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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

โตขึ้นหนูอยากจะเป็น…?:  
รายงานสถานการณ์เด็กในพื้นที่ความขัดแย้งชายแดนใต้ ประจ าปี 2557 

จัดท าโดย กลุ่มด้วยใจ 

รายงานนี้ศึกษาสถานการณ์เด็กในพ้ืนที่ขัดแย้งด้วยอาวุธในสามจังหวัดชายแดนใต้และสี่อ าเภอใน
จังหวัดสงขลา  โดยรวบรวมเหตุการณ์ที่ท าให้เด็กได้รับผลกระทบทางตรง และได้รับผลกระทบทางอ้อม จาก
สื่อต่าง ๆ ทั้ง หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อกระแสหลัก  รวมไปถึงการรวบรวมรายงานการประชุมของ
องค์กรภาคประชาชน รายงานการประชุมของเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นเด็กในปี 2557  ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความรุนแรงของ
สถานการณ์ความไม่สงบที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกายและจิตใจกับเด็ก  เพ่ือแสวงหาความร่วมมือในการ
ท างานเพ่ือปกป้องเด็กในพ้ืนที่ขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและองค์กรพัฒนาเอกชน และเพ่ือการค้นหาแนว
ทางการป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึน้กับเด็กในพ้ืนที่ขัดแย้ง   

จากสถิติเหตุการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ชายแดนใต้ที่ด าเนินมากว่า 10 ปี มีเพียงปีแรกหรือปี 2547 
เท่านั้นที่ไม่พบข้อมูลว่ามีเด็กเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบเลย แต่หลังจากนั้นความสูญเสียหรือ
ผลกระทบของความรุนแรงโดยตรงจึงได้เพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ ทั้งๆ ที่เด็กควรได้รับการปกป้องจากความขัดแย้ง
ด้วยอาวุธที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมาจากฝ่ายใดก็ตาม ในปี 2557 ที่ผ่านมา เราพบว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผล
กระทบต่อเด็กท้ังทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 

ผลกระทบโดยตรง 

1) เด็กเสียชีวิตและบาดเจ็บ 

 แนวโน้มจ านวนเด็กที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบมีอัตราการเพ่ิมอย่างช้าๆ แต่แนวโน้ม
จ านวนเด็กที่บาดเจ็บมีอัตราการเพ่ิมที่สูงมาก โดยเฉพาะในปี 2557  สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น พบว่า 
มีเด็กเสียชีวิต 17 คน ได้รับบาดเจ็บ 44 คน ข้อมูลที่น่ากังวลคือพบว่าในปีนี้มีเหตุการณ์ที่เชื่อกันว่าเจ้าหน้าที่
รัฐตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุด้วย 

2) เด็กพิการ  

 ในปี 2557 มีเหตุการณ์สะเทือนใจท าให้เด็กพิการจากสถานการณ์โดยเฉพาะกรณีที่เด็กตกเป็น
เหยื่อจากเหตุการณ์ระเบิด ท าให้เด็กบางคนต้องตัดขาทิ้งเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต อย่างกรณีเหตุระเบิดเมื่อ
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วันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีระเบิดหลายจุดในเมืองปัตตานี ท าให้เด็กวัย 5 ขวบต้องสูญเสียขาขวาหนึ่ง
ข้าง และยังมีหลายกรณีท่ีเด็กเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ความรุนแรงและไม่สามารถมีร่างกายท่ีปกติได้ 

3) เด็กก าพร้า 

 เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัด รายงานว่ามีเด็กก าพร้าจากสถานการณ์
ความไม่สงบรวมทั้งหมด 6,000 กว่าคน  

4) เด็กถูกพรากจากบุคคลในครอบครัวในกรณีครอบครัวที่ถูกกล่าวหาว่าคิดต่างจากรัฐ  

 รายงานข้อเสนอของส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ พบว่า ในปี 2557 เด็กในครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ถูกคุมขัง ครอบครัวที่ถูกวิสามัญ
ฆาตกรรม ครอบครัวผู้สูญหาย ครอบครัวผู้ที่หลบหนี และครอบครัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษ ซึ่ง
มักถูกพรากจากผู้เป็นพ่อและแม่  มักมีอาการซึมเศร้า หรือหวาดกลัว และมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ใน
สถานการณ์ความรุนแรง เพราะเด็กอาจพบเห็นเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคนใน
ครอบครัวนอกจากนี้เด็กขาดโอกาสในการเข้ารับการศึกษาจากการที่ครอบครัวมีรายได้ลดลงหรือมีค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึน 

5) เด็กตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกคุมขัง 

 จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่ามีการควบคุมตัวเด็กภายใต้ 
พรก.ฉุกเฉิน พบว่าในปีที่สอง ของการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน (2549)  มีการควบคุมตัวเด็กสูงที่สุดในรอบ 10 
ปี คือ 33 คน และค่อย ๆ ลดลงมาตามล าดับ ทั้งนี้ในช่วงที่มีการควบคุมตัวเด็กจ านวนมากนั้นพบว่ามีข้อ
ร้องเรียนเรื่องการทรมานเด็กอีกด้วย ต่อมาตัวเลขเด็กที่ถูกควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษได้ลดลงมาเรื่อยๆ 
เพราะทางเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้มีความพยายามในการน าหลักการควบคุมตัวเด็กตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก  

ผลกระทบทางอ้อม 

6) ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ครูถูกยิงเสียชีวิต 

 ศูนย์ข่าวอิศราภาคใต้รายงานว่า ในรอบกว่า 10 ปีไฟใต้ มีครูเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงไปแล้ว 175 
ราย ซึ่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นท าให้เด็กต้องเผชิญกับความรู้สึกตกใจ เสียใจ และ เสียขวัญก าลังใจ  

7) โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาของเด็กๆ ถูกท าลาย 

 จากรายงานของส านักประสานงานและบูรณการการศึกษาจั งหวัด ชายแดนภาคใต้ 
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี  28 สิงหาคม 2557 และจากการเก็บข้อมูลของกลุ่มด้วย
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ใจเพ่ิมเติม พบว่า มีโรงเรียนของรัฐถูกเผาทั้งหมดจ านวน 204   โรง ซึ่งเป็นโรงเรียนในความดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน 202 โรงและเป็นโรงเรียนในสังกัดของส านักงาน
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จ านวน 2 โรง 

8) ความทรงจ าต่อเหตุการณ์ความรุนแรงอันเลวร้าย 

 เด็กท่ีอยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นเหตุการณ์ระเบิด ยิง หรือการปิดล้อมตรวจค้น ความทรงจ า
ดังกล่าวสร้างรอยแผลให้กับเด็ก หรืออาจท าให้เด็กตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายทั้งทางร่างกาย และ
จิตใจ  

ข้อเสนอแนะ 

การละเมิดสิทธิเด็กในพ้ืนทีค่วามขัดแย้ง ทุกฝ่ายควรแสดงความรับผิดชอบร่วมกันและร่วมด าเนินการ
หาแนวทางหรือมาตรการปกป้องเด็ก ดังนี้ 

รัฐบาล 

1. ในการปฏิบัติการทางทหารควรมียุทธวิธีที่รัดกุม รอบคอบ และมีความปลอดภัยต่อประชาชนผู้
บริสุทธิ์ 

2. ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐก าหนดแนวทาง มาตรการ การป้องกันเหตุรุนแรง อาทิเช่น การควบคุมการใช้
หรือพกพาอาวุธปืน และ การป้องกันมิให้เกิดระเบิดในเขต ชุมชน เศรษฐกิจ ที่มีประชาชนพลุกพล่าน 

3. ขอให้มีการน าผู้กระท าผิดกรณีละเมิดสิทธิเด็กมาลงโทษเพ่ือเป็นการป้องกันเหตุในระยะยาว 

4. การปฏิรูปกฎหมายที่มีความเสี่ยงที่จะละเมิดสิทธิเด็ก 

5. การอบรมและรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องเด็กให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ระดับพ้ืนที ่

ขบวนการปลดปล่อยปาตานี 

1. ขอให้ค านึงถึงและเคารพในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ และ อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องเด็ก 

2. การเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะการใช้แนวทาง
สันติวิธี 

ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 
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1. การสร้างระบบการประเมินและตรวจสอบกลไกการปกป้องเด็กในพ้ืนที่ขัดแย้งเพ่ือเฝ้าระวัง
สถานการณ์เด็กมิให้ถูกละเมิด 
2. การรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กเพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดแนวทางใน
การปกป้องคุ้มครองเด็ก 
3. การวางแผนการด าเนินการการปกป้องและคุ้มครองเด็กสิทธิเด็กอย่างคลอบคลุมทุกด้าน 
4. การส่งเสริมการอบรม ภาคประชาสังคม ประชาชน ในการสร้างศักยภาพ การตระหนัก และ มีองค์
ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก 

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มด้วยใจเห็นว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการปกป้องเด็กคือการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้และสี่อ าเภอในจังหวัดสงขลา ด้วยเหตุนี้ จึงขอเรียกร้องให้การปกป้องและพิทักษ์เด็ก 
ถือเป็นวาระแรกในการพูดคุยระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มเคลื่อนไหวเพ่ือปลดปล่อยปาตานี 
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ความเป็นมา 

การเดินทางของสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ ที่หลายฝ่ายได้มีความพยายามด าเนินการจากหลายๆ

ฝ่ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐที่ประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนแต่ที่มีบทบาทส าคัญคือฝ่ายความมั่นคง

ซึ่งผู้ประกอบไปด้วย ทหาร ตรวจ และ ฝ่ายปกครอง และฝ่ายพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานจาก

กระทรวงต่าง ๆ  นอกจากนี้ ก็ยังมี องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในพ้ืนที่ ส่วนกลาง และต่างประเทศ ที่ร่วมกัน

ประกอบให้เกิดค าว่าสันติภาพ แม้แต่ผู้ที่ด าเนินการต่อสู้ด้วยอาวุธเพ่ือให้ได้เอกราช ซึ่งจะเห็นได้จากการร่วมลง

นามในการพูดคุยสันติภาพที่มาเลเซียเมื่อเดือนมีนาคม 2556  แต่ก็หยุดชะงักด้วยปัญหาทางการเมือง

ภายในประเทศ  

อย่างไรก็ตามการปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ทุกวันกลับไม่ได้เป็นไปตามเส้นทาง

ของสันติภาพเมื่อเด็กซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ควรได้รับการปกป้องมากที่สุด อ่อนแอที่สุด กลับกลายเป็นเหยื่อของ

ความรุนแรงเพ่ิมขึ้นในปี 2557 อย่างน่ากังวลใจ ดังที่ปรากฏในตารางที่ 1 ที่เด็กเสียชีวิตมีจ านวน 17 คน 

เพ่ิมขึ้นจากปี 2556 ถึงสามเท่าตัว  ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากการกระท าของกลุ่มก่อความไม่สงบ แต่ในปีนี้ได้

เกิดกรณีเด็กเสียชีวิตจากโดยมีการกล่าวหาว่าเป็นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารหรือเกิดจากการกระท าของ

เจ้าหน้าที ่ดังเหตุการณ ์ต่อไปนี้ 

1. 3 กุมภาพันธ์  2557  ด.ช.บาฮารี มะมัน อายุ 9 ปี  ด.ช.มูยาเฮต มะมัน อายุ 11 ป๊  ด.ช.อีลยาส มะ

มัน อายุ 6 ปี ที่อ าเภอ บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ผู้ที่ถูกกล่าวหาคือ อาสาสมัครทหารพราน 

2.  15 พฤษภาคม 2557 ด.ญ.โสรยา เจะนิ อายุ 8 ปี ที่อ าเภอสะบ้าย้อย  จังหวัด สงขลา ผู้ที่ถูกกล่าวหา

คือ ปลัดอ าเภอสะบ้าย้อยในขณะนั้น 

3. 21 สิงหาคม 2557 ด.ช.มูฮัมหมัดอาสูวัน สอเหาะ อายุ 14 ปี ที่อ าเภอศรีสาคร จังหวัด นราธิวาส เกิด

จากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 

4.  23 ตุลาคม 2557 ด.ญ.ไฮซูลา แตเมาะ อายุ 10 ขวบ  ที่อ าเภอ บาเจาะ จังหวัด นราธิวาส เกิดจาก

การปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 

 

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจกล่าวได้ว่าเกิดจากกลุ่มติดอาวุธ แต่ที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งคือความรุนแรงที่
เกิดขึ้นกับเด็กในปีนี้พบว่าเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง    ผลของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก
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การกระท าของเจ้าหน้าที่ท้ังที่เกิดจากความผิดพลาด หรือความขัดแย้งส่วนตัวได้ส่งผลให้ความรุนแรงขยายไป
ยังผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิง และสร้างปมความขัดแย้งไปยังประเด็นทางด้านศาสนา 

กลุ่มด้วยใจจึงได้รวบรวมสถานการณ์เด็กในพ้ืนที่ขัดแย้ง ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่ การวิเคราะห์ 
และ ค้นหาแนวทางป้องกัน และ สร้างสันติภาพต่อไป 
  

ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   
1. ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ความไม่สงบที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกาย

และจิตใจกับเด็ก 
2. เพ่ือแสวงหาความร่วมมือในการท างานเพ่ือปกป้องเด็กในพ้ืนที่ขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและ

องค์กรพัฒนาเอกชน 
3. เพ่ือการค้นหาแนวทางการป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กในพ้ืนที่ขัดแย้ง 

ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

รายงานนี้ศึกษาสถานการณ์เด็กในพ้ืนที่ขัดแย้งด้วยอาวุธในสามจังหวัดชายแดนใต้และสี่อ าเภอในจังหวัดสงขลา  
โดยรวบรวมเหตุการณ์ที่ท าให้เด็กได้รับผลกระทบทางตรงคือได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต  พิการ และได้รับ
ผลกระทบทางอ้อม คือ สูญเสียผู้ปกครอง สูญเสียครูผู้สอน และ เป็นนักเรียนในโรงเรียนที่ถูกเผาจากสื่อต่าง ๆ 
ทั้ง หนังสือพิมพ์ สื่อออนไลน์ และสื่อกระแสหลัก  รวมไปถึงการรวบรวมรายงานการประชุมขององค์กรภาค
ประชาชน รายงานการประชุมของเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเด็กในปี 
2557 และน ามาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในปี 2557 เพ่ือค้นหาแนวทางในการปกป้องและป้องกัน มิให้เกิด
ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเด็ก  

รายงานจะน าเสนอสถานการณ์ที่เกิดจากการกระท าความรุนแรงต่อเด็กทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐและ
ฝ่ายกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐทั้งการกระท าต่อร่างกาย หรือการท าให้เกิดผลกระทบทางอ้อมต่อเด็ก ซึ่งเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กที่ประเทศไทยได้ลงนามตั้งแต่ปี 2535 
 

สถานการณ์เด็กในพื้นที่ขัดแย้งทั่วโลก 

จากรายงานของสหประชาชาติ 1เรื่อง เด็กและความขัดแย้งด้วยอาวุธ  (2556)  ซึ่งได้ศึกษาเด็ก และ ความ

ขัดแย้งในปี 2555 พบว่า ความขัดแย้งที่ยาวนานต่อเนื่อง ส่งผลให้ความรุนแรงได้ฝังรากลึกในพ้ืนที่จนยากที่จะ

ค้นหาแนวทางแก้ไข ผลของความขัดแย้งด้วยอาวุธของฝ่ายรัฐและผู้เห็นต่างจากรัฐได้ส่งผลให้เด็กเผชิญกับ
                                                           
1ด ูChildren and armed conflict UN General Assembly Security Council   A/67/845*-S/2013/245*  
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ความยากล าบาก กลายเป็นเหยื่อ  เด็กถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการทหาร หรือโล่ก าบัง ในขณะที่โรงเรียนถูก

ท าลาย หรือแม้แต่การคุมขังเด็กที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท าความรุนแรงในเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจของเด็กๆ  ซึ่งผลการศึกษาของสหประชาชาติพบว่าวิวัฒนาการลักษณะ

ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใหม่และความท้าทายส าหรับการคุ้มครองเด็กมี 3 ลักษณะ คือ  

I. ทหารใช้โรงเรียนในทางการทหาร 

โรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับเด็กๆและควรเป็นที่ที่เด็กจะได้รับการปกป้อง การใช้

โรงเรียนเพ่ือจุดประสงค์ทางการทหารส่งผลให้เด็กมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีและการเรียนต้อง

หยุดชะงักลง จากรายงานของสหประชาชาติพบว่าโรงเรียนถูกใช้เป็นค่ายทหาร ที่เก็บอาวุธ หน่วย

บัญชาการ ที่คุมขัง และซักถาม และ หน่วยตรวจการณ์  การใช้โรงเรียนเพ่ือจุดประสงค์ทาง

การทหารท าให้การเรียนของเด็กหยุดชะงัก และ ยิ่งไปกว่านั้นคือการถูกใช้เป็นเป้าหมายในการโจมตี

ของกองก าลังติดอาวุธ 

II. การคุมขังเด็กโดยฝ่ายความมั่นคง 

ในกรณีที่เด็กถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สมาชิกของกองก าลังติดอาวุธ เด็กมีโอกาสที่จะถูกคุมขังโดย

ปราศจากหมายจับ เป็นระยะเวลานานและอยู่ในสภาพที่ยากล าบาก หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่

เหมาะสมกับเด็ก หรืออาจจะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้การ

ควบคุมและซักถามเด็กไม่ได้เป็นไปตามกลไกการปกป้องคุ้มครองเด็กตามมาตรฐานสากล 

III. ผลกระทบต่อเด็กจากการใช้อาวุธ Drones ในปฏิบัติการทางทหาร 

ที่ผ่านมาการใช้อาวุธ Drones โจมตีส่งผลกระทบต่อการบาดเจ็บล้มตายของเด็ก และส่งผลทางด้าน

จิตใจต่อเด็ก จนท าให้เด็กไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะกลัวการโจมตีโดย Drones  

การส่งเสริมความร่วมมือในการปกป้องเด็กโดยกองก าลังติดอาวุธและกองก าลังทหาร 

 จากรายงานโดยสหประชาชาติ (2556) ในความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะหาเครื่องมือที่เป็น

นวัตกรรมและมีประสิทธิภาพเพ่ือรับมือกับตัวเลขการเติบโตของการกระท าผิด ซึ่งมีแนวทางอยู่ 3 แนวทางคือ 

I. ความรับผิดชอบส าหรับการละเมิดต่อเด็ก 

ในอดีตมีการตัดสินความผิดผู้ที่กระท าการละเมิดต่อเด็กอย่างร้ายแรงในศาลอาญาระหว่างประเทศ มี

การตัดสินลงโทษผู้น าประเทศคองโก นาย โทมัส ลูบังกา และ ประธานาธิบดี ไลบีเรีย นาย ชาร์ล เทย์

เลอร์ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า การใช้เด็กเป็นทหารเป็นอาชญากรรมสงคราม  และผู้ที่กระท าผิด
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จะต้องรับผิดชอบ  ศาลอาญาระหว่างประเทศเป็นกลไกที่ทดแทนในกรณีที่กลไกในประเทศไม่

สามารถที่จะด าเนินการได ้

II. การบรรจุประเด็นการปกป้องคุมครองเด็กในการเจรจาสันติภาพและข้อตกลงสันติภาพ 

การเจรจาสันติภาพในหลายประเทศที่ผ่านมาพบว่าข้อตกลงในการหยุดยิงและกระบวนการสันติภาพ

เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการปกป้องเด็ก และการปกป้องสิทธิเด็กเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่น

ระหว่างกัน  

III. นโยบายการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนและ   กรอบการท างานของคณะมนตรีความมั่นคงเกี่ยวกับเด็ก

และความขัดแย้ง 

สหประชาชาติได้มีนโยบายในการจัดตั้งระบบสิทธิมนุษยชน เพ่ือก าหนดระเบียบในการเตรียมการใน

อนาคตเพ่ือที่สหประชาชาติจะสนับสนุนกองก าลังที่ไม่ใช่กองก าลังของสหประชาชาติ  เช่น ทหารและ

ต ารวจ ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ มนุษยธรรม และกฎหมายผู้ลี้ภัยรวมไปถึงสิทธิ

เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม กรอบที่ก าหนดโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

สามารถน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติตามโดยกองก าลังติดอาวุธกับมาตรฐานสิทธิ

มนุษยชนระหว่างประเทศรวมทั้งภายใต้นโยบายตรวจสอบสิทธิมนุษยชน 

IV. ความร่วมมือขององค์กรภูมิภาคที่เก่ียวกับการปกป้องเด็กในความขัดแย้งด้วยอาวุธ 

ความร่วมมือขององค์กรในแต่ละภูมิภาคมีส่วนส าคัญในการท างานร่วมกับสหประชาชาติเพ่ือการ

ปกป้องเด็กในพ้ืนที่ขัดแย้งด้วยอาวุธเพ่ือประกันว่าการปฏิบัติการทางทหารจะไม่ส่งผลต่อเด็ก ซึ่ง

องค์กรความร่วมมือระหว่างภูมิภาคมีทั้งที่ สหภาพยุโรป สหภาพแอฟฟริกา  องค์การสนธิสัญญา

แอตแลนติกเหนือ 

 

สถานการณ์เด็กในพื้นที่ขัดแย้งในชายแดนใต ้

ตั้งแต่เกิดเหตุความไม่สงบมากว่า 10 ปี มีเพียงปีแรกเท่านั้นที่ไม่มีเด็กเสียชีวิตจากสถานการณ์

ความไม่สงบเลย ตัวเลขความสูญเสียค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นอย่างช้า ๆ หากเราไม่สังเกตก็อาจจะเข้าใจได้ว่าในการ

ต่อสู้ย่อมต้องมีความสูญเสีย แต่ในความสูญเสียจากน้ ามือมนุษย์และความต้องการทางการเมืองของตนเองหรือ

การปกป้องดินแดน ก็ไม่ควรจะมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กซึ่งเป็นเป้าหมายอ่อนแอที่สุดก็ว่าได้ เด็กที่

อนาคตจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่หรืออนาคตของชาติ ในวันข้างหน้า ซึ่งในความขัดแย้งด้วยอาวุธที่เกิดขึ้นในจังหวัด

ชายแดนใต้ พบว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อเด็กท้ังทางตรงและทางอ้อมดังนี้ 
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1) เด็กเสียชีวิตและบาดเจ็บ 

จากตารางและแผนภูมิ แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มจ านวนเด็กที่เสียชีวิตมีอัตราการเพ่ิมอย่างช้า ๆ แต่

แนวโน้มจ านวนเด็กที่บาดเจ็บมีอัตราการเพ่ิมที่สูงมาก โดยเฉพาะในปี 2557  จ านวนที่สูงเกิดขึ้นในเดือน

พฤษภาคม และเดือน กรกฎาคม เพราะมีเหตุระเบิดในที่ชุมชนเมืองเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ที่อ าเภอ

เมือง จังหวัดปัตตานี มีเด็กเสียชีวิต 1 คนและได้รับบาดเจ็บถึง 18 คน และ เหตุระเบิดที่อ าเภอเบตง จังหวัด

ยะลาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ท าให้เด็กได้รับบาดเจ็บจ านวน 5 คน  

สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น พบว่า เด็กท่ีเสียชีวิต นับถือศาสนาอิสลาม 13  คน คิดเป็นร้อยละ 

76  นับถือศาสนาพุทธ 4  คน คิดเป็นร้อยละ 34 เด็กท่ีได้รับบาดเจ็บ นับถือศาสนา อิสลาม 24  คิดเป็นร้อย

ละ 54.55  นับถือศาสนาพุทธ   20  ร้อยละ 45.45  

เด็กส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการถูกยิงจ านวน 13 ราย  และได้รับบาดเจ็บจ านวน 14 ราย ในขณะที่เด็ก

เสียชีวิตจากเหตุระเบิดมีจ านวน เพียง 4 ราย แต่ได้รับบาดเจ็บมีจ านวนสูงถึง 30 คน  การเสียชีวิตที่เกิดจาก

การถูกยิงนั้นโดยส่วนใหญ่เด็กจะอยู่กับบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบิดา มารดา ตา ยาย จึงอาจไม่ใช่

เป้าหมายหลักแต่เป็นลูกหลงในเหตุการณ์ ต่างจากเหตุระเบิดที่ผู้กระท าไม่ได้ค านึงถึงเด็กว่าจะเกิดความ

สูญเสียเพียงใดเพราะการกระท าเป็นช่วงเวลาที่มีเด็กพลุกพล่านในที่ชุมชน จึงส่งผลให้มีเด็กได้รับบาดเจ็บ

จ านวนมาก อีกทั้งเด็กและผู้ปกครองไม่ได้มีความรู้ในการปกป้องตนเอง เช่นกรณีเด็กถูกยิงได้รับบาดเจ็บที่

อ าเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพราะเมื่อเด็กได้ยินเสียงปืนจึงวิ่งออกมาดูจนโดนยิงในที่สุด 
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         ที่มา : ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, กลุ่มด้วยใจ 
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ในปี 2557 มีปรากฏการณ์ที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยของเด็กนั่นก็คือ

เหตุการณ์การเสียชีวิตของเด็กโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงดังกรณีตระกูล มะมัน เมื่อวันที่ 3 

กุมภาพันธ์ 2557 กรณีของเด็กหญิงโซระยา สะนิ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ซึ่งผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า

กระท าผิดคือเจ้าหน้าที่รัฐ และมี สองกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานผิดพลาดจนท าให้เด็กเสียชีวิตคือ

กรณีเด็กชาย มูฮัมหมัดอาสูวัน สอเหาะเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 และกรณีเด็กหญิงไฮซูลา แต

เมาะ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 

2)  เด็กพิการ  

ในปี 2557 เหตุการณ์ความไม่สงบท าให้คนในสังคมสะเทือนใจและท าให้เด็กพิการจากสถานการณ์คือ
การที่เด็กตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ระเบิด ท าให้เด็กต้องตัดขาทิ้งเพ่ือความอยู่รอดของชีวิตเด็กจาก
เหตุระเบิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557 ซึ่งมีระเบิดหลายจุด เหตุการณ์นั้นท าให้ เด็กหญิงแวซีตีอัย
ซะห์ แวหลง อายุ 5 ปี เธอได้สูญเสียขาขวาไปแล้วตลอดชีวิต2 จนถึงปัจจุบัน เธอก็ตั้งค าถามกับผู้เป็น
แม่ว่า   “เม่ือไหร่ขาหนูจะงอก”   และยังมีหลาย ๆ กรณีที่เด็กเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ความรุนแรง
และไม่สามารถมีร่างกายที่ปกติได้เช่นไม่สามารถเล่นฟุตบอลอย่างที่ชอบได้เพราะแขนขา ผิดรูป   แต่
ไม่ถึงกับพิการ ซึ่งเป็นการท าลายความฝันของเด็กไปตลอดชีวิต 

 

ที่มา: ภาพจากประชาไทออนไลน์ 
                                                           
2 เด็กหญิงแวซีตีอัยซะห์ แวหลง เป็นหนึ่งในเหยื่อเด็ก 12 คนที่ถูกแรงระเบดิเมื่อช่วงค่ าวันท่ี 24 พฤษภาคม 2557 ท่ีผ่านมา 
กระชากเนื้อขาจนหลุดลุ่ยเหลือแตก่ระดูก เหตุการณ์เกดิขึ้นต่อหน้านางนะดา สาวิชัย แม่ของเธอเอง และแม่ของเธอก็คง
เจ็บปวดไม่แพ้เหยื่อคนอื่นอีกหลายสิบคนท่ีประสบเหตุอีกหลายจดุในคืนเดียวกัน 
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3) เด็กก าพร้า 
 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งเป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กสากล ทางกลุ่ม
พลังมวลชนในนามเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 3 จังหวัด ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มกัน
หลาย  ๆองค์กรในพ้ืนที่ได้เดินรณรงค์ในการยุติความรุนแรงทุกรูปแบบต่อสตรีและเด็กและได้มี
กิจกรรมเสวนาในประเด็นดังกล่าวพร้อมทั้งมีการรายงานว่ามีเด็กก าพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบ
กว่า 6,000 คน ซึ่งผลจากการที่เด็กก าพร้าจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กในอนาคตทั้งการ
ไม่มีผู้ปกครอง ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา จากการที่ผู้ปกครองมีรายได้ที่ลดลงเพราะขาดผู้น าหลักใน
ครอบครัว และท่ีส าคัญคือขาดแรงจูงใจในการศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจ 
 

4) เด็กถูกพรากจากบุคคลในครอบครัวในกรณีครอบครัวผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าคิดต่างจากรัฐ  
จากผลการศึกษาการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นท่ีชายแดนใต้ของส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอาย ุซึ่งในปี 2557 ได้ศึกษาสถานการณ์เด็กในครอบครัวผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเห็นต่างจากรัฐ โดย
มี 5 กลุ่มคือ เด็กในครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ถูกคุมขัง ครอบครัวที่ถูกวิสามัญฆาตกรรม 
ครอบครัวผู้สูญหาย ครอบครัวผู้ที่หลบหนี ครอบครัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษ ซึ่งเป็น
ครอบครัวที่ผู้เป็นพ่อหรือแม่ต้องถูกพรากจากเด็กและส่งผลให้เด็กมีอาการซึมเศร้า หรือหวาดกลัว 
และมีเด็กบางส่วนเคยชินกับการใช้ความรุนแรงหรืออาวุธ ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
กายในฐานะท่ีเป็นเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงเมื่อเกิดการปะทะหรือเสี่ยง
ที่จะพบเห็นเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคนในครอบครัว และอีกประการหนึ่ง
คือเด็กขาดโอกาสในการได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ ตลอดจนขาดโอกาสในการเข้ารับการศึกษาจาก
การที่ครอบครัวมีรายได้ลดลงหรือมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
 

5) เด็กตกเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกคุมขัง 
จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่ามีการควบคุมตัวเด็กภายใต้

พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ปี ดังแสดงในแผนภูมิ ที่ 3 จากข้อมูล
พบว่าในปีที่ 2 ของการบังคับใช้พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินมีการควบคุม
ตัวเด็กสูงที่สุดในรอบ 10 คือ 33 คน และค่อย ๆ ลดลงมาตามล าดับ ทั้งนี้ในช่วงที่มีการควยคุมตัวเด็ก
จ านวนมากก็พบว่ามีข้อร้องเรียนเรื่องการทรมานเด็กดังในรายงานของมูลนิธิผสานวัฒนธรรมที่ร่วมกับ
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมได้ศึกษาเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของเยาวชนในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ทีมวิจัยหัวข้อ “ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับเด็กและเยาวชน กรณีศึกษา
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เด็กและเยาวชนที่ถูกน าตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
บันทึกเอาไว้ในหนังสือ “รอยแผลบนดวงจันทร์”3 
 

“ในห้องซักถามนั้น เจ้าหน้าที่ให้ข้าฯ นั่งเก้าอ้ี และเจ้าหน้าที่เดินไปมาระหว่างซักถาม 
เจ้าหน้าที่ซักถามข้าฯ ว่า ใครวางระเบิด ใครสั่ง ข้าฯ ก็ตอบว่าไม่รู้ แล้วเจ้าหน้าที่ก็ใช้
ก าปั้นทุบหลังข้าฯ 3-4 ครั้งระหว่างซักถามอีก ทั้งเอามีดยาวประมาณ 10 นิ้ว จี้ที่คอข้าฯ 
และเจ้าหน้าที่ถีบเก้าอ้ีข้าฯ จนล้มทั้งข้าฯ และเก้าอ้ี ” 
 
“เจ้าหน้าที่ให้ข้าฯ อยู่ในห้องที่ท าด้วยไม้ ต้องนอนพื้น ไม่มีหมอน และไม่มีผ้าห่ม” 

 
 ต่อมาตัวเลขเด็กที่ถูกควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษก็ได้ลดลงมาเรื่อย ๆ และมีความ
พยายามๆ ในการน าหลักการควบคุมตัวเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาทดลองใช้
เมื่อปี 25564 แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้สมบูรณ์ ต่อมาในปี 2557  มีการควบคุมตัวเด็กด้วยกฎ
อัยการศึกเมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2557 และน าตัวไปที่ หน่วยเฉพาะกิจที่ 41 อ าเภอรามัน จังหวัด
ยะลา แต่ไม่ได้ควบคุมตัวในยามวิกาลโดยให้กลับบ้านและให้ผู้ปกครองพามาซักถามในวันรุ่งขึ้น ซึ่งก็
เป็นความพยายามของหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงในการปกป้องสิทธิเด็กในกรณีเด็กถูกกล่าวหาว่าเป็น
ผู้กระท าผิดในคดีความมั่นคง 

 

                                                           
3  หนังสือ รอยแผลบนดวงจันทร์  สืบค้น  ท่ี  http://voicefromthais.wordpress.com/2012/02/page/3/ 
4 สัมภาษณ์ นางสาวซไุบดา เด็ง เมือ่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556 
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ผลกระทบทางอ้อม 

6) ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ครูถูกยิงเสียชีวิต 
ในความขัดแย้งด้วยอาวุธที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ท าให้เด็กได้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเท่านั้น แต่เด็กต้อง
เผชิญกับความรู้สึกตกใจ เสียใจ และ เสียขวัญ จากการที่ครูผู้สอนซึ่งมีความใกล้ชิดกับเด็กถูกยิง
เสียชีวิต  นอกจากนี้เมื่อมีครูถูกยิงเสียชีวิต ทางโรงเรียนก็จะท าการปิดการสอนเป็นเวลา 2 วัน5 หรือ 
มาจากรายงานข่าวของศูนย์ข่าวอิศราภาคใต้รายงานว่า ในรอบกว่า 10 ปีไฟใต้ 6หรือตั้งแต่วันที่ 4 
ม.ค.2547 นั้น มีครูเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงไปแล้ว 175 ราย ขณะที่ตัวเลขของสมาพันธ์ครูสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ที่ 179 ราย  รายชื่อครูที่เสียชีวิตเพราะเหตุการณ์ความไม่สงบในปี 2557 
เรียงตามล าดับเวลา ได้แก่  

 14 ม.ค. คนร้ายก่อเหตุลอบยิง ครูศุภกฤษ แซ่ลุ่ง อายุ 38 ปี ครูโรงเรียนบ้านนิบง อ.กาบัง จ.
ยะลา เสียชีวิต 

 14 มี.ค. คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและจุดไฟเผาร่าง ครูศิริพร ศรีชัย อายุ 43 ปี ครูโรงเรียน
ชุมชนบ้านตะบิงตีงี อ.มายอ จ.ปัตตานี 

 20 มี.ค. ครูสมศรี ธัญญะเกษตร ครูโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ถูกยิงเสียชีวิตใน
พ้ืนที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  

 7 พ.ค. ครูไพรัตน์ จิตร์เสน อายุ 50 ปี ครูช านาญการโรงเรียนบ้านดูวา อ.มายอ จ.ปัตตานี 
ถูกยิงเสียชีวิตบริเวณตลาดปาลัส รอยต่อ อ.ปะนาเระ กับ อ.มายอ จ.ปัตตานี  

 28 ส.ค. ครูปาตีเมาะ แซมะแซ อายุ 28 ปี ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ จ.
ปัตตานี ถูกระเบิดที่คนร้ายวางดักสังหารขบวนรถชุดคุ้มครองครู ที่หมู่ 2 บ้านบางโกระ ต.
บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จนเสียชีวิต  

 31 ต.ค. จ.ส.ต.เจษฎา ยุทธแก้วนะ ครู ตชด. ถูกยิงเสียชีวิตที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี  

 15 พ.ย. ครูอิศรา ไชยฤทธิ์โชค วัย 53 ปี ครูโรงเรียนบ้านควนแตน หมู่ 4 ต.ท่าเรือ อ.โคก
โพธิ์ ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิต   

7) โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาของเด็กๆ ถูกท าลาย 
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และบ่มเพาะวิชาความรู้ที่ส าคัญส าหรับเด็ก ๆ แต่ในสามจังหวัดชายแดนใต้
และสี่อ าเภอในจังหวัดสงขลา โรงเรียนกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีของผู้เห็นต่างจากรัฐจาก

                                                           
5 Children and armed conflict UN A/67/845*-S/2013//245* 
6สืบค้น ศูนย์ข่าวอิศราภาคใต้ เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 http://www.isranews.org/south-news.html 
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รายงานข่าวของข่าว 3 มิติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 พบว่าการโจมตีโรงเรียนเป็นการตอบโต้ของผู้
เห็นต่างจากรัฐเมื่อถูกปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม หรือถูกวิสามัญฆาตกรรม และเป็นการท าลายความ
น่าเชื่อถือของรัฐและเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอที่สุดในการเฝ้าระวัง ยุทธศาสตร์การเผาท าลายโรงเรียน
ถูกใช้มานานเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดคือเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2536 ที่มีการเผาโรงเรียนพร้อมกัน 36 
แห่ง ใน 4 จังหวัดชายแดนใต้คือจังหวัด ยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ จังหวัดสงขลา  จากรายงาน
ของส านักประสานงานและบูรณการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษา ตั้งแต่ปี 2547 
จนถึงปี  28 สิงหาคม 2557 และการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมของกลุ่มด้วยใจ พบว่า มีโรงเรียนที่ถูกเผา
จ านวน 204   โรง ซึ่งเป็นโรงเรียนในความดูแลของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน( สพฐ) 
จ านวน 202 โรงและเป็นโรงเรียนในสังกัดของส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน(กศน) จ านวน 2 โรง  
 ผลกระทบที่ส่งผลต่อเด็กโดยตรงคือ การขาดโอกาสทางการศึกษา เมื่อโรงเรียนถูกเผาเด็กก็
ไม่มีที่เรียนหนังสือ และโรงเรียนจะท าการปิดการเรียนการสอน และต้องใช้สถานที่ที่ไม่เอ้ือต่อการ
เรียนและในฤดูฝนก็ไม่สามารถเรียนได้ นอกจากนี้ ยังเกิดบาดแผลทางด้านจิตใจต่อเด็ก ๆ ที่เรียนใน
โรงเรียนเด็กมักจะตั้งค าถามกับครู ว่า “เผาโรงเรียนหนูท าไม” 
 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโรงเรียนท่ีถกูเผาต้ังแต่ปี 2547 – 2557 

8) ความทรงจ าต่อเหตุการณ์ความรุนแรงอันเลวร้าย 

เด็กในจังหวัดชายแดนใต้มีความเสี่ยงที่เด็กจะอยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นเหตุการณ์ระเบิด หรือ
เหตุการณ์ยิงในที่ชุมชน แหล่งเศรษฐกิจ และ เหตุการณ์การปิดล้อม ตรวจค้น จับกุม ในชุมชน ซึ่งทั้ง
สองเหตุการณ์เป็นความรุนแรงที่จะประทับเป็นความทรงจ าที่สร้างรอยแผลให้กับเด็ก และมีบางกรณี
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ในการตรวจค้นมีการใช้เด็กเป็นโล่ก าบังระหว่างที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าท าการตรวจค้นบ้านผู้
ต้องสงสัย7 และท าให้เด็กตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายทั้งทางร่างกาย และ จิตใจ และจาก
สภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กอย่างมีศักยภาพ เด็กบางคนไม่อยากไป
โรงเรียนเพราะไมรู้การเรียนหนังสือจะท าให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรเพราะพ่ีชายเรียนจบปริญญาตรีแต่ถูก
จับกุมคุมขังในคดีความมั่นคง หรือเด็กไม่กล้าไปโรงเรียนเพราะกลัวเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียนเป็นต้น  

แนวทางการแก้ปัญหาโดยองค์กรภาคประชาชน 
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:00-12:00 น มีการระดมความคิดเห็นเพ่ือปกป้องเด็กและ

ผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้ 2014 ที่ ห้องประชุม ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ซึ่งมี ผู้เข้าร่วมจ านวน  16 

องค์กร พัฒนาเอกชน และ เจ้าหน้าที่รัฐ 1 องค์กร  พบว่ากรณีของเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเด็กที่อ าเภอ บา

เจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเด็กถูกกราดยิง และกลายเป็น domino effect ที่ท าให้เกิดความรุนแรงต่อเด็ก และ

ผู้หญิง ดังกรณีหลังเหตุการณ์ก็มีการกราดยิงเด็ก ผู้หญิง และพระ ที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และการฆ่า

และเผาศพ ผู้หญิงในที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีการเผยแพร่ภาพของเด็กที่ตกเป็นเหยื่อ และสภาพของบ้าน

เกิดเหตุท าให้เกิดการบ่มเพาะเชื้อของความเกลียดชัง จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ได้ข้อสรุปว่า 

 

 ข้อเท็จจริงที่ไม่ปรากฏ น าไปสู่ความไม่ไว้วางใจจากประชาชนมากขึ้น 

 การใช้ข้อมูลความรุนแรงขัดแย้ง การสร้างภาพบางอย่างผ่านสื่อเพ่ือช่วงชิงมวลชนและ

วิเคราะห์ถึงสถานการณ์เด็กพบว่า 

 

ประเด็นที่ 1 เด็ก  เป็นลูกหลง ?  

 ความรุนแรงจากการแก้แค้นกันไปมา และการใช้หลักศาสนาในการอ้างความชอบธรรมที่

อนุญาตให้กระท าต่อเด็ก 

  การไม่ต้องรับผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ  

 เด็กเป็นผู้ได้รับผลกระทบ ถึงแม้ จะกระท าต่อผู้ชาย แต่สุดท้ายเด็กก็ได้รับผลกระทบ   

                                                           
7 วันท่ี 9 ธันวาคม 2557 ท่ีห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดเวทีการน าเสนอองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงและพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชนในกระบวนการยุติธรรมพืน้ท่ีสามจังหวดชายแดนภาคใต้ มผีู้เข้าร่วมกว่า 50  คน จาก 27 กว่าองค์กร See more at: 
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6529#sthash.3gWvGesf.dpuf 
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 การท าร้ายกลุ่มมุสลิมไม่สามารถกระท าการล้างแค้นโดยตรงได้ก็มาท ากับพ่ีน้องมุสลิมโดยท า

ร้ายผู้ที่เก่ียวข้องกับรัฐ  

 

ประเด็นที่ 2 ปัญหาในการท างานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 เกิดขึ้นมานานและมีความละเอียดอ่อน การปรับเปลี่ยนด้านกฎหมายเป็นที่ยอมรับได้อยู่แล้ว

เพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายของสถานการณ์  อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ต ารวจอาจจะเข้าไป

ท างานในพ้ืนที่ยาก และเจ้าหน้าที่ก็มีความสูญเสียจ านวนมาก  การให้ความรู้เด็กจึง

จ าเป็นต้องพ่ึงพาจาก ก านัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย 

 

ประเด็นที่ 3 ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้มีสาเหตุมาจาก 

 เรื่องการแบ่งแยกดินแดน เป็นข้ออ้างของการสร้างสถานการณ์บางอย่างในพ้ืนที่ให้เกิดขึ้น  

 การกระท ากับเด็กและผู้หญิง จะเป็นข่าวเร็ว 

 ความรุนแรงมีปัจจัยมาจาก การแบ่งแยกดินแดน การค้าชายแดนและการขัดผลประโยชน์

ของการค้าน้ ามันผิดกฎหมาย  และเรื่องของการค้าประเวณี  

 ความเสี่ยงของเด็กในครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่อาจจะตกเป็นเป้าหมายของการยุยง

ได้ง่าย เพราะเด็กเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อรัฐ และไม่ได้ลดความเกลียดชังลงเลย 

 การแก้ไขปัญหาที่ฝังลึกของคนในชุมชน และความเชื่อจากข้อมูลที่มีการ propaganda  

อย่างเป็นระบบ  

 รัฐล้มเหลวต่อการสร้างความกระจ่างให้กับคนในท้องถิ่น ชาวบ้านตกอยู่ในบรรยากาศของ

ความไม่รู้ ความไม่กระจ่างของข้อมูล อันน าไปสู่บรรยากาศของความคลุมเครืออันน าไปสู่การ

แย่งชิงมวลชนจากฝั่งตรงข้ามได้ง่าย 

 

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) เป้าหมายอ่อนแอโดยเฉพาะเด็กถูกกระท ามากข้ึน   

2) เพราะการไม่รับผิดของเจ้าหน้าที่ / การไม่ต้องรับผิดของเจ้าหน้าที่ และเรื่องการล้างแค้นเอาคืนจาก

สถานการณ์ 

3) ควรให้มีการน ากฎหมาย หรือกฎ หลักใด ๆ อันเป็นสากลเพ่ือให้เกิดการผ่อนคลายในสถานการณ์ 
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4) ความรุนแรงต่อเด็กเป็นลูกหลงจากสถานการณ์ทั้งระเบิดหรือยิง 

5) ปัญหาทางสังคมยังมีอยู่ในพ้ืนที่ส่งผลส่วนหนึ่งต่อต่อสถานการณ์ความรุนแรง 

6) ความมุ่งม่ันในการแก้ปัญหายังไม่เพียงพอ 

7) พ้ืนที่ของเด็กท่ีถูกกระท าเปรียบเสมือนพื้นที่ที่สะสมความเกลียดชัง อันน าไปสู่ความรุนแรงที่ต่อเนื่อง 

 

จากประเด็นร่วมที่ได้จากการระดมความคิดเห็นน ามาพิจารณาเป็นกรอบในการก าหนดกลไกของการ

ปกป้องเด็กได้ดังนี ้

 

กรอบในการก าหนดกลไกของการปกป้องเด็ก 

 ควรมีความชัดเจนในเรื่องนโยบายและกฎหมายและควรมีผู้ที่มีอ านาจที่สามารถด าเนินการได้ 

 ต้องมีการรณรงค์ให้ชัดเจน สร้างความตระหนักรู้เรื่องเด็กให้มากข้ึน 

 ต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจน และต้องหาข้อมูลที่แม่นย า 

 เรียกร้องให้มองทั้งกระดาน หาตัวแสดงให้ชัดเจนก่อน 

 การพูดคุยเรื่องเด็กมากขึ้นส่งผลให้เด็กตกเป็นเหยื่อมากขึ้น ในทางกลับกันการพูดเรื่องเด็กจะ

น าไปสู่การสร้างเงื่อนไขว่า หากมีการกระท าต่อเด็กอีก ฝ่ายที่กระท ากับเด็กนั้นย่อมไม่มีความชอบ

ธรรมอีกต่อไป 

 หลักศาสนา – เด็กและสตรีต้องได้รับการปกป้องในภาวะสงคราม จากภาคประชาสังคม (อย่างไร

ก็ตาม เพราะว่าชาวบ้านเชื่อว่า ยูแว เป็นคนที่มีวินัย ไม่ท าร้ายผู้หญิงและเด็ก เงื่อนไขความเชื่อ

แบบนี้ ส่งผลให้ชาวบ้าน บ่อยครั้งที่เชื่อว่า เจ้าหน้าที่ เท่านั้นที่ท า  ) 

 ควรตระหนักว่าวิธีการและมาตรการที่จะการันตีความปลอดภัยของคนในพ้ืนสงครามนั้นไม่มี 

เพราะฉะนั้นเราต้องหามาตรการที่เป็นไปได้ 

 การป้องกันเด็กควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสังคม 

 มองหามาตรการ หรือหาจุดร่วมจากคนในพ้ืนที่ และส่วนกลางเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นใน

การแก้ไขปัญหา 

 การใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นการก ากับความชอบธรรมของฝ่ายคู่ขัดแย้งด้วย การไม่

ท าตามหลักการเหล่านั้น ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มนั้น ๆ เอง ไม่ว่าจากทางรัฐหรือ

ขบวนการ 
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 คู่ขัดแย้งจะต้องมีวินัยและมีความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ด้วย 

 พ้ืนที่ความขัดแย้งได้ส่งผลให้เกิดการสะสมความแค้นในการกระท าต่อเด็ก 

 

กลไกการปกป้องเด็ก 

 การรณรงค์ แคมเปญ การเดินขบวน การแสดงออก  

 นโยบายของรัฐบาลกลางชัดเจนในการสร้างความเป็นธรรม แต่ในทางปฏิบัติ เช่นที่กรณีบานา ปุโละปุ

โย  ภาคประชาสังคมไม่เรียกร้องในการสร้างความเป็นธรรมให้กับสังคม 

 การออกแถลงการณ์ จาก NGO,   กรรมการอิสลาม  กลุ่มคนพุทธ ในพื้นที่ 

 การแก้ไข ต้องใช้พลัง และมีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง   

 รณรงค์ในทางสาธารณะ เรื่องการหยุดกระท ารุนแรงต่อเด็ก โดยกลุ่มประชาชน และภาคประชาสังคม 

 ส านึกว่าเป็นพื้นที่สงคราม คนในพ้ืนที่รู้สึกว่าอยู่ในภาวะสงคราม แต่รัฐปฏิเสธ ภาวะสงครามท าให้

นโยบายหรือวิธีการแก้ปัญหาไม่สอดคล้อง กับสถานการณ์จริง 

 ความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของคนในพ้ืนที่ยังไม่มากพอ ที่จะช่วยกันป้องกัน  การให้ความรู้ชาวบ้าน 

ในการร่วมกันแก้ปัญหาความไม่สงบ  

 การเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโดย นักการเมืองทั้งในระดับ ท้องถิ่น และระดับชาติ 

 หลักกฎหมาย ระหว่างประเทศท่ีช่วยในการก ากับความชอบธรรม เพ่ือให้ได้เป้าหมายที่ตนเองต้องการ

ฝ่ายรัฐไทยอาจจะกระทบในการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ  

 สงครามที่มีวินัย รับผิดชอบ  การเรียกร้อง ความรับผิดชอบ  การควบคุมการใช้ก าลัง ของกองก าลัง

อ่ืน ๆ  

 การน าเสนอข้อมูลเด็กที่แหล่งทุน รัฐสภา กรรมการสิทธิให้เขียนรายงานเรื่องสิทธิเด็กเพ่ือสร้างการ

ตระหนักรู้ 

 การสร้างกลไก เชื่อมต่อเครือข่าย ที่เก่ียวข้อง หรือการจัดตั้งเครือข่ายเด็ก หรือสมัชชาว่าด้วยเรื่องเด็ก

ในพ้ืนที่ขัดแย้ง 
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แนวทางการแก้ปัญหาโดยเจ้าหน้าที่ทหาร 

ภายใต้ข้อกล่าวหาเรื่องการไม่ต้องรับผิดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง คือ ทหาร ต ารวจ และฝ่าย

ปกครอง หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงก็ได้มีการประชุมร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนน าทีมโดยกลุ่มด้วยใจ

เมื่อวันที่  14  ธันวาคม 2557 ที่ กอ.รมน ภาค 4 เพ่ือพูดคุยและแสวงหาแนวทางในการปกป้องและป้องกัน

การละเมิดสิทธิเด็กในพ้ืนที่ขัดแย้งทั้งจากเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มที่คิดต่างจากรัฐโดยทางเจ้าหน้าที่ทหารแผนก

สิทธิมนุษยชนได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการสานเสวนาในครั้งนี้เพ่ือ สร้างความเข้าใจในการด าเนินงานระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับองค์กรพัฒนาสังคมในการคุ้มครองเด็กในพ้ืนที่ และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย

เจ้าหน้าที่รัฐ 

 

 ในปีนี้ได้เกิดกรณีเด็กเสียชีวิตจากโดยมีการกล่าวหาว่าเป็นปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารหรือเกิดจาก

การกระท าของเจ้าหน้าที่  4 กรณ ีเกิดข้ึนท าให้ประชาชนขาดความเชื่อม่ันในการท างานของเจ้าหน้าที่ทหารใน

พ้ืนที่ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมทางเจ้าหน้าที่ทหารจึงได้ชี้แจง

ถึงความคืบหน้าของคดีดังกล่าวดังนี้ 

 คดีแรกที่ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส เป็นคดียิงครอบครัวของนายเจ๊ะมุ มะมัน จนบุตรชาย
สามคนวัยระหว่าง 6-11 ปีเสียชีวิตหมด ส่วนนายเจ๊ะมุและภรรยาบาดเจ็บ จนท.ยืนยันเป็นเรื่อง
ส่วนตัว เพราะผู้ยิงคืออาสาสมัครทหารพรานมะมิง บินมามะ กับเพ่ือนคืออส.ทพ.ซากือระ เจ๊ะแซเชื่อ
ว่านายเจ๊ะมุเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของญาติของตนและคดีความไม่คืบหน้า จึงหันไปใช้
วิธีติดตามล้างแค้นหลังจากที่ได้สมัครเป็นทหารพราน คดีนี้ทหารพรานทั้งสองนายถูกปลดออกจาก
ราชการ อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีและศาลไม่ให้ประกันตัว การสอบปากค าพยานผ่านไปแล้วครั้ง
สุดท้ายคือเมื่อ 31 ตุลาคม 2557 .และศาลนัดฟังค าพิพากษา 20 มกราคม 2558.นี้ 
 

 คดีที่สอง เป็นคดีที่มีผู้ยิงเข้าบ้านนายมูหามัดรอปี เจ๊ะนิท าให้  ดญ.โสรยา เจ๊ะนิ วัยแปดปีเสียชีวิต 
ขณะดูทีวีอยู่ในบ้านที่สะบ้าย้อย ผลการสอบสวนเชื่อว่าผู้ลงมือคือปลัดอ าเภอฝ่ายปกครอง นายพงษ์
เพชร มากเกื้อ นายพงษ์เพชรได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาจากจนท.ตร.เรื่องฆ่าผู้อ่ืนโดยเจตนา และมี
อาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา ขณะนี้ได้รับการปล่อยตัว
ชั่วคราว และได้รับค าสั่งให้ไปเป็นปลัดอ าเภอที่อ าเภอกระแสสินธุ์ สงขลาตั้งแต่มิย.57 ส่วนคดีอยู่ใน
การพิจารณาของอัยการว่าจะฟ้องหรือไม่  

 



 

25 
 

 คดีที่สาม เป็นคดีเด็กชายมูฮ าหมัดอาซูวัน สอเหาะ อายุสิบสี่ปีถูกยิงเสียชีวิตที่หน้าฐานปฏิบัติการ
ร้อยทพ4916 บ้านไอร์กือเนาะ จนท.น าเสนอว่าผู้ยิงคืออาสาสมัครทหารพรานเอกพจน์ สามานสวน
เข้าใจผิดเนื่องจากมีเสียงปืนดังขึ้นขณะที่มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นขับขี่จักรยานยนต์ผ่านไปห้าคัน และคิดว่า
วัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวเป็นคนยิง จึงได้ใช้อาวุธปืนยิงสวนไปและโดนดช.มูฮ าหมัดอาซูวันเสียชีวิต กรณีนี้
จนท.ได้พูดคุยชี้แจงท าความเข้าใจกับครอบครัวพร้อมผู้น าชุมชน มอบเงินช่วยเหลือค่าท าศพและอ่ืนๆ 
รวมทั้งศอ.บต.จ่ายเงินเยียวยาห้าแสนบาท ช่วยสร้างบ้าน ขณะที่ตร.ก าลังสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐาน สอบไปแล้วสิบแปดปาก และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจดีเอ็นเอ ผู้ยิงถูกปลดออกจาก
ราชการ ในส่วนของคดีได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (คดีนี้ตามข่าวอส.ทพ.เอกพจน์ยังถูกด าเนินคดีฐาน
สร้างหลักฐานเท็จคือยัดปืนใส่มือเด็กด้วย) 

 

 คดีที่สี่ คดี ดญ.ไฮซูลา แตเมาะ ซึ่งเดินทางกับครอบครัวในรถกระบะที่ขับโดยบิดาคือนายรอมือซี 
ผ่านด่านตรวจซึ่งจนท.เรียกให้หยุดแต่ไม่หยุด ได้ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเข้าใส่และถูกดญ.ไฮซูลาเสียชีวิต 
รายงานจากจนท.ระบุว่า ก่อนหน้านั้นจนท.ได้รับแจ้งเรื่องมีรถยนต์ต้องสงสัยผ่านเส้นทางท าให้เกิด
ความเข้าใจผิด  รท.ปรัชญา แสงแก้ว และพ.จ.อ.สุชาติ สิงโต ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาจากจนท.ตร.
แล้ว ปัจจุบันตร.ยังสอบสวนคดีอยู่ ส่วนจนท.ทั้งสองนายได้รับการปล่อยตัวกลับต้นสังกัด และถูกคุม
ตัวอยู่ที่ฉก.นาวิกโยธินทหารเรือ รอการด าเนินคดีในศาลทหารที่ปัตตานี  
 

จากปัญหาความไม่เชื่อมันจากปัญหาที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานทหารจึงมีมาตรการในการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าที่ดังนี ้

1) การพิจารณาเหตุการณ์ การลงโทษอาศัยพยานหลักฐานประกอบข้อเท็จจริง 

2) ใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวน สอบสวน 

3) ให้ความส าคัญ กับ ผู้น าท้องที่   ผู้น าท้องถิ่น  กรรมการหมู่บ้าน  ผู้น าสี่เสาหลัก 

4) มีคณะกรรมการ 3 ฝ่ายในการพิจารณา  

5) การพิสูจน์ความเชื่อมโยงของอาวุธ  วัตถุระเบิด 

6) พนักงานสอบสวนท างานอย่างตรงไปตรงมา 

 

ในกรณีที่มีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตั้งด่านตรวจซึ่งท าให้เกิดการละเมิดต่อชีวิตเด็กจาก

ความการปฏิบัติงานจึงได้ชี้แจงถึงประเภทของด่านตรวจที่แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ 

1) ด่านตรวจ  คือ มี 23  ด่าน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  ผู้มีอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย

ทางหลวง 
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2)  จุดตรวจถาวร  คือ  ตรวจสอบบุคคล  ยานพาหนะ  มีห้วงเวลาตามก าหนดไม่เกิน  24  ชั่วโมง 

3) จุดตรวจไม่ถาวร  คือ  เมื่อมีการก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่  ฉุกเฉิน  ชั่วคราวตามสถานการณ์  ซึ่งมี

ระยะเวลาเท่าเวลาฉุกเฉิน 

 

วัตถุประสงค์การตั้งด่านตรวจ  คือ 

 เพ่ืออ านวยความสะดวก  สร้างความปลอดภัย 

 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

 

มาตรการป้องกันการล้างแค้นกรณีท่ีมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานล้างแค้นให้กับญาติพ่ีน้องของตนเองที่

ถูกกระท า  (การสมัครเป็นทหารพราน) 

 กวดขันการรับสมัคร  ตรวจสอบปูมหลัง  ประวัติ   

 กวดขัน  ควบคุม  เก็บรักษาอาวุธประจ ากาย เครื่องกระสุน  วัตถุระเบิด เมื่อก าลังพลพักผ่อน

ต้องไม่มีอาวุธ  เครื่องกระสุน  วัตถุระเบิดติดตัวออกไป 

 

ในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ขอให้มีการท างานตามกระบวนการต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะมีการ

สื่อสารสู่สาธารณะ 

 

 นอกจากนี้ทางภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงความท้าทายในการปกป้องเด็ก

ในมุมมองขององค์กรภาคประสังคมกับหน่วยงานรัฐดังนี้ 

 ความท้าทายในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กคือ มีการเคลื่อนไหวของอาวุธในพ้ื นที่อย่าง

กว้างขวางไม่สามารถควบคุมได้ 

 ข้อสังเกตต่อกรณีบทลงโทษทางวินัยที่มีบางรายโดนปลดออกจากราชการ  บางรายโดนย้าย จึงอยาก

ให้มีมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันมิให้มีบุคลากรในองค์กรกระท าผิดซ้ า 

 ความหวาดระแวงกันในพื้นท่ีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ และ ประชาชนกับประชาชนกันเอง  จะ

ท ายังไงให้เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่ไหวาดระแวงต่อกัน  หรือแนวทางในการสร้างความไว้วางใจกัน  

ร่วมมือกัน และมีความปลอดภัย 

 ในอนุสัญญาเด็กการควบคุมตัวเด็กที่ถูกกล่าวหาจะมีแนวทางในการปฏิบัติอย่างไร มีข้อเสนอแนะ

อย่างไร  การที่มีเด็กร่วมในกระบวนการเคลื่อนไหวจะมีมาตรการการลงโทษเหมือนผู้ใหญ่หรือเปล่า 
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 แนวทางในการป้องกันเด็ก เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบมีแนวโน้มที่ลดลงแต่เด็กได้รับผลกระทบ

มากขึ้น   

 ประเด็นการดูแลเด็กถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในคดีความม่ันคงนั้นยังไม่สอดคล้องกับพรบ.คุ้มครองเด็ก 

ยังไม่มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับพรบ.คุ้มครองเด็กแต่เจ้าหน้าที่ได้มีความพยายามด าเนินการให้

สอดคล้องอาทิเช่นในปีนี้การซักถามเด็กที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ต้องถูกควบคุมตัวที่ค่ายทหารแต่ให้

ผู้ปกครองพามาในตอนกลางวัน  กรณีเด็กที่ทุ่มยางแดง  มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการคุ้มครองเด็ก   

แต่ตอนนี้ต้องคิดว่าจะท ายังไงให้เด็กกลับสู่สังคมแล้วอยู่อย่างปลอดภัย  มาตรการการรองรับเด็กให้

เขามีประสิทธิภาพ 

 

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายว่าการท างานเพ่ือการปกป้องเด็กนั้นจะกระท าภายใต้กรอบ  เข้าใจ  เข้าถึง  

พัฒนา  ประชาชนเป็นปัจจัยของเราไปสู่ความส าเร็จ  ตอนนี้ก็มีการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ครอบคลุม

บริบทเกิน   90%  มีความมั่นใจในเจ้าหน้าที่ แต่ปัญหาความขัดแย้งเกิดจากความเข้าใจผิดจากการถูกยุยงมา

ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เขาต้องการสร้างความขัดแย้งในชุมชน  ( เหตุการณ์ที่อุสตาซโดนยิงต่อมาครูก็โดนยิง)   ก็

พยายามหาข้อเท็จจริงและน ามาแก้ให้เกิดความเข้าใจกัน  ตอนนี้ก็มีผู้น าศาสนาทั้งพุทธ  อิสลาม  คริสต์  

ร่วมกันท าโดยเวียนกันทุกอ าเภอ  มีปัญหาอะไรก็จะแนะน าทันที 

 

ในมุมมองของ ผอ.กอรมน เชื่อม่ันว่ากิจกรรมของเจ้าหน้าที่ทหารเช่นการ ช่วยกันตัดผมเด็ก 3,000  

คน จะท าให้มีความใกล้ชิดและเกิดความไว้วางใจต่อกัน ซึ่งการทหารตอนนี้มีนโยบายชัดเจน  แม่นย าว่าไม่ท า

ร้ายผู้บริสุทธิ์  ถ้าไม่ม่ันใจไม่ต้องรีบ เพราะมีกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ ( มีการตรวจ DNA 40,000 ราย

จากที่เกิดเหตุ) ถึงจะแน่ใจก็ไม่รีบร้อนถ้ายังไม่มีพยานหลักฐาน  ซึ่ง DNA  เป็นเครื่องประกันในพ้ืนที่  

เจ้าหน้าที่มุ่งไปในทิศทางอย่างชัดเจน  

 

ต่อมาการพัฒนาชุดแรก  เคลื่อนที่ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงลงไปที่ชุมชน  มัสยิด  มีการตัดผม และก า

ปงตักวา ( ชุมชนศรัทธา)  ร่วมมือกับ ศอ.บต.  900  กว่าหมู่บ้าน  290  ต าบล   ท าหนังสือ 8 เล่ม  มี 55 

หน่วยงาน ลงให้ตรงกับประชาชนในหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นการท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

 

นอกจากนี้ก็จะมีการตรวจสอบประวัติย้อนหลังเรื่องยาเสพติด  ความขัดแย้ง   หากมีการท าผิดก็จะ

ด าเนินการตามระเบียบ ป.วิอาญา  สามารถตรวจสอบทุกกระบวนการ  ตรวจทุกกองร้อย ทุกคน  ถ้าเจอก็
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ปลดออกทันที   ทหารพรานต้องเป็นคนดี  กล้าหาญ  ส่วนบุคคลที่ต้องสงสัยรับสารภาพก็จะเชิญครอบครัว  

ผู้น าศาสนา  ผู้น าชุมชน  ให้เขารับสารภาพต่อหน้า  ต่อไปจะมีลูกเข้ามาร่วมฟังด้วย การข้าพ้ืนที่  การเชิญตัว  

หากไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ปล่อยตัวกลับเลย 

 

ค าถามที่ยังคงต้องค้นหาค าตอบ 

 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพราน ให้โอกาสกับเด็กๆ ทั้งทีไม่มีความรู้  เครียดก็จะไปสมัคร  ถ้าไม่

สมัครเป็นทหารพรานก็จะอยู่ในกลุ่มเสี่ยง  หรือบางคนก็มีอคติกับคนตางความคิด  เราจะท าอย่างไร

ให้เยาวชนที่เข้าเป็น อส. ลดหรือท าลายอคติไม่ว่าพุทธหรือมุสลิม? 

 กรณีท่ีได้รับรู้ประชาชนเองไม่มีความไว้วางใจ อส.พรานที่เป็นเยาวชน  นอกจากนี้ก็มีเรื่องของยาเสพ

ติดทั้งเสพและขาย  จะท าให้มีมาตรการปกป้องให้เบาบางลดลงหรือหายไปเลยได้อย่างไร? 

 อยากให้ลดอคติ ท าอย่างไรให้เด็กห่างจากการเข้าร่วมกระบวนการ? 

 เหตุใดต ารวจนอกเครื่องแบบจึงมีการเรียกเงิน ข่มขู่  ไม่สามารถหาคู่กรณีได้  ตอนนี้เด็กจึงไม่กลัวใน

การมียาเสพติด? 

 ต้องทบทวน  10  ปีที่ผ่านมามีอะไรเกิดข้ึน  กระบวนการยุติธรรมชัดเจน  ชัดแจ้ง  หลังจากนี้จะท า

ยังไงให้ประชาชนเชื่อมั่นในภาครัฐ  ลดความหวาดระแวงได้เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข  มาด้วยกันแต่ไม่ไป

ด้วยกัน? 

 แนวทางไหนในการดูแลเด็กได้รับผลกระทบลดลง  ให้อยู่ด้วยความหวังมากกว่าความหวาดระแวง  

แต่ถ้าเป็นความกลัวก็มีอยู่แล้ว? 

 ภาคประชาสังคมร่วมมือกับรัฐได้  เรื่องเด็กในคดีความมั่นคงจะเยียวยาเด็กอย่างไร?  วิสามัญคนใน

ครอบครัวแต่อย่าวิสามัญเด็กเหล่านี้  เด็กถามว่าฆ่าพ่อหนูท าไม  ซึ่งเราเองก็ไม่สามารถตอบได้ใช้

วิกฤตนี้ให้เจ้าหน้าที่ลงไปด้วยความจริงใจ  เป็นมิตรไมตรี   เคยลงพ้ืนที่ที่ อ.รามัน  ลูกจะมีอาการแรง

ขึ้น  สังคมในโรงเรียนกดดันเด็ก  และ กรณีที่ ลิดล เด็กไม่สามารถอยู่โรงเรียนเดิมได้รับแรงกดดันจาก

ครูและโรงเรียน เด็กบอกว่าพ่อเป็นพนักงานเสิร์ฟท าไมต้องจับด้วย 

 ในกรณีที่ทหารล้อมจับแล้วเราอยู่ด้วย ทหารสัญญาว่าจะไม่ท าอะไรแต่ปรากฏว่าได้ด าเนินการแจ้ง

ข้อหาควรจะมีมาตการในการสร้างความเชื่อม่ันยอมรับในกระบวนการยุติธรรมอย่างไร? 
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ในโอกาสนี้ทาง ผบ ศชต ก็ได้ขอบคุณที่ให้รับทราบข้อมูลที่มีค่า  ก็ดีใจ  ก็จะรับค าถาม  ปัญหาต่างๆ

ไปคิด  โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ให้จะน าไปแก้ไข เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บ  มีความข่มขื่น  ประชาชน

ต้องการก าลังใจ  วันนี้ต้องคุยเรื่องใหม่  ไปแก้เรื่องเก่า  แก้ปัญหาและเยียวยา  ปัญหาที่ถามนี้มีส่วนที่แก้ไข  

ท าให้ไม่กระทบต่อประชาชน 

 

 หน้าที่ของต ารวจ  หลักต้องดูแลประชาชน  ปกป้องประชาชน  เจ้าหน้าที่รัฐต้องอดกลั้นเพราะเขา

เป็นประชาชน  ( สันติวิธี อดกลั้นๆ )  มุ่งผลในการปฏิบัติ  ลืมดูว่ากระทบกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง   

 

การสานเสวนาในครั้งนี้ได้มีการติดตามคดีที่เจ้าหน้าที่ได้ท าการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็ก จ านวน 4 

ราย ซึ่งพบว่ามีการด าเนินการลงโทษทั้งทางวินัยและในทางกฎหมาย และมีกรอบการท างานที่จะป้องกันมิให้มี

การกระท าผิดซ้ า และทางองค์กรภาคประชาชนก็ได้น าเสนอสภาพปัญหาเด็กในพ้ืนที่ขัดแย้งให้กับเจ้าหน้าที่

ทหารทราบเพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการในการปกป้องต่อไป ซึ่งก็มีความคิดเห็นร่วมกันว่าควรมีการสาน

เสวนาในลักษณะนี้ทุกเดือนหรือทุกไตรมาสเพื่อการประเมินสถานการณ์ร่วมกันและการติดตามการท างานของ

เจ้าหน้าที่ว่ามีความสอดคล้องกับการป้องกันปัญหาหรือไม่ 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
บทสรุป 
 

ตลอดปี 2557 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 พบว่า หน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนากลไกในการ
ปกป้องเด็กมากขึ้นในประเด็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กที่ตกเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดในคดี
ความมั่นคง ทั้งกระทรวงยุติธรรมที่ได้ท าการศึกษาเรื่องกลไกในการคุ้มครองเด็กภายใต้กฎหมายพิเศษ 8 และ
หน่วยงานทหารที่ไม่ควบคุมตัวเด็กในหน่วยเฉพาะกิจ นับว่าเป็นพัฒนาการที่ดีในการให้ความคุ้มครองเด็ก  

 

                                                           
8  วันท่ี 9 ธันวาคม 2557 ท่ีห้องมะปราง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตัตานี 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดเวทีการน าเสนอองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงและพิทักษ์สิทธิเด็กและ
เยาวชนในกระบวนการยุติธรรมพืน้ท่ีสามจังหวดชายแดนภาคใต้ มผีู้เข้าร่วมกว่า 50  คน จาก 27 กว่าองค์กร See more at: 
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/6529#sthash.3gWvGesf.dpuf 
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แต่ในทางกลับกันกลับพบว่าสถานการณ์ความไม่สงบกลับส่งผลต่อชีวิตและร่างกายเด็กเพ่ิมขึ้นอย่าง
น่ากังวลใจซึ่งสวนทางกับตัวเลขจ านวนสถานการณ์ที่ลดลง และการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ เกิดจากการกระท า
ของทั้งสองฝ่ายที่มีอาวุธ คือฝ่ายรัฐ และผู้ที่เห็นต่างจากรัฐ  แต่ความรุนแรงที่เกิดจากการกระท าของฝ่ายตรง
ข้ามรัฐก่อให้เกิดความสูญเสียมากกว่า แสดงให้เห็นว่าผู้กระท าไม่ได้ค านึงถึงเหยื่อท่ีเป็นเด็กเลยแม้แต่น้อย 

 
 อีกท้ังผลจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นผู้ที่เป็นคู่ขัดแย้งหลักต่างก็หยิบยกความตายของเด็กมา

ใช้ในการสร้างคุณค่าให้กับฝั่งของตนเอง ฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบก็ใช้ความบกพร่องในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ท าให้เด็กมุสลิมเสียชีวิตมาสร้างความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงกับเด็กและผู้หญิงตอบโต้ใ น
ขณะเดียวกัน ฝ่ายความมั่นคงก็ใช้ความตายของเด็กพุทธเรียกร้องให้ประชาชนประณามกลุ่มก่อความไม่สงบ   
และจากการติดตามแนวทางการแก้ปัญหาในการปกป้องเด็กมิให้สูญเสียมากไปกว่านี้ กลับพบว่ายังไม่มีวิธีการ
หรือแนวทางใหม่ๆ  แต่อย่างใด  
 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากปัญหาที่เกิดขึ้นการน ากลไกระหว่างประเทศ เช่น กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

(International humanitarian law)  กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International human 
rights law)  หรือ  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  (Convention on the rights of the child) มาใช้ร่วมกันทุก
ฝ่าย เพ่ือการปกป้องคุ้มครองเด็กในพ้ืนที่ขัดแย้ง โดยผ่านกลไกการตรวจสอบของทุกฝ่ายโดยเฉพาะภาค
ประชาชน 

 
การละเมิดสิทธิเด็กในความขัดแย้ง ควรที่ทุกฝ่ายจะแสดงความรับผิดชอบร่วมกันและร่วมด าเนินการ

ในการหาแนวทางหรือมาตรการในการปกป้องเด็ก ดังนี้ 
 

 รัฐบาล 
1. ในการปฏิบัติการทางทหารควรมียุทธวิธีที่รัดกุม รอบคอบ และมีความปลอดภัยต่อประชาชน

ผู้บริสุทธิ์ 
2. ขอให้เจ้าหน้าที่รัฐก าหนดแนวทาง มาตรการ การป้องกันเหตุรุนแรง อาทิเช่นการควบคุมการ

ใช้หรือพกพาอาวุธปืน และ การป้องกันมิให้เกิดระเบิดในเขต ชุมชน เศรษฐกิจ ที่มีประชาชน
พลุกพล่าน 

3. ขอให้มีการน าผู้กระท าผิดกรณีละเมิดสิทธิเด็กมาลงโทษเพ่ือเป็นการป้องกันเหตุในระยะยาว 
4. การปฏิรูปกฎหมายที่มีความเสี่ยงที่จะละเมิดสิทธิเด็ก 
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5. การอบรมและรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยเรื่องเด็กให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ 

 
ขบวนการปลดปล่อยปาตานี 

1. ขอให้ค านึงถึงและเคารพในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ และ อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องเด็ก 

2. การเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้ทางการเมืองที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะการใช้
แนวทางสันติวิธี 

 
ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 
1. การสร้างระบบการประเมินและตรวจสอบกลไกการปกป้องเด็กในพ้ืนที่ขัดแย้งเพ่ือเฝ้าระวัง

สถานการณ์เด็กมิให้ถูกละเมิด 
2.  การรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กเพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดแนวทาง

ในการปกป้องคุ้มครองเด็ก 
3.  การวางแผนการด าเนินการการปกป้องและคุ้มครองเด็กสิทธิเด็กอย่างคลอบคลุมทุกด้าน 
4. การส่งเสริมการอบรม ภาคประชาสังคม ประชาชน ในการสร้างศักยภาพ การตระหนัก และ มี

องค์ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก 
 
ยิ่งไปกว่านี้ วิธีการที่ดีที่สุดในการปกป้องเด็กคือการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนใต้และสี่อ าเภอในจังหวัดสงขลา จึงขอเรียกร้องให้  การปกป้องและพิทักษ์เด็ก เป็น วาระแรก ใน
การพูดคุยระหว่าง รัฐบาลไทยกับ กลุ่มเคลื่อนไหวเพ่ือปลดปล่อยปัตตานี 
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ภาคผนวก 1 
สถิติเด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2557 

 

วันที ่ เวลา เหตุการณ์ จังหวัด เหยื่อ ชื่อ อายุ ผลกระทบ 

27/1/2014 15:50 ยิง นราธิวาส เด็ก ด.ญ.ยัสมีน ดอเลาะ  4 เสียชีวิต   

3/2/2014 20:15 ยิง นราธิวาส เด็ก  ด.ช.อีลยาส มะมัน  6 เสียชีวิต   

3/2/2014 20:15 ยิง นราธิวาส เด็ก  ด.ช.บาฮารี มะมัน  9 เสียชีวิต   

3/2/2014 20:15 ยิง นราธิวาส เด็ก    ด.ช.มูยาเฮต มะมัน 11 เสียชีวิต   

13/2/2014   ยิง ปัตตานี เด็ก ดช.ธิติวัฒน์ ขุนเกลี้ยง  9 เสียชีวิต   

13/2/2014   ยิง ปัตตานี เด็ก ดญ.ขัวญชนก ขุนเกลี้ยง  10   บาดเจ็บ 

13/2/2014   ยิง ปัตตานี เด็ก ดช.ชินกฤต พรหมมณี  13   บาดเจ็บ 

22/2/2014   ยิง ยะลา เด็ก ด.ช.พิพัฒน์ชัย ทองสองแก้ว  6   บาดเจ็บ 

10/3/2014   ยิง ปัตตานี เด็ก  ด.ช.มูฮ าหมัด อัลฟาน แชะ  3   บาดเจ็บ 

18/3/2014 0:30 ยิง ปัตตานี เด็ก ด.ช.ซูฟียัน มะสีละ  3 เสียชีวิต   

6/4/2014 16:00 ระเบิด ยะลา เด็ก ด.ญนาวาตี สะอิ  11   บาดเจ็บ 

6/4/2014 16:00 ระเบิด ยะลา เด็ก ด.ญมารีแย มาแซ  11   บาดเจ็บ 

17/4/2014 19:00 ยิง ยะลา เด็ก ด.ช. ลุกมาน อาลีมามะ 6 เสียชีวิต   

20/4/2014   ยิง ยะลา เด็ก ดญ นูรอีมาน ดาราเซะ 2 เสียชีวิต   

20/4/2014   ยิง ยะลา เด็ก ดช สุไลมาน ขอสวัสด์ิ 12   บาดเจ็บ 

23/4/2014 7:03 ระเบิด นราธิวาส เด็ก น.ส.ซิลมี เจ๊ะแน  16   บาดเจ็บ 

3/5/2014 17:00 ยิง ปัตตานี เด็ก นายมูหามัดสับรี สุหลง  17   บาดเจ็บ 

11/5/2014 19:30:00 ระเบิด นราธิวาส เด็ก เด็กชายอดัม     บาดเจ็บ 

14/5/2014 21:30 ยิง สงขลา เด็ก เด็กหญิงโสรยา เจะนิ 8 เสียชีวิต   

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เดก็ กิตติเดช มณีรัตน์ 1   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก มูฮ าหมัดไซกาน เจ๊ะ 1   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก ชาลิสา คงชน 2   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก นาอีมะห์ เวาะโซะ 2   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก ธนกิต แดงมณี 2   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก ชาลิษา คงชน 3   บาดเจ็บ 
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วันที ่ เวลา เหตุการณ์ จังหวัด เหยื่อ ชื่อ อายุ ผลกระทบ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก แวซีตีอัยจะ แวหลง 5   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก มูฮ าหมัดอิลฟาน สิเตะ 5 เสียชีวิต   

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก มูฮัมหมัดอิลฮัม สิเดะ 6   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก อัสมา มีเด็ง 7   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก จิรภาส ละอองจินดา 8   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก ศุภกิต แดงมณี 9   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก ณิชานันท์ ธรรมปิลัน 10   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก รอบียะห์ เจะเตะ 14   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก มูฮ าหมัดซากี สาและ 16   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก ซามานิ ฮะ 16   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก อิสมาแอล ดอนิ 17   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก อนุวัตร ณ ตะกั่วป่า 17   บาดเจ็บ 

24/5/2014 19:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก สุนทร มาลายา 17   บาดเจ็บ 

21/7/2014 21:30:00 ยิง ปัตตานี เด็ก มะรอมลี อาบู  13   บาดเจ็บ 

23/7/2014 16:30 ระเบิด ปัตตานี เด็ก ดญ.เยาวดี ขวัญเพชร 12 เสียชีวิต   

25/7/2014 15:30 ระเบิด ยะลา เด็ก น.ส.ศิริพร จ่ายเหลา  17   บาดเจ็บ 

25/7/2014 15:30 ระเบิด ยะลา เด็ก นายกชกร แซ่ต่ัง  17   บาดเจ็บ 

25/7/2014 15:30 ระเบิด ยะลา เด็ก น.ส.ศิริพร จะไฮลา  16   บาดเจ็บ 

25/7/2014 15:30 ระเบิด ยะลา เด็ก ดญ อัสมะ ดูยิ     บาดเจ็บ 

25/7/2014 15:30 ระเบิด ยะลา เด็ก ดญ บัสรี ดูบิ     บาดเจ็บ 

27/7/2014 21:15 ระเบิด ปัตตานี เด็ก ด.ญ อิติมา สะเจ๊ะ 10 เสียชีวิต   

27/7/2014 21:15 ระเบิด ปัตตานี เด็ก  ด.ญ.นุรฟาราธ์ มะแซ 7   บาดเจ็บ 

27/7/2014 21:15 ระเบิด ปัตตานี เด็ก . ด.ญ.นัยฟาร์ มะแซ  2   บาดเจ็บ 

30/7/2014   ยิง ปัตตานี เด็ก นายอุสมาน แวดือราแม  16   บาดเจ็บ 

2/8/2014 0:15 ยิง ยะลา เด็ก   15   บาดเจ็บ 

6/8/2014 19:15 ยิง ยะลา เด็ก นายธเนศพล ปรัชกาล  17   บาดเจ็บ 

6/8/2014 19:15 ยิง ยะลา เด็ก นายสุรเดช ทองเนตร  17   บาดเจ็บ 

10/8/2014 9:10 ระเบิด ปัตตานี เด็ก ดช.ฟาฎิล แวโต  3   บาดเจ็บ 
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วันที ่ เวลา เหตุการณ์ จังหวัด เหยื่อ ชื่อ อายุ ผลกระทบ 

21/8/2014   ยิง นราธิวาส เด็ก ด.ช.มูฮัมหมัดอาสูวัน สอเหาะ  14 เสียชีวิต   

9/10/2014 22:40 ยิง นราธิวาส เด็ก ด.ญ.ไฮซูลา แตเมาะ  10 เสยีชีวิต   

9/10/2014 22:40 ยิง นราธิวาส เด็ก ด.ญ.อัซมี แตเมาะ  3    บาดเจ็บ 

21/10/2014   ยิง นราธิวาส เด็ก ด.ช.มูฮัมหมัดอาสูวัน สอเหาะ  14 เสียชีวิต   

31/10/2014 18:00 ระเบิด ปัตตานี เด็ก น.ส.หมวย ริดธิชัย  17 เสียชีวิต   

12/11/2014 20:00 ยิง ยะลา เด็ก ด.ช.อัยมัน มะแตหะ  7   บาดเจ็บ 

27/11/2014 16:50 ยิง ปัตตานี เด็ก นายสุทธิพงษ์ ทองสุวรรณ  17 เสียชีวิต   

27/11/2014 16:50 ยิง ปัตตานี เด็ก นายปรีชาพัฒน์ แววจันทร์ชยากร 17   บาดเจ็บ 
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ภาคผนวก 2 
เหตุการณ์เด็กที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2557 

 

ที ่ วันเวลา รายละเอียด ผล 

1 27 มค 2557 เวลา 15.50 น.วันเดียวกัน คนร้ายไม่ทราบจ านวนใช้อาวุธปืน
อาก้าประชาชนเสียชีวิต 3 ศพในรถกระบะขณะขับอยู่บนถนน
สายชนบท ท้องที่บ้านซีโป หมู่ 3 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 
ทั้งนี้ ผู้เสียชีวิตประกอบด้วย นายอิสมาแอล ดอเลาะ อายุ 25 ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี 10 บ้านท าเนียบ หมู่ 6 ต.ล าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 
ด.ญ.ยัสมีน ดอเลาะ อายุ 4 ขวบ บุตรสาวของนายอิสมาแอล และ 
นายอัสนัยน์ เจ๊ะโซ๊ะ อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 9 บ้านท าเนียบ หมู่ 
6 อ.เมืองนราธิวาส       หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร 
และฝ่ายปกครองได้น าก าลังรุดไปตรวจสอบ พบว่าผู้ตายทั้ง 3 นั่ง
มาในรถกระบะยี่ห้อมิตชูบิชิ รุ่นไทรทัน สีด า หมายเลขทะเบียน 
บฉ 2973 นราธิวาส โดยมีนายอิสมาแอเป็นคนขับ นายอัสนัยน์นั่ง
ข้างๆ และ ด.ญ.ยัสมีน นั่งด้านหลัง เมื่อถึงจุดเกิดเหตุมีคนร้ายไม่
ทราบจ านวนดักซุ่มอยู่ข้างทาง ใช้อาวุธปืนอาก้ายิงใส่ ท าให้คนใน
รถเสียชีวิตทั้งหมด เบื้องต้นต ารวจยังไม่สรุปสาเหตุการสังหาร แต่
ให้น้ าหนักไปที่ปมขัดแย้งส่วนตัวและธุรกิจ 

เด็กเสียชีวิต1 คน  

2 3 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อเวลา 20.15 น. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 คนร้ายไม่ทราบ
จ านวน ใช้อาวุธปืนสงครามลอบยิงราษฎร เสียชีวิต 3 ราย เป็น
เด็กท้ังหมด ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย น าส่ง โรงพยาบาลไม้แก่น จ.
ปัตตานี เหตุเกิดบริเวณหน้าบ้านเลขท่ี 143/4 บ้านปะลุกาแป
เราะ หมู่ที่ 7 ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ทราบชื่อ
ผู้เสียชีวิตดังนี ้

1. ด.ช.บาฮารี มะมัน อายุ 9 ปี กระสุนถูกบริเวณล าตัว 
ได้รับบาดเจ็บสาหัส เสียชีวิตในเวลาต่อมา 

2.  ด.ช.มูยาเฮต มะมัน อายุ 11 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส 
เสียชีวิตในเวลาต่อมา 

3.  ด.ช.อีลยาส มะมัน อายุ 6 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส 
เสียชีวิตในเวลาต่อมา 

เด็กเสียชีวิต 3 
คน 
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ผู้บาดเจ็บได้แก่ นางพาดีละห์ แมยู อายุ 33 ปี มารดาของเด็กท้ัง 
3 คน กระสุนถูกบริเวณต้นแขนขวา และนายเจะมุ มะมัน อายุ 
40 ปี บิดา กระสุนถูกบริเวณข้อเท้าขวา ทั้งหมดอยู่บ้านเลขท่ี 85 
บ.บือเจ๊าะสอง หมู่ที่ 8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 

3 13 กุมภาพันธ์ 2557 มีคนร้ายจ านวน 6 คน จยย. 3 คัน สวมชุดพรางใช้อาวุธปืน
สงครามกราดยิงชาวบ้านที่ก าลังใส่บาตรพระภิกษุ ที่ ถนนใน
หมู่บ้าน บริเวณศาลาบ้านใหม่ หมู่ที่1 ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จ.
ปัตตานี ท าให้มีผู้เสียชีวิต พระ 1 รูป และชาวบ้าน 3 ราย และ
บาดเจ็บหลายราย และมีการปะทะกันท าให้คนร้ายบาดเจ็บ 
ผู้เสียชีวิต คือ พระนม ตานนท์ (สุจิตโต) อายุ 67 ปี และนางสมใจ 
ขุนเกลี้ยง อายุ 39 ปี , ดช.ธิติวัฒน์ ขุนเกลี้ยง อายุ 9 ปี สองแม่
ลูก และ นางจ าเนียร พุทธฤทธิ์ อายุ 59 ปี ส่วนลูกสาว ดญ.ขัวญ
ชนก ขุนเกลี้ยง บาดเจ็บ ถูกสะเก็ดกระสุนปืน เข้าที่แขน ขา กลับ
บ้านแล้ว  

ส าหรับผู้บาดเจ็บ นายฉาย ทองเรือง อายุ 75 ปี ,นางเกล้า 
หลักทรัพย์ อายุ 55 ปี ส.ต.ต.อุดมชัย ผิวผ่อง นปพ.22 ,ดช.
ชินกฤต พรหมมณี อายุ 13 ปี , นายปริภัทร กูลณรงค์ อายุ 23 ปี 
,นางร าพรรณ อักษรแก้ว อายุ 57 ปี  

เด็กเสียชีวิต1 คน 
เด็กบาดเจ็บ 2 
คน 

4 22 กุมภาพันธ์ 2557 เมื่อเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ คนร้ายบุกเข้าไปยิงชาวบ้านเสียชีวิต
ในร้านรับซื้อน้ ายาง ริมถนนสายบันนังดามา-ลบาโหย บ้านคลอง
เตะ หมู่ 6 ต.กาบงั อ.กาบัง เมื่อไปตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 3 
คน คือ น.ส.ทิพย์วดี ทองสองแก้ว อายุ 21 ปี ที่อยู่ หมู่ 3 ต.บาง
โหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา นายเอกพงศ์ แสนโรจน์ อายุ 32 ปี ที่
อยู่ หมู่ 6 ต.กาบัง อ.กาบัง และ น.ส.ดวงเดือน ร่มบัว อายุ 35 ปี 
ที่อยู่ หมู่ 5 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย และมีผู้บาดเจ็บคือ ด.ช.
พิพัฒน์ชัย ทองสองแก้ว อายุ 6 ขวบ ถูกกระสุนปืนเฉี่ยวบริเวณ
ศีรษะ ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มม. ปลอก
กระสุนปืนเอชเค 33 และปลอกกระสุนปืนเอเค 106 ตกอยู่ 
จากการสอบสวนทราบว่า ขณะที่ผู้เสียชีวิตทั้ง 3 คน ก าลังรับซื้อ
น้ ายางอยู่ภายในร้าน มีคนร้าย 3 คน ขี่รถจักรยานยนต์ 2 คัน มา

เด็กบาดเจ็บ 1 
คน เด็กได้ยิน
เสียงปืนจึงว่ิง
ออกมาด ู

http://www.southdeepoutlook.com/search?query=ปัตตานี&type=2
http://www.southdeepoutlook.com/search?query=สงขลา&type=2
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จอดท่ีหน้าร้านท าทีจะมาติดต่อซื้อขายน้ ายาง เมื่อสบโอกาส
คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงคนในร้านจนเป็นเหตุให้ชาวบ้าน
เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือ
ของ นายฮัมดัน มูซอดี กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวอยู่ใน
พ้ืนที่ อ.กาบัง และรอยต่อเขต อ.สะบ้าย้อย ซึ่งเคยก่อเหตุยิงครูใน
พ้ืนที่ อ.กาบัง มาก่อนหน้านี้ 
ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 

5 10 มีนาคม 2557 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ขณะเจ้าหน้าที่ทหารพรานร้อย ทพ.4412 
ชุด ฉก.ปัตตานี 44 จ านวน 6 นาย เดินเท้าลาดตระเวนรักษา
ความปลอดภัยครูมาถึงพ้ืนที่หมู่ 3 ต.ตะบิ้ง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 
คนร้ายได้จุดชนวนระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในกล่องเหล็ก น้ าหนัก
ประมาณ 5 กก. ที่ซุกซ่อนไว้บริเวณม้านั่งหินอ่อน แรงระเบิดท า
ให้ อส.ทพ.ทัดเทพ อันปัญญา อายุ 24 ปี ได้รับบาดเจ็บ 
นอกจากนี้นายอายือรัง แชะ อายุ 32 ปี เจ้าของอู่ซ่อม
รถจักรยานยนต์ และ ด.ช.มูฮ าหมัด อัลฟาน แชะ ลูกชาย 3 ขวบ 
บาดเจ็บเล็กน้อย 

เด็กบาดเจ็บ 1 
คน 
 

6 18 มีนาคม 2557 
http://news.spring
newstv.tv/45117 
ค้นหาวันท่ี 18 
มีนาคม 2557 

วันนี้ (18 มี.ค. 57) เมื่อเลา 00.30 น. บริเวณใต้ถุนบ้านเลขที่ 7 
บ้านยาว ม.1 ต.ราตาปังยัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี บริเวณใต้ถุนบ้าน 
ซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพ้ืนสูง พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟไอล้มคว่ า
อยู่ และพบร่างผู้เสียชีวิตนอมจมกองเลือด ทราบชื่อคือ นายนู
รดีน มะสีละ อายุ 27 ปี อาชีพก่อสร้าง ซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ดังกล่าว มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่หน้าผาก 
คอ และล าตัวเสียชีวิต นอกจากนี้มีผู้บาดเจ็บเป็นบุตรชาย ทราบ
ชื่อคือ ด.ช.ซูฟียัน มะสีละ อายุประมาณ 3 ขวบ มีบาดแผลถูกยิง
ด้วยอาวุธปืนชนิดเดียวกัน เข้าบริเวณหลังทะลุหน้าท้อง ไส้ทะลัก 
ผู้เสียชีวิตพร้อมภรรยาได้พาบุตรชายที่บาดเจ็บและบุตรสาว มา
ร่วมงานเลี้ยงส่งและเลี้ยงรับทหารที่จะเปลี่ยนก าลังร่วมกับ
ชาวบ้านในหมู่บ้าน เมื่อขับกลับมาถึงบ้าน ได้มีคนร้ายไม่ทราบ
จ านวนดักรออยู่ก่อนแล้ว ใช้อาวุธปืนกระหน่ ายิงทันทีหลายนัดจน
มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว ส่วนภรรยาและบุตรสาววัย 2 
ขวบปลอดภัย  

เด็กเสียชีวิต 1 
คน 

http://www.southdeepoutlook.com/search?query=ปัตตานี&type=2
http://www.southdeepoutlook.com/search?query=ปัตตานี&type=2
http://news.springnewstv.tv/45117%20ค้นหา
http://news.springnewstv.tv/45117%20ค้นหา
http://news.springnewstv.tv/45117%20ค้นหา
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7 6 เมษายน 2557 วันนี้ (6เม.ย.57) เวลา 16.00 น. ศูนย์วิทยุ 191 ยะลา ได้รับแจ้ง
ว่ามีเหตุระเบิดเกดิขึ้นที่หน้าร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ ถนนสิโรรส 
เขตเทศบาลนครยะลา ห่างจากห้างโคลีเซียมประมาณ 200 เมตร 
และยังได้รับแจ้งว่ามีเสียงระเบิดเกิดข้ึนอีก 4 จุด บริเวณตลาด
เมืองใหม่ ภายในเขตเทศบาลนครยะลา ในเบื้องต้น เป็นระเบิดที่
คนร้ายบรรจุไว้ในรถพ่วงข้างที่บริเวณหน้าร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ 
ท าให้เกิดเพลิงลุกไหม้ ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์นเรนทร จ.
ยะลา แจ้งว่าเบื้องต้นมีรายงานมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าว
แล้ว 14 รายล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า เหตุระเบิดครั้งนี้ มีทั้งสิ้น 4 
จุด โดยทั้งหมดอยู่บริเวณกลางเมืองยะลาทั้ง 4 จุด ประกอบด้วย 
จุดแรกที่หน้าร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ บริเวณแยกโคลิเซี่ยม จุดที่ 2 
บริเวณแยกทางเข้าตลาดเมืองใหม่ ภายในซอยยิ้มจินดา จุดที่ 3 
หน้าตู้ ATM หน้าส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บ้านมลายู
บางกอก ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา จุดที่ 4 หน้าร้านฟ้าใส
เฟอร์นิเจอร์ทางเข้าตลาดเมืองใหม่ แต่จุดที่รุนแรงที่สุดคือที่หน้า
ร้านราชาเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งคนร้ายซุกระเบิดไว้ในรถยนต์
กระบะ โดยพบร่องรอยประตูข้างรถที่ตกอยู่ มีโลโก้ อบต.บ้าน
แหร อ.ธารโต จ.ยะลา  

ล่าสุด ส่วนในที่เกิดเหตุมี พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล ผบก.ภจว.
ยะลา เข้าสั่งการในที่เกิดเหตุ นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย
ยะลาได้พบศพไม่ทราบชายหรือหญิง 1 ราย อยู่ใต้ท้องรถยนต์เก๋ง 
เนื่องจากถูกแรงกระแทกจากแรงระเบิดด้วย 

มีรายงานเพิ่มเติมผู้บาดเจ็บ ประกอบด้วย 1.ร.ต.ท.บุญโสภณ 
นรินทร์ 2.นาย ดาเลง เจ็ะบู 3. นางซาบีเยาะ มาแซ 4.ด.ญนาวาตี 
สะอิ 5.นางนูรมา เจ็ะเมาะ 6.น.ส อาอีสะ ดะเลง 7.นางมารียัม 
เจ็ะบู 8.นางวิพร แซ่เอ้ีย 9. ด.ญมารีแย มาแซ 10. นางสารีพะ 
แมเราะ 11.นายบือราเฮง โต็ะกีย๊ะ 12.นางบุญยืน คงเหมือนเพชร 
13. น.ส.วรณดี นรินทร 14.น.ส.สนีวาตี สาเมาะ 15. น.ส.สรูีนา 
แมเจะ 16. น.ส.มารีแย มะซะ 17.นางสาอีดะ อาแว ส่วน
ผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1 ราย ยังไม่ทราบเป็นหญิง หรือชาย 

เด็กบาดเจ็บ 2 
คน 
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เนื่องจากถูกไฟไหม้จนด าเป็นตอตะโก. 
8 17 เมษายน 2557 คนร้ายดักในป่าข้างทาง ใช้อาวุธสงครามยิงถล่มแกนน ากลุ่มอาร์

เคเค ที่ขี่รถจยย.ลงจากป่ามากับลูกชาย เมื่อเวลา 21.45 น.วันที่ 
17 เม.ย. มีแจ้งจากโรงพยาบาลบันนังสตา ว่า มีเด็กถูกยิงบาดเจ็บ
สาหัสมารับการรักษา และได้เสียชีวิต จึงรุดไปสอบสวน พบศพ 
ด.ช.ลุกมาน อภิบาลแบ อายุ 6 ขวบ อยู่บ้านเลขท่ี 66/2 หมู่ 8 ต.
ตลิ่งชัน ถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามท่ีล าตัวเสียชีวิตอยู่ในห้อง
ฉุกเฉิน เวลาเดียวกันรับแจ้งจากก านัน ต.บาเจาะ ว่า มีผู้ถูกยิง
พร้อมกันอีกคน แต่เสียชิวิตในที่เกิดเหตุ ชื่อ นายมุกตาร์ อาลีมา
มะ อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 118 หมู่ 2 บ้านบาเจาะ ต.บาเจาะ 
เหตุเกิดในสวนยางพาราบนภูเขาหลังหมู่บ้านอูแบ จากการ
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุราว 19.00 น.ที่ผ่านมา 
นายมุกตาร์ อาลีมามะ ได้ขับขี่ จยย.ลงมาจากที่หลบซ่อนบนภูเขา
หลังหมู่บ้านอูแบ เพ่ือไปพบญาติ โดยมี ด.ช.ลุกมาน อาลีมามะ ซึ่ง
เป็นลูกชายนั่งซ้อนท้าย ขณะมาถึงที่เกิดเหตุเป็นเส้นทางขนาดเล็ก 
มีต้นไม้ปกคลุมทั้งสองข้างทาง คนร้ายไม่ทราบจ านวนดักซุ่มอยู่ 
ได้ใช้อาวุธปืนสงครามยิงถล่มเสียงดังสนั่นหวั่นไหวไปถึงหมู่บ้าน 
นายมุกตาร์ ถูกกระสุนปืนบาดเจ็บ และ จยย.ได้ลงล้มเสียชีวิตคา
ที่ ส่วน ด.ช.ลุกมาน ลูกชายบาดเจ็บสาหัส 
ส่วนคนร้ายหลังก่อเหตุได้พากันหลบหนีไป ต่อมาชาวบ้านได้ขึ้นไป
ดู พบ ด.ช.ลุกมาน นอนหายใจรวยรินยังมีชีวิตอยู่ จึงได้รีบน าส่ง
โรงพยาบาลและก่อนจะเสียชีวิต  
ที่มา: http://www.thairath.co.th’ 

เด็กเสียชีวิต 1 
คน 

9 20 เมษายน 2557 เมื่อเวลา 15.25 น. วันที่ 20 เม.ย. มีเหตุยิงกันตายหน้าโรงงานไม้
ยางวีระ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 42 ถนนสาย 410 ยะลา- เบตง บ้าน
บันนังกูแว หมู่ 4 ต.บันนังสตา จึงน าก าลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ 
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ โตโยต้า สีบรอนซ์ ทะเบียน น - 6608 
ยะลา สภาพพังเสียหาย เสียหลักจอดริมทาง มีรอยกระสุนปืน
สงคราม กระจกแตกรอบคัน ภายในรถพบกองเลือดจ านวนมาก 
ส่วนผู้บาดเจ็บ 3 ราย ทราบชื่อ นายดอรอแม ดาราเซะ อายุ 54 
ปี นางอาอีเสาะ เฮงดาดา อายุ 49 ปี ด.ช.สุไลมาน ขอสวัสดิ์ อายุ 

เด็กตาย 1 คน 
บาดเจ็บ 1 คน 

http://www.thairath.co.th/
http://www.southdeepoutlook.com/search?query=ยะลา&type=2
http://www.southdeepoutlook.com/search?query=ยะลา&type=2
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12 ขวบ และ ด.ญ.นูรอีมาน ดาราเซะ อายุ 2 ขวบ ทั้งหมดถูก
อาวุธสงครามยิงบาดเจ็บสาหัส ชาวบ้านช่วยน าตัวส่ง รพ.
บันนังสตา ไปก่อนหน้านี้ โดยนายดอรอแม นางอาอีเสาะ และ
ด.ญ.นูรอีมาน ทนพิษบาดแผลไม่ไหว เบื้องต้นทราบว่า นายดอรอ
แม และนางอาอีเสาะ เป็นสามีภรรยากัน ขับรถพาหลานทั้งสอง
คนกลับมาจากตลาด ขณะมาถึงที่เกิดเหตุมีคนร้ายไม่ทราบกลุ่ม
และจ านวน ขับรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อ รุ่น ทะเบียน มาประกบ 
ก่อนใช้อาวุธสงครามยิงถล่มจนพรุน รถเสียหลักตกข้างถนน 
จากนั้นคนร้ายเร่งเครื่องหลบหนีมุ่งหน้าไปทาง อ.ธารโต โดย 
ชาวบ้านใกล้ที่เกิดเหตุได้ยินเสียงปืนออกมาพบเห็นช่วยเหลือ
น า ส่ ง โ ร ง พ ย า บ า ล แ ล ะ เ สี ย ชี วิ ต ดั ง ก ล่ า ว 
--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22 เม.ย. 2557 (กรอบบ่าย)-- 

 23 เมษายน 2557 23 เม..ย.57 เมื่อเวลา 07.30 คนร้ายลอบวางระเบิด
รถจักรยานยนต์บอมบ์หวังสังหารนายวิมุตติ อ านักมณี ปลัด
อาวุโส อ.จะแนะ ซึ่งก าลังนั่งรถยนต์กระบะโตโยต้า รุ้นวีโก้ สีขาว 
โดยมีนายอรรถพล สนสกุล ปลัดปกครอง อ.จะแนะพร้อม อส.
ที่ว่าการอ าเภอจะแนะเป็นพลขับและนั่งคุ้มกันมาอีก 4 นาย เหตุ
เกิดบริเวณหน้า รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบล บ.กูมุง และตรงข้าม
โรงเรียนพิทกัษ์วิทยากูมุง บ.กูมุง ม.2 ต.ช้างเผือก อ.จะแนะ และ
ห่างจากสนามฟุตบอลที่มีการแข่งขันประมาณ 300 เมตร ท าให้
รถยนต์กระบะหุ้มเกราะถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายเล็กน้อย โดย 
น.ส.ซิลมี เจ๊ะแน อายุ 16 ปี ชาวบ้านถูกลูกหลงขณะขับขี่
รถจักรยานยนต์ผ่านเส้นทางดังกล่าว ส่วนปลัดทั้ง 2 คนและ อส.
อีก 4 นายปลอดภัย 
ที่มา: http://www.naewna.com 

เด็กเจ็บ 1 คน 

1
0 

3พฤษภาคม 2557 เมื่อเวลา17.00 น 3 พ.ค..57 เกิดเหตุยิงกัน บริเวณบนถนนสาย
ชนบท บ้านกระโด- บ้านม่วงหวาน หน้าที่ท าการ ผญบ ม 1 บ้าน
กระโด ต.กระโด อ.ยะรัง จว.ปัตตานี พบรถยนต์เก๋ง ฮอนด้า ซีตี้ 
ทะเบียน วพ 9331 กทม ตกอยู่ในคูข้างถนน สภาพกระจกหน้า
และด้านข้างคนขับแตก ห่างจากรถประมาณ 5 เมตร     พบ
ผู้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดทราบชื่อว่า นายอาสมิง สุหลง อายุ 38 

เด็กเจ็บ 1 คน 

http://www.naewna.com/
http://www.southdeepoutlook.com/search?query=ปัตตานี&type=2
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ปี เป็นสมาชิก อบต ปะโด อ.มายอ บ้านเลขที่ 52 ม.1ต.ปานัน อ.
มายอ จ.ปัตตานี สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนอาก้า ถูก
ที่ศรีษะ และพรุนทั้งตัว และห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 100 
เมตรพบผู้บาดเจ็บอีก 2 คน ทราบชื่อว่านายสิหาบดิง กาหน่อง 
อายุ 20 ปี และ นายมูหามัดสับรี สุหลง อายุ 17 ปี เป้นน้องผู้ตาย 
ทั้งสองมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดเดียวกัน เข้าที่หลัง ได้รับ
บาดเจ็บ ส่วนอีก 3 คนปลอดภัย คือ นายมะรอนิง เจะสะมาเจ๊ะ 
นาย ฮาซัน มะดีเยาะ และนายสะการียา มะเซ็ง แต่ยังอยู่ใน
อาการตกใจ และน าส่งผู้บาดเจ็บ 2 คนส่ง โรงพยาบาลยะรัง 
อาการปลอดภัย  ก่อนเกิดเหตุได้ขับรถยนต์คันดังกล่าว พร้อม
คนงานอีก 5 คน กลับจากท างานก่อสร้าง ที่ บ้านปรีกี อ.ยะรัง 
ขณะกลับบ้าน ระหว่างทางได้มีคนร้ายไม่ทราบจ านวน ขับรถยนต์
มิตซูบิชิ 4ประตู สีขาว ไม่ติดป้ายทะเบียน ติดตามหลังมา และขับ
ประกบ และคนร้ายกราดยิงที่ผู้ตายขับ ท าให้รถเสียหลักตกลงใน
คูข้างถนน จากนั้นคนร้าย 2 คน ลงจากรถกราดยิงในรถ ซ้ าอีก 

ที่มา: http://www.siamrath.co.th 
1
1 

11 พฤษภาคม 2557 เมื่อเวลา 19.30 น. เกิดเหตุระเบิดในหลายจุดในภาคใต้ พื้นที่ จ.
นราธิวาสและยะลา ดังนี้ 

1) อ.บาเจาะ จ านวน 1 เหตุ เมื่อ 11 พ.ค.2557 เวลาประมาณ 
18.20 น.ยิงนายมะยูโซะ สนิ อายุ 50 ปี ผช.ผญบ.กูแบบาเดาะ ม.
4 ต.ลูโบะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เหตุเกิดบริเวณสนามฟุตบอล 
บ.ยามูแรแน ม.4 ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะจ.นราธิวาส  

2) อ.สุไหงโก-ลก ระเบิด จ านวน 4 จุด วัตถุต้องสงสัย จ านวน 1 
จุด - บริเวณแยกพิธาน 1 (หน้าร้านทองตันหลี - บริเวณกลางซอย 
โรงแรมจันตุหลี (จยย.บอม) - บริเวณบริษัท พิธาน 2 ถนนเจริญ
เขต (มีผู้เสียชีวิต (หญิง) จ านวน 1 ราย) - เสาไฟฟ้าข้าง รพ.สุไหง
โก-ลก (ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส จ านวน 1 ราย) - วัตถุต้องสงสัย 
หน้าบริษัทมิตชูบิชิ 

รวมชื่อผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อ.สุไหงโกลก 

เด็กบาดเจ็บ 1 
คน 

http://www.southdeepoutlook.com/search?query=ปัตตานี&type=2
http://www.siamrath.co.th/
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1. น.ส.ซูไฮดา บินตาเละ 
2. นายไกรสร แสงจันทร์ 
3. นายซุลกฟิลี แวมะมิง 
4. ด.ช.อาดัม 
5.นายพงศ์ศักดิ์ แก้วกาญจนา 
6. น.ส.นูรซาดา สามะแอ 
7. น.ส.อัมพร แซ่เลง 
8. นางลีเมาะ มามะนอ (สาหัส) 
9. นายรอซาลี สาและ 

ผู้เสียชีวิต 
1. นางสาริกา มามะ 

1
2 

15 พฤษภาคม 2557 ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สลดเด็กหญิงวัย 8 ปี ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตคา
บ้านพักใน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ขณะนอนดูโทรทัศน์ เจ้าหน้าที่
ต ารวจคาดเป้าหมายต้องการยิงพ่อเด็ก เหตุจากความขัดแย้ง
ส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเหตุความไม่สงบ ญาติสุดเศร้าเด็กเคราะห์ร้าย
เรียนอยู่ชั้น ป.3 เตรียมไปโรงเรียนซึ่งเปิดเทอมเป็นวันแรกในวันนี้
วันนี้ (15 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าต ารวจพิสูจน์
หลักฐาน และชุดสืบสวน สภ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เข้าตรวจสอบ
เก็บหลักฐานภายในบ้านเลขที่ 51/1 บ้านล่องควน ม.6 ต.คูหา อ.
สะบ้าย้อย จ.สงขลา หลังเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจ านวนขับ
รถยนต์กระบะไม่ทราบชนิด มาจอดหน้าบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ริมถนน
สายสะบ้าย้อย-เขาแดง และใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าไป
ภายในบ้าน 1 นัด ถูก ด.ญ.โสรยา เจะนิ อายุ 8 ปี เสียชีวิตขณะ
นอนดูโทรทัศน์อยู่บริเวณชั้นล่างของบ้านเหตุเกิดเมื่อกลางดึกคืน
ที่ผ่านมา โดยถูกยิงเข้าที่ศีรษะ 1 นัดจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่พบหัวกระสุนปืน 1 หัว ฝังอยู่ที่ต้นมะขามหน้าบ้าน จึง
เก็บไว้เป็นหลักฐาน  

เด็กเสียชีวิต 1 
คน 

1
3 

24 พฤษภาคม 2557 เมื่อวันที่ 24 พ.ค. มีรายงานความคืบหน้าล่าสุด เหตุระเบิดที่ จ.
ปัตตานี และจ.นราธิวาส หลายจุดพร้อมกันเมื่อช่วงหัวค่ า ส่งผล
ให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยในส่วนพื้นที่จ.ปัตตานี มีเสียง

เด็กเสียชีวิต 1 
คน และบาดเจ็บ 
18 คน 
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ระเบิดเกิดขึ้นกว่า 10 ครั้งในเขตอ.เมือง โดยเฉพาะบริเวณร้าน
สะดวกซื้อหลายสาขา และมีการระเบิดเสาไฟฟ้า จนหักโค่นหลาย
ต้น ส่งผลให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง 

ส าหรับพื้นที่ท่ีเกิดการลอบวางระเบิดในพ้ืนที่อ.เมือง จ.ปัตตานี มี
ดังนี้ 1.ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น บริเวณปั้มน้ ามันเชลล์ ใกล้บริษัท
พิธาน พาณิชย์ฯ ถนนนาเกลือ 2. ปั้มน้ ามันปตท.ใกล้วงเวียนหอ
นาฬิกา 3. บริเวณโรงไฟฟ้าตะลุโบะ ซึ่งคนร้ายได้มีการยิงปะทะ
กับเจ้าหน้าที่ 4.บริเวณปั้มน้ ามันปตท.ถนนนาเกลือ 5.ร้านเซเว่น-
อีเลฟเว่น ถนนมะกรูด 6.ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น หน้าวิทยาลัย
อาชีวะปัตตานี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย 7. ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ถนน
เจริญประดิษฐ์ ใกล้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี มีผู้เสียชีวิต 1 ราย 8. ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น หน้าบริษัท
ปัตตานีคอนกรีต 9.บริเวณสะพานปลา ถนนอาเนาะรู 10. กอง
รักษาการ หน้าสภ.เมืองปัตตานี จ านวน 1 ลูก แต่ระเบิดไม่ท างาน 
และ11.สะพานเฉลิมพระเกียรติ ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 

นอกจากนี้ ยังพบวัตถุต้องสงสัยหลายจุด และมีการใช้เครื่องยิงลูก
ระเบิดแบบเอ็ม 79 ยิงใส่เรือ ต.229 ของทหารเรือจ านวน 3 ลูก 
บริเวณท่าเรือพิเทพปัตตานี กระสุนถูกเรือ 1 ลูก ท าให้มีทหารเรือ
ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย และเรือได้รับความเสียหาย โดยเจ้าหน้าที่
ได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนอยู่แต่ภายในบ้าน เพราะเกรง
จะได้รับอันตราย ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ให้ห้างร้านต่างๆ 
ตรวจสอบดูวัตถุระเบิดหรือระเบิดเพลิงภายในร้านที่อาจมีคนร้าย
น าไปวางซุกซ่อนไว้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม จากเหตุที่เกิดข้ึนได้มีผู้เสียชีวิต 3 รายประกอบด้วย 
1.นางสมพร ลาเฮศักดิ์สิทธิ์ อายุ 47 ปี 2.นายอภิสิทธิ์ มุ่งหมายธ
นารักษ์ อายุ 28 ปี และ 3.ด.ช.มูฮ าหมัดอิรฟาน สิเดะ อายุ 5 
ขวบ 

ส่วนผู้บาดเจ็บได้แก่ นางมารีแย มะเซ็ง,นายสว่าง ชัยกิจ, น.ส.
ไซนูลฮัสมี สะแลแม, น.ส.แรนูรียะห์ บุหงาตายง, นายอับดุลเลาะ 
มีเด็ง,นางรอมือละ มาหะ,นายมูฮัมหมัดซอฟี ตูรา, นางจุฑารัตน์ 
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แซ่หวัง, น.ส.พิชตวรรณ สวุรรณโณ ,ด.ญ.ณิชานันท์ ธรรมปิลันชน์
, นายพงษ์ธนกร จันทร์เมือง, ด.ช.ศุภกิจ แดงมณี ,นายกัมพล ชุ
ติวัฒนธาดา, นายมูฮัมมัด การี,นายซามานี ฮะ ,น.ส.กนกพร ช่วย
บ ารุง, ด.ญ.แวซีตีอัยจะ แวหลง,นางนะดา สาวิชัย 

นายอิสมาแอ วานิ, นายชัชพล ไม่ทราบนามสกุล, น.ส.อามีเนาะ 
สาแล ,ด.ญ.อัสมา มีเด็ง, นายอิสมาแอ ดอนิ, นายอิสเฮาะ สีเดะ,
นายสมมาตร สุวรรณศิลป์,ด.ญ.ชาริษา คงชล, นายยาเซ็ง กาเดร์,
นายก้องเกียรติ จินดามณีพรหม, นายชารีฟ ศิรัชญา,นาย ฮ าดี บา
กา,น.ส.สารีฮะห์ สะมะนิ, น.ส.ลาตีฟะห์ สาและ, น.ส.จรภร ทอง
เชื้อ,น.ส.สารีฮะ แวมาเห็ง, น.ส.สุกัญญา ดีเจริญ,นางมณีรัตน์ อุตะ
มะ,นายอนุพงษ์ สูติ, นางสะบีเยาะ กาเดร์, นายสมควร คงชน
,ด.ช.จริภาส ละอองจินดา, นายสุเมธ ธรรมสินธ,์ น.ส.หทัยนุช มณี
รัตน์,น.ส.ดารีเสาะ เจ๊ะเย็ง และด.ช.กิตติเดช มณีรัตน์  

ขณะที่พ้ืนที่อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส มีการวางระเบิด 3 จุด ดังนี้ 1.
พ้ืนที่ หมู่ 2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2.บ้านสะโลว์ หมู่ 7 
ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และ 3.บ้านลูโบ๊ะปูโล๊ะ หมู่ 3 
ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นอกจากนี้ ยังมีการยิงปะทะ
ระหว่างกลุ่มคนร้ายและเจ้าหน้าที่ บริเวณหลังวัดราษฎร์สโมสร 
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ใกล้กับกองร้อย อส.รือเสาะ ล่าสุด ยังไม่มี
รายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต. 

 
1
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21 กรกฎาคม 
2557 

เวลา 21.30 น. คนร้ายซุ่มอยู่บริเวณข้างทาง ใช้อาวุธปืนลูกซอง
ยิง ราษฎรบาดเจ็บ 2 ราย คือ นายสะแปอิง อาบู และ เด็กชาย
มะรอมลี อาบู อายุ 13 ปี เหตุเกิดท่ีบ้านดอนนา หมู่ที่ 5 ต.บาง
เขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี  

เด็กบาดเจ็บ 1 
คน 

1
5 

23 กรกฎาคม 
2557 

วันที่ 23 ก.ค.57 เมื่อเวลา 16.30 น. คนร้ายวางระเบิดคาร์บอมบ์ 
บริเวณบ่อนไก่ชน ม.1 ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ที่เกิดเหตุ 
เป็นบ่อนไก่ชน พบเศษซากระเบิดจากคาร์บอมบ์ กระจายเกลื่อน
พ้ืนที่เกิดเหตุ ใกล้กันพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย ทราบชื่อ 

เด็กเสียชีวิต 1 
คน 
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น.ส.ปริศนา ขวัญเพชร และ นางพินอม แซ่สิม นอกจากนี้ยังพบ
ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 8 ราย ทราบชื่อ ด.ญ.เยาวดี ขวัญเพชร นาง
บุญเกื้อ บุญเรือง นายอัตถ์ ประทุมศิลป์ นายสิทธิชัย เพชรสุริยา 
นายองอาจ แก้วทองประค า นายมนัส เพชรยอด นายสากล 
สุวรรณนึก นายประสูติ บุญเรือง เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงน าตัวส่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาประดู่ 

ไทยรัฐ online 23 กค 2557 
ราษฎรได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น 8ราย 
ราษฎรได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น 8ราย 
1.นางบุญเกื้อ บุญเรือง 
2.นายอัตถ์ ประทุมศิลป์ 
3.นายสิทธิชัย เพชรสุริยา 
4.นายองอาจ แก้วทองประค า 
5.นายมนัส เพชรยอด 
6.นายสากล สุวรรณนึก 
7.นายประสูติ บุญเรือง 
 รายชื่อ ผู้เสียชีวิต 
1.น.ส ปริศนา ขวัญเพชร 2.นางพินอม แซ่สิม 3 ดญ.เยาวดี ขวัญ
เพชร 
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25 กรกฎาคม 
2557 

เหตุรุนแรงในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนยังเกิดขึ้นในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เมื่อเวลา 16.40 น. วันที่ 25 กรกฎาคม เกิดเหตุ
ระเบิดขึ้นบริเวณหน้าโรงแรมฮอลิเดย์ ฮิลล์ (ฟูทูน่า) เลขที่ 50 
ถนนภักดีด ารงค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา โดยคนร้ายซุกซ่อนวัตถุ
ระเบิดไว้ในรถยนต์แล้วน าไปจอดไว้หน้าโรงแรม เบื้องต้นตรวจพบ
ผู้เสียชีวิต 2 คน คือ 1.น.ส.เพ็ญนภา ตุ่นห่อ 2.นายเดโช ดารีเยาะ 
     
                นอกจากนี้พบผู้บาดเจ็บกว่า 40 คน ตรวจสอบ
เบื้องต้น ได้แก่ 1.นายเสกสรร เส็นเจริญ อายุ 56 ปี 2.น.ส.มุขพร 
ภูศรี อายุ 27 ปี 3.นาย JEEMIHAN A/L อายุ 28 ปี 4.น.ส.ฮาซีดา 

เด็กได้รับ
บาดเจ็บ 4 คน 
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สะมาแอ อายุ 26 ปี 5.นายอภิชาติ แซ่ตั่ง อายุ 20 ปี 6.นางมาลี 
รุ่งวิชานิวัฒน์ 7.น.ส.เสี่ยวมุ่ย แซ่หวัง อายุ 32 ปี 8.น.ส.จินตนา 
มาเยาะ อายุ 43 ปี 9.น.ส.ตีเมาะ สะมะแอ อายุ 34 ปี 10.น.ส.ทัส
ยา ศรีอินทร์ อายุ 30 ปี 11.น.ส.อัสมี ทองดีนอก อายุ 41 ปี 12.
น.ส.ศิริพร จ่ายเหลา อายุ 17 ปี 13.นางอาเสาะ แซ่หม่ า อายุ 36 
ปี 14.น.ส.อรสา เรียนแก้ว อายุ 25 ปี 15.นายกชกร แซ่ตั่ง อายุ 
17 ปี 16.น.ส.ศิริพร จะไฮลา อายุ 16 ปี 17.น.ส.สุปราณี ศรี
จันทร์ อายุ 23 ปี 18.น.ส.ศิริรัตน์ ปุน อายุ 34 ปี 19.น.ส.สุมาลิ
นทร์ จันทร์ตูม อายุ 24 ปี 20.น.ส.ปรารถนา จันทร์ อายุ 28 ปี 
21.น.ส.วาสนา พรหมจันทร์ โดยในส่วนผู้บาดเจ็บมีเด็กหญิงวัย 
10 ขวบ รวมอยู่ด้วย และในจ านวนผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัสหลาย
ค น 
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27 กรกฎาคม 
2557 

          เมื่อเวลาประมาณ 21.15 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 
เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 ต.กะดุนง อ.สาย
บุรี จ.ปัตตานี เหตุระเบิดดังกล่าวท าให้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อย
ทหารพรานที่ 4413 (ร้อย ทพ.4413) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหาร
พรานที่ 44 ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย และชาวบ้านบาดเจ็บ 2 คน อีก 
2 คนเป็นเด็ก ส่วนผู้เสียชีวิต 1 คนเป็นเด็กเช่นกัน  
 
          ส่วนชาวบ้านและเด็กที่บาดเจ็บ 4 คนมีดังนี้  
 
          1. นางรุสนารี กามา อายุ 34 ปี  
 
          2. ด.ญ.นุรฟาราธ์ มะแซ อายุ 7 ขวบ  
 
          3. ด.ญ.นัยฟาร์ มะแซ อายุ 18 เดือน  
 
          4. น.ส.นูรปิรดา สร ี
  
          ส าหรับผู้ที่เสียชีวิตเหตุระเบิด อ.สายบุรี ปัตตานี คือ 

เด็กเสียชีวิต 1 
คน บาดเจ็บ 2 
คน 
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ด.ญ.อิติมา สะเจะ อายุ 10 ขวบ  
 
          จากการตรวจสอบเบื้องต้น คนร้ายน าระเบิดแสวงเครื่อง
น้ าหนักประมาณ 10 กิโลกรัมบรรจุดับเพลิง จุดชนวนด้วยวทิยุ
สื่อสารมาวางไว้ข้างถนนหน้าบ้านชาวบ้าน และเม่ือรถยนต์ของ
ทหารพรานร้อย ทพ.4413 จัดก าลังออกท าการ  รปภ. มัสยิด 
มาถึงจุดที่เกิดเหตุก็เกิดระเบิดดังกล่าว  
หมายเหตุ : อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 01.10 น. วันที่ 28 
กรกฎาคม 2557 

1
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30 กรกฎาคม 
2557 

วานนี้ (30 ก.ค.) พ.ต.อ.ต่วนเดร์ จุฑานันท์ ผกก.สภ.เมืองปัตตานี 
รับแจ้งจากโรงพยาบาลปัตตานี ว่า มีเด็กวัยรุ่นถูกยิงบาดเจ็บ จึง
ไปตรวจสอบพบว่า แพทย์ก าลังให้ความช่วยเหลืออาการปลอดภัย 
ทราบชื่อคือ นายอุสมาน แวดือราแม อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 96 
ม.1 ต.ดอนรัก อ.หนองจิก มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง
เข้าแขน และขาขวา จากสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุได้นั่ง
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพ่ือนมาจากสวนสมเด็จฯ ปรากฏว่า 
เมื่อมาถึงบริเวณวงเวียนขนส่ง ม.6 ต.รูสะมิแล ได้มีคนร้ายขี่
รถจักรยานยนต์ตามหลังแล้วประกบยิงโดยใช้อาวุธปืนยิง 1 นัด 
ก่อนจะหลบหนีไป 

เด็กได้รับ
บาดเจ็บ 1 คน 

1
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2 สิงหาคม 2557 เมื่อเวลา 00.15 น. วันที่ 2 ส.ค. มีรายงานว่า เกิดเหตุคนร้ายใช้
อาวุธสงครามยิงถล่มวัยรุ่นเสียชีวิตและบาดเจ็บ ที่หน้าบ้านเลขท่ี 
104/3 บ้านกือเม็ง หมู่ 1 ต.อาซ่อง อ.รามัน ที่เกิดเหตุอยู่ริมทาง
หลวงสาย 4092 (รามัน-มายอ) พบศพ นายฮัมดี เจ๊ะเต๊ะ อายุ 25 
ปี อยู่บ้านเลขท่ี 75 หมู่ 5 ต.กอตอตือระ อ.รามัน นอนเสียชีวิตจม
กองเลือดอยู่ในที่เกิดเหตุ ตามร่างกายจากศีรษะลงไปมีร่องรอยถูก
กระสุนปืนจนพรุน บริเวณใกล้กันพบร่าง เด็กหนุ่มอายุ 15 ปี 
ได้รับบาดเจ็บ ถูกยิงท่ีแขนและขาซ้ายอาการสาหัสจึงได้รีบน าส่ง
โรงพยาบาลรามัน โดยในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนอาก้า ตก
อยู่จ านวนมากเก็บรวบรวมไว้ได้ร่วมยี่สิบปลอก นอกจากนั้นยังพบ
รถยนต์ของชาวบ้านถูกกระสุนปืนได้รับความเสียหายไปด้วย 
จ านวน 2 คัน 

เด็กได้รับ
บาดเจ็บ 1 คน 
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สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุขณะที่นายฮัมดี ผู้ตายพร้อมเด็ก
หนุ่มวัย 15 ปี ขับขี่ จยย.กลับจากบ้านญาติมาจอดแล้วนั่งคุยกันที่
บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าว จู่ๆ มีคนร้ายจ านวน 4 คน ใช้รถ 
จยย.ไม่ทราบยี่ห้อและทะเบียนเป็นยานพาหนะ 2 คัน แล่นมา
จอดหน้าบ้าน คนซ้อนท้าย มีอาวุธปืนอาก้าในมือพร้อมได้ก้าลงมา
พร้อมใช้อาวุธปืนกราดยิง นายฮัมดีถูกกระสุนปืนเสียชีวิตคาที่ 
ส่วนเด็กหนุ่ม ได้ก้มหมอบได้รับบาดเจ็บดังกล่าว เบื้องต้นอยู่
ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจว่าเหตุเกิดจากเรื่อง
ส่วนตัวหรือมาจากสถานการณ์ของความไม่สงบ เนื่องจากนายฮัม
ดี ผู้ตายมีศักดิ์เป็นลูกพ่ีลูกน้องกับ นายอับดุลรอฮิง ดาอีซอ หรือ
เปเล่ด า แกนน าอาร์เคเค ระดับสั่งการ ที่ถูกยิงเสียชีวิต ในการ
ปะทะกันเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2556 ที่ผ่านมา 

2
0 

6 สิงหาคม 2557 เมื่อเวลา 19.15 น. วันที่ 6 ส.ค. ที่เกิดเหตุอยู่บนทางหลวงสาย 
409 (ยะลา-ปัตตานี) บริเวณหน้าร้านขายไม้นราไม้สน พบเลือด
หยดอยู่บนพื้น ส่วนผู้บาดเจ็บทราบว่ามี 2 รายชื่อนายสุรเดช ทอง
เนตร อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/2 หมู่ 1 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.
บันนังสตา ถูกกระสุนที่ไหล่ขวาและแก้มขวาบาดเจ็บ และนายธน
พล จันทร์ดิษฐวงศ์ อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 50/16 ถนนเฉลิมชัย 
เขตเทศบาลนครยะลา ถูกยิงที่ท้ายทอยกระสุนฝังใน เสียชีวิต
ขณะน าส่งโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ในที่เกิดเหตุไม่พบหลักฐานใดๆ 
จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุนายสุรเดช พร้อมด้วยนาย
ธนพล และนายธเนศพล ปรัชกาล อายุ 17 ปี เพ่ือนอีกคนได้ขี่ 
จยย.ซ้อนท้ายกันมาจากพ้ืนที่ อ.ยะหา โดยนายสุรเดชเป็นผู้ขี่ 
นายธเนศพลนั่งหน้าและนายธนพลซ้อนท้าย มาถึงที่เกิดเหตุมี
คนร้าย 2 คนขี่ จยย.มาคนละคัน ยี่ห้อฮอนด้าดรีมสีด า 
และฮอนด้าเวฟไม่ทราบทะเบียนแล่นติดตามมา 

จากนั้นคนร้ายที่ขี่ จยย.ฮอนด้าดรีมซึ่งสวมเสื้อสีเทา กางเกงลาย
พรางได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่กลุ่มนายสุรเดชติดต่อกัน
หลายนัด เป็นเหตุให้นายสุรเดชถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บ นาย
ธนพลเสียชีวิต ส่วนนายธเนศพลไม่ได้รับบาดเจ็บ หลังก่อเหตุ
คนร้ายได้ซิ่งรถ จยย.หลบหนีไปทางบ้านสาคอ หมู่ 4 ต.ท่าสาป 

เด็กบาดเจ็บ 1 
คน 
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อย่างรวดเร็ว ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเป็นเรื่อง
วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นหรือการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่
สงบ. 

2
1 

10 สิงหาคม 2557 เมื่อเวลา 09.10 น.(10 ส.ค.) มีเหตุระเบิดขึ้นบริเวณหน้า รพ.มา
ยอ ม.1 ต.มายอ จ.ปัตตานี จึงประสานไปยังชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
พร้อมน าก าลังไปที่เกิดเหตุ ไปถึงเจ้าหน้าที่ได้ปิดกันบริเวณท่ีเกิด
เหตุและเส้นทางเข้าออกตัวอ าเภอมายอเป็นการชั่วคราวเพื่อความ
ปลอดภัย และเม่ือเข้าตรวจสอบพบซากรถ จยย.พ่วงข้างยี่ห้อ
ฮอนด้า รุ่นเวฟสีแดงด าที่คนร้ายซุกระเบิดได้รับความเสียหายและ
มีชิ้นส่วนถังแก๊สปิกนิคและชิ้นส่วนระเบิดกระจายไปทั่วบริเวณ 
เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 รายพลเมืองดีช่วยพาส่ง รพ.มายอ ทราบ
ชื่อ นางรอซีดะห์ ตาเยะ อายุ 25 ปี ดช.ฟาฎิล แวโต อายุ 3 ปี ทั้ง
สองเป็นแม่ลูกกัน และนายนิเห๊าะ ดอเลาะ อายุ 29 ปี เป็น
เจ้าหน้าที่เอ็กซ์เรย์ รพ.มายอ ทั้ง 3 คน ถูกสะเก็ดระเบิดที่ล าตัว
บาดเจ็บเล็กน้อย 
 
สอบสวนเจ้าหน้าที่ รพ.มายอ รายหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ ให้การว่า 
ก่อนเกิดเหตุมีคนร้ายเป็นชายแต่งกายคล้ายคนขายปลาขับขี่รถ 
จยย.พ่วงข้างมาจอดไว้ที่เกิดเหตุแล้วรีบเดินขึ้นรถ จยย.อีกคันที่มา
รับหลบหนีไป เห็นผิดสังเกตจึงแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ แต่ไม่
ถึง10 นาทีก็เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่น ซึ่งระหว่างนั้นแม่ลูกได้ขับ
ขี่รถ จยย.ผ่านมาถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บส่วนเจ้าหน้าที่ 
รพ.ยืนหน้า รพ.ได้รับบาดเจ็บไปด้วย 

เด็กบาดเจ็บ 1 
คน 

2
2 

21 สิงหาคม 2557 เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 22 ส.ค.57 พ.อ.กรกฏ ภู่โชติ ผบ.กรม
ทหารพรานที่ 49 น าก าลังพร้อมเจ้าหน้าที่กองวิทยาการ ภ.จว.น
ราธิวาส เดินทางเข้าตรวจสอบบริเวณท่ีเกิดเหตุหน้าฐาน
ปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4916 ตั้งอยู่บ้านไอร์กือเนาะ ม.
5 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เนื่องจากเมื่อช่วงดึกที่ผ่าน
มา ได้เกิดเหตุคนร้ายจ านวน 7 คน ขี่รถจักรยานยนต์ 4 คัน ผ่าน

เด็กเสียชีวิต 1 
คน และมีเด็ก
อยู่ใน
เหตุการณ์อายุ 
12 ปีอีก 7 คน 
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หน้าฐานปฏิบัติการ และใช้อาวุธปืนกราดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่
ภายในฐานปฏิบัติการ ซึ่งก าลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ 

                  จากนั้นจึงได้ยิงปะทะกันเป็นระลอก ซึ่งผลจากการ
ปะทะกัน ท าให้ฝ่ายคนร้ายเสียชีวิต 1 ราย เป็นเด็กชายอายุ 14 ปี 
อยู่พื้นที่ ม.5 ต.ล าภู อ.เมือง จ.นราธิวาส (ชื่อจริง ด.ช.มูฮัมหมัด
อาสูวัน สอเหาะ อายุ 14 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 60 ม.5 ต.ล าภู อ.เมือง 
จ.นราธิวาส) พร้อมยึดของกลางอาวุธปืนพกสั้นขนาด 11 มม. 
จ านวน 1 กระบอก และรถจักรยานยนต์ซูซูกิ รุ่นสแมช สีด า 1 
คัน ล่าสุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่ว่า
ผู้ตายมีหมายจับในคดีความมั่นคงหรือไม่ 

2
3 

 9ตุลาคม 2557 ก่อนหน้านั้น เมื่อกลางดึกคืนวันพฤหัสบดีที่ 23 ต.ค.57 เวลา
ประมาณ 22.40 น. เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงใส่
รถยนต์กระบะ ในท้องที่บ้านฮูแตยือลอ หมู่ 6 ต.บาเระใต้ อ.บา
เจาะ จ.นราธิวาส ปรากฏว่าคนที่นั่งมาในรถเป็นครอบครัว พ่อ-
แม่-ลูก ประกอบด้วย นายรอมือซี แตเมาะ บิดา อายุ 34 ป ีนาง
อัสรูฮา สะนิ อายุ 30 ปี มารดา ด.ญ.ไฮซูลา แตเมาะ อายุ 10 
ขวบ ลูกสาวคนโต และ ด.ญ.อัซมี แตเมาะ อายุ 3 ขวบ ท าให้ 
นายรอมือซี ถูกกระสุนได้รับบาดเจ็บ ส่วน ด.ญ.ไฮซูลา เสียชีวิต 
ขณะที่ นางอัสรูฮา กับ ด.ญ.อัซมี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย  

          ทั้งนี้ ช่วงแรกที่มีการรายงานเหตุดังกล่าวผ่านทาง
เครือข่ายสื่อสารในพ้ืนที่ เป็นการรายงานว่าเป็นเหตุคนร้ายยิงรถ
กระบะของประชาชน แต่ภายหลังเมื่อตรวจสอบเหตุการณ์โดย
ละเอียดแล้ว กลับพบว่าเป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่อ้างว่าตั้่ง
ด่านลอยอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ และได้เรียกตรวจรถกระบะของ
นายรอมือซี แต่นายรอมือซีไม่จอดรถ ท าให้เจ้าหน้าที่เข้าใจผิดคิด
ว่าเป็นคนร้าย จึงใช้อาวุธปืนยิงใส่จนเกิดความสูญเสียดังกล่าว   

          แหล่งข่าวจากฝ่ายทหาร ชี้แจงว่า ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่
เข้าไปตั้งด่านลอย ซึ่งจุดดังกล่าวไม่เคยตั้งด่านมาก่อน แต่ต้องมา
ตั้งช่วงนี้เพราะมีข่าวแจ้งเตือนเยอะมากว่าผู้ก่อความไม่สงบมีแผน
โจมตีฐานปฏิบัติการของทหาร หลังเกิดเหตุก็ได้น าผู้บาดเจ็บส่ง

เด็กเสียชีวิต 1 
คนได้รับ
บาดเจ็บ   1คน 
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โรงพยาบาลทันที โดยย้ายจากโรงพยาบาลบาเจาะ ไปยัง
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งมี
เครื่องมือเครื่องไม้พร้อมกว่า  

          ทั้งนี้ ได้สอบถามครอบครัวของนายรอมือซี ทราบว่าก าลัง
ขับรถเพ่ือน ามะพร้าวไปส่งลูกค้า โดยนายรอมือซีบอกว่าไม่เห็น
ด่านตรวจ ขณะที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่บอกว่าเรียกให้รถหยุดแล้ว แต่ไม่
ยอมหยุด จึงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่รถกระบะเพ่ือสกัดไม่ให้หลบหนี 

2
4 

31 ตุลาคม 2557 เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 31 ต.ค.2557  เกิดเหตุคนร้ายลอบวาง
ระเบิดในพ้ืนที่ อ.เมืองปัตตานี จ านวน 4 จุดในเวลาไล่เลี่ยกัน โดย
จุดแรกที่ "ร้านอาหารสายรุ้ง" ตั้งอยู่ด้านหลัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี หมู่ 6 ต.รูสะมีแล 
มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อคือ น.ส.หมวย สัญชาติ สปป.ลาว 
เป็นเด็กเสิร์ฟภายในร้าน 

 จุดที่ 2 "ร้านครัวสงขลา" ตั้งอยู่ถนนโรงเหล้าสาย ข. ไม่มีใคร
ได้รับบาดเจ็บ จุดที่ 3 "ร้านมารวย" ตั้งอยู่ถนนสายนาเกลือ จุดนี้มี
ผู้บาดเจ็บ 1 ราย เป็นหญิงยังไม่ทราบชื่อ และจุดที่ 4 "ร้านแฟน
จ๋า" ตั้งอยู่ถนนสงเคราะห์ มีผู้ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บ 1 
ราย ยังไม่ทราบชื่อเช่นกัน โดยผู้ก่อเหตุคาดว่าเป็นกลุ่มก่อความ
ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก าลังเข้า
ตรวจสอบยังที่เกิดเหตุซึ่งบรรยากาศที่เกิดเหตุทั้ง 4 จุด เป็นไป
ด้วยความเงียบเหงา มีการปิดร้านชั่วคราวรวมทั้งร้านคาราโอเกะ
ที่อยู่ไกล้เคียงหลายร้านได้ปิดตามไปด้วยเนื่องจากหวาดกลัว โดย
ร้านที่มีความเสียหายมากที่สุด คือ ร้านคาราโอเกะสายรุ้ง ถนน
หลัง ม.อ. ม.6 ต.รูสะมิแล แรงระเบิดท าให้ทรัพย์สินภายในร้าน 
เก้าอ้ีโซฟา ทีวี หลังคา ถูกสะเก็ดระเบิดเสียหาย และมีผู้เสียชีวิต 
1 ราย คือ น.ส.หมวย ริดธิชัย อายุ 17 ปี สัญชาติลาว พนักงาน
เสิร์ฟ โดยขณะนี้ศพได้เก็บอยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานี ส่วนร้านอื่นๆ 
ทรัพย์สินภายในร้านผนังเสียหายเล็กน้อย พนักงานปลอดภัย
เนื่องจากได้หลบหนีไปก่อนเกิดระเบิด 

เด็กเสียชีวิต 1 
คน 

2 12 พฤศจิกายน เมื่อค่ าวันพุธที่ 12 พ.ย. คนร้ายไม่ทราบจ านวนลอบไปที่ เด็กได้รับ
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5 2557 บ้านเลขท่ี 45 บ้านธารมะลิ หมู่ 4 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 
จากนั้นหนึ่งในคนร้ายได้ตะโกนเรียกให้ นายอาซัน มะแตหะ อายุ 
43 ปี ครูสอนศาสนา ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 250 หมู่ 1 ต.
บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา ให้ออกมาด้านนอกบ้าน เมื่อ 
นายอาซัน เปิดประตู คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนอาก้ายิงใส่จนนาย
อาซันเสียชีวิต และกระสุนปืนยังพลาดไปถูก ด.ช.อัยมัน มะแตหะ 
อายุ 7 ขวบ ลูกชายของนายอาซัน ได้รับบาดเจ็บด้วย  

บาดเจ็บ 1 คน 

2
6 

27 พฤศจิกายน 
2557 

เมื่อเวลาประมาณ 16.50 น.วันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ย.57 คนร้าย
จ านวน 2 คนมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลข
ทะเบียนเป็นพาหนะ ขี่ตามประกบรถจักรยานยนต์ของนักเรียน
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อ.เมืองปัตตานี แล้วใช้อาวุธปืนพกไม่
ทราบชนิดยิงใส่ ท าให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 2 ราย เหตุเกิด
บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ท้องที่บ้านจาแบปะ หมู่ 3 ต.
ตันหยงดาลอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  

         หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้
น าก าลังรุดไปตรวจสอบ ทราบชื่อผู้บาดเจ็บ คือ นายสุทธิพงษ์ 
ทองสุวรรณ อายุ 17 ปี ภูมิล าเนาอยู่ที่บ้านเมืองยอน หมู่ 2 ต.ลุ
โบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี และ นายปรีชาพัฒน์ แววจันทร์ชยา
กร อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 37/3 ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 
ทั้งคู่ถูกล าเลียงส่งโรงพยาบาลยะหริ่ง แต่ทั้งคู่อาการสาหัส โดย 
นายสุทธิพงษ์ ถูกกระสุนเจาะเข้าท่ีบริเวณท้ายทอย ส่วน นาย
ปรีชาพัฒน์ ศีรษะฟาดพ้ืนหลังรถจักรยานยนต์ล้มคว่ า แพทย์ต้อง
ส่งต่อโรงพยาบาลปัตตานี อ.เมืองปัตตานี  

          สอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ นักเรียนทั้ง 2 คนขับขี่
รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิก สีขาวด า หมายเลขทะเบียน 
กวง 919 ยะลา เพ่ือกลับบ้านหลังเลิกเรียน แต่ระหว่างทางใน
ท้องที่ อ.ยะหริ่ง ถูกคนร้ายประกบยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ดังกล่าว 

 

เสียชีวิต 1 คน 
และได้รับ
บาดเจ็บ 1 คน 
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ภาคผนวก 3 
การตรวจสอบข้อเท็จจริงการละเมิดสิทธิเด็ก 

 
 กรณีครอบครัวมะมัน 

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2557 เกิดเหตุอันน่าสลดที่บ้านปะลุกาแบเราะ ต.ต้นไทร อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส  มี
คนร้ายบุกยิงที่บ้านหลังหนึ่ง  ส่งผลให้เด็กเสียชีวิต 3 คนและผู้หญิงบาดเจ็บสาหัส 1 คน 

  เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 3 ก.พ. 2557  ชาวบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นเสียงที่กราดยิง  
สักพักก็เป็นเสียง ปัง ปัง ปัง แล้วกราดยิงอีกครั้ง  แล้วก็ ปัง ปัง ปัง อยู่เป็นเวลาประมาณ 10 นาที หลังเสียง
ปืนชาวบ้านก็ได้ไปที่เกิดเหตุพบเด็กเสียชีวิตและบาดเจ็บจึงน าตัวไปส่งที่โรงพยาบาล 

 ค าบอกเล่าขอชาวบ้าน “ ตอนประมาณสองทุ่มได้ยินเสียงปืนในลักษณะกราด พอหยุดก็ได้ยิงเสียง
เป็นนัด ปัง ปัง ปัง  ซ้ าๆอยู่ 2-3 ครั้ง ได้ยินเสียงเหมือนไกลมาก เหมือนว่าเกิดที่หมู่บ้านอ่ืนก็เลยรอฟังว่าใช่ที่
ไหนกันแน่  พอเสียงทุกอย่างหยุดลงหมดประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีชาวบ้านบอกต่อๆกันมาว่าเกิดการยิงที่บ้าน
ของเจะมุ(เจะมุโทรศัพท์ไปบอกพ่ีชายเล่าถึงเหตุเกิดขึ้น ให้พ่ีชายมาช่วยภรรยาและลูกๆ)  ชาวบ้านจึงรีบไปที่
เกิดเหตุ พอไปถึงที่เกิดเหตุไม่พบคนร้ายแล้ว แต่พบศพลูกชายคนเล็กของเจะมุนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าประตู
บ้าน พอเข้าไปข้างในบ้านก็เจอกับลูกชายคนรองและภรรยาของเจะมุที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส  ภรรยาเจะมุได้
บอกกับชาวบ้านให้ช่วยไปดูลูกชายคนโตที่หนีออกไปทางหลังบ้าน ชาวบ้านก็เลยรีบไปดูก็พบกับศพลูกชายคน
โตของเจะมุนอนเสียชีวิตที่หลังห้องน้ า (ลูกชายคนโตมีรูปร่างโตคล้ายกับพ่อ เพียงแต่ตัวเตี้ยกว่าเล็กน้อย) 
ชาวบ้านได้ช่วยกันพาภรรยาและลูกๆทั้งสามคนของเจะมุน าตัวไปส่งที่โรงพยาบาลไม้แก่น  แต่ลูกชายคนรอง
ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตระหว่างทางไปโรงพยาบาล หลังจากกลับมาที่บ้านเกิดเหตุชาวบ้านและญาติก็
ช่วยกันฝังศพ 3 พ่ีน้องตั้งแต่ตอนกลางคืนประมาณตี 3 หลังเอาศพกลับจากโรงพยาบาล  ส่วนรูปที่ถ่ายนั้นได้
ถ่ายมาจากโรงพยาบาล  ภรรยาเจะมุโรงพยาบาลไม้แก่นได้ส่งไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสฯ  ตอนนี้ก็อยู่ในความ
ดูแลของโรงพยาบาลที่หาดใหญ่  ก าลังรอรับการผ่าตัดที่แขนด้านขวาตรงบริเวณข้อศอก”  

 ชาวบ้านเล่าว่า “คืนเกิดเหตุผู้ใหญ่บ้านได้โทรศัพท์ไปแจ้งความกับทางต ารวจ หน่วยงานราชการต่างๆ 
(ทหาร  ต ารวจ  อ าเภอ  จังหวัด ....)แต่ตอนกลางคืนที่เกิดเหตุต ารวจและเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาตรวจสอบสถานที่
เกิดเหตุ  ต ารวจและเจ้าหน้าที่รัฐมาตอนเช้าประมาณ 9โมงเช้า มาเก็บปลอกกระสุน หลักฐานอ่ืนๆ   มีการ
สอบถามกับผู้ใหญ่บ้าน แต่ไม่มีการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้น  มีการเก็บก้นบุหรี่  และหลักฐานอ่ืนไปตรวจ 
DNA  ไม่มีการก้ันพื้นที่ห้ามเข้า ชาวบ้านสามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุได้  ทางต ารวจด่าว่าผู้ใหญ่บ้านที่เก็บปลอก
กระสุนปืน  ชาวบ้านบอกว่า  “ก็ทางต ารวจไม่มาตอนเกิดเหตุชาวบ้านก็ต้องจัดการเองหมด” ปลอกกระสุนที่
พบมี เอ็ม 16 , 9 มม. ,19 มม., อาก้าพบมากที่สุด ถ้าดูจากปลอกกระสุนแล้วจะเยอะที่สุดตรงลานสนามหญ้า
หน้าบ้านมีป่าข้างๆและสวนยาง  มีกรงนก  ใต้บ้านมีวัวตาย 1 ตัว ซึ่งเป็นวัวตัวเมีย มีลูกวัวอยู่ข้างๆ (ไม่ได้โดน
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ยิง) หน้าบ้านตรงประตูมีปลอกกระสุนหลายอัน  ในบ้านก็มีปลอกกระสุน 19 มม. ตรงประตูห้องนอน  
ห้องน้ า” 

 ชาวบ้านเล่าว่า “ภรรยาเจะมุบอกว่า มีคนร้าย 3 คนที่วิ่งขึ้นมาบนบ้านเพื่อตามไล่ล่าเจะมุแต่งกายด้วย
เสื้อชุดด า ปิดหน้า ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นใคร  พวกเขาพูดว่า “หามันให้เจอ” หลายครั้ง และผู้ร้ายก็ได้เขี่ยเท้า
ของภรรยาเจะมุ ซึ่งภรรยาเขาได้แกล้งสลบเหมือนกับแกล้งตาย  พอผู้ร้ายเห็นว่าไม่ฟ้ืนก็เลยเดินผ่านไป  ทาง
เจะมุคิดว่าคนร้ายต้องการเอาชีวิตของเขาก็เลยให้ลูกชายคนโตแยกไปกันคนละทางจะได้รอดชีวิต โดยเจะมุไป
ทางป่าลูกชายไปทางหลังห้องน้ า สุดท้ายลูกชายก็โดนยิงเสียชีวิต” 

วันที่ 4 ก.พ. 2557 เวลาประมาณ 9 โมงเช้า เจ้าหน้าที่ต ารวจ  เจ้าหน้าที่ทหาร  นายอ าเภอ ผู้ว่า
ราชการจังหวัด  อส. (คนใหญ่คนโตมากันเยอะ)ได้มาที่บ้านเกิดเหตุ  มาด้วยกันประมาณ 40 คันรถ  อยู่ที่เกิด
เหตุครึ่งวัน  พอเจ้าหน้าที่ได้กลับไป เจ้าหน้าที่ทหารได้ไปที่มัสยิดบากูและเรียกชาวบ้านให้ออกไปฟัง เพ่ือแถลง  
ชี้แจง  เจรจาถึงกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีส่วนในการท าให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว (ฉก. แถลง) 
และมีการแถลงการณ์ต่อต้านผู้กระท าผิด   ปรากฏว่าไม่มีชาวบ้านออกไปฟัง มีเพียงกลุ่มสตรีนอกหมู่บ้านที่ไป
ฟัง เจ้าหน้าที่เรียกให้ไปฟังถึง 2 ครั้ง ที่มัสยิด  (วันที่ 10 ก.พ. 2557 ) แต่ก็ไม่มีชาวบ้านในหมู่บ้านออกไปฟัง 

ศอ.บต. ส่งตัวแทนมาที่เกิดเหตุ คือ อ.ปิยะ  มาดูสภาพบริเวณบ้านและความเสียหายที่เกิดข้ึน 

วันที่ 10 ก.พ. 2557 ศูนย์ทนายความนราธิวาสได้มาเยี่ยมที่เกิดเหตุหลังจากได้ไปเยี่ยมบ้านของเจะมุ
ในอีกต าบลหนึ่ง  มาเพ่ือดูสภาพที่เกิดเหตุว่าเป็นอย่างไรบ้าง  พอจะช่วยอะไรได้บ้าง  ซึ่งชาวบ้านบอกว่าถึงมา
ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ต้องเป็นเรื่องที่ทางศูนย์ทนายความกับเจ้าของเรื่องด าเนินการเอง  ซึ่งชาวบ้านเองก็ไม่รู้
อะไรมากว่าด าเนินการไปยังไงบ้าง 

กระทรวงยุติธรรมมาท่ีเกิดเหตุ เพราะมีเจ้าหน้าที่บอกว่า คนโดนยิงกลางทางที่ บือแดยาแล  ไม่ใช่ที่
บ้าน  ทางกระทรวงก็เลยมาดูสถานที่เกิดเหตุ  ได้เห็นถึงสภาพจริงที่เกิดข้ึน 

หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวทหารก็ยังมาตรวจลาดตระเวนตามปกติ  เมื่อก่อนการมาของทหารจะ
มาแบบไม่ให้เห็นตัว พยายามหลบหน้า หลีกเลี่ยงการเจอหน้ากับชาวบ้าน  หลังเหตุการณ์ทหารมีการพบปะ
หน้า พูดคุยกับชาวบ้านมากขึ้น  แต่ไม่รู้ว่าสังกัดไหนเพราะใส่เสื้อผ้าเหมือนกันและชาวบ้านไม่ทราบถึงข้อ
แตกต่างของแต่ละหน่วยงาน หรือสังกัดว่าต้องดูท่ีตรงไหน  ทหารพราน  ทหารเกณฑ์ ก็มีที่มาลาดตระเวนแถว
หมู่บ้านแต่ไม่ทราบสังกัดหน่วย  ซึ่งในวันเกิดเหตุนั้นชาวบ้านไม่เห็นทหารลาดตระเวน และก่อนเกิดเหตุก็ไม่ได้
ยินเสียงรถยนต์ และเมื่อดูไม่บริเวณรอบๆก็ไม่มีรอยล้อรถ    ชาวบ้านคาดว่าผู้ร้ายอาจจะมาทางป่าด้านข้าง  
โดยเดินลัดมาทางป่าไม่ได้มาตามถนน  นอกจากนี้ทหารลาดตระเวนยังสั่งห้ ามวัยรุ่นบ้านปะลุกาสาเมาะมาที่
หมู่บ้านนี้ในเวลากลางคืน 
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ชาวบ้านคิดว่า ผู้ร้ายลงมือเหมือนต้องการเอาชีวิตคนทั้งบ้าน  เพราะมีการไล่ล่า  และน่าจะเห็นว่ามี
เด็กอยู่ด้วยที่ประตูทางเข้าบ้าน  เพราะที่หน้าบ้านมีการเปิดไฟ  สามารถมองเห็นว่ามีใครบ้าง  แต่ผู้ร้ายก็ยังยิง
กราดใส่ตัวบ้าน  

การยิงกราดของผู้ร้ายจะต้องอยู่ในลักษณะหมอบลงที่ใกล้ต้นมะพร้าว  เพราะที่ตรงนั้นมีร่องที่สามารถ
บังตัวได้ 

 ชาวบ้านบอกว่าจากปลอกกระสุน  ลักษณะการอยู่ล้อมบริเวณบ้านน่าจะมีผู้ร้ายอยู่ประมาณ 10 คน 

ปลอกกระสุนปืนมีหลายที่เจ้าหน้าเก็บไปไม่หมด  ชาวบ้านเห็นก็ช่วยกันเก็บ  และได้มอบให้กับทาง
กระทรวงยุติธรรมไปตอนที่มาเยี่ยมที่เกิดเหตุ  ส่วนกระสุนที่ยิงวัวตาย  ชาวบ้านได้ผ่าเอากระสุนออกและเอา
ไปฝังดินเรียบร้อยแล้ว 

กระสุนที่พบในที่เกิดเหตุ  เจ้าหน้าที่บอกว่าลักษณะแบบนี้ทางหน่วยงานไม่มี  (ปืนอาก้า)  ชาวบ้าน
บอกว่าแล้วถ้าเป็นชาวบ้านจะไปเอาจากไหน  หากหน่วยงานไม่มี  ชาวบ้านก็ไม่มี 

ทหารสงสัยว่าท าไมมีคนมาเยี่ยมเยอะ  ทหารคิดว่าเจะมุเป็นคนมีอ านาจ มีอิทธิพลในการสร้างมวลชน  
ทหารไม่เข้าใจว่าเรามุสลิมมีความเป็นพ่ีน้องกัน  มีความสงสารให้แก่กัน  เห็นอกเห็นใจต่อกัน 

คนที่มาเยี่ยมได้เสนอให้ตั้งกล่องบริจาค  ชาวบ้านบอกว่า ถ้าเขามีจิตศรัทธาอยากบริจาคก็ให้บริจาค
กับเจะมุหรือญาติๆของผู้เสียหาย เพราะเงินเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของผู้เสียหาย 

ภรรยาเจะมุถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่หาดใหญ่  เพราะที่โรงพยาบาลนราธิวาสฯไม่รับรองความ
ปลอดภัย 

ความรู้สึกชาวบ้าน 

ถ้าอยากท าสงครามก็บอกมาว่าจะท า จะได้เตรียมพร้อม 

ชาวบ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทางรัฐและเจ้าหน้าที่ 

ทหารบอกว่าชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือกับทางรัฐ  ทั้งท่ีจริงชาวบ้านไม่ได้ไม่อยากให้ความร่วมมือ แต่
สิ่งที่ออกสื่อไปนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  ชาวบ้านก็เลยไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าที่รัฐ 

เวลาเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือ ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือเพราะสิ่งที่ได้รับกลับมาไม่มีความจริงใจ  
รู้สึกเจ็บใจ กับหลายๆเหตุการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ท า  เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยเหลือกันเอง 

 

เพิ่มเติม 
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 เจ้าหน้าที่รัฐสันนิษฐานว่า  คดีนี้อาจเป็นเพราะญาติผู้เสียชีวิตแค้นก็เลยมาแก้แค้น (คดียิงผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน) และอาจเพราะกลุ่มขบวนการท าเพราะรู้มาว่าเจะมุได้ร่วมมือกับทางรัฐ  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว
ไม่ใช่เลย  เจะมุไม่เคยเข้าร่วมโครงการของทางรัฐจัด อย่างโครงการพาคนกลับบ้านก็ไม่เคย 

ก่อนหน้านี้ที่มู่บ้านนี้ก็เคยมีคนโดนจับควบคุมตัว  โดน พรก.ฉุกเฉิน กฎอัยการศึก  ฝากขัง  ขึ้นศาล
ต้องต่อสู้คดี  แต่ส่วนมากโดน พรก.  แล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมา  พอออกมาได้ส่วนมากก็จะไปท างานที่มาเลเซีย
ไม่กลับบ้าน ถ้ากลับมาก็นานๆครั้ง  แต่หลังเหตุการณ์นี้ยังไม่มีชาวบ้านโดนควบคุมตัว  

 ชาวบ้านคิดว่า  คดีนี้อาจเป็นเพราะว่านายเจะมุเคยโดนควบคุมตัวด้วย พรก. กฎอัยการศึก  และเคย
อยู่ในเรือนจ า ตอนนี้อยู่ในระหว่างประกันสู้คดีนอกศาล  และพ่ีชายของภรรยาเจะมุก็โดนวิสามัญที่บ้านไม้แก่น  
จึงอาจเป็นไปได้ที่มีส่วนเกี่ยวโยงในการท าให้เกิดเรื่องน่าเศร้านี้ขึ้น 

กรณีสะบ้าย้อย 

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2557  เกิดเหตุเด็กโดนยิงเสียชีวิตภายในบ้านเลขท่ี 51/1 ม.6 ต.คูหา  อ.สะบ้าย้อย  
จ.สงขลา ทราบชื่อคือเด็กหญิงโสรยา  เจะนิ 

วันเกิดเหตุแม่ไม่ได้อยู่กับเด็ก แต่แม่อยู่ที่บ้ายยามู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี  แม่ทราบเรื่องจากโทรศัพท์
เลยเดินทางมาที่บ้าน  ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา (พ่อกับแม่ของเด็กแยกทางกันแล้ว) 

 ค าบอกเล่าของญาติห่างๆ ที่อยู่ละแวกเดียวกันกับที่เกิดเหตุ  “ ตอนเกิดเหตุมีคนอยู่ข้างนอกตัวบ้านที่
น้องอาศัยอยู่ ประมาณ  5-6  คน คือ พ่อและเพ่ือนบ้าน ซึ่งนั่งอยู่บนรถกระบะและเก้าอ้ี ได้ช่วยกันท ากรงนก 
และกับดักนกอยู่ มีทั้งคนที่นั่งหันหลังและหันหน้าไปทางถนน ซึ่งบนถนนนั้นมีแสงไฟเพียงน้อยนิดที่สะท้อน
จากตัวบ้าน  เมื่อเวลาประมาณสามทุ่มกว่าก่อนเกิดเหตุได้มีการยิงที่ร้านน้ าชา คือยิงด้วยปะทัด ซึ่งมีเด็กอยู่
ด้วยแต่ก็ไม่มีเด็กได้รับบาดเจ็บอะไร สักพักรถยนต์ที่ปาปะทัดก็ขับมาช้าๆมาทางบ้านที่เกิดเหตุแล้วก็ยิง 
นอกจากนี้คืนเดียวกันมีการยิงที่ปาแนแต่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นที่ไหนก่อน  น้องที่โดนยิงนอนหลับอยู่ที่หน้าโทรทัศน์  
ซึ่งตรงจุดที่น้องโดนยิงได้เปิดประตูทางเข้าสองบานเล็กๆ หลังจากเสียปืนหยุดลงประมาณ 2 นาทีพ่อก็เดินเข้า
ไปบ้าน ก็เห็นบริเวณศีรษะ  ปากและจมูกของน้องเต็มไปด้วยเลือด แต่คนที่อยู่ด้านนอกกลับไม่เป็นอะไรเลย
และไม่รู้ว่ามีการยิงเข้ามาที่ตัวบ้าน คิดว่าเป็นการยิงขู่ ก็เลยไม่รู้ว่าขู่ใครเพราะไม่มีใครโดนยิงก็เลยไม่ได้สังเกต
และไม่รู้ว่ากระสุนผ่านเข้าไปด้านในตัวบ้านตรงที่น้องนอนอยู่  เพียงคุยกันว่าดูรถให้ดี  แต่ก่อนหน้านี้ 1 
อาทิตย์ก็มีการยิงในลักษณะนี้เกิดขึ้นเหมือนกัน ชาวบ้านก็เลยเฉยๆ ไม่คิดอะไร” 

 ต ารวจมาที่เกิดเหตุตอนกลางคืน บอกว่ากระสุนที่ตัวเด็กค้างอยู่ที่คาง  ต ารวจสันนิษฐานว่าปืนลั่นไป
โดนเด็ก แต่ตอนเช้าชาวบ้านเจอกระสุนที่ต้นมะขามที่อยู่หน้าบ้านที่เกิดเหตุ  ต ารวจก็มาอีกครั้งตอนเช้า  ไม่ได้
เจอหลักฐานอะไรอื่นอีก 
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 ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า ตอนกลางคืนมีวิทยุ(วอ)มาว่า ขอโทษด้วยเขาเมา  เขายิงที่หัวสะพาน หัวควน 
ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่รู้ว่าใครแต่พูดเสียงภาษาไทยชัด  ตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก าลังถูกสอบปากค าที่โรงพัก  ผู้ใหญ่บ้าน
ยืนยันว่ามีวอมาจริงๆ 

 พ่อของเด็กที่เสียชีวิตพร้อมพยานที่เกิดเหตุที่นั่งหน้าบ้านก็ไปให้ปากค าที่โรงพัก 

 ค าบอกเล่าชาวบ้าน “ ตอนแรกได้ยินเสียงปืน 1 นัดที่ร้านน้ าชา ก็เลยออกมาดูก็เห็นรถยนต์ 1 คัน ขับ
มาช้าๆสักพักก็ได้ยินเสียงปืนดัง ปัง ปัง ปัง  แต่ไม่ได้สังเกตรถที่ขับผ่านเพราะรถขับเบาและช้าก็ไม่เลยไม่คิด
อะไร ถ้าหากขับเร็วก็อาจจะสังเกตดู” 

 พ่อของเด็กเสียชีวิตเล่าว่า  “ ปกติที่บ้านอยู่กัน 6 คน พร้อมน้องที่เสียชีวิต  ตอนนั้นพ่ีชายคนที่สอง
กลับจากโรงเรียน (เป็นภารโรง) ก็เดินเข้าบ้านทางด้านหลัง  ประตูหลังก็ไม่ได้สังเกตน้องพอได้ยินเสียงปืนเลย
เดินมาดูด้านหน้าเพ่ือจะถามพ่อว่าเกิดอะไรขึ้น เสียงจากไหน  ก็พอดีกับที่พ่อเดินเข้าบ้านเลยเห็นน้องจมกอง
เลือด  พ่อเห็นว่ากระสุนติดที่คางน้องไม่ได้ทะลุแก้ม  แต่หลังจากเสียงปืนหยุดลงพ่อได้ยินเสียงเหมือนน้อง
คราง คิดว่าน้องนอนอยู่แต่ก็แปลกใจที่น้องครางเพราะปกติน้องไม่คราง  สักพักพอเดินเข้ามาในบ้านได้สอง
ก้าวก็เห็นเลือดบริเวณหัวของน้อง” 

สิ่งท่ีครอบครัวต้องการ 

 อยากให้จับคนร้ายให้เจอ ให้เขาโดนแบบนั้น คนอ่ืนจะได้ไม่โดนแบบนั้นอีก  เพราะตอนนี้หาคนร้าย
ไม่ได้สักอย่าง 

 กลัว  พอมีเหตุการณ์แบบนี้ก็กลัว จะไปตัดยางก็กลัวจะโดน กลัวว่าเจอคนก็ยิง  ระแวงไปทั่ว   เพราะ
ในหมู่บ้านเหตุการณ์แบบนี้เงียบไปนานแล้ว 

 ไม่มีความมั่นใจในการจับตัวคนร้าย 

 ถ้าหากมีคนให้เงินเพื่อจบปัญหา  พ่อก็ไม่อยากได้เงินแต่อยากให้จับคนร้ายตัวจริงให้ได้  ตอนนี้ยังบอก
ความต้องการไม่ได้ให้จับคนร้ายให้ได้ก่อนไม่ใช่จับแพะ 

 พ่อไม่ได้รู้สึกกลัวหรือกังวล 

 

 

กรณีศรีสาคร 
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 เหตุเกิด เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 20.30 น. ที่ ฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหาร
พรานที่ 4916  ตั้งอยู่บ้านไอร์กือเนาะ ม.5 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส มีผู้เสียชิวิต1 ราย คือ ด.ช.มู
ฮัมหมัดอาซูวัน สอเหาะ อายุ 14 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46/10 ม.3 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 

 

จากการได้คุยกับญาตผู้เสียชีวิต  นายมูดอ บากาอาลี เกี่ยวข้องเป็นน้าชายของผู้เสียชีวิต เล่าว่า ในวัน
เกิดเหตุตนได้รับโทรศัพท์จากเพ่ือนของหลาน บอกว่าหลานถูกทหารยิง ก็รีบไปที่เกิดเหตุเวลา 21.00 น.  
ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ทหารกั้นพ้ืนที่หมดแล้วและไม่อนุญาตให้เข้าไปเอาศพ  และไปรับศพที่โรงพยาบาล  เวลา 
01.30 น. ได้เล่าอีกว่า ฐานะท่ีบ้านมีฐานะยากจน ผู้เสียชีวิตเป็นบุตรชายคนแรก มีพ่ีน้องทั้งทั้งหมด 3 คน น้อง
คนกลาง อายุ 13 ปี  คนเล็กอายุ 12  ปี ส่วนบิดากับมารดาท างานรับจ้างทุกอย่าง  จึงไม่สามารถส่งลูกเรียนได้ 
จึงพาลูก ๆไปที่ท างานมาเลเซียกับมารดา ส่วนบิดา ก าลังหางานในตัวเมืองนราธิวาส  ผู้เสียชีวิตก็ท างาน
รับจ้างทุกอย่างกับอา (นายมูฮ ามัดฮาฟิ เจะดาเฮาะ)   ตามอาไปทุกที บางทีรับจ้างขึ้นลองกอง ขึ้นต้นทุเรียน  
กรีดยาง 

 
           ปีนี้เป็นปีแรกท่ีผู้เสียชีวิตได้กลับบ้าน อยู่ประมาณ 5 เดือนแล้ว 

น้าชายรู้สึกว่า จะมาท าแบบนี้กับหลายชายเขาไม่ได้ การตายเป็นสิ่งที่พระเจ้าก าหนด แต่การเสียชีวิต
ดังกล่าวเกิดจากการที่มีผู้อ่ืนมาท าให้เสียชีวิต มันไม่ยุติธรรม ท าให้เสียชีวิตแล้ว ยังติดข้อกล่าวหาให้อีกด้วย 
ประชาชนอย่างเราจะท าอะไรได้อีก !  กลายเป็นที่คนรู้จักว่าครอบครัวนี้เป็นโจรใต้ สื่อ/ข่าว ก็ไม่มีความเป็น
ธรรมในการน าเสนอ ที่เป็นข่าวเท็จ ทั้ง ๆที่ยังไม่ได้มาตรวจสอบและพิสูจน์อะไร  น้าชายกล่าว 

 ส่วนในเรื่องความคืบหน้าในการเยียวยา ก็เงียบ น้าชายบอกว่า มีเจ้าหน้าที่จากอ าเภอบอกว่ารออีก 1 
เดือน ก็จะแจ้งผลมาให้ทราบ 

 คุยกับเด็กที่ประสบเหตุการณ์ มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี  จ านวน 7 คน ซึ่งเป็นเพ่ือนของด.ช.มูฮ าหมัด
อาซูวัน สอเหาะ (ผู้เสียชีวิต) เล่าว่า วันเกิดเหตุอยู่ด้วยกันที่ร้านน้ าชา สักพัก ผู้เสียชีวิต ก็ชวนไปขับรถเล่นที่
หมู้บ้านละโอ ขี่มอเตอร์ไซต์ไปกัน 5 คัน 8 คน ผู้เสียชีวิตขี่คนเดียว ส่วนที่เหลือก็ซ้อนท้ายกัน ขี่มอเตอร์ไซต์ถึง
หัวสะพานก่อนถึงด่านตรวจของค่ายทหารพรานก็ได้ยินเสียงปืนนัดแรกมาจากค่ายทหารพราน “ปัง !!”  1 นัด 
เลยก าลังจะเลี้ยวมอเตอร์ไซต์กลับ รถของ“วัง”ก็ล้มลง และได้ยินเสียงนัดถัดไปดังรัวตามหลังนานมากรู้สึกได้
ถึงความร้อนของลูกกระสุน ที่ผ่านร่างไป มีไฟกระพริบเชี่ยวผ่านตัว ผ่านหัว หลายนัด หนัหลังกลับมาดู “วัง” 
นึกว่ามอเตอร์ไซต์ ของวัง ล้มปรกติ จึงตัดสินใจเลี้ยวรถไปดู “วัง” เรียกชื่อ “วัง “ อยู่สักพัก แต่ก็ไม่ยอมลุก จึง
ตัดสินใจหนีกลับไปบอกญาติ ว่า วัง  รถล้ม ไม่รู้สึกตัว  ตอนนั้นยังไม่รู้ว่า วังโดนยิง ญาตให้ไปดูอีกครั้งหนึ่ง พอ
ไปถึงก็ยังเห็น “วัง” นอนอยู่สภาพเดิม หัวก้มลงกับพ้ืนหญ้า มือกุดอยู่ใต้ท้อง ไปดูใกล้ๆ เขย่าเรียกแต่ไม่ตื่น จึง
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จับที่หัว เลือดติดที่มือ อาจโดนกระสุนปืน และคิดว่าวังเสียชีวิตแล้ว กลับไปบอกญาติว่า “วังถูกทหารยิง 
เสียชีวิตแล้ว” เลยไปตามผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยไปดู  พอไปถึงที่เกิดเหตุ ทหารก็กั้นพ้ืนที่ห้ามเข้า ที่เกิดเหตุ    เมื่อ
ถามความรู้สึกของเด็ก ๆ  บอกว่า  เมื่อเห็นทหารรู้สึกตัวสั่น กลัว ไม่อยากเข้าใกล้ อีก  


