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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 เด็กท่ีอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรงมากว่า 13 ปี จากกรณีศึกษาในต่างประเทศพบว่าเด็กท่ีอยู่ในภาวะ
สงครามมาอย่างยาวนานเด็กจะมีภาวะซึมเศร้าซ่ึงในจงัหวดัชายแดนใต้ก็ไม่แตกต่างไปจากท่ีอ่ืนมากนัก ดงันั้น
การศึกษาขอ้มูลร่วมจากหลายองคก์รท่ีท างานดา้นเด็ก ผา่นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปกป้องคุม้ครองเด็กในการใชข้อ้มูลเพื่อไปก าหนดนโยบาย การศึกษาและการจดัท ารายงานคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ 1.เพื่อสร้างการตะหนกัรู้ใหก้บัสังคมและน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการปกป้องและคุม้ครองสิทธิเด็ก
ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตร่้วมกนัทั้งในระดบัพื้นท่ีส่วนกลางและระหวา่งประเทศ 2. เพื่อ เสนอแนะแนวทางการ
ป้องกนัการละเมิดสิทธิต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและป้องกนัการกระท าซ ้ าของการละเมิดสิทธิเด็ก โดยการเก็บขอ้มูลทั้ง
เชิงปริมาณ และ การวิจยัเชิงคุณภาพ  เพื่อท าให้การศึกษาคลอบคลุมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษาสถานการณ์เด็กใน
พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ   ขอ้มูลจะไดม้าจากต ารา เอกสาร บทความ 
Website น ามารวบรวมและวิเคราะห์ สังเคราะห์  และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบตวัต่อตวั
เพื่อศึกษานโยบาย แนวทาง สภาพปัญหาในการปกป้องคุ้มครองเด็ก   โดยเตรียมค าถามก่ึงโครงสร้าง (Semi-
structured Interview) การศึกษาในคร้ังน้ีคาดหวงัวา่  1 ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการปกป้องคุม้ครองเด็กจากสถานการณ์
ความไม่สงบไดมี้ขอ้มูลในการวเิคราะห์ และออกแบบการด าเนินการปกป้องคุม้ครองเด็ก 2 เกิดการตระหนกัในสังคม
ถึงผลกระทบจากความรุนแรงต่อเด็กท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัชายแดนใต ้และน าไปสู่การสร้างสังคมท่ีเอ้ือต่อการปกป้อง
คุม้ครองเด็กโดยความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้ม และ 3 เด็กไดรั้บการปกป้องคุม้ครองให้
ปลอดภยัจากความรุนแรง  
 ผลการศึกษาพบวา่ ในจงัหวดัชายแดนใตมี้การเกณฑ์เด็กเป็นทหารและการใชป้ระโยชน์จากเด็ก จากรายงาน
ของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติได้รายงานถึงสถานการณ์เด็กในพื้นท่ีขดัแยง้ดว้ยอาวุธโดยกล่าวถึง
สถานการณ์ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนใตข้องประเทศไทยดว้ยวา่ถึงแมไ้ม่มีการรายงานถึงกรณีการเกณฑ์เด็กเป็น
ทหารแต่ก็มีรายงานโดยรัฐบาลว่ามีการฝึกการใช้อาวุธให้กบัเด็กอายุ 13 ปี ท่ีจงัหวดั นราธิวาสในช่วงต้นเดือน
มกราคม พ.ศ. 2559   นอกจากรายงานของสหประชาชาติแลว้ กลุ่มดว้ยใจไดด้ าเนินการบนัทึกกรณีท่ีเด็กถูกกล่าวหา
และมีการควบคุมตวัเด็ก จ านวน 4 เหตุการณ์ และมีการใช้ประโยชน์จากเด็กดงักรณีการใช้ภาพเด็กเพื่อการรณรงค์
และกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานความมัน่คง   ในปี 2559 ยงัมีการบงัคบัใชก้ฎหมายพิเศษ กบัเด็กทั้งการควบคุม
ตวั ซักถาม และการตรวจดีเอ็นเอเด็ก จากสถิติตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2559 ในภาพรวมพบว่าจ านวนเด็กท่ีเสียชีวิตและ
ไดรั้บบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ ส าหรับกรณีท่ีเด็กเสียชีวิตมีแนวโนม้ท่ีคงท่ี
และมีทีท่าลดลงอยา่งต่อเน่ืองโดยเด็กเสียชีวิตจากการถูกยิงจ านวน 3 คน  และเสียชีวิตจากการโดนระเบิดจ านวน 2 
คน ทั้งน้ีมีกรณีท่ีเด็กเสียชีวิตจากการกระท าของเจา้หน้าท่ี จ  านวน 1 คน ท่ีจงัหวดันราธิวาส  ตั้งแต่ปี 2547ถึง2559  



2 

 
สรุปสถิติการวางเพลิงเผาโรงเรียนในพื้นท่ี ทั้งหมด 326 โรงเรียน เป็นคดีความมัน่คง จ านวน314โรงเรียน แยกเป็น
จงัหวดัยะลา 81 โรงเรียน จงัหวดัปัตตานี จ านวน134โรงเรียน จงัหวดันราธิวาส 83 โรงเรียนและจงัหวดัสงขลา 17
โรงเรียน ท่ีเหลือ เป็นคดีอาชญากรรมทัว่ไป 11 โรงเรียน เหตุร้ายท่ีเกิดกบับุคลากรทางการศึกษาในปี 2559 น้ีจาก
รายงานศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้มีเหตุท าใหบุ้คลากรทางการศึกษาเสียชีวิตจ านวน 3 ราย และไดรั้บบาดเจ็บ 6 
ราย           ทั้งน้ีจากรายงานของประธานสมาพนัธ์ครู 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีครูท่ีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่
สงบ รวมแลว้ 184 ราย และไดรั้บบาดเจ็บอีกจ านวน 127 ราย นอกจากน้ียงัมีการข่มขู่ครูและโรงเรียนดว้ยเช่นกนั ซ่ึง
ในปีน้ีมีความน่ากงัวลใจท่ีมีการใชโ้รงพยาบาลเป็นสถานท่ีส าหรับโจมตีเจา้หนา้ท่ี  
ส าหรับการถอดบทเรียนการท างานองคก์รดา้นเด็กในจงัหวดัชายแดนใต ้สามารถน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ให้กบั
เครือข่ายองคก์รท่ีท างานเพื่อการปกป้องคุม้ครองเด็กดงัน้ี   
1. ขยายกลุ่มเป้าหมายในการท างานทั้งในแนวราบคือกลุ่มเด็กและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัเด็ก และก าหนดประเด็นใน
การท างานดา้นเด็กให้ชดัเจนยิ่งข้ึนและด าเนินการส่งต่อผลการท างานไปยงัผูท่ี้มีบทบาทในระดบันโยบายเพื่อการ
ปกป้องคุม้ครองเด็กในระดบัโครงสร้างโดยการมีส่วนร่วมจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
2. การท างานร่วมระหวา่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยอาศยัการเช่ือมความสัมพนัธ์กบัองคก์รท่ีสามารถ
เขา้ถึงหน่วยงานรัฐเพื่อการผลกัดนัการแกปั้ญหาในทุกระดบั 
3. การวางแผนการจดัหาแหล่งทุนในการท างานเพื่อการปกป้องคุม้ครองเด็กให้มีความต่อเน่ืองและหลาย
ช่องทางเพื่อการท างานในระยะยาวซ่ึงจะส่งผลดีต่อความต่อเน่ืองและการวดัผลส าเร็จท่ีประเมินจากการเปล่ียนแปลง
เชิงบวกของเด็ก 
4. พฒันาศกัยภาพบุคลากรในองคก์ร   กลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมการท างานให้เขา้ถึงการท างานในระดบัชาติ
และระหวา่งประเทศ 
5. ควรมีการท างานกบักลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเน่ืองและมีกลไกในการติดตามผลการปกป้องคุม้ครองเด็กเพื่อ
สร้างความไวว้างใจและเกิดเครือข่ายต่อไป 
6. การท างานการปกป้องคุม้ครองเด็กควรท างานเป็นเครือข่ายเพื่อเกิดพลงัอ านาจในการต่อรองกบัผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง 

เหตุการณ์ความไม่สงบมาตลอด 13 ปี ไดท้  าลายวถีิชีวติเด็กทัว่ไป  การปกป้องคุม้ครองเด็กจึงตอ้งมองหา
ยุทธศาสตร์ในการท างานระยะยาว และ ควรให้ความส าคญัในมิติทางด้านจิตใจเด็กทุกคน    ดังนั้นการปกป้อง
คุม้ครองเด็กไม่ใช่หน้าท่ีของหน่วยงานราชการเท่านั้น หน้าท่ีเป็นของทุกคนท่ีตอ้งตระหนักและร่วมมือกันเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของเด็ก เพื่อสร้างความมัน่คงย ัง่ยืนของประเทศในอนาคตท่ีมีเด็กเป็นฐานของสังคมท่ีแข็งแกร่ง
ต่อไป แต่การเติบโตมาในภาวะแวดลอ้มท่ีไม่ปกติและไม่เอ้ือต่อการพฒันาจึงไม่ใช่หนทางท่ีดีหนกัดงันั้นทุกฝ่ายควร
ร่วมมือกนัด าเนินการในการสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีดีใหเ้กิดข้ึน 
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ส่วนที ่1  
 บทน า 

ทีม่า 
จากขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการสิทธิเด็กต่อสถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ม่ือมีการรายงาน

ของประเทศไทยในปี 2012   ขอ้ท่ี 83. ระบุวา่  รัฐบาลไทยอยู่ในระหว่างการยกร่างแผนการปฏิบติัการ
เก่ียวกบัการคุม้ครองและการพฒันาเด็กและเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ละมาตรการท่ีด าเนินเพื่อ
สนบัสนุนการศึกษา แต่คณะกรรมการกงัวลวา่ ในบริบทความรุนแรงท่ีมีการใชอ้าวธุซ่ึงก าลงัด าเนินอยูน่ั้น  
 (ก)  เด็กเป็นเหยื่อจากระเบิด การฆ่าโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย และการโจมตีโดยกลุ่มติดอาวุธท่ี
มิใช่เจา้หนา้ท่ีรัฐ และในบางโอกาสโดยกองก าลงัความมัน่คงของประเทศไทย   
 (ข) โอกาสการไดรั้บการศึกษาถูกกระทบเน่ืองมาจากการท่ีกลุ่มติดอาวุธท่ีมิใช่เจา้หน้าท่ีรัฐมุ่ง
เป้าหมายท่ีโรงเรียนและครู ตลอดจนมาจากการท่ีมีหน่วยทหารรัฐบาลและก่ึงทหารของรัฐบาลใกลโ้รงเรียน 
และ 
 (ค) เด็กจ านวนหน่ึงไดรั้บผลกระทบดา้นจิตใจหรือทางออ้ม ซ่ึงรวมถึงเด็กท่ีได ้ สูญเ สีย บิดา
มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาทั้งสองคน เด็กท่ีไดรั้บบาดเจบ็ จากความ รุนแรง เด็ก ท่ี เ ป็นพยาน
เหตุการณ์โดยประสบการณ์ตรงหรือรับทราบเหตุการณ์จากส่ือนอกจากวิธีการอ่ืน ๆ ตลอดจนเด็กและ
ครอบครัวซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ 
 ทั้งน้ีประเทศไทยจะตอ้งด าเนินการส่งรายงานต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กอีกคร้ังในเดือนตุลาคม 
2560  ทั้งน้ีในหน่วยงานหลกัท่ีด าเนินการจดัท ารายงานคือ กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
มีการจดัตั้งคณะท างาน  7 หน่วย เพื่อระดมคนท ารายงานเร่ืองเด็ก  นอกจากน้ีสถานการณ์สิทธิเด็กยงัมีการพูด
ถึงในรายงาน Universal periodic review รายงานดา้นอนุสัญญาต่อตา้นการทรมานและการประติบติัหรือการ
ลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย  ่ายศีกัด์ิศรี  รายงานอนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ รายงานอนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัการเลือกปฏิบติัทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ หรือ อ่ืนๆ  
 การจดัท ารายงานคู่ขนานโดยองค์กรพฒันาเอกชนในประเด็นสิทธิเด็กในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต้
เกิดจากองค์กรหรือกลุ่มต่างๆท่ีอยู่กรุงเทพ หรือเป็นองค์กรระหว่างประเทศ นอกจากน้ีการจดัท ารายงาน
สถานการณ์สิทธิเด็กในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ กลุ่มดว้ยใจท่ีจดัท ารายงานสถานการณ์เด็กในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนใตม้าตั้งแต่ปี 2556 จน ถึงปัจจุบนัและเผยแพร่ผา่น Website Deep south  watch  และ DSID หรือ 
Deep South Incident Database แต่ยงัไม่ครอบคลุมถึงสภาพการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็ก ในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนใต ้ 
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 ดงันั้นการจดัท ารายงานสถานการณ์เด็กโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในการปกป้อง
คุม้ครองเด็ก การศึกษาขอ้มูลร่วมจากหลายองค์กรท่ีท างานด้านเด็ก ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จะเป็น
ประโยชน์ เกิดการยอมรับ และสามารถน าไปใชใ้นการน าเสนอขอ้มูลต่อไปไดโ้ดยการจดัท าจากองคก์รใน
พื้นท่ี 
  

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อสร้างการตะหนกัรู้ให้กบัสังคมและน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการปกป้องและคุม้ครองสิทธิเด็กใน

พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตร่้วมกนัทั้งในระดบัพื้นท่ีส่วนกลางและระหวา่งประเทศ 
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการป้องกนัการละเมิดสิทธิต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและป้องกนัการกระท าซ ้ าของ

การละเมิดสิทธิเด็ก 
 

  ขอบเขตของการศึกษา 
การศึกษาในคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาสถานการณ์เด็กในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยศึกษาผลกระทบท่ีเกิดกบั
เด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี ตาม อนุสัญญาสิทธิเด็กไดก้ าหนดวา่เด็กคือผูท่ี้มีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี ผลกระทบประกอบ
ไปดว้ยผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มท่ีเกิดจากความขดัแยง้   ด าเนินการศึกษาผลกระทบทางดา้นจิตใจ
และความเป็นอยูข่องเด็กหรือครอบครัวเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ จ านวน 5 
คน และ ศึกษาแนวทางการปกป้องและคุม้ครองเด็ก ปัญหา และ อุปสรรค ในการท างานโดยหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ จ านวน 10 คน และองคก์รพฒันาเอกชน จ านวน 10 คน โดยใชอ้นุสัญญาสิทธิเด็กเป็นหลกัการในการ
พิจารณาถึงการละเมิด และ การคน้หาแนวทางในการปกป้องคุม้ครองเด็กในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ ทั้งน้ีได้
ด าเนินการศึกษา  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 จนถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้

 
วธีิด าเนินการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง สถานการณ์เด็กในจงัหวดัชายแดนใตค้ร้ังน้ี เป็นการศึกษาโดยการเก็บขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณ 
และ การวจิยัเชิงคุณภาพ  เพื่อท าใหก้ารศึกษาคลอบคลุมวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการศึกษาสถานการณ์เด็กในพื้นท่ี
จงัหวดัชายแดนใต้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ   ข้อมูลจะได้มาจากต ารา เอกสาร 
บทความ Website น ามารวบรวมและวิเคราะห์ สังเคราะห์  และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) แบบตวัต่อตวัเพื่อศึกษานโยบาย แนวทาง สภาพปัญหาในการปกป้องคุม้ครองเด็ก   โดยเตรียม
ค าถามก่ึงโครงสร้าง (Semi-structured Interview)  
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 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการปกป้องคุม้ครองเด็กจากสถานการณ์ความไม่สงบไดมี้ขอ้มูลในการวเิคราะห์ และ

ออกแบบการด าเนินการปกป้องคุม้ครองเด็ก 
2. เกิดการตระหนกัในสังคมถึงผลกระทบจากความรุนแรงต่อเด็กท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัชายแดนใต ้และน าไปสู่

การสร้างสังคมท่ีเอ้ือต่อการปกป้องคุม้ครองเด็กโดยความร่วมมือของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและ
ทางออ้ม 

3. เด็กไดรั้บการปกป้องคุม้ครองใหป้ลอดภยัจากความรุนแรง 
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ส่วนที ่2  

 สถานการณ์ความขัดแย้งในจังหวดัชายแดนใต้ 
 

 ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนใต ้
สาเหตุของความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนใต ้

กฤตยา อาชวนิจกุลและ คณะ  ไดศึ้กษาและพบว่าประวติัศาสตร์ของรัฐ ปัตตานี แบ่งไดเ้ป็น 3 ช่วง 
คือ  (1)  สมยัราชอาณาจกัรลงักาสุกะ (ราวพุทธศตวรรษท่ี 7” พ.ศ. 2043) ลงักาสุกะ  (2) ปตานีดารุสสะลาม 
หรือนครแห่งสันติภาพ (พ.ศ. 2043-2351)  (3) การผนวกรัฐปัตตานีเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรสยาม (พ.ศ. 
2351) หลงัจากรัชกาลท่ี 1 ขยายอ านาจ มาเหนือสุลต่านและเจา้เมืองทอ้งถ่ิน ภายหลงัสงคราม สยามปรับ
โครงสร้างการปกครองเมืองปัตตานี แบ่งแยกเป็น 7 หัวเมือง คือ ปัตตานี ยะลา ยะหร่ิง ระแงะ ราห์มนั สาย
บุรี และหนองจิก ข้ึนกบัสงขลา มีการยา้ยชาวไทยพุทธเขา้ไปอยูใ่นเจ็ดหวัเมืองเหล่าน้ี เพื่อสร้างสมดุลอ านาจ
ในเชิงเช้ือชาติ และป้องกันการคุกคามจากชาวพื้นเมืองท่ีไม่พอใจ จนกระทัง่พ.ศ. 2476 ก็มีประกาศจดั
ระเบียบราชการบริหาร ยกเลิกการตั้งเจา้เมือง แต่งตั้งผูน้  าทอ้งถ่ินจากกระทรวงมหาดไทย มณฑลปัตตานีจึง
แบ่งออกเป็น 3 จงัหวดั คือปัตตานี ยะลา นราธิวาส ถึงปัจจุบนั  
 

จากประวติัศาสตร์และรูปแบบการปกครอง  สามารถสรุปไดว้่าความรากเหงา้ของปัญหาความไม่
สงบในจงัหวดัชายแดนใตข้องประเทศไทยมีสาเหตุมาจาก ประวติัศาสตร์ท่ี   และดว้ยนโยบายการปกครอง
ในสมยันั้นท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนยา้ยคนในพื้นท่ีเดิมไปอยู่ในประเทศมาเลเซีย ในขณะท่ีคน
จากส่วนอ่ืนของประเทศไทยไดเ้ขา้มาอาศยัในพื้นท่ีปาตานี  และต่อมามีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ท่ีสร้าง
เง่ือนไขท าให้ประชาชนในพื้นท่ีต้องการเป็นประเทศราชเหมือนในอดีต รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนในพื้นท่ี 1      
 

ในขณะท่ี รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ศรีสมภาพ จิตภิรมย์ศรีและคณะ (2559) ได้รายงานถึง
สถานการณ์ความรุนแรงดงัน้ีในช่วง 12 ปี พบวา่ สถิติจ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ตั้ งแต่ปี 2547-2558 เกิดเหตุการณ์ทั้ งส้ิน 15,374 เหตุการณ์ โดยรวมมีเหตุการณ์เฉล่ียปีละ 1,281 
เหตุการณ์ ผูเ้สียชีวิตในรอบ 12 ปี มีทั้งส้ิน 6,543 ราย ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บ ในรอบ 12 ปี มีทั้งส้ิน 11,919 ราย 
โดยในปี พ.ศ. 2558 เม่ือแยกให้ชดัเจนระหว่างผูเ้สียชีวิตท่ีเป็นเป้าหมายอ่อนแอ (Soft Targets) อย่างเช่น
ประชาชนทัว่ไป ขา้ราชการลูกจา้งของรัฐท่ีมิใช่ฝ่ายถืออาวธุ ครู เด็ก พระและผูน้ า ศาสนา เป้าหมายอ่อนแอน้ี

                                                 
1

 กฤตยา อาชวนิจกลุและ คณะ  ,ความรุนแรงและความตายภายใตน้โยบายรัฐ : กรณีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้   
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จะมีจ านวนร้อยละ 66 ของผูเ้สียชีวิตทั้งหมด ส่วนเป้าหมายท่ีมีความเขม้แข็ง (Hard Targets) เช่น เจา้หนา้ท่ีท่ี
ติดอาวธุ ทหาร ต ารวจ ทหารพราน อส.และชรบ.รวมทั้งก านนั/ผูใ้หญ่บา้นท่ีตอ้งถืออาวุธในการปฏิบติัหนา้ท่ี
ด้านความมัน่คง เป้าหมายท่ีเขม้แข็งพวกน้ี มีจ  านวนร้อยละ 34 ของผูเ้สียชีวิตทั้งหมด  ซ่ึงประเภทของ
เหตุการณ์ความไม่สงบในปี พ.ศ. 2558 ส่วนใหญ่จะเป็นการยงิ จ  านวน 299 เหตุการณ์ การก่อเหตุ ดว้ยระเบิด
มากเป็นล าดบัสอง จ านวน 224 เหตุการณ์ ตามมาดว้ยการก่อกวนสร้างสถานการณ์ จ านวน 59 เหตุการณ์ 
ประเภทเหตุการณ์อ่ืนๆ จ านวน 41 เหตุการณ์ การวางเพลิง จ านวน 31 เหตุการณ์และพบศพจ านวน 19 
เหตุการณ์ การยงิมกัท าใหอ้ตัราการตายสูงมากกวา่วธีิการอ่ืนๆ 2 

 
จากสองมุมมองของนักวิชาการอาจจะกล่าวได้ว่าจากปัญหาทางด้านประวติัศาสตร์ในอดีตและการ

บริหารปกครองของรัฐบาลในหลายยุคหลายสมยัท่ีไม่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี  และ
นโยบายท่ีใชแ้กปั้ญหาความไม่สงบในช่วง 12 ปีท่ีผา่นมา  ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ไม่ส้ินสุดจนมาถึงปัจจุบนั 

 

 
ภาพจาก Insurgent Targeting of Teachers as Communications Southern thailand http://www.slideshare.net/piscataway44x/targeting-
teachers-as-communications-southern-thailand-37348891 

                                                 
2
 รองศาสตราจารย ์ดอกเตอร์ ศรีสมภาพ จิตภิรมยศ์รีและคณะ (2559) , ฐานขอ้มูล DSID: การวิเคราะห์ขอ้มูลเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใตใ้นรอบปี 2558http://www.deepsouthwatch.org/node/7942  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib_bPn85_RAhXFqo8KHV3gBAEQjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/piscataway44x/targeting-teachers-as-communications-southern-thailand-37348891&psig=AFQjCNEfgjX-CFu1-MlCs1Im40NsQFd_dA&ust=1483324230863450
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ผลกระทบจากความรุนแรงของการใชอ้าวธุท่ีมีต่อเด็ก 

ในหลายพื้นท่ีบนโลกใบน้ีมีความขดัแยง้และสงครามเกิดข้ึนเกือบทัว่ทุกทวีป ไม่วา่จะเป็นประเทศ
ซูดาน ซีเรีย อฟักานิสถาน และผลจากภาวะสงครามก็ไดก้ลายเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรง ดงัท่ี
ปรากฏในหลายๆรายงานของหน่วยงานระดบัโลกไม่วา่จะเป็นรายงานสหประชาชาติ  รายงานขององคก์ารยู
นิเซฟ ท่ีไดน้ าเสนอรายงานผลกระทบต่อเด็กในหลายมิติทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดลอ้ม นอกจากน้ี
ในการศึกษาของJoanna Santa Barbara 3กล่าวในรายงานเร่ืองผลกระทบของสงครามต่อเด็กและความจ าเป็น
ในการหยดุสงคราม วา่เด็กจะไดรั้บผลกระทบดงัน้ี 
1. การเสียชีวิต เกิดจากผลจากการใชค้วามรุนแรงในภาวะสงคราม เด็กเสียชีวิตเหมือนพลเรือนทัว่ไป
และผลจากการเป็นเป้าหมายโดยตรงและ การท าลายลา้งทางเช้ือชาติ 
2.  การบาดเจบ็  เด็กไดรั้บความเจบ็ปวดจากการบาดเจบ็ และเป็นผลมาจากการใชอ้าวธุสงคราม   
3. ความพิการ เด็กเป็นลา้นๆคนตอ้งพิการจากภาวะสงคราม ตอ้งไดรั้บการเขา้ถึงการเยียวยาและบริการ
ฟ้ืนฟู และตอ้งใช้เวลารอกว่า 10 ปีในการติดตั้งอวยัวะเทียม  เด็กท่ีรอด จากเหตุระเบิดไม่ค่อยไดใ้ส่อวยัวะ
เทียมท่ีสามารถใหท้นักบัการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองของแขนขาของพวกเขา.  
4. การเจ็บป่วย  จากสภาพของสงครามท าให้เด็กตกอยู่ในภาวะเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
การขาดสารอาหาร ความไม่สะอาด น ้า อนามยั ท่ีอยูอ่าศยั และการเขา้ถึงบริการทางดา้นสาธารณสุขต่างๆ  
5. การข่มขืนและการบงัคบัให้เป็นโสเภณี มกัจะเกิดในพื้นท่ีสงครามและการลา้งเผ่าพนัธ์ุ และ ชีวิต
ของผูล้ี้ภยัจากผลกระทบทางกายภาพท่ีย ัง่ยืนในโรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์ รวมทั้งโรคเอดส์ ผลกระทบทาง
จิตวทิยาและการเปล่ียนแปลงในวถีิชีวติ 
6. ความทุกขท์รมานทางดา้นจิตใจ เด็ก ๆ จะสัมผสักบัสถานการณ์ของความหวาดกลวัและความกลวั
ในช่วงสงคราม  ประสบการณ์ท่ีส่งผลกระทบท่ีย ัง่ยืนเช่นโรคเครียดหลงัถูกทารุณกรรม การสูญเสียอย่าง
รุนแรงและภาวะการหยดุชะงกัในชีวติของพวกเขาน าไปสู่อตัราท่ีสูงของการเกิดภาวะซึมเศร้าและความวิตก
กงัวลในเด็ก 
7.  ผลกระทบทางดา้นจริยธรรมและจิตวิญญาณ คือการท่ีเด็กอาจจะเปล่ียนโครงสร้างทางจริยธรรม
ของพวกเขา โกหก ขโมย และขายบริการทางเพศ เพื่อความอยูร่อด พวกเขาจะถูกเปล่ียนแปลงจริยธรรมท่ีดี
ไปสู่การมีส่วนร่วมในการฆ่าหรือกลายเป็นทหารเด็ก 
8. การสูญเสียคุณค่าทางสังคมและวฒันธรรม  พวกเขาสูญเสียคุณค่าทางวฒันธรรมและสังคมใน
รูปแบบชุมชนเดิมท่ีพวกเขาเคยอยูแ่ละอาจจะฟ้ืนฟูในระหวา่งท่ีอยูใ่นค่ายผูอ้พยพ 

                                                 
3
 Joanna Santa Barbara  ,ผลกระทบของสงครามต่อเด็กและความจ าเป็นในการหยดุสงคราม http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2080482/ 
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9. ทหารเด็ก มีการประมาณการวา่มีทหารเด็กกวา่ 10,000 คนท่ีอายุต  ่ากวา่ 18 ปี ใน 60 ประเทศ ซ่ึงเป็น
ผลมาจากผลกระทบท่ีเกิดข้ึนดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้   
 

ตวัอยา่งผลกระทบต่อเด็กท่ีเห็นไดช้ดัในปัจจุบนัจากสภาวะสงครามคือประเทศซีเรียท่ีมีความขดัแยง้มาก
วา่ 5 ปี  พบวา่เด็กในรายงานสถานการณ์การปกป้องสิทธิเด็กในซีเรียมไดมี้การศึกษาวา่สถานท่ีใดท่ีมีความ
ปลอดภยัส าหรับเด็ก ซ่ึงผลปรากฏว่า ความรู้สึกปลอดภยัคือการหยุดการระเบิด และความรุนแรงส้ินสุดลง 
ซ่ึงความรุนแรงในซีเรียคือการท่ีเด็กอยูใ่นอนัตรายและภยัคุกคามอยา่งต่อเน่ืองจากความขดัแยง้ดว้ยอาวุธและ
จากการศึกษาขององคก์ร Child Protection Working Group (CPWG) พบวา่เด็กในพื้นท่ีจงัหวดัโฮล์มส่วน
ใหญ่จะไดรั้บบาดเจ็บหรือถูกฆ่าโดยการปะทะท่ีด่านตรวจ เคร่ืองบินรบ รถถงั หน่วยซุ่มยิง และอาคารท่ีถูก
ไฟไหม้ แม้แต่ถนนท่ีเด็กๆมองว่าจะปลอดภยัก็ไม่ปลอดภยัเพราะง่ายต่อการปะทะด้วยอาวุธ เด็กๆเป็น
เป้าหมายเฉพาะของความรุนแรงและการปะทะจากผลการศึกษาพบว่า ร้อยละ 26.5ของการตายของเด็กเกิด
จากอาวธุขนาดเล็ก เช่น จากหน่วยซุ่มยิง  อยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีการปะทะ หรือการปฏิบติัการปะทะ การท่ีเด็กอยูใ่น
ภาวะสงครามส่งผลให้พวกเขาถูกกระตุน้ความรู้สึกหวาดกลวั เช่นการท่ีแม่บอกว่าให้วิ่งหนีเม่ือไดย้ินเสียง
ระเบิดและเสียงนัน่ก็ส่งผลต่อเด็กอยา่งมาก   และโดยธรรมชาติของความขดัแยง้เด็กท่ีอาศยัในพื้นท่ีท่ีมีด่าน
ตรวจ หลุมศพ การระเบิด การเห็นอวยัวะของศพ  เคร่ืองบิน การปะทะ  อย่างต่อเน่ืองและไม่เปล่ียนแปลง
ของภยัคุกคามท่ีก าลงัติดอาวธุ จะท าใหเ้ด็กอยูใ่นความหวาดกลวั  ปฏิกิริยาทัว่ไปท่ีเด็กแสดงออกมาคือเด็กจะ
กรีดร้องอยูท่ี่บา้นและเรียกร้องหาพอ่แม่ของพวกเขา  

 
 ซ่ึงเม่ือมาพิจารณาสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใตก้็พบว่าสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนมีความ

คล้ายคลึงกับสถานการณ์ทัว่โลกท่ีมีความขดัแยง้  เพียงแต่ความรุนแรงอาจน้อยกว่ามาก ดังนั้นเพื่อการ
ปกป้องคุม้ครองเด็ก เราจึงมองหากลไกท่ีจะด าเนินการเพื่อการปกป้องคุม้ครองเด็กแน่นอนวา่หน่ึงในกลไกท่ี
ใชด้ าเนินการอยูท่ ัว่โลกหรือแมแ้ต่ในประเทศไทยนั้นก็คือ กลไกลของสหประชาชาติ ท่ีมี อนุสัญญาสิทธิเด็ก
ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการ ปกป้อง คุม้ครอง และ ป้องกนัการละเมิดหรือท าร้ายเด็กไม่วา่จะมาจากสาเหตุใดก็ตาม 
ทั้งน้ี อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child = CRC) เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 
1989/2532 และมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 1990/2533 อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กมีหลกัการท่ีส าคญัวา่ 
เด็กทุกคนมีสิทธิต่าง ๆ ติดตวัมาตั้งแต่เกิดและประเทศสมาชิกของอนุสัญญาฉบบัน้ีตอ้งด าเนินมาตรการต่าง 
ๆ เพื่อให้การปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิของเด็กอย่างเต็มท่ีและอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานของอนุสัญญาฯ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับทัว่โลกวา่ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ในอนุสัญญาฯ เป็นมาตรฐานขั้น
ต ่าในการดูแลคุม้ครองเด็ก ปัจจุบนัอนุสัญญาฉบบัน้ีมีภาคีสมาชิกถึง 195 ประเทศ คงเหลือเพียง 2 ประเทศ
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เท่านั้นท่ียงัไม่เขา้เป็นภาคีสมาชิกคือประเทศโซมาเลียและสหรัฐอเมริกา ในส่วนของประเทศไทยไดเ้ขา้เป็น
ภาคีสมาชิกอนุสัญญาน้ีเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 1992 และมีผลใช้บงัคบักบัประเทศไทยในฐานะเป็นกฎหมาย
ระหวา่งประเทศเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 1992  นอกจากน้ีองค์การสหประชาชาติไดจ้ดัท าตราสารทากฎหมาย
ระหวา่งประเทศอีก 3 ฉบบั ในรูปแบบของพิธีสารต่อทา้ยอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก คือ พิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กเร่ืองความเก่ียวพนัของเด็กในความขดัแยง้กนัดว้ยก าลงัอาวุธ (Optional Protocol on 
the involvement of Children in Armed Conflict) และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กเร่ือง
การคา้เด็ก การคา้ประเวณีเด็กและส่ือลามกท่ีเก่ียวกบัเด็ก (Optional Protocol on the Sale of Children, Child 
Prostitution and Child Pornography)  และ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก เร่ืองกระบวนการ
ติดต่อร้องเรียน หรือ Optional Protocol to the Convention of the Rights of the Child on a Communication 
Procedure‛ (OP3 CRC) ซ่ึงประเทศไทยไดล้งนามทั้ง 3 ฉบบั  อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กไดก้ าหนดพนัธกรณี
ให้ประเทศภาคีสมาชิกคุม้ครองสิทธิเด็ก โดยแยกเป็น ประเภทใหญ่ ๆ ได ้4 ประเภท คือ   สิทธิในชีวิตและ
การอยูร่อด  สิทธิในการไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง  สิทธิในการพฒันา และ สิทธิในการมีส่วนร่วม 

 
นอกจากน้ี ในการปกป้องคุม้ครองเด็กในสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใตเ้พื่อป้องกนัมิให้

เกิดผลกระทบกบัเด็กทั้งในระยะสั้นและระยะยาวดงัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในประเทศซีเรีย จึงตอ้งมีการท างาน
จากหลายภาคส่วนเพื่อร่วมในการสร้างสันติภาพในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ เราจึงเห็นความพยายามของ
รัฐบาลไทยในการด าเนินการเพื่อการปกป้องคุม้ครองเด็กในจงัหวดัชายแดนใตไ้ดจ้ากนโยบายปี 2560-2562 
ของสภาความมัน่คงแห่งชาติท่ีระบุถึงนโยบายในการสร้างสันติสุขในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของเด็ก และวตัถุประสงคใ์นขอ้แรกท่ีมีการระบุถึง
การสร้างความปลอดภยัให้กบัประชาชน  ไม่เพียงแต่รัฐบาลเท่านั้นท่ีพยายามขบัเคล่ือนการปกป้องคุม้ครอง
เด็ก องคก์รพฒันาเอกชนในระดบัทอ้งถ่ินโดยเฉพาะองคก์รท่ีท างานกบัเด็ก องคก์รระหวา่งประเทศ ก็ท  างาน
ขบัเคล่ือนการปกป้องคุม้ครองเด็กดว้ยเช่นกนั  และ เม่ือผนวกกบักระบวนการสันติภาพท่ีก าลงัด าเนินการ
โดยรัฐบาลไทยร่วมกบัมาราปาตานีเราจึงมองเห็นความมุ่งมัน่ตั้งใจสร้างความปลอดภยัและปกป้องคุม้ครอง
เด็กจากทุกภาคส่วน    
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ส่วนที ่3   

สถานการณ์เด็กในจังหวดัชายแดนใต้ 
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนใต้ 

สถานการณ์ความไม่สงบตั้งแต่  พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ.  2559 ไดมี้ความพยายามในการแกปั้ญหาโดยรัฐบาล
มาอย่างต่อเน่ือง แต่ท่ีเป็นความหวงัให้กบัผูค้นในสังคมมากท่ีสุดในตอนน้ีคือกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพโดย
รัฐบาลไทยโดยมีหวัหนา้คณะพูดคุยคือ พลเอกอกัษรา เกิดผล และมาราปาตานีท่ีมี นาย อาวงั ญาบะ เป็นแกนน าใน
การพูดคุย และมีการพบปะกนัอย่างต่อเน่ืองตลอดปี 2559 และมีการน าเสนอ พื้นท่ีปลอดภยั เป็นประเด็นท่ีน ามา
พูดคุยใน วนัท่ี  23 มีนาคม 2559 และมีการใหค้วามส าคญัมากข้ึนในการพบปะกนัเม่ือวนัท่ี  2 กนัยายน2559 ตลอดจน
ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559 แต่กระนั้นก็ตามสถานการณ์ความรุนแรงก็ไม่ไดล้ดลงดงัในตารางท่ีแสดงจ านวน
เหตุการณ์ความไม่สงบเพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2558 จ านวน 133 เหตุการณ์ หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 19.73  

 

 
เม่ือพิจารณาจากจ านวนเหตุการณ์ท่ีเพิ่มข้ึนก็ส่งผลใหจ้  านวนผูท่ี้เสียชีวติและไดรั้บบาดเจบ็เพิ่มข้ึนเช่นกนัซ่ึงในปี พ.ศ.  
2559  มีจ  านวนผูท่ี้เสียชีวิตจ านวน 307 คน เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2558 จ านวน 61 คน และ จ านวนผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บ
จ านวน 628 คน เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2558 จ านวน 84 คน   
 สถานการณ์ความไม่สงบในปี พ.ศ.2559 ท่ีเกิดข้ึนพบว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดคือการยิงซ่ึงเกิดข้ึน
จ านวน 370 เหตุการณ์ รองลงมาคือเหตุการณ์ระเบิด จ านวน 197 เหตุการณ์ 
 
สถิติแสดงจ านวนผู้เสียชีวติและได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนใต้ตั้งแต่ปี 2547-2559 
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จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตใ้นรอบ 13 ปีระหวา่ง มกราคม 
2547 - 31 ธนัวาคม 2559   มีเหตุการณ์ทั้งส้ิน 16,181  เหตุการณ์ 
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การละเมิดต่อต่อเด็กจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนใต้ 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงสถานการณ์เด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใตใ้น
ทุกมิติโดยใชแ้นวทางในการศึกษาจากอนุสัญญาว่าดว้ยสิทธิเด็กและเทียบเคียงจากรายงานสถานการณ์เด็กในพื้นท่ี
ขดัแยง้จากรายงานท่ีน าเสนอโดยสหประชาชาติ ตวัเลข  สถิติ  และการลงพื้นท่ีเพื่อบนัทึกเหตุการณ์จากผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบบางส่วนพบวา่สถานการณ์เด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบดงัน้ี 
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ตารางแสดงการละเมิดสิทธิเด็กในจังหวดัชายแดนใต้ พ.ศ. 2559 

เดือน เสียชีวติ บาดเจบ็ การบงัคบัใชก้ฎหมายพิเศษ ตรวจ DNA ควบคุมตวั 
มกราคม     9     
กุมภาพนัธ์   3       
มีนาคม     3     
เมษายน 1 6       
พฤษภาคม   1       
มิถุนายน   2       
กรกฏาคม   1       
สิงหาคม 3 4 1   1 
กนัยายน 1     3   
ตุลาคม   8       
พฤศจิกายน   1 1 1 1 
ธนัวาคม   1       
รวม 5 27 14 4 2 

     ท่ีมา : กลุ่มดว้ยใจ 
 

1. การเกณฑ์เด็กเป็นทหารและการใช้ประโยชน์จากเด็ก 
จากรายงานของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติไดร้ายงานถึงสถานการณ์เด็กในพื้นท่ีขดัแยง้

ดว้ยอาวธุโดยกล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนใตข้องประเทศไทยดว้ยวา่ ถึ ง แ ม้ ไ ม่ มี
การรายงานถึงกรณีการเกณฑเ์ด็กเป็นทหารแต่ก็มีรายงานโดยรัฐบาลวา่มีการฝึกการใชอ้าวุธให้กบัเด็กอายุ 13 
ปี ท่ีจงัหวดั นราธิวาสในช่วงตน้เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 4 นอกจากรายงานของสหประชาชาติแลว้ กลุ่มดว้ย
ใจไดด้ าเนินการบนัทึกกรณีท่ีเด็กถูกกล่าวหาและมีการควบคุมตวัเด็ก จ านวน 4 เหตุการณ์คือ  

1. เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2559 มีการควบคุมตวัเด็ก จ านวน 9 คน และผูป้กครองเพื่อสอบถามถึงกรณีท่ีมี
การเดินเป็นกลุ่มบริเวณรอบหมู่บา้นในพื้นท่ีจงัหวดันราธิวาส 5 

                                                 
4

 General Assembly Security council ,2016  Children and armed conflict Report of The Secretary-General 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2016/360 
5

 สัมภาษณ์เดก็และครอบครัวเม่ือเดือนมีนาคม 2559 
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2. เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2559 มีเด็กอาย ุ13 ” 14 ปี  จ  านวน 3 คน ไดใ้ชส้เปรยฉี์ดค าวา่ RKK บนถนนใน

หมู่บา้นแห่งหน่ึงท่ีจงัหวดัยะลา 6 
3. เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2559 มีการควบคุมตวัวยัรุ่นท่ีขบัข่ีรถซ่ิงจ านวน 100 คน และตรวจเก็บดีเอ็นเอ

เพื่อไปเปรียบเทียบกบัคดีความมัน่คง 
4. เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2559 มีเด็กอายุ 14 ปี  ถูกควบคุมตวัและซักถามท่ีสถานีต ารวจแห่งหน่ึงใน

จงัหวดัปัตตานี 
5. เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 มีเด็กหญิงอายุ 15 และ 17 ปี ถูกควบคุมตวัและซกัถามท่ีค่ายทหารแห่ง

หน่ึงในจงัหวดัปัตตานี และมีการตรวจดีเอน็เอ7 
6. เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2559 มีเด็ก 4 ขวบ ถูกตรวจดีเอ็นเอระหว่างการปิดลอ้ม ตรวจคน้ ท่ีจงัหวดั

ปัตตานี8 
7. เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 มีเด็กอายุ 17 ปี ท่ีจงัหวดัยะลา ถูกควบคุมตวั ในค่ายอิงคยุทธบริหาร 

จงัหวดัปัตตานี และมีการตรวจดีเอน็เอ9 
 

ทั้งน้ีเด็กท่ีเขา้ร่วมขบวนการมีหน้าท่ีในการดูตน้ทาง ส่งเสียง และ ยาให้กบักองก าลงัติดอาวุธ10    โดย
ส่วนใหญ่การก่อเหตุท่ีเป็นการยิงดว้ยหนงัสติก การฉีดสเปรย ์ก็จะให้เด็กปฏิบติัการ และมีเด็กบางกรณีท่ีติด
ยาเสพติดท าหนา้ท่ีดงักล่าวเพราะตอ้งการเงินค่าจา้ง  ผูท่ี้ชกัชวนเด็กให้เขา้ร่วมคือ ครูสอนศาสนา  ประธาน
รุ่น หรือผูน้ าเยาวชน  ซ่ึงเด็กจะเขา้ร่วมในช่วงท่ีมีการเรียนศาสนาในชั้น 4-10      

   
จากการสัมภาษณ์จากทั้ง 4 กรณี พบวา่มีเด็กท่ีถูกควบคุมตวัดว้ยกฎหมายพิเศษจ านวน 16 คน ในจ านวน

น้ีมี 1 คน ท่ีถูกควบคุมตวัในค่ายทหารเกิน 24 ชัว่โมง  ซ่ึงเพิ่มข้ึนกวา่ปี พ.ศ. 2558  ซ่ึงมีการควบคุมตวัเด็ก
จ านวน 5 คน ในเบ้ืองตน้ถึงแมไ้ม่ปรากฏรายงานท่ีบ่งช้ีว่าเด็กเป็นทหารของขบวนการแบ่งแยกดินแดนท่ี
ปฏิบติัการในพื้นท่ี แต่ก็พบว่า    เด็กอาจมีส่วนร่วมกบัการสนับสนุนขบวนการแบ่งแยกดินแดนจากการ
สัมภาษณ์เด็กกลุ่มหน่ึงเม่ือเดือนมีนาคม 2559 พบว่าพวกเขาสนบัสนุนกองก าลงัของขบวนการแบ่งแยก
ดินแดนเพราะการยอมรับทหารของขบวนการแบ่งแยกดินแดนจากบุคคลในครอบครัว เด็กๆมีหนา้ท่ีในการ

                                                 
6

 สัมภาษณ์ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 44 เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559 

7
สัมภาษณ์เดก็และครอบครัวเม่ือวนัท่ี15 กนัยายน 2559 

8
 สัมภาษณ์มารดาเดก็เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

9
 สัมภาษณ์มารดาเดก็เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559  

10
 สัมภาษณ์ต ารวจเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2559  
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น าเสบียงอาหารไปให้เม่ือกองก าลงัมาในหมู่บา้น และบอกวา่หากมีผูน้ าท่ีดีพวกเขาก็พร้อมท่ีจะเขา้ร่วมกบั
ขบวนการแบ่งแยกดินแดน 

 
 ในกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายของเจา้หนา้ท่ีภายใตส้ถานการณ์พิเศษนั้นปรากฏว่าไม่สอดคลอ้งกบั 

พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ท่ีตอ้งค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลกั และ พระราชบญัญติั
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 ท่ีไดใ้ห้การคุม้ครองเด็กทั้งท่ี
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดและท่ีเป็นพยานในเหตุการณ์ โดยใน 2 กรณีแรก เจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คงไดมี้การ
เรียกเด็กไปตกัเตือนและกล่าวโทษผูป้กครองว่า หากมีการกระท าผิดซ ้ าจะมีด าเนินคดีกบัผูป้กครอง แต่ 2 
กรณีหลงัเจา้หนา้ท่ีไดมี้ซกัถามโดยไม่มีสหวิชาชีพเขา้ร่วมรับฟังในการสอบสวนหรือซกัถาม นอกจากน้ีก็มี
การตรวจดีเอน็เอเด็กในระหวา่งการควบคุมตวั ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย   ในระหวา่งการเขา้ไปปิดลอ้มก็ไดมี้
การซกัถามเด็กอายุ 9 ปี แต่ไม่ไดค้วบคุมตวัไปท่ีศูนยซ์กัถาม  แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีเพราะในปี พ.ศ. 2559 
ไม่มีเด็กท่ีถูกด าเนินคดี  

 
กรณีท่ีเด็กถูกควบคุมตัวและถูกซักถามนั้นภายหลังเหตุการณ์พบว่าเด็กมีความรู้สึกกลัว กังวลใจ

ตลอดเวลาวา่เจา้หนา้ท่ีจะมาควบคุมตวัเขาไปอีกคร้ัง ซ่ึงเป็นภาวะท่ีแมแ้ต่ผูใ้หญ่ก็มีความรู้สึกน้ีเช่นกนั  การ
เยียวยา แกไ้ข ข้ึนอยู่กบัระยะเวลา  ครอบครัว และสภาวะแวดลอ้ม ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งติดตาม
ดูแล ต่อไปจนกวา่เด็กเหล่าน้ีสามารถใชชี้วติไดอ้ยา่งปกติ 

 
ภายใตส้ถานการณ์ท่ีมีการใช้อาวุธสงครามต่อกนัเช่นน้ีกรณีเด็กท่ีมีความเก่ียวพนักบักองก าลงัติดอาวุธ 

จ าเป็นท่ีจะตอ้งพิจารณาภายใตแ้นวความคิดท่ีวา่พวกเขาคือ ‚เหยื่อ‛  ดว้ยเหมือนกรณีท่ีเด็กไดรั้บผลกระทบ
ทางตรงและตอ้งค านึงถึงกระบวนการกลบัคืนสู่สังคมของเด็กเหล่าน้ีทั้งในสภาวะปัจจุบนัและอนาคตเพื่อให้
เขากลบัไปใชชี้วติไดอ้ยา่งปกติต่อไป 

 
และในปฏิบติัการทางความมัน่คงจึงเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ไดท่ี้จะมีผลกระทบโดยตรงกบัเด็ก ในปี พ.ศ. 

2559 พบวา่เด็กตอ้งเผชิญกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายดงัน้ี 
 

 การปิดลอ้ม  การตรวจคน้ ท่ีกระท าต่อหนา้เด็ก และมีการซกัถามเด็กในระหวา่งการตรวจคน้ท า
ใหเ้ด็กเกิดอาการผวาเป็นเวลา 1 อาทิตย ์
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 มีการตรวจดีเอ็นเอเด็กอายุ 4  ปี จ  านวน 1 คน , 15 ปี จ  านวน 1 คน   และ 17 ปี จ  านวน 2 คน  ท่ี

จงัหวดัปัตตานีและจงัหวดัยะลา  
 มีการซกัถามเด็กในค่ายทหารและสถานีต ารวจโดยไม่มีสหวิชาชีพและผูป้กครองร่วมรับฟังดว้ย

ซ่ึงอาจเป็นไปโดยการบงัคบัใชก้ฎหมายพิเศษแต่ไม่สอดคลอ้งกบักฏหมายหลกัในประเทศและ
กฏหมายสากล จ านวน 4 คน  

 การควบคุมตวัเด็กท่ีค่ายอิงคยทุธบริหารซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีการควบคุมตวัผูใ้หญ่ จ านวน 1 คน  
 
ตารางแสดงจ านวนเด็กท่ีถูกควบคุมตวัและด าเนินคดี ตั้งแต่ปี 2547-2559 

 ปี เด็กท่ีถูกควบคุมตวั เด็กท่ีถูกด าเนินคดี 
2548 8 1 
2549 33 6 
2550 18 1 
2551 20 6 
2552 15 0 
2553 2 0 
2554 1 0 
2555 0 0 
2556 9 1 
2557 0 0 
2558* 5 1 
2559* 16 0 
รวม 127 16 

ท่ีมา: ศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้      *ขอ้มูลจากกลุ่มดว้ยใจ 
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 นอกจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในปฏิบติัการทางทหารของขบวนการแบ่งแยกดินแดนแล้วก็ยงัมีการใช้
ประโยชน์จากเด็กในกิจกรรมระหวา่งพลเรือนกบัทหาร เช่นกรณี การรณรงคก์ารยุติความรุนแรงซ่ึงในการรณรงคน์ั้น
มีทั้งเจา้หน้าท่ีฝ่ายความมัน่คง ประชาชน และ เด็กๆ หรือในกรณีท่ีมีการใช้ภาพเด็กในการรณรงค์ไม่ให้ใช้ความ
รุนแรง 

 

 
 
ภาพจาก   :  ส านกัข่าวกรมประชาสมัพนัธ์http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNPOL5902250010004 
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ควบคมุตวั 

ด ำเนินคดี 

https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://mpics.manager.co.th/pics/Images/559000002082701.JPEG&imgrefurl=http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000020140&Keyword=%C2%D0%C5%D2&docid=R7BDmxkDC7oXkM&tbnid=inCr7qMX98N0SM:&vet=1&w=600&h=450&bih=498&biw=1093&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&ved=0ahUKEwjVgvfk3aDRAhXHs48KHXQOD1EQMwguKBMwEw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://mpics.manager.co.th/pics/Images/559000002082701.JPEG&imgrefurl=http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000020140&Keyword=%C2%D0%C5%D2&docid=R7BDmxkDC7oXkM&tbnid=inCr7qMX98N0SM:&vet=1&w=600&h=450&bih=498&biw=1093&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&ved=0ahUKEwjVgvfk3aDRAhXHs48KHXQOD1EQMwguKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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2. การท าให้เด็กเสียชีวติ บาดเจ็บ และ พกิาร 

จากสถิติตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2559 ในภาพรวมพบว่าจ านวนเด็กท่ีเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ ส าหรับกรณีท่ีเด็กเสียชีวิตมีแนวโนม้ท่ีคงท่ีและมีทีท่า
ลดลงอยา่งต่อเน่ืองโดยเด็กเสียชีวิตจากการถูกยิงจ านวน 3 คน  และเสียชีวิตจากการโดนระเบิดจ านวน 2 คน 
ทั้งน้ีมีกรณีท่ีเด็กเสียชีวติจากการกระท าของเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 1 คน ท่ีจงัหวดันราธิวาส   

ในกรณีเด็กท่ีได้รับบาดเจ็บกลับมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือพิจารณาถึงปัจจัยท่ีท าให้เด็กได้รับ
ผลกระทบโดยตรงคือ คือ ระเบิดในท่ีสาธารณะ ดงักรณีระเบิดท่ีสถานีรถไฟอ าเภอจะนะ จงัหวดัสงขลาท่ีท า
ใหเ้ด็กไดรั้บบาดเจบ็และเสียชีวติ ระเบิดท่ีบริเวณใกลส้ถานีรถไปตาแปด  อ าเภอเทพา จงัหวดัสงขลา ระเบิด
ท่ีโรงแรมเซาเทิร์นวิว จงัหวดัปัตตานี  ระเบิดท่ีตลาดโตรุ่้ง จงัหวดัปัตตานี และเป็นท่ีน่าสะเทือนใจเป็นอยา่ง
ยิ่งเม่ือเกิดเหตุระเบิดท่ีหน้าโรงเรียนบา้นตาบา อ าเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส ท าให้เด็กนักเรียนหญิงชั้น
อนุบาลเสียชีวติพร้อมกบัพอ่และท าใหเ้ด็กตอ้งก าพร้าพอ่พร้อมกนัถึง 2 คน  

 
 

ตาราง  แสดงจ านวนเด็กท่ีเสียชีวติและบาดเจบ็ตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 ” 31 ธนัวาคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 
เดก็และเยาวชนอายุไม่เกนิ 18 ปี 

รวม 
เสียชีวติ บาดเจบ็ 

ปี 2547 0 14 14 
ปี 2548 2 36 38 
ปี 2549 7 32 39 
ปี 2550 23 56 79 
ปี 2551 4 36 40 
ปี 2552 5 37 42 
ปี 2553 6 35 41 
ปี 2554 5 53 58 
ปี 2555 5 48 53 
ปี 2556 5 40 45 
ปี 2557 17 44 61 

ปี 2558 5 20 25 

ปี 2559 5 27 32 

รวม 89 478 567  
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ท่ีมา : ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้2547-2556 ,กลุ่มดว้ยใจ 2557-2558  

ตารางแสดงจ านวนเด็กท่ีเสียชีวติและไดรั้บบาดเจบ็ในปี 2559 
เดือน เสียชีวติ บาดเจบ็ 

มกราคม 
  กุมภาพนัธ์ 
 

3 
มีนาคม 

  เมษายน 1 6 
พฤษภาคม 

 
1 

มิถุนายน 
 

2 
กรกฎาคม 

 
1 

สิงหาคม 3 4 
กนัยายน 1 

 ตุลาคม 
 

8 
พฤศจิกายน 

 
1 

ธนัวาคม 
 

1 
รวม 5 27 

 ท่ีมา : กลุ่มดว้ยใจ 
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บำดเจ็บ 

เสียชีวิต 
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3. การโจมตีโรงเรียนและโรงพยาบาล 
การวางเพลงิเผาโรงเรียน 

 ตั้งแต่ปี 2547ถึง2559  สรุปสถิติการวางเพลิงเผาโรงเรียนในพื้นท่ี ทั้งหมด 326 โรงเรียน เป็นคดี

ความมัน่คง จ านวน314โรงเรียน แยกเป็นจงัหวดัยะลา 81 โรงเรียน จงัหวดัปัตตานี จ านวน134โรงเรียน จงัหวดั

นราธิวาส 83 โรงเรียนและจงัหวดัสงขลา 17โรงเรียน ท่ีเหลือ เป็นคดีอาชญากรรมทัว่ไป 11 โรงเรียน 

ตาราง 5 สถิติการวางเพลงิเผาโรงเรียนในพืน้ทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2547-2559 

จังหวดั โรงเรียนทีถู่กวางเพลงิ 
ยะลา 81 
ปัตตานี 134* 
นราธิวาส 83 
สงขลา 17 
รวม 315 

    ท่ีมา : กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกบัฝ่ายความมัน่คง 

*กลุ่มดว้ยใจ 
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สถิติแสดงจ านวนเด็กที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ พ.ศ. 2559 

เสียชีวิต 

บำดเจ็บ 
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โดยเหตุการณ์เกิดข้ึนเม่ือ 
 วนัท่ี  12 ก.พ 2559. เหตุลอบวางเพลิงโรงเรียนบา้นค่าย ตั้งอยู่บริเวณ ม.5 ต .ปูโล๊ะปูโย อ.หนองจิก จ.

ปัตตานี เวลาประมาณ 04.45 น  ท าใหโ้รงเรียนไดรั้บความเสียหาย .   
แต่เหตุท่ีเกิดข้ึนในบริเวณโรงเรียนไม่ไดเ้กิดเหตุเพราะการวางเพลิงเพียงเท่านั้น โดยในปีน้ีมีเหตุการณ์วาง

ระเบิดขา้งโรงเรียนท่ีส่งผลใหโ้รงเรียนไดรั้บความเสียหายและเด็กนกัเรียนเสียชีวติ เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
เม่ือ วนัท่ี  15 มีนาคม 2559 เวลา 19.30 น.ไดเ้กิดเหตุระเบิดข้ึนบริเวณก าแพงโรงเรียนประชานุเคราะห์ ถนน

สุขาภิบาล 3 เทศบาลสุไหงปาดี  จงัหวดั นราธิวาส ท าให้ราษฎรไดรั้บบาดเจ็บ 1 ราย และบา้นเรือนของประชาชน
ไดรั้บความเสียหาย 3 หลงั  และ เหตุระเบิด 

เม่ือวนัท่ี   6 กนัยายน 2559   เวลา 08.25 น. หน้าโรงเรียนบา้นตาบา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เบ้ืองตน้มี
ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ เป็นเจา้หนา้ท่ีต ารวจรักษาความปลอดภยั ครู และนกัเรียน โดยแยกเป็นผูเ้สียชีวิต2คน คือ1.นายมะเยง็ 
เวาะบะ2.ด.ญ.มิตรา เวาะบะ อายุ5ปี ซ่ึงเป็นลูกสาวของนายมะเยง็และเป็นนกัเรียนชั้นอนุบาล1โรงเรียนบา้นตาบา 
ส่วนผูไ้ดรั้บบาดเจบ็6  คน และต่อมาก็มีผูเ้สียชีวติเพิ่มอีก 1 คน  

 

 

ภาพความเสียหายของโรงเรียนประชานุเคราะห์ 11 

เหตุการณ์การโจมตีโรงเรียนไม่เพียงส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักเรียน แต่ได้ส่งผลกระทบต่อการพฒันา
ศกัยภาพเด็กและท าให้เด็กสูญเสียโอกาสทางการศึกษา เพราะอุปกรณ์การเรียนการสอน ถูกท าลาย และตอ้งจดัหาท่ี
เรียนให้กบัเด็กใหม่ และ ครอบครัวมีความกงัวลเร่ืองความปลอดภยัของนักเรียนท่ีมาเรียน  ทั้งน้ีจากการประเมิน
สุขภาพจิต และเยียวยาจิตใจคณะครู และนกัเรียนโรงเรียนบา้นตาบา โดยศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 12 เม่ือวนัท่ี 26 ก.ย. 59 ท่ี
ผา่นมา ไดค้ดักรองนกัเรียน จ านวน 523 คน จากยอดรวมทั้งส้ิน 534 คน โดยแยกเป็นกลุ่มอายุ พบวา่ เป็นกลุ่มท่ีเส่ียง

                                                 
11

 ภาพจาก     http://www.southernreports.com/?p=2434 

http://i0.wp.com/www.southernreports.com/wp-content/uploads/2016/03/รูปภาพ1-9.jpg
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ต่อสภาพจิตใจ จ านวน 5 คน ลว้นแลว้ตอ้งเร่งท าการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท าให้เด็ก มีอาการร้องไห้
ในช่วงเชา้ก่อนไปโรงเรียน เพราะกลวัสถานท่ีเกิดเหตุตรงประตูร้ัว อีก 1 ราย และกลวัมารดาท่ีโดนสะเก็ดระเบิด ตอน
มาส่งนอ้งเขา้โรงเรียน เด็กจึงไม่ตอ้งการใหม้ารดาโดนระเบิดซ ้ า ส่วนอีก 3 ราย อายุระหวา่ง 6 ปี ถึง 12 ปี โดยรายแรก
เป็นนกัเรียนชั้น ป.5 ไม่กลา้มาโรงเรียน นอนไม่หลบัในช่วงสัปดาห์แรกหลงัเกิดเหตุ เน่ืองจากเคยเล่นกบั เด็กท่ี
เสียชีวติ เพราะบา้นอยูติ่ดกนัและคิดถึงนอ้ง ส่วนคณะครูทั้ง 45 คน ไม่พบมีปัญหาทางสุขภาพจิต12  

 
การโจมตีครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 
แนวโนม้เหตุร้ายท่ีเกิดกบัครูท่ีชายแดนใตมี้แนวโนม้ท่ีดีข้ึน แต่ก็ไม่ไดห้มดไป เหตุร้ายท่ีเกิดกบับุคลากร

ทางการศึกษาในปี 2559 น้ีจากรายงานศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้มีเหตุท าใหบุ้คลากรทางการศึกษาเสียชีวติ
จ านวน 3 ราย และไดรั้บบาดเจบ็ 6 ราย     ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

22 กรกฎาคม 2559 มีเหตุยงิ นายคอรี ดอเลาะ อาย ุ37 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 34 ม.4 ต.วงัพญา อ.รามนั จ.ยะลา มี
ต าแหน่ง เป็นผูช่้วยโตะ๊ครู สถาบนัศึกษาปอเนาะอลัฮาซานียะ๊ห์อลักรุอานียะ๊ห์ บา้นอูเปาะ ม.4 อ.รามนั จ.ยะลา ถูก
กระสุนปืนยงิเขา้ท่ีบริเวณศีรษะ และล าตวัหลายนดั เสียชีวติ  

14 ตุลาคม 2559  เหตุเกิดท่ีบา้นอาเส็น หมู่ 6 ต.ยะหา คนร้ายยงินายมูฮมัมดันสัรูดีน มาปะ อาย ุ38 ปี อยู่
บา้นเลขท่ี 151/1 หมู่ 6 ต.ยะหา ผต้าย เป็นอุสตาซ หรือครูสอนศาสนาโรงเรียนปอเนาะใน ต.ยะหา  

28 ตุลาคม 2559  เหตุคนร้ายยงิ น.ส.สุณิสา บุญเยน็ อาย ุ49 ปี ครูอตัราจา้ง การศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอ มา
ยอ จงัหวดัปัตตานี เสียชีวติ  และ เพื่อนครูไดรั้บบาดเจบ็ 

         ทั้งน้ีจากรายงานของประธานสมาพนัธ์ครู 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีครูท่ีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ 
รวมแล้ว 184 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกจ านวน 127 ราย ทั้งน้ีไม่รวมจ านวนอุสตาซหรือครูสอนศาสนา และใน
รายงานของศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใตร้ายงานจ านวนบุคลากรทางการศึกษาเสียชีวิตแยกเป็นรายปีดงัตาราง  ซ่ึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม่เพียงแต่เด็กนกัเรียนจะสูญเสียผูคุ้ณครูอนัเป็นท่ีรักไปแต่ยงัส่งผลต่อการหยุดการเรียนการสอน
เพราะโรงเรียนปิดจากความไม่มัน่ใจในความปลอดภยัของคุณครู  
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 กรุงเทพธุรกิจ   http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/721834 , https://www.youtube.com/watch?v=PnHWqT85uBs 
    สมัภาษณ์ครูและเด็กเม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 

 

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/721834
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จ านวนผู้เสียชวีิตและบาดเจ็บที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2557และปี2559 

 

ปี เสยีชวีติ บาดเจ็บ 

2557 9 0 

2558 3 1 

2559 3 6 

 
 

ที่มำ  :  http://www.deepsouthwatch.org/node/6596 

การข่มขู่ครู 

นอกจากการเผาโรงเรียน การท าร้ายครูผูส้อนแลว้ ยงัเกิดกรณีการข่มขู่วา่จะมีการท าร้ายครูซ่ึงส่งผลให้ครูไม่
มัน่ใจในความปลอดภยัจึงจ าเป็นตอ้งหยุดการเรียนการสอนแบบไม่มีก าหนดแต่ส่วนใหญ่จะหยุดการเรียนการสอน
เป็นเวลา 2 วนั เป็นอยา่งต ่า ซ่ึงในปี 2559 เกิดกรณีการข่มขู่โรงเรียน 2 คร้ังดงัน้ี 

 

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม. 2559   ทางเจา้หนา้ท่ีทหาร ฉก.ยะลา 13 ซ่ึงรับผิดชอบรักษาความปลอดภยัในพื้นท่ี อ.
กรงปินงั ไดม้าแจง้กบั ผอ.โรงเรียนวา่ กลุ่มผูก่้อความไม่สงบเตรียมท่ีจะก่อเหตุร้ายกบัครู จึงขอให้หยุดการ
เรียนการสอนเป็นการชั่วคราว 2 วนั  ท าให้ ผูบ้ริหารสถานศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและ
ตดัสินใจในการหยุดการเรียน โดยใช้อ านาจของผูบ้ริหาร และได้ยา้ยครูไทยพุทธ เพียงคนเดียวไปช่วย
ราชการท่ีส านกังานเขตพื้นท่ี เพื่อความปลอดภยั 
 
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559  มีการส่งจดหมายขู่ครูใต ้ หลายแห่งในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยไดรั้บจดหมาย
ลึกลบัส่งถึงผูอ้  านวยการ เขียนใหเ้ขา้ใจไดว้า่เป็นกลุ่มบีอาร์เอ็น ช้ีแจงสาเหตุของความจ าเป็นในการต่อสู้ดว้ย
อาวธุ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง ‚พื้นท่ีการต่อสู้ดว้ยสันติวิธี‛ โรงเรียนท่ีไดรั้บจดหมายลกัษณะดงักล่าว เบ้ืองตน้พบใน
พื้นท่ีอ าเภอหนองจิก เช่น โรงเรียนบา้นรัชดาภิเษก ต าบลบางเขา และอ าเภอโคกโพธ์ิ ไดแ้ก่ โรงเรียนบา้นป่า
บอน โรงเรียนบา้นโผงเผง โรงเรียนบา้นสามยอด และโรงเรียนบา้นนาประดู่ จดหมายดงักล่าวถูกใส่ซองปิด
ผนึก ส่งทางไปรษณีย ์ตน้ทางจากไปรษณียป์าลสั อ าเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี จ่าหน้าดว้ยลายมือ เขียนดว้ย
ปากกาเป็นภาษาไทย ส่วนตวัเน้ือจดหมายพิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร์เป็นภาษาไทย อา้งถึงจุดเร่ิมตน้การต่อสู้ของ
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ชาวปาตานี ซ่ึงเป็นการต่อสู้แบบสันติวิธีผ่านขอ้เรียกร้อง 7 ขอ้ของหะยีสุหลง เน้ือความในจดหมายอา้งว่า
การต่อสู้ด าเนินมาถึงปัจจุบนั โดยเหล่านกัต่อสู้เพื่ออิสรภาพปาตานี13 

 
 กรณีการข่มขู่ท  าให้โรงเรียนท่ีห่างไกลขาดบุคลากรท่ีมีคุณภาพโดยเฉพาะครูท่ีมีความสามารถตรงกับ
สาขาวิชาท่ีสอน ซ่ึงจะส่งผลโดยตรงต่อการพฒันาของเด็กนอกจากน้ีท าให้ตอ้งหยุดการเรียนการสอนจนกว่าทาง
โรงเรียนจะมัน่ใจในความปลอดภยัท าใหเ้ด็กขาดโอกาสในการศึกษาและพฒันา 
 
การโจมตีโรงพยาบาล 
 ศูนยข์่าวอิศรา ได้รวบรวมสถิติเก่ียวกบัสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตั้งแต่วนัท่ี 4 ม.ค.2547 ถึงวนัท่ี 19 ม.ค.2553 พบวา่ มี
เหตุรุนแรงท่ีกระท าต่ออาคารสถานีอนามยัทั้งหมด 24 แห่ง แยกเป็น จ.ปัตตานี 12 แห่ง จ.ยะลา 7 แห่ง และ จ.
นราธิวาส 5 แห่ง        ส าหรับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากวนัท่ี 19 ม.ค.53 จนถึงปัจจุบนัมีดงัน้ี 
ปี 2553 
          30 มี.ค 2553. คนร้ายลอบวางเพลิงสถานีอนามยักระหวะ บา้นราวอ หมู่ 4 ต.กระหวะ อ.มายอ จ.ปัตตานี ไดรั้บ
ความเสียหาย 
          1 พ.ค. 2553  คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณป้ายช่ือใกลป้ระตูทางเขา้โรงพยาบาล บนันงัสตา อ.บนันงัสตา จ.
ยะลา  
          28 พ.ค. 2553  คนร้ายขวา้งระเบิด เอม็ 67 เขา้ไปภายในสถานีอนามยัต าบลปากล่อหมู่ 6 ต.ปากล่อ อ.แม่ลาน จ.
ปัตตานี โชคดีระเบิดไปไม่ท างาน  
          9 ก.พ.  2555 คนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์หน้าส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัปัตตานี เขตเทศบาลเมือง
ปัตตานี แรงระเบิดท าใหมี้ผูเ้สียชีวติ 1 ราย บาดเจบ็ 12 ราย 
          28 พ.ค.2557  คนร้ายลอบวางระเบิดมอเตอร์ไซคบ์อมบ ์บริเวณลานจอดรถโรงพยาบาลโคกโพธ์ิ ต.มะกรูด อ.
โคกโพธ์ิ จ.ปัตตานี แรงระเบิดท าใหมี้ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็กวา่ 10 ราย 
          10 ส.ค.2557  คนร้ายลอบวางระเบิดมอเตอร์ไซค์บอมบ์บริเวณหน้าโรงพยาบาลมายอ จ.ปัตตานี ท าให้มี
ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ 3 ราย หน่ึงในนั้นเป็นเจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาล 
          1 ธ.ค.2557  คนร้ายลอบวางเพลิงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 
          13 มี.ค. 2559 คนร้ายบุกเขา้ไปในโรงพยาบาลเจาะไอร้อง ทุบท าลายขา้วของภายใน และใชอ้าวุธปืนกราดยิง
ฐานทหารพรานดา้นนอก ท าใหมี้ก าลงัพลบาดเจบ็ 7 นาย14 
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จากรายงานของศูนยข์่าวอิศรา พบว่าตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2559 มีการโจมตีสถานพยาบาลและบริเวณ

สถานพยาบาลจ านวน 32 คร้ัง ซ่ึงมีทั้งการวางเพลิง การวางระเบิด และ การใชเ้ป็นฐานโจมตีค่ายทหาร  ดงักรณีล่าสุด 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ การรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพและการมีชีวิตรอดของเด็ก ในกรณีท่ีมีความเสียหายต่อ
อาคารสถานท่ีก็ท าใหเ้ด็กยากล าบากในการเขา้ถึงการรักษาพยาบาล ทั้งน้ีการโจมตีโรงพยาบาลดงักรณีล่าสุดเป็นการ
ละเมิดทั้งกฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศ หลกัสิทธิมนุษยชน และหลกัสงครามในศาสนาอิสลามท่ีมีการระบุ
ชดัเจนถึงการหา้มโจมตีโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และ เด็ก 
 
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบต่อเด็ก 
 ผลกระทบท่ีทุกคนมองเห็นไดช้ดัคือผลกระทบทางตรงจากสถิติท่ีปรากฏในแต่ละปี แต่ผลกระทบท่ีน่ากงัวล
ใจและตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดูแลติดตามพฒันาการของเด็กในระยะยาว คือ เด็กในกลุ่มดงัน้ี  

1. เด็กท่ีเป็นพยานในเหตุการณ์ความรุนแรง  ในหลายๆกรณีท่ีเด็กอยูต่อ้งเผชิญเกตุการณ์ความรุนแรงไม่วา่จะ
ประสบเหตุโดยตรงเองดงักรณีเหตุระเบิดท่ีหนา้โรงเรียนตาบา  ระเบิดในท่ีสาธารณะต่างๆ 
 
‚นางรอฮีหม๊ะ  สิเดะ  เล่าว่า  ส่วนน้องที่รอดก็มีอาการซึมเศร้า  ทานอาหารไม่ลง 2-3  อาทิตย์  พอไปเฝ้าพ่อ

ทุกวันกเ็ห็นว่าหาย  มีอาการก้าวร้าว  ดื้อมากข้ึน  เอาแต่ใจ  กะต้องใช้จิตวิทยากบัน้องเพราะนิสัยเปลี่ยน15” 
 
“นายชูสิทธ หมัดซัน  กไ็ม่รู้เหมืนกนัว่าต้องดูแลอย่างไร   ลูกสาว  ชวนข้ึนรถไฟ ก็ไม่อยากข้ึน  ถามถึงพี่ชาย

ตลอดเวลา  แต่รู้ว่าพี่ชายโดนระเบิดในวันน้ัน  ลูกสาวทั้งสอง คน ไม่ร้องเลยในวันน้ัน คงช็อกอยู่    เมื่อผ่าน
ตรงสถานที่เกิดเหตุ  ก็จะจ าเหตุการณ์ได้  ไม่ชอบเสียงดัง ก็จะตกใจ  พอเจอคนแปลกหน้าก็จะร้องไห้  แต่

ก่อนลูกสาวเป็นคนไม่ค่อยพูด  แต่หลังจากเหตุการณ์ พูดเยอะกว่าแต่ก่อน  พอผ่านกุโบร์(สุสาน)พี่ชาย ก็พูด
ว่าพีช่ายอยู่ทีน่ี่16” 
 
หรือในกรณีเด็กท่ีอยู่ในเหตุการณ์การปฏิบติัการของเจา้หน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงจากการประเมินผลทางดา้น
จิตใจเยาวชนท่ีเห็นเหตุการณ์เจา้หน้าท่ีปฏิบติัการปิดลอ้มและวิสามญัฆาตกรรมน้าชายเม่ือตอนอายุ 15 ปี 
พบวา่ในปัจจุบนัเยาวชนคนน้ีตอ้งอยูก่บัความรู้สึกท่ีไม่สามารถส่ือสาร อารมณ์ ความรู้สึก ของตนเองให้ผูอ่ื้น

                                                                                                                                                                     
14
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16
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รับทราบได ้และตอ้งอยูก่บัความรู้สึกไร้ความหวงั ไม่มีอนาคตและ ไม่รู้ด าเนินชีวิตต่อไปอยา่งไร ซ่ึงจ าเป็น
จะตอ้งไดรั้บการรักษาอยา่งใกลชิ้ดต่อไป17   ทางดา้นจิตแพทยท่ี์ประเมินมีความกงัวลใจเป็นอยา่งยิ่งต่อกรณี
เด็กในจงัหวดัชายแดนใตท่ี้เผชิญเหตุความรุนแรงโดยตรงและไดใ้ห้ค  าแนะน าในการประเมินสุขภาพจิตเด็ก
ในจงัหวดัชายแดนใตเ้พื่อการเฝ้าระวงัภาวะดงักล่าวต่อไป อนัจะมีผลต่อการใช้ชีวิตในอนาคตของเด็กใน
ระยะยาวหากไมไ่ดรั้บการดูแล 

2. เด็กท่ีตอ้งสูญเสียผูป้กครองหรือเด็กก าพร้า  เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ไดมี้การรายงานผลการศึกษาวิจยั ‚การ
เข้าถึงการเยียวยา การใช้ประโยชน์จากการเยียวยา และผลกระทบของการเยียวยาต่อเด็กก าพร้าจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใต‛้ โดย ดร.รอฮานิ เจะอาแซและคณะ พบวา่ ‘สถานการณ์เด็ก
ก าพร้า’ สัมพนัธ์กบัสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ลอดระยะเวลา 12 ปีของ
เหตุการณ์ความรุนแรง ปีใดท่ีจ านวนเหตุการณ์เพิ่มสูงข้ึนจ านวนเด็กก าพร้าจะเพิ่มสูงตามดว้ยเช่นกนั โดย
เป็นเด็กก าพร้าพ่อ 95% ก าพร้าแม่ 4% และก าพร้าทั้งและแม่ 1% เด็กก าพร้าส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการ เด็กอยู่
ภายใตก้ารดูแลของผูสู้งอายุและญาติ ดว้ยผูป้กครองท่ีเหลืออยู่ตอ้งออกไปหางาน หารายไดเ้ล้ียงครอบครัว
มากข้ึน    เด็กก าพร้าส่วนใหญ่ตอ้งออกจากโรงเรียนกลางคนั เพราะขาดผูป้กครองในการดูแลเอาใจใส่ มี
ปัญหาสุขภาพจิต เก็บตวั และมีปัญหาดา้นพฤติกรรมต่างๆ เช่น หลงัเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆ รู้สึกกลวั ไม่กลา้
ออกจากบา้น เพราะกลวัมีคนมาท าร้าย ตอ้งการคนท่ีมาดูแลเวลาเดินทาง ตอ้งการคนปลอบใจ เด็กก าพร้ารู้สึก
ดีมากท่ีครูในโรงเรียนให้ก าลงัใจ ตอ้งการคนท่ีมาช่วยเหลือเร่ืองการเรียน เพราะหลงัเกิดเหตุการณ์เรียน
หนงัสือไม่ค่อยรู้เร่ือง ขาดสมาธิ ขาดเรียนบ่อยคร้ัง ทุนการศึกษาท่ีเป็นค่าเทอม รวมทั้งหลกัประกนัการมีงาน
ท าในอนาคต 18 

3. เด็กในครอบครัวผูท่ี้ถูกกล่าวหา   พบวา่เด็กทัว่ไปหรือเด็กก าพร้าจากครอบครัวฝ่ายตรงขา้มรัฐไม่ไดรั้บการ
ช่วยเหลือใด ๆ และไม่มีขอ้มูลในระบบการเยียวยาภาครัฐ  นอกจากน้ียงัคงถูกตีตราจากสังคมทั้งครอบครัว
ไปเวน้แมแ้ต่เด็กก็ตอ้งเผชิญกบัปัญหาไม่แตกต่างจากผูใ้หญ่ ทางดา้นหน่วยงานราชการเองก็ไม่สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มคนเหล่าน้ีไดแ้ละพวกเขาไม่สามารถเขา้ถึงความช่วยเหลือในระบบปกติของรัฐท่ีมีอยู ่เพราะความ
ไม่ไวว้างใจ แต่พวกเขาก็ตอ้งการความช่วยเหลือไม่วา่จะเป็นการประกอบอาชีพเพื่อน าเงินมาเล้ียงดูลูกและ
ใหก้ารศึกษากบัลูกๆ ทั้งน้ีพวกเขาไดรั้บการช่วยเหลือโดยองคก์รพฒันาเอกชนแต่องคก์รเหล่านั้นก็มีขอ้จ ากดั
ในเร่ืองงบประมาณและความย ัง่ยนืของการใหค้วามช่วยเหลือ 
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 การประเมินโดยจิตแพทยเ์ม่ือวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2559 ,กลุ่มดว้ยใจ 
18

 ศวชต.เปิดขอ้มูลเดก็ก าพร้าจากไฟใตก้วา่ 9 พนั พบเงินเยยีวยาถึงเดก็นอ้ย ตอ้งดูแลดา้นจิตใจ   http://www.deepsouthwatch.org/dsj/8415 
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“ผลกระทบท่ีต้องเผชิญยังไม่เท่าของลูกๆท่ีต้องเจอ เดก็ๆถูกตราหน้าว่าเป็นครอบครัวผู้ ต้องขังบ้าง พ่อเป็น
โจรใต้บ้าง สารพัดค าพูดท่ีได้รับ เม่ือตอนท่ีสามีโดนจับ ลูกๆเคยถามว่าเม่ือไหร่พ่อจะกลับมา พ่อไปไหน 
ตัวเองกบ็อกให้ลูกๆละหมาดฮายตักันหากต้องการให้พ่อกลับมาเร็วๆ ไม่น่าเช่ือว่าหลังจากนั้นกเ็ห็นว่าลูกท้ัง
สามคนละหมาดฮายัตโดยพร้อมเพรียงกัน น า้ตาแห่งความตืน้ตันก็ไหลออกมา ตัวเองขอดุอาต่อพระเจ้าให้
ช่วยสามี ให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็ว แต่เป็นท่ีทราบกันว่ากระบวนการยุติธรรมในไทยมีความล่าช้าใน
การด าเนินการ”19 

 
 
การติดตามการปกป้องคุ้มครองเด็กภายใต้กลไกของรัฐและกลไกระหว่างประเทศ 

ขอ้สังเกตของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติต่อรัฐบาลไทยจากการน าเสนอรายงานสถานการณ์เด็ก
ในประเทศไทยต่อคณะกรรมการเด็กเม่ือปี 2555   ซ่ึงคณะกรรมการยงัคงกงัวลวา่ ในบริบทของต่อเน่ืองอาวุธความ
รุนแรง เด็กจะเผชิญกบัปัญหาดงัน้ี 

 เด็กไดต้กเป็นเหยื่อของการวางระเบิดสังหารท่ีผิดกฎหมายและการโจมตีท่ีรุนแรงอ่ืน ๆ โดยกลุ่มติดอาวุธ
ของรัฐท่ีไม่ไดแ้ละในบางโอกาสโดยกองก าลงัความมัน่คงของไทย 

 การเขา้ถึงการศึกษาไดถู้กแทรกแซง ดว้ยการก าหนดเป้าหมายโดยกลุ่มติดอาวุธไม่ใช่รัฐ ต่อโรงเรียนรัฐบาล
และครู และการมีค่ายหรือการปรากฏตวัของหน่วยทหาร และทหารพรานใกลโ้รงเรียน 

 จ านวนเด็กได้รับผลกระทบทางจิตใจหรือทางออ้มรวมทั้งเด็กท่ีได้สูญเสียพ่อแม่ของพวกเขา เด็กได้รับ
บาดเจ็บจากความรุนแรง เด็กท่ีเห็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือไดรั้บการแจง้ให้ทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดย
การอ่ืน ๆ ในกลุ่มส่ือและเด็กและครอบครัวท่ีมีชีวติไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

 การเลือกปฏิบติั คณะกรรมการฯ ยงัคงกังวลเก่ียวกับความแตกต่างในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใตเ้ก่ียวกบัการเขา้ถึงสุขภาพทางสังคมและการบริการการศึกษาส าหรับเด็ก 
คณะกรรมการฯ ไดเ้นน้ย  ้าขอ้แนะน าก่อนหนา้น้ี (CRC/C/THA/CO/2, ขอ้ 25-26) และให้ไทยใชม้าตรการท่ี
มีประสิทธิภาพเพื่อ (1) ประกนัวา่เด็กทุกคนไดรั้บสิทธิตามอนุสัญญาโดยการไม่เลือกปฏิบติัตามกฎหมายท่ี
มีอยู ่(2) จดัล าดบัความส าคญัและจดัสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอในการบริการสังคมและเร่งจดัโอกาสในการ
เขา้ถึงบริการดา้นสุขภาพ การศึกษา และอ่ืน ๆ ส าหรับเด็กกลุ่มเส่ียงอยา่งเท่าเทียม (3) รณรงค์เก่ียวกบัการ
ป้องกนัและต่อตา้นการเลือกปฏิบติัทุกรูปแบบ และ (4) เก็บขอ้มูลท่ีมีการจ าแนกท่ีเหมาะสมส าหรับใชใ้น
การตรวจสอบการเลือกปฏิบติั 
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 “เม่ือสามีโดนจบั เม่ือตอ้งเดินตามล าพงั” ความในจากใจ คอดีเยา๊ะ ยโูซะ  http://www.pataniforum.com/single.php?id=441 
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 ประโยชน์สูงสุดของเด็ก - คณะกรรมการ ฯ มีขอ้กงัวลว่าหลกัการน้ีไม่ไดถู้กน ามาใช้อย่างเต็มท่ี โดยคณะ

กรรมการฯ เสนอแนะให้ไทยด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อประกนัวา่หลกัการของประโยชน์สูงสุดของ
เด็กจะถูกน ามาใชใ้นบทบญัญติัทางกฎหมาย การพิจารณาคดี การก าหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการ การ
บริการ และการเล้ียงดูแลรูปแบบอ่ืน รวมถึงการพิจารณาและค าตดัสินของศาล 

 
ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ไดมี้ขอ้แนะน าต่อรัฐบาลไทยดงัน้ี 

 ใชม้าตรการเร่งด่วนเพื่อใหม้ัน่ใจวา่สถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัไม่มีผลกระทบโดยตรงและโดย
ออ้มในเด็ก ในการท าเช่นน้ีคณะกรรมการแนะน าให้รัฐภาคีปฏิบติัตามค าแนะน าของตนภายใตพ้ิธีสารเลือก
ในการมีส่วนร่วมของเด็กในความขดัแยง้ 

 มัน่ใจวา่ โรงเรียนจะไม่มีการหยดุชะงกั โดยสถานะการท หารหน่วย และมีป้องกนัจากการโจมตี โดยกลุ่มติด
อาวธุไม่ใช่รัฐ 

 ใหค้วามส าคญัสนบัสนุนและบริการใหก้บัเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรงทางจิตสังคมนั้น 
  เร่งการน าการวางแผนการด าเนินการบนการป้องกนั 
 ส่งเสริมเด็กท่ีไม่ไดพู้ดภาษาไทยและเด็กในครอบครัวยากจน เขา้ร่วมโครงการพฒันาเด็กปฐมวยัโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งเด็กในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้   ใช้มาตรการเร่งด่วนเพื่อลดการออกจากโรงเรียน
กลางคนัของเด็กประถมศึกษา  ด าเนินการศึกษาเก่ียวกบัสาเหตุและขอบเขตของการออกจากโรงเรียน
กลางคนั และการเขา้เรียนในระบบการศึกษา รวมถึงพฒันาแผนปฏิบติัการดว้ยกรอบระยะเวลาท่ีชดัเจนโดย
ใหค้วามสนใจต่อมิติหญิงชาย ความแตกต่างและมาตรการป้องกนั   ส่งเสริมให้เด็กโดยเฉพาะอยา่งยิ่งเด็กใน
จงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ศึกษาต่อในระดบัมธัยมศึกษา   ด าเนินนโยบายการศึกษาวา่ดว้ยภาษาแห่งชาติเพื่อ
ประกนัการศึกษาสองภาษา ก าหนดมาตรการท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา
และปรับปรุงผลการศึกษาในทุกระดับ และ   พิจารณาให้สัตยาบัน UNESCO Convention against 
Discrimination in Education 

 เด็กในกระบวนการยติุธรรม ” คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ไทยพิจารณาด าเนินการ ดงัน้ี (1) เพิ่มอายุขั้นต ่า
ของเด็กในการรับผิดทางอาญาเป็น 12 ปี (2) การส่งเด็กไปยงัสถานกกัจะเป็นทางเลือกสุดทา้ย (3) เด็กไดรั้บ
การกกัตวัแยกจากผูใ้หญ่ (4) ส่งเสริมมาตรการทางเลือกในการกกักนั เช่น การหนัเหคดี การให้ค  าปรึกษาเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม และการบริการชุมชน (5) การฝึกอบรมผูพ้ิพากษาและบุคลากรการพิจารณาคดี
เก่ียวกบัหลกัการและบทบญัญติัของอนุสัญญาและพิธีสารเลือกรับ (6) จดัโครงการกลบัคืนสู่สังคมส าหรับ
เด็ก และ (7) ใชป้ระโยชน์จากเคร่ืองมือท่ีพฒันาข้ึนโดยองคก์ารระหวา่งประเทศของสหประชาชาติเก่ียวกบั
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เด็กในกระบวนการยุติธรรา ซ่ึงรวมถึง UNODC องค์การยูนิเซฟ OHCHR และองค์กรพฒันาเอกชนใน
ประเทศ 

 เด็กท่ีตกเป็นเหยือ่และพยานเด็ก ” คณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ไทยมีบทบญัญติัทางกฎหมายท่ีเพียงพอเพื่อ
การคุม้ครองเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อหรือพยานเด็กตามแนวทางของสหประชาชาติเก่ียวกบัเด็กท่ีตกเป็นเหยื่อและ
และพยานเด็ก (ผนวกกบัความขอ้มติคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม 2005/20 จาก 22 กรกฎาคม 2547)  

 เด็กในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้” คณะกรรมการฯ มีขอ้กงัวลวา่เด็กยงัคงตกเป็นเหยื่อของการระเบิดและการ
โจมตีท่ีรุนแรงอ่ืน ๆ โดยกลุ่มติดอาวุธท่ีไม่ใช่รัฐ การมีกองทพัอยูใ่นบริเวณสถานศึกษา จ านวนเด็กท่ีไดรั้บ
ผลกระทบทางจิตใจทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยคณะกรรมการฯ เสนอแนะให้ไทยพิจารณาด าเนินการ ดงัน้ี 
(1) เร่งรัดออกมาตรการเพื่อประกนัวา่สถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะไม่ส่งผลกระทบทั้งโดยตรง
และโดยอ้อมต่อเด็ก โดยด าเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการภายใต้พิธีสารเลือกรับ เร่ือง ความ
เก่ียวพนัของเด็กในความขดัแยง้กนัดว้ยอาวุธ (CRC/C/OPAC/CO/1, 2555) (2) ประกนัวา่โรงเรียนจะไม่ถูก
ท าลายโดยกองทพัของรัฐ และไดรั้บการคุม้ครองจากการโจมตีโดยกองก าลงัติดอาวุธท่ีไม่ใช่รัฐ (3) จดัหา
การสนับสนุนเพื่อเยียวยาจิตใจและบริการให้แก่เด็กท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรง และ (4) เร่ง
ด าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการคุม้ครองเด็กและเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
จากข้อห่วงกงัวลและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์เด็กในปัจจุบนั นั้นก็หมายความวา่กลไกภายในประเทศและกลไกระหวา่งประเทศในการปกป้อง
คุม้ครองเด็กยงัไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นตอ้งแสวงหาแนวทางในการปกป้องคุม้ครองต่อไป 
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ส่วนที ่4 

 ถอดบทเรียนการท างานในการปกป้องคุ้มครองเด็กโดยหน่วยงานรัฐและองค์กรพฒันาเอกชน 
 
 ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองเด็ก เช่น พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 

๒๕๔๖ ,พระราชบญัญติัคุม้ครองผูถู้กกระท ารุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ , พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ , พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานพ.ศ.๒๕๔๑  , นอกจากน้ี ยงัไดร่้วมลงนาม
ในขอ้ตกลงนานาชาติ เช่น อนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็ก , อนุสัญญาวา่ดว้ยการขจดัแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุด 
(หมายเลขท่ี ๑๘๒) และมี บนัทึกขอ้ตกลงนานาชาติเพื่อความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งประเทศ เพื่อต่อตา้นการคา้มนุษย ์
ซ่ึงกฎหมายเหล่าน้ี เป็นพื้นฐานในการท างานด้านการคุม้ครองเด็ก ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานเพื่อการ
ปกป้องคุม้ครองเด็กในระดบัประเทศมีหลายหน่วยงานดว้ยกนั คือ  ส านกังานปลดักระทรวงพฒันาสังคมและความ
มัน่คงของมนุษย ์ ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการคุม้ครองเด็กแห่งชาติ (สคด.) สนง.ส่งเสริมสวสัดิภาพและ
พิทกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ (สท.)   กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการ   บา้นพกัเด็กและครอบครัว  
สถานสงเคราะห์/สถานแรกรับ ศูนยพ์ฒันาสังคม ศูนยป์ระชาบดี 1300 และ ส านกังานกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัว (สค.) 
 
การปกป้องคุ้มครองเด็กในจังหวดัชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ โดยภาครัฐ 

การปกป้องคุม้ครองเด็กในสถานการณ์ความไม่สงบ  ในระดบัประเทศคือการก าหนดนโยบายในการสร้าง
สันติภาพซ่ึงเป็นการการปกป้องคุม้ครองเด็กในระยะยาว ส่วนในจงัหวดัชายแดนภาคใตก้ารปกป้องคุม้ครองเด็ก
ด าเนินการภายใตก้ารก ากบัดูแลของ 3 หน่วงงานหลกั คือ กองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ภาค 
4 ศูนยอ์  านวยการบริหารราชการจงัหวดัชายแดนใต ้และ ศูนยป์ฏิบติัการต ารวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 
กรณเีด็กได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
     นอกจากการสร้างความปลอดภยัใหก้บัเด็กแลว้ในการดูแลเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ
โดยตรง รัฐก็จะด าเนินการดูแลรักษาพยาบาล หรือในกรณีเด็กก าพร้า รัฐก็ไดมี้การเยยีวยาส าหรับเด็กทั้งการให้
ทุนการศึกษาจนจบระดบัอุดมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ   และเงินยงัชีพรายเดือนจากกระทรวงพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์  ภายใตก้ารก ากบัดูแลโดยศูนยอ์ านวยการบริหารราชการจงัหวดัชายแดนใต  ้
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กรณเีด็กเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภายใต้กฎหมายพเิศษและกฎหมายหลกั 

จากกรณีท่ีมีซกัถามเด็ก   การควบคุมตวัเด็ก การตรวจดีเอน็เอเด็ก  เป็นการด าเนินการภายใตก้ฎหมายพิเศษคือ กฎ
อยัการศึก  ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีสามารถกระท าไดภ้ายใตก้รอบกฎหมายและ เพื่อความมัน่คงของประเทศ 20แต่เม่ือพิจารณาถึง
อนุสัญญาสิทธิเด็กท่ีตอ้งค านึงถึงประโยชน์ของเด็กเป็นหลกัจึงเป็นความทา้ทายในการปกป้องคุม้ครองสิทธิเด็กของ
รัฐและหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง   จากการศึกษาในกรณีท่ีเด็กเขา้สู่กระบวนการยุติธรรม การคุม้ครองเด็กยงัมีการ
ปฏิบติัท่ีระหวา่งหน่วยงาน ในกรณีท่ีมีการควบคุมตวัท่ีศูนยพ์ิทกัษส์ันติ ท่ีมีการควบคุมตวัภายใตพ้ระราชบญัญติัการ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจะมีการคุม้ครองดงัน้ี 

1. มีการตรวจร่างกายก่อนรับและก่อนการปล่อยตวั 
2. การสอบสวน จะมีสหวชิาชีพและนกัจิตวทิยาเขา้ร่วมรับฟัง 
3. มีการใหเ้ซ็นยนิยอมการตรวจดีเอน็เอ  
4. การควบคุมตวัในหอ้งเด่ียว สภาพหอ้งคือบริเวณท่ีอาบน ้าและสุขา สามารถท าละหมาดในหอ้งได ้
5. ประตูปิดล๊อคจากขา้งนอกและหนา้ต่างมีเหล็กดดั 
6. และไม่ควบคุมตวัเด็กในท่ีท่ีควบคุมตวัผูใ้หญ่ 

 
การปฏิบติัต่อเด็กระหว่างศูนยพ์ิทกัษส์ันติ มีความแตกต่างกบัการควบคุมตวัเด็กท่ีค่ายอิงคยุทธบริหาร  ซ่ึงในปี 

2559 มีการควบคุมตวัเด็กท่ีค่ายอิงคยุทธบริหาร จ านวน 1 ราย  เป็นการควบคุมตวัโดยไม่มีการซักถาม แต่มีการ
ควบคุมตวัเด่ียว นอกจากน้ียงัมีกรณีท่ีมีการซกัถามภายใตก้ฎหมายพิเศษโดยไม่มีสหวชิาชีพ เขา้ร่วม  และมีความเส่ียง
ท่ีเด็กจะถูกละเมิด 

แต่กระนั้นก็มีสัญญาณเชิงบวกในการปกป้องคุ้มครองเด็กโดยความพยายามจากหลายๆหน่วยงานภายใต้
สถานการณ์ความไม่สงบ โดยเฉพาะเด็กท่ีถูกกล่าวหาดา้นความมัน่คง  เช่น เม่ือวนัท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   กรม
พิ นิ จ แ ล ะ คุ้ม ค รอ ง เ ด็ ก แ ล ะ เ ย า ว ชน ร่ ว ม กับ   อ า จ า ร ย์ จ า ก คณะม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะสั ง คม ศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาลยัเขตปัตตานี ด าเนินโครงการประชุมเชิงปฎิบติัเพื่อวิพากษ์ (ร่าง) คู่มือพิทกัษ์
สิทธิเด็กภายใต้บริบทการบงัคบัใช้กฎหมายพิเศษในจงัหวดัชายแดนใต้ (ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน)  โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงคู่มือพิทกัษ์สิทธิเด็กภายใตบ้ริบทการบงัคบัใช้กฎหมายพิเศษในจงัหวดั
ชายแดนใต ้ตามนโยบายการแกไ้ขชายแดนภาคใตข้องกระทรวงยุติธรรม   และเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559  กรม
พินิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ร่วมกนัด าเนินโครงการประชุมฝึกอบรมหลกัสูตรการพฒันาศกัยภาพบุคลากรในการพิทกัษ์สิทธิเด็กใน

                                                 
20

 สัมภาษณืต ารวจเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2559 
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บริบทของการบงัคบัใชก้ฎหมายพิเศษจงัหวดัชายแดนใต ้ โดยมี พล.ท.ชินวฒัน์ แมน้เดช รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วน
หน้าเป็นประธานในพิธีเปิด มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กให้กับ
บุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้ซ่ึงผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดแ้ก่ทหารจากพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดน
ใต ้จ านวน 90 คน21 

อยา่งไรก็ดี การปกป้องคุม้ครองเด็กภายใตส้ถานการณ์ความไม่สงบควรมีการด าเนินการอยา่งครอบคลุมและรอบ
ด้านโดยการท างานร่วมจากหลายภาคส่วน และ ควรมีการด าเนินการประสานงาน และ ติดตามตรวจสอบอย่าง
ต่อเน่ือง  
 
การปกป้องคุ้มครองเด็กในจังหวดัชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ โดยองค์กรพฒันาเอกชน 

การปกป้องคุม้ครองเด็กในสถานการณ์ความไม่สงบไม่สามารถด าเนินการโดยรัฐเพียงล าพงัเพราะเด็กมี
หลากหลายกลุ่มซ่ึงมีทั้งท่ีรัฐเขา้ถึงไดแ้ละท่ีรัฐไม่สารมารถเขา้ถึง หรือจากปัจจยัของกลุ่มเป้าหมายเองท่ีไม่ตอ้งการรับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีหน่วยงานท่ีมาเช่ือมร้อยการปกป้องคุม้ครองเด็กให้ครอบคลุม
เด็กทุกกลุ่ม องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีนั้นก็คือองคก์รพฒันาเอกชนท่ีมีจ านวนมากทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ส่วนกลางและระหวา่ง
ประเทศ 

 

 

                                                 
21

 ประชาสัมพนัธ์กรมพนิิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน http://www.djop.moj.go.th/djop-news/item/27442-นโยบายการคุม้ครองสิทธิเดก็
ของประเทศไทย 

องค์กรพัฒนา
เอกชนด้านเด็กใน
พืน้ที่ 

องค์กรพัฒนาเอกชน
ในส่วนกลาง 

องค์กรพัฒนาเอกชน
ระหว่างประเทศ  

แหล่งทุน 



34 

 
  

องคก์รท่ีท างานในการปกป้องคุม้ครองเด็กมีหลากหลายองคก์ร ซ่ึงสามารถแยกประเภทไดด้งัน้ี 
1. การท างานดา้นการเยียวยาทั้งทางร่างกายเด็กและสภาพจิตใจเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่

สงบ โดยมีวตัถุประสงค ์ในการท างานเพื่อฟ้ืนฟูสภาพจิตใจเด็ก  ผา่นกิจกรรม การเยี่ยมบา้น การจดัการฟ้ืนฟู
แบบกลุ่ม    การสานเสวนา     องคก์รท่ีท างานดา้นน้ีมีหลากหลายองคก์รทั้งองคก์รท่ีท างานดา้นเด็กโดยตรง  
เช่น มูลนิธิเพื่อการพฒันาเด็ก  กลุ่มลูกเหรียง    และองคก์รดา้นสิทธิสตรี บางองคก์รจึงเป็นองคก์รท่ีท างาน
ทั้งสองดา้น  เช่น กลุ่มเซากูน่า   ผูห้ญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพ  และ เครือข่ายผูห้ญิงยุติความรุนแรง
แสวงสันติภาพ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

2. การท างานดา้นการปกป้องคุม้ครองสิทธิเด็ก  องคก์รท่ีท างานดา้นน้ีส่วนใหญ่จะเป็นองคก์รท่ีท างานประเด็น
สิทธิมนุษยชนเช่น การติดตามการจบักุม ควบคุมตวัเด็ก การปิดลอ้มตรวจคน้โรงเรียนสอนศาสนา  การตรวจ
ดีเอ็นเอ เด็ก  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการปกป้องและคุม้ครองมิให้มีการละเมิดต่อเด็ก ผ่านการด าเนินการ
ร้องเรียน ประสานงานระหว่างครอบครัวและเจา้หน้าท่ีฝ่ายความมัน่คง  และ การรณรงค์สาธารณะ   เช่น 
องคก์รเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานี (HAP)   มูลนิธิศูนยท์นายความมุสลิม  กลุ่มดว้ยใจ  

3. การดูแลเด็กก าพร้าจากสถานการณ์ความไม่สงบและทัว่ไป 
4. การพฒันาทางดา้นการศึกษาแก่เด็กทั้งเด็กในระบบและนอกระบบการศึกษา 
5. การส่ือสารเร่ืองสิทธิเด็ก 

สรุปถอดบทเรียน 
กลุ่มเป้าหมายทีอ่งค์กรต่างๆท างานด้วย 
การท างานขององค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท างานด้านเด็กในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ท างานครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กทัว่ไปทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา เช่น องค์กร 
พิราบขาว มูลนิธิเพื่อการพฒันาเด็ก   กลุ่มฟ้าใส  องคก์ารอ๊อกแฟม  เด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบ เช่นกลุ่มเซากูน่า กลุ่มลูกเหรียง     เด็กในครอบครัวท่ีถูกกล่าวหาในคดีความมัน่คงไม่วา่จะเป็น
เด็กในครอบครัวผูต้อ้งขงั ผูท่ี้หลบหนี หรือผูท่ี้ถูกวิสามญัฆาตกรรม  เช่นกลุ่มดว้ยใจ มูลนิธินูซันตารอเพื่อ
สิทธิมนุษยชนและการพฒันา‛ (Nusantara Foundation For Human Right and Development)   นอกจากน้ียงั
มีการท างานกบัผูป้กครอง ครู   ชุมชน เพื่อการพฒันาและการปกป้องคุม้ครองเด็กเช่น กลุ่มบุหงารายา พิราบ
ขาว    และ การส่ือสารสาธารณะ เพื่อสร้างความเขา้ใจถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กในทุกมิติ เช่น  โรงเรียน
นกัข่าวชายแดนใต ้หรือ Deep south journalism school 
ประเด็นท่ีองคก์รขบัเคล่ือนในจงัหวดัชายแดนใต ้
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การท างานเพื่อการปกป้องคุม้ครองเด็กในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตมี้การท างานหลายประเด็นดว้ยกนัซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1. การละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเกิดจากความ  การท างานในประเด็นท่ีน าเสนอต่อทุกระดบัไดรั้บการ
ตอบสนองมีการเปล่ียนแปลงของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในระดบัปฏิบติัการและนโยบายเช่นการดูแลเด็ก
ภายใตก้ฎหมายพิเศษ และการละเมิดต่อชีวติเด็กโดยขบวนการก่อความไม่สงบ 
2. การเยยีวยา ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ  เพื่อปรับเปล่ียนเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากมือล่างใหเ้ป็น
มือบน   
3. พฒันาศกัยภาพเด็กในหลายๆมิติ ทั้งการใชชี้วติในสังคม การศึกษา และ การใหค้วามรู้เร่ืองสันติภาพ
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบับริบทในจงัหวดัชายแดนใต ้
4. การส่ือสารในประเด็นเด็กและเยาวชน จดัท า เวที เสวนา สัมมนา อบรมเก่ียวกบัส่ือสารใหก้บั
เยาวชน   
 
การขบัเคล่ือนในประเด็นต่างๆนั้นแต่ละองคก์รมีกิจกรรมท่ีหลากหลายในการขบัเคล่ือน ซ่ึงกิจกรรมนั้นเกิด
จากแนวคิดขององคก์รส่วนหน่ึงและเด็กท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีช่วยในการออกแบบกิจกรรมท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของเขาเอง ซ่ึงกิจกรรมมีดงัน้ี 
 
ประเภทกจิกรรม 
กิจกรรม 
1. การปกป้องคุม้ครองเด็กผา่นการจดบนัทึกขอ้เท็จจริงการละเมิดสิทธิเด็ก และ การจดัเก็บขอ้มูลเพื่อ
ใชเ้ป็นแนวทางในการแสวงหาหนทางในการแกปั้ญหาการละเมิด  และการจดัท าและน าเสนอรายงาน 
2. การสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการพฒันาเด็ก โดยการออกแบบพื้นท่ีปลอดภยัส าหรับเด็ก
ผา่นกลไกในระดบัชุมชน  การมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในชุมชนและหน่วยงานรัฐ ในพื้นท่ี     
3. การศึกษาวจิยัเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา  
4. การสร้างเครือข่ายในการท างานทั้งในกลุ่มเด็กในพื้นท่ีและระหวา่งองคก์รพฒันาเอกชนในพื้นท่ี 
5.  การดูแลเด็กก าพร้าโดยการจดัหาผูป้กครองและการหาทุนการศึกษา  
6. การน าเสนอกิจกรรมประเด็นเด็กทางเวบ็ไซด ์และ ส่ือออนไลน์ เพื่อใหส้ังคมตระหนกัถึงประเด็น
ปัญหาเร่ืองเด็กในสถานการณ์ความไม่สงบ  
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7. การส่งเสริมความรู้เร่ืองสันติภาพ ใหก้บัเด็กท่ีมีความหลากหลายกลุ่มไม่วา่จะเป็นเด็กพุทธหรือ
มุสลิม และการสร้างสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มผา่นกิจกรรมการศึกษาพื้นท่ี   การท างานร่วมกนั และการอยู่
ร่วมกนั  
8. การพฒันาเด็กโดยการฝึกอาชีพ ใหก้บัเด็กเพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษาไดมี้คุณภาพชีวติท่ีดีต่อไป 
9. การพฒันาศกัยภาพผูป้กครองและครูผูส้อนเด็กเพื่อการส่งเสริมทางดา้นการศึกษาและการเล้ียงดูเด็ก
ในสถานการณ์ความไม่สงบ 
 
ประโยชน์ทีเ่ด็กได้รับจากกจิกรรมหรือโครงการทีอ่งค์กรพฒันาเอกชนด าเนินการในปี 2559  
 
ประโยชน์โดยตรงต่อเด็ก 

กิจกรรมท่ีมีผลโดยตรงต่อเด็กคือการเยยีวยาเด็กทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ การศึกษา และการจดัหา
ผูป้กครองท าให้เด็กไดรั้บการดูแล และมีสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาศกัยภาพของตนเองต่อไปใน
อนาคต และท่ีส าคญัคือการเยียวยาทางดา้นจิตใจท่ีท าให้เด็กมีความเขม้แขง็ และ สามารถยนืหยดัต่อไปใน
สังคมได ้ซ่ึงก่อนหนา้น้ีเด็กมีอาการซึมเศร้า และต่อมาหลงัผา่นกระบวนการเยยีวยาเด็กก็มีพฒันาการท่ีดีข้ึน  
เด็กตระหนกัถึงหนา้ท่ีของตวัเอง เด็กมีพื้นท่ีแลกเปล่ียนกลา้แสดงออก ความรู้สึกดา้นจิตใจ เด็กมีทศันคติเชิง
บวก ทศันะคติ  ความคิด  มุมมองของเขาเปล่ียนไปในมุมบวก 
นอกจากน้ีเด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้ขั้นตอนการน าเสนอโครงการ การพฒันาโครงการ และการบริหารจดัการ
โครงการซ่ึงพบวา่เด็กสามารถด าเนินกิจกรรมไดดี้ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการประสานงาน  ความกระตือรือร้น เด็ก
นกัศึกษา  มีการเขียนรายงานไดดี้  แต่เด็กในสถาบนัปอเนาะมีจุดอ่อนในการเขียนรายงาน 
 
ประโยชน์ต่อองคก์รพฒันาเอกชน 
 การด าเนินกิจกรรมมีทั้งในแนวราบคือการท างานกบักลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็ก และมีการขยาย
กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน ท าใหก้ารปกป้องคุม้ครองเด็กครอบคลุมเด็กไดเ้กือบทุกกลุ่ม   และผูท่ี้ปกครองเด็ก
ไดรั้บการพฒันาในการปกป้องเด็กมากข้ึน นอกจากน้ีการท างานระหวา่งองคก์รพฒันาเอกชนไดช่้วย
เก้ือหนุนในเชิงทรัพยากร  ทกัษะ องคค์วามรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  
 
ประโยชน์ต่อสังคม 

ชุมชนสามารถสร้างกติกาในชุมชนและน าไปปฏิบติัไดจ้ริงในการปกป้องเด็ก  ผูน้ าชุมชนมีการสร้าง
เครือข่ายจิตอาสาและ ร่วมมือกนั อีกทั้งผูใ้หญ่เห็นความส าคญัของเด็กในชุมชนและสามารถร่วมมือกนัใน
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การท างานต่อกนัได ้ นอกจากน้ีสังคมมีการตระหนกัรู้และรับรู้ปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก  เกิดเป็นกลไก
ชุมชนเพื่อการปกป้องคุม้ครองเด็ก 
 
 
ปัจจัยส าคัญทีส่่งเสริมการท างานประเด็นเด็กให้ประสบความส าเร็จ 
1. การท างานเป็นเครือข่ายทั้งในแนวราบคือระหวา่งองคก์รท่ีท างานประเด็นเดียวกนั และแนวด่ิงคือ
การท างานกบักลุ่มเป้าหมายท่ีขยายครอบคลุมพื้นท่ี 
2. การจดัท าขอ้มูลจากหลายแหล่ง การตรวจสอบขอ้เทจ็จริงในพื้นท่ี    การน าเสนอขอ้เสนอแนะอยา่ง
ตรงไปตรงมาและต่อเน่ือง  
3. การส่ือสารสาธารณะอยา่งต่อเน่ืองท าใหมี้การติดตาม 
4. แหล่งทุนท่ีมาจากหลากหลายช่องทาง เช่น องคก์รแหล่งทุนท างานตามโครงการ   แหล่งทุนจากการ
รับบริจาค และการรวบรวมกนัท างานโดยไม่มีแหล่งทุน 
5. การใชกิ้จกรรมท่ีเป็นกิจกรรมในชีวติประจ าวนัของคนในพื้นท่ี เป็นเคร่ืองมือ ในการเช่ือม หรือ ร้อย
ต่อกลุ่มเป้าหมาย   
6. การคน้พบ  7 ป คือ  1.ปัญหา  ตอ้งคน้หาปัญหาใหเ้จอ  2.ปัญญา  ใชปั้ญญา 3.ปรับ  ลงมือปรับ 4.
เปล่ียน ประเมินการเปล่ียนแปลง 5.ปลูก  สร้างใหเ้กิดผลการเปล่ียนแปลง 6.ป้ัน  การผลกัดนั  7.การสร้างแรง
บนัดาลใจ   น ามาใชใ้นกระบวนการท างาน 
7. การสร้างความไวว้างใจระยะยาว เช่นการท างานกบักลุ่มเป้าหมายเดิมมาเป็นเวลา 7-8 ปี  
เป้าหมายในการท างานในอนาคตขององคก์รพฒันาเอกชนท่ีท างานดา้นเด็ก 
1. การสร้างเครือข่ายในการขบัเคล่ือนงานท่ีด าเนินการอยูเ่ดิมใหค้รอบคลุมพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้
2.  การดูแลพฒันาเด็ก และ ดูแลเด็กกลุ่มเส่ียงท่ีจะถูกใชป้ระโยชน์ในอนาคต อาทิเช่น ในครอบครัวท่ี
ไดรั้บผลกระทบทางคดีความมัน่คง  
3. การขยายทุนการศึกษาใหเ้ด็กเพิ่มข้ึน 
4. การส่งเสริมใหเ้ด็กไดรั้บสิทธิต่างๆอยา่งครบถว้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น 
5. การติดตามกลุ่มเป้าหมายเดิมท่ีไดรั้บการพฒันาและต่อยอดการพฒันาศกัยภาพของเด็กต่อไป  
6. การขบัเคล่ือนประเด็นเด็กและเยาวชน ใหเ้กิดการขบัเคล่ือนในพื้นท่ีเปิดมากข้ึน  ในเชิงประเด็น  
การส่ือสารของเด็ก  ความรู้ของเยาวชน   
7. การสร้างเครือข่ายระหวา่งประเทศท่ีจะแบ่งปันทรัพยากรบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพื่อมาพฒันาศกัยภาพ
เด็กโดยการแลกเปล่ียนบุคลากร   ซ่ึงเป็นประโยชน์จากการใชภ้าษามลาย ู  
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8. การพฒันาสิทธิของการเป็นชนกลุ่มนอ้ย  เร่ืองความเป็นมลาย ู เร่ืองอตัลกัษณ์  และการส่งเสริมเร่ือง
สันติภาพ 
  
การถอดบทเรียนการท างานดา้นเด็กในจงัหวดัชายแดนใตจ้  านวน 10 องคก์ร โดยใชเ้คร่ืองมือการวเิคราะห์ 
SWOT ซ่ึงการวเิคราะห์จะวเิคราะห์การท างานองคก์ร 10 องคก์รท่ีท างานในปี 2559 ไดผ้ลดงัน้ี 
 
การวเิคราะห์โดย SWOT 
S หรือ Strengths  (จุดแขง็)  หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายในองคก์ร ท่ีท าให้เกิดความเขม้แข็งหรือเป็นจุดแข็งของ
องคก์รท่ีจะน าไปสู่การผลส าเร็จในการท างาน และ เป็นขอ้ดีท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน เช่น จุดแข็งดา้น
การเงิน ดา้นการออกแบบโครงการ  ดา้นทรัพยากรบุคคล การใชป้ระโยชน์จากจุดแข็งเหล่าน้ีในการก าหนด
ยทุธศาสตร์ในการท างานซ่ึงพบวา่องคก์รดา้นเด็กมีจุดแขง็ดงัน้ี 
1. มีการก าหนดยทุธศาสตร์ในการท างาน  การก าหนดประเด็นท่ีชดัเจน  เร่ืองประเด็นเยาวชน  
2. มีทกัษะ องคค์วามรู้ในการท างาน และมีองคค์วามรู้ท่ีความหลากหลายและสามารถมาเช่ือมร้อยใน
การท างานได ้
1. มีความคล่องตวัในการท างาน 
2. การตดัสินใจรวดเร็ว 
3. ท างานเป็นทีม 
4. องคก์รดา้นเด็กเป็นท่ียอมรับของชุมชนท าใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
5. มีการประเมิน ติดตามกลุ่มเป้าหมาย และมีระบบการติดตามงานในระบบองคก์ร   
 
W หรือ Weaknesses (จุดอ่อน)  หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายในองคก์รท่ีท าให้เกิดความอ่อนแอ หรือเป็นจุดอ่อน 
น าไปสู่การความลม้เหลวในการท าโครงการ เป็นปัญหาหรือขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากสภาพภายในซ่ึงองคก์ร
ต่างๆจะตอ้งหาวธีิแกไ้ขปัญหานั้นใหไ้ดซ่ึ้งองคก์รดา้นเด็กมีจุดอ่อนดงัน้ี 
1. ภาพลกัษณ์บุคลากรท าใหอ้งคก์รขาดความน่าเช่ือถือ 
2. ความเป็นทีมงานผูช้ายจึงถูกเพง็เล็งจากทางเจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คง 
3. จ านวนบุคลากรมีนอ้ย 
4. งบประมาณมีไม่ต่อเน่ือง 
5. ไม่มีฐานขอ้มูลเด็ก 
6. วฒันธรรมองคก์รเช่นการไม่ตรงต่อเวลาในการนดัหมายหรือท างาน 
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7. มีช่องวา่งระหวา่งวยัเพศในการท างานเช่นทีมงานเป็นผูใ้หญ่แต่ท างานกบัเด็กวยัรุ่น หรือความเป็น
เพศหญิงหรือชาย 
“O หรือ Opportunities (โอกาส) หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ภายนอกองคก์รท่ีเอ้ือประโยชน์ใหซ่ึ้งเป็นโอกาสท่ีช่วย
ส่งเสริมการด าเนินงาน เช่น แหล่งทุน  แนวโนม้ประเด็นท่ีโลกสนใจ องคก์รดา้นเด็กมีโอกาสในการท างาน
ดงัน้ี 
1. บางองคก์รมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานรัฐจึงสามารถผลกัดนัประเด็นต่างๆได ้
2. ปัจจุบนัครอบครัวใหค้วามส าคญักบัการศึกษามาก การศึกษาไดรั้บการพฒันาดีข้ึน การมีส่วนร่วม
ของเด็กดีข้ึนแต่ตอ้งพฒันาศกัยภาพของเด็ก พิสูจน์ตวัเองโดยผูใ้หญ่เปิดโอกาส  
3. มีการแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดบัระหวา่งประเทศ 
4. มีแหล่งทุนสนบัสนุนทั้งในระดบัชุมชน ส่วนกลางและระหวา่งประเทศ 
 
T หรือ Threats(อุปสรรค)  หมายถึง ปัจจยัต่างๆภายนอกองคก์รท่ีเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เป็น
ขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก องคก์รจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์การท างานให้สอดคลอ้งและ
พยายามขจดัปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใหห้มดไปทั้งน้ีองคก์รมีอุปสรรคในการท างานดงัน้ี 
1. ชาวบา้นไม่เขา้ใจการท างานบา้งพื้นท่ีไม่ตอนรับ 
2.  หน่วยงานความมัน่คงไม่เขา้ใจการท างานดา้นการปกป้องสิทธิมนุษยชน  
3. การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีห่างไกล   
4. การยอมรับจากกลุ่มเป้าหมาย 
5. กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มข้ึน   
6. การขบัเคล่ือนในประเด็นเด็กอยา่งล าบาก  เพราะคนไม่มีความสนใจในประเด็นเด็กและเยาวชน 
7. กลุ่มงานส่ือต่าง ๆ  มีการท าประเด็นงานเด็กและเยาวชนมีเพียง   บางประเด็น ตอ้งการใหมี้การ
ส่ือสารกบันกัข่าวส่ืออ่ืน ๆ  แนวทางการท างานส่ือตอ้งมีความหลากหลาย   
8. การส่งขอ้มูลในการน าเสนอเร่ืองราว มีนอ้ยกบัองคก์รเด็กและเยาวชนมีนอ้ย   
9. ผูใ้หญ่มีความรู้เร่ืองสิทธิเด็กนอ้ย เรามีวธีิส่ือสารกบัปัญหาน้ีอยา่งไร ระดบัชุมชนเราตอ้งใชเ้วลา 
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จุดแขง็ 
 มีการก าหนดยทุธศาสตร์ในการท างาน  การ

ก าหนดประเด็นท่ีชดัเจน  เร่ืองประเด็นเยาวชน  
 มีทกัษะ องคค์วามรู้ในการท างาน และมีองค์

ความรู้ท่ีความหลากหลาย 
  มีความคล่องตวัในการท างาน 
 การตดัสินใจรวดเร็ว 
 เขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
 มีการประเมิน ติดตามกลุ่มเป้าหมาย และมีระบบ

การติดตามงานในระบบองคก์ร   
 มีการก าหนดยทุธศาสตร์ในการท างาน  การ

ก าหนดประเด็นท่ีชดัเจน  
 

จุดอ่อน 
 ภาพลกัษณ์บุคลากรท าใหอ้งคก์รขาดความ

น่าเช่ือถือ 
 ความเป็นทีมงานผูช้ายจึงถูกเพง็เล็งจากทาง

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายความมัน่คง 
 จ านวนบุคลากรมีนอ้ย 
 งบประมาณมีไม่ต่อเน่ือง 
 ไม่มีฐานขอ้มูลเด็ก 
 วฒันธรรมองคก์รเช่นการไม่ตรงต่อเวลาในการ

นดัหมายหรือท างาน 
 มีช่องวา่งระหวา่งวยัเพศในการท างานเช่น

ทีมงานเป็นผูใ้หญ่แต่ท างานกบัเด็กวยัรุ่น หรือ
ความเป็นเพศหญิงหรือชาย 

 
โอกาส 
 บางองคก์รมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัหน่วยงานรัฐจึง

สามารถผลกัดนัประเด็นต่างๆได ้
 ปัจจุบนัครอบครัวใหค้วามส าคญักบัการศึกษา

มาก การศึกษาไดรั้บการพฒันาดีข้ึน การมีส่วน
ร่วมของเด็กดีข้ึนแต่ตอ้งพฒันาศกัยภาพของเด็ก 
พิสูจน์ตวัเองโดยผูใ้หญ่เปิดโอกาส  

 มีการแหล่งแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดบัระหวา่ง
ประเทศ 

 มีแหล่งทุนสนบัสนุนทั้งในระดบัชุมชน 
ส่วนกลางและระหวา่งประเทศ 

อุปสรรค 
 ชาวบา้นไม่เขา้ใจการท างานบา้งพื้นท่ีไม่ตอนรับ 
 หน่วยงานความมัน่คงไม่เขา้ใจการท างานดา้น

การปกป้องสิทธิมนุษยชน  
 การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย พื้นท่ีห่างไกล   
 การยอมรับจากกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย เพิ่มข้ึน   
 การขบัเคล่ือนในประเด็นเด็กอยา่งล าบาก  เพราะ

คนไม่มีความสนใจในประเด็นเด็กและเยาวชน 
 ตอ้งการใหมี้การส่ือสารกบันกัข่าวส่ืออ่ืน ๆ  

แนวทางการท างานส่ือตอ้งมีความหลากหลาย   
 การส่งขอ้มูลในการน าเสนอเร่ืองราว มีนอ้ยกบั

องคก์รเด็กและเยาวชนมีนอ้ย   
 ผูใ้หญ่มีความรู้เร่ืองสิทธิเด็กนอ้ย เรามีวธีิส่ือสาร

กบัปัญหาน้ีอยา่งไร ระดบัชุมชนเราตอ้งใชเ้วลา 
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จากผลการวเิคราะห์ SWOT สามารถน ามาก าหนดเป็นยทุธศาสตร์ใหก้บัเครือข่ายองคก์รท่ีท างานเพื่อการ
ปกป้องคุม้ครองเด็กดงัน้ี 
 
ข้อเสนอแนะในการวางยุทธศาสตร์การท างานขององค์กรด้านเด็ก 
1. ขยายกลุ่มเป้าหมายในการท างานทั้งในแนวราบคือกลุ่มเด็กและผูท่ี้เก่ียวข้องกับเด็ก และก าหนด

ประเด็นในการท างานดา้นเด็กใหช้ดัเจนยิง่ข้ึนและด าเนินการส่งต่อผลการท างานไปยงัผูท่ี้มีบทบาทใน
ระดบันโยบายเพื่อการปกป้องคุม้ครองเด็กในระดบัโครงสร้างโดยการมีส่วนร่วมจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

2. การท างานร่วมระหวา่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยอาศยัการเช่ือมความสัมพนัธ์กบัองคก์รท่ี
สามารถเขา้ถึงหน่วยงานรัฐเพื่อการผลกัดนัการแกปั้ญหาในทุกระดบั 

3. การวางแผนการจดัหาแหล่งทุนในการท างานเพื่อการปกป้องคุม้ครองเด็กใหมี้ความต่อเน่ืองและหลาย
ช่องทางเพื่อการท างานในระยะยาวซ่ึงจะส่งผลดีต่อความต่อเน่ืองและการวดัผลส าเร็จท่ีประเมินจาก
การเปล่ียนแปลงเชิงบวกของเด็ก 

4. พฒันาศกัยภาพบุคลากรในองคก์ร   กลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมการท างานให้เขา้ถึงการท างานใน
ระดบัชาติและระหวา่งประเทศ 

5. ควรมีการท างานกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ืองและมีกลไกในการติดตามผลการปกป้องคุม้ครองเด็ก
เพื่อสร้างความไวว้างใจและเกิดเครือข่ายต่อไป 

6. การท างานการปกป้องคุม้ครองเด็กควรท างานเป็นเครือข่ายเพื่อเกิดพลงัอ านาจในการต่อรองกบัผูท่ี้มี
ส่วนเก่ียวขอ้ง 
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ส่วนที ่5  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุป 
  สถานการณ์ความไม่สงบผ่านมา 13 ปีในปี 2559 แต่สถานการณ์ความไม่สงบไม่ได้เปล่ียนแปลงในแง่
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัเด็ก การละเมิดเกิดข้ึนจากการกระท าของผูท่ี้มีอาวุธทั้งสองฝ่าย การใช้อาวุธไม่ได้ค  านึงว่า
ผูถู้กกระท าคือใคร เด็ก ผูห้ญิง คนท่ีไร้อาวุธ มีฐานะเท่าเทียมในการต่อสู้หรือไม่ ในฝ่ังตรงขา้มรัฐอา้งความตอ้งการ
ทางการเมืองในขณะท่ีปฏิบติัการฝ่ายรัฐบาลอา้งความมัน่คงภายในของประเทศ   ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนไม่เพียงเกิดข้ึน
ในระยะสั้นหลงัเหตุการณ์ความไม่สงบนั้นจบลง แต่ชีวติเด็กคนหน่ึงไดเ้ปล่ียนแปลง ความฝัน ความหวงั และ โอกาส
ในชีวติของตนเองไปอยา่งส้ินเชิงชนิดท่ีไม่สามารถเรียกเวลายอ้นกลบัมาได ้
 ถึงแมมี้การสนบัสนุนการท างานโดยแหล่งทุนทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัส่วนกลาง และระหว่างประเทศ
มากมาย แต่การไม่ไดส้ร้างตวัช้ีวดัของการพิจารณาผลลพัธ์ท่ีชดัเจนในการปกป้องคุม้ครองเด็กจึงท าให้การก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการท างานกระจุกไปท่ีการท างานเพื่อวตัถุประสงค์ในการเยียวยาหรือพฒันาในระยะสั้น ในขณะท่ีมี
เหตุการณ์ความไม่สงบมาตลอด 13 ปี ไดท้  าลายวถีิชีวติเด็กทัว่ไป  ก า รปก ป้อ ง คุ้ม ครอง เด็ ก จึ งต้อ งมองหา
ยุทธศาสตร์ในการท างานระยะยาว และ ควรให้ความส าคญัในมิติทางด้านจิตใจเด็กทุกคน เพราะการท่ีเด็กอยู่ใน
สภาวะท่ีไม่มีความมัน่คงปลอดภยัในระยะยาวท าใหเ้ด็กมองไม่เห็นความส าคญัของการมีชีวติอยูใ่นอนาคตของตนเอง
จึงใชชี้วติอยา่งไร้ร่องรอยและมีความเส่ียงในการถูกชกัจูงหรือถูกน าไปแสวงหาผลประโยชน์ ไม่วา่จะเป็นการเขา้ไป
มีส่วนร่วมในขบวนการยาเสพติด การไม่เรียนหนงัสือทั้งระบบสามญัและศาสนา การเขา้ร่วมในการใชอ้าวุธทั้งสอง
ฝ่าย ซ่ึงการท่ีเขามีความหวงัในอนาคตคงจะดีกวา่การท่ีเขาปฏิบติัการทางทหารและเสียชีวติในวยัท่ีไม่เกินอาย ุ18 ปี  
 ส่ิงส าคญัท่ีรัฐบาลโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐท่ีท างานในพื้นท่ี และ ฝ่ายตรงขา้มรัฐ ตอ้งค านึงปฏิบติัการต่างๆท่ี
ส่งผลกระทบต่อเด็กอยา่งจริงจงัไม่เพียงเฉพาะปฏิบติัการทางทหารเท่านั้น แต่การใชส่ื้อทางเลือก ไมวา่จะเป็นการส่ง
ภาพ หรือน าเสนอภาพท่ีมีความรุนแรง ไปยงัประชาชนทัว่ไปหรือพลเรือน ท่ีมีเด็กอยู่ในปกครองก็ท าให้เกิดผล
กระทบทางดา้นจิตใจต่อเด็กทั้งส้ิน 
 การปกป้องคุม้ครองเด็กไม่ใช่หนา้ท่ีของหน่วยงานราชการเท่านั้น หนา้ท่ีเป็นของทุกคนท่ีตอ้งตระหนกัและ
ร่วมมือกนัเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก เพื่อสร้างความมัน่คงย ัง่ยืนของประเทศในอนาคตท่ีมีเด็กเป็นฐานของสังคมท่ี
แข็งแกร่งต่อไป แต่การเติบโตมาในภาวะแวดลอ้มท่ีไม่ปกติและไม่เอ้ือต่อการพฒันาจึงไม่ใช่หนทางท่ีดีหนกัดงันั้น
ทุกฝ่ายควรร่วมมือกนัด าเนินการในการสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีดีใหเ้กิดข้ึน 
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ข้อเสนอแนะต่อ 
 
เด็ก 

1. ควรมีการพฒันาศกัยภาพเด็กทั้งสิทธิของเด็กเองท่ีควรรับรู้ 
2. ควรมีความรู้เก่ียวกบัวธีิการรับมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน  
3. ควรมีวธีิการส่ือสารกบัผูป้กครองเม่ือมีการกล่าวหาเด็กหรือด าเนินคดีกบัเด็ก 

 
ผูป้กครอง 

1. ควรพฒันาศกัยภาพในการส่ือสารเร่ืองสถานการณ์ความไม่สงบกบัเด็ก และวิธีการปกป้องเด็กจากภยัความ
ไม่สงบ  

2. ในกรณีท่ีเด็กหรือผูป้กครองเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยตรงผูป้กครองควรมีทกัษะในการส่ือสารกบัเด็กและ
วธีิการดูแลสภาพจิตใจเด็ก 

3. ผูป้กครองควรดูแลเด็กจากการถูกน าไปใชป้ระโยชน์ เช่น ทหารเด็ก  
ชุมชน 

1. ชุมชนควรส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองสิทธิเด็กเพื่อสร้างการตระหนกัรู้ถึงความส าคญัของเด็กและการปกป้อง
คุม้ครองเด็ก 

2. ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการด าเนินการแผนฟ้ืนฟูส าหรับเด็ก เช่น การให้ค  าปรึกษาโดยผูแ้ทนชุมชน การให้
ค  าปรึกษา หรือโปรแกรมของการบริการสาธารณะท่ีสร้างสรรค ์  

รัฐ 
1. กระบวนการสร้างสันติภาพเป็นการสร้างความมัน่คงปลอดภยัท่ีย ัง่ยืนให้กับเด็ก  รัฐควรแสวงหาความ

ร่วมมือและสนบัสนุนกระบวนการน้ี และสร้างกลไกในการขบัเคล่ือนใหต่้อเน่ืองและเกิดสันติภาพท่ีย ัง่ยนื  
2. ยุติการให้เด็กเก่ียวขอ้งหรือใกลชิ้ดกองก าลงัท่ีปฏิบติัการทางทหารไม่ว่าจะเป็นในการกระท าท่ีสนบัสนุนก็

ตามเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอนัตรายทั้งปวงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเด็ก 
3. รัฐควรมีมาตรการในการป้องกนั ควบคุมการเคล่ือนยา้ยอาวธุ ในทุกพื้นท่ี  
4. รัฐควรมีมาตรการดา้นกระบวนการยติุธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตเ้ป็นระบบการ

คุม้ครองเด็กท่ีสอดคล้องในระดบัประเทศและสากล  ตวัอย่างเช่นการมีส่วนร่วมจากผูแ้ทนจากต ารวจผู ้
พิพากษาและสวสัดิการและการศึกษาหน่วยงานควรจะท างานร่วมกนัเพื่อให้การตอบสนองท่ีเหมาะสมท่ีสุด
ต่อเด็ก  และควรจะมีนโยบายท่ีในการปกป้องคุม้ครองเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบโดยเฉพาะการบงัคบั
ใชก้ฎหมายท่ีอาจจะละเมิดเด็กซ ้ า 
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5. รัฐควรยกเลิกการใชก้ฎหมายพิเศษกบัเด็ก  และในกรณีท่ีมีการบงัคบัใชก้ฎหมายจ าเป็นตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ

ฟ้ืนฟูเด็กและเบ่ียงเบนความสนใจพวกเขาออกไปจากการใชค้วามรุนแรง  
6. ควรด าเนินการดูแลสภาพจิตใจเด็ก การส่งเสริมทางดา้นเศรษฐกิจ และดูแลครอบครัวเด็กท่ีอยูใ่นครอบครัวท่ี

มีความเส่ียง และมีกระบวนการปกป้องเด็กเม่ือกลบัคืนสู่สังคม  
7. ควรมีการประเมินสภาพจิตใจเด็กในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตเ้พื่อการดูแลเด็กท่ีอยูภ่ายในสถานการณ์ความไม่

สงบและวางแผนการดูแลสภาพจิตใจและปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยการมีส่วนร่วมทั้งจาก
หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง และ องคก์รพฒันาเอกชน   

 
ขบวนการปลดปล่อยปาตานี 

1. ยุติการให้เด็กเก่ียวขอ้งหรือใกลชิ้ดกองก าลงัท่ีปฏิบติัการทางทหารไม่ว่าจะเป็นในการกระท าท่ีสนบัสนุนก็
ตามเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอนัตรายทั้งปวงท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเด็ก 

2. ยติุการใชร้ะเบิดในท่ีสาธารณะหรือท่ีท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบกบัเด็ก 
3. ควรเขา้ร่วมในกระบวนการสันติภาพเพื่อการปกป้องคุม้ครองเด็กอยา่งย ัง่ยนื 


