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รายงานการศึกษา 

โรงเรียนปลอดภัยเพ่ือทุกคน 

Safe School for  All 

โดย เครือข่ายปกป้องเดก็จงัหวดัชายแดนใต้ 

 

 

ในสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้ทางอาวุธ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศระบุว่า “โรงเรียนจะตอ้ง

ไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นพื้นท่ีของพลเรือนและจะตอ้งไม่ถูกโจมตี ครูและนกัเรียนมีความเส่ียงเป็นพิเศษ

หากอาคารเรียนถูกใชเ้พื่อวตัถุประสงคท์างทหารโดยฝ่ายต่างๆท่ีขดัแยง้กนั”0

1  

ถึงแมว้า่จะมีหลกัการของกฎหมายระหว่างประเทศ แต่ก็ยงัมีการโจมตีนกัเรียนครูและโรงเรียนมากมายทัว่

โลก ตามรายงาน Safe Schools for Children in Conflict areas เผยแพร่ในปี 2561  การโจมตีนกัเรียน ครูและ

โรงเรียนเกิดข้ึนในอยา่งนอ้ย 70 ประเทศในปีท่ีผา่นมา ประเทศท่ีการโจมตีในโรงเรียนแพร่หลายมากท่ีสุด 

ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกปาเลสไตน์ ไนจีเรีย เยเมน อฟักานิสถาน ซูดานใต ้ซีเรีย และยเูครน1

2 

การโจมตีโรงเรียนในจังหวดัชายแดนใต้ 

กลุ่มติดอาวธุท่ีไม่ใช่รัฐและผูก้ระทาํความผิดท่ีไม่ปรากฏช่ือสงสัยวา่เป็นผูว้างระเบิดหรือจุดไฟเผาโรงเรียน

หลายสิบแห่งเช่นเดียวกบัสถานท่ีตั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัรัฐ  การโจมตี

จาํนวนมากเหล่าน้ีมุ่งเป้าไปท่ีกองกาํลงัความมัน่คงของรัฐบาลรวมทั้งท่ีปฏิบติัการอยูใ่นบริเวณโรงเรียนเพื่อ

ปกป้องครูและนักเรียน   ความรุนแรงทาํให้โรงเรียนเสียหายและมีการทาํร้ายนกัเรียนและครู การโจมตี

1Captain D.M.L.G. (Dennis) Lemmens LL.M. and captain F.J.M. (Fleur) de Boer LL.M.he Protection of Schools under International Humanitarian Law 

https://puc.overheid.nl/mrt/doc/PUC_286172_11/1/ 

2 Safe schools for children in conflict areas https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-

affairs/humanitarian-efforts/safe-school/id2538336/ 
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โรงเรียนเหล่าน้ียงัคงมีการรายงานอยา่งต่อเน่ืองแต่เร่ิมมีแนวโนม้ท่ีลดลงตั้งแต่ปี 2558 โดยตวัเลขการโจมตี

โรงเรียนตั้งแต่ปี 2547-2562 มีจาํนวน 400 โรง 

ในขณะท่ีจาํนวนเด็กอายตุ ํ่ากวา่ 18 ปี ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เสียชีวิต 215 คน และ

ไดรั้บบาดเจบ็ 794 คน2

3 โดยในปี 2562 การปะทะระหวา่งกองกาํลงัติดอาวธุของรัฐและกองกาํลงัติดอาวธุไม่

ทราบฝ่ายเกิดข้ึนในโรงเรียนบ้านประจนั อาํเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานีทาํให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บ

เล็กนอ้ย 1 คนและเด็กนกัเรียนจาํนวนมากเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงต่อหนา้ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงปฏิบติัการ

ทางทหารในโรงเรียนเพราะการมีอยู่ของกองกาํลงัท่ีแต่งกายในเคร่ืองแบบและมีอาวุธท่ีภายใตก้ฎหมาย

มนุษยธรรมระหวา่งประเทศระบุวา่เป็นพลรบ 

 

ขอ้มูลจากศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้

ข้อมูลครูทีถู่กยงิหรือระเบิดเสียชีวติ  

 

3 ขอ้มูลจากศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้
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จาํนวนโรงเรียนท่ีถูกโจมตีปี 2547-2562 73 53 47 157 11 13 8 1 7 5 14 0 3 2 3 3
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หมายเหตุ ขอ้มูลจากศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใตข้อ้มูลครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาและครูตาดีกา/

อุสตาซ/อุสตาซะห์  

เราจะเห็นไดว้า่ความขดัแยง้และความรุนแรงไดส่้งผลกระทบทางตรงต่อการศึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลายประเทศทัว่โลกท่ีมีความขดัแยง้จึงไดพ้ยายามยติุการโจมตีอาคารสถานท่ี ครูและนกัเรียน  แต่ส่ิงท่ีมอง

ไม่เห็นอยา่งชดัเจนคือการปฏิบติัการทางทหารโดยรัฐภายในโรงเรียนภายใตน้โยบายการป้องกนัการชกัจูง

เด็กเขา้ร่วมขบวนการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใตท้าํให้หน่วยงานทหารในจงัหวดัชายแดนใตมี้

มาตรการการดูแลโรงเรียนตาดีกา3

4 ซ่ึงขอ้มูลล่าสุดเม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2561 จากสํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน (สช.) มีโรงเรียนตาดีกาจาํนวน 2,116 ศูนย ์มีจาํนวนนักเรียน 159,305 คน จาํนวนครู 

14,732 คน ในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใตแ้ละ 4 อาํเภอของจงัหวดัสงขลา โดยการไปทาํกิจกรรมในโรงเรียน

องหน่วยทหารเหล่าน้ีมกัจะพกพาอาวธุไปดว้ย ภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย

มนุษยธรรมระหวา่งประเทศการมีทหารไปปฏิบติัหน้าท่ีในโรงเรียนตาดีกาทาํให้เด็กนกัเรียนตาดีกาตกอยู่

ภายใตค้วามเส่ียงต่อชีวติและส่งผลต่อพฤติกรรมและสุขภาพจิตของเด็กในระยะยาว 

นิยามของการโจมตีต่อการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดต้รวจสอบการโจมตีอย่างรุนแรงต่อการศึกษาซ่ึงหมายถึงการใชก้าํลงักบันกัเรียน

ครูอาจารยน์กัวชิาการการศึกษาและเจา้หนา้ท่ีขนส่ง (เช่นภารโรงขบัรถบสั) หรือเจา้หนา้ท่ีการศึกษารวมทั้ง

การโจมตีอาคารการศึกษา ทรัพยากรวสัดุหรือส่ิงอาํนวยความสะดวก (รวมถึงรถโรงเรียน) 

การกระทาํเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากเหตุผลทางการเมืองการทหารอุดมการณ์พรรคหรือชาติพนัธ์ุ การโจมตี

ดา้นการศึกษาไม่เพียง แต่ฆ่าทาํลายและทาํร้ายนกัเรียนและบุคลากร แต่ยงัส่งผลต่อสิทธิในการศึกษาของ

นกัเรียน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของอาจารยแ์ละสถาบนัการศึกษาในการนาํเสนอการศึกษา

ท่ีมีคุณภาพและครอบคลุมรวมทั้งการจาํกดั การเขา้ถึงของนักเรียนไปยงัโรงเรียนและมหาวิทยาลยั โดย

การศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษามุ่งเน้นไปท่ีการโจมตีต่อตา้นการศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายอย่างตั้งใจท่ีโรงเรียนหรือ

มหาวิทยาลยั ไปท่ีหรือท่ีนกัเรียนครู นกัวิชาการหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ นอกจากน้ียงัตรวจสอบ

การโจมตีท่ีไม่จาํเป็นต้องตั้งเป้าหมายการศึกษา แต่ผูท้าํหน้าท่ีติดอาวุธไม่ได้ใช้ความระมดัระวงัในการ

ปกป้องสถาบนัการศึกษานกัเรียนหรือเจา้หนา้ท่ีการศึกษา ผูก้ระทาํความผิดของการโจมตีเหล่าน้ีรวมถึงกอง

กาํลงัติดอาวธุระดบัชาติหรือทหารและกองกาํลงัติดอาวธุของขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานี 

4 โรงเรียนตาดีกาหรือศูนยก์ารศึกษาอิสลามประจาํมสัยดิ เป็นโรงเรียนสอนจริยธรรม ในพื้นท่ี 5 จงัหวดัชายแดนใต ้ 
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วธีิการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้รวบรวมขอ้มูลจากศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้ท่ีเก่ียวข้องกับการโจมตี

โรงเรียน ครูและนกัเรียน และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviewe) กบัครูตาดีกาจาํนวน 12 โรงเรียนใน 3 

จงัหวดัชายแดนใต ้รวมจาํนวน 17 คนและสมัภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus group) จาํนวน 30 คน เพื่อศึกษาเบ้ืองตน้ถึง

รูปแบบการปฏิบติัการทางทหารโดยรัฐในโรงเรียนตาดีกาและคน้หาแนวทางในการปกป้องคุม้ครองเด็ก

นกัเรียนและครูในสถานศึกษาซ่ึงอาจไม่ใช่จาํนวนทั้งหมดของครูตาดีกาแต่เพื่อศึกษารูปแบบปฏิบติัการ

ทหารในโรงเรียนตาดีกาและแนวทางในการแสวงหาแนวทางในการปกป้องและคุม้ครองเด็กในโรงเรียนตา

ดีกาและเพื่อป้องกนัโรงเรียนอ่ืนๆต่อไปในอนาคต 

ข้อจํากดัทางการศึกษา 

เน่ืองจากมีโรงเรียนตาดีกาจาํนวนมากใน 3 จงัหวดัและ 4 อาํเภอในจงัหวดัสงขลาและข้อจาํกัดทาง

งบประมาณท่ีทางเครือข่ายปกป้องเด็กจงัหวดัชายแดนใต้ไม่มีงบประมาณจึงได้ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง

บางส่วนเท่านั้นเพื่อใหเ้ห็นสภาพปัญหาในเบ้ืองตน้ 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผูใ้หข้อ้มูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมดจาํนวน 17 คน โดยแยกเป็นรายจงัหวดัคือจงัหวดัยะลา 9 คนคิด

เป็นร้อยละ 53 จงัหวดัปัตตานี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 29 และจงัหวดันราธิวาส 3 คน คิดเป็นร้อนละ 18 

ข้อมูลเบื้องต้น 

หัวข้อ จํานวน ร้อยละ 

จังหวัด   

ยะลา 9 53 

ปัตตานี 5 29 

นราธิวาส 3 18 

เวลาทีเ่จ้าหน้าที่ทหารมาในโรงเรียนตาดีกา   

8:00 6 35 

9:00  5 30 

10:00 5 29 
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11:00 1 6 

การแจ้งช่ือหน่วยงานทีม่าให้โรงเรียนทราบ   

แจง้ 7 41 

ไม่แจง้ 7 41 

ไม่ทราบขอ้มูล 3 18 

ปีเจ้าหน้าที่เร่ิมมาทีโ่รงเรียนตาดีกา   

2551 1 6 

2556 2 12 

2557 2 12 

2558 1 6 

2559 4 23 

2561 7 41 

จํานวนครั�งทีท่หารมาในโรงเรียน   

3 คร้ังต่อปี 3 22 

4 คร้ังต่อปี 2 14 

2-3 คร้ังต่อเดือน 8 57 

4 คร้ังต่อเดือน 1 7 

การแจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้า   

แจง้ 2 12 

แจง้บางคร้ัง 1 6 

ไม่แจง้ 14 82 

การแจ้งวัตถุประสงค์ในการมาโรงเรียนตาดีกา   

แจง้ 8 50 

แจง้บางคร้ัง 2 13 

ไม่แจง้ 5 31 

ไม่ทราบ 1 6 

ระยะเวลาที่ทหารมาทาํกจิกรรมที่โรงเรียนตาดีกา   

30 นาที 9 53 

1-2 ชัว่โมง 7 41 

2-3 ชัว่โมง 1 6 
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การปฏิบัติหน้าทีข่องเจ้าหน้าทีท่หาร 

ช่วงเวลาทีม่า 

โดยส่วนใหญ่เจา้หนา้ท่ีจะมาเวลาประมาณ 8 โมงเชา้คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมาคือเวลา 9 โมง ซ่ึงเป็นเวลา

ท่ีครูและนกัเรียนกาํลงัจะเร่ิมการเรียนการสอน 

“ ไม่อยากใหม้ายุง่มารบกวน รบกวนเวลาสอน ตอ้งหยดุสอน “ 

“ เฉยๆ แต่ก็ทาํใหเ้สียเวลาตอ้งไปตอ้นรับและพูดคุย “ 

 

การแจ้งช่ือหน่วยงานให้ครูตาดีการับรู้ก่อนทาํกจิกรรม 

การมาทาํกิจกรรมของเจา้หนา้ท่ีท่ีตาดีกามีทั้งท่ีแจง้มาก่อนล่วงหนา้และไม่แจง้ขอ้มูลมาก่อนเลยในสัดส่วนท่ี

เท่ากนัคือ ถูกตอ้งไหมคะคือร้อยละ 41 โดยส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ีทหารท่ีทาํงานในพื้นท่ี 

 

ปีทีเ่จ้าหน้าที่ทหารเร่ิมมาทาํกจิกรรมในโรงเรียนตาดีกา 

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใตข้องกลุ่มดว้ยใจเม่ือปี 2559-25605 พบวา่ในปี 

2560 เป็นปีแรกท่ีมีการเขา้ไปขอจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัสิทธิทางการเมืองและหน้าท่ีพลเรือนโดย

เจา้หน้าท่ีฝ่ายความมัน่คงให้กบัเด็กซ่ึงการเรียนการสอนท่ีเจา้หนา้ท่ีจดัให้ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการเรียนการ

สอนศาสนาแต่อยา่งใด และเด็กไดเ้รียนเร่ืองดงักล่าวจากโรงเรียนของรัฐแลว้ โดยในช่วงปลายปี 2560 เร่ิมมี

ภาพเจา้หนา้ท่ีทหารแต่งกายดว้ยชุดเคร่ืองแบบและพกพาอาวธุปืนเขา้ไปในโรงเรียนตาดีกาประมาณ 6-7 คน 

เพื่อไปทาํกิจกรรมกบัเด็กท่ีโรงเรียนตาดีกา ทั้งน้ีครูตาดีกาบางโรงเรียนก็มีความกงัวลใจในการเขา้มาของ

เจา้หน้าท่ีเพราะทาํให้ชัว่โมงในการเรียนการสอนปกติของโรงเรียนลดลง และกิจกรรมก็ไม่สอดคลอ้งกบั

การเรียนการสอนเดิม บางโรงเรียนพบวา่กิจกรรมเน้นสนุกสนานและบนัเทิงเริงใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผูใ้ห้

5
 รายงานสถานการณสิ์ทธิมนษุยชนประจาํปี 2559-2560 กลุม่ดว้ยใจ 
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ขอ้มูลท่ีพบวา่การมาทาํกิจกรรมในโรงเรียนตาดีกาของทหารโดยส่วนใหญ่พบวา่เร่ิมมาท่ีโรงเรียนตาดีกาคือ

ปี 2561 หรือ 2 ปีท่ีแลว้ คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือปี 2559 คิดเป็นร้อยละ  

จํานวนคร้ังทีม่า 

เจ้าหน้าท่ีทหารเข้ามาทาํกิจกรรมในโรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะมา 2-3 คร้ังต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 57 

รองลงมาคือ 3 คร้ังต่อปี  ซ่ึงค่อนขา้งมีความต่างกนัมากในจาํนวนคร้ังท่ีมาทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัพื้นท่ีเช่นพื้นท่ีมี

เหตุการณ์ความไม่สงบบ่อยคร้ังหรือไม่มีเหตุการณ์ 

การแต่งกาย 

ผูใ้หข้อ้มูลระบุเหมือนกนัทุกโรงเรียนคือเจา้หนา้ท่ีจะมาในชุดเคร่ืองแบบคือแต่งกายดว้ยชุดทหารสีดาํ หรือ 

สีเขียว  และบางกรณี สีเขียวหมวกแดงและพกพาอาวุธมาดว้ยทุกคร้ัง อาวุธท่ีนาํมาดว้ยมีทั้งปืนสั้นและปืน

ยาวการท่ีเจา้หน้าท่ีพกอาวุธมาดว้ยระหวา่งการทาํกิจกรรมกบัเด็กทาํให้เด็กอยู่ในระยะใกลก้บัปืนทาํให้ครู

กลวัอาวธุปืนลัน่หรือเด็กไปจบัอาวธุปืนดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

ปืนยาว 

 

ปืนสั้น 

 

ภาพจาก FACEBOOK  ปี 2562 
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การแจ้งให้โรงเรียนทราบก่อนเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาทาํกจิกรรม 

เจา้หนา้ท่ีทหารท่ีมาโดยส่วนใหญ่จะไม่แจง้ใหค้รูหรือผูดู้แลโรงเรียนทราบล่วงหนา้ถึงแมว้า่จะมีการใหเ้บอร์

โทรศพัทเ์พื่อการติดต่อประสานงานแลว้ก็ตาม จากขอ้มูลพบวา่เจา้หน้าท่ีทหารไม่แจง้ให้ทราบล่วงหนา้คิด

เป็นร้อยละ 82 ในขณะท่ีบางโรงเรียนมีการแจง้ล่วงหนา้คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 12 

“ เขาไม่เคยแจง้ให้เราหรือผูใ้หญ่บา้นทราบก่อนว่าจะมา เบอร์โทรศพัท์เราเขาก็มีแล้วทาํไมไม่โทรมา 

เจา้หนา้ท่ีท่ีมาก็เป็นทหารในพื้นท่ีน่ีเอง “ 

การแจ้งวตัถุประสงค์ในการมาโรงเรียน 

ในการมาโรงเรียนตาดีกา เจา้หน้าท่ีทหารจะแจง้วตัถุประสงคใ์นการมาโรงเรียนร้อยละ 50 และไม่แจง้ให้

ทราบร้อยละ 31 การแจง้นั้นเจา้หนา้ท่ีระบุวา่มาเยีย่ม มาพูดคุยมาบาํเพญ็ประโยชน์ หรือนายสั่ง แต่ในการทาํ

กิจกรรมจริงกลบัพบวา่ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์แจง้ไวเ้ช่นแจง้วา่มาเยีย่มแต่ไม่ไดมี้ของมาให้ และมีการ

ถ่ายรูปนกัเรียน ครู และบตัรประชาชนครูเป็นตน้ 

“ มาเยีย่มเยยีน นายสั่ง “ 

“ มาเยีย่มทาํความรู้จกักบัครูและหน่วยเหนือสั่งมา “ 

จํานวนเจ้าหน้าที่ทหารทีม่าในโรงเรียนตาดีกา 

เจา้หนา้ท่ีทหารท่ีมาทาํกิจกรรมในโรงเรียนตาดีกามาดว้ยรถกะบะบา้งและรถท่ีมีลกัษณะบ่งบอกวา่เป็นรถ

ทหาร และโดยส่วนใหญ่จาํนวนของเจา้หนา้ท่ีท่ีมาโรงเรียนตาดีกา  3-5 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาคือ

มาคร้ังละ 6-7 คน คิดเป็นร้อยละ 39  

“ บางคร้ังเจา้หนา้ท่ีมาดว้ยรถนาวารา ท่ีมีโครงใหญ่ๆอยูบ่นรถดูเหมือนจะไปรบ “ 

 

ระยะเวลาที่ทหารมาทาํกจิกรรมในโรงเรียน 

เจา้หนา้ท่ีจะใชเ้วลาส่วนใหญ่ในโรงเรียนตาดีกา 30 นาทีคิดเป็นร้อยละ 53 และ 1-2 ชัว่โมง คิดเป็นร้อยละ 

41 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีมีการเรียนการสอนแต่ครูและนกัเรียนจะตอ้งมาตอ้นรับเจา้หนา้ท่ีท่ีมาในโรงเรียน 
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การทาํกจิกรรมของเจ้าหน้าที่ทหารในโรงเรียนตาดีกา 

เจา้หนา้ท่ีทหารท่ีมาจะมาทาํกิจกรรมดงัน้ี 

กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ตามท่ีแจง้ 

1. มาเยีย่ม พบปะเด็กๆเล่นกบัเด็ก และมาคุย สอบถามสารทุกขสุ์กดิบ  

2. นาํรูปภาพกษตัริย ์ธงชาติ ฟุตบอล บางคร้ังมีขนม มีแจกของ  

3. ตดัผมเด็ก  

4. สอนเด็กเร่ืองภยัยาเสพติด 

กิจกรรมท่ีไม่ไดแ้จง้ไว ้

1. มาถ่ายรูปกบัเด็กๆและ ครูทุกคนในโรงเรียน การถ่ายรูปภาพรวม ถ่ายรูปตอนกาํลงัเรียนกาํลงัสอน 

และมีการสั่งใหถ่้ายรูปดว้ยท่าทางท่ีเจา้หนา้ท่ีตอ้งการใหแ้สดง 

2. ใหส่้งรายช่ือครูก่ีคนเด็กก่ีคน ขอ้มูล ประวติัของครู 

3. มีการถ่ายรูปบตัรประชาชนครู ถ่ายรูปหนา้เด็ก ถ่ายรูปครูแบบกลุ่ม 

 “ มาคุย มาถามสารทุกขสุ์กดิบ นาํรูปและฟุตบอลมาแจก บางคร้ังมีขนม มีการถ่ายรูปบตัรประชาชนครู 

ถ่ายรูปหนา้เด็ก ถ่ายรูปครูแบบกลุ่มทาํใหเ้รากงัวล “ 

“ รู้สึกกลวัจะโดนจบัเฉพาะครูผูช้าย เสียเวลาในการสอน กลวัการท่ีมีอาวธุในโรงเรียน เด็กมีความเส่ียง

เพราะไปใกลอ้าวธุ”  

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

การเรียนการสอน 

 การมาของเจา้หนา้ท่ีทหารซ่ึงมาในช่วงเช้าท่ีทางโรงเรียนเร่ิมมีการเรียนการสอนเกิดข้ึนแลว้ทาํให้

ครู เด็กนกัเรียนตอ้งมาตอ้นรับและทาํกิจกรรมตามท่ีเจา้หนา้ท่ีทหารให้ทาํซ่ึงทาํให้เวลาในการเรียนลดลง 

นอกจากน้ีก็เกิดความวุน่วายจากการท่ีส่ิงของท่ีเจา้หนา้ท่ีทหารนาํมาให้ไม่เพียงพอกบัจาํนวนเด็กท่ีมีและทาํ

ใหเ้ด็กขาดสมาธิในการเรียน 
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ผลกระทบต่อครู 

ครูมีความกงัวลเร่ืองการถูกกล่าวหาและการพูดจาข่มขู่โดยเฉพาะครูผูช้าย ทั้งน้ีในระหวา่งการทาํกิจกรรม

ทหารก็ไดใ้หท้าํท่าทางตามท่ีตอ้งการโดยไม่ไดค้าํนึงถึงความรู้สึกของครูและเด็กในขณะนั้นแต่ดว้ยความจาํ

ยอมเน่ืองจากอาวธุท่ีเจา้หนา้ท่ีพกมาและอาํนาจของกฎหมาย ครูไม่สามารถแสดงความเห็นได ้ไม่วา่จะเห็น

ดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกนัการถ่ายรูปหน้าตรง ภาพรวมหมู่ การถ่ายรูปบตัรประชาชน และขอ้มูลของเด็ก ครู

และโรงเรียน ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีทางโรงเรียนไดมี้การส่งใหก้บัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 

นอกจากน้ีครูยงัรู้สึกว่าการมาของทหารและกิจกรรมท่ีทาํไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กๆใดใดยกเวน้

กิจกรรมการตดัผมใหเ้ด็ก ซ่ึงก็เป็นกิจกรรมของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายพลเรือนท่ีไม่ติดอาวธุน่าจะเหมาะสมกวา่ 

“เบ่ือ หงุดหงิด เสียเวลา ทหารบงัคบัใหค้รูยิม้ เด็กยิม้ ใหท้าํท่าตามท่ีทหารบอก “ 

“ไม่สบายใจ ไม่อยากใหม้ายุง่มารบกวน รบกวนเวลาสอน ตอ้งหยดุสอน” 

“กลวัการท่ีมีอาวธุในโรงเรียน เด็กมีความเส่ียงเพราะไปใกลอ้าวธุ” 

“ไม่อยากใหม้าเพราะรู้สึกวา่เจา้หนา้ท่ีมองเราในทางไม่ดี ในทางท่ีผดิต่อความมัน่คง กลวัวา่จะเอาขอ้มูลไป

ใชใ้นทางคดีความมัน่คง” 

“เสียเวลากบัแผนการสอนท่ีวางไว ้เอาจริงๆคือรําคาญไม่อยากใหม้าเลยบางทีการพูดไม่เพราะใชค้าํไม่สุภาพ

พูดจากกบัครู ถา้มาในช่วงท่ีพกัเท่ียงไม่เป็นไรแต่มาช่วงเรียนทาํใหเ้ด็กตอ้งออกขา้งนอก มามุงดูทาํใหวุ้น่วาย

และเสียเวลาในการเรียนการสอน” 

ทั้งน้ี การมาโรงเรียนตาดีกาของเจา้หนา้ท่ีทหารมีเป้าหมายคือการตอ้งการขอ้มูลครูตาดีกาเพราะมีความเช่ือ

ว่าครูตาดีกาคือครูท่ีชักจูงเด็กให้เขา้ร่วมกองกาํลงัติดอาวุธท่ีไม่ใช่รัฐในระหว่างการสอนตาดีกาจึงทาํให้

ผูบ้งัคบับญัชามีคาํสั่งให้ติดตาม ตรวจสอบและให้เปล่ียนความคิดของเด็ก เป็นไปไดอ้ย่างยิ่งวา่ปฏิบติัการ

เหล่าน้ีตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีอยูภ่ายใตก้รอบของยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนปฏิบติัการ

ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมุ่งหมายจะสลายแนวคิดของฝ่ายตรงกนัขา้มผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมและ

เผยแพร่ความจริงท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงระบุเอาไวใ้น “แผนงานบูรณาการขบัเคล่ือนเพื่อการแก้ไขปัญหาจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2563”5

6 โดยหน่ึงในตวัช้ีวดัสาํคญัไดแ้ก่การมุ่งเปล่ียนความคิดเด็กอายุ 1-5 ขวบ ในช่วง

6
 เอกสารงบประมาณ ฉบบัท่ี 3 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลม่ท่ี 18(1), สาํนกังบประมาณ สาํนกั

นายกรฐัมนตร,ี หนา้ 
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ระยะแรกของการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ (จนถึงปี 2565) ในขณะท่ีรายละเอียดของกิจกรรมนั้นมุ่ง

สอดส่องพฤติกรรมเด็กผา่นการใชก้ลไกของผูป้กครอง ครูประจาํชั้น และผูน้าํศาสนา ตลอดจนในระยะยาว

แลว้ก็มุ่งปรับเปล่ียนหลกัสูตรและครูของโรงเรียนตาดีกาไปตามท่ีรัฐเห็นสมควร 

ผลกระทบต่อนกัเรียน 

ในกรณีของนกัเรียนจากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากครูพบวา่เด็กจะแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ 

เด็กเล็ก 

เด็กเล็ก 3-5 ปี จะสนุกท่ีเจา้หนา้ท่ีมาแจกของ ขนม ทาํกิจกรรม ตดัผม เม่ือเจา้หนา้ท่ีมาก็จะเกิดความวุน่วาย

และเด็กไม่มีสมาธิในการเรียน ตอ้งออกมานอกห้องและทาํกิจกรรมกบัเจา้หนา้ท่ีทหาร เด็กกลุ่มน้ีจะเขา้ไป

ใกลปื้นเพราะอยากดูใกล้ๆ หรือเขา้ไปใกลเ้จา้หนา้ท่ีเพราะตอ้งการขนมและทาํใหเ้ขา้ไปใกลปื้นท่ีเจา้หนา้ท่ี

นาํติดตวัมาดว้ย 

เด็กโต 

เด็กท่ีมีอาย ุ6-12 ปี ซ่ึงเป็นเด็กท่ีรับรู้ข่าวสารและมีการติดตามสถานการณ์บา้งจึงมีคาํถามถึงการปฏิบติังาน

ของเจา้หนา้ท่ีทหาร เด็กกลุ่มน้ีจะชาชินและเฉยเมยกบัการมาของเจา้หนา้ท่ี บางคนก็รู้สึกกลวัการมาของ

เจา้หนา้ท่ีทหารและไม่เขา้ไปใกล ้

“ รู้สึกกลวัจะโดนจบัเฉพาะครูผูช้าย เสียเวลาในการสอน กลวัการท่ีมีอาวธุในโรงเรียน เด็กมีความเส่ียง

เพราะไปใกลอ้าวธุ” 

“ วิง่ไปหา เด็กเล็กชอบวิง่สนุกสนาน เด็กโตไม่ค่อยสนใจ “ 

“ เด็กไม่กลวัแต่ไม่ไปหาทหารและไม่ตดัผม ทาํใหค้รูตอ้งขอความร่วมมือกบัเด็ก “ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ทั้งน้ีครูตาดีกาไดมี้ขอ้เสนอแนะต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีคือ 

1. ทหารไม่ควรมาทาํกิจกรรมใดใดในโรงเรียนตาดีกา 
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2. ในกรณีท่ีทหารตอ้งมาโรงเรียนตาดีกาควรมีการดาํเนินการดงัน้ี 

a. ไม่พกอาวธุเขา้มาในโรงเรียน   

b. ขอใหมี้การแจง้ล่วงหนา้กบัผูใ้หญ่บา้นหรือผูดู้แลโรงเรียน 

c. ควรมาในเวลาพกัระหวา่งวนัเพื่อมิใหร้บกวนเวลาสอน 

d. ขอใหแ้ต่งกายชุดธรรมดา ไม่ใส่ชุดเคร่ืองแบบทหาร แต่ควรมีป้ายช่ือหรือแสดงตนวา่เป็น

ทหารชดัเจนไม่ใช่การเขา้มานอกเคร่ืองแบบแบบแอบแฝง   

e. ขอใหแ้จง้วตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริง วา่เขา้มาเพื่ออะไร  

f. ขอใหก้ารท่ีเจา้หนา้ท่ีมานั้นคาํนึงถึง ผลประโยชน์ต่อเด็กเป็นสาํคญั 

g. เจา้หนา้ท่ีท่ีทาํงานกบัเด็กควรไดรั้บการอบรมเร่ืองสิทธิเด็กเพื่อมิใหก้ารทาํงานไปกระทบ

กบัสิทธิของเด็ก 

h. รถท่ีมาควรเป็นรถท่ีไม่มีสัญลกัษณ์ของความรุนแรงเช่นไม่ใช่รถหุม้เกราะเป็นตน้ แต่ควรมี

สัญลกัษณ์แสดงวา่เป็นรถของเจา้หนา้ท่ีมาปฏิบติังานของทางราชการ  

2. ถา้เจา้หนา้ท่ีตอ้งการขอ้มูลก็ใหติ้ดต่อท่ีหน่วยงานท่ีรับผดิชอบโดยตรงโรงเรียนตาดีกาไม่ไดข้ึ้นอยู่

กบัใคร แต่ข้ึนอยูก่บัมสัยดิ และชุมชนในการจดัการ 

3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ทีทหารตอ้การไดข้อ้มูลตรวจสอบเก่ียวกบัครูตาดีการายบุคคลควรมีการพบปะ 

สานเสวนาและพูดคุยทาํความเขา้ใจระหวา่งกนั ในระดบัตาํบลหรืออาํเภอในสถานท่ีอ่ืนหรือมิใช่ใน

เวลาท่ีมีการเรียนการสอน  เจา้หนา้ท่ีตอ้งเคารพหลกัสันนิษฐานไวก่้อนวา่ผูต้อ้งสงสัยเป็นผูบ้ริสุทธ์ิ 

ยติุการเหมารวมและการดาํเนินการในลกัษณะท่ีเขา้ข่าย Racial profiling ต่อประชาชนในพื้นท่ีจชต.

ท่ีแตกต่างจากการบงัคบัใชก้ฎหมายทัว่ประเทศ 

4. ในการมาของเจา้หนา้ท่ีควรให้เกิดประโยชน์กบัเด็กและโรงเรียนเช่นการบาํเพญ็ประโยชน์ การให้

ความรู้ท่ีตรงกับความต้องการของครูและนักเรียนหรือการให้งบประมาณเพื่อพฒันาโรงเรียน

ทางดา้นอาคาร โรงอาหารหรืองบประมาณอาหารกลางวนัเด็กเป็นตน้ 

 

ความคิดเห็นของครูตาดีกาต่อการมาทาํกิจกรรมของทหารในโรงเรียนตาดีกา 
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ทั้งน้ีมีผลทางการศึกษาท่ีพบว่าการท่ีเด็กอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีมีความรุนแรงและการเห็นอาวุธปืนอย่าง

ยาวนานจนเกิดความชาชินจะส่งผลต่อสุขภาพจิตในระยะยาวเช่นการศึกษาเร่ืองความรุนแรงในส่ือและ

พฤติกรรมกา้วร้าวในเด็กโดย Vanessa LoBue ซ่ึงเป็นนกัวทิยาศาสตร์ดา้นเด็ก พบวา่ 

ผลกระทบต่อเด็กในระยะยาวหากพบกบัความรุนแรงและการคุกคามอย่างต่อเน่ือง 

1. มีผลต่อพฤติกรรมท่ีกา้วร้าว ท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก  เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรมกา้วร้าวได ้ 

รวมทั้งการแกปั้ญหาและจดัการกบัความขดัแยง้ในชีวิตประจาํวนั  พวกเราจะยอมรับว่าพฤติกรรม

ความรุนแรงตามแบบท่ีผูใ้หญ่กระทาํเป็นส่ิงท่ีรับได ้

2. ทาํให้ความรุนแรงแผ่กระจาย พวกเด็กๆ อาจคิดว่าการใช้ความรุนแรงเป็นส่ิงท่ีทาํได ้ ทาํให้เกิด

ความชินชาและไม่แสดงออกในเชิงการปฏิเสธความรุนแรงอีกต่อไป มีความรู้สึกเหมือนวา่ภาพจาํท่ี

ทหารถือปืนเดินไปเดินมาเป็นภาพปกติในชีวติประจาํวนัท่ีควรจะเป็นแต่จริงๆไม่ควรเป็นเช่นนั้น 

3.  สร้างใหเ้กิดบาดแผลทางดา้นจิตใจ ฝันร้าย และความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกกลวัหรือรู้สึกวา่มีภยั

อนัตรายจะถูกกดทบัในสามญัสาํนึกหรือในจิตใจจองเด็กได ้ซ่ึงจะทาํใหพ้วกเขาฝันร้าย พวกเขาอาจ

แสดงปฏิกิริยาโตต้อบกบัภยัอนัตรายและตีความสัญญะทางสังคมและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัไปในทาง

ท่ีผดิได ้

4. การแกแ้คน้จะเกิดข้ึนไดใ้นกลุ่มเด็กท่ีไดรั้บผลกระทบจากความกลวั ความโกรธ ท่ีปลูกฝังความรู้สึก

ทางลบต่อพวกเราต่อเจ้าหน้าท่ีทหารหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐได้  พวกเขาอาจจะโตข้ึนโดยท่ีพวกเขา

กลายเป็นกลุ่มต่อตา้นท่ีคิดจะแกแ้คน้และกระทาํกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ เพราะพวกเขาสูญเสียความเช่ือมัน่

ไมค่วรมา, 12, 
71% 

มาได,้ 5, 29% 

ความคดิเห็นของครตูาดกีาตอ่การมาทํากจิกรรมของ
ทหารในโรงเรยีนตาดกีา 
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ในการปกป้องสังคมของพวกเขา การต่อตา้นรัฐหรือการพยายามจะเอาชนะสามารถส่งผลต่อกลไก

ในการป้องกนัตนเองเพราะเขาตอ้งแสดงออกเพื่อป้องกนัภยัต่อตวัเขา 

5. เด็กๆ อาจสูญเสียความรู้สึกปลอดภยัไป ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีภยัอนัตรายต่อเด็กตลอดเวลาทาํให้เขาคิดไป

วา่เขาอยูใ่นสถานท่ีท่ีไม่ปลอดภยั และจะมีใครมาทาํร้ายพวกเขาตลอดเวลา จึงตอ้งมีการรักษาความ

ปลอดภยั ซ่ึงเป็นการจาํกดัสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยท่ี์ทุกคนตอ้งการคือการเติมโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมี

สุขภาพท่ีดี 6

7 

นอกจากน้ีในรายงานของขององค์การยูนิเซฟพบว่าเด็กจะอ่อนไหวต่อการข่มขู่และพวกเขาทาํตามท่ีบอก 

พวกเขายงัมีโอกาสนอ้ยกวา่ผูใ้หญ่ท่ีจะหนีไป7

8 ในความขดัแยง้ท่ียืดเยื้อยาวนานเด็ก ๆ ขอ้พิพาทในปัจจุบนัท่ี

กาํลงัเกิดข้ึนมานานกวา่ 15 ปี ทาํใหเ้ด็กท่ีเติบโตข้ึนมาท่ามกลางความรุนแรงเห็นวา่น่ีเป็นวิถีชีวิตท่ีถาวร เด็ก

กาํพร้าท่ีอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวนั้นรู้สึกถึงความน่ากลวั น่าเบ่ือ และผดิหวงั และเป็นไปไดท่ี้พวกเขาก็มกัจะเลือกท่ี

จะต่อสู้ดว้ยกาํลงั ในฟิลิปปินส์ซ่ึงไดรั้บความเดือดร้อนมาหลายทศวรรษจากสงครามก่อความไม่สงบเด็ก

หลายคนไดก้ลายเป็นทหารทนัทีท่ีเขา้สู่วยัรุ่นของพวกเขา  

เคร่ืองแบบของทหารและอาวุธท่ีนาํมาภายใตก้ฎหมายมนุษยธรรมระหวา่งประเทศทาํให้เป็นเคร่ืองบ่งช้ีว่า

ทหารเล่านั้นจะถูกโจมตีไดใ้นโรงเรียนตาดีกา และ เม่ือพิจารณาถึงกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

และอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิเด็กท่ีเด็กจะตอ้งไดรั้บประโยชน์สูงสุดและคาํนึงถึงความปลอดภยัของเด็กและเด็ก

ไม่ถูกใชป้ระโยชน์ในทางการเมืองไม่วา่จะเป็นฝ่ายใด ทางครูตาดีกาจะตอ้งสร้างหลกัประกนัวา่โรงเรียนจะ

เป็นโรงเรียนท่ีทาํการเรียนการสอนเร่ืองศาสนาอิสลามและรัฐบาลจะตอ้งมัน่ใจวา่จะสร้างหลกัประกนัความ

ปลอดภยัใหก้บัเด็ก และไม่ดาํเนินการใดท่ีจะทาํใหเ้ด็กมีความเส่ียงท่ีจะถูกโจมตี 

และเพื่อใหโ้รงเรียนเป็นท่ีปลอดภยัสาํหรับเด็กประเทศสมาชิกสหประชาชาติไดร่้วมออกแบบปฏิญญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระบุว่าทุกคนมีสิทธิในการศึกษา ดาํเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าเด็กและเยาวชนทุกคน

ไดรั้บการศึกษาท่ีมีคุณภาพซ่ึงมีเน้ือหาดงัน้ี 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นได้ว่าปฏิบติัการทางทหารหรือการทาํกิจกรรมของทหารในโรงเรียนตาดีกา

ส่งผลกระทบต่อจิตใจครูและนกัเรียนอีกทั้งนาํไปสู่ความเส่ียงในการถูกโจมตีไดซ่ึ้งไม่เป็นไปตามปฏิญญา

7 Long term effect of prolong exposure of threats or violence scene in children. ท่ีมา https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-baby-scientist/201801/violent-media-

and-aggressive-behavior-in-children?fbclid=IwAR12CS53ejPLApMt9hIdWu3oP0YXUjiy_uE4Jclg806gskjKcHBfQ_psCSg 

8
 Unicef, 1996 . The state of the world’s children 1996 https://www.unicef.org/sowc96/2csoldrs.htm 
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ว่าด้วยโรงเรียนท่ีปลอดภยัดังนั้นข้อเสนอของเครือข่ายปกป้องเด็กจงัหวดัชายแดนใตต่้อหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. การลงนามและนาํ ปฏิญญาวา่ดว้ยโรงเรียนท่ีปลอดภยั (Safe school declaration) มาใชใ้นประเทศ

ไทย 

ปฏิญญาวา่ดว้ยโรงเรียนท่ีปลอดภยั (Safe school declaration) 

แนวทางการป้องกนัโรงเรียนและมหาวทิยาลยัจากการใชง้านทางทหารระหวา่งความขดัแยง้ทาง

อาวธุ : 

• ใช้แนวทางและนาํมาเป็นนโยบายภายในประเทศและกรอบการดาํเนินงานเท่าท่ีเป็นไปได้และ

เหมาะสม 

• ใช้ความพยายามในระดบัประเทศเพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเช่ือถือไดเ้ก่ียวกบัการโจมตีส่ิง

อาํนวยความสะดวกทางการศึกษาผูท่ี้ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีและการใชท้หารของโรงเรียนและ

มหาวิทยาลยัในช่วงท่ีมีการสู้รบรวมถึงกลไกการติดตามและการรายงานท่ีมีอยู่ เพื่ออาํนวยความ

สะดวกในการรวบรวมขอ้มูลดงักล่าว และเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผูป้ระสบภยัในลกัษณะท่ีไม่

เลือกปฏิบติั 

• ตรวจสอบขอ้กล่าวหาการละเมิดกฎหมายในประเทศและระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งและดาํเนินคดี

กบัผูก้ระทาํผดิท่ีเหมาะสม 

• พฒันานาํมาใชแ้ละส่งเสริมวิธีการ 'ไวต่อความขดัแยง้' เพื่อการศึกษาในโครงการดา้นมนุษยธรรม

และการพฒันาระหวา่งประเทศและในระดบัชาติท่ีเก่ียวขอ้ง 

• การสร้างความมัน่ใจวา่จะมีความต่อเน่ืองของการศึกษาในระหวา่งการสู้รบเช่นสนบัสนุนการสร้าง

ส่ิงอาํนวยความสะดวกทางการศึกษาและในฐานะท่ีเป็นเช่นนั้นให้และอาํนวยความสะดวกในความ

ร่วมมือระหว่างประเทศและความช่วยเหลือในการร่วมมือระหว่างประเทศและโครงการท่ีทาํงาน

เพื่อป้องกนัหรือตอบโตจ้ากการดาํเนินการตามคาํประกาศน้ี 

• สนบัสนุนความพยายามของคณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยเด็กและความขดัแยง้

ทางอาวุธและผูแ้ทนพิเศษของเลขาธิการเพื่อเด็กและความขัดแย้งติดอาวุธและอวยัวะอ่ืน ๆ 

หน่วยงานและหน่วยงานของสหประชาชาติท่ีเก่ียวขอ้ง และ 
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• ประชุมเป็นประจาํกบัเชิญองค์กรระหว่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งและภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ

ทบทวนการดาํเนินการตามประกาศน้ีและการใชแ้นวทางปฏิบติั8

9 

2. การนําอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เร่ือง ความ

เก่ียวพนัของเด็กในความขดัแยง้กนัดว้ยอาวธุมาใชอ้ยา่งจริงจงัและควรมีการติดตามตรวจสอบอยา่ง

ต่อเน่ือง 

แน่นอนวา่การไม่มีเหตุโจมตีและการใชโ้รงเรียนเพื่อปฏิบติัการทางทหารของกองกาํลงัติดอาวุธของคู่

ขดัแยง้ทั้งสองฝ่ายเป็นประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดสาํหรับเด็ก ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาและการแสวงหาทางออก ดงันั้นการ

ปกป้องคุม้ครองเด็กไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่ก็ไม่ใช่เร่ืองท่ียากเกินกวา่ท่ีผูใ้หญ่ทุกคนจะร่วมมือและช่วยกนัใน

การสร้างโรงเรียนท่ีปลอดภยักบัเด็กดว้ยการปฏิบติัตาม Safe school declaration และอนุสัญญาวา่ดว้ย

สิทธิเด็กจึงเป็นทางออกท่ีดีสําหรับการแก้ปัญหาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกบัเด็กกรณีมีปฏิบติัการทาง

ทหารในโรงเรียนตาดีกา 

เครือข่ายปกป้องเด็กชายแดนใต ้Child Protection Network (CPN) 

   เครือข่ายปกป้องเด็กชายแดนใต ้การรวมเครือข่ายท่ีทาํงานดา้นเด็กในปี 2556 เกิดจากปัญหาเด็ก

ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีจดัหวดัชายแดนใต ้องค์กรดา้นเด็กทั้งในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีจงัหวดั

ชายแดนใตจึ้งมีการประชุมร่วมกนัทุกไตรมาสเพื่อวเิคราะห์และศึกษาสถานการณ์เด็กในพื้นท่ีของความ

ขดัแยง้ นดัประชุมทุก 3 เดือน อยา่งต่อเน่ืองจนถึงปี 2018 และมี 10 กวา่องคก์รท่ีมาประชุมทุกคร้ัง จาก

องค์กรร่วม 15 องค์กร ต่อมาองค์กรเครือข่ายจึงมีความคิดร่วมกนัท่ีจะจดัตั้งเป็นเครือข่ายอย่างเป็น

รูปธรรม จึงเกิดโครงสร้างเครือข่าย กระบวนการทาํงาน สมาชิกขององคก์ร  

เครือข่าย CPN มีการกาํหนด 4 กรอบตามประเด็นท่ีทาํงาน เช่น มีชีวติรอด ปกป้อง พฒันา มีการวาง

ยทุธศาสตร์ของการทาํงาน 

รูปแบบการทาํงาน ภายใตค้วามเคารพความคิดเห็นต่าง ให้ความคิดเห็นอยา่งมีส่วนร่วม มีเป้าหมาย

ในการทาํงานร่วมกนั มีการส่ือสารติดต่อกนัอย่างต่อเน่ือง ท่ีรับผิดชอบงานในแต่ละดา้น เพื่อทบทวน

การทาํงานอยา่งต่อเน่ือง จดังานสิทธิเด็กสากล 

9 Safe School declaration https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/vedlegg/utvikling/safe_schools_declaration.pdf 
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คุณค่าร่วม เคารพความต่าง รับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ความเท่าเทียม ปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ความรับผดิชอบร่วม ความมุ่งมัน่ ความเป็นหุน้ส่วน 

วสิัยทศัน์ของ CPN  “ใหเ้ด็กไดรั้บความเป็นอยูท่ี่ดี ไดรั้บการพฒันา มีโอกาสในการคิด ทาํ แสดงออก      

 โดยเคารพศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีส่วนร่วมในสังคม” 

วตัถุประสงคข์อง CPN 

1. สร้างความร่วมมือระหวา่งองคก์รในการสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีดีเพื่อปกป้องคุม้ครอง และ พฒันา

เด็กในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้    2. พัฒ น า ศัก ย ภ า พ เ ค รื อ ข่ า ย ท่ี ทํา ง า น ใ น ป ร ะ เ ด็ น เ ด็ ก ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ ทาํงานดา้นสิทธิเด็ก 3 การจดัทาํรายงานสถานการณ์เด็กเพื่อนําไปสู่

การผลกัดนัเชิงนโยบายดา้นเด็กในจงัหวดั ชายแดนใต ้ 

18 
 


