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ความรุนแรงในเดือนกันยายน

จำนวนเหตุการณความรุนแรง, จำนวนผูเส�ยชีว�ตและไดรับบาดเจ็บในเดือนกันยายน

สถานการณทเ่ี กิดข�น้ ในเดือนกันยายน 2559 เปนการยืนยันแบบแผน
ความรุนแรงที่มีลักษณะแกวงไกวข�้นลงในรอบหลายป โดยเฉพาะหลังป 2555
เปนตนมา หลังจากเหตุการณมีลักษณะเขมขนสูงข�้นในเดือนสิงหาคม ในเดือน
กันยายนกลับมีจำนวนเหตุการณลดนอยลง กลาวคือมีจำนวนทัง้ สิน� 54 เหตุการณ
หร�อลดลงราวรอยละ 61 ในขณะเดียวกัน ความรุนแรงสงผลใหมีผูเสียชีว�ต 30
ราย และบาดเจ็บ 45 ราย แมจำนวนผูบาดเจ็บจะลดนอยลง แตความรุนแรงก็ทำ
ใหมผี เู สียชีวต� สูงข�น้ เมือ่ เปร�ยบเทียบกันแลว แมจำนวนเหตุการณจะลดลงเกือบคร�ง่
แตความรุนแรงก็สงผลใหมีผูเสียชีว�ตสูงข�้นกวาเดือนกอนหนาถึง 6 ราย หร�อ
เพ�่มข�้นรอยละ 20 (กรุณาดูกราฟแสดงภาพรวมของเหตุการณความรุนแรง)
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เหตุการณ์ความรุนแรง

เสียชีวิต

บาดเจ็บ

ภาพรวมและแนวโนม
พัฒนาการสำคัญของความขัดแยงดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับแนวโนม
ความรุนแรงขางตน ทั้งความคืบหนาของการพ�ดคุยสันติภาพและการเคลื่อน
ไหวในประเด็นสิทธิมนุษยชน การพบปะอยางเปนทางการในกระบวนการพ�ดคุย
เพ�่อสันติสุขระหวางคณะพ�ดคุยของทางการไทยและคณะของมาราปาตานีในวัน
ที่ 2 กันยายน 2559 ซึ่งคูสนทนาตอบรับที่จะหาร�อในเร�่อง “พ�้นที่ปลอดภัย”
ในรายละเอียดตอไป ความเคลือ่ นไหวทัง้ ภายในประเทศ และตางประเทศในประเด็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอยางยิง� การซอมทรมาน ซึง่ ลวนมีสว นสัมพันธ
กับปฏิกร�ยาความรุนแรงที่เกิดข�้น นอกจากนี้พัฒนาการในการปรับโครงสราง
ภาครัฐในการรับมือกับปญหาอาจเปนปจจัยบวกตอทิศทางการแกไขความขัดแยง
โดยสันติว�ธีไดเชนกัน

สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณความรุนแรง
ในจำนวนเหตุการณที่เกิดข�้นมีที่สามารถตรวจสอบไดวาเกี่ยวของกับการกอความไมสงบและการตอตานการกอความไมสงบอยูเกือบคร�่งหร�อ 23 ครั้ง ใน
54 เหตุการณ เหตุการณเหลานี้สงผลใหมีผูบาดเจ็บลมตาย 75 ราย โดยมีกลุมเปาหมายที่มีอาวุธประจำกายเสียชีว�ต 4 ราย บาดเจ็บ 27 ราย ในขณะที่กลุม
เปาหมายที่เปนพลเร�อนเสียชีว�ตรวมทั้งสิ�น 25 ราย บาดเจ็บ 16 ราย จะเห็นไดวา แมเดือนนี้จะมีจำนวนเหตุการณ ไมมาก แตก็สงผลตอการสูญเสียตอพลเร�อนใน
สัดสวนที่สูงทีเดียว

สาเหตุและผลกระทบ
จำนวนความรุนแรงดวยสาเหตุตางๆ
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การตอตาน เกี่ยวของกับยาเสพติด
การกอความไมสงบ

ถูกจับกุม

จำนวนเหตุการณ

จำนวนผูเสียชีว�ต, ไดรับบาดเจ็บและถูกจับกุม

เหยื่อของความรุนแรงในเดือนกันยายน 2559
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เยาวชนอายุ เจาพนักงาน นักเร�ยนและ ครูและบุคลากร ไมชัดเจน
ไมเกิน18 ป
นักศึกษา ทางการศึกษา

ไดรับบาดเจ็บ

เมื่อพ�ิจารณาจากประเภทของเหตุการณ ขอมูลแสดงใหเห็นวาการยิงเปนลักษณะการกอเหตุรุนแรงมากที่สุด คือ 29 ครั้ง ในขณะที่การระเบิดก็เกิดข�้น
ในเดือนกันยายนถึง 9 ครั้ง ซึ่งถือวาลดลงจากเดือนกอนหนาอยางมาก แตกระนัน้ ก็พบวามีเหตุการณระเบิดสำคัญหลายเหตุการณทส่ี ง ผลสะเทือนในทางการเมือง ดังเชน
การระเบิดขบวนรถไฟที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี ในวันที่ 3 กันยายน การลอบวางระเบิดทีห่ นาโรงเร�ยนบานตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ในวันที่ 6 กันยายน ซึ่งสงผลให
พลเร�อนเสียชีว�ต ในขณะที่การระเบิดที่มุงสังหารเจาหนาที่ที่ติดอาวุธก็ยังคงมีอยู ดังกรณีการลอบโจมตีในวันที่ 23 กันยายน ที่ อ.กรงปนัง จ.ยะลา ซึ่งสงผลใหเจาหนาที่
ตำรวจเสียชีว�ตทันที 3 นาย ในขณะที่การลวงเจาหนาที่เขาตรวจสอบที่เกิดเหตุและวางระเบิดซ้ำในปมน้ำมันที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี ในวันที่ 29 กันยายน ก็ทำใหมี
ผู ไดรับบาดเจ็บหลายคน นอกจากนี้ในเดือนกันยายนยังมีวัตถุระเบิดอีกจำนวนหนึ่งที่ไดรับการเก็บกูเอาไวกอนที่จะทำงาน

ยิง (29)
ระเบิด (9)
พบศพ (2)
พบอาวุธ (1)
เพลิงไหม (1)

อยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาปฏิกิร�ยาตอความพยายามเพ�่อสันติภาพ
ดังกลาวก็ปรากฎอยูในบร�บทที่มีปฏิบัติการความรุนแรงในพ�้นที่ ตั้งแตความ
พยายามวางระเบิดที่กลาง อ.แวง จ.นราธิวาส ในวันเดียวกันนั้นการลอบ
วางระเบิดขบวนรถไฟที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี ในวันที่ 3 กันยายน และเหตุการณ
สำคัญที่สรางผลสะเทือนตามมาอยางมากคือ การลอบวางระเบิดแสวงเคร�่องที่
หนารานขายของชำ ตรงกันขามกับโรงเร�ยนบานตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ในวันที่ 6 กันยายน ซึ่งสงผลใหมีผูเสียชีว�ต 3 ราย บาดเจ็บ 7 ราย โดยสอง
ในสามของผูเสียชีว�ตคือนายมะเย็ง เวาะบะ และ ด.ญ.มิตรา เวาะบะ พอและ
ลูกสาววัย 5 ขวบ ซึ่งอยูระหวางเดินทางมาสงลูกเขาเร�ยนตามปกติของทุกวัน
เปนไปไดอยางยิ�งวาการโจมตีพ�้นที่สาธารณะทั้งระบบขนสงมวลชน และใกลกับ
โรงเร�ยนเปนการสงสัญญาณตอตานตอขอเสนอพ�้นที่ปลอดภัยโดยตรง เพราะ
จากขอมูลหลายแหลงยังคงยืนยันวามีฝายที่คัดคานและพยายามขัดขวางการ
พ�ดคุยเพ�่อสันติภาพอยางแข็งขัน

เหตุการณสำคัญในเดือนกันยายน 2559

กระนั้นก็ตาม การโจมตีดวยปฏิบัติการทางทหารที่สงผลกระทบตอ
พลเร�อน ก็กระตุน หลายฝายใหสง เสียงประณามตอกลุม ติดอาวุธทีร่ บั ผิดชอบตอ
เหตุการณครัง้ นี้ มีแถลงการณที่เร�ยกรองใหยุติการโจมตีพลเร�อนโดยทันทีซึ่ง
เผยแพรจากองคกรภาคประชาสังคมในพ�้นที่หลายกลุม ซึ่งตางก็มีจ�ดยืนทาง
การเมืองอันหลากหลาย เหตุการณครัง้ นีย้ งั สงผลตอปฏิกร�ยาขององคกรระหวาง
ประเทศ และองคกรนอกภาครัฐระหวางประเทศ โดยเฉพาะจากยูนิเซฟที่เร�ยก
รองการคุมครองเด็กๆ และโรงเร�ยนใหปลอดภัย ในขณะที่กลุมฮิวแมนไรทวอชท
นั้นนอกจากจะแถลงประณามการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหวางประเทศ
ของกลุมผูกอความไมสงบแลว ยังเร�ยกรองใหเลขาธิการสหประชาชาติข�้นบัญชี
บีอารเอ็นโคออดิเนต ในฐานะทีเ่ ปนผูล ะเมิดตอหลักการพ�ทกั ษปกปองเด็กในความ
ขัดกันทางอาวุธ ฮิวแมนไรทวอชทยังเร�ยกรองใหรัฐบาลไทยลงนามใหสัตยาบัน
ตอปฏิญญาวาดวยการปกปองโรงเร�ยนจากผลกระทบตอการขัดกันทางอาวุธ
เพ�่อเปนหลักประกันวารัฐบาลไทยจะตองแสวงหาทุกหนทางที่จะทำใหโรงเร�ยน
ปลอดภัย ในบร�บทเชนนี้ การโจมตีทก่ี ระทบตอพลเร�อนผูบ ร�สทุ ธิซ์ ง่ึ ไรการประกาศ
ความรั บ ผิ ด ชอบได ก ลายเป น สิ � ง ยากจะยอมรั บ จากผู  ค นหลากหลายกลุ  ม
มากข�้นเร�่อยๆ

พ�้นที่ปลอดภัยและความรุนแรง

ความรุนแรงและการซอมทรมาน

แมจะมีความรุนแรงหนาแนนและตอเนื่องมาตั้งแตปลายเดือนสิงหาคม
แตกำหนดการพ�ดคุยสันติภาพระหวางตัวแทนรัฐบาลไทยและกลุมมาราปาตานี
ก็ยังคงเดินหนาตามหมายกำหนดการเดิมในวันที่ 2 กันยายน 2559 การพบปะ
ครั้งนี้ถือเปนการหาร�ออยางเปนทางการครั้งแรก ผลการประชุมที่เปดเผยในเวลา
ตอมาระบุวาทั้งสองฝายตางยอมรับแนวทางหร�อกติกาในการพ�ดคุยที่ยกรางกัน
มาเปนเวลาหลายเดือน แมวาจะยังไมมีการลงนามใดๆ ก็ตาม นอกจากนี้ยังเห็น
พองทีจ่ ะหาร�อกันในรายละเอียดเกีย่ วกับมาตรการพ�น้ ทีป่ ลอดภัย (Safety Zone)
ในการพ�ดคุยครั้งตอๆไป สิ�งใหมที่เกิดข�้นอีกประการก็คือ การที่ทั้งสองฝายตาง
เห็นพองที่จะประเมิน และหาร�อกันเกี่ยวกับขอเสนอ “พ�้นที่สาธารณะปลอดภัย”
ของคณะทำงานวาระผูหญิงชายแดนใตที่ไดนำเสนอมากอนหนานี้ถือเปนจังหวะ
กาวสำคัญที่ขอเสนอของภาคประชาสังคมถูกหยิบยกมาพ�ดคุยบนโตะสนทนา

วันที่ 29 กันยายน เกิดเหตุการณลอบยิงพลเร�อนและวางระเบิดซ้ำ
ที่ปมน้ำมันแหงหนึ่งใน อ.โคกโพธิ์ จ.ปตตานี ทำใหมีผูเสียชีว�ต 1 ราย และ
บาดเจ็บ 7 ราย โดยเจาหนาที่พบใบปลิวซึ่งเชื่อวาเปนของผูกอเหตุที่รอการ
เผยแพรจำนวน 5 แผนระบุขอความวา “จับคนมลายูบร�สุทธิ์ไปทรมาน กูจะฆา
คนไทยพ�ทธตอไป” การใชเง�่อนไขที่คน “มลายู” ตกเปนเหยื่อจากความรุนแรง
โดยเจาหนาทีร่ ฐั เปนขออางในการโจมตีคน “ไทยพ�ทธ” ลักษณะนี้ มักเปนแบบแผน
ที่เกิดข�้นบอยครั้ง และทำใหความรุนแรงมีลักษณะที่เปนการลางแคนเอาคืน
กระนั้นก็ตาม เหตุการณกอนหนานี้มักอางถึงเหตุสังหารชาวมลายูมุสลิมบาง
คนที่กระตุนความรูสึกเจ็บแคนรวมกัน แตในครั้งนี้นาสนใจตรงที่มีการ กลาวอาง
ถึงการซอมทรมาน

ทำรายรางกายดวยอาวุธมีคม (2)
ทำรายรางกายดวยอาวุธไมมีคม (1)
สถานีทวนสัญญาณโทรศัพท/เสาสงสัญญาณ (3)
ปดลอมตรวจคน (4)
เก็บกูวัตถุระเบิด (2)
การใชระเบิดเปนยุทธว�ธีที่สงผลกระทบตอความเสียหายจำนวนมาก
แตในแงของผลสะเทือนทางการเมือง ความสูญเสียจากการระเบิดทีเ่ กิดข�น้ กับพลเร�อน
นัน้ ดูจะเกีย่ วของโยงใยกับความพยายามเพ�อ่ สันติภาพ และบรรทัดฐานสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศอยางมีความหมายสำคัญ

ประเด็นการซอมทรมานไมใชประเด็นใหม หากแตกลายเปนประเด็นรอน
ข�้นมาในระยะหลัง เนื่องจากมีความเคลื่อนไหวในประเด็นนี้บอยครั้งข�้น เปนไปได
อยางยิ�งวาเคร�อขายของผูกอความไมสงบจะฉวยใชประเด็นเหลานี้มาอางเปน
เหตุผลรองรับปฏิบตั กิ ารทางทหารของฝายตน ไมตา งกับกรณีทก่ี ลายเปน “เง�อ่ นไข”
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเจาหนาที่รัฐหลายเหตุการณกอนหนานี้ซึ่งเปน
“บาดแผล” ที่พรอมจะถูกใชระดมแรงสนับสนุนตอการใชความรุนแรงเร�่อยมา
ผลสะเทือนตอประเด็นนี้ลาสุดกอตัวจากการเปดเผยรายงานการ
ซอมทรมานในจังหวัดชายแดนภาคใตโดย 3 องคกรสิทธิมนุษยชนในเดือน
กุมภาพันธป 2559 ซึ่งมีกรณีศึกษา 54 กรณีจากแหลงขอมูลที่ปกปด ซึ่งนอก
จากทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
จะโตแยงเนื้อหาดังกลาวอยางเปดเผยแลว กอ.รมน. ภาค 4 สน. ยังฟองขอหา
หมิน� ประมาท และละเมิดพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทำผิดเกีย่ วกับคอมพ�วเตอร
พ.ศ. 2550 ตอ 3 นักสิทธิมนุษยชนที่มีสวนสำคัญในรายงานดังกลาวเมื่อ
กลางเดือนพฤษภาคมหลังจากมีการพบปะทำความเขาใจอยูบาง การฟองรอง
ดังกลาว กอใหเกิดกระแสรณรงคการปกปองนักสิทธิมนุษยชนอยางกวางขวางทัง้ ใน
และตางประเทศ ขณะที่ในเดือนกันยายนนี้ องคการนิรโทษกรรมสากลซึ่งเปน
กลุมรณรงคอีกกลุมหนึ่งก็ถูกเจาหนาที่สกัดกั้นไมใหจัดงานเผยแพรรายงาน
สถานการณการซอมทรมานที่สมาคมนักขาวตางประเทศ รายงานชิ�นนี้เปน
การประมวลสถานการณซอมทรมานโดยรวมทั้งประเทศซึ่งรวมไปถึงกรณี
จังหวัดชายแดนภาคใต เหตุการณสกัดกัน้ ครัง้ ดังกลาวเกิดข�น้ ในวันที่ 28 กันยายน
หร�อเพ�ยง 1 วัน กอนหนาวันเกิดเหตุที่ปมน้ำมันที่โคกโพธิ์

ทีจ่ ร�งแลวมีพฒ
ั นาการทีน่ า สนใจในเดือนกันยายนอยูบ า ง ในเร�อ่ งการ
ปองกันการทรมาน เมือ่ สำนักงานขาหลวงใหญดา นสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ
(UNHRC) ก็เผยแพรรายงานสถานการณดานสิทธิมนุษยชนฉบับเพ�่มเติมของ
รัฐบาลไทยทีร่ ายงานตอกลไกของสหประชาชาติ (UPR) เมือ่ วันที่ 23 กันยายน
โดยหนึ่งในประเด็นที่รัฐบาลไทยยอมรับขอเสนอของภาคีสมาชิกจากประเทศอื่นๆ
คือ การจัดตัง้ หนวยงานอิสระเพ�อ่ ตรวจสอบขอกลาวหาเร�อ่ งการทรมานทัง้ หมด
ซึง่ รวมถึงเหตุทเ่ี กิดข�น้ ในจังหวัดชายแดนภาคใต การรายงานเพ�ม่ เติมดังกลาวเปน
ผลตอเนือ่ งจากการรายงานในวงรอบที่ 2 ของรัฐบาลไทยเมือ่ เดือนพฤษภาคม
ที่ผานมา ซึ่งหลังจากนั้นไมนานคณะรัฐมนตร�ก็มีมติเห็นชอบตอรางพ.ร.บ. ปองกัน
และปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ… ซึ่งเปนไป
ตามแนวทางของอนุสัญญาตอตานการทรมานและการปฏิบัติหร�อการลงโทษอื่น
ทีโ่ หดราย ไรมนุษยธรรมหร�อทีย่ ำ่ ยีศกั ดิศ์ ร� ค.ศ.1984 ทีร่ ฐั บาลไทยเขารวมเปนภาคี
และมีผลบังคับใชมาตัง้ แตป 2550
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรายแรงโดยว�ธีการซอมทรมาน นั้นขัด
กั บหลั กการสากลและรั ฐ ไทยกำลั งปรั บกลไกภายในเพ� ่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เกิดข�้น
อยางคอยเปนคอยไป แตเร�่องนี้ก็ออนไหวเกินกวาที่จะถูกตรวจสอบจากองคกร
สิทธิมนุษยชนไดโดยงาย ซึง่ ในดานกลับกันก็ยงั คงเปนประเด็นทีถ่ กู หยิบฉวยไปรองรับ
การใชกำลังตอพลเร�อนผูบ ร�สทุ ธิใ์ นพ�น้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใตไดอยางตอเนือ่ ง

ขอเสนอะแนะ
รัฐบาลและกลุม มาราปาตานีควรตองหาขอตกลงเบือ้ งตนเพ�อ่ จัดทำพ�น้ ทีป่ ลอดภัยใหเปนรูปธรรมในฐานะทีเ่ ปนขัน้ ตอนแรกๆ ในการสรางความไววางใจระหวางกัน
และมีผลตอความตอเนื่องของกระบวนการสันติภาพ มาตรการเหลานี้จะเปนตัวชวยสรางแรงกระเพ�่อมใหความพยายามทางการเมืองอื่นๆ เปนไปได แตกระนั้นก็ ไมอาจ
ละเลยการสนทนาภายในที่จำเปนตอการสรางฉันทามติภายในกลุมยอยๆ ในฝายตนเองโดยไมละเลยประเด็นการปองกันไมใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการโจมตีที่สง
ผลกระทบตอชีว�ตและทรัพยสินของพลเร�อนจากกลุมตางๆ การดำรงอยูของประเด็นที่สรางขอกังขาดังกลาวนี้จะเปนการบอนทำลายการร�เร�่มเพ�่อสันติภาพที่ดำเนินอยู
ก็เปนได
นอกจากนี้ การจัดตั้งกลไกการทำงานอยางคณะผูแทนพ�เศษของรัฐบาลหร�อที่เร�ยกขานวา “คปต.สวนหนา” นั้นอาจดูเหมือนเปนการปรับปรุงการบร�หาร
ราชการใหมีบูรณาการและมีประสิทธิภาพมากข�้น แตในขณะเดียวกันก็อาจมีสวนชวยสรางสมดุล และทำใหทิศทางการคลี่คลายปญหาจากมุมมองของภาครัฐเองเปนไป
อยางสอดประสานกันมากข�้นเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ�งการเนนหนักที่การพ�ดคุยเพ�่อสันติสุขที่ตองสอดรับกับการแก ไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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