
 เดือนตุลาคม 2559 เหตุการณความรุนแรงยังอยูในภาวะความ 
ตอเนื่องจากเดือนที่ผานมา และยังคงมีสภาพความแปรปรวนอันเปนลักษณะที่ 
สำคัญของสถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต

 สถิติจำนวนเหตุการณรวมทั้งผูเสียชีว�ตและบาดเจ็บ ในภาพรวม 
ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 จนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 (154 เดือน) 
มีเหตุการณทั้งสิ�น 15,938 เหตุการณ ในชวงนี้มีผูเสียชีว�ตและไดรับบาดเจ็บ 
จำนวน 19,182 ราย โดยแยกเปนจำนวนผูเสียชีว�ตรวม 6,770 ราย จำนวน 
ผูบาดเจ็บ 12,412 ราย กลาวโดยเฉพาะในหวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 นี้ 
มีเหตุการณจำนวน 58 ครั้งทำใหมีผูเสียชีว�ต 29 ราย และมีผูบาดเจ็บ 63 ราย

ภาพรวมและสถานการณทั่วไป
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เหตุการณ์ความรุนแรง เสียชีวิต บาดเจ็บ

ความรุนแรงในเดือนตุลาคม
จำนวนเหตุการณความรุนแรง, จำนวนผูเส�ยชีว�ตและไดรับบาดเจ็บในเดือนตุลาคม



ภาพรวมและสถานการณทั่วไป

 สถานการณในเดือนตุลาคมนี้มีนัยสำคัญในสามแงมุม คือ ดานหนึ่ง 
สะทอนใหเ้ห็นพลวัตของสถานการณความขััดแยงในพ�้นที่ ทั้งในดานปฏิบััติการ 
การทหารของรัฐตอกลุมผูกอเหตุความรุนแรง และปฏิบัติการที่เปนเสมือนการ 
ตอบโตแกแคนของฝายหลัง ทั้งหมดนี้อาจเปนผลมาจากมาตรการทางยุทธการ 
ที่เนนการควบคุมสถานการณในพ�้นที่ใหหยุดนิ�งของฝายรัฐ และความพยายาม 
ในการดำรงรักษาจ�ดมุ งหมายในการกอสถานการณความรุนแรงของฝาย 
ขบวนการที่เห็นตางจากรัฐ โดยในเดือนนี้เปนเดือนที่มีวันสำคัญของพวกเขา 
โดยเฉพาะอยางยิ�งการครบรอบเหตุการณตากใบ (25 ตุลาคม) วันสถาปนากองกำลัง 
ติดอาวธุบีอารเอ็น (10ตุลาคม) และวันสถาปนาขบวนการพ�โล (12ตุลาคม) 
ซึ ่งตามปกติทุกปจะมีการกอเหตุการณที ่แสดงสัญลักษณของวันสำคัญ 
ดังกลาวหากมีสภาพแวดลอม และโอกาสเอื้ออำนวย 

       
             ในอีกดานหนึ่ง สถานการณความรุนแรงอันไมแนนอนก็เปนผลสะทอน 
มาจากความไมคืบหนาเทาที่ควรของการเจรจาพ�ดคุยสันติภาพ แมจะมีความ 
พยายามอีกครั้งในการนัดพ�ดคุยในระดับคณะทำงานเชิงเทคนิค และคณะทำงาน 
เต็มคณะที่มาเลเซียในชวงปลายเดือนตุลาคม แตกระบวนการก็ยังอยูในจังหวะ 
กาวที่เชื่องชาจนเกือบจะถึงขั้นที่ผูสัังเกตการณบางฝายเร�ยกวา ภาวะแหงความ 
ชะงักชะงัน (Stalemate) โดยเฉพาะอยางยิ�งในกระบวนการ พ�ดคุยกันอยางลับๆ 
ถึงเร�อ่งการรวมกันสรางพ�น้ท่ีปลอดภัย (Safety Zone) เพ�อ่ปกปองพลเร�อนหร�อ 
เปาหมายท่ีออนแอ (Soft Targets) รวมท้ังความพยายามในการยุติความรุนแรง 
ในบางพ�น้ที่ี แมการพ�ดคุยดังกลาวยังไมมีผลอยางเปนรูปธรรมในขณะน้ี แตความ 
กาวหนาประการหนึ่งในกระบวนการพ�ดคุยเพ�่อสันติสุข คือ การจัดตั้งคณะ 
กรรมการประสานงานระดับพ�้นที่ชุดใหม จำนวน 37 คน ในวันที่ 30 ตุลาคม 
โดยมีสัดสวนจากสวนราชการ และตัวแทนภาคประชาสังคมเพ�่อสรางสภาวะ 
แวดลอมในพ�้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหเ้อื้ออำนวยตอกระบวนการพ�ดคุย
สันติสุข

 สวนมุมมองในภาพใหญ ปจจัยที่ไมควรถูกมองขามก็คือ พลวัตของ 
สถานการณที่ซับซอนและแปรผันในพ�้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในชวงเดือน 
ตุลาคมนี้จะตองพ�จารณาในความสัมพันธกับบร�บททางการเมือง การปรับ 
นโยบายสาธารณะของร ัฐและผลกระทบในทางอ อมจากสถานการณ 
การเมืองในระดับชาติอีกดวย เหตุการณในระดับชาติที่สำคัญคือการเสด็จ 
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งยัง 
ความเศราโศกมาสูประชาชนไทยทั้งประเทศ

 ในชวงเวลาระหวาง 5 - 10 ตุลาคม มีขาวปรากฏวาเจาหนาท่ีฝายความ 
ม่ันคงเฝาระวังคารบอมบ เพราะเกรงมีผูจะกอเหตุเชิงสัญลักษณในชวงวันสำคัญ 
ในระหวาง 10 - 12 ตุลาคม มีการปูพรมปดลอมตรวจคนในเขตกรุงเทพฯ ตาม 
มาตรการปองกันการกอว�นาศกรรม ทำใหมีการจับกุมผูตองสงสัยซึ่งเปน 
นักศึกษามหาว�ทยาลัยรามคำแหงจากจังหวัดชายแดนใตมากกวา 44 คน 
ทั้งชาย และหญิง ในซอยรามคำแหงซึ่งตอมาก็ไดรับการปลอยตัวไปบางสวน

 พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตร� ไดลงนามในคำสั่งหัวหนา 
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เลขที่ 57/2559 ในการปรับปรุงการบร�หาร 
เพ�่อแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชชื่อวา “ผูแทนพ�เศษของรัฐบาล” 
องคกรน้ีมีภารกิจทำหนาท่ีประสานงานระหวางหนวยปฏิบัติในพ�น้ท่ีจังหวัดชายแดน 
ภาคใต และส่ือสารโดยตรงกับนายกรัฐมนตร�เพ�อ่ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน แกไข 
ปญหาที่ลาชา ตอมาในวันที่ 3 ตุลาคม นายกรัฐมนตร� ไดแตงตั้งผูแทนพ�เศษ 
รัฐบาล หร�อ “ครม.สวนหนา” จำนวน 13 คน โดยมี พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร 
รัฐมนตร�ชวยวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานความสำคัญขององคกร 
ที่ตั้งข�้นใหมก็คือ การทำใหเกิดโครงสรางใหมในการประสานงานหนวยปฏิบัติใน 
พ�้นที่ ซึ่งข�้นตรงตอนายกรัฐมนตร� และองคกรนี้มีอำนาจในทางการงบประมาณ 
ดวย ในชวงเวลา เดือนตุลาคมยังไดมีการเปล่ียนตัวผูนำหนวยงานราชการสำคัญ 
ในพ�้นที่ตามวาระปกติพรอมกันทั้งฝายทหาร ปกครอง และตำรวจ อันไดแก 
แมทัพภาคท่ี 4 ซ่ึงดำรงตำแหนงผูอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
ภาคที่ 4 สวนหนา (พล.ท.ปยวััฒน นาควานิช) เลขาธิการศูนยอำนวยการ 
บร�หารจังหวัดชายแดนภาคใต (นายศุภณฐัสิรันทว� เนติ) และผูบัญชาการศูนย 
ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต (พล.ต.ท.รณศิลป ภูสาระ)  

 นอกจากนี้เหตุการณสำคัญในเชิงนโยบายก็คือ คณะรัฐมนตร�มีมติ 
เห็นชอบโครงการเมืองตนแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มัั่งคั่ง ยั่งยืน โดยการพัฒนา 
เศรษฐกิจในพ�น้ท่ีอำเภอหนองจิก (ปตตานี) สุ ไหงโก-ลก (นราธิวาส) และเบตง (ยะลา) 
และคณะรัฐมนตร�ยังไดเ้ห็นชอบในหลักการตอโครงการลงทุนภายใตโครงการ 
ดังกลาว ในป 2560-2563 ดวยกรอบวงเง�นประมาณ 5,175.3 ลานบาทซึ่งจะได 
ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากเง�นงบกลางรายการเง�นสำรองจายเพ�อ่กรณีฉุกเฉิน 
หร�อจำเปนประจำป 2560 สำหรับโครงการเรงดวนที่สำคัญที่ตองเรงดำเนินการ 
ตั้งแตป 2560 ไดอนุมัติในวงเง�น 1,190.953 ลานบาทเชนโครงการพัฒนา 
โครงขายเชื่อมโยงคมนาคมเปนตน นัยสำคัญในเชิงนโยบายตอสถานการณ ก็คือ 
การเรงใชนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนกลไกที ่สำคัญในมาตรการ 
เอาชนะจ ิตใจประชาชนตามแนวทางการต อต านการก อความไม สงบ 
(Counterinsurgency Approach) ซึ่งรัฐบาลปจจ�บันเนนที่หลักการบร�หาร 
จัดการใหมีประสิทธิภาพ เอกภาพบูรณาการ และเนนที่การบัญชาการและการ 
ควบคุม (Command and Control) กลาวในแงนี้ รัฐบาลไทยไดทุมเททรัพยากร 
รวมทั้งกำลังคน และงบประมาณเปนอยางมาก เพ�่อใหบรรลุผลตามเปาหมาย     
ดังกลาว โดยเฉพาะในปงบประมาณ 2560 คาดวายอดงบประมาณแผนดินใน 
การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตพ�่งสูงข�้นอีกเปนประวัติการณ นับเปนมูลคา 
มากกวา 35,000 ลานบาท



ประการที่สอง
เหตุการณหลายคร้ังในเดือนตุลาคมเปนการยิง และเปาหมายสวนใหญเปนเปาหมาย 
ออนหร�อพลเร�อน ในขณะท่ีไมพบการสูญเสียชีว�ตของทหารและตำรวจเลยในเดือนน้ี 
นอกจากนั้น แมเหตุการณหลายกรณีจะยังไมสามารถหาสาเหตุที่เปนรูปธรรมได 
แตเห็นไดชัดวามีแนวโนมปฏิบัติการความรุนแรงที่สามารถเชื่อมโยงเหตุปจจัยไป 
กัับปฏิบัติการปดลอมตรวจคนและการทำว�สามัญฆาตกรรมตอกลุมผูตองสงสัย 
วามีความผิดในคดีความม่ันคง และการกอเหตุความรุนแรงกอนหนาน้ี ผลสะทอน

 ในเดือนตุลาคมมีเหตุการณท้ังหมด 58 คร้ัง สวนใหญเปนการยิงจำนวน 36 
คร้ัง ใชระเบิด 4 คร้ัง เก็บกูระเบิด 2 คร้ัง เกิดเพลิงไหม 2 คร้ัง นาสังเกตวา 
มีเหตุการณท่ีเก่ียวกับการปดลอมตรวจคนของเจาหนาท่ีฝายความม่ันคง 7 คร้ัง ซ่ึงมี 
ความเก่ียวพันเช่ือมโยงอยางสำคัญกับเหตุการณดังกลาวขางตนท้ังหมดน้ีอาจต้ัง 
ขอสังเกตตอสถานการณในเดือนน้ีไดดังตอไปน้ี

ประการที่หนึ่ง
เหตุการณความไมสงบในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 มีจำนวน 58 เหตุการณความถ่ี 
สูงกวาเหตุการณในเดือนกันยายนเล็กนอยซ่ึงถือวาไมมีนัยสำคัญ แตเม่ือพ�จารณาจาก 
การกระจายตัวของเหตุการณในพ�น้ท่ีกลับพบวา มีลักษณะการกระจายไปท่ัว และหลาย 
เหตุการณมีจ�ดเร�ยกความสนใจสูง เชน ในกรณีการระเบิดท่ีตลาดโตรุงในเมืองปตตานี
[ภาพประกอบ 1]

ท่ีตามมาจะเกิดหวงโซปฏิกิร�ยาการตอบโตท่ีรุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ�งความรุนแรง 
ที่มุงตอเปาหมายทีี่ออนแอ และกลุมชาวไทยพ�ทธหลังจากที่สมาชิกของขบวนการ 
ถูกสังหารจากเจาหนาที่
[ภาพประกอบ 2]

ประการที่สาม
เหตุการณท้ังหมดท่ีเกิดในเดือนตุลาคม สวนใหญเก่ียวของกับการกอความไมสงบ 
ประมาณรอยละ 40 ซ่ึงรวมไปถึงปฏิบัติการตอตานการกอความไมสงบของเจาหนาท่ี 
สวนเหตุการณท่ีเก่ียวของกับการกออาชญากรรม และยาเสพติดรวมกันมีประมาณ 
รอยละ 24 โดยสวนท่ียังไมชัดเจนมีประมาณรอยละ 36 สะทอนใหเ้ห็นอยางชัดเจนวา 
ปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตมีสาเหตุที่สำคัญที่สุดเกี่ยวของกับ 
การกอความไมสงบ และปฏิบัติการการตอตานการกอความไมสงบของเจาหนาท่ี 
อยู
[ภาพประกอบ 3]

เหยื่อของความรุนแรงในเดือนตุลาคม 2559
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ฐานขอมูลเหตุการณชายแดนใต (DSID) เปนโครงการภายใตการจัดการ
และประสานงานโดยสถานว�จัยความขัดแยงและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมภาคใต มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร ว�ทยาเขตปตตานี

Deep South Incident Database

info@deepsouthdata.org
www.deepsouthwatch.org/dsid

ขอเสนอะแนะ

:ยดโำทดัจ etadpU htuoS peeD  
คณะ Deep South Incident Database team.

:ยดโงียรเบียรเ   และ รอมฎอน ป�นจอร ร�ศยมริภตรจ� พภมสร�ศ  
:ยดโิติถส  ีชานสันพ ณรภาภุส

:ยดโนที่ผแ  ง็ซเูก ามลัซิน          
ออกแบบโดย:  ร�ตนมนจรโจ� ยีนสนัศ

:ยดโยาถพาภ  ร�ตนมนจรโจ� นตัรยัช
esabataD tnedicnI htuoS peeD ลูมอขนาฐกาจดมหงทั้ลูมอข

:กาจนุทบัรดไนี้นางยาร  ยีชเอเิธินลูม

 ลมเีออตดิตาณุรก etadpU htuoS peeD บัรรคัมสรากงอต

ตู ปณ.6  ปณฝ.รูสะมิแล
ยทไศทเะรป 10049  ีนาตตปงอืมเอภเำอ

สิ�งที่ควรทำใหเกิดข�้น คือ กระบวนการสันติภาพที่ครอบคลุมทุกภาคสวนทุกฝาย 
(Inclusive Peace Processes) ทุกฝายในสังคมตองยอมรับกระบวนการ 
สันติภาพ/สันติสุขได ซึ่งหมายความวาการพ�ดคุยอยางสันติจะตองเกิดข�้นจร�ง 
มีผลความคืบหนาอยางเปนรูปธรรมจากผูมีสวนไดเสียทั้งหมด (Stakeholders) 
ปรากฏการณที่นาสนใจ คือ การเผยขาวของประกาศการปรับโครงสรางภายใน 
ของขบวนการบีอารเอ็นในวันที่ 28 กันยายน ซึ่งใกลเ้คียงกับชวงเวลาของการ 
ประกาศจััดตั้งคณะผูแทนพ�เศษของรัฐบาลหร�อ“ครม.สวนหนา”ของรัฐบาลใน 
วันที่ 1 ตุลาคม หลังจากนั้นก็มีการประกาศโครงการเมืองตนแบบสามเหลี่ยม 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอมาก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานระดับพ�้นที่ 

(สร.3) จำนวน 37 คนโดยกอ.รมน.ภาค4สน. ในวันที่ 30 ตุลาคม และที่ 
นาสนใจอยางยิ�งก็คือ ความพยายามในการตกลงเร�อ่งการสรางเขตพ�น้ท่ีปลอดภัย 
(Safety Zone) ข�น้ในท่ีประชุมระหวางคณะพ�ดคุยฝายทางการไทย และมาราปาตานี 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ซึ่งบังเอิญเปนวันครบรอบเหตุการณตากใบ แมพลวัตของ 
เหตุการณความรุนแรงในสนามความขัดแยงยังคงไมยุติและกำลังมีสภาวะที่ 
ผกผันในบางชวงเวลา แตหลายฝายก็ยังพยายามท่ีจะหันหนาเขาหากัน ขอเสนอ 
ของภาคประชาสังคมถูกรับฟ�งมากข� ้นจากคู ขัดแยงไปพรอมๆกับการเพ� ่ม 
การยอมรับถึงความจำเปนของพ�น้ท่ีกลางท่ีเปนอิสระมากยิ�งข�น้จากทุกฝายน้ันถือ 
เปนสัญญาณเชิงบวกตอการสรางสันติภาพในเวลานี้

ประการที่สี่
แมจะมีแนวโนมของการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการแกปญหาอยางสันต ิ
ซึ่งสงผลใหเสนความรุนแรงตกลงตั้งแตป 2547 จนถึงป 2559 แรงถวงดุลภายใน 
ทำใหแนวโนมความรุนแรงลดลง และมีลักษณะแกวงไกวไมแนนอนไปพรอมกัน 
ดวยอยางไรก็ตามหากพ�จารณาจากเสนสมมุติสมการถดถอยแบบพหุนาม 
ที่ไมเปนเสนตรง  เราจะเห็นแนวโนมเชิงเสนที่ลดต่ำลงจากป 2547 - 2559  ในขณะ 
ที่เสนนี้มีความคงที่แตก็ดูเหมือนวาจะมีทิศทางที่ไมลดลงในชวงสองสามเดือน 
ท่ีผานมา ระดับของความรุนแรงถูกผอนโดยพลังทางสังคมหลายอยางจากขางลาง 
ซ่ึงกอตัวข�น้ภายในสังคมรวมท้ังมาตรการทางทหารของฝายรัฐ กระบวนการทาง 
นโยบายกระบวนการทางการเมือง เชน การพ�ดคุยสันติภาพ เปนตน ท้ังๆท่ีปจจัย 
ภายในตางๆทำใหเ้สนความรุนแรงคงที่ไมสูงข�้นแตในบางชวงก็จะถูกดันใหสูงข�้น 
จากพลังของความรุนแรงภายในไดเชนกัน
[ภาพประกอบ 4]


