บัขีY จยย.มุ่งหนา้หลบหนีไปทางทา้ยหมู่บา้นอยา่ง
รวดเร็ว 

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
1 คน 

45 29 มิถุนายน 
2556 

เวลา 17.45 น. คนร้าย 2 คนขีYรถจกัรยานยนตต์ามประกบยงิ น.ส.อรพรรณ ปลาชุมเทศ อาย ุ18 ปี 
อยูบ่า้นเลขทีY 45 หมู่ 1 ต.ทุ่งคลา้ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี และ นายตนัติกร ปุยชุมพล อาย ุ16 ปี อยู่
บา้นเลขทีY 21 หมู่ 6 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ไดรั้บบาดเจ็บขณะขีYรถจกัรยานยนตเ์ดินทาง
กลบับา้น โดยทัcงคู่เป็นนกัเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี เหตุเกิดบนทาง
หลวงแผน่ดินหมายเลข 42 ทอ้งทีYบา้นตอหลงั หมู่ 1 ต.ตอหลงั อ.ยะหริYง จ.ปัตตานี 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 

46 วนัอาทิตยที์Y 
30 มิ.ย.2556 

เมืYอเวลา 18.30 น. ขณะทีY นางศรีพรรณ วิลาศไพสิทธิi  อาย ุ54 ปี เจา้ของร้านชาํเลขทีY 128 หมู่ 1 
ต.กายูบอเกาะ อ.รามนั จ.ยะลา ซึY งตัcงอยู่บริเวณสามแยกปากทางเขา้ ต.บาลอ กาํลงัขายของอยู่
ภายในร้าน มีคนร้ายเป็นชายวยัรุ่น 2 คนขีYรถจกัรยานยนตไ์ม่ทราบยีYหอ้และหมายเลขทะเบียนมา
จอดดา้นหนา้ จากนัcนคนทีYนัYงซอ้นทา้ยไดเ้ดินเขา้ไปในร้านทาํทีขอซืcอสินคา้ เมืYอนางศรีพรรณ
เผลอ คนร้ายไดช้กัอาวธุปืนพกสัcนไม่ทราบขนาดออกมาจ่อยงิใส่ จนนางศรีพรรณลม้ลง  จงัหวะ
นัcนคนร้ายเตรียมยิงซํc า แต่มีเสียงชาวบา้นเอะอะโวยวาย ทาํให้คนร้ายตดัสินใจวิYงกลบัไปขึcน
รถจกัรยานยนต์ทีYเพืYอนติดเครืYองรถอยู่แลว้ขีYหลบหนีไป จากนัcนคนร้ายอีกกลุ่มหนึY งไดโ้ปรย
ตะปูเรือใบเพืYอสกดักัcนการติดตามของเจา้หนา้ทีY  

ผูห้ญิง 
บาดเจ็บ 
1 คน 

47 14 เมืYอเวลา 20.30 น. คนร้ายไม่ทราบจาํนวน ขบัรถยนตเ์ก๋ง ไม่ทราบยีYหอ้และหมายเลขทะเบียน ผูห้ญิง 
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กรกฎาคม 
2556 

เป็นพาหนะ ใชอ้าวธุปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ประกบยงิ ราษฎร ไดรั้บบาดเจบ็ จาํนวน 2 ราย 
นาํส่ง รพ.ตากใบ ทราบชืYอ 
1. นายอิสมะแอ บาเหะ อาย ุ35 ปี  
2. นางมารียะ หะมะ อาย ุ51 ปี 
สถานทีYเกิดเหตุ : ถนนหมายเลข 4057 บา้นกวาลอมาแด (บา้นยอ่ยบา้นปูโปะ) ม. 4 ต.มูโน๊ะ อ.สุ
ไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 

บาดเจ็บ 
1 คน 

48 21 กค 56 เวลา 15.10 น. คนร้ายไม่ทราบจาํนวน ใชอ้าวุธปืนพกขนาด 9  มม.จ่อยิง นายทรงชยั พรหม
จนัทร์ และ นางนิตยา พรหมจนัทร์ สองสามีภรรยา อยูบ่า้นเลขทีY 209 บา้นเจาะเกาะ หมู่ 1 ต.บู
กิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เสียชีวติคาทีY เหตุเกิดบนถนนในหมู่บา้นฮูลูปาเร๊ะ หมู่ 1 ต.ตนัหยง
มสั อ.ระแงะ จ.นราธิวาส          หลงัเกิดเหตุเจา้หนา้ทีYตาํรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ไดน้าํกาํลงั
รุดไปตรวจสอบและสอบสวนจนทราบวา่ ขณะทีY นายทรงชยั กาํลงัขีYรถจกัรยานยนต ์ยีYห้อยามา
ฮ่า สีเทา-แดง หมายเลขทะเบียน ขธฉ 499 นราธิวาส มุ่งหนา้กลบับา้น โดยมีภรรยานัYงซอ้นทา้ย
มาดว้ย หลงัจากเสร็จจากการนาํผกัไปขายทีYตลาดนัcน เมืYอถึงจุดเกิดเหตุมีคนร้ายไม่ทราบจาํนวน
ดกัซุ่มอยูข่า้งทาง และวิYงออกมาขวางรถไว ้จากนัcนไดใ้ชอ้าวธุปืนพกขนาด 9 มม.จ่อยิงทัcงคู่จน
เสียชีวติ โดยศพของสองสามีภรรยาอยูใ่นสภาพคลา้ยร้องขอชีวิตก่อนตาย หลงัก่อเหตุคนร้ายยงั
ไดชิ้งรถจกัรยานยนตข์องผูเ้สียชีวติหลบหนีไปดว้ย 

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
1 คน 

49 วนัทีY 23 
ก.ค.2556 

เมืYอเวลา 13.10 น. พ.ต.อ.ประยงค ์โคตรสาขา ผกก.สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส รับแจง้มีคนถูกยิง
เสียชีวิต 2 ราย บนถนนสายตากใบ-สุไหงโก-ลก ช่วงบริเวณบา้นโคกมือบา หมู่ 5 ต.โฆษิต จึง
ประสาน พ.ต.ท.กระจ่าง รักษ์ณรงค์ หัวหน้ากองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส และกําลัง
เจา้หนา้ทีYตาํรวจทหารจาํนวนหนึYงไปตรวจสอบ ทีYเกิดเหตุพบภาพน่าอเนจอนาถ ผูเ้สียชีวิตเป็น
สามีภรรยา นอนคว ํYาหน้าจมกองเลือดในสภาพกอดก่ายกนัอยูบ่นถนน ทราบชืYอ นายช่วย เดิม
หมวก อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขทีY 64/4 ถนนรักษ์ชนะอุทิศ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.
นราธิวาส มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด 11 มม. ทีYศีรษะ และลาํตวั ส่วน น.ส.ประภา 
สงวนพนัธ์ุ อาย ุ43 ปี ภรรยา ถูกยงิดว้ยปืนขนาดเดียวกนัทีYบริเวณแผ่นหลงัและลาํตวั โดยมีด.ช.
ปีใหม่ เดิมหมวก อาย ุ4 ขวบ บุตรชายของผูเ้สียชีวิต นัYงร้องไห้ สอบสวนทราบวา่ ก่อนเกิดเหตุ 
นายช่วย ได้ขีYรถ จยย.ออกจากบา้นพกั มีภรรยานัYงซ้อนท้าย โดยให้บุตรชายนัYงตรงกลาง จะ
เดินทางไปทาํหนงัสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ทีY อ.ตากใบ เมืYอมาถึงจุดเกิดเหตุ มีคนร้าย 2 คน 
ขีYรถ จยย.ตามหลงัมา ก่อนเรียกนายช่วยให้จอดรถ ทาํทีสอบถามเส้นทาง เมืYอสบโอกาสคนร้าย
ไดช้กัอาวธุปืนออกมาจ่อยิงสองสามีภรรยาทีYนัYงคร่อมรถ จยย.จนลม้ฟุบเสียชีวิตในสภาพกอด
ก่ายกนั จากนัcนหนึY งในคนร้ายไดเ้ดินลงมาเก็บปลอกกระสุน และขีYรถ จยย. ฮอนดา้ เวฟ สีดาํ
แดง ทะเบียน ขฉน-86 นราธิวาส ของผูต้ายหลบหนีมุ่งหนา้ไปทาง สภ.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก 
ต่อมาเจา้หนา้ทีYไดว้ทิยสุกดัจบัแต่ก็ไร้วีYแวว      

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
1 คน 

50 24 
กรกฎาคม 
2556 

เมืYอเวลา 09.07 น. วนัทีY ร.ต.ท.ประดิษฐ ์คงเปรม ร้อยเวร สภ.จะแนะ จ.นราธิวาส ไดรั้บแจง้เหตุ
คนร้ายลอบวางระเบิดรถสายตรวจ รอง สวป.สภ.จะแนะ และรถขา้ราชการครูโรงเรียนพิทกัษ์
วทิยากมูุง บริเวณถนนหนา้โรงพยาบาลจะแนะ หมู่ 1 ต.จะแนะ อ.จะแนะ มีผูเ้สียชีวิตและไดรั้บ
บาดเจ็บหลายราย จึงพร้อมดว้ย พล.ต.ต.วิชยั เกษมวงศ์ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.อ.สะทา้นฟ้า 

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
2 คน 
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วามะสิงห์ ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.ท.กระจ่าง รักษณ์รงค ์หน.กองพิสูจน์หลกัฐาน ภ.จว.น
ราธิวาส ร.ต.อ.ประจวบ นิYมเรือง หน.ชุดเก็บกู้และทาํลายวตัถุระเบิด นปพ.ภ.จว.นราธิวาส 
รวมทัc งกําลังเจ้าหน้าทีYต ํารวจทหารจํานวนหนึY ง รุดไปตรวจสอบทีY เกิดเหตุพบเจ้าหน้าทีY
โรงพยาบาลจะแนะกาํลงัช่วยเหลือครูทีYเสียชีวติและไดรั้บบาดเจ็บออกจากรถยนตย์ีYหอ้ไดฮตัซุ สี
ขาว ทะเบียน ศข 1988 กทม. ทีYตกอยูใ่นคูนํc าขา้งทาง ห่างจากจุดระเบิดประมาณ 100 เมตร ซึYงอยู่
ในสภาพถูกอนุภาพระเบิดจนกระจกและประตูดา้นซา้ยมือไดรั้บความเสียหายเป็นรูพรุน ทราบ
ชืYอผูเ้สียชีวติคือ 1.นางนายหีะ ยรีะ อาย ุ38 ปี ซึYงเป็นพนกังานราชการ 2.นางนุรยาฮาน อาแว อาย ุ
44 ปี ครูผูช่้วย ส่วนผูไ้ดรั้บบาดเจ็บคือ นายอภิชาติ เบญจุฬามาศ อายุ 33 ปี ครู คศ.1 ห่างไป
ประมาณ 50 เมตร พบรถยนตส์ายตรวจป้องกนัและปราบปราม สภ.จะแนะ ยีYห้ออีซูซุ ทะเบียน
ตราโล่ 93176 ซึY งจอดอยู่หน้าร้านคา้ ถูกอนุภาพระเบิดทีYบริเวณประตูด้านซ้ายได้รับความ
เสียหาย มีร่องรอยถูกสะเก็ดระเบิดเป็นรูพรุน ส่วนทีYบริเวณถนนหนา้โรงพยาบาลห่างจากรถ
ตาํรวจประมาณ 50 เมตร เจา้หนา้ทีYพบหลุมระเบิดลึก 2 ฟุต กวา้ง 4 ฟุต และมีเศษซากชิcนส่วน
ระเบิดแสวงเครืYองทีYประกอบใส่ในกล่องเหล็กหนกั 12 กิโลกรัม จุดชนวนดว้ยโทรศพัท์มือถือ
ตกกระจ่ายเกลืYอนพืcนถนนและพงหญา้ริมทาง ยงัพบกองเลือดจาํนวนหนึY ง เจ้าหน้าทีYจึงเก็บ
รวบรวมไวเ้ป็นหลกัฐาน ส่วนเจา้หนา้ทีYตาํรวจทีYไดรั้บบาดเจ็บ 2 นาย ไดถู้กนาํส่งรักษาทีY รพ.จะ
แนะ ทราบชืYอคือ ส.ต.อ.ทวศีกัดิi  โยฆะวฒัน์ ผบ.หมู่ นปพ.สภ.จะแนะ ถูกสะเก็ดระเบิดทีYขาซา้ย 
และ ส.ต.ต.รัชพล รักษส์ัตย ์ผบ.หมู่ นปพ.สภ.จะแนะ ถูกสะเก็ดระเบิดทีYบริเวณขาซา้ยเช่นกนั 
จากการสอบสวน ร.ต.ท.พงษพ์นัธ์ุ กะพนัธ์เขียว รอง สวป.สภ.จะแนะ ปฏิบติัหนา้ทีY หัวหนา้ชุด
ลาดตระเวนตรวจสอบเสน้ทางใหก้บัคณะครู ทราบวา่ ก่อนเกิดเหตุไดน้าํกาํลงัรวม 7 นาย ขีYและ
ซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนต ์2 คนั 4 นาย และนัYงรถยนตส์ายตรวจ 3 นาย กาํลงัปฏิบติัหนา้ทีY รปภ.ค
รูโรงเรียนพิทกัษว์ิทยากูมุง ถึงทีYเกิดเหตุไดมี้คนร้ายไม่ทราบจาํนวนทีYแฝงตวัอยูใ่นป่ารกทึบริม
ทางใชโ้ทรศพัทมื์อถือจุดชนวนระเบิด ทีYลอบนาํไปวางไวใ้นพงหญา้รกทึบริมถนนหนา้ รพ.จะ
แนะ จนเกิดระเบิดขึcนในขณะทีYรถยนตส์ายตรวจและรถยนตเ์ก๋งของครู 3 คน ขบัผ่านมา ทาํให้
ถูกสะเก็ดระเบิดต่างพากนัเหยียบคนัเร่งหลบหนีดว้ยความตกใจ นายอภิชาติ เบญจุฬามาศ ซึY ง
เป็นคนขบัรถเก๋งใหค้รูอีก 2 คนนัYงเกิดเสียหลกัเฉีYยวรถยนตส์ายตรวจและเสียหลกัไปตกในคูนํc า
ริมถนน จนเสียชีวติและไดรั้บบาดเจ็บ  

52 2 สิงหาคม 
2556  

คนร้ายไดล้อบวางระเบิดเพลิงร้านเสาวดี ซึY งเปิดเป็นร้านจาํหน่ายรองเทา้ ชุดนักเรียน เลขทีY 
174/15-16 โดยตน้เพลิงมาจากดา้นหนา้ร้านและเกิดประกายไฟอยา่งรุนแรง เนืYองจากภายในร้าน
เป็นเชืcอเพลิงอย่างดี   ขณะเกิดเหตุ นายทศ พรหมนิมิต เจ้าของร้านนอนพกัชัcน 2 อยู่กับ
ครอบครัวรวม 3 คน ไดปี้นหลงัคาหนา้ร้านเพืYอหนีไฟ แต่ปรากฏวา่หลงัคาเกิดพงัลงมาทาํให้
ไดรั้บบาดเจ็บ ทัcง 3 คน คือ นายทศ นางเสาวดี และ น.ส.เบญญาภา พรหมนิมิต อาย ุ15 ปี ลูก
สาว ถูกพลเมืองดีนาํส่งโรงพยาบาลโคกโพธิi  นอกจากนีc เพลิงยงัไดล้ามไปติดสหกรณ์ออมทรัพย์
อิสลามปัตตานี สาขาโคกโพธิi  เลขทีY 174/3 ทาํให้รถจกัรยานยนตถู์กเผาเสียหาย 2 คนัและไฟยงั
ไดล้ามไปติดบา้นเลขทีY 174/17 ไดรั้บความเสียหายดา้นหนา้ 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 

53 3 สิงหาคม 
2556   

เวลา 12.30 น. มีรายงานวา่คนร้ายไม่ทราบจาํนวนใชอ้าวธุปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิง นาย
อรรณพ ปูเต๊ะ อายุ 40 ปี อยู่บา้นเลขทีY 299/3 หมู่ 9 ต.แวง้ อ.แวง้ จ.นราธิวาส และ น.ส.รัตนา 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
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วอ่งไว อายุ 35 ปี อยู่บา้นเลขทีY 302 หมู่ 9 ต.แวง้ ไดรั้บบาดเจ็บทัcงสองคน เบืcองตน้เจา้หน้าทีY
กาํลงัตรวจสอบสาเหตุและพฤติการณ์ของคนร้าย 

บาดเจ็บ 
1 คน 

54 5 ส.ค.2556 เมืYอเวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จีรสิทธิi  ลอแม รอง ผกก.สส.สภ.มายอ จ.ปัตตานี ไดรั้บแจง้มีเหตุ
คนร้ายขวา้งระเบิดใส่ร้านอาหาร ชืYอป่าไร เลขทีY 80 ม.1 ต.มายอ ตรงขา้มทีYวา่การอาํเภอมายอ จึง
รีบนาํกาํลงัไปทีYเกิดเหตุ พร้อมประสานชุดเก็บกูว้ตัถุระเบิดพร้อมรายงานให้ พล.ต.ต.เอกภพ 
ประสิทธิi วฒันชยั ผบก.ภ.จ.ปัตตานี นาํกาํลงัไปทีYเกิดเหตุ ไปถึงเจา้หนา้ทีYพบว่าจุดเกิดเหตุเป็น
บา้นไม ้2 ชัcนติดกนั 2 ห้อง          พบวา่ภายในร้านถูกแรงระเบิดไดรั้บความเสียหาย และมีกอง
เลือดจาํนวนมาก ส่วนคนเจ็บถูกนาํส่งโรงพยาบาลมายอ ทราบชืYอ นายเจริญ คาํประเสริฐ อาย ุ61 
ปี เจา้ของร้านถูกสะเก็ดระเบิดอาการสาหัส นางขวญักมล สิทธิเชนทร์ อาย ุ54 ปี ผอ.โรงเรียน
บา้นบูดล นายสุวทิย ์โรจน์สุวรรณ อาย ุ52 ปี ผอ.โรงเรียนบา้นถนน นายสุนทร ศรีสมปอง อาย ุ
43 ปี ครูโรงเรียนบา้นถนน และ นายอนน ไชยบุราช อาย ุ50 ปี พนกังานดบัเพลิงเทศบาลตาํบล
มายอ ทัcง 5 ถูกสะเก็ดระเบิดตามลาํตวั ในทีYเกิดเหตุพบชิcนส่วนระเบิดกระจายไปทัYวบริเวณ จึง
เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  สอบสวนก่อนเกิดเหตุทราบวา่ ขณะทีYผูไ้ดรั้บบาดเจ็บทัcง 5 ราย อยูภ่ายใน
ร้าน ปรากฏวา่ มีคนร้าย 4 คน ใชร้ถจกัรยานยนต ์2 คนั ขบัมาจอดไว ้โดยคนร้ายทีYซอ้นทา้ยสวม
ใส่ชุดแต่งกายหญิงมุสลิมสีดาํ ไดข้วา้งระเบิดใส่เขา้ไปในร้านจนเกิดระเบิดขึcนเสียงดังสนัYน 
ก่อนจะเร่งเครืYองหลบหนีไป 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 

55 11 ส.ค.56 คนร้ายวางระเบิดปั�มแก๊สกลางเมืองนราธิวาสเมืYอตอนตีสอง บ้านเสียหายนับสิบหลงัเจ็บ3 
เมืYอเวลา 02.00 น. วนัทีY ร.ต.ต.นิรัตน์ ชูสุข ร้อยเวร สภ.เมืองนราธิวาส รับแจง้มีเหตุระเบิดขึcน
จาํนวน 3 ลูกซอ้น และเกิดไฟลุกไหมที้Y หจก.นราปิโตรเลีYยม ซึY งเป็นปั�มจาํหน่ายแก๊สแอลพีจี 
ตัcงอยูริ่มถนนเพชรเกษมสายปัตตานี-นราธิวาส เลขทีY 148/3 ม.8 ต.ลาํภู อ.เมืองนราธิวาส ซึY งมี
นายวรวธุ พรหมเพชร อาย ุ39 ปี เป็นกรรมการผูจ้ดัการ  พบบา้นเรือนของชาวบา้นทีYปลูกอยูฝั่Yง
ตรงขา้ม ถูกแรงระเบิดไดรั้บความเสียหายอีกจาํนวน 10 หลงั กระจกหนา้ต่าง ประตูบา้น และ
หลงัคาบา้นแตกเสียหาย มีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ จาํนวน 3 ราย ทราบชืYอ นางอารุณี เจ๊ะมะ อาย ุ33 ปี 
อยูบ่า้นเลขทีY 148/27 ม.10 ต.ลาํภู อ.เมืองนราธิวาส ซึY งถูกสะเก็ดระเบิดทีYศีรษะขณะนอนอยูใ่น
บา้นพกั,นางผอบ ดาํหนูจนัทร์ อาย ุ57 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 148/20 ม.10 ต.ลาํภู อ.เมืองนราธิวาส ถูก
สะเก็ดกระจกบาดทีYขา และ นางไพจิตร วงศ์ธรพิทกัษ ์อาย ุ38 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 148 ม.10 ต.ลาํภู 
อ.เมืองนราธิวาส ถูกเศษกระจกบาดทีYบริเวณขาเช่นกนั ญาติไดส่้งตวัรักษาทีY รพ.นราธิวาสราช
นครินทร์ แลว้จากการสอบสวนในเบืcองตน้ทราบวา่ ก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายประมาณ 5-6 คน ได้
บุกเขา้ไปในปั�ม และจบัตวั รปภ.มดัมือมดัเทา้ จากนัcนคนร้ายไดท้าํการเปิดวาวล์ทีYถงับรรจุแก๊ส 
ขนาด 8 ตนั จนเกิดระเบิดขึcน 3 ครัc งซอ้น หลงัจากนัcน คนร้ายไดพ้ากนัหลบหนีไป เบืcองตน้  

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
3 คน 

56 11 ส.ค.
2556 

เกิดเหตุยงิกนั 2 ครัc ง รายแรกเมืYอเวลา 23.00 น. พ.ต.อ.สุชาติ อศัวจินดากุล ผกก.สภ.โคกโพธิi  จ.
ปัตตานี ไดรั้บแจง้มีคนถูกยงิไดรั้บบาดเจ็บถูกส่งไปรักษาตวัทีY รพ.โคกโพธิi  ทราบชืYอ นางอูแมก
ลือซง สะลาเมาะ อาย ุ32 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 6/4 ม.6 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิi  ถูกยงิดว้ยอาวธุปืนลูกซอง
ยาวเขา้ลาํตวั แพทยไ์ดช่้วยเหลือปลอดภยั       จากนัcนจึงไปตรวจสอบทีYเกิดเหตุบริเวณหน้า
บา้นเลขทีY 15/2 ม.1 ต.บางโกระ พบเพียงรอยเลือด สอบสวนพยานให้การวา่ ขณะทีY นางอูแมก
ลือซง ยนืคุยกบัเพืYอนบา้น ปรากฏวา่มีคนร้าย 2 คน ขีYรถจกัรยานยนตม์าจอดแลว้ใชอ้าวธุปืนยิง 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 
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1 นัด ก่อนจะเร่งเครืY องหลบหนีไป สาเหตุคาดว่าเป็นเรืY องส่วนตวั ซึY งเจ้าหน้าทีYจะสืบสวน
สอบสวนต่อไป 

57 24 ส.ค 
2556 

เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.ภกัดี ปรีชาชน ผกก.สภ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ไดรั้บแจง้วา่ มีเหตุคนถูกยิง
เสียชีวติ 2 ราย บนถนนช่วงบริเวณบา้นบือแนปีแย ม.1 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 
จึงจดักาํลงัเจา้หน้าทีYตรวจสอบทีYเกิดเหตุ   ในทีYเกิดเหตุพบรถยนตก์ระบะยีYห้อมิตซูบิชิ รุ่นไทร
ทนั 4 ประตู สีดาํ ไม่ติดแผน่ป้ายทะเบียน สภาพถูกยงิเป็นรูพรุน ภายในรถพบผูเ้สียชีวิตนอนจม
กองเลือด 2 ราย ตรวจสอบทราบชืYอ นายอบัดุลเลาะ บินมามะ อาย ุ33 ปี ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นฝ่าย
รักษาสงบ บา้นกวูงิ และนางรอกีเยาะ สะระโอ ภรรยา ถูกยงิเขา้ทีYศีรษะ และลาํตวัหลายนดั ทัcง 2 
คนอยูบ่า้นเลขทีY 57/2 บ.กวูงิ ม.3 ต.ไทรทอง อ.ไมแ้ก่น จ.ปัตตานี      จากการสอบสวนเบืcองตน้
ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นายอบัดุลเลาะ ผูเ้ป็นสามีได้ขบัขีYรถยนต์กระบะคนัเกิดเหตุออกจาก
บา้นพกั โดยมีภรรยานัYงไปดว้ย เพืYอไปทาํธุระในพืcนทีY ต.ปาลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ และขณะจอด
รถยนตเ์พืYอจะซืcอของบริเวณร้านขายของชาํ ไดถู้กคนร้ายตามประกบ และใชอ้าวธุปืนสงคราม
กราดยงิใส่ทัcง 2 คนขณะนัYงในรถยนตจ์นเสียชีวติ       

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
1 คน 

58 24 ส.ค.
2556 

เวลา 18.20 น.คนร้ายจุดชนวนระเบิดแสวงเครืYองทีYซุกไวใ้นถงัขยะบริเวณแยกโรงเรียนบุญลาภ
นฤมิตร ถนนประชาวิวฒัน์ ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพืYอดกัสังหารทหาร
กองร้อยทหารราบทีY 9021 (ร้อย ร.9021) จาํนวน 4 นาย ขณะขีYรถจกัรยานยนต ์2 คนักลบัฐาน 
หลงัเสร็จภารกิจตัcงด่านตรวจด่านสกัดในพืcนทีY แรงระเบิดทาํให้มีทหารและชาวบ้านได้รับ
บาดเจ็บรวม 8 คน แยกเป็นทหาร 4 นาย ไดแ้ก่ ส.อ.พินิจ คมสันต์ พลทหารผจญ ธิวาลยั พล
ทหารสิทธิชยั ลาจนัทร์ พลทหารฉันฑต วิลยัพรม  นอกจากนัcนเป็นประชาชนอีก 4 ราย ไดแ้ก่ 
นายซอลีฮีน สุหลง อาย ุ27 ปี อยู่บา้นเลขทีY 47/2 ถนนชลทานเขต อ.สุไหงโก-ลก นายมะสุกรี 
วารี อาย ุ27 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 25/6 หมู่ 2 บา้นปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก นายอนัวาร์ อาแซ อาย ุ19 ปี 
อยูบ่า้นเลขทีY 20 ซอย 21 ถนนประชาวิวฒัน์ อ.สุไหงโก-ลก อาการสาหัส และ น.ส.ซาํเซี�ยะ อู
เซ็ง อยูบ่า้นเลขทีY 218/9 ถนนเจริญเขต ต.สุไหงโก-ลก เบืcองตน้สนันิษฐานวา่เป็นการกระทาํของ
กลุ่มก่อความไม่ 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 ราย 

59 28/8/2013   
12:46 คนร้ายยิงชาวบา้นทีYจะแนะ เจ็บ 3 ตร.หตุเกิดในพืcนทีY ม.4 บา้นรือเปาะ ต.ดุซงญอ อ.จะ
แนะ พบบริเวณหนา้บา้นพกัเลขทีY 147 ม.4 มีปลอกกระสุนปืนพกสัcน ขนาด 9 ม.ม. ตกอยูร่วม 5 
ปลอก พร้อมกองเลือดจาํนวนหนึYงตกอยู ่ส่วนผูบ้าดเจ็บรวม 3 ราย ถูกนาํส่งรักษาทีY ร.พ.จะแนะ 
ไปก่อนหนา้แลว้ ทราบชืYอต่อมาคือ 1. นายมะหะแซ กาแวสุเดะ อาย ุ37 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 103 ม.5 
ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ 2. นางซีตีฮายา ดาโอะ อาย ุ46 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 147 ม.4 ต.ดุซงญอ อ.จะ
แนะ ซึY งเป็นเจ้าของบ้านพกั และ 3. นายมะวูโซ๊ะ เจ๊ะยอ อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขทีY 70 ม.4 ต.
ดุซงญอ อ.จะแนะ ทัcง 3 ราย ถูกกระสุนปืนเขา้ทีYบริเวณแขนและขา จากการสอบสวนทราบว่า 
ก่อนเกิดเหตุขณะทีYทัc ง 3 คน กาํลงันัYงและยืนอยู่หน้าบ้านพกั ได้มีคนร้ายจาํนวน 1 คน เดิน
ออกมาจากป่ารกทึบขา้งทาง ก่อนใชอ้าวธุปืนยิงเขา้ใส่กลุ่มชาวบา้นไดรั้บบาดเจ็บ ก่อนทีYจะรีบ
วิYงหนีเขา้ป่า ส่วนสาเหตุ เจา้หนา้ทีYตัcงไว ้2 ประเด็น คือ เรืYองส่วนตวัและสถานการณ์ความไม่
สงบในพืcนทีY 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 ราย 
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60 10 กนัยายน 
2556 

เวลา 16.50 น. ขณะทีY อาสาสมคัรทหารพราน (อส.ทพ.) มูฮมัมดัอาเลส ยะโก๊ะ อาย ุ40 ปี สังกดั
กองร้อยทหารพรานทีY 4609 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานทีY 46 อยูบ่า้นเลขทีY 20/17 หมู่ 3 ต.
บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กําลังขับรถกระบะยีYห้อมิตซูบิชิ รุ่นไทรทัน สีขาว หมายเลข
ทะเบียน กง 1711 นราธิวาส ออกจากบา้นเพืYอไปทาํธุระ โดยใชเ้สน้ทางผา่นตลาดนดัสามแยกยะ
หอ บ้านลาแป หมู่  2 ต.บองอ อ.ระแงะนัc น ปรากฏว่าระหว่างทางได้ถูกคนร้าย 4 คนมี
รถจกัรยานยนต ์2 คนัเป็นพาหนะ ขีYตามประกบและใชอ้าวธุปืนพกขนาด 11 มม. และ 9 มม.ยิง
ใส่ ทาํให้ อส.ทพ.มูฮมัมดัอาเลส เสียชีวิตคารถ นอกจากนัcน กระสุนยงัไปถูก นางซีตีอายา สา
เมา๊ะบือตา สารวตัรกาํนนั ต.บองอ ไดรั้บบาดเจ็บเล็กนอ้ยดว้ย เบืcองตน้ตาํรวจยงัไม่สรุปสาเหตุ
การสงัหาร แต่ใหน้ํc าหนกัไปทีYการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 ราย 

61 18 ก.ย.2556 พ.ต.อ.ยคุล ประสาทนานนท์ ผกก.สภ.หนองจิก จ.ปัตตานี รับแจง้เกิดเหตุยิงกนั  บนถนนสาย
บา้นคลองขดุ-สายหมอ หมู่ 6 บา้นสายหมอ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี จึงรุดไปทีYเกิดเหตุ 
พร้อมกาํลงัตาํรวจ ทหาร และตาํรวจพิสูจน์หลกัฐานปัตตานี พบรถจกัรยานยนต ์ฮอนดา้คลิก สี
ดาํ ทะเบียน ขคง 317 นราธิวาส ลม้อยูข่า้งถนน มีผูเ้สียชีวติ 1 รายทราบชืYอวคื่อ นายสามะแอ สา
มะแอ อายุ 58 ปี อยู่บา้นเลขทีY 71 ม.4 ค.ท่ากาํชาํ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี มีบาดแผลถูกยิงดว้ย
อาวธุปืนขนาด 9 มม. และ 11 มม.เขา้ทีYศีรษะและลาํตวัหลายนดั ส่วนอีก 1 ราย บาดเจ็บสาหัส 
ทราบชืYอวา่ นางแม๊ะเต๊ะ หมดั อาย ุ50 ปี ภรรยา ซึY งมีบาดแผลถูกยิงดว้ยอาวธุปืนขนาดเดียวกนั 
เขา้ทีYลาํตวั ถูกนาํตวัส่งโรงพยาบาลหนองจิก ก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ยงัพบปลอกกระสุน
ปืนชนิด 9 มม.และ 11 มม. รวม 4 ปลอก ตกอยูด่ว้ย จากการสอบสวนทราบวา่ ผูเ้สียชีวิตทัcงสอง
เป็นสามีภรรยากนั  ก่อนเกิดเหตุทัcงสองเพิYงกลบัมาจากซืcออาหารในตวัเมือง โดยนายสามะแอ 
เป็นคนขuj และนางลีเมาะ นัYงซอ้นทา้ย  เมืYอถึงทีYเกิดเหตุไดมี้คนร้าย 2 ราย ขีYรถจกัรยานยนตต์าม
ประกบ ก่อนทีYคนซอ้นทา้ยจะใชอ้าวธุปืนกระหนํYายงิจนเสียชีวติ 

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
1 คน 

62 24 กนัยายน 
2556 

เวลา 7.40 น.คนร้ายลอบวางระเบิดชุดรักษาความปลอดภยัครูบนถนนสาย 4070 บา้นอาเส็น หมู่
ทีY 6 ต.ยะหา จ.ยะลา ทาํให้ตาํรวจบาดเจ็บ 1 ราย คือ ส.ต.ต.เกียรติศกัดิi  ผลิผล ประชาชนโดน
ลูกหลงไดรั้บบาดเจ็บ 2 ราย คือนางแวเยาะห์ สาและ อาย ุ50 ปี และนายซามูดิง มูซอ  

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 ราย 

63 27 กนัยายน 
2556 

เวลา 8.45 น.คนร้ายยงินางจารีวรรณ ศรีสมร อาย ุ30 ปี ไดรั้บบาดเจ็บ เหตุเกิดทีYบา้นฮูลู หมู่ทีY 3 
ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 

 

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 ราย 

64 9 ตุลาคม 
2556 

  เมืYอเวลา 02.00 น. ของวนันีc  (9 ต.ค.) พ.ต.อ.จีรเศรษฐ ดาวเงินตระกูล ผกก.สภ.สายบุรี จ.
ปัตตานี ไดรั้บแจง้เกิดเหตุคนร้ายซุ่มโจมตีฐานปฏิบัติการทหารพรานทีY 4206 ตัcงอยู่บริเวณ
บา้นพกัครูโรงเรียนบา้นเจาะกือแย ม.3 ต.ตะบิcง จนเกิดการปะทะกนัเสียงดงัสนัYน      จากนัcน
คนร้ายอีกกลุ่มไดข้บัรถกระเชา้บรรทุกนํc า ซึY งไดป้ลน้มาจาก อบต.กะดุนง ช่วงทีYเกิดเหตุปะทะ
ไดข้บัมาจอดดา้นขา้งบา้นพกัครู ห่างจากฐานทหารประมาณ 5 เมตร จากนัcนคนร้ายไดฉี้ดนํc ามนั
ใส่ตวับา้นพกัครูแลว้ขวา้งระเบิดเพลิงใส่จนไฟลุกไหมเ้สียหายทัcงหลงั จาํนวน 3 หลงั โชคดีทีY
ไม่มีครูอาศยัอยู ่จากนัcนคนร้ายไดก้ระจายกาํลงักนัหลบหนีไป โดยทีYคนร้ายไดน้าํรถกระเชา้ทีY

ผูห้ญิง
เสียชีวติ 
1 คน 
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ปลน้มาไปเผาทิcงไวบ้นถนนสายปัตตานี-นราธิวาส ม.3 ต.ตะบิcง       หลังเกิดเหตุพบว่ามี
เจา้หนา้ทีYทหารไดรั้บบาดเจ็บ 1 นาย ทราบชืYอ ส.อ.ถวลิ บุตรจีน ถูกยงิเขา้กลางหลงัอาการสาหัส 
ถูกนาํส่งโรงพยาบาลปัตตานี และมีครูนอนเสียชีวิตในบา้นพกัจากถูกลูกหลง 1 ราย ทราบชืYอ
นางแวนะ มูนอ อายุ 55 ปี ครูสอนชัcนอนุบาลโรงเรียนบ้านเจาะกือแย ถูกยิงด้วยอาวุธปืน
สงครามเขา้ทีYศีรษะ       

65 24 ต.ค.2556 เมืYอเวลา 17.30 น. ยิงกนัภายในตลาดนดัปาลสั ม.5 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี พบวา่ทีYเกิดเหตุ
เป็นบา้น 2 ชัcนครึY งปูนครึY งไม ้เลขทีY 114/2 ติดกนัหลายห้อง โดยหนา้ร้านเปิดเป็นร้านขายผกั 
ส่วนภายในร้านขายสินคา้ทัYวไป ตรวจสอบพบเพียงกองเลือดจาํนวนมาก ส่วนผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ
ถูกนาํส่งโรงพยาบาลมายอ ทราบชืYอ น.ส.สายใจ ศรีสุวรรณ อาย ุ45 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 34 ม.4 ต.
ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี มีบาดแผลถูกยิงดว้ยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเขา้แกม้ซ้ายทะลุขวา 
อาการสาหัส แพทยไ์ด้ทาํการรักษาเบืcองตน้ ก่อนส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลปัตตานี  สอบสวน
ทราบว่า ขณะทีY น.ส.สายใจ กาํลงัยืนขายผกัอยู่หนา้ร้านกบัลูกน้องอีกหลายคน ระหว่างนัcนมี
คนร้าย 2 คน ขบัขีYรถจกัรยานยนตม์าจอดห่างจากร้านประมาณ 5 เมตร 1 ในคนร้ายเดินเขา้มาทาํ
ทีขอซืcอผกั เมืYอ น.ส.สายใจ เผลอคนร้ายจึงชกัอาวธุปืนจ่อยิงทนัที 1 นดัต่อหน้าลูกนอ้ง และ
ประชาชนจาํนวนมาก หลงัก่อเหตุจึงไดว้ิYงขึcนรถจกัรยานยนตห์ลบหนีไป เจา้หนา้ทีYไดก้ระจาย
กาํลงัไล่ติดตามพร้อมตรวจสอบภาพวงจรปิดทุกจุด คาดน่าจะเป็นกลุ่มแนวร่วมในพืcนทีYสร้าง
สถานการณ์ เนืYองจาก น.ส.สายใจ เป็นแม่คา้ไทยพทุธเพียงคนเดียวทีYยงัเปิดร้านอยูใ่นตลาดแห่ง
นีc  

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 
 

66 30 ตุลาคม
2556 

 เมืYอเวลา 09.30 น. เหตุ ยิงกนัตาย และมีผูบ้าดเจ็บ ริมถนนสาย 4157  บริเวณสวนปาลม ์ม.4 
บา้นป่าพอ้ ต.บา้นกลาง นาํกาํลงัไปตรวจสอบทีYเกิดเหตุ พร้อมตาํรวจพิสูจน์หลกัฐาน และชุด
เก็บกูว้ตัถุระเบิด พบผูเ้สียชีวิตนอนจมกองเลือด ในสวนปาลม ์ทราบชืYอ นายเกืcอกูล นิลศรี อาย ุ
59 ปี อยูบ่า้นเลขทีY 65 ม.4  บา้นป่าพอ้ ต.บา้นกลาง มีบาดแผลถูกยิงดว้ยอาวธุปืน เอ็ม 16 เขา้
ลาํตวั และแขน ขาหลายนดั นอกจากนีc ยงัมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บถูกลูกหลงอีก 1 คน ทราบชืYอ น.ส.
นิตย ์หวงัหอ้งกลาง อาย ุ22 ปี  อยูบ่า้นเลขทีY  66/3 ม.4 บา้นป่าพอ้ ต.บา้นกลาง มีบาดแผลถูกยิง
ดว้ยอาวธุชนิดเดียวกนั เขา้ทีYขาไม่สาหัส  ถูกนาํส่งโรงพยาบาลปะนาเระ ทีYเกิดเหตุพบรถ จยย.
ของผูต้ายจอดอยู ่เป็นรถ ซูซูกิ สีแดง ทะเบียน  ช 2060 ปัตตานี นอกจากนัcนบนถนน พบปลอก
กระสุนปืนตกอยูเ่กลืYอนกลาดจาํนวน 21 ปลอกจึงเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน จากการสอบสวนทราบวา่ 
ผูต้ายไดท้าํสวนปาลมใ์นโครงการปรับปรุงพืcนทีYนาร้างเพืYอปลูกปาลมพ์ฒันาในพืcนทีYดงักล่าวอยู่
ริมถนน โดยตอนเชา้จะมาดูแลเป็นปกติทุกวนั ในวนัเกินเหตุขณะทีYกาํลงัเดินภายในสวนปาลม์ 
ไดมี้คนร้าย 2 คนขบัขีYรถ จยย.มาจอดบนถนน และคนร้ายทีYซอ้นทา้ยใชอ้าวธุปืนเอม็ 16 กราดยงิ 
ทนัทีทาํใหเ้สียชีวติ จากนัcนไดมี้ รถ จยย.อีกคนักาํลงัจะผา่น คนร้ายกราดยงิอีกทาํใหบ้าดเจ็บ  

ผูห้ญิง
ไดรั้บ
บาดเจ็บ 
1 คน 
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บทที* 3 

ความท้าทายในการปกป้องสิทธิเด็กและสตรีในพืLนที*ขดัแย้ง  และ การกาํหนดนโยบาย 

 
1. ความท้าทายในการปกป้องสิทธิเด็กและสตรีในพืLนที*ขัดแย้ง  และ การกาํหนดนโยบาย 

ในระดบัสากลจากรายงานคู่ขนานทีYหน่วยงานสากลดา้นทหารเด็ก (Child Soldier International - 

CSI) เสนอต่อคณะกรรมการวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of Child) ระบุวา่ เด็กยงัตกเป็น

เหยืYอจากระเบิด การสังหารทีYไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และการโจมตีดว้ยความรุนแรงจากกลุ่มติดอาวุธทีY

ไม่ใช่ของรัฐ และตามรายงานของศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใตก้็มีปัญหาทีYมีลกัษณะเดียวกนัซึY งมีเด็ก

ถูกสังหารและไดรั้บบาดเจบ็จากเหตุการณ์ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนใตน้บัแต่เดือนมกราคม 2547 

นอกจากนีc ยงัมีเด็กทีYตกเป็นเหยืYอการใช้กาํลงัและการสังหารทีYไม่ชอบดว้ยกฎหมายของเจา้หน้าทีYดา้น

ความมัYนคงดว้ย 

สําหรับผูห้ญิงก็มีผูห้ญิงเสียชีวิต และบาดเจ็บกว่า1,539 คนและกว่า 3,000 คนไดก้ลายเป็นหมา้ย 

จากแนวโนม้ล่าสุดชีc ใหเ้ห็นวา่ การโจมตีอยา่งรุนแรงส่งผลกระทบมากขึcนต่อเหยืYอผูบ้ริสุทธิi  โดยเฉพาะ

เด็กและผูห้ญิง เหตุเพราะว่ามกัมีการใช้ระเบิดในการก่อเหตุมากขึcน เป็นเหตุให้ผูห้ญิงตกเป็นทัcงเหยืYอ

ความรุนแรง ส่วนทีYรอดชีวติมาก็ตอ้งเป็นผูน้าํครอบครัวแทนผูช้ายซึY งอาจถูกควบคุมตวั ถูกสังหาร หรือ

ตอ้งยา้ยไปอยูที่YอืYน และครอบครัวทีYมีผูห้ญิงเป็นผูน้าํในภาคใตม้กัยากจนกวา่ครัวเรือนทีYมีชายเป็นผูน้าํ 

จะเห็นไดว้า่ผลกระทบทีYเกิดจากการใชค้วามรุนแรงในพืcนทีYจงัหวดัชายแดนใตน้ัcนเด็กและผูห้ญิงจะเป็น

กลุ่มคนหลกัทีYตอ้งแบกรับผลทีYเกิดขึcน  

ถึงแมห้ลาย ๆ องคก์รทีYเคลืYอนไหวในพืcนทีYจงัหวดัชายแดนใตจ้ะกล่าวเสมอวา่ไม่ไดก้ระทาํต่อเด็ก

และสตรีแต่คาํกล่าวนีc ก็ไม่สอดคลอ้งกบัตวัเลขของผูเ้สียชีวิตและบาดเจ็บทีYเพิYมขึcนของกลุ่มคนเหล่านีc
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และเมืYอได้พิจารณาแผนปฏิบัติการของศูนย์อ ํานวยการบริหารชายแดนจังหวัดภาคใต้พบว่ามี

ยทุธศาสตร์ทีYเกีYยวขอ้งกบัเด็กและสตรีโดยตรงก็คือ   ยทุธศาสตร์ที� 5 การเพิ�มประสิทธิภาพการคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การอาํนวยความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การสร้างเสริมนาํหลัก

ศาสนาหรือยติุธรรมชุมชน ในการแก้ไข ปัญหาความขดัแย้ง การเยียวยาและฟื. นฟู ผู้ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์รุนแรง เป้าหมาย ความยุติธรรมทั�วหน้า ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม และเยียวยา ฟื. นฟู

ผู้ เสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบ อย่างเสมอภาคเป็นธรรม ซึY งในปี 2556 มี  11 โครงการ และ 4 กระทรวงเขา้

มาดาํเนินโครงการโดยใชง้บประมาณทัcงหมด 2,577 ลา้นบาท โดยเนน้การเยียวยาผูที้Yไดรั้บผลกระทบ

ในทุกๆ ดา้น และขยายการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมของผูที้Yถูกกล่าวหาในคดีความมัYนคง   

และอีกยทุธศาสตร์ทีYเกีYยวขอ้งคือ  ยทุธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที�ยว กีฬา

และผู้ ด้อยโอกาส เป้าหมาย แก้ปัญหาความยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้ ด้อยโอกาส ดูแลช่วยเหลือ

เด็กกาํพร้า คนพิการ ผู้ สูงอายุ ผู้ขาดคู่ครองจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และส่งเสริมศักยภาพด้านการ

ท่องเที�ยวและด้านกีฬา ซึY งในปี 2556 มี 4 โครงการ และ 3 กระทรวง เขา้มาดาํเนินโครงการและใช้

งบประมาณไปทัcงหมด 554 ล้านบาท โดยกิจกรรมส่วนใหญ่คือ พฒันาการทาํงานและระบบของ

โรงพยาบาลและสนบัสนุนการแข่งกีฬา  

ต่อมาในแผนปฏิบัติการในปี 2557 ของศูนย์บริหารราชการจังหวดัชายแดนใต้นัc นยงัคงให้

ความสําคญักบัการเยียวยาและการเขา้ถึงความยุติธรรม แต่ปัญหาเรืYองการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีใน

พืcนทีYขดัแยง้ทีYทางกลุ่มดว้ยใจและภาคีร่วมคน้พบนัcนพบวา่ เด็กและสตรีเป็นกลุ่มหนึYงทีYถูกละเมิดสิทธิ

มนุษยชนทัcงจากผูที้Yอยู่ฝ่ายตรงขา้มรัฐและเจา้หน้าทีYรัฐ ในรูปแบบทีYตอ้งตกเป็นเหยืYอทางตรง (ตาย 

บาดเจ็บ พิการ) หรือทางอ้อม  (อยู่ในเหตุการณ์ความไม่สงบ สูญเสียบุคคลในครอบครัว สูญเสีย

ทรัพยสิ์น )  ซึY งในปีนีc เด็กและผูห้ญิงตกเป็นเหยืYอเพิYมขึcนเป็นสองเท่าจากทุก ๆ ปี  

อาจกล่าวไดว้า่แผนปฏิบติังานของหน่วยงานราชการทีYเกีYยวขอ้งกบัการแกปั้ญหาความไม่สงบนัcน

เป็นการทาํงานหลงัจากทีYประชาชนเป็นผูที้Yไดรั้บผลกระทบแลว้ ทัcงการเขา้ถึงความยุติธรรม การเยียวยา 

แต่การแกปั้ญหาทีYทาํใหป้ระชาชนไดรั้บผลกระทบนอ้ยทีYสุด คือ การทาํงานในเชิงป้องกนัซึY งเป็นเรืYองทีY

ยากยิYงเพราะไม่มีใครสามารถล่วงรู้ไดว้า่จะเกิดอะไรขึcนในอนาคต แต่เป็นความทา้ทายทีYเจา้หนา้ทีYรัฐทีYมี

พนัธะหน้าทีYทีYจะปกป้องประชาชนให้มีความมัYนคงปลอดภยัทัcงในชีวิตและทรัพยสิ์น และจากการ

ประชุมเชิงปฏิบติัการเมืYอวนัทีY 2 ธันวาคม 2556 ระหว่างเจา้หน้าทีYรัฐและองค์กรพฒันาเอกชนไดพ้บ

สภาพปัญหาดงันีc  
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บทสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ปัญหาทีYพบ 

1. ในดา้นการช่วยเหลือของภาครัฐมีพร้อม แต่ยงัขาดการเชืYอมโยงระหวา่งหน่วยงาน ซึY งการช่วยเหลือ
ของหน่วยงานภาครัฐนัcนมีโครงสร้างองคก์รต่างๆของภาครัฐมีความเชืYอมโยงกนั แต่ในทางปฏิบติั
จริงยงัไม่สามารถทาํงานเชืYอมโยงกนัได ้แบบ One Stop Service ได ้อีกทัcงยงัขาดการประสานงาน
ระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม ทาํให้ไม่มีการส่งต่อกรณีทีYตอ้งการการเยียวยากบัองค์กรทีY
เกีYยวขอ้ง เนืYองจากบางองค์กรทีYก่อตวัขึcนมาใหม่ยงัไม่รู้จกักลุ่มองค์กรเครือข่ายอืYนๆทีYทาํงานใน
พืcนทีY 

2. การจดัโครงการโดยคนภายนอกหรือภาครัฐ ไม่ตรงตามความตอ้งการทีYแทจ้ริงของคนในชุมชน ซึY ง
เกีYยวพนักบัเรืYองการเขา้ร่วมโครงการต่างของชาวบา้นดว้ยเพราะชาวบา้นมกัจะคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายทีY
จะไดรั้บ เช่น ค่าเดินทาง มากกวา่ผลประโยชน์ หรือความรู้ทีYไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการ 

3. ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจากความหวาดกลวัและไม่ไวว้างใจ เนืYองจากผูไ้ดรั้บ

ผลกระทบ ทัcงสตรี เยาวชนและเด็ก มกัจะรู้สึกกลวัทีYจะใหข้อ้มูล เพราะเคยมีประสบการณ์ของกลุ่ม

คนทีYเขา้มาหลอกเพืYอใหไ้ดข้อ้มูล และชาวบา้นขาดความไวว้างใจ ในขณะเดียวกนัในพืcนทีYยงัมี

ความรุนแรงอยูท่าํใหพ้วกเขาไม่กลา้ออกจากพืcนทีY อีกทัcงชาวบา้นบางส่วนรู้สึกไม่ปลอดภยัในการ

แสดงความคิดเห็นในทีYสาธารณะ เพราะถูกมองวา่อยูฝ่่ายต่อตา้นรัฐและเกรงวา่จะเกิดอนัตรายกบั

ตน ซึY งทีYผา่นมาเวลาเกิดเหตุการณ์ปะทะ คนทีYจะใหข้อ้มูลส่วนใหญ่ก็เป็นผูห้ญิงเสียส่วนใหญ่อยู่

แลว้ เพราะผูช้ายไม่กลา้เพราะความปลอดภยั 

4. หน่วยงานภาครัฐขาดการประชาสัมพนัธ์  หลายพืcนทีYทีYยงัไม่รู้จกัหน่วยงานภาครัฐทีYช่วยเหลือ

เยยีวยา และไม่รู้จกัหน่วยงานภาคประชาสังคม ทัcงนีc เนืYองภาคประชาสังคมเองก็ยงัไม่สามารถเขา้ถึง

ไดทุ้กกลุ่ม กิจกรรมของภาคประชาสังคมเองก็ยงัไม่สามารถตอบโจทยข์องชุมชนได ้อีกทัcง การจดั

กิจกรรมหรือโครงการสาํหรับผูห้ญิงนัcน กลุ่มเป้าหมายทีYเป็นผูห้ญิงยงัเขา้ร่วมกิจกรรมมีเพียงร้อยละ

ยีYสิบ ส่วนทีYเหลืออีกแปดสิบเปอร์เซ็นตย์งัไม่ไดมี้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมทาํกิจกรรมเยยีวยา เพราะ

ขาดความรู้ หรือไม่รู้จกัองคก์รหรือหน่วยงานทีYเกีYยวขอ้ง 

5. ในบริบทของสังคมทีYกาํลงัเปลีYยนแปลงจากภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม เด็กและเยาวชนยงัไม่ถูก
เตรียมให้พร้อมการออกนอกภาคเกษตรกรรม ซึY งโดยส่วนใหญ่จะมีค่านิยมในการทาํงานรับจา้ง 
เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และไม่มีแนวคิดในการทาํธุรกิจหรืออาชีพดา้นต่างๆของตนเองทีYเหมาะสมกบั
ทอ้งถิYน 
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6. ประเด็นการรับรองสามฝ่าย ทัcงทีYบางกรณีไม่ไดเ้ป็นกรณีทีYเกีYยวขอ้งกบัสถานการณ์ แต่เจา้หนา้ทีYไม่
ยอมรับรองสามฝ่ายทาํให้กลุ่มเหล่านีc ไม่ไดรั้บการช่วยเหลือเยียวยา ทาํให้เกิดความรู้สึกเหลืYอมลํc า
และไม่ยติุธรรม  

7. ประเด็นเรืYองการทาํความเขา้ใจความหมายของคาํวา่สิทธิมนุษยชน กบัอิสลาม ทาํให้ชาวบา้นรู้สึก
ขดัแยง้ระหว่างสองคาํนีc  ทัcงทีYสองความหมายนีc มีความเกีYยวโยงกนั และการทาํความเขา้ในในวิถี
และประเพณีของทอ้งถิYนก็จะนาํไปสู่ประเด็นความขดัแยง้บางอยา่งในชุมชนได ้เช่นการปัดภาระ
ปัญหาจากคนในครอบครัวหรือผูป้กครองในการควบคุมดูแลบุตรหลานไม่ให้ออกไปเทีYยวหรือไป
ไหนมาไหนกบัเพืYอนต่างเพศ โดยใชว้ิธีการแกปั้ญหาคือจบัแต่งงานกนัตัcงแต่อายุยงันอ้ย ทาํให้เกิด
ปัญหาพ่อแม่วยัรุ่นทีYไม่สามารถเลีc ยงดูรับผิดชอบสมาชิกใหม่ในครอบครัวได ้ภาระก็ตกไปอยู่กบั
ปู่ ยา่ ตายาย หรือไม่ก็อาจนาํไปสู่ปัญหาการหยา่ร้างไดใ้นภายหลงัเพราะยงัอยูใ่นวยัเรียนไม่สามารถ
เลีcยงดูครอบครัวได ้(อนันีcตดัออกก็ไดน้ะ เพราะถา้ใส่ไปรายงานฉบบันีcอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้
ในบางพืcนทีYไดน้ะ แต่ส่งมาให้ดูวา่ประเด็นนีc มีการสะทอ้นออกมาจากปากของกลุ่มสตรีบา้งแลว้) 
การทีYเด็กวยัรุ่นต่างเพศไปไหนมาไหนสองต่อสองดว้ยกนั การกระทาํเช่นนีc เป็นการกระทาํทีYไม่
สมควรผดิหลกัศาสนา และทาํใหอ้บัอายต่อผูค้นในหมู่บา้นอีกดว้ย  

8. กลุ่มผูห้ญิงรู้สึกวา่ประเพณีและความเชืYอทีYวา่ผูช้ายเป็นผูน้าํส่วนผูห้ญิงเป็นผูต้าม เป็นสิYงทีYทาํให้เกิด
ความไม่เขา้ใจกนัในบางประการ เพราะบางครัc งผูห้ญิงจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือไม่กลา้
บอกถึงปัญหาทีYประสบได ้และส่งผลถึงเรืYองการกาํหนดการศึกษาของผูห้ญิงในพืcนทีYทีYครอบครัว
จะเนน้ใหลู้กสาวเรียนทางศาสนา โดยมากมกัจะจบศาสนาชัcน 1หรืออาจจะเรียนต่อทีYปอเนาะ ส่วน
การศึกษาสายสามญันัcนผูห้ญิงมกัจะเรียนจบเพียงชัcนประถมหรือชัcนมธัยมเท่านัcน ส่งผลต่อกรณีทีY
สามีเสียชีวิตผูห้ญิงตอ้งกลายเป็นหัวหน้าครอบครัวทาํให้ลาํบากต่อการหางานทาํ เพราะไม่มีวุฒิ
การศึกษาทีYสามารถยืYนสมคัรงานได ้และพืcนฐานของครอบครัวส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตต่อของแม่
และเด็กทีYไดรั้บผลกระทบ เนืYองจากศกัยภาพในการดาํเนินชีวิตดว้ยตนเองของแม่จะส่งผลต่อการ
ดูแลลูกๆ 

9. ในหน่วยงานภาครัฐการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัคดีความมัYนคง ทัcงดา้นการดูแล การเยียวยา และการเยีYยม
เยียน ทาํให้ผูต้ ้องขงัคดีอืYนๆรู้สึกเหมือนโดนทอดทิcง นอกจากนีc ยงัมีการตัc งกองทุนช่วยเหลือ
ผูต้อ้งขงั แต่ไม่ไดรั้บความสนใจ เนืYองจากผูที้Yพน้โทษออกไปแลว้ไม่อยากกลบัเขา้มาเกีYยวขอ้งกบั
ราชทณัฑอี์ก การเชืYอมโยงเรืYองกฎหมายของแต่ละหน่วยงานยงัไม่ดีเท่าทีYควร เพราะบางหน่วยงาน
ไม่ทราบถึงรายละเอียดของกฎหมายทีYตอ้งใชใ้นการทาํงานกบักรณี เช่น ป.วอิาญา 

10. การจดัการดูแลในเรืYองสิทธิของเด็กทีYไดรั้บเงินเยียวยา เกิดปัญหาความขดัแยง้ของญาติทีYรับเด็กไป
ดูแลต่อเพราะบางกรณีไม่ไดต้อ้งการดูแลเด็กเพียงแค่ตอ้งการผลประโยชน์จากเงินเยียวยา ซึY งเมืYอ
ตอนหลงัทีYไดเ้ด็กกลบัมาก็มีปัญหาในเรืYองของหน่วยงานทีYรับผดิชอบเรืYองการดูแลเงิน จึงตอ้งมีการ
ประชุมสหวชิาชีพ เกีYยวกบัการดูแลเรืYองเงินของเด็ก  
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11. การเอืcอของรัฐทาํใหผู้ไ้ดรั้บผลกระทบเกิดความเคยชินต่อการใหค้วามช่วยเหลือ ซึY งนอกจากรัฐแลว้
ก็ยงัมีองคก์รอืYนๆ การมีโอกาสจากความช่วยเหลือมากเกินไปจึงทาํให้ผูไ้ดรั้บผลกระทบไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได ้

12. หน่วยงานภาครัฐคิดวา่การเขา้ถึงสิทธิหรือขอ้มูลข่าวสารต่างๆของชาวบา้นไม่มีปัญหา มีความเป็น
ระบบ และมีการลงพืcนทีYทนัทีของศูนยเ์ยียวยาอาํเภอ อีกทัcงชาวบา้นยงัไดรั้บขอ้มูลจากการทีYมีคน
รอบขา้งคอยบอกจากกรณีและประสบการณ์ต่างๆทีYผา่นมา แต่ชาวบา้นพบว่าความช่วยเหลือเรืYอง
การเยยีวยามกัจะซํc าซอ้น เนืYองจากแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างทาํ ไม่มีการปรึกษากนั 

13. ปัญหาการเชืYอมต่อของคนในชุมชนไม่สามารถบริหารจดัการได ้ก็ไม่สามารถขบัเคลืYอนได ้และเมืYอ
คนภายนอกเขา้มาจึงมีความซํc าซ้อนของการทาํงานในดา้นต่างๆ ขาดการจดัการเชืYอมโยงภายใน
ทอ้งถิYนระหว่าง ผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํศาสนา อบต. และอาํเภอ  รวมไปถึงปัญหาการจดัการตนเองของ
คนในชุมชน เนืYองจากชุมชนไม่มีศูนยก์ลางในการประสานงานในชุมชน ซึY งควรใช้มสัยิดเป็น
ศูนยก์ลางในการขบัเคลืYอนโดยใชห้ลกัการดา้นศาสนาเป็นแนวทาง และการจดัตัcงองคก์รต่างๆใน
ชุมชนนัcนดาํเนินการไม่ค่อยประสบความสาํเร็จเนืYองจากไม่มีศูนยก์ลางอยูใ่นชุมชน และปัญหาคาม
ร่วมมือภายในของ 4 เสาหลกั ทีYไม่สามารถทาํงานเชืYอมโยงกนัได ้

  จากสภาพปัญหาทีYพบทางคณาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ไดจ้ดัทาํ
ร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายดงันีc  

 ร่างข้อเสนอนโยบายเชิงรุกในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กและผู้หญงิที*ได้รับผลกระทบ 

1. สร้างศูนยก์ลางในการบริหารจดัการปัญหาต่างๆของคนในชุมชน เช่น การใช้มสัยิดในชุมชน
เป็นศูนยก์ลาง โดยมีผูน้าํดา้นศาสนาและผูน้าํทอ้งถิYนทาํงานร่วมกบัคนในชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วม ทัcงกรณีของผูที้Yได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบเพืYอเสริมสร้างความเขม้แข็งใน
การจดัการตนเองของชุมชน  

2. หน่วยงานต่างๆทีY เกีYยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในท้องถิYนนัc นๆต้องมีการประชุมและ
ประสานงานกนั เพืYอลดช่องวา่งในการปฏิบติัหนา้ทีYทีYซํc าซ้อนและทาํงานร่วมกนัอยา่งเชืYอมโยง
ในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นดา้นการเยียวยาและดา้นอืYนๆ เพืYอประโยชน์ของเด็กและผูห้ญิงทีYไดรั้บ
ผลกระทบ 

3. ใช้งบประมาณในการจดักิจกรรมหรือโครงการ ทีYมีประโยชน์และสามารถพฒันาศกัยภาพได้
อย่างถาวร โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนืYอง เพืYอให้ผูไ้ด้รับผลกระทบสามารถ
ช่วยเหลือตนเองไดแ้ละไม่ยดึติดกบัการไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

4. สร้างองค์ความรู้ กระบวนการ และค่านิยมด้านการประกอบอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน 
เพืYอให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่สามารถนาํไปใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละทอ้งถิYนและ
พร้อมต่อการเปลีYยนแปลงทางสังคม  
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5. สร้างองค์ความรู้เรืYองสิทธิและกฎหมายเกีYยวกบัการปกป้องและคุม้ครองสตรีและเด็กให้ผูน้าํ
ชุมชน (สีY เสาหลกั) รวมถึงภรรยาโต๊ะอิหม่าม ภรรยาผูน้าํชุมชน กลุ่มอาสาสมคัร ศูนยท์นาย 
องคก์รสิทธิมนุษยชน NGO เพืYอป้องกนัการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีในชุมชน 

6. ใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการทําความเข้าใจเรืY องกระบวนการเยียวยา การเข้าสู่
กระบวนการเยยีวยา หรือแนะนาํช่องทางในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐในการขอรับการเยียวยา 
โดยใชว้ทิยเุป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์หรือให้ขอ้มูลต่าง ๆ เพราะสืYอวิทยุเป็นช่องทางทีY
รองลงมาจากโทรทศัน์ทีYชาวบา้นใช้รับฟังข่าวสาร และหรือใชใ้นงานคุฏบะห์วนัศุกร์เพืYอการ
ประชาสัมพนัธ์ และควรมีคู่มือสาํหรับชาวบา้น เพืYอใหรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร หรือใชว้ิทยุ ,คุฏบะห์  
โดยพยายามเขา้ถึงชาวบา้นทีYกลุ่มทุกฝ่ายไม่วา่จะเป็นกลุ่มทีYสนบัสนุนรัฐ กลุ่มทีYต่อตา้นรัฐ หรือ
กลุ่มทีYไม่ฝักฝ่ายใด มิเช่นนัcนหากติดต่อเพียงแค่ผูใ้หญ่บา้น ผูใ้หญ่บา้นมกัจะติดต่อกบัลูกบา้นทีY
สนบัสนุนหรือเครือญาติเขาเท่านัcน คนทีYไม่สนบัสนุนเขาหรือกลุ่มทีYต่อตา้นรัฐก็จะไม่มีโอกาส
รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร หรือสิทธิต่างๆ ของเขา โดยให้เด็กและสตรีเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
สาํหรับกลุ่มของตนเองดว้ย 

7. เปิดพืcนทีYสาธารณะสาํหรับผูห้ญิงและเด็กใหม้ากขึcน ควรมีคลินิกผูห้ญิง(ชารีอะห์) เพืYอเปิดพืcนทีY
หรือให้คาํปรึกษาในกรณีเรืY องความขดัแยง้ในเรืY องศาสนา (เรืY องครอบครัวและมรดก) ทีYมี
กรรมการทีYปรึกษาเป็นผูห้ญิงเพืYอปรึกษาหารือก่อนทีYจะมีการพูดคุยกนัในระดบักรรมการกลาง
ประจาํจงัหวดั(มจัลิซ) 

 

ร่างข้อเสนอนโยบายเชิงรับในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กและผู้หญงิที*ได้รับผลกระทบ 

1. จดักิจกรรมในชุมชนทีYส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็ก ยกตวัอยา่งเช่น เวทีเด็ก (ญาลนันนั
จูเนียร์) มีการอบรมเด็กในวยัประถม เป็นความคิด ความอ่านของเด็ก มีเรืYองทีYน่าสนใจอยูก่็คือ เด็ก
บอกวา่ เคยเห็นพีYทาํในสิYงทีYไม่ดีต่างๆ เราก็นาํเอาสิYงทีYเด็กเห็นมาแกปั้ญหาในส่วนทีYเป็นปัญหา โดย
ดึงเอาผูป้กครองมาเป็นส่วนร่วม โดยให้ครอบครัวให้มีส่วนร่วมเขา้มารับฟัง แกไ้ขปัญหาร่วมกนั 
เพราะปัจจุบนัครอบครัวบางครอบครัวตามใจลูกมาก  บางครอบครัวไม่ดูแล ใส่ใจลูก  ก็ตอ้งทาํให้
ครอบครัวต่างเขา้ใจกนั  ปรับตวัเขา้หากนั และโครงการอีหม่ามมูเดอร์  เป็นการนาํเยาวชนมาเป็น
ผูน้าํเยาวชน  โดยการใหค้วามรู้ในเรืYองกฎหมาย  การเมือง สังคม  มีอายรุะหวา่ง 18-30 ปี 

2. สนบัสนุนองคค์วามรู้ กระบวนการ และค่านิยมดา้นการประกอบอาชีพแบบต่อยอดตามความสนใจ
เดิม หรืออาชีพเดิมทีYทาํอยูแ่ลว้ เพืYอใหส้ตรีและเด็ก ไดค้วามรู้เพิYมเติมและเป็นจริงตามบริบทของแต่
ละทอ้งถิYนและพร้อมต่อการเปลีYยนแปลงทางสังคม 

3. ดูแลสนบัสนุนกลุ่มเด็กและสตรีทีYอืYนทีYอยูน่อกเหนือจากกลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบดว้ย เช่น กลุ่มเด็ก
ขาดโอกาสทางการศึกษาและหญิงหมา้ยทีYไม่มีอาชีพขาดรายได ้หรือกลุ่มครอบครัวทีYแม่ตอ้งขยบั
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บทบาทมาเป็นผูน้าํครอบครัวดว้ยปัญหาการหย่าร้าง หรือ การถูกทอดทิcง หรือกลุ่มแม่วยัรุ่น โดย
ตอ้งมีความต่อเนืYองในการดูแลคนกลุ่มนีc  

4. เชืYอมความสัมพนัธ์ระหวา่งผูน้าํชุมชน สีY เสา เพืYอให้ทาํงานไดส้อดคลอ้งและประสานกนัในการส่ง
ต่อกรณี หรือให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและสตรีในชุมชน โดยเชืYอมโยงกับเครือข่ายภาคประชา
สังคม องคก์รต่างๆ NGO ในพืcนทีY 

5. ทาํฐานขอ้มูลเครือข่าย องค์กรต่างๆ กลุ่ม และภาคประชาสังคมในพืcนทีY ว่ากลุ่มใดทาํงานเรืYอง
ใดบา้ง เพืYอเป็นฐานขอ้มูลในการประชาสัมพนัธ์ และเชืYอมโยงความช่วยเหลือไดท้นัท่วงที หรือเพืYอ
สะดวกในการกระจายกิจกรรม งบประมาณ และความช่วยเหลือต่างๆลงไปยงัเด็กและสตรีใน
ชุมชน และเพืYอให้เป็นทีYพึY งแก่กลุ่มเด็กและสตรีทีYตอ้งการความช่วยเหลือทีYหวาดระแวงหรือไม่
ไวว้างใจภาครัฐ 

6. ให้ความรู้แก่สตรีและเด็กในชุมชน เกีYยวกบัสิทธิ และการไดรั้บการปกป้อง โดยเนน้การให้ความรู้
แก่เด็กและสตรีทีYอยูน่อกระบบการศึกษาทัcงสายสามญั และสายศาสนาดว้ย (ร้อยละ 80 ทีYเหลือทีYไม่
เคยเขา้ร่วมกิจกรรม) และเด็กต่างดา้ว 

7. ใหค้วามรู้แก่ประชาชนทัYวไป เกีYยวกบั สิทธิ และการไดรั้บการปกป้องของเด็กและสตรี 
 

ในระยะเวลา 10 เดือน ผูศึ้กษาไดค้น้พบประเด็นปัญหาหนึYงและเป็นปัญหาทีYใหญ่คือ ทัcงประชาชน

และรัฐ ทุกภาคส่วนขาดความเขา้ใจในประเด็นการปกป้อง หรือ ป้องกนั จึงมองการแกปั้ญหาในเชิง

เยียวยา ชดเชย ซึY งเป็นปัญหาปลายทาง แต่ก็มองอีกมุมคือการป้องกนัในระยะยาวมิให้มีการใช้ความ

รุนแรงตอบโตก้นั 

กล่าวโดยสรุปความทา้ทายในการปกป้องเด็กและสตรีในจงัหวดัชายแดนใตจ้ากความขดัแยง้ทีY

เกิดขึcนคือการสร้างการตระหนกัถึงการปกป้องและป้องกนัเหตุ 

 

 


