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1. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 ปัญหาการแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนใต้กำ� ลังย่างก้าวเข้าสูท่ ศวรรษทีส่ อง ความตึงเครียด
ทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และศาสนาระหว่างชาวมลายูมุสลิมซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่กับรัฐไทยได้ฝังรากลึกมานาน
นับศตวรรษ ความรุนแรงนี้ไม่เพียงแต่ไม่ได้ทุเลาเบาบางลง แต่ดูเหมือนกลับทวีความรุนแรงมากขึ้น
นับตัง้ แต่ความรุนแรงปะทุขนึ้ ในเดือนมกราคมปี พ.ศ. 2547 กลุม่ ติดอาวุธได้โจมตีเจ้าหน้าทีค่ วามมัน่ คงและเจ้าหน้าทีร่ ฐั
ที่เป็นพลเรือน ประชาชนชาวพุทธ และชาวมุสลิมในท้องถิ่นที่สงสัยว่าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ จากความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น จนถึงปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 6,100 คน และบาดเจ็บอีกกว่า 11,000 คน โดยส่วนใหญ่เป็นพลเรือน
ซึง่ รวมไปถึงผูห้ ญิงและเด็ก เด็กๆ ตกเป็นเหยือ่ ของความรุนแรงอืน่ ๆ อีกมากมาย รวมถึงการโจมตีโรงเรียน ครูถกู สังหาร
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในพื้นที่
งานวิจยั โดยชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรมแสดงให้เห็นว่า เด็กอายุเพียง 14 ปี ได้เข้าร่วม
และถูกน�ำไปใช้โดยกลุ่มติดอาวุธในภาคใต้ของประเทศไทย ในเดือนธันวาคม 2013 พบว่ามีเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี อยู่ใน
ฝ่ายกองก�ำลังของแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani หรือ BRN)
ซึ่งเป็นกลุ่มต่อต้านติดอาวุธกลุ่มส�ำคัญ ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้สัมภาษณ์
อดีตสมาชิกและสมาชิกปัจจุบนั ของกลุม่ ติดอาวุธ 26 คน ซึง่ มีอย่างน้อย 13 คนทีเ่ ข้าร่วมขบวนการขณะทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า
18 ปี ในจ�ำนวนนี้มีเด็กอยู่ 5 คน ซึ่งได้เข้าร่วมในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 ในจังหวัดนราธิวาสและยังคงปฏิบัติการให้กับ
กลุ่ม BRN ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2556
การเข้าร่วมกับกลุ่ม BRN นั้นเกิดจากปัญหาความอึดอัดคับข้องใจและการไม่ได้รับความยุติธรรมที่สั่งสมมานาน และ
ตามพันธกิจทางศาสนาซึง่ เชือ่ ว่าจะต้องต่อสูก้ บั กลุม่ ทีเ่ ป็นตัวแทนหรือให้การสนับสนุนรัฐบาลไทย การน�ำเด็กอายุตำ�่ กว่า
18 ปีเข้าไปร่วมปฏิบัติการกับกองก�ำลัง BRN เป็นไปด้วยความสมัครใจ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากแรงกดดันของชุมชน
และความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องกันของชุมชนมลายูมุสลิม ประกอบกับความโกรธแค้นต่อการปราบปรามของรัฐและ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
เด็กส่วนใหญ่ที่เข้าร่วม BRN มักได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่ดูต้นทางและดูความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ความมั่นคง
นอกจากนี้ งานวิจยั ของชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรมยังพบหลักฐานว่ามีเด็กอายุตำ�่ กว่า
18 ปี ที่เข้าร่วมปฏิบัติการต่อสู้ที่มีการใช้อาวุธ อีกทั้งยังท�ำหน้าที่ช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น เป็นสายข่าว
เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ที่เข้าร่วมขบวนการ เด็กๆ จะต้องผ่านกระบวนการปลูกฝังความคิดและฝึกฝนอย่างเข้มข้น
ผูท้ ไี่ ด้รบั เลือกให้เข้าร่วมกับฝ่ายทหารของกลุม่ ติดอาวุธจะได้รบั การฝึกฝนด้านอาวุธและทางการทหารเพิม่ เติม ในปีหลังๆ
ระยะเวลาในการปลูกฝังความคิดและฝึกฝนสั้นลงอย่างมากเนื่องจากการตรวจตราของรัฐที่เข้มงวดมากขึ้น
รัฐบาลไทยไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการว่ามีเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปีเข้าร่วมปฏิบตั กิ ารกับกลุม่ ติดอาวุธจริง ถึงแม้วา่ เจ้าหน้าที่
ความมั่นคงในพื้นที่จะตระหนักดีถึงสิ่งนี้ อันที่จริงแล้ว รัฐบาลไทยปฏิเสธมาโดยตลอดว่าสถานการณ์ในภาคใต้ถือเป็น
สถานการณ์ของความขัดแย้งด้วยอาวุธตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งขัดแย้งกับสถานการณ์ในพื้นที่
ซึง่ ความขัดแย้งด้วยอาวุธทีย่ ดื เยือ้ ระหว่างรัฐไทยและกลุม่ กองก�ำลังติดอาวุธนับว่าเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยอาวุธ
ที่มิใช่สถานการณ์ระหว่างประเทศ (non-international armed conflict)
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เท่าที่ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมทราบ ยังไม่มีการท�ำวิจัยที่ครอบคลุมถึงการหา
สมาชิกและการใช้เด็กโดยกลุ่มกองก�ำลังติดอาวุธในภาคใต้ของประเทศไทย1 ถึงแม้จะมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงข้อมูล
เชิงลึกเนื่องจากปัจจัยในเรื่องความปลอดภัย แต่ก็ควรจะต้องพยายามในการท�ำบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนมากขึ้น รวมถึง
การเฝ้าสังเกตุการณ์การหาสมาชิกและการใช้เด็กของกลุ่มติดอาวธในภาคใต้

ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มติดอาวุธ
• ยุติการเกณฑ์และการใช้เด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีทันที และปล่อยเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี ที่ปฏิบัติการอยู่ในกองก�ำลัง
ทั้งหมด โดยไม่แก้แค้นเด็กและครอบครัว:
• ตกลงโดยเปิดเผยทีจ่ ะท�ำตามมาตรฐานสากลในการห้ามและป้องกันมิให้มกี ารหาสมาชิกและใช้เด็กในการปฏิบตั กิ าร
• ประกาศและบังคับใช้ค�ำสั่งกับสมาชิกของขบวนการ ห้ามไม่ให้มีการรับเด็กเข้ามาปฏิบัติการ และเผยแพร่ค�ำสั่ง
ให้สมาชิกกลุ่มติดอาวุธและชุมชนในพื้นที่ที่กลุ่มติดอาวุธเคลื่อนไหวอยู่
• อนุญาตให้สหประชาชาติและองค์กรอิสระด้านมนุษยธรรมเข้าถึงพื้นที่ เพื่อร่วมสังเกตการณ์ พิสูจน์ และหาทาง
ปล่อยตัวและน�ำเด็กในกลุ่มติดอาวุธกลับคืนสู่ชุมชน

ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย
• ร่วมมือกับองค์กรคุ้มครองเด็กและสิทธิเด็กในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อก่อตั้งระบบการเฝ้าสังเกตการณ์และ
รายงานการน�ำเอาเด็กเข้าไปร่วมปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงผลกระทบของความขัดแย้งใน
ภาคใต้ของประเทศไทยต่อเด็ก โดยเฉพาะในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการศึกษา
• ในด้านการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้ก�ำหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและมีความร่วมมือของหน่วยงานหลายฝ่าย
เพื่อบรรเทาผลกระทบของความขัดแยังที่เกิดขึ้นกับเด็ก และป้องกันการน�ำเด็กเข้าไปร่วมปฏิบัติการของกลุ่ม
ติดอาวุธ
• ก�ำหนดให้การน�ำเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีเข้าไปร่วมปฏิบัติการกับกองก�ำลังติดอาวุธของรัฐและที่ไม่ใช่รัฐเป็น
อาชญากรรม
• รับรองว่าพลเรือนและเจ้าหน้าทีท่ หารในภาคใต้ของประเทศไทยจะได้รบั การอบรมด้านสิทธิเด็ก รวมถึงบทบัญญัติ
ว่าด้วยพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรือ่ งความเกีย่ วพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (OPAC)
และตระหนักถึงบทบาทของตนในการป้องกันและจัดการปัญหาการน�ำเยาวชนอายุตำ�่ กว่าก�ำหนดเข้าร่วมสังกัด
กองก�ำลัง

ข้อเสนอแนะต่อทีมงานองค์การสหประชาชาติประจำ�ประเทศไทย
• พัฒนายุทธศาสตร์ร่วมเพื่อเฝ้าสังเกตุการณ์ความเสี่ยงในการน�ำเอาผู้ที่อายุต�่ำกว่าก�ำหนดเข้าไปร่วมปฎิบัติการ
กับกลุ่มติดอาวุธ รวมถึงความรุนแรงต่อเด็กด้านอื่นๆ ในภาคใต้ของประเทศไทย
• สนับสนุนกลุ่มองค์กรเอ็นจีโอที่ท�ำงานเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการคุ้มครองเด็ก สิทธิเด็ก และการยุติการใช้เด็กอายุ
ต�่ำกว่า 18 ปีโดยกลุ่มติดอาวุธ
1 ตัวอย่างรายงานเกี่ยวกับผลของความรุนแรงต่อเด็กในภาคใต้ของไทย ได้แก่: UNICEF, Everyday Fears: A study of children’s
perceptions of living in the southern border area of Thailand, 2008 [UNICEF, ทุกเชื่อวันแห่งความหวาดกลัว: การศึกษา
มุมมองของเด็กต่อการด�ำรงชีวิตในชายแดนใต้ของประเทศไทย, 2008]; รอฮานิ เจะอาแซ และคณะ. สถานการณ์เด็กและสตรีใน
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ 2556 (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556); มูลนิธิผสานวัฒนธรรม เครือข่ายส่งเสริมสิทธิและ
เข้าถึงความยุติธรรม กลุ่มด้วยใจ.รายงานสถานการณ์เด็กและผู้หญิง จังหวัดชายแดนใต้ ปี 2556 (พีเพรส, 2557)
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2. ขอบเขตและวิธีวิจัย
รายงานนี้ศึกษาเกี่ยวกับการน�ำเด็กเข้าเป็นสมาชิกและการใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธ ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
และมูลนิธผิ สานวัฒนธรรมได้ดำ� เนินการวิจยั ใน 9 อ�ำเภอของจังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา
ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2556 ถึงเดือนเมษายน 2557 รายงานฉบับนีย้ งั ได้ขอ้ มูลมาจากงานวิจยั อืน่ ทีศ่ กึ ษาโดยนักวิจยั อิสระ
ในภาคใต้ของไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2555 และมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2556 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้สัมภาษณ์อดีตสมาชิกและสมาชิกปัจจุบันของกลุ่มติดอาวุธ 26 คน ซึ่งมี
อย่างน้อย 13 คนเข้าร่วมขบวนการขณะที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ในช่วงเวลาที่สัมภาษณ์บุคคลเหล่านี้ มี 5 คน ที่ยัง
เป็นเด็ก และยังคงร่วมปฏิบัติการกับกลุ่มติดอาวุธ รวมทั้งกลุ่ม BRN ด้วย นอกจากนี้ ยังได้มีการสัมภาษณ์เด็ก 3 คน
ที่ถูกควบคุมตัวขณะมีอายุต�่ำกว่า 18 ปี ซึ่งได้ถูกด�ำเนินคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงในภายหลัง ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากกองทัพบก ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมพินิจและ
คุม้ ครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุตธิ รรม และเจ้าหน้ารัฐอืน่ ๆ นอกจากนี้ ยังสัมภาษณ์ตวั แทนขององค์การปลดปล่อย
รัฐปาตานี (Patani United Liberation Organisation: PULO) กลุ่ม NGO องค์กรชุมชน และนักกฎหมายอีกด้วย
เนื่องจากการปฎิบัติการของกลุ่มติดอาวุธในภาคใต้ของไทยกระท�ำอย่างปิดลับ จึงไม่ง่ายนักที่จะชี้ชัดว่ากลุ่มใดที่เป็น
ตัวการส�ำคัญในการน�ำเด็กเข้าไปร่วมปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิ
ผสานวัฒนธรรมพบหลักฐานที่เพียงพอที่จะบ่งชี้ว่าเด็กกลุ่มนี้น่าจะสังกัดกลุ่ม BRN ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีการจัดตั้งและ
มีความพร้อมทางทหารมากที่สุดในบรรดากลุ่มต่างๆ ที่เคลื่อนไหวอยู่ในภาคใต้ จ�ำเป็นจะต้องมีการวิจัยและศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจถึงขอบเขตของการเข้าร่วมกับกลุ่มกองก�ำลังติดอาวุธของเด็กอย่างแท้จริงและเพื่อการจัดการ
กับปัญหานี้ต่อไป
ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้พยายามอย่างยิ่งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเด็กที่เข้าร่วม
กับขบวนการ ทัง้ ในอดีตและปัจจุบนั และเด็กทีเ่ คยถูกควบคุมตัวทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ในงานวิจยั นีจ้ ะปลอดภัยและรูส้ กึ สบายใจ
ทีจ่ ะบอกเล่าประสบการณ์ การสัมภาษณ์จะเป็นแบบส่วนตัว แต่จะมีสมาชิกในชุมชนทีเ่ ขาไว้ใจร่วมอยูด่ ว้ ย การสัมภาษณ์
นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรในชุมชน ไม่มีการเปิดเผยชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์และสถานที่
สัมภาษณ์ในรายงานนี้ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัย
3. ความเป็นมา

3.1. ประวัติความขัดแย้งด้วยอาวุธ
ความตึงเครียดในภาคใต้เกิดขึน้ มานานกว่าหนึง่ ศตวรรษ โดยเกิดขึน้ หลังจากการท�ำสนธิสญ
ั ญาอังกฤษ-สยาม (ปี 2452)
ระหว่างประเทศไทยกับสหราชอาณาจักร ซึ่งส่งผลให้รัฐปัตตานีในสมัยนั้นซึ่งมีผู้น�ำเป็นชาวมุสลิมและได้ส่งบรรณาการ
ให้กับสยามต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองโดยตรงจากกรุงเทพฯ2 ในปัจจุบัน ประชาชนราวร้อยละ 80 ของภูมิภาคนี้
ซึ่งรวมถึงจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และบางส่วนของสงขลา เป็นชาวมุสลิมเชื้อสายมลายู ซึ่งพูดภาษามลายูถิ่น

2 Thanet Aphornsuvan, History and politics of the Muslims in Thailand, December 2003, p. 14, [ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ,
ประวัติศาสตร์และการเมืองของมุสลิมในประเทศไทย, ธันวาคม 2003, หน้า 14] seap.einaudi.cornell.edu/system/files/
MuslimThailand.pdf.
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มากกว่าภาษาไทย และมีชาติพันธุ์ วัฒนธรรม และศาสนาที่แตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยซึ่งนับถือ
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท3
การต่อต้านการผนวกดินแดนเริม่ ขึน้ เกือบฉับพลันและด�ำเนินมาเกือบตลอดศตวรรษที่ 20 การละเลยด้านเศรษฐกิจและ
การเมือง ผนวกกับนโยบายปราบปรามและการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่รุนแรงของรัฐไทย โดยมีความพยายาม
ในการประนีประนอมเพียงบางครั้ง ยิ่งเติมเชื้อไฟให้เกิดความโกรธเคืองและการต่อต้าน ก่อนช่วงทศวรรษ 1960
การต่อต้านโดยทัว่ ไปมีรปู แบบทีไ่ ม่ใช้รนุ แรงและข้อเรียกร้องส่วนใหญ่จำ� กัดอยูท่ กี่ ารขอปกครองตนเองในระดับหนึง่ และ
การส่งเสริมการเคารพสิทธิของชนกลุ่มน้อย
การต่อสู้ติดอาวุธเริ่มขึ้นในช่วงทศวรรษ 1960 โดยมีกลุ่มติดอาวุธเกิดขึ้น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ แนวร่วมปลดแอกแห่งชาติ
ปาตานี (BNPP) แนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี (BRN) และองค์การปลดปล่อยรัฐปัตตานี (PULO) กลุ่มเหล่านี้
รวมถึงกลุ่มเล็กๆ กลุ่มอื่นมีการเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นในช่วงทศวรรษ 1970 และช่วงต้นทศวรรษ 1980 สถานการณ์
ซึ่งใช้ความรุนแรงในระดับต�่ำนี้ดูเหมือนจะมอดลงไปในช่วงทศวรรษ 1990 แต่อันที่จริงกลุ่มติดอาวุธรุ่นใหม่ได้ใช้ช่วง
“เวลาสงบ” นี้รวมกลุ่มและจัดระบบใหม่อย่างลับๆ4 การจู่โจมแบบกระจายซึ่งมุ่งยึดอาวุธนี้เริ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงต้น
ทศวรรษ 2000 แต่ปฏิบตั กิ ารจูโ่ จมนีย้ กระดับขึน้ อย่างมากหลังจากเหตุการณ์ปล้นอาวุธในนราธิวาสเมือ่ วันที่ 4 มกราคม
2004 ซึ่งอาวุธปืนถูกขโมยไปกว่า 430 กระบอก และมีทหารชาวพุทธถูกฆ่าตาย 4 นาย
ถึงแม้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากองทัพจะปราบปรามกลุ่มก่อความไม่สงบอย่างหนัก ระดับความรุนแรงยังคงสูง
ไม่เปลี่ยนแปลง ฝ่ายทหารของกลุ่มกองก�ำลังติดอาวุธ ซึ่งมีความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ปรับตัวเก่ง และคาดเดา
ได้ยาก ได้อาศัยระเบิดแสวงเครื่องเป็นอาวุธหลัก การจู่โจมมุ่งไปที่หน่วยลาดตระเวน แต่ก็มีพลเรือนตกเป็นเป้าหมาย
เช่นกัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ระเบิดแสวงเครื่อง รวมถึงคาร์บอมบ์มีขนาดใหญ่และซับซ้อนยิ่งขึ้น การสังหารแบบระบุ
เป้าหมายยังคงเกิดขึ้นแทบทุกวัน โดยส่วนใหญ่จะใช้ยุทธวิธียิงบนถนนและการใช้กองก�ำลังกลุ่มเล็กซุ่มโจมตีฐานของ
เจ้าหน้าที่ทหารและต�ำรวจ ในช่วงปี 2013 จนถึงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2557 ความขัดแย้งนี้คร่าชีวิตคนโดยเฉลี่ย
เดือนละ 50 คนและมีจ�ำนวนผู้บาดเจ็บสูงยิ่งกว่า5

3.2. กลุ่มต่อต้านติดอาวุธในภาคใต้ของไทย
โครงสร้างและองค์ประกอบของกลุ่มต่อต้านติดอาวุธที่มีการเคลื่อนไหวในปัจจุบันยังไม่เป็นที่ชัดเจน ไม่มีกลุ่มใดยอมรับ
ว่าเป็นผู้ก่อความรุนแรงในทศวรรษที่ผ่านมา และเหตุผลในการต่อสู้ก็ถูกถ่ายทอดผ่านการบอกเล่าแบบปากต่อปาก
แผ่นป้าย ใบปลิว และการขีดเขียนตามที่สาธารณะเป็นหลัก การสัมภาษณ์ของชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
และมูลนิธิผสานวัฒนธรรมแสดงให้เห็นว่าสมาชิกทั่วไปของกลุ่มติดอาวุธไม่รู้ชื่อกลุ่มหรือชื่อผู้น�ำของตัวเอง เพื่อรักษา
ความลับขององค์กร สมาชิกแต่คนจะรู้จักเฉพาะแนวร่วมที่ตนจะต้องติดต่อด้วยโดยตรงเท่านั้น6 ด้วยเหตุนี้ จึงมักใช้
3 ในประเทศไทย ประชากรร้อยละ 94.6 เป็นชาวพุทธ ร้อยละ 4.6 เป็นชาวมุสลิม และร้อยละ 0.7 เป็นชาวคริสต์ ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2011, http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/files/soc-culPocket.pdf. การส�ำรวจนี้มาจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างประชากรไทยที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
4 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, การสัมภาษณ์อดีตสมาชิกขบวนการซึ่งเข้าร่วมปฏิบัติการและได้รับ
การอบรมในช่วงทศวรรษ 1990, นราธิวาส, ตุลาคม – พฤศจิกายน 2013; ดูเพิ่มเติมที่ Anthony Davis, “No peace tomorrow
for South Thailand”, Asia Times Online, 12 July 2013; รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช, ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี
(ดีพบุ๊ค, 2556), หน้า 30-32.
5 ข้อมูลสถิติโดย Anthony Davis นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงประจ�ำกรุงเทพฯ จาก IHS Jane’s
6 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดสมาชิกขบวนการ, นราธิวาส, ตุลาคม-ธันวาคม
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ค�ำว่า “ขบวนการ” แทนการพูดเจาะจงถึงกิจกรรมและผู้สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่ปฏิบัติการในภาคใต้
ถึงแม้จะมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนของจ�ำนวนกลุ่มกองก�ำลังติดอาวุธที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ในขณะนี้ แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่
เห็นพ้องกันว่ากลุ่ม BRN เป็นกลุ่มหลักในพื้นที่ ส่วนกลุ่ม PULO ดูจะไม่มีกองก�ำลังของนักรบมากนัก ฉะนั้น จึงมีปฏิบัติ
การทางการทหารเพียงน้อยนิด7
โครงสร้างองค์กรของกลุ่ม BRN ยังคงเป็นที่ถกเถียงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่ามีการกระจาย
อ�ำนาจภายในองค์กรและแยกออกเป็นหลายหน่วยย่อย โดยที่แต่ละหน่วยมีอ�ำนาจด�ำเนินการโดยอิสระ8 อย่างไรก็ตาม
หน่วยข่าวกรองของทหารไทยและนักวิจัยบางกลุ่มไม่เห็นด้วย โดยแย้งว่ากลุ่ม BRN มีโครงสร้างองค์กรที่เป็นระบบ
มีสภาองค์กรน�ำที่เรียกว่า Dewan Pimpinan Parti (DPP) และมีสายบังคับบัญชาหลัก 2 สาย คือ ปีกการเมืองและ
ปีกการทหาร9 ฮัสซัน ตอยิบ ซึง่ เป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนกลุม่ BRN ในการพูดคุยสันติภาพทีเ่ ริม่ ต้นขึน้ เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์
201310 เรียกองค์คณะนีว้ า่ “สภาชูรอ” ซึง่ มีหน้าทีร่ ว่ มกันตัดสินใจเกีย่ วกับทิศทางการเคลือ่ นไหว11 ถึงแม้โครงสร้างผูน้ ำ�
2013. ดูเพิ่มเติมที่ International Crisis Group, Recruiting Militants in Southern Thailand, 22 June 2009, p. 7 [อินเตอร์
เนชั่นแนล ไครซิสกรุ๊ป, เส้นทางสู่ขบวนการต่อสู้ในชายแดนภาคใต้, 22 มิถุนายน 2009, หน้า 7], http://www.crisisgroup.org/~/
media/Files/asia/south-east-asia/thailand/170_recruiting_militants_in_southern_thailand.pdf
7 ผู้น�ำระดับสูงของกลุ่ม PULO ยอมรับว่าความแข็งแกร่งทางการทหารของตนไม่อาจเทียบกับกลุ่ม BRN ได้, สัมภาษณ์อดีตสมาชิก
กลุ่ม PULO, ปัตตานี, 1 พฤศจิกายน 2013. ในปี 2012, พลโท อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า
กลุ่ม PULO ไม่มีกองก�ำลังทางการทหารและไม่มีบทบาทในการก่อความไม่สงบในภาคใต้ของไทย ค�ำกล่าวนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากที่
นายคัสตูรี มะกอตา ผู้น�ำของ PULO กลุ่มหนึ่งออกมาเรียกร้องขอเข้าร่วมพูดคุยสันติภาพ “สมช.ถกมาเลย์นับหนึ่งเจรจา แม่ทัพ
ภาค 4 ฉะ “กัสตูรี” สร้างราคา”, ส�ำนักข่าวอิศรา, 26 กุมภาพันธ์ 2556.
8 ดู: Duncan McCargo, Tearing Apart the Land: Islam and Legitimacy in Southern Thailand, Cornell University Press,
2008, p. 174-175 [ดันแคน แมคคาร์โก, ฉีกแผ่นดิน: อิสลามและปัญหาความชอบธรรมในภาคใต้ ประเทศไทย, ส�ำนักพิมพ์มหา
วิทยาลัยคอร์แนล, 2008, หน้า 174-175] และ Joseph Chinyong Liow and Don Pathan, Confronting ghosts: Thailand’s
shapeless southern insurgency, Lowy Institute for International Policy, 2010, p. 8-10. [โจเซฟ ชินยอง เลียว และ
ดอน ปาทาน, เผชิญกับผี: การก่อความไม่สงบทีไ่ ร้รปู แบบในภาคใต้ของประเทศไทย, สถาบันโลวีเพือ่ นโยบายระหว่างประเทศ, 2010,
หน้า 8-10]
9 ดู ชินวัฒน์ แม้นเดช (พันเอก), กระบวนการเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์กรการต่อสู้ของขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนใต้ และแนวทางในการหยุดยั้ง, เอกสารวิจัยเสนอต่อวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2555; Sascha Helbardt,
Deciphering Southern Thailand’s Violence: Organisation and Insurgent Practices of BRN-Coordinate, Ph.D. thesis,
University of Passau, 2011 [ซาช่า เฮลบาร์ธ, ถอดรหัสความรุนแรงในภาคใต้ของไทย: รูปแบบการจัดตั้งและปฏิบัติการก่อ
ความไม่สงบขององค์กร BRN, วิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยพัสเซา, 2011]; Marc Askew and Sascha Helbardt,
“Becoming Patani Warriors: Individuals and the Insurgent Collective in Southern Thailand”, Studies in Conflict
and Terrorism, Vol. 35, No. 11, 2012, p. 784 – 785 [มาร์ค แอสคิว และซาช่า เฮลบาร์ธ, “นักรบปัตตานี: บุคคลและกลุ่ม
ก่อความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย”, วารสารการศึกษาความขัดแย้งและการก่อการร้าย, ปีที่ 35, ฉบับที่ 11, 2012, หน้า 784 –
785]; Anthony Davis, “No peace tomorrow for South Thailand”, Asia Times Online, 12 July 2013 [แอนโทนี
เดวิส, “ภาคใต้ วันพรุ่งนี้ที่ไร้สันติภาพ”, วารสารเอเชีย ไทมส์ ออนไลน์, 12 กรกฎาคม 2013]; และรุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช,
ถอดความคิดขบวนการเอกราชปาตานี, อ้างแล้ว.
10 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 รัฐบาลไทยตกลงที่จะเริ่มต้นการพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการกับกลุ่ม BRN ในมาเลเซีย โดยมุ่ง
หวังทีจ่ ะยุตปิ ญ
ั หาความขัดแย้งในครัง้ นี้ ทัง้ สองฝ่ายตกลงทีจ่ ะลดเหตุรนุ แรงในช่วงเดือนรอมฎอน คือตัง้ แต่วนั ที่ 10 กรกฎาคม จนถึง
18 สิงหาคม ถึงแม้ว่าระดับความรุนแรงและจ�ำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในปี 2013 จะไม่ได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ก็มีอัตรา
การเสียชีวิตของพลเรือนต�่ำสุดนับตั้งแต่เหตุการณ์ความไม่สงบในปี 2004 จ�ำนวนพลเรือนที่เสียชีวิตในปี 2013 มีทั้งหมด 303 คน
เมื่อเทียบกับปี 2007 ที่มีถึง 768 คน ซึ่งเป็นปีที่มีอัตราการเสียชีวิตของพลเรือนมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2004 ณ เวลาที่เขียนรายงานนี้
การพูดคุยสันติภาพได้ยุติลงชั่วคราวเนื่องจากปัญหาการประท้วงทางการเมืองที่ยืดเยื้อในกรุงเทพฯ
11 ดู “สัมภาษณ์พิเศษ: ถอดบทสัมภาษณ์พิเศษ ‘ฮัสซัน ตอยิบ’ แกนน�ำ BRN (1), ประชาไท, 20 มิถุนายน 2556”
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ยังไม่เป็นทีป่ ระจักษ์ชดั แต่มสี งิ่ หนึง่ ทีช่ ดั เจนคือ รูปแบบและระดับความรุนแรงในช่วงการพูดคุยเจรจาสันติภาพระหว่าง
รัฐบาลกับกลุ่ม BRN ในปี พ.ศ. 2556 พอจะยืนยันได้ว่าผู้น�ำระดับสูงของ BRN มีอ�ำนาจในการบังคับบัญชาผู้น�ำระดับ
พื้นที่อย่างมีนัยส�ำคัญ12
จากข้อมูลของทหารไทย โครงสร้างองค์กรของขบวนการในภาพรวมมีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างการปกครองของไทย
หน่วยที่เล็กที่สุดจะปฏิบัติการระดับหมู่บ้านภายใต้ ajak (เป็นภาษามาเลย์ ย่อมาจากค�ำว่า Ahli Jawatan Kampung
มีความหมายว่า ‘คณะกรรมการหมู่บ้าน’) เป็นฐานล่างสุดของปีกการเมือง13 หน่วยทางทหารที่เล็กที่สุด คือ RKK
ซึง่ เป็นระดับหมูบ่ า้ น (เป็นภาษามาเลย์ ย่อมาจาก Runda Kumpulan Kecil มีความหมายว่า ‘กลุม่ ลาดตระเวนเล็ก’)14
หน่วยทางทหารและการเมืองชั้นที่สูงกว่านี้จะอยู่ในระดับอ�ำเภอและจังหวัด
การแยกปีกการทหารและการเมืองออกจากกันอย่างชัดเจนนีม้ เี หตุสำ� คัญมาจากความพยายามในการปราบปรามการก่อ
ความไม่สงบของรัฐบาล การแบ่งกลุม่ เช่นนีโ้ ดยส่วนใหญ่เป็นเพียงทฤษฎีเท่านัน้ ในทางปฏิบตั ิ การท�ำงานของทัง้ 2 หน่วย
มักจะคาบเกี่ยวกัน15
จ�ำนวนคนทีส่ งั กัดกลุม่ BRN และกลุม่ กองก�ำลังติดอาวุธอืน่ ๆ ในภาคใต้ทมี่ กี ารประเมินไว้นนั้ แตกต่างกันอย่างมาก กองทัพ
ไทยประเมินว่ากลุ่มต่างๆ เหล่านี้มีจ�ำนวนผู้น�ำที่เข้มแข็งอยู่ที่ 300 คน หน่วยปฏิบัติการที่ยังเคลื่อนไหว 3,000 คน
และมีผสู้ นับสนุนราว 10,000 คน16 อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้มากว่าจะมีจำ� นวนผูพ้ ร้อมทีจ่ ะสนับสนุนด้านการจัดการและ
ข่าวกรองมากกว่าที่ประเมินไว้มาก17 เนื่องจากขบวนการปฏิบัติการแบบปิดลับ ความถูกต้องของตัวเลขเหล่านี้จึงยังคง
เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่

12 ดู Srisompob Jitpiromsri and Anders Engvall, A Meaningful Peace: Ramadan Ceasefire Assessment, Deep South
Watch, 9 September 2013 [ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี และแอนเดอร์ส เองวาลล์, สันติภาพที่มีความหมาย: การประเมินผลการหยุด
ยิงในช่วงเดือนรอมฏอน, ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 9 กันยายน 2013], http://www.deepsouthwatch.org/node/4720
และ Anthony Davis, “Separatists Strike: The Ramadan Offensive in southern Thailand”, Jane’s Terrorism and
Security Monitor, 16 August 2013 [แอนโทนี เดวิส “การโจมตีของกลุ่มแบ่งแยกดินแดน: การโจมตีในช่วงเดือนรอมฎอน
ในภาคใต้ประเทศไทย”, Jane’s Terrorism and Security Monitor, 16 สิงหาคม 2013]
13 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทหารโดยชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, มิถุนายน-กรกฎาคม 2013.
ดูเพิ่มเติมที่ ชินวัฒน์ แม้นเดช (พันเอก) กระบวนการเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์กรการต่อสู้ของขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนใต้ และแนวทางในการหยุดยั้ง, อ้างแล้ว.
14 ในทางทฤษฎี RKK 2 หน่วยรวมเป็น 1 regu (หมู่) 3 regu เป็น 1 platong (หมวด) 3 platong เป็น 1 kompi (กองร้อย) และ
3 kompi เป็น 1 battalion (กองพัน) harimau (หน่วยคอมมานโด) และ letupan (หน่วยผลิตระเบิด) เป็นหน่วยที่แยกต่างหาก
แต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างนี้ด้วย บินหลา ปัตตานี (นามปากกา), องค์กรปฏิวัติปัตตานีคือใคร, จัดพิมพ์ส่วนบุคคลโดยเจ้าหน้าที่
ทหาร, 2555.
15 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดสมาชิกขบวนการ, ยะลาและนราธิวาส, ตุลาคมธันวาคม 2013 และนราธิวาส, เมษายน 2014 สมาชิกขบวนการอายุ 23 ปี เป็นผู้น�ำทีมซึ่งมีสมาชิก 12 คน ในจังหวัดนราธิวาส
บอกกับชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรมว่ากลุม่ ของเขามีหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารทางทหารและรายงานต่อ ajak
เขากล่าวว่ามีประมาณ 20 กลุ่มที่จะต้องรายงานต่อ ajak โดยที่ 17 กลุ่มมีหน้าที่ปฏิบัติการทางทหาร ส่วนอีก 3 กลุ่มท�ำหน้าที่
ด้านการเมือง จากค�ำบอกเล่า กลุ่มทหารแต่ละกลุ่มมีอิสระในการปฏิบัติการสูง ทั้งการเลือกเป้าหมาย การวางแผน และการจู่โจม
16 Agence France-Presse, “Army chief says Thailand facing 3,000 militants”, 2 April 2012 [เอเอฟพี, “ผบ.ทบ. ชีไ้ ทยเผชิญ
ผู้ก่อความไม่สงบ 3,000 คน, 2 เมษายน 2012]
17 International Crisis Group, Thailand: The Evolving Conflict in the South, 11 December 2012, p. 3 [อินเตอร์เนชั่นแนล
ไครซิสกรุ๊ป, ประเทศไทย: วิวัฒนาการของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้, 11 ธันวาคม 2012, หน้า 3]
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เขตกั้นพรมแดนที่ไม่แน่นหนาระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ผนวกกับสายสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ ศาสนา วัฒนธรรม
และภาษาที่แน่นแฟ้นของชาวมลายูมุสลิมในทั้งสองประเทศ ท�ำให้สมาชิกขบวนการสามารถลี้ภัยข้ามชายแดนและ
ด�ำเนินการเคลือ่ นไหวจากประเทศเพือ่ นบ้านได้18 แม้วา่ รัฐบาลมาเลเซียจะปฏิเสธว่าไม่ได้ให้การสนับสนุนกลุม่ กองก�ำลัง
ติดอาวุธในภาคใต้ของไทย19
ข้อมูลเกี่ยวกับเงินสนับสนุนการปฏิบัติการของ BRN ยังไม่แน่ชัด แต่กลุ่มติดอาวุธเน้นการพึ่งพาตนเอง เงินที่รวบรวม
จากผูส้ นับสนุนผ่านการบริจาค การท�ำกิจกรรมในท้องถิน่ และการตัง้ สหกรณ์ ถือเป็นแหล่งเงินทุนส�ำคัญในการสนับสนุน
การเคลื่อนไหวของ BRN ซึ่งถึงแม้วิธีการนี้อาจจะสร้างเงินทุนได้ไม่มากนัก แต่ก็มีความหมายมากในเชิงสัญลักษณ์
จากข้อมูลของหน่วยข่าวกรองของกองทัพไทย แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมาจาก “การเก็บภาษี”
ผิดกฎหมาย โดยการลักลอบค้ายาเสพติดและน�้ำมันเถื่อนข้ามแดน และจากการเก็บ “ค่าคุ้มครอง” จากนักธุรกิจใน
ท้องถิ่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นห้างร้านหรือบริษัทที่มีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นเจ้าของ20

4. การเข้าร่วมกลุ่มติดอาวุธของเด็ก
งานวิจัยของชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมพบว่ากลุ่มติดอาวุธที่ปฏิบัติการในภาคใต้
ของไทยมีการน�ำเอาเด็กที่มีอายุเพียงแค่ 14 ปีเข้าไปร่วมกลุ่ม และใช้เด็กเหล่านี้ในการร่วมท�ำงานเคลื่อนไหวใต้ดิน
โดยท�ำหน้าที่ทั้งการร่วมปฏิบัติการทางการทหารโดยตรงและท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุน เช่น ดูต้นทางและแจ้งข่าว
ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมได้สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มติดอาวุธซึ่งเข้าร่วมขบวนการ
ในขณะทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 18 ปี จ�ำนวน 13 คน ในจ�ำนวนนีม้ ี 5 คนทีอ่ ายุยงั ไม่ถงึ 18 ปี ขณะทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ และตราบจนถึง
เดือนธันวาคม 2556 พวกเขายังคงเข้าร่วมกลุ่ม BRN อยู่ เด็กที่อายุน้อยที่สุดอายุ 14 ปี ตอนที่เขาเข้าร่วมขบวนการ
ในปี 255421
ถึงแม้จะไม่สามารถระบุว่าการเข้าร่วมกลุ่มติดอาวุธของเด็กในภาคใต้ของไทยมีความกว้างขวางเพียงใด แต่จากข้อมูล
ของชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมชี้ให้เห็นว่าขบวนการมีแบบแผนในการรับและฝึกฝน
สมาชิก ก่อนการเริ่มปฏิบัติการ ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีเด็กอยู่ด้วย แม้ว่ากลุ่ม BRN จะได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ส�ำคัญที่สุด
ในปัจจุบนั ทัง้ ในแง่จำ� นวนสมาชิกและปฏิบตั กิ ารทางทหาร แต่ในทางปฏิบตั จิ ะไม่มกี ารบอกชือ่ กลุม่ หรือชือ่ ผูน้ ำ� แก่สมาชิก
สมาชิกบางคนที่อยากรู้ว่าผู้น�ำคือใคร ก็จะได้รับค�ำตอบว่า “ถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็จงท�ำตาม ไม่ต้องถาม”22
18 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดอดีตสมาชิกขบวนการและสมาชิกปัจจุบัน,
นราธิวาสและยะลา และสมาชิกขบวนการทีล่ ภี้ ยั อยูใ่ นมาเลเซีย, ตุลาคม-พฤศจิกายน 2013 ดูเพิม่ เติมที่ John Funston, “Thailand’s
Southern Fires: the Malaysian Factor”, UNEAC Asia Papers, vol. 26, 2008, p. 55-67 [จอห์น ฟุนสตัน, “ไฟใต้ในประเทศไทย:
ปัจจัยจากมาเลเซีย”, รายงาน UNEAC Asia Papers, ปีที่ 26, 2008, หน้า 55-67].
19 การแถลงข่าวร่วม เมื่อครั้งนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2009 มีถ้อยแถลง
ว่าทัง้ ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียขอ “ประณามบุคคลและกลุม่ ผูไ้ ม่หวังดีทกี่ ารก่อความรุนแรงต่อประชาชนผูบ้ ริสทุ ธิใ์ นจังหวัด
ชายแดนใต้ โดยเฉพาะต่อสตรีและเด็ก”
20 IHS Jane’s World Insurgency and Terrorism, BRN, September 2013 [ไอเอชเอส เจนส์ การก่อความไม่สงบและ
การก่อการร้ายในโลก, BRN, กันยายน 2013].
21 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดสมาชิกขบวนการ, ยะลาและนราธิวาส, พฤศจิกายน
และธันวาคม 2013.
22 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, การสัมภาษณ์อดีตสมาชิกขบวนการ, ปัตตานี, 24 ธันวาคม 2013.
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5. แรงจูงใจในการเข้าร่วมกลุ่มติดอาวุธ
ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรมไม่พบหลักฐานชัดเจนทีช่ วี้ า่ เด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปีถกู บังคับ
ให้เข้าร่วมกลุ่ม BRN23 อย่างไรก็ตาม แรงกดดันทางสังคมและความเชื่อทางศาสนามักเป็นปัจจัยส�ำคัญที่มีส่วนผลักดัน
ให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมขบวนการ เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าเด็กอาจจะไม่ได้ขออนุญาตผู้ปกครองในการเข้าร่วมกับ
ขบวนการเสมอไป แต่ไม่มหี ลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่าผูป้ กครองต่อต้านไม่ให้ลกู หลานเข้าร่วมกับกลุม่ ติดอาวุธ ประสบการณ์
ส่วนตัวและสภาวการณ์แวดล้อม ประกอบกับความสัมพันธ์ในชุมชนและครอบครัวที่เหนียวแน่น ซึ่งแนวร่วมส่วนใหญ่
มาจากชุมชนชนบท เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่ม BRN งานวิจัยของชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมพบว่า แนวร่วมที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปีบางคนเติบโตในครอบครัวที่มีสมาชิกเข้าร่วม
กับกลุม่ ติดอาวุธ หรือมีสมาชิกในครอบครัวและเพือ่ นสนิทถูกฝ่ายความมัน่ คงของไทยสังหารหรือจับกุม หรืออาศัยอยูใ่ น
พื้นที่ที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธ24
ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2547 ความคับแค้นในอดีตและส�ำนึกในหน้าทีท่ างศาสนาเป็นปัจจัยส�ำคัญทีผ่ ลักดันให้ชาวมลายูมสุ ลิม
เข้าร่วมการต่อสู้ด้วยอาวุธ สมาชิกของกลุ่ม BRN คนหนึ่งซึ่งเข้าร่วมกลุ่มในปี พ.ศ. 2535 ที่นราธิวาสขณะที่อายุ 16 ปี
บอกชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมว่า ustadz (ครูสอนศาสนา) ที่โรงเรียนมัธยมต้นของ
เขาได้สอนเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ของรัฐปาตานีให้กบั นักเรียนกลุม่ เล็กๆ นอกเวลาเรียน โดยครูสอนว่าเมือ่ ก่อนนัน้ ปัตตานี
เป็น “ดารุลอิสลาม” ซึ่งหมายถึงดินแดนที่ปกครองโดยผู้น�ำมุสลิม มีกฎหมายชะรีอะฮ์ (กฎหมายอิสลาม) เป็นกฎหมาย
สูงสุด และเป็นหน้าที่ของชาวมลายูมุสลิมที่จะต้องทวงสถานะนี้กลับคืนมาโดยการต่อสู้เพื่อเอกราชของปาตานี25
อดีตสมาชิกขบวนการอีกคนหนึง่ ซึง่ เข้าร่วมกลุม่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2545 ขณะทีอ่ ายุ 17 ปี ก็กล่าวเช่นเดียวกันว่าส�ำนึกในหน้าที่
ทางศาสนาเป็นแรงจูงใจให้เข้าร่วมการต่อสู้นี้ เขากล่าวว่าญาติของเขาซึ่งเป็นครูสอนศาสนาอิสลามบอกว่าชาวมลายู
มุสลิมมีหน้าที่ที่จะต้องท�ำญิฮาดเพื่อทวงคืนปาตานีซึ่งเป็นมาตุภูมิของพวกเขากลับคืนมา 26
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แรงจูงใจอื่นที่ผลักดันให้เยาวชนมลายูมุสลิมเข้าร่วมขบวนการต่อสู้มีความส�ำคัญมากขึ้น
การสัมภาษณ์โดยชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมชี้ให้เห็นว่า การปราบปรามด้วย
ความรุนแรงโดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั รวมถึงการทีช่ าวมลายูมสุ ลิมถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนมาอย่างยาวนาน ซึง่ ไม่วา่ จะถูกละเมิด
เองโดยตรงหรือได้รับรู้การละเมิดนั้นก็ตาม ได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่จูงใจให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกับกลุ่มติดอาวุธ
“ความรู้สึกต้องการแก้แค้น” เป็นสิ่งที่เยาวชนมลายูมุสลิมส่วนใหญ่ที่ให้สัมภาษณ์ บอกว่าเป็นแรงผลักดันส�ำคัญที่ท�ำให้
พวกตนเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยอาวุธนี27
้

23 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดสมาชิกขบวนการที่อายุไม่ถึง 18, ยะลา
และนราธิวาส, ตุลาคม - ธันวาคม 2013.
24 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดสมาชิกขบวนการ, ยะลา และนราธิวาส,
ตุลาคม - ธันวาคม 2013.
25 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดอดีตสมาชิกขบวนการ, ปัตตานี, 1 พฤศจิกยน
2013.
26 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดอดีตสมาชิกขบวนการ, ปัตตานี, 22 ตุลาคม
2013.
27 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดสมาชิกขบวนการ, รวมถึงผู้ที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี,
ยะลาและนราธิวาส, พฤศจิกายนและธันวาคม 2013.
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สุไลมาน28 ได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวในปี พ.ศ. 2554 ขณะที่อายุ 15 ปี เล่าว่าเขาเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพราะต้องการ
แก้แค้นทีผ่ ปู้ ระท้วงชาวมลายูมสุ ลิมในเหตุการณ์ทตี่ ากใบถูกปฏิบตั อิ ย่างโหดร้าย29รวมถึงการโจมตีครัง้ อืน่ ๆ ซึง่ เพือ่ นและ
คนรู้จักของเขาถูกฆ่า กักขัง และมีรายงานว่าถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงซ้อมทรมาน เด็กชายอายุ 14 ปีอีกคนหนึ่งซึ่ง
เข้าร่วมขบวนการในปี พ.ศ. 2554 เล่าให้ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมฟังว่า เหตุการณ์
ทีช่ าวมลายูมสุ ลิมได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายมาอย่างต่อเนือ่ งผลักดันให้เขาเข้าร่วมการต่อสูต้ ดิ อาวุธ หนึง่ ในเหตุการณ์
เหล่านั้นคือการยิงผู้หญิงในหมู่บ้านของเขาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการกระท�ำของทหารพราน ซึ่งท�ำให้เกิดการประท้วงเพื่อ
เรียกร้องให้ทหารพรานถอนก�ำลังออกจากฐานซึ่งตั้งอยู่ในโรงเรียนของรัฐในเขตหมู่บ้าน30

6. วิธีการเข้าร่วม
6.1. การระบุและวิธีคัดเลือกผู้เหมาะสม
ในสมัยก่อน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแบบดั้งเดิมบางแห่ง ซึ่งเรียกกันอย่าง
ไม่เป็นทางการว่าปอเนาะเป็นสถานที่หลักในการเฟ้นหาสมาชิกใหม่ โรงเรียนมีความส�ำคัญเป็นพิเศษเพราะเป็นสถานที่
ส�ำคัญของการปะทะกันทางด้านวัฒนธรรมและอุดมการณ์ที่เป็นเชื้อไฟแห่งความขัดแย้ง ชาวมลายูมุสลิมจ�ำนวนมาก
เห็นว่าโรงเรียนรัฐเปรียบเสมือนช่องทางในการยัดเยียด “ความเป็นไทย” ในขณะที่รัฐบาลก็เห็นว่าโรงเรียนสอนศาสนา
อิสลามเป็นเครื่องมือในการล้างสมองของกลุ่มชาตินิยมมลายู31 ควรย�้ำด้วยว่าโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามแบบดั้งเดิม
และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เชื่อว่าไม่ได้ถูกใช้ในการคัดเลือกสมาชิก
เข้าร่วมกับกลุ่มติดอาวุธ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนจ�ำนวนหนึ่งซึ่งเป็นเพียงส่วนน้อยถูกใช้เป็นสถานที่ในการเฟ้นหาและ
ปลูกฝังเด็กเข้าขบวนการ
อดีตสมาชิกกลุ่ม BRN สามคนเล่าให้ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมฟังว่า ครูสอนศาสนา
และเพื่อนรุ่นพี่ในโรงเรียนชักชวนให้พวกเขาเข้าร่วมกองก�ำลัง พวกเขาอายุไม่ถึง 18 ปีตอนที่ซุมเปาะ (สาบาน) พิธีการ
ทีบ่ ง่ บอกถึงการเข้าร่วมกับกลุม่ ติดอาวุธ32 เด็กชายสองคนซึง่ อายุ 17 ปีขณะทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ เข้าร่วมกลุม่ จากการชักชวน
ของครูสอนศาสนาทีโ่ รงเรียนปอเนาะแบบดัง้ เดิมในนราธิวาสเมือ่ ปี พ.ศ. 2554 ประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังจากทีเ่ ขาสอน
หลักสูตรศาสนาซึ่งใช้เวลา 40 วันจบ หลักสูตรดังกล่าวเปิดโอกาสให้ครูสอนศาสนามองหาผู้ที่มีแววที่จะเข้าร่วมกลุ่ม33

28 ใช้นามสมมติเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้สัมภาษณ์
29 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2004 ซึ่งอยู่ระหว่างเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของไทยได้สลายการชุมนุมของ
กลุ่มผู้ประท้วงหน้าสถานีต�ำรวจตากใบ ในจังหวัดนราธิวาส โดยการพ่นน�้ำ ใช้แก๊สน�้ำตา กระบอง และกระสุนยาง ผู้ประท้วงเจ็ดคน
เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยกระสุนเข้าที่ศีรษะ มีผู้ถูกจับกุมประมาณ 1,300 คน และถูกน�ำขึ้นรถบรรทุกของทหารไปยังค่ายอิงคยุทธ
บริหารในจังหวัดปัตตานีเพื่อซักถาม ผู้ถูกจับกุมถูกมัดมือไพล่หลังและถูกน�ำขึ้นรถบรรทุก ส่งผลให้ผู้ถูกควุบคุมตัว 78 คน เสียชีวิต
จากการขาดอากาศหายใจ
30 “ฮือขับไล่ทหารพรานพ้นหมู่บ้าน”, โพสต์ทูเดย์, 27 กันยายน 2547.
31 International Crisis Group, Recruiting Militants in Southern Thailand, 22 June 2009. [อินเตอร์เนชั่นแนล ไครซิสกรุ๊ป,
เส้นทางสู่ขบวนการต่อสู้ในภาคใต้ของไทย, 22 มิถุนายน 2009].
32 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดอดีตสมาชิกขบวนการทีเ่ ข้าร่วมก่อนปี พ.ศ. 2547,
ปัตตานีและยะลา, ตุลาคม และพฤศจิกายน 2013.
33 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดสมาชิกขบวนการ, ยะลา, 3 ธันวาคม 2013.
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ในช่ ว งไม่ กี่ ป ี ที่ ผ ่ า นมา เนื่ อ งจากกฎระเบี ย บของรั ฐ บาลที่ เ ข้ ม งวดขึ้ น และการที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ค วามมั่ น คงของรั ฐ
เพิม่ การสอดส่องโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมากขึน้ 34 จึงมีการเข้าหากลุม่ เป้าหมายเพือ่ ชักชวนให้เข้าร่วมกลุม่ ติดอาวุธ
ผ่านทางเครือข่ายเพื่อนฝูงและคนรู้จักในชุมชนนอกโรงเรียน สมาชิกซึ่งเป็นผู้ชายของกลุ่มติดอาวุธจ�ำนวนสามคน ซึ่งมี
สองคนในจ�ำนวนนั้นมีอายุ 16 ปีและ17 ปี ขณะที่ให้สัมภาษณ์ เล่าว่าเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งอยู่ในกลุ่มติดอาวุธเป็น
ผู้ชักชวนพวกเขาให้เข้าร่วมขบวนการ35

6.2. กระบวนการปลูกฝังความคิดและการอบรม
กระบวนการปลูกฝังความคิดมักกระท�ำหลังจากที่ผู้ที่ได้รับการชักชวนสาบานตนแล้ว ซึ่งเป็นการปฏิญาณต่อหน้าคัมภีร์
อัลกุรอานว่าจะซื่อสัตย์ต่อขบวนการ36 พิธีสาบานตนเป็นเครื่องมือเชิงวัฒนธรรมที่ทรงพลังในการสร้างความมั่นใจว่า
ผูส้ าบานตนจะเก็บเรือ่ งนีเ้ ป็นความลับและจะยินยอมในการปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่ ดังทีก่ ล่าวไปแล้ว จะไม่มกี ารบอกชือ่ องค์กร
ให้กับสมาชิกใหม่ทราบว่าก�ำลังท�ำงานให้กับองค์กรใด
หลังกล่าวค�ำสาบานแล้ว ผูเ้ ข้าร่วมใหม่จะต้องผ่านกระบวนการปลูกฝังความคิดเป็นระยะเวลาหนึง่ โดยเน้นทีป่ ระวัตศิ าสตร์
ของปาตานี แนวคิดทางอิสลามเกี่ยวกับการญิฮาด และการฝึกร่างกาย อดีตครูฝึกสมาชิกใหม่ซึ่งท�ำหน้าที่นี้ในช่วงปี
พ.ศ. 2539-2547 เล่าให้ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรมฟังว่า กระบวนการฝึกสมาชิกใหม่
มี 5 ขั้นตอน เนื้อหาของการฝึกฝนนี้ยังคงมีการใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) การอธิบายถึงความรุ่งเรือง
ในอดีตของปาตานี (2) การปลูกฝังเรื่องการอุทิศตนของญูแว (นักรบในอนาคต’) และการสอน “วินัย 10 ประการ”37
(3) การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย (4) การทดสอบความมุง่ มัน่ และความกล้าหาญโดยมอบหมายให้ปฏิบตั กิ าร
ที่มีความเสี่ยงต�่ำ เช่น การพ่นสีสเปรย์ในที่สาธารณะ การท�ำลายทรัพย์สินของราชการ และการแจกใบปลิว และ
(5) การฝึกร่างกายเป็นคู่ การฝึกปฐมพยาบาล และเรียนรู้เกี่ยวกับการญิฮาดในประเทศอื่น

34 โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเอกชน 2 แห่ง คือ โรงเรียนญิฮาดวิทยาในปัตตานีปิดตัวลงในปี 2005 และโรงเรียนอิสลามบูรพา
ในนราธิวาสปิดตัวลงในปี 2007 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงบุกค้นโรงเรียนและพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบ
เช่น วัตถุระเบิดได้และเอกสาร “โฆษณาชวนเชื่อ” ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2555 ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ภายใต้การน�ำของ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ได้อนุญาตให้เปิดโรงเรียนอิสลามบูรพาขึน้ อีกครัง้ แต่ในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2555
ส�ำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อายัติทรัพย์สินของโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบระเบิด
Bangkok Post, “Amlo seized Narathiwat school assets”, 4 September 2012. [บางกอกโพสต์, “ปปง. ยึดทรัพย์สนิ โรงเรียน
ในนราธิวาส”, 4 กันยายน 2012].
35 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดสมาชิกขบวนการเพศชาย, นราธิวาส, 5 ธันวาคม
2013.
36 ตัวอย่างของค�ำปฏิญาณของผู้เข้าร่วมในการซุมเปาะ: “ในนามแห่งพระผู้เป็นเจ้าผู้มีอ�ำนาจและความเมตตา เราจะจงรักภักดีและ
เชื่อฟังผู้น�ำและองค์กรของเรา เพื่อประโยชน์ของชาวมลายูและมุสลิม หากข้าพเจ้าฝ่าฝืนกฎขององค์กร ข้าพเจ้าอาจต้องหลั่งเลือด”
ดูตัวอย่าง: International Crisis Group, Recruiting Militants in Southern Thailand, 22 June 2009, p. 8 [อินเตอร์เนชั่นแนล
ไครซิสกรุ๊ป, เส้นทางสู่ขบวนการต่อสู้ในชายแดนภาคใต้, 22 มิถุนายน 2009, หน้า 8].
37 วินัย 10 ประการ มีรายละเอียดดังนี้ 1) ส่งเสริมศาสนาและความศรัทธาพระเจ้า และงดการกระท�ำที่เป็นบาป 2) จงรักภักดีและ
เชื่อฟังผู้น�ำ 3) ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน 4) รักษาค�ำพูดและค�ำสัญญา 5) รักษาความลับของกลุ่มและ
ไม่เปิดเผยให้ศตั รูทราบ 6) ไม่กระท�ำการทีจ่ ะท�ำให้การเคลือ่ นไหวต่อต้านเสือ่ มเสีย 7) ท�ำงานทีเ่ หมาะกับความสามารถและศักยภาพ
ของตน 8) เข้าประชุมหรือการฝึกที่ได้รับมอบหมาย 9) เตือนและวิจารณ์รวมถึงรับค�ำเตือนและค�ำวิจารณ์ด้วยใจที่เปิดกว้าง
อย่างจริงใจ 10) สละชีวิตและทรัพย์สินในการต่อสู้หากจ�ำเป็น ข้อมูลจากเอกสารที่ยึดได้ของ กอ.รมน.

12

ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Child Soldiers International) และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation)
ภาคใต้ของประเทศไทย: การน�ำเข้าร่วมและการใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธ
กันยายน 2014

หลังการฝึก คณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้สมาชิกใหม่เข้าร่วมฝ่ายทหารหรือฝ่ายการเมือง โดยพิจารณา
ความต้องการส่วนตัวของสมาชิกใหม่ประกอบด้วย ผู้ที่เข้าไปอยู่ในฝ่ายทหารจะต้องผ่านการฝึกอบรมทางทหารอีก
2 ครั้ง ซึ่งเรียกว่า (ตาดีกา38 และปอเนาะ โดยเน้นความแข็งแรงของร่างกาย การฝึกใช้อาวุธขนาดเล็กแบบต่างๆ เช่น
เอ็ม 16 และปืนไรเฟิลจูโ่ จมอย่างปืนอาก้า และเครือ่ งยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 รวมถึงยุทธวิธแี บบกองโจร ผูร้ ว่ มฝึกทีม่ ศี กั ยภาพ
อาจได้รบั คัดเลือกให้เข้าฝึกทางการทหารส�ำหรับหน่วย “คอมมานโด” ซึง่ เป็นหลักสูตรพิเศษของการรบในป่า (harimau
หรือ ‘เสือ’) การผลิตระเบิดและการท�ำลายล้าง (letupan) การจู่โจมระยะประชิด (serang handak) และการแพทย์
ในสนามรบ (perubatan)39
ถึงแม้ระยะเวลาในการฝึกจะแตกต่างกันตามสถานการณ์ ฐานทางอุดมการณ์และเนื้อหาของการฝึกยังคงเหมือนเดิม
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ระยะเวลาในการฝึกลดลงอย่างมากเนื่องจากรัฐเพิ่มการสอดส่องมากขึ้น งานวิจัยของชายด์
โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรมพบว่า หลักสูตรการปลูกฝังความคิดในปี พ.ศ. 2554 สอนเกีย่ วกับ
ประวัตศิ าสตร์ของปาตานี ศาสนาอิสลาม และการฝึกทางการทหาร รวมกันเป็นหลักสูตรเดียวซึง่ ใช้เวลาฝึกอบรม 2 เดือน
จากข้อมูลของผู้ประสานงานการฝึก 15 วันแรกจะเป็นการศึกษาคัมภีรอัลกุรอานและประวัติศาสตร์ปาตานี อีก 15 วัน
เป็นการฝึกทักษะการเอาตัวรอดในป่า และในเดือนที่ 2 จึงจะเป็นการฝึกทางการทหาร สถานที่ฝึกจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
อาจเป็นหมู่บ้านหรือในป่าโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความปลอดภัย40
เมื่อผ่านการฝึกร่างกายแล้ว ผู้เข้าร่วมใหม่จะต้องเข้ารับการฝึกด้านการทหาร อดีตผู้ฝึกอธิบายถึงการฝึกอบรมว่า
มีการฝึกการวางระเบิดด้วย สมาชิกกลุ่มติดอาวุธรายหนึ่งซึ่งมีอายุ 17 ปีและเคยเข้าร่วมการฝึกนี้ยืนยันว่ามีการฝึก
เช่นนี้จริง
จากข้อมูลของสมาชิกกลุ่มติดอาวุธรายหนึ่ง ขั้นตอนแรกของการฝึกผู้เข้าร่วมใหม่จะมีการฝึกใช้ปืนไม้และอาวุธมีคม
จ�ำลอง หลังจากนั้น จะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆ โดยแต่ละกลุ่มมีสมาชิกไม่เกิน 15 คน ซึ่งต้องมาจากคนละหมู่บ้านและ
ไม่รู้จักกันมาก่อน ส�ำหรับการฝึกใช้อาวุธปืนของจริง ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ได้สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมใหม่ 3 คนจาก 20 คนที่ได้เข้าฝึกในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งในขณะที่เข้าฝึกนั้นมีอายุต�่ำกว่า 18 ปี และมี
ผู้บอกว่าผู้ฝึกคนอื่นๆ ก็ “อายุเท่ากัน” และเข้าร่วมการฝึกทางการทหารเช่นกัน41

6.3. การใช้ผู้เข้าร่วมที่อายุต่ำ�กว่ากำ�หนด
การด�ำเนินงานแบบปิดลับของกลุม่ ติดอาวุธท�ำให้ยากทีจ่ ะสืบหาบทบาทของสมาชิกแต่ละคนอย่างละเอียดทัง้ ในช่วงก่อน
ระหว่าง และหลังการปฏิบัติการทางทหาร อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลที่ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิ
ผสานวัฒนธรรมรวบรวมได้แสดงให้เห็นว่า มีการใช้ผู้เข้าร่วมที่อายุต�่ำกว่า 18 ปีในการโจมตี และส่วนมากจะให้อยู่ใน
บทบาทที่เป็นผู้สนับสนุน เช่น การเตรียมระเบิด และเป็นผู้ดูต้นทางก่อนการปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มติดอาวุธ

38 โดยทั่วไปแล้ว ตาดีกา หมายถึงชั้นเรียนที่สอนศาสนาอิสลามส�ำหรับเด็กเล็กที่มักด�ำเนินการโดยมัสยิด
39 มะนิง ปัตตานี, อาร์ เค เค เป็นใคร ท�ำไมต้องเป็น RKK, จัดพิมพ์ส่วนบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ทหาร, 2554, หน้า 82 – 89.
40 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดสมาชิกขบวนการซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักสูตร
อบรมปลูกฝังความคิด, นราธิวาส, 8 เมษายน 2014.
41 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดสมาชิกขบวนการ, นราธิวาส, 5 ธันวาคม 2013
และสมาชิกขบวนการซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักสูตรอบรมปลูกฝังความคิด, นราธิวาส, 8 เมษายน 2014.
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สมาชิกอายุ 23 ปีคนหนึ่งของกลุ่มติดอาวุธที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับกลุ่ม BRN ซึ่งเป็นผู้น�ำกลุ่มในพื้นที่นราธิวาสซึ่งมีสมาชิก
12 คนเล่าให้ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมฟังว่าเขาใช้เด็กในทีมที่มีอายุต�่ำกว่า 18 ปี
บางคนเพราะจ�ำนวนนักรบที่เป็นผู้ใหญ่มีไม่เพียงพอ จากค�ำบอกเล่าของเขา เขามักจะไม่มอบหมายให้เด็กมีส่วนร่วม
ในการสู้รบโดยตรงเพราะว่าเด็กเกินไปส�ำหรับการตัดสินใจที่ส�ำคัญหากตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน42 อย่างไรก็ตาม
ภายหลังการโจมตี เด็กอาจมีหน้าที่รวบรวมอาวุธจากสถานที่ใกล้เคียงไปเก็บรักษายังที่ปลอดภัย43
ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมรวบรวมค�ำบอกเล่าจากเด็กที่อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใน
ปฏิบตั กิ ารทางทหาร สมาชิกคนหนึง่ ของทีมในนราธิวาสทีมนีซ้ งึ่ อายุ 17 ปี เล่าให้ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและ
มูลนิธผิ สานวัฒนธรรมฟังว่าเขามีสว่ นเกีย่ วข้องในปฏิบตั กิ ารทางทหารตอนอายุ 15 ปี เขาบอกว่ามีสว่ นเกีย่ วข้องในปฏิบตั ิ
การยิงและระเบิดหลังจากเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม 2 เดือน เขาประกอบชิน้ ส่วนต่างๆ ของระเบิดแสวงเครือ่ งซึง่ ทีมอืน่
ท�ำชิน้ ส่วนเหล่านัน้ และส่งมาให้ พร้อมทัง้ น�ำระเบิดแสวงเครือ่ งไปวางตามสถานทีเ่ ป้าหมาย ในอีกเหตุการณ์หนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการยิง เขามีหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ให้เพื่อนร่วมทีมยิงเจ้าหน้าที่ความมั่นคง44 สมาชิกอีกคนหนึ่งของทีมซึ่งมีอายุ 16 ปี
มีหน้าที่สอดส่องการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงก่อนที่กลุ่มติดอาวุธจะเข้าโจมตี ในเดือนเมษายน 2547
เด็กทั้ง 2 คนหลบซ่อนอยู่ในมาเลเซียหลังจากหนีออกนอกประเทศเมื่อประมาณหนึ่งปีก่อนเพราะกลัวถูกจับ เนื่องจาก
มีชาวบ้านจ�ำหน้าได้ในเหตุการณ์ยงิ โจมตีอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของเจ้าหน้าทีด่ แู ลความปลอดภัย
ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย45 แต่การโจมตีครั้งนั้นล้มเหลว
นอกจากนี้ งานวิจัยของชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมยังพบตัวอย่างของการใช้เด็กใน
การติดตามความเคลือ่ นไหวของเจ้าหน้าทีค่ วามมัน่ คง ซึง่ ดูเหมือนจะเป็นการปฏิบตั ติ ามปกติ สมาชิกขบวนการรายหนึง่
ซึง่ มีอายุ 16 ปีขณะทีใ่ ห้สมั ภาษณ์และเข้าร่วมการเคลือ่ นไหวใต้ดนิ ในปี พ.ศ. 2554 เล่าว่าได้รบั มอบหมายให้เฝ้าติดตาม
ความเคลื่อนไหวของทหารในหมู่บ้านของเธอเองซึ่งอยู่ในอ�ำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อบันทึกเส้นทางที่ทหารใช้
ลาดตระเวน รวมถึงตารางเวลาปฏิบัติการประจ�ำวัน นอกจากนี้ ยังช่วยดูต้นทางเวลาที่สมาชิกขบวนการจะกลับมาที่
หมูบ่ า้ นเพือ่ เยีย่ มครอบครัว ในอ�ำเภอบาเจาะซึง่ เป็นอีกอ�ำเภอหนึง่ ในนราธิวาส สมาชิกขบวนการเพศชาย 2 คนซึง่ มีอายุ
17 ปี ขณะทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ ท�ำหน้าทีส่ บื ข่าวและดูตน้ ทางหลังจากทีส่ าบานตนเข้าร่วมขบวนการ พวกเขามีหน้าทีร่ ายงาน
ความเคลื่อนไหวของทหารในหมู่บ้าน แต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารและยังไม่เคยเข้ารับการฝึก
ทางการทหาร46

42 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดสมาชิกขบวนการซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักสูตร
อบรมปลูกฝังความคิด, นราธิวาส, 6 พฤศจิกายน 2013 และ 8 เมษายน 2014.
43 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดผูน้ ำ� กลุม่ ทีม่ สี มาชิก 12 คน, นราธิวาส, 8 เมษายน
2014.
44 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดสมาชิกขบวนการทีอ่ ายุตำ�่ กว่าก�ำหนด, นราธิวาส,
5 ธันวาคม 2013.
45 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดสมาชิกขบวนการทีอ่ ายุตำ�่ กว่าก�ำหนด, นราธิวาส,
5 ธันวาคม 2013.
46 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์แบบปกปิดสมาชิกขบวนการทีอ่ ายุตำ�่ กว่าก�ำหนด, นราธิวาส,
3 ธันวาคม 2013.
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7. การสนองตอบต่อปัญหาการนำ�เข้าร่วมและการใช้เด็กของกลุ่มติดอาวุธ
จนถึงวันนี้ ยังไม่มีการเฝ้าสังเกตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพและแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมส�ำหรับการน�ำเด็กเข้าไป
ร่วมขบวนการและการใช้เด็กของกลุ่มติดอาวุธ รัฐบาลไทยปฏิเสธอย่างเป็นทางการว่าไม่ปรากฎว่ามีการใช้ทหารเด็ก
ในภาคใต้และมักจะมุ่งใช้ยุทธศาสตร์ที่เน้นความมั่นคงเป็นหลักในการจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยอาวุธ
ในภาคใต้ องค์การสหประชาชาติยังไม่ได้พัฒนากลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อจัดการปัญหานี้ ถึงแม้จะมีรายงานเรื่อง
การเกณฑ์ทหารเด็กและการฝ่าฝืนสิทธิเด็กอย่างร้ายแรงตามที่ระบุในรายงานของเลขาธิการสหประชาชาติเกี่ยวกับเด็ก
และความขัดแย้งกันด้วยอาวุธตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552
รัฐบาลไทยตอบโต้ความรุนแรงที่หวนคืนมาอีกครั้งด้วยการใช้ก�ำลังตอบโต้อย่างหนัก มีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงท�ำหน้าที่
รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็งประมาณ 72,000 นายที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้ ซึ่งในจ�ำนวนนี้รวมถึงเจ้าหน้าที่
ที่มาจากกองทัพบก นาวิกโยธิน ต�ำรวจ ทหารพราน และอส.47
กฎหมายพิเศษสามฉบับบังคับใช้ในพื้นที่ภาคใต้ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรบังคับใช้
ในอ�ำเภอสะบ้าย้อย นาทวี จะนะ และเทพา ในจังหวัดสงขลา และอ�ำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ซึ่งสถานการณ์
ไม่คอ่ ยรุนแรงนัก กฎอัยการศึกและพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน บังคับใช้ในอ�ำเภออืน่ ๆ ของ
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายทั้งสองฉบับพร้อมกันนี้ ผู้ถูกควบคุมตัวสามารถถูกคุมตัวไว้ได้
นานถึง 37 วันโดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหา ซึ่งมีเด็กที่ถูกควบคุมตัวด้วย มีรายงานอย่างต่อเนื่องว่ามีการทรมานเกิดขึ้น
ระหว่างการควบคุมตัวภายใต้การใช้กฎหมายนี้48 ถึงแม้จะมีแรงกดดันจากเอ็นจีโอทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
และองค์การระหว่างรัฐ เช่น องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC)49 ให้รัฐบาล
ไทยยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกและ/หรือพรก. ฉุกเฉินฯ แต่ก็กฎหมายดังกล่าวก็ยังคงบังคับใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ภาคใต้50 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 กองทัพได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศ โดยอาจเหตุผลว่าจ�ำเป็นต้อง
จัดการกับปัญหาความขัดแย้งระดับชาติทรี่ นุ แงขึน้ ระหว่างอดีตนายกรัฐมนตรียงิ่ ลักษณ์ ชินวัตร และผูต้ อ่ ต้าน หลังจากนัน้
อีกสองวัน ทหารก็ได้ก่อการรัฐประหาร51

47 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์นายทหารอาวุโส กอ.รมน. ภาคสี่, 11 มิถุนายน 2014
48 มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไรที่ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องสงสัยและผู้ต้องหาคดีความ
มั่นคง กล่าวว่าได้รับการร้องเรียน 368 เรื่องว่ามีการทรมานในระหว่างปี 2008 และปี 2013 การร้องเรียนเรื่องนี้มีแนวโน้มลดลง
ในช่วง 5 ปี แต่เพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2013 ซึ่งมีการร้องเรียน 58 เรื่อง ในขณะที่ปีก่อนหน้ามีเพียง 38 เรื่อง ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์
เนชั่นแนลได้รับข้อมูลจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
49 องค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) แสดงความผิดหวังที่มีการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในภาคใต้ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ในมติเกีย่ วกับชุมชนมุสลิมและชนกลุม่ น้อยทีเ่ ป็นมุสลิมในรัฐทีไ่ ม่สมาชิกของโอไอซี ซึง่ มีการรับรองมติไปในการประชุมรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการต่างประเทศครั้งที่ 39 ที่ประเทศจิบูตี ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2012 องค์กรเอ็นจีโอไทย เช่น มูลนิธิ
ผสานวัฒนธรรมและมูลนิธศิ นู ย์ทนายความมุสลิมได้เรียกร้องให้ยกเลิกกฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทีบ่ งั คับใช้ในจังหวัดชายแดนใต้
50 การขยายเวลาบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีทุก 3 เดือน ในเดือนมิถุนายน 2014
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้อนุมัติให้ขยายเวลาบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯในสามจังหวัดชายแดนใต้ไปอีก 3 เดือน ยกเว้น
อ�ำเภอแม่ลาน ซึ่งนับเป็นการขยายเวลาครั้งที่ 36 นับตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา “ต่อ พรก.3 เดือนคุมพื้นที่ 3 จว.ใต้”, ข่าวสด,
19 มิถุนายน 2557 .
51 Bangkok Post, “Army wrests control of crisis”, 21 May 2014.
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ในปี พ.ศ. 2556 รัฐบาลในขณะนัน้ ได้เริม่ การพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการกับกลุม่ BRN โดยมีมาเลเซียเป็นผูอ้ ำ� นวย
ความสะดวก52 อย่างไรก็ตาม การเจรจาสันติภาพได้หยุดชะงักลงหลังการยุบสภาในเดือนธันวาคม 2556 ท่ามกลางวิกฤติ
ทางการเมืองทีเ่ พิม่ ความร้อนแรงขึน้ ในประเทศไทย โอกาสทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งในภาคใต้ดว้ ยการเจรจาสันติภาพ
53
ดูไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ภายใต้การปกครองที่น�ำโดยทหาร
ในสถานการณ์ด้านการทหารและการเมืองเช่นนี้ ปัจจุบันไม่มีกลไกใดๆ ที่จะตรวจสอบและป้องกันไม่ให้กลุ่มติดอาวุธ
น�ำเด็กเข้าร่วมในในการปฏิบัติการ รวมถึงการช่วยเหลือเด็กในการฟื้นฟูเยียวยาและการกลับเข้าสู่สังคม การที่รัฐบาล
ไม่มียุทธศาสตร์ในการคุ้มครองหรือช่วยเหลือเด็กที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธ เด็กจึงยังคงจะอยู่ในความเสี่ยงที่จะ
ถูกละเมิดและกระท�ำรุนแรง อันที่จริงแล้ว เด็กที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธนั้น บางครั้งก็ถูกทางการควบคุมตัว
ภายใต้กฎหมายพิเศษซึ่งบังคับใช้ในภาคใต้ หรือให้เข้าร่วมโครงการปรับทัศนคติ54ของกองทัพ
ในขณะที่องค์การสหประชาชาติมีบทบาทอยู่บ้างในภาคใต้ แต่ก็ไม่ได้จัดตั้งกลไกที่ครอบคลุมเพื่อเฝ้าระวังการละเมิด
ต่อเด็กในบริบทของความขัดแย้งด้วยอาวุธที่ก�ำลังเกิดขึ้น เลขาธิการสหประชาชาติได้ระบุถึงความจ�ำเป็นที่จะต้อง
มีการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและรายงานเกีย่ วกับความรุนแรงต่อเด็กมาอย่างต่อเนือ่ งในรายงานประจ�ำปีเกีย่ วกับเด็ก
และความขัดแย้งกันด้วยอาวุธที่เสนอต่อคณะมนตรีความมั่นคง อย่างไรก็ตาม จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความก้าวหน้าส�ำหรับ
ประเด็นที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบ55
ถึงแม้จะมีขอ้ ก�ำจัดด้านความปลอดภัย องค์กรเอ็นจีโอทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติกม็ บี ทบาททีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อการตรวจสอบการกระท�ำรุนแรงต่อเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมตัวเด็กภายใต้กฎหมาย
เกีย่ วกับความมัน่ คง56 องค์กรเอ็นจีโอระดับชาติได้ทำ� วิจยั และการรณรงค์ในประเด็นเกีย่ วกับการน�ำเด็กเข้าไปท�ำงานกับ
กลุม่ อาสาสมัครรักษาหมูบ่ า้ นในภาคใต้57 อย่างไรก็ตาม องค์กรสิทธิมนุษยชนและองค์กรเอ็นจีโออืน่ ๆ ทีท่ ำ� งานเกีย่ วกับ
สถานการณ์ในภาคใต้หรือที่ท�ำงานในภาคใต้ รวมถึงองค์กรในท้องถิ่นต่างๆ ที่มีส่วนในการเฝ้าดูแลในเรื่องสิทธิเด็กใน
ภาคใต้ ยังคงต้องการการสนับสนุนเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการเฝ้าระวัง รายงาน สร้างความตระหนักรูแ้ ละการรณรงค์
ในเรื่องสิทธิเด็ก
52 ส�ำหรับการวิเคราะห์การพูดคุยสันติภาพในภาคใต้ของไทย โปรดดู Duncan McCargo, Southern Thailand: From Conflict
to Negotiations?, Lowy Institute for International Policy, April 2014 [ดันแคน แมคคาร์โก ภาคใต้ของประเทศไทย: จาก
ความขัดแย้งสู่การเจรจา?, สถาบันโลวีเพื่อนโยบายระหว่างประเทศ, เมษายน 2014].
53 ถึงแม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะตกลงให้มีการพูดคุยสันติภาพโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวกต่อไป แต่ระบุว่าไม่ให้มี
การอภิปรายเกีย่ วกับเรือ่ งการปกครองตนเองโดยให้เหตุผลว่าประเทศไทยเป็นรัฐเดีย่ ว “ทีแ่ บ่งแยกมิได้” “วินธัยแจงปมพูดคุยสันติภาพ
ยันรัฐไทยหนึ่งเดียวไม่มีปกครองพิเศษ,” ส�ำนักข่าวอิศรา, 24 มิถุนายน 2557.
54 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์ตอเฮ การิม อายุ 17 ปี และผูป้ กครอง, ปัตตานี, 1 พฤศจิกายน
2013 ตอเฮต้องท�ำตามค�ำสั่งศาลซึ่งก�ำหนดให้เขาเข้าร่วมโครงการอบรมประชาร่วมใจท�ำความดีเพื่อแผ่นดินในเดือนพฤศจิกายน
2013 เป็นเวลา 20 วัน
55 คณะมนตรี ค วามมั่น คงแห่งสหประชาชาติ, รายงานที่ เ ลขาธิ ก ารเสนอต่ อ คณะมนตรี ค วามมั่ น คง, สหประชาชาติ เอกสาร,
A/68/878–S/2014/339, ย่อหน้า 2014, 15 พฤษภาคม 2014.
56 ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชัน่ แนลและมูลนิธผิ สานวัฒนธรรม, สัมภาษณ์พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ, ผูอ้ ำ� นวยการ, มูลนิธผิ สานวัฒนธรรม,
กรุงเทพฯ, 17 กรกฎาคม, 2014.
57 Coalition to Stop the Use of Child Soldiers and Justice for Peace Foundation, Priority to Protect: Preventing
children’s association with village defence militias in southern Thailand , March 2011 [องค์กรพันธมิตรเพื่อยุติ
การใช้ทหารเด็กและมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, การคุ้มครองเด็กต้องมาก่อน: ป้องกันไม่ให้เด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มพลเรือนติด
อาวุธภาคใต้ของประเทศไทย, มีนาคม 2011].
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องค์กรเอ็นจีโอระหว่างประเทศได้พยายามท�ำงานร่วมกับกลุ่มติดอาวุธในภาคใต้เพื่อรณรงค์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
พวกเขา ผลลัพธ์ทเี่ ป็นรูปธรรมอันหนึง่ คือประกาศของขบวนการพูโลในเดือนตุลาคม 2555 เกีย่ วกับกฎการปะทะ (Rules
of Engagement: ROE) 15 ประเด็น ซึ่งรวมถึงการงดเว้นการโจมตีพลเรือน การตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กต้องได้รับ
ความช่วยเหลือและการดูแลเอาใจใส่ตามทีต่ อ้ งการ และการป้องกันไม่ให้กองก�ำลังของตนฝ่าฝืนกฎหมายเกีย่ วกับความ
ขัดแย้งกันด้วยอาวุธ กฎการปะทะเหล่านี้เป็นไปตามหลักการกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International
Humanitarian Law) และกฎหมายอิสลาม58 แต่บทบาททางการทหารของกลุม่ พูโลนัน้ มีคอ่ นข้างน้อยเมือ่ เทียบกับกลุม่
BRN ดังนั้น หากมีการเจรจากับผู้น�ำกลุ่ม BRN เกี่ยวกับบรรทัดฐานที่น�ำไปปฏิบัติได้ โดยเฉพาะการห้ามไม่ให้น�ำเด็ก
เข้าเป็นสมาชิกและใช้งาน อาจมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่ม BRN

8. ข้อผูกพันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
กลุม่ ติดอาวุธมีขอ้ ผูกพันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศทีต่ อ้ งละเว้นและป้องกันมิให้มกี ารเกณฑ์หรือใช้เด็กในการต่อสู้
ด้วยอาวุธ เป็นทีย่ อมรับกันทัว่ ไปว่ากลุม่ ติดอาวุธทีไ่ ม่ใช่รฐั ต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึง่ ใช้บงั คับ
กับสถานการณ์ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธที่ไม่ใช่ระดับระหว่างประเทศ แต่รัฐบาลไทยปฏิเสธว่าสถานการณ์ในภาคใต้
ไม่ใช่ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ59 แต่จากความรุนแรงของสถานการณ์ในปัจจุบนั และการปรากฎของกลุม่ ติดอาวุธทีเ่ ป็น
องค์กร เช่น กลุ่ม BRN ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลและมูลนิธิผสานวัฒนธรรมเชื่อว่าสถานการณ์ในภาคใต้ของ
ไทยนั้นถือเป็นความขัดแย้งกันด้วยอาวุธที่ไม่ใช่ระดับระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ กลุ่มติดอาวุธที่ปฎิบัติการอยู่ในภาคใต้
ของไทยจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งบังคับใช้กับความขัดแย้ง
กันด้วยอาวุธที่ไม่ใช่ระดับระหว่างประเทศ รวมถึงการห้ามเกณฑ์และ/หรือใช้เด็กในการต่อสู้กันด้วยอาวุธ60
ประเทศไทยเป็นภาคีของพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรือ่ งความเกีย่ วพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วย
อาวุธซึ่งร่างขึ้นด้วยมุมมองที่ต้องการให้การคุ้มครองมากขึ้นเพื่อมิให้เด็กต้องถูกเกณฑ์และน�ำไปใช้ในการต่อสู้กันด้วย
อาวุธ ตามมาตรฐานทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้ ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มาตรฐาน
ในพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรือ่ งความเกีย่ วพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ มาตรา 4(1) ห้าม
มิให้กลุม่ ติดอาวุธเกณฑ์หรือใช้บคุ คลทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 18 ปีในการต่อสูด้ ว้ ยอาวุธ ไม่วา่ ในกรณีใดๆ เลขาธิการสหประชาชาติ
ได้น�ำมาตรฐานในมาตรา 4(1) ไปใช้ในการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศส�ำหรับกลุ่มติดอาวุธที่
เคลือ่ นไหวในรัฐซึง่ เป็นภาคีของพิธสี ารเลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรือ่ งความเกีย่ วพันของเด็กในความขัดแย้ง
61
กันด้วยอาวุธ
58 ดู “รายการกฎหลักในการปะทะของขบวนการพูโล” ที่ http://theirwords.org/media/transfer/doc/th_pulo_01-ea2ba13
b6dc3c5a3b5d202f280ee6e1b.pdf
59 ดู Committee on the Rights of the Child 59th session, Reply to list of issues concerning additional and updated
information related to the consideration of the initial report of Thailand, UN. Doc CRC/C/OPAC/THA/1, 20
January 2012 [การประชุมคณะกรรมการสิทธิเด็กครั้งที่ 59, ค�ำตอบของรายการปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อมูลที่ปรับปรุง
แล้วในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิจารณารายงานเบือ้ งต้นของประเทศไทย, สหประชาชาติ เอกสาร CRC/C/OPAC/THA/1, 20 มกราคม
2012].
60 International Committee of the Red Cross (ICRC), Study on Customary International Humanitarian Law.
[คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ , การศึกษากฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ] ดูกฎได้ในฐาน
ข้อมูลกฎหมายจารีตประเพณีของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ http://www.icrc.
org/customary-ihl/eng/docs/home [เข้าดูเมื่อเดือนสิงหาคม 2014]
61 เกณฑ์ของเลขาธิการสหประชาชาติในการระบุชอื่ กลุม่ ติดอาวุธทีเ่ กณฑ์หรือใช้เด็กซึง่ เป็นการฝ่าฝืนพันธสัญญาระหว่างประเทศทีม่ ผี ล
บังคับใช้กบั กลุม่ เหล่านัน้ ด้วย มีดงั นี้ “จรรยาบรรณของกลุม่ ติดอาวุธทีไ่ ม่ใช่รฐั ถูกประเมินตามมาตรฐานสากลขัน้ ต�ำ่ ทีย่ อมรับกันอย่าง

17

ชายด์ โซวเจอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Child Soldiers International) และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation)
ภาคใต้ของประเทศไทย: การน�ำเข้าร่วมและการใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธ
กันยายน 2014

ข้อเท็จจริงที่ว่ากลุ่มติดอาวุธเกณฑ์และใช้ผู้ที่อายุต�่ำกว่าก�ำหนดไม่ได้ท�ำให้รัฐบาลได้รับข้อยกเว้นจากข้อผูกพันภายใต้
กฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็กเรือ่ งความเกีย่ วพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธระบุวา่ ประเทศภาคีจะต้องใช้มาตรการทัง้ หมดทีเ่ ป็นไปได้ใน
การป้องกันไม่ให้กลุ่มติดอาวุธเกณฑ์และใช้เด็กที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี รวมถึงต้องก�ำหนดให้การกระท�ำดังกล่าวเป็น
อาชญากรรมด้วย (มาตรา 4, วรรค 2) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องความเกี่ยวพันของเด็กใน
ความขัดแย้งกันด้วยอาวุธยังมีผลให้ประเทศไทยต้อง “ใช้มาตรการทัง้ หมดทีเ่ ป็นไปได้เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบุคคลในเขตอ�ำนาจ
ศาลของตนซึ่งถูกเกณฑ์หรือใช้ในการก่อความไม่สงบซึ่งขัดต่อพิธีสารนี้ จะได้รับการปลดประจ�ำการหรือให้ออกจาก
หน้าที”่ และหากจ�ำเป็น จะต้องให้ “ความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมในการฟืน้ ฟูรา่ งกายและจิตใจรวมถึงการกลับคืนสูส่ งั คม
ด้วย” (มาตรา 6.3)
อย่างไรก็ตาม ตามที่ระบุโดยคณะกรรมการสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of the Child) ในปี พ.ศ. 2555
ประเทศไทยยังไม่ก�ำหนดอย่างชัดแจ้งให้การเกณฑ์หรือใช้เด็กในการต่อสู้ด้วยอาวุธเป็นอาชญากรรม และยังไม่ได้
พัฒนาโครงการทีอ่ อกแบบเป็นพิเศษเพือ่ เฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้มกี ารเกณฑ์ทหารเด็ก และยังไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมในการฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม62 อันที่จริงแล้ว ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนนี้แล้วว่า รัฐบาลไทยยังไม่ยอมรับ
ความจริงที่ว่ามีการเกณฑ์และใช้เด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีโดยกลุ่มติดอาวุธจริง

กว้างขวางว่าเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปี ไม่ควรถูกเกณฑ์ทหารหรือสมัครเป็นทหารในกองก�ำลังของรัฐหรือกลุม่ ติดอาวุธ หรือถูกใช้ให้มสี ว่ น
ในการต่อสูด้ ว้ ยอาวุธทัง้ ในความขัดแย้งระหว่างประเทศและในประเทศ มาตรฐานดังกล่าวระบุอยูใ่ นอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธสี าร
เพิม่ เติมฉบับที่ 2 ของอนุสญ
ั ญาเจนีวา ธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศและธรรมนูญว่าด้วยศาลพิเศษส�ำหรับเซียร์
ราลีโอน ในรัฐที่ให้สัตยาบันต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
กลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐจะต้องยึดถือมาตรฐานที่สูงกว่าดังกล่าว โดยจะต้องไม่ให้มีการเกณฑ์และใช้เด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี และจะน�ำ
สัญญาในข้อตกลงสันติภาพหรือที่ตกลงกับตัวแทนพิเศษของข้าพเจ้ามาพิจารณาร่วมด้วย” (ตัวเอนเพิ่มโดยผู้เขียน) Report of the
Secretary-General on children and armed conflict, UN Doc. S/2002/1299, 26 November 2002, paragraph 31
[รายงานของเลขาธิการเกี่ยวกับเด็กและความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ, เอกสารองค์การสหประชาชาติ S/2002/1299, 26 พฤศจิกายน
2002, ย่อหน้า 31] ในรายงานปี 2010 เลขาธิการสหประชาชาติยืนยันว่าพื้นฐานในการระบุชื่อหรือตัดชื่อกลุ่มที่เกณฑ์หรือใช้เด็กยัง
คงเหมือนเดิม กล่าวคือ “สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในอดีตและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศที่บังคับใช้” ดู UN Security
Council, Report of the Secretary-General on children and armed conflict, UN Doc. A/64/742-S/2010/181, 13 April
2010, paragraph 177 [คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ, รายงานของเลขาธิการเกีย่ วกับเด็กและความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ,
เอกสารองค์การสหประชาชาติ A/64/742-S/2010/181, 13 เมษายน 2010, ย่อหน้า 177] และที่คล้ายคลึงกันใน UN Security
Council, Report of the Secretary-General on children and armed conflict, UN Doc. A/66/782-S/2012/261, 26 April
2012, paragraph 231 [คณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ, รายงานของเลขาธิการเกีย่ วกับเด็กและความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ,
เอกสารองค์การสหประชาชาติ A/66/782-S/2012/261, 26 เมษายน 2012, ย่อหน้า 231].
62 Committee on the Rights of the Child 59th session, Concluding observations of the Committee on the Rights of
the Child on Thailand’s initial report on OPAC, UN doc. CRC/C/OPAC/THA/CO/1, 21 February 2012 [การประชุม
คณะกรรมการสิทธิเด็กครั้งที่ 59 ข้อสังเกตเชิงสรุปของคณะกรรมการสิทธิเด็กเกี่ยวกับรายงานเบื้องต้นของประเทศไทยด้านพิธีสาร
เลือกรับของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรือ่ งความเกีย่ วพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ, เอกสารองค์การสหประชาชาติ. CRC/C/
OPAC/THA/CO/1, 21 กุมภาพันธ์ 2012] และโปรดดู Security Council, Report of the UN Secretary-General on children
and armed conflict, UN doc. A/68/878 – S/2014/339, 15 May 2014 [คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ, รายงาน
ของเลขาธิการเกีย่ วกับเด็กและความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ, เอกสารองค์การสหประชาชาติ. A/68/878 – S/2014/339, 15 พฤษภาคม
2014].
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9. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
กลุม่ ติดอาวุธในภาคใต้ของไทยได้นำ� เอาเด็กเข้าไปร่วมปฏิบตั กิ ารในขบวนการมาอย่างน้อย 10 ปีแล้ว ภายใต้สภาวการณ์
ทีไ่ ม่มกี ารตรวจสอบอย่างรอบด้านในเรือ่ งการละเมิดสิทธิเด็กอย่างร้ายแรงในภาคใต้ จึงไม่มกี ารก�ำหนดนโยบายทีเ่ ฉพาะ
เจาะจงในการจัดการปัญหาดังกล่าว
ควรจะมีการวิจัยต่อไปเพื่อประเมินถึงขอบเขตและลักษณะที่แน่ชัดของความเกี่ยวพันของเด็กในกลุ่มติดอาวุธ และจาก
ข้อมูลพื้นฐานนั้น ควรมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่สัมพันธ์กันเพื่อคุ้มครองเด็กมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวดัง
กล่าว ในการน�ำยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปใช้ จ�ำเป็นต้องมีการปรึกษาและแสวงหาความร่วมมืออย่างกว้างขวางกับผู้น�ำใน
ท้องถิน่ และชุมชน เพือ่ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ทมี่ ปี ระสิทธิผลในการคุม้ ครองเด็กจากการเข้าร่วมขบวนการติดอาวุธ และเพือ่
สร้างความมั่นใจว่าโครงการการฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคมจะประสบผลส�ำเร็จ
ในขณะทีก่ ระบวนการพูดคุยสันติภาพกับกลุม่ BRN หยุดชะงักลงในขณะนี้ การพูดคุยกับกลุม่ ติดอาวุธเกีย่ วกับการเกณฑ์
ผู้ที่อายุต�่ำกว่าก�ำหนดเพื่อเข้าร่วมเคลื่อนไหวเป็นกุญแจส�ำคัญที่จะหยุดการปฏิบัติดังกล่าว การริเริ่มเรื่องสันติภาพใดๆ
ก็ตามที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะต้องพูดคุยและมีข้อตกลงเกี่ยวกับการเกณฑ์ผู้ที่อายุต�่ำกว่าก�ำหนดรวมอยู่ด้วย

ข้อเสนอแนะต่อกลุ่มติดอาวุธ
• ยุติการเกณฑ์และการใช้เด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีทันที และปล่อยเด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปี ที่อยู่ในกองก�ำลังทั้งหมด
โดยไม่ต้องกลัวการตอบโต้ต่อเด็กและครอบครัว
• ยุติการก�ำหนดเด็กเป็นเป้าหมายในการปลูกฝังความคิดและการฝึกในโรงเรียนหรือสถานที่อื่นๆ
• ตกลงโดยเปิดเผยทีจ่ ะท�ำตามมาตรฐานสากลในการงดเว้นและป้องกันการเกณฑ์และการใช้เด็กในการปฏิบตั กิ าร
• ออกค�ำสั่งและบังคับใช้ค�ำสั่งกับสมาชิกในขบวนการทั้งหมดไม่ให้เกณฑ์และใช้เด็กในการปฏิบัติการ
• เผยแพร่ค�ำสั่งในวงกว้างไปยังสมาชิกในกลุ่มติดอาวุธและชุมชนในพื้นที่ที่กลุ่มติดอาวุธปฏิบัติการ
• ท�ำให้มั่นใจว่าเด็กจะไม่มีส่วนในปฏิบัติการทางทหาร
• ปลดผู้ที่มีอ�ำนาจสั่งการออกจากต�ำแหน่งหากสงสัยว่ามีการเกณฑ์หรือใช้เด็ก
• ยินยอมให้สหประชาติและองค์กรอิสระด้านมนุษยธรรมเข้าร่วมตรวจสอบ พิสูจน์ ปล่อยตัวและน�ำเด็กจาก
กองกองก�ำลังเพื่อกลับคืนสู่ชุมชน
• ขอความช่วยเหลือเพื่อช่วยให้กระบวนการที่น�ำมาบังคับใช้ในช่วงต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการเกณฑ์และใช้เด็กอีก
• ปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ รวมถึงยุติการโจมตีพลเรือน โรงเรียน การโจมตีโดยไม่เลือก
เป้าหมาย หรือการโจมตีที่ไม่สมควรแก่เหตุทั้งหมด

ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย
• ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รคุ ้ ม ครองเด็ ก และสิ ท ธิ เ ด็ ก ระดั บ ประเทศและสากล ก่ อ ตั้ ง ระบบเฝ้ า ระวั ง และรายงาน
การเกณฑ์และการใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงผลกระทบของความขัดแย้งในภาคใต้ของไทยต่อเด็ก
โดยเฉพาะในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการศึกษา
• ในด้านการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด เพื่อบรรเทาผลกระทบของความขัดแยังที่เกิดขึ้นกับเด็ก และป้องกันการเกณฑ์และการใช้เด็กโดย
กลุ่มติดอาวุธ
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• ก�ำหนดอย่างชัดเจนให้การเกณฑ์และใช้เด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีในกองก�ำลังติดอาวุธของรัฐและที่ไม่ใช่รัฐเป็น
อาชญากรรม
• สร้างความมัน่ ใจว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีเ่ ป็นพลเรือนและทหารในภาคใต้ของไทยจะได้รบั การฝึกอบรมเกีย่ วกับสิทธิเด็ก
รวมถึงบทบัญญัติว่าด้วยพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้ง
กันด้วยอาวุธ และท�ำให้พวกเขาตระหนักถึงบทบาทในการป้องกันและการจัดการปัญหาการเกณฑ์เด็กที่อายุ
ต�่ำกว่าก�ำหนด
• ร่วมมือกับองค์กรสิทธิเด็กและองค์กรคุ้มครองเด็กทั้งในระดับชาติและระดับสากลในการเผยแพร่และยกระดับ
การตระหนักถึงสิทธิเด็กให้แก่คนในชุมชนในภาคใต้ของไทย และสนับสนุนการท�ำงานขององค์กรเหล่านี้
• สร้างความมัน่ ใจว่าจะไม่มเี ด็กถูกควบคุมตัวตามอ�ำเภอใจหรือถูกด�ำเนินคดีจากการทีถ่ กู กลุม่ ติดอาวุธเกณฑ์ไปหรือ
น�ำไปใช้
• แก้ไขกฎอัยการศึกและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ให้ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่สามารถควบคุมตัวเด็กอายุตำ�่ กว่า 18 ปีได้ภายใต้
กฎหมายนี้ เด็กที่สงสัยว่าก่ออาชญากรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคง ควรจะถูกด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
• สร้างความมัน่ ใจว่าการควบคุมตัวผูท้ อี่ ายุตำ�่ กว่า 18 ปี จะเป็นมาตรการสุดท้าย ต้องแยกการควบคุมตัวจากผูใ้ หญ่
ต้องไม่ถูกทรมานหรือถูกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆ ที่ไร้มนุษยธรรม ต้องมีข้อก�ำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการอนุญาต
ให้ครอบครัวและญาติเข้าเยี่ยม และต้องได้รับอนุญาตให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมาย นักจิตวิทยา และฝ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยระหว่างการซักถามและสอบสวน
• เจรจากับกลุ่ม BRN และตัวแทนของขบวนการปลดปล่อยมลายูปาตานี เกี่ยวกับมาตรการเพื่อเพิ่มการคุ้มครอง
เด็กและยุติการเกณฑ์และใช้ผู้ที่อายุต�่ำกว่า 18 ปีในการต่อสู้ด้วยอาวุธ หากมีการพูดคุยสันติภาพอีกครั้ง
• สนับสนุนการท�ำงานขององค์การสหประชาชาติและองค์กรอิสระด้านมนุษยธรรม โดยยินยอมให้เข้าไปตรวจเยีย่ ม
พืน้ ทีภ่ าคใต้เพือ่ วัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังและรายงานการเกณฑ์และใช้เด็ก การระบุ การปล่อยตัว และการน�ำ
เด็กกลับคืนสู่สังคม

ข้อเสนอแนะต่อทีมงานองค์การสหประชาชาติประจำ�ประเทศไทย
• พัฒนายุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกณฑ์ผู้ที่อายุต�่ำกว่าก�ำหนดเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่ม
ติดอาวุธ รวมถึงความรุนแรงต่อเด็กด้านอื่นๆ ในภาคใต้ของไทย
• เจรจาเชิงรุกกับรัฐบาลไทยในการให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและเยียวยา
การเกณฑ์และการใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธ
• เจรจาเชิงรุกกับกลุ่มติดอาวุธเพื่อหาวิธีในการส�ำรวจเพื่อยืนยันและปล่อยตัวเด็กที่อยู่ในกองก�ำลัง
• สนับสนุนองค์กรนอกภาครัฐในระดับชาติและภาคประชาสังคมในการคุ้มครองและยกระดับการตระหนักถึง
สิทธิเด็กในภาคใต้ของไทย รวมถึงการคุ้มครองเด็กจากการเกณฑ์และการใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธ

ข้อเสนอแนะต่อประชาคมนานาชาติ
• สนับสนุนให้รัฐบาลไทยปฏิบัติตามพันธสัญญาภายใต้อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสาร
เลือกรับเรื่องความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ
• ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการของรัฐบาลไทยเพือ่ ยุตกิ ารเกณฑ์และใช้เด็กในกลุม่ ติดอาวุธ และสนับสนุนโครงการ
การฟื้นฟูและการกลับคืนสู่สังคม
• สนับสนุนกลุ่มเอ็นจีโอที่ท�ำงานเรื่องการคุ้มครองเด็ก สิทธิเด็ก และการยุติการใช้เด็กอายุต�่ำกว่า 18 ปีโดยกลุ่ม
ติดอาวุธ
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