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ช่วงกลางเดอืนสงิหาคม 2558 ประเทศไทยเป็นข่าวดงัท่ัวโลก เม่ือส่ือรายงานว่าเกดิเหตุระเบดิบริเวณแยกราชประสงค์ 
ศูนย์กลางธุรกิจใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง 20 ราย บาดเจ็บอีกนับร้อย สร้างความสะเทือน
ขวัญแก่ชาวโลกและคนไทยเป็นอย่างยิ่ง

ณ เวลานั้น หลายฝ่ายพุ่งเป้าว่า ปมระเบิดน่าจะเกิด
จากความขดัแย้งทางการเมอืง เพราะราชประสงค์แห่งนีเ้ป็น
พื้นที่สัญลักษณ์ของกลุ่มคนเสื้อสีที่เคยชุมนุมขับไล่รัฐบาล
และมีการจัดงานร�าลึกทุกปี แต่การสอบสวนกลับพบว่า  
เป็นฝีมือของกลุ่มชาวอุยกูร์ที่ไม่พอใจรัฐบาลไทยท่ีส่งตัว 
ชาวอยุกร์ูทีล่ีภ้ยัเข้ามาในไทยกลบัไปให้จนี สดุท้ายเจ้าหน้าท่ี
ต�ารวจสามารถจบักมุผูต้้องสงสยัชาวจนีเช้ือสายอยุกร์ู 2 คน 
ทีร่่วมกนัวางระเบิด และได้ส่งฟ้องศาลด�าเนนิคดตีามกฎหมาย
ต่อไป

หลังจากที่คนไทยแสดงพลัง “ปั่นเพื่อแม่ Bike for 
mom” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 จนสร้างสถิติโลกที่มี
จ�านวนผู้ออกมาปั่นจักรยานสูงสุด กิจกรรมดังกล่าวเป็น
บรรยากาศแห่งความสุขทั่วทั้งแผ่นดิน ทว่า ถัดจากนั้นเพียง
วนัเดยีว ในคนืวนัท่ี 17 สงิหาคม 2558 เวลาประมาณ 19.00 น.  
สี่แยกราชประสงค์กลับต้องนองเลือดสั่นสะเทือนขวัญ  

จากการที่คนร้ายได้ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณศาล
ท้าวมหาพรหมเอราวณั เสยีงระเบดิดงักกึก้องพร้อมเปลวเพลงิ 
ลุกไหม้รถยนต์ที่จอดอยู ่บริเวณสี่แยก และที่ส�าคัญคือ 
มีผู้เสียชีวิต 20 ราย แยกเป็นชาวไทย 6 ราย ชาวต่างชาติ 
14 ราย ได้แก่ ชาวจีน 5 ราย มาเลเซีย 5 ราย ฮ่องกง 2 ราย 
อินโดนีเซียและสิงคโปร์ประเทศละ 1 ราย และยังม ี
ผู ้บาดเจ็บถึง 123 ราย เหย่ือระเบิดส ่วนใหญ่เป ็น 
นักท่องเที่ยวท่ีมาเยี่ยมชมและสักการะศาลท้าวมหาพรหม 
ในช่วงบ่ายของวนัต่อมาเกดิเหตรุะเบดิขึน้อกีใกล้ท่าเรอืสาทร 
เบื้องต้นคาดว่าคนร้ายหวังโยนระเบิดลงที่ท่าเรือสาทร  
แต่พลาดตกลงแม่น�้าเจ ้าพระยาช่วงใต้สะพานสมเด็จ
พระเจ้าตากสิน จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หลังเกิดเหตุไม่นาน 
คสช. แถลงว่าผูก่้อเหตทุัง้สองเหตกุารณ์น่าจะเป็นกลุ่มเดมิๆ 
ที่เสียประโยชน์ทางการเมือง เนื่องจากเคยประกาศว่าจะ
สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในประเทศ1 
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บึ้มราชประสงค์ สะท้านโลก  
อุยกูร์เอาคืนไทย?
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ตั้งรางวัลนำ�จับ ชายเสื้อเหลือง 12 ล้านำ
การสืบสวนของเจ้าหน้าที่โดยอาศัยกล้องวงจรปิด 

พบชายต้องสงสัยคล้ายชาวต่างชาติ ใส่ชุดเสื้อเหลืองน่ังรถ
สามล้อมาลงที่ทางเข้าโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ  
น�าระเบิดใส่เป้ไปวางบริเวณที่นั่งภายในศาลท้าวมหาพรหม 
ก่อนเดินจากไปด้วยท่าทางพิรุธ ส่วนการสืบหลักฐานจาก
ฝักแคทีเ่ป็นตัวจดุชนวนระเบิด พบว่าเหตทุีแ่ยกราชประสงค์
กับท่าเรือสาทรมาจากกลุ่มก่อเหตุเดียวกัน

ช่วงแรกไม่มทีท่ีาว่าจะจบัตวัคนร้ายได้ มกีารตัง้ค่าหวั
รางวัลน�าจับรวม 12 ล้านบาท จาก พล.ต.อ.สมยศ  
พุม่พนัธ์ม่วง ผบ.ตร. ในขณะนัน้ อกีท้ังยนืยนัว่ารูตั้วขบวนการ
ก่อเหตุแล้ว มีท้ังคนไทยและต่างชาติ แต่ไม่เกี่ยวข้องกับ
อาชญากรข้ามชาติหรือการก่อการร้าย2 ส่วน โฆษก คสช.  
ได้ออกโทรทศัน์รวมการเฉพาะกจิชีแ้จงความคบืหน้าของคดี
และมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นระยะ เพ่ือไม่ให้
ประชาชนตืน่ตระหนก เหตกุารณ์ดงักล่าวท�าให้หลายประเทศ 
ทั่วโลกออกแถลงการณ์ประณามการกระท�าดังกล่าวและ
แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต 

ส�าหรับคดีราชประสงค์ เจ้าหน้าที่ต�ารวจใช้เวลาอยู่
นานถึง 12 วัน กว่าจะได้ตัวผู ้ต ้องสงสัยรายแรก คือ  
นายอาเดม คาราดัค หรอืนายบิลาเตร์ิก มูฮมัหมดั อาย ุ24 ปี  
ชาวอุยกูร์สัญชาติตุรกี หลังน�าก�าลังเข้าปิดล้อมพูลอนันต ์
อพาร์ทเม้นท์ ซอยเชือ่มสมัพนัธ์ 11 เขตหนองจอก กรงุเทพฯ 
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ในการตรวจค้นที่พักสามารถตรวจ 
ยึดอุปกรณ์ และวัตถุที่ใช้ประกอบระเบิดจ�านวนมาก ไม่ว่า
จะเป็นลูกปรายชนิดเดียวกับท่ีพบบริเวณแยกราชประสงค์ 
สายชนวนฝักแคสีชมพู สารเก่ียวกับระเบิด ท่อเหล็กขนาด
ต่างๆ ผ้าเย็บส�าหรับพันรอบเอวติดตีนตุ๊กแก และยังพบ 
พาสปอร์ตนับร้อยเล่ม ท�าให้คาดว่าคนร้ายได้เตรียมการ 
จะก่อระเบิดซ�้าอีกครั้ง แม้นายอาเดมจะปฏิเสธไม่รู ้เห็น  
แต่อีกเดือนต่อมา เขายอมสารภาพว่าเป็นชายเส้ือเหลือง 
ในกล้องวงจรปิด ที่เป็นผู้วางระเบิดแยกราชประสงค์ครั้งนี้

เด้งต�รวจพื้นำที่ จัดระเบียบ ตม. 
การได้ตัวนายอาเดม ท�าให้เจ้าหน้าที่ท�างานง่ายขึ้น 

สามารถขยายผลออกหมายจับเครือข่ายวางระเบิดได้อย่าง
รวดเร็ว ไม่กี่วันต่อมาทหารและต�ารวจได้เข้าควบคุมตัวนาย
เมยีไรล ียซูฟุ ูอาย ุ26 ปี ชาวอยุกร์ูสญัชาตจินี ที ่อ.อรัญประเทศ 

จ.สระแก้ว ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชา 500 เมตร  
ขณะเตรียมเดินทางหนีไปยังกัมพูชา เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะ
เป็นชายเสื้อเหลือง แต่ผลจากการตรวจดีเอ็นเอพบว่าไม่ใช่  
เป็นเพียงผู้ร่วมขบวนการกับนายอาเดม

ช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายจับผู้ต้อง
สงสัยรวม 8 คน ส่วนใหญ่เป็นชายสัญชาติตุรกี ถูกตั้งข้อหา
มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครอง ในจ�านวนนี้นอกจากชาย 
เส้ือเหลืองแล้ว ยังมีชายเส้ือฟ้าที่โยนระเบิดที่ท่าน�้าสาทร 
รวมถึงคนไทยร่วมด้วย 1 ราย คือ นางวรรณา สวนสัน ผู้ท�า
สัญญาเปิดเช่าห้องพักท่ี ซ.ราษฎร์อทิุศ 34 ย่านมนีบรุ ีทีก่ลุ่ม
ผู้ต้องสงสัยกับเหตุระเบิดแวะเวียนเข้าออก ในห้องยังพบ 
สารเคมีประกอบระเบิดจ�านวนมาก ทั้งนี้ นางวรรณา มีสามี
เป็นชาวตุรกีซึ่งถูกออกหมายจับด้วย แต่ทั้งสองได้เดินทาง 
ออกนอกประเทศไปตุรกีแล้ว 

ผลการสืบสวนสามารถแกะรอยผู้ร่วมขบวนการได้ 
นบัสบิ ซึง่ล้วนเป็นชาวตรุกทีีม่าพักอาศยัย่านมนีบุร ีหนองจอก 
ท�าให้มกีารส่ังย้าย 16 นายต�ารวจ ระดับผู้ก�ากบั รองสารวตัร 
และ ผบ.หมู่ สน.มีนบุรี – หนองจอก เข้าศูนย์ปฏิบัติการ 
บก.น.3 เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่บกพร่องที่รายงานว่า ไม่พบ
ชาวต่างชาตแิละอปุกรณ์ประกอบระเบดิในท้องท่ีรบัผิดชอบ3 
แต่หน่วยเฉพาะกจิ คสช. ท่ีเข้าตรวจสอบพบระเบดิในหอพกั 
2 แห่ง ขณะเดยีวกนั พล.ต.อ.สมยศ ยงัได้สัง่ย้ายนายต�ารวจ 
จ.สระแก้วที่รับผิดชอบงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 6 ราย 
ไปปฏบิติัราชการทีศ่นูย์ปฏบิติัการส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ4 
ซึ่งต่อมา พล.ต.อ.สมยศ ระบุว่าผู้ต้องหาคดีระเบิดสารภาพ
ว่าได้จ่ายเงินให้เจ้าหน้าที ่ตม. ในการเดินทางเข้าออกประเทศ 
มาแล้วมากกว่า 5 ครั้ง 

ไม ่เพียงเท่าน้ัน พล.ต.อ.สมยศ ยังถือโอกาสนี้ 
จัดระเบียบเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ตม. โดยเรียกประชุมเจ้าหน้าที่
ระดับสารวัตรขึ้นไปทุกด่าน ตม. จ�านวน 259 ราย มอบ
นโยบายห้ามบกพร่องในหน้าที่พร้อมก�าชับนโยบายด้าน
ความมั่นคง ที่ฮือฮาคือ พล.ต.อ.สมยศ ได้แฉพฤติกรรมการ
รบัประโยชน์ของต�ารวจ ตม. ด้วยตวัเอง มทีัง้หมด 6 ประเภท  
ตั้งแต่เรียกรับเงินต่างด้าวเพ่ือแลกเข้า – ออกประเทศ  
โดยเฉพาะที ่ตม. ดอนเมอืง – สวุรรณภูม ิมกีารเก็บค่าท�าวซ่ีา 
หน้าด่านคดิเป็นเงินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อวนั โดยไม่ทราบว่า
เงินดังกล่าวส่งไปให้ใครบ้าง5 
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ผลกระทบจากเหตุระเบิดที่ราชประสงค์ ท�าให้
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาประเมนิว่าประเทศไทยอาจ
สูญเงินกว่า 6.43 หมื่นล้านบาท และนักท่องเที่ยวอาจหาย
ไปถึง 1.33 ล้านคน เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากจีน เอเชียใต้ 
สิงคโปร์ และญี่ปุ ่น ได้ยกเลิกการเดินทางมาเที่ยวไทย  
ขณะทีภ่าคเอกชนโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยมองว่า
เหตรุะเบดิอาจกระทบต่อจติวทิยาระยะสัน้ แต่จะไม่กระทบ
การท่องเที่ยวในไตรมาส 4 และเช่ือว่า จีดีพีไทยปี 2558  
จะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 2.5 – 2.9%6 ส่วนรัฐบาล
ยืนยันว่าเหตุท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่การก่อการร้าย แต่เก่ียวข้อง 
กับกลุ่มชาวอุยกูร์ที่เสียประโยชน์จากนโยบายรัฐ 

ท�แผนสารภาพ ผู้บงการอยู่ตุรกี
หลังจากใช้เวลาสอบสวนยาวนานกว่าหน่ึงเดือน  

ที่ไม่มีวี่แววว่าจะจับมือวางระเบิดได้ นายอาเดม คาราดัก  
ผู้ต้องหาที่ปฏิเสธมาตลอด ยอมสารภาพว่า เป็นผู้น�าระเบิด
ไปวางที่ศาลท้าวมหาพรหม หลังจ�านนต่อภาพจากกล้อง
วงจรปิดทีไ่ด้มาใหม่บริเวณสวนลมุพนิทีีจั่บได้ว่าชายเสือ้เหลอืง 
ได้เรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างไปส่งท่ีสวนลุมพินี ก่อนเข้า
ห้องน�้าที่สวนสาธารณะ ในมือถือถุงใส่ของบางอย่าง ซึ่งเมื่อ
ใช้เทคนิคตรวจดูก็พบว่าเป็นเสื้อสีเหลือง ท�าให้เจ้าหน้าที่ 
ตั้งข้อหาเพิ่มเติมคือ ท�าให้เกิดระเบิดและมีผู้เสียชีวิต ต่อมา
นายชูชาติ กันภัย ทนายความของนายอาเดม ระบุว่า 
นายอาเดม ยอมรบัว่า นายอซิาน เป็นคนสัง่การให้วางระเบดิ 
หากท�างานเสร็จนายอิซานจะประสานงานกับทางมาเลเซีย 
เพื่อให้นายอาเดม เดินทางไปประเทศตุรกีเพ่ือพบกับ
ครอบครวั7 โดยอาเดม เกดิท่ีตรุกี แต่มาอยูท่ีเ่ขตปกครองตน
เองซินเจียงอุยกูร์ ทางตอนเหนือของจีน ส่วนท่ีเข้ามาใน
ประเทศไทยเพือ่จะเดนิทางไปมาเลเซยี โดยมีค่าใช้จ่ายเร่ิมต้น 
ตัง้แต่อยูใ่นจนี 1,200 ดอลลาร์ ก่อนท่ีจะเดนิทางมาทีเ่วียดนาม  
เสยีอกี 200 ดอลลาร์ และมาทีล่าวเสยี 600 ดอลลาร์ จนเข้ามา 
ที่ประเทศไทย ก่อนท่ีจะมาอยู ่ที่พูลอนันต์อพาร์ตเมนต์  
ซึ่งเคยเข้าไปพบนายอิซานที่ห้อง 412 เพียงครั้งเดียว

ส่วนนายยูซุฟูได้ซัดทอดว่า ผู ้บงการตัวจริง คือ  
นายอาบดููซาตาเออร์ ดาบดููเรห์มาน หรอืนายอซิาน สญัชาติ
จีน ซ่ึงได้หลบหนอีอกจากประเทศไทยไปต้ังแต่ก่อนเกิดเหตุ 
โดยผู้ร่วมขบวนการมี 6 คน ทั้งหมดไม่รู ้จักกัน ในการ
ประสานงานนั้นนายอิซานจะติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่น 
“วอทส์แอพ” พร้อมเป็นผู้สั่งการหาซื้อสารประกอบระเบิด
ผ่านอินเทอร์เน็ต และให้นายยูซุฟู น�าระเบิดใส่เป้ไปให ้
ชายเสื้อเหลืองที่สถานีหัวล�าโพง ส�าหรับนายอิซานนั้น 
พล.ต.ท.ประวฒุ ิถาวรศริิ โฆษกส�านกังานต�ารวจแห่งชาตใิน
ขณะนั้นระบุว่า ได้หลบหนีไปยังนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี
แล้ว โดยเดินทางไปบงักลาเทศ อนิเดีย สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์  
และไปจบทีตุ่รก ีซึง่ไทยได้ประสานสถานเอกอคัรราชทตูไทย
ที่ประเทศตุรกีให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลแล้ว8

การท�าแผนประกอบค�าสารภาพของ 2 ผู้ต้องหา  
ที่แยกราชประสงค์และท่าเรือสาทรรวมทั้งหมด 19 จุด  
ได้รับความสนใจจากประชาชนจ�านวนมาก มีการเปิดเผย 
เส้นทางการก่อเหตอุย่างละเอยีด โดยสรปุเส้นทางท่ีใช้ก่อเหตุ 
คอื นายอาเดม มารับกระเป๋าใส่ระเบดิจากนายยซูฟุ ูรมิคลอง
ผดุงกรุงเกษมข้างหัวล�าโพง จากนั้นก็ขึ้นสามล้อที่ริมรั้ว 
สถานีรถไฟหัวล�าโพง ระหว่างเดินทางไปโรงแรมเอราวัณ  
นายอาเดม ได้แวะเข้าไปท่ีมัสยิสอัสสละฟียะห์ ระหว่าง 
ซอยเจริญกรุง 105 กับ 107 เพื่อเข้าไปละหมาด 20 นาที 
ก่อนจะไปเปลี่ยนเป็นเสื้อเหลืองที่ปั๊มแก๊สแอลพีจีตรงข้าม
มัสยิด และขึ้นรถแท็กซี่จากที่ท�าการไปรษณีย์บางคอแหลม 
มายงัจดุหน้าโรงแรมเอราวณัเพือ่วางระเบดิ ก่อนจะเดนิทาง
กลับโดยนั่งวินมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่สวนลุมพินี และถอด 
ชุดเส้ือเหลืองในห้องน�้าเป็นเส้ือสีเทาและเดินทางกลับโดย 
รถแทก็ซ่ีไปยงัตลาดมนีบรุ ีก่อนเข้าห้องพกัหมายเลข 412 ที่
พลูอนนัต์อพาร์ตเมนต์ ส่วนนายยซุูฟ ูได้น่ังรถมาลงทีบ่รเิวณ
หน้าวดัปทมุวนาราม เดินเท้าต่อมายงัหน้าห้างเซ็นทรลัเวลิด์ 
หวัมมุถนนพระราม 1 ตดักบัถนนราชด�ารเิพือ่บันทกึภาพเหตุ
ระเบิดส่งให้นายอิซาน ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ จากนั้น
ได้น�าโทรศัพท์ไปโยนทิ้งที่คลองแสนแสบ และขึ้นแท็กซี่ที่
หน้าประตูน�า้เซน็เตอร์ กลบัเข้าทีพ่กัทีพ่ลูอนนัต์อพาร์ตเมนต์
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ปมระเบิด อุยกูร์แค้นไทย ถูกส่งกลับจีน
แรงจูงใจของคนร้ายท่ีอยู่เบ้ืองหลังเหตุระเบิดครั้งนี้ 

พล.ต.อ.สมยศ แถลงว่า เกิดจากการท่ีรัฐบาลไทยส่งชาว 
อยุกร์ู 109 คน กลบัไปยงัจนี เท่ากับทลายขบวนการค้ามนษุย์ 
จากประเทศไทยไปตุรกี จึงเกิดความโกรธแค้นขึ้นมา  
ก่อนหน้านี ้เมือ่เดือนกรกฎาคม 2558 ชาวอยุกูร์และชาวตุรก ี
ที่นครอิสตันบูล ก็ได้ประท้วงที่สถานกงสุลไทยเพื่อแสดง 
ความไม่พอใจที่ไทยส่งผู ้ลี้ภัยอุยกูร ์ให ้กับจีนมาแล้ว9  
จากการท่ีทางการไทยได้ส่งตวัชาวอยุกร์ู 109 คน กลบัไปจนี
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 โดยอธิบดีกรมสารนิเทศ (โฆษก
กระทรวงการต่างประเทศ) ชี้แจงว่าชาวอุยกูร์ 300 กว่าคน 
ได้หลบหนีเข้าประเทศไทย รฐับาลจนีเรยีกร้องให้รฐับาลไทย
ส่งบคุคลเหล่าน้ีกลบัไปยงัจีน เพราะเกีย่วข้องกบัการกระท�า
ผิดกฎหมายในประเทศจีน รัฐบาลไทยได้จ�าแนกคนกลุ่มนี้
ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก 172 คน พบว่าไม่มีความผิดใดๆ 
ถกูส่งไปตรุกตีามความต้องการของชาวอยุกูร์และความยนิยอม
ของรัฐบาลตุรกี กลุ่มที่ 2 จ�านวน 109 คน ถูกส่งไปยังจีน
เพราะมีหลักฐานการกระท�าผิด กลุ่มที่ 3 คือ ชาวอุยกูร์
ประมาณ 60 คน ยังอยู่ในไทย เนื่องจากอยู่ในข้ันตอน 
การพิสูจน์สัญชาติ 

การส่งชาวอุยกร์ูกลบัจนีครัง้น้ันท�าให้ชาวมสุลิมอยุกร์ู
ในตุรกีและชาวตุรกีบางส่วนประท้วง ทุบท�าลายหน้าต่าง 
และปลดธงชาติไทยที่สถานกงสุลไทยในนครอิสตันบูล  
ก่อนจะอ่านแถลงการณ์คัดค้านรัฐบาลไทย นอกจากนี้ยงัไป
ชุมนุมปิดล้อมสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอังการาด้วย  
ส่วนรฐับาลตรุกก็ีได้ออกแถลงการณ์ประณามการกระท�าของ
รฐับาลไทย10 ต่อมาเหตกุารณ์ได้ลกุลามไปยงัประเทศเยอรมนี  
และสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 สถาน
เอกอัครราชทูตไทยที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้แจ้ง
เตือนคนไทยในกรุงเบอร์ลินให้หลีกเลี่ยงการติดต่อราชการ
กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 
เพราะมีผู้ยื่นขออนุญาตท�าการประท้วงหน้าท่ีท�าการของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ และเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ก็ได้มี
กลุม่ผูชุ้มนุมชาวตรุกจี�านวนหนึง่ออกมาประท้วงทางการไทย
เกีย่วกบัปัญหาผูล้ีภ้ยัชาวอยุกร์ูหน้าสถานทตูเอกอคัรราชทูต
ไทยประจ�ากรุงวอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย 

ในการแถลงปิดคดีระเบิดราชประสงค์เม่ือวันที่ 28 
กันยายน 2558 สรุปภาพรวมว่าศาลทหารออกหมายจับ 
ผู้ต้องหา 17 คน ข้อหาร่วมกนัฆ่าและท�าให้เกดิระเบดิ จับกมุ
ได้ 2 ราย มีคนไทยเข้าร่วมขบวนการ 2 คน คือ นางวรรณา 
และนายอ๊อด พยุงวงศ์ หรือยงยุทธ พบแก้ว ซึ่งเคยถูกออก
หมายจับในคดีระเบิดปี 2557 พื้นที่ สน.มีนบุรี และมีความ
เชือ่มโยงกบัเหตุระเบดิทีส่มานเมตตาแมนชัน่ อ.บางบัวทอง 
โดย พล.ต.อ.สมยศ ยืนยันว่า มูลเหตจูงใจในการก่อเหตุเชื่อ
ว่า มาจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปทลายเครือข่ายการค้า
มนุษย์ และอาจมีประเด็นอื่นท่ีมาจากปมการเมืองร่วมด้วย 
ทั้งนี้หากจับกุมนายอ๊อดได้ก็จะเป็นกุญแจส�าคัญที่จะเชื่อม
ต่อภาพปมการเมืองให้เห็นชัด แต่แกนน�า นปช. ตอบโต้ว่า 
นี่ เป ็นแผนของรัฐบาลเพื่อป้ายสีขบวนการเสื้อแดงว่า
เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดราชประสงค์ 11

พนักงานสอบสวนได้ส่งคดีระเบิดราชประสงค์และ
ท่าเรือสาทร ต่ออัยการศาลทหารช่วงปลายเดือนตุลาคม 
2558 จากส�านวน 40 แฟ้ม 1 หมื่นหน้ากระดาษ เพื่อให้สั่ง
ฟ้องผู้ต้องหาตามความผิด 7 ข้อหา คือ 1. ร่วมกันฆ่าผู้อื่น  
2. ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น 3. ร่วมกันท�าระเบิดจนเป็นเหตุ
ให้ผูอ้ืน่ถงึแก่ความตาย 4. ร่วมกนัท�าให้เสยีทรพัย์ 5. ร่วมกัน
มีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาต 6. ร่วมกัน 
พกพาอาวุธระเบิดไปในเมือง และ 7. ร่วมกันมียุทธภัณฑ ์
ไว้ในความครอบครอง

ระเบิดราชประสงค์เป็นเหตุระเบิดที่รุนแรงที่สุดครั้ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ 
มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเกี่ยวพันกับปมปัญหา 
การค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งทางการเมือง 
ต่างประเทศ แม้ว่าทางการไทยจะยนืยนัว่าเหตกุารณ์นีไ้ม่ใช่
เป็นการก่อการร้ายสากล แต่รูปแบบและความรนุแรงทีเ่กิดขึน้ 
ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนคราเดียว 20 ศพ และบาดเจ็บกว่าร้อย  
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยเป็นอย่างมาก สะท้อน
ให้เหน็ถงึความสุ่มเส่ียงของประเทศไทยต่อการเป็นเป้าหมาย
ของผู้ไม่หวังดี ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องเพิ่มสมรรถนะของ
ประเทศ และเตรยีมรบัมอืกบัภยัคกุคามในรปูแบบต่างๆ รวม
ทั้งประสานงานอย่างใกล้ชิดกับต่างประเทศในเรื่องการข่าว 
เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่างๆ ที่อาจคุกคามไทยได้อีกในอนาคต
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