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ค�น�

มลูนธิผิสานวฒันธรรมมใิช่องค์กรทีท่�างานด้านเดก็และผูห้ญิงโดยตรง  

แต่จากการท�างานในเรือ่งสทิธมินษุยชนและการคุม้ครองทางกฎหมายในระยะ 

เวลาเกอืบสบิปีทีผ่่านมา เราพบว่าผูห้ญงิในสถานการณ์ความขดัแย้งในจงัหวดั

ชายแดนใต้มักออกมาปกป้องสทิธขิองชายอนัเป็นท่ีรักในด้านต่าง  ๆไม่ว่าจะเป็น 

การร้องขอความช่วยเหลอื การท�างานหาเลีย้งครอบครวัการเลีย้งดอูบรมบตุร

โดยล�าพงั การเยีย่มเยอืนสมาชกิในครอบครวัทีต่กเป็นผู้ต้องสงสยั ผูต้้องหา  

ผูต้้องขัง เป็นต้น บทบาทของผูห้ญงิในสถานการณ์ทีค่บัขนัท�าให้พวกเขาก้าวขึน้มา 

เป็นแถวหน้าของงานกจิกรรมด้านสทิธมินษุยชนจนยากทีใ่ครจะปฏเิสธ เรากลบั 

พบว่าพวกเธอกลบัไม่กล้าท่ีจะเรยีกร้องสทิธขิองตนเองในฐานะลกู ภรรยา แม่ 

เท่าทีค่วรเมือ่ยามท่ีความรุนแรงและการละเมดิสทิธมินษุยชนเกดิขึน้กบัตนเอง

เราพบว่าการท�างานในเรือ่งสทิธมินษุยชนและการคุม้ครองทางกฎหมาย

ของเดก็และผูห้ญิงยงัมอีปุสรรคอยูม่ากมาย รายงานสถานการณ์สิทธิเดก็และ

ผูห้ญงิในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ ยงัคงจ�ากดัอยูท่ีก่ารรายงานเรือ่งความรนุแรง

ทางอาวุธซึง่เป็นความรนุแรงทางกายภาพซึง่ยงัคงต้องการความเอาใจใส่จากทัง้

ภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วนว่าจะยติุความรนุแรงทางอาวธุต่อเดก็และผูห้ญงิ

โดยตรงได้อย่างไร การเสยีชีวติของเดก็และผูห้ญงิในสถานการณ์การสู้รบอย่าง 

ต่อเนือ่งแสดงให้เหน็ว่าเราไม่มมีาตราการป้องกนัความสูญเสียของผูบ้ริสุทธ์ิท่ี

ไม่ได้เป็นคูข่ดัแย้งโดยตรงในการปราบปรามการก่อความไม่สงบ อกีทัง้เด็กและ

ผูห้ญงิตกเป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบทางอ้อมอย่างเหน็ได้ชดักรณทีีส่มาชกิในครอบครวั



ทีต่กเป็นผูต้้องสงสยั ผู้ต้องหา ผู้ต้องขัง อนัเนีอ่งมาจากข้อกล่าวหาเร่ืองการก่อ

ความไม่สงบ แม้ว่ารายงานนีอ้าจจะไม่ได้ครอบคลมุถงึครอบครวัของข้าราชการ 

ต�ารวจ ทหาร คร ูทีม่เีดก็และผูห้ญงิจ�านวนมากมากยทีต่กเป็นผูไ้ด้รบัผลกระทบ

ทางอ้อมด้วย แต่เรากร็ะลกึอยูเ่สมอว่าทุกครอบครัวมีเดก็และผูห้ญิงทีต้่อง 

ได้รบัการส่งเสรมิ ปกป้อง คุม้ครองสทิธมินษุยชนให้เท่าเทยีมและเสมอภาค 

ไม่เลอืกปฏบัิติ 

หากความรุนแรงทางอาวุธยงัคงด�าเนินต่อไปบทบาทของกลุม่คนท�างาน

ด้านสทิธมินุษยชนก็คงต้องปรบัยทุธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แต่เพยีง 

การตัง้ค�าถามกบัผูใ้ช้ความรนุแรง การบงัคบัใช้กฎหมายและความยตุธิรรม  

หากแต่การสร้างความเข็มแข็งให้กบัผู้หญงิและเด็กด้วยความรูแ้ละทกัษะในการ

เข้าถงึความยุตธิรรม เพือ่ให้พวกเธอมพีลังท่ีจะเรียกร้องสิทธใิห้กบัตนเองและ

เดก็ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธและช่วยกนัดบัไฟสงครามไม่ได้ก่อ  

และให้ก�าเนิดสนัตภิาพท่ีเราได้ด้วยมือของเราผู้หญงิชายแดนใต้

หวังว่ารายงานนีค้งจะเป็นประโยชน์ท้ังในระดบัผูป้ฏบิตังิานผูก้�าหนด

นโยบายทัง้ภาครฐัและเอกชน รวมท้ังผู้ใช้ความรุนแรงทกุฝ่ายให้ร่วมตระหนักถงึ 

ความสญูเสยีของผู้หญงิและเด็กตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ยตุคิวามรนุแรงทกุ 

รปูแบบการเจรจายตุกิารใช้ความรนุแรงการประหตัประหารต่อกนัน่าจะเป็น

หนทางเดยีวทีจ่ะช่วยรกัษาชวีติผู้หญงิและเดก็ไว้ได้ด้วยมอืของคณุ

คณะผูจ้ดัท�า 

มกราคม 2557
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บทคัดย่อ

ถงึแม้ว่ำกำรพดูคยุสนัตภิำพระหว่ำงรฐับำลไทยกับขบวนกำรปลดปล่อย 

ปัตตำนี ได้เริม่ขึน้เม่ือต้นปี 2556 แต่นัน้ไม่ได้หมำยควำมว่ำควำมรนุแรงที ่

เกิดขึน้อย่ำงต่อเนือ่งเป็นระยะเวลำ 10 ปีจะยติุลงโดยทนัท ีและเดก็และ

ผูห้ญงิจะได้รบักำรปกป้องจำกควำมรุนแรงท้ังทำงอำวธุและควำมรนุแรง

ทำงโครงสร้ำงของสงัคมไปโดยปรยิำย จำกตวัเลขทีส่ะท้อนถงึผลกระทบ

ต่อเดก็1 และผูห้ญิง จ�ำนวนมำกต้ังแต่ปี 2547 จนถงึปัจจบุนั (31 ตลุำคม 

2556) พบว่ำเดก็เสียชีวิตจ�ำนวน 62 คนได้รับบำดเจบ็ จ�ำนวน 374 คน 

ผูห้ญงิเสยีชีวติ จ�ำนวน 395 คน ได้รับบำดเจบ็ จ�ำนวน 1,596 คน จงึมี

ควำมจ�ำเป็นทีท่กุฝ่ำยควรท�ำงำนร่วมกนัปกป้องเดก็และผูห้ญงิในสถำนกำรณ์

ควำมขดัแย้งนี ้หำกควำมขัดแย้งในพ้ืนท่ีจงัหวดัชำยแดนใต้ยงัคงใช้ก�ำลงั

ทำงทหำรและควำมรุนแรงทำงอำวุธตอบโต้กันเพือ่เรยีกร้องควำมเป็นธรรม 

และอ�ำนำจทำงกำรเมอืง 

การศกึษาครัง้นีไ้ด้รวบรวมข้อมลูจากหลายฝ่าย อาทเิช่น Deep South 

Watch สือ่ออนไลน์ เช่น ศนูย์ข่าวภาคใต้อศิรา Manager online Thairath 

online ทัง้ข้อมูลปฐมภมูแิละทุตยิภมู ิการสมัภาษณ์ผูไ้ด้รบัผลกระทบโดยตรง 

ผูท้ีเ่กีย่วข้อง และน�ามาวิเคราะห์เพ่ือศึกษาช่องว่างและความท้าทายในการปกป้อง

เดก็และผูห้ญงิและน�าเสนอเชิงนโยบายต่อไป 

1 เดก็ในทีน่ีห่มายถงึเดก็อายตุ�า่กว่า 18 ปี ตามความหมายของอนสุญัญาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธเิดก็
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จากผลการศึกษา พบว่า เด็กและผู้หญิงได้กลายเป็นเป้าหมายหน่ึง 

ในการใช้ความรุนแรงเพือ่ผลทางการเมอืง เช่น ส่วนใหญ่เสยีชวีติหรอืได้รบับาด

เจ็บจากการถูกลอบสังหารโดยอาวุธปืน หรือเกิดจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน 

อยูใ่นบริเวณทีเ่จ้าหน้าท่ีปฏบิติังาน ผลกระทบจากความรนุแรงทีย่ดืเยือ้ได้อาจ

กลายเป็นปัจจยัทีเ่อือ้ให้เด็กและผูห้ญงิเข้าไปเกีย่วข้องกบัการใช้ความรนุแรง

ของทัง้สองฝ่ายในทีส่ดุ ดังนัน้ ทางผู้ศึกษาจงึขอเสนอแนวทางในการป้องกนัดงัน้ี

1. ควบคมุ และตรวจตราการมอีาวธุไว้ในครอบครองของประชาชนอย่าง

เข้มงวด และพยายามสกดักัน้ ป้องกนั มใิห้มกีารใช้อาวธุในแหล่งชมุชน

2. รณรงค์ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการสอดส่องดแูลสิง่ผดิปกตเิพ่ือ

สกดักัน้อาวุธหรือวตัถท่ีุอาจเป็นระเบดิท่ีใช้ก่อเหตุรนุแรง

3. การปฏบิติังานของเจ้าหน้าท่ีควรรัดกมุ รอบคอบ และระมัดระวัง 

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อประชาชน

4. ไม่ชกัชวนชีน้�าเด็กและผู้หญงิในการจบัอาวธุ

ผูใ้ช้ควำมรนุแรง

1. ขอให้ก�าหนดเป้าหมายทีม่ใิช่ประชาชนผูบ้รสิทุธิ ์หรอืผูท้ีไ่ม่มอีาวธุ

เพื่อให้การต่อสู้นั้นเป็นไปตามหลักสากล ในการต่อสู้ในภาวะสงครามหรือ 

ทกุฝ่ายควรเคารพต่อหลกัสทิธมินษุยชน

2. ขอให้ระมดัระวังมใิห้การก่อเหตุนัน้กระทบต่อประชาชนผูบ้รสุิทธ์ิ

หรอืใช้การต่อสูใ้นเชงิสนัติวธิ ีหรือการต่อสูเ้ชงิสญัลกัษณ์ 

3. ขอให้การต่อสูข้องท่านไม่ไปกระทบต่อสิทธิเด็กและผูห้ญงิ

4. ไม่ชกัชวนช้ีน�าเด็กและผู้หญงิในการใช้ความรนุแรงแก้ปัญหาหรอื

ป้องกนัตนเอง



3
รำยงำนสถำนกำรณ์เดก็และผูห้ญงิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ผูป้กครองของเด็ก

1. ควรดแูลเดก็ให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมทีเ่หมาะสมกบัเด็กเพือ่ป้องกนั

การชักจงูไปในทางทีผ่ดิ

2. ชี้แจงท�าความเข้าใจกับเด็กเร่ืองผลกระทบจากความรุนแรงเพื่อ 

มิให้เดก็ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาท้ังกรณีปัจเจกหรอืโดยรวม

3. เฝ้าสงัเกตเดก็ทีต่กเป็นเหยือ่ของความสญูเสยีทางด้านจติใจอย่าง

ใกล้ชดิและเยยีวยาจติใจเพือ่ป้องกันผลกระทบทางด้านจติใจท่ีอาจน�าไปสูก่าร

ใช้ความรุนแรงต่อไป

4. ให้ค�าแนะน�าเด็กในการเฝ้าระวงัสิง่ผิดปกตทิีอ่าจเป็นวตัถตุ้องสงสัย

ทั้งนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทหาร ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้  

อาจารย์ดษุณ์ดาว เลศิพพัิฒน์ คณะรฐัศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

วทิยาเขตปัตตาน ีผูเ้ข้าร่วมสมัมนาจากหน่วยงานรฐัและเอกชน ท่ีให้ข้อมลูและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ ท่ีไม่ได้กล่าวถงึ การศกึษานีจ้ะส�าเรจ็ไม่ได้หากไม่ได้รบัการ

สนบัสนนุจากโครงการเสรมิสร้างความเข้มแขง็และการมส่ีวนร่วมในภาคใต้ 

ของประเทศไทย (STEP Project) คณะผูศึ้กษาจงึขอกล่าวขอบคณุด้วยใจจรงิ

มา ณ ทีน้ี่





5
รำยงำนสถำนกำรณ์เดก็และผูห้ญงิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

บทที่ 1

สถานการณ์เด็กจังหวัดชายแดนใต้

จำกภำพ ข่ำวสำรทำงสือ่มวลชน จำกกำรทีค่ณะผูศ้กึษำใช้ชีวติใน

จงัหวดัชำยแดนใต้ รวมทัง้ข้อมูลในทำงสถติทิีเ่ปิดเผยในทำงสำธำรณะ 

หลำย  ๆฝ่ำยสะท้อนถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้กับประชำชนในพืน้ทีจ่�ำนวนมำก 

แต่ผู้ศกึษำยงัพบว่ำกำรเกบ็รวบรวมข้อมลูผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัเดก็และ

ผูห้ญงิโดยตรงจำกกำรใช้ก�ำลงัทหำรและกำรใช้อำวธุกนัยงัไม่ได้รบักำรรวบรวม 

ไว้เป็นกำรเฉพำะ คณะผู้เขยีนจงึได้ท�ำกำรศึกษำสถำนกำรณ์เดก็และผูห้ญงิ

ในจังหวดัชำยแดนใต้ผลกระทบจำกกำรใช้ก�ำลงัทหำรและกำรใช้อำวธุใน

วำระทีค่วำมรนุแรงทำงอำวธุเกิดขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชำยแดนใต้เป็นเวลำ 

10 ปี แต่ทัง้นี ้ได้ศกึษำถงึผลกระทบทำงด้ำนร่ำงกำย จติใจ เศรษฐกจิ และ

สิง่แวดล้อมในชมุชนด้วย โดยกำรเก็บข้อมลูพืน้ฐำนจำกแหล่งข้อมลูต่ำง  ๆข่ำว  

สือ่สิง่พมิพ์ และสือ่ทำงเลอืก กำรท�ำกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรเพือ่รวบรวม

ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกับเด็กและผู้หญิงและท�ำกำรสรปุประเดน็ รวมไปถงึกำร

เกบ็ข้อมลูในพืน้ที ่และกำรสมัภำษณ์ผูไ้ด้รบัผลกระทบและผูท้ีเ่กีย่วข้อง 

ตัง้แต่มกรำคม 2556 จนถงึ 31 ตุลำคม 2556 เพือ่น�ำมำวเิครำะห์ถึงช่องว่ำง 

และควำมท้ำทำยในกำรปกป้องเด็กและผู้หญิงไม่ให้ตกเป็นเหยือ่ของควำม

รนุแรงทำงอำวธุ รวมไปถงึกำรน�ำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบำยเพือ่ร่วมกนั 

แก้ปัญหำต่อไป
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เดก็ในพืน้ทีค่วามขดัแย้งกรณจัีงหวดัชายแดนใต้

1. สทิธเิดก็ในพืน้ท่ีควำมขดัแย้ง

ผูใ้หญ่กล่าวว่า เด็กคือผ้าขาวท่ีบรสิทุธิแ์ละเป็นอนาคตต่อไปของชาติ  

แต่เดก็ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนใต้และสีอ่�าเภอในจงัหวดัสงขลากลบัต้อง

เผชญิกบัความรนุแรงอย่างต่อเนือ่งมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ทีผ่่านมาเดก็ในสงัคม

ชายแดนใต้ต้องตกเป็นเหยือ่ของความรนุแรงท่ีผู้ใหญ่ก่อขึน้ ด้วยการอ้างความ

ชอบธรรมในการใช้ความรนุแรงทางทหารหน้าท่ีรบัผดิชอบของผูใ้หญ่แต่ละฝ่าย 

ว่าต้องการปกป้องประเทศหรอืกูเ้อกราช โดยท่ีลกูหลานของทกุฝ่าย คอื ผูท้ีไ่ด้รบั 

ผลกระทบจากความรนุแรงทางอาวธุท่ีเกดิขึน้ท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม 

ความรุนแรงทางตรงจากความรนุแรงทางอาวธุ ได้แก่ เด็กไม่น้อยทีต้่อง

เสยีชีวติ บาดเจบ็ หรอืพกิารจากสถานการณ์ความรนุแรงทางอาวธุ เดก็จ�านวน

มากต่างต้องพบกบัความพลดัพรากความสูญเสยีจากการทีบ่คุคลอนัเป็นบพุการี 

สมาชกิในครอบครวัหรือบคุคลเป็นท่ีรักต้องเสยีชีวิตจากเหตรุนุแรงทางอาวธุ 

หรอืต้องถกูจองจ�า คมุขงัจากคดคีวามมัน่คง นอกจากน้ี ยงัมเีดก็ก�าพร้าท่ีสญูเสยี 

พ่อ แม่ จากเหตกุารณ์ความไม่สงบอกีจ�านวนมาก

ส่วนผลกระทบต่อเดก็ในทางอ้อมน้ัน จากการศึกษาผลกระทบทางจติใจ

รายงานวิจยัเกีย่วกบัเหตกุารณ์ความรนุแรงและความไม่สงบหลายเร่ือง ระบวุ่า

เหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบส่วนใหญ่ส่งผลต่อสุขภาพจิต เช่น 

ความเครียดและปัญหาด้านจติใจอ่ืนๆ ของผูป้ระสบเหตกุารณ์ รวมทัง้เหยือ่ 

ผูเ้คราะห์ร้าย2 (Sagy, 1998; Punamaeki, 1996; Shalev & Freedman, 

2005) นอกจากนี ้Jensen (1996) ระบวุ่าเดก็และวยัรุน่ทีไ่ด้รับผลกระทบ

2 LiatKulik,Family International Journal of Child & Family Welfare 2008/2-3, 
page 97-110
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จากภาวะสงครามและการก่อการร้ายไม่เพยีงแต่ถกูฆ่าหรอืได้รับบาดเจบ็เท่านัน้ 

แต่ยังรวมถึงผลกระทบทางด้านจติใจเช่นซมึเศร้าและกล่าวว่าการขาดเสถยีรภาพ

ทางด้านการทหารการขาดการขัดเกลาทางสังคมและการขาดมนุษยธรรม  

การกระท�าต่าง  ๆเหล่านีไ้ด้ส่งผลกระทบต่อการพฒันาทางด้านจติใจความพงึพอใจ 

สขุภาวะทีด่แีละคุณภาพด้านบวกต่าง  ๆในชวีติอกีด้วย และส่งผลต่อการยอมรับ

ความรุนแรงและการใช้ความรนุแรงในการแก้ปัญหาต่อไป 

สิง่เหล่านีท้�าให้วงจรของความรนุแรงด�าเนนิ 

และเตบิโตต่อไปแบบไม่มทีีส้ิ่นสดุ 

ถงึแม้เราจะมวีธิกีารใหม่ในการแสวงหาสนัตภิาพ 

ท่ีเต็มไปด้วยความหวงัของใครหลายๆ คน

จากการลงนามร่วมกนัระหว่างกลุม่เคลือ่นไหวเพือ่รฐัปัตตาน ีหรอื BRN 

และรัฐบาลไทยทีผ่่านการพบปะพดูคยุมา 3 ครัง้และมีนัดหมายต่อไปในวนัที่ 

13 มถินุายน 2557 ทีป่ระเทศมาเลเซยี แต่การละเมิดสิทธิมนษุยชนต่อเดก็ 

ทีข่ดัต่ออนสุญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ (Convention on the Rights of the Child) 

กลับมีจ�านวนทีม่ากขึน้ และรุนแรงข้ึนอย่างต่อเนือ่ง

ในวงเสวนาเมือ่วันท่ี 9 มกราคม 2556 ท่ี TK Park จงัหวดัยะลา หลายๆ 

ฝ่ายกล่าวว่า เดก็ไม่ใช่เหยือ่ เดก็เป็นผูไ้ด้รบัผลจาก “ลกูหลง” และเราได้ตัง้ค�าถาม

กลบัไปว่า ถ้าเดก็ได้รบัผลกระทบจากลกูหลง แล้วเราจะปกป้องเด็กเหล่าน้ี 

ในสถานการณ์ความรนุแรงนีไ้ด้อย่างไร หรอืเราจะให้เดก็กลายเป็นเหยือ่เพราะ

ไม่มใีครแสดงความรับผดิชอบทีจ่ะปกป้องเดก็ ทัง้น้ี ประเทศไทยได้ลงนามใน

อนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก (CRC) ซึง่เป็นสนธสิญัญาระหว่างประเทศด้านสทิธิ

มนษุยชนทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบมากท่ีสุดในโลก โดยทกุประเทศในโลกได้ให้

สตัยาบัน ยกเว้นประเทศโซมาเลยีและสหรฐัอเมรกิาใน พ.ศ. 2535 ประเทศไทย
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ได้ให้สตัยาบันอนุสญัญาฉบบันีร้ะบรุายละเอยีดของสิทธิขัน้พืน้ฐานต่างๆ ไว้ว่า

ทกุประเทศต้องรับประกนัเด็กในประเทศของตน 

สทิธข้ัินพ้ืนฐำนของเด็ก 4 ประกำร

1. สทิธิในกำรอยูร่อด (Right of Survival) 

- สทิธใินการมชีวีติรอดและส่งเสรมิชวีติ

- ได้รับโภชนาการท่ีดี

- ได้รับความรกัความเอาใจใส่จากครอบครวัและสงัคม

- ได้รับการบรกิารด้านสขุภาพ-การให้ทักษะชวีติทีถ่กูต้อง

- การให้ท่ีอยูอ่าศยัและการเลีย้งดู

2. สทิธิในกำรปกป้องคุม้ครอง (Right of Protection) 

- การคุม้ครองจากการเลอืกปฏบิตัิ

- การล่วงละเมดิการท�าร้ายการกลัน่แกล้งรงัแก

- การถกูทอดท้ิงละเลย

- การลกัพาตวั

- การใช้แรงงานเด็ก

- ความยติุธรรมต่อผู้เยาว์

- การเอารดัเอาเปรียบทางเพศ

3. สทิธิในกำรพฒันำ (Right of Development)

- ได้รับการศกึษาทัง้ใน/นอกระบบ

- เข้าถึงข่าวสารท่ีเหมาะสม

- เสรีภาพในความคิดมโนธรรมและศาสนา

- พฒันาบคุลกิภาพท้ังทางสงัคมและจติใจ

- พฒันาสขุภาพร่างกาย
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4. สทิธิในกำรมส่ีวนร่วม (Right of Participation) 

- แสดงทัศนะของเดก็

- เสรภีาพในการตดิต่อข่าวสารข้อมลู

- มีบทบาทในชมุชน

- แสดงความคิดเหน็ในเรือ่งท่ีมผีลกระทบต่อเดก็

และทกุ  ๆ5 ปี แต่ละประเทศจะต้องจดัท�ารายงานความก้าวหน้าเสนอต่อ 

คณะกรรมการสิทธเิด็กคณะกรรมการชดุนีป้ระจ�าอยูท่ีก่รงุเจนวีา ทีจ่ะท�าหน้าท่ี

ในการก�ากบัดแูลและตรวจสอบการด�าเนนิงานของแต่ละประเทศในการรบั

ประกนัสทิธต่ิางๆ ของเด็กท่ีระบุไว้ในอนสัุญญา

จากรายงานรฐัฉบบัล่าสดุ เมือ่ปี 2555 ของประเทศไทยทีจ่ดัส่งให้คณะ

กรรมการสทิธเิดก็ได้มีข้อสงัเกตว่าการด�าเนินงานของประเทศไทยมคีวามก้าวหน้า

หลายประการในส่วนของการร่างกฎหมายและจดัโครงสร้างของรฐัเพือ่ให้ความ

คุม้ครองแก่เดก็และปกป้องสทิธขิองพวกเขา อย่างไรกต็าม คณะกรรมการ 

ยังคงเน้นถึงความห่วงใยในหลายด้าน3 ได้แก่

• การปกป้องคุ้มครองสทิธขิองเดก็ผู้ลีภ้ยั

• การบังคบัใช้กฎหมาย

• การก�ากบัดแูล และการเกบ็ข้อมลู

• งบประมาณของประเทศไทยในการท�างานด้านเดก็

• การพัฒนากลไกคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของ 

การถูกท�าร้ายและถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ ทัง้ทีเ่กิดในครอบครวั

และนอกครอบครวั

3 http://www.unicef.org/thailand/tha/overview_5954.html
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• การเข้าถงึบรกิารขัน้พืน้ฐานแก่เด็กทีขาดโอกาสทีสุ่ด ได้แก่ เดก็กลุม่

ชาตพินัธุ ์เด็กผู้ลีภ้ยั เด็กเร่ร่อน เด็กอพยพ เดก็ยากจนเดก็ทีก่ระท�าผดิ  

และเดก็ทีถู่กค้ามนษุย์ เดก็พกิารเดก็ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความรนุแรง

ในจงัหวัดชายแดนใต้

• อายขุัน้ต�า่ของเด็กทีต้่องรับโทษทางกฎหมาย ซึง่ปัจจบุนัอยูท่ี ่10 ขวบ

ในประเทศไทย ซึง่เป็นอายท่ีุต�า่เกินไป

• ความเหลือ่มล�า้

ทัง้น้ี ทัว่โลกได้เหน็แล้วว่าเดก็มคีวามส�าคัญอย่างยิ่งิทีเ่ราควรจะปกป้อง 

ในการพัฒนาประเทศกลุ่มอายุท่ีมีความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ คือ  

วยัหนุม่-สาว หรอืวยัท�างาน ท่ีท�าให้เกดิพลงัน�าไปสู่การขบัเคลือ่นทางเศรษฐกจิ  

แต่คนหนุม่สาวเหล่านีย่้อมเตบิโตอย่างมคีณุภาพจากเดก็ทีอ่ยูใ่นส่ิงแวดล้อม 

ทีด่ ี ได้รับการศึกษา การดแูลอย่างด ีหากเด็กเติบโตในสภาพแวดล้อมอย่างที ่

ในจงัหวดัชายแดนใต้เผชิญอยู่ หรือ อยู่ในภาวะความขดัแย้งน้ี เดก็จะมสีภาพ

อย่างไรต่อไป Joanna Santa Barbara กล่าวในรายงานเรือ่ง ผลกระทบจาก

สงครามต่อเดก็และสิง่ส�าคญัทีจ่ะยตุสิงคราม (Impact  of  War  on  Children 

and Imperative  to  End  War)4 และเมือ่มาเปรยีบเทยีบกบัจงัหวัดชายแดน

ใต้เรากพ็บว่ามคีวามคล้ายคลงึกบัหลายๆ ประเทศทัว่โลกทีม่คีวามขดัแย้ง ดงันี้

2. สถานการณ์เดก็ในจงัหวดัชายแดนใต้

ผลกระทบจากภาวะสงครามต่อเด็กกเ็หมอืนกบัผลกระทบต่อผูใ้หญ่ 

ทกุประการแต่แตกต่างในวิถ ีอย่างแรกเลยกค็อื เดก็ขึน้อยูก่บัการดูแล ความ

เหน็อกเหน็ใจ และความมุง่มัน่ของผู้ใหญ่ท่ีรักเขา ความผกูพนันีบ่้อยครัง้ที ่

4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2080482/
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จะถกูท�าลายในห้วงเวลาสงครามทีท่�าให้สญูเสยีพ่อแม่ การพยายามทีจ่ะปกป้อง 

คุม้ครองบุคคลในครอบครวัและท�าให้ครอบครวัยงัคงด�ารงอยูไ่ด้ และเกีย่วกบั

อารมณ์ทีไ่ม่สามารถกลบัคนืมาได้จากอาการซมึเศร้า หรอื ภาวะวติกกงัวลของ

ครอบครัว ซ่ึงเราพบว่าเดก็ในพ้ืนท่ีขัดแย้งรนุแรงมคีวามต้องการทีจ่ะปกป้อง

บคุคลในครอบครวัเมือ่มกีารชกัชวนให้ด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ทีอ้่างว่า

สามารถป้องกนัอนัตรายกับครอบครัวได้พวกเขาจงึเข้าร่วม5

เดก็อาจจะอยูภ่ายใต้องค์กรทีด่แูลเขาเมือ่เขาไม่มญีาตหิรอืก�าพร้า สดัส่วน

เดก็ทีไ่ด้รับผลกระทบจากสงครามจากการสญูเสยีผูใ้หญ่ทีจ่ะปกป้องเขา

ทัง้นีเ้ดก็ทีก่�าพร้าและไม่มผีูป้กครองดูแลจะถูกส่งไปโรงเรียนทีมี่มูลนิธิ

ดูแลเด็กก�าพร้าทั้งในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้และนอกพื้นที่ เช่น ท่ีจังหวัด

สมุทรปราการอาทเิช่น มลูนธิอิะมรีลุมอ์ุมนินีเพือ่เดก็ก�าพร้า จงัหวดัยะลา  

มูลนิธอิลัเกาษรั จงัหวดัสมุทธปราการ

ผลกระทบในช่วงวยัเดก็อาจส่งผลร้ายต่อวถิชีวีติของเด็กในระยะยาว

มากกว่าผูใ้หญ่โดยพิจารณาเด็กท่ีสญูเสยีโอกาสในการศกึษาในระหว่างสงคราม 

เด็กทีถ่กูบงัคบัให้ต้องเคลือ่นย้ายไปยงัค่ายผูอ้พยพ ที่ๆ  ซึง่ต้องใช้เวลารอคอย

หลายปีเพ่ือให้มชีวีติปกติในสภาพแวดล้อมท่ียากล�าบาก พจิารณาจากเดก็ท่ีพกิาร 

จากสงคราม นอกจากนี ้ยงัมกีารสญูเสยี แขน ขา การมองเหน็ ความสามารถ 

ในการรบัรู ้สญูเสียโอกาสในโรงเรยีนและชวีติในสงัคม เดก็หญงิทีถ่กูข่มขนือาจ

จะสญูเสยีโอกาสทางสังคม และสูญเสยีโอกาสในการแต่งงาน ในระยะยาวหลงั

สงครามจบสิน้ลง ชวีติพวกเขาไม่เคยทีจ่ะไปถงึเป้าหมายทีศ่กัยภาพทีพ่วกเขา 

มีก่อนทีจ่ะได้รับผลกระทบจากสงคราม 

5 สัมภาษณ์ขบวนการปลดปล่อยปัตตานเีมือ่วนัที ่20 พฤศจิกายน2556
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1) ผลกระทบทำงด้ำนกำยภำพ

ผลกระทบทีเ่กิดขึน้กบัเดก็ทีเ่ราสามารถมองเหน็ได้อย่างชดัเจน คอื  

ผลกระทบต่อร่ำงกำยดังท่ีเราจะเหน็ได้จากสถติิของเดก็ทีเ่สียชวีติและบาดเจบ็  

ถงึแม้หลายฝ่ายได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดั

ชายแดนใต้ และน�าไปสูก่ารแสวงหาทางออกหลากหลายรูปแบบทัง้การใช้ยทุธศาสตร์ 

ทางทหารและต�ารวจ หรือแม้แต่การพดูคยุกบัขบวนการปลดปล่อยปัตตานี  

เมือ่พจิารณาผลกระทบทางด้านกายภาพกบัเด็กกลบัพบว่าการแก้ปัญหาท่ีผ่านมา  

ยงัไม่เพยีงพอต่อการปกป้องเด็กดังตัวเลขเชิงสถติิท่ีปรากฏในตารางที ่1 ซึง่จาก

ตัวเลขเราจะเห็นได้ชดัเจนว่าจ�านวนเด็กทีเ่สยีชวิีตไม่ได้ลดลงเลยแต่กลับมสีถติิ

ทีค่งทีม่าตัง้แต่ปี 2552 จนถงึปัจจบุนั คอื ปี 2556 ทีม่ตีวัเลขจนถงึเดอืนตลุาคม

มเีดก็ทีเ่สยีชวีติจากเหตุการณ์ความไม่สงบจ�านวน 4 คน เมือ่พจิารณาถงึสาเหตุ

ทีท่�าให้เดก็เสยีชวีติส่วนใหญ่เกดิจากการถกูยงิขณะอยูกั่บผูป้กครองซึง่มีเหตกุารณ์

ยงิและกราดยิงจ�านวน 21 เหตกุารณ์ซึง่พวกเดก็ๆ เสียชวีติเหมอืนกบัพลเรอืน

ทัว่ไปทีเ่ป็นเหย่ือจากความรนุแรง 

ส�าหรบัจ�านวนเด็กท่ีได้รับบาดเจบ็กลบัมแีนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี ้เกิดจาก

การใช้ระเบดิซึง่มจี�านวน 11 ครัง้ ทีส่่งผลกระทบต่อเดก็โดยตรง ถงึแม้เป้าหมาย

คอืเจ้าหน้าที ่แต่การท่ีระเบดิอยูใ่นพืน้ทีท่ีม่เีด็กอยูด้่วยจงึท�าให้ได้รบัผลกระทบ

โดยตรง เช่น ในกรณเีหตกุารณ์วนัที ่10 กนัยายน 2556 ทีโ่รงเรยีนคณะราษฎร์-

บ�ารุง 26

การได้รบับาดเจบ็ยังส่งผลต่อร่างกายของเด็ก ท่ีหลายๆ คนต้องพกิาร

จากความรุนแรงจากการต้องสญูเสยีอวยัวะต่างๆ หรอืได้รบับาดเจบ็ร้ายแรงที่

ท�าให้ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ หลาย  ๆคนไม่สามารถเข้าถงึบรกิารการรกัษา

6 ตารางที ่3
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หรือได้รับการดแูล เด็กอาจจะใช้เวลา 10 ปี ในการรอคอยแขน ขาเทยีม เดก็ที่

รอดชวีติจากการระเบดิจะได้รับแขนขาเทียมท่ีจะท�าให้พวกเขาเจริญเตบิโตต่อ

ไปได้ เดก็  ๆบางรายต้องสญูเสยีดวงตา และบางรายต้องใช้ชวีติด้วยเครือ่งช่วยหายใจ

นอกจากนี ้ผลกระทบทางร่างกายอกีประการหนึง่คอื การถกูละเมิดจาก

การกระท�าของเจ้าหน้าท่ีรฐั ซ่ึงในปี 2556 พบว่า มเีดก็ทีถ่กูเจ้าหน้าทีท่หารท�าร้าย

ร่างกาย 3 คน ในเดอืนมกราคมเพยีงเดอืนเดยีว หลงัจากนัน้ยงัไม่มข้ีอมลูท่ี 

แสดงถึงการท�าร้ายเดก็อกี ซ่ึงแสดงให้เหน็ถงึการเฝ้าระวงัและป้องกนัมิให้เกดิ

ตำรำงที ่1 ข้อมูลแสดงเดก็อายุต�า่กว่า 18 ปี ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์

ความรนุแรงทางอาวธุในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ตัง้แต่ 4 มกราคม 2547- 

31 ตลุาคม 2556

ระยะเวลำ
เดก็และเยำวชน 
อำยไุม่เกนิ 18 ปี รวม

เสยีชวีติ บำดเจบ็
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* ข้อมลูถงึเดือนมถุินายน 5 27 32
รวม 62 374 436

แหล่งทีม่ำ: Deep South Watch
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แผนภมิูที ่1 แสดงจ�านวนเด็กและเยาวชนเสยีชวีติและบาดเจบ็จากผลกระทบ

จากเหตกุารณ์ความรนุแรงทางอาวธุเหตุความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใต้
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เหตุซ�า้ของหน่วยงานความมัน่คง ท้ังนีเ้ด็ก  ๆในจงัหวดัชายแดนใต้ท่ีได้รบับาดเจบ็ 

และเผชิญกับความทุกข์ยากจากการบาดเจ็บซ่ึงเป็นผลจากความขัดแย้ง  

หลากหลายอาวธุทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเดก็ๆ การระเบดิจะฆ่าหรอื

ท�าให้เกดิอาการบาดเจบ็อย่างรนุแรงต่อเด็กมากกว่าผูใ้หญ่ และพวกเขาจะเจบ็

ปวดเป็นเวลานานทัง้นีเ้ดก็ต้องเผชญิกับอาวุธหลากหลายชนดิ ทัง้ระเบดิ อาวธุ

ปืนโดยเฉพาะระเบิดท่ีมอีานภุาพร้ายแรงและเป็นวงกว้าง ไม่จ�ากดัเป้าหมาย 

2) ผลกระทบจำกควำมขดัแย้งต่อเดก็ทำงด้ำนสขุภำวะและจิตใจ

โรคภยั ไข้เจบ็ 

การดแูลรักษาสขุภาพของเดก็  ๆไม่สามารถท�าได้อย่างเตม็ทีใ่นสภาพความ

ขดัแย้ง ภาวะโภชนาการ น�า้สะอาด สขุอนามยั ทีอ่ยูอ่าศยั การเข้าถงึบรกิาร 

การรกัษาสขุภาพ ต่างๆ เหล่านีล้้วนส่งผลต่อความเจบ็ป่วยของเดก็ๆ ในสภาพ

แบบนีเ้ดก็จะขาดแคลนการฉดีวัคซีนป้องกนัโรค เด็กทีอ่ยูใ่นภาวะแบบนีจ้ะง่าย

ต่อการขาดสารอาหาร และการตดิโรคต่าง  ๆทีส่่งผลต่ออตัราการตายของเด็ก  ๆได้  

ในบางกรณทีีมี่การวางระเบดิถนนท�าให้เด็ก  ๆไม่สามารถเข้าถงึการรกัษาพยาบาล
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ได้อย่างทนัท่วงท ีหรอืเกิดการคลอดเพราะภาวะได้รบัการกระทบกระเทอืนท�าให้

ส่งผลต่อสขุภาพเด็กแรกเกดิ

เหตกุารณ์ความขดัแย้งทางอาวธุท่ีส่งผลต่อเดก็โดยตรง 
ระหว่างเดอืนมกราคม-ตลุาคม 2556

กำรข่มขืน 

ในภาวะสงครามการข่มขนืและการล่วงละเมดิทางเพศต่อเดก็และผูห้ญงิ 

อาจมวีตัถปุระสงค์เป็นการเฉพาะเพือ่การท�าลายทางเช้ือชาติของกลุม่ประชากร

บางกลุม่ เช่น ชนกลุม่น้อย ผูอ้พยพ เป็นต้น การข่มขนืและการล่วงละเมดิ 

ทางเพศ ท�าให้เกิดผลกระทบทางร่างกาย เช่น จากโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

รวมไปถึง HIV/AIDS การต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ การไม่สามารถมีบุตรได้  

การบาดเจบ็สาหสั ฯลฯ ผลกระทบทางจติใจและอารมณ์ความรูส้กึเป็นระยะ

เวลายาวนานและส่งผลต่อการด�าเนนิชวีติต่อไป ส�าหรับในจงัหวัดชายแดนใต้ 

มกีรณข่ีมขนื การล่วงละเมดิทางเพศโดยเจ้าหน้าท่ีทหารตกเป็นข่าวสาธารณะ

เพยีง 1 รายเม่ือปี 2555 แต่มข้ีอกล่าวหาหลายๆ กรณทีีผู่เ้สยีหาย ครอบครวั 

ชมุชน ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่ได้ร้องเรยีนต่อหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ

เอกชน จงึสมควรมกีารตรวจสอบในเรือ่งนีเ้พือ่หาแนวทางในการป้องกนัต่อไป

ควำมเจ็บป่วยทำงด้ำนจติใจ 

เดก็ทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ทีเ่ลวร้ายและหวาดกลวัในระหว่างความขดัแย้ง

ทีร่นุแรง ประสบการณ์เหล่านีจ้ะส่งผลให้มอีาการบาดเจบ็ทางจติใจอย่างร้ายแรง 

จากประสบการณ์ทีเ่ลวร้าย การสญูเสยีอย่างรนุแรง และมชีวีติทีไ่ม่ปกติ น�าไปสู่

อตัราการเกดิภาวะซมึเศร้า และภาวะวติกกงัวล ทีส่งู ผลกระทบน้ีอาจจะใช้เวลา

ยาวนานทีจ่ะแสดงอาการออกมาและเดก็  ๆในจงัหวดัชายแดนใต้เผชญิกบัปัญหา

ความสญูเสยีทีส่่งผลให้กลายเป็นเด็กก�าพร้าซึง่จากความรนุแรงตัง้แต่ปี 2547 



16
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ตำรำงที ่2 แสดงประเภทของเด็กท่ีได้รบัผลกระทบ รายเดอืนปี 2556 

มก
รา

คม

กมุ
ภา

พนั
ธ์

มนี
าค

ม

เม
ษา

ยน

พฤ
ษภ

าค
ม

มถิ
นุา

ยน

กร
กฎ

าค
ม

สงิ
หา

คม

กนั
ยา

ยน

ตลุ
าค

ม

จ�า
นว

นร
วม

 
สะ

สม

1. เดก็ทีไ่ด้รบับาด
เจบ็จากเหตกุารณ์

ความไม่สงบ
2 6 2 2 4 8 1 2 27

2 เดก็ทีเ่สยีชีวติ
จากเหตกุารณ์
ความไม่สงบ

1 - 1 1 2 5

3. เดก็ตกเป็น 
ผูต้้องสงสยั 1 4 1 6

4. เดก็ถกู 
เจ้าหน้าทีล่ะเมิด
สทิธมินุษยชน

3 - 3

รวม 7 10 4 3 6 8 1 2 41

หมำยเหต:ุ เดก็ท่ีได้รบับาดเจ็บจากเหตอุาชญากรรม 3 คน เดอืนมถินุายน 
แหล่งข้อมลู: กลุม่ด้วยใจ

จนถงึวันที ่30 กนัยายน 2556 พบว่ามเีดก็ก�าพร้าบดิาจ�านวน 5,141 คน ก�าพร้า

มารดา จ�านวน 223 คน ก�าพร้าท้ังบดิาและมารดาจ�านวน 84 คน รวมเดก็ก�าพร้า

ทัง้หมด 5,448 คน7 และเด็กเหล่านีอ้าจเลอืกใช้ความรนุแรงต่อไปในอนาคต

และในอกีกรณหีน่ึงทีส่่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการมชีวีติอยูข่องเดก็ คอื การ

7 สัมภาษณ์ขบวนการปลดปล่อยปัตตานเีมือ่วนัที ่7 พฤศจิกายน 2556



17
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เด็กในครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคง หรือพ่อแม่ที่หลบหนี ที่ส่งผลต่อ 

การศกึษา สภาวะทางเศรษฐกจิ และการก้าวไปสูค่วามเป็นผูน้�าครอบครวัก่อนวัย 

อนัควร

แผนภมูทิี ่3 ท�าให้เราเหน็ได้ว่ามเีดก็ทีต้่องระวงัผลกระทบทางจติใจโดย

เฉพาะอย่างยิง่คอืเด็กท่ีเหน็เหตุการณ์ร้ายแรงหรือประสบเหตดุ้วยตนเองจ�านวน

มากและส่วนใหญ่เป็นเดก็ทีม่อีาย ุ4-11 ปี เพราะเดก็ๆ สามารถทีจ่ดจ�าราย

ละเอยีดเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้แล้ว ดงัในกรณียงิครชูลธี เมือ่ปลายปี 25558 

จากการสมัภาษณ์ขบวนการปลดปล่อยปัตตานี9 พบว่าเดก็ทีสู่ญเสียบดิา

และมารดาได้เลอืกใช้ความรุนแรงในการตอบโต้ผู้ทีก่ระท�าต่อครอบครวัของเขา 

หากในกรณีทีเ่ดก็ถูกกระท�าจากขบวนการปลดปล่อยปัตตานีก็จะเข้าร่วมใน 

8 http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3867
9 สัมภาษณ์ขบวนการปลดปล่อยปัตตานเีมือ่วนัที ่7 พฤศจิกายน 2556

แผนภมูทิี ่2 แสดงผลกระทบต่อเด็กโดยตรงจากความขดัแย้งทางอาวธุ ตัง้แต่

วนัที ่1 มกราคม 2556-31 ตลุาคม 2556
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ยะลา ปตตานี นราธิวาส สงขลา รวม

บาดเจ็บ

เสียชีวิต
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ตำรำงที ่3 แสดงจ�านวนเดก็ทีไ่ด้รับผลกระทบได้รบัการเฝ้าระวังปัญหาสขุภาพจติ

2551 2552 2553 2554 2555 2556

จ�านวนเดก็ทีไ่ด้
รบัผลกระทบที่
เข้าฐาน VMS

ยงัไม่ได้ท�าฐาน
เดก็ในระบบ

ยงัไม่ได้ท�าฐาน
เดก็ในระบบ

104 17 158 380

เดก็ทีม่คีวาม
เสีย่งจากการ

ประเมนิ

ยงัไม่ได้ท�าฐาน
เดก็ในระบบ

ยงัไม่ได้ท�าฐาน
เดก็ในระบบ

10 5 10 79

ผลการวนิจิฉยั 
PTSD

NA NA 0 1 0 ยงัไม่เคย 
ได้รบัการ

วนิจิฉยัจาก
แพทย์

แหล่งทีม่ำ: ศนูย์สขุภาพจิตที ่12 น�าเสนอในงานเสวนาวนัที ่2 ธนัวาคม 2556

กองก�าลงัฝ่ายรฐั และหากเดก็ทีถ่กูกระท�าจากเจ้าหน้าทีห่รอืบคุคลอนัเป็นทีร่กั

ถกูกระท�าจากเจ้าหน้าท่ี หรอืเดก็ทีถ่กูกระท�ารนุแรงซ�า้ซ้อน จากสถานการณ์

ความไม่สงบ เช่น การปฏบิตัทิีโ่หดร้าย การถกูซ้อมทรมาน ท�าให้เขาเกดิความ

เกลยีดชงัต่อรัฐและเลอืกท่ีจะใช้ความรนุแรงตอบโต้ 

ควำมรูส้กึผดิชอบชัว่ด ีและผลกระทบทำงด้ำนอำรมณ์

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างจากท่ัวโลก ความเลวร้าย การปองร้ายอาจจะ

เป็นสาเหตุให้เด็กมีความยากล�าบากและสูญเสียความหมายในการมีชีวิต  

พวกเขาอาจมีการเปลีย่นแปลงมมุมองทางจรยิธรรม เช่น การโกหก การขโมย 

มกีารเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางจริยธรรมเร่ืองความรนุแรง การฆ่า หรอืการฝึก

ให้ฆ่า ในการเสวนาเชงิปฏบิตักิารเมือ่วนัที ่2 ธนัวาคม 2556 คณุหมอเพชรดาว 

โต๊ะมนีา ได้กล่าวในรายงานวจิยัของกรมสุขภาพจติที ่15 ว่ามีเดก็จ�านวนไม่น้อย
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เลยทีจ่ะต้องเฝ้าระวงัปัญหาสขุภาพจติหรือทีเ่รยีกว่าอาการทางจติใจ (Trauma)

จากการประสบเหตุรนุแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ เช่น กรณยีงิครชูลธี  

ต่อหน้าเดก็ในโรงเรยีนกว่า 200 คน เมือ่ปี 2555 

กำรสญูเสยีทำงสงัคมและวัฒนธรรม 

เดก็  ๆอาจจะสญูเสียความเป็นชมุชนและวฒันธรรมระหว่างความขดัแย้ง 

บางคร้ังอาจมีกจิกรรมฟ้ืนฟวูฒันธรรมพืน้ท่ีความขดัแย้ง หรอืในค่ายผูอ้พยพ

หรือกลุม่คนท่ีอยู่นอกประเทศ ในกรณขีองจงัหวดัชายแดนใต้กม็ข้ีอถกเถยีง

เรือ่ง สือ่อนิเตอร์เนท การใช้ภาษาถิน่ การปฏบิตัติามหลกัศาสนาและวฒันธรรม

ต่าง  ๆทีมี่การไหลบ่าของวฒันธรรมสมยัใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมท้องถิน่  

เป็นต้น

แผนภมูทิี ่3 แสดงผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบทีเ่ป็นเดก็อายุ 0-14 ปี ทีไ่ด้รับการเฝ้าระวงั 

ปัญหาสขุภาพจติในปี 2556
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แหล่งทีม่ำ: ศนูย์สุขภาพจติท่ี 12 น�าเสนอในงานเสวนาเรือ่งความท้าทายในการปกป้อง
เดก็และผูห้ญงิในจงัหวดัชายแดนใต้เมือ่วนัที ่ 2 ธนัวาคม 2556 จดัโดย 
มูลนิธผิสานวฒันธรรมและภาคร่ีวม
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ทหำรเดก็ 

จากรายงานของมลูนธิิยุติธรรมเพ่ือสนัติภาพเม่ือปี 255410 พบว่ามี 

การใช้เดก็เป็นเจ้าหน้าท่ีชุดรักษาความปลอดภยัหมูบ้่าน (ชรบ.) ซึง่มหีน้าทีค่อื

การปกป้องหมูบ้่านจากภยัอนัตรายต่างๆ ทีร่วมถงึการโจมตจีากกลุม่ตดิอาวธุ

ด้วยพวกเขาระบหุน้าท่ีของตนดงัน้ีการลาดตระเวนหมู่บ้านการประจ�าด่านตรวจ

ทีท่างเข้าหมูบ้่านการเฝ้ารักษาความปลอดภยัสถานท่ีทีอ่าจจะถกูโจมตโีดยเฉพาะ

โรงเรียนและมัสยิดและในบางกรณกีร็กัษาความปลอดภัยให้ครดู้วย ชรบ.ยัง

อาจจะต้องช่วยต�ารวจหรือทหารในท้องท่ีในการระบตุวัผูต้้องสงสัย รวมถงึผูต้้อง

สงสัยว่าเป็นสมาชิกกลุม่ติดอาวุธหรอืบางครัง้กต้็องเข้าร่วมปฏิบตักิารทางทหาร

ในพืน้ทีโ่ดยรอบ หรอืเข้าร่วมการลาดตระเวนกบัทหารและปฏบิตักิารตรวจค้น

และปิดล้อม ทัง้น้ีจากรายงานยงัพบอกีว่าเดก็ได้รับการฝึกให้ใช้อาวธุ แต่ใน

ปัจจบุนัได้รบัการแก้ไขจากหน่วยงานรฐัทีเ่กีย่วข้องว่ามีการแก้กฎหมายในการ

ก�าหนดอายุของผูท้ีจ่ะสมคัรเป็น ช.ร.บ และอาสาสมคัรทหารพรานว่าต้องไม่ต�า่

กว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ในอกีมมุหนึง่ในกรณคีวามขดัแย้งในจงัหวดัชายแดนใต้ 

ได้ส่งผลกระทบต่อเดก็ทีเ่ตบิโตมาในสภาวะการใช้ความรนุแรงและผลกัดนัให้

เดก็เลอืกใช้วธิกีารรนุแรงแสดงออกถงึความโกรธแค้นในใจรวมไปถงึการเข้าร่วม

เป็นทหารทัง้ฝ่ายรัฐและขบวนการปลดปล่อยปัตตานเีพือ่ต้องการแก้แค้นให้กบั

บคุคลในครอบครัว

จากการสัมภาษณ์สมาชิกขบวนการปลดปล่อยปัตตานีเมื่อวันที่ 7 

พฤศจกิายน 2556 พบว่าการสญูเสยีบคุคลในครอบครัว การอยูใ่นพืน้ทีค่วาม

รนุแรง ท�าให้มคีวามต้องการปกป้องตนเอง และบคุคลในครอบครัว โดยการเข้าร่วม 

ต่อสูกั้บขบวนการปลดปล่อยปัตตาน ีทัง้นีเ้ดก็จะได้รบัมอบหมายในการดูต้นทาง 

10 องค์กรพันธมิตรเพือ่ยตุกิารใช้ทหารเดก็ และมูลนิธยิตุธิรรมเพือ่สนัตภิาพ การคุม้ครอง
ต้องมาก่อน ป้องกนัไม่ให้เดก็มส่ีวนเกีย่วข้องกบักลุม่พลเรอืนตดิอาวธุในภาคใต้ของไทย, มนีาคม 2554
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ตดิตามการท�างานของเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คง จดัหาอปุกรณ์ส�าหรบัท�าระเบดิ 

เป็นต้น 

3) ผลกระทบจำกกำรใช้กฎหมำยท้ังหมดในจงัหวดัชำยแดนใต้

• กำรจบักุม ซกัถำม และควบคมุตวัด้วยกฎหมำยพเิศษ

เดก็ท่ีตกเป็นผูต้้องสงสยัว่าเชือ่มโยงกบักลุม่ตดิอาวุธจะถกูควบคมุตวั

ตามกฎอยัการศกึและ/หรอืพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉกุเฉนิ (พรก.ฉกุเฉนิ) ในรายงานการคุม้ครองต้องมาก่อนป้องกันไม่ให้เดก็มีส่วน

เก่ียวข้องกบักลุม่พลเรอืนตดิอาวธุในภาคใต้ของไทย เมือ่เดอืน มนีาคม 2554 

ของมูลนิธยุิตธิรรมเพ่ือสนัติภาพ พบว่ามเีด็ก 79-115 คนถกูกกัขงัตาม พ.ร.ก. 

ฉกุเฉนิ ตัง้แต่ปี 2548 ท่ีศนูย์ควบคุมโรงเรยีนต�ารวจภธูรภาค 9 จ.ยะลา หรอื

ศนูย์พทิกัษ์สนัตโิดยไม่มเีด็กถกูจบักุมต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา11

ทัง้น้ี จากการเกบ็บนัทึกข้อมลูตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2556 จนถงึวนัที่ 

31 ตลุาคม 2556 และจากการสมัภาษณ์เจ้าหน้าทีท่หารหน่วยเฉพาะกิจ 41 

เมือ่วนัที ่27 ตลุาคม 2556 พบว่ามเีดก็ทีถ่กูควบคมุตวัด้วยกฎอยัการศกึ และ 

พรก.ฉกุเฉนิ จ�านวน 6 คน ม ีมกีารควบคมุตวัตัง้แต่ 3 วัน 5 วัน 7 วัน ภายใต้กฎ

อยัการศกึ และ 21 วนั ภายใต้ พรก.ฉกุเฉนิ (สมัภาษณ์นาย A อาย ุ16 ปี เมือ่วันที่  

24 ตลุาคม 2556) โดยกรณท่ีีมคีวามผดิร้ายแรง เช่น วางระเบดิ ร่วมวางระเบดิ 

ในการสอบสวนเจ้าหน้าท่ีได้มกีารให้นกัจติวิทยา นกัสิทธิมนษุยชน ผูป้กครอง 

ทนายความของทางราชการ มาพดูคุยเพือ่สอบถามความเป็นอยูข่องเดก็ว่าถกู

ละเมดิหรอืไม่ ซึง่ภายใต้ พรบ.จดัต้ังศาลเยาวชนและครอบครวัและวธีิพจิารณา

คดเียาวชนและครอบครวั (แก้ไข พ.ศ. 2553) เดก็จะได้รบัการคุม้ครองตัง้แต่

11 องค์กรพนัธมิตรเพือ่ยตุกิารใช้ทหารเดก็ และมูลนิธยิตุธิรรมเพือ่สนัตภิาพ การคุม้ครอง
ต้องมาก่อน ป้องกนัไม่ให้เดก็มส่ีวนเกีย่วข้องกบักลุม่พลเรอืนตดิอาวุธในภาคใต้ของไทย, มนีาคม 2554
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การจับกมุ ควบคมุตวั และสวบสวน ทีส่�าคัญคือจะต้องค�านึงถงึผลประโยชน์

ของเดก็เป็นหลกั 

• ข้อกงัวลต่อกำรใช้กฎหมำยพเิศษ

การซักถามภายใต้กฎหมายพเิศษ ผู้ต้องสงสยัทีเ่ป็นเดก็จะใกล้เคยีงกับ

การปฏบัิตขิองเจ้าหน้าท่ีต่อผู้ต้องสงสยัท่ีเป็นผู้ใหญ่ แต่ก็มข้ีอท่ีน่าห่วงกังวลต่อ

การละเมิดสทิธเิดก็ ดงันี้

1) การจบักมุในเบือ้งต้นเจ้าหน้าทีไ่ม่ได้แจ้งให้ผูป้กครองทราบอย่างชัดเจน 

ในเร่ืองสถานทีท่ีค่วบคมุตวั เป็นเหตุให้ทางครอบครวัของเดก็มคีวามกงัวลใจ 

2) การควบคุมตวั ยงัมข้ีอห่วงกงัวลเรือ่งสถานทีค่วบคมุตัวเดก็ทีอ่ยูใ่น

ค่ายทหาร หรือ ต�ารวจ ซึง่มกีารให้อยูค่นเดยีวในห้องแคบ 

3) การซกัถาม จะซกัถามโดยเจ้าหน้าทีท่หาร และต�ารวจ ไม่มเีจ้าหน้าท่ี

สหวชิาชีพ ผูป้กครอง ทนายความ อยัการ เข้าร่วมในการซกัถาม ทัง้นีเ้จ้าหน้าที่

ได้อธบิายว่าเป็นการควบคมุตวัภายใต้กฎอยัการศกึ และ พรก.ฉกุเฉนิ ไม่ใช่การ

ควบคมุตวัภายใต้กฎหมายอาญาทัว่ไปในกรณท่ีีมเีดก็เป็นผูถ้กูกล่าวหา ดงัน้ัน 

จงึไม่จ�าเป็นต้องด�าเนินการภายใต้ พรบ.จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวัและ

วธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั (แก้ไข พ.ศ. 2553) 

4) อ�านาจในการปฏบิตักิารภายใต้กฎอยัการศกึ คอื เจ้าหน้าทีท่หารยศ

พนัเอก การปฏบัิติขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูป้ฎบัิต ิไม่มีได้มีระเบยีบแบบแผน

เป็นมาตรฐาน เพราะในกรณีการควบคุมตัวเด็กมน้ีอยราย และทางแม่ทพั ภาค 

4 จะเป็นผู้ออกค�าแนะน�า ทัง้นี ้ในปี 2556 มกีารควบคุมตวัผูต้้องสงสยัจ�านวน 

300 คน แต่มีการควบคมุตวัเดก็เพยีง 6 คนเท่านัน้ ซึง่จากการซกัถามตามอ�านาจ 

พรก.ฉกุเฉนิ พบว่ามคีวามเกีย่วข้องในการดตู้นทาง 3 คนและเกีย่วข้องกบัการ

วางระเบิด 3 คน 
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5) เวลาในการซกัถามเจ้าหน้าท่ีจะสอบสวนในเวลา 08:00-10:00 น  

และ 20:00-22:00 น และนอนในห้องท่ีเปิดไฟตลอดคืน การสอบสวน 

จะมคี�าพดูข่มขู ่เช่น ถ้าไม่รบัสารภาพจะต้องตดิคกุนาน เจ้าหน้าทีท่หารเป็น

คนซักถาม มจีบัแขน บบีแขน สอบถามเรือ่งคนทีอ่ยูใ่นบ้าน เป็นใคร การสอบสวน 

ไม่จ�ากัดเวลาแล้วแต่เจ้าหน้าที่จะเรียกสอบ 

• กำรด�ำเนนิคดคีวำมมัน่คงต่อเด็ก

การด�าเนนิคดต่ีอเดก็ทีก่ระท�าผดิในข้อหาทีเ่กีย่วข้องกบัคดคีวามม่ันคงน้ัน  

โดยส่วนใหญ่เดก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สนบัสนุนเหตคุวามรนุแรง เช่น การ 

ดตู้นทาง การขบัรถเพือ่ไปกระท�าผิด การโรยตะปเูรอืใบขดัขวางการปฏบิตังิาน

ของเจ้าหน้าที ่แต่ก็ถอืได้ว่าเป็นการกระท�าผิดทางอาญา ในปี 2556 เดก็ที ่

ตกเป็นผูต้้องสงสยัจ�านวน 6 คน ได้เข้าสูก่ระบวนการยตุธิรรมจ�านวน 3 คน และ

มีค�าพพิากษาลงโทษ 1 ราย อยัการสัง่ไม่ฟ้อง 1 ราย และ ศาลพจิารณายกฟ้อง 

1 ราย12 

• กำรตดิตำมพฤตกิรรมหลงักำรปล่อยตวัเดก็ผูต้้องสงสยั

หลงัจากปล่อยตัวเด็กไปเจ้าหน้าท่ีทหารจะมีการตดิตามพฤตกิรรมโดย

หน่วยเฉพาะกจิในพืน้ที ่เช่น การไปเยีย่มเยยีน เรียกมาพบปะ จดักิจกรรมกลุม่

ทางศาสนาหรือดะวะห์ เพื่อปรับทัศนคติ ให้กับเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับกรณี 

ทีอ่ยัการส่ังไม่ฟ้องเด็ก และมกีารด�าเนนิการถอนหมาย พรก.ฉกุเฉนิ โดยมเีงือ่นไข

คอืต้องไปดะวะห์ (กจิกรรมเผยแพร่ศาสนา) เป็นเวลา 20 วนั ตามทีเ่จ้าหน้าที่

ทหารก�าหนด ซึง่การดะวะห์หรือการเย่ียมโดยเจ้าหน้าทีท่�าให้เดก็มคีวามรูส้กึ

กลัวและกงัวล 

12 กลุม่ด้วยใจ
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ตามอ�านาจกฎอยัการศกึ ทหารอาจจะจบักมุบคุคลทีถ่กูต้องสงสัยว่า 

“ในกรณทีีเ่จ้าหน้าท่ีฝ่ายทหารมเีหตอัุนควรสงสยัว่า บคุคลใดจะเป็นราชศตัรู 

หรอืได้ฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัของพระราชบญัญติันี ้หรอืต่อค�าส่ังของเจ้าหน้าที่

ฝ่ายทหาร” (มาตรา 15 ทว,ี กฎอยัการศึก พ.ศ. 2457) โดยไม่ต้องมหีมายจับ 

และสามารถควบคมุตวับคุคลนัน้ได้นานถงึเจด็วันเพือ่ท�าการสอบสวนหรอื

เพือ่ความจ�าเป็นทางการทหารอืน่ใด ตามพ.ร.ก.ฉกุเฉนิ บคุคลหนึง่อาจจะถูก

จบักมุตวัและถกูควบคมุไว้เพือ่เป็นการป้องกนัเหตไุว้ก่อนหรอืเพือ่ “ให้เกดิ

ความร่วมมือ” กับเจ้าหน้าท่ี ได้นาน 30 วนั 

3. ปัญหา อปุสรรค และความท้าทายในการปกป้องเด็ก 
จากความรุนแรงในสถานการณ์ความขดัแย้ง

• ปัญหำควำมขดัแย้งในจังหวัดชำยแดนใต้

1) ความขดัแย้งท่ียดืเยือ้กว่า 10 ปี ท่ีมท่ีีมาจากหลายๆ ปัจจยั อาทเิช่น 

ประวตัศิาสตร์ การเมอืงการปกครอง ศาสนา อตัลกัษณ์ และความเป็นธรรม  

ยงัไม่ได้รบัการแก้ไขอย่างจริงจงั ความขัดแย้งนีจ้งึแปรเปลีย่นเป็นการใช้ความรนุแรง 

ต่อกนัและสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีไม่เอือ้ต่อการด�ารงชวีติของเดก็ จงึจ�าเป็นที่

ต้องพจิารณาในการแก้ปัญหาทีร่ากเหง้าเพือ่สนัตภิาพทีย่ัง่ยนื

2) สถานการณ์ความรนุแรงจากกลุม่ขบวนการและการปฏบิตังิานของ

เจ้าหน้าทีใ่นพืน้ทีเ่สีย่ง ในการปิดล้อม การตรวจค้น และจับกมุ ส่งผลต่อสภาพจติใจ 

เด็กเพราะจะมีเดก็อยูใ่นสถานการณ์เล่านีแ้ต่ไม่มกีารเฝ้าตดิตามผลกระทบ 

ทางด้านจติใจของเดก็ท่ีเกิดจากการถกูกระท�าของบคุคลอนัเป็นทีร่กั
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• อปุสรรคทีส่่งผลต่อเดก็ อปุสรรคทีส่�ำคญัทีส่่งผลต่อกำรปกป้อง
เดก็ คอื

1) ความไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่างประชาชนมลายูมสุลมิกบัรฐัมน้ีอย จงึท�าให้

เสีย่งต่อความเข้าใจผดิในทกุๆ ด้านและง่ายต่อการถกูชกัชวนเข้าร่วมในการใช้

ความรุนแรง

2)  การบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษหลายฉบบัทีใ่ช้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ใต้ไม่ได้ก�าหนด ระเบยีบวิธปีฏบิติัต่อกรณีเดก็ 

3) ฝ่ายความมัน่คงด�าเนนิมาตรการต่างๆ ภายใต้หลกัคดิทีว่่าเดก็ไม่ใช่

เป้าหมายโดยตรง จงึท�าให้ละเลยต่อการใส่ใจในวธิปีฏิบตัทิีส่ามารถปกป้องเดก็ได้

4) ฝ่ายขบวนการปลดปล่อยปัตตานไีม่ได้ค�านึงถงึผลจากการกระท�าที่

ส่งผลต่อเดก็โดยตรง เช่น ในกรณีวางระเบดิในท่ีสาธารณะ

• ควำมท้ำทำยในกำรปกป้องเดก็จำกกำรตกเป็นเหย่ือควำมรนุแรง
โดยตรง

1) หลายๆ เหตุการณ์ การเสยีชวีติและบาดเจ็บของเดก็เป็นผลมาจาก

การก่อเหตคุวามรุนแรงต่อผูป้กครองของเดก็หรือเกดิเหตุในทีส่าธารณะ ดงันัน้ 

ความท้าทายนีค้อืถ้าไม่สามารถหยุดการก่อเหตุรนุแรงแล้วจะท�าอย่างไรให้ไม่ 

ส่งผลโดยตรงต่อเดก็

2) มีเหตทุีเ่ดก็เป็นเป้าหมายโดยตรง ดงันัน้เราจะมวีธิกีารป้องกันมใิห้

เดก็ถูกกระท�ารุนแรงจะท�าได้อย่างไร
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4. แนวทางในการแก้ไข

จากความรุนแรงท่ีเกดิขึน้ถงึแม้หลายๆ ฝ่าย จะพยายามค้นหาแนวทาง

แก้ไขและยตุคิวามขดัแย้งแต่คงต้องใช้เวลา และในระหว่างการเดินทางของ

สันตภิาพเราคงไม่อยากเหน็เด็กๆ ต้องเผชิญกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรง

และทางอ้อม

ดงัน้ัน จงึขอให้ทุกฝ่ายท่ีเกีย่วข้องพจิารณาถงึข้อเสนอแนะ ดงัต่อไปนี้

• เจ้ำหน้ำทีร่ฐั

1) ควบคมุ และตรวจตราการมอีาวธุไว้ในครอบครองของประชาชนอย่าง

เข้มงวด และพยายามสกดักัน้ ป้องกนั มใิห้มกีารใช้อาวธุในแหล่งชมุชน

2) รณรงค์ให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการสอดส่องดแูลสิง่ผดิปกตเิพ่ือ

สกดักัน้อาวธุหรือวัตถท่ีุอาจเป็นระเบดิท่ีใช้ก่อเหตุรนุแรง

3) การปฏบิตังิานควรรดักมุ รอบคอบ และระมดัระวงัผลกระทบทีเ่กิดข้ึน 

ต่อประชาชน

4) ไม่ชกัชวนชีน้�าเด็กในการจบัอาวธุ

• ผูใ้ช้ควำมรนุแรง

1) ขอให้ก�าหนดเป้าหมายทีม่ใิช่ประชาชนผูบ้รสิทุธิ ์หรอืผูท้ีไ่ม่มอีาวธุ

เพือ่ให้การต่อสูน้ัน้เป็นไปตามหลกัสากล ในการต่อสูใ้นภาวะสงครามหรอืทกุ

ฝ่ายเคารพต่อหลักสทิธมินษุยชนและกฎหมายสทิธมินุษยธรรมระหว่างประเทศ

2) ขอให้ระมดัระวังมใิห้การก่อเหตุนัน้กระทบต่อประชาชนผูบ้รสุิทธ์ิ

หรอืใช้การต่อสูใ้นเชงิสนัติวธิ ีหรือการต่อสูเ้ชงิสญัลกัษณ์ 

3) ขอให้การต่อสูข้องท่านไม่ไปกระทบต่อสิทธิเดก็

4) ไม่ชักชวนชีน้�าเด็กในการใช้ความรนุแรง
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• ผูป้กครองของเดก็

1) ควรดแูลเดก็ให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมทีเ่หมาะสมกบัเด็กเพือ่ป้องกนั

การชักจงูไปในทางทีผ่ดิ

2) ชีแ้จงท�าความเข้าใจกบัเดก็เรือ่งผลกระทบจากความรนุแรงเพือ่มใิห้

เดก็ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาท้ังกรณีรายบคุคลหรอืโดยรวม

3) เฝ้าสงัเกตเดก็ทีต่กเป็นเหยือ่ของความสญูเสยีทางด้านจติใจอย่าง

ใกล้ชดิและเยยีวยาจติใจเพือ่ป้องกันผลกระทบทางด้านจติใจท่ีอาจน�าไปสูก่าร

ใช้ความรุนแรงต่อไป

4) ให้ค�าแนะน�าเด็กในการเฝ้าระวงัสิง่ผิดปกตทิีอ่าจเป็นวตัถตุ้องสงสัย

การปกป้องคุ้มครองเดก็เพือ่ให้มชีวีติรอดนัน้ไม่ใช่เรือ่งง่ายในพืน้ทีท่ีม่ี

ความขดัแย้งและมกีารใช้ความรุนแรงต่อกนั แต่หากทกุคนเหน็ความส�าคญัของ

การมีชีวิตรอดของเดก็และตระหนกัถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตต่อสงัคม 

คงต้องหนักลบัมาพิจารณากนัใหม่ว่าเด็กไม่ควรจะเป็นลกูหลงอกีต่อไป อกีทัง้

การทีเ่ดก็ต้องพบเหน็เหตกุารณ์ความรนุแรง เช่น การอยูใ่นเหตกุารณ์ยงิ ระเบดิ 

หรอืเหน็เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้กบับคุคลในครอบครวั ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อจติใจ

อย่างร้ายแรง ถึงแม้จะมกีระบวนการรกัษาหรอืเยยีวยาทีอ่าจจะใช้เวลาในการรกัษา 

แตกต่างกนัขึน้อยูก่บัครอบครวัและชุมชนด้วยเช่นกนั แต่กยั็งไม่เพยีงพอทีจ่ะ

ท�าให้เด็กมีสภาพจติใจทีก่ลบัคนืมาเหมอืนก่อนเกดิเหตกุารณ์ได้และไม่ใช้ความ

รุนแรงในการแก้ปัญหา ส่ิงส�าคัญนัน้คือการสร้างสันตภิาพทีย่ัง่ยนืโดยสนัตวิธีิ
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ตำรำงที ่4 แสดงเหตกุารณ์ความรนุแรงที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเดก็

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตกุำรณ์
ผลกระทบ 

ต่อเดก็

1 9  
มกราคม 
2556

เกดิเหตกุารณ์กราดยงิทีร่้านคาราโอเกะ ร้านน้องนดั ทีถ่นนโคกเคยีน ม. 13 ต.โคกเคยีน อ.เมอืง 
จ.นราธิวาส ท�าให้มผีูบ้าดเจบ็สามคน คอื นางสาวทิพย์สุดา สจัวรรณ์ อาย ุ15 ปี ซึง่เป็นหลาน
ของเจ้าของร้าน และอกีสองคนเป็นพนกังานร้านน้องนดั คอื นางส�าราญ ทองใบ อาย ุ34 ปี 
และนางสาวทพิย์มณ ีจนัทบรุ ีอาย ุ26 ปี หลังจากนัน้ประมาณ 10 นาท ีกม็เีหตมุอเตอร์ไซค์
บอมบ์ซึง่ตัง้อยูต่รงข้ามร้านคาราโอเกะ ท�าให้มเีดก็ชายสองคนถกูสะเกด็ระเบดิ คอื เดก็ชาย
ซไูฮมนั ยโูซ๊ะ และ ซฮูัจรวนัเจ๊ะโซ๊ะ

บาดเจบ็ 
ทีส่ะโพก

2 12 
มกราคม 
2556

ทหาร ต�ารวจ และฝ่ายปกครอง 200 นาย บุกจูโ่จม ปิดล้อม ตรวจค้นบ้านเลขที ่77 หมูท่ี ่2 
ต.กอล�า อ.ยะรัง จ.ปัตตาน ีจบักมุผูต้้องสงสยัจ�านวน 5 คนและมเีดก็อาย ุ16 ปี น�าไปสอบสวน
ขยายผลทีก่รมทหารพรานที ่41 จ.ยะลา

มกีารเผยแพร่ 
ภาพเดก็ 

ในสือ่หลกั

3 15 
มกราคม 
2556

เดก็ถกูเจ้าหน้าทีท่หารจับเขย่าตัวและตบทีท่้ายทอย 2 คน ที ่อ.รอืเสาะ จ.นราธวิาส เดก็เจบ็ 
เลก็น้อย

4 21 
มกราคม 
2556

คนร้าย 2 คน มรีถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะใช้อาวุธปืนขนาด .38 ตามประกบยงิรถจกัรยานยนต์
ทีม่ ีนางนกน้อย แซ่หล ีอาย ุ40 ปี มนีายณรงค์ คงทน สามวียั 45 ปี และ ด.ช.นวพล เมอืง อายุ 
12 ปี ซ้อนท้ายมาด้วย กระสนุถกูนายณรงค์ได้รบับาดเจบ็และ ด.ช.นวพล เสยีชวีติ เหตุเกดิบน 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ท้องทีบ่้านดอนรกัจะรงั หมู ่7 ต.ดอนรกั อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี 

เดก็เสยีชวีติ
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ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตกุำรณ์
ผลกระทบ 

ต่อเดก็

5 23 
มกราคม 
2556

ครโูรงเรยีนตนัหยง อ.บาเจาะ จ.นราธวิาส ถกูยงิเสยีชวีติต่อหน้าเดก็ 292 คน ผลกระทบทาง
จติใจ

6 30 
มกราคม 
2556

เดก็อาย ุ17 ปีถกูเจ้าหน้าทีท่หารท�าร้ายร่างกายในเวลากลางคนืที่ ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เดก็บาดเจบ็ที่
ใบหน้า 

ตาบวม ฟกช�า้

7 4  
กมุภาพนัธ์  

2556

กรณ ียงิรถนายอ�าเภอมายอ จ.ปัตตาน ีบนถนนสาบยะรงั-มายอ ต.แว้ง อ.มายอ จ.ปัตตานี 
เมื่อเป็นเหตใุห้ น.ส.ดารณ ีบาเอะนกัเรยีนโรงเรยีนเครยีมวทิยาบ้านอาฆง ต.สาคอใต้ อ.มายอ 
อยูบ่้านเลขที ่14 หมู ่4 ต.โคกสะตอ อ.รอืเสาะ จ.นราธวิาส ทีข่บัรถผ่านใกล้ทีเ่กดิ ถกูยงิ

บาดเจบ็ทีข่า

8 5  
กมุภาพนัธ์  

2556

เหตยุงิกนัมผีูเ้สยีชวีิต 4 ราย ทีต่ลาดบ้านกรงปินงั หมู ่7 ต.กรงปินงั จ.ยะลา พบศพชายหญงิ 
4 ราย ถกูยงิด้วยอาวธุปืนสงครามเอม็16 อาก้า และอาวธุปืนพกขนาด 9 มม. นาย A อาย ุ17 ปี  
เหน็เหตกุารณ์

ได้รบั 
ผลกระทบ
ทางจติใจ

9 12  
กมุภาพนัธ์ 

2556

เหตเุกดิขณะชดุทหารดงักล่าว ขบัรถบรรทกุ 6 ล้อ ไปรบัพนกังานเพือ่ท�างานทีโ่ครงการฟาร์ม
ตวัอย่าง วงัพญา-ท่าธง โดยจดุลอบวางระเบดิอยู่ทีบ่รเิวณถนนสายท่าธง-วงัพญา บ้านกแูบบ
ทาระ หมูท่ี ่1 ต.ท่าธง อ.รามัน เจ้าหน้าทีท่หารเสยีชวีติ 5 นาย

เดก็ตกเป็น
ผูต้้องสงสยั 

2 คน

10 10 
กมุภาพนัธ์ 

2556

เกดิเหตุคนร้ายกราดยงิบ้านประชาชนในพืน้ที ่อ.หนองจกิ จ.ปัตตาน ีจ�านวน 6 หลงั ระยะทาง
กว่า 500 เมตรอย่างใจเยน็ เป็นเหตใุห้มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็จ�านวน 4 คน โดยเป็นเด็กจ�านวน 3 คน

เดก็ได้รบั 
บาดเจบ็  

3 คน
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ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตกุำรณ์
ผลกระทบ 

ต่อเดก็

11 11 
กมุภาพนัธ์ 

2556

เมือ่เวลา 15.40 น. วนัที ่11 กมุภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มคนร้ายเคลื่อนไหวในพื้นที่ ม.2 
บ้านโพธิ์ ต.มะกรดู อ.โคกโพธิ ์จ.ปัตตาน ีพล.ต.ต.เอกภพ ประสทิธิว์ฒันชยั ผบก.ภ. จ.ปัตตานี 
ร่วมกบัพลตรธีวชั สกุปลัง่ ผบ.ฉก.ปัตตาน ี ร่วมกนัสนธกิ�าลังทั้งต�ารวจ ทหารร่วม 100 นาย 
เข้าไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านในหมู่บ้าน ที่บ้านเลขที่ 34/4 ม.2 ซึ่งเป็นคอนกรีตชั้นเดียว  
พบนายA อาย ุ17ปี เป็นลกูชาย นายมานะ การมิ เจ้าของบ้าน ซึง่ผูเ้ป็นพ่อแต่ไม่ได้อยูบ่้าน  
จึงได้ท�าการสอบสวนเบือ้งต้น ขณะทีก่�าลงัสอบสวน ได้มคีนร้ายอกีคนอยูใ่นบ้าน ได้ใช้อาวธุปืน 
ยงิเจ้าหน้าที ่เข้าไปหลายนดั ท�าให้เจ้าหน้าทีต่้องวิง่หนหีาทีก่�าบงั และออกจากบ้าน ปรากฏว่า
กระสนุปืนถกู สตท.สุกร ีศรบีุ ๊อาย ุ35 ปี เจ้าหน้าทีต่�ารวจ สภ.โคกโพธิ ์มบีาดแผลถกูกระสนุ
ปืน 9 มม. เข้าบรเิวณแก้ม อาการสาหสั จงึรบีน�าตวัส่งโรงพยาบาลโคกโพธิ ์และส่งโรงพยาบาล
ปัตตานใีนเวลาต่อมา 

เดก็ถกู 
ด�าเนนิคดแีละ

อยัการสัง่ 
ไม่ฟ้อง  

เจ้าหน้าที่
ทหารให้ 
เข้าร่วม

โครงการ
ดะวะห์

12 12 
กมุภาพนัธ์ 

2556

เหตเุกดิขณะชดุทหารดงักล่าว ขบัรถบรรทกุ 6 ล้อ ไปรบัพนกังานเพือ่ท�างานทีโ่ครงการฟาร์ม
ตวัอย่าง วงัพญา-ท่าธงโดยจดุลอบวางระเบิดอยู่ทีบ่รเิวณถนนสายท่าธง-วงัพญา บ้านกแูบบ
ทาระ หมูท่ี ่1 ต.ท่าธง อ.รามัน เจ้าหน้าทีท่หารเสยีชวีติ 5 นาย

เดก็ตกเป็น
ผูต้้องสงสยั

2 คน

13 17 
กมุภาพนัธ์ 

2556

วางระเบดิบรเิวณหน้าร้านอาหารใกล้กบัร้านบิก๊เบน็คอฟฟี่แอนด์เรสเตอรอง ตัง้อยูร่มิวงเวยีน
หอนาฬิกา ต.สะบารงั อ.เมอืง จ.ปัตตานี เสยีชวีติ 3 และบาดเจบ็ 9 รวมทัง้เด็ก

เดก็บาดเจบ็

14 20 
กมุภาพนัธ์ 

2556

ผูถ้กูควบคมุตวั นาย A อาย ุ18 ปีเดก็นกัเรยีนโรงเรยีน B อยู่ชัน้ ม.6 ได้มเีจ้าหน้าทีท่หารมาที่
บ้านต้องหาตวั แต่นาย A ไม่อยูบ่้านไปเรยีนหนังสอื ทางเจ้าหน้าทีใ่ห้ผูใ้หญ่บ้านกบัคนในครอบครัว
ไปรบัตวัมาแล้วนาย A ก็ถกูควบคมุตวัตัง้แต่ถกูควบคมุตวัอยูท่ีค่่ายทหารพราน 41 วงัพญา 

เดก็ถกู
ควบคมุตวั
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เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตกุำรณ์
ผลกระทบ 

ต่อเดก็

15 24 
กมุภาพนัธ์ 

2556

คนร้ายวางระเบดิหน้าร้านเซเว่นอเิลเว่นแห่งหนึง่ ที ่อ.ระแงะ จ.นราธวิาส ท�าให้เดก็อาย ุ3 ปี  
ได้รบับาดเจบ็

เดก็บาดเจบ็

16 5 มนีาคม 
2556

คดนีาย C ขับรถไปกบัเพือ่นรุน่พีไ่ปปล้นร้านทองทีแ่ถวทางรถไฟ อ.เมอืง จ.ยะลา เขาให้การว่า
ตนเองเป็นคนขบัรถให้ โดยไม่ทราบว่าเพือ่นรุน่พีน่ัน้จะเข้าไปก่อเหตปุล้นร้านทอง โดยไม่ทราบ
ว่าของทีเ่อาไปในรถมปีระทดัยกัษ์ 

เดก็ถกูด�าเนนิ
คดี

17 8 มนีาคม 
2556

เหตคุนร้ายใช้อาวธุปืนสงครามกราดยงิใส่กลุ่มเยาวชนที่ก�าลังเล่นบาสเกต็บอลที่สนามหน้า
สมาคมชิน่เหลยีง เขตเทศบาล ต.ปะลุร ูอ.สไุหงปาด ีจ.นรวิาส ท�าให้มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็ 1 คน 
ส่วนผูไ้ด้รบับาดเจบ็คอื ด.ช.ตรพีฒัน์ วารณุอีาย ุ15 ปี กระสนุปืนของคนร้ายทีบ่รเิวณสะโพก
ซ้าย 1 นดั

เดก็บาดเจบ็

18 26 มนีาคม 
2556

เกดิเหตขุณะน.ส.ซูไรยา นาแว อาย ุ15 ปี ซ้อนท้ายพีช่ายกลบับ้านถกูคนร้ายซุม่ยงิ ทัง้สอง
คนจนได้รบับาดเจ็บถกูยงิด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนดิเข้าทีส่ะโพก ที ่อ.มายอ จ.ปัตตานี

เดก็บาดเจบ็

19 21 มนีาคม 
2556

เหตรุะเบดิทีห่น้าร้านไอศกรมีบนถนนสวุรรณมงคล กลางเมอืงปัตตานที�าให้นโิซเฟียน นสิานิ 
อาย ุ9 ขวบ เสยีชวีติ

เดก็เสยีชวีติ

20 13 
เมษายน 
2556

ขณะทีส่องแม่ลกูก�าลงัขบัรถกลับบ้านบนถนนสายมีคนร้ายยงิบนถนนสาย 4092 ระหว่าง 
อ.รามนั-อ.ทุง่ยางแดง หมู ่2 บ้านปาเซปเูต๊ะ ต.ปาก ูท�าให้ น.ส.ขวญัฤด ีตัง้แสงอาย ุ17 ปี  
มบีาดแผลถกูยงิด้วยอาวุธปืนขนาด .38 เข้าทีบ่รเิวณล�าตวั และล�าคอรวม 4 นดัเสยีชวีติ

เสยีชวีติ
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เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตกุำรณ์
ผลกระทบ 

ต่อเดก็

21 22 
เมษายน 
2556

เกดิเหตคุนร้ายไม่ทราบจ�านวน ลอบวางระเบดิก่อนจดุชนวนในพืน้ทีบ่้านลโูบ๊ะกาเยาะ ต.เฉลมิ 
อ.ระแงะ จ.นราธวิาส ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อย ทหารพรานที่ 1104 กรมทหารพราน
ที ่11 ก�าลงัเดนิเท้าออกลาดตระเวนเส้นทางผ่านมา เบือ้งต้น แรงระเบดิท�าให้เดก็วยั 10 ขวบ 
ถกูลกูหลง ถกูสะเกด็ระเบดิได้รบับาดเจบ็เลก็น้อย 2 ราย 

เดก็บาดเจบ็

22 1 
พฤษภาคม 

2556

มเีหตกุราดยงิทีต่.รสุะมแิลท�าให้มีผู้เสยีชีวติ 6 คน รวมเดก็อาย ุ3ขวบ เสยีชวีติ

23 9 
พฤษภาคม 

2556

มเีหตกุราดยงิรถกะบะที ่ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตาน ีท�าให้เดก็อาย ุ12 ปีเสยีชวีติพร้อม
พีช่าย

เสยีชวีติ

24 19 
พฤษภาคม 

2556

มเีดก็ชายและเดก็หญงิบาดเจ็บ 2คน จากเหตกุารณ์กราดยงิแม่ที่เป็นทหารในรถมีแต่ผูห้ญิง
คนแก่และเดก็

เดก็บาดเจบ็ 
2 คน

25 25 
พฤษภาคม 

2556

มเีดก็บาดเจ็บจากเหคุระเบดิถนนเมือ่รถ EOD ผ่านบนถนนสายยะลา-ท่าสาปหลงัตรวจเหตุ
ระเบดิที ่อ.ยะหายะลา 1 คน ท�าให้มเีดก็บาดเจบ็จากระเบดิ 1 คน

เดก็บาดเจบ็ 
1 คน

26 26 
พฤษภาคม 

2556

เกดิเหตเุดก็บาดเจ็บจากการถกูยงิขณะนัง่รถจกัรยานยนต์ไปกับพีส่าว ที ่อ.รือเสาะ จ.นราธวิาส เดก็บาดเจบ็ 
1 คน
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เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตกุำรณ์
ผลกระทบ 

ต่อเดก็

27 2 มิถนุายน 
2556

เวลา 23.00 น. คนร้าย 4 คนมรีถจกัรยานยนต์ 2 คันเป็นพาหนะ ใช้อาวธุปืนพกสัน้ขนาด .38 
ยงิใส่กลุม่นกัเรยีนขณะนัง่คยุกนับรเิวณลานคนเดนิ หน้าโรงเรยีนสไุหงโก-ลกในเขตเทศบาล
เมอืงสไุหงโกลก อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส ท�าให้เยาวชน 3 รายได้รบับาดเจบ็ เป็นเดก็หญงิ  
2 ราย และเดก็ชาย 1 ราย ทั้งหมดอาย ุ14 ปีเป็นนักเรียนชัน้ ม.1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน 
อ.สไุหงโกลก คอื ด.ญ.อสัมะห์ หล ีอาย ุ14 ปี นกัเรยีนชัน้ ม.1/2 โรงเรยีนเทศบาล 3 ถกูยงิ 
ทีแ่ขนซ้ายกระดกูแตกละเอยีดได้รบับาดเจบ็สาหสั ด.ญ.นาเดยีร์ ยะปา อาย ุ14 ปี นกัเรียน
ชัน้มธัยมต้นเรยีนอยู่ที ่กศน.สุไหงโกลกถูกกระสุนปืนเฉีย่วที่บริเวณใต้ตาขวาได้รับบาดเจบ็
เลก็น้อย และนายฟีรดาวส์มะเซง็ อาย ุ14 ปี ถกูกระสนุปืนทีบ่รเิวณก้น มบีาดแผลเป็นรอย
ฟกช�า้เท่านัน้

3 คน  
หญงิ 2  
ชาย 1

28 18 
มิถนุายน 

2556

เมือ่เวลา 08.30 น. มเีหตคุนร้ายลอบวางระเบดิเจ้าหน้าทีท่หารสงักดั ร้อย ร.15333 ฉก.ปัตตานี 
25 ซึง่ก�าลงัออกปฏบิตัิหน้าที่รปภ.เส้นทางของคร ู เหตเุกิดที ่บนถนนสายชนบท บ้านม่วง
หวาน-บ้านกระโด หมูท่ี ่2 ต.สาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตาน ี เป็นเหตใุห้มเีจ้าหน้าทีเ่สยีชวีติ  
1 นาย และยงัมเีจ้าหน้าทีท่หารได้รบับาดเจ็บ 1 นาย รวมถึง ด.ญ.ซลัมาเมาะเฮง อาย ุ6 ขวบ 
ถกูสะเกด็ระเบดิทีบ่รเิวณหลงัได้รบับาดเจบ็เลก็น้อยส่วนเดก็อาศยัอยูบ่้านตรงข้ามทีเ่กดิเหตุ
ก�าลงัอยูห่น้าบ้านเพือ่เตรยีมตัวจะขึน้บ้าน เพือ่จะแต่งตวัไปโรงเรยีน ถกูสะเกดิระเบดิบาดเจบ็
ดงักล่าว

ดญ.ซลัมา
เมาะเฮง  

อาย ุ6 ขวบ
เจบ็
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เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตกุำรณ์
ผลกระทบ 

ต่อเดก็

29 26 
มิถนุายน 

2556

เวลา 15.00 น. วนัที ่26 มถินุายน มเีหตรุะเบดิหวัสะพานปากู บนถนนสาย 4072 ระหว่าง 
น�า้ด�า-ปาก ูหมู่ 5 บ้านปากู ต.ปาก ูอ.ทุง่ยางแดง จ.ปัตตาน ีกะบะมติซบูชิกินักระสนุตอนครึง่ 
สขีาว ทะเบยีน บจ8741 ยะลา สภาพรถพรนุทัง้คนั ล้อทัง้ 4 แตก มเีจ้าหน้าทีเ่สยีชวีติและ
บาดเจบ็ และมชีาวบ้านถกูลกูหลง 3 คน ทราบชือ่คอื นางซาลอืมา ยาพา อาย ุ57 ปี ด.ญ.อาดณิา  
หลหีวงัอาย ุ5 ขวบ และ ด.ญ.ณฐัธซิาร์ คณานพ อาย ุ5 ขวบ ขณะเกดิเหตุเจ้าหน้าที่ทหารหน่วย
พฒันาเคลือ่นที ่44 กลบัจากงานพฒันาพืน้ทีฟ่าร์มตวัอย่างใน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น เพือ่กลบั
เข้าฐานที่ อ.ทุง่ยางแดง โดยมรีถจกัรยานยนต์ของนางซาลอืมา พาหลาน 2 คนซ้อนมาด้วย  
เมือ่ถงึทีเ่กดิเหตคุนร้ายได้จดุชนวนระเบดิแสวงเครือ่งหนกั 5 กโิลกรมั ทีน่�าไปฝังไว้แล้ว

ด.ญ.อาดณิา 
หลหีวงั 

อาย ุ5 ขวบ 
และ 

ด.ญ.ณฐัธซิาร์  
คณานพ  

อาย ุ5 ขวบ

30 27 
มิถนุายน 

2556

17.30 น. มเีหตุชาวบ้านถกูยงิบนถนนสายบดุ-ีโกตาบาร ูบ้านบดุี หมู ่8 ต.บดุีหลงัรับแจ้งจงึ
น�าก�าลงัเดนิทางไปตรวจสอบทีเ่กิดเหตพุร้อม พ.ต. อ.พชรพล ณ นครผกก. ทีเ่กดิเหตอุยู่เลย
ตลาดนดัประจ�าวนัพฤหสั ประมาณ 100 เมตร พบศพนางซูฮยันลีงซา อาย ุ25 ปี ถูกยงิด้วย
อาวธุปืนไม่ทราบขนาดทีล่�าตวั 1 นดั ด.ช.อานสั ลาดฮีะ อายุ 14 ปีลกูชายอกีคนก�าลงัร้องไห้
คร�า่ครวญเป็นทีน่่าเวทนาใกล้กนัพบรถจกัรยานยนต์ยีห่้อฮอนด้า สีด�า ทะเบยีน ขจจ865 ยะลา 
ล้มอยู่
นอกจากนีย้งัมผีูไ้ด้รับบาดเจบ็ถูกน�าตวัส่งโรงพยาบาลทราบชือ่ ด.ช.อาซอฟลอน ลาดฮีะ อายุ 
3 ขวบ ถูกยงิทีไ่หล่ซ้าย กระสุนฝังใน และ ด.ช.อาลัน ลาดฮีะ อาย ุ7 ขวบ มีบาดแผลรอยถลอก
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกดิเหต ุนางซฮูยัน ี ได้ขีร่ถคนัดงักล่าว ไปรบัลกูชาย 2 คน 
ทีโ่รงเรยีนรงัสอีนสุรณ์ ในเขตเทศบาลนครยะลาโดยม ีด.ช.อานสั นัง่ซ้อนท้ายไปด้วย ระหว่าง
กลบับ้านได้มคีนร้าย 2 คน ขีร่ถจกัรยานยนต์ตามมาประกบยงิหลายนดัท�าให้มผีูเ้สยีชวีติและ
ได้รบับาดเจบ็ดงักล่าว

ด.ช.อาซอฟลอน  
ลาดฮีะ อายุ  
3 ขวบ ถกูยิง 

ทีไ่หล่ซ้าย 
กระสนุฝังใน 

และด.ช.อาลนั 
ลาดฮีะ  

อาย ุ7 ขวบ  
มบีาดแผล
รอยถลอก
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เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตกุำรณ์
ผลกระทบ 

ต่อเดก็

31 29 
มิถนุายน 

2556

เหตยุงินกัเรยีนทีม่าโรงเรยีนเพื่อร่วมต้อนรับนักกฬีาจาก จ.จันทบรุ ี ที่มาร่วมการแข่งขนักฬีา
จตรุมติรเบญจมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ในเมืองปัตตานี จากนั้นเดนิทางกลับบ้านโดยนักเรียน
ชายเป็นคนขีพ่อมาถงึทีเ่กดิเหต ุได้มคีนร้ายชาย/จ�านวน 2 คน ขีร่ถ จยย. ไม่ทราบชนิดตาม
ประกบ และใช้อาวธุปืนกระหน�า่ยงิท�าให้รถเด็กนกัเรยีนเสียหลกัล้มตกข้างถนนส่วนคนร้าย
เร่งเครือ่งหลบหนไีป ท�าให้เดก็ทัง้สองได้รับบาดเจ็บ

เดก็บาดเจบ็
1 คน

32 12 
สงิหาคม 
2556

เหตรุะเบดิบนสะพานปียอ ระหว่างหมู ่4-หมู ่5 บาันท�านบ ต.ม่วงเตึย้เจ้าหน้าทีจ่งึน�าก�าลงัไป
ทีเ่กดิเหตพุบว่าขณะที ่จนท.อส.แม่ลาน จ�านวน 4 นาย น�าก�าลงัเพือ่ไปตรวจสอบเหตเุผายาง
รถยนต์ และเขียนข้อความบนสะพาน ปรากฏว่าเมือ่มาถึงทีเ่กดิเหตพุบชาวบ้านได้ช่วยกนัดบัไฟ 
จนดบัแล้ว คนร้ายจงึฉวยโอกาสกดชนวนระเบดิแสวงเครื่องที่ซกุไว้จนเกิดระเบดิขึน้เสียงดงั
สนั่น เป็นเหตใุห้มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็ดงักล่าว เจ้าหน้าทีเ่ชือ่คนร้ายน่าจะลวงเจ้าหน้าทีใ่ห้เข้าตรวจ
สอบทีเ่กดิเหต ุแล้วกดชนวนระเบดิหมายสงัหารเจ้าหน้าที ่แต่มชีาวบ้านอยูด่้วยจงึถกูลกูหลง

เดก็บาดเจบ็ 
1 คน

33 10 
กนัยายน 

2556

เมือ่เกดิเหตคุนร้ายลอบวางระเบดิถึงในเขตโรงเรียนในพืน้ที่ อ.เมือง จ.ยะลา โดยเมื่อเวลา 
10.05 น. วนัองัคารที ่10 ก.ย. 2556 ทีโ่รงเรยีนคณะราษฎรบ�ารงุ 2 ตัง้อยูห่มู ่3 บ้านบาโด  
ต.ยโุป อ.เมอืง จ.ยะลา มเีจ้าหน้าทีท่หารเสยีชวีติและบาดเจบ็ จงึรบีประสานส่งก�าลงัรดุไป
ตรวจสอบในทีเ่กิดเหตพุบศพ ส.อ.ประเทศ จนัทร์อ้น อาย ุ30 ปี และพลทหารวฒุชิยั ทอง
บญุช่วย อาย ุ22 ปี สงักดักองร้อยทหารราบที ่5033 (ร้อย ร.5033) หน่วยเฉพาะกจิยะลา 
11 สภาพศพฉกีขาดจากแรงระเบดิ 

เดก็บาดเจบ็ 
1 คน
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เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตกุำรณ์
ผลกระทบ 

ต่อเดก็

นอกจากนัน้ยงัมผีูไ้ด้รบับาดเจบ็อกี 2 ราย คอื พลทหารธรีพงศ์ สมจติร อาย ุ22 ปี สงักดั
เดยีวกนั และ ด.ช.อษัฎาวุฒ ิบญุเทยีน อาย ุ13 ปี นกัเรยีนชัน้ ม.2/2 โรงเรยีนคณะราษฎรบ�ารงุ 
2 ขณะทีเ่จ้าหน้าทีท่หารชดุดงักล่าวมี ส.อ.ประเทศ เป็นหัวหน้าชดุ น�าก�าลังจ�านวน 6 นายออก
จากฐานปฏบิตักิารเพือ่ไปรกัษาความปลอดภยับริเวณโรงเรยีนคณะราษฎรบ�ารงุ 2 โดยได้แยก
ย้ายกนัตรวจการณ์รอบๆ โรงเรยีน จากนัน้ ส.อ.ประเทศ พร้อมด้วยพลทหารวฒุชิยัได้เดนิไป
นัง่พกับรเิวณทีน่ัง่ใต้ต้นไม้ตรงจดุเกดิเหต ุทนัใดนัน้ได้เกดิระเบิดเสยีงดงัสนัน่หวัน่ไหว โดย
คนร้ายฝังระเบดิไว้ใต้ดนิ เป็นระเบดิแสวงเครือ่งทีป่ระกอบใส่ในถงัน�า้ยาแอร์หรอืถงัดบัเพลงิ
ยงัไม่แน่ชัด และยงัไม่ทราบวิธจีุดชนวน โดยแรงระเบดิอดัร่างทหารทัง้สองนายจนฉกีขาด  
ขณะทีพ่ลทหารธรีพงศ์ได้รบับาดเจบ็ เช่นเดยีวกบั ด.ช.อษัฎาวฒุ ิทีก่�าลงัวิง่ไปเกบ็ลกูบาส 
เกต็บอลใกล้จุดเกิดเหตพุบด ีท�าให้ได้รบับาดเจบ็ไปด้วย*

34 18 
กนัยายน 

2556

เหตคุนร้ายยงิถล่มชาวบ้าน เสยีชวีติ 1 ราย บาดเจบ็ 2 ราย เหตเุกดิบนถนนสายตนัหยงมสั- 
ป่าไผ่ หน้ากโูบว์ฮลูปูาเร๊ะ หมู ่1 บ้านฮลูปูาเร๊ะ ต.ตนัหยงมสั อ.ระแงะ พบรมิถนนมรีถยนต์เก๋ง 
โตโยต้า ทะเบยีน กข 554 นราธวิาส จอดเสยีหลักอยู ่พร้อมศพผูเ้สียชีวติทีน่ัง่คว�า่หน้าคาพวง
มาลยั ตรวจสอบทราบชือ่ คอื นายดอร ีมามะ อาย ุ59 ปี อยูบ่้านเลขที ่269/4 หมูท่ี ่1 ต.ตนัหยง
มสั อ.ระแงะ ถกูยงิด้วยอาวธุปืนสงคราม M16 เข้าที่ศีรษะและล�าตัว รวม 4 นดั ในพงหญ้าพบ
ปลอกกระสุนปืนสงคราม M16 ตกอยู ่รวม 5 ปลอก ส่วนผูบ้าดเจบ็ 2 ราย ถกูน�าส่งรกัษาที่ 
ร.พ.ระแงะ ไปก่อนหน้าแล้ว ทราบชือ่ คอื นายซกูิฟร ีสะตาปอ อาย ุ24 ปี อยูบ่้านเลขที ่235/1 
หมูท่ี ่1 ต.ตนัหยงมสั อ.ระแงะ และ นายอารนั ตาเห อาย ุ17 ปี อยู่บ้านเลขที ่23/3 หมูท่ี ่1 
ต.ตนัหยงมสั อ.ระแงะ ซึง่ทัง้ 2 ราย ถกูกระสนุเฉีย่วเข้าทีห่วัไหล่และหน้าอก บาดเจบ็เลก็น้อย

เดก็บาดเจบ็
1 คน

* Manager online
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บทที่ 2

สถานการณ์ผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้

ผูห้ญงิในพืน้ทีข่ดัแย้งกรณจีงัหวดัชายแดนใต้

1. สถำนกำรณ์ผูห้ญิงในพืน้ท่ีขดัแย้ง

ผูห้ญงิในจงัหวัดชายแดนใต้ต้ังแต่ปี 2547 หลงัมคีวามขดัแย้งมากขึน้

กไ็ด้เปล่ียนบทบาทอย่างสิน้เชงิ จากความเป็นผูห้ญิงมุสลมิทีมี่บทบาทในบ้าน

เป็นหลัก จ�าเป็นต้องก้าวออกมาสูส่งัคมไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงในเชือ้ชาติและศาสนาใด  

จากผลกระทบทีเ่กดิข้ึนกบับคุคลในครอบครวัอนัเป็นท่ีรกัในรปูแบบต่างๆ การ

ถกูจบัหรือถกูควบคมุตวั การถกูด�าเนนิคดี การถกูตดัสินลงโทษในฐานกระท�า

ความผดิเกีย่วข้องกบัความม่ันคง หรือต่อมาถกูปล่อยตวัหลงัการยกฟ้องหรอื

สิน้สดุการลงโทษ การหลบหนจีากการถกูกล่าวหาว่าเป็นผูท้ีเ่คลือ่นไหวต่อต้านรฐั  

การเสยีชวิีตของพ่อ สาม ีหรอืลกูชาย ดังกรณขีองนางแยนะ สะแลแม นางสม 

โกไศยกานนท์ หรอืยายเคลือ่น หรอืการก้าวออกมาเป็นนกัเคลือ่นไหวเพือ่

สนัตภิาพ เช่น นางโซรยา จามจรุ ีนางรอซดีะห์ ปซู ูนางวรรณกนก เปาะอแิตดาโอ๊ะ  

เป็นต้น13

สิง่ทีเ่กดิขึน้ได้สร้างจดุเปลีย่นต่อสงัคมท้ังทางบวกและลบต่อผูห้ญงิใน

จงัหวดัชายแดนใต้ จงึจ�าเป็นท่ีจะต้องศึกษาเรียนรูเ้พิม่เตมิบทบาททีเ่ปลีย่นไป

13 ฝนกลางไฟ,เสยีงของความหวงั
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จะสร้างผลกระทบทางบวกต่อกระบวนสนัตภิาพได้อย่างไรเพ่ือมใิห้มผีูห้ญงิต้อง

ตกเป็นเหย่ือจากสถานการณ์ความรนุแรงอกีต่อไป

ดงัน้ัน จงึเกดิกระบวนการต่าง  ๆมากมายในพ้ืนที ่ไม่ว่าจะเป็นการสือ่สาร

เรือ่งราวทีไ่ด้เกดิขึน้ การศกึษากฎหมายเพือ่ให้ได้รบัความเป็นธรรม การเรยีนรู้

เรือ่งสนัตภิาพ หรือแม้แต่การฝึกการใช้อาวธุเพือ่ป้องกนัตวัเอง แต่ยงัไม่เพยีง

พอทีเ่ราอยากให้เกดิการเปลีย่นแปลงจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องพฒันาศกัยภาพผูห้ญงิ

อกีต่อไป

2. บทบาทของผูห้ญงิในพืน้ทีข่ดัแย้ง

จากทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้นบทบาททีเ่ปลีย่นไปของผู้หญิงในจงัหวัดชายแดน

ใต้ท่ีเราสามารถมองเหน็ได้อย่างชัดเจน คือ

1) นกัเคลือ่นไหวเพือ่สิทธมินษุยชน

เหตกุารณ์ความไม่สงบได้เริม่เกดิขึน้และขยายผลเมือ่มกีารปล้นปืน 

ทีค่่ายปิเหลง็ จงัหวดันราธวิาส ท�าให้เกดิผลกระทบเป็นลกูโซ่จากการบงัคบั 

ใช้กฎหมายหลายฉบับ ผลกระทบท่ีเกดิขึน้และส่งผลต่อประชาชน คอื การถกู

ละเมิดสทิธมินุษยชน ดงัเช่น การละเมดิต่อชีวติประชาชนโดยขบวนการปลดปล่อย 

ปัตตาน ีหรอืการละเมดิสทิธมินุษยชนโดยรัฐ กรณตีากใบ การอุม้หาย เหตกุารณ์

ซ้อมทรมาน อม่ิามยะผา กาเซ็ง การปิดล้อม ตรวจค้น จบักมุทีท่�าให้ผูช้ายต้อง

หลบหนด้ีวยเหตผุลประการหนึง่คือการกงัวลเร่ืองการถกูทรมานหรอืถกูอุม้หาย 

ผูห้ญงิจงึต้องก้าวขึน้มาเรยีนรูด้้านสิทธมินษุยชนเพือ่ปกป้องการละเมดิดงักล่าว 

เช่นนางแยนะ สาแลแม ท่ีเป็นตวัแทนผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ตากใบ 

เรียกร้องความเป็นธรรมให้กบัผู้เสยีชีวิตในเหตุการณ์ และต้องการให้มกีารพสูิจน์

ผูล้ะเมดิตามกระบวนการยตุธิรรม ถงึแม้ในกระบวนการยตุธิรรมยงัไม่สามารถ

น�าผูล้ะเมดิมาลงโทษได้ แต่กท็�าให้สงัคมได้รบัรูข้้อเท็จจริงและเกดิการลงโทษ

ทางวินัยของเจ้าหน้าท่ีได้บ้าง
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2) กำรเยยีวยำผูท่ี้ได้รับผลกระทบ

ความขดัแย้งท่ีมกีารใช้อาวุธต่อกนัได้ส่งผลให้เกดิความสูญเสียในรปูแบบ

ต่าง  ๆมากมายต่อคนหลากหลายทัง้ไทย-พทุธ ไทย-จีน และมลายมูสุลิม ความ

สญูเสยีปรากฏในรูปแบบ บาดเจบ็ ล้มตาย ถกูจบักมุ หลบหน ีในขณะน้ันหน่วยงาน 

รัฐยังไม่เข้าใจปัญหาความขดัแย้ง จึงยงัไม่มหีน่วยงานทีใ่ห้ความช่วยเหลือเยยีวยา

ทัง้ทางร่างกายและจติใจต่อประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบอย่างทัว่ถงึ ผูห้ญงิจงึ

ก้าวขึน้มามีบทบาทในฐานะผู้ให้ความช่วยเหลอืทางด้านเยยีวยา เช่น กรณขีอง

คณุโซรยา จามจรีุ กลุม่ซอซกิ คณุรอซดีะห์ ปซู ูซึง่การเยยีวยาได้ช่วยท�าให้ผูท้ีส่ญูเสยี  

ลดความโกรธแค้น เกลยีดชงั ท่ีอาจจะน�าไปสูก่ารใช้ความรนุแรงแปรเปลีย่นไป

สูค่วามเข้าใจปัญหาทีเ่กดิขึน้ การยอมรบัข้อเทจ็จรงิและการให้อภยั ต่อมารฐัจงึ

ได้ด�าเนินการเยียวยาอย่างเป็นรปูธรรม เช่น การช่วยเหลอืในรปูแบบการให้เงนิ

เพือ่ลดผลกระทบทางเศรษฐกจิต่อผู้สญูเสยี การเยีย่มครอบครวัผูสู้ญเสยีเพือ่

เยียวยาจติใจ การอ�านวยความเป็นธรรมต่างๆ แต่กย็งัไม่คลอบคลุมทัง้หมด

3) กำรเป็นผูน้�ำครอบครัว

ผูห้ญงิไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด อาชีพใด เมือ่เกดิความสูญเสียหรอืเป็น 

ผูไ้ด้รับผลกระทบ กต้็องลกุข้ึนมาสร้างความเข้มแขง็กบัตนเองในการก้าวเป็นผูน้�า 

ครอบครัวทัง้การเล้ียงดูลกู พ่อแม่สาม ีและตนเอง การประกอบอาชพี ในกรณี

ทีส่ญูเสยีชวิีต หรอืถกูคุมขงั และในอีกบทบาทหนึง่ทีผู่ห้ญงิต้องเรยีนรูค้อืการให้

ความช่วยเหลอืบุคคลในครอบครวัทีถ่กูควบคมุตวัด้วยกฎหมายพเิศษ และถกู

ด�าเนินคดี ซ่ึงจ�าเป็นต้องเข้าใจและรูก้ฎหมายทีบ่งัคับใช้ในจงัหวดัชายแดนใต้ เช่น 

นางสาวปัทมา หมีมหิน๊ะ ทีช่่วยเหลอืทางคดใีห้กบัสามจีากการตกเป็นจ�าเลย 

ในคดคีวามม่ันคง หรอืนางค�านงึ ช�านาญกจิ ทีต้่องด�าเนนิการช่วยเหลอืทัง้ สามี 

และลกูชาย14

14 www.deepsouthwatch.org/node/4953 
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4) กำรเป็นทหำร

ในความขัดแย้งทัว่โลกพบว่าผูห้ญงิเข้าไปเกีย่วข้องกบัการใช้อาวธุหรอื

กลุ่มทีต่่อต้านรฐัในจงัหวัดชายแดนใต้ก็เช่นเดียวกนั ผู้หญงิได้เข้าไปมส่ีวนเก่ียวข้อง

กบักองก�าลังไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรฐัหรือฝ่ายขบวนการปลดปล่อยปัตตานี 

4.1 ฝ่ำยรฐั

จากรายงานข่าวสารในจงัหวดัชายแดนใต้เราจะพบว่าผู้หญงิได้เข้าไป 

มส่ีวนเกีย่วข้องกบัการใช้อาวุธ โดยในเบือ้งต้นผู้หญงิจะได้รบัการฝึกอาวธุเพือ่

ปกป้องตนเองและชมุชน ผูห้ญงิได้เข้าไปเป็น อาสาสมคัรรกัษาหมูบ้่าน (อรบ.) 

ชดุรกัษาความปลอดภยัหมูบ้่าน (ชรบ.) อาสารักษาดนิแดน (อส.) และทหาร 

เช่น ในกรณขีองวนัด ีถริะทัน หนึง่ใน อรบ.หญงิของ ต�าบลภเูขาทอง สะท้อนว่า 

การฝีกอาวุธท�าให้เธอรูส้กึมัน่ใจมากขึน้ กล้าออกเดนิทางไปไหน เหตรุ้ายในพืน้ที่

แถบน้ีจงึน้อยมากๆ การเฝ้าเวรยามกจ็ะสลบัหมนุเวยีนกนัไปตลอด 24 ชัว่โมง 

และทกุคนืกจ็ะมีผูค้นมาชมุนมุกนัท่ีป้อมหนาแน่นทุกคนืยิง่เฉพาะ อรบ. ทีเ่น้น

การฝึกให้กบัผูห้ญงิ ซึง่พฒันามาจาก ชรบ.ซึง่ค่อนข้างจ�ากดัเฉพาะผูช้ายด้วยแล้ว 

ท�าให้เธอสามารถท�าหน้าท่ีได้ไม่ต่างกบัผู้ชายในหมูบ้่านทัง้การฝึกและการอยูเ่วร 

กย็ิง่ท�าให้เธอรู้สกึว่าเข้มแขง็และสามารถดแูลตัวเองได้15

และต่อมาผูห้ญงิจงึกลายเป็นเป้าหมายของการใช้ความรนุแรงในทีส่ดุ 

ดงักรณเีมือ่วนัที ่23 ธนัวาคม 2555 เวลา 10.50 น. มเีหตคุนถกูยงิบนถนน 

สายจะแนะ-ศรีสาคร ช่วงบรเิวณเนนิเขาบ้านไอร์โซ หมู ่5 ต�าบลช้างเผอืก ผู้ได้รับ 

บาดเจ็บ คือ นางชุม สขุทอง อาย ุ48 ปี อยูบ้่านเลขท่ี 47/1 หมู ่5 ต�าบลช้างเผอืก 

อ�าเภอจะแนะ จงัหวดันราธวิาส ซ่ึงเป็นอาสาสมคัรรกัษาหมูบ้่านไอร์โซ หมู ่5 ต�าบล 

ช้างเผอืก หรือในกรณีทหารหญิงท่ีส่วนใหญ่จะท�าหน้าท่ีบริหารงานภายในหน่วยงาน  

15 รายงานพิเศษ อรบ.เข้มแขง็ในพืน้ทีส่ขีาว โดย ASTV ผูจั้ดการรายวัน 22 เมษายน 2550
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สวบสวนหรือสร้างมวลชนก็ตาม ดังกรณีของอาสาสมัครทหารพรานหญิง 

อนาสตาเซยีทีถู่กยงิเสยีชวีติเมือ่วนัที ่19 พฤษภาคม 2556 และบางกรณทีีถ่กู

ระเบิดขณะเดนิทางร่วมกับทหารชาย

4.2 ขบวนกำรปลดปล่อยปัตตำนี

บทบาทของผู้หญงิในขบวนการปลดปล่อยปัตตานมีหีลายบทบาทด้วยกัน  

จากการสมัภาษณ์ สมาชกิขบวนการปลดปล่อยปัตตานี16 พบว่า ผูห้ญิงจะท�า

หน้าที ่ดงัน้ี

• การส�ารวจพืน้ท่ี เส้นทาง การเฝ้าระวงัการลาดตระเวนของฝ่ายรฐั

• การจดัเตรยีมอาหาร 

• การรักษาพยาบาล

• การให้ท่ีพกัพงิ 

• การจัดหาเงินทุน 

• การสร้างมวลชน

• การเยียวยาครอบครัวสมาชิกที่สูญเสีย

ปัจจัยที่ท�าให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหาร17 

มีดังนี้

• เกดิจากมบีคุคลในครอบครวัได้รบัผลกระทบ นางสาว น ี(นามสมมติุ) 

เล่าว่าเธอเข้าร่วมเพราะได้รบัรูเ้รือ่งความคบัแค้นใจในประวตัศิาสตร์

ปัตตาน ีประกอบกบัน้องชายของแม่ถกูเจ้าหน้าทีร่ฐัอุม้หายไปในอดตี

เม่ือ 20 ปีท่ีแล้ว ต่อมาเพือ่นได้เล่าเหตุการณ์ละเมดิสทิธิมนษุยชนที่

16 สัมภาษณ์เมือ่วนัที ่22 ตุลาคม 2556 และ 19 พฤศจิกายน 2556
17 จากการสมัภาษณ์โดยปกปิดชือ่
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ตากใบให้ฟังจึงท�าให้เกดิความต้องการเข้าร่วมในขบวนการปลดปล่อย

ปัตตานี เพราะเข้าใจว่ารฐัไทยไม่ให้ความเป็นธรรม และกดขีป่ระชาชน

มลายูปัตตานี 

• นางยะ (นามสมมตุ)ิ กเ็ล่าให้ฟังเช่นกนัว่าตนเองเข้าร่วมเพราะรู้สึก 

คบัแค้นใจจากการกระท�าของเจ้าหน้าท่ีรฐัต่อกรณตีากใบ 

• ในช่วงเร่ิมต้นเหตุการณ์ความรนุแรงท่ีท�าให้มกีารปิดล้อม ตรวจค้น 

จบักมุ บ่อยครัง้ในช่วงท่ีมเีหตุการณ์รนุแรง ผูห้ญงิจงึมคีวามกงัวลถงึ

ความปลอดภยัของบคุคลในครอบครวัเมือ่มกีารพดูคยุชกัชวนให้เข้า

ร่วมขบวนการจงึต้องเลือกข้างท่ีจะท�าให้ครอบครวัตนเองปลอดภยั 

• เกดิจากบคุคลในครอบครัวเป็นสมาชิกขบวนการปลดปล่อยปัตตานี

อยู่แล้ว

3. ผลกระทบต่อผูห้ญิง

1) ผลกระทบทำงกำยภำพ

หลาย  ๆฝ่ายมองว่าผู้หญงิมใิช่เป้าหมายหลกัในการใช้ความรุนแรงเพือ่ผล

ทางการเมอืง แต่ผูห้ญงิได้กลายเป็นป้าหมายหนึง่ของการใช้ความรนุแรงเมือ่ 

พบว่าตวัเลขของผูห้ญงิทีเ่ป็นเหยือ่ความรนุแรงทางอาวุธโดยตรงมีตวัเลขทีสู่ง

ตัง้แต่ปี 2547 จนถงึ ปี 255518 แต่กเ็ป็นเรือ่งท่ีดีเมือ่พบว่าตวัเลขของผูห้ญงิ 

ทีเ่ป็นเหย่ือในปี 2556 ลดลงอย่างเหน็ได้ชดั 

18  ตารางท่ี 5
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• ผูห้ญงิได้รับบำดเจบ็และเสยีชวิีต

ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 2547 จนถงึวนัที ่31 ตลุาคม 2556 พบว่า 

มีจ�านวนเหตกุารณ์ความไม่สงบทัง้หมด 13,754 มผีูเ้สียชวีติทัง้หมด 5,883 ราย  

และจ�านวนผูไ้ด้รับบาดเจ็บท้ังหมด 10,500 ราย19 จากตัวเลขทีป่รากฏในตาราง

ที ่5 เราจะเหน็ได้ว่าผู้ท่ีได้รับผลกระทบท่ีเป็นผู้หญงิมจี�านวนถงึ 1,991 คน โดย

ผูห้ญงิทีเ่สยีชวิีตมจี�านวนท้ังหมด 404 คน และบาดเจบ็ 1,587 คน และปีทีม่ี

เหตกุารณ์ความไม่สงบทีท่�าให้ผูห้ญงิได้รบัผลกระทบมากทีสุ่ดคอืปี 2550 ซึง่

เป็นช่วงทีมี่เหตกุารณ์ความไม่สงบทวคีวามรนุแรงหลงัการปฎวิตัริฐัประหารท�าให้

มกีารปฏบิตักิารทางทหารและการบงัคับใช้กฎอยัการศกึและกฎหมายพเิศษของ

รฐัไทยอย่างเขม็ข้นขึน้ในการปราบปรามการก่อความไม่สงบในจงัหวัดชายแดนใต้  

จากหลาย  ๆปัจจยั และส�าหรบัปีทีม่ผีูห้ญงิได้รบัผลกระทบน้อยทีสุ่ดคอืปี 2547 

ซ่ึงเป็นเริม่ช่วงต้นเหตกุารณ์ความรนุแรงซึง่จากแนวโน้มจะเหน็ได้ว่าผูห้ญงิตก

เป็นเหย่ือเพ่ิมขึน้ตลอด 9 ปี แต่เมือ่เปรยีบเทียบกับปีทีแ่ล้วกเ็ป็นทีเ่รือ่งทีด่เีมือ่

เราพบว่าจ�านวนผูห้ญงิทีไ่ด้รับผลกระทบมจี�านวนลดลง ทัง้ตวัเลขผู้เสียชีวิตและ

บาดเจบ็ เมือ่พจิารณาตวัเลขในปี 2556 จากรายงานของศนูย์เฝ้าระวงัสถานการณ์

ภาคใต้ พบว่ามีผูห้ญิงท่ีเสยีชวีติจ�านวน 18 คน และได้รบับาดเจบ็ จ�านวน 99 คน  

ซ่ึงเป็นตวัเลขทีแ่ตกต่างจากปีท่ีผ่านมาอย่างเหน็ได้ชดั

• ลกัษณะเหตกุำรณ์ควำมไม่สงบ

เหตกุารณ์ความไม่สงบท่ีเกดิข้ึนกบัผู้หญงิในปี 2556 และเป็นเหตใุห้ 

ผูห้ญงิเสยีชวีติเป็นส่วนใหญ่คอืเหตยุงิจากท้ังหมดทีม่เีหตกุารณ์ทีเ่กดิกบัผูห้ญงิ 

มีเหตยิุงจ�านวน 50 ครัง้ นอกจากนีเ้ป็นเหตุการณ์ระเบดิจ�านวน 41 ครัง้ และ 

มีผูห้ญงิเสียชีวติจากเหตุระเบดิ 2 คน ท่ีอ�าเภอจะแนะ จงัหวดันราธิวาส สถานที ่

19 ข้อมลูจาก Deep South Watch
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เกดิเหตสุ่วนใหญ่เป็นเหตบุนท้องถนน ขณะเดนิทางในถนนสายรอง และมีหลาย

เหตกุารณ์ทีผู้่หญงิตกเป็นเป้าหมายโดยตรง เช่น กรณีหญิงสองแม่ลกูเสียชวิีต 

เมือ่วนัที ่13 เมษายน 2556 จงึเป็นเรือ่งท่ีน่าห่วงกงัวลว่าสถานการณ์ความขดัแย้ง 

ได้ส่งผลต่อชีวติผูห้ญงิโดยตรงแล้ว

เหตกุารณ์ความไม่สงบในปี 2556 ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวติผูห้ญิงมากทีสุ่ด

เกดิขึน้ในเดอืนมนีาคมหลงัจากทีม่กีารลงนามพดูคยุระหว่างขบวนการ BRN กบั

รฐับาลไทย ในวันที ่28 กุมภาพนัธ์ 2556 แต่หลงัจากนัน้ตวัเลขผูห้ญงิทีไ่ด้รบั

บาดเจบ็จะลดลงอย่างเหน็ได้ชดั20

ตำรำงที ่5 ตารางแสดงจ�านวนผูห้ญงิทีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรง ตัง้แต่วนัที่  

1 มกราคม 2556-31 ตลุาคม 2556 

ปีทีเ่กดิเหตุ
ผูห้ญงิ

รวม
เสยีชวีติ บำดเจบ็

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

ข้อมลูจำก: Deep South Watch

20 แผนภมูทิี ่4
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แผนภมูทิี ่4 แสดงจ�านวนผู้หญงิท่ีได้รบัผลกระทบตัง้แต่ปี 2547-31 ตลุาคม 
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เหตกุารณ์ความไม่สงบทีส่่งผลต่อผูห้ญงิโดยตรง 
ระหว่างเดอืนมกราคม-ตลุาคม 2556

ตำรำงที ่6 แสดงประเภทของผูห้ญิงทีไ่ด้รบัผลกระทบ รายเดอืนปี 2556 
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สะ

สม
1. ผูห้ญงิท่ี 

ได้รับบาดเจบ็
จากเหตกุารณ์
ความไม่สงบ

6 8 15 8 13 5 1 9 3 2 70

2 ผูห้ญงิท่ี 
เสยีชวีติจาก
เหตกุารณ์

ความไม่สงบ

2 1 3 1 2 2 4 2 1 18

3.ผูห้ญงิตเป็น
ผูต้้องสงสยั 1 1

รวม 8 9 18 10 15 7 5 11 3 3 89

หมำยเหต:ุ สถติริวบรวมจากตวัเลขจากรายงานข่าวทีเ่ผยแพร่ต่อสาธารณะ
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แผนภมูทิี ่5 แสดงจ�านวนผู้หญงิท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงตัง้แต่เดอืนมกราคม- 

31 ตลุาคม 2556
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2) ผลกระทบทำงด้ำนจิตใจ

ผูห้ญงิในจงัหวดัชายแดนใต้ส่วนใหญ่ได้รบัผลกระทบจากเหตคุวามไม่

สงบทางด้านจิตใจไม่มากก็น้อยจากหลากหลายฐานะทัง้จากการตกเป็นเหยือ่ 

เป็นผูส้ญูเสยีบคุคลอนัเป็นท่ีรัก และการต้องก้าวมาเป็นผูน้�าครอบครวัหลงัจาก

สามถีกูด�าเนนิคดใีนข้อหาความมัน่คง หรือถกูควบคมุตัวด้วยกฎหมายพเิศษ

ต่างๆ จากในวงเสวนาสทิธเิดก็และผูห้ญงิในจงัหวดัชายแดนใต้ เมือ่วนัที ่19 

มถินุายน 2556 พบว่าผู้หญงิต้องเผชญิกบัความกงัวลต่างๆ ดงันี้

• เจ้าหน้าทีเ่ข้ามาคกุคามโดยการปิดล้อม ตรวจค้นบ่อยครัง้

• มีความวิตกกงัวลว่าคนในครอบครวัจะถกูท�าร้าย

• ผูห้ญงิได้รบัความกดดันจากสภาวะแวดล้อมทีม่คีวามรนุแรง

• ภรรยาของผู้ต้องขงัคดีความมัน่คงใช้ชวีติอย่างยากล�าบาก

• มีเดก็ก�าพร้าและหญงิหม้ายจากสถานการณ์ความไม่สงบ
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สิง่เหล่านีไ้ด้สร้างความกดดนัและส่งผลกระทบทางด้านจติใจทีอ่าจจะ

ส่งผลต่อสขุภาพได้ในระยะยาวหากไม่ได้รบัการดแูล โดยเฉพาะภาวะซมึเศร้า 

เครียด หรือมีความวติกกงัวลสงู ผูห้ญิงท่ีมสีามีเป็นเจ้าหน้าทีร่ฐัก็มคีวามกงัวล

ถงึความปลอดภยัของสาม ีผูห้ญงิท่ีมสีามเีป็นผูท้ีเ่คยถกูควบคมุตัวกกั็งวลถงึ

ความปลอดภยัของสามเีช่นเดียวกนั 

3) ผลกระทบจำกระบวนกำรยตุธิรรม

ทีผ่่านมามกีรณีทีผู้่หญงิถกูด�าเนนิคดใีนข้อหาความมัน่คงจ�านวน 20 คน 

ในคดคีรูจหูลงิ และศาลได้ค�าพพิากษาลงโทษจ�านวน 4 คนเป็นเวลา 4-6 ปี เมือ่

วนัที ่10 มนีาคม 255421 และเมือ่ปี 2551 ทีอ่�าเภอสะบ้าย้อย จงัหวดัสงขลา 

กม็ผีูห้ญงิถูกด�าเนนิคดีในคดีความมัน่คงจากการพบปืนทีบ้่านของเธอ หลงัจาก

ทีเ่จ้าหน้าทีม่าตรวจค้นเพราะต้องการมาจบักมุสามขีองเธอ เธอได้รบัสทิธ ิ

ในการปล่อยตวัช่ัวคราว ต่อมาศาลได้มคี�าพพิากษายกฟ้อง22 

ในปี 2555 มผู้ีหญงิทีถ่กูควบคุมตวัด้วยกฎหมายพเิศษเพือ่การซกัถาม

ในกรณเีหตุระเบดิโรงแรมลกีาร์เดน ส�าหรบัผู้ต้องสงสยัทีเ่ป็นผูห้ญงิในปี 2556 

มีจ�านวน อย่างน้อย 3 คน23 และมกีรณีท่ีเกดิความไม่เข้าใจระหว่างประชาชน

และเจ้าหน้าทีท่หารคอืกรณคีวบคมุตวัครสูาวตาดกีา ที ่อ�าเภอโคกโพธิ ์จงัหวดั

ปัตตานี เม่ือ 18 เมษายน 2556 เนือ่งจากตกเป็นผูต้้องสงสัยเกีย่วข้องกบัเหตุ

ลอบวางระเบิดเจ้าหน้าท่ีชดุรกัษาความปลอดภยัคร ู(รปภ.คร)ู กองร้อยทหาร

พรานที ่4203 (ร้อย ทพ.4203) บรเิวณป่าสวนยางพาราตรงข้ามโรงเรยีนบ้าน

ป่าบอน หมู ่1 ต�าบลป่าบอน อ�าเภอโคกโพธิ ์จงัหวัดปัตตาน ีเมือ่วนัที ่22 มกราคม

ปีเดยีวกนั แม้ต่อมาเจ้าหน้าทีท่หารได้ตดัสนิใจปล่อยตวัครูผูห้ญงิ เหตผุลทีเ่กิด

21 http://deepsouthwatch.org/b/roohnee
22 กลุม่ด้วยใจ
23 สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีท่หารเมือ่วนัที ่27 ตุลาคม 2556



48
รำยงำนสถำนกำรณ์เดก็และผูห้ญงิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

การประท้วงมสีาเหตมุาจากการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีที่ม่คีวามเสีย่งว่ากระท�า

การละเมิดจากการเข้าควบคมุตวัครผููห้ญงิมสุลมิในยามวกิาล ในขณะทีมี่การ

จดักจิกรรมค่ายจรยิธรรมภาคฤดรู้อน และพยานหลกัฐานทีย่งัไม่ชดัเจนว่า

เก่ียวข้องกบัเหตลุอบวางระเบดิจรงิหรอืไม่ ซึง่ความต้องการของเจ้าหน้าทีค่อื

เพือ่สอบถามถงึพีช่ายท่ีมหีมายจบั พรก.ฉกุเฉนิ24

ในพืน้ทีป่ระกาศกฎอัยการศกึ (โดยอาศยัอ�านาจตามพระราชบญัญัติ

กฎอยัการศึก พ.ศ. 2457) และพืน้ท่ีประกาศสถานการณ์ฉกุเฉนิท่ีมคีวาม

ร้ายแรง (โดยอาศยัอ�านาจตามพระราชก�าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์

ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 หรอื พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ) เจ้าพนกังานตามกฎหมายมอี�านาจ

ควบคมุตวัผูต้้องสงสยัหรอืผู้เกีย่วข้องกบัสถานการณ์ความไม่สงบไปซกัถาม

ได้ทนัทโีดยไม่จ�าเป็นต้องต้ังข้อหา โดยอ�านาจตามกฎอยัการศกึสามารถคมุ

ตวัได้ 7 วัน ส่วน พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ คุมตวัได้ไม่เกนิ 30 วนั

การควบคมุตวัครตูาดกีาหญงินัน้ ทางครอบครวัไม่ได้รบัความสะดวกและ 

ขาดการส่ือสารทีด่พีอจงึท�าให้เกดิการประท้วงหน้าสถานทีค่วบคมุตวัซึง่เธอ 

ถกูควบคมุตวัทีห่น่วยเฉพาะกิจท่ี 41 อ�าเภอรามนั จงัหวดัยะลา25

24 ศนูย์ข่าวภาคใต้ส�านกัข่าวอศิรา,วนัจนัทร์ที ่20 พฤษภาคม 2013
25 http://www.deepsouthwatch.org/node/4167
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นอกจากนี้ ผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมที่พบโดยส่วนใหญ ่

เกดิจากการทีบ่คุคลในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น พ่อ สาม ีพีช่าย หรอืลกู ถกูควบคมุ

ตวัด้วยกฎหมายพเิศษ หรอืกฎหมายอาญา ทีท่�าให้ผูห้ญิงต้องเปลีย่นบทบาท

และต้องการความเข้มแข้งและอดทนในการพสูิจน์ข้อเทจ็จรงิ ในภาวะทีย่งัมี

ความขัดแย้งกนัอยู่ จงึเป็นเร่ืองทีย่ากพอสมควรส�าหรบัผูห้ญงิมสุลมิในจงัหวดั

ชายแดนใต้ท้ังจากการไม่มีความรู้ทางภาษา ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายและ

กระบวนการยุตธิรรมของไทย ภาษากฎหมายท่ียากแก่ความเข้าใจ ภาวะทางการ

เงนิ จงึท�าให้ต้องเผชญิกับความเสีย่งในการถกูหลอกลวง และหลายคนต้อง

ปล่อยให้เหตกุารณ์มนัผ่านไปอย่างไร้ความหวงั

4. ปัญหา อปุสรรค และความท้าทายในการปกป้องผู้หญงิ 
จากความรุนแรงในสถานการณ์ความขดัแย้ง

ปัญหำทีส่่งผลกระทบต่อผูห้ญงิ

1) ปัญหาท่ีเกดิข้ึนและส่งผลกระทบต่อผูห้ญิงเกดิจากความรนุแรงที ่

ส่งผลกระทบเป็นลกูโซ่ และผูห้ญงิในทกุภาคส่วนล้วนได้รบัผลกระทบทัง้สิน้ 

ไม่ว่าจะภาคส่วนไหน จงึเป็นสิง่ท่ีทกุฝ่ายควรค�านงึถงึแนวทางการยตุกิารใช้ความ

รุนแรงต่อกนั

2) ทกุฝ่ายไม่ได้ตระหนักถงึผลกระทบทีม่ต่ีอผูห้ญิงอย่างจรงิจงัและมอง

ว่าผูห้ญงิเป็นเพยีงลกูหลง

3) การส่งเสริมให้ผู้หญิงมีอาวุธท�าให้มีความเส่ียงต่อการกลายเป็น 

เป้าหมายโดยตรงและเป็นการส่งเสรมิให้ใช้ความรนุแรงในการแก้ปัญหา
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อปุสรรคทีส่่งผลกระทบต่อผูห้ญงิ ท่ีส�ำคญัคอื

1) ความไว้เนือ้เชือ่ใจระหว่างประชาชนมลายมูสุลมิกบัรฐัมน้ีอย

2) ภาษาทีแ่ตกต่างกันท�าให้เกดิการสือ่สารท่ีผดิพลาด หรือเข้าไม่ถงึ 

สทิธต่ิางๆ 

3)  การบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษหลายฉบบัท่ีใช้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ใต้ไม่ได้ก�าหนด ระเบยีบวิธปีฏบิตัต่ิอกรณีผูห้ญงิ

4) ฝ่ายความมัน่คงด�าเนนิมาตรการต่าง  ๆภายใต้หลกัคดิทีว่่าผูห้ญงิไม่ใช่

เป้าหมายโดยตรง

5) ฝ่ายขบวนการปลดปล่อยปัตตานไีม่ได้ค�านงึถงึผลจากการกระท�า 

ทีส่่งผลต่อผูห้ญงิ

ควำมท้ำทำยในกำรปกป้องเดก็และผูห้ญงิจำกกำรตกเป็นเหยือ่ควำม
รนุแรงโดยตรง

1) หลายๆ เหตุการณ์การเสยีชีวิตและบาดเจบ็ของผูห้ญงิเป็นผลมาจาก

การใช้ระเบดิในทีส่าธารณะ ดังนัน้ความท้าทายนีคื้อการจะหยดุการใช้ระเบดิ

และการไม่ก่อเหตใุนท่ีสาธารณะได้อย่างไร

2) มเีหตทุีผู่ห้ญิงเป็นเป้าหมายโดยตรง การป้องกนัมใิห้ผูห้ญงิถกูกระท�า

รนุแรงจะท�าได้อย่างไร
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เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ตำรำงที ่7 แสดงข้อมลูผลกระทบที่ผู้หญงิได้รบัตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556-31 ตลุาคม 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตุกำรณ์
ผลกระทบ 
ต่อผูห้ญงิ

1 4 
ม.ค.

2556

เวลา 21.20 น. คนร้ายไม่ทราบจ�านวนใช้อาวธุปืนพกไม่ทราบขนาดยิง นางศริพิร น้อยปานะ อายุ 33 ปี 
อยูบ่้านเลขที ่78 บ้านสนัตสิขุ ม.6 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ได้รบับาดเจ็บสาหสั เหตเุกดิ
บนถนนในหมูบ่้านชมุบก ม.9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ ขณะทีน่างศริิพรก�าลงัขีร่ถจักรยานยนต์กลับบ้าน 

ผูห้ญงิ 
บาดเจบ็  

1 คน

2 5 มค. 
2556

เวลา 18.20 น. เกดิเหตคุนร้ายไม่ทราบกลุม่ ขีร่ถจักรยานยนต์ผ่านถนนทางด้านหลงัทีต่ัง้ของฐานปฏบิตัิ
การ กองร้อย อส. อ.ศรสีาคร บ้านซากอ ม.1 ต.ซากอ อ.ศรสีาคร จากนัน้ได้ใช้ปืนสงครามกราดยิงเข้าใส่
ฐานปฏบิตักิาร กองร้อย อส. อ.ศรสีาคร กระสนุถูก น.ส.อญัชลี เหล่าจันทร์ อาย ุ23 ปี อยูบ่้านเลขที ่96 
ม.7 ต.หนองบวังาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภมู ิภรรยาของ อส.นายหนึง่ เสยีชวีติในจุดเกดิเหต ุ1 

ผูห้ญงิ 
เสยีชีวติ  

1 คน

3 5 
ม.ค.

2556

เวลา 18.20 น. คนร้าย 2 คน มรีถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะ ใช้อาวธุปืนไม่ทราบชนดิและขนาดยงิ  
น.ส.นปิาดยัยะห์อาแว อาย ุ19 ปี อยูบ่้านเลขที ่32 บ้านคลองหงษ์ ม.3 ต.ตะมะยงู อ.ศรสีาคร จ.นราธวิาส 
ได้รบับาดเจบ็ เหตเุกดิบนถนนสายรอืเสาะ-ศรสีาคร ท้องทีบ่้านยาแลเบาะหมู ่5 ต.รอืเสาะ อ.รอืเสาะ 
จ.นราธวิาส ขณะที่ น.ส.นิปาดัยยะห์ ก�าลงัขีร่ถจกัรยานยนต์จากเขตเทศบาล ต.รอืเสาะ กลบับ้าน 

ผูห้ญงิ 
บาดเจบ็  

1 คน

4 9 
ม.ค.

2556

เหตกุารณ์คนร้ายใช้อาวธุปืนกราดยงิเข้าไปในร้านน้องนดัคาราโอเกะ และจดุชนวนระเบดิมอเตอร์ไซค์
บอมบ์ทีห่น้าร้านอาหารแพนด้าซึง่อยูฝ่ั่งตรง ข้าม ย่านหมู ่7 ต.โคกเคยีน อ.เมอืง จ.นราธวิาส ในช่วงค�า่
วนัเดยีวกันนัน้ สรุปรายชื่อผูบ้าดเจบ็อย่างเป็นทางการดงันี ้1) น.ส.ทพิย์สดุา สจัวรรณ์ อาย ุ15  
2) น.ส.เพชรมณ ีจนัทบรุ ีอาย ุ26 ปี 3) น.ส.ส�าราญ ทองใบ อายุ 34 ปี ทัง้สามได้รบับาดเจบ็จากเหตยุิง
เข้าไปในร้านคาราโอเกะ 4) ด.ช.ซูฮัรมนั เจ๊ะโซ๊ะ อาย ุ14 ปี 5) ด.ช.มฮูมัหมดัคอยร ีดอืเระ อายุ 12 ปี 
ทัง้สองได้รบับาดเจบ็จากเหตมุอเตอร์ไซค์บอมบ์

ผูห้ญงิ 
บาดเจบ็  

2 คน 



52
รำยงำนสถำนกำรณ์

เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตุกำรณ์
ผลกระทบ 
ต่อผูห้ญงิ

5 17 
ม.ค.

2556

เมือ่เวลา 00.05 น. นายยโูซ๊ะอาแว อายุ 58 ปี อยูบ่้านเลขที ่47/1 ม.2 ต.ตาเซะ ถูกกระสนุปืนบรเิวณ
แขนซ้าย และ น.ส.ซซัวาณยี์อาแว อายุ 28 ปี ลกูสาว ถกูกระสนุบรเิวณใบหน้าได้รบับาดเจบ็ แพทย์ก�าลงั
ให้การช่วยเหลอืยูใ่นห้องฉุกเฉินจากการสอบสวนเบือ้งต้นทราบว่า ก่อนเกดิเหตนุายยโูซ๊ะอาแว เป็น
ผูใ้หญ่บ้าน ม.2 ต.ตาเซะ ได้ขับขีจ่กัรยานยนต์.กลบัจากการตรวจเวรยามที ่ร.ร.บ้านเบญญา ขณะเดิน
ทางกลบัมาถงึหน้าบ้าน คนร้ายไม่ทราบจ�านวนที่ดักซุม่ ได้ใช้อาวธุปืนสงคราม ยิงใส่ กระสนุถกูนายยโูซ๊ะ
จนล้มลง ขณะเดยีวก ัน.ส.ซัซวาณยี์ ทีก่�าลงัพักผ่อนอยู่ในบ้านได้ยนิเสียงอาวธุปืนจงึได้วิง่ออกมาด ูคนร้าย
จงึได้ใช้อาวธุปืนยงิใส่จนถูกกระสนุปืนได้รบับาดเจบ็ไปอกีราย หลังก่อเหตคุนร้ายได้อาศยัความมดื 
หลบหนไีป ส่วนสาเหตคุาดว่าเป็นฝีมอืพวกก่อความไม่สงบพยายามสร้างสถานการณ์

ผูห้ญิงได้รบั
บาดเจบ็  

1 คน

6 29 
ม.ค. 

2556

เวลา 17.15 น. คนร้ายไม่ทราบจ�านวนซุม่อยู่ในสวนมงัคดุรมิถนนเลยีบทางรถไฟสายโต๊ะเด็ง-สไุหงปาดี 
บ้านไอบาต ูม.4 ต.โต๊ะเด็ง อ.สไุหงปาด ีจ.นราธิวาส และใช้อาวธุปืนสงครามเอม็ 16 ยิง นายดนยั ผดุผ่อง 
อาย ุ51 ปี นกัการของโรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง และ นางสภุาวด ีผดุผ่อง อาย ุ50 ปี นกัการของสถานอีนามัย
โต๊ะเด็ง จนเสียชีวิต โดยทั้งคู ่เป็นสามีภรรยากัน อยู่บ้านเลขที่ 95/15 บ้านโต๊ะเด็ง ม.1  
ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี เหตุเกิดขณะทีน่ายดนยัขีร่ถจกัรยานยนต์โดยมนีางสภุาวดนีัง่ซ้อนท้าย กลบัจาก
ซือ้ของในตลาดเทศบา ต.ปะลรุ ูอ.สไุหงปาด ีก�าลงัมุง่หน้ากลบับ้าน โดยหลงัก่อเหต ุคนร้ายได้ชงิอาวธุ
ปืนพกขนาด 9 มม. ของผูต้ายหลบหนไีปด้วยทัง้นี ้จากการตรวจสถานทีเ่กดิเหตขุองเจ้าหน้าทีต่�ารวจ 
ทหาร และฝ่ายปกครอง พบปลอกกระสนุปืนเอม็ 16 มากถึง 23 ปลอก เบือ้งต้นต�ารวจสนันษิฐานว่า
เป็นการกระท�าของกลุม่ก่อความไม่สงบ

ผูห้ญงิ 
เสยีชีวติ  

1 คน
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รำยงำนสถำนกำรณ์

เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตุกำรณ์
ผลกระทบ 
ต่อผูห้ญงิ

7 31 
ม.ค.

2556

เมือ่เวลา 06.30 น. ผูส้ือ่ข่าว ข่าวสด รายงานว่า พ.ต.อ.ประวติร ช่อเส้ง ผกก.สภ.สะบ้าย้อย ได้รบัแจ้ง
เกดิเหตคุนร้ายใช้อาวุธปืนยงิประชาชนทีก่�าลงัไปกรดียางพาราได้รบับาดเจบ็ เหตเุกิดทีห่น้าโรงเรยีนศาส
สนัตธิรรม บ้านกะเซะ หมูท่ี ่1 ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา จึงน�าก�าลังทหารและประสานก�าลงั
เจ้าหน้าทีท่หาร ฉก.สงขลา เข้าไปตรวจสอบ โดยผูไ้ด้รบับาดเจบ็มจี�านวน 2 ราย ได้ถกูน�าตวัส่งโรงพยาบาล
โคกโพธิ ์จ.ปัตตาน ีไปก่อนแล้ว คอื 1. นายประเสรฐิ ทองอ่อน อาย ุ42 ปี และ 2. นางละมยั ทองอ่อน 
อาย ุ42 ปี ทัง้สองเป็นสามภีรรยากนั อยูบ่้านเลขที ่98/3 บ้านปหุรน หมูท่ี ่4 ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ 
จ.ปัตตาน ีจากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกดิเหต ุนายประเสรฐิและนางละมยั ก�าลงัขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ 
จากบ้านพกัในพืน้ที่ ต.ช้างให้ตก อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตาน ีเพือ่ไปกรดียางพาราในสวนยางพารา ซึง่อยู่ในพืน้ที่ 
ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เมือ่ขบัรถจกัรยานยนต์มาถึงจดุเกิดเหต ุได้มคีนร้าย จ�านวน 6 คน 
ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ จ�านวน 3 คนั เป็นยานพาหนะ ขบัตามหลงัมาพร้อมใช้อาวธุปืนพกไม่ทราบขนาด
ยงิใส่ จนท�าให้ได้รบับาดเจบ็ แล้วคนร้ายทั้ง 6 คน ก็ได้ขบัรถจักรยานยนต์หลบหนไีป

ได้รบั 
บาดเจบ็  

1 คน

8 1 
ก.พ.

2556

เมือ่เวลา 17.10 น. เกดิเหตคุนร้ายใช้อาวธุปืนสงครามกราดยงิชาวบ้านรับจ้างท�านา บนถนนชนบท  
ทางเข้า อบต.บาโลย ห่างจากถนนทางหลวงสาย42 นราธวิาส-ปัตตาน ีประมาณ 60 เมตร ที ่ม.2  
บ้านบาโลย ต.บาโลย อ.ยะหริง่ พบปลอกกระสุนปืนเกลือ่นกลาดบนถนน เป็นปลอกกระสนุปืนอาก้า 
18 ปลอก, ปลอกอาวธุปืนสัน้ 11 มม. และ 9 มม. รวม 12 ปลอก และพบผูเ้สยีชวีตินอนคว�า่จม 
กองเลอืดกลางถนน ทราบชือ่ว่านายเสน่ห์ ขนุเณร อาย ุ28 ปี เป็นคนสงิห์บรุี มบีาดแผลถูกยงิด้วยอาวธุปืน 
อาก้าเข้าศรีษะ1 นัด
นอกจากนัน้ยงัมผีูบ้าดเจบ็จ�านวนมาก รถทีบ่รรทกุคนถูกยงิได้เร่งเครื่องหน ีพร้อมน�าตวัส่งคนถูกยงิ 
โรงพยาบาลอ�าเภอยะหริง่ และเสยีชวีติระหว่างทางอีก 1 คน ทราบชือ่ว่า นายเอกรนิทร์ หอมเชย อายุ

ผูห้ญงิ 
บาดเจบ็  

2 คน
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รำยงำนสถำนกำรณ์

เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตุกำรณ์
ผลกระทบ 
ต่อผูห้ญงิ

26 ปี เป็น ชาว. จ.สิงห์บรุ ีจากนัน้เจ้าหน้าทีไ่ปตรวจสอบทีโ่รงพยาบาล พบรถยนต์กระบะโตโยต้าสขีาว 
กระบะหลงัมผี้าใบคลมุ ทะเบยีน ป-0515 ปัตตาน ีของส�านกังานเกษตร จ.ปัตตาน ีสภาพกระจกถูก
รอยกระสนุปืนแตกทกุด้าน ส่วนภายในกระบะหลงั มอีปุกรณ์ เสือ้ผ้ารองเท้า และกองเลอืด 
นอกจากนัน้มผีูบ้าดเจบ็ 10 คน ประกอบด้วยนายณรงค์ ปลแีย้ม 26 ปี นายถนอม ข�าเครอื อายุ 25 ปี 
ทัง้สองถกูยงิบรเิวณล�าตัวอาการสาหสัน�าส่งต่อโรงพยาบาลปัตตาน ีส่วนอกี 8 คน นายสรุยิา ปลแีย้ม 
อาย ุ23 ปี, นายจรญั กนัภยักนัภยั อายุ 23 ปี, นายจกัรกฤษ อ�า่จัน อายุ 26 ปี, นายประเสรฐฺ์ วงศ์สนอง 
อาย ุ25 ปี, นางสาวยพุนิ คงเดนิ อายุ 26 ปี, นายศภุาการ โชยกุมภาอายุ 24 ปี, นายนรุตุต ิกนัภยัอายุ 
28 ปี และนางสาวยพุา กนัภยั อาย ุ27 ปี ก่อนเกดิเหตทุราบว่า ขณะที่ผูต้ายและผูเ้สยีหาย จ�านวน  
19 คน นัง่รถยนต์กระบะของส�านักงานเกษตรจงัหวดัปัตตาน ีจ�านวน 1 คนัออกจากพืน้ที ่ม.3 ต.บาโลย 
เพือ่กลับทีพ่ักวดัปิยามมุงั อ.ยะหริ่ง ตามปกต ิเมือ่ถึงทีเ่กิดเหตมุคีนร้าย 4 คน ใช้ผ้าสีด�าปิดหน้าและ
ศรษีะ ใช้รถจกัรยานยนต์ 2 คนัเป็นพาหนะ ตดิตามมาตลอดทาง พอใกล้ถนนทางหลวง คนร้ายทีซ่้อน
ท้ายทัง้ 2 คนัใช้อาวธุปืนกราดยงิใส่คนทีน่ัง่ท้ายกระบะ ท�าให้มผีูเ้สยีชวีติตกรถตาย 1 และตาย และ 
บาดเจบ็ ขณะทีร่ถเมือ่ถกูยงิได้เร่งเครือ่งหลบหน ีคนร้ายไปโรงพยาบาล และบาดเจบ็

9 4 
ก.พ.

2556

เมือ่เวลา 17.00 น. เกดิเหตุคนร้าย 4-6 คน ขบัรถยนต์กระบะยีห่้อโตโยต้า รุน่วโีก้ตอนครึง่ สบีรอนซ์
เงนิ ไม่ทราบหมายเลขทะเบยีนเป็นพาหนะ ใช้อาวธุปืนสงคราม ยิงรถยนต์กระบะของนายพิศาล อาแว 
นายอ�าเภอมายอ ขณะเดนิทางจาก อ.มายอ มุง่หน้า อ.ยะรงั จ.ปัตตาน ีเป็นเหตใุห้รถยนต์กระบะได้รบั
ความเสยีหาย และกระสนุพลาดไปถกูราษฎร ท�าให้ น.ส.ดารณุ ีบาเอะ อายุ 16 ปี ถกูกระสนุเฉีย่วบริเวณ
เข่าซ้าย ได้รับบาดเจบ็เลก็น้อย เหตเุกดิบนถนนสาย 4061 บ้านจาแบปะ หมูท่ี่ 4 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง 
จ.ปัตตานี

ผูห้ญิงได้รบั
บาดเจบ็  

1 คน
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รำยงำนสถำนกำรณ์

เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตุกำรณ์
ผลกระทบ 
ต่อผูห้ญงิ

26 ปี เป็น ชาว. จ.สิงห์บรุ ีจากนัน้เจ้าหน้าทีไ่ปตรวจสอบทีโ่รงพยาบาล พบรถยนต์กระบะโตโยต้าสขีาว 
กระบะหลงัมผี้าใบคลมุ ทะเบยีน ป-0515 ปัตตาน ีของส�านกังานเกษตร จ.ปัตตาน ีสภาพกระจกถูก
รอยกระสนุปืนแตกทกุด้าน ส่วนภายในกระบะหลงั มอีปุกรณ์ เสือ้ผ้ารองเท้า และกองเลอืด 
นอกจากนัน้มผีูบ้าดเจบ็ 10 คน ประกอบด้วยนายณรงค์ ปลแีย้ม 26 ปี นายถนอม ข�าเครอื อายุ 25 ปี 
ทัง้สองถกูยงิบรเิวณล�าตัวอาการสาหสัน�าส่งต่อโรงพยาบาลปัตตาน ีส่วนอกี 8 คน นายสรุยิา ปลแีย้ม 
อาย ุ23 ปี, นายจรญั กนัภยักนัภยั อายุ 23 ปี, นายจกัรกฤษ อ�า่จัน อายุ 26 ปี, นายประเสรฐฺ์ วงศ์สนอง 
อาย ุ25 ปี, นางสาวยพุนิ คงเดนิ อายุ 26 ปี, นายศภุาการ โชยกุมภาอายุ 24 ปี, นายนรุตุต ิกนัภยัอายุ 
28 ปี และนางสาวยพุา กนัภยั อาย ุ27 ปี ก่อนเกดิเหตทุราบว่า ขณะที่ผูต้ายและผูเ้สยีหาย จ�านวน  
19 คน นัง่รถยนต์กระบะของส�านักงานเกษตรจงัหวดัปัตตาน ีจ�านวน 1 คนัออกจากพืน้ที ่ม.3 ต.บาโลย 
เพือ่กลับทีพ่ักวดัปิยามมุงั อ.ยะหริ่ง ตามปกต ิเมือ่ถึงทีเ่กิดเหตมุคีนร้าย 4 คน ใช้ผ้าสีด�าปิดหน้าและ
ศรษีะ ใช้รถจกัรยานยนต์ 2 คนัเป็นพาหนะ ตดิตามมาตลอดทาง พอใกล้ถนนทางหลวง คนร้ายทีซ่้อน
ท้ายทัง้ 2 คนัใช้อาวธุปืนกราดยงิใส่คนทีน่ัง่ท้ายกระบะ ท�าให้มผีูเ้สยีชวีติตกรถตาย 1 และตาย และ 
บาดเจบ็ ขณะทีร่ถเมือ่ถกูยงิได้เร่งเครือ่งหลบหน ีคนร้ายไปโรงพยาบาล และบาดเจบ็

9 4 
ก.พ.

2556

เมือ่เวลา 17.00 น. เกดิเหตุคนร้าย 4-6 คน ขบัรถยนต์กระบะยีห่้อโตโยต้า รุน่วโีก้ตอนครึง่ สบีรอนซ์
เงนิ ไม่ทราบหมายเลขทะเบยีนเป็นพาหนะ ใช้อาวธุปืนสงคราม ยิงรถยนต์กระบะของนายพิศาล อาแว 
นายอ�าเภอมายอ ขณะเดนิทางจาก อ.มายอ มุง่หน้า อ.ยะรงั จ.ปัตตาน ีเป็นเหตใุห้รถยนต์กระบะได้รบั
ความเสยีหาย และกระสนุพลาดไปถกูราษฎร ท�าให้ น.ส.ดารณุ ีบาเอะ อายุ 16 ปี ถกูกระสนุเฉีย่วบริเวณ
เข่าซ้าย ได้รับบาดเจบ็เลก็น้อย เหตเุกดิบนถนนสาย 4061 บ้านจาแบปะ หมูท่ี่ 4 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง 
จ.ปัตตานี

ผูห้ญิงได้รบั
บาดเจบ็  

1 คน

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตุกำรณ์
ผลกระทบ 
ต่อผูห้ญงิ

10 5 
ก.พ.

2556

เมือ่เวลา 00.50 น. ร. ต. ต.อนรุกัษ์ นิง่สระ ร้อยเวร สภ.กรงปินัง จ.ยะลา พร้อมด้วยก�าลงัเจ้าหน้าทีท่หาร 
ต�ารวจ ได้เข้าตรวจสอบทีเ่กดิเหต ุจดุรบัซือ้ผลไม้บรเิวณ 3 แยกทางเข้าสถานตี�ารวจภธูรกรงปินงั จ.ยะลา 
ถนนสาย 410 (ยะลา-กรงปินงั) ม.7 ต.กรงปินงั อ.กรงปินงั จ.ยะลา หลงักลุม่คนร้าย 7 คน ใช้อาวธุปืน
ยงิพ่อค้ารบัซือ้ผลไม้ เสยีชวีติรวม 4 ราย ทัง้นี ้ทีเ่กดิเหต ุเจ้าหน้าทีพ่บร่าง ผูเ้สยีชวีติ 4 ราย ทราบชื่อ คอื 
นายถาวร สวุรรณโชต ิอาย ุ35 ปี เถ้าแก่รบัซือ้ผลไม้ นางทศัภา ทมุพร อายุ 25 ปี ภรรยานายถาวร นาย
สทุศัน์ สมรปู อาย ุ37 ปี และนายสมชาย รืน่รมย์ อาย ุ30 ปี โดยทัง้หมด มภีมูลิ�าเนาอยูท่ี ่จ.ระยอง 
สภาพศพทัง้ 4 ราย ถกูคนร้ายมดัมอืไขว้หลงัแล้วจ่อยงิจนเสียชวีติจากการสอบสวนทราบว่า ขณะที่
ราษฎรทัง้ 4 ราย ก�าลงันัง่รบัประทานอาหารอยู่ภายในร้านของตนเอง ได้มคีนร้าย จ�านวน 6-7 คน  
แต่งกายชดุด�า ขบัรถยนต์กระบะมาจอดทีบ่รเิวณ 3 แยก ทางเข้า อ.กรงปินงั ซึง่อยู่ห่างจาก สภ.กรงปินงั 
ประมาณ 300 เมตร จากนัน้ คนร้ายได้เดนิอ้อมมายงัร้านดงักล่าวทางด้านหลงั แล้วจบัผูเ้สยีชวีติ  
ทัง้ 4 ราย มดัมอืไพล่หลังก่อนทีจ่ะจ่อยิงจนเสยีชวีติ แล้วคนร้ายทัง้หมดหลบหนไีป 

ผูห้ญงิ 
เสยีชีวติ  

1 คน

11 13 
ก.พ.

2556

เวลาประมาณ 13.40 น.ขณะทีน่ายทองแดง ถาบุญม ีอาย ุ54 ปี อยู่บ้านเลขที ่15/21 ถนนปากน�า้  
ต.สะบารัง อ.เมอืง จ.ปัตตาน ีและภรรยาชือ่ นางจอน โคตรกลู อาย ุ58 ปี เปิดแผงลอยขายส้มต�าบรเิวณ
ถนนปากน�า้ ต.สะบารงั อ.เมอืง จ.ปัตตาน ีได้มคีนร้ายไม่ทราบชือ่ จ�านวน 2 คน ขับขีร่ถ จยย.ไม่ทราบ
ยีห่้อและทะเบยีน ขับมาจอดบรเิวณหน้าร้าน คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนพกไม่ทราบชนดิและขนาด ยงิใส่บคุคล
ทัง้สอง จ�านวน 3 นดั กระสนุถกูนายทองแดง บริเวณล�าคอด้านขวาและบรเิวณชายโครงด้านซ้าย ได้รบั
บาดเจบ็ และกระสนุถกูบรเิวณล�าคอนางจอน ได้รบับาดเจบ็ ถกูน�าตวัส่ง รพ.ปัตตาน ีหลงัก่อเหตคุนร้าย
ได้ขบัรถ จยย.หลบหนมีุง่หน้าเข้าเมอืงปัตตานเีหตเุกดิ แผงลอยขายส้มต�าบรเิวณถนนปากน�า้ ต.สะบารงั  
อ.เมอืง จ.ปัตตานสาเหต ุอยูร่ะหว่างสืบสวนสอบสวน

ผูห้ญิงได้รบั
บาดเจบ็  

1 คน
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12 17 
ก.พ.

2556

สถานการณ์ใน จ.ปัตตาน ียงัคงปั่นป่วนและเกิดเหตรุนุแรงขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยเมือ่ช่วงก่อนเทีย่งของ 
คนร้ายไม่ทราบจ�านวนได้ลอบวางระเบดิบรเิวณหน้าร้านอาหารใกล้กบัร้านบิก๊เบน็คอฟฟี่แอนด์เรสเตอรอง 
ตั้งอยูร่ิมวงเวยีนหอนาฬิกา ต.สะบารงั อ.เมือง จ.ปัตตาน ีแรงระเบดิท�าให้อาสารกัษาดนิแดน (อส.) 
ประจ�า อ.เมอืงปัตตาน ีเสยีชวีิต 3 นาย และยงัมปีระชาชนได้รบับาดเจบ็อกี 9 ราย
รายชือ่ผูเ้สยีชวีติและได้รับบาดเจบ็ ประกอบด้วย 1) อส.วโิรจน์ จันทรศริ ิเสยีชวีติในทีเ่กิดเหต ุ2) อส. 
ดอืเร๊ะ ยงัไม่ทราบสนามสกลุ ได้รบับาดเจ็บสาหสั เจ้าหน้าทีน่�าส่งโรงพยาบาลปัตตาน ีและไปเสยีชวีติที่
โรงพยาบาล 3) อส.อทิธพิล อาเซ ได้รบับาดเจบ็สาหสั และไปเสยีชวีติทีโ่รงพยาบาลเช่นกัน 4) นาย 
อบิรอฮมิ โต๊ะซาต ูได้รบับาดเจบ็ 5) นางกิ่งกาญจน์มหาวรรณ ได้รบับาดเจ็บ 6) นายวสนัต์ จนับญุทา  
ได้รบับาดเจบ็ 7) นายสมศกัดิ ์แก้วมณ ีได้รับบาดเจ็บ 8) ด.ช.อ�านาจ แซ่วา ได้รับบาดเจบ็ 9) นายคฐาศกัดิ์  
สนิสนอง ได้รบับาดเจบ็ 10) นางดารณุ ีเสมยีนมงคล ได้รบับาดเจบ็ 11) นายสกุดิ ยูโซ๊ะ ได้รบับาดเจ็บ 
12) น.ส.โต๊ะกยีะ เปาะจิ ได้รบับาดเจบ็

ผูห้ญิงได้รบั
บาดเจบ็  

3 คน

13 23 
ก.พ. 

2556

เมือ่เวลา 16.50 น. เหตยุิงกันบนถนนสาย 42 ปัตตาน-ีหาดใหญ่ ม.1 บ้านดอนรกั ต.ดอนรกั อ.หนองจกิ 
จ.ปัตตาน ีพบผูบ้าดเจบ็ 2 คน เจ้าหน้าทีเ่ร่งช่วยเหลอืน�าตวัทัง้ 2 คน ส่งโรงพยาบาลปัตตาน ีทราบชือ่คอื 
นายหาญ ราชเจรญิ อาย ุ52 ปี อยูบ่้านเลขที ่2/6 ถนนอาเนาะ ต.อาเนาะร ูเขตเทศบาลเมอืงปัตตานี 
และนางสพุรรณ ีวาดแก้ว อาย ุ41 ปี อยู่บ้านเลขที ่13 ม.4 ต.บางเขา อ.หนองจกิ จ.ปัตตาน ีตรวจสอบ
ทีเ่กดิเหตพุบรถจกัรยานยนต์พ่วงข้างของผูบ้าดเจ็บจอดอยูก่ลางถนน 

ผูห้ญิงได้รบั
บาดเจบ็  

1 คน
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จากการสอบสวนทราบว่า นายหาญ มอีาชพีรบัจ้างขีร่ถจกัรยานยนต์พ่วงข้างส่งแม่ค้าตามบ้าน ก่อนเกดิ
เหตไุด้รบันางสพุรรณ ีแม่ค้าในตลาดนดัเมอืงปัตตาน ีเพื่อน�าไปส่งทีบ่้านใน อ.หนองจิก และได้บรรทกุ
สนิค้ามาเตม็คนั เมือ่มาถงึทีเ่กดิเหตไุด้มคีนร้าย 2 คน ขีร่ถจกัรยานยนต์มาประกบ จากนัน้คนร้ายทีน่ัง่
ซ้อนท้ายได้ใช้อาวธุปืนยงิใส่ 3 นดั กระสนุถูกทัง้สองคนได้รบับาดเจ็บ ระหว่างนัน้เองรถจักรยานยนต์
ของคนร้ายได้มาเกีย่วกบัรถของผูบ้าดเจบ็ ท�าให้รถจกัรยานยนต์ของคนร้ายเสียหลกัล้มลง แต่คนร้าย
รบีลกุขึน้ขีร่ถจกัรยานยนต์หลบหนไีปอย่างรวดเรว็ โดยทิง้หลกัฐานเป็นรองเท้าแตะ 1 ข้าง และแผ่นป้าย
ทะเบยีนรถทีต่กหล่นอยูใ่นทีเ่กิดเหต ุซึง่เจ้าหน้าทีเ่ชือ่ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุม่แนวร่วมผูก้่อ
ความไม่สงบในพืน้ที่

14 1 
มี.ค. 

2556

เหตเุกดิก่อนเวลา 06.00 น. วนันีบ้รเิวณทางเข้าตลาดสดเทศบาลเมืองนราธิวาส ถนนภูผาภกัดี พบว่า
คนร้ายได้ประกอบระเบดิแสวงเครือ่งใส่ไว้ในกล่องเหลก็ หนกั 5 ก.ก. แล้วน�าไปซกุไว้ในช่องส�าหรับใส่
หมวกกนันอ็ค จากนัน้มชีายวยัรุน่ 1 คน ขีเ่ข้าไปจอดท้ายรถยนต์กระบะของทหารชดุเฉพาะกจิ นราธิวาส 
32 ซึง่เป็นรถตัดสัญญาณ และเมือ่คนร้ายเดนิหายเข้าไปภายในตลาดประมาณ 5 นาท ีจงึเกดิระเบดิขึน้ 
ท�าให้เจ้าหน้าทีท่หาร และชาวบ้านทีเ่ดนิทางมาจบัจ่ายสนิค้าภายในตลาดได้รบับาดเจบ็ 6 คน ประกอบ
ด้วย นายสมปอง วุน่พ่วน อาย ุ66 ปี, นางหทยัชนก แซ่ง�า่ อายุ 39 ปี, นางอ�าพร พลานพุัฒน์ อาย ุ60 ปี, 
นางจนัทว ีแซ่เล่า อาย ุ42 ปี, นางจิตรา อโณทยั อาย ุ50 ปี และพลทหารเจษฎา เดชพละ อายุ 23 ปี  
นอกจากนี ้ยงัมรีถ จยย.ของชาวบ้านได้รบัความเสยีหายอกี 6 คนั รถยนต์กระบะโตโยต้า ทะเบยีน บ 
ฉ-190 นราธวิาส ซึง่เป็นรถตดัสญัญาณของทหาร และ รถกระบะอซีซู ุทะเบยีน บจ-4258 นราธิวาส 
ถกูสะเกด็ระเบดิได้รับความเสยีหายส่วนสาเหต ุเจ้าหน้าทีเ่ชือ่ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ร้ายของกลุม่
ผูไ้ม่หวงัดี 

ผูห้ญิงได้รบั
บาดเจบ็  

4 คน
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15 2 
มี.ค. 

2556

เมือ่เวลา 14.25 น. เกิดเหตรุะเบดิขึ้นทีถ่นนเลขะกุล เชือ่มต่อถนนเลยีบแม่น�า้บริเวณทางโค้งสวนศรีเมอืง 
อ.เมอืง จ.ยะลา มเีจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บหลายนาย เมือ่มาถงึทีเ่กดิเหต ุตรงบรเิวณทางโค้ง  
เจ้าหน้าทีพ่บรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ทหาร สภาพเสียหายจากแรงระเบิดบรเิวณกระจกด้านหน้า ประตดู้าน
ข้างฝั่งซ้าย ล้อและฝาท้าย ส่วนผูบ้าดเจ็บซึง่เป็นเจ้าหน้าทีท่หารพรานหน่วยเฉพาะกจิกรมทหารพราน 
ที ่33 ได้ถกูน�าตวัส่งโรงพยาบาลยะลาอย่างเร่งด่วน โดยมีผูท้นพิษบาดแผลไม่ไหว เสยีชวีิตทีโ่รงพยาบาล 
2 นาย และบาดเจบ็อกี 7 นาย นอกจากนี ้ยังมชีาวบ้านบาดเจบ็ 4 ราย
จากการสอบสวนทราบว่า ขณะทีเ่จ้าหน้าทีท่หารพราน หน่วยเฉพาะกจิทหารพราน 33 กลบัจากการตัง้ด่าน 
ตรวจ และก�าลังขับรถยนต์จะกลบัฐานปฏบิตักิารทีถ่นนสาย 418 เมือ่มาถึงทีเ่กิดเหต ุคนร้ายซึง่ได้น�า
รถจกัรยานยนต์มาจอดไว้รมิทางก่อนแล้ว ได้กดระเบดิขึน้ทนัท ีท�าให้เจ้าหน้าทีท่หาร และชาวบ้านได้รบั
บาดเจบ็ และเสยีชวีติดงักล่าวรายชือ่ทหารพราน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที ่33 ทีเ่สยีชวีติ และ
บาดเจบ็
1. อส.ทพ.ทนงศกัดิ ์ลอืชา อาย ุ30 ปี (เสยีชีวิต) 2. อส.ทพ.สุชาต ิจันติบ๊ อาย ุ35 ปี (เสยีชวีติ) 3. อส.ทพ.
สมศกัดิ ์ตาหอม อาย ุ27 ปี (บาดเจ็บ) 4. อส.ทพ.สทิธิเดช ค�าหล้า อายุ 27 ปี (บาดเจบ็) 5. อส.ทพ.
พทิกัษ์ สธุานน�าทพิย์ อาย ุ30 ปี (บาดเจ็บ) 6. อส.ทพ.ธาน ีไชยวฑิรูย์ อายุ 55 ปี (บาดเจ็บ) 7. อส.ทพ.
บญัชา บวัผดั อาย ุ30 ปี (บาดเจบ็) 8. (ยังไม่ทราบชือ่) (บาดเจ็บ) 9. (ยังไม่ทราบชือ่) (บาดเจ็บ) 
รายชือ่ชาวบ้านทีไ่ด้รบับาดเจบ็ 1. นางนรูหีะสา มามุ อาย ุ45 ปี 2. นางมะรยิา วาน ิอาย ุ54 ปี 3. น.ส.รอ
ซหีม๊ะ ลอืแบซา อาย ุ37 ปี 4.น.ส.หมจีู เมอแล อาย ุ24 ปี 

ผูห้ญิงได้รบั
บาดเจบ็  

4 คน
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16 5 
มี.ค.

2556

เหตเุกดิระเบดิและมผีูไ้ด้รบับาดเจบ็ทีร่้านทองซงัเต้ง 2 เลขที ่2 ถนนรถไฟ เขตเทศบาลนครยะลา เป็น
ร้านทองตัง้อยูบ่ริเวณสามแยกหวัมมุถนนรถไฟกบัถนนสโิรรส หน้าตลาดสดการรถไฟ พบตูก้ระจกแสดง
ทองรปูพรรณบรเิวณหวัมมุตูแ้ตก ทองรูปพรรณทีว่างไว้กระจดักระจาย ท่อน�า้พวีซี.ีสีฟ้า ตะปสูะเก็ด
ระเบดิและชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนกิส์กระจัดกระจาย มผีูบ้าดเจบ็เป็นพนกังานขายของร้านทราบชือ่ นาง
พมิพา ผอมขาวช่วง อาย ุ54 ปี อยูบ่้านเลขที ่46 ถ.บ�ารงุชู ซ.4 เขตเทศบาลนครยะลา ถูกเศษกระจก
บาดตามใบหน้า ถกูน�าส่ง รพ.ศูนย์ยะลา แล้วจากสอบสวนนายสมศกัดิ ์พงษ์พันธ์ไพศาล อายุ 53ปี 
เจ้าของร้านทราบว่า ก่อนเกิดเหตุขณะทีพ่นกังานขายจ�านวน 8 คน ก�าลงัอยูภ่ายในร้าน จู่ๆ  มวียัรุน่ผูห้นึง่
ไม่ทันสังเกตการแต่งกายเดินเข้ามาจากหวัมมุร้านแล้ววาง วตัถุชนดิหนึง่ไว้บนตูก้ระจกแล้ววิง่ออกไป 
เมอืเหน็เป็นท่อน�า้มสีายไฟฟ้าเชือ่มอยู ่รู้ว่าเป็นระเบดิจงึได้ก้มหลบหลงัตูแ้ล้วเกดิระเบดิขึน้ ท�าให้กระจก
แตกกระจาย หลงัจากนัน้วยัรุน่คนเดมิได้วิง่เข้ามาล้วงเอาทองรูปพรรณซึง่คาดว่าจะเป็นสร้อยคอมอื
ประมาณ 15 บาท มูลค่า 3 แสนกว่าบาท วิง่ออกไปขึน้ซ้อนท้ายรถ จยย.ทีเ่พื่อนอกีคนตดิเครือ่งรออยู่
ขบัไปทางสีแ่ยกโคลเีซีย่มอย่างรวดเรว็ 

ผูห้ญงิ 
บาดเจบ็  

1 คน

17 10 
มี.ค.

2556

เมือ่เวลา 11.30 น. บนถนนทางหลวงสาย 42 นราธิวาส-ปัตตาน ีม.4 บ้านราวอ ต.กระหวะ อ.มายอ 
จงึรดุไปตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.กองอรรถ สวุรรณข�า ผกก.สภ.มายอ เจ้าหน้าทีพ่สิจูน์หลกัฐาน  
และก�าลงัต�ารวจ ทีเ่กิดเหต ุพบผูเ้สยีชวีตินอนจมกองเลอืดบนถนน ทราบชือ่ว่า นางนภิาพร พรหมเพช็ร 
อาย ุ51 ปี ที่อยูบ่้านพกั ส�านกังานต�ารวจตระเวนชายแดนที ่444 ต.โต๊ะตเีต อ.ยะหริง่ จ.ปัตตานี  
มบีาดแผลถกูยงิด้วยอาวุธ .38 เข้าศรีษะ ทะลุเบ้าตาซ้าย 1 นดั และซี่โครงข้างขวา 1 นดั ก่อนเกิดเหตผุู้
ตาย ได้ขีร่ถ จยย. กลบัมาจากซือ้กบัข้าวทีต่ลาดนดัปาลสั เพียงคนเดยีว พอมาถึงระหว่างทางก่อนถึง 
บ้านพกัประมาณ 1 กม. มคีนร้าย 2 คน ขีร่ถ จยย.ตามประกบ คนร้ายซ้อนท้าย ใช้อาวธุปืนยิงใส่ 3 นดั 
เสยีชวีติดงักล่าว แล้วหลบหนไีป ส่วนสาเหตเุชือ่ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ใต้

ผูห้ญงิ 
เสยีชีวติ  

1 คน
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18 13 
มี.ค.

2556

เวลา 19.30 น. คนร้ายไม่ทราบจ�านวนมรีถกระบะสดี�า ไม่ทราบยีห่้อและหมายเลขทะเบยีนเป็นพาหนะ 
ใช้อาวธุปืนเอ็ม 16 ยงิ นางนาร ีอนิสุข อาย ุ50 ปี ภมูลิ�าเนาอยูท่ีห่มู ่7 ต.นาทว ีอ.นาทว ีจ.สงขลา  
เสยีชวีติคาที ่และ ด.ต.นยิม ขลบิเงนิ อายุ 49 ปี ผูบ้งัคบัหมูง่านจราจร (ผบ.หมู ่จร.) สภ.เทพา จ.สงขลา 
ได้รบับาดเจ็บสาหสั เหตเุกิดขณะที ่ด.ต.นยิม ขบัรถกระบะยี่ห้ออซีซู ุรุ่นดแีมก็ซ์ สีบรอนซ์เงนิ ป้ายทะเบยีน 
แดง อยูบ่นทางหลวงหมายเลข 4113 ท้องที่บ้านดงัหมเูหนือ ม.2 ต.ท่าประดู ่อ.นาทว ีเบือ้งต้น ต�ารวจ
ยงัไม่สรปุสาเหตกุารลอบยงิ แต่ให้น�า้หนักไปทีค่วามขดัแย้งส่วนตวั

ผูห้ญงิ 
เสยีชีวติ  

1 คน

19 14 
มี.ค.

2556

เวลา 20.10 น. คนร้าย 2 คนมรีถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะ ใช้อาวธุปืนไม่ทราบชนดิและขนาดยิง นาง
วรรณด ีแก้วทอง อาย ุ48 ปี อยูบ่้านเลขที ่9 บ้านนาม่วง ม.4 ต.บ้านโหนด อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ขณะ
ก�าลงัรดน�า้ผกัอยูห่น้าบ้าน กระสนุเจาะเข้าทีบ่ริเวณศรีษะได้รบับาดเจบ็สาหัส เบือ้งต้นต�ารวจยังไม่สรุป
สาเหตกุารลอบยงิ

ผูห้ญงิ 
บาดเจบ็  

1 คน

20 21 
มี.ค.

2556

เมือ่เวลา 13.40 น. เกดิเหตรุะเบดิที ่หน้าร้าน ขายเบเกอรีแ่ละไอศกรมี เลขที ่44 ถนนสวุรรณมงคล 
ต.อาเนาะร ูซึง่เป็นย่านตลาดนดัเปิดท้าย ใจกลางเขตเทศบาลเมอืงปัตตานจีึงพร้อมด้วยก�าลงัต�ารวจทหาร  
และชดุเกบ็กูแ้ละท�าลายวตัถรุะเบดิ ต�ารวจพิสจูน์หลกัฐานปัตตานแีละนายประมขุ ลมลู ผวจ.ปัตตานี
เดนิทางไปตรวจสอบทีเ่กดิเหตุพบสะเก็ดระเบดิและชิน้ส่วนยานพาหนะทีถู่กแรงระเบดิกระจดักระจาย
ไปทัว่พื้นที ่พร้อมกนันีพ้บซากรถ จยย.บอมบ์ ยีห่้อฮอนด้าเวฟ สนี�า้เงิน สภาพพงัยบัเยนิไม่มีชิน้ดี  
ซากรถ จยย.ของชาวบ้านถกูเพลงิไหม้เสยีหาย 12 คนั และรถยนต์เสยีหายอกี 3 คนั รวมทัง้ร้านเบเกอรี่ 
ส�านกังานคมุประพฤตปิัตตาน,ี ส�านกังานสหกรณ์ออมทรพัย์ต�ารวจปัตตานแีละอาคารพาณชิย์ก็ได้รับ
ความเสยีหายจากอานภุาพของระเบดิอกี 10 กว่าหลงั 

ผูห้ญงิ 
บาดเจบ็  

4 คน
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ส่วนผูบ้าดเจบ็ทีถ่กูแรงระเบดิมทีัง้สิน้ 12 ราย ประกอบด้วย ด.ช.นโิซเฟีย นสิาน ิอาย ุ8 ขวบ ซึง่ปรากฏ
ว่าทนพษิบาดแผลไม่ไหวเสียชวีติระหว่างน�าส่งโรงพยาบาล นายอนนัต์ เยีย่มค�านวณ เจ้าของร้านเบเกอรี่ 
ทีเ่กดิเหต,ุ นางรอกเียาะ เหมาะสมาน, นางรอนา เหมาะสมาน, นายอนัวา เจ๊ะล,ี นางศภุรกัษ์ กาลเมฆ, 
นายฉตัรชยั กัมลา, นายซ�าซดูงิ ตาเย๊ะ, นางแวลีเมาะ เจ๊ะเลาะ มารดา ด.ช.นโิซเฟีย, ร.ต.ต.สุชาต ิสมเอยีด,  
นายอาหามะ เวาะเยาะ และนายอดศิร แวอซีอ โดยทกุคนมบีาดแผลจากสะเกด็ระเบดิตามร่างกาย 
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว ยกเว้นนายอนนัต์ เจ้าของร้านเบเกอรี ่ทีไ่ด้รบับาดเจบ็สาหสันอนรกัษาตวั
อยูใ่นห้องไอซยีูจากการสอบสวนทราบว่า ทีเ่กดิเหตเุป็นตลาดนดัเปิดท้าย ซึ่งมพี่อค้าแม่ค้าเริม่ทยอยน�า
สนิค้ามาจ�าหน่าย และมคีนมาเดนิจับจ่ายซือ้ของเป็นจ�านวนมาก โดยก่อนเกิดเหตขุณะที ่ด.ช.นโิซเฟีย 
ผูต้าย ก�าลงัยนืซือ้น�า้แขง็ทีห่น้าร้านเบเกอรี่ และมนีายอนนัต์ออกมาขายทีห่น้าร้าน คนร้ายซึง่ได้น�ารถ 
จยย.ประกอบระเบดิแสวงเครือ่งหนกั 5 กก. มาจอดไว้ระหว่างร้านกบัส�านกังานสหกรณ์ออมทรพัย์
ต�ารวจปัตตานไีด้จดุชนวนระเบดิด้วยวิทยสุือ่สารเสยีง

21 23 
มี.ค.

2556

เมือ่เวลา 05.00 น. มผีูถ้กูยงิเสยีชีวติภายในสวนยางพารา บ้านกูมาบโูง ม.6 ต.บาตง จ.นราธิวาส  
จงึประสานชดุเจ้าหน้าทีเ่ข้าตรวจสอบ พบศพนายอสีาเลาะ หะยีม ุอาย ุ54 ปี ชดุรกัษาความปลอดภยั
หมูบ่้าน (ชรบ.) ต.บาตง อ.รอืเสาะ ถูกกระสุนปืนเอม็ 16 และปืนขนาด 9 มม. ตามล�าตวัหลายนดั ส่วนนาง 
รอซดี๊ะ หะยมี ุอาย ุ50 ปี ภรรยา ถกูกระสนุปืนบรเิวณต้นขาทัง้ 2 ข้างบาดเจบ็สาหสั ถูกส่งไปรกัษาต่อ
ทีโ่รงพยาบาลนราธวิาสราชนครนิทร์สอบสวนทราบว่า ก่อนเกดิเหต ุนายอสีาเลาะ หะยีม ุขบัขี่รถจกัรยานยนต์ 
ออกจากบ้าน โดยมภีรรยานัง่ซ้อนท้าย เพือ่ไปกรดียางพารา เมือ่ถึงทีเ่กดิเหต ุคนร้ายไม่ทราบจ�านวน  
ซึง่แฝงตวัอยูใ่นพงหญ้ารกทึบภายในสวน ใช้ปืนยงิใส่ผูต้ายและภรรยา แล้วหลบหนไีป

ผูห้ญิงได้รบั
บาดเจบ็  

1 คน
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22 25 
มี.ค.

2556

เมือ่เวลา 10.50 น. มเีหตุยงิกันมผีูเ้สยีชวีติ เหตเุกดิบนถนนสายนาเกตุ-แม่กงั ม.7 ต.นาเกต ุจงึน�าก�าลงั
ไปทีเ่กดิเหต ุพร้อมด้วย พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชยั ผบก.ภ.จ.ปัตตาน ีไปตรวจสอบ ทีเ่กิดเหต ุ
เจ้าหน้าที่พบ กล่องต้องสงสัยจงึประสานชดุเก็บกูว้ตัถรุะเบิดเข้ามาตรวจสอบ โดยใช้ปืนแรงดนัน�า้ 
ยงิท�าลายปรากฏว่าเป็นระเบดิปลอมโดยคนร้ายน�าขวดมาใส่ไว้ในกล่อง ขณะทีผู่เ้สยีชวีิตเจ้าหน้าทีไ่ด้รบี
น�าส่ง รพ.โคกโพธิ ์เพือ่ชนัสจูน์พลกิศพ ทราบชือ่ นางนกุลู ปานแดง อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที ่77/1 ม.1 
ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ ์ถกูยงิด้วยอาวธุปืนขนาด 9 มม. เข้าศรีษะและล�าตวั ในทีเ่กดิเหตุพบรถ จยย.ยีห่้อ
ซซูกูิ ทะเบยีน กลย86 ปัตตานี ขณะทีผู่ต้ายขบัขีร่ถ จยย.บรรทกุขีย้างมาจากสวนเพือ่เดนิทางกลบับ้าน
พกั มาถงึทีเ่กิดเหตุซึง่เป็นเส้นทางเปลีย่วได้มคีนร้าย 2 คน ขบัขีร่ถ จยย.ตามประกบยงิจนได้รบับาดเจบ็ 
แต่ผูต้ายยงัแข็งใจเร่งเครือ่งหลบหน ีคนร้ายจงึไล่ยงิอกีครัง้จนเสยีชวีิต ก่อนจะเร่งเครือ่งหลบหนไีป  
เจ้าหน้าทีเ่ชือ่เป็นการสร้างสถานการณ์

ผูห้ญงิ 
เสยีชีวติ  

1 คน

23 2 
เม.ย.
2556

วนัเดยีวกนั เมือ่เวลา 18.20 น. เกดิเหตคุนร้ายใช้อาวธุปืนไม่ทราบชนดิ และขนาด ยงิราษฎรเสยีชวีติ  
1 ราย คอืนายดือราแม กาจะลากี อายุ 53 ปี และได้รบับาดเจบ็ 1 ราย คอื นางแลหม๊ะ กาจะลากี อายุ 
51 ปี เหตเุกิดที่บ้านต้นมะขาม หมูท่ี ่4 ต.เมาะมาว ีอ.ยะรงั จ.ปัตตาน ีขณะเกดิเหตนุายดอืราแมฯ  
ขบัรถยนต์เก๋งโดยมนีางแลหม๊ะฯ ภรรยานัง่มาด้วย กลบัจากทาธุระทีบ่้านต้นมะขาม หมูท่ี่ 4 ต.เมาะมาวี  
อ.ยะรงั จ.ยะลา เพือ่ทีจ่ะกลบับ้านที ่ต.กอลา อ.ยะรงั 

ผูห้ญงิ 
บาดเจบ็  

1 คน
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รำยงำนสถำนกำรณ์

เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตุกำรณ์
ผลกระทบ 
ต่อผูห้ญงิ

24 7 
เม.ย.
2556

เวลาประมาณ 18.45 น. (โรงแรมเทพพิมาน) 19.00 น. (โรงแรมยะลาแกรนพาเลช) 19.15 น. (โรง
แรมเซเว่นอนิ) 19.20 น. โรงแรมโคล่า) เหตรุะเบดิ สถานทีเ่กดิเหตจุดุที ่1 หน้าโรงแรมเทพพมิาน  
ถ.ศรบี�ารงุ ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา จดุที ่2 หน้าโรงแรมแกรนพาเลช ถ.เฉลมิชยั ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 
จดุที ่3 หน้าโรงแรมเซเว่นอนิ ถ.คชเสนยี์ ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา, จุดที ่4 หน้าโรงแรมโคล่า ถ.คชเสนยี์ 
ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลารายละเอยีดเหตกุารณ์ได้มคีนร้ายลอบวางระเบดิเขตเทศบาลนครยะลา 4 จดุ 
จากการตรวจสอบทราบว่า จดุที ่1-3 มคีนร้ายน�ากล่องเหลก็บรรจุวัตถุระเบดิมาวางไว้ แล้วจดุชนวน
ด้วยโทรศพัท์มอืถอื เมือ่เกดิระเบดิแล้วคนร้ายได้หลบหนีไป ส่วนจุดที ่4 คนร้ายได้น�ารถ จยย.ทีบ่รรจุ
วตัถรุะเบดิไว้แล้ว ไปจอดไว้บริเวณชัน้ล่างของโรงแรมปะปนกบัรถ จยย.อืน่ๆ แล้วจดุชนวนระเบดิ  
เป็นเหตใุห้เกดิระเบดิ ท�าให้มผีูไ้ด้รบับาดเจบ็ 4 ราย และทรพัย์ได้รบัความเสยีหาย หลังก่อเหตคุนร้าย
ได้หลบหนไีป ผูไ้ด้รบับาดเจบ็ ดงันี้
1.นายอาเกา แซ่ตัง้ อาย ุ56 ปี ทีอ่ยู ่36 ต.อยัเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 2.นายวนิยั สินกิจเจริญ อายุ 65 ปี  
ทีอ่ยู ่81 ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 3.น.ส.สจุนิดา สนิกิจเจรญิ อายุ 35 ปี ทีอ่ยู่ 81 ต.สะเตง อ.เมอืง 
จ.ยะลา 4.นายธรีภทัร์ แก้วเรอืง อายุ 27 ปี ทีอ่ยู่ 9 ม.5 ต.ถ�า้ทะล ุอ.บนันงัสตา จ.ยะลา

ผูห้ญงิ 
บาดเจบ็  

1 คน

25 12 
เม.ย.
2556

เวลาประมาณ 08.00 น. สถานทีเ่กดิเหตถุนนสายต้นไทร-ไม้แก่น ม.1 ต.ปะลกุาสาเมาะ อ.บาเจาะ 
จ.นราธวิาสเวลาประมาณ 07.30 น. ขณะที ่น.ส.องัคนา ทองนวล อาย ุ37 ปี อยูบ่้านเลขที ่2/1 ม.2 
ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตาน ีขบัขีร่ถ จจย.ฮอนด้าเวฟ สเีขยีว ทะเบยีน กลท817 ปัตตาน ีออกจาก
บ้านพักในพืน้ที่ไม้แก่น จะไปท�างานที ่รพ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เมือ่มาถึงทีเ่กดิเหต ุได้มีคนร้ายขบัรถ จยย.
ไม่ทราบยี่ห้อและทะเบยีน ใช้อาวธุปืนยิง น.ส.องัคนา 1 นดั ได้รบับาดเจ็บ ถกูน�าตวัส่ง รพ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

ผูห้ญงิ 
บาดเจบ็  

1 คน
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เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตุกำรณ์
ผลกระทบ 
ต่อผูห้ญงิ

26 13 
เม.ย.
56

เมือ่เวลา 18.00 น มคีนถกูยงิเสยีชวีติ บนถนนสาย 4092 ระหว่าง อ.รามนั-อ.ทุง่ยางแดง ม.2 บ้านปา
เซปเูต๊ะ ต.ปาก ูจงึไปตรวจสอบ พร้อมด้วย พล.ต.ต.เอกภพ ประสทิธิ์วฒันชยั ผบก.ภ.จ.ปัตตาน ีต�ารวจ
พสิูจน์หลกัฐานปัตตาน ีและก�าลังต�ารวจทหารทีเ่กดิเหตพุบรถเก๋งมติซบูชิิ สบีรอนซ์เงนิ ทะเบยีน  
ชส7915 กรงุเทพมหานคร สภาพด้านหน้าชนกบัต้นไม้ข้างถนน ส่วนทีก่ระจกด้านหน้ามรีอยกระสนุปืน
แตกเป็นรโูหว่ 4 ร ูและด้านข้างอกี 2 รู ภายในรถพบคราบเลอืดจ�านวนมาก ส่วนผูบ้าดเจ็บ ทราบชือ่ 
น.ส.ขวญัฤด ีตัง้แสง อายุ 17 ปี มบีาดแผลถูกยิงด้วยอาวธุปืนขนาด .38 เข้าทีบ่รเิวณล�าตวั และล�าคอ 
รวม 4 นดั แต่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสยีชวีิตระหว่างน�าส่งโรงพยาบาลทุง่ยางแดง และนางสมพศิ พลายงาม  
อาย ุ48 ปี แม่ของผูต้าย ถูกยงิด้วยอาวธุปืนขนาดเดยีวกนัทีล่�าตวั และแขน รวม 2 นดั อาการสาหสัจาก
การสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตผุูต้ายและผูบ้าดเจบ็ได้เดนิทางมาท�าบญุทีว่ดัแป้น อ.สายบรุ ีจ.ปัตตานี 
และร่วมสาดน�า้สงกรานต์กบักลุม่เครอืญาตทิีอ่าศยัในหมูบ่้าน กระทัง่ช่วงเยน็ได้เดนิทางกลับบ้าน 
ที ่จ.ยะลา โดยนางสมพศิเป็นคนขบั เมื่อมาถึงทีเ่กดิเหต ุถกูคนร้ายขีร่ถ จยย.ตามประกบ ใช้อาวธุปืน 
กระหน�า่ยงิใส่หลายนดั จนรถเสียหลกัตกข้างทางไปชนต้นไม้ และท�าให้มีผูเ้สียชวีิตและบาดเจบ็ดงักล่าว

ผูห้ญงิ 
บาดเจบ็  

1 คน

27 18 
เม.ย.
2556

เมือ่เวลาประมาณ 14.00 น. ได้มหีน่วยจูโ่จมคอมมานโด กองก�าลงัทหารพราน และเจ้าหน้าทีต่�ารวจ 
ไม่ทราบหน่วยงาน เข้าท�าการปิดล้อมและตรวจค้นภายในบรเิวณสถาบนัปอเนาะอสิลามศาสตร์วทิยา 
(ปอเนาะก�าปงบเูกต) ต.นาประดู ่อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตาน ีโดยอ้างเหตผุลว่าได้มคีนร้ายวิ่งเข้ามาในบรเิวณ
ดงักล่าวระหว่างการปิดล้อมโดยเจ้าหน้าทีร่ฐัไทยนัน้ ได้มกีารควบคุมตวันางสาวพาดีล๊ะ เสาะหมาน  
ครูพีเ่ลีย้งค่ายอบรมฯ และนกัศึกษาสถาบนัมะฮดัดารลุมาอาเรฟ อ.เมอืง จ.ปัตตาน ีจากนัน้เวลาประมาณ 
16.30 น. ในวนัเดียวกนัเจ้าหน้าที่ฯได้พาตวันางสาวพาดลี๊ะ เสาะหมาน ไปท�าการสบืสวนทีห่น่วย 
เฉพาะกิจ ที่ 24 ศูนย์ฝึกอาชีพวัดช้างไห้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี จากนั้นเวลาประมาณ 17.10 น.  
ได้มกีารส่งตวัย้ายไปทีห่น่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที ่41 ต.วงัพญา อ.รามนั จ.ยะลา 

ผูห้ญงิเป็น 
ผูต้้องสงสยั  

1 คน
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รำยงำนสถำนกำรณ์

เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตุกำรณ์
ผลกระทบ 
ต่อผูห้ญงิ

28 21 
เม.ย.
2556

เหตยุงิกนับนถนนทางหลวงที ่42 สายล�าไพร-โคกโพธิ์ ม.11 บ้านคลองปอม ต.โคกโพธิ์ จงึพร้อมด้วย 
พล.ต.ต.เอกภพ ประสทิธิว์ฒันชยั ผบก.ภ.จ.ปัตตาน ีและชดุเกบ็กูว้ตัถุระเบดิ ต�ารวจพิสจูน์หลกัฐานไป
ตรวจสอบพบรถ จยย.ซซูกู ิสนี�า้เงนิ ทะเบยีน กวว350 ปัตตาน ีล้มอยู ่และกองเลอืด ส่วนผูบ้าดเจบ็
ทราบชือ่ นางอมัพร ทวสีวุรรณอายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที ่101 หมู1่1 ถูกยิงด้วยอาวุธปืนสั้น .38 เข้า
หน้าอก และล�าตวัทนพษิบาดแผลไม่ไหวเสียชวีติที ่รพ.โคกโพธิ์ ส่วนอกีคน นางสมปอง พรหมรกัษา อายุ 
49 ปี อยูบ่้านเลขที ่34 ม.11 ถกูยิงด้วยอาวธุปืนชนดิเดยีวกันเฉี่ยวศีรษะ บาดเจ็บสาหสัพักรักษาตวัที ่ร 
พ.เดยีวกนัก่อนเกดิเหตทุัง้สองมาจากบ้านเพื่อนในหมูบ่้าน ขบัขี่รถ จยย.จะกลบับ้าน นางสมปองเป็น
คนขบัย้อนศร ถงึทีเ่กดิเหตุสองข้างทางเป็นป่าสวนยาง คนร้าย 2 คนขับขีร่ถ จยย.สวนมา คนซ้อนท้าย
ใช้ปืนกระหน�า่ยงิ จนล้มคว�า่ แล้วทิง้ใบปลวิก่อนหลบหนไีป 

ผูห้ญงิ 
เสยีชวีติ 1 คน  
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน

29 22 
เม.ย.
2556

เมือ่เวลา 10.30 น. มเีหตุยงิกันบนถนนสายช้างไห้-นางโอ ม.3 ต.ควนโนร ีน�าก�าลงัไปทีเ่กิดเหต ุพบรถ
จกัรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุน่เวฟ สแีดง ทะเบยีน งชบ898 สงขลา ล้มข้างทางและมขี้าวของกระจาย 
ไปทัว่ มกีองเลอืดจ�านวนมาก ส่วนผูไ้ด้รบับาดเจบ็พลเมอืงดไีด้รบีน�าส่งโรงพยาบาลแม่ลาน ทราบชือ่ 
นางนภารตัน์ สะน ิอาย ุ45 ปี ถกูยงิเข้าด้านหลงั และสะโพก และนางวนัเพ็ญ อนิทร์ทองแก้ว อาย ุ43 ปี 
ถกูยงิทีข่าขวา ในทีเ่กิดเหตพุบปลอกกระสนุปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่จ�านวน 2 ปลอก จงึเกบ็ไว้เป็น 
หลกัฐาน สอบสวนทราบว่า ขณะทีท่ัง้ 2 คน ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์มาด้วยกนั หลงัจากไปจับจ่ายซือ้ของ
ในตลาดนดั ปรากฏว่า ขณะเดนิทางกลบัห่างจากตลาดนดัประมาณ 500 เมตร ถูกคนร้าย 2 คน ขีร่ถ
จกัรยานยนต์ตามประกบยิง จ�านวน 4 นดั จนรถเสยีหลกัล้มได้รบับาดเจบ็ หลงัก่อเหตคุนร้ายเร่งเครือ่ง
หลบหนไีปตามเส้นทาง อ.แม่ลาน

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็ 

2 คน
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เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตุกำรณ์
ผลกระทบ 
ต่อผูห้ญงิ

30 7 
พ.ค.

2556

เมือ่เวลา 20.35 น. เกดิเหตุคนร้ายใช้อาวธุปืนลกูซองลอบยิงประชาชน เหตเุกดิทีห่น้าบ้านเลขที ่84/1 
บ้านปลกัแตน หมูท่ี ่4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานที�าให้มผีูไ้ด้รบับาดเจ็บจ�านวน 2 คน คอื นางตบี 
แดงด ีอาย ุ61 ปี อยู่บ้านเลขที ่84/1 บ้านปลกัแตน หมูท่ี ่4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานกีระสนุถูก
บรเิวณแขน และ 2. นายมาโนช ทองเอยีด อาย ุ30 ปี ภมูลิาเนาอยู่บ้านเลขที ่37/3 หมูท่ี ่3 ต.ไม้แก่น 
อ.ไม้แก่น จ.ปัตตาน ีมบีาดแผลบรเิวณศรีษะ ทัง้สองถกูน�าตวัส่งโรงพยาบาลอ�าเภอไม้แก่น อาการปลอดภยั
แล้วจากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตขุณะทีผู่บ้าดเจ็บทัง้ 2 คน ก�าลงันัง่คยุกันอยูท่ีห่น้าบ้านได้มี
คนร้ายไม่ทราบกลุม่และจ�านวนได้แอบซุม่อยูต่รงป่าข้างทาง ฝั่งตรงข้ามกบัหน้าบ้านทีเ่กดิเหต ุแล้วคนร้าย
จงึได้ใช้อาวธุปืนลกุซองยงิใส่ทัง้ 2 คน ท�าให้ได้รบับาดเจบ็ดงักล่าว หลงัก่อเหตคุนร้ายอาศยัความมดืจงึ
ได้หลบหนไีป ส่วนสาเหตอุยูร่ะหว่างการสอบสวน

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน

31 9 
พ.ค.

2556

เมือ่เวลา 10.40 น. เกิดเหตคุนร้ายลอบวางระเบดิบนถนนสายบ้านเนยีง-ยะหา บรเิวณพื้นที ่บ้านเนยีง 
ต.เนยีง อ.เมอืง จ.ยะลา เบือ้งต้นเจ้าหน้าทีต่�ารวจ สภ.ยะหา ได้รบับาดเจบ็ 3 นาย ประชาชนถูกสะเก็ด
ระเบดิบาดเจบ็ 2 ราย ทัง้หมดถูกน�าตวัส่งโรงพยาบาล เบือ้งต้นอยูร่ะหว่างเจ้าหน้าทีเ่ข้าตรวจสอบ
รายชือ่ผูไ้ด้รบับาดเจบ็ มดีงันี ้1. ร.ต.ท. สมภพ เพชรมณ ี2. ร.ต.ต.วรวทิย์ จนัทร์แก้ว 3. ร.ต.ท. มนตรี 
วจิติรเวชกานต์ รายชือ่ชาวบ้านทีบ่าดเจบ็ 1.นายซาอดู ีลาเต๊ะ 2.นางสาวฟารดีะห์โกะอาลี

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน

32 11 
พ.ค.

2556

เมือ่เวลา 16.30 น. เกดิเหตคุนร้ายลอบวางระเบดิรถบสัของกรมการขนส่งทหารเรือ บนทางหลวงแผ่นดนิ 
หมายเลข 42 (ปัตตาน-ีนราธวิาส) ท้องทีห่มู ่1 บ้านจาแบปะ ต.ตอหลงั อ.ยะหริง่ จ.ปัตตาน ีขณะก�าลงั
เดนิทางกลบัจากเยีย่มก�าลงัพลที่ได้รบับาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบทีโ่รงพยาบาลสงขลานครนิทร์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มุง่หน้าค่ายจุฬาภรณ์ จ.นราธวิาส ทั้งนี ้แรงระเบดิท�าให้เกดิหลมุขนาดใหญ่บนถนน 
รถบสัได้รบัความเสยีหาย กระจกแตก และมเีจ้าหน้าทีท่หารเสยีชวีิต 1 นาย คอื พ.จ.อ.ธีรวงศ์ เนาว์มกุดา

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

3 คน
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สังกัดหน่วยเฉพาะกิจนราธวิาส 33 (ค่ายจฬุาภรณ์) ท�าหน้าทีพ่ลขบั นอกจากนัน้ยงัมีผู้ได้รบับาดเจบ็อกี 
7 ราย ทราบชือ่คอื ร.อ.จ�านงค์ วงศ์เกตใุจ พ.จ.อ.สมภาศสวุรรณ์พ. จ.อ.สมพงศ์ ฮวดหลง ทัง้สามสงักัด
หน่วยเฉพาะกจินราธวิาส 33 เช่นกัน โดย พ.จ.อ.สมพงษ์ อาการสาหสั นางอรชร สขุแก้ว นางสมจติร 
วงศ์เกตใุจ นางณชิกานต์ เกสรรตัน์ และ นายสพุจน์ สร้อยสงัวาลย์ เบือ้งต้นต�ารวจสนันษิฐานว่าเป็นการ
กระท�าของกลุม่ก่อความไม่สงบ

33 13 
พ.ค.

2556

เมือ่เวลา 21.10 น. เหตรุะเบดิขึ้นบรเิวณปากซอย 5 ถ.โรงอ่าง ต.สะบารงั เขตเทศบาลเมืองปัตตานี  
นางไทรปาน ดอเลาะ อาย ุ44 ปี ถูกสะเก็ดระเบดิทีข่าบาดเจบ็เลก็น้อย ตรวจสอบทีเ่กดิเหตพุบหลมุ
ระเบดิบนถนนกว้าง 30 ซม. สะเกด็ระเบดิกระจายไปถูกบ้านชาวบ้าน จ�านวน 3 หลงั ได้รบัความเสยี
หายเลก็น้อย และพบกระเดือ่งระเบดิ ชนิดเอม็67 ตกอยูห่น้าบ้านเลขที ่100 ห่างจากหลมุระเบดิ 
ประมาณ 3 เมตร เจ้าหน้าทีจ่งึเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบสวนทราบว่า บริเวณจุดเกดิเหตเุป็นบ้าน
ของชาวบ้านทัง้ 2 ข้างทาง ปรากฏว่า ได้เกิดระเบดิขึน้เสยีงดงัสนัน่ สะเก็ดระเบดิกระเดน็ไปถูก นางไทร
ปาน ได้รบับาดเจบ็ขณะเดินอยู่หน้าบ้านพักเลขที ่107/2 ซึง่อยูฝ่ั่งตรงข้าม สาเหตเุจ้าหน้าทีเ่ชือ่คนร้าย
น่าจะมาด้วยกนั 2 คน น�าระเบดิเพือ่เตรยีมก่อเหตตุ่อเป้าหมายในพื้นทีเ่ขตเทศบาล อกีทัง้ช่วงนีม้กีาร
จดังานกาชาด แต่ระหว่างทีน่ัง่อยูบ่นรถจักรยานยนต์ คนร้ายได้ดงึสลกัระเบดิออกแล้วก�าระเบดิไว้เพื่อ
เตรยีมทีจ่ะขว้าง แต่เมือ่มาถงึที่เกิดเหตุระเบดิน่าจะตกลงพื้นแล้วเกิดระเบดิขึน้ดงักล่าว 

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน

34 18 
พ.ค.

2556

เกดิเหต ุคนร้าย ไม่ทราบกลุม่น�าระเบดิแสวงเครือ่งไปวางไว้บรเิวณชัน้ 2 ของโรงแรมเอเชยี เขตเทศบาล 
ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ก่อนทีค่นร้ายจะจดุชนวนระเบดิ เบือ้งต้นท�าให้มผีูไ้ด้รบับาดเจ็บ 
จ�านวน 6 ราย คือ 1. น.ส.สุปราณ ีซามะ 2. น.ส.สนิสา สายสะอาด 3. น.ส.ปิยะมาศ สวุรรณชาติ  
4. น.ส.ซมัซยีะ อเุส 5. นายบญัชา วงศ์นาคและ 6. น.ส.จินดา ชาวบ้านใหญ่ ซึง่ทัง้หมดถูกสะเก็ดระเบดิ
ตามล�าตวัได้รบับาดเจบ็เลก็น้อย 

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

5 คน
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35 19 
พ.ค.

2556

มเีหตยุงิกนั บนถนนในหมูบ่้าน ม.1 บ้านพอเหมาะ ต.ทุง่คล้า อ.สายบรุ ีจ.ปัตตาน ีจงึพร้อมด้วยก�าลงั
ต�ารวจ ทหาร รดุไปตรวจสอบทีเ่กดิเหต ุพบรถยนต์ ฮอนด้าซติิส้ขีาว หมายเลขทะเบยีน กง-4506 ปน. 
จอดอยูก่ลางถนน สภาพกระจกประตดู้านข้างแตกทัง้สองข้าง ภายในรถพบผูเ้สยีชวีติ นอนจมกองเลอืด 
ทราบชือ่ว่า สบิตรี (หญงิ) อานสัตาเซยี ดอืมาร ีสงักดั กรมทหารพรานที ่44 เสยีชวีติ มบีาดแผลถูกยิง
ด้วยอาวธุปืน 9 มม. ถกูทีล่�าตวั นอกจากนัน้มผีูบ้าดเจ็บอกี 3 ราย คอื นางแมะแย อาแซ 55 ปี ซึง่เป็น
ย่าผูต้าย และ ด.ช. ชารฟี วามะ กบัด.ญ. อฟิฟาร่า วามะ ซึง่เป็นบตุรชายและบตุรสาว ทัง้หมดมบีาดแผล
ถกูยงิด้วยอาวธุปืนขนาดเดียวกนั เข้าทีบ่รเิวณขา 

ผูห้ญงิ 
เสยีชวีติ 1 คน  
บาดเจบ็ 1 คน

36 25 
พ.ค.

2556

เวลา 10.44 น. เกิดเหตคุนร้ายลอบวางระเบดิขบวนรถยนต์ของเจ้าหน้าทีช่ดุเกบ็กูแ้ละท�าลายวตัถรุะเบดิ
ของศูนย์ปฏิบตัิการต�ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (จนท.ชุด EOD ศช ต.) บนถนนสายยะลา-ยะหา
บรเิวณหน้า หจก.ย่งฮวดยะลา บ้านลมิดุ ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมอืง จ.ยะลาขณะเดินทางกลบัจากตรวจสอบ 
เหตลุอบวางระเบดิเสาไฟฟ้าในพืน้ที ่อ.ยะหาและ อ.กาบงั จ.ยะลาเป็นเหตใุห้มผีูไ้ด้รบับาดเจ็บ 8 ราย 
ส�าหรับผู้บาดเจ็บมีรายชื่อดังนี้ 1. ด.ต.สราวุธดาวกระจายอายุ 48 ปี 2. ด.ต.ชัยยุทธ จันทร์มณี  
อาย ุ42 ปี 3. ส.ต.อ.ชาญวทิย์ศริมิล อาย ุ28 ปี 4. ส.ต.ต.สมเกยีรติ ์เตยแก้ว อาย ุ35 ปี 5. ร.ต.ต.สว่าง 
มาลยั อาย ุ53 ปี 6. นางยภุา ผมน้อย อาย ุ38 ปี 7. นายดาไม่ทราบนามสกุล (ชาวพม่า) อายุ 22 ปี  
8. ด.ญ.อมูมกีลัซมู หะยีอาแวอาย ุ8 ปี

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน

37 26 
พ.ค.

2556

เมือ่เวลา 08.00 น. มเีหตคุนถกูยงิในสวนยางพาราบนเทอืกเขาหลังหมูบ่้านกูย ิม.4 ต.ลาโล๊ะ จงึพร้อม
ด้วย พ.ต.อ.อโณทยั จนิดามณ ีผกก.สภ.รอืเสาะ และก�าลงัเจ้าหน้าที่ต�ารวจทหารจ�านวนหนึ่งเดนิทางไป
ตรวจสอบทีเ่กดิเหตซุึง่ต้องเดนิทางขึน้ไปบนเทอืกเขาประมาณ 1 ช.ม. พบศพผูเ้สยีชวีติเป็นเพศหญงิ
นอนจมกองเลอืดอยูข่้างรถจกัรยานยนต์ยี่ห้อซซููก ิรุน่ครสิตนั สดี�า ไม่ตดิแผ่นป้ายทะเบยีน ทีล่้มคว�า่อยู่

ผูห้ญงิ 
เสยีชีวติ  

1 คน
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บรเิวณร่องทางเดนิภายในสวนยางพารา จากการตรวจสอบชือ่ นางตเีม๊าะ เปาะมะ อายุ 44 ปี อยู่บ้าน
เลขที ่227 บ้านยะบะ ม.2 ต.รอืเสาะ อ.รอืเสาะ จ.นราธิวาส ซึง่มบีาดแผลถูกยิงด้วยอาวธุปืนไม่ทราบ
ชนดิและขนาดทีบ่รเิวณหน้าอกขวา 1 นดั จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตผุูต้ายได้ขีร่ถจกัรยานยนต์
ออกจากบ้านพกั เพือ่เดนิทางไปกรดียางเป็นกิจวตัรประจ�าวนั ถึงที่เกิดเหตไุด้มคีนร้ายไม่ทราบจ�านวน
แฝงตวัอยูใ่นป่าสวนยางพารา เมือ่เหน็ผูต้ายขีร่ถจักรยานยนต์ผ่านเข้ามา จงึได้ใช้อาวธุปืนไม่ทราบชนดิ
และขนาดยงิใส่ผูต้าย 1 นดั จนรถเสยีหลกัล้มคว�า่ แล้วคนร้ายได้หลบหนไีป 

38 30 
พ.ค.

2556

เมือ่เวลา13.10 น. มเีหตคุนร้ายบกุปล้นรถขนเงนิของธนาคารกสกิรไทย สาขาปาลสั เหตเุกดิทีบ่นถนน
สาย 42 หน้าธนาคารกสกิรไทย บ้านปาลสั หมูท่ี ่5 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตาน ีเกดิการยงิต่อสู้กนัระหว่าง
เจ้าหน้าที ่รปภ.ประจ�ารถขนเงนิกบัคนร้าย ยังผลให้เจ้าหน้าที ่รปภ.รถขนเงนิเสยีชวีติ 1 นาย คอื นาย 
ณภทัร สขุเพช็ร อาย ุ41 ปี อยูบ่้านเลขที ่30 ม.1 ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กระสนุถูกบรเิวณหน้าอก
ซ้ายและไหล่ซ้าย ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก  
2 ราย คอื นายฐติวิฒัน์ ทองส่องศรี อายุ 30 ปี เจ้าหน้าที ่รปภ.รถขนเงนิ อยู่บ้านเลขที ่11 หมูท่ี ่1 ต.พร่อน 
อ.ตากใบ จ.นราธวิาส กระสุนถูกบรเิวณเข่าขวา และ น.ส.กมลวรรณ สทิธิบตุร อายุ 34 ปี กระสนุถูก
บรเิวณขาซ้าย ส่วนคนร้ายทีก่่อเหตปุล้นรถขนเงนิถูกยิงเสยีชวีติในทีเ่กดิเหต ุ1 คน ยังไม่ทราบชือ่และที่
อยู ่โดยมปีืนพกขนาด 9 มม. ตกอยู ่ค้นในตวัพบกระสนุในกระเป๋ากางเกง 20 นดั ส่วนบนถนนมปีลอก
กระสนุเอม็16, 9 มม., 11 มม. และขนาด .38 ตกอยูเ่กลือ่นกว่า 30 ปลอก ทัง้นี ้ได้มคีนร้ายกลุม่หนึง่
ใช้อาวธุปืนพกและอาวธุปืนสงครามปล้นรถขนเงนิ ซึง่มารับเงินทีธ่นาคารกสกิรไทย สาขาปาลสั กระทัง่
เกดิยงิต่อสูก้บัเจ้าหน้าที ่รปภ.ของรถขนเงนิ ท�าให้คนร้ายเสยีชวีติในทีเ่กดิเหต ุ1 คน เจ้าหน้าที ่รปภ. 
เสยีชวีติ 1 คน และบาดเจบ็ 1 คน นอกจากนี ้กระสนุปืนยงัพลาดไปถกู น.ส.กมลวรรณ สทิธบิตุร ทีก่�าลงั
กดเงนิจากตูเ้อทเีอม็หน้าธนาคารได้รับบาดเจ็บ 

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน
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เมือ่เวลา 15.30 น. รบัแจ้งมเีหตรุะเบดิขึน้บนถนนสายแว้ง-โล๊ะจดู ใกล้กับเสารบัส่งสญัญาณโทรศพัท์
มอืระบบดแีทค ช่วงบรเิวณบ้านจะมาแก๊ะ ม.3 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จงึพร้อมด้วยก�าลงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ
ทหาร และเจ้าหน้าทีก่องพสิจูน์หลกัฐาน จ.นราธวิาส จ�านวนหนึง่รดุเดนิทางไปตรวจสอบทีเ่กดิเหตุ  
พบซากรถจกัรยานยนต์ยีห่้อฮอนด้าเวฟ สแีดง ทะเบยีน กบง598 นราธิวาส ทีค่นร้ายใช้ซกุระเบดิแสวง
เครือ่งทีป่ระกอบใส่ไว้ในกล่องเหลก็ หนกั 5 กก. จดุชนวนด้วยวทิยุสือ่สาร ตกกระจายเกลือ่นถนน และ
พงหญ้ารกทบึรมิทาง ห่างไปประมาณ 1 เมตร เจ้าหน้าทีพ่บรถยนต์อซีซู ุของ สภ.โล๊ะจูด ซึง่ถูกแรงของ
ระเบดิได้รบัความเสยีหายทีบ่รเิวณตวัถังด้านประตหูน้าตรงข้ามคนขบั พร้อมกองเลอืดจ�านวนหนึง่ตก
อยูภ่ายในห้องโดยสาร 1. ร.ต.ท.มานพ แท่นสงค์ ร้อยเวรป้องกันและปราบปราม สภ.โล๊ะจูด 2. นายมนกึ  
รามช่วย ส่วนผูไ้ด้รบับาดเจบ็ไม่สาหสัมากนกัอกี 3 ราย ประกอบด้วย 1. ส.ต.อ.วฒุิชาต ิทองใส ซึง่เป็น
พลขบั 2. น.ส.สธุษิา ขวัญทอง 3. นางอาลเีมาะ เปาะอแีตดาโอ๊ะ
ก่อนเกดิเหต ุร.ต.ท.มานพ แท่นสงค์ ร้อยเวรป้องกนัและปราบปราม สภ.โล๊ะจดู ได้น�าก�าลงัเจ้าหน้าที ่
สายตรวจ จ�านวน 4 นาย นัง่รถยนต์เพือ่ตรวจสอบความเรียบร้อยเส้นทางให้แก่เจ้าหน้าทีชุ่ดรกัษาความ
ปลอดภัยครู เมือ่ถงึเขตสิ้นสุดความรบัผดิชอบ ได้สั่งพลขับกลบัรถเพือ่เดนิทางกลบั สภ.โล๊ะจดู ถงึที่
เกดิเหตไุด้มคีนร้ายไม่ทราบจ�านวนแฝงตวัอยู่ในป่ารกทบึรมิทาง ได้ใช้วทิยสุือ่สารจดุชนวนระเบดิแสวง
เครือ่งทีป่ระกอบใส่ไว้ในกล่องเหลก็ หนกั 5 กก. ทีล่อบน�าไปวางไว้บริเวณช่องเก็บสัมภาระใต้เบาะนัง่ 
จนเกดิระเบดิขึน้ ในขณะทีร่ถยนต์ตราโล่ที ่ร.ต.ท.มานพ นัง่มา ส่งผลท�าให้ ร.ต.ท.มานพ ได้รบับาดเจบ็
พร้อมพลขบั ประจวบเหมาะในขณะนัน้ได้มชีาวบ้านขีร่ถจกัรยานยนต์ตามหลงัมา ถูกสะเก็ดระเบดิได้
รบับาดเจบ็ไปด้วยอกี 3 ราย

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

2 คน



71
รำยงำนสถำนกำรณ์

เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตุกำรณ์
ผลกระทบ 
ต่อผูห้ญงิ

40 4 
มิ.ย.

2556

เวลา 13.35 น. จากการสอบสวน นายบุญชอบ เจ้าของร้านทราบว่า ก่อนเกิดเหตใุนขณะนัน้ มชีาวบ้าน
จ�านวนกว่า 6-7 คน ก�าลงัเลอืกซือ้หาสนิค้าอยูภ่ายในร้านทีจ่�าหน่ายสนิค้าทกุประเภทอยูน่ัน้ ตนพยายาม
ที่จะเร่งให้รีบซือ้สินค้า และออกไปจากร้าน เพราะต้องการทีจ่ะไปดเูหตรุะเบดิทีเ่กดิขึน้ทีร่้านมเิตอร์โฟน 
ซึง่อยูห่่างกนัประมาณ 30 เมตร จงึไม่ได้สงัเกตชายวยัรุ่นต้องสงสยั จ�านวน 2 คน ขีร่ถจกัรยานยนต์เป็น
พาหนะมาจอดทีห่น้าร้านคล้ายกบัรอคนทีรู่จ้ักกนัทีเ่ดนิซือ้ของในร้าน ตนจึงไม่ได้สนใจ เมือ่ 2 วยัรุน่ 
ขีร่ถจกัรยานยนต์ออกไปประมาณ 5 นาท ีจงึเกดิระเบดิขึน้ทีบ่ริเวณชัน้วางสนิค้าที่ตัง้ไว้หน้าร้าน เป็น
เวลาเดยีวกับผูไ้ด้รบับาดเจ็บทัง้ 3 ราย เดนิออกจากร้าน จงึท�าให้ถูกระเบดิได้รบับาดเจบ็ดงักล่าว ส่วน
ผูท้ีไ่ด้รบับาดเจบ็เจ้าหน้าทีไ่ด้เดนิทางไปตรวจสอบทีโ่รงพยาบาลสุครินิ ทราบชือ่ คอื 1.นายมฮูมัหมดัรุ
สลนั อาลยีะ อาย ุ32 ปี อยูบ่้านเลขที ่88 ม.4 ต.สคุรินิ อ.สุคริิน จ.นราธวิาส ซึง่ถกูสะเกด็ระเบดิทีบ่รเิวณ
ล�าตวัอาการไม่สาหสัมากนกั 2. นายมะซ ูหามะ อายุ 23 ปี อยูบ่้านเลขที ่12/4 ม.5 ต.สคุรินิ อ.สคุรินิ 
จ.นราธวิาส ซึง่ถกูสะเกด็ระเบดิที่บรเิวณขาทัง้ 2 ขาอาการสาหสั 3. นางแมะหม๊ะ หามะ อายุ 55 ปี อยู่
บ้านเดยีวกนั ถกูสะเก็ดระเบดิทีบ่รเิวณหน้าท้อง และขาหนบีอาการสาหสั ทัง้ 2 ราย ถกูส่งตวัรกัษาต่อ
ทีโ่รงพยาบาลสไุหงโกลก ส่วนเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้เจ้าหน้าทีเ่ชือ่ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ร้ายของกลุม่
ก่อความไม่สงบ

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน

41 26 
มิ.ย.

2556

ที ่จ.ยะลา พ.ต.อ.ธนสทิธิ ์มทัยาท ผกก.สภ.ล�าใหม่ อ.เมืองยะลา ไปตรวจสอบเหตรุะเบดิบนถนนใน
หมูบ่้าน ม.5 ต.พร่อน เมือ่ไปถงึทีเ่กดิเหตทุราบว่าผูไ้ด้รบับาดเจบ็ถกูน�าตวัส่ง รพ.ยะลาทราบชือ่คอื  
พลทหารอภเิดช รินฤทธิ ์อาย ุ21 ปี และ ส.อ.อนรุกัษ์ ปัญญาเลน อาย ุ33 ปี ทัง้สองนายสงักัดร้อย ม.3 
ฉก.ยะลา 16 ส่วนในทีเ่กิดเหตพุบหลมุทีเ่กิดจากแรงระเบดิกว้างประมาณ 2 ฟตุ เศษกล่องเหลก็  
เศษสะเกด็ระเบดิเป็นเหลก็เส้นตดัขนาด 1 ซม. รวมทั้งเศษแผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส์กระจัดกระจาย 

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

2 คน
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จากการสอบสวนทราบว่าขณะเจ้าหน้าทีท่หารชดุดงักล่าว จ�านวน 8 นาย ซึง่ปฏบิตัหิน้าที ่รปภ.คร ูโรงเรียน
บ้านตาสา เดินเท้าดูแลความปลอดภยัเส้นทาง ซึ่งเป็นทางเข้าไปยงัโรงเรยีน เมือ่มาถงึจดุเกดิเหต ุคนร้าย
ซึง่น�าระเบดิมาซกุเอาไว้ก่อนหน้านี ้ ได้จดุชนวนระเบดิขึน้ทนัท ีเป็นเหตใุห้ทหารได้รับบาดเจบ็อกีรายที่ 
จ.ปัตตาน ีพ.ต.อ.โกวทิย์รตันโชต ิผกก.สภ.ทุง่ยางแดง ไปตรวจสอบ เหตรุะเบดิบนสะพานปาก ูม.5 ต.ปา
กู อ.ทุ่งยางแดง พบหลมุระเบดิกว้าง 40 ซม. ลกึ 10 ซม. และรถปิกอพัมติซูบชิ ิกนักระสนุ สขีาว ทะเบยีน 
บจ8741 ยะลา สภาพรถพรนุทัง้คนั ล้อยางแตกทัง้ 4 ล้อ รวมทัง้รถ จยย.ของชาวบ้านเสยีหายเล็กน้อย 
นอกจากนัน้ยงัมรีถบรรทกุ สสี้ม ทะเบยีนราชการ 1678 และรถบรรทกุขนาดใหญ่ สสี้มบรรทกุรถแบ๊ก
โฮ ทะเบยีน 1547 ซึง่เป็นรถของหน่วยพฒันาเคลือ่นที ่ที ่44 โดยแรงระเบดิ ท�าให้กระจกรถแบ๊กโฮแตก
ส่วนผูบ้าดเจบ็ทัง้หมด ได้ล�าเลยีงส่งโรงพยาบาลแล้ว ประกอบด้วย จ.อ.ชาญณรงค์ พรหมชยั อายุ 23 ปี  
ถกูสเกด็ระเบดิที่ศรีษะและล�าตวัอาการสาหสั และเสยีชวีติระหว่างน�าส่งรพ.ศนูย์ยะลา 
ส่วนผูบ้าดเจบ็ ประกอบด้วย ร.ต.รชัฎาบดนิทร์ ชาญวิทยาณฐั อาย ุ25 ปี จ.อ.หญิง รุซณี กามะ อายุ 25 ปี  
ส.อ.ซนัน ียโูซ๊ะ อาย ุ30 ปี นอกจากนี ้มชีาวบ้านถูกลกูหลง บาดเจ็บ 3 คน คอื นางซาลอืมา ยาพา อายุ 
57 ปี ด.ญ.อาดณิา หลหีวงั อาย ุ5 ขวบ และ ด.ญ.ณฐัธิซาร์ คณานพ อายุ 5 ขวบ จากการสอบสวนทราบ
ว่า เจ้าหน้าทีท่หารทีเ่สยีชวีติและบาดเจ็บดงักล่าว เป็นทหารหน่วยพัฒนาเคลือ่นที ่ที ่44 กลบัจากงาน
พฒันาพืน้ที่ฟาร์มตวัอย่างใน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น เพือ่กลบัเข้าฐานที ่อ.ทุง่ยางแดง ระหว่างทางถูกคนร้าย
ลอบวางระเบดิ ท�าให้ชาวบ้านทีส่ัญจรผ่านไป-มา บาดเจ็บไปด้วย.
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เมือ่เวลาประมาณ 16.30 น. เหตยุงิกนับนถนนภายในหมูบ่้านปากาลอืสง ม.6 ต.ตยุง จงึน�าก�าลงัเข้า
ตรวจสอบทีเ่กดิเหต ุพบเพยีงรถจกัรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุน่ชาล ีล้มอยู่ในป่าข้างทาง ส่วนผูบ้าดเจบ็
ถกูน�าส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าแล้ว ทราบชือ่คอื นางฟาตเีมาะ เจะรอฮะ อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 
115/3 ม.6 ต.ตยุง อ.หนองจกิ ถูกยิงด้วยอาวธุปืนสั้นขนาด .38 เข้าทีแ่ก้มด้านซ้าย หวัไหล่ขวา  
ราวนมขวา บรเิวณแขน และขา อาการสาหสั แพทย์จงึส่งตวัไปรกัษาต่อยงัโรงพยาบาลปัตตาน ีจากการ
สอบสวนทราบว่า เหตเุกดิขณะทีน่างฟาตเีมาะ ขบัขีร่ถจกัรยานยนต์ยีห่้อฮอนด้า รุน่ชาลี สฟี้า หมายเลข
ทะเบยีน 554 ยะลา กลบัมาจากท�าธรุะในหมูบ่้านเพือ่มุง่หน้ากลับบ้าน ระหว่างทางก่อนถึงบ้านซึง่ห่าง
จากฐานปฏิบัตกิาร ร้อย ร.2513 ฉก.ปัตตาน ี23 เพยีง 300 เมตร มคีนร้ายขบัรถตามมาประกบยงิ 
จนได้รบับาดเจบ็ดงักล่าว

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน

43 27 
มิ.ย.

2556

เมือ่เวลา 17.30 น. มเีหตยุงิกนัมีผูเ้สียชวีติและได้รับบาดเจ็บ ที่บ้านบดุ ีหมูท่ี ่8 ต.บดุี อ.เมอืงยะลา  
จงึรบีเดนิทางไปทีเ่กดิเหต ุพร้อมด้วย พ.ต.อ.พชรพล ณ นคร ผกก.ก�าลงัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ ทหาร ฉก.11 
อ.เมอืงยะลา และ ฝ่ายปกครอง อกีจ�านวนหนึง่ทีเ่กิดเหตอุยู่บนถนนสายบดุ-ีโกตาบาร ูเลยตลาดนดั
ประจ�าวนัพฤหสับด ีประมาณ 100 เมตร เจ้าหน้าทีพ่บศพนางซฮูยัน ีลงซา อายุ 25 ปี ราษฎรบ้านตอื
เงาะ หมูท่ี ่4 ต.กอตอตอืระ อ.รามนั จ.ยะลา ถูกกระสนุปืนไม่ทราบขนาดทีส่ขี้างขวา 1 นดักระสนุฝังใน 
นอนเสยีชวีติอยูบ่นพืน้ถนน ส่วนผูบ้าดเจ็บม ี2 คนชือ่ ด.ช.อาซอฟลอน ลาดฮีะ อาย ุ3 ปี ถูกกระสนุ
เจาะไหล่ซ้ายฝังในและ ด.ช.อาลนั ลาดฮีะ อาย ุ7 ปี ลกูผูต้ายมบีาดแผลรอยถลอก ถกูน�าส่ง โรงพยาบาล
ศนูย์ยะลาแล้ว ในทีเ่กิดเหตพุบ ด.ช.อานสั ลาดฮีะ อายุ 14 ปี ลกูชายอกีคนก�าลังร้องไห้คร�า่ครวญเป็น
ทีน่่าเวทนายิง่นกั ใกล้กนัมรีถ จยย.ยีห่้อฮอนด้าเวฟ125 I สีด�า ทะเบยีน ขจจ-865 ยะลา ล้มอยู่ ไม่พบ
หลกัฐานใดๆ 

ผูห้ญงิ 
เสยีชีวติ  

1 คน
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จากการสอบสวนในเบือ้งต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นางซฮูยัม ีผูต้ายได้ขบัขี ่จยย.เดนิทางไปรบัลกูชาย 
2 คนทีโ่รงเรยีนรงัสอีนสุรณ์ ในเขตเทศบาลนครยะลา โดยม ีด.ช.อานสั นัง่ซ้อนท้ายไปด้วย ขากลบั  
ขณะเลยตลาดนดับ้านบดุี (ตลาดนดัวันพฤหัส) ไปเลก็น้อย มพียานเหน็วยัรุน่คนร้าย 2 คน ขบัขี ่จยย.
ไม่ทราบยีห่้อและทะเบยีนแล่นตดิตามไป คนนัง่ท้ายได้ใช้อาวธุปืนจ่อยงินางซฮูยันตีดิต่อกนัหลายนดั 
กระสนุถกูนางซูฮยันทีีส่ขี้างซ้าย ส่วนกระสนุอกีนดัเจาะไหล่ซ้าย ด.ช.อาซอฟลอน ได้รับบาดเจบ็ และ 
จยย.เสยีหลกัล้มลง ด.ช.อาลนั ได้รบับาดเจ็บไปด้วย 

44 29 
มิ.ย.

2556

ผูส้ือ่ข่าวรายงานว่า เมือ่เวลาประมาณ 15.40 น. น.ส.คอรเียาะ สาเลง็ อาย ุ24 ปี เป็นครโูรงเรยีนตาดี
กาบ้านลีเซง็ ม.5 ต.จะกว๊ะ อ.รามนั จ.ยะลา ขับขี ่จกัรยานยนต์ออกจากบ้านพกับ้านจะกว๊ะ ม.1  
ต.จะกว๊ะ ไปโรงเรยีน ขณะมาถงึปากทางเข้าหมูบ่้านบ้านลเีซง็ มคีนร้ายวยัรุน่ 2 คน ขบัขี ่จยย.ไม่ทราบ
ยีห่้อและหมายเลขทะเบยีนแล่นตามหลงัมา ขณะขบัแซงคนร้ายทีน่ั่งซ้อนท้ายได้ใช้อาวธุปืนพกสั้น 
ไม่ทราบขนาดจ่อยงิกลางหลงั น.ส.คอรเียาะ ตดิต่อกนัหลายนดั เป็นเหตใุห้กระสนุเจาะล�าตวัจนเสยี
ชวีติ แล้วคนร้ายได้ขบัขี ่จยย.มุง่หน้าหลบหนไีปทางท้ายหมูบ่้านอย่างรวดเรว็

ผูห้ญงิ 
เสยีชีวติ  

1 คน

45 29 
มิ.ย.

2556

เวลา 17.45 น. คนร้าย 2 คนขีร่ถจักรยานยนต์ตามประกบยงิ น.ส.อรพรรณ ปลาชมุเทศ อายุ 18 ปี อยู่
บ้านเลขที ่45 ม.1 ต.ทุ่งคล้า อ.สายบรุ ีจ.ปัตตานี และ นายตันตกิร ปยุชมุพล อายุ 16 ปี อยูบ่้านเลขที่ 
21 ม.6 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตาน ีได้รับบาดเจบ็ขณะขีร่ถจักรยานยนต์เดนิทางกลบับ้าน โดยทัง้คู่
เป็นนกัเรยีนโรงเรยีนเบญจมราชทูศิปัตตาน ีอ.เมอืง จ.ปัตตาน ีเหตเุกิดบนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 
42 ท้องทีบ่้านตอหลงั ม.1 ต.ตอหลงั อ.ยะหริง่ จ.ปัตตานี

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน
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46 30 
มิ.ย.

2556

เมือ่เวลา 18.30 น. ขณะที ่นางศรีพรรณ วลิาศไพสทิธิ ์อาย ุ54 ปี เจ้าของร้านช�าเลขที ่128 ม.1  
ต.กายบูอเกาะ อ.รามนั จ.ยะลา ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณสามแยกปากทางเข้า ต.บาลอ ก�าลงัขายของอยู่ภายในร้าน  
มคีนร้ายเป็นชายวยัรุน่ 2 คนขีร่ถจกัรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบยีนมาจอดด้านหน้า จาก
นัน้คนทีน่ัง่ซ้อนท้ายได้เดนิเข้าไปในร้านท�าทขีอซือ้สินค้า เมือ่นางศรีพรรณเผลอ คนร้ายได้ชกัอาวธุปืน
พกสัน้ไม่ทราบขนาดออกมาจ่อยงิใส่ จนนางศรพีรรณล้มลง จังหวะนั้นคนร้ายเตรยีมยิงซ�า้ แต่มีเสียงชาว
บ้านเอะอะโวยวาย ท�าให้คนร้ายตัดสนิใจวิง่กลบัไปขึ้นรถจกัรยานยนต์ทีเ่พื่อนตดิเครือ่งรถอยู่แล้วขีห่ลบ
หนไีป จากนัน้คนร้ายอกีกลุ่มหนึง่ได้โปรยตะปเูรอืใบเพื่อสกัดกั้นการตดิตามของเจ้าหน้าที่ 

ผูห้ญงิ  
บาดเจบ็  

1 คน

47 14 
ก.ค.

2556

เมือ่เวลา 20.30 น. คนร้ายไม่ทราบจ�านวน ขบัรถยนต์เก๋ง ไม่ทราบยีห่้อและหมายเลขทะเบยีน เป็น
พาหนะ ใช้อาวธุปืนไม่ทราบชนดิและขนาด ประกบยงิ ราษฎร ได้รบับาดเจ็บ จ�านวน 2 ราย น�าส่ง รพ.ตากใบ 
ทราบชือ่ 1. นายอสิมะแอ บาเหะ อาย ุ35 ปี 2. นางมารยีะ หะมะ อายุ 51 ปี สถานทีเ่กิดเหต ุ: ถนน
หมายเลข 4057 บ้านกวาลอมาแด (บ้านย่อยบ้านปโูปะ) ม.4 ต.มโูน๊ะ อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ผูห้ญงิ  
บาดเจบ็  

1 คน

48 21 
ก.ค.

2556

เวลา 15.10 น. คนร้ายไม่ทราบจ�านวน ใช้อาวุธปืนพกขนาด 9 มม.จ่อยิง นายทรงชยั พรหมจนัทร์ และ 
นางนติยา พรหมจนัทร์ สองสามภีรรยา อยูบ่้านเลขที ่209 บ้านเจาะเกาะ ม.1 ต.บกูิต อ.เจาะไอร้อง 
จ.นราธวิาส เสยีชวีติคาที ่เหตเุกิดบนถนนในหมูบ่้านฮลูปูาเร๊ะ ม.1 ต.ตนัหยงมสั อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
หลงัเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้น�าก�าลงัรุดไปตรวจสอบและสอบสวนจนทราบ
ว่า ขณะที ่นายทรงชยั ก�าลงัขีร่ถจกัรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า สเีทา-แดง หมายเลขทะเบยีน ขธฉ 499 
นราธวิาส มุ่งหน้ากลบับ้าน โดยมีภรรยานัง่ซ้อนท้ายมาด้วย หลงัจากเสร็จจากการน�าผกัไปขายทีต่ลาดนัน้  
เมือ่ถงึจดุเกิดเหตมุคีนร้ายไม่ทราบจ�านวนดกัซุ่มอยู่ข้างทาง และวิง่ออกมาขวางรถไว้ จากนัน้ได้ใช้อาวธุ
ปืนพกขนาด 9 มม. จ่อยงิทัง้คูจ่นเสยีชวีิต โดยศพของสองสามภีรรยาอยู่ในสภาพคล้ายร้องขอชีวติ 
ก่อนตาย หลงัก่อเหตคุนร้ายยงัได้ชิงรถจักรยานยนต์ของผูเ้สยีชวีติหลบหนไีปด้วย

ผูห้ญงิ 
เสยีชีวติ  

1 คน
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49 23 
ก.ค.

2556

เมือ่เวลา 13.10 น. มเีหตทุีค่นถกูยิงเสยีชวีติ 2 ราย บนถนนสายตากใบ-สไุหงโก-ลก ช่วงบรเิวณบ้าน
โคกมอืบา .5 ต.โฆษติ ทีเ่กดิเหตพุบภาพน่าอเนจอนาถ ผูเ้สยีชวีติเป็นสามภีรรยา นอนคว�า่หน้าจมกอง
เลอืดในสภาพกอดก่ายกันอยูบ่นถนน ทราบชือ่ นายช่วย เดมิหมวก อาย ุ52 ปี อยูบ่้านเลขที ่64/4 
ถ.รกัษ์ชนะอุทศิ ต.สไุหงโก-ลก อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส มบีาดแผลถูกยิงด้วยอาวธุปืนขนาด 11 มม. 
ทีศ่รีษะ และล�าตวั ส่วน น.ส.ประภา สงวนพันธุ์ อาย ุ43 ปี ภรรยา ถูกยิงด้วยปืนขนาดเดยีวกนัทีบ่รเิวณ
แผ่นหลงัและล�าตวั โดยม ีด.ช.ปีใหม่ เดมิหมวก อาย ุ4 ขวบ บตุรชายของผูเ้สยีชวีติ นัง่ร้องไห้ สอบสวน
ทราบว่า ก่อนเกดิเหต ุนายช่วย ได้ขีร่ถ จยย.ออกจากบ้านพัก มภีรรยานัง่ซ้อนท้าย โดยให้บตุรชายนัง่
ตรงกลาง จะเดนิทางไปท�าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอร์ต ที ่อ.ตากใบ เมือ่มาถึงจดุเกิดเหต ุมคีนร้าย 
2 คน ขีร่ถ จยย.ตามหลงัมา ก่อนเรยีกนายช่วยให้จอดรถ ท�าทสีอบถามเส้นทาง เมือ่สบโอกาสคนร้าย
ได้ชกัอาวธุปืนออกมาจ่อยงิสองสามภีรรยาทีน่ัง่คร่อมรถ จยย.จนล้มฟุบเสียชวีติในสภาพกอดก่ายกัน 
จากนัน้หนึง่ในคนร้ายได้เดนิลงมาเกบ็ปลอกกระสนุ และขีร่ถ จยย. ฮอนด้าเวฟ สดี�าแดง ทะเบยีน ขฉน-
86 นราธวิาส ของผูต้ายหลบหนมีุ่งหน้าไปทาง สภ.มโูนะ อ.สไุหงโก-ลก ต่อมาเจ้าหน้าทีไ่ด้วทิยสุกัดจับ
แต่กไ็ร้วีแ่วว 

ผูห้ญงิ 
เสยีชีวติ  

1 คน

50 24 
ก.ค.

2556

เมือ่เวลา 09.07 น. มเีหตคุนร้ายลอบวางระเบดิรถสายตรวจ รอง สวป.สภ.จะแนะ และรถข้าราชการ
ครโูรงเรยีนพทิกัษ์วทิยากูมงุ บรเิวณถนนหน้าโรงพยาบาลจะแนะ ม.1 ต.จะแนะ อ.จะแนะ มผีูเ้สยีชวีติ
และได้รับบาดเจบ็หลายราย ที่เกิดเหตพุบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแนะก�าลงัช่วยเหลอืครทูีเ่สยีชวีติและ
ได้รบับาดเจบ็ออกจากรถยนต์ยีห่้อไดฮตัซุ สขีาว ทะเบยีน ศข1988 กทม. ทีต่กอยูใ่นคนู�า้ข้างทาง ห่าง
จากจดุระเบดิประมาณ 100 เมตร ซึง่อยูใ่นสภาพถูกอนุภาพระเบดิจนกระจกและประตูด้านซ้ายมอืได้
รับความเสียหายเป็นรูพรุน ทราบชือ่ผูเ้สยีชวีติคอื 1. นางนายหีะ ยีระ อาย ุ38 ปี ซึ่งเป็นพนกังานราชการ 

ผูห้ญิงเสยีชีวติ 
2 คน
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2. นางนรุยาฮานอาแว อาย ุ44 ปี ครูผูช้่วย ส่วนผูไ้ด้รับบาดเจ็บคือ นายอภชิาตเิบญจฬุามาศ อายุ 33 ปี  
คร ูคศ.1 ห่างไปประมาณ 50 เมตร พบรถยนต์สายตรวจป้องกันและปราบปราม สภ.จะแนะ ยีห่้ออซีซูุ 
ทะเบยีนตราโล่ 93176 ซึง่จอดอยูห่น้าร้านค้า ถกูอนภุาพระเบดิที่บรเิวณประตดู้านซ้ายได้รบัความเสยี
หาย มีร่องรอยถกูสะเกด็ระเบดิเป็นรพูรนุส่วนทีบ่ริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลห่างจากรถต�ารวจประมาณ 
50 เมตร เจ้าหน้าทีพ่บหลมุระเบดิลกึ 2 ฟตุ กว้าง 4 ฟตุ และมเีศษซากชิน้ส่วนระเบดิแสวงเครือ่งที่
ประกอบใส่ในกล่องเหลก็หนกั 12 กโิลกรมั จดุชนวนด้วยโทรศัพท์มอืถอืตกกระจ่ายเกลือ่นพืน้ถนน
และพงหญ้ารมิทาง ยงัพบกองเลอืดจ�านวนหนึง่ เจ้าหน้าทีจ่ึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลกัฐานส่วนเจ้าหน้าที่
ต�ารวจที่ได้รับบาดเจบ็ 2 นาย ได้ถกูน�าส่งรกัษาที ่รพ.จะแนะ ทราบชือ่คอื ส.ต.อ.ทวีศกัดิ ์ โยฆะวฒัน์ 
ผบ.หมู ่นปพ.สภ.จะแนะ ถูกสะเก็ดระเบดิทีข่าซ้าย และ ส.ต.ต.รัชพล รกัษ์สตัย์ ผบ.หมู ่นปพ.สภ.จะแนะ 
ถกูสะเกด็ระเบดิทีบ่รเิวณขาซ้ายเช่นกันจากการสอบสวน ร.ต.ท.พงษ์พันธุ์ กะพันธ์เขยีว รอง สวป.สภ. 
จะแนะ ปฏิบตัหิน้าที ่หวัหน้าชดุลาดตระเวนตรวจสอบเส้นทางให้กบัคณะคร ูทราบว่า ก่อนเกดิเหตุ 
ได้น�าก�าลงัรวม 7 นาย ขีแ่ละซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 2 คนั 4 นาย และนัง่รถยนต์สายตรวจ 3 นาย 
ก�าลงัปฏิบตัหิน้าที ่รปภ.ครโูรงเรยีนพทิกัษ์วทิยากมูงุถงึทีเ่กดิเหตไุด้มคีนร้ายไม่ทราบจ�านวนทีแ่ฝงตวัอยู่
ในป่ารกทบึริมทางใช้โทรศพัท์มอืถอืจดุชนวนระเบดิ ทีล่อบน�าไปวางไว้ในพงหญ้ารกทบึรมิถนนหน้า 
รพ.จะแนะ จนเกดิระเบดิขึน้ในขณะทีร่ถยนต์สายตรวจและรถยนต์เก๋งของคร ู3 คน ขบัผ่านมา ท�าให้
ถกูสะเกด็ระเบดิต่างพากนัเหยยีบคันเร่งหลบหนดี้วยความตกใจ นายอภชิาตเิบญจฬุามาศ ซึง่เป็นคน
ขบัรถเก๋งให้ครอูีก 2 คนนัง่เกดิเสยีหลกัเฉีย่วรถยนต์สายตรวจและเสยีหลกัไปตกในคนู�า้รมิถนน จนเสยี
ชวีติและได้รบับาดเจบ็
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52 2 
ส.ค.

2556

คนร้ายได้ลอบวางระเบดิเพลงิร้านเสาวดี ซึง่เปิดเป็นร้านจ�าหน่ายรองเท้า ชดุนกัเรยีน เลขที ่174/15-16 
โดยต้นเพลงิมาจากด้านหน้าร้านและเกิดประกายไฟอย่างรุนแรง เนือ่งจากภายในร้านเป็นเชือ้เพลงิอย่างดี  
ขณะเกดิเหต ุนายทศ พรหมนมิติ เจ้าของร้านนอนพักชัน้ 2 อยูก่ับครอบครวัรวม 3 คน ได้ปีนหลงัคา
หน้าร้านเพือ่หนไีฟ แต่ปรากฏว่าหลังคาเกิดพังลงมาท�าให้ได้รับบาดเจบ็ ทัง้ 3 คน คือ นายทศ นางเสาวดี  
และ น.ส.เบญญาภา พรหมนมิติ อายุ 15 ปี ลกูสาว ถูกพลเมอืงดนี�าส่งโรงพยาบาลโคกโพธิ์ นอกจากนี้ 
เพลงิยังได้ลามไปติดสหกรณ์ออมทรพัย์อสิลามปัตตาน ีสาขาโคกโพธิ ์เลขที ่174/3 ท�าให้รถจกัรยานยนต์
ถกูเผาเสยีหาย 2 คนัและไฟยงัได้ลามไปตดิบ้านเลขที ่174/17 ได้รบัความเสยีหายด้านหน้า

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน

53 3 
ส.ค.

2556

เวลา 12.30 น. มีรายงานว่าคนร้ายไม่ทราบจ�านวนใช้อาวธุปืนไม่ทราบชนดิและขนาดยิง นายอรรณพ  
ปเูต๊ะ อาย ุ40 ปี อยูบ่้านเลขที ่299/3 ม.9 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส และ น.ส.รัตนา ว่องไว อายุ 35 ปี  
อยู่บ้านเลขที ่302 ม.9 ต.แว้ง ได้รับบาดเจ็บทัง้สองคน เบือ้งต้นเจ้าหน้าทีก่�าลงัตรวจสอบสาเหตแุละ
พฤตกิารณ์ของคนร้าย

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน

54 5 
ส.ค.

2556

เมือ่เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.จรีสิทธิ ์ลอแม รอง ผกก.สส.สภ.มายอ จ.ปัตตาน ีได้รับแจ้งมเีหตคุนร้ายขว้าง
ระเบิดใส่ร้านอาหาร ชือ่ป่าไร เลขที ่80 ม.1 ต.มายอ ตรงข้ามทีว่่าการอ�าเภอมายอ จงึรบีน�าก�าลงัไปทีเ่กดิเหตุ  
พร้อมประสานชดุเกบ็กู้วตัถรุะเบดิพร้อมรายงานให้ พล.ต.ต.เอกภพ ประสิทธิว์ฒันชยั ผบก.ภ.จ.ปัตตานี 
น�าก�าลงัไปทีเ่กดิเหต ุไปถงึเจ้าหน้าทีพ่บว่าจุดเกดิเหตเุป็นบ้านไม้ 2 ชัน้ตดิกนั 2 ห้อง พบว่าภายในร้าน
ถกูแรงระเบดิได้รับความเสียหาย และมกีองเลอืดจ�านวนมาก ส่วนคนเจบ็ถกูน�าส่งโรงพยาบาลมายอ 
ทราบชือ่ นายเจรญิ ค�าประเสรฐิ อาย ุ61 ปี เจ้าของร้านถกูสะเกด็ระเบดิอาการสาหสั นางขวญักมล  
สทิธเิชนทร์ อาย ุ54 ปี ผอ.โรงเรยีนบ้านบดูล นายสวุทิย์ โรจน์สวุรรณ อาย ุ52 ปี ผอ.โรงเรยีนบ้านถนน

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน
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เดก็และผ
ูห้ญ

งิจงัหวดัชำยแดนใต้ ปี 2556

ล�ำดบั
ที่

วนัที่ เหตุกำรณ์
ผลกระทบ 
ต่อผูห้ญงิ

นายสนุทร ศรสีมปอง อาย ุ43 ปี ครโูรงเรยีนบ้านถนน และ นายอนน ไชยบรุาช อาย ุ50 ปี พนกังาน 
ดบัเพลงิเทศบาลต�าบลมายอ ทัง้ 5 ถูกสะเก็ดระเบดิตามล�าตวั ในทีเ่กิดเหตพุบชิน้ส่วนระเบดิกระจาย
ไปทัว่บรเิวณ จงึเกบ็ไว้เป็นหลกัฐาน สอบสวนก่อนเกิดเหตทุราบว่า ขณะทีผู่้ได้รบับาดเจ็บทั้ง 5 ราย อยู่
ภายในร้าน ปรากฏว่า มคีนร้าย 4 คน ใช้รถจักรยานยนต์ 2 คนั ขบัมาจอดไว้ โดยคนร้ายทีซ่้อนท้ายสวมใส่ 
ชดุแต่งกายหญงิมสุลมิสีด�า ได้ขว้างระเบดิใส่เข้าไปในร้านจนเกดิระเบดิขึน้เสยีงดงัสนัน่ ก่อนจะเร่งเครือ่ง
หลบหนไีป

55 11 
ส.ค.

2556

คนร้ายวางระเบดิปั๊มแก๊สกลางเมอืงนราธิวาสเมือ่ตอนตสีอง บ้านเสยีหายนบัสบิหลงัเจบ็ 3 คน เมือ่
เวลา 02.00 น. วนัที ่ร.ต.ต.นริตัน์ ชสูขุ ร้อยเวร สภ.เมอืงนราธิวาสรบัแจ้งมเีหตรุะเบดิขึน้จ�านวน 3 ลกู
ซ้อน และเกิดไฟลกุไหม้ที ่หจก.นราปิโตรเลีย่ม ซึง่เป็นปั๊มจ�าหน่ายแก๊สแอลพจี ีตัง้อยู่รมิถนนเพชรเกษม
สายปัตตาน-ีนราธวิาสเลขที ่148/3 ม.8 ต.ล�าภ ูอ.เมอืงนราธิวาสซึง่มนีายวรวธุ พรหมเพชร อายุ 39 ปี  
เป็นกรรมการผูจ้ดัการ พบบ้านเรอืนของชาวบ้านทีป่ลกูอยูฝ่ั่งตรงข้าม ถกูแรงระเบดิได้รบัความเสยีหาย
อกีจ�านวน 10 หลงั กระจกหน้าต่าง ประตูบ้าน และหลงัคาบ้านแตกเสยีหาย มผีู้ได้รบับาดเจบ็ จ�านวน 
3 ราย ทราบชือ่ นางอารณุเีจ๊ะมะ อาย ุ33 ปี อยูบ่้านเลขที ่148/27 ม.10 ต.ล�าภ ูอ.เมอืงนราธิวาสซึง่
ถกูสะเกด็ระเบดิทีศ่รีษะขณะนอนอยูใ่นบ้านพกั, นางผอบ ด�าหนจูนัทร์ อาย ุ57 ปี อยูบ่้านเลขที ่148/20 
ม.10 ต.ล�าภู อ.เมอืงนราธิวาสถกูสะเกด็กระจกบาดทีข่า และ นางไพจิตร วงศ์ธรพิทกัษ์ อายุ 38 ปี  
อยูบ่้านเลขที ่148 ม.10 ต.ล�าภ ูอ.เมอืงนราธวิาสถูกเศษกระจกบาดทีบ่รเิวณขาเช่นกนั ญาตไิด้ส่งตวั
รกัษาที ่ รพ.นราธวิาสราชนครนิทร์ แล้วจากการสอบสวนในเบือ้งต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตมุคีนร้าย
ประมาณ 5-6 คน ได้บกุเข้าไปในปั๊ม และจบัตวั รปภ.มดัมอืมดัเท้า จากนัน้คนร้ายได้ท�าการเปิดวาว์ลที่
ถงับรรจแุก๊ส ขนาด 8 ตนั จนเกิดระเบดิขึน้ 3 ครัง้ซ้อน หลังจากนัน้ คนร้ายได้พากันหลบหนไีป เบือ้งต้น

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

3 คน
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56 11 
ส.ค.

2556

เมือ่เวลา 23.00 น. มคีนถกูยงิได้รบับาดเจ็บถูกส่งไปรกัษาตวัที ่รพ.โคกโพธิ์ ทราบชือ่ นางอแูมกลอืซง 
สะลาเมาะ อาย ุ32 ปี อยูบ่้านเลขที ่6/4 ม.6 ต.ท่าเรอื อ.โคกโพธิ์ ถูกยิงด้วยอาวธุปืนลกูซองยาวเข้า 
ล�าตวั แพทย์ได้ช่วยเหลอืปลอดภยั จากนัน้จงึไปตรวจสอบทีเ่กดิเหตบุรเิวณหน้าบ้านเลขที ่15/2 ม.1 
ต.บางโกระ พบเพยีงรอยเลือด สอบสวนพยานให้การว่า ขณะที ่นางอแูมกลอืซง ยืนคยุกับเพื่อนบ้าน 
ปรากฏว่ามคีนร้าย 2 คน ขีร่ถจกัรยานยนต์มาจอดแล้วใช้อาวุธปืนยิง 1 นัด ก่อนจะเร่งเครือ่งหลบหนไีป 
สาเหตคุาดว่าเป็นเรือ่งส่วนตัว ซึง่เจ้าหน้าทีจ่ะสบืสวนสอบสวนต่อไป

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน

57 24 
ส.ค.

2556

เวลา 18.00 น. มเีหตคุนถกูยงิเสยีชวีิต 2 ราย บนถนนช่วงบริเวณบ้านบอืแนปีแย ม.1 ต.ปะลกุาสาเมาะ  
อ.บาเจาะ จ.นราธวิาส จงึจดัก�าลงัเจ้าหน้าทีต่รวจสอบทีเ่กดิเหต ุในทีเ่กดิเหตพุบรถยนต์กระบะยีห่้อมติ
ซบูชิ ิรุ่นไทรทัน 4 ประตู สีด�า ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบยีน สภาพถกูยงิเป็นรพูรนุ ภายในรถพบผูเ้สยีชวีิตนอน
จมกองเลอืด 2 ราย ตรวจสอบทราบชือ่ นายอบัดลุเลาะ บนิมามะ อาย ุ33 ปี ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านฝ่ายรกัษา
สงบ บ้านกวูงิ และนางรอกเียาะ สะระโอ ภรรยา ถูกยิงเข้าทีศ่รีษะ และล�าตวัหลายนัด ทัง้ 2 คน อยูบ่้าน
เลขที ่57/2 บ.กูวิง ม.3 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตาน ีจากการสอบสวนเบือ้งต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ 
นายอบัดุลเลาะ ผูเ้ป็นสามไีด้ขบัขีร่ถยนต์กระบะคนัเกิดเหตอุอกจากบ้านพัก โดยมภีรรยานัง่ไปด้วย เพื่อ 
ไปท�าธรุะในพืน้ที่ ต.ปาลกุาสาเมาะ อ.บาเจาะ และขณะจอดรถยนต์เพือ่จะซือ้ของบรเิวณร้านขายของช�า 
ได้ถกูคนร้ายตามประกบ และใช้อาวธุปืนสงครามกราดยิงใส่ทัง้ 2 คน ขณะนัง่ในรถยนต์จนเสยีชวีติ 

ผูห้ญงิ 
เสยีชีวติ  

1 คน
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58 24 
ส.ค.

2556

เวลา 18.20 น. คนร้ายจุดชนวนระเบดิแสวงเครือ่งทีซ่กุไว้ในถังขยะบริเวณแยกโรงเรยีนบญุลาภนฤมติ
ร ถนนประชาววิฒัน์ ต.สไุหงโก-ลก อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อดกัสงัหารทหารกองร้อยทหารราบ
ที ่9021 (ร้อย ร.9021) จ�านวน 4 นาย ขณะขีร่ถจกัรยานยนต์ 2 คนักลบัฐาน หลงัเสรจ็ภารกิจตัง้ด่าน
ตรวจด่านสกดัในพืน้ที ่แรงระเบดิท�าให้มทีหารและชาวบ้านได้รบับาดเจบ็รวม 8 คน แยกเป็นทหาร  
4 นาย ได้แก่ ส.อ.พนิจิ คมสนัต์ พลทหารผจญ ธิวาลยั พลทหารสทิธิชยั ลาจนัทร์ พลทหารฉันฑต วลิยั
พรม นอกจากนัน้เป็นประชาชนอีก 4 ราย ได้แก่ นายซอลฮีนี สุหลง อาย ุ27 ปี อยู่บ้านเลขที ่47/2 ถนน
ชลทานเขต อ.สไุหงโก-ลก นายมะสกุร ีวาร ีอาย ุ27 ปี อยู่บ้านเลขที ่25/6 2 บ้านปโูยะ อ.สไุหงโก-ลก 
นายอนัวาร์ อาแซ อาย ุ19 ปี อยูบ่้านเลขที ่20 ซอย 21 ถนนประชาววิฒัน์ อ.สไุหงโก-ลก อาการสาหสั 
และ น.ส.ซ�าเซี๊ยะ อเูซง็ อยูบ่้านเลขที ่218/9 ถนนเจรญิเขต ต.สไุหงโก-ลก เบือ้งต้นสนันษิฐานว่าเป็น 
การกระท�าของกลุ่มก่อความไม่

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 ราย

59 28 
ส.ค. 

2556

12.46 น. คนร้ายยงิชาวบ้านทีจ่ะแนะ เจ็บ 3 ตร.เหตเุกดิในพื้นที ่ม.4 บ้านรอืเปาะ ต.ดซุงญอ อ.จะแนะ 
พบบรเิวณหน้าบ้านพกัเลขที ่147 ม.4 มปีลอกกระสนุปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. ตกอยูร่วม 5 ปลอก พร้อม
กองเลือดจ�านวนหนึง่ตกอยู ่ ส่วนผูบ้าดเจบ็รวม 3 ราย ถกูน�าส่งรกัษาที ่ร.พ.จะแนะ ไปก่อนหน้าแล้ว 
ทราบชื่อต่อมาคอื 1. นายมะหะแซ กาแวสเุดะ อาย ุ37 ปี อยูบ่้านเลขที ่103 ม.5 ต.ผดงุมาตร อ.จะแนะ 
2. นางซตีฮีายา ดาโอะ อาย ุ46 ปี อยู่บ้านเลขที ่147 ม.4 ต.ดซุงญอ อ.จะแนะ ซึง่เป็นเจ้าของบ้านพัก 
และ 3. นายมะวโูซ๊ะเจ๊ะยอ อายุ 20 ปี อยู่บ้านเลขที ่70 ม.4 ต.ดซุงญอ อ.จะแนะ ทัง้ 3 ราย ถูกกระสนุ
ปืนเข้าทีบ่รเิวณแขนและขา จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตขุณะทีท่ัง้ 3 คน ก�าลงันัง่และยนือยู่
หน้าบ้านพกั ได้มคีนร้ายจ�านวน 1 คน เดนิออกมาจากป่ารกทบึข้างทาง ก่อนใช้อาวธุปืนยิงเข้าใส่กลุม่
ชาวบ้านได้รบับาดเจบ็ ก่อนทีจ่ะรบีวิง่หนเีข้าป่า ส่วนสาเหต ุเจ้าหน้าทีต่ัง้ไว้ 2 ประเดน็ คอื เรือ่งส่วนตวั
และสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ที่

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 ราย
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60 10 
ก.ย.

2556

เวลา 16.50 น. ขณะที ่อาสาสมคัรทหารพราน (อส.ทพ.) มฮูมัมดัอาเลสยะโก๊ะ อายุ 40 ปี สงักดักอง
ร้อยทหารพรานที ่4609 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที ่46 อยูบ่้านเลขที ่20/17 ม.3 ต.บองอ 
อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ก�าลงัขบัรถกระบะยีห่้อมติซบูชิ ิรุน่ไทรทนั สขีาว หมายเลขทะเบยีน กง1711 
นราธวิาส ออกจากบ้านเพือ่ไปท�าธรุะ โดยใช้เส้นทางผ่านตลาดนดัสามแยกยะหอ บ้านลาแป ม.2 ต.บองอ  
อ.ระแงะนัน้ ปรากฏว่าระหว่างทางได้ถกูคนร้าย 4 คนมีรถจักรยานยนต์ 2 คนัเป็นพาหนะ ขี่ตามประกบ
และใช้อาวธุปืนพกขนาด 11 มม. และ 9 มม. ยงิใส่ ท�าให้ อส.ทพ.มฮูมัมดัอาเลส เสียชวีติคารถ นอกจากนัน้  
กระสนุยงัไปถูก นางซีตอีายา สาเม๊าะบือตา สารวตัรก�านนั ต.บองอ ไดร้ับบาดเจ็บเลก็น้อยดว้ย  
เบือ้งต้นต�ารวจยงัไม่สรปุสาเหตกุารสังหาร แต่ให้น�า้หนกัไปทีก่ารสร้างสถานการณ์ความไม่สงบ

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 ราย

61 18 
ก.ย.

2556

พ.ต.อ.ยคุล ประสาทนานนท์ ผกก.สภ.หนองจกิ จ.ปัตตาน ีรับแจ้งเกดิเหตุยงิกนั บนถนนสายบ้านคลอง
ขดุ-สายหมอ ม.6 บ้านสายหมอ ต.บางเขา อ.หนองจกิ จ.ปัตตาน ีจึงรดุไปทีเ่กิดเหต ุพร้อมก�าลงัต�ารวจ 
ทหาร และต�ารวจพสิจูน์หลกัฐานปัตตาน ีพบรถจกัรยานยนต์ ฮอนด้าคลกิ สดี�า ทะเบยีน ขคง317 
นราธวิาส ล้มอยูข่้างถนน มผีูเ้สยีชีวติ 1 รายทราบชือ่ว่าคอื นายสามะแอ สามะแอ อาย ุ58 ปี อยู่บ้าน
เลขที ่71 ม.4 ต.ท่าก�าช�า อ.หนองจกิ จ.ปัตตาน ีมบีาดแผลถูกยงิด้วยอาวธุปืนขนาด 9 มม. และ 11 มม.  
เข้าทีศ่รีษะและล�าตวัหลายนดั ส่วนอกี 1 ราย บาดเจบ็สาหสั ทราบชือ่ว่า นางแม๊ะเต๊ะ หมดั อายุ 50 ปี 
ภรรยา ซึง่มบีาดแผลถกูยงิด้วยอาวธุปืนขนาดเดยีวกนั เข้าทีล่�าตวั ถกูน�าตวัส่งโรงพยาบาลหนองจกิ  
ก่อนจะเสยีชวีติในเวลาต่อมา ยงัพบปลอกกระสนุปืนชนดิ 9 มม. และ 11 มม. รวม 4 ปลอก ตกอยูด่้วย  
จากการสอบสวนทราบว่า ผูเ้สยีชีวติทัง้สองเป็นสามภีรรยากัน ก่อนเกิดเหตทุัง้สองเพิ่งกลบัมาจาก 
ซือ้อาหารในตัวเมอืง โดยนายสามะแอ เป็นคนขบั และนางลเีมาะ นัง่ซ้อนท้าย เมือ่ถึงทีเ่กดิเหตไุด้มี
คนร้าย 2 ราย ขี่รถจกัรยานยนต์ตามประกบ ก่อนทีค่นซ้อนท้ายจะใช้อาวุธปืนกระหน�า่ยิงจนเสยีชวีติ

ผูห้ญงิ 
เสยีชวีติ 1 คน
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62 24 
ก.ย.

2556

เวลา 7.40 น. คนร้ายลอบวางระเบดิชดุรักษาความปลอดภยัครบูนถนนสาย 4070 บ้านอาเสน็ ม.6 
ต.ยะหา จ.ยะลา ท�าให้ต�ารวจบาดเจบ็ 1 ราย คอื ส.ต.ต.เกียรตศิกัดิ ์ผลผิล ประชาชนโดนลกูหลงได้รบั
บาดเจบ็ 2 ราย คือนางแวเยาะห์ สาและ อาย ุ50 ปี และนายซามดูิง มูซอ 

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 ราย

63 27 
ก.ย.

2556

เวลา 8.45 น. คนร้ายยงินางจารวีรรณ ศรีสมร อายุ 30 ปี ได้รับบาดเจบ็ เหตเุกิดทีบ่้านฮลู ูหมูท่ี ่3  
ต.กาลซิา อ.ระแงะ จ.นราธวิาส

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 ราย

64 9 
ต.ค.

2556

เมือ่เวลา 02.00 น. ของวนันี ้(9 ต.ค.) พ.ต.อ.จรีเศรษฐ ดาวเงนิตระกลู ผกก.สภ.สายบรุ ีจ.ปัตตาน ี 
ได้รบัแจ้งเกดิเหตคุนร้ายซุม่โจมตฐีานปฏิบตักิารทหารพรานที ่4206 ตัง้อยู่บริเวณบ้านพักครูโรงเรียน
บ้านเจาะกอืแย ม.3 ต.ตะบิง้ จนเกดิการปะทะกนัเสียงดังสนัน่ จากนัน้คนร้ายอกีกลุม่ได้ขบัรถกระเช้า
บรรทกุน�า้ ซึง่ได้ปล้นมาจาก อบ ต.กะดนุง ช่วงทีเ่กิดเหตปุะทะได้ขบัมาจอดด้านข้างบ้านพักคร ูห่างจาก
ฐานทหารประมาณ 5 เมตร จากนัน้คนร้ายได้ฉดีน�า้มนัใส่ตวับ้านพกัครแูล้วขว้างระเบดิเพลิงใส่จนไฟลกุไหม้ 
เสยีหายทัง้หลงั จ�านวน 3 หลงั โชคดีทีไ่ม่มีครูอาศัยอยู่ จากนัน้คนร้ายได้กระจายก�าลงักนัหลบหนไีป 
โดยทีค่นร้ายได้น�ารถกระเช้าทีป่ล้นมาไปเผาทิง้ไว้บนถนนสายปัตตาน-ีนราธิวาส ม.3 ต.ตะบิง้ หลงัเกดิ
เหตพุบว่ามเีจ้าหน้าทีท่หารได้รบับาดเจบ็ 1 นาย ทราบชือ่ ส.อ.ถวลิ บตุรจีน ถูกยิงเข้ากลางหลงัอาการ
สาหสั ถกูน�าส่งโรงพยาบาลปัตตาน ีและมคีรนูอนเสยีชวีติในบ้านพกัจากถูกลกูหลง 1 ราย ทราบชือ่นาง
แวนะ มนูอ อายุ 55 ปี ครูสอนชัน้อนบุาลโรงเรียนบ้านเจาะกอืแย ถูกยงิด้วยอาวธุปืนสงครามเข้าทีศ่รีษะ 

ผูห้ญงิ 
เสยีชีวติ  

1 คน

65 24 
ต.ค.

2556

เมือ่เวลา 17.30 น. ยงิกนัภายในตลาดนดัปาลสั ม.5 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตาน ีพบว่าทีเ่กิดเหตเุป็น
บ้าน 2 ชัน้ครึง่ปนูครึง่ไม้ เลขที ่114/2 ตดิกนัหลายห้อง โดยหน้าร้านเปิดเป็นร้านขายผกั ส่วนภายใน
ร้านขายสนิค้าทัว่ไป ตรวจสอบพบเพยีงกองเลอืดจ�านวนมาก ส่วนผูไ้ด้รบับาดเจ็บถูกน�าส่งโรงพยาบาล
มายอ ทราบชือ่ น.ส.สายใจ ศรสีวุรรณ อายุ 45 ปี อยูบ่้านเลขที ่34 ม.4 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน
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มบีาดแผลถกูยงิด้วยอาวธุปืนไม่ทราบชนดิเข้าแก้มซ้ายทะลขุวา อาการสาหสั แพทย์ได้ท�าการรกัษาเบือ้ง
ต้น ก่อนส่งต่อไปยงัโรงพยาบาลปัตตาน ีสอบสวนทราบว่า ขณะที ่น.ส.สายใจ ก�าลงัยนืขายผกัอยูห่น้า
ร้านกับลกูน้องอีกหลายคน ระหว่างนัน้มคีนร้าย 2 คน ขับขีร่ถจักรยานยนต์มาจอดห่างจากร้านประมาณ 
5 เมตร 1 ในคนร้ายเดินเข้ามาท�าทขีอซือ้ผกั เมือ่ น.ส.สายใจ เผลอคนร้ายจึงชกัอาวธุปืนจ่อยงิทนัท ี1 
นดัต่อหน้าลกูน้อง และประชาชนจ�านวนมาก หลงัก่อเหตจุงึได้วิง่ขึน้รถจกัรยานยนต์หลบหนไีป เจ้า
หน้าทีไ่ด้กระจายก�าลงัไล่ตดิตามพร้อมตรวจสอบภาพวงจรปิดทกุจดุ คาดน่าจะเป็นกลุม่แนวร่วมในพืน้ที่
สร้างสถานการณ์ เนือ่งจาก น.ส.สายใจ เป็นแม่ค้าไทยพุทธเพียงคนเดยีวทีย่งัเปิดร้านอยู่ในตลาดแห่งนี้

66 30 
ต.ค.

2556

เมือ่เวลา 09.30 น. เหต ุยงิกนัตาย และมผีูบ้าดเจบ็ ริมถนนสาย 4157 บริเวณสวนปาลม์ ม.4 บ้านป่าพ้อ  
ต.บ้านกลาง น�าก�าลงัไปตรวจสอบทีเ่กิดเหต ุพร้อมต�ารวจพิสจูน์หลกัฐาน และชดุเก็บกู้วตัถุระเบดิ  
พบผูเ้สยีชวีตินอนจมกองเลอืด ในสวนปาลม์ ทราบชือ่ นายเกือ้กลู นลิศร ีอาย ุ59 ปี อยู่บ้านเลขที ่65 
ม.4 บ้านป่าพ้อ ต.บ้านกลาง มบีาดแผลถูกยงิด้วยอาวธุปืน เอม็16 เข้าล�าตวั และแขน ขาหลายนดั 
นอกจากนี ้ยงัมผีูไ้ด้รบับาดเจบ็ถกูลกูหลงอกี 1 คน ทราบชือ่ น.ส.นติย์ หวงัห้องกลาง อาย ุ22 ปี อยูบ่้าน
เลขที่ 66/3 ม.4 บ้านป่าพ้อ ต.บ้านกลาง มบีาดแผลถกูยงิด้วยอาวธุชนดิเดยีวกัน เข้าทีข่าไม่สาหสั  
ถกูน�าส่งโรงพยาบาลปะนาเระ ที่เกิดเหตพุบรถ จยย.ของผูต้ายจอดอยู ่ เป็นรถ ซซูกู ิสแีดง ทะเบยีน  
ช2060 ปัตตาน ีนอกจากนัน้บนถนน พบปลอกกระสนุปืนตกอยูเ่กลือ่นกลาดจ�านวน 21 ปลอกจงึเกบ็
ไว้เป็นหลกัฐาน จากการสอบสวนทราบว่า ผูต้ายได้ท�าสวนปาลม์ในโครงการปรับปรงุพื้นทีน่าร้างเพื่อ
ปลกูปาลม์พฒันาในพืน้ทีด่งักล่าวอยูร่มิถนน โดยตอนเช้าจะมาดแูลเป็นปกตทิกุวนั ในวันเกินเหตขุณะ
ทีก่�าลงัเดนิภายในสวนปาล์ม ได้มคีนร้าย 2 คน ขบัขีร่ถ จยย.มาจอดบนถนน และคนร้ายทีซ่้อนท้ายใช้
อาวธุปืนเอม็16 กราดยงิ ทนัทที�าให้เสยีชวีติ จากนัน้ได้มรีถ จยย.อกีคนัก�าลงัจะผ่าน คนร้ายกราดยิง
อกีท�าให้บาดเจบ็ 

ผูห้ญงิ 
ได้รบับาดเจบ็  

1 คน
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บทที่ 3

ความท้าทายในการปกป้องสิทธิเด็กและผู้หญิง 
ในสถานการณ์ความขัดแย้งจังหวัดชายแดนใต้

ในระดบัสำกลจำกรำยงำนคูข่นำนท่ีหน่วยงำนสำกลด้ำนทหำรเดก็ 

(Child Soldier International-CSI) เสนอต่อคณะกรรมกำรว่ำด้วยสิทธิ 

เด็ก (Committee on the Rights of the Child) ระบวุ่ำ เดก็ยงัตกเป็นเหยือ่ 

จำกระเบิด กำรสงัหำรท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมำย และกำรโจมตด้ีวยควำม

รนุแรงจำกกลุม่ตดิอำวธุทีไ่ม่ใช่ของรฐั และตำมรำยงำนของศนูย์เฝ้ำระวงั

สถำนกำรณ์ภำคใต้ก็มปัีญหำท่ีมลีกัษณะเดยีวกัน ซึง่มเีดก็ถกูสงัหำรและ

ได้รบับำดเจบ็จำกเหตกุำรณ์ควำมรนุแรงในจงัหวดัชำยแดนใต้นับแต่เดอืน

มกรำคม 2547 นอกจำกนี ้ยงัมเีดก็ทีต่กเป็นเหยือ่กำรใช้ก�ำลงัและกำร

สงัหำรทีไ่ม่ชอบด้วยกฎหมำยของเจ้ำหน้ำท่ีด้ำนควำมม่ันคงด้วย

ส�าหรับผูห้ญงิกม็ผีูห้ญงิเสยีชวีติและบาดเจบ็กว่า 1,539 คน และกว่า 

3,000 คน ได้กลายเป็นหม้าย จากแนวโน้มล่าสดุช้ีให้เหน็ว่า การโจมตอีย่างรนุแรง 

ส่งผลกระทบมากขึน้ต่อเหยือ่ผู้บรสิทุธิ ์โดยเฉพาะเดก็และผูห้ญงิ เหตเุพราะว่า

มักมีการใช้ระเบิดในการก่อเหตมุากขึน้ เป็นเหตใุห้ผูห้ญิงตกเป็นทัง้เหยือ่ความ

รนุแรง ส่วนทีร่อดชวิีตมากต้็องเป็นผูน้�าครอบครวัแทนผูช้ายซึง่อาจถกูควบคมุตวั  

ถกูสงัหาร หรอืต้องย้ายไปอยู่ท่ีอืน่ และครอบครัวทีม่ผีูห้ญิงเป็นผูน้�าในภาคใต้
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มกัยากจนกว่าครวัเรอืนทีม่ชีายเป็นผูน้�าจะเหน็ได้ว่าผลกระทบทีเ่กดิจากการใช้

ความรนุแรงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้นัน้เดก็และผู้หญงิจะเป็นกลุม่คนหลกัที่

ต้องแบกรับผลทีเ่กดิขึน้ 

ทัง้น้ี ทางหน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วข้องโดยเฉพาะศนูย์อ�านวยการบรหิาร

ชายแดนจังหวดัภาคใต้ ได้ด�าเนนิการเยียวยาให้กับผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจาก

สถานการณ์ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนใต้ ดงันี้

• จากสถานการณ์ความไม่สงบ จงึมกีระบวนการเยยีวยาสูค่รอบครวั 

ผูส้ญูเสยี 24 เมษายน 2555 มมีติเยยีวยากลุ่มประชาชนทัว่ไปและ

ข้าราชการ 500,000 บาท ทยอยจ่ายปีละ 100,000 บาท กรณทีพุพลภาพ  

ชดเชยจาก 80,000 บาท เป็น 500,000 บาท โดยปีแรกให้ 120,000 บาท  

แล้วค่อยๆ ทยอยจ่ายจนครบ ส่วนพกิารใส่ขาเทยีมจะดแูลเป็นพเิศษ 

• กรณ ี28 เมษายน 2547 ท่ี กรอืเซะ สะบ้าย้อย แม่ลาน กรณถีกูควบคมุ

ตวัมีการชดเชยค่าเสยีหาย ไม่เกนิ 200000 บาท เมือ่ถกูปล่อยตวัและ 

เยียวยา 20,000-30,000 บาท

• ศนูย์อ�านวยการบรหิารราชการจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีงบประมาณ

ซ่อมแซมบ้านไม่เกนิ 20,000 บาท

การช่วยเหลือและเยยีวยาในด้านต่าง  ๆจากหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้อง

ทกุกระทรวง อาทเิช่น กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศกึษาธิการ 

กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

• กรณถีกูกระท�าจากเจ้าหน้าท่ีรฐั บาดเจบ็ทพุพลลาภ โดยมหีลกัฐาน

น่าเชือ่ถือ จ่าย 500,000 บาท

• กรณีถกูบงัคบัให้สญูหายการเหตกุารณ์ ม ี2 กรณ ีคอื หากมหีลกัฐาน

เชือ่มโยงว่าเจ้าหน้าท่ีท�าให้สญูหาย ชดเชยรายละ 500,000 บาท  

และกรณสีญูหายหรอืบงัคบัให้สญูหายโดยต้องมหีลกัฐานน่าเช่ือถอื
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จากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือค�าสั่งศาลว่าเป็นบุคคลสูญหายจ่ายไม่เกิน 

7,500,000 บาท 

• กรณถีกูกระท�าให้บาดเจบ็สาหสัโดยเจ้าหน้าทีร่ฐัมีส่วนเข้าไปเชือ่มโยง 

ต้องมหีลกัฐานเชือ่มโยงชดัเจน จ่ายให้รายละไม่เกนิ 350,000 บาท 

• กรณถีกูด�าเนนิคด ีและมคี�าพิพากษาถงึทีสุ่ดยกฟ้องสามารถ ยืน่เรือ่ง

เพือ่ขอค่าชดเชยจากการตกเป็นจ�าเลยในคดอีาญา ภายใน 1 ปี หลงัม ี

ค�าพพิากษา 

• เงินในการจดัการศพ หวัหน้าครอบครวั รายละ 50,000 บาท หากเป็น 

สมาชิกในครอบครวัรายละ 30,000บาท

• เยียวยาเด็กรายเดือน 1,500 บาท

• เยียวยาคนพกิาร 3,000-5,000 บาท เมือ่ไปยืน่สิทธิ เป็นเงนิยงัชพี

ตามสภาพความพกิาร

• เงนิฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 2,500บาท

• เบ้ียยังชพีให้แก่คนพกิาร

• เบ้ียยังชพีให้แก่เดก็ เด็กก�าพร้า

• ด้านการศกึษา 

- เด็กท่ียงัไม่เข้าเรยีน 

- อนบุาล ประถมศกึษา ได้รบัเงินช่วยเหลอื 5,000บาทต่อปี

- มธัยมศึกษาหรอืประกาศนยีบตัรวิชาชพี (ปวช) ได้รบัเงนิช่วยเหลอื 

10,000 บาทต่อปี

- อดุมศกึษา 20,000 บาท ต่อปี ต้องยืน่ภายใน 3 เดอืน หลงัเหตกุารณ์

• กองทุนพฒันาบทบาทสตร ี มงีบประมาณสนบัสนนุธุรกจิขนาดเลก็ 

โดยคดัเลอืกจากระดับต�าบลและระดบัจงัหวดั งบประมาณทีล่งมา
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แบ่งเป็น 2ส่วน งบบรหิารจดัการ 20% อกี 80% เปิดโอกาสให้กูเ้งนิ 

โดยรวมกลุม่กนั 5 คน โดยยืน่ให้กับคณะกรรมการระดบัต�าบล วงเงิน

ไม่เกนิ 200,000 บาท เงือ่นไข คือ การจ่ายเงินคนืภายใน 2 ปี (พฒันา

ชมุชนกระทรวงมหาดไทย ศาลากลางประจ�าจงัหวดั)

นอกจากน้ี ยงัมีหลาย  ๆองค์กรท้ังองค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานรฐั 

ต่างกมี็บทบาทในการให้ความช่วยเหลอืและเยยีวยาจติใจเดก็และผูห้ญงิที่

ถูกละเมิด อาทิเช่น

หน่วยงำนรฐั

• กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอรมน)

• ศนูย์อ�านวยการบรหิารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)

• ชมุชน ก�านนั/ผูใ้หญ่บ้าน/ผูน้�าศาสนา/องค์การบรหิารส่วนต�าบล (อบต)/ 

องค์การบรหิารส่วนเทศบาล (อบท)

• หน่วยงานราชการระดบัจงัหวดั สภาประชาสงัคม/พมจ/อบจ/ศอบต/

องค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัเด็กและผูห้ญงิ

• พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

• สาธารณสขุ ชมุชน อ�าเภอ จงัหวดั

• เกษตรอ�าเภอ จงัหวัด

• ส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ฯลฯ

หน่วยงำนองค์กรพัฒนำเอกชน 

• มูลนิธฮิิลาลอะห์มรั

• เครือข่ายส่งเสริมสทิธแิละเข้าความยตุธิรรม (HAP)

• DEEP PEACE
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• มูลนิธเิพือ่นหญงิ

• มูลนิธผิสานวฒันธรรม

• มูลนิธเิพือ่การพฒันาเดก็

• ฟอร่ัมเอเชยี

• วิทยาลยัประชาชน

• มูลนิธศินูย์ทนายความมสุลมิ

• องค์กรภาคประชาสังคม

• เครือข่ายภาคประชาสงัคม

• กลุ่มด้วยใจ ฯลฯ

ลกัษณะกำรให้ควำมช่วยเหลอืในปัจจบุนัของแต่ละองค์กร คอื

• ลงพืน้ทีเ่พือ่พดูคยุถึงปัญหาและให้ก�าลังใจ แนะน�าการช่วยเหลอืต่างๆ 

• สร้างอาชพีให้แก่ครอบครวัผู้สญูเสีย

• จดัต้ังกลุม่เพือ่ศกึษาสภาพปัญหาและ เปิดเวทสีาธารณสือ่สารข้อมลู

ระหว่างกนั

• ตวักลางในการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าทีก่บัประชาชน

• ให้ทนุการศึกษา

• พฒันาศกัยภาพให้ความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยี

• ฝึกภาวะความเป็นผูน้�าสร้างแกนน�าให้เข้มแขง็

• ให้ความรัก ก�าลังใจแก่เด็กท่ีมปัีญหา

ถงึแม้หลายๆ องค์กรทีเ่คลือ่นไหวในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ จะกล่าว

เสมอว่าไม่ได้กระท�าต่อเด็กและผู้หญงิ แต่ค�ากล่าวนีก้ไ็ม่สอดคล้องกบัตวัเลข

ของผู้เสยีชวิีตและบาดเจบ็ทีเ่พิม่ขึน้ของกลุม่คนเหล่านีแ้ละเมือ่ได้พจิารณาแผน
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ปฏบิตักิารของศูนย์อ�านวยการบรหิารชายแดนจงัหวัดภาคใต้ พบว่ามยีทุธศาสตร์

ทีเ่กีย่วข้องกบัเดก็และผูห้ญงิโดยตรงกค็อื ยทุธศาสตร์ที ่5 การเพิม่ประสทิธภิาพ

การคุม้ครองสทิธเิสรีภาพ สทิธมินุษยชน การอ�านวยความเป็นธรรม การบงัคบั

ใช้กฎหมาย การสร้างเสรมิน�าหลกัศาสนาหรอืยติุธรรมชมุชน ในการแก้ไขปัญหา

ความขดัแย้ง การเยยีวยาและฟ้ืนฟ ูผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์รนุแรง  

เป้าหมายคอืความยตุธิรรมทัว่หน้า ต้องให้ประชาชนมส่ีวนร่วม และเยยีวยา 

ฟ้ืนฟผููเ้สยีหาย ผูไ้ด้รบัผลกระทบอย่างเสมอภาคเป็นธรรม ซึง่ในปี 2556 ม ี11 

โครงการ และ 4 กระทรวงเข้ามาด�าเนนิโครงการโดยใช้งบประมาณทัง้หมด 2,577 

ล้านบาท โดยเน้นการเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบในทกุๆ ด้าน และขยายการ 

เข้าถงึกระบวนการยติุธรรมของผู้ท่ีถกูกล่าวหาในคดคีวามมัน่คง 

และอกียุทธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องคอื ยทุธศาสตร์ที ่7 การพฒันาสังคม 

คณุภาพชวิีต การท่องเทีย่ว กฬีาและผูด้้อยโอกาส เป้าหมายคอืแก้ปัญหาความ

ยากจน พฒันาคณุภาพชวีติให้ผูด้้อยโอกาส ดแูลช่วยเหลอืเดก็ก�าพร้า คนพกิาร 

ผูส้งูอาย ุผูข้าดคูค่รองจากเหตกุารณ์ความไม่สงบ และส่งเสรมิศักยภาพด้าน 

การท่องเทีย่วและด้านกฬีา ซ่ึงในปี 2556 ม ี4 โครงการ และ 3 กระทรวง เข้ามา

ด�าเนินโครงการและใช้งบประมาณไปท้ังหมด 554 ล้านบาท โดยกจิกรรมส่วน

ใหญ่คอื พฒันาการท�างานและระบบของโรงพยาบาลและสนับสนนุการแข่งกฬีา26

ต่อมาในแผนปฏบิตักิารในปี 2557 ของศนูย์บรหิารราชการจงัหวดั

ชายแดนใต้นัน้ ยงัคงให้ความส�าคญักบัการเยยีวยาและการเข้าถงึความยตุธิรรม 

แต่ปัญหาเร่ืองการละเมดิสทิธเิดก็และผูห้ญงิในพ้ืนทีขั่ดแย้งทีท่างกลุม่ด้วยใจ

และภาคร่ีวมค้นพบนัน้ พบว่า เด็กและผู้หญงิเป็นกลุม่หนึง่ทีถ่กูละเมดิสิทธมินษุย

ชนท้ังจากผูท้ีอ่ยู่ฝ่ายตรงข้ามรฐัและเจ้าหน้าท่ีรฐั ในรูปแบบทีต้่องตกเป็นเหยือ่

ทางตรง (ตาย บาดเจบ็ พกิาร) หรอืทางอ้อม (อยูใ่นเหตกุารณ์ความไม่สงบ สญู

26 http://www.sbpac.go.th/
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เสยีบุคคลในครอบครวั สญูเสยีทรพัย์สนิ ) ซึง่ในปีนีเ้ดก็และผูห้ญงิตกเป็นเหยือ่ 

มีแนวโน้มเพิม่ข้ึนทุกปี

อาจกล่าวได้ว่า แผนปฏบิติังานของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องกับ 

การแก้ปัญหาความไม่สงบนัน้เป็นการท�างานหลงัจากทีป่ระชาชนเป็นผูท่ี้ได้รบั

ผลกระทบแล้ว ทัง้การเข้าถงึความยติุธรรม การเยยีวยา แต่การแก้ปัญหาทีท่�าให้

ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยทีส่ดุ คือ การท�างานในเชงิป้องกนัซึง่เป็นเร่ือง 

ทีย่ากยิง่เพราะไม่มใีครสามารถล่วงรูไ้ด้ว่าจะเกดิอะไรขึน้ในอนาคต แต่เป็นความ

ท้าทายทีเ่จ้าหน้าท่ีรฐัทีม่พัีนธะหน้าทีท่ีจ่ะปกป้องประชาชนให้มีความม่ันคง

ปลอดภยัทัง้ในชีวติและทรัพย์สนิ และจากการประชุมเชงิปฏบิตักิารเมือ่วนัที ่2 

ธนัวาคม 2556 ระหว่างเจ้าหน้าท่ีรฐัและองค์กรพัฒนาเอกชนได้พบสภาพปัญหา 

ดงันี้

ปัญหาทีพ่บ

1. ในด้านการช่วยเหลอืของภาครฐัมพีร้อม แต่ยงัขาดการเชือ่มโยงระหว่าง

หน่วยงาน ซึง่การช่วยเหลอืของหน่วยงานภาครฐันัน้มีโครงสร้างองค์กรต่าง  ๆของ

ภาครฐัมคีวามเชือ่มโยงกนั แต่ในทางปฏบิตัจิรงิยังไม่สามารถท�างานเชือ่มโยง

กนัได้ แบบ One Stop Service ได้ อกีท้ังยงัขาดการประสานงานระหว่างภาค

รัฐและภาคประชาสงัคม ท�าให้ไม่มกีารส่งต่อกรณทีีต้่องการการเยยีวยากบัองค์กร

ทีเ่กีย่วข้องเนือ่งจากบางองค์กรทีก่่อตวัขึน้มาใหม่ยงัไม่รู้จกักลุม่องค์กรเครือข่าย 

อืน่ๆ ทีท่�างานในพืน้ท่ี

2. การจดัโครงการโดยคนภายนอกหรอืภาครฐั ไม่ตรงตามความต้องการ

ทีแ่ท้จรงิของคนในชุมชน ซ่ึงเกีย่วพันกบัเร่ืองการเข้าร่วมโครงการต่างของชาว

บ้านด้วยเพราะชาวบ้านมกัจะค�านงึถงึค่าใช้จ่ายทีจ่ะได้รบั เช่น ค่าเดินทาง มากกว่า

ผลประโยชน์ หรือความรูท่ี้ได้รบัจากการเข้าร่วมโครงการ
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3. ขาดการมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนจากความหวาดกลวัและไม่ 

ไว้วางใจ เน่ืองจากผู้ได้รบัผลกระทบท้ังผูห้ญงิ เยาวชนและเด็ก มกัจะรูสึ้กกลวั

ทีจ่ะให้ข้อมลู เพราะเคยมปีระสบการณ์ของกลุม่คนทีเ่ข้ามาหลอกเพือ่ให้ได้

ข้อมลู และชาวบ้านขาดความไว้วางใจ ในขณะเดยีวกนัในพืน้ทีย่งัมคีวามรนุแรง

อยูท่�าให้พวกเขาไม่กล้าออกจากพืน้ที ่อกีทัง้ชาวบ้านบางส่วนรูสึ้กไม่ปลอดภยั

ในการแสดงความคดิเหน็ในท่ีสาธารณะ เพราะถูกมองว่าอยูฝ่่ายต่อต้านรฐัและ

เกรงว่าจะเกดิอนัตรายกับตน ซึง่ท่ีผ่านมาเวลาเกดิเหตกุารณ์ปะทะ คนทีจ่ะให้

ข้อมลูส่วนใหญ่กเ็ป็นผู้หญงิเสยีส่วนใหญ่อยู่แล้ว เพราะผูช้ายไม่กล้าเพราะความ

ปลอดภยั

4. หน่วยงานภาครัฐขาดการประชาสัมพันธ์ หลายพื้นที่ที่ยังไม่รู้จัก

หน่วยงานภาครัฐทีช่่วยเหลอืเยยีวยา และไม่รูจ้กัหน่วยงานภาคประชาสังคม 

ทัง้นีเ้นือ่งภาคประชาสงัคมเองกยั็งไม่สามารถเข้าถึงได้ทกุกลุม่ กิจกรรมของ

ภาคประชาสงัคมเองกย็งัไม่สามารถตอบโจทย์ของชมุชนได้ อกีทัง้ การจดักจิกรรม 

หรอืโครงการส�าหรับผูห้ญงินัน้ กลุม่เป้าหมายทีเ่ป็นผูห้ญิงยงัเข้าร่วมกจิกรรม

มีเพียงร้อยละยี่สิบ ส่วนท่ีเหลืออีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้มีโอกาสเข้า

มามีส่วนร่วมท�ากจิกรรมเยยีวยา เพราะขาดความรู ้หรอืไม่รูจ้กัองค์กรหรอื

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ในบริบทของสังคมที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรสู่ภาค

อุตสาหกรรม เด็กและเยาวชนยังไม่ถูกเตรียมให้พร้อมการออกนอกภาค

เกษตรกรรม ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะมค่ีานยิมในการท�างานรบัจ้าง เป็นแรงงานไร้ฝีมือ 

และไม่มีแนวคดิในการท�าธรุกิจหรอือาชีพด้านต่างๆ ของตนเองทีเ่หมาะสมกบั

ท้องถิน่

6. ประเดน็การรับรองสามฝ่าย ท้ังท่ีบางกรณไีม่ได้เป็นกรณทีีเ่ก่ียวข้อง

กบัสถานการณ์ แต่เจ้าหน้าทีไ่ม่ยอมรบัรองสามฝ่ายท�าให้กลุม่เหล่านีไ้ม่ได้รบั 

การช่วยเหลือเยียวยา ท�าให้เกดิความรูส้กึเหลือ่มล�า้และไม่ยติุธรรม 
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7. ประเด็นเรือ่งการท�าความเข้าใจความหมายของค�าว่าสิทธิมนุษยชน

กบัอสิลาม ท�าให้ชาวบ้านรู้สกึขัดแย้งระหว่างสองค�านี ้ทัง้ทีส่องความหมายนี้ 

มีความเกีย่วโยงกัน และการท�าความเข้าในในวถิแีละประเพณขีองท้องถิน่กจ็ะ

น�าไปสูป่ระเดน็ความขดัแย้งบางอย่างในชมุชนได้ เช่น การปัดภาระปัญหาจาก

คนในครอบครัวหรอืผูป้กครองในการควบคมุดแูลบตุรหลานไม่ให้ออกไปเทีย่ว

หรอืไปไหนมาไหนกบัเพือ่นต่างเพศ โดยใช้วธิกีารแก้ปัญหาคอืจบัแต่งงานกัน

ตัง้แต่อายยุงัน้อย ท�าให้เกดิปัญหาพ่อแม่วัยรุ่นท่ีไม่สามารถเลีย้งดรูบัผดิชอบ

สมาชกิใหม่ในครอบครัวได้ ภาระก็ตกไปอยูก่บัปูย่่า ตายาย หรือไม่กอ็าจน�าไปสู่ 

ปัญหาการหย่าร้างได้ในภายหลงัเพราะยงัอยูใ่นวยัเรยีนไม่สามารถเลีย้งดูครอบครวั

ได้ การทีเ่ดก็วยัรุน่ต่างเพศไปไหนมาไหนสองต่อสองด้วยกนัการกระท�าเช่นนี้

เป็นการกระท�าทีไ่ม่สมควรผดิหลกัศาสนา และท�าให้อบัอายต่อผูค้นในหมูบ้่าน

อกีด้วย 

8. กลุม่ผูห้ญงิรูส้กึว่าประเพณีและความเชือ่ทีว่่าผูช้ายเป็นผูน้�าส่วนผูห้ญงิ 

เป็นผูต้าม เป็นส่ิงท่ีท�าให้เกดิความไม่เข้าใจกันในบางประการ เพราะบางครัง้ 

ผูห้ญิงจะไม่สามารถแสดงความคดิเหน็หรอืไม่กล้าบอกถงึปัญหาทีป่ระสบได้ 

และส่งผลถงึเรือ่งการก�าหนดการศึกษาของผู้หญงิในพืน้ทีท่ีค่รอบครวัจะเน้นให้

ลกูสาวเรยีนทางศาสนา โดยมากมกัจะจบศาสนาชัน้ 1 หรอือาจจะเรยีนต่อที่

ปอเนาะ ส่วนการศึกษาสายสามญันัน้ผู้หญงิมกัจะเรยีนจบเพยีงชัน้ประถมหรอื

ชั้นมัธยมเท่านั้น ส่งผลต่อกรณีที่สามีเสียชีวิตผู้หญิงต้องกลายเป็นหัวหน้า

ครอบครวัท�าให้ล�าบากต่อการหางานท�า เพราะไม่มวีฒุกิารศกึษาทีส่ามารถยืน่

สมคัรงานได้ และพืน้ฐานของครอบครวัส่งผลต่อการด�าเนินชีวติต่อของแม่และ

เดก็ทีไ่ด้รบัผลกระทบ เนือ่งจากศกัยภาพในการด�าเนินชวีติด้วยตนเองของแม่

จะส่งผลต่อการดแูลลูกๆ 
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9. ในหน่วยงานภาครฐัการปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงัคดคีวามม่ันคง ท้ังด้านการ

ดแูล การเยียวยา และการเยีย่มเยยีน ท�าให้ผูต้้องขงัคดอีืน่ๆ รู้สึกเหมือนโดน

ทอดทิง้ นอกจากน้ียงัมกีารตัง้กองทนุช่วยเหลอืผูต้้องขงั แต่ไม่ได้รบัความสนใจ 

เนือ่งจากผูท้ีพ้่นโทษออกไปแล้วไม่อยากกลบัเข้ามาเกีย่วข้องกบัราชทณัฑ์อกี 

การเชือ่มโยงเร่ืองกฎหมายของแต่ละหน่วยงานยงัไม่ดเีท่าทีค่วร เพราะบางหน่วยงาน 

ไม่ทราบถงึรายละเอยีดของกฎหมายทีต้่องใช้ในการท�างานกบักรณ ีเช่น ป.วอิาญา

10. การจดัการดแูลในเรือ่งสทิธขิองเดก็ทีไ่ด้รบัเงนิเยยีวยา เกดิปัญหา

ความขดัแย้งของญาติท่ีรับเด็กไปดูแลต่อเพราะบางกรณไีม่ได้ต้องการดแูลเดก็

เพียงแค่ต้องการผลประโยชน์จากเงนิเยียวยา ซ่ึงเมือ่ตอนหลงัทีไ่ด้เดก็กลบัมา

กม็ปัีญหาในเร่ืองของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบเร่ืองการดแูลเงนิ จงึต้องมกีารประชุม

สหวชิาชพี เกีย่วกบัการดูแลเรือ่งเงนิของเดก็ 

11. การให้ความช่วยเหลอืเยียวยาในลักษณะทีเ่ป็นตวัเงนิในเชงิประชา

นยิม อาจท�าให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบเกดิความเคยชนิต่อการรับและร้องขอความ

ช่วยเหลอืตลอดไป ซ่ึงนอกจากรัฐแล้วก็ยงัมีองค์กรอืน่ๆ การมโีอกาสจากความ

ช่วยเหลอืมากเกนิไปจงึท�าให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

อย่างยัง่ยนื อกีทัง้การละเมดิสทิธมินษุยชนต่อผู้หญงิและเดก็กลบัไม่มแีนวทาง

การเยยีวยาด้านความยติุธรรม และไม่มกีารแก้ไขแนวทางการเข้าถงึความยตุธิรรม

ต่อเดก็ผู้หญงิท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ความขดัแย้ง การช่วยเหลือเพยีงแต่

เพยีงตวัเงนิและปัจจัยอืน่ๆ ทางวตัถสุ่งผลให้ผูก้ระท�าผดิลอยนวล ส่งเสริมให้

เกดิความแตกแยกระหว่างกลุม่ผู้เสยีหาย และอาจส่งเสริมวงจรความรนุแรง

12. หน่วยงานภาครัฐคิดว่าการเข้าถงึสิทธหิรอืข้อมลูข่าวสารต่าง  ๆของ

ชาวบ้านไม่มีปัญหา มคีวามเป็นระบบ และมกีารลงพืน้ทีท่นัทขีองศนูย์เยยีวยา

อ�าเภอ อกีทัง้ชาวบ้านยังได้รบัข้อมลูจากการท่ีมคีนรอบข้างคอยบอกจากกรณี

และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีผ่านมา แต่ชาวบ้านพบว่าความช่วยเหลอืเรือ่งการ
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เยียวยามักจะซ�า้ซ้อน เนือ่งจากแต่ละหน่วยงานต่างคนต่างท�า ไม่มีการปรกึษากัน

13. ปัญหาการเชือ่มต่อของคนในชมุชนไม่สามารถบริหารจดัการได้  

กไ็ม่สามารถขบัเคลือ่นได้ และเม่ือคนภายนอกเข้ามาจงึมคีวามซ�า้ซ้อนของการ

ท�างานในด้านต่างๆ ขาดการจดัการเชือ่มโยงภายในท้องถิน่ระหว่าง ผูใ้หญ่บ้าน 

ผูน้�าศาสนา อบต. และอ�าเภอ รวมไปถงึปัญหาการจดัการตนเองของคนในชมุชน 

เน่ืองจากชมุชนไม่มศูีนย์กลางในการประสานงานในชมุชน ซึง่ควรใช้มสัยดิเป็น

ศนูย์กลางในการขับเคลือ่นโดยใช้หลกัการด้านศาสนาเป็นแนวทาง และการ

จดัตัง้องค์กรต่างๆ ในชุมชนนัน้ด�าเนนิการไม่ค่อยประสบความส�าเรจ็เน่ืองจาก

ไม่มีศูนย์กลางอยู่ในชุมชน และปัญหาคามร่วมมือภายในของ 4 เสาหลัก  

ที่ไม่สามารถท�างานเชื่อมโยงกันได้
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บทที่ 4

บทสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จำกสภำพปัญหำ ควำมท้ำทำยในกำรปกป้องสทิธเิดก็และผูห้ญงิ 

ในสถำนกำรณ์ควำมขดัแย้งจงัหวัดชำยแดนใต้ทีก่ล่ำวในบทที ่3 นัน้ คณะ 

ผูจ้ดัท�ำจงึได้จดัท�ำเป็นข้อเสนอแนะเชงินโยบำย ดงันี้

ข้อเสนอนโยบายเชิงรกุในการปกป้องคุ้มครองสทิธิ 
ของเดก็และผูห้ญงิท่ีได้รบัผลกระทบ

1. สร้างศนูย์กลางในการบรหิารจดัการปัญหาต่าง  ๆของคนในชมุชน เช่น 

การใช้มัสยิดในชมุชนเป็นศนูย์กลาง โดยมผีูน้�าด้านศาสนาและผูน้�าท้องถิน่ท�างาน

ร่วมกบัคนในชมุชนอย่างมส่ีวนร่วม ท้ังกรณีของผู้ทีไ่ด้รบัผลกระทบและไม่ได้รบั

ผลกระทบเพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ในการจดัการตนเองของชมุชน ทัง้นี ้

ควรจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีผูห้ญงิทีไ่ด้รบัการอบรมความเข้าใจเรือ่งสิทธิเดก็และผูห้ญิง

ท�างานในศนูย์บรกิารดงักล่าว

2. หน่วยงานต่าง  ๆท่ีเกีย่วข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในท้องถิน่นัน้  ๆต้อง

มีการประชมุและประสานงานกัน เพือ่ลดช่องว่างในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีซ่�า้ซ้อน

และท�างานร่วมกนัอย่างเชือ่มโยงในทุกมติิไม่ว่าจะเป็นด้านการเยยีวยาและด้าน

อืน่ๆ เพือ่ประโยชน์ของเด็กและผู้หญงิท่ีได้รบัผลกระทบ
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3. ใช้งบประมาณในการจดักจิกรรมหรอืโครงการ ทีม่ปีระโยชน์และ

สามารถพฒันาศกัยภาพได้อย่างถาวร โดยมกีารตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนือ่ง  

เพ่ือให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบสามารถช่วยเหลอืตนเองได้และไม่ยึดตดิกบัการได้รบั

ความช่วยเหลือจากภาครฐั

4. สร้างองค์ความรู้ กระบวนการ และค่านยิมด้านการประกอบอาชพีให้

กบัเดก็และเยาวชน เพือ่ให้เดก็และเยาวชนรุน่ใหม่สามารถน�าไปใช้ให้เหมาะสม

กบับริบทของแต่ละท้องถิน่และพร้อมต่อการเปลีย่นแปลงทางสังคม 

5. สร้างองค์ความรู้เร่ืองสทิธแิละกฎหมายเกีย่วกบัการปกป้องและ

คุ้มครองผูห้ญงิและเดก็ให้ผูน้�าชมุชน (สีเ่สาหลกั) รวมถงึภรรยาโต๊ะอหิม่าม 

ภรรยาผูน้�าชมุชน กลุม่อาสาสมคัร ศนูย์ทนายความ องค์กรสิทธมินษุยชน องค์กร

พฒันาเอกชน (NGO) เพือ่ป้องกันการละเมดิสทิธเิดก็และผูห้ญิงในชมุชน

6. ใช้การประชาสมัพนัธ์เชงิรกุในการท�าความเข้าใจเรือ่งกระบวนการ

เยยีวยา การเข้าสูก่ระบวนการเยียวยา หรือแนะน�าช่องทางในการติดต่อหน่วยงาน 

ภาครฐัในการขอรบัการเยียวยา โดยใช้วิทยุเป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธ์

หรอืให้ข้อมูลต่าง  ๆเพราะสือ่วทิยเุป็นช่องทางท่ีรองลงมาจากโทรทศัน์ทีช่าวบ้าน

ใช้รบัฟังข่าวสาร และหรือใช้ในงานคุฏบะห์วันศุกร์เพ่ือการประชาสัมพนัธ์ และ

ควรมคู่ีมอืส�าหรบัชาวบ้าน เพ่ือให้รับรู้ข้อมลูข่าวสาร หรือใช้วทิยคุฏุบะห์ โดยพยายาม 

เข้าถงึชาวบ้านทีก่ลุม่ทกุฝ่ายไม่ว่าจะเป็นกลุม่ทีส่นบัสนนุรฐั กลุม่ทีต่่อต้านรฐั 

หรอืกลุ่มทีไ่ม่ฝักฝ่ายใด มเิช่นน้ันหากตดิต่อเพยีงแค่ผูใ้หญ่บ้าน ผูใ้หญ่บ้านมัก

จะตดิต่อกบัลูกบ้านท่ีสนบัสนนุหรอืเครอืญาติเขาเท่าน้ัน คนทีไ่ม่สนบัสนนุเขา

หรอืกลุม่ทีต่่อต้านรฐักจ็ะไม่มโีอกาสรบัรูข้้อมลูข่าวสาร หรอืสิทธิต่างๆ ของเขา 

โดยให้เด็กและผูห้ญงิเป็นส่วนร่วมในกจิกรรมต่างๆ ส�าหรบักลุม่ของตนเองด้วย

7. เปิดพืน้ทีส่าธารณะส�าหรบัผูห้ญงิและเดก็ให้มากขึน้ ควรมคีลนิกิ 

ผู้หญงิ (ชารอีะห์) เพือ่เปิดพืน้ทีห่รอืให้ค�าปรกึษาในกรณเีรือ่งความขดัแย้งในเรือ่ง 
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ศาสนา (เร่ืองครอบครวัและมรดก) ทีม่กีรรมการทีป่รกึษาเป็นผูห้ญิงเพือ่ปรกึษา

หารือก่อนทีจ่ะมกีารพดูคุยกนัในระดับกรรมการกลางประจ�าจงัหวดั (มจัลซิ)

ข้อเสนอนโยบายเชิงรบัในการปกป้องคุ้มครองสทิธิ 
ของเดก็และผูห้ญงิท่ีได้รบัผลกระทบ

1. จัดกิจกรรมในชุมชนท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและเด็ก  

ยกตวัอย่างเช่น เวทีเด็ก (ญาลนันนัจเูนยีร์) มกีารอบรมเด็กในวยัประถม เป็น

ความคดิ ความอ่านของเด็ก มเีรือ่งท่ีน่าสนใจอยูก่ค็อื เดก็บอกว่า เคยเหน็พีท่�า

ในสิง่ทีไ่ม่ดต่ีาง  ๆเรากน็�าเอาสิง่ท่ีเด็กเหน็มาแก้ปัญหาในส่วนทีเ่ป็นปัญหา โดยดงึ

เอาผูป้กครองมาเป็นส่วนร่วม โดยให้ครอบครวัให้มีส่วนร่วมเข้ามารบัฟัง แก้ไข

ปัญหาร่วมกนั เพราะปัจจบุนัครอบครวับางครอบครวัตามใจลูกมาก บางครอบครวั

ไม่ดแูล ใส่ใจลกู กต้็องท�าให้ครอบครวัต่างเข้าใจกนั ปรบัตวัเข้าหากนั และโครงการ

อหีม่ามมูเดอร์ เป็นการน�าเยาวชนมาเป็นผูน้�าเยาวชน โดยการให้ความรูใ้นเรือ่ง

กฎหมาย การเมือง สงัคม มอีายรุะหว่าง 18-30 ปี

2. สนบัสนนุองค์ความรู ้กระบวนการ และค่านยิมด้านการประกอบ

อาชพีแบบต่อยอดตามความสนใจเดมิ หรืออาชพีเดมิทีท่�าอยู่แล้ว เพือ่ให้ผูห้ญงิ

และเดก็ ได้ความรูเ้พิม่เติมและเป็นจรงิตามบรบิทของแต่ละท้องถิน่และพร้อม

ต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม

3. ดแูลสนบัสนุนกลุม่เดก็และผูห้ญงิทีอ่ืน่ทีอ่ยูน่อกเหนอืจากกลุม่ผูไ้ด้

รับผลกระทบด้วย เช่น กลุม่เด็กขาดโอกาสทางการศกึษาและหญิงหม้ายทีไ่ม่มี

อาชีพขาดรายได้ หรอืกลุ่มครอบครัวทีแ่ม่ต้องขยบับทบาทมาเป็นผูน้�าครอบครัว

ด้วยปัญหาการหย่าร้าง หรอื การถกูทอดท้ิง หรอืกลุม่แม่วยัรุน่ โดยต้องมคีวาม

ต่อเน่ืองในการดแูลคนกลุม่นี้
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4. เชือ่มความสมัพันธ์ระหว่างผู้น�าชุมชน สีเ่สา เพือ่ให้ท�างานได้สอดคล้อง

และประสานกนัในการส่งต่อกรณ ีหรอืให้ความช่วยเหลอืแก่เดก็และผู้หญิงใน

ชมุชน โดยเช่ือมโยงกบัเครอืข่ายภาคประชาสงัคม องค์กรต่างๆ องค์กรพฒันา

เอกชน (NGO) ในพืน้ที่

5. ท�าฐานข้อมลูเครอืข่าย องค์กรต่าง  ๆกลุม่ และภาคประชาสังคมในพืน้ท่ี  

ว่ากลุม่ใดท�างานเร่ืองใดบ้าง เพือ่เป็นฐานข้อมลูในการประชาสมัพนัธ์ และเชือ่ม

โยงความช่วยเหลือได้ทันท่วงที หรือเพ่ือสะดวกในการกระจายกิจกรรม  

งบประมาณ และความช่วยเหลอืต่าง  ๆลงไปยงัเด็กและผูห้ญงิในชมุชน และเพือ่

ให้เป็นทีพ่ึง่แก่กลุม่เดก็และผูห้ญงิท่ีต้องการความช่วยเหลอืทีห่วาดระแวงหรอื 

ไม่ไว้วางใจภาครัฐ

6. ให้ความรูแ้ก่ผูห้ญงิและเดก็ในชมุชน เกีย่วกบัสิทธิ และการได้รับ 

การปกป้อง โดยเน้นการให้ความรู้แก่เด็กและผู้หญงิท่ีอยูน่อกระบบการศกึษาทัง้ 

สายสามัญ และสายศาสนาด้วย (ร้อยละ 80 ท่ีเหลอืทีไ่ม่เคยเข้าร่วมกจิกรรม) 

และเดก็ต่างด้าว

7. ให้ความรูแ้ก่ประชาชนทัว่ไป เกีย่วกบั สทิธ ิและการได้รบัการปกป้อง

ของเดก็และผูห้ญิง

ในระยะเวลา 10 เดอืน ผู้ศกึษาได้ค้นพบประเด็นปัญหาหนึง่และเป็น

ปัญหาทีใ่หญ่คอื ทัง้ประชาชนและรฐั ทกุภาคส่วนขาดความเข้าใจในประเดน็การ

ปกป้อง หรือ ป้องกัน จงึมองการแก้ปัญหาในเชิงเยยีวยา ชดเชย ซึง่เป็นปัญหา

ปลายทาง แต่กม็องอกีมมุคือการป้องกนัในระยะยาวมใิห้มกีารใช้ความรนุแรง

ตอบโต้กนั

กล่ำวโดยสรปุควำมท้ำทำยในกำรปกป้องเดก็และผูห้ญงิในจงัหวดั

ชำยแดนใต้จำกควำมขัดแย้งท่ีเกิดขึน้คอืกำรสร้ำงกำรตระหนกัถงึกำรปกป้อง 

และป้องกนั
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