
 
 

 
 

บนัทกึข้อเท็จจริงกรณีคุกคามนักสิทธิมนุษยชน 

 
เมื�อวันที� 19 เมษายน 2554 เวลาประมาณ 01.30 น. มีเหตคุนร้ายแต่งกายคล้ายทหารได้ปล้นรถ 6 ล้อที�ใช้ขนผัก 

โดยนํารถที�ปล้นมาดงักล่าวเป็นพาหนะยิงถล่มป้อมจุดตรวจไพรวนั ริมถนนสายนราธิวาส-ตากใบ ช่วงบริเวณบ้านศาลาเชือก 

ม.6 ต.ศาลาใหม่ อําเภอตากใบ จังหวดันราธิวาส จากการตรวจสอบที�เกิดเหตุพบพบว่าเจ้าหน้าที�ทุกนายปลอดภัย มีเพียง

บริเวณกระสอบทรายบังเกอร์จุดตรวจมีรอยกระสนุปืนเสียหายหลายจุด 

 

ตอ่มาเมื�อเวลา 16.30 น. ได้มีเจ้าหน้าที�ตํารวจและทหารจาก สถานีตาํรวจภูธรตากใบประมาณ 20 นายพร้อมอาวธุ

ได้เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านนางแยนะ สาแลแม ราษฎรอําเภอตากใบและแกนนําเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีเหตกุารณ์ละเมิด

สิทธิมนุษยชนตากใบ  โดยเจ้าหน้าที�ที�เข้าตรวจค้นมิได้แสดงหมายค้นจากศาล เพียงแจ้งว่ามีผู้ ให้เบาะแสว่านางแยนะ อาจมี

ส่วนเกี�ยวข้องกับเหตุการณ์ยิงจดุตรวจไพรวนั  ลกัษณะการตรวจค้นเป็นการตรวจค้นเฉพาะบ้านนางแยนะ โดยเจ้าหน้าที�มิได้

ตรวจค้นบ้านข้างเคยีงในบริเวณเดียวกนั  ภายหลงัการตรวจค้นเจ้าหน้าที�ไม่พบมีสิ�งของผิดกฎหมาย หรือผู้กระทําผิดหลบซอ่น

แต่อย่างใด จึงให้นางแยนะลงนามในหนังสือรับรองการตรวจค้น       และเจ้าหน้าที�ตาํรวจผู้นําการตรวจค้นได้แจ้งแก่นางแยนะ

วา่มิให้นําเรื�องดงักล่าวแจ้งแก่นางอังคณา นีละไพจิตร ประธานมลูนิธิยตุิธรรมเพื�อสนัติภาพ  

 
หมายเหต ุ: นางแยนะ สาแลแม เคยได้รับรางวลัผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เคย

ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนร่วมกับ Frontline International for HRDs ที�กรุงดบับรินท์ ประเทศ

ไอร์แลนด์ เมื�อปี 2552 และได้รับเชิญเข้าร่วมในการรําลึกวีรชน 18 พฤษภาคม ที�เมืองกวางจู ประเทศเกาหลีใต้เมื�อปี 2553 

นางแยนะเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดย

ทํางานร่วมกับนักสิทธิมนุษยชนหลายองค์กร เมื�อสองเดือนเศษที�ผ่านมา นางแยนะยังเป็นแกนนําในการยื�นคําร้องต่อ

คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติเพื�อให้เป็นโจทก์ฟ้องหน่วยงานที�เกี�ยวข้องในการใช้กําลังสลายการชุมนุมที� สภ.ตากใบ 

แทนประชาชน ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 257 ภายหลังการร้องเรียนดังกล่าวนางแยนะได้ถูก

เจ้าหน้าที�ทหารหลายคนสอบถามถึงความพยายามที�จะเรียกร้องความเป็นธรรมกรณีตากใบ 

 นอกจากนี �นางแยนะ ยังเป็นผู้ให้ข้อมลูแก่นกัถ่ายทําสารคดีจากสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ในการทําสารคดกีาร

ละเมิดสิทธิมนษุยชนในเหตกุารณ์ตากใบ   

เหตุการณ์ดงักล่าวทําให้นางแยนะ สาแลแม มีความหวาดกลัว และเกรงความไม่ปลอดภัย และคิดว่าเหตุที�ถูก

เจ้าหน้าที�ตรวจค้นบ้านในครั �งนี �อาจมาจากการทํางานเพื�อปกป้องสิทธิมนุษยชน เนื�องจากที�ผ่านมาไม่เคยมีความโกรธแค้น 

หรือความขดัแย้งกบัผู้ใดเป็นการส่วนตวั และเมื�อปี 2550 สามีของนางแยนะได้ถูกยิงเสียชีวิตภายในหมู่บ้าน โดยเจ้าหน้าไม่

สามารถจบักุมผู้กระทําผิดได้ 

.......................... 

องัคณา นีละไพจิตร 

บนัทึก 



 
 

 

การเมอืง 
วันที� 19 เมษายน 2554 13:39 

โจรใตป้ลน้6ลอ้ขนนบัสบิยงิถลม่ท ี�ตากใบ 

โดย : กรุงเทพธุรกจิออนไลน์ 

Share 

คนร้ายดักปล้น 6ล้อเป็นพาหนะยิงถล่มจุดตรวจตากใบ ถูกยิงสวนหนีทิ �งรถไว้ที�สุไหงปาดี พบปลอกและกระสุนM16 

M60 อื �อ พร้อมกองเลือด ปิดล้อมไร้วี�แวว 
 

เมื�อเวลา 01.30 น. พนัตํารวจเอกนิตินัย หลงัยาหน่าย ผกก.สภ.สไุหงโก-ลก จ.นราธิวาส รักษาราชการแทน ผกก.สภ.ตากใบ 

รับแจ้งเหตคุนร้ายใช้อาวธุปืนสงครามยิงถล่มป้อมจุดตรวจไพรวนั ริมถนนสายนราธิวาส-ตากใบ ช่วงบริเวณบ้านศาลาเชือก ม.

6 ต.ศาลาใหม่ จึงสั�งระดมตํารวจ ทหาร เข้าสมทบตรวจสอบ ได้แก่ พ.ต.ท.กระจ่าง รักษ์ณรงค์ หน.กองพิสจูน์หลกัฐาน จ.

นราธิวาส ร.ต.ต.แชน วรงคไพสิฐ หน.ชุดเก็บกู้และทําลายวตัถรุะเบิด นปพ.จ.นราธิวาส และที�เกี�ยวข้อง  

เมื�อถึงที�เกิดเหตพุบว่าเจ้าหน้าที�ปลอดภยั และบริเวณกระสอบทรายบังเกอร์จุดตรวจมีรอยกระสนุปืนเสียหายหลายจุด และ

ห่างจากจดุเกิดเหตปุระมาณ 4 ก.ม. พบรถยนต์กระบะมิตซูบิซ ิสีบรอนส์ ทะเบียน บง - 9910 พงังา คนร้ายใช้เป็นพาหนะ 1 ใน

จํานวน 2 คนัจอดเสียหลกัอยู่บนถนนฝั�งตรงข้ามทางเข้าวัดบ้านไร่ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ อยู่ในสภาพตวัถงัถูกกระสุนปืนพรุนทั �ง

คนั ยางล้อหน้าแตก มีกองเลือดที�กระบะหลงั   

กําลงัอีกชุดหนึ�งกระจายกําลงัค้นหายานพาหนะรถยนต์ 6 ล้อ ฮีโน่ สีขาว ทะเบียน 81-7384 นครศรีธรรมราช ซึ�งกระบะหลงั

บรรทุกตะกร้าผลไม้ มีโครงหลังคาเหล็กและมีผ้าใบปิดคลุม ซึ�งคนร้ายปล้นจากนายชัยพล ร่องเพ็ง คนขบัรถมาส่งผกัในพื �นที� อ.

สไุหงโก-ลก ขณะขับผ่านท้องที� สภ.ตนัหยง อ.เมืองนราธิวาส ในช่วงเวลา 23.30 น.ของคืนวนัที� 18 เม.ย. 54 ที�ผ่านมา แต่

เจ้าหน้าที�ยงัไม่พบเบาะแสของรถยนต์คนัดงักล่าว  

จากการสอบสวนทราบวา่ ก่อนเกิดเหตไุด้มีคนร้ายจํานวน 4 - 5 คน แตง่กายคล้ายทหาร ทําทีตั �งจดุตรวจจุดสกัดบนถนนเลี�ยง

เมืองสายนราธิวาส-ตากใบในพื �นที� สภ.ตนัหยง ในช่วงเวลา 23.30 น. และได้ส่งสญัญาณเพื�อขอตรวจค้นรถยนต์ 6 ล้อที�นาย

ชยัพล ขับผ่านมาเพื�อไปส่งผกัในพื �นที� อ.สไุหงโก-ลก เมื�อสบโอกาสคนร้ายได้ใช้อาวธุปืนเอ็ม. 16 จี �และขู่บงัคบัเอารถยนต์ 6 ล้อ

จากนายชัยพล พร้อมทั �งได้ใช้เชือกมดันายชัยพล นําขึ �นรถยนต์ 6 ล้อไปทิ �งไว้ริมถนนห่างจากจุดที�ตั �งดา่นปล้นไปประมาณ 2 

ก.ม. ตอ่มาคนร้ายประมาณ 10 คน ได้ใช้รถยนต์ 6 ล้อและรถยนต์กระบะอีก 1 คนั ที�จอดทิ �งไว้หน้าทางเข้าวดับ้านไร่ ใช้เป็น

พาหนะในการบกุยิงถล่มใส่จดุตรวจไพรวนั แต่ถกูเจ้าหน้าที�ตาํรวจประจําจุดตรวจยิงตอบโต้ใส่กลุ่มคนร้ายได้รับบาดเจ็บและ

รถยนต์กระบะได้รับความเสียหาย จนไม่สามารถขับหลบหนีไปได้และนําไปจอดทิ �งไว้ที�ริมถนนหน้าฝั�งตรงข้ามทางเข้าวดับ้าน

ไร่ แล้วคนร้ายอีกชดุหนึ�งได้จอดรถยนต์ 6 ล้อ รอรับคนร้ายที�นั�งรถยนต์กระบะซึ�งคาดวา่ถกูเจ้าหน้าที�ยิงได้รับบาดเจ็บหลบหนี

โดยมุ่งหน้าไปในพื �นที� อ.สไุหงปาดี  

ตอ่มาเวลา 10.45 น. วนัเดียวกัน พ.ต.อ.พีระพล ณ พัทลงุ ผกก.สภ.สไุหงปาดี พ.ต.ต.วษิณุ พนัอักษร ผบ.ตชด. 447 และกําลงั

เจ้าหน้าที�จํานวนหนึ�งได้รุดเดนิทางไปยงัหมู่บ้านป่าหวาย ม. 8 ต.สไุหงปาด ีหลงัได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบรถยนต์ 6 ล้อ ที�

คนร้ายใช้ก่อเหตยิุงถล่มใส่จุดตรวจไพรวนั มาจอดทิ �งไว้ อยู่ในสภาพกระจกหน้าและตวัถงัถกูกระสนุปืนของเจ้าหน้าที�ได้รับ



 
 

ความเสียหายเป็นรูพรุน โดยเฉพาะที�บริเวณกระบะบรรทุกหลงัเจ้าหน้าที�พบปลอกและกระสุนปืนเอ็ม. 16 และเอ็ม. 60 ตกอยู่

จํานวนกว่า 60 ปลอก พร้อมด้วยกองเลือดจํานวนหนึ�ง 

ส่วนคนร้ายจํานวน 10 คนทั �งที�บาดเจ็บและไม่บาดเจ็บ คาดว่ามีแนวร่วมในพื �นที�ขบัรถยนต์มารับเพื�อพาหลบหนีไปกบดาน

อาศยัอยู่ในบ้านพักหลังใดหลงัหนึ�งในพื �นที�เขตรอยต่อระหว่าง อ.สไุหงปาดี และอําเภอตากใบ ซึ�งขณะนี �เจ้าหน้าที�ตํารวจทหาร

และฝ่ายปกครองทั �ง 2 พื �นที� ได้จัดส่งกําลังกระจายกนัค้นหาแล้ว รวมถึงทําการตรวจสอบตามสถานพยาบาล สถานีอนามัย

ตา่งๆในพื �นที� เกรงกลุ่มคนร้ายจะแฝงตวัปะปนกบัชาวบ้านเข้าไปรักษาแล้วเช่นกนั  

ส่วนกรณี นายชัยพล เจ้าของรถยนต์ 6 ล้อนั �น ล่าสดุได้ขอความช่วยเหลือชาวบ้านเดินทางมาแจ้งความตอ่พนกังานสอบสวน 

สภ.ตนัหยง อ.เมืองนราธิวาส แล้ว 

 


