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(above) A convoy of teachers, escorted by the army, 
passes by students as they leave school.

(right) A teacher shows the gun he says he always carries,
even when teaching, at Ban Klong Chang Elementary School,
Pattani. The teacher said he had narrowly escaped two
attacks by insurgents and that he was afraid for his life.
Parents and students said teaching quality has decreased
due to increased anxiety and security concerns of the
teachers.  “The teachers are not focusing on the teaching,”
one mother said.
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An army soldier plays with students at Ban Pakaluesong Elementary
School, Pattani. Since November 2006, either army soldiers or
paramilitary Rangers have lived in a camp established in the school
compound. A local grandmother with six school-aged children told
Human Rights Watch that they had all been moved from the school
“because my grandchildren were scared of the soldiers.”  



The insurgents, who view the educational system as a symbol
of Thai Buddhist state oppression, have burned and bombed
government schools, harassed and killed teachers, and
spread terror among students and their parents. The vast
majority of teachers killed have been ethnic Thai Buddhists,
and their deaths are often intended as a warning to others.
Yet Muslim teachers have not been spared; insurgents have
also targeted Muslim teachers at government schools, and
Islamic school administrators who resist insurgents’ efforts to
use classrooms for indoctrination and recruiting. In some
areas, insurgents have also pressured Malay Muslim families
not to send children to government schools. 

The government faces the challenge of protecting children and
teachers. Yet in some villages, government security forces
have set up long-term military and paramilitary camps or
bases in school buildings and on school grounds, interfering
with education and student life and potentially attracting
attacks as much as deterring them. When security forces have
suspected that insurgents are using Islamic schools to hide or
shelter, or that insurgents are seeking to indoctrinate school

s tuden t s
into their
separatist
i d e o l o g y
and recruit
n e w
supporters
a n d
f i g h t e r s ,
t h e

government’s response has included raids on schools,
involving mass arbitrary arrests of students. Some raids have
turned violent, endangering students and teachers. Such
heavy-handed tactics may succeed in only further alienating
the Muslim Malay community from the government. 

The result is that students, teachers, and schools are caught
in the untenable position of facing a risk of violence from both
insurgents and government security forces. As the principal of
an Islamic school told Human Rights Watch: “It is very difficult
to stay in my position—in the middle…. [I]f you try and stay in
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A paramilitary Ranger with groceries walks by students
at Pakaluesong Elementary School. About 30 Rangers
live in a camp established in the school grounds.
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A Royal Thai Army soldier who is part of an armed
teachers' escort plays with students at Ban Pakalusong
Elementary School, Pattani. Since November 2006,
either army or paramilitary soldiers have lived in a
camp established in the school compound. 

© 2010 David Hogsholt/Reportage by Getty Images

“I don’t want my children to study
where there are soldiers. I fear that the
presence of the soldiers will bring
trouble to the school and … will bring
consequences for the children,
including violence.” 
A local mother told Human Rights Watch
why she refused to send her four
children to the school
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A bullet hole is visible in the door of a residential hut in a pondok, an
Islamic school, in Yala. Paramilitary Rangers raided the pondok while
looking for an insurgent. 
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A helmet sits on a sandbagged wall of the barracks housing 26 soldiers
at Ban Samala Elementary School, Ban Samala. 
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ข้อเสนอแนะ 

 

ถงึกลุ่มตดิอาวุธแบ่งแยกดนิแดน และนักสู้ทุกกลุ่ม: 

• ยติุการโจมตีโดยทนัที ตอ่ประชาชนพลเรือน โดยไมเ่ลือกศาสนา เชือ้ชาติ และอาชีพของพวกเขา 

รวมถงึครูและเจ้าหน้าทีทางการศกึษาอ่ืนๆด้วย  

• ยติุการโจมตีโดยทนัที ตอ่ทรัพย์สนิของประชาชนพลเรือน รวมถึงโรงเรียน 

• ยติุการจดัหาคดัเลือกและใช้เด็กอายต่ํุากวา่ 18 ปี โดยทนัที  

 

ถงึรัฐบาลไทย 

• ห้ามกองกําลงัรักษาความปลอดภยัใช้อาคารเรียน หรือสนามโรงเรียนเพ่ือการตัง้คา่ย หรือฐานท่ีมัน่ 

ซึง่เป็นการรบกวนสทิธิของเดก็ท่ีจะได้รับการศกึษาภายใต้กฎหมายของราชอาณาจกัรไทยและระหวา่งประเ

ทศ 

• พร้อมท่ีจะจดัตัง้กลุม่ทํางานระดบักระทรวง ท่ีประกอบด้วยตวัแทนจากกระทรวงศกึษาธิการ 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และสวสัดิการสงัคม คณะกรรมการคุ้มครองเดก็ 

และคณะกรรมการคุ้มครองสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ เพ่ือท่ีจะเข้าไปสํารวจ 

วา่ควรเพิ่มการให้บริการและกระทําในสิง่ท่ีเหมาะสมให้กบัโรงเรียนท่ีถกูกองกําลงัรักษาความปลอดภยัยดึค

รองอยา่งไรบ้าง  เพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบด้านการศกึษา  

• ต้องตรวจสอบให้แน่ใจวา่ระบบในการแก้ไขปัญหามีความรวดเร็ว และพร้อมท่ีจะดําเนินการ ดงันัน้ 

เม่ือมีการโจมตีเกิดขึน้ โรงเรียนก็จะได้รับการซ่อมแซมบรูณะ 

และมีการนําอปุกรณ์การเรียนการสอนมาทดแทนสิง่ท่ีถกูทําลาย  ระหวา่งการบรูณะซอ่มแซมโรงเรียน  

เดก็นกัเรียนควรจะได้รับการศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองในสถานท่ีอ่ืนๆ หรือในทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสม 

และได้รับการดแูลทางด้านจิตใจ 

• ออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือกําหนดโดยชดัเจนวา่ บทบญัญติัของพระราชบญัญติัจดัตัง้ 

และวิธีพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ท่ีเก่ียวข้องกบัการจบักมุ 

ควบคมุตวัเดก็และพิจาราณาความอาญา ยงัคงมีผลบงัคบัใช้ในสถานการณ์ฉกุเฉิน 
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ระเบียบวธีิวจัิย 

 

Human Rights Watch ได้ดําเนินการวิจยั ตามรายงานฉบบันี ้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ คือนราธิวาส ปัตตานี 

ยะลา และในกรุงเทพ ระหวา่งเดือนมีนาคม เมษายน และสงิหาคม 2553  

อนึง่รายงานนีย้งัได้เสนอข้อมลูเพิ่มเติมจากการวิจยัท่ีได้ทําขึน้ในประเทศไทยตัง้แตปี่ 2550 ด้วย 

 

Human Rights Watch ทําการสมัภาษณ์บคุคลมากกวา่ 90 ทา่น รวมเด็ก 15 คน อายตุัง้แต่ 8 ขวบถงึ 17 ปี 

และได้เข้าเย่ียมโรงเรียน 19 แห่งในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  เราได้สมัภาษณ์ผู้ปกครอง ครู ครูใหญ่ของโรงเรียน 

เจ้าหน้าท่ีประจําหมูบ้่าน ผู้ นําทางด้านศาสนา สมาชิกของกองกําลงัรักษาความปลอดภยัของรัฐบาล เจ้าหน้าท่ีรัฐ 

สมาชิกปัจจบุนั และในอดีตของกลุม่ก่อความไม่สงบ และสมาชิกขององค์กรสว่นท้องถ่ิม 

และองค์กรพฒันาระหวา่งประเทศภาคเอกชน (NGO) การสมัภาษณ์มีทัง้การสมัภาษณ์โดยตรงเป็นภาษาองักฤษ  

ภาษาไทย หรือภาษามลาย ู(ยะวี) และภาษาไทยโดยผา่นลา่ม ผู้ให้สมัภาษณ์ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนใดๆ 

ในการให้ข้อมลูตา่งๆ  

 

เราใช้นามสมมติสําหรับเดก็ทกุคนท่ีกลา่วถึงในรายงานนี ้ ในหลายกรณี 

ผู้ใหญ่ท่ีให้สมัภาษณ์ได้ขอร้องไมใ่ห้เอย่ช่ือเพ่ือความปลอดภยั หรือเพราะวา่กําลงัทํางานให้รัฐบาล 

นามสมมติท่ีนํามาใช้ตัง้ขึน้จากตวัยอ่ของช่ือท่ีสอง ตวัอยา่งเช่น พอ่ น.ทัง้ในเชิงอรรถ และในเชิงบทความ 

นามสมมติอาจไมต่รงกบัศาสนาของผู้ให้สมัภาษณ์  

เพ่ือป้องกนัการเปิดเผยช่ือของบคุคลบางทา่นเราจงึอ้างถงึโดยกลา่ววา่เป็น “ผ้อยใ่นท้องถ่ิน” แทนการระบโุดยเจาะจง  

 

คําวา่ “เดก็” ทีใช้ในรายงานฉบบันี ้หมายถงึคนท่ีมีอายต่ํุากวา่ 18 ปี อนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิของเดก็ กลา่วไว้ในมาตรา 

1 “ตามวตัถปุระสงค์ของอนสุญัญาฉบบัปัจจบุนั เดก็หมายความถงึทกุคนท่ีมีอายต่ํุากวา่ 18 ปี 

เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีกฎหมายวา่ด้วยเดก็กําหนดอายไุว้ต่ํากวา่นี”้  พระราชบญัญติัคุ้มครองเดก็ของประเทศไทย ปีพ.ศ. 

2546 กําหนดวา่เดก็คือบคุคลท่ีมีอายต่ํุากวา่ 18 ปีเช่นกนั 
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1. มาตรฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ  

 

เน่ืองจากการเป็นศตัรูกนัในภาคใต้ของประเทศไทยได้ขยายตวักลายเป็นความรุนแรงด้วยการ ต่อสู้โดยใช้อาวธุ 
ดงันัน้จงึต้องนํากฏหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศหรือกฏหมายสงครามเข้ามาใช้ 
การก่อความไม่สงบไมถื่อวา่เป็นการฝ่าฝืนกฏหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศ 
และกฎหมายสงครามไมไ่ด้ห้ามมิให้โจมตีเป้าหมายท่ีเป็นกองกําลงัทหาร 
(ถงึแม้วา่จะละเมิดกฏหมายภายในประเทศไทยก็ตาม)1 

อยา่งไรก็ตามกฎหมายสงครามได้จํากดัความหมายและวิธีการทําสงครามสู้รบกนัโดยกลุม่คนตา่งๆท่ีติดอาวธุท่ีสร้าง
สถานการณ์ความรุนแรงและยงัเป็นตวักําหนดให้มีหน้าท่ีป้องกนัดแูลความปลอดภยัให้กบัพลเรือนและผู้ ท่ีทําการรบ
ท่ีได้รับบาดเจ็บและท่ีถกูจบักมุตวั.2 

ข้อกฎหมายตวันีนํ้ามาบงัคบัใช้กบัทัง้กองทหารประจําการและกบักลุม่กองกําลงัติดอาวธุท่ีไมข่ึน้กบัรัฐ 
 
รากฐานสําคญัประการหนึง่ของหลกัปฏิบติัสําหรับกฎหมายสงครามคือการแบ่งแยกความแตกตา่งระหวา่งพลเรือนกั

บกองกําลงัทหารอยา่งเป็นรูปธรรม 

และการกําหนดเง่ือนไขท่ีชดัเจนวา่ในการโจมตีอาจจะโจมตีกองกําลงัทหารท่ีเป็นเป้าหมายได้โดยตรงเทา่นัน้3 

คําวา่พลเรือนมีความหมายวา่เป็นบคุลซึง่ไมไ่ด้เป็นสมาชิกหรือมีสว่นร่วมกบัการติดอาวธุตอ่สู้4 

                                                           
1 การโจมตีของกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบเป็นการละเมดิกฎหมายทางอาญาไทย เช่นการฆาตรกรรม (ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย มาตราท่ี 288 
และการทําลายทรัพย์สนิโดยการลอบวางเพลงิหรือการใช้วตัถรุะเบดิ (มาตรา 218-224, และ 335). 
2 สําหรับการสนทนาในสว่นของการบงัคบัใช้กฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศท่ีรัฐไมใ่ชก่ลุม่ตดิอาวธุ  ให้จากคณะกรรมการกาชาดสากล (ICRC), 
Henckaerts และ Doswald - Beck, EDS., กฎหมายมนษุยธรรมตามจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (Cambridge: Cambridge Univ. กด 2005) 
หน้า 497-98 
3 อ้าง กฎข้อ 1  อ้างถึงสนธิสญัญาเพ่ิมเติมเพ่ืออนสุญัญาเจนีวา เม่ือวนัท่ี 12 สงิหาคม 2492 
และเก่ียวโยงกบัการคุ้มครองผู้ เป็นเหย่ือของการขดัแย้งของกลุม่ตดิอาวธุระหว่างประเทศ (สนธิสญัญา I) เม่ือวนัท่ี 8 มถินุายน 2520 มาตรา 48 และ 51(2)  
สนธิสญัญาเพ่ิมเติมเพ่ืออนสุญัญาเจนีวา เม่ือวนัท่ี 12 สงิหาคม 2492 และเกียวโยงกบัการคุ้มครองผู้ เคราะห์ร้ายจากการขดัแย้งของกลุม่ติดอาวธุภายในประเทศ 

(สนธิสญัญา II) ของวนัท่ี 8 มถินุายน 2520 มาตรา 13(2) 
4 ICRC, คณะกรรมการกาชาดสากล  กฎหมายมนษุยธรรมตามจารีตประเพณีระหว่างประเทศ กฎข้อ 5 อ้างถึงสนธิสญัญาI  มาตรา 50 
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พลเรือนจะมีสว่นเป็นกองกําหลงัทหารตอ่เม่ือมีการรวมตวักนัเพ่ือมีสว่นร่วมโดยตรงในการทําสงคราม  ในกรณี 

ท่ีเกิดข้อสงสยัว่าบคุคลนัน้ๆจะเป็นพลเรือนหรือกองกําลงั ให้พิจารณาไว้ก่อนวา่นัน้ๆเป็นพลเรือน.5 

พลเมืองท่ีมีเชือ้ชาติหรือกลุม่ชนท่ีเหมือนกนัหรือตา่งกนัในการนบัถือศาสนาจําเป็นต้องได้รับความคุ้มครองจากการถู

กโจมตี  ทัง้นีร้วมไปถงึเดก็นกัเรียน ครูบาอาจารย์และเจา้หนา้ท่ีบริหารโรงเรียนของรัฐบาล  
ตลอดจนข้าราชการตา่งๆท่ีไมมี่สว่นร่วมโดยตรงในการพยายามท่ีจะทําสงคราม6 

การกระทําหรือการข่มขู่คกุคามท่ีทาํใหเ้กิดความรุนแรงของใครคนใดคนหนึง่ท่ีมีจดุประสงค์แพร่ขยายเข้าไปในหมูป่ร
ะชากรพลเรือนเป็นสิง่ท่ีต้องห้าม.7 ซึง่รวมถงึการโจมตีและคกุคามท่ีจงใจทําให้นกัเรียนและครูไมก่ล้าท่ีจะไปโรงเรียน 
กฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศมีการห้ามมิให้โจมตีทําลายสิง่ของตา่งๆท่ีเป็นของพลเรือน 

อยา่งเช่นบ้านท่ีอยูอ่าศยั โรงเรียน และวดัวาอารามหรือสเุหร่าตา่งๆ8 

สิง่ตา่งๆท่ีเป็นของพลเรือนจะถือเป็นการใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางทหารตอ่เม่ือกองทพันํามาใช้ด้วยเจตนาทางการทหา

ร  ดงันัน้เม่ือกองกาํลงัรักษาความปลอดภยัใช้โรงเรียนเป็นท่ีตัง้ฐานเป็นเวลาเน่ินนานออกไป 

สถานท่ีเหลา่นัน้จงึกลายเป็นเป้าของการโจมตีในท่ีสดุ  

ในกรณีเช่นนีท้หารต้องมีภาระหน้าท่ีระวงัไว้สว่นหน้าในการปกป้องพลเรือนจากการถกูโจมตีและขนย้ายพวกผ้คนออ

กจากบริเวณนัน้9 

พลเรือนจะตกอยใ่นความเส่ียงโดยไมจํ่าเป็นหากใช้โรงเรียนเป็นสถานท่ีศกึษาพร้อมกบัเป็นฐานท่ีตัง้ของการใช้อาวธุ  

เม่ือกองกาํลงัรักษาความปลอดภยัขยายเวลาการใช้โรงเรียนนัน้ 
จงึเป็นผลเสียต่อความสามารถในการศกึษาของเยาวชน 

                                                           
5 ดท่ีู สนธิสญัญาI  มาตรา 50(1) คณะกรรมการกาชาดสากล  กฎหมายมนษุยธรรมตามจารีตประเพณีระหว่างประเทศ กฎข้อ 16 (กลุม่คนท่ีมีความขดัแย้ง 
ต้องทําทกุวถีิทางท่ีทําได้เพ่ือตรวจสอบว่ากลุม่เป้าหมายคือกลุม่ท่ีมีวตัถปุระสงค์ทางทหาร) อ้างถึง สนธิสญัญา I มาตรา 57(2)(เอ) ปี 2542 สนธิสญัญาครัง้ท่ี 2 
ไปถึงปี 2547 Hague Convention เพ่ือคุ้มครองทรัพย์สนิทางวฒันธรรม มาตรา 7 
6 ICRC, คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  กฎหมายมนษุยธรรมจารีตประเพณีระหว่างประเทศ กฎข้อ 7 และ ข้อ 9 อ้างถึง 

สนธิสญัญาตา่งๆ และหลกัฐานการปฎิบติัอ่ืนๆ ของรัฐ 
7 อ้าง  กฎข้อ 2 อ้างถึง สนธิสญัญา II มาตรา 13(2) 
8 ICRC, Customary International Humanitarian Law, chapters 1 and 2, citing, for example, Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) 
(adopted June 8 1977, and entered into force December 7, 1978), art. 13. See also Protocol I, art. 52(3) on the general 
protection of civilian objects: “In case of doubt whether an object which is normally dedicated to civilian purposes, such as a 
place of worship, a house or other dwelling or a school, is being used to make an effective contribution to military action, it 
shall be presumed not to be so used.” 
9 ดท่ีู ICRC คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ  กฎหมายมนษุยธรรมจารีตประเพณีระหว่างประเทศ กฎข้อ 22  อ้างถึง สนธิสญัญาI มาตรา 58(ซี) 

และกฎข้อ 24 อ้างถึงสนธิสญัญา I มาตรา 58(เอ) 
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การกระทําท่ีกลา่วมานีเ้ป็นการละเมิดสิทธิทางการศกึษาของเยาวชนท่ีมีการรับรองภายใต้กฎหมายสทิธิมนษุยชนระ
หวา่งประเทศ10 

กฎหมายมนษุยธรรมระหวา่งประเทศยงัมีข้อกําหนดด้วยวา่เยาวชนมีสทิธ์ิได้รับความเอาใจใสเ่และดแูลเป็นพิเศษ11 

สิง่นีเ้ป็นการสะท้อนให้เหน็จาก อนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิของเดก็และเยาวชน ซึง่กําหนดให้มีสถานภาพท่ี 

“ให้ได้รับมาตราการในการค้มครองและดแูลเยาวชนผู้ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการส้รบด้วยอาวธุ”12  

                                                           
10 ดท่ีูอนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเด็ก (CRC) นํามาใช้เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2532 G.A. Res. 44/25 ภาคผนวก 44 U.N GAOR Supp. (ฉบบัท่ี  49) at 
167, U.N. Doc. A/44/49 (2532) มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2533 มาตรา 28(เอ) นํามาบงัคบัใช้ในประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2534  
กติกาสากลว่าด้วยสทิธิในทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (ICESCR), นํามาใช้เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2509 G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. 
GAOR Supp. (ฉบบัท่ี  16) at 49, U.N. doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 3 มกราคม 2519 และไทยนํามาใช้บงัคบั 

เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2542 
11 ดท่ีู คณะกรรมการกาชาดสากล  กฎหมายมนษุยธรรมตามจารีตประเพณีระหว่างประเทศ กฎข้อ 135 อ้างถึงสนธิสญัญาII มาตรา 4(3) 
12 อนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเด็ก (CRC) นํามาใช้เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2532 G.A. Res. 44/25 ภาคผนวก 44 U.N. GAOR Supp. (ฉบบัท่ี  49) at 167 
U.N. Doc.  A/44/49 (2532) มีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2533 มาตรา 38  ประเทศไทยอนมุตัิให้ใช้ CRC ในปี 2535 
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2. ประวัตคิวามเป็นมา 

 

การก่อการจราจลอย่างต่อเน่ืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

จงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นจงัหวดัท่ีอยูใ่ต้สดุของประเทศไทย  

สองจงัหวดัหลงัตัง้อยูติ่ดรอยตอ่กบัประเทศมาเลเซีย เขตรอยต่อยาวไปเกือบถงึจงัหวดัสตลู 

จงัหวดัเหลา่นีข้องประเทศไทยก่อตัง้ขึน้ด้วยผู้คนสว่นใหญ่ท่ีเป็นกลุม่คนท่ีมีเชือ้สายมาเลย์และนบัถือศาสนาอิสลามม

ากกวา่กลุม่คนท่ีมีเชือ้ชาติไทยและนบัถือศาสนาพทุธ  

ประชากรมสุลมิท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัเหลา่นีพ้ดูภาษามาเลย์ปัตตานี หรือท่ีเรียกกนัวา่ภาษายาวี เป็นภาษาหลกั 

 

เป็นเวลานานกว่า หนึง่ศตวรรษท่ี  

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยตกเป็นท่ีตัง้ของกลุม่สนบัสนนุการแบง่แยกดินแดนท่ีหยัง่รากฝังลกึโดยเฉพาะ

เร่ืองศาสนา เชือ้ชาติ ภาษา วฒันธรรม และความเป็นเอกลกัษณ์ ในพิธีกรรมทางศาสนา  

หน่วยงานรัฐบาลในภาคสว่นตา่งๆได้พยายามระงบัและสมานความแตกตา่งทัง้หลาย  ด้วยการวางมาตรการเช่น 

การสบัเปล่ียนโครงสร้างการบริหารจดัการ 

และการรวมอํานาจอยูท่ี่ศนูย์กลางเพ่ือควบคมุการศกึษาของอิสลามและพิธีกรรมทัง้หมด13    

แตอ่ยา่งไรก็ตามเจ้าหน้าท่ีของรัฐยงัคงเพิกเฉย ตอ่สภาพเศรษฐกิจ มาตรฐานความเป็นอยู ่

และหลกันิติธรรมเพ่ือความยติุธรรมในภาคใต้ของประเทศไทย  

สิง่เหลา่นีเ้ป็นสาเหตท่ีุทําให้ผู้ ท่ีเป็นมสุลิมเชือ้สายมาเลย์ทัง้หลายรู้สกึถงึความหมางเมินท่ีได้รับ  

และก่อให้เกิดความไมพ่อใจตอ่รัฐบาล  ดงันัน้จึงก่อให้เกิดการต่อต้านและการก่อความไมส่งบ ซึง่มีรากฐานสําคญั 3 

ประการได้แก่  ความศรัทธาในคณุงามความดีในวฒันธรรมแบบดัง้เดิมและความยิ่งใหญ่ของ ปัตตานี ดารารุลสลาม 

                                                           
13 ดรูายละเอียดของประวตัิศาสตร์ความพยายายามของรัฐบาลท่ีจะเข้าไปควบคมุการศกึษาของผู้นบัถือศาสนาอสิลาม ในภาคใต้ของประเทศไทย  ท่ี Joseph 
Chinyong Liow  อสิลาม การศกึษา และการปฎิรูปการศกึษาท่ีภาคใต้ของประเทศไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี และการเปลี่ยนแปลง 

จากสถาบนัเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ปี 2552 หน้า 12-47 
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(ปัตตานีดินแดนของชาวอิสลาม) เอกลกัษณ์แหง่ชนชาติมาเลย์  

และความเล่ือมใสในแนวทางของหลกัศาสนาอิสลาม 14 

การก่อความไม่สงบซ่ึง เกิดข้ึนเป็นประจาํในปัจจุบนั นั้นยอ้นกลบัไปส่สาเหตุท่ีเกิดข้ึนในเชา้ตรู่ของวนัท่ี 4 มกราคม 2547เม่ือ 
กองกาํลงัติดอาวธุมากกวา่ 50 นายไดบุ้กปลน้อาวธุปีนของ กองพนัพฒันาท่ี 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
และขนเอาปืนเลก็ยาว  ปืนกลมือ เคร่ืองยงิจรวด ปืนพก เคร่ืองยงิ อาร์พีจี  และอาวธุยทุธภณัฑอ่ื์นๆ รวมทั้งกระสุนปืนจาํนวนมากไป 

ผู้ ท่ีบกุจู่โจมสงัหารทหารไทยผู้นบัถือศาสนาพทุธรวมส่ีนาย  ระหวา่งท่ีล้อมจบัทหารเชือ้สายมสุลมิมาเลย์  

และบอกให้ทกุคนสวดปฏิญาณ ตนในเร่ืองความศรัทธาหรือ ซาฮาดะ  แล้วบอกให้ถอนตวัจากการเป็นทหาร 15 

หนึง่ในผู้ ท่ีจู่โจมตามรายงานข่าวได้ตะโกนออกมาวา่ “ปัตตานี เมอร์ดิก้า” (จงปลดปลอ่ยปัตตานี) 16 

ในจงัหวดันราธิวาส กองกําลงัวางเพลงิโรงเรียน 20 แหง่และป้อมตํารวจอีก 3 แหง่ในเวลาเดียวกนั  

วนัตอ่มามีการยิงจรวดในหลายๆแหง่ติดกบัเขตจงัหวดัปัตตานี  

ตลอดหนึง่อาทิตย์นัน้ดเูหมือนว่ารัฐบาลไทยไม่สามารถหยดุยัง้ระลอกใหมข่องการโจมตี ไมว่า่จะเป็นการยิง 

การวางระเบิด การวางเพลงิท่ีเกิดขีน้กบัทกุหนทกุแหง่ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 

รัฐบาลตอบโต้ด้วยการระดมพลครัง้ใหญ่เพ่ือจดัสง่หน่วยรักษาความปลอดภยัสูจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้   

และโดยประกาศกฎอยัการศกึใน ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2547 

ทหารและเจ้าหน้าท่ีตํารวจเป็นผู้ มีอํานาจทําการค้นและจบักมุผู้ ต้องสงสยัวา่เป็นกองกําลงัฝ่ายตรงข้ามโดยปราศจาก

หมายค้นจากศาล  และสามารถกกัขงัผ้ต้องสงสยัท่ีถกูจบักมุภายใต้กฎอยัการศกึถงึเจ็ดวนัโดยไมมี่ข้อกลา่วหา 

 

                                                           
14 สําหรับการอภิปรายในเร่ืองประวตัศิาสตร์ของลทัธิแบง่แยกดินแดนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ดท่ีู  สริุนทร์  พิศสวุรรณ  จากหนงัสือ อสิลาม และชาตินิยมมาเลย์  

เป็นหนึ่งในกรณีศกึษาของชาวมาเลย์มสุลมิท่ีอยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย (กรุงเทพ : สถาบนัไทยคดีศกึษา ปี 2528); อทุยั ดลุยเกษม “มาเลย์มสุลมิในภาคใต้ 

ของประเทศไทย: ปัจจยัอ้างอิงการก่อจลาจลทางการเมือง”  ใน  Lim Joo Jock และ  Vani S, eds. ลทัธิแบ่งแยกดินแดนติดอาวธุ ในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้

(สงิคโปร์ : Institute of Southeast Asian Studies Regional Strategic Studies Program ปี 2527) หน้า 220-222; ธเนศร์  อมัพรสวุรรณ 

“ความเป็นมาของของมาเลย์มสุลมิ ‘ลทัธิแบง่แยกดนิแดน’ ในภาคใต้ของประเทศไทย”  รายงานของสถาบนัวิจยัเอเซีย เลขท่ี 32 ปี 2548;  สภุทัรา จนัทร์ชิดฟ้า 

ความรุนแรงในหมอก (กรุงเทพ : กบไฝ 2548) หน้า 273-274 
15 สําหรับรายละเอียดข้อมลูของการโจมตี ดท่ีู ศภุลกัษณ์ กาญจนคณุดี และ ดอน พาธาน สนัติภาพในเปลวเพลิง  
(กรุงเทพ : หนงัสือเนชัน่ ปี 2547) หนา้ 16-30 

สาํหรับรายละเอียดขอ้มูลของการโจมตี ดูท่ี ศุภลกัษณ์ กาญจนคุณดี และ ดอน พาธาน สันติภาพในเปลวเพลิง  
(กรุงเทพ : หนงัสือเนชัน่ ปี 2547) หนา้ 16-30 

16 อ้าง 
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ในเดือนกรกฎาคม 2548 นายกรัฐมนตรี ทกัษิณ ชินวตัร 

ผ้ดํารงตําแหน่งขณะนัน้ได้ออกพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

พระราชกําหนดซึง่ผา่นการลงมติรับรองโดยสภาผู้แทนราษฎรเป็นบทบญัญติัท่ีละเมิดหรือเพิกถอนหลกัการสําคญัท่ีค้

มครองสทิธิมนษุยชนหลายข้อ ด้วยการอนญุาตให้เจ้าหน้าท่ีมีอํานาจจบักมุ 

และกกัขงัผู้ ต้องสงสยัโดยปราศจากข้อกลา่วหา 

จํากดัการเคล่ือนไหวและการติดตอ่ส่ือสารควบคมุส่ือการประชาสมัพนัธ์ และกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

และผู้ ท่ีใช้อํานาจหน้าท่ีในทางมิชอบ รอดพ้นจากความผิดโดยปริยาย   

พระราชกําหนดนีย้งัคงมีผลบงัคบัใช้ในสามจงัหวดันีแ้ละตอ่อายไุด้ทกุสามเดือนตามความจําเป็น 

มีหน่วยงานรักษาความปลอดภยัมากมายหลายรูป แบบ  

ภายใต้การควบคมุของรัฐบาลท่ียงัคงปฏิบติัการอยูใ่นภาคใต้อย่างเช่น ตํารวจท้องท่ี กองทพั 

รวมไปถงึทหารและนาวิกโยธิน หน่วยกําลงักองหนนุของทหารท่ีรู้จกักนัในนาม ทหารพราน 

กําลงัพลเสริมของกระทรวงมหาดไทย กองกําลงัอาสารักษาดินแดน (อส.) กลุม่ทหารพลเรือน 

กลุม่อาสาสมคัรป้องกนัรักษาหมู่บ้าน (ช.ร.บ.) และกลุม่ทหารพลเรือนท่ีเป็นชาวพทุธเรียกวา่ 

ราษฎรอาสารักษาหมูบ้่าน (อ.ร.บ.)  

 

ปัจจบุนัผู้สนบัสนนุการแบง่แยกดินแดนประกอบไปด้วยกลุม่คนหลากหลายกลุม่  คือกลุม่ประสานงาน BRN  

ซึง่ยอ่มาจาก “ชาตินิยมอิสลามสงัคมนิยม” หรือ Barisan Revolusi Nasional-Koordinas  

หรือกลุม่ประสานงานการปฏิวติัแหง่ชาติสว่นหน้าซึง่หลายครัง้ท่ีออกมาแสดงตวัเป็นกลุม่องค์กรหลกั  

อยา่งไรก็ตามกลม่อ่ืนท่ีกระจายกนัอยไ่มมี่การ ประสานกนัมากนกัระหวา่งเครือข่ายแตล่ะเครือข่าย  

และแตล่ะกลุม่มีลกัษณะการทํางานและองค์กรท่ีแตกตา่งกนั  กลุม่คนติดอาวธุท่ีสนบัสนนุการแบง่แยกดินแดนจาก 

กลุม่ BRN มีเรียกตวัเองวา่ Pejuang Kemerdekaan Patani  (กลุม่นกัรบปัตตานีอิสระ) 

เรียกง่ายๆสัน้ๆโดยคนมาเลย์มสุลมิวา่ pejuang หรือ นกัรบ  

กลุม่คนสนบัสนนุการแบง่แยกดินแดนติดอาวธุท่ีผา่นการฝึกฝนมาอยา่งดีจากกลุม่ Pejuang Kemerdekaan Patani 

ทําหน้าท่ีเป็นหน่วยจู่โจมหรือกลุม่กองโจรท่ีรู้จกักนัในช่ือของ Runda Kumpulan Kecil (กลุม่ลาดตระเวนเลก็ หรือ 

กลุม่ RKK)  
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การตดัสนิใจโจมตีเป้าหมายท่ีเป็นพลเรือนโดยไมเ่ลือก 
เป็นสาเหตขุองการแยกตวัออกจากกนัอยา่งสิน้เชิงระหวา่งกลม่สงูอายแุละคนท่ีมีอายนุ้อยในผู้ นํากลุม่กองกําลงัติดอ
าวธุ 
ผู้สงูอายหุรือผู้อาวโุสจากกลุม่ผู้สนบัสนนุการแบง่แยกดินแดนอยา่งเช่น องค์การกู้ เอกราชสหปัตตานี (พโูล) 

ซึง่ได้ก่อตัง้ขึน้เม่ือพ.ศ.2511 เพ่ือตอ่สู้ให้ได้มาซึง่รัฐอิสระของชาวมสุลิม  บอกกบั Human Right Watch 

วา่ระดบัและวิธีการก่อความรุนแรงในการโจมตีพลเรือนโดยตรงทําให้พวกเขากลวัจนแทบตัง้สติไมอ่ยู่17  

 

กลุม่กําลงัคนท่ีติดอาวธุมีเป้าหมายเป็นข้าราชการของรัฐบาล 

ผู้ ท่ีมีเชือ้ชาติไทยนบัถือศาสนาพทุธและพระสงฆ์และผู้ ท่ีเป็นมสุลมิท่ีต้องสงสยัว่าให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าท่ีรัฐบาล

ไทย ย่ิงกวา่นัน้ยงัมี 

การโจมตีโดยเฉพาะเจาะจงเป็นรายบคุคล  

กองกําลงัติดอาวธุดําเนินการรณรงค์โดยใช้ความรุนแรงสร้างความหวาดกลวั 

โดยการวางระเบิดในตลาดท่ีเต็มไปด้วยผู้คนและจดุศนูย์กลางต่างๆของพลเรือน อยา่งเช่น ธนาคารพาณิชย์ 

ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และโรงแรมตา่ง  

พวกกองกําลงัติดอาวธุได้เข่นฆา่หรือทําร้ายประชาชนพลเรือนให้ได้รับบาดเจ็บ โดยเป็นผู้คนท่ีใช้ชีวิตปกติประจําวนั  

รวมไปถงึการทําร้ายระหวา่งการเดินทางไปทํางานประจําวนั รับสง่ลกูหลานจากโรงเรียน 

                                                           
17 ผู้บญัชาการอาวโุสซึง่เกษียรแล้วของ กลุม่พโูล ท่ียงัคงติดต่อกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ในรุ่นก่อนหน้าของนกัรบแบง่แยกดินแดน บอก Human Right Watch: ว่า 

"พวกเขาเรียกตวัเองว่านกัตอ่สู้ และมีความโหดเหีย้มมากกบัสิง่ท่ีพวกเขากําลงัทําอยู.่.. ฉนัเป็นคนท่ีรักชาตนิิยมมาก [ชาวมาเลย์มสุลมิ] 
และยงัคงฝันท่ีจะปลดปลอ่ยปัตตานีดารุลสลาม [แผ่นดินอิสลามในปัตตานี] ฉนัจะไมล่งัเลท่ีจะใช้อาวธุท่ีจะตอ่สู้อีกครัง้ แต่ไมเ่หมือนแบบนี ้

ไมใ่ช่วิธีการของคนรุ่นนีท่ี้กําลงัปฎิบตัิการอยู่ ดเูหมือนว่าพวกเขาฆา่คนเพียงเพ่ือสร้างความกลวั เพ่ือเพ่ิมอํานาจ และการควบคมุคนของเรา [ชาวมาเลย์มสุลมิ] 
เราไมเ่คยฆา่พระสงฆ์ หรือ พลเรือนไทยผู้บริสทุธ์ิ วดัพทุธ และ บรรดาครูของโรงเรียนไมเ่คยถกูรบกวน 
หากทกุคนในหน่วยของฉนัถกูจบัได้ว่าละเมดิกฎเหลา่นีโ้ดยทําร้ายผู้บริสทุธ์ิ หรือโจมตีเป้าหมายท่ีไมส่มเหตผุล 

พวกเขาก็จะถกูสอบสวนและลงโทษโดยสภาผู้อาวโุสของเรา... คนหนุ่มเหลา่นีไ้มไ่ด้รับการแนะนําท่ีถกูต้องจากผู้ใหญ่ท่ีมีความรู้ 
และมกัจะปฎิบตัิการตามความคิดของตนเอง” เม่ือวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 Human Right Watchได้สมัภาษณ์ นาย เปาะ ม. จงัหวดันราธิวาส 

หนึ่งในอดีตผู้บญัชาการท้องถ่ินกลุม่ พโูล พดูด้วยความเกลียดชงัตอ่การปฎิบตัิการของการฆา่พลเรือนไทยพทุธในปัจจบุนั บอกกบั Human Right 
Watch"ไมใ่ช่หน้าท่ีของเราท่ีเรียกพวกเขาว่าคนนอกศาสนาเพียงเพราะเขาเป็นคนไทยพทุธ พระเจ้าเทา่นัน้ท่ีรู้จริงว่าใครป็นผู้ปฎิเสธ [ของศาสนาอสิลาม] 
เราไมอ่ยู่ในตําแหน่งท่ีจะตดัสนิพวกเขาและพิพากษาพวกเขาให้ตาย 

พวกเขาสว่นใหญ่เป็นคนดีท่ีอยู่ร่วมกบัเราในหมูบ้่านเดียวกนัมาหลายสบิปีด้วยมติรภาพและความสภุาพ... เด็กๆของเราเติบโตขึน้มาและก็เลน่กบัเด็กๆของพวกเขา 

แต่ตอนนีเ้ด็กๆของเรากําลงัฆา่พวกเขา และเผาบ้านของพวกเขา นกัรบเหลา่นัน้ได้ทําร้าย และฆา่พระสงฆ์ นัน้ไมเ่คยเกิดขึน้เม่ือผมใช้ชีวติต่อสู้อยู่ในป่า 

พระสงฆ์เป็นคนของศาสนาและไมส่มควรถกูทําร้าย” Human Right Watchได้สมัภาษณ์ นาย บอร์ ฮ. จงัหวดันราธิวาส เม่ือ 26 ธนัวาคม 2549 
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ต้อนฝงูววัควายซือ้หาอาหารจากตลาด และกําลงัรับประทานอาหารอยูใ่นร้าน18 ตัง้แตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2547 

ถงึเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2553 กองกําลงัติดอาวธุโจมตีผู้คนและทําให้มีคนเสียชีวิตไปแล้วมากกวา่ 4,100 

รายและบาดเจ็บมากกวา่ 7.100 ราย19 

 

การโจมตีประชาชนพลเรือนทัง้หลายนีด้เูหมือนจงใจให้เป็นการสร้างความกดดนั 

และทําให้รัฐบาลไทยหมดความน่าเช่ือถือ  ยดัเยียดความหวาดกลวัให้หมูป่ระชาชนพลเรือน 

(ทัง้ผู้ ท่ีเป็นชาวไทยพทุธและผู้ ท่ีเป็นชาวมาเลย์มสุลมิ) เพ่ือให้เข้าใจไขว้เขววา่ 

เป็นการกระทําผิดโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐบาล และหน่วยรักษาความปลอดภยัตา่งๆ  

ทําให้ชาวมสุลิมเชือ้สายมาเลย์เสียขวญัจากการให้การสนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานตา่งๆของรัฐบาลไทย  

ทําให้บคุลากรของรัฐบาลไขว้เขวจากภาระหน้าท่ีของกองทพั  ขดัขวางการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

และปลกุป่ันยัว่ยใุห้รัฐบาลตอบโต้อยา่งหนกั ซึง่จะช่วยให้กลุม่ก่อการไมส่งบ 

มีโอกาสมากขึน้ในการรับคนใหมเ่ข้าร่วมขบวนการ  

รัฐบาลมกัจะตอบโต้การก่อความไมส่งบ ด้วยการใช้กําลงัทหาร   แตใ่สใ่จไมเ่พียงพอ 

ในการรับประกนัด้านความปลอดภยัของประชาขน  และการคุ้มครองสทิธิขัน้พืน้ฐาน 20 เร่ิมต้นด้วยการสง่  

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัไปจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

โดยผา่นการฝึกฝนขัน้พืน้ฐานในการใช้อาวธุและยทุธวิธีทางการทหาร   

โดยขาดความรู้ความเข้าใจกลยทุธ์สําหรับใช้ตอ่ต้านฝ่ายตรงข้าม 

ขาดชัน้เชิงหรือขาดความรู้ในเร่ืองของความแตกตา่งด้านเชือ้ชาติและศาสนา และความซบัซ้อนของสถานการณ์  

หลงัจากกองทพัทําการรัฐประหารในเดือนกนัยายน 2549 ด้วยการปลด นายกรัฐมนตรี ทกัษิณ ออกจากอํานาจ  

มีการจดัสง่กองกําลงัรักษาความปลอดภยั ท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ มียทุธวิธีเพิ่มขึน้  

มาปฏิบติัการทางทหารเพ่ือตอ่ต้านฝ่ายตรงข้าม หน่วยสืบราชการลบัรวมตวักนัปรับปรุงการวิเคราะห์ข่าว  

                                                           
18 รายงานในเดือน สงิหาคม 2550 เร่ือง "ไมมี่ใครท่ีจะได้รับความปลอดภยั" Human Right 
Watchให้รายละเอียดการละเมดิสทิธิมนษุย์ท่ีกระทําตอ่พลเรือนโดยกลุม่แบง่แยกดินแดน 
19 “8,000 attacks in past six years,” Bangkok Post, August 26, 2010.  

"การลอบโจมตี 8,000 คร้ัง ในรอบหกปีท่ีผา่นมา" หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสท์ วนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 

20 Human Right Watch แสดงเอกสารฉบบัหนึง่ เป็นรายงานของรัฐบาลท่ีดําเนินการรักษาความปลอดภยัท่ีไมเ่หมาะสมในภาคใต้ เม่ือ เดือนมีนาคม 2550 

เร่ืองมันเป็นเหมือนการหายไปของลูกชายฉันอย่างฉับพลัน ซึง่ให้รายละเอียดของการ หายตวัโดยใช้กําลงั และใช้มาตรการท่ีผิดกฎหมายอ่ืนๆ 
โดยกองกําลงัรักษาความปลอดภยั 
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ซึง่มีสว่นทําให้ทางทหารประสบความสําเร็จในการกวาดล้างจดุยทุธศาสตร์ของการก่อความไม่สงบและสามารถขดัข

วางการก่อความไมส่งบ ครัง้สําคญัได้หลายคราว 

หน่วยกองกําลงัรักษาความปลอดภยัสามารถท่ีระบตุวัการได้หลายรายในการก่อความไมส่งบ  

รวมถงึหน่วยจู่โจมตา่งๆ และสมาชิกระดบักลุม่ยอ่ยตา่งๆของฝ่ายตรงข้าม  รวมทัง้ผู้ ท่ีให้การสนบัสนนุ  

หลายคนถกูจบักมุและอีกหลายคนถกูสงัหารในเวลาเดียวกนั 

 

อยา่งไรก็ตามยทุธวิธีของกองกําลงัหน่วยรักษาความปลอดภยัท่ีประสบผลสําเร็จนัน้ถกูทําให้ดเูลวร้าย 

ด้วยการกระทํามิชอบอยา่งตอ่เน่ือง และการขาดความรับผิดชอบ  

เน่ืองจากไมมี่การอธิบายเร่ืองกฎข้อบงัคบัของการสู้รบ  แก่เหลา่ทหารโดยถกูต้องชดัเจน  

ซึง่มีผลให้เหลา่ทหารท่ีทําการสู้รบอยูน่ัน้คิดวา่ตนเองมีอํานาจพิเศษสามารถท่ีจะทําอะไรก็ได้ตามใจชอบ  

และนํามาตราการนอกกฏหมายตลอดจกําลงัอาวธุมาใช้ถงึแม้ไมมี่การส้รบ  เจ้าหน้าท่ี 

ของรัฐฯท่ีเป็นตวัอนัตรายในจงัหวดัชายแดนภาคใต้น้อยคนมากท่ีถกูลงโทษ  

ถงึแม้วา่จะมีหลกัฐานเป็นเอกสารแน่นหนาก็ตาม 

 

กองกําลงัผู้สนบัสนนุการแบง่แยกดินแดนได้มุง่แสดงให้เหน็วา่การก่อความรุนแรงนัน้เป็นการจองเวรสําหรับผู้ ท่ีให้กา

รสนบัสนนุกบัฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะอยา่งย่ิงเหตกุารณ์อนัเลวร้ายท่ีเกิดขึน้ท่ีมสัยิด ครือเซะ และท่ีอําเภอตากใบ 

เหตกุารณ์แรกท่ีเกิดขึน้คือ การท่ีกองกําลงัติดอาวธุเข้ายดึสเุหร่าเก่าแก่แหง่หนึง่ในจงัหวดัปัตตานี  และเม่ือวนัท่ี 28 

เมษายน  2547 กองกําลงัรักษาความปลอดภยัได้เข้าจู่โจมและได้สงัหารฝ่ายตรงข้ามท่ีอยูใ่นสเุหร่า 32 ศพ  

ถงึแม้วา่รัฐบาลได้มีคําสัง่ให้กองกําลงัหน่วยรักษาความปลอดภยัยติุเหตกุารณ์โดยตระหนกัถงึความปลอดภยัของทกุ

ฝ่ายก็ตาม 21  

                                                           
21 วนัท่ี 28 เมษายน 2547 กลุม่ก่อการร้าย กว่า 100 ชีวิต ดําเนินการร่วมโจมตี 11 เป้าหมาย ซึง่เป็นสถานท่ีราชการ และหน่วยรักษาความปลอดภยั 

ในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และสงขลา การโจมตีลงเอยโดยการโอบล้อมมสัยิดกรือแสะ ท่ีเป็นมสัยิดประวตัศิาตร์ ในจงัหวดั ปัตตานี เวลา 6 โมงเช้า 

กองกําลงัรักษาความปลอดภยัไทยเร่ิมปิดล้อมรอบมสัยิด การยกเลกิคําสัง่ตามคําแนะนําของ พลเอก ชวลติ ทําให้หมดหนทางในการเจรจา พลเอก พลัลภ ป่ินมณี 

รองผู้ อํานวยการหน่วยบญัชาการความมัง่คงภายใน สัง่กองกําลงัเข้ายดึมสัยิด เวลา 14:00 นาฬิกา ทําให้มีผู้ เสยีชีวิตท่ีอยู่ภายในมสัยดิรวมทัง้หมด 32 คน ใน 

เดือนกรกฎาคม ปี 2547 รัฐบาลแต่งตัง้คณะกรรมการการสอบสวน สรุปได้ว่าหากกองกําลงัรักษาความปลอดภยัวางกําลงัโอบล้อมท่ีมสัยิดและรอบๆนัน้ 

และยงัเจรจากบักลุม่ก่อการร้ายภายใน กลุม่ก่อการร้ายอาจจะยอมจํานนในท่ีสดุ แต่รัฐบาลยงัไมไ่ด้เร่ิมต้นการสอบสวนทางอาญาของเหตกุารณ์นี ้
สําหรับรายละเอียดของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โปรดดท่ีู 

"รายงานฉบบัสดุท้ายของรัฐบาลท่ีได้แต่งตัง้คณะกรรมการอสิระเพ่ือสอบสวนข้อเทจ็จริงเก่ียวกบักรณีมสัยิดกรือแสะ" วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2547 
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เหตกุารณ์ท่ีสองคือ เม่ือวนัท่ี  25 ตลุาคม 2547  ในจงัหวดันราธิวาส อําเภอตากใบ มีผู้ประท้วงเสียชีวิตอยา่งน้อย 86 

ศพ  

กองกําลงัรักษาความปลอดภยัคือผ้รับผิดชอบตอ่การสงัหารผู้ประท้วงโดยการทําให้หายใจไมอ่อกด้วยการโยนพวกเข

าใสห่ลงัรถบรรทกุเพ่ือนําตวัไปท่ีคา่ยทหารซึง่ไกลออกไปหลายกิโลเมตร .22  

 

กองกําลงัรักษาความปลอดภยัของรัฐบาล ผ้ใช้อํานาจกระทําความผิดได้รับการละเว้น จากการลงโทษ 

หลา่ทหารและเจ้าหน้าท่ีตํารวจไมมี่การติดตามจบักมุผู้ ท่ีกระทําผิดมาดําเนินคดีอาญาแม้แตร่ายเดียว 

แตก่ลบัปกป้องกองกําลงัของตวัเองท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการกระทําผิดกฎหมายไมใ่ห้ตกเป็นผู้ ต้องหาในเหตกุารณ์ควา

มรุนแรง  ในทํานองเดียวกนักรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยติุธรรม  และ คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ 

ซึง่มีหน้าท่ีสอบสวนการกระทําวิสามญัฆาตกรรม 

และข้อหาการละเมิดสทิธิมนษุยชนก็มิได้ดําเนินการสอบสวนโดยเป็นกลางอยา่งสมบรูณ์  

สิง่นีเ้ป็นการกระตุ้นให้คนท่ีมีเชือ้ชาติมาเลย์มสุลิมหลายคนเช่ือมัน่มากย่ิงขึน้  

สามารถให้ความยติุธรรมสําหรับสิง่ท่ีถกูกระทํา  

แนวความคิดนีถ้กูตอกยํา้โดยการประกาศใช้พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉกุเฉินพ.ศ. 2548 

ซึง่ทําให้จ้าหน้าท่ีกองกําลงัหน่วยรักษาความปลอดภยัและบรรดาข้าราชการรอดพ้นจากการถกูลงโทษจากการกระ

ทําผิดกฎหมาย ทัง้คดีอาญา และคดีแพง่ ตลอดจนการสอบสวนทางวินยั.23  

                                                           
22 วนัท่ี 25 ตลุาคม 2004 ระหว่างช่วงเดือนถือศีลอดรอมฎอนของชาวมสุลมิ กองกําลงัรักษาความปลอดภยัได้ใช้ความรุนแรง มีทัง้ปืนใหญ่ แก๊สนํา้ตา ตะบอง 

และกระสนุจริง เพ่ือสลายผู้ชมุนมุท่ีอยูห่น้าสถานีตํารวจภธูรอําเภอตากใบ ในจงัหวดันราธิวาส ผู้ประท้วง 7 คน เสยีชีวิตจากบาดแผลถกูลกูกระสนุปืนท่ีศีรษะ 

ประมาณ 1,300 คน ถกูจบักมุและนําตวัไปค่ายอิงคายทุธ จงัหวดัปัตตานี โดยรถบรรทกุทหาร เพ่ือสอบสวน มีหลายคนถกูเตะและตีด้วยตะบอง และ ท้ายปืนยาว 

ขณะท่ีพวกเขานอนราบลงบนพืน้  พร้อมกบัมือทัง้สองถกูผกูมดัไว้ด้านหลงั พวกเขาถกูโยนกองซ้อนๆกนัมาก ถึงห้าหรือหกชัน้ ในรถบรรทกุทหาร 

และห้ามเคลื่อนย้าย หรือสง่เสยีงรบกวน เม่ือรถมาถึงท่ีค่ายอิงคายทุธ พบว่าผู้ถกูกกัขงั 78 คน ขาดลมหายใจ หรือทบักนัตาย 

สําหรับรายละเอียดของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โปรดดท่ีู 

"รายงานฉบบัสดุท้ายของรัฐบาลท่ีได้แต่งตัง้คณะกรรมการอสิระหาข้อเทจ็จริงในกรณีเหตกุารณ์ร้ายแรงท่ีอําเภอตากใบ จงัหวดันราธิวาส" วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2547 
23 Human Right Watchได้ออกมากลา่วซํา้อย่างกงัวลว่าพระราชกําหนดซึง่ให้อํานาจพิเศษในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

เป็นการจํากดัหรือริดรอนสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน ท่ีมีการรับรองตามกติการะหว่างประเทศในประมวลกฎหมายแพ่งและสทิธิทางการเมือง (ICCPR) 
ตามรัฐธรรมนญูแห่งประเทศไทย และกฎหมายไทย เป็นอํานาจท่ีขดัแย้งกนัมากท่ีสดุภายใต้พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉกุเฉินในบทบญัญตัิการจบักมุ 

และกกัขงั เราเกรงว่ารัฐบาลกําลงัใช้พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉกุเฉินโดยกกักนัคน โดยไมต่ัง้ข้อหาได้ถึง 30 วนั ในสถานกกัขงัท่ีไมเ่ป็นทางการ 

พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉกุเฉินริดรอนสทิธ์ิในการคดัค้านการกกัขงัก่อนขึน้ศาล (หมายศาล) นอกจากนีพ้ระราชกําหนดในสถานการณ์ฉกุเฉิน 
ไมมี่การกํากบัดแูลอย่างเพียงพอ และมีประสทิธิภาพ เพ่ือป้องกนัการละเมดิและการกระทําผิด แตกต่างจากกฎหมายอาญาของประเทศไทย 
พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉกุเฉินไมร่องรับการมีท่ีปรึกษาทางกฎหมาย และการพบสมาชิกในครอบครัว หรือการป้องกนัท่ีมีประสทิธิภาพของฝ่ายตลุาการ และ 
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ผู้ ท่ีมีเชือ้สายมาเลย์มสุลมิจํานวนมากเกิดความคบัข้องใจเพิ่มมากขึน้ตลอดมา  

ในเร่ืองของวิธีการทํางานท่ีบกพร่องของรัฐบาลท่ีไมส่ามารถอธิบายเก่ียวกบัการใช้อํานาจหน้าท่ีในทางท่ีผิด  

และไมเ่อาผิดในสิง่ท่ีทหารได้ ประพฤติตวัในภาคใต้ เป็นเวลานานกวา่ 6 ปี 

มาแล้วหลงัจากท่ีการระดมยิงโจมตีรอบใหมเ่ปิดฉากขึน้  

ปรากฏวา่ความเป็นปรปักษ์ระหว่างกองกําลงัติดอาวธุกบักองกําลงัของรัฐบาลพุ่งขึน้สูขี่ดสงูสดุเทา่ท่ีเป็นมา  

และผู้ ท่ีตอ่ต้านรัฐบาลกําลงัจะกลายเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ มีประสทิธิภาพมากกวา่ 

และเป็นอนัตรายเพิ่มขึน้เร่ือยๆ 

 

ในเวลาเดียวกนั 

กลายเป็นวา่รัฐบาลไทยเข้าไปเก่ียวพนัน้อยลงทกุขณะในการสืบเสาะค้นหาวิธีการแก้ปัญหาความรุนแรง  

นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีได้กลา่ววา่ 

“ผู้คนท่ีอาศยัอยู่ทางใต้สดุตอนนีมี้ความรู้สกึวา่สถานการณ์ท่ีไมส่งบท่ีดําเนินอยูใ่นตอนนีเ้ป็นปัญหาท่ีรัฐบาลลืมไปแล้

ว.24 ความวน่วายทางการเมืองอนัเน่ืองจากความขดัแยง้ระหวา่งกล่มต่อตา้นรัฐบาลคือแนวร่วมประชาธิปไตยต่อตา้นเผดจ็การ (นปช) 

และพนัธมิตรประชาธิปไตย (PAD) 

                                                                                                                                                                             

บริหารต่อการกระทําผดิต่อผู้ถกูกมุขงั ซึง่ป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ Human Right Watchพบว่าความเสี่ยงของการละเมิดเพ่ิมขึน้อยา่งมีนยัสาํคญั 

เม่ือผู้ถกูกมุขงัขาดการติดต่อกบัผู้ อ่ืน จะมีขึน้ในสถานท่ีท่ีไมเ่ป็นทางการ 
และภายใต้การควบคมุของเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัท่ีมกัจะขาดการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการบงัคบัใช้กฎหมายพลเรือน 
Human Right Watch ยงัเป็นกงัวลเก่ียวกบับทบญัญติัคุม้ครองท่ีเปิดกวา้งตามในพระราชกาํหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน แมแ้ต่ในรัฐซ่ึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เหยือ่ของการละเมิดสิทธิมนุษยชนควรมีวิธีท่ีจาํกดัขอ้คดัคา้นอยา่งมีประสิทธิภาพ ของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพก่อนอาํนาจตุลาการท่ีเป็นอิสระ แต่ตามมาตรา 17 
แห่งพระราชกาํหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินใหข้ยายความคุม้ครองท่ีไม่จาํเป็นจากความรับผดิทางอาญา ทางแพง่ และทางวินยั 
สาํหรับเจา้หนา้ท่ีดาํเนินการตามอาํนาจฉุกเฉิน พระราชกฤษฎีกาท่ีกาํหนดใหโ้จทกมี์หนา้ท่ีพิสูจน์พฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีท่ีไม่ไดก้ระทาํอยา่ง "สุจริต มีความลาํเอียง" 
และไม่เหมาะสม" การคุม้ครองน้ีกาํหนดอยูใ่นประกาศของรัฐบาล หลายสมยั  เพ่ือแสดงใหเ้ห็นจุดยนืในการยติุขอ้ผดิrพลาด และยกเวน้โทษ 
การกระทาํผดิของผูรั้บผดิชอบทั้งหมด โดยไม่คาํนึงถึงตาํแหน่งและพนัธมิตรของพวกเขา 
โดยยดึหลกัการสร้างสนัติภาพและการประนีประนอมทางการเมืองในประเทศไทยเป็นส่ิงสาํคญั 

บญัญติัขอ้ 4 ของกติการะหวา่งประเทศในประมวลกฎหมายแพ่งและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) หากในช่วงเวลาสาธารณะภยัฉุกเฉินซ่ึง "คุกคามชาติ" 
และประกาศอยา่งเป็นทางการ วา่ดว้ย “สิทธิบางอยา่งอาจจะถูกจาํกดั" เท่าท่ีจาํเป็นตามเหตุฉุกเฉินของสถานการณ์” 

ตามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจสอบการปฏิบติัตาม กติการะหวา่งประเทศในประมวลกฎหมายแพง่และสิทธิทางการเมือง 
(ICCPR) มาตรการใดๆ ท่ีจาํกดัสิทธิจะตอ้งแสดงระยะเวลาการคุม้ครองทางภูมิประเทศร์และขอบเขตของความฉุกเฉิน และท่ีเป็นสดัส่วนกบัภยัคุกคาม 
เพ่ิมเติมบทบญัญติัท่ีสาํคญัของกติการะหวา่งประเทศในประมวลกฎหมายแพง่และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) เก่ียวกบัสิทธิในการดาํรงชีวิต อิสระจากการทรมาน 
หรือความโหดร้ายทารุณ หรือการดูถูกเหยยีดหยาม หรือการลงโทษ และเสรีภาพแห่งความคิดทางมโนธรรม และศาสนา ไม่วา่ในสถานการณ์ใดจะไม่ถูกจาํกดั 
การจาํกดัสิทธ์ิโดยไม่มีเหตุผลในเสรีภาพ หรือเบ่ียงเบนจากหลกัการพ้ืนฐานของการทดลองใชง้าน รวมถึงขอ้สนันิษฐานของผูบ้ริสุทธ์ิ จะไม่ไดรั้บอนุญาต 

24 และดใูน กลุม่วิกฤติระหว่างประเทศ "ภาคใต้ของประเทศไทย: ความเคลื่อนไหวต่อการแก้ปัญหาทางการเมือง?" Asia Report เลขท่ี 181 วนัท่ี 8 ธนัวาคม 

2552 
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ซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ี้นาํไปส่การแบ่งแยกคนในประเทศและเบ่ียงเบนความสนใจทั้งในประเทศและต่
างประเทศ จากปัญหาของภาคใต ้ยิง่กวา่นั้นรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ซ่ึงพึ่งพิงการสนบัสนุนจากทหาร 
ยงัมีความใส่ใจนอ้ยมากต่อการปฏิบติัการดว้ยยทุธวธีิทางทหารในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้25 

 
การศกึษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเทศไทย 

รัฐบาลไทยเผชิญหน้าความท้าทายด้านการศกึษาอยา่งมากในภาคใต้ของประเทศไทย  

นอกเหนือจากอปุสรรคจากสถานการณ์ความขดัแย้ง  

รัฐบาลยงัต้องหาช่องทางท่ีจะให้ชาวมาเลย์มสุลมิเข้าไปศกึษาในหลกัสตูรของรัฐ  และเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ   

ตลอดจนต้องแก้ปัญหาเร่ืองอปุกรณ์การศกึษา โอกาส และผลการศกึษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

เม่ือเปรียบเทียบกบัผู้จบการศกึษาจากโรงเรียนรัฐบาล  

 

ประเทศไทยมีความมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมสทิธิในการศกึษาสําหรับเดก็ๆ ภายใต้รัฐธรรมนญูปี 2550 

ของประเทศไทยซึง่กําหนดให้ทกุคนมีสทิธิท่ีจะได้รับการศกึษา “อยา่งมีคณุภาพ” เป็นเวลา 12 ปีฟรี26   

นอกจากน้ีตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติเดก็ตอ้งไดรั้บการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี27   

รัฐธรรมนญูของไทยยงัเน้นยํา้วา่ คนยากจนและคนพิการมีสทิธิเทา่เทียมกนั ในการได้รับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน28 

กฏหมายแพง่ได้ระบไุว้วา่ ผู้ปกครองมีหน้าท่ี ดแูลบตุร และ ให้การศกึษาท่ีเหมาะสมสําหรับทกุคน 29 

 

มากและเกินไปสําหรับรัฐบาลท่ีจะให้ การศกึษาท่ีมีคณุภาพ 12 ปีฟรี รัฐยงัยอมรับในรัฐธรรมนญูเท่ีจะทําให้ทกุคน 

“ได้รับความคุ้มครอง และสง่เสริม” ในด้านการศกึษา  "โดยองค์กรวิชาชีพหรือเอกชน  

การศกึษาทางเลือกสําหรับสาธารณชน  การเรีนรู้โดยตรงด้วยตวัเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 30 

รัฐธรรมนญูไทยรับรองให้ครูและนกัเรียน มีเสรีภาพทางวิชาการ "โดยไมข่ดัตอ่ ... หน้าท่ีพลเมืองหรือศีลธรรมอนัดี” 31 

 

แม้จะมีการคุ้มครองเหลา่นีต้ามกฎหมาย ผลการศกึษาสําหรับเดก็ในภาคใต้ของประเทศไทยตามท่ีผา่นมา 

ยงัแยอ่ยูม่าก  แม้วา่จะมีนกัศกึษามสุลมิสําเร็จการศกึษาในจํานวนสงู  แตมี่นกัเรียน 

มสุลิมมาเลย์ไม่ก่ีคนท่ีสามารถสอบผา่นเข้าเรียนในมหาวิทยาลยัไทย ยงัมีนกัเรียนจํานวนมาก ท่ีจบออกมา 

โดยมีความร้ไมเ่พียงพอท่ีจะแข่งขนัในตลาดแรงงาน.32  
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ในเดือนมีนาคม 2548  อดีตนายกรัฐมนตรี ทกัษิณ  ได้จดัตัง้ คณะกรรมการสมานฉนัท์แหง่ชาติ  

ประกอบด้วยสมาชิก  48 คน เพ่ือให้  "คนจากสว่นตา่งๆ  ของสงัคมรวบรวมกําลงัความคิด 

และกําลงักายเพ่ือหาทางแก้ปัญหาระยะยาว ให้กบัภาคใต้  เพ่ือท่ีจะนําไปสู ่การประนีประนอมอยา่งแท้จริงด้วย 

ความสงบและความยติุธรรม33  รายงานของคณะกรรมการ ท่ีสง่ไปเม่ือเดือนพฤษภาคม 2549, 

บง่ชีว้า่คณุภาพการศกึษาท่ีต่ํา  เป็นหนึง่ในสาเหตหุลกัของความขดัแย้ง  และให้ข้อเสนอแนะตอ่รัฐบาล 16 ข้อ 

ในการท่ีจะมุง่รักษาความหลากหลายในระบบการศกึษาและการพฒันาคณุภาพการศกึษาทัว่ไป34 

หลายคําแนะนําเหลา่นีย้งัคงเป็นคําแนะนําท่ีสําคญัสําหรับการปรับปรุงในอนาคต  

 

สถาบนัการศกึษาสําหรับเด็กๆ ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ท่ีสําคญัมี 4 ประเภท 

 

โรงเรียนรฐับาล  ซึง่ดําเนินการตามมาตรฐานแห่งชาติและใช้หลกัสตูรเดียวกบัโรงเรียนรัฐบาลอ่ืน ๆ 

ทัง้หมดในประเทศไทย   โรงเรียนดงักลา่ว จะมีชวัโมงสําหรับสอนศาสนา สองชัว่โมงตอ่สปัดาห์ และเดก็ๆ 

ในภาคใต้สามารถเข้าศกึษาศาสนาพทุธหรือศาสนาอิสลาม ได้ตาม ศาสนาของตน 

  

ชาวมสุลิมจํานวนมากเลือกสง่บตุรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเพราะคณุภาพของครู   

ครูท่ีโรงเรียนของรัฐท่ีมีนกัเรียนมสุลิมร้อยละ 70 และชาวพทุธร้อยละ 30 

อธิบายเหตผุลท่ีผู้ปกครองมสุลมิสง่บตุรหลานไปเรียนในโรงเรียนเธอ: 

 

ถ้ามองในแง่ของคณุภาพการสอน  ท่ีน่ีคือโรงเรียนท่ีดีท่ีสดุในหมู่บ้านขณะนี ้ เรามีคอมพิวเตอร์  

มีหลกัสตูรการสอนท่ีเข้มข้น   เราได้รับบริจาคอปุกรณ์การเรียน อยา่งเช่น เคร่ืองถ่ายเอกสาร  

ซึง่คอ่นข้างจะหายากในละแวกนี ้ มีนกัเรียนหลายคนจากโรงเรียนอิสลาม ท่ีเลือกท่ีเจะย้ายมาเรียนท่ีน่ี   

ในวนัศกุร์ เราก็จะมีชัว่โมงเรียนศาสนา   นกัเรียนชาวพทุธ ก็จะเรียนท่ีวดั  สว่นนกัเรียนมสุลิม ก็จะมี 

อิหมา่มมาสอน 35 

 

แตผู่้ปกครองบางทา่นเหน็วา่ เวลาแค ่2 ชัว่โมง สําหรับการเรียนศาสนา ไมเ่พียงพอ  

คณุพอ่คนหนึง่กลา่วอยา่งเรียบๆ กบั  Human Rights Watch วา่  “มนัไมเ่พียงพอ” 36 
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ประเภทท่ีสองก็คือ  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  เป็นโรงเรียนมธัยม ท่ีสอน  

ทัง้หลกัสตูรศาสนาอิสลามและหลกัสตูรการศกึษาแบบดัง้เดิม    

รัฐบาลรับรองวา่เดก็นกัเรียนท่ีเรียนจบจากโรงเรียนเหลา่นีส้ามารถศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาท่ีสงูกวา่ได้   

โรงเรียนเหลา่นีมี้หลกัสตูรแหง่ชาติในตอนเช้า  และช่วงบา่ย 3-4 ชัว่โมงจะเป็น การเรียนการสอนศาสนา ด้วยเหตนีุ ้

นกัเรียนโรงเรียนอิสลามจงึเรียนวิชาศาสนาไมน้่อยกวา่ 10 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ซึง่มากกวา่เพ่ือนในโรงเรียนรัฐบาล  

แม้วา่รัฐบาลจะให้เงินสนบัสนนุโรงเรียนเหลา่นีแ้ต ่สิง่อํานวยความสะดวกตา่งๆ ก็ยงัดดู้อยกวา่ของโรงเรียนรัฐบาล 

ตามความเหน็ของมลูนิธิเอเชียซึง่มีกองทนุเพ่ือปรับปรุงระบบการศกึษาของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเอกชนในประ

เทศไทย  ข้อจํากดัทางการเงิน เป็นปัจจยัสําคญัในการจํากดัความสามารถของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเอกชน 

ท่ีจะดําเนินแผนการสอนให้ได้มาตรฐาน 

และยงัเป็นปัจจยัจํากดัความสามารถของครูผู้สอนตามหลกัสตูรท่ีรัฐบาลกําหนดด้วย 37  

 

แมค่นหนึง่ทีมีลกู 6 คน  อธิบายให้ Human Rights Watch ฟังวา่ 

เธอเช่ือวา่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถให้พืน้ฐานท่ีสําคญัทางศาสนาสําหรับลกูเธอ: 

“เป็นโอกาสเช่นเดียวกบัท่ีโรงเรียนรัฐบาล แตดี่กวา่เพราะทําให้นกัเรียนเข้าใจดีในเร่ืองศาสนาอิสลาม 

และหลงัจากนัน้ เดก็ๆสามารถเลือกเส้นทางของตวัเองวา่จะศกึษาเพิ่มเติมหรือดําเนินชีวิตตอ่ไป  

แตพ่วกเขาจะมีความเข้าของศาสนาอิสลามในชีวิต”25 

 

โรงเรียนอิสลาม ปอเนาะ (รู้จกักนัในช่ือโรงเรียนปอเนาะ) คืออีกรูปแบบหนึง่ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  

ท่ีให้แบบท่ีสามของการศกึษา 

ปอเนาะสอนวิชาศาสนาอิสลามเทา่นัน้และมีแนวโน้มท่ีจะเป็นโรงเรียนประจําโดยสว่นใหญ่  

อายขุองนกัเรียนมีถงึวยัผู้ใหญ่ ด้วยประวติัอนัยาวนานและเป็นประเพณีของอิสลามโลก  

ทําให้โรงเรียนปอเนาะของประเทศไทยมีบทบาทสําคญัตอ่เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและศาสนาของภาคใต้   

รัฐบาลพยายามท่ีจะขึน้ทะเบียน 

แตไ่มรั่บรองโรงเรียนเหลา่นีแ้ละนกัเรียนจากโรงเรียนเหลา่นีไ้ม่สามารถเข้าเรียนตอ่ระดบัอดุมศกึษาของไทยได้   

ปอเนาะท่ีมีการขึน้ทะเบียน บางแหง่เปิดโอกาสให้นกัเรียนเลือกท่ีจะเรียนเพิ่มเติม 

                                                           
25 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุ ฮานิซะห์ ค. ผู้ปกครอง อําเภอเมือง จงัหวดั ปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553 
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บอ่ยครัง้ในช่วงเยน็ในหลกัสตูรระดบัมาตรฐานชาติทําให้นกัเรียนท่ีจบหลกัสตูรพิเศษสามารถไดรับการรับรองระดบัช

าติ  

 

เน่ืองจากปอเนาะไมมี่การขึน้ทะเบียนจนถงึปี 2004 ดงันัน้จงึยงัไมท่ราบจํานวนท่ีแน่นอน ซึง่อาจสงูถงึ 1,000 แหง่  

ปอเนาะท่ีขึน้ทะเบียนได้รับทนุสนบัสนนุจากรัฐบาลตามจํานวนนกัศกึษา ครูใหญ่คนหนึง่ของปอเนาะกลา่ววา่ 

ตัง้แตมี่ปฏิบติัการครัง้ใหมข่องกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบ ทําให้ปอเนาะพากนัมาขึน้ทะเบียนเพ่ือท่ีจะ “ป้องกนัตนเอง” 

จากการตกเป็นเป้าการรุกรานหรือการลว่งละเมิดโดยความดแูลของรัฐบาล26 

 

การศกึษาประเภทท่ีส่ีเป็น tadika ซึง่เดก็ชัน้ ป.1ถงึป.6 สามารถเข้าเรียนได้  หลงัจากเลกิเรียนศาสนาแล้ว 

โดยปกติจะเรียนกนัท่ีมสัยิด หลกัสตูรเหลา่นีอ้ย่ในควบคมุของกระทรวงศกึษาธิการ 

 

สถาบนัการศกึษาในภาคใต้:27 

 ปัตตานี ยะลา นาราธิวาส 

โรงเรียนรัฐบาล 363 259 380 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 69 44 48 

ปอเนาะสอนวิชาศาสนาอิสลามเทา่นัน้ 230 109 52 

Tadika  624 411 605 

 

 

การศกึษาสองภาษาสองวัฒนธรรมภายใต้กฎหมายสทิธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

หนึง่ในข้อถกเถียงท่ีสําคญัตอ่นโยบายการศกึษาของรัฐบาลไทย 

คือจะต้องเปิดให้ชาวมาเลย์มสุลมิเข้าถงึการศกึษาในภาษาของตนเอง ยอมรับเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเอง 

ในขณะเดียวกนัต้องรู้ภาษาไทยมากพอท่ีจะใช้ในการเข้าร่วมในการจ้างงานระดบัชาติและการศกึษาระดบัอดุมศกึษา  

 

                                                           
26 Human Rights Watch สมัภาษณ์ครูใหญ่โรงเรียนอสิลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 
27 สง่อีเมลถึง Human Rights Watch จากเจ้าหน้าท่ีกระทรวงการศกึษาธิการ วนัท่ี 20 มถินุายน 2553 
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กฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ เน้นวา่ การศกึษาควรจะถกูพฒันาโดยตรงในเร่ืองของการเคารพวฒันธรรม 

ภาษา และคา่นิยมของเดก็เอง  เทา่กบัคา่นิยมระดบัชาติของประเทศท่ีเดก็อาศยัอยู่28  

ตระหนกัถงึความตงึเครียดท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งจดุมุง่หมายเหลา่นี ้คณะกรรมการสทิธิเดก็ 

ท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญระหวา่งประเทศท่ีดแูลการปฏิบติัตามอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเดก็ได้อธิบายวา่ 

“สว่นสําคญัของบทบญัญติันีอ้ยู่ท่ีการรับรู้อยา่งถ่องแท้  ในการสร้างความสมดลุทางการศกึษา และ 

หนึง่ในวิธีท่ีจะประสบความสําเร็จ ในการประนีประนอมในเร่ืองของคา่นิยมท่ีหลากหลาย ก็คือการสนทนา 

และการเคารพในความแตกตา่ง”29  

เดก็ๆ มีสทิธิท่ีจะใช้ภาษาแรกของพวกเขา30  แตไ่มไ่ด้หมายความว่า  เด็กๆ 

จะมีสทิธิได้รับการสอนภาษานัน้อยา่งครบถ้วนท่ีโรงเรียน  แตก็่สนบัสนนุแนวคิดท่ีวา่ 

อยา่งน้อยเดก็ควรจะได้รับการสอน พดู อา่นและเขียนภาษาแรก ของตนเองในโรงเรียน31  อยา่งไรก็ตาม 

การสอนภาษาแรกของเดก็ โดยไมส่ง่เสริมความคลอ่งแคลว่ในภาษาของชนกลุม่ใหญ่ 

อาจทําให้คนท่ีจบการศกึษาเสียเปรียบในการแสวงหาการจ้างงานและโอกาสทางการศกึษาท่ีสงูขึน้ 
                                                           
28 ดอูนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเด็ก (CRC) นํามาใช้ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2532 GA Res 44/25 ภาคผนวก 44 U.N. GAOR Supp. (ฉบบัท่ี 49) ท่ี 167, 
UN Doc A/44/49 (2532) บงัคบัใช้ วนัท่ี 2 กนัยายน 2533 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเดก็ CRC วนัท่ี 27 มีนาคม 2535 ข้อ 29 

ของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเด็ก CRC กลา่ว 

วา่การศึกษาควรจะมุ่งไปท่ีวตัถุประสงคพ้ื์นฐานดงัต่อไปน้ี (ก) การพฒันาบุคลิกภาพของเดก็ ความคิดและจิตใจ และความสามารถทางกายภาพอยา่งเตม็ศกัยภาพ (ข) 
การพฒันาในเร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน และ สาํหรับเป็นหลกัการบญัญติัในกฎบตัรของสหประชาชาติ (ค) 
การพฒันาในเร่ืองการเคารพผูป้กครองของเดก็ เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของตนเอง ภาษาและคุณค่า สาํหรับคุณค่าแห่งชาติของประเทศท่ีเดก็นั้นอาศยัอยู ่
ประเทศท่ีซ่ึงเขาหรือเธอถือกาํเนิด และอารยธรรมท่ีแตกต่างจากของตนเอง (ง) การเตรียมเดก็เพ่ือใหใ้ชชี้วิตในสงัคมอยา่งมีสระภาพ  
ทั้งในจิตวิญญาณของความเขา้ใจ สนัติภาพ ความอดกลั้น ความเสมอภาคทางเพศ และมิตรภาพระหวา่งทุกๆคน กลุ่มเช้ือชาติและศาสนา และคนพ้ืนเมืองดั้งเดิม (จ) 
การพฒันาการในเร่ืองการเคารพ ในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ ดูไดท้ัว่ไป ในคณะกรรมการสิทธิเดก็ ความคิดเห็นเลขท่ี 1, CRC/GC/2001/1 (2001) 

29 คณะกรรมการสทิธิเดก็ ความคดิเหน็ทัว่ไปเลขท่ี 1 วรรคท่ี 4 
30 อนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเด็ก CRC ข้อ 30 :"ในบรรดาประเทศท่ีมีเชือ้ชาตศิาสนา หรือภาษาชนกลุม่น้อย หรือมีคนพืน้เมืองเดิมอยู่ เด็กดงักลา่วท่ีเป็นชนกลุม่น้อย 

หรือท่ีเป็นชนพืน้เมือง จะต้องไมถ่กูปฏิเสธในสทิธิของชมุชน ซึง่สมาชิกคนอ่ืนๆในกลุม่ของเขาหรือเธอต้องยอมรับวฒันธรรมของเขาหรือเธอ 

รวมทัง้การนบัถือและการปฏิบตัิศาสนกิจ หรือการใช้ภาษา” 
31 ดคูณะกรรมการสทิธิเด็ก  "การสงัเกตการการประชมุ : พมา่" CRC/C/15/Add.69 (2540)  วรรคท่ี 39 :"คณะกรรมการ ... ขอแนะนําให้รัฐภาคี 

จดัหาหนทางการแปลเอกสารของโรงเรียนเป็นภาษาชนกลุม่น้อย โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริม ให้กบัพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม 

โรงเรียนและครูโดยให้การศกึษในภาษาชนกลุม่น้อย" คณะกรรมการสทิธิเด็กใน "การสงัเกตการการประชมุ : ปารากวยั"CRC/C/15/Add.75 (1997) วรรค 

3 :"คณะกรรมการ ... ยอมรับกบับทบญัญตัิในรัฐธรรมนญู ปี 2535 ท่ีว่าในปีแรกของการเรียนการสอนต้องให้เป็นภาษาพืน้เมืองของนกัเรียน" และ วรรค 

46 :"คณะกรรมการแนะนําให้เจ้าหน้าท่ีใช้ทกุมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือรับประกนัการดําเนินงานอย่างเต็มท่ีในการคุ้มครองสทิธิการศกึษาของเดก็โดยใช้ภาษาของต
น "และคณะกรรมการสทิธิเด็ก"การสงัเกตการการประชมุ : สหราชอาณาจกัร "CRC/C/15/Add.34 (2538) วรรค 
33 :"คณะกรรมการยงัชีใ้ห้เหน็ว่ารัฐภาคีให้การสนบัสนนุเพ่ิมเติมในการสอนภาษาไอริชในโรงเรียนในไอร์แลนด์เหนือ 
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และมีสว่นร่วมในวาทกรรมทางแพง่และทางการเมือง ด้วยเหตนีุ ้

รัฐจงึมีหน้าท่ีในการรับประกนัว่าคณุภาพการเรียนการสอนภาษาของชนกลุม่ใหญ่จะมีประสทิธิภาพเพียงพอสําหรับเ

ดก็ท่ีเป็นชนกลุม่น้อย เพ่ือท่ีจะให้ทกุคนสามารถมีสว่นร่วมในสงัคมท่ีกว้างไกล 

เทา่เทียมกบัเดก็ท่ีเรียนมาจากกลุม่ภาษาของชนกลุม่ใหญ่32 

                                                           
32 ดคูณะกรรมการสทิธิเด็ก "การสงัเกตการการประชมุ : เอสโตเนีย" CRC/C/15/Add.196 (2546) วรรค 53 : 
"รับประกนัคณุภาพการเรียนการสอนภาษาเอสโตเนียน ให้เด็กๆท่ีเป็นชนกลุม่น้อย 

เพ่ือให้เด็กท่ีพดูภาษาชนกลุม่น้อยสามารถเข้าร่วมในระดบัเท่าเทียมกนัมากขึน้กบัเด็กท่ีพดูภาษาเอสโตเนียน โดยเฉพาะในระดบัการศกึษาท่ีสงูขึน้" 

และคณะกรรมการสทิธิเด็ก"การสงัเกตการการประชมุ : China,"CRC/C/15/Add.56 (2539) วรรค 19 :"[ใน] ทิเบตเขตปกครองตนเอง ... 

ความพยายามไมเ่พียงพอท่ีจะทําให้การพฒันาระบบการศกึษาสองภาษาซึง่รวมถึงการสอนภาษาจีนอยา่งเพียงพอ  

ข้อบกพร่องเหลา่นีอ้าจทําให้คนทเิบตและนกัเรียนชนกลุม่น้อยอ่ืนๆเสียเปรียบ เม่ือใช้กบัโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาและอดุมศกึษา" และ วรรค 40 : 
"[คณะกรรมการแนะนํา] ว่าการตรวจสอบจะดําเนินมาตรการ เพ่ือให้แน่ใจว่าเด็กในเขตปกครองตนเองทิเบต และเขตพืน้ท่ีชนกลุม่น้อยอ่ืนๆ 

มีการรับประกนัว่ามีโอกาสในการพฒันาความรู้เก่ียวกบัภาษา และวฒันธรรมของตนเอง รวมทัง้การเรียนรู้ภาษาจีน ควรป้องกนัเด็กจากการเลือกปฏิบตัิ 
และเพ่ือให้เข้าถึงการศกึษาท่ีสงูขึน้บนพืน้ฐานท่ีเทา่เทียมกนั 
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3. การโจมตีและภัยคุกคามครู 

 

ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นหนึง่ในสถานท่ีอนัตรายท่ีสดุในโลกสําหรับครู ไมใ่ช่แคค่รูท่ีตกเป็นเป้าหมาย 

และถกูสงัหาร ผู้บริหาร ภารโรงและคนขบัรถโรงเรียนก็เสียชีวิต จากการโจมตีของกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ33  

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ระหวา่งเดือนมกราคม 2547 และในสปัดาห์แรกของเดือนกนัยายน 2553 

มีครูจากภาครัฐอยา่งน้อย 108 คน และบคุลากรทางการศกึษาอีก 

27คนถกูสงัหารในการโจมตีท่ีคาดวา่เป็นฝีมือของกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ34   

ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคมและในสปัดาห์แรกของเดือนกนัยายน 2553  ครูจํานวน 14  คน   เป็น—ชาย 10 

คนและหญิง 4 คนถกูฆา่35  ครูอ่ืน ๆ ท่ีรอดจาการกลอบทําร้ายหรือการลอบสงัหาร ตัง้แตม่กราคม ปี 254736 

มีครูจากภาครัฐอยา่งน้อย 103 คน และบคุลากรทางการศกึษา 19 คน ได้รับบาดเจ็บ 

                                                           
33 ตวัอยา่ง เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2551 คณุ อคัรเดช จริุวเยอร์ ภารโรงโรงเรียนบ้านบางโกพโูล อําเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส 

ถกูฆา่โดยมือปืนผู้จโ่จมขณะท่ีเขาออกมาจากร้านนํา้ชา และยิงเขาตาย 

"ความโหดร้ายในการเข่นฆา่ทําให้แผนการเดินทางลงไปภาคใต้ของคณะบคุคลสําคญัเปลีย่นแปลงไป" หนงัสอืพิมพ์ The Nation (ประเทศไทย) วนัท่ี 23 

มกราคม 2551 วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2551  มซูอ เหลายา ภารโรงของโรงเรียนบ้านสาคถูกูยิงเสียชีวิตในขณะขบัรถ "ประเทศไทย : 

สามคนสามเหตกุารณ์ถกูยิงเสียชีวิตในขณะขบัรถอยู่ในจงัหวดัยะลา" การสงัเหตกุารณ์ของ BBC Asia Pacific วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2551  
วนัท่ี 23 กรกฎาคม 2551 สมนึก ถนอมไกล คนขบัรถโรงเรียนถกูยิงเสียชีวติโดยคนซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ 
ในระหว่างเดินทางไปรับนกัเรียนในเขตอําเภอสายบรีุจงัหวดัปัตตานี "สามคนเสียชีวิต บาดเจ็บสอง ในภาคใต้ของประเทศไทย 
กองทพัออกคําเตือนให้ระวงัการโจมตี" –ข่าว AFP, วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2551 "ความรุนแรงในภาคใต้ : 
ทหารสองนายท่ีลาดตระเวนทางเท้าได้รับบาดเจ็บจากกบัระเบดิ" หนงัสือพิมพ์ Bangkok Post, วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2551 วนัท่ี 8 กนัยายน 2551 ภารโรงไทยพทุธ 
อาย ุ58 ปี ถกูฆา่ในระหว่างการเดินทางมาทํางานท่ีโรงเรียนในจงัหวดัปัตตานี "ตายสอง บาดเจ็บสอง ความป่ันป่วนในภาคใต้ของประเทศไทย" ข่าว AFP, วนัท่ี 8 
กนัยายน 2551 อสัม่ี กเุดง ภารโรงโรงเรียนถกูยิงตายระหว่าง 

เดินทางมาทํางานในตําบลกรงปีนงั จงัหวดัยะลา วนัท่ี 4 พฤศจกิายน 2551 "อีก 4 คน ถกูระเบดิเสียชีวติในภาคใต้ของประเทศไทย : ตํารวจ" ข่าว AFP วนัท่ี 4 
พฤศจิกายน 2551 พรหม วิเชียรรัตน์ ภารโรงท่ีโรงเรียนสายบรีุปัตตานีถกูยิงตายระหว่างมาทํางานเม่ือวนัท่ี 15 มิถนุายน 2552 "ภารโรงโรงเรียนถกูฆา่ในภาคใต้" 
หนงัสอืพิมพ์ Bangkok Post, วนัท่ี 15 มถินุายน 2552 กลุม่ก่อการร้ายผู้ ต้องสงสยัได้ยิง Mama Mina คนขบัรถโรงเรียนเชือ้สายมสุลมิมาเลย์เสยีชีวติ 
ในระหว่างทางไปรับเด็กนกัเรียนในอําเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 "คนขบัรถถกูฆา่เสียชีวิตต่อหน้าเดก็ๆ" หนงัสือพิมพ์Bangkok 
Post, วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 มาหะมะ สาเล ภารโรงของโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานีถกูยิงสามครัง้ 
และเสียชีวิตในวนัทําการของโรงเรียน "ภารโรงโรงเรียน และชาวบ้าน ถกูฆา่เสยีชีวติในปัตตานี" หนงัสอืพิมพ์ Bangkok Post, วนัท่ี 7 กนัยายน 2553 
34 Human Rights Watch สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ คณุบญุสม ทองศรีไพร ประธานสมาพนัธ์ครูจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2010 fดไูด้ท่ี  

"ครูถกูฆา่เสียชีวติในการสร้างสถานะการณ์ในภาคใต้ของประเทศไทย" รายงานจาก Associated Press,วนัท่ี 8 กนัยายน 2553 
35 Human Rights Watch สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ คณุบญุสม ทองศรีไพร ประธานสมาพนัธ์ครูจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2010 
36 Human Rights Watch สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ คณุบญุสม ทองศรีไพร ประธานสมาพนัธ์ครูจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2553ดไูด้ท่ี  

"ครูถกูฆา่เสียชีวติในการสร้างสถานะการณ์ในภาคใต้ของประเทศไทย" รายงานจาก Associated Press, วนัท่ี 8 กนัยายน 2553 
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ผลก็คือมีครูมากมายท่ีใช้ชีวิตอยู่ในความกลวัทกุวนั มีครูจํานวนมากได้ขอให้รัฐบาลย้ายโอนไปสอนนอกพืน้ท่ีภาคใต้ 

และบางสว่นยินดีท่ีจะรับเบีย้เส่ียงภยัหากไมไ่ด้ย้าย  

 

ครูท่ีถกูสงัหารสว่นใหญ่เป็นครูไทยพทุธท่ีทํางานในโรงเรียนรัฐบาล แตค่รูมสุลมิก็ไมไ่ด้รับการไว้ชีวิต 

ครูชาวมาเลย์มสุลมิท่ีทํางานท่ีโรงเรียนรัฐบาลและครูมสุลมิท่ีทํางานในโรงเรียนอิสลาม 

แตถ่กูมองวา่เป็นฝ่ายรัฐบาลหรือไมใ่ห้การสนบัสนนุฝ่ายผู้ ก่อความไมส่งบเพียงพอ ก็จะได้รับการคกุคามเช่นกนั 

 

ในกรณีท่ี Human Rights Watch มีการสอบสวน กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบจะดําเนินการโจมตี   

โดยการกําหนดเป้าหมายเป็นครูแตล่ะคน หรือขบวนรถท่ีมีบคุลากรของโรงเรียนเดินทาง ไปกลบัโรงเรียน 

ในการโจมตีพวกกบฏมกัจะยิงด้วยปืนพก แตปื่นกลก็ถกูนํามาใช้ด้วย ผู้กระทําผิดมกัใช้รถจกัรยานยนต์เป็นพาหนะ 

เพ่ือความรวดเร็วในการเข้าออกสถานท่ีเกิดเหต ุ 

 

กรณีศกึษา: การโจมตีครูที่โรงเรียนรัฐบาล 

ลาวณัย์ ครูชาวไทยพทุธ เลา่ให้ทาง Human Rights Watch ฟังเก่ียวกบัเร่ือง ท่ีเธอและเพ่ือนร่วมงานส่ีคน 

ถกูโจมตีท่ีโรงเรียนรัฐบาลในหมู่บ้านมสุลิมโดยมือปืนเม่ือ ปี 2549 

 

โรงเรียนเลิกประมาณบา่ยสาม ครูมารวมตวักนัเหมือนทกุวนั 

เรามกัจะใช้รถกระบะคนัหนึง่ท่ีเป็นของครูคนหนึ่ง 

เป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีให้เราเดินทางเข้าและออกด้วยกนั และวนันัน้เราก็เกือบตายพร้อมกนั  

 

รถกระบะออกจากโรงเรียนและว่ิงไปได้ประมาณ 700 เมตร 

เม่ือเราเกือบจะถงึทางแยกเพ่ือเดินทางจากโรงเรียนไปยงัหมูบ้่าน เราอยูใ่กล้มสัยิด มือปืนได้หยดุรถกระบะ 

 

ฉนัไมเ่หน็วา่เขามาจากไหน ไมไ่ด้เหน็ใบหน้าของเขาด้วยซํา้ 

เพราะวา่ฉนันัง่หลงัคนขบัดงันัน้จึงไมเ่หน็อะไรมากนกั  ฉนัจําไมไ่ด้วา่เขายิงรถกระบะของเราก่ีนดั 

มีครูส่ีคนภายในรถถกูยิง ทกุคนมีสติอยูแ่ม้พวกเราจะถกูยิง 

เราทกุคนพยายามท่ีจะใช้มือถือของเราเพ่ือโทรขอความช่วยเหลือ ขณะท่ีมีคนโทรเรียกตํารวจ 

ฉนัโทรหาสามีของฉนั 
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ฉนัมองไปรอบ ๆ พบวา่ทกุคนถกูยิง บางคนถกูยิงท่ีไหล ่คนขบัรถร้องด้วยความเจ็บปวด 

หลงัจากท่ีฉนัโทรหาสามีของฉนั ฉนักส็ลบ ต่ืนขึน้อีกครัง้ก็อยูท่ี่โรงพยาบาลแล้ว ...37  

 

ลาวณัย์ถกูยิงท่ีหลงั และเป็นอมัพาตจากเอวลงไป เธอกลา่ววา่ “ฉนัไมส่ามารถนัง่ด้วยตวัเอง ฉนัต้องพิงบางอยา่ง 

ฉนัไมส่ามารถไปห้องนํา้ด้วยตวัเอง สามีต้องช่วยฉนั ดงันัน้เขาจึงไมส่ามารถไปทํางานได้”38 เธอยงับอก Human 

Rights Watch วา่เธอคิดถงึการเป็นครู “ฉนัรักการสอน ฉนัรักการสอนเดก็ ๆ ... ฉนัสอนมากวา่ 30 ปีในหมูบ้่านนัน้39 

แม้วา่ลาวลัย์จะกลา่วถงึเร่ืองทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการโจมตีโดยไมแ่สดงอารมณ์ 

แตร้่องไห้เม่ือเธอกลา่วถงึการเป็นอมัพาตท่ีมีผลตอ่ลกูชายของเธอ“"ลกูของเราเป็นนกัเรียนฉลาดมาก 

เขาได้รับทนุการศกึษาหลายแหง่  แตเ่ขาเสียสละโอกาสมากมายเพ่ืออยูท่ี่น่ี ตัง้แต่ปีท่ีแล้วเพ่ือดแูลฉนั 

ฉนัถ่วงความเจริญของลกูของฉนั ฉนัโทษตวัเองในเร่ืองนี”้40 

เจ้าหน้าท่ีตํารวจท้องถ่ินบอกกบัทาง Human Rights Watch  

วา่ตํารวจสงสยัว่ากลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบทําร้ายครูเพ่ือเป็นการตอบโต้การท่ีกองกําลงัรักษาความปลอดภยัรัฐบาลยิงอิ

หมา่มในพืน้ท่ีคนหนึง่ก่อนหน้านี ้41  

 

หลงัจากเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ มีครูห้าคนและผู้ อํานวยการของโรงเรียนรัฐบาล 

ลาออกจากโรงเรียนและย้ายออกจากหมูบ้่าน 42 

 

กรณีศกึษา: การโจมตีครูมุสลมิที่โรงเรียนรัฐบาล 

นริูฮมั ชาวมาเลย์มสุลมิสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนรัฐบาลแหง่หนึง่ 

 

                                                           
37 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุลาวลัย์ ส. อดีตครู สถานท่ี และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 
38 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุลาวลัย์ ส. อดีตครู สถานท่ี และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 
 
39 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุลาวลัย์ ส. อดีตครู สถานท่ี และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 

40 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุลาวลัย์ ส. อดีตครู สถานท่ี และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 

41 Human Rights Watch สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีตํารวจนายหนึ่ง วนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 
42 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุลาวลัย์ ส. อดีตครู สถานท่ี และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 
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เขาบอกกบั Human Rights Watch วา่ช่วงต้นปี 2549 เขาได้รับคําขู่ตา่งๆจาก 

กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบแบง่แยกดินแดน  เร่ิมด้วยการ มีฝ่ายตรงข้ามหลายคนมาหาเขาและเตือนเขาด้วยตวัเองว่า 

ในฐานะท่ีเป็นมสุลมิเขาไมค่วรสอนในโรงเรียนรัฐบาล  ในครัง้ต่อไปกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ 

นําจดหมายมาสง่ให้เขาโดยมีข้อความคล้าย ๆ กนั 

ภายหลงั นริูฮมั และคนในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ได้พบแผน่พบัท่ีระบขุ้อกลา่วหาท่ีคล้าย ๆ กนัทิง้ไว้รอบหมูบ้่านของเขา 

 

แต ่นริูฮมั ไมเ่พียงแตไ่ด้รับแรงกดดนัจาก กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบเทา่นัน้ 

มีทหารพรานอาสาสมคัรเข้ามาหาเขาและกลา่วเตือนแตท่ี่เขามองวา่เป็นการคกุคามเพราะเขาเป็นมสุลิม :"คณุควรระ

วงั”43 

 

เขาบอกกบั  Human Rights Watch วา่  เขาเคยถกูทําร้ายโดยผู้ ก่อความไม่สงบ 2 คนในปี 

2552และเขาพยายามปกป้องตวัเองด้วยปืนพกประจําตวั 

ผมกําลงัใสก่ญุแจรถจกัรยานยนต์ของผม ผมได้บิดกญุแจเพ่ือเร่ิมติดเคร่ืองยนต์  

เม่ือได้ยินเสียงคนเรืยกช่ือผม เม่ือผมหนักลบัไปก็พบวา่มีปืนมาจ่ออยูที่แก้มของผม 

เม่ือไกปืนถกูเหน่ียว แรงกระทบของกระสนุทําให้ตวัของผมหมนุไป ผมถกูยิงท่ีหวั 

และตวัของผมก็หมนุไปมา ผมยงัมีสติอยูแ่ละพยายามป้องกนัตวั 

กระสนุวิ่งผา่นนิว้มือข้างซ้ายเข้าไปท่ีกระโหลกของผม  ผมวิ่งหนีพร้อม ๆ 

กบัประคองมือท่ีเตม็ไปด้วยเลือด 

 

มือปืนขึน้ข่ีรถจกัรยานยนต์  เพ่ือท่ีจะตามไลห่ลงัผม และยงัคงยิงมาท่ีผมอีก ผมหนีหลบ 

และดงึปืนพก 38 ลกูโม่ ออกมา ผมตดัสนิใจท่ีจะตอ่สู้ เพ่ือชีวิตของผม ผมเช่ือวา่ถ้าผมไมสู่้ 

ผมคงต้องตายอยา่งแน่นอน ผมยิงกลบัไปทางรถจกัรยานยนต์ 

กระสนุยิงถกูบริเวณด้านข้างศีรษะของคนขบัรถ ผมมองเหน็เลือดไหลลงมาบนใบหน้าของคนขบั 

การตอ่สู้ระหวา่งผมกบัมือปืนสิน้สดุลง  เพราะกระสนุปืนของเขาหมด   

และพวกเขาข่ีจกัรยานยนต์หนีไป  ขณะท่ีพวกเขาข่ีรถหนีไป  ผมได้ยิงไปอีก 2 นดั 

                                                           
43 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุนรีุฮิม ส. ครูโรงเรียนรัฐบาล สถานท่ีตัง้ และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 
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และผมคิดวา่ผมยิงโดนด้านหลงัของมือปืนท่ีซ้อนท้ายอยู ่พวกเขาเป็นคนนอกพืน้ท่ี   

ผมจําหน้าพวกเขาไมไ่ด้  พวกเขาไมไ่ด้ปิดหน้า 44  

 

นริูฮมั สญูเสียนิว้ไปหนึง่นิว้และกระสนุทําให้กรามของเขาแตกและทําให้ลิน้ของเขาพิการ 

กระสนุลกูหนึง่ยงัฝังอยูใ่นกะโหลกศีรษะของเขาซึง่แพทย์วินิจฉยัว่าอนัตรายเกินไปท่ีจะผา่ตดัเอาออก 

  

กรณีศกึษา: การฆ่าครู ปอเนาะ 

ครูมยดิุน45 เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนปอเนาะ ขณะท่ีกําลงัขบัข่ีมอเตอร์ไซค์ กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ 

ยิงเขาสามครัง้เข้าด้านหลงั จนเสียชีวิต 

 

สําสี ในฐานะเจ้าหน้าท่ีโรงเรียนบอก Human Rights Watch"เขา (ครูมยดิุน) ถกูฆา่ -  มีคนอยูท่ี่นัน่ มีบ้านหลายหลงั 

– แตไ่มมี่ใครอยากจะพดูถงึสิง่ท่ีเกิดขึน้ ไมมี่ใครอยากมาเป็นพยาน”46 

 

Human Rights Watchได้สมัภาษณ์ครูใหญ่หลายเดือนก่อนหน้านี ้เก่ียวกบัโรงเรียนปอเนาะ ในการสมัภาษณ์ 

ครูมยดิุน กลา่ววา่เขารู้สกึกดดนัเพราะข้าราชการระดบัสงูในรัฐบาลท้องถ่ินได้สัง่ให้เขาดแูลโรงเรียนของเขา 

เพ่ือไมใ่ห้เป็นท่ี  "สนบัสนนุนกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบ"—โดยการอนญุาตให้ กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ 

เข้ามาปลกูฝังความเช่ือหรือเกณฑ์นกัเรียน เขาบอก Human Rights Watchวา่ 

เขาไมไ่ด้ให้การสนบัสนนุกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ 

แตก่งัวลวา่กองกําลงัรักษาความปลอดภยัในพืน้ท่ีมกัจะไมแ่บง่แยกระหวา่งโรงเรียนปอเนาะ 

ท่ีสนบัสนนุกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบและท่ีไมส่นบัสนนุกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ อยา่งไรก็ตาม ครูใหญ่ได้บอก Human 

Rights Watch วา่ เขาอยูภ่ายใต้ความกดดนัมากขึน้จากกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ 

                                                           
44 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุนรีุฮิม ส. ครูโรงเรียนรัฐบาล สถานท่ีตัง้ และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 
45 โดยใช้ช่ือนามสมมติของเหย่ือ วนัท่ี และสถานท่ีเสียชีวิต ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย เน่ืองจากกงัวลด้านความปลอดภยัสําหรับผู้ อ่ืน 
46 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุสาํลี บ. เจ้าหน้าท่ีโรงเรียน สถานท่ีและวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 
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เพ่ือให้เปล่ียนเป็นโรงเรียนท่ีสนบัสนนุกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ47 

ครูใหญ่ยงัได้รับใบปลวิเตือนวา่ครูสอนศาสนาไมค่วรร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ.48  

 

ก่อนจะมีการฆา่ครูใหญ่เกิดขึน้   โรงเรียนปอเนาะนี ้มีนกัเรียนมากกวา่ 100 คน โดยมีอายตุัง้แต่ 16 ปี  ถงึวยักลาง 

20 ปี  แตต่อนนีเ้หลือ เพียงประมาณ 30 คนเทา่นัน้ นกัเรียนสว่นใหญ่ลาออกเพราะพวกเขาหรือผู้ปกครอง 

“กลวัวา่พวกเขาอาจจะถกูโจมตีโดยกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ” ผู้แทนครูใหญ่อธิบาย 49 

 

การข่มขู่ โดยการลอบสงัหารเป็นหนทางท่ีมีประสทิธิผล เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนบอกHuman Rights Watch 

วา่ตอนนีเ้ขาตระหนกัวา่เขา “ไมค่วรจะให้เหน็วา่เขาอยูใ่กล้กบัเจ้าหน้าท่ีรัฐ มากเกินไป เราจะไมห่นัหลงัให้กบัรัฐ 

แตเ่ราจะรักษาระยะหา่งเอาไว้”50 

 

ลกูชายคนหนึง่ของครูใหญ่บอกHuman Rights Watchวา่: 

 

พอ่ของผมเป็นคนซ่ือสตัย์และคิดถงึสิง่ท่ีดีท่ีสดุสําหรับคนอ่ืนๆ 

แตก่ารเปิดกว้างกลายเป็นจดุออ่นของพอ่ผมปรารถนาท่ีจะหน็ความยติุธรรม ... แตย่ากท่ีจะหาผู้กระทําผิด 

มีการพดูคยุจากตํารวจบางคน แตก็่ไมมี่ความคืบหน้า ไมมี่การชีต้วั 51  

 

แรงจูงใจของกลุ่มผู้ก่อความไมสงบสาํหรับการโจมตีครู 

 

กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ระบไุว้อยา่งชดัเจนวา่จะโจมตีครูเพราะเป็นเจ้าหน้าท่ี 

ของระบบการศกึษาท่ีกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ ถือวา่เป็นระบบท่ีกดข่ีพวกเขา 

และพยายามท่ีจะตอบโต้การละเมิดโดยกองกําลงัรักษาความปลอดภยั เพราะต้องการทําลายอํานาจของรัฐบาล 

ตามข้อความในใบปลวิในจงัหวดันราธิวาสเม่ือเดือนมิถนุายน  2550  (รูปท่ี 1) 

                                                           
47 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุมะยดูนิ บ. ครูใหญ่ สถานท่ี และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2551  

48 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุมะยดูนิ บ. ครูใหญ่ สถานท่ี และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2551  

49 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุสาํลี บ. เจ้าหน้าท่ีโรงเรียน สถานท่ีและวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 

50 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุสาํลี บ. เจ้าหน้าท่ีโรงเรียน สถานท่ีและวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553  

51 Human Rights Watch สมัภาษณ์ลกูคนหนึ่งของครูใหญ่ สถานท่ีและวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 
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ถงึ สมาพนัธ์ครูนราธิวาส 

 

ครู 3 คนน้ี ถูกยงิตายในจงัหวดันราธิวาสเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2550 

1. ทิพกร ทาสาโนพาส ครูโรงเรียนบา้นซากอ อาํเภอ ศรีสาคร 

2. ยพุา แสงวาส ครูโรงเรียนบ้านซากอ อําเภอ ศรีสาคร 

3. สมหมาย เหลา่เจริญสขุ ครูท่ีโรงเรียน จีกา อําเภอ ระแง 

เราต้องการแจ้งเหตผุลท่ีครูเหลา่นีถ้กูฆา่ตาย 

1. การฆา่พวกเขาเป็นการตอบโต้สําหรับเหตกุารณ์ท่ีทหารและตํารวจเปิดฉากยิง [ชาวมสุลมิ] 

ท่ีมสัยิดในอําเภอสไุหงปาดีซึง่ทําให้มีผู้ เสียชีวิตสองคน 

2. 

การฆา่พวกเขาเป็นการตอบโต้สมาพนัธ์ครูท่ีมกัออกแถลงการณ์ตามคําสัง่ของเจ้าหน้าท่ีบริหารและทหารอนัเป็นการ

สบประมาทองค์กรมาลาย ู

3. เจ้าหน้าท่ีรัฐ สร้างอปุสรรค และห้ามชาวหมูบ้่านมาลาย ูทําการปฏิบติัพิธีกรรมทางศาสนาและวฒันธรรมตา่งๆ  

เช่นงานศพชาวบ้านท่ีถกูฆา่โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐในอําเภอสไุหงปาดี 

ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐได้รับการสนบัสนนุให้กระทําพิธีกรรม (งานศพ) ของศาสนาอ่ืนอยา่งเปิดเผยเช่น งานศพของ 

ครูจหูลงิ และครูพทุธอ่ืน ๆ 

4. ครูมกัจะปลกูฝังความเช่ือและสอนนกัเรียนมาลาย ูให้มีอคติกบัวฒันธรรมประเพณีและหลกัการศาสนาอิสลาม 
 

ขอแจง้ใหท้ราบ 

ด้วยความปรารถนาดี 

นกัรบอิสลามปัตตานี 

 

รูปท่ี 1: ใบปลวิถึง สมาพนัธ์ครูนราธิวาสกระจายไปทัว่จงัหวดันราธิวาสในเดือนมิถนุายน 2550 

 

กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบมองวา่ระบบการศกึษาของไทยเป็นปฏิปักษ์กบัการ "คําประกาศของนกัรบอิสลามปัตตานี " 

ซึง่ก่อตัง้ท่ีจงัหวดัยะลาในเดือนมกราคม 2550 ซึง่มีคําปฏิญาณวา่ "เราจะทําลายระบบ เศรษฐกิจ 
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การเมืองและการศกึษา ของชาวสยามนอกศาสนาท่ีน่ี.”52 การคกุคามครู และลดจํานวนครู 

จะทําให้ความสามารถของระบบการศกึษาของ 

รัฐบาลลดลง เหตผุลนี ้เป็นการกระตุ้นให้มีการโจมตีในโรงเรียนรัฐบาลมากขึน้ซึง่จะกลา่วถงึรายละเอียดในบทท่ี 5 

  

ในบางกรณี การฆา่ครู เป็นผลตามมาจากการตายของกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบซึง่ทางทหาร 

อ้างวา่เป็นแรงจงูใจอยา่งหนึง่ การเสียชีวิตของผู้ ต้องสงสยัวา่เป็นกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ  สไุลมาน นาอีซา เม่ือวนัท่ี 

30 พฤษภาคม 2553  ซึง่ถกูควบคมุตวัท่ีคา่ยทหาร  นําไปสก่ารลอบฆา่ครูโดยกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบ  

ส่ีวนัตอ่มาทางกองทพัไทยบอก Human Rights 

Watchวา่สไุลมานได้ถกูกลา่วหาวา่มีสว่นร่วมในการโจมตีของกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ14 ครัง้ 

หลงัจากการจบักมุเม่ือวนัท่ี 22 พ.ค. สไุลมานก็ถกูกกัตวัไว้ท่ีคา่ยทหาร อินทยทุธบริหาร อําเภอหนองจิก 

จงัหวดัปัตตานี  ภายใต้พระราชกําหนดสถานการณ์ฉกุเฉิน  

เจ้าหน้าท่ีกองทพัอ้างวา่สไุลมานฆา่ตวัตายโดยการแขวนคอตวัเองด้วยผ้าขนหน ู

ญาติของเขาและกลุม่สทิธิมนษุยชนท้องถ่ินบอก Human Rights 

Watchวา่สิง่ท่ีพวกเขาได้เหน็และสิง่ท่ีพวกเขาเช่ือเป็นร่องรอยจากการถกูทรมานรวมถงึมีเลือดหยดจากอวยัวะเพศ, 

แผลท่ีด้านซ้ายของลําคอและแผลจากของมีคมท่ีด้านหลงัเหนือเอว ในการตอบโต้สําหรับการตายของสไุลมาน 

กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบยกระดบัการโจมตี ในปัตตานี ซึง่รวมทัง้การยิงพลเรือนด้วย ตวัอยา่งเช่นเม่ือ วนัท่ี 3 มิถนุายน 

2553 กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบได้ยิงศรีษะของครูไทยพทุธ “คณุครูบญุนํา ยศนุ้ย” ครูในบ้านคลองทา่ ในอําเภอโคกโพ 

จงัหวดัปัตตานี และสงัหารเขา.53  

 

กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบได้โจมตีครูไทยพทุธและข้าราชการอ่ืน ๆ 

เพ่ือหกัล้างข้ออ้างของรัฐบาลท่ีวา่สามารถควบคมุสถานการณ์และรักษาความปลอดภยัได้ 

                                                           
52 "ประกาศของกลุม่แบง่แยกดินแดนปัตตานี" คําท่ีเขียนดัง่เดิมเป็นภาษาไทย พบในจงัหวดัยะลา เม่ือ เดือนมกราคม 2550 และอยู่ในแฟ้มของ Human 
Rights Watch 

53 "ประเทศไทย : สอบสวนการตายของนกัโทษ ในข้อกลา่วหาสงสยัวา่เป็นกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ ถกูทรมาน จดุประกายให้เกิดการโจมตีแก้แค้น" ข่าวจาก 

Human Rights Watch วนัท่ี 16 มถินุายน 2553 
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เพราะครูมกัจะเป็นสมาชิกสําคญัของชมุชน ดงันัน้การฆา่ครูจงึทําให้ชาวไทยพทุธในชมุชนเดียวกนัหวาดกลวัไปด้วย  

มีไปรษณียบตัรสง่ไปยงับ้านของครูพทุธในอําเภอเมืองยะลาเพ่ือบอกให้ย้ายออกจากพืน้ท่ี: 

 

ครูโบว์  ครูก้อย และครูไก่ ขอให้ออกจากท่ีน่ี พวกชาวสยาม  อย่าทํางานท่ีน่ี 

เราจะไมรั่บประกนัความปลอดภยัของคณุ ไมว่า่คณุจะไปสอนใน อําเภอกรงปีนงั หรือท่ีโรงเรียน 

นิบงชปูระถมัภ์ [อําเภอเมือง จงัหวดัยะลา] เราสามารถติดตามคณุได้ 

และสืบวา่คณุอาศยัอยูท่ี่ไหนและสอนท่ีไหน เรารู้วา่คณุใช้รถยนต์อะไร เราเป็นพลเมืองของรัฐปัตตานี 

ไมต้่องการให้มีครูชาวสยาม น่ีคือการเตือนครัง้แรก เราคือสานศิุษย์ของอลัเลาะห์ 

ไมต้่องการทําอะไรก็ตามท่ีเก่ียวข้องกบัคนสยามนอกศาสนา 

(อลัเลาะห์จะอวยพรผู้ ท่ีศรัทธาอยา่งแท้จริงตอ่อลัเลาะห์เทา่นัน้ 

 

ในตอนเยน็ของวนัท่ี 2 มิถนุายน 2552 ครู 6 คน ในนราธิวาส ซึง่เป็นชาวไทยพทุธ 2 คนและชาวมาเลย์มสุลมิ 4 คน – 

กําลงัเดินกลบัจากงานด้วยกนั มีชาย 4 คนในชดุทหารพร้อม รถจกัรยานยนต์ 2 คนัแซงขึน้มา 

ชายผู้ ต้องสงสยัวา่เป็นกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ แม้วา่จะสวมชดุทหาร ให้สญัญาณเพ่ือให้ครูลดความเร็วและจอดรถ 

ชายสองคนเดินเข้าไปท่ีรถกระบะของครูคนหนึง่บอกวา่มีระเบิดอยูด้่านหน้าของถนน ทวา่ ในขณะเดียวกนั 

ชายท่ีเหลือก็เร่ิมเปิดฉากยิงปืน AK-47 ใสค่รูผู้หญิงไทยพทุธ 2 คน ได้แก่ ครูวารุณี นาวากา และ ครูอฉัราพร เทพศร  

ครูวารุณีเสียชีวิตทนัที ในท่ีนัง่ผู้ โดยสารด้านหน้า ครูอฉัราพร 

ซึง่ตัง้ครรภ์แปดเดือนเสียชีวิตขณะเดินทางไปโรงพยาบาล ครูคนอ่ืนอีกส่ีคนซึง่เป็นชาวมาเลย์มสุลมิรอดชีวิต 

แตค่รูผู้ชายซึง่เป็นคนขบัรถและครูผู้หญิงอีกหนึ่งคน ถกูกระสนุปืนและบาดเจ็บ จากรายงานข่าว 

ครูท่ีรอดตายบอกตํารวจวา่ พวกเขาเช่ือวา่ครูสองคนท่ีไมใ่ช่มสุลิมเป็นเป้าหมายท่ีถกูกําหนดไว้.54  

 

ดงัท่ีตวัแทนจากองค์กรเยาวชนมสุลมิท้องถ่ินอธิบายวา่ : 

 

                                                           
54 “Pregnant schoolteacher shot to death,” Bangkok Post, June 4, 2009; “Pregnant teacher among four killed in Thai south,” AFP, June 2, 2009; 
“Teachers’ lives at risk daily,” Bangkok Post, June 4, 2009. 

"ครูโรงเรียนท่ีตัง้ครรภ์ถกูยิงเสยีชีวติ" หนงัสอืพิมพ์” Bangkok Post, วนัท่ี 4 มถินุายน 2552 "ครูตัง้ครรภ์หนึ่งในสีท่ี่ถกูฆา่เสยีชีวติในภาคใต้ของไทย" ข่าวจาก” AFP, 
วนัท่ี 2 มถินุายน 2552 "ชีวิตครู" กบัความเสีย่งรายวนั" หนงัสือพิมพ์”Bangkok Post, วนัท่ี 4 มถินุายน 2552  
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ในบางพืน้ท่ี กลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบ ต้องการฆา่ครูพทุธจนกระทัง่ไมมี่ชาวพทุธเหลืออยูเ่ลย 

มนัเป็นกลยทุธ์เพ่ือสร้างชมุชนมสุลมิ (โดยไมใ่ห้มีศาสนาอ่ืนๆ ปะปน) 

ก่อนอ่ืน การฆา่เพ่ือลดจํานวนพทุธศาสนิกชนและการเสียชีวิตของพวกเขาจะทําให้คนอ่ืน ๆ 

หวาดกลวั และย้ายออกไป ครูท่ีรอดตายก็จะขอโอนย้าย 

ดงันัน้ทัง้สองทางนีจ้งึเป็นการลดจํานวนครู  

แนวโน้มท่ีน่ากงัวลมากท่ีสดุในขณะนีคื้อการแยกตวักนัโดยธรรมชาติของชาวพทุธและชาวมสุลิมใ

นโรงเรียน 

ขณะนีบ้างโรงเรียนจะมีแตค่รูมสุลมิและนกัเรียนมสุลิมเทา่นัน้และบางโรงเรียนก็มีแตค่รูพทุธและ

นกัเรียนพทุธเท่านัน้ ซึง่ไมไ่ด้มาจากโยบายข้อใด 

หากเพียงแคต่อบสนองตอ่สถานการณ์เพ่ือความปลอดภยัเทา่นัน้ 55 

 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงการโจมตีอยา่งรุนแรงเพิ่มความรู้สกึหวาดกลวัไปทัว่ ตวัอยา่งเช่นในเดือนกมุภาพนัธ์ 

2553กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบได้ยิงอาจารย์สมัฤทธ์ิ พนัธเดช จาก โรงเรียนบ้านโก ยีแบง ในเขตอําเภอกะพ้อ ปัตตานี 

ถงึแก่ความตาย และราดนํา้มนัทัว่ตวัเพ่ือจดุไฟเผา.56 ในตอนเยน็วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2548 

กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบสองคนพร้อมอาวธุปืน AK - 47 ได้ยิง นายนนท์ ชยัสวุรรณผู้ อํานวยการโรงเรียนบางเกาะ 

อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี ขณะท่ีเขากําลงัขบัรถกระบะออกจากโรงเรียน57 พยานท่ีเป็นนกัเรียนและครูบอกกบั 

Human Rights Watchวา่ 

ผู้ อํานวยการยงัคงมีชีวิตอยูเ่ม่ือกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบราดร่างกายเขาด้วยนํา้มนัเบนซินและเผาทัง้เป็น.58  

 

ครูยงัเป็น "เป้าหมายท่ีออ่นแอ" ง่ายกวา่การโจมตีตํารวจหรือทหาร 59 ตวัแทนของสมาคมครู  กลา่ววา่ 

                                                           
55 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุอสิมาอิล สาลา เจ้าหน้าท่ีสทิธิมนษุยชน สมาพนัธ์ยวุมสุลมิแห่งประเทศไทย เมิอ่วนัท่ี 28 มีนาคม 2553 

56 "ครูถกูฆา่และเผาในจงัหวดัปัตตานี" หนงัสือพิมพ์ Bangkok Post,วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2553 

57 ข่าวจาก Human Rights Watch "ประเทศไทย : “กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบโจมตี ปิดโรงเรียนในภาคใต้" วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2549 Marwaan Macan - Markar 
"ภาคใต้ของประเทศไทย :'กําลงัได้รับความรุนแรงยิ่งขึน้'" ข่าวจาก Asia Times, วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2549 
58 ข่าว Human Rights Watch "ประเทศไทย : กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบโจมตี ปิดโรงเรียนในภาคใต้" วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2549 

59 ตามการวิเคราะห์โดย Deep South Watch, ครูมีอตัราการตายสงู เม่ือถกูโจมตีร้อยละ 59 ของครูท่ีถกูทําร้ายได้เสียชีวิต 

เม่ือเปรียบเทียบกบัพระภิกษุสามเณรซึง่มีร้อยละ 22  และ ร้อยละ  41 ของประชาชนธรรมดาท่ีถกูโจมตี ศรีสมภพ จิตรภิรมศรี "ปีท่ีหกของการต่อสู้ในภาคใต้ : 
การเคลื่อนไหวของการจลาจลและความรุนแรงในรูปแบบใหม่" วนัท่ี 10 มีนาคม 2553, หาดไูด้ท่ี http://www.deepsouthwatch.org/node/730 
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ผู้ ก่อความไม่สงบใช้ครูเป็นเป้าหมายเพราะพวกเขารู้วา่ครูสว่นใหญ่ไมไ่ด้ พกอาวธุ 

และเป็นกําลงัสว่นหนึง่ของรัฐบาล โดยไมส่นใจวา่เป็นข้าราชการพลเรือนประเภทไหน 

หากรัฐบาลไปจดัการกบัคนหนึง่คนใดของพวกเขา เขาจะไปจดัการครู เหมือน ตาตอ่ตา ฟันตอ่ฟัน 

อีกด้านหนึง่นัน้ กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบคิดวา่ครูเป็นสายลบัและให้ข้อมลูตอ่รัฐบาลเพราะครูใกล้ชิดกบัชมุชน 
60  

 

กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบมง่เป้าหมายไปท่ีครูมาเลย์มสุลมิท่ีทํางานในโรงเรียนรัฐบาลด้วยเช่นกนัโดยถือวา่เป็นแนวร่วม 

รวมทัง้ครูมสุลิมในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามท่ีถกูมองวา่ใกล้ชิดเกินไปกบัข้าราชการหรือผู้ ท่ีตอ่ต้านความพยายาม

ของกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบในการใช้ห้องเรียนเป็นท่ีอบรมหรือเกณฑ์เดก็นกัเรียน  

 

ความปลอดภัยสาํหรับครูจากภาครัฐ 

ในความพยายามท่ีจะเพิ่มความปลอดภยัให้ครูในโรงเรียนรัฐบาลในภาคใต้ รัฐบาลไทยพยายามใช้วิธีคุ้มครองครูด้วย 

ทหารติดอาวธุจากกองทพัและอาสาสมคัรทหารพราน  ดแูลพวกเขาระหวา่ง เดินทางไปและกลบัจากโรงเรียน 

 

ครูบางคนบอกกบั Human Rights Watch วา่ พวกเขาพอใจกบัการค้มครองในรูปแบบนีข้ณะท่ีคนอ่ืนไมพ่อใจ   

ครูคนหนึง่จากโรงเรียนในยะลากลา่ววา่ "จากมมุมองของครู เม่ือทหารเข้ามา เรารู้สกึอุน่ใจและปลอดภยั”61 

ตวัแทนของสมาคมครูกลา่ววา่ 

สิง่ท่ีดีท่ีสดุคือครูควรตดัสนิใจด้วยตวัเองวา่จะเดินทางไปกบักองกําลงัรักษาความปลอดภยัหรือไม ่อยา่งไรก็ตาม  

ครูหลายคนเลือกท่ีจะไปกบักองกําลงัรักษาความปลอดภยั เพราะประเมินวา่จะทําให้พวกเขาปลอดภยั อยา่งไรก็ตาม 

 

ในบางกรณีครูไมช่อบการคุ้มกนัเพราะครูบอกวา่ "เราไมใ่ช่เป้าหมาย 

กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบต้องการมุ่งงเป้าหมายไปท่ีตํารวจและทหาร ดงันัน้หากเราไปกบัพวกเขา แน่นอนวา่ 

พวกเขา (กลุม่ก่อความไมส่งบ) จะพยายามยิงเรา” บางคนอยากจะไปโดยลําพงัมากกวา่... 

ครูจํานวนมากเป็นคนท้องถ่ินและมีท่ีดินและครอบครัว ดงันัน้จงึร้ตวั และถกูเตือนหากตกเป็นเป้าหมาย62 

 

                                                           
60 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุเจริญ ชยัสทิธ์ิ เลขาธิการสมาพนัธ์ครูไทยแห่งชาติ ท่ีกรุงเทพ วนัท่ี 8 เมษายน 2553 

61 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุไหม ซ. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ี ให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย เดือน เมษายน 2553  

62 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุเจริญ ชยัสทิธ์ิ เลขาธิการสมาพนัธ์ครูไทยแห่งชาติ ท่ีกรุงเทพ วนัท่ี 8 เมษายน 2553 
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จินตหรา คณุครูคนหนึง่ อธิบายให้ Human Rights Watch 

ฟังถงึความกงัวลของเธอเก่ียวกบัการเดินทางในขบวนคุ้มกนั: 

 

ฉนัคิดวา่มนัดงึดดูความสนใจ ถ้ามีคนต้องการทําอนัตรายตอ่เรา 

พวกเขาจะเหน็ทหารจากระยะไกลและเหน็วา่เรากําลงัมา ฉนัไมต้่องการเดินทางกบัขบวนคุ้มกนั 

แตฉ่นัไมส่ามารถเลือกได้เน่ืองจากหน่วยคุ้มกนัจะรับผิดชอบตอ่สิง่ท่ีเกิดขึน้กบัเรา(ครู) 

ดงันัน้แม้วา่เราปฏิเสธ พวกเขาก็ยงัคงต้องมา.63 

 

กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ โจมตี จินตหราสองครัง้ 

แตก็่ไมไ่ด้ทําให้ได้รับบาดเจ็บในระหวา่งการเดินทางของเธอในขบวนคุ้มกนัระหว่างบ้านและโรงเรียน 

ในช่วงส่ีปีท่ีผา่นมาจินตหราและครูอีกเก้าคนจากโรงเรียนสองแหง่ได้เดินทางไปกลบั 

ระหวา่งบ้านและโรงเรียนในรถกระบะสองคนั พร้อมขบวนคุ้มกนัซึง่มี ทหาร 8 นายบนรถมอร์เตอรไซค์ 4 คนั 

เธอกลา่ววา่หลงัจากถกูซุม่โจมตีครัง้แรก พวกทหารพบแกลลอนนํา้มนัเบนซินท่ีพวกเขาคิดวา่ 

กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบเตรียมไว้เผาพวกครู”64  

 

แม้วา่จะมีเหตกุารณ์เหลา่นีจิ้นตหราบอก Human Rights Watch วา่ "ฉนัไมคิ่ดวา่ฉนั เป็นเป้าหมายเพียงคนเดียว 

เจ้าหน้าท่ีรัฐ รวมทัง้ครู สามารถเป็นเป้าหมายได้ ทกุคนตอนนีเ้ม่ือฉนัเดินทางไปโรงเรียน 

ฉนัต้องสวดภาวนาตลอดทาง จนกวา่จะถงึบริเวณโรงเรียน ... มนัยากท่ีจะบอกว่า ครูหรือทหาร ท่ีเป็นเป้าหมายหลกั 

ใคร ๆ บนท้องถนนล้วนอยูใ่นความเส่ียงด้วยกนัทัง้นัน้”65 

 

การโจมตีขบวนคุ้มกนัไมเ่พียงแตทํ่าลายความเช่ือมัน่ของครู แตมี่ผล กระทบความรู้สกึของเด็กและผู้ปกครอง 

วา่การไปและกลบัจากโรงเรียนไมป่ลอดภยั 

 

                                                           
63 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุจนิตหรา ป. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ี ให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 

64 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุจนิตหรา ป. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ี ให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553  

65 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุจนิตหรา ป. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ี ให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 
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ครูบางคนกลา่ววา่พวกเขาต้องการท่ีจะรับผิดชอบในการจดัการความปลอดภยัของตวัเอง 

เช่ือมัน่วา่ความสมัพนัธ์ของชมุชนเป็นรูปแบบหนึ่งของการป้องกนั 

ในขณะท่ีหากถกูมองวา่เก่ียวข้องกบักองกําลงัรักษาความปลอดภยัอาจะทําให้เป็นอนัตรายได้ ครูไหม 

เป็นไทยพทุธท่ีสอนมานานกวา่ 30 ปีในชมุชนมสุลมิทัง้หมดในยะลา เลา่เร่ืองการจดัการความปลอดภยัของเธอวา่ : 

 

ในพืน้ท่ีของเรามีการยิงบอ่ยมาก มียิงครู และอ่ืน ๆ 

แตฉ่นัก็อาศยัการประเมินด้วยตวัของฉนัเองและฉนัมีภารโรงท่ีเป็นคนท้องถ่ินในพืน้ท่ีฉนัถามเขาว่

าท่ีน่ีปลอดภยัหรือไม ่แล้วมีอยค่รัง้หนึง่ท่ีเขามาบอกวา่ฉนัควรจะย้ายออกไป66   

 

อินทิรา เป็นชาวพทุธผ้อธิบายเหตผุลวา่เธอเลือกท่ีจะไมเ่ดินทางไปกบัขบวนคุ้มกนัความปลอดภยัร่วมกบัครูอ่ืน ๆ 

ท่ีโรงเรียนของเธอ: "ฉนัเป็นคนพืน้เมืองท่ีน่ี ฉนัรู้สกึวา่มนัไมสํ่าคญั ไมว่า่มีหรือไมมี่ทหาร กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ 

จะไว้ชีวิตฉนั”67 

 

ผู้ ค้มกนัท่ีติดอาวธุอาจเป็นตวันําข้อความวา่ครูให้ความร่วมมือกบักองกําลงัรักษาความปลอดภยั ซึง่ทําให้ 

การยอมรับผู้คุ้มครองเป็นความเส่ียงโดยเฉพาะสําหรับครูมสุลมิ 

เพราะ.อาจเพิ่มโอกาสให้กลายเป็นเป้าหมายของกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบมากขึน้ 

 

ครูหลายคนบอกวา่ถ้าจะต้องมี ผู้คุ้มครองติดตาม พวกเขาต้องการทหารจากกองทพัท่ีได้รับการฝึกอบรม 

ไมใ่ช่พวกทหารพราน  ครูคนหนึ่งท่ีได้รับการคุ้มครองจากทหาร ทหารพราน  และกองกําลงัป้องกนัอาสาสมคัร   

กลา่วกบั Human Rights Watchวา่ต้องการการคุ้มกนัจากทหารมากกวา่ เพราะในมมุมองของเธอพวกเขา 

"มีประสทิธิภาพมากกวา่”68 

 

                                                           
66 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุไหม ซ. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ี ให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย เดือน เมษายน 2553 

67 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุอนิทิรา ท. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ี ให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 

68 Human Rights Watch สมัภาษณ์ครูท่ีโรงเรียนบ้านบาโง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 24 มีนาคม 2553 
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แม้วา่จะมีความคิดหลากหลายและมมุมองตา่ง ๆ ของครูและเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ของโรงเรียน ในเร่ืองผู้ ติดตามติดอาวธุ, 

แตไ่มเ่คยได้แสดงความเหน็เก่ียวกบัความเป็นความตาย  ในการจดัการความปลอดภยั 

และพวกเขาไมเ่คยได้รับอนญุาตให้บอกความต้องการของตนเองและความกงัวลตา่ง ๆ 

บางครัง้เจ้าหน้าท่ีปรึกษาเฉพาะกบัครูใหญ่เร่ืองท่ีเขากําลงัเตรียมการสําหรับครู 

โดยไมมี่การบอกกลา่วอะไรเลยไมว่า่จะเป็นทางการหรือไมเ่ป็นทางการ 

ครูบางคนไมส่ามารถยอมรับการจดัการรักษาความปลอดภยัได้เพราะเช่ือวา่อนัท่ีจริงแล้วสิง่นีทํ้าให้พวกเขามีความเส่ี

ยงมากขึน้ 

 

ผู้วา่ราชการจงัหวดัยะลา กฤษดา บญุราช 

ได้ริเร่ิมเปล่ียนแปลงกระบวนการคุ้มกนัเพ่ือป้องกนัครูระหวา่งทางไปท่ีทํางาน นบัแตเ่ดือน มีนาคม 2553  มี โรงเรียน 

330 แหง่ ในจงัหวดัยะลา  และ มี 225 แหง่ ท่ีมีการจดักําลงัรักษาความปลอดภยัให้ครูผู้สอน 

ขณะพวกเขาเดินทางไปและกลบัจากโรงเรียน 69 อยา่งไรก็ตาม 

แทนท่ีจะจดัให้มีผู้ ติดตามรักษาความปลอดภยัในการเดินทางของครู, กองกําลงัรักษาความปลอดภยั 

กลบัไปประจําอยูท่ี่จดุตา่ง ๆ บนถนน 

ในช่วงเช้าและบา่ยเม่ือครูเดินทางและมีการตรวจสอบอปุกรณ์ระเบิดและท่ีกําบงัสําหรับดกัโจมตี ผู้วา่ราชการบอกกบั 

Human Rights Watch วา่เป็นผลให้: "สถานการณ์ในจงัหวดัยะลาดีขึน้”70 

เทคนิคนีมี้ประโยชน์เพราะไมมี่การระบตุวัครู ทําให้พวกเขาถกูกนัออกไปจากการปะทะ 

และยงัเพิ่มความปลอดภยัให้กบัประชาชนพลเรือนทัว่ไปรวมทัง้ผู้ เดินทางบนถนนด้วย 

 

นอกจากการจดัเตรียมผู้คุ้มกนัให้แล้ว รัฐบาลยงัได้ออกมาตรการอ่ืน ๆหลายอย่าง เพ่ือเพิ่มความปลอดภยัของครู 

ครูไหม เข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภยัท่ีคา่ยทหารในหาดใหญ่รวมถงึวิธีการตอบโต้ ในกรณีมีคนยิงเธอ 71 

อดีตครูนราธิวาส – ปฎิภาณ บอกกบั  Human Rights Watch วา่ในการตอบโต้ภยัคกุคามชีวิต 

เขาเร่ิมสวมเสือ้กนักระสนุระหว่างการเดินทางไปกลบัจากโรงเรียน ซึง่ได้รับจากสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

                                                           
69 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุกฤษฎา บญุราช ผู้ว่าราชการจงัหวดัยะลา จงัหวดัยะลา วนัท่ี 29 มีนาคม 2553  

70 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุกฤษฎา บญุราช ผู้ว่าราชการจงัหวดัยะลา จงัหวดัยะลา วนัท่ี 29 มีนาคม 2553  

71 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุไหม ซ. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ี ให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 
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โดยผา่นมลูนิธิของสมเดจ็พระราชินี มาตรการเหลา่นีมี้ประโยชน์หลายด้าน 

เช่นครูปฏิภาณได้รับปืนสัน้หนึง่กระบอกนอกเหนือจากเสือ้กนักระสนุและ นริูฮมั 

กลา่ววา่เพราะเขาเป็นครูเขาจงึได้รับกระสนุฟรี สําหรับปืนพกของเขา 72  

 

ความเสียหายที่เกดิขึน้กับการศกึษา 

นอกเหนือจากความกลวัโดยทัว่ไปและการสญูเสียท่ีน่าเศร้าในชีวิตมนษุย์ 

การโจมตีครูก่อให้เกิดความเสียหายตอ่การศกึษาของเดก็และเยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ในหลายๆด้าน 

 

ประการแรก  การโจมตีครูทําให้ นกัเรียนรู้สกึวิตกจริต คณุครูจินตนาเลา่ให้ Human Rights Watch:  

 ฟังวา่ "เม่ือนกัเรียนได้ยินข่าวฉนัถกูซุม่ทําร้าย พวกเดก็ร้องไห้และหวัน่วิตกมาก มีนกัเรียนและชาวบ้านท่ีหว่งใย 

มารวมตวักนัหน้าโรงเรียนเม่ือได้ยินข่าวนี ้ ไมมี่เจ้าหน้าท่ีจากสํานกังานอําเภอ หรือเจ้าหน้าท่ีจากสํานกังานจงัหวดั 

สนใจเลยวา่ฉนัจะเป็นอยา่งไร”73 

 

ครูนริุฮมั ผู้รอดชีวิตจากการโจมตีกลา่ววา่ 

นกัเรียนของผมได้รับผลกระทบเม่ือพวกเขารู้วา่ผมถกูยิง 

ตอนแรกทางโรงเรียนและผู้ปกครองพยายามท่ีจะปิดข่าวเร่ืองนี ้ 

แตมี่นกัเรียนบางคนท่ีได้ยินเสียงปืนจงึทราบเร่ืองนี ้นกัรียนตา่งก็ร้องไห้นํา้ตานอง ถามวา่ “ใครยิงครู” 

มีหลายคนมาเย่ียมผมท่ีโรงพยาบาล และร้องไห้เม่ือพวกเขาเหน็ผมถกูยิงท่ีปาก 74 

 

ประการท่ีสอง ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานของครู  ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
อนัเป็นผลมาจากความกลวัและความวติกกงัวลในการทาํงาน คณุครูคนหนึง่กลา่ววา่"ครูไม่มีขวญักาํลงัใจในการสอน 

พวกเขากาํลงัตกใจและกลวั” 75 

 

                                                           
72 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุนรีุฮิม ส. ครูโรงเรียนรัฐบาล สถานท่ีตัง้ และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 

73 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุจนิตหรา ป. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ี ให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 

74 Human Rights Watch คณุนรีุฮิม ส. ครูโรงเรียนรัฐบาล สถานท่ีตัง้ และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 

75 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุปฎิภาน ก. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย เดือน เมษายน 2553 
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สืบเน่ืองมาจากความกลวันี ้มีครูนบัร้อยคน ได้ทําเร่ืองขอย้ายออกจากจงัหวดัภาคใต้ และการโจมตีครัง้ใหมท่ี่เกิดขึน้  

ก็มีผลทําให้มีครูขอย้ายมากขึน้เร่ือย ๆ76 โรงเรียนแหง่หนึง่ท่ี Human Rights Watch ได้เข้าไปเย่ียม   

อาคารเรียนถกูโจมตีและครูถกูซุ่มโจมตีจากกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบ อยา่งน้อยครู 4 คนจาก 14  

คนกําลงัพิจารณาขอโอนย้าย ไปยงัโรงเรียนอ่ืน.77  สําหรับโรงเรียนชนบทท่ีครูเคยถกูคกุคามในอดีต 

นบัเป็นการยากท่ีจะหาครูท่ีมีคณุสมบติัมาทดแทนได้ 

 

ครูใหญ่ทา่นหนึ่งบอกกบัเราวา่ : “ใช่ พวกเรากลวั พวกเรารู้สกึไมป่ลอดภยัแตถ้่าเราละทิง้งานของเรา 

บางชัน้เรียนจะต้องปิดลง เพราะยากท่ีจะหาครูมาทดแทน”78  

 

เม่ือคณุครูไหม ตดัสนิใจท่ีจะย้ายออกจากยะลา เธอไมมี่ปัญหาเร่ืองการย้ายโอนไปยงัอีกแหง่หนึง่ 

เพราะเธอมีเส้นสายสว่นตวั  แต่เธอเตือนวา่มนัไมไ่ด้ง่ายสําหรับคนอ่ืน ๆ 

เสมอไป:"สําหรับครูท่ีต้องการย้ายออกจากพืน้ท่ีเหลา่นี ้ แตไ่มมี่ตําแหน่งให้พวกเขา  ดงันัน้ เม่ือย้ายออกไป  

จงึลอยเคว้ง รอตําแหน่งท่ีจะลง 

แตก็่จะเสียสวสัดิการแล้วก็ต้องเป็นหนี ้ ดงันัน้ฉนัจงึคาดวา่ 70-80 เปอร์เซน็ต์ของผู้ ท่ีย้ายออก 

ในท่ีสดุก็ต้องย้ายกลบัมาพวกเขารู้สกึเหมือนติดกบัดกั”79 เม่ือ (ครู)ไหมหนีไปจากหมูบ้่าน ครูอีก 6 

คนจากโรงเรียนของเธอก็ลาออกด้วยเช่นกนั80 

 

กระทรวงศกึษาธิการได้รับรู้วา่จงัหวดัภาคใต้เผชิญปัญหาขาดแคลนครู 

ซึง่ทางกระทรวงก็กําลงัพยายามแก้ไขโดยการเพิ่มคา่เส่ียงภยัสําหรับครูในจงัหวดัเหลา่นีเ้ป็น 2500 บาท (US $ 80) 

ตอ่เดือน และให้เงินประกนัชีวิตจํานวน  500,000 บาท (US $ 16,000) 

และให้สญัญาจ้างงานถาวรเพิ่มเติมสําหรับผู้ ท่ีทํางานเป็นครูชัว่คราวในปัจจบุนั.81 

                                                           
76 "ครู 100 ท่าน ขอโอนย้าย " หนงัสือพิมพ์Bangkok Post, วนัท่ี 16 มถินุายน 2552 

77 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุเกษริน ว. และคณุจติรหา ป. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ี ให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 

78 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุดวงพร วิสนิชยั ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตรัง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 24 มีนาคม 2553  

79 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุไหม ซ. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ี ให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย เดือน เมษายน 2553 

80 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุไหม ซ. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ี ให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย เดือน เมษายน 2553 

81 สํานกัความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงศกึษาธิการ "เน้นในการปรับปรุงคณุภาพทางการศกึษาในปี 2552" เดือน กรกฎาคม 2552 



 

59                                    Human Rights Watch | September 2010 

สดุท้าย การโจมตีครูนี ้ยงัทําให้เกิดการสญูเสียวนัเรียน 

โรงเรียนต้องปิดบอ่ยครัง้เพ่ือเหตผุลด้านความปลอดภยัหลงัการโจมตีครู ไมเ่ฉพาะโรงเรียนท่ีถกูโจมตีโดยตรงเทา่นัน้ 

แตย่งัโรงเรียนในพืน้ท่ีรอบ ๆ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกนัตวัอยา่งเช่นเม่ือครู วิลาส คงคาม อาย ุ54 

ปีเป็นครูท่ีโรงเรียนมะนงักายี และภรรยา เพชรพร้อม คงคาม อาย ุ53 ปีเป็นครูท่ีโรงเรียนทุง่ตอแดง ถกูยิงด้วยปืนยาว 

M16 โดยมือปืนบนรถจกัรยานยนต์ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2553  สภาครูนราธิวาสได้สัง่ให้ปิดโรงเรียนจํานวน 326 

แหง่ใน 13 อําเภอของจงัหวดัเป็นเวลาสามวนั82 เม่ือสทิธิชยั ชนาพิบาล ผู้ อํานวยการ โรงเรียนโกรงพินาง 

ในยะลาถกูยิงและได้รับบาดเจ็บเม่ือวนัท่ี 5 สงิหาคม 2551, โรงเรียน 10 แหง่ในพืน้ท่ีถกูปิดชัว่คราว83 

โรงเรียนรัฐบาลทัง้หมด 55 แหง่ในอําเภอราแมนถกูปิดชัว่คราว เม่ือครูวีระ เมืองจนั อาย ุ54 ปี 

ครูใหญ่โรงเรียนบ้านมะแฮ ถกูยิงเสียชีวิต เม่ือวนัท่ี  2 กรกฎาคม 255184 เม่ือ นนท์ 

ชยัสวุรรณผู้ อํานวยการโรงเรียนในบางเก่าอําเภอสายบรีุจงัหวดัปัตตานีถกูยิง โรงเรียน  944 แหง่ 

ทัว่ทัง้สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ได้ปิดหนึง่อาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายน ปี2548 

 

ภัยคุกคามอ่ืน ๆ ที่เกดิขึน้กับครู 

นอกเหนือจากการโจมตีทางกายภาพโดยพวกกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบ , ครูบางคนถกูขู่ฆา่ 

หรือได้รับการคกุคามในรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น แผน่พบั, จดหมาย, โทรศพัท์, และผา่นทางอินเทอร์เน็ต 

กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ ได้สง่จดหมายขู่โดยตรงไปยงัตวับคุคลหรือในแผน่พบั ติดปะไว้บนอาคารหรือทิง้ไว้รอบ ๆ 

หมูบ้่าน  กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ 

ขู่ครูท่ีโรงเรียนปากาลือเสาะเป็นประจํา:ผู้ อํานวยการโรงเรียนก็พบจดหมายขู่ฆา่วางไว้บนโต๊ะทํางาน 

และครูพบใบปลิวข่มขู่พวกเขาในบริเวณโรงเรียนและสถานท่ีใกล้เคียง85 

 

                                                           
82 Human Rights Watch สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ คณุบญุสม ทองศรีไพร ประธานสมาพนัธ์ครูจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2010 

83 "ประเทศไทย : 10 โรงเรียนในจงัหวดัยะลาปิดหลงัจากครูใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากการถกูยิงขณะขบัรถ" ข่าวจาก Thai New Service วนัท่ี 7 สงิหาคม 

2551 

84 "โรงเรียนหลายแห่งปิดท่ามกลางสถานการณ์ท่ีตงึเครียดในภาคใต้ของประเทศไทย" ข่าวจาก Xinhua News Agency, วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2551 

85 Human Rights Watch สมัภาษณ์แหลง่ข่าวราชการลบัทางทหาร วนัท่ี 27 มีนาคม 2553 
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ในต้นเดือนกนัยายน ปี  2553  มีใบปลวิ ท่ีพบในหมูบ้่านในนาราธิวาส ซึง่มีข้อความวา่ “ต้องการ ให้ครูชาวพทุธตาย  

20 คน”86  

 

ในต้นเดือนกมุภาพนัธ์ ปี 2552 มีการพน่สีสเปรย์โดยบคุคลไมท่ราบฝ่าย ท่ีกําแพงของโรงเรียน 

บ้านศาลาใหมใ่นอําเภอตากใบ นราธิวาส เตือนไมใ่ห้ครูไทยพทุธไปทํางานท่ีโรงเรียนอีก 

หรือเตือนวา่ชีวิตของพวกเขาอยูใ่นอนัตราย87  

 

ท่ีปอเนาะ ตาเซะอําเภอเมืองยะลา กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ ได้ทิง้แผน่พบั (ดรููปท่ี 2) คกุคามครูใหญ่ ไมใ่ห้รักษา 

"ความสมัพนัธ์ท่ีดี" กบัรัฐบาลหลงัจากทหารพราน ยิงสองนกัศกึษาและทําการโจมตีในโรงเรียน  เม่ือวนัท่ี  9 มีนาคม 

2550  (ดสูว่นท่ี  รัฐบาลเข้าโจมตีปอเนาะด้านลา่ง) ครูใหญ่อธิบายถงึสิง่ท่ีเกิดขึน้กบัเขาหลงัจากมีการโจมตี : 

 

ครัง้แรก เร่ิมต้นด้วยความพยายามของกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบท่ีใช้เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

เพ่ือเร่ิมต้นการจลาจล และ พวกเขาต้องการให้ผม และทกุๆ คนท่ีนี ร่วมมือด้วย 

แตผ่มตอบกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบ วา่ โรงเรียนของเราประสบความเดือดร้อนอยู่แล้ว  ดงันัน้ 

มนัจะย่ิงแยล่งไปอีกถ้าเราเข้าไปพวัพนัด้วย  โปรดอยา่นําพวกเราไปยุง่เก่ียวด้วยอีกเลย  

กลุม่ผู้ ก่อการ้าย จงึเร่ิม [แจก] แผน่พบั  ประณามวา่ โรงเรียนของเราร่วมือกบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

แม้จะไมมี่การคกุคามทางกายภาพ  แตแ่ผน่พบัเหลา่นี ้ก็คกุคามพวกเรา มากพอแล้ว   

 

เพ่ือควบคมุการคกุคามนี ้ ผมได้ขอร้องนกัเรียนบางคนท่ีรู้จกักบักลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบ  ให้บอกพวกเขาวา่ 

โรงเรียนของเราไมต้่องการเข้าไปยุง่เก่ียว ไมวา่จะเป็นภาครัฐหรือกบักลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ  ดงันัน้ 

โปรดอยา่มายุง่กบัเรา มนัเป็นการยากมากสําหรับการอยูใ่นตําแหน่งของผมซึง่อยูต่รงกลาง 

เพราะในอีกแง่หนึง่ คณุมีส่ือของรัฐและส่ือของกระแส  

ท่ีจะให้ภาพของทกุคนในภาคใต้ของไทยเป็นกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบได้ทกุคน  และข้าราชการหลายๆ 

                                                           
86 "ครูเสียชีวิตในเหตกุารณ์ไมส่งบในภาคใต้ของไทย" ข่าวจากAssociated Press, วนัท่ี 8 กนัยายน 2553 

87 คณูสรุศกัดิ์ กล้าหาญ "ฝ่ายรัฐบาลภาคใต้จะไมใ่ช้ผู้สมานฉทัน์ในแถบภมูภิาคมาเป็นสื่อสร้างสนัติภาพ" หนงัสือพิมพ์ Bangkok Post, วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 

2552 
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คนก็มองทกุคนด้วยความสงสยั  และแล้ว การซุบซิบ 

ในร้านนํา้ชาท่ีวา่ทกุคนท่ีมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัฝ่ายรัฐบาล  ก็จะทําให้ถกูกลา่วหาวา่เป็นขีข้้ารัฐบาล  

ดงันัน้หากคณุพยายามเป็นกลางคณุจะเป็นเป้าหมายของทัง้สองฝ่าย88 

 

ครูไหม ได้หนีออกจากจงัหวดัยะลา  

หลงัจากท่ีเธอทราบวา่เธอคือเป้าหมายของการลอบสงัหารโดยกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ  เธอได้เลา่ให้  Human Rights 

Watch ฟังวา่  

 

 หลงัจากท่ีเธอหนีออกมาแล้วเธอก็ยงัได้รับการโทรเข้าเคร่ืองมือถือของเธอ  “ตอนแรกท่ีฉนัได้รับโทรศพัท์ 

เขา โทรมาจากเคร่ืองโทรศพัท์สาธารณะของหมูบ้่าน  และตอ่จากนัน้ก็โทรมาจากโทรศพัท์มือถือ  บางครัง้ 

ฉนัรับโทรศพัท์  แตไ่มมี่ใครพดู  และบางครัง้ [จะมีเสียงถามวา่ ]  “น่ีใช่อดีตครูของโรงเรียนนี ้หรือไม ่

“   แล้วก็มีคนถามวา่ “ทําไมคณุถงึย้าย ?” พวกเขายงัทําให้ฉนัเป็นกงัวลอยู่   เม่ือฉนัถาม 

"คณุเป็นใคร?"พวกเขาจะไมต่อบ89   

 

ปฏิภาน  ทํางานเป็นครูในจงัหวดันราธิวาสเป็นเวลา 38 ปีจนกระทัง่ ปี 2551 เลา่ให้  Human Rights 

Watch:  ฟังวา่ ช่ือของฉนัปรากฎบน website  พร้อมคา่หวั เป็น website ของกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ  

สว่นใหญ่เป็น [รายช่ือ] ของชาวไทยพทุธ[คา่หวั] เป็นเงิน 800,000 บาท [US$ 25,000] 

ผมไมเ่คยมีข้อโต้แย้ง หรือปัญหากบักลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ  แต่ผมเป็นผู้ นําให้สมาคมครู  ดงันัน้ 

ผมคิดวา่เป็นเหตผุลหนึง่ ท่ีผมถกูกําหนดให้เป็นเป้าหมาย  เหตผุลท่ีเขาใสข้่อความนีใ้นเวบ็ไซต์  ก็เพ่ือ 

สร้างความกลวัในจิตใจของครู90  

 

                                                           
88 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุฮามา ฟลูา่ ครูใหญ่ สถาบนับ้านตาเซะ อําเภอเมือง จงัหวดัยะลา วนัท่ี 28 มีนาคม 2010 

89 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุไหม ซ. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ี ให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย เดือน เมษายน 2553 

90 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุปฎิภาน ค. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ี ให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย เดือน เมษายน 2553 
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รูปท่ี 2  แผน่พบัใบปลิว ท่ี ปอเนาะ ทาเซะ โจมตีการจู่โจมของรัฐบาล และเตือนครูใหญ่ของโรงเรียน (ตน้ฉบบัเป็นภาษาไทย)
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4. การยดึครองสถานที่ของโรงเรียนโดยกองกาํลังรักษาความปลอดภัย 

 

กองกําลงัรักษาความปลอดภยัไทย  ทัง้กองทพัและ หน่วยลาดตะเวน  

ทําให้ความปลอดภยัของเดก็และการศกึษาอยูใ่นความเส่ียงด้วยการเข้าไปตัง้ฐานท่ีมัน่ภายในอาคารเรียนหรือในบริเ

วณโรงเรียน การปฏิบติันีค้วรจะแตกตา่งจากครัง้ท่ีกองกําลงัรักษาความปลอดภยัไปเฝ้าระวงั 

อยูภ่ายนอกของโรงเรียนในช่วงเวลาสัน้ ๆ เพ่ือค้มครองความปลอดภยัได้ทนัทีในกรณีท่ีโรงเรียนถกูคกุคาม  

แตแ่ทนท่ีจะเป็นเช่นนัน้ทหารเหลา่นีก้ลบัตัง้ท่ีมัน่ประจําอยูท่ี่โรงเรียนเป็นเวลาหลายเดือนและหลายปี  

ด้วยความต้องการท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ของกองกําลงัรักษาความปลอดภยัเพ่ือช่วยเหลือทหาร 

ในขณะเดียวกนัก็ด้รับประโยชน์จากสว่นกลางในสว่นการใช้ท่ีดินของรัฐ มีโครงสร้างท่ีถาวรมีไฟฟ้าและนํา้ฟรี 

ดีกวา่ท่ีจะไปตัง้ฐานในพืน้ท่ีท่ีอาจเป็นศตัรู 

เม่ือกองกําลงัรักษาความปลอดภยัเข้ามาตัง้มัน่ขึน้ภายในโรงเรียนหรือในบริเวณโรงเรียน  

นกัเรียนท่ีโรงเรียนถกูบงัคบัให้เรียนไป พร้อม ๆ กบัมีคนติดอาวธุอยูร่อบ ๆ  

 

แม้วา่กองกําลงัรักษาความปลอดภยัจะมุง่ประหยดัคา่ใช้จ่ายโดยการจดัตัง้ฐานในบริเวณโรงเรียนรัฐบาล 

ฐานติดอาวธุดงักลา่วก็มีต้นทนุซอ่นเร้นท่ีสําคญั คือ 

การเสียสละของเดก็ในการได้รับการศกึษาในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัโดยไมต้่องหวาดกลวั 

 

Human Rights Watch สง่หนงัสือไปถงึกระทรวงศกึษาธิการและผู้วา่ราชการจงัหวดัของทัง้สองจงัหวดั 

คือปัตตานีและนราธิวาสเพ่ือขอข้อมลูจํานวนโรงเรียนท่ีมีกองกําลงัรักษาความปลอดภยัรัฐบาลอยูใ่นโรงเรียน  

แตไ่มไ่ด้รับคําตอบ ในการให้สมัภาษณ์กบั Human Rights Watch , 

ผู้วา่ราชการจงัหวดัยะลากลา่ววา่ไมท่ราบวา่มีโรงเรียนดงักลา่วในจงัหวดัก่ีแหง่ 

 

ตอ่มา NGO องค์กรหนึง่ไปสํารวจท่ีบ้าน ทาลอวี อําเภอยะหา จงัหวดัยะลา และบอกกบั Human Rights Watch 

วา่มีหน่วยลาดตะเวนอยูใ่นโรงเรียนของหมูบ้่านประมาณสองปีแล้ว91  

                                                           
91 อีเมล์ จาก องค์กรอสิระ เพ่ือสทิธิเดก็ Human Rights Watch, วนัท่ี 30 เมษายน 2553 
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ตามท่ีระบใุนบทท่ี 2 รัฐบาลไทยมีหน้าท่ีตามรัฐธรรมนญูไทย 

กฎหมายไทยและกฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ 

โดยต้องให้เดก็ทกุคนมีอิสระและได้รับการศกึษาระดบัประถมโดยไมต้่องเสียคา่ใช้จ่าย 

และต้องดําเนินการให้มีการศกึษาระดบัมธัยม ซึง่เดก็สามารถเข้าถงึได้โดยถ้วนหน้า  

ดงันัน้เม่ือการมีอยูข่องกองกําลงัรักษาความปลอดภยัภายในโรงเรียน 

ทําให้คณุภาพการศกึษาและการเข้าถงึของเดก็ลดลง รัฐบาลจงึกําลงัละเมิดสทิธิของนกัเรียนในการได้รับการศกึษา 

 

กรณีศกึษา: โรงเรียนบ้านคลองช้าง อาํเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 

เม่ือ Human Rights Watch เข้าไปสํารวจ โรงเรียนประถมศกึษาหมูบ้่านบ้านคลองช้าง ซึง่เป็นโรงเรียนของรัฐ 

นกัเรียนทกุคนเป็นมสุลิม หน่วยลาดตะเวนได้เข้าไปตัง้ฐานในบริเวณโรงเรียนประมาณสองปีแล้วโดย 

ใช้เนือ้ท่ีประมาณคร่ึงหนึง่ของสนามกีฬาหลงัโรงเรียน 

 

คนท้องถ่ินเลา่ให้ Human Rights Watch ฟังวา่ก่อนหน้านี ้ฐานท่ีมัน่ของหน่วยลาดตะเวนอยูน่อกหมูบ้่าน 

แตย้่ายเข้าสูบ่ริเวณโรงเรียน  หลงัจากกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ สงัหารผู้ใหญ่บ้านผู้ เคยตอ่ต้าน 

การท่ีหน่วยลาดตะเวนมาสร้างฐานท่ีมัน่ในหมูบ้่าน92   

 

ในบริเวณโรงเรียน ทหารติดอาวธุโดยมีปืนพกหรือปืนยาว พร้อมกระสนุ93 เม่ือ Human Rights Watch  ถาม บาซน 

บินซากี, เดก็ชายอาย ุ12 ปี, วา่พวกทหารพกอาวธุหรือไม ่เขาตอบทนัทีวา่ทหารพกปืน M-16 พร้อมกระสนุ 

                                                           
92 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คุณมาเรียนี ม. อาชีพครู อาศยัอยูใ่นบา้นคลองชา้ง อาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 

2553. 

93 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คุณมาเรียนี ม. อาชีพครู อาศยัอยูใ่นบา้นคลองชา้ง อาํเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 

2553 
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“ฉนัไปจบัปืนดไูด้ แตไ่มไ่ด้รับอนญุาตให้ถืออาวธุ”94 คนท้องท่ียงักลา่ววา่ "เม่ือเดก็เลน่กบัทหารหรือนัง่บนตกัทหาร 

พวกเขาก็ยงัพกอาวธุอยู”่95 

 

ผู้ปกครอง นกัเรียนปัจจบุนัและศิษย์เก่าให้สมัภาษณ์กบั Human Rights Watch โดยกลา่วถงึความวิตกกงัวล 

เก่ียวกบัปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยลาดตะเวน และนกัเรียน 

 

นกัเรียนแสดงความกลวัท่ีจะใกล้ชิดกบักองกําลงัรักษาความปลอดภยั 

ซึง่ทําให้ความเส่ียงตอ่การโจมตีในโรงเรียนเพิ่มมากขึน้ และทําให้เดก็ได้รับบาดเจ็บ  เด็กหญิงอาย ุ9 ปีท่ีโรงเรียนบอก 

Human Rights Watch วา่ 

“หนกูลวั ...สิง่ท่ีทําให้หนกูลวัคือหนจูะคิดวา่โรงเรียนอาจจะถกูโจมตีเพราะทหารอยูท่ี่โรงเรียน 

แตน่กัเรียนและครูอาจจะเป็นคนท่ีได้รับบาดเจ็บ . เดก็นกัเรียนและครูอาจตกอยูต่รงกลาง”96 

 

ทัง้ผู้ปกครองและนกัเรียนตา่งก็กงัวลท่ีคณุภาพของการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ลดลงตัง้แต่หน่วยลาดตะเวน 

มาตัง้ฐานท่ีมัน่ในโรงเรียน  พวกเขาบอกวา่ครูมีความกงัวลด้านความปลอดภยัมากขึน้ 97 "ครูไมมี่สมาธิในการสอน" 

แมข่องเดก็อาย ุ7 ปี เป็นผู้บอกเรา98 "ลกูสาวของฉนัเคยบน่วา่ ครูไมมี่สมาธิในการทํางานของพวกเขา" 

ผู้ปกครองอีกคนหนึง่พดู99  

 

นกัเรียนและผู้ปกครองยงัพดูถงึความกลวัของพวกเขาท่ีกองกําลงัรักษาความปลอดภยั 

อาจจะลว่งละเมิดทางเพศตอ่นกัเรียนสาว เดก็หญิงอ่ืน ๆ และผู้หญิงในหมูบ้่าน บาเซาะ, เดก็หญิงอาย ุ12 ปี บอก 

                                                           
94Human Rights Watch สมัภาษณ์ ด.ช.บาซอ บ. อาย ุ12 ขวบ อาศยัอยู่ในบ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 30 มีนาคม 2553 

95 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุมาเรียนี ม. อาชีพครู อาศยัอยู่ในบ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553. 

96 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ด.ช.สทิธิ ส. อาย ุ9 ขวบ นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษาบ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 

2553 

97 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุบคุอรี ส. ผู้ปกครอง วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 คณุชาฟีเราะห์ ป. ผู้ปกครอง และคณุไดแอน ร. ผู้ปกครอง 
จากบ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 30 มีนาคม 2553 

98 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุไดแอน ร. ผู้ปกครอง จากบ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 30 มีนาคม 2553 

99 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุบคุอรี ส. ผู้ปกครองของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษาท่ีบ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 
มีนาคม 2553 
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Human Rights Watch วา่ทหารมกัจะถามวา่เธอมีพ่ีสาวหรือเปลา่100 ฮารินา เดก็หญิงวยั 10 ปี 

ท่ีไปโรงเรียนทกุวนับอก Human Rights Watch ทําไมเธอจงึไมพ่ดูคยุกบัทหาร : 

 

ฉนักลวัทหารเพราะพวกเขาจะมือไวมาก ๆ พวกเขาชอบอุม้เดก็และมนักโ็อเคสาํหรับเดก็ชาย แต่สาํหรับเดก็ผูห้ญิง 

เราจะไม่ยอมใหผ้ช้ายมาสมัผสัร่างกายของเรา  และฉนัไม่พอใจเม่ือทหารถามวา่ฉนัมีพี่สาวหรือไม่ และขอเบอร์โทรศพัท์101 

 

ฮารินา ยงักลา่ววา่เพราะความกลวัของเธอ ในปีท่ีผา่นมาเธอจงึต้องการย้ายไปเรียนโรงเรียนอ่ืน 

แตก็่ทําเช่นนัน้ไมไ่ด้เพราะแมข่องเธออยากให้ไปโรงเรียนใกล้บ้าน102 

 

แมค่นหนึง่ท่ีย้ายลกูสาวออกจากโรงเรียนกลา่ววา่ 

"มนัอนัตรายตอ่เดก็หญิงมากกว่าเดก็ชายเพราะเดก็สมยันีโ้ตเร็วมาก ฉนักลวัวา่เดก็หญิงจะตัง้ครรภ์กบัทหาร”103 

พอ่คนหนึง่ของนกัเรียนอาย ุ9 ปีท่ีโรงเรียนกลา่ววา่: "ถ้าลกูสาวของฉนัเดก็กวา่นีม้าก ๆ มนัคงไม่เลวร้ายมากนกั 

แตว่า่ตอนนีฉ้นัเป็นหว่ง ฉนัไม่สบายใจเลยท่ี ลกูสาวของฉนัล้อมรอบด้วยผู้ชายโดยเฉพาะคนติดอาวธุ  เพราะฉะนัน้ 

ฉนัจงึเข้มงวดกบัลกูสาวของฉนั เขาจะต้องอยูใ่ห้ไกล[จากทหาร]”104 

 

มีชาวบ้านจํานวนมากบน่วา่หน่วยลาดตะเวนสบูและด่ืมใบกระท่อม (เคร่ืองด่ืมสมนุไพรยาเสพติด) 

และกงัวลวา่อาจทําให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีไมดี่กบันกัเรียนและเดก็ ๆ อาจจะถกูลอ่ลวงให้ลองยา105 

                                                           
100 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ด.ช.บาซอ บ. อาย ุ12 ขวบ อาศยัอยู่ในบ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 30 มีนาคม 2553 

101 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ด.ญ.ฮาไซนา ส. อาย ุ10 ขวบ อาศยัอยู่ในบ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 30 มีนาคม 2553  
102 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ด.ญ.ฮาไซนา ส. อาย ุ10 ขวบ อาศยัอยู่ในบ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 30 มีนาคม 2553  
103 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุ ชาฟีเราะห์ ป. ผู้ปกครอง บ้านคลองช้าง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 30 มีนาคม 2553 

104 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุบคุอรี ส. ผู้ปกครองของนกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษาท่ีบ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 
มีนาคม 2553. 

105 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุมาเรียนี ม. อาชีพครู อยูใ่นบ้านคลองช้าง และมี คณุลาตีฟ ซ. 
คนในพืน้ท่ีท่ีอาศยัอยู่ใกล้โรงเรียนประถมศกึษาบ้านคลองช้าง และ คณุชาฟีเราะห์ ป. ผู้ปกครอง บ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 

2553 
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คนท้องท่ีคนหนึ่งบอกวา่ เดก็ชัน้ ป.6 

ท่ีโรงเรียนได้พยายามทดลองกระทอ่มหลงัจากเลน่ฟตุบอลตอนเยน็กบัหน่วยลาดตะเวน106  

 

ครูท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่านกลา่ววา่ตัง้แตก่องกําลงัหน่วยลาดตะเวนย้ายเข้ามาการละเลน่ของเดก็ ๆ 

ก็เปล่ียนไปเป็นเลน่แบบทหารมากขึน้เร่ือย ๆ เช่น เก่ียวกบัปืน BB (ปืนลมชนิดหนึง่) เธอบรรยายวา่ 

"มนัเหมือนจริงจนน่ากลวั" เม่ือเด็กยดึปืน BB ของเดก็คนอ่ืน ๆท่ี พา่ยแพ้ในเกมมาเป็น"ของ ตนอยา่งถกูต้อง" 

ในลกัษณะเดียวกบั ท่ีพวกกบฏ ยดึปืนจากทหารท่ีพวกเขาสงัหารชีวิต 

เธอกลา่วตอ่วา่พวกหน่วยลาดตะเวนยงัคงติดอาวธุในขณะท่ีเลน่เกมฟตุบอลกบัพวกเดก็ผู้ชายตอนเยน็   

ดงันัน้พวกเดก็ผู้ชายก็จะเลียนแบบพฤติกรรมของกองร้อยโดยถือปืน BB ของพวกเขาในขณะท่ีเลน่ฟตุบอล107 

 

ผู้ปกครองจํานวนมากย้ายเดก็ออกจากโรงเรียนหลงัจากท่ีหน่วยลาดตะเวนมาตัง้ฐาน 

มีคนในแผนกทะเบียนเลา่ให้ฟังว่า นกัเรียนประมาณ 80 คน ลาออกจากโรงเรียน 

หลงัจากท่ีหน่วยลาดตระเวนมาตัง้ฐาน และขณะนีเ้หลือนกัเรียนเพียง 90 คน108  ครูใหญ่ท่ีโรงเรียน 

อ้างวา่จํานวนนกัเรียนท่ีน้อยไมไ่ด้เน่ืองมาจากนกัเรียนลาออก แตเ่น่ืองจากมีครัวเรือนในพืน้ท่ีไมม่ากนกั109 

แมค่นหนึง่ท่ีย้ายลกูชายอาย ุ7 ปี และลกูสาวอาย ุ11 ปีจากโรงเรียนเม่ือทหารเข้ามาตัง้ฐานบอกวา่ 

 

ฉนัไมมี่ปัญหาอะไรกบัทหาร เม่ือเขาอยูน่อกโรงเรียนก็โอเค แตเ่ม่ือเขาย้ายเข้าไปในโรงเรียน 

ฉนักลวัจะมีการโจมตีในโรงเรียน จงึเป็นเหตผุลท่ีฉนัเอาเดก็ของฉนัออก  เดก็ ๆ มกัจะเลน่กบัทหารในท่ีตัง้ 

ดงันัน้หากมีการโจมตีในพืน้ท่ี เด็ก ๆ จะถกูลกูหลงด้วย ไมมี่การแบง่แยกระหวา่งโรงเรียนและฐานของทหาร  

และนอกเหนือจาก[ความเป็นไปได้] ในการถกูโจมตี, พวกทหารสบูและด่ืมกระทอ่ม 

และฉนักลวัวา่ลกูจะถกูชวนให้ด่ืม  ลกูชายของฉนัหวัดือ้มาก เขาชอบท่ีจะอยูเ่ลน่กบัทหาร  

                                                           
106 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุลาตีฟ ซ.คนในพืน้ท่ีท่ีอาศยัอยู่ใกล้โรงเรียนประถมศกึษาบ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 
มีนาคม 2553 

107 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุมาเรียนี ม. อาชีพครู อาศยัอยู่ในบ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 

2553 
108 Human Rights Watch สมัภาษณ์คนในพืน้ท่ีท่ีอาศยัอยู่ในบ้านคลองช้างอําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 

109 Human Rights Watch สมัภาษณ์ครูใหญ่ บ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี เดือน สงิหาคม 2553 
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ฉนัห้ามเขาหลายครัง้แตพ่วกเด็กผู้ชายชอบรวมกลุม่และไปเท่ียวเลน่กบัทหาร เราห้ามเขาแล้ว 

แตเ่ขาก็ไมเ่ช่ือฟัง  ทหารมีลกูอมและเงินแจกพวกเดก็ ๆ จงึชอบเดก็ ๆ คิดวา่ทหารใจดี110 

 
 

 

แมอี่กคนซึง่มีบตุรอาย ุ7 ปีท่ียงัไปโรงเรียนบอกกบั Human Rights Watch  วา่เธอประสบปัญหาในการลาออก 

และขอโอนย้ายลกูชาย:  

 

มนัไมง่่าย  

โรงเรียนลงัเลอย่างมากท่ีจะปลอ่ยให้นกัเรียนเหลา่นีล้าออกไปเพราะจะลดจํานวนนกัเรียนและอาจจะทําให้

ต้องปิดโรงเรียน  พวกเขาพยายามถ่วงเวลาเขารับ [คําขอโอนของลกูของฉนั] 

แตไ่มไ่ด้ดําเนินการอะไรมาหลายเดือน  เม่ือเราเร่งรัดการขอโอน  

ทางผู้บริหารโรงเรียนก็จะไมย่อมลงนามอนมุติัเขาพยายามพดูกบัเดก็เพ่ือไมใ่ห้ย้ายออกไป111 

 

เดก็หลายคนท่ีย้ายจากโรงเรียนนีไ้ปเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกบัหลกัสตูรสองภาษาในหมูบ้่านอ่ืน 

ต้องใช้เวลาเพ่ิมขึน้ประมาณหนึง่ชัว่โมงในแตล่ะวนัเพ่ือไปกลบัโรงเรียนใหม่112 

 

แมค่นหนึง่พดูกบัHuman Rights Watch 

วา่ถ้ากองกําลงัรักษาความปลอดภยัย้ายออกจากบริเวณโรงเรียนเธอจะย้ายลกูกลบัมาเรียนท่ีโรงเรียนเดิม:"ถ้าโรงเรีย

นนีมี้ความปลอดภยั ฉนัอยากให้ลกูๆ ของฉนัอยูท่ี่น่ีเพราะใกล้กบัฉนัและฉนัจะได้เหน็ลกูๆ ตลอดเวลา  

ฉนัไมต้่องจ่ายค่ารถวนัละ 10 บาท และใช้เงินจํานวนนีซื้อ้หาสิง่อ่ืน ๆได้”113 

 

                                                           
110 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุ ชาฟีเราะห์ ป. ผู้ปกครอง บ้านคลองช้าง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 30 มีนาคม 2553 

111 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุไดแอน ร. ผู้ปกครอง จากบ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 30 มีนาคม 2553 

112 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ด.ช.อาดคิ ค. อาย ุ12 ปี และ ด.ช.บาซอ บ. อาย ุ12 ปี บ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 30 มีนาคม 

2553 

113 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุ ชาฟีเราะห์ ป. ผู้ปกครอง บ้านคลองช้าง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 30 มีนาคม 2553 
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คนท้องถ่ินอีกคนสรุปวา่ "ไมไ่ด้หมายความวา่เราไมต้่องการมีทหารในหมูบ้่าน 

แตค่วรอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีกําหนดไมใ่ช่มาปะปนกบัพลเรือนอยา่งเช่นในโรงเรียนหรือในสวน  

แม้วา่จะมาท่ีน่ีด้วยเหตผุลท่ีดีก็ตาม”114  

 

กรณีศกึษา: โรงเรียน ปากาลือเสาะ อาํเภอหนองจกิ จังหวัดปัตตานี 

เม่ือ Human Rights Watch ไปเย่ียมโรงเรียนปากาลือเสาะ มีกําแพงคอนกรีตพร้อมลวดหนามล้อมรอบโรงเรียน   

และมีบงัเกอร์กระสอบทรายตัง้ขึน้เป็นจดุตรวจท่ีประตหูน้าของโรงเรียน หน่วยลาดตะเวน ประมาณ 30 นาย 

เป็นชายล้วน ตัง้ฐานอยูใ่นโรงเรียน และตัง้แค้มป์ข้างห้องเรียน115 

กองกําลงัรักษาความปลอดภยัอยูป่ระจําท่ีโรงเรียนตัง้แตพ่ฤศจิกายน ปี  2549  ในเวลานัน้หน่วยปฏิบติัการท่ี 24 

ปัตตานีตัง้มัน่อยูใ่นบริเวณโรงเรียน 

หน่วยลาดตะเวน ได้ ลาดตะเวนรอบๆโรงเรียน พร้อมอาวธุ116 อยา่งไรก็ตามผู้ กํากบักองกําลงัได้ยืนยนักบั Human 

Rights Watch วา่: "ผมไมอ่นญุาตให้ มีการยิงใด ๆ ในคา่ยของเราเพราะจะทําให้เดก็ ๆ ตกใจกลวั  

ตัง้แตผ่มมาเป็นผู้ กํากบัท่ีน่ี ไมมี่การยิงปืนในคา่ยเแม้แตน่ดัเดียวในขณะท่ีเดก็อยูท่ี่น่ี”117 

 

หลงัจากท่ีกองกําลงัรักษาความปลอดภยัย้ายเข้ามา นกัเรียนก็เร่ิมย้ายออกจากโรงเรียน แตเ่ดิมมีนกัเรียนมากกวา่ 

220 คน แตใ่นเดือนมีนาคม ปี2550 มีนกัเรียนเพียงสองคนเทา่นัน้ 118 

เน่ืองจากจํานวนนกัเรียนลดลงอยา่งรวดเร็วแม้วา่จะมีคณุครูสอนอยูเ่ป็นประจํา 

ในท่ีสดุผู้วา่ราชการจงัหวดัจงึได้สัง่ปิดโรงเรียนลงสําหรับภาคการศกึษาในปี 2550119 โรงเรียนเปิดอีกครัง้ใน วนัท่ี 23 

                                                           
114 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุอาดิล ส.คนในพืน้ท่ีท่ีอาศยัอยู่ใกล้โรงเรียนประถมศกึษาบ้านคลองช้าง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 
มีนาคม 2553 

115 Human Rights Watch เย่ียมชมโรงเรียนประถมศกึษาปากาลอืสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553 

116 Human Rights Watch เย่ียมชมโรงเรียนประถมศกึษาปากาลอืสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553  
117 Human Rights Watch สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโรงเรียนประถมศกึษาปากาลือสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553  
118 "ครูฝึกทหารทัง้ 5 คน ท่ีเสยีชีวติจากการโจมตีค่าย" หนงัสือพิมพ์ The Nation, วนัท่ี 5 มีนาคม 2550 

119 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุนาดิรา อ. และ คณุนาซรี จ. ไมใ่ช่ช่ือจริง ผู้ปกครอง โรงเรียนประถมศกึษาปากาลือสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 

วนัท่ี 27 มีนาคม 2553 Human Rights Watch สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผดิชอบโรงเรียนประถมศกึษาปากาลือสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 
มีนาคม 2553 Human Rights Watch สมัภาษณ์แหลง่ข่าวราชการลบัทางทหาร จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553 
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พฤษภาคม 2551มีนกัเรียนประมาณ 60 คนไปโรงเรียน120 เม่ือมีการเปิดใหม ่

คนในพืน้ท่ีคาดวา่จํานวนนกัเรียนปัจจบุนัมีประมาณ 60 คน  แตเ่จ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในโรงเรียนบอก Human 

Rights Watch วา่จํานวนนกัเรียนเพิ่มขึน้เป็น 90 คน121 

 

มีผู้ให้สมัภาษณ์กบั  Human Rights Watch ถงึสาเหตขุองการอพยพของนกัเรียนสองประการด้วยกนั 

 

ผู้ปกครอง ซึง่Human Rights Watch สามารถสมัภาษณ์ได้เป็นกลุม่เทา่นัน้ 

ไมใ่ช่การสมัภาษณ์สว่นตวัแบบปกติของเรา บอกกบัองค์กรสทิธิมนษุยชนวา่พวกเขาเอาเดก็ออก (จากโรงเรียน) 

เพราะวา่เป็นหว่งเร่ืองความปลอดภยันบัแตก่องกําลงัทหารของรัฐเข้ามา  แมค่นหนึง่ซึง่มีลกูส่ีคนบอกHuman Rights 

Watch วา่ 

เธอได้ย้ายสองคนไปโรงเรียนรัฐบาลในหมูบ้่านอ่ืนและอีกสองคนสง่ไปยงัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

"เพราะท่ีโรงเรียนนีมี้ทหารและฉนัไมต้่องการให้ลกู ๆ ของฉนั เรียนในท่ีท่ีมีทหาร 

ฉนักลวัวา่การมีทหารจะเป็นการนําปัญหาเข้ามาสูโ่รงเรียนและจะสง่ผลกระทบกบัเดก็ ๆ รวมทัง้ความรุนแรง”122 

 

คณุยายของเดก็ ในวยัเรียน 6 คน กลา่วกบัHuman Rights Watch 

วา่เดก็ทัง้หมดถกูย้ายจากโรงเรียนในท้องถ่ินไปยงัโรงเรียนอ่ืน "เพราะหลานของฉนักลวัทหาร"123 

 

อยา่งไรก็ตามสมาชิกของกองกําลงัรักษาความปลอดภยัรัฐบาล มองตา่งมมุ 

โดยให้ความเหน็วา่กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบท้องถ่ินพยายามกดดนัให้พอ่แมเ่อาเดก็ออกจากโรงเรียน 

แหลง่ข่าวทางทหารท้องถ่ินบอกกบั Human Rights Watch วา่ ผู้ปกครองเลา่วา่ กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ 

                                                           
120 Human Rights Watch สมัภาษณ์แหลง่ข่าวราชการลบัทางทหาร จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553 

121 Human Rights Watch สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโรงเรียนประถมศกึษาปากาลือสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553  
122 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุนอร์มะห์ ส. ผู้ปกครอง โรงเรียนประถมศกึษาปากาลอืสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553 

123 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุนาฟิซะห์ อ. ย่าของนกัเรียน โรงเรียนประถมศกึษาปากาลอืสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 

2553 
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บอกไมใ่ห้สง่เดก็ไปโรงเรียนนีเ้พ่ือประท้วงการท่ีทหารเข้ามาตัง้ฐานในบริเวณโรงเรียนและพอ่แมก่ลวัเป็นอนัตรายตอ่

ครอบครัวหากฝ่าฝืนตอ่ต้านกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบ124  

 

ผู้ กํากบัหน่วยลาดตะเวนท่ีตัง้ฐานอยูใ่นโรงเรียนซึง่อยูม่าสองปีแล้วกลา่ววา่ 
พวกกลุม่ก่อความไมส่งบติดอาวธุรวมทัง้บคุคลท่ีมีประวติัจากการฆา่คน 
ได้เข้าไปเย่ืยมครอบครัวท่ีมีลกูเรียนอยใ่นโรงเรียนในเวลากลางคืน 
และอธิบายถงึความกดดนัด้วยความเหน็ท่ีแตกต่างวา่ 

กลุม่ก่อความไม่สงบ ไมต้่องการให้มีการศกึษาของภาครัฐสําหรับชาวบ้าน 

การศกึษาท่ีสามารถรับได้คือการศกึษาอิสลาม 

เทา่นัน้...ผู้ปกครองถกูกดดนัจากพวกกลุม่ก่อความไมส่งบ 

ซึง่กลา่วโทษผู้ปกครองวา่ได้เอาเดก็ออกจากเส้นทางของศาสนาอิสลามเพราะเด็กไปโรงเรียนรัฐบ

าล พวกกลุม่ก่อความไมส่งบต้องการให้โรงเรียนอิสลามเป็นแหลง่การศกึษาเดียวเทา่นัน้.125 

 

อยา่งไรก็ตามมีความขดัแย้งกนัในสิง่ท่ีพวกกลุม่ก่อความไมส่งบทํากบัสิง่ท่ีผู้ กํากบัหน่วยลาดตระเวนอ้าง อนัท่ีจริง 
ผูป้กครองหลายคนให้สมัภาษณ์ กบัHuman Rights Watch วา่เอาเดก็ออกจากโรงเรียนรัฐบาลท้องถ่ิน 
และย้ายเดก็ไปเรียนท่ีโรงเรียนรัฐบาลอ่ืนในหมู่บ้านใกล้เคียง 
และไม่เคยยา้ยไปเรียนโรงเรียนปอเนาะหรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
แหลง่ข่าวจากกองทพัในพืน้ท่ี ซึง่มีหน้าท่ีติดตามสถานการณ์ ได้กลา่วกบัHuman Rights Watch วา่ 

โรงเรียนท่ีผู้ปกครองย้ายบตุรหลานไปเรียนมาก ๆ จะได้รับผลกระทบอยา่งหนกั เพราะโรงเรียนนัน้ ๆ 

มีอาคารเรียนเพียงหนึง่หลงั และไมมี่ห้องเรียนเพียงพอท่ีจะรองรับการเพ่ิมขึน้ของนกัเรียนอยา่งกระทนัหนั 

ซ่ึงมีมากถงึเกือบร้อยละ 50 นกัเรียนแตล่ะชัน้ต้องผลดักนัใช้ห้องเรียน และห้องสมดุต้องถกูดดัแปลงเป็นห้องเรียน 

ต้องจดัสรรงบประมาณใหมเ่พ่ือให้แน่ใจวา่นกัเรียนทกุคนจะมีอาหารกลางวนักิน 126 

 

พอ่คนหนึง่ท่ีลกูสาวเข้าเรียนชัน้ ป.1 ท่ีโรงเรียนในท้องถ่ินบอกกบั Human Rights Watch 

วา่เขาไมไ่ด้สง่เธอไปโรงเรียนรัฐบาลในหมูบ้่านใกล้เคียงเช่นเดียวกบัผู้ปกครองคนอ่ืน ๆ 

                                                           
124 Human Rights Watch สมัภาษณ์แหลง่ข่าวราชการลบัทางทหาร จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553 

125 Human Rights Watch สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโรงเรียนประถมศกึษาปากาลือสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553 

126 Human Rights Watch สมัภาษณ์แหลง่ข่าวกองทพัท้องถ่ิน จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553 
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เพราะ"มนัไกลประมาณหนึง่กิโลเมตรคร่ึงจากท่ีบ้านและลกูสาวของผมคิดวา่มนัไกลเกินไป”127 เขาเลา่ตอ่วา่ แต ่
"จะดีท่ีสดุหากทหารย้ายออก แตช่าวบ้าน [ไมส่ามารถ] พดูอยา่งนัน้ได้อีกตอ่ไป”128 

 

ผู้ปกครองอีกคนหนึง่ มีบตุร 4 คนเรียนอยท่ี่โรงเรียนรัฐบาลในหมู่บ้านใกล้เคียงบอกกบั Human Rights Watch 

อยา่งกระตือรือร้นวา่: "ถ้าทหารย้ายออก ผมจะนําลกูกลบัไปเรียนท่ีโรงเรียนนีเ้พราะอยูใ่กล้กบับ้านของผม 

ผมไมต้่องการให้เดก็ได้เรียนไปพร้อม ๆ กบัการท่ีมีทหารในโรงเรียน... แน่นอนวา่ ถ้าทหารย้ายออก เดก็ ๆ 

ของผมจะเรียนในหมูบ้่านนี”้129 

 

ชาวบ้านยงัร้องเรียนเก่ียวกบัการดถูกูและความประพฤติท่ีไมส่มควรของทหารท่ีโรงเรียน บางคนบอกวา่ทหารเมาบ้าง 

เลีย้งสนุขับ้าง (ซึง่เป็นสิง่ไมส่ะอาดของคนมสุลิม) และนําหญิงไปยงับริเวณโรงเรียนบ้าง130 

แม้จะยอมรับวา่มีการประพฤติตวัไมเ่หมาะสมแต ่ผู้ กํากบัหน่วยลาดตระเวนกล่าววา่ 
พวกนั้นไมใ่ช่คนจากหน่วยของเขา แตเ่ป็นเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยเฉพาะกิจท่ี 24 ปัตตานีท่ีเป็นปัญหา 
(ซึง่ตัง้ฐานอยูท่ี่โรงเรียนระหวา่งการปิดเทอมครัง้ท่ีแล้ว) "แตช่าวบ้านไมส่ามารถแยกแยะความแตกตา่งได้" เขากลา่ว 
เขาบอก Human Rights Watch วา่เขาร้องเรียนไปยงัผบ้งัคบัการกองพนัของหน่วยท่ี 24 แล้ว 
 

แม้จะมีปัญหาการลดลงของจํานวนนกัเรียนอย่างมากท่ีโรงเรียนนี ้ผู้ กํากบัยงัคงกงัวลถงึบทบาทของหน่วยของเขา 

วา่สามารถสร้างความสําเร็จไดบ้้าง เขากลา่ววา่คนของเขาได้สร้างบอ่ปลาใหม่ ฟาร์มเหด็ และ มีคอมพิวเตอร์ใหม ่10 

เคร่ือง,มีการอบรม ลกูเสือหญิง และลกูเสือชาย (หน่วยลาดตระเวนหญิงฝึกอบรมเดก็หญิง) เลน่ฟตุบอลกบัเดก็ ๆ 

และจดัการทอ่งเท่ียวเพ่ือให้นกัเรียน ไดพ้บเห็นพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของประเทศไทย131 

 

เขาอธิบายถงึความพยายามท่ีจะทําให้โรงเรียนเป็นพืน้ท่ีเปิดให้มากท่ีสดุ รวมทัง้การเอาสิง่กีดขวางซึง่เขียนวา่ 

“เขตทหาร ห้ามเข้า” ออกและอนญุาตให้ให้ชาวบ้านท่ีเขาไว้ใจ เข้ามาในคา่ยทหารได้.132 

                                                           
127 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุนาซรี จ. ผู้ปกครอง โรงเรียนประถมศกึษาปากาลือสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553  
128 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุนาซรี จ. ผู้ปกครอง โรงเรียนประถมศกึษาปากาลือสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553  
129 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุนาฮีซะ บ. ผู้ปกครอง โรงเรียนประถมศกึษาปากาลือสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553 

130 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุนาดีรา อ. คณุโรฮิซา ม. คณุรูบอิะ ร. และ คณุนาซรี จ. ไมใ่ช่ช่ือจริงของพวกเขา ชาวบ้านในท้องถ่ิน และผู้ปกครอง 

โรงเรียนประถมศกึษาปากาลือสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553  
131 Human Rights Watch สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโรงเรียนประถมศกึษาปากาลือสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553 

132 Human Rights Watch สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโรงเรียนประถมศกึษาปากาลือสง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553 



 

73                                    Human Rights Watch | September 2010 

 

วธีิการครอบครองพืน้ที่ 
ทัง้กองทพัไทยและหน่วยลาดตระเวน ได้เข้าครอบครองโรงเรียนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

กองกําลงัรักษาความปลอดภยัเขา้ครอบครองโรงเรียนรัฐบาลเกือบทัง้หมด อยา่งไรก็ตาม Human Rights Watch 

ไดไ้ปเย่ียมปอเนาะแหง่หนึง่ซึง่ทหารได้จดัตัง้คา่ย 

แตก็่ไมส่ามารถสงัเกตกุารณ์วา่ยงัมีชัน้เรียนเปิดสอนอยูต่ามปกติหรือไม ่133  

 

กองกําลงัรักษาความปลอดภยัสร้างท่ีมัน่ในอาคารเรียนหรือในบริเวณโรงเรียน 

ในขณะท่ีโรงเรียนก็พยายามดําเนินการเรียนการสอนในสว่นท่ีเหลือของอาคารหรือบริเวณอ่ืน134  

 

การครอบครองโรงเรียนเหลา่นีแ้ตกตา่งจากเหตกุารณ์ท่ีกองกําลงัรักษาความปลอดภยัได้มีฐานปฏิบติัการภายในโรงเ

รียน  เพ่ือรับมือกบัภยัคกุคามโดยตรงตอ่โรงเรียนแหง่ใดแหง่หนึง่ ตวัอยา่งเช่นเม่ือ Human Rights Watch 
ไปท่ีโรงเรียนประถมศกึษาบ้านบาโงในอําเภอมายอ ปัตตานีเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2553 
ห้าวนัหลงัจากโรงเรียนถกูโจมตีและถกูเผาบางสว่นโดยผูต้อ้งสงสัยกลุม่ก่อความไมส่งบ  หน่วยลาดตะเวนกลุม่เลก็ ๆ 
ได้ประจําอยูใ่นห้องเรียนของโรงเรียนทัง้คืน เพ่ือรักษาความปลอดภยัให้โรงเรียนในช่วงการโจมตีครัง้นัน้ 
ทํานองเดียวกนัเม่ือ Human Rights Watch ไปท่ีโรงเรียนบ้านทุง่คาในเขตอําเภอเมืองยะลา 
เพียงเจ็ดวนัหลงัจากการโจมตีโรงเรียน  มีหน่วยกองกําลงัท่ี 11 จากยะลา, ทหารราบจากจงัหวดั สงขลา  
เข้ามาตัง้ฐานชัว่คราวท่ีโรงเรียน 135 ตวัอยา่งของกองกําลงัรักษาความปลอดภยั 
ท่ีเข้าไปตัง้ฐานในเขตโรงเรียนในเวลาจํากดัเพ่ือเตรียมรับภยัคกุคามโดยเฉพาะเจาะจง  

สร้างปัญหาน้อยกวา่การท่ีโรงเรียนถกูทหารใช้เป็นฐานท่ีมัน่โดยไมมี่กําหนด ด้วยเหตผุลท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการคกุคาม 
อยา่งไรก็ดี แม้การครอบครองพืน้ท่ีของทหารจะกระทําเพ่ือเตรียมรับสถานการณ์เฉพาะ  
แตก็่ทําให้การศกึษาของเดก็หยดุชะงกั 

                                                           
133 Human Rights Watch เย่ียมชม สถานศกึษาปอเนาะดารุสสลามแอลฟาโตนียะห์  อําเภอยะรัง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 30 มีนาคม 2553 

หลงัจาก สิงหาคม 2553 ทหารพรานก็จากไปจากสถาบนั และเคลื่อนย้ายฐานห่างจากโรงเรียน ประมาณ 500 เมตร 
134 ในโรงเรียนบ้านคลองมานิง อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี มีทหารจากกองทพั "หน่วยสนัติภาพและการพฒันา" ได้เข้าครอบครองหนึ่งในสีข่องอาคารเรียนสองชัน้ 

ในโรงเรียนบ้านสามาลา อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี เดิมทีทหารใช้พืน้ท่ีกวา่คร่ึงของอาคารเรียนชัน้ลา่งของอาคารหลกัสองชัน้ 

แต่หลงัจากท่ีโรงเรียนขอให้ใช้พืน้ท่ีให้น้อยลงตอนนีพ้วกเขาก็ใช้ประมาณหนึ่งในสามของชัน้ลา่ง Human Rights Watch เย่ียมชม โรงเรียนบ้านคลองมานิง 

และโรงเรียนบ้านสามาลา เดือน สงิหาคม 2553  

135 Human Rights Watch เย่ียมชม โรงเรียนบ้านทุ่งคา อําเภอเมือง จงัหวดัยะลา วนัท่ี 28 มีนาคม 2553 
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และควรจะดําเนินการในลกัษณะท่ีช่วยลดความเส่ียงทางกายภาพให้กบันกัเรียนและครู  
และขดัขวางการเรียนการสอนน้อยท่ีสดุ 

อยา่งไรก็ตามในสถานการณ์ ท่ีHuman Rights Watch ไดไ้ปตรวจสอบสถานท่ี  
ท่ีกองกําลงัรักษาความปลอดภยัใช้โรงเรียนเป็นฐานท่ีตัง้ทางทหาร มากกวา่เพ่ือเตรียมรับการคกุคามโดยเฉพาะนัน้   
พบวา่มีการใช้และครอบครองพืน้ท่ีโรงเรียนมากกวา่ 1 ปี ท่ีโรงเรียนประถมศกึษาโกกตาโหนด อําเภอหนองจิก 
ปัตตานี  ซึง่กองทพัเข้าไปตัง้คา่ยในปี  
2550  ปรากฏวา่ในปี 2551 หน่วยลาดตะเวนได้เข้ามาแทนท่ีทหาร  จนถงึเดือนมีนาคม 2553 หน่วยทหารประมาณ 

30 นายก็ยงัคงอยูใ่นคา่ยร่วมกบัโรงเรียนในสนามเดก็เลน่และพืน้ท่ีนนัทนาการของโรงเรียน.136 

บริเวณโรงเรียนประถมศกึษาบ้านลาอา ในอําเภอไทรบรีุ ปัตตานี 

เป็นอีกแหง่หนึง่ท่ีกองกําลงัรักษาความปลอดภยัเข้าครอบครองพ้ืนท่ีบางสว่นตัง้แตปี่ 2551137  

สว่นท่ีโรงเรียนบาโกยอืแปง ใน กะรือบิ  อําเภอกะปอ, ปัตตานีนัน้ หน่วยลาดตระเวนเข้ามาอยูท่ี่โรงเรียนตัง้แตปี่ 

2551 ก่อนท่ีกองทพัจะเข้ามา138 ท่ีโรงเรียนประถมศกึษา บ้านกรือเซะ อําเภอเมือง 

กองกําลงัรักษาความปลอดภยัได้เข้ามาใช้พืน้ท่ีนานประมาณ 3 ปีจนถงึช่วงท่ี Human Rights Watch เข้าไปเย่ียม  

โดยมีทหารประจําอยู ่50 นาย.139 กองกําลงัรักษาความปลอดภยัได้ตัง้ฐานอยูท่ี่โรงเรียนบ้านคลองมานิงปัตตานี 

เกือบจะตอ่เน่ือง ตัง้แตปี่ 2548 153 อีกกรณีหนึง่นัน้หน่วยลาดตระเวน ไปตัง้คา่ยท่ีโรงเรียนประถมศกึษา 

บ้านปากาชิเนาะ ในอําเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี ตัง้แตพ่ฤศจิกายน ปี 2550 140 

 

หลงัจากกองกําลงัรักษาความปลอดภยัย้ายเข้าไปท่ีโรงเรียน พวกเขาก็ทําให้โรงเรียนกลายเป็นค่ายทหาร 
และสร้างเคร่ืองกําบงั  ตวัอยา่งเช่น ท่ีโรงเรียนบ้านลาอะ  พวกทหารนําถงุทรายมาวางไว้บนกําแพงคอนกรีตรอบ ๆ 

โรงเรียนและหน่วยลาดตะเวนก็ถืออาวธุขณะอยูภ่ายในบริเวณโรงเรียนด้วย141  ท่ีโรงเรียนปากาลือเซาะ 
มีลวดหนามติดอยูบ่นกําแพงคอนกรีตรอบๆโรงเรียน และยงัมีกระสอบทราย 

                                                           
136 Human Rights Watch สมัภาษณ์ครูผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในหมูบ้่าน ช่ือ สถานท่ี และวนัให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 

137 Human Rights Watch เย่ียมชมโรงเรียนประถมศกึษาบ้านลาอา อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2552  

138 อีเมล์ จาก องค์กรอสิระ เพ่ือสทิธิเดก็ Human Rights Watch, วนัท่ี 30 เมษายน 2553 

139 Human Rights Watch เย่ียมชมโรงเรียนประถมศกึษาบ้านกรือเส อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี เดือน สงิหาคม 2553 

140 Human Rights Watch สมัภาษณ์ชาวบ้านบ้านปากาชิเนาะ  อําเภอหนองจิกจงัหวดัปัตตานี เดือนสงิหาคม 2553 

141 Human Rights Watch เย่ียมชมโรงเรียนประถมศกึษาบ้านลาอะ อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2552  
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ตัง้เป็นป้อมจดุตรวจอยูท่ี่ประตใูหญ่ของโรงเรียนด้วย.142 และท่ีโรงเรียนประถมศกึษาบ้านปากาชิเนาะ 
ในอําเภอหนองจิก, ปัตตานี, หน่วยลาดตะเวนได้สร้างหอสงัเกตกุารณ์ 2 แหง่ในบริเวณโรงเรียน (ดรููปท่ี 3) 
มีสองกรณีซึง่ Human Rights Watch ไปสอบสวนเร่ืองการรักษาความปลอดภยัท่ีรัฐบาลนํามาใช้  

เราได้พบวา่มีการจํากดับคุคลท่ีจะเข้าไปในโรงเรียน รวมถงึการไมอ่นญุาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในบริเวณโรงเรียนด้วย 
143 

 

 
รูปท่ี 3 กองอาสาสมคัรทหารพราน ได้สร้าหอสงัเกตกุารณ์ 2 แห่งไว้ท่ีฐานท่ีพวกเขาสร้างขึน้ ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2550 
ภายในพืน้ท่ีของโรงเรียนประถมศกึษา บ้านปากาชิเนาะ ปัตตานี  © 2010 David Hogsholt/Reportage by Getty Images 
 

สําหรับโรงเรียนท่ี Human Rights Watch ไปเย่ียมนัน้ ชมุชนรอบๆ บอกวา่ ไมมี่ใครมาปรึกษากบัชมุชน 

เก่ียวกบัการจดัตัง้คา่ยทหารในโรงเรียนของพวกเขาเลย  ท่ีโรงเรียนประถมศกึษาบ้านลาอะ ในเขตอําเภอสายบรีุ 
จงัหวดัปัตตานีนัน้ 
                                                           
142 Human Rights Watch เย่ียมชมท่ีโรงเรียนประถมศกึษาปากาลือเซาะ อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553 

143 พบปะพดูคยุอย่างไมเ่ป็นทางการกบัชาวบ้านในท้องถ่ิน พลูากาสงิ อําเภอมายอ  จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 
กลา่ววา่มีความกงัวลในความปลอดภยัสว่นบคุคล ชาวบ้านไมไ่ด้เตม็ใจอยากให้สมัภาษณ์กบั Human Rights Watch เก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีโรงเรียนซึง่ 
Human Rights Watch ไปเย่ียมชมท่ีบ้านคลองช้าง เดือน สงิหาคม 2553 
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ช่วงแรกชาวบ้านตอ่ต้านการมาตัง้ฐานของหน่วยลาดตะเวนในโรงเรียนเพราะพวกเขาได้ยินมาว่าหน่วยลาดตะเวนมกั

จะประพฤติไมดี่ เม่ือหน่วยลาดตะเวนเข้ามาตัง้ฐานปฏิบติัการท่ีโรงเรียน  

ชาวบ้านบางคนเป็นกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของนกัเรียน 

โดยกลวัวา่พวกกลุม่ก่อความไม่สงบจะโจมตีโดยใชโ้รงเรียนเป็นเป้าหมายและนกัเรียนกจ็ะติดอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีการยิงกั
น144 พวกครูก็ไมพ่อใจกบัการมีทหาร ชาวบ้าน 110 

คนลงนามในคําร้องคดัค้านการมีหน่วยลาดตะเวนในบริเวณโรงเรียน 

ปรากฏวา่ในเวลาตอ่มาหน่วยลาดตะเวนได้ทํางานหนกัเพ่ือพิสจูน์วา่มีวินยัดี มีความออ่นโยน 

และได้รับความไว้วางใจจากชาวบา้นในท้องถ่ิน 

พวกเขาได้ทํางานในโครงการพฒันาตา่งๆทําให้มีการสร้างถาวรวตัถใุหม่ๆ  

การให้บริการและการจ้างงานในชมุชนรอบโรงเรียน หลงัจากหน่วยลาดตะเวน เข้ามาตัง้คา่ยเป็นเวลาสามเดือน 

มีการสร้างกําแพงคอนกรีตรอบโรงเรียนโดยวา่จ้างชาวบ้านให้เป็นผู้สร้าง 

ถงึแม้หน่วยลาดตระเวนจะบอกว่ากําแพงจะป้องกนัเดก็ไมใ่ห้วิ่งไปท่ีถนน   

แต่กําแพงสงูทบึกย็งัช่วยเป็นท่ีกําบงัให้กองกําลงัด้วยเช่นกนั.145 

 

เม่ือเวลาผา่นไป ชาวบ้านท่ีเคยต่อต้านการมาของทหารก็ไมเ่อย่ว่าไมเ่หน็ด้วยอีก “ทุกคนเร่ิมท่ีจะปิดปาก 

เก่ียวกบัการไม่เห็นดว้ยและตอนนีก็้คือทัง้หมดเงียบสงบและไม่มีใครอยากพดูถึงมนัอีกตอ่ไป.”146 

ชาวบ้านท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนรอบโรงเรียนกลา่ววา่ 
หน่วยลาดตะเวนสามารถเอาชนะผู้คดัค้านในท้องถ่ินเพราะผู้บงัคบับญัชา (ผู้ กํากบั) 

ได้เสนอความช่วยเหลือในเร่ืองการพฒันาและยงัได้ยืนยนัวา่กองกําลงัของเขาจะไมด่ื่มแอลกอฮอล์และติดตอ่กบัผู้ห

ญิงในชมุชน147 อยา่งไรก็ตาม ความเคารพตอ่ชมุชน ของหน่วยลาดตะเวนหน่วยนี ้ 

ไมไ่ด้ทําให้ความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัในท้องถ่ินของเด็กท่ีโรงเรียนลดน้อยลง 

                                                           
144 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุโรสมนั น. ครูท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่าน บ้านลาอะ อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 

145 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุฮานิฟ ป. พ่อของนกัเรียนระดบั 3 ท่ีโรงเรียนประถมศกึษาบ้านลาอะ อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 
มีนาคม 2553 

146 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุโรสมนั น. ครูท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่าน บ้านลาอะ อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 

147 Human Rights Watch สมัภาษณ์ชาวบ้าน 3 คน ในอําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 
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ชาวบ้านคนหนึง่ในพืน้ท่ีบอกกบั Human Rights Watchวา่ คนจํานวนมากยงัคงกลวั "แตก็่ไมมี่ทางเลือก 

เรากําลงักลวัวา่จะมีการโจมตี  แตห่วงัวา่พระเจ้าจะดลบนัดาลไมใ่ห้เกิดขึน้”148 

แรงจูงใจของการครอบครองพืน้ที่ 
ผ้วา่ราชการจงัหวดัยะลา นายกฤษดา บญุราช กลา่ววา่กองกําลงัรักษาความปลอดภยัมีเหตผุลและกลยทุธ์ชดัเจน 
ในการตัง้ฐานในโรงเรียน: 

โรงเรียนมกัจะมีการป้องกนัท่ีดีขึน้เช่น 

มีรัว้และเป็นการง่ายขึน้ท่ีจะทําการเฝ้าระวงัจากด้านบนของโรงเรียน มนัจะเส่ียงมากกวา่ 

ถ้าจะตัง้ป้อมยาม โดยมีหน่วยลาดตะเวนหรือทหารในอาณาบริเวณของหมูบ้่าน ดงันัน้ 

เขาจงึตัง้ฐานไว้ภายในโรงเรียนกลางหมูบ้่าน การตัง้ฐานด้านนอก 

จะทําให้กองกําลงัมีช่องโหวใ่ห้พวกกลุม่ก่อความไมส่งบโจมตี เพราะวา่อยูใ่นท่ีโลง่ 149  

นายกฤษดากลา่วเสริมวา่ แม้วา่จะมีข้อไดเ้ปรียบเหลา่นี ้

"แตไ่มจํ่าเป็นต้องมีกองกําลงัรักษาความปลอดภยัแบบนีม้าประจําอยูใ่นโรงเรียน.”150  

 

ผู้ กํากบัหน่วยลาดตะเวนกลา่ววา่รัฐบาลได้จดัตัง้หน่วยของเขาท่ีโรงเรียนใน ปากาลือเซาะ 

เพ่ือเป็นจดุบริการเชมุชนและโรงเรียน "เป้าหมายของหน่วยอยา่งผม ก็เพ่ือให้แน่ใจวา่จะมีความสงบสขุในชมุชน 

มนัเป็นการทํางานควบคูก่นั  ในขณะท่ีหน่วยท่ี 24 [ปัตตานี] เป็นหน่วยท่ีสร้างความกดดนั  

หน่วยของเรามาท่ีน่ีเพ่ือนําเสนอทางแก้ไขมาให้เพ่ือเป็นทางเลือกให้ผู้คน”151 เขากลา่ววา่  

“กองทพัมาอยูท่ี่โรงเรียนเพ่ือให้ความมัน่ใจกบัครู ในการสอน และทําให้รู้สกึปลอดภยั 

พวกครูกลวัท่ีจะเดินทางไปยงัพืน้ท่ีนีแ้ละทํางานท่ีน่ี”152 

เขายงัพดูอยา่งชดัเจนด้วยวา่พวกเขาไมไ่ด้มาอยูท่ี่นัน่เพ่ือโต้ตอบการคกุคามจากกลุม่ก่อความไม่สงบตอ่อาคารเรียน
153 

 

                                                           
148 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุโรสมนั น. ครูท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่าน บ้านลาอะ อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 

149 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุกฤษฎา บญุราช ผู้ว่าราชการจงัหวดัยะลา จงัหวดัยะลา วนัท่ี 29 มีนาคม 2553  

150 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุกฤษฎา บญุราช ผู้ว่าราชการจงัหวดัยะลา จงัหวดัยะลา วนัท่ี 29 มีนาคม 2553  

151 Human Rights Watch สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโรงเรียนประถมศกึษาปากาลือเซาะ อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553  
152 Human Rights Watch สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโรงเรียนประถมศกึษาปากาลือเซาะ อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553  
153 Human Rights Watch สมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโรงเรียนประถมศกึษาปากาลือเซาะ อําเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 27 มีนาคม 2553  
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ครูท้องถ่ินกลา่ววา่เขารู้สกึวา่โรงเรียนบ้านลาอะได้ถกูครอบครองเน่ืองจากคนในหมูบ้่านเรียกเขตนีว้า่ "พืน้ท่ีสีแดง"  

ซึง่เป็นศพัท์ทหาร มนัแสดงวา่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีกลุม่ก่อความไมส่งบ และผู้สนบัสนนุอยูเ่ป็นจํานวนมาก  “หมูบ้่าน 

ถกูขึน้บญัชีวา่เป็นสีแดงเข้ม และทหารมีแผนการในขณะนัน้เพ่ือเจาะและสร้างฐานในแตล่ะ'พืน้ท่ีสีแดง' 

เป็นกลยทุธ์การตอ่ต้านการก่อความไม่สงบ " ครูกลา่ว.154 ไมมี่ใครในสามคนท่ีพดูกบัHuman Rights Watch 

กลา่ววา่การมาของกองกําลงัรักษาความปลอดภยัเป็นการตอบโต้โดยตรงตอ่กลุม่ก่อความไมส่งบในพืน้ท่ี155  

 

ความเสียหายที่เกดิขึน้ต่อการศกึษา 
ดงัท่ีแสดงในตวัอยา่งข้างต้น 

การท่ีกองทพัและกองกาํลงัอาสาสมคัรเขา้ไปครอบครองในบริเวณโรงเรียนจะเป็นอปุสรรคตอ่การเรียนของเดก็ 
ในโรงเรียนซึง่ Human Right Watchได้เข้าไปเย่ียม แทบจะไมมี่การสอบถามความคิดเหน็ของชมุชนโดยรอบ 
เก่ียวกบัการตัง้คา่ยทหารในบริเวณโรงเรียนดงักลา่ว  
นกัเรียนและครูอาจกลวัและกงัวลกบัการโจมตีท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

รวมทั้งความเป็นไปไดท่ี้อาจเกิดการล่วงละเมิดทางเพศกบันกัเรียนซ่ึงทาํใหเ้ดก็ลาออกจากโรงเรียนไป 
ทั้งหมดน้ีทาํใหเ้กิดความยากลาํบากในการเรียนการสอนสาํหรับนกัเรียนท่ียงัคงอยู ่
จาํนวนนกัเรียนท่ีลาออกเพ่ิมสูงข้ึนและการขอยา้ยโรงเรียนนั้นทาํใหเ้กิดความแออดัในโรงเรียนท่ีรับนกัเรียนเขา้เรียน 
และการท่ีจะใหน้กัเรียนเดินทางไปเรียนยงัโรงเรียนเอกชน กย็งัคงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งคิดต่อไปและมีค่าใชจ่้ายสูงเกินไป 

ยิง่กวา่นั้นพฤติกรรมของผูถื้ออาวธุซ่ึงอยูภ่ายในโรงเรียนเช่น การเล่นการพนนั 
การด่ืมแอลกอฮอลแ์ละใชย้าเสพยติ์ดลว้นเป็นการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ

                                                           
154 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุโรสมนั น. ครูท่ีอาศยัอยูใ่นหมูบ้่าน บ้านลาอะ อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 

155 Human Rights Watch สมัภาษณ์ชาวบ้าน 3คน ในอําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 
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5. การเข้าโจมตีโรงเรียนรัฐบาลของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ 

 

ช่วงเดือนมกราคม 2004 โรงเรียนรัฐบาลจํานวน 20 แหง่ถกูวางเพลงิภายในคืนเดียว 
พร้อมกบัการเข้าโจมตีคา่ยทหารและสถานีตํารวจ 3 แหง่ 

เหตกุารณ์ดงักลา่วถือได้วา่เป็นเคร่ืองหมายของการหวนกลบัมาของกลุ่มผูก่้อความไม่สงบแบ่งแยกดินแดนในบริเวณ
ชายแดนภาคใต้ของไทย กลุ่มผูก่้อความไม่สงบจะเลือกโรงเรียนเป้าหมายท่ีมีความเป็นสญัลกัษณ์สงู 
ไมเ่พียงแตเ่ป็นสถานท่ีของทางราชการเทา่นัน้ แตย่งัรวมถงึการเป็นสญัลกัษณ์ของระบบการศกึษาไทย 
ซึง่กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบเหน็วา่เป็นเคร่ืองมือทําลายความเป็นเอกลกัษณ์ของชนชาติมาเลย์มสุลิม  
นบัแตปี่ท่ีกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบได้ก่อเหตวุางเพลงิเผาโรงเรียนรัฐ เกิดเหตลุอบวางเพลงิเผาโรงเรียนอยา่งน้อย 327 
ครัง้ ในช่วงระหวา่งเดือนมกราคม 2547 จนถงึต้นเดือนกนัยายน 2553.156 

แม้วา่การโจมตีโรงเรียนของรัฐดงักลา่วคือการบ่งบอกการเปิดตวัการสร้างสถานการณ์ซึง่ก็ยงัคงดําเนินอยูม่าจนถงึปัจ
จบุนั แตจํ่านวนของโรงเรียนท่ีถกูลอบวางเพลงิก็ลดจํานวนลงตัง้แตปี่ 2550  
ซึง่การลดลงของการโจมตีดงักลา่วเป็นผลมาจากมาตรการรักษาความปลอดภยัในช่วงกลางคืน 
ซึง่มีการเฝ้าระวงัโดยรอบ  รวมทัง้การท่ีกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบมีรูปแบบการโจมตีไมต่า่งไปจากเดิมมากนกั 
การโจมตีโรงเรียนทางกายภาพสว่นมากจะใช้วิธีการลอบวางเพลิง แตก่ลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบก็ยงัใช้ระเบิดมือ,  
ระเบิดแสวงเคร่ือง (IED) และระเบิดเพลงิด้วยเช่นกนั 
ระเบิดเหลา่นีม้กัใช้เพ่ือโจมตีเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ลว่งหน้าซึง่เป็นกองกําลงัรักษาความปลอดภยัท่ีมีการตั้งฐานอยูใ่น
โรงเรียน กองกําลงัท่ีอารักขาครูหรือกองกําลงัท่ีคุ้มครองโรงเรียน 
บางครัง้การใช้ระเบิดได้ก่อความเสียหายกบัโครงสร้างพืน้ฐานของโรงเรียนและเป็นสาเหตใุห้เกิดความหวาดกลวัโดย
ทัว่ไป 
การท่ีโรงเรียนถกูทําลายทําให้นกัเรียนและคนในพืน้ท่ีเกิดความหวาดกลวัและเป็นหว่งในความปลอดภยัของเด็กและ
คนในชมุชน การสญูเสียอาคารเรียนยงัสง่ผลกระทบตอ่ความสามารถของเดก็ในการเข้าถงึการศกึษาท่ีมีคณุภาพ  

เน่ืองจากความรุนแรงในบริเวณชายแดนภาคใต้ของไทยมีการนําอาวธุมาใช ้ 

ดงันัน้จงึต้องนํากฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศเข้ามาใช้ 

ภายใต้กฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวา่งประเทศโรงเรียนและสถาบนัการศกึษาจะได้รับความคุ้มครองจากการถกูโจมตี

ในฐานะพลเรือน  

                                                           
156 Human Rights Watch สมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ คณุบญุสม ทองศรีไพร ประธานสมาพนัธ์ครูของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ วนัท่ี 7 กนัยายน 2553 
และดไูด้ท่ี  "การชมุนมุรําลกึถึงผู้ เสยีชีวติ 124 คน" หนงัสอืพิมพ์ Bangkok Post, วนัท่ี 17 มกราคม 2553, อ้างถึงการลอบวางเพลงิ 325 ครัง้ โจมตี โรงเรียน 

287 แห่ง ตามมาด้วยอีก 2 โรงเรียนถกูโจมตี 
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โดยอาจถกูโจมตีได้ในกรณีท่ีถกูใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการทหารและเฉพาะในช่วงเวลานัน้เทา่นัน้157 

ดงันัน้โดยปกติแล้วโรงเรียนจะถกูละเว้นจากการโจมตี  ยกเว้นในกรณีท่ีมีกองกําลงัรักษาความปลอดภยัอยู่158 

ในกรณีท่ีสงสยัว่าอาคารเรียนจะถกูใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางทหารด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือคุ้มครองพลเรีอน159 

 

กรณีศกึษา โรงเรียนบ้านบาโง อาํเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 
 

เม่ือHuman Rights Watch ได้เข้าเย่ียมโรงเรียนประถมศกึษาบ้านบาโง ในอําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 24 
มีนาคม 2553 เราพบวา่ห้องสมดุยงัมีสภาพครุกรุ่นจากการถกูเผาเม่ือห้าวนัก่อนหน้านี ้(ดรููปท่ี 4) 
 
เวลาประมาณสามทุม่ของวนัท่ี 19 มีนาคม 2010  ซึง่เป็นวนัสดุท้ายของภาคการศกึษา 

กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบซึง่ปกคลมุใบหน้าพร้อมกบัพกอาวธุปืนประมาณ 15 คนได้บกุเข้ามาในโรงเรียน 

ซึง่มีอาสาสมคัรคุ้มครองหมู่บ้านจํานวน 5 คนทําการป้องกนัโรงเรียนอยู่ กลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบได้แบง่ออกเป็นสองกลุม่ 

กลุม่แรกเข้าโจมตีอาสาสมคัรคุ้มครองหมูบ้่านอย่างรวดเร็ว ซึง่มีอาวธุป้องกนัตวัเพียงปืนลกูซอง 1 กระบอก 

และทําการจบัตวัอาสาสมคัรทัง้ 5 คนมดัไว้ท่ีบริเวณมมุหนึง่ของโรงเรียน สว่นกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบกลุม่ท่ีสอง 

ได้พงัเข้าไปในห้องเรียนพร้อมทัง้ราดนํา้มนัเบนซิน และ จดุไฟเผาทัง้ห้องสมดุและห้องเรียนชัน้อนบุาล 

โดยใช้หนงัสือเรียนและท่ีนอนของเดก็เป็นเชือ้เพลงิ หลงัจากท่ีพวกเขาจดุไฟเผาเรียบร้อยแล้วก็ยิงปืนขึน้ฟ้า 

เปลวเพลงิเร่ิมกระจายจากชัน้อนบุาลไปท่ีห้องเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

และลามไปถงึห้องสมดุซึง่อยู่บริเวณใกล้เคียง กลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบพยายามจะเผาห้องเรียนอ่ืน แตไ่มสํ่าเร็จ160  

                                                           
157 ด ูกฎหมายคุ้มครองสทิธิเด็ก ICRC กฎหมายมนษุยธรรมจารีตประเพณีระหว่างประเทศ ข้อ 

52 :"พลเรือนจะไมต่กเป็นเป้าหมายของการโจมตีหรือจากการแก้แค้น.... การโจมตีจะต้องจํากดัเป้าหมายทางทหารอย่างเคร่งครัด... 
ในกรณีท่ีสงสยัว่าสถานท่ีซึง่โดยปกติเป็นการใช้สําหรับพลเรือน ...เช่น โรงเรียน ถกูนํามาใช้เพ่ือให้มีสว่นร่วมในการดําเนินการทางทหารให้มีประสทิธิภาพ 

ต้องไมส่นันิษฐานว่าจะใช้" ดเูพ่ิมเติมใน อยัการ v. Kordic, IT-95-14/2-A (คําพิพากษา วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2547), วรรค 

42 :"ไมมี่ข้อสงสยัว่าอาชญากรรมท่ีได้ ทําลาย อาคารทางการศกึษา เป็นสว่นหนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ" 
158 การโจมตีจากบนอาคารเรียน ท่ีถกูใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางทหารต้องไมทํ่าตามอําเภอใจหรือไมมี่รูปแบบ 
การโจมตีตามอําเภอใจเป็นหนึ่งในการโจมตีท่ีไมต่รงตามวตัถปุระสงค์ทางทหาร หรือวิธีการหรือรูปแบบท่ีใช้ไมส่ามารถแยกความแตกต่างระหว่างนกัรบ 

และพลเรือน  การโจมตีท่ีผิดรูปแบบเป็นท่ีคาดว่าจะสญูเสยีชีวติพลเรือนและทรัพย์สนิเป็นจํานวนมากเม่ือเทียบกบัสิง่ท่ีคาดว่าทหารจะได้รับจากการโจมตี ด ู

กฎหมายคุ้มครองสทิธิเด็ก ICRC กฎหมายมนษุยธรรมจารีตประเพณีระหว่างประเทศ กฎข้อ 11-12 และ 14 อ้างอิง Protocol I (1977) ข้อ 51(4)--(5) 
159 ด ูกฎหมายคุ้มครองสทิธิเด็ก ICRC กฎหมายมนษุยธรรมจารีตประเพณีระหว่างประเทศ กฎข้อ 15 อ้าง Protocol I (1977) ข้อ 57(1) 
160 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ครู 4 คน และองค์กรสทิธิมนษุยชนสากล ได้เย่ียมชมโรงเรียนบ้านบาโง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 24 มีนาคม 

2553 
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ครูหลายคนในโรงเรียนกลา่ววา่การโจมตีเกิดขึน้โดยไมมี่การเตือนลว่งหน้าใดๆ  

โรงเรียนได้ประมาณการความเสียหายซึง่เกิดกบัโครงสร้างอาคารเรียนไว้วา่มีมลูคา่ไมต่ํ่ากวา่ 600,000 บาท ( US 

$ 18,500)161 

 

ครูคนหนึง่จําได้วา่ หน่วยงานฉกุเฉินท้องถ่ินก็ลงัเลท่ีจะเข้ามาช่วยเหลือ 

เพราะเกรงวา่อาจจะถกูโจมตีจากผู้ ก่อความไม่สงบ  

“ผมอยูท่ี่บ้านและได้ยินเสียงปืนสองนดัและเม่ือออกมาจากบ้านก็พบวา่อาคารเรียนถกูไฟไหม้” 
ชาวบ้านท่ีอยูใ่นพืน้ท่ี บอกวา่ 
“อยา่เข้าไปในบริเวณพืน้ท่ีเกิดเหตเุน่ืองจากคาดวา่กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบยงัอยู่ในบริเวณนัน้ 
และคณุอาจจะถกูทําร้าย” “ผมได้เรียกรถดบัเพลงิ ทหารและตํารวจ แตไ่มมี่ใครมา 
เพราะกลวัวา่จะเกิดการโจมตีรอบสองหรือมีการดกัซุม่บริเวณข้างทาง” 

เขากลา่ววา่การโจมตีของกลุ่มผูก่้อความไม่สงบมีการวางแผนท่ีจะเผาอาคารสถานท่ีเพ่ือหลอกลอ่
ให้กองกําลงัรักษาความปลอดภยัเข้ามาในพืน้ท่ี  

“พวกเขาพดูกนัแบบนีท้างโทรศพัท์และผมก็พยายามท่ีจะติดตอ่เจ้าหน้าท่ีรัฐทางวิทยดุ้วย” 

ต้องใช้เวลาประมาณหนึง่ชัว่โมงเพ่ือโน้มน้าวให้มา  ถึงตอนนั้น 

ห้องสมดุและห้องดแูลเดก็ของโรงเรียนถกูเผาไปแล้ว และหลงัคาก็เร่ิมยบุตวัลงมา 162  

 

ในการบรรยายถึงความรู้สกึท่ีได้รับจากการถกูโจมตี ครูคนหนึง่กลา่ววา่พวกเขารู้สกึต่ืนตระหนกเป็นอยา่งมาก 

“แตถ้่าพวกเราหนีไปเดก็ก็จะไม่มีครู”163 

 

                                                           
161 Human Rights Watch สมัภาษณ์ครู 4 คน ท่ีโรงเรียนบ้านบาโง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 24 มีนาคม 2553 

162 Human Rights Watch สมัภาษณ์ครูท่ีโรงเรียนบ้านบาโง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 24 มีนาคม 2553 

163 Human Rights Watch สมัภาษณ์ครูท่ีโรงเรียนบ้านบาโง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 24 มีนาคม 2553 
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รูปท่ี 4  กองหนงัสือท่ีไหม้เกรียมในห้องสมดุโรงเรียนประถมศกึษา บ้านบาโง ปัตตานี  5 วนัหลงัจากท่ีกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบวางเพลิงท่ีโรงเรียน 
เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2553© 2010 Bede Sheppard/Human Rights Watch  

 

กรณีศกึษา โรงเรียนประถมศึกษาบ้านปายอ อาํเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
เยน็ของวนัท่ี 1 มกราคม 2553 โรงเรียนประถมศกึษาบ้านปายอซึง่อยูใ่นอําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี 

ได้ถกูลอบวางเพลงิสองครัง้ ครัง้แรกเกิดในช่วงเวลาประมาณ 2 ทุม่ นายอาํเภอ กบัชาวบ้านได้ช่วยกนัดบัไฟไว◌้ได้164 

หลงัจากนัน้เวลาประมาณตี 3 ของวนัรุ่งขึน้ก็โดนโจมตีเป็นครัง้ท่ีสอง 

โดยเหตกุารณ์ครัง้นีทํ้าให้หนึง่ในอาคารสองหลงัของโรงเรียนถกูเผาจนวอดวาย.165 

 

 

 

 

 

                                                           
164 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุบซิา ม. ชาวบ้านท้องถ่ิน บ้านปายออําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 

165 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุบซิา ม. ชาวบ้านท้องถ่ิน บ้านปายออําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 
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เดก็ชายฮาเซ เดก็นกัเรียนวยั 7 ปี เป็นผู้ เหน็เปลวไฟคนแรกได้บอกวา่ 
“ผมกําลงัทานอาหารเยน็ และอยู่ๆ  ก็เหน็ควนัไฟ แมข่องผมรีบไปท่ีโรงเรียน เพ่ือบอกให้ภารโรงรู้ 

สว่นผมก็รีบไปสํารวจบ้านบริเวณใกล้เคียงเพราะกลวัวา่ไฟจะลกุลาม ผมเหน็เปลวงเพลงิสีแดงฉาน 

และโรงเรียนก็กลายเป็นสีแดง”166 

 

อาคารสองชัน้ซึง่เป็นห้องเรียนสําหรับเดก็นกัเรียนชัน้อนบุาลและชัน้ประถม 1 ถึง ประถม 6 167 ถกูเผาราบคาบ 
นอกจากนัน้อาคารดงักลา่วยงัเป็นท่ีตัง้ของห้องพกัครูซึง่มีทัง้คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์เพ่ือการเรียนการสอนอ่ืนๆ  
เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ทําให้เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนประกาศยกเลกิการเฉลมิฉลองวนัเดก็ท่ีกําลงัจะมีขึน้ในวนัเสาร์และปร
ะกาศงดการเรียนการสอนชัว่คราวจนกวา่จะสามารถหายืมส่ือการสอนจากโรงเรียนใกล้เคียงได้ 
ฮาเซ บอกวา่ “เราต้องเรียนกนัข้างนอกห้องเรียน ผมไมช่อบแบบนีเ้ลยเพราะมนัทัง้ร้อนและเสียงดงั 

ทําให้ผมไมมี่สมาธิท่ีจะเรียน” 168 

 

ฮารงค์อาย ุ10 ปี ไมม่าโรงเรียนเป็นเวลาสามวนัหลงัจากเกิดเหตกุารณ์ลอบวางเพลงิ 

โดยกลวัวา่จะถกูทําโทษเพราะทําหนงัสือหายไปในเปลวเพลงิ “ผมกลวัวา่ครูจะลงโทษท่ีไมมี่หนงัสือมาเรียน 

เพราะผมเก็บหนงัสือไว้ในห้องเรียน โดยท่ีเพ่ือนบางคนของผมเขาเอาหนงัสือกลบับ้าน.”169 

 

ฉิมพลี อาย ุ10 ปี ซึง่เหน็เปลวเพลงิพร้อมกบัเพ่ือนบอกวา่ 

“หนรูู้สกึเศร้าเพราะท่ีนัน่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์และหนก็ูเสียใจมากท่ีมนัถกูเผา หนชูอบคอมพิวเตอร์ 

หนชูอบเลน่เกมส์คอมพิวเตอร์”170 

 

                                                           
166 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ด.ช.ฮาแส อ. อาย ุ7 ปี นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษาบ้านปายอ อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี  

167 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ด.ญ.อาฟรีนา ส. อาย ุ9 ปี นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษาบ้านปายอ อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 24 มีนาคม 

2553 

168 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ด.ช.ฮาแส อ. อาย ุ7 ปี นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษาบ้านปายอ อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี  

169 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ด.ช.ฮารอง ม. อาย ุ10 ปี นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษาบ้านปายอ อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี24 มีนาคม 

2553 

170 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ด.ข.กิมพลี อ.อาย ุ10 ปี นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษาบ้านปายอ อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี24 มีนาคม 

2553 
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“ผมเสียใจท่ีเสียหนงัสือและคอมพิวเตอร์ไปเพราะผมชอบอา่นหนงัสือ” ฮาเซบอกกบั Human Rights Watch 
“ตอนนีเ้รามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียง 5 เคร่ืองทัง้ๆ ท่ีเคยมีถงึ 22 เคร่ือง” ทหารได้จดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ 5 
เคร่ืองให้เพ่ือทดแทนของเก่า “ตอนนีเ้ราถกูจํากดัเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ซึง่จะใช้ได้เฉพาะในเวลาเรียนเทา่นัน้ 
ไมส่ามารถเลน่นอกเวลาเรียนได้”171 

 

อฟรีนา วยั 9 ปี ได้บอกกบัHuman Rights Watchวา่เธอรู้สกึเสียใจกบัการท่ีโรงเรียนถกูทําลาย 172 

 

Human Rights Watchไมส่ามารถระบชุดัเจนวา่การโจมตีทัง้สองครัง้นัน้กระทําโดยสมาชิกของกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบ 

ระยะเวลาของการลอบโจมตีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ทําให้อาคารใหมส่องหลงัซึง่ใกล้จะเสร็จสมบรูณ์ ถกูทําลาย 

โดยมีความสงสยัวา่แรงจงูใจในการก่อเหตดุงักลา่วอาจมาจากการเผาเพ่ือผลประโยชน์อ่ืนๆ  

ความจริงแล้วอาคารใหมห่ลงัดงักลา่วได้มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอาคาร เน่ืองจากถกูวางเพลงิเม่ือสองปีก่อน 

ชาวบ้านท้องท่ีคนหนึง่ ซึง่บอกว่าตวัเองเป็นกึง่ผูก่้อความไม่สงบได้ให้สมัภาษณ์วา่ 

“อาจมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอยูเ่บือ้งหลงัการลอบวางเพลงิดงักลา่ว” 

เขาคิดวา่มนัไม่น่าจะเป็นการโจมตีของกลุม่ก่อความไม่สงบ 

เน่ืองจากในบริเวณดงักลา่วเป็นท่ีอยูอ่าศยัของพวกนีแ้ละมีลกูๆ ซึง่ไปโรงเรียนท่ีนัน่ 

ดงันัน้พวกนีจ้งึไมน่่าจะทําอะไรท่ีจะสง่ผลตอ่ลกูๆ ของเขา”173 นอกจากนัน้เขายงัให้มมุมองท่ีแตกต่าง 

เก่ียวกบัการทําลายทรัพย์สนิของกลุ่มผูก่้อความไม่สงบวา่  “สําหรับกลุ่มผูก่้อความไม่สงบ  

พวกเราไม่คิดท่ีจะเผาโรงเรียนหรือสถานีอนามยั เพราะสถานท่ีดงักลา่วมีปัจจยัสนบัสนนุมากมาย 

และถ้าเราสามารถควบคมุสถานท่ีได้เม่ือไหร่ เราก็ต้องการสิง่อํานวยความสะดวกเหลา่นีซ้ึง่พร้อมใช้งาน 

ดงันัน้เราจะไมโ่จมตีพวกสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐาน”174 

 

                                                           
171 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ด.ช.ฮาแส อ. อาย ุ7 ปี นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษาบ้านปายอ อําเภอสายบรีุ จงัหวดั ปัตตานี 
172 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ด.ญ.อาฟรีนา ส. อาย ุ9 ปี นกัเรียนโรงเรียนประถมศกึษาบ้านปายอ อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 24 มีนาคม 

2553 

173 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุบซิา ม. ชาวบ้านท้องถ่ิน บ้านปายออําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 

174 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุบซิา ม. ชาวบ้านท้องถ่ิน บ้านปายออําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 
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ชาวบ้านคนเดียวกนัชีใ้ห้เหน็วา่เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนไมไ่ด้เข้าร่วมดบัไฟในช่วงเย็นหลงัจากท่ีเพลิงเร่ิมลกุไหม้และไมเ่

หน็หน้าท่ีโรงเรียนจนถงึเวลา 09:00 วนัร่งขึน้175 เม่ือHuman Rights 

Watchได้พยายามท่ีจะพดูคยุกบัผู้ อํานวยการของโรงเรียนเก่ียวกบัเหตกุารณ์ลอบวางเพลงิดงักลา่วก็ถกูปฏิเสธการให้

สมัภาษณ์   อย่างไรก็ตามในคืนเดียวกนักบัท่ีโรงเรียนแหง่นีถ้กูเผา 

ก็ยงัเกิดเหตลุอบวางเพลงิท่ีสถานีอนามยัตําบลกะดนุง  ซึง่มีระยะทางหา่งจากโรงเรียนไป 1 กิโลเมตร  

โดยผู้ลอบวางเพลงิสมุกองยางรถยนต์ไว้ใกล้กบัสถานีอนามยั 

แตเ่น่ืองจากไมน่่าจะเป็นไปได้ท่ีสถานท่ีอ่ืนจะตกเป็นเป้าหมายเพ่ือผลประโยชน์ทางการเงินในเวลาเดียวกนั 

จงึทําให้น่าเช่ือวา่กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบอยูเ่บือ้งหลงัการวางเพลิงเผาโรงเรียนครัง้นี ้176 

 

บ้านพักครู 
การโจมตีโดยการลอบวางเพลงิมีเป้าหมายท่ีบ้านพกัครู และตวัโรงเรียน.177 กระทรวงศกึษาธิการมีการจดับ้านพกัครู 
ในบริเวณหรือใกล้กบัโรงเรียนมาโดยตลอด ถงึแม้วา่ครูสว่นใหญ่จะไมต้่องการอาศยัอยูท่ี่นัน่ 
แตค่รูท่ีเป็นโสดหรือเพิ่งย้ายเข้ามาในพืน้ท่ี ก็จําเป็นท่ีจะต้องอยู่ เกศริน 
ครูผู้ เล่าถึงเหตุการณ์การลอบวางเพลงิท่ีเกิดขึน้ในปี 2552 กลา่ววา่ 
 

มนัเป็นช่วงเวลาประมาณตี 4 ของเช้าวนัหนึง่ ฉนักําลงัหลบัอยูแ่ละสะดุ้งต่ืนจากเสียงปืน 

เสียงปืนดงัส่ีหรือห้านดั ฉนัออกไปข้างนอกบ้านและเหน็ท้องฟ้าเป็นสีแดงฉานจากเปลวเพลิง 

ฉนัเหน็เปลวเพลิง และได้ยินเสียงการปะทจุากการเผาอาคาร ฉนัรอดปูระมาณ 10 

นาทีและเหน็วา่มีคนไปรวมตวักนัท่ีโรงเรียน และบางคนก็ออกไป  ตอนท่ีฉนัไปถงึท่ีนัน่ 

บ้านพกัครูถกูเผาถงึหลงัคาและกําลงัจะพงัทลายลงมา 

                                                           
175 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุบซิา ม. ชาวบ้านท้องถ่ิน บ้านปายออําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 

176 "ประเทศไทย : โรงเรียนในปัตตานีถกูวางเพลงิ ชัน้เรียนถกูปิด" Thai News Service, วนัท่ี 6 มกราคม 2553 "ประเทศไทย : ตาย 1 
จากการวางเพลงิโรงเรียนในภาคใต้" Thai News Service, วนัท่ี 6 มกราคม 2553 "บาดเจ็บ 2 จากการระเบดิภาคใต้ของไทย" ผู้สงัเกตกุารณ์ BBC Asia 
Pacific, วนัท่ี 5 มกราคม 2553 "บาดเจ็บ 6 จากการระเบดิ" หนงัสือพิมพ์ The Nation (ประเทศไทย)วนัท่ี 4 มกราคม 2553 "ระเบดิเจ็บ 6 
โรงเรียนถกูลอบวางเพลงิ" หนงัสือพิมพ์ Bangkok Post, วนัท่ี 3 มกราคม 2553 

177ตวัอยา่ง ผู้ถกูสงสยัว่าเป็นกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบยิงท่ีพกัอาศยัของครูท่ีโรงเรียนบาจาโบ ในอําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2552 
และเรือนพกัอาศยัในโรงเรียนบ้านตรัง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 13 ตลุาคม 2552 "กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบเผาท่ีพกัของครู โจมตีทหารในภาคใต้ของไทย" 
ผู้สงัเกตกุารณ์ BBC Asia Pacific, วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2552; คณุอนชุา เจริญโพ "รัฐบาลเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัการกบัความไมส่งบ" หนงัสือพิมพ์ Bangkok 
Post, วนัท่ี 14 ตลุาคม 2552 
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เปลวเพลงิลามไปติดอาคารใกล้เคียงซึง่เป็นบ้านพกัครูด้วยเช่นกนั ไมมี่การช่วยเหลือใดๆ จากเจ้าหน้าท่ี 

มีเพียงชาวบ้านในพืน้ท่ีท่ีช่วยกนัดบัไฟ พวกเราได้แจ้งไปทางโทรศพัท์และวิทย ุแตไ่มมี่ใครมา”178 

 

ครูท่ีอาศยัอยูใ่นบ้านพกัสญูเสียทรัพย์สนิท่ีเก็บไว้ท่ีบ้านทัง้หมด 
 

แรงจูงใจให้เกิดการโจมต ี
กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบมองวา่โรงเรียนเป็นเสมือนสญัลกัษณ์ของรัฐไทย 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเป็นสถานท่ีท่ีพวกเขามองวา่มีการบม่เพาะความเป็นไทย การโจมตีแตล่ะครัง้ไมมี่รูปแบบตายตวั 
โดยบางครัง้ช่วงเวลาของการโจมตีบางเหตกุารณ์ก็ไปเช่ือมโยงกบัเหตกุารณ์สําคญัท่ีเก่ียวข้องกบัการเคล่ือนไหวเพ่ือแ
บง่แยกดินแดน หรืออาจเลือกท่ีจะสร้าง สถานการณ์ในช่วงระยะเวลาเร่ิมเปิดหรือปิดภาคเรียน 
ชาวบ้านพบใบปลวิภาษาไทยใกล้กบัโรงเรียนรัฐบาลในจงัหวดัปัตตานี ซึง่ถกูเผาเม่ือ เดือนพฤษภาคม 
2550โดยกลุม่ผู้ถกูกลา่วหาวา่ก่อความไมส่งบแสดงความโกรธแค้นสถาบนัการศกึษา 
 

คําเตือน 

 ถงึปัตตานีมสุลิมทกุคน ขณะนีช้าวปัตตานีมสุลิมกําลงัทําสงครามกบักองกําลงัของสยาม  
ขอเตือนวา่การปฏิบติัการของเราจะมง่โจมตีสญัลกัษณ์การครอบครองพืน้ท่ีของกองกําลงัสยาม 
เช่นทําการเผาโรงเรียนโดยถือวา่เป็นการทําลายอิทธพลนอกรีตของสยามอยา่งสมบรูณ์ 
ขอเตือนวา่อยา่สง่ลกูไปโรงเรียน 

โรงเรียนจะเปล่ียนความคิดของเดก็และลบล้างความตระหนกัในความเป็นมสุลมิปัตตานี 
คณุต้องสง่ลกูของคณุไปยงัโรงเรียนปอเนาะ 

ขอเตือนวา่อยา่ไปร่วมมือและให้ความช่วยเหลือใดๆ 
กบักองกําลงันอกรีตของคนสยามในการสร้างโรงเรียนใหม่ เช่นการให้เงินหรือแรงงานสนบัสนนุ 

การช่วยเหลือใดๆ ให้กบักองกําลงันอกรีตสยามจะถือวา่เป็นบาปและจะได้รับการลงโทษอยา่งรุน 
 

แรง 

จากนกัรบอิสระปัตตานี179 

 

                                                           
178 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุ เกษริน ว. อาชีพครู สถานท่ี และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ปิดเผย ปี 2553  

179 พบใบปลวิใกล้โรงเรียนรัฐบาล ในจงัหวดัปัตตานี ท่ีถกูเผาในเดือนพฤษภาคม 2550 อยู่ในแฟ้มของ Human Rights Watch 
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สมาชิกหนุ่มของกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบคนหนึง่ได้บอกกบัHuman Rights Watchวา่ 

เขายอมรับผิดท่ีได้ทําการเผาโรงเรียนเป็นจํานวนสามแหง่ภายในคืนเดียวกนั  โดยกลา่ววา่เขาเผาโรงเรียนทีละหลงั 

และอ้างเหตผุลวา่ เขา และกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบคนอ่ืนๆ มีอาวธุปืนAK-47 

ทําให้ไมมี่ใครกล้าขดัขวางการปฏิบติัการดงักลา่ว เม่ือถามถงึเหตผุลในการตดัสนิใจวางเพลงิเผาโรงเรียน 

เขาบอกวา่โรงเรียนรัฐบาลเป็นสถานท่ีให้การอบรมสัง่สอนนอกรีต 

ซึง่เขาถือวา่เป็นการทําลายสญัลกัษณ์ของชนชาติและศาสนาของชาวมาเลย์มสุลมิ  

ซึง่เป็นหน้าท่ีของเขาท่ีจะต้องเผาทําลายสถานท่ีนัน้ลง180 

 

โรงเรียนและครูถือได้วา่เป็นเป้าหมายท่ีสามารถโจมตีได้ง่าย 

และเป็นส่ือท่ีดีในการแสดงให้เห็นถงึความเคล่ือนไหวของกลุม่ เม่ือโรงเรียนบ้านบางทนั อําเภอหนองจิก 

จงัหวดัปัตตานี ได้เกิดเหตวุางเพลงิเม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2552 

มีการพบข้อความพน่ด้วยสีสเปรย์ท่ีป้ายโรงเรียนซึง่มีข้อความวา่ “ทหารโง่ ทหารบ้า ออกไป” ”181 

และหลงัจากนัน้เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2552 ก่อนการเปิดภาคเรียน 3 วนั โรงเรียนบ้านตนัหยงเปา 

ในอําเภอหนองจิกก็ได้ถกูกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบวางเพลงิเผาอาคารเรียน 

ข้อความท่ีปรากฏบนผนงัโรงเรียนเรียกร้องให้ทหารออกจากพืน้ท่ี 182 

 

กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ ไม่ละเว้นการทําร้ายโรงเรียนของรัฐท่ีมีครูและนกัเรียนมาเลย์มสุลมิเป็นจํานวนมาก 
ดงัตวัอยา่งเช่นท่ีโรงเรียนประถมศกึษาบ้านบาโงซึง่อยูใ่นเขตอําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ซึง่มีนกัเรียนในช่วงอาย ุ5-

12 ปี รวม 71 คน โดยทัง้หมดเป็นชาวมาเลย์มสุลมิ และมีเพียงเจ้าหน้าท่ีครูเพียง 1 คนจากทัง้หมด 5 

คนท่ีไมใ่ช่ชาวมาเลย์มสุลมิ โรงเรียนดงักลา่วได้ถกูลอบวางเพลงิถงึสองครัง้ในรอบห้าปี.183 

ครูมาเลย์มสุลมิคนหนึง่ในโรงเรียนได้บอกกบัHuman Rights Watchวา่ 

“ผมไมเ่ข้าใจวา่ทําไมโรงเรียนถงึเป็นเป้าหมายในการโจมตี”184 การลอบวางเพลงิโรงเรียนบ้านทา่กําชํา 

                                                           
180 Human Rights Watch สมัภาษณ์ สถานท่ีไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2551 

181 คณุอบัดลุเลาะ เบนจากาด "โรงเรียนในภาคใต้ถกูวางเพลงิ เด็กท่ีถกูยิงยงัอาการไมสู่้ ดี" หนงัสือพิมพ์ Bangkok Post, วนัท่ี 15 มีนาคม 2552 

182 “ลอบวางเพลงิโรงเรียนในปัตตานีก่อนเปิดเทอมใหม"่ Thai News Service, วนัท่ี 2 พฤศจกิายน 2552 

183 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ครู 2 คน ท่ีโรงเรียนบ้านบาโง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 24 มีนาคม 2553 

184 Human Rights Watch สมัภาษณ์ครูท่ีโรงเรียนบ้านบาโง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 24 มีนาคม 2553 
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อําเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตานี เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2552 
ทําให้ห้องหนึง่ในอาคารซึง่ใช้เป็นสถานท่ีในการละหมาดเกิดความเสียหาย.185 

 

ทวา่กลุม่ก่อความไมส่งบทัง้หมดมิได้มง่เป้าหมายไปท่ีโรงเรียนด้วยแรงจงูใจท่ีเกิดจากความเกลียดชงัตอ่ระบบการศกึ

ษาของไทยและด้วยเหตผุลอ่ืนคือโรงเรียนเป็นเป้าหมายท่ีสามารถเข้าโจมตีได้ง่ายเทา่นัน้  อยา่งน้อยการโจมตี 6 

ครัง้ในช่วงเดือนมีนาคม 2551 ถงึเดือนกรกฎาคม 2552 

ซึง่มีการวางเพลิงเผาโรงเรียนนบัเป็นการใช้กลยทุธ์นีเ้พ่ือเบ่ียงเบนความสนใจของเจ้าหน้าท่ีจากการซุม่โจมตี186 

ดงัเช่นเวลาประมาณสามทุม่คร่ึงของวนัท่ี 21 มีนาคม 2553 ท่ีโรงเรียนบ้านทุง่คาอําเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
มีบคุคลผู้ ต้องสงสยัทําการปีนบนัไดขึน้ไปทบุกญุแจและทําลายห้องเรียน 

พวกเขาเผาหนงัสือและสร้างความเสียหายในห้องเรียนอยา่งมาก หนงัสือ, 

โต๊ะและเก้าอีร้วมทัง้โทรทศัน์และคอมพิวเตอร์ถกูทําลาย187 

หลงัจากวางเพลิงแล้วก็มีระเบิดใกล้กบัสะพานห่างจากโรงเรียนไปประมาณ 2 กิโลเมตร 

                                                           
185 คณุอบัดลุเลาะ เบนจากาด "โรงเรียนในภาคใต้ถกูวางเพลงิ เด็กท่ีถกูยิงยงัอาการไมสู่้ ดี" หนงัสือพิมพ์ Bangkok Post, วนัท่ี 15 มีนาคม 2552 

186 ตวัอยา่งอ่ืนๆ ซึง่รายงานผ่านสือ่เม่ือเร็วๆ นี ้กลา่ววา่ : เพียงแค่ก่อนเท่ียงคืนของ วนัท่ี 15 มีนาคม 2551 

ผู้ ต้องสงสยักลุม่ก่อความไมส่งบใช้โทรศพัท์มือถือเพ่ือจดุระเบดิท่ีโรงเรียนในเขตอําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานีทําให้มีผ้เสียชีวติ 1 คน และบาดเจ็บ 5 คน 
ขณะพยายามดบัไฟท่ีโรงเรียนเม่ือระเบดิได้ระเบดิขึน้ "ระเบดิฆา่ 2 คน บาดเจ็บ 18 คน ในภาคใต้ไทยมสุลมิ" ข่าวจาก Reuters, วนัท่ี 16 มีนาคม 2551  วนัท่ี 20 มีนาคม 
2551, กลุม่ก่อความไมส่งบจดุไฟเผาโรงเรียนในอําเภอรือเสาะ จงัหวดันราธิวาส และยิงอาสาสมคัรป้องกนัท่ีพยายามเข้าไปดบัฟ 
ทัง้สองฝ่ายต่างยิงปืนใสก่นันานกว่าห้านาที แต่ไมมี่ผู้ ใดได้รับบาดเจบ็ "คณุเฉลมิ : ผมไมก่ลวัท่ีจะเดินทางไปภาคใต้; 

กลา่ววา่สงขลาไมมี่ความพยายามท่ีจะหลกีเลี่ยงจากอนัตราย" หนงัสือพิมพ์ Bangkok Post, วนัท่ี 21 มีนาคม 2551 ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2551 

อาคารหนึ่งของโรงเรียนบ้านกระหวะ อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี ถกูเผาโดยกลุม่ก่อความไมส่งบ 
ผู้วางเพลงิยิงใสตํ่ารวจสารวตัรสืบสวนท่ีกําลงัรตรวจสอบความเสียหาย "ความไมส่งบท่ีภาคใต้; โรงเรียนถกูวางเพลงิชัว่โมงก่อนเปิดเทอมใหม"่ หนงัสอืพิมพ์ Bangkok 

Post, วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2551 ทีมงานของตํารวจและทหารโต้ตอบการยิง ท่ีโรงเรียนบ้านละหารยาม ูอําเภอยะรัง ในจงัหวดัปัตตานี 
ท่ีถกูกลุม่ก่อความไมส่งบซุ่มวางระเบดิข้างถนนและยิงปืนใส ่วนัท่ี 10 สงิหาคม 2551 "เจ้าหน้าท่ีตํารวจถกูยิงบาดเจ็บอาการสาหสั" หนงัสือพิมพ์ Bangkok Post, วนัท่ี12 

สงิหาคม 2551 กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบยิงใสท่ี่พกัของครูตัง้อยู่ภายในโรงเรียนบาทากโุบ อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2552 

และดกัซุ่มมยิงทหารท่ีมาตรวจในท่ีเกิดเหต ุได้รับบาดเจ็บ 2 นาย "กลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบเผาอาคารท่ีพกัของครู โจมตีทหารในภาคใต้ของไทย" ผู้สงัเกตกุารณ์ BBC 

Asia Pacific, วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2552 

187 Human Rights Watch เย่ียมชม โรงเรียนบ้านทุ่งคา อําเภอเมือง จงัหวดัยะลา วนัท่ี 28 มีนาคม 2553 
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ตํารวจเช่ือวา่ระเบิดนัน้มีเป้าหมายมุง่ไปท่ีทีมท่ีเข้ามาให้ความช่วยเหลือในการดบัไฟ อยา่งไรก็ดี 

ระเบิดดงักลา่วทํางานก่อนเวลาจึงไมมี่ใครเสียชีวิต 188 

 

มีหลกัฐานชีใ้ห้เหน็ด้วยวา่มีผู้ ร่วมก่อการอ่ืนนอกเหนือจากกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบเข้ามาทําการก่อเหตวุางเพลงิเผาโรงเ

รียน  โดยบางครัง้คา่ชดเชยท่ีโรงเรียนและผู้ รับเหมาก่อสร้างในพืน้ท่ีจะได้รับ อาจจะเป็นแรงจงูใจดงักลา่ว.189 

 

ความเสียหายที่เกดิขึน้กับการศกึษา 
การโจมตีของกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบได้สง่ผลอย่างมากตอ่ความสามารถในการเข้าถงึการศกึษาของเดก็ 
ซึง่นอกจากจะทําให้เดก็และครูได้รับบาดเจ็บแล้วยงัทําให้สญูเสียเวลาเรียนและเสียทรัพยากรจากการถกูวางเพลิงรว
มทัง้ทําให้เดก็ไม่มีสถานท่ีเรียนท่ีเหมาะสม ซึง่ต้องรอจนกวา่โรงเรียนหลงัใหมจ่ะสร้างเสร็จ 
 

หลงัจากท่ีโรงเรียนถกูเผา เจ้าหน้าท่ีจดัการตัง้เตน็ท์บนสนามเด็กเลน่ในโรงเรียน ซึง่มีนกัเรียนมาเลย์มสุลมิกวา่ 200 

คนเข้าเรียนร่วมกนัท่ีนัน่ ครูคนหนึง่บอกกบัตวัแทน Human Rights Watch วา่ 

“เราต้องเร่ิมต้นใหมจ่ากศนูย์เพราะไมเ่พียงแตอ่าคารเรียนถกูเผา แตเ่รายงัสญูเสียเอกสารตา่งๆ ไปด้วย 

และมนัเป็นการยากสําหรับครู 

และนกัเรียนท่ีจะทําการเรียนการสอนในเต๊นท์ดงักลา่วเพราะอากาศร้อนมากหรือเม่ือฝนตกนํา้ก็จะร่ัว 

นอกจากนัน้ก็ยงัมีเสียงดงัรบกวนการเรียน”190  ครูได้บอกวา่ เราต้องทําการเรียนการสอนภายในเต๊นท์ถงึ 6 เดือน 

                                                           
188 Human Rights Watch สมัภาษณ์ทหารท่ีโรงเรียน ในจงัหวดัยะลา วนัท่ี 28 มีนาคม 2553 "ประเทศไทย : การลอบวางเพลงิโรงเรียน 

และการโจมตีด้วยระเบดิท่ีไมทํ่างาน ในจงัหวดัยะลา" แหลง่ขา่ว Thai News Service, วนัท่ี 23 มีนาคม 2553 "ประเทศไทย เจ้าหน้าท่ีตํารวจท่ีได้รับบาดเจ็บ 

จากการปะทะกนัในภาคใต้ อาจได้รับผลประโยชน์ท่ีดีขึน้" แหลง่ข่าว Thai News Service, วนัท่ี 22 มีนาคม 2553 
189 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุองัคณา นีละไพจิตร ประธานกลุม่ทํางานเก่ียวกบัความยตุธิรรมเพ่ือสนัติ กรุงเทพ วนัท่ี 23 มีนาคม 2553 และ 

คณุกฤษฎา บญุราช ผู้ว่าราชการจงัหวดัยะลา วนัท่ี 29 มีนาคม 2553 ตวัอย่างเช่น ตามรายงานของสื่อผู้ ท่ีถกูจบักมุในการลอบวางเพลงิโรงเรียนบ้านต้นยง 

อําเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส ในเดือนสงิหาคม 2553 อ้างว่าเขาได้รับการจ้างเผาโรงเรียนโดยประธานสภาท้องถ่ิน บคุคลท่ีถกูกลา่วหา 

กลา่ววา่การดําเนินผู้รลอบวางเพลงิเป็นทหารจาก"หน่วยสนัติภาพและการพฒันา" ท่ีมีฐานท่ีตัง้อยู่ในโรงเรียนท่ีถกูโจมตี  ด ู"การสืบสวนใหม ่

กรณีเผาโรงเรียนท่ีเก่ียวข้องกบัการเมืองท้องถ่ิน" แหลง่ข่าว คมชดัลึก วนัท่ี 14 กนัยายน 2552 และ "ได้จบักมุผู้ ต้องสงสยัเผาโรงเรียน" กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ วนัท่ี 

2 กนัยายน 2552 

 
190 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุลาวลัย์ ส. อดีตครู สถานท่ี และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 
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จนกวา่รัฐบาลจะสร้างโรงเรียนชัว่คราวเสร็จ และอาจต้องใช้เวลามากกวา่ 1 

ปีในการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรหลงัใหม่ 191  

 

จากการลอบวางเพลงิห้องสมดุของโรงเรียนบ้านบาโง  ครูได้บอกกบั Human Rights Watch วา่ 

สิง่ท่ีสญูเสียท่ีมีคา่มากท่ีสดุคือห้องสมดุโรงเรียน ครูคนหนึง่ได้บอกวา่ 

“หนงัสือท่ีมีคณุคา่และราคาแพงหลายเลม่ซึง่อยูใ่นห้องสมดุถกูเผาหมด” 

นอกจากนัน้เราก็ยงัมีโทรทศัน์และชดุเคร่ืองเลน่ CD อยูใ่นห้องสมดุนัน้ด้วย เราสญูเสียหนงัสือเป็นพนัเลม่ 

ซึง่มีมลูคา่รวมประมาณ 100,000 บาท [US$ 3,100] ”192  ครูอีกคนกลา่ววา่ 

โรงเรียนอนญุาตให้เดก็ซึง่ไมส่ามารถซือ้ตําราเรียนสามารถใช้หนงัสือท่ีทางห้องสมดุทําสําเนาไว้ได้ 

เธอทําการจดบนัทกึไว้วา่มีนกัเรียนอยา่งน้อย 28 คน ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 

ขอยืมหนงัสือเพ่ือนําไปทําสําเนา.193 

 

ครูได้อธิบายถงึปัญหาท่ีเกิดจากการสญูเสียซึง่เกิดจากการลอบวางเพลงิในห้องเรียนถงึสองห้อง  
 

เม่ือเรามีการแบ่งห้องเรียนกนัเรียน  เดก็นกัเรียนจะได้ยินเสียงรบกวนจากชัน้เรียนอ่ืนอ่ืนด้วย 
นอกจากนีก็้ยงัมีปัญหาเร่ืองการขาดแคลนตําราและอปุกรณ์การเรียน 
เดก็อนบุาลจะลําบากมากเพราะวา่ไมมี่สถานท่ีให้เดก็นกัเรียนชัน้อนบุาลนอนในช่วงบา่ย 
เน่ืองจากท่ีนอนและอาคารถกูเผา 

และในภาคการศกึษาตอ่ไป พวกเรายงัไมมี่กระดานดําเพียงพอ โต๊ะ เก้าอี ทัง้หมดก็ถกูทําลาย 

เม่ือไมมี่กระดานดําแล้วจะใช้อะไรสอนเดก็?194 

 

 

 

 

                                                           
191 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุลาวลัย์ ส. อดีตครู สถานท่ี และวนัท่ีให้สมัภาษณ์ไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย ปี 2553 

192 Human Rights Watch สมัภาษณ์ครูท่ีโรงเรียนบ้านบาโง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 24 มีนาคม 2553 

193 Human Rights Watch สมัภาษณ์ครูท่ีโรงเรียนบ้านบาโง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 24 มีนาคม 2553 

194 Human Rights Watch สมัภาษณ์ครูท่ีโรงเรียนบ้านบาโง อําเภอมายอ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 24 มีนาคม 2553 
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6. การปลูกฝังลัทธิแบ่งแยกดนิแดนและการหาสมาชกิใหม่ที่โรงเรียน  
 

ในช่วงเวลาก่อนหน้าท่ีความรุนแรงเร่ืองการแบง่แยกดินแดนจะหวนกลบัมาในปี 2547นัน้ 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนปอเนาะเป็นสถานท่ีหลกัเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการปลกูฝังแนวคิดและก

ารสรรหาบคุคลเข้าร่วมกลุม่ก่อความไมส่งบ195 การฝึกและรับสมคัรไมว่า่จะเป็นเดก็หรือเป็นครู 

ภายในโรงเรียนเป็นการคกุคามท่ีร้ายแรงตอ่เดก็ซึง่มีสทิธิท่ีจะได้รับการศกึษาและยงัถือได้วา่เป็นการละเมิดข้อห้ามเร่ื

องการจดัหาแรงงานเดก็เพ่ือใช้ในสงคราม 196 

 

กลม่ก่อความไม่สงบใช้ห้องเรียนของปอเนาะและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางแหง่ 
เพ่ือแสวงหาสมาชิกใหมท่ี่ต้องการเข้าร่วมกลุม่ อดีตผู้ ก่อความไม่สงบในอําเภอยะหา 
จงัหวดัยะลาคนหนึง่ได้อธิบายให้ Human Rights Watch 
ฟังถงึการเร่ิมกระบวนการสร้างความรุนแรงและการปลกูฝังความคิด  
 

ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม (อสุตสั) 
ท่ีสอนอยูใ่นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเป็นผู้ ทําการคดัเลือกนกัเรียนในชัน้เรียน 
หลงัจากนัน้ก็จะมีการไปเย่ียมเยือนเดก็ถงึบ้าน 
หรือบางครัง้อาจใช้การสอนเพ่ิมเติมภายหลงัจากการเรียนปกติท่ีโรงเรียน มสัยิด หรือหอพกั 
นกัเรียนถกูแบง่กลุม่และแยกเป็นระดบัโดยใช้ความสามารถและความพร้อมเป็นเกณฑ์  
เนือ้หาในการสอนได้แก่ วิชาประวติัศาสตร์และเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการสู้รบของมสุลมิเช่น มสุลิมภราดรภาพ 
(Al – Ikhwan)  อลั-มสุลมีิน ในอียิปต์ (Al - Muslimeen) กองกําลงั ฮามาส (Hamas) ในปาเลสไตน์ 
กองกําลงัร่วมอิสระมสุลมิในซดูาน (Al-Jabhah Al-Islamiyah) พรรคการเมืองอิสลามในประเทศมาเลเซีย 
(PAS) และการเคล่ือนไหวของอิสลามในประเทศแอลจีเรีย 
 

                                                           
195 เข้าไปดไูด้ใน International Crisis Group "การรับสมคัรทหารในภาคใต้ของประเทศไทย" Asia Report รายงานฉบบัท่ี 170, วนัท่ี 22 มถินุายน 

2552 และ Joseph Chinyong Liow  และ Don Pathan "เจอผี : การก่อความไมส่งบท่ีไมมี่รูปแบบในภาคใต้ของประเทศไทย" Lowy Institute Paper 
30, 2010 

196 สนธิสญัญาขัน้ต้นของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเด็ก ในการเข้าไปมีสว่นร่วมของเด็กๆ ในความขดัแย้งด้วยการใช้กําลงัอาวธุ นํามาใช้เมือ วนัท่ี 25 พฤษภาคม 

2543 A/RES/54/263, บงัคบัใช้ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2545 ข้อ 4(1) :"กลุม่ตดิอาวธุท่ีมีรุปแบบท่ีต่างจากกองทพัของรัฐ ไมว่่าภายใต้สถานการณ์ใดๆ การ 

เกณฑ์หรือใช้ผู้ มีอายต่ํุากว่า 18 ปี ในการสู้รบ" ประเทศไทยเป็นภาคีในสนธิสญัญาขัน้ต้น เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2549 
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สําหรับนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาทางกลุม่จะใช้วิธีการเรียนการสอนเพิ่มเติมหลงัจาก
การเรียนตามปกติท่ีโรงเรียน 
การเรียนการสอนสว่นใหญ่จะใช้สถานท่ีท่ีหอพกัหรือมสัยิดซึง่เป็นช่วงเยน็หรือค่ําขึน้อยูก่บัความส
ะดวกและมีการนดัพบกนัอยา่งน้อยสปัดาห์ละครัง้ ในบางครัง้ครูสอนศาสนา (อสุตสั)  
จะเสริมแทรกอดุมการณ์เร่ืองการตอ่สู้ให้กบันกัเรียนในชัน้เรียนในระดบัชัน้ มตุาวาสชิต 
(มธัยมศกึษาตอนต้น) และ ระดบั ซานาวิ (มธัยมศกึษาตอนปลาย) 
และในบางโอกาสก็จะทําการคดัเลือกนกัเรียนเพ่ือไปทศันศกึษานอกพืน้ท่ีโดยมีครูสอนศาสนา 
(อสุตสั) 
และผู้บรรยายร่วมเข้าสอดแทรกอดุมการณ์การตอ่สู้ให้กบันกัเรียนในวนัสดุท้ายก่อนกลบับ้าน 
 

ผู้ นําหลกัของกลุม่ก่อความไมส่งบจะทําการเลือกเดก็และเยาวชนซึง่มีพฤติกรรมดีและไมพ่ดูมาก 
หลงัจากนัน้จะฝึกให้เดก็และคนธรรมดากลายเป็นมือปืน 
ผู้หญิงก็ยงัตกเป็นเป้าหมายของกลุม่เพ่ือการทําหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมลูกบัคนในหมูบ้่า
น โดยท่ีกลุม่เป้าหมายเกือบทัง้หมดจะเป็นนกัเรียนซึง่มีอายอุยูใ่นช่วง 16-25 ปี 
และไมส่นใจวา่เยาวชนเหลา่นัน้จะเป็นผู้ ติดยาเสพติดหรือไม่ 
สิง่ท่ีพวกเขาให้ความสําคญัมากท่ีสดุคือการท่ีเยาวชนเหลา่นัน้ต้องสามารถปฏิบติัหน้าท่ี 

ตามท่ีได้รับมอบหมายได้  เป้าหมายหลกัจะเป็นนกัเรียนซึง่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี 

มีความศรัทธาในศาสนาและเป็นผู้ ท่ีสามารถเก็บข้อมลูและความลบัได้ 

สําหรับเยาวชนท่ีไมเ่หน็ด้วยกบัแนวคิดหรือการชกัชวน 

ทางกลุม่ก็จะปลอ่ยเดก็เหลา่นัน้ไปโดยไมทํ่าการลงโทษใดๆ 

แตห่ากเดก็เหลา่นัน้เกิดพฤติกรรมการตอ่ต้านก็อาจจะถกูทางกลุม่สงัหารได้ 

โดยจะทําการตกัเตือนเดก็ผู้นัน้ก่อนลว่งหน้า 2 ครัง้ ก่อนกระทําการดงักลา่ว197 

 

สําหรับกลุม่แนวร่วมปฏิวติัแหง่ชาติ บีอาร์เอน็ โคออร์ดิเนต (Barisan Revolusi Natsional – Koordinas ; BRN-C) 
หรือกลุม่แนวร่วมปลดปลอ่ยแห่งชาติมาลาย ู(National Revolution Front - Coordinate) ผู้สงูอายใุนจงัหวดัปัตตานี 
บอกกบั Human Rights Watch วา่กลุม่ดงักลา่วมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 
 

                                                           
197 Human Rights Watch สมัภาษณ์อดีตผู้ ก่อความไมส่งบ สถานท่ีไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย เดือน กนัยายน 2550 
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วิธีการเข้าถงึเยาวชนหรือเป้าหมายเพ่ือการโน้มน้าวจิตใจและสร้างเสริมอิทธิพลคือ 

พวกเขาเพียงแค่เลือกจากเยาวชนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนศาสนาและมสัยิด 

โดยมองหาอิหม่ามเพ่ือให้ช่วยจดักิจกรรมทางศาสนาสําหรับเยาวชนและผู้สนใจเพ่ือให้ครอบคลมุ

ถงึพนัธกิจขององค์กร และยงัสามารถหาสมาชิกใหมจ่ากมหาวิทยาลยัได้อีกด้วย198 

 

นกัการเมืองท้องถ่ินในระดบัอําเภอของจงัหวดัสงขลาผู้หนึง่ ซึง่ได้รับผลกระทบจากความขดัแย้งก่อนหน้านี ้
ได้อธิบายถงึวิธีการปลกูฝังลทัธิและกระบวนการสรรหาผู้ เข้าร่วมกลุม่ 
วา่บางครัง้กระบวนการดงักลา่วก็เร่ิมต้นขึน้ทนัทีเม่ือหาตวัคนท่ีเหมาะสมได้ 

 

เป็นวิธีการลอ่เยาวชนเพ่ือให้เข้าเป็นสว่นหนึง่ของกองกําลงัติดอาวธุ เขาใช้ 
นกัเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามมาเป็นผ้ปฏิบติัหน้าท่ีทางศาสนาเพ่ือเยาวชนคนอ่ืน ๆ ... 
สว่นใหญ่พวกเขาจะใช้โรงเรียนและสนามฟตุบอลท่ีใกล้ [คน] 
ซึง่โดยสว่นใหญ่แล้วจะใช้สถานท่ีท่ีโรงเรียน สนามฟตุบอล 
ซึง่อยูไ่มไ่กลจากคนท้องถ่ินเป็นสถานท่ีหลกั ซึง่จดัวา่เป็นกลยทุธ์ท่ีดีมาก ... 
 

นอกจากนัน้ คนในกลุม่ทัง้หมดจะไปท่ีศนูย์กลางการรวมตวัภายในหมูบ้่าน 

ซึง่เป็นสถานท่ีท่ีวยัรุ่นใช้ในการทํากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือพบปะพดูคยุเก่ียวกบัประเดน็การตอบโต้โด

ยใช้ความรุนแรงหรือการทําสงครามทางศาสนา (Jihad) 

การหาสมาชิกใหมข่องกลุม่ปกติแล้วจะไมทํ่าท่ีร้านนํา้ชา 

แตจ่ะเป็นไปตามขัน้ตอนโดยเร่ิมจากการตัง้คําถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตและ สว่นดี สว่นเสีย 

ของการเป็นวยัรุ่น หลงัจากนัน้ก็จะชกัชวนพดูคยุในประเดน็ทางการเมือง ประวติัศาสตร์ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัพวกเขา เช่นการไมไ่ด้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

และในท้ายท่ีสดุก็จะพดุถงึความคิดท่ีจะตอ่สู้ เพ่ือรักษาอิสรภาพของตน 199 

 

หลงัจากการคดัเลือกและถกูปลกูฝังความเช่ือแล้ว 

ขัน้ตอนตอ่ไปคือการเข้าร่วมกลุม่เยาวชนแบง่แยกดินแดนหรือท่ีเรียกกนัวา่ กลุม่เปอมูดอ (Pemuda) 

                                                           
198 Human Rights Watch สมัภาษณ์ผู้อาวโุส  BRN-C จงัหวดัปัตตานี เดือนตลุาคม 2550 

199 Human Rights Watch สมัภาษณ์นกัการเมืองท้องถ่ิน สถานท่ีไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย เดือน กนัยายน 2550. 
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ข้อมลูดงักลา่วได้จากการให้สมัภาษณ์ของกลุ่มผูก่้อความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

หลงัจากนัน้ผู้ผา่นการคดัเลือกจะต้องพิสจูน์ความกล้าหาญและความมุง่มัน่ 

ด้วยวิธีการเผยแพร่อดุมการณ์โดยใบปลวิรวมทัง้การขู่ฆา่ ขัน้ตอนตอ่ไปคือการใช้ความรุนแรงมากขึน้ 

เช่นการเผาตู้ โทรศพัท์ หรือการทําลายป้ายจราจรด้วยสีสเปรย์หรือทบุทําลายด้วยค้อน หลงัจากนัน้ 

ผู้ถกูคดัเลือกจะมีสว่นร่วมในการโจมตี เช่นเป็นหน่วยเฝ้าระวงั 

หรือเป็นหน่วยขดัขวางเส้นทางการหลบหนีของเหย่ือ เช่น ตดัต้นไม้ เผายางรถยนต์ หรือใช้ตะปเูรือใบ 

ในบางครัง้พวกเขาก็ถกูเกณฑ์เข้าร่วมกลุม่กนัเพ่ือโจมตีเป้าหมายด้วยการลอบวางเพลงิสถานท่ีราชการ 

ซึง่รวมถงึโรงเรียน ดา่นตรวจ และวดัพทุธ200  

 

บอ่ยครัง้ท่ี 
การสรรหาผู้ เข้าร่วมกลุม่มาจากการฝึกทัง้ด้านการฝึกความเข็งแกร่งทางร่างกายและการให้ความรู้เทคนิคพื ้

นฐานทางการทหาร โดยสถานท่ีท่ีใช้ในการฝึกจะหมนุเวียนเปล่ียนไป เช่น สวนยาง สวนผลไม้ 
สนามโรงเรียน หรืออาจเป็นในป่าลกึ 
หลงัจากนัน้ผู้ ท่ีต้องการเข้าร่วมกลุม่บางคนก็จะได้รับเลือกเพ่ือทําการฝึกอบรมเฉพาะอยา่งเช่น การฟันดาบ 
การใช้ปืนและวตัถรุะเบิดเป็นต้น 
และในขณะเดียวกนัก็จะได้รับการฝึกเพิ่มเติมเร่ืองการซุม่โจมตีและเทคนิคในการเข้าโจมตี  
ผ้ได้รับการคดัเลือกเหลา่นี ้
จะเป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบติัการจริงและการสงัหารในหลายรูปแบบ ซึง่ขึน้อยู่กบัความชํานาญ 

ความต้องการ และความความพงึพอใจของกลุม่ท่ีสงักดัอยู่ คนเหลา่นีส้ว่นมากจะมีประสบการณ์การสู้รบ 

(สว่นใหญ่อาย ุ20 กวา่) 

โดยมีการเคล่ือนไหวคล้ายกบักลุม่คอมมานโดภายใต้การควบคมุของผู้ นําระดบัท้องถ่ิน.201 

 

                                                           
200 ดใูน Human Rights Watch สมัภาษณ์สมาชิกประสานงานกลุม่ BRN ในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เดือนเมษายน 2547 ถึง 

เดือนพฤศจิกายน 2549  ดใูน "ไมมี่ใครปลอดภยั:ผู้ ก่อความไมส่งบสร้างความรุนแรงตอ่พลเรือนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย" รายงานโดย 
Human Rights Watch เดือน สงิหาคม 2550 

201 ดใูน Human Rights Watch สมัภาษณ์สมาชิกประสานงานกลุม่ BRN ในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เดือน เมษายน 2547 ถึง 

เดือนพฤศจิกายน 2549 ด ู"ไมมี่ใครปลอดภยั:ผู้ ก่อความไมส่งบ สร้างความรุนแรงตอ่พลเรือนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย" รายงานโดย Human 
Rights Watch เดือน สงิหาคม 2550  
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ถงึแม้วา่ห้องเรียนหรือสนามของโรงเรียนมกัจะเป็นจดุแรกท่ีใช้เพ่ือการติดตอ่ระหวา่งนกัเรียนและผู้ ทําหน้าท่ีรับสมคัร
คนเข้าร่วมกลุม่ก่อการร้าย แตก็่ไมไ่ด้เป็นสถานท่ีเดียวท่ีมีการเปิดรับ แตอ่ยา่งไรก็ดี มีโรงเรียนเพียงน้อยแหง่ท่ีเก่ียว 
ข้องกบัการรับสมคัรในรูปแบบนี ้ ทัง้นีโ้รงเรียนท่ีกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบใช้ 
ก็อาจไมไ่ด้ตระหนกัถงึความสําคญัของกิจกรรมสรรหาดงักลา่ว 
แตถ่งึอยา่งไรก็ตามครูหรือแม้กระทัง่ครูใหญ่ก็ต้องยินยอมปฏิบติัตาม 
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7. รัฐบาลเข้าจู่โจม และจับกุม ที่โรงเรียนอสิลามหลายแห่ง 

 

รัฐบาลไทยเผชิญภาระกิจท่ีซบัซ้อนในการทําให้โรงเรียนไมถ่กูใช้เป็นจดุเร่ิมสําหรับเดก็นกัเรียนท่ีจะถกูคดัเลือกเพ่ือเข้

าร่วมกลุม่ก่อความไมส่งบ ซ่ึงสถานท่ีเหลา่นีส้ามารถใหก้ารสง่เสริมและสนบัสนนุกิจกรรมทางทหาร 

หรือเป็นสถานท่ีปลอดภยัสําหรับซอ่งสมุอาวธุ หรือ ท่ีซอ่นตวัสําหรับผู้ ก่อความไมส่งบ เพ่ือป้องกนัการซอ่งสุมกําลงั 
ขณะนีรั้ฐบาลต้องดําเนินการสืบสวนและตรวจค้นบนอาคารเรียน ดงัท่ีอธิบายไว้ในบทก่อนหน้านี ้ 

ทัง้ผู้บญัชาการกลุม่ก่อความไม่สงบ 

และนกัรบผ้ปฎิบติัการต้องรับผิดชอบตอ่การกระทํารุนแรงท่ีละเมิดตอ่กฎหมายระหวา่งประเทศ เช่น การเกณฑ์ และ 

การใช้บคุคลท่ีอายต่ํุากวา่ 18 ปี อยา่งไรก็ตามในบางโอกาส 

การจุ่โจมเหลา่นีเ้ป็นผลให้มีการจบักมุนกัเรียนสว่นใหญ่โดยพละการ,202 

หรือเป็นการเร่ิมให้เกิดความรุนแรงซ่ึงเป็นอนัตรายตอ่นกัเรียน และครู.203  

 

การปิดล้อมโรงเรียนสอนศาสนาและโรงเรียนรัฐบาล 

และการจู่โจมของรัฐบาลในพืน้ท่ีของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และปอเนาะ 

อาจเป็นจดุท่ีออ่นไหวตอ่ความรู้สกึของคนมสุลิม ผู้ นําอาวโุสในกลุม่ก่อความไม่สงบบอกกบั Human Rights Watch 

วา่ในมมุมองของเขา การตอ่สู้ เพ่ือแบง่แยกดินแดนในรัฐไทยไมถื่อเป็นการทําสงครามจีฮดั 

                                                           
202 อนสุญัญาว่าด้วยสทิธิเด็ก CRC ข้อ 37(b) :"เด็กจะไมถ่กูริบดรอนเสรีภาพของตนอย่างผิดกฎหมายหรือโดยไมมี่หลกัเกณฑ์    การจบักมุ การกกัขงั 
หรือการจําคกุเดก็ จะต้องสอดคล้องกบักฎหมาย และจะถกูใช้เพียงเป็นมาตรการสดุท้าย และเป็นช่วงเวลาท่ีสัน้ท่ีเหมาะสม เข้าไปดใูน 
กติการะหว่างประเทศในประมวลกฎหมายแพ่งและสทิธิทางการเมือง (ICCPR), GA res 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR supp (ฉบบัท่ี 16) ท่ี 52, UN Doc A/6316 (1966), 
999 UNTS 171 บงัคบัใช้ เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2519 ข้อ 9 :"ทกุคนมีสทิธิเสรีภาพและความมัน่คงของบคุคล ไมมี่ใครต้อง 

ถกูจบักมุ หรือกกัขงั ไมมี่ใครต้องถกูริดรอนเสรีภาพของเขา ยกเว้นด้วยหลกัฐานและตามขัน้ตอนท่ีมีขึน้ตามกฎหมาย” ประเทศไทยให้สตัยาบนั 
กติการะหว่างประเทศในประมวลกฎหมายแพ่งและสทิธิทางการเมือง ICCPR เม่ือวนัท่ี 29 ตลุาคม 2539 

203 หลกัการพืน้ฐานของสหประชาชาติในการใช้กําลงั และอาวธุปืน โดยเจ้าหน้าท่ี ท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย และจรรยาบรรณสําหรับเจ้าหน้าท่ี ท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย 
แต่เจ้าหน้าท่ี ท่ีบงัคบัใช้กฎหมายควรปฏิบตัิหน้าท่ีของตนโดยไมใ่ช้ความรุนแรง และใช้บงัคบัเฉพาะเม่ือจําเป็นอยา่งเคร่งครัด 
เม่ือการใช้กําลงัไมส่ามารถหลกีเลี่ยงได้ก็ควรใช้ในสดัสว่นเดียวกบัความร้ายแรงของความผดิ และวตัถปุระสงค์ ตามกฎหมาย 
และต้องลดความเสียหายและบาดเจ็บให้น้อยท่ีสดุ ดหูลกัการพืน้ฐานในการใช้กําลงั และอาวธุปืนโดยเจ้าหน้าท่ี ท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย (หลกัพืน้ฐาน) 

นํามาใช้โดยประเทศสมาชิกผู้ นํา 8 ประเทศของสหประชาชาติ ในการป้องกนัอาชญากรรมและการปฎิบตัิต่อผู้ ต้องขงั Havana,วนัท่ี 27 สงิหาคม ถึง 7 กนัยายน 

2533, UN Doc A/CONF.144/28/Rev.1 หลกัการท่ี 112 (1990), 4 และ 5; United Nations จรรยาบรรณเจ้าหน้าท่ี ท่ีบงัคบัใช้กฎหมาย นํามาใช้ วนัท่ี 17 

ธนัวาคม 2522, GA res 34/169, ภาคผนวก, 34 U.N. GAOR Supp. (ฉบบัท่ี 46) ท่ี 186, UN Doc A/34/46 (1979), ข้อ 3 



 

97                                    Human Rights Watch | September 2010 

(jihad)ในศาสนาอิสลามและยงัได้ระบเุง่ือนไขท่ีจะถือเป็นการทําสงครามจีฮดั (jihad) ในศาสนาอิสลาม หนึง่ในนัน้ 

คือ การถกูปิดล้อมของปอเนาะทัง้หลาย และการขดัขวางการศกึษาศาสนาอิสลาม โดยการจบักมุนกัเรียน และครู.204 

 

การจู่มโจมในโรงเรียน และการจบักมุนกัเรียนอาจเป็นอนัตรายตอ่เดก็ แม้วา่ไม่มีการเข้าประชิดตวั 

เพราะจะทาํใหเ้กิดความดา่งพร้อย หรือข้อกงัขาในสายตาของคนในชมุชน จากข้อสงสยัดงักลา่ว 

หรือความกงัวลเก่ียวกบัการหลีกเล่ียงการให้ความร่วมมือท่ีชดัเจนกบัฝ่ายตรงกนัข้าม 

สามารถทําให้นกัเรียนหมดโอกาสกลบัไปในชมุชน หรือโรงเรียนได้ 

 

ภายใต้สถานการณ์ปกติ กฎหมายไทยไดกํ้าหนดให้คนไทยซึง่อายต่ํุากวา่ 18 ปี 
ถกูตํารวจจบักมุได้หากทําความผิดทางอาญาซึง่หน้า หรือหากมีหมายศาล.205 หลงัการจบักมุ 

ก่อนดําเนินการสืบสวน เจ้าหน้าท่ีตํารวจต้องสอบถามวา่เดก็ต้องการมีท่ีปรึกษาทางกฎหมายในระหวา่งการสืบสวน 

หรือไมแ่ละต้องจดัให้ถ้ามีการร้องขอ 206 การสอบสวนเดก็ต้องมีขึน้ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม 

นอกจากนีก้ฎหมายไทยระบวุา่ตลอดการสอบสวน เม่ือใดก็ตามท่ีถกูกลา่วหาวา่เป็นผ้กระทําความผิด 

จะมีโทษคือจําคกุสงูสดุสามปี หรือมากกวา่นี ้หรือเม่ือเดก็ร้องขอพบคนบางคนต้องมีการจดัให้ ได้แก่นกัจิตวิทยา 

หรือนกัสงัคมสงเคราะห์ อยัการ และบคุคลอ่ืน เช่นพอ่แมห่รือครู ตามท่ีเดก็ร้องขอ207 

 

อยา่งไรก็ตาม ภายใต้สภาวะตอ่เน่ืองของการประกาศภาวะฉกุเฉินโดยรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2548 

ทหารสามารถค้นหา และกกัขงัผู้ ต้องสงสยั เพ่ือสืบสวนได้เป็นเวลา 30 วนั โดยไมต้่องตัง้ข้อหา 

และเดก็ไมไ่ด้รับการคุ้มครองเพิ่มเติมแตอ่ยา่งใด  

ในจงัหวดัยะลา ผู้วา่ราชการจงัหวดับอกกบั Human Rights Watch 

วา่ทหารจะไมเ่ป็นกําลงัหลกัในการดําเนินการจู่โจมในบริเวณโรงเรียนอีกตอ่ไป นอกจากจะเป็นการติดตามไลล่า่ 

                                                           
204 Human Rights Watch ได้สมัภาษณ์ นาย เปาะ ม. จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2552 

205 พระราชบญัญตัิจดัตัง้ศาลและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 (1991), มาตราท่ี 49 

206 เกณฑ์การปฎิบตัิคดีอาญา มาตรา 133 ทวิ 

207 เกณฑ์การปฎบตัิคดีอาญา มาตรา 133 ทวิ และ 134 ตรี 
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แตท่หารต้องปรึกษากบัเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน และให้เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินดําเนินการค้นหา 

ผู้วา่ราชการจงัหวดัอธิบายวา่นโยบายนี"้ปลอดภยัขึน้"และ"ยอมรับกนัมากขึน้ ”208 

 

กรณีศกึษา : ปอเนาะท่าแซะ อาํเภอเมือง จังหวัดยะลา 

เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2550 ทหารพรานยิงปืนใสร่ถกระบะท่ีหมูบ้่าน ในเขตอําเภอเมืองยะลา เป็นการสงัหาร 

นายอบคูอรี กาซอห์ นกัศกึษามสุลมิ อาย ุ15 ปี และพ่ีเขย นายอาฟานดี พะห์มะ ได้รับบาดเจ็บสาหสั 

ทหารพรานอ้างวา่พวกเขายิงใสผู่้ ก่อความไม่สงบจากรถกระบะระหวา่งการติดตามไลล่า่ผู้ ก่อความไมส่งบ209 

จากนัน้ทหารพรานก็เข้าไปในวิทยาเขต ซึง่ใกล้กบั ปอเนาะ  ครู และ นกัเรียนพยายามอธิบายวา่ เยาวชน 2 คน 

ท่ีถกูยิงไมใ่ช่ผู้ ก่อความไม่สงบ และได้ถกูนําสง่ไปยงัโรงพยาบาลแล้ว 

แตท่หารพรานบางนายได้ยิงใสเ่ข้าไปในสหกรณ์โรงเรียน และบริเวณหอพกัชาย 

กองกําลงัรัฐบาลสัง่ให้นกัเรียนชายออกมาจากอาคารเรียน ให้ถอดเสือ้ของตนออก และให้นัง่โดยหมอบหน้าลงกบัพืน้ 

ทหารพรานบางนายใช้วาจาท่ีรุนแรงกบันกัเรียน และถ่มนํา้ลายใสพ่วกเขา เตะพวกเขา และตบหวับางคน210 

ครูใหญ่กลา่ววา่ ทหารพรานยงับกุเข้าไปในสหกรณ์โรงเรียน และได้ขโมยเงินไป 10,000 บาท (US $ 310) และ 

โทรศพัท์มือถือ 15 เคร่ือง.211 "มนัเป็นการปล้นทรัพย์สนิไมใ่ช่การค้นหา" เขากลา่ว 226.หลงัจากการจู่โจมนี ้

รัฐบาลออกมาขอโทษสําหรับการกระทําของทหารพราน และจ่ายคา่ชดเชยใหกบัโรงเรียน 

 

กรณีศกึษา: โรงเรียนแสงธรรมอสิลามวทิยา อาํเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

โรงเรียนแสงธรรมอิสลามวิทยาเป็นโรงเรียน ปอเนาะ ท่ียงัมีการเรียนภาคค่ํา 

ครอบคลมุหลกัสตูรการสอนของโรงเรียนรัฐบาล ซึง่ช่วยให้นกัเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเหลา่นีไ้ด้ 

                                                           
208 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุกฤษฎา บญุราช ผู้ว่าราชการจงัหวดัยะลา จงัหวดัยะลา วนัท่ี 29 มีนาคม 2553  

209 "มีอาวธุเท่ากบัท้าทายอนัตราย" หนงัสอืพิมพ์ Bangkok Post, วนัท่ี 30 มีนาคม 2550 

210 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุฮามา ฟลูา่ ครูใหญ่ และ Human Rights Watch เข้าเย่ียมชม สถาบนับ้านตาเซะ อําเภอเมือง จงัหวดัยะลา 

วนัท่ี 28 มีนาคม 2553 

211 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุฮามา ฟลูา่ ครูใหญ่ สถาบนับ้านตาเซะ อําเภอเมือง จงัหวดัยะลา วนัท่ี 28 มีนาคม 2010  
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เพ่ือท่ีจะได้รับประกาศนียบตัรรับรองการจบตามหลกัสตูรของรัฐบาลมีนกัเรียน 70 คนในโรงเรียน อายตูัง้แต่ 10 ถงึ 

20 ปี ในแต่ละปีจะมีนกัเรียนประมาณ 10 คน ได้รับประกาศนียบตัรชัน้ปีท่ี 6 จากหลกัสตูรการเรียนภาคค่ํา212  

 

ในตอนเช้าของ วนัท่ี 12 ตลุาคม 2552 กองกําลงัผสมของนาวิกโยธิน ทหารพราน อาสาสมคัรป้องกนัท้องถ่ิน 

และตํารวจมาท่ีโรงเรียน ครูใหญ่ของโรงเรียนอธิบายถงึสิง่ท่ีเกิดขึน้วา่ : 

 

ผมได้ยินเสียงรถบนัทกุมาถงึเม่ือประมาณ 06:00 น.ในตอนเช้า ประตโูรงเรียนยงัปิดอยู ่

ดงันัน้ทหารบางนายจงึเร่ิมปีนข้ามเขา้ไป และทําให้เดก็ ๆ สนใจ.... รถบรรทกุ[ทหาร] 13 คนั 

เข้ามาภายใน ... และมีรถบนัทกุ คนติดอาวธุ ท่ีมีปืนกล และรถกวาดทุน่ระเบิด 1 คนั ... 

ผมเหน็ท่ีประตดู้านหน้าวา่มีเจ้าหน้าท่ี 4 ทา่น... ดงันัน้เราจงึพดูกนัวา่เกิดอะไรขึน้ 

และพวกเขาดเุราวา่ :"อยา่ได้คิดท่ีจะตอ่สู้พวกคณุไมมี่ทางชนะ และถ้าพวกคณุก่อปัญหามากนกั 

พวกคณุจะ ต้องถกูปิดปาก" ผมบอกวา่ผมเป็นครูใหญ่ และถามหาผู้บงัคบับญัชา 

ผมถามเขาวา่เขานํากําลงัมาเทา่ไร เขาตอบวา่ 600 นาย น◌ั◌่นมนัเกินความจําเป็น 

รถบรรทกุทหาร 1 คนั ก็น่าจะเพียงพอแล้ว213 

 

ในการเข้าจู่โจม เจ้าหน้าท่ีกองกําลงัรักษาความมัน่คง อธิบายว่ากองกําลงัผสมตํารวจและทหาร "มีกําลงัพลมากกวา่ 

200 นาย" ”214 

 

เดก็นกัเรียน อาย ุ10 ปี ท่ีปอเนาะ  และเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 ในโรงเรียนรัฐบาลท้องถ่ิน บอก Human 
Rights Watch ถงึสิง่ท่ีเขาจําได้วา่  

ผมอยูก่บันกัเรียนรุ่นพ่ีบางคนเม่ือทหารมา... เม่ือทหารบอกให้ผม 

และเดก็รุ่นพ่ีเข้าไปในรถบ◌ันทกุ เราทําตามคําสัง่ แล้วพวกเขาก็พาเราไปคา่ยในอําเภอบาเจาะ 

เม่ือเราไปถงึท่ีนัน่ทหาร ให้อาหารและเคร่ืองด่ืมกบัเรา หลงัจากนัน้ 

                                                           
212 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุมฮูมัมดั กามี ไอซอ ครูใหญ่ โรงเรียนอสิลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 31 มีนาคม 

2553 

213 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุมฮูมัมดั กามี ไอซอ ครูใหญ่ โรงเรียนอสิลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 31 มีนาคม 

2553 

214 "ทหารไทยโจมตี โรงเรียนมสุลมิ" Al Jazeera ภาคภาษาองักฤษ วนัท่ี 12 ตลุาคม 2552  
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ทหารบอกวา่จะนําตวัพวกเราเข้าไปข้างในเพ่ือสอบสวน... ผมอยู่กบัเดก็อีก 3 คน 

อายไุลเ่ล่ียกนัจากโรงเรียนเรา  ท◌ั◌ง้ 4 คนถกูเรียกเข้าไปพร้อมกนั มีทหารอยูป่ระมาณ 7 นาย 

พวกเขาไมติ่ดอาวธุ แตผ่มก็ยงัคงกลวัอยู่ ผมคิดวา่ทหารอาจ จะกกัขงัผมไว้ท่ีนัน้ 

และไมใ่ห้ผมกลบับ้าน... ทีแรกทหารถามผมวา่ผมพกัอยูท่ี่ไหน และมาจากท่ีไหน และอายเุทา่ไร 

ผมตอบวา่ 10 ปี 

แล้วพวกเขาถามผมเก่ียวกบัอาชีพท่ีพอ่แมผ่มทํา...แล้วนัน้ก็คือทัง้หมดท่ีพวกเขาสนใจ  

พวกเขาบอกผมวา่ไปดทีูวีได้แล้ว แล้วผมก็ได้กินอาหารอีกหนึง่มือ้215  

 

นกัเรียนรุ่นพ่ีคนหนึง่ท่ีถกูจบักมุในวนันัน้บอกกบั Human Rights Watchวา่เม่ือมาถงึท่ีคา่ยทหาร 

นกัเรียนถกูแยกออกเป็นสองกลุม่ตามอาย ุ กลุม่หนึง่สําหรับผู้ ท่ีอายต่ํุากวา่ 15 และอีกกลุม่หนึง่สําหรับผู้ มีอายตุัง้แต ่

15 "สําหรับกลุม่ของผม [พ่ี] ไม่ดีเหมือนกลุม่น้อง" เขาบอกเรา216 สําหรับน้องใหม ่เขากลา่ววา่ 

"มนัใช้เวลานานก่อนท่ีจะถกูเรียกไปสอบสวนและผมก็หิว ดงันัน้เราจงึได้ขออาหารจากทหาร" 217  

 

เขาเลา่ตอ่วา่ : 

ทหารเรียกนกัเรียน 4 คน เข้าไปพร้อมกนัรวมทัง้ผมด้วย นกัเรียนคนหนึง่อาย ุ16 อีกคนอาย ุ17 

และอีกคนอาย ุ16 หรือ 17... ในห้องสอบสวนมีทัง้ทหารนอกเคร่ืองแบบ ... 

และบรรดาผู้ตัง้คําถามเรา  เขาสวมเสือ้ยืดทหารสีเขียว กางเกงทหาร และรองเท้าบ◌ูท้ 

พวกเขาไมพ่กอาวธุ พวกเขาเร่ิมต้นวา่ "ทําไมคณุไปโรงเรียนนัน้" และ"เขาสอนอยา่งไร 

"เขาสอนอะไรในโรงเรียนของคณุ" "ครูสอนอะไรคณุ และ"คณุรู้จกัคนเลวๆ ไหม”  

แล้วพวกเขาเร่ิมยกตวัอยา่งช่ือบางคนเช่น "วาฮิด” เพียงช่ือเดียว พวกเขาถามวา่ผมรู้เก่ียวกบั 

เอกสารของกลุ่มก่อความไม่สงบไหม ขบวนการปลดปล่อยรฐัปัตตานีไหม ผมไมเ่คยอา่น 

แตท่หารบอกผมวา่ ถ้าผมเคยอา่น พวกเขาจะ "ฝังผม"... นกัเรียนคนอ่ืนๆ 

ถกูตัง้คําถามวา่พวกเขาจะทําอยา่งไรกบัชีวิตของ หาก 

                                                           
215 Human Rights Watch สมัภาษณ์ ด.ช. การีม อ. อาย ุ10 ปี, โรงเรียนอสิลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 

216 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุคอลดิ ร. อาย ุ20 ปี โรงเรียนอสิลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 

217 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุคอลดิ ร. อาย ุ20 ปี โรงเรียนอสิลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 
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ได้รับการศกึษาด้านศาสนาเพียงอยา่งเดียว  

ผมไมพ่อใจกบัวิธีท่ีทหารถามผม พวกเขาไมห่ยาบ หรือก้าวร้าว 

แตคํ่าพดูท่ีพวกเขาถามเป็นการดถูกูกนั 

สิง่ท่ีผมผิดหวงัมากท่ีสดุคือเม่ือพวกเขาถามผมวา่ทําไมผมต้องไป ปอเนาะ 
พวกเขากลา่ววา่ผเ้รียนจบจากปอเนาะจะไมมี่งานทํา ทหารยงับอกผมวา่ 

ถ้าพวกเขาพบวา่ผมเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ก่อความไมส่งบแล้ว พวกเขาจะพาผมไป [จบักมุผม] 

อยา่งแน่นอน 218 

 

นกัเรียนทัง้หมดท่ีมาโรงเรียนในวนันัน้ ยกเว้นแต่นกัเรียนตาบอด ถกูนําไปอยูภ่ายใต้การอารักขา ครูใหญ่กลา่ววา่ 

นกัเรียน 40 คน ถกูจบัขึน้รถ แม้วา่ส่ือจะรายงานจํานวนตวัเลขท่ีสงูกวา่นัน้ 219  

ในขณะท่ีนกัเรียนถกูสอบสวนอยท่ี่หน่วยทหาร ทหารบางสว่นก็ตรวจค้นหาท่ีโรงเรียน ครูใหญ่บอกกบั  Human 

Rights Watch วา่ “ผมเหน็ทหาร ใช้อปุกรณ์ท่ีมีด้ามจบัสีดําและมีเสาอากาศท่ีหมนุได้ ผมถามว่ามนัใช้สําหรับอะไร 

พวกเขาบอกวา่มนัเป็นเคร่ืองตรวจจบัระเบิด”220  

 

มนษุย์กบนํา้ 4 นาย จากหน่วยนาวิกโยธิน ดําลงไปในบอ่ปลาหลงัโรงเรียน แตโ่ผลข่ึน้มามือเปลา่221 พ.ต.อ. จําลอง 

งามเนตร หวัหน้าตํารวจท้องท่ีบอกกบัส่ือวา่ ตํารวจพบหนงัสือเก่ียวกบัระเบิดพลีชีพ 

ในห้องหนึง่ของหอพกัของโรงเรียน 222 

 

                                                           
218 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุคอลดิ ร. อาย ุ20 ปี โรงเรียนอสิลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 

219 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุมฮูมัมดั กามี ไอซอ ครูใหญ่ โรงเรียนอสิลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 31 มีนาคม 

2553 

220 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุมฮูมัมดั กามี ไอซอ ครูใหญ่ โรงเรียนอสิลามแสงวิทยา อําเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 

อปุกรณ์หลกั ท่ีใช้อธิบาย คือ GT200 เคร่ืองตรวจจบัวตัถรุะเบดิเจ้าปัญหาท่ีถกูใช้เพ่ือรวบรวมพยานหลกัฐาน ในการคมุตวัผู้ ต้องสงสยัจํานวนมาก เม่ือวนัท่ี 16 

กมุภาพนัธ์ 2553 นายกรัฐมนตรีอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ ประกาศผลการศกึษาเคร่ือง GT200 ท่ีรัฐบาลให้การสนบัสนนุ ซึง่สรุปได้จากกรณีตวัอยา่งว่า 

เป็นอปุกรณ์ในการค้นพบสารระเบดิได้เพียงร้อยละ 20 จากตวัอยา่งทัง้หมด ด ู"ประเทศไทย : หยดุการใช้เคร่ืองตรวจจบัวตัถรุะเบดิท่ีน่าอดส ู: เคร่ืองมือ GT200 

ทําให้เกิดความขดัแย้งในภาคใต้" Human Rights Watch ให้ขา่ว วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2553 ดไูด้ท่ี http://www.hrw.org/en/news/2010/02/ 
17/thailand-stop-using-discredited-explosives-detector 
221 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุมฮูมัมดั กามี ไอซอ ครูใหญ่ โรงเรียนอสิลามแสงธรรทวิทยา อําเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 31 มีนาคม  
222 "ทหารไทยจูโ่จมโรงเรียนมสุลมิ" Al Jazeera ภาคภาษาองักฤษ วนัท่ี 12ตลุาคม 2552 คดัลอกข้อมลูไว้ในแฟ้ม Human Rights Watch 
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เวลา 17.00 น. นกัเรียนทัง้หมดได้กลบัมาท่ีโรงเรียน ยกเว้นคนเดียวท่ีถือสญัชาติกมัพชูา เขา อายรุาว 20 ปี 

ถกูกกัขงัเพราะไมมี่หนงัสือเดินทาง เขาถกูกกัขงัข้ามคืน.223   

 

กองกําลงัรักษาความปลอดภยักลา่วในเวลานัน้วา่ 

ท่ีพวกเขาดําเนินการจู่มโจมเพราะวา่เขาเช่ือวา่นกัเรียนบางคมอาจมีข้อมลูเก่ียวกบัการปล้นขบวนรถของข้าราชการร

ะดบัสงู เม่ือสดุสปัดาห์ก่อน และนกัเรียนบางคนอาจมีความสมัพนัธ์กบัการกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบ.224 

ครูใหญ่บอกเราวา่ "พวกเขาบอกวา่พวกเขาได้รับแจ้งจากสมาชิกท่ีหว่งใยในชมุชน เราไมไ่ด้มีปัญหากบัทหารมาก่อน 

เหตผุลหนึง่อาจจะเป็นไปได้วา่เป็นเพราะการสบัเปล่ียนกําลงัทหาร  หน่วยท่ีเรามีความสมัพนัธ์ท่ีดีเพิ่งย้ายออก 

และหน่วยใหมย้่ายเข้ามา  พืน้ท่ีนีเ้ป็นเขตพืน้ท่ีอนัตราย 'สีแดง'และมีการใช้ความรุนแรงมากมีการระเบิดมาก 

มีการระดมยิงมาก แตท่ี่โรงเรียนนีไ้มมี่ความรุนแรง”225 

 

แหลง่ข่าวทางทหารบอกกบั Human Rights Watch วา่ ปอเนาะ ได้กระตุ้นความสงสยั 

เน่ืองจากจํานวนครัง้ในการโจมตีในพืน้ท่ีรอบๆโรงเรียนเม่ือเดือนก่อน 

หลงัจากท่ีโรงเรียนได้ถกูพิสจูน์จากการเข้าจู่โจม แหลง่ข่าวบอกองค์กร Human Rights Watch วา่ 

ตอนนีท้หารสงสยัวา่ผู้ ก่อความไมส่งบ พยายามทําให้โรงเรียนเป็นท่ีน่าสงสยั เพ่ือสง่เสริมให้เกิดการตอ่ต้าน 

และตอกยํา้รอยร้าวระหวา่งโรงเรียนและรัฐบาล226  

 
ในวนัท่ี 18 ตลุาคม 2552 ทางโรงเรียนได้รับการขอโทษอยา่งเป็นทางการจากรัฐบาลในการเข้าจู่โจม 

ในการอธิบายถึงผลกระทบตอ่เน่ืองจากการจู่โจม ครูใหญ่ของโรงเรียนบอกHuman Rights Watch :  

 
 

 

                                                           
223 สมัภาษณ์คณุมฮูมัมดั กามี ไอซอ ครูใหญ่ โรงเรียนอสิลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 
สื่อท้องถ่ินรายงานว่าเขาเคยเป็นครู แตค่รูใหญ่กลา่วว่าข้อมลูนีไ้มถ่กูต้อง และเขาเคยเป็นนกัเรียน ตามหลกัเกณฑ์ของโรงเรียน 
นกัเรียนได้สง่หนงัสือเดินทางของเขาไปยงักมัพชูาเพ่ือต่ออาย ุและนําเอกสารการต่ออายมุาแสดง 
224 “ทหารไทยจู่โจมโรงเรียนมสุลมิ”Al Jazeera ภาคภาษาองักฤษ วนัท่ี 12ตลุาคม 2552 คดัลอกข้อมลูไว้ในแฟ้ม Human Rights Watch 

225 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุมฮูมัมดั กามี ไอซอ ครูใหญ่ โรงเรียนอสิลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 31 มีนาคม 

2553 

226 Human Rights Watch สมัภาษณ์แหลง่ข่าวทางทหาร สถานท่ีไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย วนัท่ี 24 มีนาคม 2553  
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เดก็ๆตกอยูใ่นอาการต่ืนตระหนก พวกเขาไมร้่องไห้ ... บางคนต่ืนตระหนก และกลวัมาก 

จนกระทัง่ล้มป่วย เด็กๆ กลา่ววา่พวกเขาไมไ่ด้ถกูทําร้าย ทหารเพียงถามคําถามพวกเขาเทา่นัน้ 

แตก็่น่ากลวัสําหรับพวกเขา โรงเรียนเปิดเรียนอีกครัง้ในวนัถดัไป แตเ่ดก็ก็ไมมี่สมาธิกบัครูผู้สอน 

หรือบทเรียน มีนกัเรียน 2 คน ได้ออกจากโรงเรียนและกลบัไปบ้าน 

หนึง่ในน◌ั◌น้ออกจากโรงเรียนไป 1 เดือน และอีกหนึง่คน ยงัคงหายสาบสญู 

ทัง้สองมีอายปุระมาณ 17 ปี ต้องใช้เวลาประมาณ 3 สปัดาห์สําหรับเดก็ท่ีจะปรับตวั 

แตไ่มใ่ช่เฉพาะเดก็เทา่นัน้ท่ีได้รับผลกระทบ แต่ผู้ปกครองและเจ้าหน้าท่ีก็กระทบกระเทือนด้วย... 

การสร้างอาคาร อาจกินเวลาหลายวนั 

แตเ่พียงคนคนเดียวเทา่นัน้ก็สามารถทําบางสิง่ท่ีจะทําลายอาคารนัน้ได้  

ย่ีสบิปีของการทําความดีได้จบสิน้ลงในวนันัน้ 227 

 

ผลการศกึษาเฉพาะกรณีที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม มุสลีมีน อําเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี 

ท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มสุลีมีน อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี มีนกัเรียนชายและหญิงมากวา่ 500 คน 

อายตุัง้แต ่12ปี จนถงึ 21ปี กองกําลงัรักษาความปลอกภยัทําการจู่โจมเพ่ือการค้นโรงเรียนคอ่นข้างบอ่ย  

หนึง่ในพนกังานอาวโุสของโรงเรียนกลา่ววา่ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2544 โรงเรียนถกูบกุจู่โจมเพ่ือทําการค้นมาแล้ว 12 

ครัง้โดยประมาณ  ครัง้หนึง่ถกูบกุค้นตอนกลางดกึ228ตามเหตกุารณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนเลา่ 

มีอยูส่องครัง้ท่ีมีเฉพาะเจ้าหน้าท่ีตํารวจเข้ามาทําการค้น 

แตค่รัง้อ่ืนๆจะเข้ามาค้นร่วมกนัโดยเจ้าหน้าท่ีตํารวจและทหาร229 เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนเลา่ตอ่วา่  

 

แตล่ะครัง้กองกําลงัรักษาความปลอดภยั จะล้อมโรงเรียนก่อนพงัประตเูข้าไป  แล้วค้นทกุอยา่ง  

พวกเขาเข้ามาโดยไมข่ออนญุาตหรือรอให้ใครอนญุาต  

                                                           
227 Human Rights Watch สมัภาษณ์คณุมฮูมัมดั กามี ไอซอ ครูใหญ่ โรงเรียนอสิลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จงัหวดันราธิวาส วนัท่ี 31 มีนาคม 

2553 

228 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุมาลกิ ส. สมาชิกเจ้าหน้าท่ีอาวโุส โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม มสุลมีิน อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 

25 มีนาคม 2553 

229 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุมาลกิ ส. สมาชิกเจ้าหน้าท่ีอาวโุส โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม มสุลมีิน อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 

25 มีนาคม 2553 
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การบกุจู่โจมเป็นการกระทําท่ีทําให้ทกุคนแตกต่ืน 

และทําให้กิจกรรมของโรงเรียนในวนันัน้ต้องหยดุชะงกัลง  

และสง่ผลกระทบตอ่เดก็เหลา่นีอ้ยา่งไมมี่วนัลืม  

นกัเรียนและครูยงัตกอยูใ่นความหวาดกลวัไปนาน หลงัจาการถกูจู่โจม ค้น 

และยงัสง่ผลกระทบไปถงึผู้ปกครองของนกัเรียน  ผู้ปกครองมีความเป็นหว่ง 

กลวัวา่ลกูหลานของตนจะตกเป็นเป้าหมายของเจ้าหน้าท่ีตํารวจ และทหาร 

 

ครัง้หนึง่ท่ีกองกําลงัรักษาความปลอดภยัได้จบักมุตวัครูสอนศาสนาในโรงเรียนไป 

ถงึแม้วา่ครูคนนัน้จะถกูปลอ่ยตวัออกมาภายหลงัแตโ่รงเรียนนัน้บอกเขาวา่ไมต้่องกลบัมาสอนอีก  

ระหวา่งการเช้าจู่โจมอีกครัง้  ชายคนหนึง่ซึง่แน่ชดัวา่ไมมี่สว่นเก่ียวข้องใดๆ ในโรงเรียนทัง้สิน้ 

ถกูยิงเสียชีวิตในบริเวณโรงเรียน  ชายคนนัน้ได้หลบซอ่นอยูใ่นหอพกันกัเรียนหญิง  

เขาพยายามปลอมตวัเป็นเดก็นกัเรียนหญิงด้วยการสว่มชดุของเดก็นกัเรียนหญิง   

 

ผลลพัธ์ของการบกุจู่โจมในครัง้นัน้ตามท่ีเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนเลา่ 

“เดก็นกัเรียนทกุคนมีความต่ืนตระหนกเป็นอยา่งมาก  เดก็นกัเรียนหญิงได้รับความเดือดร้อนมากกวา่เดก็ผู้ชาย 

เพราะวา่ชายคนนัน้ถกูยิงเสียชีวิตอยูห่น้าหอพกัของเดก็นกัเรียนหญิง  

และเดก็นกัเรียนชายก็เป็นกงัวลวา่จะมีการค้นครัง้หน้าอีกหรือไม”่  ครูทา่นหนึง่ท่ีโรงเรียนนัน้บอกกบั  Human Rights 

Watch วา่ เขาไมก่ล้าท่ีจะมาสอนหนึง่อาทิตย์หลงัจากการบกุจู่โจมในครัง้นัน้  

 

ผมกงัวลเป็นอย่างมาก ผมไมเ่คยรู้มาก่อนวา่ใครจะตกเป็นเป้าหมาย  ดงันัน้ ผมเลยอยูก่บับ้าน 

จนกระทัง่เจ้าของโรงเรียนได้บอกกบัผมวา่ ทกุอยา่งปลอดภยัแล้วท่ีจะกลบัไป   

ความถ่ีในการบกุจู่โจมทําให้การศกึษาหยดุชะงกั  

และสร้างความรู้สกึไมม่ัน่ใจให้กบัครูอาจารย์และเดก็นกัเรียน  
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เพราะเราไมรู้่เลยวา่เม่ือไหร่ทหารจะกลบัมาอีก   ดงันัน้ เราทกุคนจงึอยูก่นัอยา่งขาดเสถียรภาพ  

ผมรู้สกึไมป่ลอดภยัเลยและนกัเรียนของผมก็รู้สกึไมป่ลอดภยัเช่นกนั230 

 

ตามคําบอกเลา่ของเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน เดก็นกัเรียนส่ีหรือห้าคนท่ีมีอายรุาวๆ 16 หรือ 17 ปี 

ออกจากโรงเรียนไปหลงัเกิดเหตกุารณ์ระดมยิง พวกเขากงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของตวัเอง  

และย้ายไปเรียนท่ีโรงเรียนอ่ืน231 

 
ครูทา่นหนึง่ได้บอกกบั Human Rights Watch วา่ 

เหตผุลท่ีโรงเรียนถกูโจมตีอยา่งตัง้ใจและจําเพาะเจาะจงนัน้เป็นเพราะความไมไ่ว้วางใจของกองกําลงัรักษาความปล

อดภยัในเร่ืองท่ีครูทา่นหนึง่ถกูปลอ่ยตวัหลงัจากการถกูจบักมุตวัไป232   

อยา่งไรก็ตามการบกุค้นจู่โจมยงัคงดําเนินอยูท่ี่โรงเรียนนีแ้ม้วา่ครูทา่นนัน้จะไมม่าสอนแล้ว  Human Rights Watch 

ไมมี่ข้อมลู วา่การบกุค้นจู่โจมนีเ้ป็นเพราะได้หลกัฐานใหม ่

หรือเป็นเพราะว่าครูผู้ ท่ีออกไปแล้วทําให้โรงเรียนนีก้ลายเป็นท่ีระแวงสงัสยัของกองกําลงัรักษาความปลอดภยั  

 

ผลการศกึษาเฉพาะกรณีที่ โรงเรียนเล้ียงดูเดก็เลก็  

ครูทา่นหนึง่ของโรงเรียนเดก็เลก็   บอกกบัทางHuman Rights Watch วา่ 

โรงเรียนของเขาได้เปล่ียนจากการมีครูสว่นใหญ่เป็นชายมาเป็นสว่นใหญ่เป็นครูผู้หญิง 

เพ่ือแก้ปัญหาการบกุค้นจู่โจมท่ีโรงเรียน เพราะความไมไ่ว้วางใจครูท่ีเป็นผู้ชาย  เจ็ดปีท่ีแล้วโรงเรียนเดก็เล◌็ก  

ของเขามีครูผู้ชายส่ีคนครูผู้หญิงสองคน และตอนนีมี้ผู้ชายสามคนผู้หญิงห้าคน233 

                                                           
230 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุโรสมนั น. ครูท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม มสุลิมีน อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 

231 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุมาลิก ส. สมาชิกเจ้าหน้าท่ีอาวโุส โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ม◌ุสลิมีน  อําเภอสายบรีุ 

จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 25 มีนาคม 2553 และสมัภาษณ์ คณุโรสมนั น.ครูท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มสุลิมีน อําเภอสายบรีุ 

จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26 มีนาคม 2553 
232 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุโรสมนั น. ครูท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม ม◌ุสลมีิน อําเภอสายบรีุ จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 26มีนาคม 
2553 

233 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุมสุตาฟา ส. อาชีพครู สถานท่ีไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย วนัท่ี 25 มีนาคม 2553 
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ครูทา่นนีไ้ด้บอกกบั Human Rights Watch วา่ ครูใหญ่ของโรงเรียนเดก็เลก็ (tadika)  

เคยถกูจบัสามครัง้ระหวา่งเดือนตลุาคม พ.ศ. 2552 ถงึเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 

ด้วยข้อสงสยัวา่มีสว่นร่วมในการก่อความไมส่งบ  โดยท่ีไม่มีหลกัฐานในข้อกลา่วหา234 

“ดเูหมือนวา่ครูใหญ่จะยอมรับว่าข้อกลา่วหานัน้เป็นสว่นหนึง่ของชีวิตเขา” ครูกลา่ว235  

 

ในการอธิบายวา่ทําไมกองกําลงัรักษาความปลอดภยัของรัฐบาลมีเป้าหมายท่ีเป็นครูสอนในโรงเรียนอิสลาม  

ครูโรงเรียนเดก็เลก็ บอกกบัHuman Rights Watch วา่ 

“ในการสอนนกัเรียนให้เรียนรู้ภาษายาวีและวฒันธรรมของมาเลย์นัน้ 

ทางกองทพัมองวา่เราคิดกระด้างกระเด่ืองและปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัตามกองทพัและเป็นการกระตุ้นให้ก่อความไมส่งบ  

โรงเรียนของผมไมมี่แม้กระทัง่วิชาประวติัศาสตร์  การสอนภาษามาเลย์โดยปกติธรรมดาให้กบันกัเรียนนัน้ 

ทําให้เราถกูมองวา่ตัง้ตนกระด้างกระเด่ืองตอ่กองทพั”236 

ท่ีโรงเรียนเลีย้งดเูดก็เลก็  ทหารได้เข้ามาแทรกแซงการสอน : 

 

เม่ือเดือนตลุาคม พ.ศ. 2552  พวกเขามานัง่อยูใ่นห้องเรียนของผม และติดตามฟังเวลาท่ีผมพดูตลอดเวลา  

พวกนีเ้ป็นทหารหน่วยพิเศษใสห่มวกเบเร่ต์สีแดงและมีอาวธุครบมือ พวกเขาถ่ายรูปผม 

และนกัเรียนของผมตอนท่ีผมกําลงัสอนเด็กนกัเรียน อาย ุ6ปี ถึง 12ปี 

พวกทหารได้พดูกบัเดก็นกัเรียนหลงัจากท่ีผมออกไปสอนอีกห้องหนึง่ พวกเขาถามนกัเรียนวา่ครูสอนอะไร 

มนัทําให้ผมกลวั พวกทหารพรานก็เคย มาท่ีโรงเรียนตลอดทกุๆสองอาทิทย์ 

พวกทหารพรานอธิบายให้ผมฟังวา่ 

พวกเขากําลงัทําหน้าท่ีลาดตระเวนและแวะท่ีโรงเรียนเพ่ือพดูคยุกบับรรดาครูอาจารย์ 

และถามวา่มีนกัเรียนมาก่ีคน “แคค่ยุนิดหน่อย” 

 

                                                           
234 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุมสุตาฟา ส. อาชีพครู สถานท่ีไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย วนัท่ี 30 มีนาคม 2553 

235 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุมสุตาฟา ส. อาชีพครู สถานท่ีไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย วนัท่ี 30 มีนาคม 2553 

236 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุมสุตาฟา ส. อาชีพครู สถานท่ีไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย วนัท่ี 30 มีนาคม 2553 



 

107                                    Human Rights Watch | September 2010 

ผมเคยจดัคา่ยฤดรู้อนท่ีโรงเรียนช่วงโรงเรียนปิดเทอมเม่ือปีท่ีแล้ว 

แตพ่วกทหารคิดไปวา่เป็นสิง่ท่ีไมช่อบมาพากล ดงันัน้จงึสง่ทหารมาควบคมุกิจกรรมพกัแรม 

ในท่ีสดุเราก็มีทหารติดอาวธุครบมือ อยูใ่นโรงเรียนขณะท่ีจดักิจกรรมพกัแรมทัง้หมด 

เจตนาของครูท่ีจดักิจกรรมพกัแรมก็เพ่ือสอนพิธีกรรมตามวิถีของชาวอิสลาม 

แตจ่บลงด้วยเหลา่ทหารชาวพทุธท่ีไมรู้่อะไรเก่ียวกบัศาสนาอิสลามนัน้มาคอยควบคมุครูอิสลามท่ี

ทําการสอน พวกเขายงับอกอีกวา่มาเพ่ือดแูลโรงเรียน  คณุจะห้ามไมใ่ห้พวกเขาเข้ามาอยา่งไรได้ 

ถ้าหากคณุบอกวา่ไมห่รือคณุถามเขามากเกินไปพวกครูจะเดือดร้อน 

เขาจะคิดวา่พวกครูตอ่ต้านพวกเขา237 

 

ผลการศกึษาเฉพาะกรณีที่ ดาเลาะห์ ปอเนาะ อาํเภอยะริง จังหวัดปัตตานี 

ปอเนาะในดาเลาะห์ จงัหวดัปัตตานี คือโรงเรียนประจําโดยมีนกัเรียนประมาณ 300 คน อายรุะหวา่ง 16ปี ถงึ 20ปี 

บางคนมีอายมุากกวา่นี ้ 

เม่ือวนัท่ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 2551 ได้มีกองกําลงัผสม ระหวา่งทหารและเจ้าหน้าท่ีตํารวจจํานวน 200-250 นาย 

เข้ามาในโรงเรียนโดยไมมี่การบอกกลา่ว ทําการค้นหาผู้ ก่อความไมส่งบส่ีคน ท่ีเช่ือวา่มาซอ่นตวัอยูใ่นโรงเรียนนี ้

หลงัจากนัน้เกิดการยิงกนัขึน้ระหวา่งผู้ ต้องสงสยักบักองกําลงัรักษาความปลอดภยั ศพผู้ ต้องสงสยั 1 

รายถกูทิง้ไว้อยา่งนัน้  ระหวา่งไลจ่บักมุผู้ ต้องสงสยัอีกสามราย (ดภูาพ 5) ครูใหญ่ของโรงเรียน การีม นาคนะวะผ้ 

มีบ้านอยูติ่ดกบัโรงเรียนได้เลา่เหตกุารณ์ให้ Human Rights Watch ฟังวา่  

วนันัน้มีชายส่ีคนได้เข้ามาในโรงเรียน พวกเขาไมใ่ช่นกัเรียนของโรงเรียนนี ้แตเ่คยเหน็ชายส่ีคนแถวนีม้าก่อน 

ผมคิดวา่อาจจะเป็นญาติพ่ีน้องกบันกัเรียนบางคนในโรงเรียน 

ซึง่มีบางครัง้บางคราวเดก็นกัเรียนในโรงเรียนก็บอกญาติให้มาพกักบัพวกเขาท่ีน่ี 

พวกส่ีคนนัน้ก็ไมไ่ด้ทําให้ผมสงสยัแตอ่ยา่งใด   

เวลาประมาณบ่ายสามโมง วนันัน้ผมกําลงัเตรียมตวัท่ีจะสอนในช่วงเยน็ 

เม่ือผมได้ยินเสียงปืนมาจากโรงเรียน ผมคิดวา่มนัเป็นการบกุจู่โจม 

ซึง่เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงกบัชาวบ้านท่ีวา่  

ถ้าหากจะมีการจู่โจมค้นพวกทหารต้องติดตอ่บอกกลา่วให้ครูใหญ่รู้เร่ืองก่อน 
                                                           
237 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุมสุตาฟา ส. อาชีพครู สถานท่ีไมเ่ป็นท่ีเปิดเผย วนัท่ี 30 มีนาคม 2553 
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แล้วก็ให้เอารายช่ือของผู้ ต้องสงสยัมาด ูดแูล้วครูใหญ่ก็จะสามารถไปนําตวัพวกนัน้ออกมาให้ 

เพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงไมใ่ห้ทหารเข้าไปแล้วก็ยิงพวกเขา 

 

เสียงปืนดงัอยูป่ระมาณ 15 นาที ผมคิดวา่เขาคงยิงไปไมน้่อยกว่า 200 นดั เม่ือผมไปถงึท่ีโรงเรียน 

ผมเหน็เด็กนกัเรียนของผมกวา่ 70 

คนโดนถอดเสือ้ออกและมือถกูมดัไว้อยูข้่างหลงันอนคว่ําหน้าอยูบ่นพืน้ 

พวกทหารอธิบายให้ผมฟังวา่ต้องมดัเดก็นกัเรียนของผม  เพราะกลวัวา่ 

จะเกิดการจลาจลในตอนนัน้ เพราะวา่พวกเขาบกุเข้ามาใน ปอเนาะ 

ดงันัน้ทหารจงึจําเป็นต้องใช้มาตรการยดึเอาไว้ก่อน238  

                                                           
 
238 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุการีม นาคนาวา ครูใหญ่ สถาบนัดอเลาะ อําเภอท่าริง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 25 มีนาคม 2553 
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ครูใหญ่เลา่ตอ่ว่า เดก็นกัเรียนประมาณ 100 คน 

โดนนําตวัไปท่ีคา่ยตํารวจตระเวนชายแดนเพ่ือทดสอบตามหลกันิติเวชศาสตร์ 

แตพ่วกเขาได้รับการปลอ่ยตวักลบัมาเน่ืองจากไมมี่หลกัฐานร่องรอยของดินปืน หรือระเบิดตามตวั239  

 

อีกส่ีวนัตอ่มาตํารวจท้องท่ีและเจ้าหน้าท่ีระดบัจงัหวดัเข้ามาพบกบัครูใหญ่เพ่ือทําการขอโทษ เร่ืองการบกุจู่โจม  

แตค่รูใหญ่ยงัเป็นหว่งวา่แม้พวกเดก็นกัเรียนจะพ้นผิดแตค่วามเสียหายยงัคงปรากฏอย ่

 

ทัง้ช่ือเสียงของโรงเรียน และช่ือเสียงของนกัเรียน ท่ีถกูจบัตวัไปเส่ือมเสียอยา่งไม่มีชิน้ดี  

ปอเนาะแหง่นีเ้ป็นสถานท่ีเก่าแก่มีอายมุากกวา่ 100ปี สิง่ท่ีเกิดขึน้เพียงแคข้่ามวนั 

ได้ทําลายสิง่ท่ีดีงามไปหมดสิน้  ไมมี่ใครท่ีจะสามารถลืมได้ พวกเจ้าหน้าท่ีทําอยา่งนีก้บัปอเนาะได้อยา่งไร 

อาจต้องใช้เวลาอีกชัว่อายคุนกว่าจะเยียวยาได้240 

                                                           
239 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุการีม นาคนาวา ครูใหญ่ สถาบนัดอเลาะ อําเภอท่าริง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 25 มีนาคม 2553 

240 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุการีม นาคนาวา ครูใหญ่ สถาบนัดอเลาะ อําเภอท่าริง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 25 มีนาคม 2553 
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ครูใหญ่ประมาณวา่เดก็นกัเรียนกวา่ 200 คนได้ออกจากโรงเรียนหลงัจากการจู่โจมครัง้นัน้ 

“เดก็นกัเรียนของผมหลายคนหลงัจากท่ีเกิดเหตกุารณ์เลวร้ายนัน้ขึน้ 

พากนัตดัสินใจออกจากปอเนาะและกลบัไปอยูบ้่าน” ครูใหญ่กลา่ว 

เขาประมาณวา่คร่ึงหนึง่ของเดก็นกัเรียนท่ีออกไปตอนนีไ้ด้กลบัมาเรียนใหม่241  

                                                           
241 Human Rights Watch สมัภาษณ์ คณุการีม นาคนาวา ครูใหญ่ สถาบนัดอเลาะ อําเภอท่าริง จงัหวดัปัตตานี วนัท่ี 25 มีนาคม 2553 
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8. ข้อเสนอแนะ 
 

ถงึกลุ่มตดิอาวุธแบ่งแยกดนิแดน  

• ยติุการโจมตีโดยทนัที ตอ่ประชาชนพลเรือน โดยไมต้่องคํานงึถึงศาสนา เชือ้ชาติ 

และอาชีพรวมถึงครูและเจ้าหน้าทีทางการศกึษาอ่ืนๆ  

• ยติุการโจมตีโดยทนัที ตอ่ทรัพย์สนิของประชาชนพลเรือน รวมไปถงึโรงเรียน 

• ยติุการจดัหาคดัเลือกและใช้บคุคลอายต่ํุากวา่ 18 ปี โดยทนัที  

• ยติุการโจมตีทัง้หมดท่ีไมไ่ด้แยกแยะทหารและพลเรือน 

และเพิ่มความระมดัระวงัในการเลือกวิธีการโจมตีกองกําลงัและเป้าหมายทางทหาร 

เพ่ือหลีกเลียงหรือให้มีอนัตรายน้อยท่ีสดุกบัประชาชนและทรัพย์สินของประชาชน  

• อยา่ใช้บริเวณโรงเรียนเป็นท่ีกําบงั หรือซอ่นบคุคลใดหรืออาวธุ หากเป็นการสร้างความเส่ียงให้พลเรือน 

ผู้อาวโุสและผู้บญัชาการของกลุม่เคล่ือนไหวการแบง่แยกดินแดน ควรจะออกแถลงการณ์ และพิมพ์แผน่พบั 

และใบปลวิเพ่ืออธิบายและรับรองข้อเสนอแนะข้างต้น 

 

ถงึรัฐบาลไทย 
เกียวกบัการโจมตี ครูและเจ้าหน้าท่ีทางการศกึษา 

• ต้องตรวจสอบให้แน่ใจวา่ครูมีอิสระในการตดัสินใจท่ีจะต้องการความคุ้มครองของกองรักษาควา

มปลอดภยัหรือร่วมเดินทางไปด้วย 

• ต้องตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีการปรึกษาหารือกบัทัง้ครูใหญ่ 

และครูอยา่งเป็นทางการและเป็นประจําเก่ียวกบัการรักษาความปลอดภยั ท่ีจดัให้กบัโรงเรียน 

และครู 

• ประเมินประสทิธิผลและหากพบวา่เหมาะสมแล้ว 

ก็ให้ขยายกระบวนการรักษาความปลอดภยัอย่างเป็นทางการในจงัหวดัยะลา 

เพ่ือคุ้มครองครูในการเดินทางไปกลบัจากโรงเรียน โดยให้ความคุ้มครองบนถนนท่ีเป็นเส้นทาง 

มากกวา่ท่ีจะคุ้มครองเฉพาะเจาะจงกบับคุคล 
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เก่ียวข้องกับกองกาํลังทหาร และอาสาสมัครทหารพรานที่เข้ายดึครองพืน้ที่โรงเรียน 

• ห้ามกองกําลงัรักษาความปลอดภยัใช้อาคารเรียน หรือสนามโรงเรียนสําหรับการตัง้คา่ย หรือฐานท่ีมัน่ 

ซึง่จะเป็นการรบกวนสทิธิของเด็กท่ีจะได้รับการศกึษาภายใต้กฎหมายของราชอาณาจกัรไทย 

• ต้องตรวจสอบให้แน่ใจวา่กองกําลงัรักษาความปลอดภยัมีความระมดัระวงัในการป้องกนัเดก็และประชาชน

ภายใต้การควบคมุท่ีจะปกป้องการโจมตีโดยเคล่ือนย้ายพวกเขาออกไปจากบริเวณโรงเรียนท่ียืดครองอยู่ 

•  สําหรับโรงเรียนท่ีถกูยดึครองจดัหาหรือจดัเตรียมทนัทีให้มีท่ีทําการชัว่คราวตา่งๆ  (เช่นอาคารสําเร็จรูป 

หรือเต้นท์)  พร้อมกบัสิง่อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็น เช่น กระดานดํา  โต๊ะ  เก้าอี ้

และอปุกรณ์การศกึษาตา่งๆ  การให้บริการนํา้ด่ืม และสขุา  ในสถานท่ีปลอดภยัในบริเวณอ่ืนๆ 

เพ่ือท่ีจะให้มีและให้ห้องเรียนสามารถดําเนินการสอนตอ่เน่ืองทนัที และมีความปลอดภยั  

โดยอยห่า่งจากท่ีตัง้ของกองกําลงัรักษาความปลอดภยั 

• พร้อมท่ีจะจดัตัง้กลุม่ทํางานระหวา่งกระทรวง ท่ีประกอบด้วยตวัแทนท่ีเหมาะสมจากกระทรวง ศกึษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม  กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม คณะกรรมการคุ้มครองเดก็ 

และคณะกรรมการคุ้มครองสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ กลุม่ทํางานนีค้วรจะ  

• เข้าเย่ียมแตล่ะหมูบ้่านท่ีโรงเรียนถกูยดึครอง หรือเคยถกูยดึครองโดยกองกําลงัรักษาความปลอดภยั 

เพ่ือท่ีจะพบปะพดูคยุกบัครูใหญ่ของโรงเรียน  ครู  นกัเรียนปัจจบุนั และอดีตนกัเรียน  ผู้ปกครอง  

ผู้ นําหมูบ้่าน และตํารวจท้องถ่ินนัน้ๆ  เพ่ือกําหนดการให้บริการเพิ่มเติมแก่โรงเรียน และนกัเรียน 

ท่ีอาจจะมีความต้องการจากการหยดุพกัในการเรียน และเร่ิมปฎิบติัอยา่งเหมาะสม 

• ตามการปรึกษาหารือดงักลา่ว จดัทําเอกสารเผยแพร่ “การเรียนรู้จากบทเรียน” 

พร้อมทัง้คําแนะนําในการท่ีกองกําลงัรักษาความปลอดภยัของรัฐบาลจะเข้ายืดครองพืน้ท่ีโรงเรียนในอนาค

ต 

• จดัตัง้กลไกการตรวจสอบติดตามทกุครัง้ในการเข้ายดึครองพืน้ท่ีโรงเรียนโดยกองกําลงัรักษาความปลอดภยั 

รวมถงึวนัท่ีเข้ายดึครอง   ระยะเวลาของการยดึครอง และการปฏิบติัการเข้ายดึครอง 

จํานวนบคุคลากรท่ีประจําอยูที่โรงเรียน  วนัท่ีคาดหวงัวา่จะสิน้สดุการยดึครอง 

และการแจ้งเหตผุลประกอบการยดึครอง ทกุครัง้ท่ีจะเข้ายดึครองพืน้ท่ีโรงเรียน 

จะต้องมีการวางแผนสําหรับการสง่มอบโรงเรียนคืนให้ใช้เป็นสถานศกึษาเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้  

ต้องปฎิบติัการอยา่งเร่งดว่นเพ่ือให้เกิดความยุง่ยากกบัการศกึษาของเดก็น้อยท่ีสดุ 
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• พฒันากฎระเบียบและแนวทางท่ีเข้มงวดในการเข้าใช้พืน้ท่ีโรงเรียน ของกองกําลงัทหาร 

และอาสาสมคัรทหารพราน โดยระมดัระวงัให้เกิดความเดือดร้อนกบัโรงเรียน นกัเรียน ครู 

และเจ้าหน้าท่ีโรงเรียนน้อยท่ีสดุ  แนวทางท่ีกองกําลงัรักษาความปลอดภยัควรปฎิบติั คือ 

o ต้องมีการแจ้งให้ข้าราชการท้องถ่ิน ครูใหญ่ของโรงเรียนร้ลว่งหน้าโดยเร็วท่ีสดุ 

เพ่ือท่ีจะให้ชมุชมท้องถ่ินนัน้มีโอกาสหาสถานท่ีทางเลือกอ่ืนสําหรับการยดึครอง 

และพฒันากลยทุธ์เพ่ือลดความยุง่ยากท่ีจะเกิดขึน้กบัการศกึษาของนกัเรียน 

o เพ่ือให้มีการตรวจสอบเพิ่มขึน้และมีความโปร่งใส  

ต้องแจ้งการเข้ายืดครองพร้อมด้วยเหตผุลท่ีเข้ายดึครอง ขนาดและขอบเขตของการยดึครอง 

และวนัท่ีคาดวา่จะสิน้สดุการยดึครอง ไปยงักระทรวงศกึษาธิการ 

คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ และคณะกรรมการคุ้มครองดก็แหง่ชาติโดยทนัที 

• มีการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและข้อกลา่วหาอยา่งเตม็รูปแบบในการลว่งละเมิดและใช้ความรุนแรงของกอง

กําลงัรักษาความปลอดภยัท่ีมีต่อเดก็ และเจ้าหน้าท่ีโรงเรียน 

และลงโทษทางวินยัตลอดจนดําเนินคดีตอ่ผู้ ท่ีรับผิดชอบ โดยไม่คํานงึถงึตําแหน่ง 

• เม่ือถอนกําลงัออกจากโรงเรียน ต้องทําให้โรงเรียนกลบัสส่ภาพเดิม หรือดีกวา่เดิมก่อนท่ีจะถกูยดึครอง 

รวมทัง้ต้องลบร่องรอยของการยดึครองให้หมด เช่น ป้อมเวรยาม  รัว้ลวดหนาม 

และจ่ายคา่ชดเชยให้กบันกัเรียนท่ีได้รับผลกระทบกบัการเข้ายดึครองโรงเรียน 

 

เก่ียวกับการเข้าโจมตีโรงเรียน 

• ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจลว่งหน้าวา่สามารถท่ีจะเตรียมการและดําเนินการได้อยา่งรวดเร็ว 

เม่ือมีการโจมตีเกิดขึน้เพ่ือให้โรงเรียนมีการซอ่มแซมบรูณะหรือสร้างใหม ่ และอปุกรณ์การเรียนตา่งๆ 

ท่ีเสียหาย ก็จะได้รับการเปล่ียนใหม ่ดงันัน้เดก็ก็จะสามารถกลบัไปโรงเรียนได้เร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้  

ระหวา่งท่ีมีการบรูณะซอ่มแซมอาคารเรียน เดก็นกัเรียน ควรจะได้รับการศกึษาโดยทางเลือกอ่ืน 

และมีสถานท่ีท่ีเหมาะสม  รวมทัง้มีการดแูลทางด้านจิตใจด้วย 

• มีการตรวจสอบอยา่งเตม็รูปแบบเก่ียวกบัการโจมตีโรงเรียนทกุครัง้ เพ่ือหาผู้กระทําผิดมาลงโทษ 

• ให้สตัยาบรรณของศาลอาญาระหวา่งประเทศแหง่กรุงโรม 

วา่ด้วยการห้ามมิให้มีเจตนาชีนํ้าการโจมตีอาคารท่ีใช้สําหรับการศกึษาซึง่ถือเป็นอาชญากรรมสงคราม  
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ในกรณีท่ีมิได้เป็นสถานท่ีเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางทหาร 

ระหวา่งมีความขดัแย้งด้วยอาวธุภายนอกและภายในประเทศ 

 

เก่ียวกับการเข้าจู่โจมโรงรียน และจับกุมเดก็จาํนวนมาก 

• มีการตรวจสอบข้อเทจ็จริงและข้อกลา่วหาอยา่งเตม็รูปแบบในการลว่งละเมิด 

และใช้ความรุนแรงของกองกําลงัรักษาความปลอดภยัท่ีมีตอ่เด็ก หรือครู และลงโทษทางวินยัโดยเหมาะสม 

หรือดําเนินคดีต่อผ้ท่ีรับผิดชอบ โดยไมคํ่านงึถงึตําแหน่ง 

• ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจวา่มีการจบักมุและการคมุขงั 

ผ้กระทําผิดภายใต้พระราชกําหนดและบทบญัญติัของกฎหมายตามพนัธกรณีของประเทศไทยภายใต้กติกา

ประมวลกฎหมายแพง่และเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ และอนสุญัญาวา่ด้วยสทิธิเดก็ 

• ออกพระราชกฤษฎีกาเพ่ือบญัญติัโดยชดัเจนให้ บทบญัญติัของพระราชบญัญติัจดัตัง้ศาล 

และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการจบักมุ 

ควบคมุตวัเดก็และสอบสวนพิจาราณาความอาญา ยงัคงมีผลบงัคบัใช้ในสถานการณ์ฉกุเฉิน 

• นอกเสียจากเพ่ือความปลอดภยัเฉพาะหน้า ให้ละเว้นการจบักมุนกัเรียน  ครู 

และบคุคลากรในสถานศกึษาหากไมใ่ช่การพิจารณาเพ่ือความปลอดภยั    กองกําลงัทหาร 

และทหารอาสาสมคัร ควรอนโุลมให้เจ้าหน้าท่ีตํารวจท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีอําเภอ 

เข้ามาดําเนินการค้นหาบนพืน้ท่ีโรงเรียน  

เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนและข้าราชการท้องถ่ินควรจะได้รับการแจ้งลว่งหน้า 

ในการค้นหาและร่วมรับร้การดําเนินการเพ่ือความโปร่งใสของกระบวนการ 

• นอกเหนือจากความจําเป็นด้านความปลอดภยัแล้ว กองทหาร และทหารอาสาสมคัร 

ไมค่วรท่ีจะถืออาวธุเข้าไปในสถานศกึษา 

 

เก่ียวกับระดับการศกึษาที่ตกตํ่าของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

• เพ่ือปรับปรุงการศกึษาและโอกาสทางการศกึษาของนกัเรียนทัง้หมดในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  

ให้มีการออกกฎหมายตามคําแนะนําท่ีบนัทกึไว้ในรายงานครัง้สดุท้ายของคณะกรรมการสมานฉนัท์แหง่ชา

ติ เพ่ือให้มีผลบงัคบัใช้ตอ่โรงเรียนรฐับาล โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และปอเนาะ 
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ถงึผ้แทนพเิศษสหประชาชาตเิพ่ือเสนอต่อ เลขาธิการ ว่าด้วยเร่ืองเดก็ และความขัดแย้งโดยใช้กาํลังอาวุธ 

• ขอให้มีการเชิญอยา่งเป็นทางการจากรัฐบาลไทย เพ่ือไปเย่ียมจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

เพ่ือประเมินผลกระทบของความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้กบัเดก็  

และพบปะพดูคยุกบัตวัแทนของกลุม่ในเร่ืองพนัธกิจของทกุฝ่ายตามประมวลกฎหมายตา่งประเทศ 

 

ถงึกองทุนเพือ่เดก็แห่งสหประชาชาต ิ(UNICEF): 

• จดัตัง้กลไกความร่วมมือกบัองค์กรท่ีไมใ่ช่ของรัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ของ UN  

เพ่ือตรวจสอบการโจมตีทางการศกึษา และการละเมิดอ่ืนๆ ท่ีกระทํากบัเดก็ในบริบทของความขดัแย้ง 

รวมถงึการคดัสรร จดัหา และใช้เดก็เข้าร่วมเป็นทหาร 
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ภาคผนวก 
 

นาย เฉลียว อยู่สีมารักษ์ 

ปลดักระทรวงศกึษาธิการ 

ชัน้ 1 อาคารราชวลัลภ  ถนน ราชดําเนินนอก 

เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 

โทรสาร 66 2281 9752 

 

วนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2553 

Human Rights Watch กับการวจัิยในเร่ืองการศกึษาในจังหวัดปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาส 
 

เรียน ปลดักระทรวงศกึษาธิการ คณุเฉลียว อยู่สีมารักษ์ 

 

ผมเป็นผู้ ทําการวิจยัในเร่ืองของ สทิธิของเดก็และเยาวชน   เป็นแผนกหนึง่ของ  Human 

Rights Watch   ซึง่เป็นองค์กรสากลอิสระองค์กรหนึง่ (NGO) 

ท่ีตรวจสอบการปฎิบติัของประเทศทีมีพนัธกรณีภายใต้กฎหมายสทิธิมนษุยชนระหวง่ปร

ะเทศ   เม่ือปีท่ีผ่านมา เราได้ดําเนินการกวา่ 70 ประเทศทัว่โลก  ปัจจบุนั Human Rights 

Watch กําลงัทําการวิจยัสํารวจประเดน็การศกึษาในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

ของประเทศไทย  รวมถงึประเดน็การเข้าถงึการศกึษา  หลกัสตูรการศกึษา 

ผลลพัธ์ทางการศกึษา 

และผลกระทบต่อเหตกุารณ์และความปลอดภยัของครูอาจารย์และเดก็นกัเรียน 

เรา มีความประสงค์ท่ีจะทราบถึงลกัษณะการดําเนินงาน และทศันะคติท่ีทางกระทรวงฯ 

ของทา่นมีตอ่ประเดน็ท่ีได้กลา่วมาข้างต้น  เพ่ือท่ีทางเรา 

จะได้รวบรวมข้อมลูได้อยา่งถกูต้องตอ่ไป  จงึขอเรียนรบกวนทา่น 

ให้ช่วยแนะนําบคุคลใดบคุคลหนึง่ในกระทรวงฯ ของทา่น 
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เพ่ือให้ทางเราได้มีโอกาสพบปะเพ่ือสอบถามหาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัประเดน็ท่ีเกิดขึน้   

ผมจะยงัอยูใ่นกรุงเทพฯและพร้อมท่ีจะพบกบับคุคลท่ีทา่นจะแนะนําให้  ตามวนัและเวลาดงันี ้ วนัองัคารท่ี 6 

เมษายน พ.ศ. 2553  ช่วงบา่ย   วนัพธุท่ี 7 เมษายน 2553 ช่วงเช้า    วนัพฤหสับดีท่ี  8 เมษายน พ.ศ. 2553 ช่วงบา่ย   

และวนัศกุร์ท่ี 9 `เมษายน 2553  ตลอดวนั  หากมีความจําเป็น 

ผมก็พร้อมท่ีจะทําการสนทนาโดยทางโทรศพัท์ได้ตลอดเวลาหลงัจากสปัดาห์นี ้

 เราอยากทราบวา่ กระทรวงฯ ของทา่น มีความต้องการท่ีจะมีสว่นร่วมกบั Human Rights Watch 

ในสว่นของฐานข้อมลูท่ีสําคญัเก่ียวกบัเร่ืองของการเข้าถงึการศกึษา 

และผลลพัธ์ทางการศกึษาของสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้นี ้ 

ซึง่จะเป็นสว่นช่วยอยา่งย่ิงสําหรับการทําการวิเคราะห์ข้อมลูของเรา  ผมได้รวบรวมรายการคําถาม 

ท่ีแนบอยูใ่นตอนท้ายของจดหมายนี ้ และผมหวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่จะได้รับการช่วยเหลือจากทางกระทรวงฯของทา่น  

กรุณาติดตอ่ผมได้ท่ี อีเมล์ sheppab@hrw.org และทางโทรศพัท์มือถือหมายเลข- 08 43 27 30 96 จนกระทัง่ถึงวนัท่ี 

10 เมษายน พ.ศ. 2553 หรือโทรสารหมายเลข +1 212 736 13000  หลงัจากวนัท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2553  

ติดตอ่ผมได้โดยตรงทางหมายเลขโทรศพัท์ +1 212 377 9416 หรือทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู ่ Human Rights Watch, 

350 Fifth Avenue, 34th floor, New York, NY 10118, USA. 

 

ขอขอบพระคณุอยา่งสงูท่ีทา่นได้สละเวลา ในการพิจารณาและให้ความช่วยเหลือ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 
 

Bede Sheppard 

Researcher 

แผนกสทิธิเด็กและเยาวชน 

Human Rights Watch 
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รายการคาํถามสาํหรับฐานข้อมูล 

 

สถติว่ิาด้วยเร่ืองการศกึษาในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
 

- จํานวนโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ 
พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 
- จํานวนโรงเรียนสถานศกึษาอิสลามของเอกชนท่ีตัง้อยูใ่นจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี 
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 
- จํานวนนกัเรียนทัง้หมดท่ีสมคัรเช้าเรียนในโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาสในแตล่ะปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 

- จํานวนนกัเรียนทัง้หมดท่ีสมคัรเข้าเรียนในโรงเรียนสถานศกึษาอิสลามเอกชนในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาสในแตล่ะปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 

- จํานวนอตัราสดัสว่นนกัเรียนท่ีสมคัรเข้าเรียนในโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาสในแตล่ะปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 
- จํานวนอตัราสดัสว่นนกัเรียนท่ีสมคัรเข้าเรียนในโรงเรียนสถานศกึษาของอิสลามเอกชนในจงัหวดัปัตตานี 

ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 

- จํานวนอตัราสดัสว่นนกัเรียนท่ีสมคัรเข้าเรียนในโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลท่ีเหลือทัว่ประเทศ ในแตล่ะปี 
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 
- จํานวนอตัราสดัสว่นนกัเรียนท่ีไปเข้าชัน้เรียนในโรงเรียนของรัฐบาลในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาสตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 

- จํานวนอตัราสดัสว่นนกัเรียนท่ีไปเข้าชัน้เรียนในโรงเรียนของอิสลามเอกชนในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 
- จํานวนอตัราสดัสว่นนกัเรียนท่ีไปเข้าชัน้เรียนในโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลท่ีเหลือทัว่ประเทศใน 

แตล่ะปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 

- จํานวนอตัราสดัสว่นครูในโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี  
ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 
- จํานวนอตัราสดัสว่นครูในโรงเรียนสถานศกึษาของอิสลามเอกชนในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 
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- จํานวนอตัราสดัสว่นครูในโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลท่ีเหลือทัว่ประเทศในแตล่ะปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ 
พ.ศ. 2552 
- สดัสว่นจํานวนครูตอ่จํานวนนกัเรียนในโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 

- สดัสว่นจํานวนครูตอ่จํานวนนกัเรียนก่ีคนในโรงเรียนสถานศกึษาของอิสลามเอกชนในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 
- สดัสว่นจํานวนครูตอ่จํานวนนกัเรียนในโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลท่ีเหลือทัว่ประเทศในแตล่ะปี 

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 

- จํานวนอตัราหมนุเวียนของครูในโรงเรียนสถานศีกษาของรัฐบาลในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาสในแตล่ะปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 
- จํานวนอตัราหมนุเวียนของครูในโรงเรียนสถานศกึษาของอิสลามเอกชนในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2552 
- จํานวนอตัราหมนุเวียนของครูในโรงเรียนของรัฐบาลท่ีเหลือทัว่ประเทศในแตล่ะปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 
2552 
 

สถติว่ิาด้วยเร่ืองความรุนแรงที่มีผลกระทบต่อบุคลากรการศกึษาและสถานที่ 
- จํานวนโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลท่ีเสียหายจากการถกูโจมตีในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2552 
- จํานวนโรงเรียนสถานศกึษาของโรงเรียนของอิสลามเอกชนท่ีเสียหายจากการถกูโจมตีในจงัหวดัปัตตานี 

ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2552 

-
 ระยะเวลาโดยเฉล่ียในการปรับปรุงซอ่มแซม/สร้างใหมสํ่าหรับโรงเรียนท่ีเสียหายจากการถกูโจมตีในจงัหวดัปั
ตตานี ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2552 
- จํานวนครูจากโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลท่ีเสียชีวิตในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี  

ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2552 

- จํานวนครูจากโรงเรียนสถานศกึษาของอิสลามเอกชนท่ีเสียชีวิตในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2552 
- จํานวนครูจากโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลท่ีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2552 
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- จํานวนครูจากโรงเรียนสถานศกึษาของอิสลามเอกชนท่ีได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2552 
- จํานวนของบคุลากรการศกึษาท่ีไมใ่ช่ครู (ผู้จดัการ ภารโรง  และลกูจ้างตา่งๆท่ีไมใ่ช่ครู) 
จากโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลท่ีถกูสงัหาร ในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 
2547 ถงึ พ.ศ. 2552 
- จํานวนของบคุลากรการศกึษาท่ีไมใ่ช่ครู (ผู้จดัการ ภารโรง  และลกูจ้างตา่งๆท่ีไมใ่ช่ครู) 

จากโรงเรียนสถานศกึษาของอิสลามเอกชนท่ีถกูสงัหาร ในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ 

พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2552 

-
 จํานวนของบคุลากรการศกึษาท่ีไมใ่ช่ครูจากโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลท่ีได้รับบาดเจ็บจาการโจมตีในจงั
หวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2552 
-

 จํานวนของบคุลากรการศกึษาท่ีไมใ่ช่ครูจากโรงเรียนสถานศกึษาของอิสลามเอกชนท่ีได้รับบาดเจ็บจาการโ

จมตีในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2552 

- จํานวนโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลท่ีถกูจู่โจม 

โดยกองกําลงัรักษาความปลอดภยัของรัฐบาลในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 

ถงึ พ.ศ. 2552 

- จํานวนโรงเรียนสถานศกึษาของอิสลามเอกชนท่ีถกูจู่โจม 
โดยกองกําลงัรักษาความปลอดภยัของรัฐบาลในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 
ถงึ พ.ศ. 2552 
- จํานวนโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาล ท่ีได้รับการคุ้มครอง 
โดยกองกําลงัหน่วยรักษาความปลอดภยัของรัฐบาล (ตํารวจ หน่วยกําลงัเสริม หรือกองทพั) 
เข้าไปอยูภ่ายในพืน้ท่ีของโรงเรียนในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 
2552 
- จํานวนโรงเรียนสถานศกึษาของอิสลามเอกชนท่ีได้รับการคุ้มครอง 
โดยกองกําลงัหน่วยรักษาความปลอดภยัของรัฐบาล (ตํารวจ หน่วยกําลงัเสริม หรือกองทพั) 
เข้าไปอยูภ่ายในพืน้ท่ีของโรงเรียนในจงัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 
2552 
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- จํานวนโรงเรียนสถานศกึษาของรัฐบาลท่ีกองกําลงัหน่วยรักษาความปลอดภยัของรัฐบาล (ตํารวจ 

หน่วยกําลงัเสริม หรือกองทพั) ใช้เป็นท่ีตัง้ฐาน หรือ คา่ย อยูภ่ายในพืน้ท่ีของโรงเรียนในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2552 

- จํานวนโรงเรียนสถานศกึษาของอิสลามเอกชน ท่ีกองกําลงัหน่วยรักษาความปลอดภยัของรัฐบาล (ตํารวจ 

หน่วยกําลงัเสริม หรือกองทพั) ใช้เป็นท่ีตัง้ฐาน หรือคา่ย อยูภ่ายในพืน้ท่ีของโรงเรียนในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาสในแตล่ะปี  ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2552 

- ระยะเวลาโดยเฉล่ียของการคุ้มครองโรงเรียนสถานศกึษาโดยกองกําลงัหน่วยรักษาความปลอดภยัของรัฐบาล 
(ตํารวจ หน่วยกําลงัเสริม หรือกองทพั) เข้าไปตัง้อยูภ่ายในพืน้ท่ีของโรงเรียนในจงัหวดัปัตตานี ยะลา 
และนราธิวาสตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2552 
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ทา่นผู้วา่ฯ  ธานน เวชกรกานนท์ 

ผู้วา่ราชการจงัหวดันราธิวาส 

ศาลากลางจงัหวดันราธิวาส  

ถนนพิชิตบํารุง  อําเภอเมือง   

จงัหวดันราธิวาส 96000 

ประเทศไทย  

 

แฟกซ์ +66 73 514 320 ตอ่ 76, 029  

 

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2553  

 

เร่ือง งานวิจยัของ  Human Rights Watch  เก่ียวกบัจงัหวดันราธิวาส 

 

เรียน ทา่นผู้วา่ฯ ธานน เวชกรกานนท์ 

 

ขณะนี ้Human Rights Watch กําลงัทําการวิจยั 

ถงึผลกระทบการศกึษาของเดก็ในจงัหวดันราธิวาส 

ซึง่มีสาเหตมุาจากความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ขณะนี ้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้  ในไมช้่านี ้

เราจะเผยแพร่รายงานตามข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากทําการวิจยั ระหวา่ง เดือนมีนาคม 

และ เมษายน ก่อนท่ีเราจะเผยแพร่รายงานฉบบันี ้ออกไป 

เราขอความกรุณาทา่นได้โปรดพิจารณา และแสดงความคิดเห็น ในเร่ืองเหลา่นี ้

เพ่ือให้มัน่ใจวา่เราได้สะท้อนมมุมองของทา่นให้ปรากฏอยูใ่นรายงานฉบบันี ้

 

Human Rights Watch เป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึง่ 

ท่ีอทุิศตนเพ่ือปกป้องและคุ้มครองสทิธิมนษุยชน Human Rights Watch 

เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร ไมเ่ก่ียวข้องกบักิจกรรมของรัฐ ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2521 
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Human Rights Watch เป็นองค์กรท่ีค้นหาความจริง ความถกูต้อง  รายงานด้วยความยติุธรรม  

การใช้ส่ือท่ีมีประสทิธิภาพ และดําเนินการตามเป้าหมาย ซึง่จะร่วมมือกบักลุม่สิทธิมนษุยชนในประเทศนัน้ๆ  

ในแตล่ะปี Human Rights Watch เผยแพร่รายงานมากกวา่ 100 

ฉบบัและบรรยายสรุปเง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนให้กบั 80 ประเทศ 

 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิง เราใคร่ขอความกรุณาจากทา่นในการอนเุคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี:้  

 

1) ผลกระทบอะไรบ้างท่ีทา่นประเมิน ในการเข้าถึงการศกึษาของเดก็ในจงัหวดันราธิวาส 

จากการเข้าโจมตีโรงเรียน ของกลุม่ผู้ ก่อความไม่สงบ 

 

2) ผลกระทบอะไรบ้างท่ีทา่นประเมิน ในการเข้าถึงการศกึษาของเดก็ในจงัหวดันราธิวาส จากการทําร้ายครู 

ของกลุม่ผู้ ก่อความไมส่งบ  

 

3) ผลกระทบอะไรบ้าง ท่ีทา่นประเมิน ในการเข้าถึงการศกึษา ของเดก็ 

จากการเข้าไปตัง้อยูข่องกองกําลงัรักษาความปลอดภยั (ตํารวจ  ทหาร หรือ กลุม่ แนวร่วม) 

ภายในบริเวณโรงเรียน  

 

4) ผลกระทบอะไรบ้าง ท่ีทา่นประเมิน ในการเข้าถึงการศกึษาของเดก็ จากการตรวจค้นและจู่โจม 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือปอเนาะ โดยกองกําลงัรักษาความความปลอดภยั 

 

สดุท้ายนี ้เราจกัขอบพระคณุอยา่งย่ิง ในการอนเุคราะห์ตวัเลขสถิติรายการข้างลา่ง  

เพ่ือให้เราสามารถแสดงสถานการณ์ท่ีถกูต้องในจงัหวดันราธิวาส เพ่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ ในชายแดนภาคใต้  

 

สถิติเก่ียวกบักองกําลงัรักษาความความปลอดภยั ภายในบริเวณโรงเรียน :  
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1) นบัจากเดือนเมษายน 2553   จํานวนโรงเรียน ท่ีมีกองกําลงัรักษาความปลอดภยั (ตํารวจ  ทหาร หรือ 

กลุม่แนวร่วม) มาตัง้ฐานปฎิบติัการ และดําเนินการ 24 ชัว่โมงภายในบริเวณโรงเรียน โดยมีเป้าหมายหลกั 

เพ่ือคุ้มครองโรงเรียน หรือครู  

2) นบัจากเดือนเมษายน 2553  จํานวนโรงเรียน ท่ีมีกองกําลงัรักษาความปลอดภยั (ตํารวจ  ทหาร หรือ 

กลุม่แนวร่วม) มาตัง้ฐานปฎิบติัการและดําเนินการ 24 ชัว่โมงภายในบริเวณโรงเรียน 

โดยมีเป้าหมายอ่ืนๆนอกจากเพ่ือคุ้มครองโรงเรียน หรือครู  

3) ระยะเวลาโดยเฉล่ีย ในการคุ้มครองโรงเรียนโดยกองกําลงัรักษาความปลอดภยั (ตํารวจ  ทหาร หรือ 

กลุม่แนวร่วม) ท่ีตัง้ฐานปฎิบติัการอยูภ่ายในบริเวณโรงเรียน ในจงัหวดันราธิวาส  

 

สถิติเก่ียวกบัความรุนแรงตอ่บคุลากรทางการศกึษา และทรัพย์สนิ :  

 

1) นบัจากเดือนเมษายน 2553  จํานวนโรงเรียนท่ีครูได้รับการคุ้มครองจากกองกําลงัรักษาความปลอดภยั 

(ตํารวจ  ทหาร หรือ กลุม่แนวร่วม)  ในการเดินทางระหวา่งท่ีพกัและโรงเรียน  

 

2) จํานวนโรงเรียนรัฐบาล ท่ีได้รับความเสียหายจากการโจมตีในจงัหวดันราธิวาส ในแตล่ะปี ระหว่างปี 2547 

ถงึ 2552  

 

3) ระยะเวลาเฉล่ียในการซอ่ม หรือ บรูณะ โรงเรียนท่ีได้รับความเสียหายจากการโจมตี ในจงัหวดันราธิวาส  

 

4) จํานวนครูท่ีถกูฆ่าตาย และจํานวนครูท่ีได้รับความบาดเจ็บจากโรงเรียนรัฐบาล  ในจงัหวดันราธิวาส 

ในแตล่ะปี ระหว่างปี 2547 ถงึ 2552  

 

5) จํานวนครูท่ีถกูฆ่าตายและจํานวนครูท่ีได้รับความบาดเจ็บ จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  

ในจงัหวดันราธิวาส ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2547 ถงึ 2552  

 

6)  จํานวนบคุลากรท่ีไมเ่ก่ียวกบัการศกึษาท่ีถกูฆา่ตายและท่ีได้รับความบาดเจ็บ (เช่น ผู้จดัการ ภารโรง 

พนกังานอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่ครู) จากโรงเรียนรัฐบาล ในจงัหวดันราธิวาส ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2547 ถงึ 2552  
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7) จํานวนบคุลากรท่ีไมเ่ก่ียวกบัการศกึษาท่ีถกูฆา่ตาย และท่ีได้รับความบาดเจ็บ 

จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   ในจงัหวดันราธิวาส ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2547 ถงึ 2552  

 

8) จํานวนโรงเรียนรัฐบาลท่ีถกูตรวจค้นหรือจู่โจม โดยกองกําลงัรักษาความปลอดภยัของรัฐบาล 

ในจงัหวดันราธิวาส ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2547 ถงึ 2552  

 

9) จํานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีถกูตรวจค้นหรือจู่โจม 

โดยกองกําลงัรักษาความปลอดภยัของรัฐบาล ในจงัหวดันราธิวาส ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2547 ถงึ 2552  

 

สถิติเก่ียวกบัการศกึษาในจงัหวดันราธิวาส :  

 

1) จํานวนโรงเรียนรัฐบาลและจํานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจงัหวดันราธิวาส ในแต่ละปี 

ระหวา่งปี 2542 ถงึ 2552  

2) จํานวนโรงเรียนรัฐบาลทัง้หมดท่ีขึน้ทะเบียนและจํานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทัง้หมดท่ีขึน้ทะเ

บียน ในจงัหวดันราธิวาส ในแต่ละปี ระหวา่งปี 2542 ถงึ 2552  

3) จํานวนรายช่ือนกัเรียนในโรงเรียนรัฐบาลและจํานวนรายช่ือนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ในจงัหวดันราธิวาส ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2542 ถงึ 2552 

4) จํานวนนกัเรียนท่ีเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลและจํานวนนกัเรียนท่ีเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิส

ลาม ในจงัหวดันราธิวาส ในแต่ละปี ระหวา่งปี 2542 ถงึ 2552  

5) จํานวนครูท่ีเข้าสอนในโรงเรียนรัฐบาลและจํานวนครูท่ีเข้าสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ในจงัหวดันราธิวาส ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2542 ถงึ 2552  

6) จํานวนอตัราสว่นครูตอ่นกัเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และ จํานวนอตัราสว่นครูตอ่นกัเรียน 

ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจงัหวดันราธิวาส ในแต่ละปี ระหวา่งปี 2542 ถงึ 2552 

7) จํานวนครูท่ีเข้า-ออกในโรงเรียนรัฐบาล และจํานวนครูท่ีเข้า-ออกในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ในจงัหวดันราธิวาส ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2542 ถงึ 2552  
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ข้อมลูใดท่ีทา่นสามารถให้เราได้ภายในวนัท่ี 10 มิถนุายน 2552 

ข้อมลูนัน้จะปรากฏอยูใ่นรายงานฉบบัตอ่ไปของเราได้ทนัเวลา  ทา่นสามารถติดตอ่เราได้ทางอีเมลล์ท่ี 

bede.sheppard @ hrw.org โดยแฟกซ์ +1 212 736 1300   หรือทางไปรษณีย์สง่มาท่ี Human Rights Watch, 350 

Fifth Avenue, 34th floor, New York, NY 10118-3299, USA  

 

ขอแสดงความนบัถือ  

  
 

Bede Sheppard 

Asia Researcher 

แผนกสทิธิเด็กและเยาวชน 

Human Rights Watch 
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ทา่นผู้วา่ฯ  ธานน เวชกรกานนท์ 

ผู้วา่ราชการจงัหวดัปัตตานี 

ศาลากลางจงัหวดัปัตตานี  

ถนนเดชา  อําเภอเมือง   

จงัหวดัปัตตานี 9400 

ประเทศไทย  

 

แฟกซ์ +66 73 514 320 ตอ่ 76, 029  

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2553  

 

เร่ือง งานวิจยัของ  Human Rights Watch  เก่ียวกบัจงัหวดันราธิวาส 

 

เรียน ทา่นผู้วา่ราชการจงัหวดัฯ ธานน เวชกรกานนท์  

 

ขณะนี ้องค์กรสิทธิมนษุย์ชนสากลกําลงัทําการวิจยั 

ถงึผลกระทบในการศกึษาของเดก็ในจงัหวดันราธิวาส 

ซึง่มีvสาเหตมุาจากความรุนแรงท่ีเกิดขึน้ขณะนี ้ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในเร็วๆ 

เราจะเผยแพร่รายงานนตามข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากทําการวิจยั ระหวา่ง เดือนมีนาคม 

และ เมษายน ก่อนท่ีเราจะเผยแพร่รายงานฉบบันี ้ 

เราขอความกรุณาทา่นได้โปรดพิจราณา และแสดงความคิดเห็น ในเร่ืองเหลา่นี ้

เพ่ือให้มัน่ใจวา่เราได้สะท้อนมมุมองของทา่นให้ปรากฏอยูใ่นรายงานฉบบันี ้

 

องค์กรสทิธิมนษุย์ชนสากล  เป็นองค์กรอิสระหนึ่ง 

ท่ีอทุิศตนเพ่ือปกป้องและคุ้มครองสทิธิมนษุยชน องค์กรสทิธิมนษุย์ชนสากล 

เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหากําไร ไมเ่ก่ียวข้องกบักิจกรรมของรัฐ ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2521 

องค์กรสทิธิมนษุย์ชนสากล   เป็นองค์กรท่ีแสวงหาความจริง ความถกูต้อง  

รายงานด้วยความยติุธรรม  การใช้ส่ือท่ีมีประสิทธิภาพ และดําเนินการตามเป้าหมาย 
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ซึง่จะร่วมมือกบักลุม่สทิธิมนษุยชนในประเทศนัน้ ในแตล่ะปี องค์กรสทิธิมนษุย์ชนสากล   เผยแพร่รายงานมากกวา่ 

100 ฉบบัและบรรยายสรุปเง่ือนไขเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนให้กบั 80 ประเทศ 

 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิง เราขอความกรุณาจากทา่นในการอนเุคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี:้  
 

1) ผลกระทบท่ีท่านประเมิน ตอ่เดก็ในการเข้าถงึการศกึษาในจงัหวดันราธิวาส จากการทําลายโรงเรียน 

ของกลุม่ผู้ ก่อการร้าย 
 

 2) ผลกระทบท่ีทา่นประเมิน ตอ่เดก็ในการเข้าถึงการศกึษาในจงัหวดันราธิวาส จากการทําร้ายครู 

ของกลุม่ผู้ ก่อการร้าย 
 

3) ผลกระทบท่ีท่านประเมินตอ่เด็กในการเข้าถงึการศกึษา จากการเข้าไปตัง้อยก่องกําลงัรักษาความมัน่คง (ตํารวจ  

ทหาร หรือ กลุม่  แนวร่วม) ภายในบริเวณโรงเรียน  
 

4) ผลกระทบท่ีท่านประเมินตอ่เด็กในการเข้าถงึการศกึษา จากการตรวจค้นและจู่โจม 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือปอเนาะ โดยกองกําลงัรักษาความมัน่คงในพืน้ท่ี 
  

สดุท้ายนี ้เพ่ือให้เราสามารถแสดงสถานการณ์ท่ีถกูต้องในจงัหวดัปัตตานี เพ่ือเปรียบเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนๆ 

ในชายแดนภาคใต้ เราขอขอบพระคณุในการอนเุคราะห์ให้ตวัเลขสถิติดงัตอ่ไปนี:้  
 

สถติเิก่ียวกับกองกาํลังรักษาความม่ันคงภายในบริเวณโรงเรียน :  
1) นบัจาก เดือน เมษายน 2553  จํานวนโรงเรียนท่ีมีกองกําลงัรักษาความมัน่คง (ตํารวจ  ทหาร หรือ กลุม่แนวร่วม) 

มาตัง้ฐานปฎิบตัการและดําเนินการ 24 ชัว่โมง ภายในบริเวณโรงเรียนท่ีมีเป้าหมายหลกัเพ่ือป้องกนัโรงเรียน หรือครู  

 

2) นบัจากเดือน เมษายน 2553  จํานวนโรงเรียนท่ีมีกองกําลงัรักษาความมัน่คง (ตํารวจ  ทหาร หรือ กลุม่แนวร่วม) 

มาตัง้ฐานปฎิบตัการและดําเนินการ 24 ชัว่โมงภายในบริเวณโรงเรียน ท่ีมีเป้าหมายอ่ืนๆนอกจาก 

เพ่ือป้องกนัโรงเรียน หรือครู อาทิ เช่นการดําเนินการในโรงเรียนประถมท่ีบ้านคลองช้าง อําเภอมาโย 

โรงเรียนประถมโคกตะโหนด อําเภอหนองจิก โรงเรียนประถมปะกาลือเซาะ บ้านลาอะ โรงเรียนประถมปลุากาชิง 

อําเภอมาโย 
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3) ระยะเวลาโดยเฉล่ีย ในการป้องกนัโรงเรียนโดยกองกําลงัรักษาความมัน่คง (ตํารวจ  ทหาร หรือ กลุม่แนวร่วม) 

ท่ีตัง้ฐานปฎิบตัการอยูภ่ายในบริเวณโรงเรียน ในจงัหวดัปัตตานี 

 

สถติเิก่ียวกับความรุนแรงต่อบุคลากรทางการศกึษา และทรัพย์สนิ :  
1) นบัจาก เดือน เมษายน 2553  จํานวนโรงเรียนท่ีครูได้รับการคุ้มครองจากกองกําลงัรักษาความมัน่คง (ตํารวจ  

ทหาร หรือ กลุม่แนวร่วม)  ในการเดินทางระหวา่งท่ีพกัและโรงเรียน  

 

2) จํานวนโรงเรียนรัฐบาลท่ีได้รับความเสียหายจากการโจมตี ในจงัหวดัปัตตานี ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2547 ถงึ 2552  

 

3) ระยะเวลาเฉล่ียในการซอ่ม หรือ บรูณะ โรงเรียนท่ีได้รับความเสียหายจากการโจมตี ในจงัหวดัปัตตานี 

 

4) จํานวนครูท่ีถกูฆา่ตาย และจํานวนครูท่ีได้รับความบาดเจ็บ จากโรงเรียนรัฐบาล  ในจงัหวดัปัตตานี ในแต่ละปี 

ระหวา่งปี 2547 ถงึ 2552  

 

5) จํานวนครูท่ีถกูฆา่ตาย และจํานวนครูท่ีได้รับความบาดเจ็บ จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  

ในจงัหวดัปัตตานี ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2547 ถึง 2552 

 

6) จํานวนบคุลากรท่ีถกูฆา่ตายและจํานวนบคุลากรท่ีได้รับความบาดเจ็บ ท่ีไมเ่ก่ียวกบัการศกึษา (เช่น ผู้จดัการ 

ภารโรง พนกังานอ่ืนๆ ท่ีไมใ่ช่ครู) จากโรงเรียนรัฐบาล ในจงัหวดัปัตตานี ในแต่ละปี ระหวา่งปี 2547 ถงึ 2552  

 

7) จํานวนบคุลากรท่ีถกูฆา่ตายและจํานวนบคุลากรท่ีได้รับความบาดเจ็บ ท่ีไมเ่ก่ียวกบัการศกึษา  

จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี ในแต่ละปี ระหวา่งปี 2547 ถงึ 2552  

  

8) จํานวนโรงเรียนรัฐบาล ท่ีถกูตรวจค้นหรือจู่โจม โดยกองกําลงัรักษาความมัน่คงของรัฐบาล ในจงัหวดัปัตตานี 

ในแตล่ะปี ระหว่างปี 2547 ถงึ 2552  

 

9) จํานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีถกูตรวจค้นหรือจู่โจม โดยกองกําลงัรักษาความมัน่คงของรัฐบาล 

ในจงัหวดัปัตตานี ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2547 ถึง 2552   
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สถิติเก่ียวกบัการศกึษาในจงัหวดันราธิวาส :  

1) จํานวนโรงเรียนรัฐบาลและจํานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจงัหวดัปัตตานี ในแต่ละปี ระหวา่งปี 

2542 ถงึ 2552  

 

2) จํานวนโรงเรียนรัฐบาลทัง้หมดท่ีขึน้ทะเบียน และจํานวนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทัง้หมดท่ีขึน้ทะเบียน 

ในจงัหวดัปัตตานี ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2542 ถึง 2552   

 

3) จํานวนรายช่ือนกัเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และจํานวนรายช่ือนกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ในจงัหวดัปัตตานี ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2542 ถึง 2552   

 

4) จํานวนนกัเรียนท่ีเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และจํานวนนกัเรียนท่ีเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ในจงัหวดัปัตตานี ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2542 ถึง 2552  

 

5) จํานวนครูท่ีเข้าสอนในโรงเรียนรัฐบาล และจํานวนครูท่ีเข้าสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ในจงัหวดัปัตตานี ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2542 ถึง 2552 

 

6) จํานวนอตัราสว่นครูตอ่นกัเรียนในโรงเรียนรัฐบาล 

และจํานวนอตัราสว่นครูตอ่นกัเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจงัหวดัปัตตานี ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 

2542 ถงึ 2552  

 

 7) จํานวนครูท่ีเข้า-ออกในโรงเรียนรัฐบาล และจํานวนครูท่ีเข้า-ออกในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

ในจงัหวดัปัตตานี ในแตล่ะปี ระหวา่งปี 2542 ถึง 2552   

 

ข้อมลูใดท่ีทา่นได้ให้เรา ณ. วนัท่ี 10 มิถนุายน 2552 

จะมาถงึเราทนัเวลาท่ีข้อมลูนัน้จะปรากฏอยูใ่นรายงานฉบบัตอ่ไปของเรา ทา่นสามารถติดตอ่เราได้ทางอีเมลท่ี 

bede.sheppard @ hrw.org โดยแฟกซ์ +1 212 736 1300 หรือทางไปรษณีย์ท่ี Human Rights Watch, 350 Fifth 

Avenue, 34th floor, New York, NY 10118-3299, USA  
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ขอแสดงความนบัถือ  

 
 

Bede Sheppard 

Asia Researcher 

แผนกสทิธิเด็กและเยาวชน 

Human Rights Watch 
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คาํขอบคุณ 

 

รายงานฉบบันีเ้ขียนโดย Bede Sheppard  นกัวิจยัอาวโุส แผนกสทิธิเดก็และเยาวชน  Human Rights Watch 

รายงานการวิจยัโดยผู้ เขียน และ นกัวิจยัอาวโุสฝ่ายภาคพืน้เอเชีย คณุสนุยั ผาสกุ 

 

รายงานการวิจยันีแ้ก้ไขโดย Zama Coursen - Neff รองผู้ อํานวยการฝ่ายสทิธิเดก็  คณุสนุยั ผาสกุ  

นกัวิจยัอาวโุสฝ่ายภาคพืน้เอเชีย Phil Robertson รองผู้ อํานวยการฝ่ายภาคพืน้เอเชีย James Ross 

ผู้ อํานวยการฝ่ายกฎหมายและนโยบายและ Robin Shulman ท่ีปรึกษาสํานกังาน 

 

Kyle Knight ผ้ประสานงานในฝ่ายสทิธิเดก็ ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขและการผลิต  Anna Lopriore 

ผู้จดัการแผนกสร้างสรรค์ความคิด Ella Moran ผู้จดัการแผนกวิดีโอและการถ่ายภาพ  Grace Choi  

ผู้ อํานวยการฝ่ายสิง่พิมพ์ และ Fitzroy Hepkins ผู้จดัการพสัดภุณัฑ์  ให้ความช่วยเหลือในการผลติ 
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