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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.”
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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
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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.
A paramilitary Ranger with groceries walks by students
at Pakaluesong Elementary School. About 30 Rangers
live in a camp established in the school grounds.

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 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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ข้ อเสนอแนะ
ถึงกลุ่มติดอาวุธแบ่ งแยกดินแดน และนักสู้ทุกกลุ่ม:
• ยุติการโจมตีโดยทันที ต่อประชาชนพลเรื อน โดยไม่เลือกศาสนา เชื ้อชาติ และอาชีพของพวกเขา
รวมถึงครูและเจ้ าหน้ าทีทางการศึกษาอื่นๆด้ วย
• ยุติการโจมตีโดยทันที ต่อทรัพย์สนิ ของประชาชนพลเรื อน รวมถึงโรงเรี ยน
• ยุติการจัดหาคัดเลือกและใช้ เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี โดยทันที
ถึงรั ฐบาลไทย
• ห้ ามกองกําลังรักษาความปลอดภัยใช้ อาคารเรี ยน หรื อสนามโรงเรี ยนเพื่อการตังค่
้ าย หรื อฐานที่มนั่
ซึง่ เป็ นการรบกวนสิทธิของเด็กที่จะได้ รับการศึกษาภายใต้ กฎหมายของราชอาณาจักรไทยและระหว่างประเ
ทศ
• พร้ อมที่จะจัดตังกลุ
้ ม่ ทํางานระดับกระทรวง ที่ประกอบด้ วยตัวแทนจากกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
และคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อที่จะเข้ าไปสํารวจ
ว่าควรเพิ่มการให้ บริ การและกระทําในสิง่ ที่เหมาะสมให้ กบั โรงเรี ยนที่ถกู กองกําลังรักษาความปลอดภัยยึดค
รองอย่างไรบ้ าง เพื่อแก้ ปัญหาผลกระทบด้ านการศึกษา
• ต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าระบบในการแก้ ไขปั ญหามีความรวดเร็ว และพร้ อมที่จะดําเนินการ ดังนัน้
เมื่อมีการโจมตีเกิดขึ ้น โรงเรี ยนก็จะได้ รับการซ่อมแซมบูรณะ
และมีการนําอุปกรณ์การเรี ยนการสอนมาทดแทนสิง่ ที่ถกู ทําลาย ระหว่างการบูรณะซ่อมแซมโรงเรี ยน
เด็กนักเรี ยนควรจะได้ รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในสถานที่อื่นๆ หรื อในทางเลือกอื่นที่เหมาะสม
และได้ รับการดูแลทางด้ านจิตใจ
• ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อกําหนดโดยชัดเจนว่า บทบัญญัติของพระราชบัญญัติจดั ตัง้
และวิธีพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัว ที่เกี่ยวข้ องกับการจับกุม
ควบคุมตัวเด็กและพิจาราณาความอาญา ยังคงมีผลบังคับใช้ ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน

“Targets of Both Sides”
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ระเบียบวิธีวจิ ัย
Human Rights Watch ได้ ดําเนินการวิจยั ตามรายงานฉบับนี ้ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือนราธิวาส ปั ตตานี
ยะลา และในกรุงเทพ ระหว่างเดือนมีนาคม เมษายน และสิงหาคม 2553
อนึง่ รายงานนี ้ยังได้ เสนอข้ อมูลเพิ่มเติมจากการวิจยั ที่ได้ ทําขึ ้นในประเทศไทยตังแต่
้ ปี 2550 ด้ วย
Human Rights Watch ทําการสัมภาษณ์บคุ คลมากกว่า 90 ท่าน รวมเด็ก 15 คน อายุตงแต่
ั ้ 8 ขวบถึง 17 ปี
และได้ เข้ าเยี่ยมโรงเรี ยน 19 แห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราได้ สมั ภาษณ์ผ้ ปู กครอง ครู ครูใหญ่ของโรงเรี ยน
เจ้ าหน้ าที่ประจําหมูบ่ ้ าน ผู้นําทางด้ านศาสนา สมาชิกของกองกําลังรักษาความปลอดภัยของรัฐบาล เจ้ าหน้ าที่รัฐ
สมาชิกปั จจุบนั และในอดีตของกลุม่ ก่อความไม่สงบ และสมาชิกขององค์กรส่วนท้ องถิ่ม
และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศภาคเอกชน (NGO) การสัมภาษณ์มีทงการสั
ั้
มภาษณ์โดยตรงเป็ นภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย หรื อภาษามลายู (ยะวี) และภาษาไทยโดยผ่านล่าม ผู้ให้ สมั ภาษณ์ไม่ได้ รับค่าตอบแทนใดๆ
ในการให้ ข้อมูลต่างๆ
เราใช้ นามสมมติสําหรับเด็กทุกคนที่กล่าวถึงในรายงานนี ้ ในหลายกรณี
ผู้ใหญ่ที่ให้ สมั ภาษณ์ได้ ขอร้ องไม่ให้ เอ่ยชื่อเพื่อความปลอดภัย หรื อเพราะว่ากําลังทํางานให้ รัฐบาล
นามสมมติที่นํามาใช้ ตงขึ
ั ้ ้นจากตัวย่อของชื่อที่สอง ตัวอย่างเช่น พ่อ น.ทังในเชิ
้ งอรรถ และในเชิงบทความ
นามสมมติอาจไม่ตรงกับศาสนาของผู้ให้ สมั ภาษณ์
เพื่อป้องกันการเปิ ดเผยชื่อของบุคคลบางท่านเราจึงอ้ างถึงโดยกล่าวว่าเป็ น “ผ้ อย่ในท้ องถิ่น” แทนการระบุโดยเจาะจง
คําว่า “เด็ก” ทีใช้ ในรายงานฉบับนี ้ หมายถึงคนที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิของเด็ก กล่าวไว้ ในมาตรา
1 “ตามวัตถุประสงค์ของอนุสญ
ั ญาฉบับปั จจุบนั เด็กหมายความถึงทุกคนที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี
เว้ นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายว่าด้ วยเด็กกําหนดอายุไว้ ตํ่ากว่านี ้” พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กของประเทศไทย ปี พ.ศ.
2546 กําหนดว่าเด็กคือบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี เช่นกัน
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1. มาตรฐานของกฎหมายระหว่ างประเทศ
เนื่องจากการเป็ นศัตรูกนั ในภาคใต้ ของประเทศไทยได้ ขยายตัวกลายเป็ นความรุ นแรงด้ วยการ ต่อสู้โดยใช้ อาวุธ
ดังนันจึ
้ งต้ องนํากฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรื อกฏหมายสงครามเข้ ามาใช้
การก่อความไม่สงบไม่ถือว่าเป็ นการฝ่ าฝื นกฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
และกฎหมายสงครามไม่ได้ ห้ามมิให้ โจมตีเป้าหมายที่เป็ นกองกําลังทหาร
(ถึงแม้ วา่ จะละเมิดกฏหมายภายในประเทศไทยก็ตาม)1
อย่างไรก็ตามกฎหมายสงครามได้ จํากัดความหมายและวิธีการทําสงครามสู้รบกันโดยกลุม่ คนต่างๆที่ติดอาวุธที่สร้ าง
สถานการณ์ความรุนแรงและยังเป็ นตัวกําหนดให้ มีหน้ าที่ป้องกันดูแลความปลอดภัยให้ กบั พลเรื อนและผู้ที่ทําการรบ
ที่ได้ รับบาดเจ็บและที่ถกู จับกุมตัว.2
ข้ อกฎหมายตัวนี ้นํามาบังคับใช้ กบั ทังกองทหารประจํ
้
าการและกับกลุม่ กองกําลังติดอาวุธที่ไม่ขึ ้นกับรัฐ
รากฐานสําคัญประการหนึง่ ของหลักปฏิบตั ิสําหรับกฎหมายสงครามคือการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างพลเรื อนกั
บกองกําลังทหารอย่างเป็ นรูปธรรม
และการกําหนดเงื่อนไขที่ชดั เจนว่าในการโจมตีอาจจะโจมตีกองกําลังทหารที่เป็ นเป้าหมายได้ โดยตรงเท่านัน้ 3
คําว่าพลเรื อนมีความหมายว่าเป็ นบุคลซึง่ ไม่ได้ เป็ นสมาชิกหรื อมีสว่ นร่วมกับการติดอาวุธต่อสู้4

1

การโจมตีของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบเป็ นการละเมิดกฎหมายทางอาญาไทย เช่นการฆาตรกรรม (ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย มาตราที่ 288

และการทําลายทรัพย์สนิ โดยการลอบวางเพลิงหรื อการใช้ วตั ถุระเบิด (มาตรา 218-224, และ 335).
2

สําหรับการสนทนาในส่วนของการบังคับใช้ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่รัฐไม่ใช่กลุม่ ติดอาวุธ ให้ จากคณะกรรมการกาชาดสากล (ICRC),

Henckaerts และ Doswald - Beck, EDS., กฎหมายมนุษยธรรมตามจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ (Cambridge: Cambridge Univ. กด 2005)
หน้ า 497-98
3

อ้ าง กฎข้ อ 1 อ้ างถึงสนธิสญ
ั ญาเพิ่มเติมเพื่ออนุสญ
ั ญาเจนีวา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2492

และเกี่ยวโยงกับการคุ้มครองผู้เป็ นเหยื่อของการขัดแย้ งของกลุม่ ติดอาวุธระหว่างประเทศ (สนธิสญ
ั ญา I) เมื่อวันที่ 8 มิถนุ ายน 2520 มาตรา 48 และ 51(2)
สนธิสญ
ั ญาเพิ่มเติมเพื่ออนุสญ
ั ญาเจนีวา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2492 และเกียวโยงกับการคุ้มครองผู้เคราะห์ร้ายจากการขัดแย้ งของกลุม่ ติดอาวุธภายในประเทศ
(สนธิสญ
ั ญา II) ของวันที่ 8 มิถนุ ายน 2520 มาตรา 13(2)
4

ICRC, คณะกรรมการกาชาดสากล กฎหมายมนุษยธรรมตามจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ กฎข้ อ 5 อ้ างถึงสนธิสญั ญาI มาตรา 50
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พลเรื อนจะมีสว่ นเป็ นกองกําหลังทหารต่อเมื่อมีการรวมตัวกันเพื่อมีสว่ นร่วมโดยตรงในการทําสงคราม ในกรณี
ที่เกิดข้ อสงสัยว่าบุคคลนันๆจะเป็
้
นพลเรื อนหรื อกองกําลัง ให้ พิจารณาไว้ ก่อนว่านันๆเป็
้ นพลเรื อน.5
พลเมืองที่มีเชื ้อชาติหรื อกลุม่ ชนที่เหมือนกันหรื อต่างกันในการนับถือศาสนาจําเป็ นต้ องได้ รับความคุ้มครองจากการถู
กโจมตี ทังนี
้ ้รวมไปถึงเด็กนักเรี ยน ครูบาอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารโรงเรี ยนของรัฐบาล
ตลอดจนข้ าราชการต่างๆที่ไม่มีสว่ นร่วมโดยตรงในการพยายามที่จะทําสงคราม6
การกระทําหรื อการข่มขู่คกุ คามที่ทาํ ให้เกิดความรุนแรงของใครคนใดคนหนึง่ ที่มีจดุ ประสงค์แพร่ขยายเข้ าไปในหมูป่ ร
ะชากรพลเรื อนเป็ นสิง่ ที่ต้องห้ าม.7 ซึง่ รวมถึงการโจมตีและคุกคามที่จงใจทําให้ นกั เรี ยนและครูไม่กล้ าที่จะไปโรงเรี ยน
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีการห้ ามมิให้ โจมตีทําลายสิง่ ของต่างๆที่เป็ นของพลเรื อน
อย่างเช่นบ้ านที่อยูอ่ าศัย โรงเรี ยน และวัดวาอารามหรื อสุเหร่าต่างๆ8
สิง่ ต่างๆที่เป็ นของพลเรื อนจะถือเป็ นการใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารต่อเมื่อกองทัพนํามาใช้ ด้วยเจตนาทางการทหา
ร ดังนันเมื
้ ่อกองกําลังรักษาความปลอดภัยใช้ โรงเรี ยนเป็ นที่ตงฐานเป็
ั้
นเวลาเนิ่นนานออกไป
สถานที่เหล่านันจึ
้ งกลายเป็ นเป้าของการโจมตีในที่สดุ
ในกรณีเช่นนี ้ทหารต้ องมีภาระหน้ าที่ระวังไว้ สว่ นหน้ าในการปกป้องพลเรื อนจากการถูกโจมตีและขนย้ ายพวกผ้ คนออ
กจากบริเวณนัน้ 9
พลเรื อนจะตกอย่ในความเสี่ยงโดยไม่จําเป็ นหากใช้ โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ศกึ ษาพร้ อมกับเป็ นฐานที่ตงของการใช้
ั้
อาวุธ
เมื่อกองกําลังรักษาความปลอดภัยขยายเวลาการใช้ โรงเรี ยนนัน้
จึงเป็ นผลเสียต่อความสามารถในการศึกษาของเยาวชน
5

ดูที่ สนธิสญ
ั ญาI มาตรา 50(1) คณะกรรมการกาชาดสากล กฎหมายมนุษยธรรมตามจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ กฎข้ อ 16 (กลุม่ คนที่มีความขัดแย้ ง

ั ญาครัง้ ที่ 2
ต้ องทําทุกวิถีทางที่ทําได้ เพื่อตรวจสอบว่ากลุม่ เป้าหมายคือกลุม่ ที่มีวตั ถุประสงค์ทางทหาร) อ้ างถึง สนธิสญ
ั ญา I มาตรา 57(2)(เอ) ปี 2542 สนธิสญ
ไปถึงปี 2547 Hague Convention เพื่อคุ้มครองทรัพย์สนิ ทางวัฒนธรรม มาตรา 7
6

ICRC, คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ กฎข้ อ 7 และ ข้ อ 9 อ้ างถึง

สนธิสญ
ั ญาต่างๆ และหลักฐานการปฎิบตั ิอื่นๆ ของรัฐ
7

อ้ าง กฎข้ อ 2 อ้ างถึง สนธิสญ
ั ญา 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

ดูที่ ICRC คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ กฎข้ อ 22 อ้ างถึง สนธิสญ
ั ญาI มาตรา 58(ซี)

ั ญา I มาตรา 58(เอ)
และกฎข้ อ 24 อ้ างถึงสนธิสญ
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การกระทําที่กล่าวมานี ้เป็ นการละเมิดสิทธิทางการศึกษาของเยาวชนที่มีการรับรองภายใต้ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระ
หว่างประเทศ10
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศยังมีข้อกําหนดด้ วยว่าเยาวชนมีสทิ ธิ์ได้ รับความเอาใจใส่เและดูแลเป็ นพิเศษ11
สิง่ นี ้เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นจาก อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิของเด็กและเยาวชน ซึง่ กําหนดให้ มีสถานภาพที่
“ให้ ได้ รับมาตราการในการค้ มครองและดูแลเยาวชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการส้ รบด้ วยอาวุธ”12

10

ดูที่อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก (CRC) นํามาใช้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2532 G.A. Res. 44/25 ภาคผนวก 44 U.N GAOR Supp. (ฉบับที่ 49) at

167, U.N. Doc. A/44/49 (2532) มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2533 มาตรา 28(เอ) นํามาบังคับใช้ ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2534
กติกาสากลว่าด้ วยสิทธิในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR), นํามาใช้ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2509 G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N.
GAOR Supp. (ฉบับที่ 16) at 49, U.N. doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2519 และไทยนํามาใช้ บงั คับ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2542
11

ดูที่ คณะกรรมการกาชาดสากล กฎหมายมนุษยธรรมตามจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ กฎข้ อ 135 อ้ างถึงสนธิสญ
ั ญาII มาตรา 4(3)

12

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก (CRC) นํามาใช้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2532 G.A. Res. 44/25 ภาคผนวก 44 U.N. GAOR Supp. (ฉบับที่ 49) at 167

U.N. Doc. A/44/49 (2532) มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2533 มาตรา 38 ประเทศไทยอนุมตั ิให้ ใช้ CRC ในปี 2535
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2. ประวัตคิ วามเป็ นมา
การก่ อการจราจลอย่ างต่ อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย
จังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็ นจังหวัดที่อยูใ่ ต้ สดุ ของประเทศไทย
สองจังหวัดหลังตังอยู
้ ต่ ิดรอยต่อกับประเทศมาเลเซีย เขตรอยต่อยาวไปเกือบถึงจังหวัดสตูล
จังหวัดเหล่านี ้ของประเทศไทยก่อตังขึ
้ ้นด้ วยผู้คนส่วนใหญ่ที่เป็ นกลุม่ คนที่มีเชื ้อสายมาเลย์และนับถือศาสนาอิสลามม
ากกว่ากลุม่ คนที่มีเชื ้อชาติไทยและนับถือศาสนาพุทธ
ประชากรมุสลิมที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดเหล่านี ้พูดภาษามาเลย์ปัตตานี หรื อที่เรี ยกกันว่าภาษายาวี เป็ นภาษาหลัก
เป็ นเวลานานกว่า หนึง่ ศตวรรษที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทยตกเป็ นที่ตงของกลุ
ั้
ม่ สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนที่หยัง่ รากฝั งลึกโดยเฉพาะ
เรื่ องศาสนา เชื ้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม และความเป็ นเอกลักษณ์ ในพิธีกรรมทางศาสนา
หน่วยงานรัฐบาลในภาคส่วนต่างๆได้ พยายามระงับและสมานความแตกต่างทังหลาย
้
ด้ วยการวางมาตรการเช่น
การสับเปลี่ยนโครงสร้ างการบริ หารจัดการ
และการรวมอํานาจอยูท่ ี่ศนู ย์กลางเพื่อควบคุมการศึกษาของอิสลามและพิธีกรรมทังหมด
้ 13
แต่อย่างไรก็ตามเจ้ าหน้ าที่ของรัฐยังคงเพิกเฉย ต่อสภาพเศรษฐกิจ มาตรฐานความเป็ นอยู่
และหลักนิติธรรมเพื่อความยุติธรรมในภาคใต้ ของประเทศไทย
สิง่ เหล่านี ้เป็ นสาเหตุที่ทําให้ ผ้ ทู ี่เป็ นมุสลิมเชื ้อสายมาเลย์ทงหลายรู
ั้
้ สกึ ถึงความหมางเมินที่ได้ รับ
และก่อให้ เกิดความไม่พอใจต่อรัฐบาล ดังนันจึ
้ งก่อให้ เกิดการต่อต้ านและการก่อความไม่สงบ ซึง่ มีรากฐานสําคัญ 3
ประการได้ แก่ ความศรัทธาในคุณงามความดีในวัฒนธรรมแบบดังเดิ
้ มและความยิ่งใหญ่ของ ปั ตตานี ดารารุลสลาม

13

ดูรายละเอียดของประวัติศาสตร์ ความพยายายามของรัฐบาลที่จะเข้ าไปควบคุมการศึกษาของผู้นบั ถือศาสนาอิสลาม ในภาคใต้ ของประเทศไทย ที่ Joseph

Chinyong Liow อิสลาม การศึกษา และการปฎิรูปการศึกษาที่ภาคใต้ ของประเทศไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี และการเปลี่ยนแปลง
จากสถาบันเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2552 หน้ า 12-47
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(ปั ตตานีดินแดนของชาวอิสลาม) เอกลักษณ์แห่งชนชาติมาเลย์
และความเลื่อมใสในแนวทางของหลักศาสนาอิสลาม 14
การก่อความไม่สงบซึ่ ง เกิดขึ้นเป็ นประจําในปั จจุบนั นั้นย้อนกลับไปส่ สาเหตุที่เกิดขึ้นในเช้าตรู่ ของวันที่ 4 มกราคม 2547เมื่อ
กองกําลังติดอาวุธมากกว่า 50 นายได้บุกปล้นอาวุธปี นของ กองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์
และขนเอาปื นเล็กยาว ปื นกลมือ เครื่ องยิงจรวด ปื นพก เครื่ องยิง อาร์พีจี และอาวุธยุทธภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งกระสุ นปื นจํานวนมากไป

ผู้ที่บกุ จู่โจมสังหารทหารไทยผู้นบั ถือศาสนาพุทธรวมสี่นาย ระหว่างที่ล้อมจับทหารเชื ้อสายมุสลิมมาเลย์
และบอกให้ ทกุ คนสวดปฏิญาณ ตนในเรื่ องความศรัทธาหรื อ ซาฮาดะ แล้ วบอกให้ ถอนตัวจากการเป็ นทหาร 15
หนึง่ ในผู้ที่จ่โู จมตามรายงานข่าวได้ ตะโกนออกมาว่า “ปั ตตานี เมอร์ ดิก้า” (จงปลดปล่อยปั ตตานี) 16
ในจังหวัดนราธิวาส กองกําลังวางเพลิงโรงเรี ยน 20 แห่งและป้อมตํารวจอีก 3 แห่งในเวลาเดียวกัน
วันต่อมามีการยิงจรวดในหลายๆแห่งติดกับเขตจังหวัดปั ตตานี
ตลอดหนึง่ อาทิตย์นนดู
ั ้ เหมือนว่ารัฐบาลไทยไม่สามารถหยุดยังระลอกใหม่
้
ของการโจมตี ไม่วา่ จะเป็ นการยิง
การวางระเบิด การวางเพลิงที่เกิดขี ้นกับทุกหนทุกแห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รัฐบาลตอบโต้ ด้วยการระดมพลครัง้ ใหญ่เพื่อจัดส่งหน่วยรักษาความปลอดภัยสูจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
และโดยประกาศกฎอัยการศึกใน ปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547
ทหารและเจ้ าหน้ าที่ตํารวจเป็ นผู้มีอํานาจทําการค้ นและจับกุมผู้ต้องสงสัยว่าเป็ นกองกําลังฝ่ ายตรงข้ ามโดยปราศจาก
หมายค้ นจากศาล และสามารถกักขังผ้ ต้องสงสัยที่ถกู จับกุมภายใต้ กฎอัยการศึกถึงเจ็ดวันโดยไม่มีข้อกล่าวหา
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สําหรับการอภิปรายในเรื่ องประวัตศิ าสตร์ ของลัทธิแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดูที่ สุรินทร์ พิศสุวรรณ จากหนังสือ อิสลาม และชาตินิยมมาเลย์

เป็ นหนึ่งในกรณีศกึ ษาของชาวมาเลย์มสุ ลิมที่อยู่ทางภาคใต้ ของประเทศไทย (กรุงเทพ : สถาบันไทยคดีศกึ ษา ปี 2528); อุทยั ดุลยเกษม “มาเลย์มสุ ลิมในภาคใต้
ของประเทศไทย: ปั จจัยอ้ างอิงการก่อจลาจลทางการเมือง” ใน Lim Joo Jock และ Vani S, eds. ลัทธิ แบ่งแยกดิ นแดนติ ดอาวุธ ในเอเซี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
(สิงคโปร์ : Institute of Southeast Asian Studies Regional Strategic Studies Program ปี 2527) หน้ า 220-222; ธเนศร์ อัมพรสุวรรณ

“ความเป็ นมาของของมาเลย์มสุ ลิม ‘ลัทธิแบ่งแยกดินแดน’ ในภาคใต้ ของประเทศไทย” รายงานของสถาบันวิจยั เอเซีย เลขที่ 32 ปี 2548; สุภทั รา จันทร์ ชิดฟ้า
ความรุนแรงในหมอก (กรุงเทพ : กบไฝ 2548) หน้ า 273-274
15

สําหรับรายละเอียดข้ อมูลของการโจมตี ดูที่ ศุภลักษณ์ กาญจนคุณดี และ ดอน พาธาน สันติ ภาพในเปลวเพลิ ง

(กรุ งเทพ : หนังสื อเนชัน่ ปี 2547) หน้า 16-30
สําหรับรายละเอียดข้อมูลของการโจมตี ดูที่ ศุภลักษณ์ กาญจนคุณดี และ ดอน พาธาน สั นติภาพในเปลวเพลิง
(กรุ งเทพ : หนังสื อเนชัน่ ปี 2547) หน้า 16-30
16

อ้ าง
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ในเดือนกรกฎาคม 2548 นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร
ผ้ ดํารงตําแหน่งขณะนันได้
้ ออกพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
พระราชกําหนดซึง่ ผ่านการลงมติรับรองโดยสภาผู้แทนราษฎรเป็ นบทบัญญัติที่ละเมิดหรื อเพิกถอนหลักการสําคัญที่ค้
มครองสิทธิมนุษยชนหลายข้ อ ด้ วยการอนุญาตให้ เจ้ าหน้ าที่มีอํานาจจับกุม
และกักขังผู้ต้องสงสัยโดยปราศจากข้ อกล่าวหา
จํากัดการเคลื่อนไหวและการติดต่อสื่อสารควบคุมสื่อการประชาสัมพันธ์ และกําหนดให้ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
และผู้ที่ใช้ อํานาจหน้ าที่ในทางมิชอบ รอดพ้ นจากความผิดโดยปริ ยาย
พระราชกําหนดนี ้ยังคงมีผลบังคับใช้ ในสามจังหวัดนี ้และต่ออายุได้ ทกุ สามเดือนตามความจําเป็ น
มีหน่วยงานรักษาความปลอดภัยมากมายหลายรูป แบบ
ภายใต้ การควบคุมของรัฐบาลที่ยงั คงปฏิบตั ิการอยูใ่ นภาคใต้ อย่างเช่น ตํารวจท้ องที่ กองทัพ
รวมไปถึงทหารและนาวิกโยธิน หน่วยกําลังกองหนุนของทหารที่ร้ ูจกั กันในนาม ทหารพราน
กําลังพลเสริมของกระทรวงมหาดไทย กองกําลังอาสารักษาดินแดน (อส.) กลุม่ ทหารพลเรื อน
กลุม่ อาสาสมัครป้องกันรักษาหมู่บ้าน (ช.ร.บ.) และกลุม่ ทหารพลเรื อนที่เป็ นชาวพุทธเรี ยกว่า
ราษฎรอาสารักษาหมูบ่ ้ าน (อ.ร.บ.)
ปั จจุบนั ผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนประกอบไปด้ วยกลุม่ คนหลากหลายกลุม่ คือกลุม่ ประสานงาน BRN
ซึง่ ย่อมาจาก “ชาตินิยมอิสลามสังคมนิยม” หรื อ Barisan Revolusi Nasional-Koordinas
หรื อกลุม่ ประสานงานการปฏิวตั ิแห่งชาติสว่ นหน้ าซึง่ หลายครัง้ ที่ออกมาแสดงตัวเป็ นกลุม่ องค์กรหลัก
อย่างไรก็ตามกล่มอื่นที่กระจายกันอย่ไม่มีการ ประสานกันมากนักระหว่างเครื อข่ายแต่ละเครื อข่าย
และแต่ละกลุม่ มีลกั ษณะการทํางานและองค์กรที่แตกต่างกัน กลุม่ คนติดอาวุธที่สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนจาก
กลุม่ BRN มีเรี ยกตัวเองว่า Pejuang Kemerdekaan Patani (กลุม่ นักรบปั ตตานีอิสระ)
เรี ยกง่ายๆสันๆโดยคนมาเลย์
้
มสุ ลิมว่า pejuang หรื อ นักรบ
กลุม่ คนสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนติดอาวุธที่ผา่ นการฝึ กฝนมาอย่างดีจากกลุม่ Pejuang Kemerdekaan Patani
ทําหน้ าที่เป็ นหน่วยจู่โจมหรื อกลุม่ กองโจรที่ร้ ูจกั กันในชื่อของ Runda Kumpulan Kecil (กลุม่ ลาดตระเวนเล็ก หรื อ
กลุม่ RKK)
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การตัดสินใจโจมตีเป้าหมายที่เป็ นพลเรื อนโดยไม่เลือก
เป็ นสาเหตุของการแยกตัวออกจากกันอย่างสิ ้นเชิงระหว่างกล่มสูงอายุและคนที่มีอายุน้อยในผู้นํากลุม่ กองกําลังติดอ
าวุธ
ผู้สงู อายุหรื อผู้อาวุโสจากกลุม่ ผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนอย่างเช่น องค์การกู้เอกราชสหปั ตตานี (พูโล)
ซึง่ ได้ ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อพ.ศ.2511 เพื่อต่อสู้ให้ ได้ มาซึง่ รัฐอิสระของชาวมุสลิม บอกกับ Human Right Watch
ว่าระดับและวิธีการก่อความรุ นแรงในการโจมตีพลเรื อนโดยตรงทําให้ พวกเขากลัวจนแทบตังสติ
้ ไม่อยู17่
กลุม่ กําลังคนที่ติดอาวุธมีเป้าหมายเป็ นข้ าราชการของรัฐบาล
ผู้ที่มีเชื ้อชาติไทยนับถือศาสนาพุทธและพระสงฆ์และผู้ที่เป็ นมุสลิมที่ต้องสงสัยว่าให้ ความร่วมมือกับเจ้ าหน้ าที่รัฐบาล
ไทย ยิ่งกว่านันยั
้ งมี
การโจมตีโดยเฉพาะเจาะจงเป็ นรายบุคคล
กองกําลังติดอาวุธดําเนินการรณรงค์โดยใช้ ความรุนแรงสร้ างความหวาดกลัว
โดยการวางระเบิดในตลาดที่เต็มไปด้ วยผู้คนและจุดศูนย์กลางต่างๆของพลเรื อน อย่างเช่น ธนาคารพาณิชย์
ร้ านอาหาร ห้ างสรรพสินค้ า และโรงแรมต่าง
พวกกองกําลังติดอาวุธได้ เข่นฆ่าหรื อทําร้ ายประชาชนพลเรื อนให้ ได้ รับบาดเจ็บ โดยเป็ นผู้คนที่ใช้ ชีวิตปกติประจําวัน
รวมไปถึงการทําร้ ายระหว่างการเดินทางไปทํางานประจําวัน รับส่งลูกหลานจากโรงเรี ยน
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ผู้บญ
ั ชาการอาวุโสซึง่ เกษี ยรแล้ วของ กลุม่ พูโล ที่ยงั คงติดต่อกับสมาชิกคนอื่นๆ ในรุ่นก่อนหน้ าของนักรบแบ่งแยกดินแดน บอก Human Right Watch: ว่า

"พวกเขาเรี ยกตัวเองว่านักต่อสู้ และมีความโหดเหี ้ยมมากกับสิง่ ที่พวกเขากําลังทําอยู.่ .. ฉันเป็ นคนที่รักชาตินิยมมาก [ชาวมาเลย์มสุ ลิม]
และยังคงฝั นที่จะปลดปล่อยปั ตตานีดารุลสลาม [แผ่นดินอิสลามในปั ตตานี] ฉันจะไม่ลงั เลที่จะใช้ อาวุธที่จะต่อสู้อีกครัง้ แต่ไม่เหมือนแบบนี ้
ไม่ใช่วิธีการของคนรุ่นนี ้ที่กําลังปฎิบตั ิการอยู่ ดูเหมือนว่าพวกเขาฆ่าคนเพียงเพื่อสร้ างความกลัว เพื่อเพิ่มอํานาจ และการควบคุมคนของเรา [ชาวมาเลย์มสุ ลิม]
เราไม่เคยฆ่าพระสงฆ์ หรื อ พลเรื อนไทยผู้บริ สทุ ธิ์ วัดพุทธ และ บรรดาครูของโรงเรี ยนไม่เคยถูกรบกวน
หากทุกคนในหน่วยของฉันถูกจับได้ ว่าละเมิดกฎเหล่านี ้โดยทําร้ ายผู้บริสทุ ธิ์ หรื อโจมตีเป้าหมายที่ไม่สมเหตุผล
พวกเขาก็จะถูกสอบสวนและลงโทษโดยสภาผู้อาวุโสของเรา... คนหนุ่มเหล่านี ้ไม่ได้ รับการแนะนําที่ถกู ต้ องจากผู้ใหญ่ที่มีความรู้
และมักจะปฎิบตั ิการตามความคิดของตนเอง” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 Human Right Watchได้ สมั ภาษณ์ นาย เปาะ ม. จังหวัดนราธิวาส
หนึ่งในอดีตผู้บญ
ั ชาการท้ องถิ่นกลุม่ พูโล พูดด้ วยความเกลียดชังต่อการปฎิบตั ิการของการฆ่าพลเรื อนไทยพุทธในปั จจุบนั บอกกับ Human Right

Watch"ไม่ใช่หน้ าที่ของเราที่เรียกพวกเขาว่าคนนอกศาสนาเพียงเพราะเขาเป็ นคนไทยพุทธ พระเจ้ าเท่านั ้นที่ร้ ูจริงว่าใครป็ นผู้ปฎิเสธ [ของศาสนาอิสลาม]
เราไม่อยู่ในตําแหน่งที่จะตัดสินพวกเขาและพิพากษาพวกเขาให้ ตาย
พวกเขาส่วนใหญ่เป็ นคนดีที่อยู่ร่วมกับเราในหมูบ่ ้ านเดียวกันมาหลายสิบปี ด้ วยมิตรภาพและความสุภาพ... เด็กๆของเราเติบโตขึ ้นมาและก็เล่นกับเด็กๆของพวกเขา
แต่ตอนนี ้เด็กๆของเรากําลังฆ่าพวกเขา และเผาบ้ านของพวกเขา นักรบเหล่านั ้นได้ ทําร้ าย และฆ่าพระสงฆ์ นั ้นไม่เคยเกิดขึ ้นเมื่อผมใช้ ชีวติ ต่อสู้อยู่ในป่ า
พระสงฆ์เป็ นคนของศาสนาและไม่สมควรถูกทําร้ าย” Human Right Watchได้ สมั ภาษณ์ นาย บอร์ ฮ. จังหวัดนราธิวาส เมื่อ 26 ธันวาคม 2549
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ต้ อนฝูงวัวควายซื ้อหาอาหารจากตลาด และกําลังรับประทานอาหารอยูใ่ นร้ าน18 ตังแต่
้ เดือนมกราคม พ.ศ. 2547
ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 กองกําลังติดอาวุธโจมตีผ้ คู นและทําให้ มีคนเสียชีวิตไปแล้ วมากกว่า 4,100
รายและบาดเจ็บมากกว่า 7.100 ราย19
การโจมตีประชาชนพลเรื อนทังหลายนี
้
้ดูเหมือนจงใจให้ เป็ นการสร้ างความกดดัน
และทําให้ รัฐบาลไทยหมดความน่าเชื่อถือ ยัดเยียดความหวาดกลัวให้ หมูป่ ระชาชนพลเรื อน
(ทังผู
้ ้ ที่เป็ นชาวไทยพุทธและผู้ที่เป็ นชาวมาเลย์มสุ ลิม) เพื่อให้ เข้ าใจไขว้ เขวว่า
เป็ นการกระทําผิดโดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐบาล และหน่วยรักษาความปลอดภัยต่างๆ
ทําให้ ชาวมุสลิมเชื ้อสายมาเลย์เสียขวัญจากการให้ การสนับสนุนเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลไทย
ทําให้ บคุ ลากรของรัฐบาลไขว้ เขวจากภาระหน้ าที่ของกองทัพ ขัดขวางการให้ บริ การสาธารณะแก่ประชาชน
และปลุกปั่ นยัว่ ยุให้ รัฐบาลตอบโต้ อย่างหนัก ซึง่ จะช่วยให้ กลุม่ ก่อการไม่สงบ
มีโอกาสมากขึ ้นในการรับคนใหม่เข้ าร่วมขบวนการ
รัฐบาลมักจะตอบโต้ การก่อความไม่สงบ ด้ วยการใช้ กําลังทหาร แต่ใส่ใจไม่เพียงพอ
ในการรับประกันด้ านความปลอดภัยของประชาขน และการคุ้มครองสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน 20 เริ่มต้ นด้ วยการส่ง
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยไปจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยผ่านการฝึ กฝนขันพื
้ ้นฐานในการใช้ อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร
โดยขาดความรู้ความเข้ าใจกลยุทธ์สําหรับใช้ ตอ่ ต้ านฝ่ ายตรงข้ าม
ขาดชันเชิ
้ งหรื อขาดความรู้ในเรื่ องของความแตกต่างด้ านเชื ้อชาติและศาสนา และความซับซ้ อนของสถานการณ์
หลังจากกองทัพทําการรัฐประหารในเดือนกันยายน 2549 ด้ วยการปลด นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ออกจากอํานาจ
มีการจัดส่งกองกําลังรักษาความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น มียทุ ธวิธีเพิ่มขึ ้น
มาปฏิบตั ิการทางทหารเพื่อต่อต้ านฝ่ ายตรงข้ าม หน่วยสืบราชการลับรวมตัวกันปรับปรุงการวิเคราะห์ข่าว
18

รายงานในเดือน สิงหาคม 2550 เรื่ อง "ไม่มีใครที่จะได้ รับความปลอดภัย" Human Right

Watchให้ รายละเอียดการละเมิดสิทธิมนุษย์ที่กระทําต่อพลเรือนโดยกลุม่ แบ่งแยกดินแดน
19

“8,000 attacks in past six years,” Bangkok Post, August 26, 2010.

"การลอบโจมตี 8,000 ครั้ง ในรอบหกปี ที่ผา่ นมา" หนังสื อพิมพ์บางกอกโพสท์ วันที่ 26 สิ งหาคม 2553
20

Human Right Watch แสดงเอกสารฉบับหนึง่ เป็ นรายงานของรัฐบาลที่ดําเนินการรักษาความปลอดภัยที่ไม่เหมาะสมในภาคใต้ เมื่อ เดือนมีนาคม 2550
เรื่ องมันเป็ นเหมือนการหายไปของลูกชายฉันอย่ างฉับพลัน ซึง่ ให้ รายละเอียดของการ หายตัวโดยใช้ กําลัง และใช้ มาตรการที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
โดยกองกําลังรักษาความปลอดภัย
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ซึง่ มีสว่ นทําให้ ทางทหารประสบความสําเร็จในการกวาดล้ างจุดยุทธศาสตร์ ของการก่อความไม่สงบและสามารถขัดข
วางการก่อความไม่สงบ ครัง้ สําคัญได้ หลายคราว
หน่วยกองกําลังรักษาความปลอดภัยสามารถที่ระบุตวั การได้ หลายรายในการก่อความไม่สงบ
รวมถึงหน่วยจู่โจมต่างๆ และสมาชิกระดับกลุม่ ย่อยต่างๆของฝ่ ายตรงข้ าม รวมทังผู
้ ้ ที่ให้ การสนับสนุน
หลายคนถูกจับกุมและอีกหลายคนถูกสังหารในเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตามยุทธวิธีของกองกําลังหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ประสบผลสําเร็จนันถู
้ กทําให้ ดเู ลวร้ าย
ด้ วยการกระทํามิชอบอย่างต่อเนื่อง และการขาดความรับผิดชอบ
เนื่องจากไม่มีการอธิบายเรื่ องกฎข้ อบังคับของการสู้รบ แก่เหล่าทหารโดยถูกต้ องชัดเจน
ซึง่ มีผลให้ เหล่าทหารที่ทําการสู้รบอยูน่ นคิ
ั ้ ดว่าตนเองมีอํานาจพิเศษสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ ตามใจชอบ
และนํามาตราการนอกกฏหมายตลอดจกําลังอาวุธมาใช้ ถงึ แม้ ไม่มีการส้ รบ เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐฯที่เป็ นตัวอันตรายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ น้อยคนมากที่ถกู ลงโทษ
ถึงแม้ วา่ จะมีหลักฐานเป็ นเอกสารแน่นหนาก็ตาม
กองกําลังผู้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนได้ มงุ่ แสดงให้ เห็นว่าการก่อความรุนแรงนันเป็
้ นการจองเวรสําหรับผู้ที่ให้ กา
รสนับสนุนกับฝ่ ายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์อนั เลวร้ ายที่เกิดขึ ้นที่มสั ยิด ครื อเซะ และที่อําเภอตากใบ
เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ ้นคือ การที่กองกําลังติดอาวุธเข้ ายึดสุเหร่าเก่าแก่แห่งหนึง่ ในจังหวัดปั ตตานี และเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2547 กองกําลังรักษาความปลอดภัยได้ เข้ าจู่โจมและได้ สงั หารฝ่ ายตรงข้ ามที่อยูใ่ นสุเหร่า 32 ศพ
ถึงแม้ วา่ รัฐบาลได้ มีคําสัง่ ให้ กองกําลังหน่วยรักษาความปลอดภัยยุติเหตุการณ์โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของทุก
ฝ่ ายก็ตาม 21

21

วันที่ 28 เมษายน 2547 กลุม่ ก่อการร้ าย กว่า 100 ชีวิต ดําเนินการร่วมโจมตี 11 เป้าหมาย ซึง่ เป็ นสถานที่ราชการ และหน่วยรักษาความปลอดภัย

ในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และสงขลา การโจมตีลงเอยโดยการโอบล้ อมมัสยิดกรื อแสะ ที่เป็ นมัสยิดประวัตศิ าตร์ ในจังหวัด ปั ตตานี เวลา 6 โมงเช้ า
กองกําลังรักษาความปลอดภัยไทยเริ่มปิ ดล้ อมรอบมัสยิด การยกเลิกคําสัง่ ตามคําแนะนําของ พลเอก ชวลิต ทําให้ หมดหนทางในการเจรจา พลเอก พัลลภ ปิ่ นมณี
รองผู้อํานวยการหน่วยบัญชาการความมัง่ คงภายใน สัง่ กองกําลังเข้ ายึดมัสยิด เวลา 14:00 นาฬกิ า ทําให้ มีผ้ เู สียชีวิตที่อยู่ภายในมัสยิดรวมทั ้งหมด 32 คน ใน
เดือนกรกฎาคม ปี 2547 รัฐบาลแต่งตั ้งคณะกรรมการการสอบสวน สรุปได้ ว่าหากกองกําลังรักษาความปลอดภัยวางกําลังโอบล้ อมที่มสั ยิดและรอบๆนั ้น
และยังเจรจากับกลุม่ ก่อการร้ ายภายใน กลุม่ ก่อการร้ ายอาจจะยอมจํานนในที่สดุ แต่รัฐบาลยังไม่ได้ เริ่ มต้ นการสอบสวนทางอาญาของเหตุการณ์นี ้
สําหรับรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโปรดดูที่
"รายงานฉบับสุดท้ ายของรัฐบาลที่ได้ แต่งตั ้งคณะกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีมสั ยิดกรื อแสะ" วันที่ 26 กรกฎาคม 2547

“Targets of Both Sides”
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เหตุการณ์ที่สองคือ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ในจังหวัดนราธิวาส อําเภอตากใบ มีผ้ ปู ระท้ วงเสียชีวิตอย่างน้ อย 86
ศพ
กองกําลังรักษาความปลอดภัยคือผ้ รับผิดชอบต่อการสังหารผู้ประท้ วงโดยการทําให้ หายใจไม่ออกด้ วยการโยนพวกเข
าใส่หลังรถบรรทุกเพื่อนําตัวไปที่คา่ ยทหารซึง่ ไกลออกไปหลายกิโลเมตร .22
กองกําลังรักษาความปลอดภัยของรัฐบาล ผ้ ใช้ อํานาจกระทําความผิดได้ รับการละเว้ น จากการลงโทษ
หล่าทหารและเจ้ าหน้ าที่ตํารวจไม่มีการติดตามจับกุมผู้ที่กระทําผิดมาดําเนินคดีอาญาแม้ แต่รายเดียว
แต่กลับปกป้องกองกําลังของตัวเองที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการกระทําผิดกฎหมายไม่ให้ ตกเป็ นผู้ต้องหาในเหตุการณ์ควา
มรุนแรง ในทํานองเดียวกันกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรม และ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ซึง่ มีหน้ าที่สอบสวนการกระทําวิสามัญฆาตกรรม
และข้ อหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็มิได้ ดําเนินการสอบสวนโดยเป็ นกลางอย่างสมบูรณ์
สิง่ นี ้เป็ นการกระตุ้นให้ คนที่มีเชื ้อชาติมาเลย์มสุ ลิมหลายคนเชื่อมัน่ มากยิ่งขึ ้น
สามารถให้ ความยุติธรรมสําหรับสิง่ ที่ถกู กระทํา
แนวความคิดนี ้ถูกตอกยํ ้าโดยการประกาศใช้ พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉกุ เฉินพ.ศ. 2548
ซึง่ ทําให้ จ้าหน้ าที่กองกําลังหน่วยรักษาความปลอดภัยและบรรดาข้ าราชการรอดพ้ นจากการถูกลงโทษจากการกระ
ทําผิดกฎหมาย ทังคดี
้ อาญา และคดีแพ่ง ตลอดจนการสอบสวนทางวินยั .23

22

วันที่ 25 ตุลาคม 2004 ระหว่างช่วงเดือนถือศีลอดรอมฎอนของชาวมุสลิม กองกําลังรักษาความปลอดภัยได้ ใช้ ความรุนแรง มีทั ้งปื นใหญ่ แก๊ สนํ ้าตา ตะบอง

และกระสุนจริ ง เพื่อสลายผู้ชมุ นุมที่อยูห่ น้ าสถานีตํารวจภูธรอําเภอตากใบ ในจังหวัดนราธิวาส ผู้ประท้ วง 7 คน เสียชีวิตจากบาดแผลถูกลูกกระสุนปื นที่ศีรษะ
ประมาณ 1,300 คน ถูกจับกุมและนําตัวไปค่ายอิงคายุทธ จังหวัดปั ตตานี โดยรถบรรทุกทหาร เพื่อสอบสวน มีหลายคนถูกเตะและตีด้วยตะบอง และ ท้ ายปื นยาว
ขณะที่พวกเขานอนราบลงบนพื ้น พร้ อมกับมือทั ้งสองถูกผูกมัดไว้ ด้านหลัง พวกเขาถูกโยนกองซ้ อนๆกันมาก ถึงห้ าหรื อหกชั ้น ในรถบรรทุกทหาร
และห้ ามเคลื่อนย้ าย หรื อส่งเสียงรบกวน เมื่อรถมาถึงที่ค่ายอิงคายุทธ พบว่าผู้ถกู กักขัง 78 คน ขาดลมหายใจ หรือทับกันตาย
สําหรับรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นโปรดดูที่
"รายงานฉบับสุดท้ ายของรัฐบาลที่ได้ แต่งตั ้งคณะกรรมการอิสระหาข้ อเท็จจริ งในกรณีเหตุการณ์ร้ายแรงที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส" วันที่ 17 ธันวาคม 2547
23

Human Right Watchได้ ออกมากล่าวซํ ้าอย่างกังวลว่าพระราชกําหนดซึง่ ให้ อํานาจพิเศษในสถานการณ์ฉกุ เฉิน

เป็ นการจํากัดหรื อริ ดรอนสิทธิมนุษยชนขั ้นพื ้นฐาน ที่มีการรับรองตามกติการะหว่างประเทศในประมวลกฎหมายแพ่งและสิทธิทางการเมือง (ICCPR)
ตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย และกฎหมายไทย เป็ นอํานาจที่ขดั แย้ งกันมากที่สดุ ภายใต้ พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉกุ เฉินในบทบัญญัติการจับกุม
และกักขัง เราเกรงว่ารัฐบาลกําลังใช้ พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉกุ เฉินโดยกักกันคน โดยไม่ตั ้งข้ อหาได้ ถึง 30 วัน ในสถานกักขังที่ไม่เป็ นทางการ
พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉกุ เฉินริ ดรอนสิทธิ์ในการคัดค้ านการกักขังก่อนขึ ้นศาล (หมายศาล) นอกจากนี ้พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
ไม่มีการกํากับดูแลอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการละเมิดและการกระทําผิด แตกต่างจากกฎหมายอาญาของประเทศไทย
พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉกุ เฉินไม่รองรับการมีที่ปรึกษาทางกฎหมาย และการพบสมาชิกในครอบครัว หรื อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพของฝ่ ายตุลาการ และ
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ผู้ที่มีเชื ้อสายมาเลย์มสุ ลิมจํานวนมากเกิดความคับข้ องใจเพิ่มมากขึ ้นตลอดมา
ในเรื่ องของวิธีการทํางานที่บกพร่องของรัฐบาลที่ไม่สามารถอธิบายเกี่ยวกับการใช้ อํานาจหน้ าที่ในทางที่ผิด
และไม่เอาผิดในสิง่ ที่ทหารได้ ประพฤติตวั ในภาคใต้ เป็ นเวลานานกว่า 6 ปี
มาแล้ วหลังจากที่การระดมยิงโจมตีรอบใหม่เปิ ดฉากขึ ้น
ปรากฏว่าความเป็ นปรปั กษ์ ระหว่างกองกําลังติดอาวุธกับกองกําลังของรัฐบาลพุ่งขึ ้นสูข่ ีดสูงสุดเท่าที่เป็ นมา
และผู้ที่ตอ่ ต้ านรัฐบาลกําลังจะกลายเป็ นผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า
และเป็ นอันตรายเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ
ในเวลาเดียวกัน
กลายเป็ นว่ารัฐบาลไทยเข้ าไปเกี่ยวพันน้ อยลงทุกขณะในการสืบเสาะค้ นหาวิธีการแก้ ปัญหาความรุนแรง
นายกเทศมนตรี เมืองปั ตตานีได้ กล่าวว่า
“ผู้คนที่อาศัยอยู่ทางใต้ สดุ ตอนนี ้มีความรู้สกึ ว่าสถานการณ์ที่ไม่สงบที่ดําเนินอยูใ่ นตอนนี ้เป็ นปั ญหาที่รัฐบาลลืมไปแล้
ว.24 ความว่นวายทางการเมืองอันเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกล่มต่อต้านรัฐบาลคือแนวร่ วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปช)
และพันธมิตรประชาธิปไตย (PAD)
บริ หารต่อการกระทําผิดต่อผู้ถกู กุมขัง ซึง่ ป็ นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ Human Right Watchพบว่าความเสี่ยงของการละเมิดเพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สําคัญ
เมื่อผู้ถกู กุมขังขาดการติดต่อกับผู้อื่น จะมีขึ ้นในสถานที่ที่ไม่เป็ นทางการ
และภายใต้ การควบคุมของเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยที่มกั จะขาดการฝึ กอบรมและประสบการณ์ในการบังคับใช้ กฎหมายพลเรือน
Human Right Watch ยังเป็ นกังวลเกี่ยวกับบทบัญญัติคุม
้ ครองที่เปิ ดกว้างตามในพระราชกําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน แม้แต่ในรัฐซึ่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
เหยือ่ ของการละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนควรมีวิธีที่จาํ กัดข้อคัดค้านอย่างมีประสิ ทธิภาพ ของสิ ทธิมนุษยชนและเสรี ภาพก่อนอํานาจตุลาการที่เป็ นอิสระ แต่ตามมาตรา 17
แห่งพระราชกําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิ นให้ขยายความคุม้ ครองที่ไม่จาํ เป็ นจากความรับผิดทางอาญา ทางแพ่ง และทางวินยั
สําหรับเจ้าหน้าที่ดาํ เนินการตามอํานาจฉุกเฉิ น พระราชกฤษฎีกาที่กาํ หนดให้โจทก์มีหน้าที่พิสูจน์พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้กระทําอย่าง "สุ จริ ต มีความลําเอียง"
และไม่เหมาะสม" การคุม้ ครองนี้กาํ หนดอยูใ่ นประกาศของรัฐบาล หลายสมัย เพื่อแสดงให้เห็นจุดยืนในการยุติขอ้ ผิดrพลาด และยกเว้นโทษ
การกระทําผิดของผูร้ ับผิดชอบทั้งหมด โดยไม่คาํ นึ งถึงตําแหน่งและพันธมิตรของพวกเขา
โดยยึดหลักการสร้างสันติภาพและการประนีประนอมทางการเมืองในประเทศไทยเป็ นสิ่ งสําคัญ

บัญญัติขอ้ 4 ของกติการะหว่างประเทศในประมวลกฎหมายแพ่งและสิ ทธิ ทางการเมือง (ICCPR) หากในช่วงเวลาสาธารณะภัยฉุกเฉินซึ่ง "คุกคามชาติ"
และประกาศอย่างเป็ นทางการ ว่าด้วย “สิ ทธิ บางอย่างอาจจะถูกจํากัด" เท่าที่จาํ เป็ นตามเหตุฉุกเฉินของสถานการณ์”
ตามคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งสหประชาชาติ ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม กติการะหว่างประเทศในประมวลกฎหมายแพ่งและสิ ทธิทางการเมือง
(ICCPR) มาตรการใดๆ ที่จาํ กัดสิ ทธิ จะต้องแสดงระยะเวลาการคุม้ ครองทางภูมิประเทศร์และขอบเขตของความฉุกเฉิน และที่เป็ นสัดส่วนกับภัยคุกคาม
เพิ่มเติมบทบัญญัติที่สาํ คัญของกติการะหว่างประเทศในประมวลกฎหมายแพ่งและสิ ทธิทางการเมือง (ICCPR) เกี่ยวกับสิ ทธิในการดํารงชีวติ อิสระจากการทรมาน
หรื อความโหดร้ายทารุ ณ หรื อการดูถูกเหยียดหยาม หรื อการลงโทษ และเสรี ภาพแห่งความคิดทางมโนธรรม และศาสนา ไม่วา่ ในสถานการณ์ใดจะไม่ถูกจํากัด
การจํากัดสิ ทธิ์ โดยไม่มีเหตุผลในเสรี ภาพ หรื อเบี่ยงเบนจากหลักการพื้นฐานของการทดลองใช้งาน รวมถึงข้อสันนิษฐานของผูบ้ ริ สุทธิ์ จะไม่ได้รับอนุญาต
24

และดูใน กลุม่ วิกฤติระหว่างประเทศ "ภาคใต้ ของประเทศไทย: ความเคลื่อนไหวต่อการแก้ ปัญหาทางการเมือง?" Asia Report เลขที่ 181 วันที่ 8 ธันวาคม
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ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ ีนาํ ไปส่ การแบ่งแยกคนในประเทศและเบี่ยงเบนความสนใจทั้งในประเทศและต่
างประเทศ จากปั ญหาของภาคใต้ ยิง่ กว่านั้นรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่ งพึ่งพิงการสนับสนุนจากทหาร
ยังมีความใส่ ใจน้อยมากต่อการปฏิบตั ิการด้วยยุทธวิธีทางทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25

การศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเทศไทย
รัฐบาลไทยเผชิญหน้ าความท้ าทายด้ านการศึกษาอย่างมากในภาคใต้ ของประเทศไทย
นอกเหนือจากอุปสรรคจากสถานการณ์ความขัดแย้ ง
รัฐบาลยังต้ องหาช่องทางที่จะให้ ชาวมาเลย์มสุ ลิมเข้ าไปศึกษาในหลักสูตรของรัฐ และเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนของรัฐ
ตลอดจนต้ องแก้ ปัญหาเรื่ องอุปกรณ์การศึกษา โอกาส และผลการศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับผู้จบการศึกษาจากโรงเรี ยนรัฐบาล
ประเทศไทยมีความมุง่ มัน่ ที่จะส่งเสริมสิทธิในการศึกษาสําหรับเด็กๆ ภายใต้ รัฐธรรมนูญปี 2550
ของประเทศไทยซึง่ กําหนดให้ ทกุ คนมีสทิ ธิที่จะได้ รับการศึกษา “อย่างมีคณ
ุ ภาพ” เป็ นเวลา 12 ปี ฟรี 26
นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเด็กต้องได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 27
รัฐธรรมนูญของไทยยังเน้ นยํ ้าว่า คนยากจนและคนพิการมีสทิ ธิเท่าเทียมกัน ในการได้ รับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน28
กฏหมายแพ่งได้ ระบุไว้ วา่ ผู้ปกครองมีหน้ าที่ ดูแลบุตร และ ให้ การศึกษาที่เหมาะสมสําหรับทุกคน 29
มากและเกินไปสําหรับรัฐบาลที่จะให้ การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ 12 ปี ฟรี รัฐยังยอมรับในรัฐธรรมนูญเที่จะทําให้ ทกุ คน
“ได้ รับความคุ้มครอง และส่งเสริ ม” ในด้ านการศึกษา "โดยองค์กรวิชาชีพหรื อเอกชน
การศึกษาทางเลือกสําหรับสาธารณชน การเรี นรู้โดยตรงด้ วยตัวเอง และการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต 30
รัฐธรรมนูญไทยรับรองให้ ครูและนักเรี ยน มีเสรี ภาพทางวิชาการ "โดยไม่ขดั ต่อ ... หน้ าที่พลเมืองหรื อศีลธรรมอันดี” 31
แม้ จะมีการคุ้มครองเหล่านี ้ตามกฎหมาย ผลการศึกษาสําหรับเด็กในภาคใต้ ของประเทศไทยตามที่ผา่ นมา
ยังแย่อยูม่ าก แม้ วา่ จะมีนกั ศึกษามุสลิมสําเร็จการศึกษาในจํานวนสูง แต่มีนกั เรี ยน
มุสลิมมาเลย์ไม่กี่คนที่สามารถสอบผ่านเข้ าเรี ยนในมหาวิทยาลัยไทย ยังมีนกั เรี ยนจํานวนมาก ที่จบออกมา
โดยมีความร้ ไม่เพียงพอที่จะแข่งขันในตลาดแรงงาน.32
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ในเดือนมีนาคม 2548 อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ได้ จดั ตัง้ คณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ
ประกอบด้ วยสมาชิก 48 คน เพื่อให้ "คนจากส่วนต่างๆ ของสังคมรวบรวมกําลังความคิด
และกําลังกายเพื่อหาทางแก้ ปัญหาระยะยาว ให้ กบั ภาคใต้ เพื่อที่จะนําไปสู่ การประนีประนอมอย่างแท้ จริงด้ วย
ความสงบและความยุติธรรม33 รายงานของคณะกรรมการ ที่สง่ ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549,
บ่งชี ้ว่าคุณภาพการศึกษาที่ตํ่า เป็ นหนึง่ ในสาเหตุหลักของความขัดแย้ ง และให้ ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 16 ข้ อ
ในการที่จะมุง่ รักษาความหลากหลายในระบบการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทัว่ ไป34
หลายคําแนะนําเหล่านี ้ยังคงเป็ นคําแนะนําที่สําคัญสําหรับการปรับปรุงในอนาคต
สถาบันการศึกษาสําหรับเด็กๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สําคัญมี 4 ประเภท
โรงเรี ยนรัฐบาล ซึง่ ดําเนินการตามมาตรฐานแห่งชาติและใช้ หลักสูตรเดียวกับโรงเรี ยนรัฐบาลอื่น ๆ
ทังหมดในประเทศไทย
้
โรงเรี ยนดังกล่าว จะมีชวั โมงสําหรับสอนศาสนา สองชัว่ โมงต่อสัปดาห์ และเด็กๆ
ในภาคใต้ สามารถเข้ าศึกษาศาสนาพุทธหรื อศาสนาอิสลาม ได้ ตาม ศาสนาของตน
ชาวมุสลิมจํานวนมากเลือกส่งบุตรหลานเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาลเพราะคุณภาพของครู
ครูที่โรงเรี ยนของรัฐที่มีนกั เรี ยนมุสลิมร้ อยละ 70 และชาวพุทธร้ อยละ 30
อธิบายเหตุผลที่ผ้ ปู กครองมุสลิมส่งบุตรหลานไปเรี ยนในโรงเรี ยนเธอ:
ถ้ ามองในแง่ของคุณภาพการสอน ที่นี่คือโรงเรี ยนที่ดีที่สดุ ในหมู่บ้านขณะนี ้ เรามีคอมพิวเตอร์
มีหลักสูตรการสอนที่เข้ มข้ น เราได้ รับบริจาคอุปกรณ์การเรี ยน อย่างเช่น เครื่ องถ่ายเอกสาร
ซึง่ ค่อนข้ างจะหายากในละแวกนี ้ มีนกั เรี ยนหลายคนจากโรงเรี ยนอิสลาม ที่เลือกที่เจะย้ ายมาเรี ยนที่นี่
ในวันศุกร์ เราก็จะมีชวั่ โมงเรี ยนศาสนา นักเรี ยนชาวพุทธ ก็จะเรี ยนที่วดั ส่วนนักเรี ยนมุสลิม ก็จะมี
อิหม่ามมาสอน 35
แต่ผ้ ปู กครองบางท่านเห็นว่า เวลาแค่ 2 ชัว่ โมง สําหรับการเรี ยนศาสนา ไม่เพียงพอ
คุณพ่อคนหนึง่ กล่าวอย่างเรี ยบๆ กับ Human Rights Watch ว่า “มันไม่เพียงพอ” 36
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ประเภทที่สองก็คือ โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม เป็ นโรงเรี ยนมัธยม ที่สอน
ทังหลั
้ กสูตรศาสนาอิสลามและหลักสูตรการศึกษาแบบดังเดิ
้ ม
รัฐบาลรับรองว่าเด็กนักเรี ยนที่เรี ยนจบจากโรงเรี ยนเหล่านี ้สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่สงู กว่าได้
โรงเรี ยนเหล่านี ้มีหลักสูตรแห่งชาติในตอนเช้ า และช่วงบ่าย 3-4 ชัว่ โมงจะเป็ น การเรี ยนการสอนศาสนา ด้ วยเหตุนี ้
นักเรี ยนโรงเรี ยนอิสลามจึงเรี ยนวิชาศาสนาไม่น้อยกว่า 10 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ซงึ่ มากกว่าเพื่อนในโรงเรี ยนรัฐบาล
แม้ วา่ รัฐบาลจะให้ เงินสนับสนุนโรงเรี ยนเหล่านี ้แต่ สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ก็ยงั ดูด้อยกว่าของโรงเรี ยนรัฐบาล
ตามความเห็นของมูลนิธิเอเชียซึง่ มีกองทุนเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาของโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามเอกชนในประ
เทศไทย ข้ อจํากัดทางการเงิน เป็ นปั จจัยสําคัญในการจํากัดความสามารถของโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามเอกชน
ที่จะดําเนินแผนการสอนให้ ได้ มาตรฐาน
และยังเป็ นปั จจัยจํากัดความสามารถของครูผ้ สู อนตามหลักสูตรที่รัฐบาลกําหนดด้ วย 37
แม่คนหนึง่ ทีมีลกู 6 คน อธิบายให้ Human Rights Watch ฟั งว่า
เธอเชื่อว่าโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถให้ พื ้นฐานที่สําคัญทางศาสนาสําหรับลูกเธอ:
“เป็ นโอกาสเช่นเดียวกับที่โรงเรี ยนรัฐบาล แต่ดีกว่าเพราะทําให้ นกั เรี ยนเข้ าใจดีในเรื่ องศาสนาอิสลาม
และหลังจากนัน้ เด็กๆสามารถเลือกเส้ นทางของตัวเองว่าจะศึกษาเพิ่มเติมหรื อดําเนินชีวิตต่อไป
แต่พวกเขาจะมีความเข้ าของศาสนาอิสลามในชีวิต”25
โรงเรี ยนอิ สลาม ปอเนาะ (รู้จกั กันในชื่อโรงเรี ยนปอเนาะ) คืออีกรูปแบบหนึง่ ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ที่ให้ แบบที่สามของการศึกษา
ปอเนาะสอนวิชาศาสนาอิสลามเท่านันและมี
้
แนวโน้ มที่จะเป็ นโรงเรี ยนประจําโดยส่วนใหญ่
อายุของนักเรี ยนมีถงึ วัยผู้ใหญ่ ด้ วยประวัติอนั ยาวนานและเป็ นประเพณีของอิสลามโลก
ทําให้ โรงเรี ยนปอเนาะของประเทศไทยมีบทบาทสําคัญต่อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและศาสนาของภาคใต้
รัฐบาลพยายามที่จะขึ ้นทะเบียน
แต่ไม่รับรองโรงเรี ยนเหล่านี ้และนักเรี ยนจากโรงเรี ยนเหล่านี ้ไม่สามารถเข้ าเรี ยนต่อระดับอุดมศึกษาของไทยได้
ปอเนาะที่มีการขึ ้นทะเบียน บางแห่งเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนเลือกที่จะเรี ยนเพิ่มเติม
25

Human Rights Watch สัมภาษณ์ คุณ ฮานิซะห์ ค. ผู้ปกครอง อําเภอเมือง จังหวัด ปั ตตานี วันที่ 27 มีนาคม 2553
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บ่อยครัง้ ในช่วงเย็นในหลักสูตรระดับมาตรฐานชาติทําให้ นกั เรี ยนที่จบหลักสูตรพิเศษสามารถไดรับการรับรองระดับช
าติ
เนื่องจากปอเนาะไม่มีการขึ ้นทะเบียนจนถึงปี 2004 ดังนันจึ
้ งยังไม่ทราบจํานวนที่แน่นอน ซึง่ อาจสูงถึง 1,000 แห่ง
ปอเนาะที่ขึ ้นทะเบียนได้ รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลตามจํานวนนักศึกษา ครูใหญ่คนหนึง่ ของปอเนาะกล่าวว่า
ตังแต่
้ มีปฏิบตั ิการครัง้ ใหม่ของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ ทําให้ ปอเนาะพากันมาขึ ้นทะเบียนเพื่อที่จะ “ป้องกันตนเอง”
จากการตกเป็ นเป้าการรุกรานหรื อการล่วงละเมิดโดยความดูแลของรัฐบาล26
การศึกษาประเภทที่สี่เป็ น tadika ซึง่ เด็กชัน้ ป.1ถึงป.6 สามารถเข้ าเรี ยนได้ หลังจากเลิกเรี ยนศาสนาแล้ ว
โดยปกติจะเรี ยนกันที่มสั ยิด หลักสูตรเหล่านี ้อย่ในควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันการศึกษาในภาคใต้ :27
ปั ตตานี

ยะลา

นาราธิวาส

โรงเรี ยนรัฐบาล

363

259

380

โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

69

44

48

ปอเนาะสอนวิชาศาสนาอิสลามเท่านัน้ 230

109

52

Tadika

411

605

624

การศึกษาสองภาษาสองวัฒนธรรมภายใต้ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่ างประเทศ

หนึง่ ในข้ อถกเถียงที่สําคัญต่อนโยบายการศึกษาของรัฐบาลไทย
คือจะต้ องเปิ ดให้ ชาวมาเลย์มสุ ลิมเข้ าถึงการศึกษาในภาษาของตนเอง ยอมรับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง
ในขณะเดียวกันต้ องรู้ภาษาไทยมากพอที่จะใช้ ในการเข้ าร่วมในการจ้ างงานระดับชาติและการศึกษาระดับอุดมศึกษา

26

Human Rights Watch สัมภาษณ์ครูใหญ่โรงเรี ยนอิสลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 31 มีนาคม 2553

27

ส่งอีเมลถึง Human Rights Watch จากเจ้ าหน้ าที่กระทรวงการศึกษาธิการ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2553

“Targets of Both Sides”

40

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เน้ นว่า การศึกษาควรจะถูกพัฒนาโดยตรงในเรื่ องของการเคารพวัฒนธรรม
ภาษา และค่านิยมของเด็กเอง เท่ากับค่านิยมระดับชาติของประเทศที่เด็กอาศัยอยู่28
ตระหนักถึงความตึงเครี ยดที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างจุดมุง่ หมายเหล่านี ้ คณะกรรมการสิทธิเด็ก
ที่เป็ นผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศที่ดแู ลการปฏิบตั ิตามอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็กได้ อธิบายว่า
“ส่วนสําคัญของบทบัญญัตินี ้อยู่ที่การรับรู้อย่างถ่องแท้ ในการสร้ างความสมดุลทางการศึกษา และ
หนึง่ ในวิธีที่จะประสบความสําเร็จ ในการประนีประนอมในเรื่ องของค่านิยมที่หลากหลาย ก็คือการสนทนา
และการเคารพในความแตกต่าง”29
เด็กๆ มีสทิ ธิที่จะใช้ ภาษาแรกของพวกเขา30 แต่ไม่ได้ หมายความว่า เด็กๆ
จะมีสทิ ธิได้ รับการสอนภาษานันอย่
้ างครบถ้ วนที่โรงเรี ยน แต่ก็สนับสนุนแนวคิดที่วา่
อย่างน้ อยเด็กควรจะได้ รับการสอน พูด อ่านและเขียนภาษาแรก ของตนเองในโรงเรี ยน31 อย่างไรก็ตาม
การสอนภาษาแรกของเด็ก โดยไม่สง่ เสริมความคล่องแคล่วในภาษาของชนกลุม่ ใหญ่
อาจทําให้ คนที่จบการศึกษาเสียเปรี ยบในการแสวงหาการจ้ างงานและโอกาสทางการศึกษาที่สงู ขึ ้น
28

ดูอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก (CRC) นํามาใช้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2532 GA Res 44/25 ภาคผนวก 44 U.N. GAOR Supp. (ฉบับที่ 49) ที่ 167,

UN Doc A/44/49 (2532) บังคับใช้ วันที่ 2 กันยายน 2533 ประเทศไทยเข้ าเป็ นภาคีอนุสญั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก CRC วันที่ 27 มีนาคม 2535 ข้ อ 29
ของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก CRC กล่าว
ว่าการศึกษาควรจะมุ่งไปที่วตั ถุประสงค์พ้นื ฐานดังต่อไปนี้ (ก) การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก ความคิดและจิตใจ และความสามารถทางกายภาพอย่างเต็มศักยภาพ (ข)
การพัฒนาในเรื่ องการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐาน และ สําหรับเป็ นหลักการบัญญัติในกฎบัตรของสหประชาชาติ (ค)
การพัฒนาในเรื่ องการเคารพผูป้ กครองของเด็ก เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเอง ภาษาและคุณค่า สําหรับคุณค่าแห่ งชาติของประเทศที่เด็กนั้นอาศัยอยู่
ประเทศที่ซ่ ึ งเขาหรื อเธอถือกําเนิ ด และอารยธรรมที่แตกต่างจากของตนเอง (ง) การเตรี ยมเด็กเพื่อให้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีสระภาพ
ทั้งในจิตวิญญาณของความเข้าใจ สันติภาพ ความอดกลั้น ความเสมอภาคทางเพศ และมิตรภาพระหว่างทุกๆคน กลุ่มเชื้อชาติและศาสนา และคนพื้นเมืองดั้งเดิม (จ)
การพัฒนาการในเรื่ องการเคารพ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ดูได้ทวั่ ไป ในคณะกรรมการสิ ทธิเด็ก ความคิดเห็นเลขที่ 1, CRC/GC/2001/1 (2001)
29

คณะกรรมการสิทธิเด็ก ความคิดเห็นทัว่ ไปเลขที่ 1 วรรคที่ 4

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก CRC ข้ อ 30 :"ในบรรดาประเทศที่มีเชื ้อชาติศาสนา หรือภาษาชนกลุม่ น้ อย หรื อมีคนพื ้นเมืองเดิมอยู่ เด็กดังกล่าวที่เป็ นชนกลุม่ น้ อย
หรื อที่เป็ นชนพื ้นเมือง จะต้ องไม่ถกู ปฏิเสธในสิทธิของชุมชน ซึง่ สมาชิกคนอื่นๆในกลุม่ ของเขาหรื อเธอต้ องยอมรับวัฒนธรรมของเขาหรื อเธอ

30

รวมทั ้งการนับถือและการปฏิบตั ิศาสนกิจ หรื อการใช้ ภาษา”
ดูคณะกรรมการสิทธิเด็ก "การสังเกตการการประชุม : พม่า" CRC/C/15/Add.69 (2540) วรรคที่ 39 :"คณะกรรมการ ... ขอแนะนําให้ รัฐภาคี
จัดหาหนทางการแปลเอกสารของโรงเรี ยนเป็ นภาษาชนกลุม่ น้ อย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ให้ กบั พื ้นที่ที่เหมาะสม
31

โรงเรี ยนและครูโดยให้ การศึกษในภาษาชนกลุม่ น้ อย" คณะกรรมการสิทธิเด็กใน "การสังเกตการการประชุม : ปารากวัย"CRC/C/15/Add.75 (1997) วรรค

3 :"คณะกรรมการ ... ยอมรับกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ปี 2535 ที่ว่าในปี แรกของการเรียนการสอนต้ องให้ เป็ นภาษาพื ้นเมืองของนักเรี ยน" และ วรรค
46 :"คณะกรรมการแนะนําให้ เจ้ าหน้ าที่ใช้ ทกุ มาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับประกันการดําเนินงานอย่างเต็มที่ในการคุ้มครองสิทธิการศึกษาของเด็กโดยใช้ ภาษาของต
น "และคณะกรรมการสิทธิเด็ก"การสังเกตการการประชุม : สหราชอาณาจักร "CRC/C/15/Add.34 (2538) วรรค
33 :"คณะกรรมการยังชี ้ให้ เห็นว่ารัฐภาคีให้ การสนับสนุนเพิ่มเติมในการสอนภาษาไอริชในโรงเรี ยนในไอร์ แลนด์เหนือ
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และมีสว่ นร่วมในวาทกรรมทางแพ่งและทางการเมือง ด้ วยเหตุนี ้
รัฐจึงมีหน้ าที่ในการรับประกันว่าคุณภาพการเรี ยนการสอนภาษาของชนกลุม่ ใหญ่จะมีประสิทธิภาพเพียงพอสําหรับเ
ด็กที่เป็ นชนกลุม่ น้ อย เพื่อที่จะให้ ทกุ คนสามารถมีสว่ นร่วมในสังคมที่กว้ างไกล
เท่าเทียมกับเด็กที่เรี ยนมาจากกลุม่ ภาษาของชนกลุม่ ใหญ่32

32

ดูคณะกรรมการสิทธิเด็ก "การสังเกตการการประชุม : เอสโตเนีย" CRC/C/15/Add.196 (2546) วรรค 53 :

"รับประกันคุณภาพการเรี ยนการสอนภาษาเอสโตเนียน ให้ เด็กๆที่เป็ นชนกลุม่ น้ อย
เพื่อให้ เด็กที่พดู ภาษาชนกลุม่ น้ อยสามารถเข้ าร่วมในระดับเท่าเทียมกันมากขึ ้นกับเด็กที่พดู ภาษาเอสโตเนียน โดยเฉพาะในระดับการศึกษาที่สงู ขึ ้น"
และคณะกรรมการสิทธิเด็ก"การสังเกตการการประชุม : China,"CRC/C/15/Add.56 (2539) วรรค 19 :"[ใน] ทิเบตเขตปกครองตนเอง ...
ความพยายามไม่เพียงพอที่จะทําให้ การพัฒนาระบบการศึกษาสองภาษาซึง่ รวมถึงการสอนภาษาจีนอย่างเพียงพอ
ข้ อบกพร่ องเหล่านี ้อาจทําให้ คนทิเบตและนักเรี ยนชนกลุม่ น้ อยอื่นๆเสียเปรี ยบ เมื่อใช้ กบั โรงเรี ยนระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา" และ วรรค 40 :

"[คณะกรรมการแนะนํา] ว่าการตรวจสอบจะดําเนินมาตรการ เพื่อให้ แน่ใจว่าเด็กในเขตปกครองตนเองทิเบต และเขตพื ้นที่ชนกลุม่ น้ อยอื่นๆ
มีการรับประกันว่ามีโอกาสในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาษา และวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั ้งการเรี ยนรู้ภาษาจีน ควรป้องกันเด็กจากการเลือกปฏิบตั ิ
และเพื่อให้ เข้ าถึงการศึกษาที่สงู ขึ ้นบนพื ้นฐานที่เท่าเทียมกัน
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3. การโจมตีและภัยคุกคามครู
ภาคใต้ ของประเทศไทยเป็ นหนึง่ ในสถานที่อนั ตรายที่สดุ ในโลกสําหรับครู ไม่ใช่แค่ครูที่ตกเป็ นเป้าหมาย
และถูกสังหาร ผู้บริหาร ภารโรงและคนขับรถโรงเรี ยนก็เสียชีวิต จากการโจมตีของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ33
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างเดือนมกราคม 2547 และในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2553
มีครูจากภาครัฐอย่างน้ อย 108 คน และบุคลากรทางการศึกษาอีก
27คนถูกสังหารในการโจมตีที่คาดว่าเป็ นฝี มือของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ34
ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมและในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2553 ครูจํานวน 14 คน เป็ น—ชาย 10
คนและหญิง 4 คนถูกฆ่า35 ครูอื่น ๆ ที่รอดจาการกลอบทําร้ ายหรื อการลอบสังหาร ตังแต่
้ มกราคม ปี 254736
มีครูจากภาครัฐอย่างน้ อย 103 คน และบุคลากรทางการศึกษา 19 คน ได้ รับบาดเจ็บ
ตัวอย่าง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 คุณ อัครเดช จุริวเยอร์ ภารโรงโรงเรี ยนบ้ านบางโกพูโล อําเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิวาส
ถูกฆ่าโดยมือปื นผู้จโ่ จมขณะที่เขาออกมาจากร้ านนํ ้าชา และยิงเขาตาย

33

"ความโหดร้ ายในการเข่นฆ่าทําให้ แผนการเดินทางลงไปภาคใต้ ของคณะบุคคลสําคัญเปลีย่ นแปลงไป" หนังสือพิมพ์ The Nation (ประเทศไทย) วันที่ 23
มกราคม 2551 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551 มูซอ เหลายา ภารโรงของโรงเรี ยนบ้ านสาคูถกู ยิงเสียชีวิตในขณะขับรถ "ประเทศไทย :
สามคนสามเหตุการณ์ถกู ยิงเสียชีวิตในขณะขับรถอยู่ในจังหวัดยะลา" การสังเหตุการณ์ของ BBC Asia Pacific วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 23 กรกฎาคม 2551 สมนึก ถนอมไกล คนขับรถโรงเรี ยนถูกยิงเสียชีวติ โดยคนซ้ อนรถมอเตอร์ ไซค์
ในระหว่างเดินทางไปรับนักเรี ยนในเขตอําเภอสายบุรีจงั หวัดปั ตตานี "สามคนเสียชีวิต บาดเจ็บสอง ในภาคใต้ ของประเทศไทย
กองทัพออกคําเตือนให้ ระวังการโจมตี" –ข่าว AFP, วันที่ 24 กรกฎาคม 2551 "ความรุนแรงในภาคใต้ :
ทหารสองนายที่ลาดตระเวนทางเท้ าได้ รับบาดเจ็บจากกับระเบิด" หนังสือพิมพ์ Bangkok Post, วันที่ 24 กรกฎาคม 2551 วันที่ 8 กันยายน 2551 ภารโรงไทยพุทธ
อายุ 58 ปี ถูกฆ่าในระหว่างการเดินทางมาทํางานที่โรงเรี ยนในจังหวัดปั ตตานี "ตายสอง บาดเจ็บสอง ความปั่ นป่ วนในภาคใต้ ของประเทศไทย" ข่าว AFP, วันที่ 8
กันยายน 2551 อัสมี่ กุเดง ภารโรงโรงเรี ยนถูกยิงตายระหว่าง
เดินทางมาทํางานในตําบลกรงปี นัง จังหวัดยะลา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 "อีก 4 คน ถูกระเบิดเสียชีวติ ในภาคใต้ ของประเทศไทย : ตํารวจ" ข่าว AFP วันที่ 4
พฤศจิกายน 2551 พรหม วิเชียรรัตน์ ภารโรงที่โรงเรี ยนสายบุรีปัตตานีถกู ยิงตายระหว่างมาทํางานเมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2552 "ภารโรงโรงเรี ยนถูกฆ่าในภาคใต้ "
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post, วันที่ 15 มิถนุ ายน 2552 กลุม่ ก่อการร้ ายผู้ต้องสงสัยได้ ยิง Mama Mina คนขับรถโรงเรี ยนเชื ้อสายมุสลิมมาเลย์เสียชีวติ
ในระหว่างทางไปรับเด็กนักเรี ยนในอําเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 "คนขับรถถูกฆ่าเสียชีวิตต่อหน้ าเด็กๆ" หนังสือพิมพ์Bangkok
Post, วันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 มาหะมะ สาเล ภารโรงของโรงเรี ยนบ้ านชะเมาสามต้ น อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานีถกู ยิงสามครัง้
และเสียชีวิตในวันทําการของโรงเรี ยน "ภารโรงโรงเรี ยน และชาวบ้ าน ถูกฆ่าเสียชีวติ ในปั ตตานี" หนังสือพิมพ์ Bangkok Post, วันที่ 7 กันยายน 2553

Human Rights Watch สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ คุณบุญสม ทองศรี ไพร ประธานสมาพันธ์ครูจงั หวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2010 fดูได้ ที่
"ครูถกู ฆ่าเสียชีวติ ในการสร้ างสถานะการณ์ในภาคใต้ ของประเทศไทย" รายงานจาก Associated Press,วันที่ 8 กันยายน 2553
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ผลก็คือมีครูมากมายที่ใช้ ชีวิตอยู่ในความกลัวทุกวัน มีครูจํานวนมากได้ ขอให้ รัฐบาลย้ ายโอนไปสอนนอกพื ้นที่ภาคใต้
และบางส่วนยินดีที่จะรับเบี ้ยเสี่ยงภัยหากไม่ได้ ย้าย
ครูที่ถกู สังหารส่วนใหญ่เป็ นครูไทยพุทธที่ทํางานในโรงเรี ยนรัฐบาล แต่ครูมสุ ลิมก็ไม่ได้ รับการไว้ ชีวิต
ครูชาวมาเลย์มสุ ลิมที่ทํางานที่โรงเรี ยนรัฐบาลและครูมสุ ลิมที่ทํางานในโรงเรี ยนอิสลาม
แต่ถกู มองว่าเป็ นฝ่ ายรัฐบาลหรื อไม่ให้ การสนับสนุนฝ่ ายผู้ก่อความไม่สงบเพียงพอ ก็จะได้ รับการคุกคามเช่นกัน
ในกรณีที่ Human Rights Watch มีการสอบสวน กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบจะดําเนินการโจมตี
โดยการกําหนดเป้าหมายเป็ นครูแต่ละคน หรื อขบวนรถที่มีบคุ ลากรของโรงเรี ยนเดินทาง ไปกลับโรงเรี ยน
ในการโจมตีพวกกบฏมักจะยิงด้ วยปื นพก แต่ปืนกลก็ถกู นํามาใช้ ด้วย ผู้กระทําผิดมักใช้ รถจักรยานยนต์เป็ นพาหนะ
เพื่อความรวดเร็ วในการเข้ าออกสถานที่เกิดเหตุ
กรณีศกึ ษา: การโจมตีครู ท่ โี รงเรี ยนรั ฐบาล
ลาวัณย์ ครูชาวไทยพุทธ เล่าให้ ทาง Human Rights Watch ฟั งเกี่ยวกับเรื่ อง ที่เธอและเพื่อนร่วมงานสี่คน
ถูกโจมตีที่โรงเรี ยนรัฐบาลในหมู่บ้านมุสลิมโดยมือปื นเมื่อ ปี 2549
โรงเรี ยนเลิกประมาณบ่ายสาม ครูมารวมตัวกันเหมือนทุกวัน
เรามักจะใช้ รถกระบะคันหนึง่ ที่เป็ นของครูคนหนึ่ง
เป็ นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ เราเดินทางเข้ าและออกด้ วยกัน และวันนันเราก็
้
เกือบตายพร้ อมกัน
รถกระบะออกจากโรงเรี ยนและวิ่งไปได้ ประมาณ 700 เมตร
เมื่อเราเกือบจะถึงทางแยกเพื่อเดินทางจากโรงเรี ยนไปยังหมูบ่ ้ าน เราอยูใ่ กล้ มสั ยิด มือปื นได้ หยุดรถกระบะ
ฉันไม่เห็นว่าเขามาจากไหน ไม่ได้ เห็นใบหน้ าของเขาด้ วยซํ ้า
เพราะว่าฉันนัง่ หลังคนขับดังนันจึ
้ งไม่เห็นอะไรมากนัก ฉันจําไม่ได้ วา่ เขายิงรถกระบะของเรากี่นดั
มีครูสี่คนภายในรถถูกยิง ทุกคนมีสติอยูแ่ ม้ พวกเราจะถูกยิง
เราทุกคนพยายามที่จะใช้ มือถือของเราเพื่อโทรขอความช่วยเหลือ ขณะที่มีคนโทรเรี ยกตํารวจ
ฉันโทรหาสามีของฉัน
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ฉันมองไปรอบ ๆ พบว่าทุกคนถูกยิง บางคนถูกยิงที่ไหล่ คนขับรถร้ องด้ วยความเจ็บปวด
หลังจากที่ฉนั โทรหาสามีของฉัน ฉันก็สลบ ตื่นขึ ้นอีกครัง้ ก็อยูท่ ี่โรงพยาบาลแล้ ว ...37
ลาวัณย์ถกู ยิงที่หลัง และเป็ นอัมพาตจากเอวลงไป เธอกล่าวว่า “ฉันไม่สามารถนัง่ ด้ วยตัวเอง ฉันต้ องพิงบางอย่าง
ฉันไม่สามารถไปห้ องนํ ้าด้ วยตัวเอง สามีต้องช่วยฉัน ดังนันเขาจึ
้
งไม่สามารถไปทํางานได้ ”38 เธอยังบอก Human
Rights Watch ว่าเธอคิดถึงการเป็ นครู “ฉันรักการสอน ฉันรักการสอนเด็ก ๆ ... ฉันสอนมากว่า 30 ปี ในหมูบ่ ้ านนัน้ 39
แม้ วา่ ลาวัลย์จะกล่าวถึงเรื่ องทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับการโจมตีโดยไม่แสดงอารมณ์
แต่ร้องไห้ เมื่อเธอกล่าวถึงการเป็ นอัมพาตที่มีผลต่อลูกชายของเธอ“"ลูกของเราเป็ นนักเรี ยนฉลาดมาก
เขาได้ รับทุนการศึกษาหลายแห่ง แต่เขาเสียสละโอกาสมากมายเพื่ออยูท่ ี่นี่ ตังแต่
้ ปีที่แล้ วเพื่อดูแลฉัน
ฉันถ่วงความเจริ ญของลูกของฉัน ฉันโทษตัวเองในเรื่ องนี”้ 40
เจ้ าหน้ าที่ตํารวจท้ องถิ่นบอกกับทาง Human Rights Watch
ว่าตํารวจสงสัยว่ากลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบทําร้ ายครูเพื่อเป็ นการตอบโต้ การที่กองกําลังรักษาความปลอดภัยรัฐบาลยิงอิ
หม่ามในพื ้นที่คนหนึง่ ก่อนหน้ านี ้ 41
หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น มีครูห้าคนและผู้อํานวยการของโรงเรี ยนรัฐบาล
ลาออกจากโรงเรี ยนและย้ ายออกจากหมูบ่ ้ าน 42
กรณีศกึ ษา: การโจมตีครู มุสลิมที่โรงเรี ยนรั ฐบาล
นูริฮมั ชาวมาเลย์มสุ ลิมสอนศาสนาอิสลามในโรงเรี ยนรัฐบาลแห่งหนึง่
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เขาบอกกับ Human Rights Watch ว่าช่วงต้ นปี 2549 เขาได้ รับคําขู่ตา่ งๆจาก
กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบแบ่งแยกดินแดน เริ่มด้ วยการ มีฝ่ายตรงข้ ามหลายคนมาหาเขาและเตือนเขาด้ วยตัวเองว่า
ในฐานะที่เป็ นมุสลิมเขาไม่ควรสอนในโรงเรี ยนรัฐบาล ในครัง้ ต่อไปกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ
นําจดหมายมาส่งให้ เขาโดยมีข้อความคล้ าย ๆ กัน
ภายหลัง นูริฮมั และคนในพื ้นที่อื่น ๆ ได้ พบแผ่นพับที่ระบุข้อกล่าวหาที่คล้ าย ๆ กันทิ ้งไว้ รอบหมูบ่ ้ านของเขา
แต่ นูริฮมั ไม่เพียงแต่ได้ รับแรงกดดันจาก กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบเท่านัน้
มีทหารพรานอาสาสมัครเข้ ามาหาเขาและกล่าวเตือนแต่ที่เขามองว่าเป็ นการคุกคามเพราะเขาเป็ นมุสลิม :"คุณควรระ
วัง”43
เขาบอกกับ Human Rights Watch ว่า เขาเคยถูกทําร้ ายโดยผู้ก่อความไม่สงบ 2 คนในปี
2552และเขาพยายามปกป้องตัวเองด้ วยปื นพกประจําตัว
ผมกําลังใส่กญ
ุ แจรถจักรยานยนต์ของผม ผมได้ บิดกุญแจเพื่อเริ่ มติดเครื่ องยนต์
เมื่อได้ ยินเสียงคนเรื ยกชื่อผม เมื่อผมหันกลับไปก็พบว่ามีปืนมาจ่ออยูท่ ีแก้ มของผม
เมื่อไกปื นถูกเหนี่ยว แรงกระทบของกระสุนทําให้ ตวั ของผมหมุนไป ผมถูกยิงที่หวั
และตัวของผมก็หมุนไปมา ผมยังมีสติอยูแ่ ละพยายามป้องกันตัว
กระสุนวิ่งผ่านนิ ้วมือข้ างซ้ ายเข้ าไปที่กระโหลกของผม ผมวิ่งหนีพร้ อม ๆ
กับประคองมือที่เต็มไปด้ วยเลือด
มือปื นขึ ้นขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อที่จะตามไล่หลังผม และยังคงยิงมาที่ผมอีก ผมหนีหลบ
และดึงปื นพก 38 ลูกโม่ ออกมา ผมตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อชีวิตของผม ผมเชื่อว่าถ้ าผมไม่ส้ ู
ผมคงต้ องตายอย่างแน่นอน ผมยิงกลับไปทางรถจักรยานยนต์
กระสุนยิงถูกบริเวณด้ านข้ างศีรษะของคนขับรถ ผมมองเห็นเลือดไหลลงมาบนใบหน้ าของคนขับ
การต่อสู้ระหว่างผมกับมือปื นสิ ้นสุดลง เพราะกระสุนปื นของเขาหมด
และพวกเขาขี่จกั รยานยนต์หนีไป ขณะที่พวกเขาขี่รถหนีไป ผมได้ ยิงไปอีก 2 นัด
43
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และผมคิดว่าผมยิงโดนด้ านหลังของมือปื นที่ซ้อนท้ ายอยู่ พวกเขาเป็ นคนนอกพื ้นที่
ผมจําหน้ าพวกเขาไม่ได้ พวกเขาไม่ได้ ปิดหน้ า 44
นูริฮมั สูญเสียนิ ้วไปหนึง่ นิ ้วและกระสุนทําให้ กรามของเขาแตกและทําให้ ลิ ้นของเขาพิการ
กระสุนลูกหนึง่ ยังฝั งอยูใ่ นกะโหลกศีรษะของเขาซึง่ แพทย์วินิจฉัยว่าอันตรายเกินไปที่จะผ่าตัดเอาออก
กรณีศกึ ษา: การฆ่ าครู ปอเนาะ
ครูมยุดิน45 เป็ นครูใหญ่ของโรงเรี ยนปอเนาะ ขณะที่กําลังขับขี่มอเตอร์ ไซค์ กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ
ยิงเขาสามครัง้ เข้ าด้ านหลัง จนเสียชีวิต
สําสี ในฐานะเจ้ าหน้ าที่โรงเรี ยนบอก Human Rights Watch"เขา (ครูมยุดิน) ถูกฆ่า - มีคนอยูท่ ี่นนั่ มีบ้านหลายหลัง
– แต่ไม่มีใครอยากจะพูดถึงสิง่ ที่เกิดขึ ้น ไม่มีใครอยากมาเป็ นพยาน”46
Human Rights Watchได้ สมั ภาษณ์ครูใหญ่หลายเดือนก่อนหน้ านี ้ เกี่ยวกับโรงเรี ยนปอเนาะ ในการสัมภาษณ์
ครูมยุดิน กล่าวว่าเขารู้สกึ กดดันเพราะข้ าราชการระดับสูงในรัฐบาลท้ องถิ่นได้ สงั่ ให้ เขาดูแลโรงเรี ยนของเขา
เพื่อไม่ให้ เป็ นที่ "สนับสนุนนกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ"—โดยการอนุญาตให้ กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ
เข้ ามาปลูกฝั งความเชื่อหรื อเกณฑ์นกั เรี ยน เขาบอก Human Rights Watchว่า
เขาไม่ได้ ให้ การสนับสนุนกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ
แต่กงั วลว่ากองกําลังรักษาความปลอดภัยในพื ้นที่มกั จะไม่แบ่งแยกระหว่างโรงเรี ยนปอเนาะ
ที่สนับสนุนกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบและที่ไม่สนับสนุนกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ อย่างไรก็ตาม ครูใหญ่ได้ บอก Human
Rights Watch ว่า เขาอยูภ่ ายใต้ ความกดดันมากขึ ้นจากกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ
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เพื่อให้ เปลี่ยนเป็ นโรงเรี ยนที่สนับสนุนกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ47
ครูใหญ่ยงั ได้ รับใบปลิวเตือนว่าครูสอนศาสนาไม่ควรร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ.48
ก่อนจะมีการฆ่าครูใหญ่เกิดขึ ้น โรงเรี ยนปอเนาะนี ้ มีนกั เรี ยนมากกว่า 100 คน โดยมีอายุตงแต่
ั ้ 16 ปี ถึงวัยกลาง
20 ปี แต่ตอนนี ้เหลือ เพียงประมาณ 30 คนเท่านัน้ นักเรี ยนส่วนใหญ่ลาออกเพราะพวกเขาหรื อผู้ปกครอง
“กลัวว่าพวกเขาอาจจะถูกโจมตีโดยกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ” ผู้แทนครูใหญ่อธิบาย 49
การข่มขู่ โดยการลอบสังหารเป็ นหนทางที่มีประสิทธิผล เจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนบอกHuman Rights Watch
ว่าตอนนี ้เขาตระหนักว่าเขา “ไม่ควรจะให้ เห็นว่าเขาอยูใ่ กล้ กบั เจ้ าหน้ าที่รัฐ มากเกินไป เราจะไม่หนั หลังให้ กบั รัฐ
แต่เราจะรักษาระยะห่างเอาไว้ ”50
ลูกชายคนหนึง่ ของครูใหญ่บอกHuman Rights Watchว่า:
พ่อของผมเป็ นคนซื่อสัตย์และคิดถึงสิง่ ที่ดีที่สดุ สําหรับคนอื่นๆ
แต่การเปิ ดกว้ างกลายเป็ นจุดอ่อนของพ่อผมปรารถนาที่จะห็นความยุติธรรม ... แต่ยากที่จะหาผู้กระทําผิด
มีการพูดคุยจากตํารวจบางคน แต่ก็ไม่มีความคืบหน้ า ไม่มีการชี ้ตัว 51
แรงจูงใจของกลุ่มผู้ก่อความไมสงบสําหรั บการโจมตีครู
กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าจะโจมตีครูเพราะเป็ นเจ้ าหน้ าที่
ของระบบการศึกษาที่กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ ถือว่าเป็ นระบบที่กดขี่พวกเขา
และพยายามที่จะตอบโต้ การละเมิดโดยกองกําลังรักษาความปลอดภัย เพราะต้ องการทําลายอํานาจของรัฐบาล
ตามข้ อความในใบปลิวในจังหวัดนราธิวาสเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2550 (รูปที่ 1)
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ถึง สมาพันธ์ครูนราธิวาส
ครู 3 คนนี้ ถูกยิงตายในจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550
1. ทิพกร ทาสาโนพาส ครู โรงเรี ยนบ้านซากอ อําเภอ ศรี สาคร

2. ยุพา แสงวาส ครูโรงเรี ยนบ้ านซากอ อําเภอ ศรี สาคร
3. สมหมาย เหล่าเจริ ญสุข ครูที่โรงเรี ยน จีกา อําเภอ ระแง
เราต้ องการแจ้ งเหตุผลที่ครูเหล่านี ้ถูกฆ่าตาย
1. การฆ่าพวกเขาเป็ นการตอบโต้ สําหรับเหตุการณ์ที่ทหารและตํารวจเปิ ดฉากยิง [ชาวมุสลิม]
ที่มสั ยิดในอําเภอสุไหงปาดีซงึ่ ทําให้ มีผ้ เู สียชีวิตสองคน
2.
การฆ่าพวกเขาเป็ นการตอบโต้ สมาพันธ์ครูที่มกั ออกแถลงการณ์ตามคําสัง่ ของเจ้ าหน้ าที่บริ หารและทหารอันเป็ นการ
สบประมาทองค์กรมาลายู
3. เจ้ าหน้ าที่รัฐ สร้ างอุปสรรค และห้ ามชาวหมูบ่ ้ านมาลายู ทําการปฏิบตั ิพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ
เช่นงานศพชาวบ้ านที่ถกู ฆ่าโดยเจ้ าหน้ าที่รัฐในอําเภอสุไหงปาดี
ในขณะที่เจ้ าหน้ าที่รัฐได้ รับการสนับสนุนให้ กระทําพิธีกรรม (งานศพ) ของศาสนาอื่นอย่างเปิ ดเผยเช่น งานศพของ
ครูจหู ลิง และครูพทุ ธอื่น ๆ
4. ครูมกั จะปลูกฝั งความเชื่อและสอนนักเรี ยนมาลายู ให้ มีอคติกบั วัฒนธรรมประเพณีและหลักการศาสนาอิสลาม
ขอแจ้งให้ทราบ

ด้ วยความปรารถนาดี
นักรบอิสลามปั ตตานี
รูปที่ 1: ใบปลิวถึง สมาพันธ์ ครู นราธิวาสกระจายไปทัว่ จังหวัดนราธิวาสในเดือนมิถนุ ายน 2550

กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบมองว่าระบบการศึกษาของไทยเป็ นปฏิปักษ์ กบั การ "คําประกาศของนักรบอิสลามปั ตตานี "
ซึง่ ก่อตังที
้ ่จงั หวัดยะลาในเดือนมกราคม 2550 ซึง่ มีคําปฏิญาณว่า "เราจะทําลายระบบ เศรษฐกิจ
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การเมืองและการศึกษา ของชาวสยามนอกศาสนาที่นี่.”52 การคุกคามครู และลดจํานวนครู
จะทําให้ ความสามารถของระบบการศึกษาของ
รัฐบาลลดลง เหตุผลนี ้ เป็ นการกระตุ้นให้ มีการโจมตีในโรงเรี ยนรัฐบาลมากขึ ้นซึง่ จะกล่าวถึงรายละเอียดในบทที่ 5
ในบางกรณี การฆ่าครู เป็ นผลตามมาจากการตายของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบซึง่ ทางทหาร
อ้ างว่าเป็ นแรงจูงใจอย่างหนึง่ การเสียชีวิตของผู้ต้องสงสัยว่าเป็ นกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ สุไลมาน นาอีซา เมื่อวันที่
30 พฤษภาคม 2553 ซึง่ ถูกควบคุมตัวที่คา่ ยทหาร นําไปส่การลอบฆ่าครูโดยกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ
สี่วนั ต่อมาทางกองทัพไทยบอก Human Rights
Watchว่าสุไลมานได้ ถกู กล่าวหาว่ามีสว่ นร่วมในการโจมตีของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ14 ครัง้
หลังจากการจับกุมเมื่อวันที่ 22 พ.ค. สุไลมานก็ถกู กักตัวไว้ ที่คา่ ยทหาร อินทยุทธบริหาร อําเภอหนองจิก
จังหวัดปั ตตานี ภายใต้ พระราชกําหนดสถานการณ์ฉกุ เฉิน
เจ้ าหน้ าที่กองทัพอ้ างว่าสุไลมานฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอตัวเองด้ วยผ้ าขนหนู
ญาติของเขาและกลุม่ สิทธิมนุษยชนท้ องถิ่นบอก Human Rights
Watchว่าสิง่ ที่พวกเขาได้ เห็นและสิง่ ที่พวกเขาเชื่อเป็ นร่องรอยจากการถูกทรมานรวมถึงมีเลือดหยดจากอวัยวะเพศ,
แผลที่ด้านซ้ ายของลําคอและแผลจากของมีคมที่ด้านหลังเหนือเอว ในการตอบโต้ สําหรับการตายของสุไลมาน
กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบยกระดับการโจมตี ในปั ตตานี ซึง่ รวมทังการยิ
้
งพลเรื อนด้ วย ตัวอย่างเช่นเมื่อ วันที่ 3 มิถนุ ายน
2553 กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบได้ ยิงศรี ษะของครูไทยพุทธ “คุณครูบญ
ุ นํา ยศนุ้ย” ครูในบ้ านคลองท่า ในอําเภอโคกโพ
จังหวัดปั ตตานี และสังหารเขา.53
กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบได้ โจมตีครูไทยพุทธและข้ าราชการอื่น ๆ
เพื่อหักล้ างข้ ออ้ างของรัฐบาลที่วา่ สามารถควบคุมสถานการณ์และรักษาความปลอดภัยได้

"ประกาศของกลุม่ แบ่งแยกดินแดนปั ตตานี" คําที่เขียนดัง่ เดิมเป็ นภาษาไทย พบในจังหวัดยะลา เมื่อ เดือนมกราคม 2550 และอยู่ในแฟ้มของ Human
Rights Watch
52

"ประเทศไทย : สอบสวนการตายของนักโทษ ในข้ อกล่าวหาสงสัยว่าเป็ นกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ ถูกทรมาน จุดประกายให้ เกิดการโจมตีแก้ แค้ น" ข่าวจาก
Human Rights Watch วันที่ 16 มิถนุ ายน 2553
53
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เพราะครูมกั จะเป็ นสมาชิกสําคัญของชุมชน ดังนันการฆ่
้
าครูจงึ ทําให้ ชาวไทยพุทธในชุมชนเดียวกันหวาดกลัวไปด้ วย
มีไปรษณียบัตรส่งไปยังบ้ านของครูพทุ ธในอําเภอเมืองยะลาเพื่อบอกให้ ย้ายออกจากพื ้นที่:
ครูโบว์ ครูก้อย และครูไก่ ขอให้ ออกจากที่นี่ พวกชาวสยาม อย่าทํางานที่นี่
เราจะไม่รับประกันความปลอดภัยของคุณ ไม่วา่ คุณจะไปสอนใน อําเภอกรงปี นัง หรื อที่โรงเรี ยน
นิบงชูประถัมภ์ [อําเภอเมือง จังหวัดยะลา] เราสามารถติดตามคุณได้
และสืบว่าคุณอาศัยอยูท่ ี่ไหนและสอนที่ไหน เรารู้วา่ คุณใช้ รถยนต์อะไร เราเป็ นพลเมืองของรัฐปั ตตานี
ไม่ต้องการให้ มีครูชาวสยาม นี่คือการเตือนครัง้ แรก เราคือสานุศิษย์ของอัลเลาะห์
ไม่ต้องการทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้ องกับคนสยามนอกศาสนา
(อัลเลาะห์จะอวยพรผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้ จริงต่ออัลเลาะห์เท่านัน้
ในตอนเย็นของวันที่ 2 มิถนุ ายน 2552 ครู 6 คน ในนราธิวาส ซึง่ เป็ นชาวไทยพุทธ 2 คนและชาวมาเลย์มสุ ลิม 4 คน –
กําลังเดินกลับจากงานด้ วยกัน มีชาย 4 คนในชุดทหารพร้ อม รถจักรยานยนต์ 2 คันแซงขึ ้นมา
ชายผู้ต้องสงสัยว่าเป็ นกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ แม้ วา่ จะสวมชุดทหาร ให้ สญ
ั ญาณเพื่อให้ ครูลดความเร็วและจอดรถ
ชายสองคนเดินเข้ าไปที่รถกระบะของครูคนหนึง่ บอกว่ามีระเบิดอยูด่ ้ านหน้ าของถนน ทว่า ในขณะเดียวกัน
ชายที่เหลือก็เริ่มเปิ ดฉากยิงปื น AK-47 ใส่ครูผ้ หู ญิงไทยพุทธ 2 คน ได้ แก่ ครูวารุณี นาวากา และ ครูอฉั ราพร เทพศร
ครูวารุณีเสียชีวิตทันที ในที่นงั่ ผู้โดยสารด้ านหน้ า ครูอฉั ราพร
ซึง่ ตังครรภ์
้
แปดเดือนเสียชีวิตขณะเดินทางไปโรงพยาบาล ครูคนอื่นอีกสี่คนซึง่ เป็ นชาวมาเลย์มสุ ลิมรอดชีวิต
แต่ครูผ้ ชู ายซึง่ เป็ นคนขับรถและครูผ้ หู ญิงอีกหนึ่งคน ถูกกระสุนปื นและบาดเจ็บ จากรายงานข่าว
ครูที่รอดตายบอกตํารวจว่า พวกเขาเชื่อว่าครูสองคนที่ไม่ใช่มสุ ลิมเป็ นเป้าหมายที่ถกู กําหนดไว้ .54
ดังที่ตวั แทนจากองค์กรเยาวชนมุสลิมท้ องถิ่นอธิบายว่า :

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.

"ครูโรงเรี ยนที่ตั ้งครรภ์ถกู ยิงเสียชีวติ " หนังสือพิมพ์” Bangkok Post, วันที่ 4 มิถนุ ายน 2552 "ครูตั ้งครรภ์หนึ่งในสีท่ ี่ถกู ฆ่าเสียชีวติ ในภาคใต้ ของไทย" ข่าวจาก” AFP,
วันที่ 2 มิถนุ ายน 2552 "ชีวิตครู" กับความเสีย่ งรายวัน" หนังสือพิมพ์”Bangkok Post, วันที่ 4 มิถนุ ายน 2552
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ในบางพื ้นที่ กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ ต้ องการฆ่าครูพทุ ธจนกระทัง่ ไม่มีชาวพุทธเหลืออยูเ่ ลย
มันเป็ นกลยุทธ์เพื่อสร้ างชุมชนมุสลิม (โดยไม่ให้ มีศาสนาอื่นๆ ปะปน)
ก่อนอื่น การฆ่าเพื่อลดจํานวนพุทธศาสนิกชนและการเสียชีวิตของพวกเขาจะทําให้ คนอื่น ๆ
หวาดกลัว และย้ ายออกไป ครูที่รอดตายก็จะขอโอนย้ าย
ดังนันทั
้ งสองทางนี
้
้จึงเป็ นการลดจํานวนครู
แนวโน้ มที่น่ากังวลมากที่สดุ ในขณะนี ้คือการแยกตัวกันโดยธรรมชาติของชาวพุทธและชาวมุสลิมใ
นโรงเรี ยน
ขณะนี ้บางโรงเรี ยนจะมีแต่ครูมสุ ลิมและนักเรี ยนมุสลิมเท่านันและบางโรงเรี
้
ยนก็มีแต่ครูพทุ ธและ
นักเรี ยนพุทธเท่านัน้ ซึง่ ไม่ได้ มาจากโยบายข้ อใด
หากเพียงแค่ตอบสนองต่อสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยเท่านัน้ 55
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีอย่างรุนแรงเพิ่มความรู้สกึ หวาดกลัวไปทัว่ ตัวอย่างเช่นในเดือนกุมภาพันธ์
2553กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบได้ ยิงอาจารย์สมั ฤทธิ์ พันธเดช จาก โรงเรี ยนบ้ านโก ยีแบง ในเขตอําเภอกะพ้ อ ปั ตตานี
ถึงแก่ความตาย และราดนํ ้ามันทัว่ ตัวเพื่อจุดไฟเผา.56 ในตอนเย็นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548
กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบสองคนพร้ อมอาวุธปื น AK - 47 ได้ ยิง นายนนท์ ชัยสุวรรณผู้อํานวยการโรงเรี ยนบางเกาะ
อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี ขณะที่เขากําลังขับรถกระบะออกจากโรงเรี ยน57 พยานที่เป็ นนักเรี ยนและครูบอกกับ
Human Rights Watchว่า
ผู้อํานวยการยังคงมีชีวิตอยูเ่ มื่อกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบราดร่างกายเขาด้ วยนํ ้ามันเบนซินและเผาทังเป็
้ น.58
ครูยงั เป็ น "เป้าหมายที่ออ่ นแอ" ง่ายกว่าการโจมตีตํารวจหรื อทหาร 59 ตัวแทนของสมาคมครู กล่าวว่า
55

Human Rights Watch สัมภาษณ์คณุ อิสมาอิล สาลา เจ้ าหน้ าที่สทิ ธิมนุษยชน สมาพันธ์ยวุ มุสลิมแห่งประเทศไทย เมิอ่ วันที่ 28 มีนาคม 2553

56

"ครูถกู ฆ่าและเผาในจังหวัดปั ตตานี" หนังสือพิมพ์ Bangkok Post,วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553

57

ข่าวจาก Human Rights Watch "ประเทศไทย : “กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบโจมตี ปิ ดโรงเรียนในภาคใต้ " วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 Marwaan Macan - Markar
"ภาคใต้ ของประเทศไทย :'กําลังได้ รับความรุนแรงยิ่งขึ ้น'" ข่าวจาก Asia Times, วันที่ 7 ธันวาคม 2549

58

ข่าว Human Rights Watch "ประเทศไทย : กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบโจมตี ปิ ดโรงเรี ยนในภาคใต้ " วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549

59

ตามการวิเคราะห์โดย Deep South Watch, ครูมีอตั ราการตายสูง เมื่อถูกโจมตีร้อยละ 59 ของครูที่ถกู ทําร้ ายได้ เสียชีวิต

เมื่อเปรี ยบเทียบกับพระภิกษุสามเณรซึง่ มีร้อยละ 22 และ ร้ อยละ 41 ของประชาชนธรรมดาที่ถกู โจมตี ศรี สมภพ จิตรภิรมศรี "ปี ที่หกของการต่อสู้ในภาคใต้ :
การเคลื่อนไหวของการจลาจลและความรุนแรงในรูปแบบใหม่" วันที่ 10 มีนาคม 2553, หาดูได้ ที่ http://www.deepsouthwatch.org/node/730
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ผู้ก่อความไม่สงบใช้ ครูเป็ นเป้าหมายเพราะพวกเขารู้วา่ ครูสว่ นใหญ่ไม่ได้ พกอาวุธ
และเป็ นกําลังส่วนหนึง่ ของรัฐบาล โดยไม่สนใจว่าเป็ นข้ าราชการพลเรื อนประเภทไหน
หากรัฐบาลไปจัดการกับคนหนึง่ คนใดของพวกเขา เขาจะไปจัดการครู เหมือน ตาต่อตา ฟั นต่อฟั น
อีกด้ านหนึง่ นัน้ กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบคิดว่าครูเป็ นสายลับและให้ ข้อมูลต่อรัฐบาลเพราะครูใกล้ ชิดกับชุมชน
60

กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบม่งเป้าหมายไปที่ครูมาเลย์มสุ ลิมที่ทํางานในโรงเรี ยนรัฐบาลด้ วยเช่นกันโดยถือว่าเป็ นแนวร่วม
รวมทังครู
้ มสุ ลิมในโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามที่ถกู มองว่าใกล้ ชิดเกินไปกับข้ าราชการหรื อผู้ที่ตอ่ ต้ านความพยายาม
ของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบในการใช้ ห้องเรี ยนเป็ นที่อบรมหรื อเกณฑ์เด็กนักเรี ยน
ความปลอดภัยสําหรั บครู จากภาครั ฐ
ในความพยายามที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้ ครูในโรงเรี ยนรัฐบาลในภาคใต้ รัฐบาลไทยพยายามใช้ วิธีค้ มุ ครองครูด้วย
ทหารติดอาวุธจากกองทัพและอาสาสมัครทหารพราน ดูแลพวกเขาระหว่าง เดินทางไปและกลับจากโรงเรี ยน
ครูบางคนบอกกับ Human Rights Watch ว่า พวกเขาพอใจกับการค้ มครองในรู ปแบบนี ้ขณะที่คนอื่นไม่พอใจ
ครูคนหนึง่ จากโรงเรี ยนในยะลากล่าวว่า "จากมุมมองของครู เมื่อทหารเข้ ามา เรารู้สกึ อุน่ ใจและปลอดภัย”61
ตัวแทนของสมาคมครูกล่าวว่า
สิง่ ที่ดีที่สดุ คือครู ควรตัดสินใจด้ วยตัวเองว่าจะเดินทางไปกับกองกําลังรักษาความปลอดภัยหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม
ครูหลายคนเลือกที่จะไปกับกองกําลังรักษาความปลอดภัย เพราะประเมินว่าจะทําให้ พวกเขาปลอดภัย อย่างไรก็ตาม
ในบางกรณีครูไม่ชอบการคุ้มกันเพราะครูบอกว่า "เราไม่ใช่เป้าหมาย
กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบต้ องการมุ่งงเป้าหมายไปที่ตํารวจและทหาร ดังนันหากเราไปกั
้
บพวกเขา แน่นอนว่า
พวกเขา (กลุม่ ก่อความไม่สงบ) จะพยายามยิงเรา” บางคนอยากจะไปโดยลําพังมากกว่า...
ครูจํานวนมากเป็ นคนท้ องถิ่นและมีที่ดินและครอบครัว ดังนันจึ
้ งร้ ตวั และถูกเตือนหากตกเป็ นเป้าหมาย62
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จินตหรา คุณครูคนหนึง่ อธิบายให้ Human Rights Watch
ฟั งถึงความกังวลของเธอเกี่ยวกับการเดินทางในขบวนคุ้มกัน:
ฉันคิดว่ามันดึงดูดความสนใจ ถ้ ามีคนต้ องการทําอันตรายต่อเรา
พวกเขาจะเห็นทหารจากระยะไกลและเห็นว่าเรากําลังมา ฉันไม่ต้องการเดินทางกับขบวนคุ้มกัน
แต่ฉนั ไม่สามารถเลือกได้ เนื่องจากหน่วยคุ้มกันจะรับผิดชอบต่อสิง่ ที่เกิดขึ ้นกับเรา(ครู)
ดังนันแม้
้ วา่ เราปฏิเสธ พวกเขาก็ยงั คงต้ องมา.63
กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ โจมตี จินตหราสองครัง้
แต่ก็ไม่ได้ ทําให้ ได้ รับบาดเจ็บในระหว่างการเดินทางของเธอในขบวนคุ้มกันระหว่างบ้ านและโรงเรี ยน
ในช่วงสี่ปีที่ผา่ นมาจินตหราและครูอีกเก้ าคนจากโรงเรี ยนสองแห่งได้ เดินทางไปกลับ
ระหว่างบ้ านและโรงเรี ยนในรถกระบะสองคัน พร้ อมขบวนคุ้มกันซึง่ มี ทหาร 8 นายบนรถมอร์ เตอรไซค์ 4 คัน
เธอกล่าวว่าหลังจากถูกซุม่ โจมตีครัง้ แรก พวกทหารพบแกลลอนนํ ้ามันเบนซินที่พวกเขาคิดว่า
กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบเตรี ยมไว้ เผาพวกครู”64
แม้ วา่ จะมีเหตุการณ์เหล่านี ้จินตหราบอก Human Rights Watch ว่า "ฉันไม่คิดว่าฉัน เป็ นเป้าหมายเพียงคนเดียว
เจ้ าหน้ าที่รัฐ รวมทังครู
้ สามารถเป็ นเป้าหมายได้ ทุกคนตอนนี ้เมื่อฉันเดินทางไปโรงเรี ยน
ฉันต้ องสวดภาวนาตลอดทาง จนกว่าจะถึงบริเวณโรงเรี ยน ... มันยากที่จะบอกว่า ครูหรื อทหาร ที่เป็ นเป้าหมายหลัก
ใคร ๆ บนท้ องถนนล้ วนอยูใ่ นความเสี่ยงด้ วยกันทังนั
้ น้ ”65
การโจมตีขบวนคุ้มกันไม่เพียงแต่ทําลายความเชื่อมัน่ ของครู แต่มีผล กระทบความรู้สกึ ของเด็กและผู้ปกครอง
ว่าการไปและกลับจากโรงเรี ยนไม่ปลอดภัย
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ครูบางคนกล่าวว่าพวกเขาต้ องการที่จะรับผิดชอบในการจัดการความปลอดภัยของตัวเอง
เชื่อมัน่ ว่าความสัมพันธ์ของชุมชนเป็ นรูปแบบหนึ่งของการป้องกัน
ในขณะที่หากถูกมองว่าเกี่ยวข้ องกับกองกําลังรักษาความปลอดภัยอาจะทําให้ เป็ นอันตรายได้ ครูไหม
เป็ นไทยพุทธที่สอนมานานกว่า 30 ปี ในชุมชนมุสลิมทังหมดในยะลา
้
เล่าเรื่ องการจัดการความปลอดภัยของเธอว่า :
ในพื ้นที่ของเรามีการยิงบ่อยมาก มียิงครู และอื่น ๆ
แต่ฉนั ก็อาศัยการประเมินด้ วยตัวของฉันเองและฉันมีภารโรงที่เป็ นคนท้ องถิ่นในพื ้นที่ฉนั ถามเขาว่
าที่นี่ปลอดภัยหรื อไม่ แล้ วมีอย่ครัง้ หนึง่ ที่เขามาบอกว่าฉันควรจะย้ ายออกไป66
อินทิรา เป็ นชาวพุทธผ้ อธิบายเหตุผลว่าเธอเลือกที่จะไม่เดินทางไปกับขบวนคุ้มกันความปลอดภัยร่วมกับครูอื่น ๆ
ที่โรงเรี ยนของเธอ: "ฉันเป็ นคนพื ้นเมืองที่นี่ ฉันรู้สกึ ว่ามันไม่สําคัญ ไม่วา่ มีหรื อไม่มีทหาร กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ
จะไว้ ชีวิตฉัน”67
ผู้ค้มกันที่ติดอาวุธอาจเป็ นตัวนําข้ อความว่าครูให้ ความร่วมมือกับกองกําลังรักษาความปลอดภัย ซึง่ ทําให้
การยอมรับผู้ค้ มุ ครองเป็ นความเสี่ยงโดยเฉพาะสําหรับครูมสุ ลิม
เพราะ.อาจเพิ่มโอกาสให้ กลายเป็ นเป้าหมายของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบมากขึ ้น
ครูหลายคนบอกว่าถ้ าจะต้ องมี ผู้ค้ มุ ครองติดตาม พวกเขาต้ องการทหารจากกองทัพที่ได้ รับการฝึ กอบรม
ไม่ใช่พวกทหารพราน ครูคนหนึ่งที่ได้ รับการคุ้มครองจากทหาร ทหารพราน และกองกําลังป้องกันอาสาสมัคร
กล่าวกับ Human Rights Watchว่าต้ องการการคุ้มกันจากทหารมากกว่า เพราะในมุมมองของเธอพวกเขา
"มีประสิทธิภาพมากกว่า”68
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แม้ วา่ จะมีความคิดหลากหลายและมุมมองต่าง ๆ ของครูและเจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ ของโรงเรี ยน ในเรื่ องผู้ติดตามติดอาวุธ,
แต่ไม่เคยได้ แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็ นความตาย ในการจัดการความปลอดภัย
และพวกเขาไม่เคยได้ รับอนุญาตให้ บอกความต้ องการของตนเองและความกังวลต่าง ๆ
บางครัง้ เจ้ าหน้ าที่ปรึกษาเฉพาะกับครูใหญ่เรื่ องที่เขากําลังเตรี ยมการสําหรับครู
โดยไม่มีการบอกกล่าวอะไรเลยไม่วา่ จะเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ
ครูบางคนไม่สามารถยอมรับการจัดการรักษาความปลอดภัยได้ เพราะเชื่อว่าอันที่จริงแล้ วสิง่ นี ้ทําให้ พวกเขามีความเสี่
ยงมากขึ ้น
ผู้วา่ ราชการจังหวัดยะลา กฤษดา บุญราช
ได้ ริเริ่มเปลี่ยนแปลงกระบวนการคุ้มกันเพื่อป้องกันครูระหว่างทางไปที่ทํางาน นับแต่เดือน มีนาคม 2553 มี โรงเรี ยน
330 แห่ง ในจังหวัดยะลา และ มี 225 แห่ง ที่มีการจัดกําลังรักษาความปลอดภัยให้ ครูผ้ สู อน
ขณะพวกเขาเดินทางไปและกลับจากโรงเรี ยน 69 อย่างไรก็ตาม
แทนที่จะจัดให้ มีผ้ ตู ิดตามรักษาความปลอดภัยในการเดินทางของครู, กองกําลังรักษาความปลอดภัย
กลับไปประจําอยูท่ ี่จดุ ต่าง ๆ บนถนน
ในช่วงเช้ าและบ่ายเมื่อครูเดินทางและมีการตรวจสอบอุปกรณ์ระเบิดและที่กําบังสําหรับดักโจมตี ผู้วา่ ราชการบอกกับ
Human Rights Watch ว่าเป็ นผลให้ : "สถานการณ์ในจังหวัดยะลาดีขึ ้น”70
เทคนิคนี ้มีประโยชน์เพราะไม่มีการระบุตวั ครู ทําให้ พวกเขาถูกกันออกไปจากการปะทะ
และยังเพิ่มความปลอดภัยให้ กบั ประชาชนพลเรื อนทัว่ ไปรวมทังผู
้ ้ เดินทางบนถนนด้ วย
นอกจากการจัดเตรี ยมผู้ค้ มุ กันให้ แล้ ว รัฐบาลยังได้ ออกมาตรการอื่น ๆหลายอย่าง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของครู
ครูไหม เข้ ารับการฝึ กอบรมด้ านความปลอดภัยที่คา่ ยทหารในหาดใหญ่รวมถึงวิธีการตอบโต้ ในกรณีมีคนยิงเธอ 71
อดีตครูนราธิวาส – ปฎิภาณ บอกกับ Human Rights Watch ว่าในการตอบโต้ ภยั คุกคามชีวิต
เขาเริ่มสวมเสื ้อกันกระสุนระหว่างการเดินทางไปกลับจากโรงเรี ยน ซึง่ ได้ รับจากสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
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โดยผ่านมูลนิธิของสมเด็จพระราชินี มาตรการเหล่านี ้มีประโยชน์หลายด้ าน
เช่นครูปฏิภาณได้ รับปื นสันหนึ
้ ง่ กระบอกนอกเหนือจากเสื ้อกันกระสุนและ นูริฮมั
กล่าวว่าเพราะเขาเป็ นครูเขาจึงได้ รับกระสุนฟรี สําหรับปื นพกของเขา 72
ความเสียหายที่เกิดขึน้ กับการศึกษา
นอกเหนือจากความกลัวโดยทัว่ ไปและการสูญเสียที่น่าเศร้ าในชีวิตมนุษย์
การโจมตีครูก่อให้ เกิดความเสียหายต่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหลายๆด้ าน
ประการแรก การโจมตีครูทําให้ นักเรี ยนรู้สกึ วิตกจริต คุณครูจินตนาเล่าให้ Human Rights Watch:
ฟั งว่า "เมื่อนักเรี ยนได้ ยินข่าวฉันถูกซุม่ ทําร้ าย พวกเด็กร้ องไห้ และหวัน่ วิตกมาก มีนกั เรี ยนและชาวบ้ านที่หว่ งใย
มารวมตัวกันหน้ าโรงเรี ยนเมื่อได้ ยินข่าวนี ้ ไม่มีเจ้ าหน้ าที่จากสํานักงานอําเภอ หรื อเจ้ าหน้ าที่จากสํานักงานจังหวัด
สนใจเลยว่าฉันจะเป็ นอย่างไร”73
ครูนรุ ิฮมั ผู้รอดชีวิตจากการโจมตีกล่าวว่า
นักเรี ยนของผมได้ รับผลกระทบเมื่อพวกเขารู้วา่ ผมถูกยิง
ตอนแรกทางโรงเรี ยนและผู้ปกครองพยายามที่จะปิ ดข่าวเรื่ องนี ้
แต่มีนกั เรี ยนบางคนที่ได้ ยินเสียงปื นจึงทราบเรื่ องนี ้ นักรี ยนต่างก็ร้องไห้ นํ ้าตานอง ถามว่า “ใครยิงครู”
มีหลายคนมาเยี่ยมผมที่โรงพยาบาล และร้ องไห้ เมื่อพวกเขาเห็นผมถูกยิงที่ปาก 74
ประการที่สอง ประสิ ทธิภาพของการปฏิบตั ิงานของครู ลดลงอย่างต่อเนื่อง
อันเป็ นผลมาจากความกลัวและความวิตกกังวลในการทํางาน คุณครูคนหนึง่ กล่าวว่า"ครู ไม่มีขวัญกําลังใจในการสอน
พวกเขากําลังตกใจและกลัว” 75
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สืบเนื่องมาจากความกลัวนี ้ มีครูนบั ร้ อยคน ได้ ทําเรื่ องขอย้ ายออกจากจังหวัดภาคใต้ และการโจมตีครัง้ ใหม่ที่เกิดขึ ้น
ก็มีผลทําให้ มีครูขอย้ ายมากขึ ้นเรื่ อย ๆ76 โรงเรี ยนแห่งหนึง่ ที่ Human Rights Watch ได้ เข้ าไปเยี่ยม
อาคารเรี ยนถูกโจมตีและครูถกู ซุ่มโจมตีจากกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ อย่างน้ อยครู 4 คนจาก 14
คนกําลังพิจารณาขอโอนย้ าย ไปยังโรงเรี ยนอื่น.77 สําหรับโรงเรี ยนชนบทที่ครูเคยถูกคุกคามในอดีต
นับเป็ นการยากที่จะหาครูที่มีคณ
ุ สมบัติมาทดแทนได้
ครูใหญ่ทา่ นหนึ่งบอกกับเราว่า : “ใช่ พวกเรากลัว พวกเรารู้สกึ ไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเราละทิ ้งงานของเรา
บางชันเรี
้ ยนจะต้ องปิ ดลง เพราะยากที่จะหาครูมาทดแทน”78
เมื่อคุณครูไหม ตัดสินใจที่จะย้ ายออกจากยะลา เธอไม่มีปัญหาเรื่ องการย้ ายโอนไปยังอีกแห่งหนึง่
เพราะเธอมีเส้ นสายส่วนตัว แต่เธอเตือนว่ามันไม่ได้ ง่ายสําหรับคนอื่น ๆ
เสมอไป:"สําหรับครูที่ต้องการย้ ายออกจากพื ้นที่เหล่านี ้ แต่ไม่มีตําแหน่งให้ พวกเขา ดังนัน้ เมื่อย้ ายออกไป
จึงลอยเคว้ ง รอตําแหน่งที่จะลง
แต่ก็จะเสียสวัสดิการแล้ วก็ต้องเป็ นหนี ้ ดังนันฉั
้ นจึงคาดว่า 70-80 เปอร์ เซ็นต์ของผู้ที่ย้ายออก
ในที่สดุ ก็ต้องย้ ายกลับมาพวกเขารู้สกึ เหมือนติดกับดัก”79 เมื่อ (ครู)ไหมหนีไปจากหมูบ่ ้ าน ครูอีก 6
คนจากโรงเรี ยนของเธอก็ลาออกด้ วยเช่นกัน80
กระทรวงศึกษาธิการได้ รับรู้วา่ จังหวัดภาคใต้ เผชิญปั ญหาขาดแคลนครู
ซึง่ ทางกระทรวงก็กําลังพยายามแก้ ไขโดยการเพิ่มค่าเสี่ยงภัยสําหรับครูในจังหวัดเหล่านี ้เป็ น 2500 บาท (US $ 80)
ต่อเดือน และให้ เงินประกันชีวิตจํานวน 500,000 บาท (US $ 16,000)
และให้ สญ
ั ญาจ้ างงานถาวรเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่ทํางานเป็ นครูชวั่ คราวในปั จจุบนั .81
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สุดท้ าย การโจมตีครูนี ้ ยังทําให้ เกิดการสูญเสียวันเรี ยน
โรงเรี ยนต้ องปิ ดบ่อยครัง้ เพื่อเหตุผลด้ านความปลอดภัยหลังการโจมตีครู ไม่เฉพาะโรงเรี ยนที่ถกู โจมตีโดยตรงเท่านัน้
แต่ยงั โรงเรี ยนในพื ้นที่รอบ ๆ ก็ได้ รับผลกระทบเช่นกันตัวอย่างเช่นเมื่อครู วิลาส คงคาม อายุ 54
ปี เป็ นครูที่โรงเรี ยนมะนังกายี และภรรยา เพชรพร้ อม คงคาม อายุ 53 ปี เป็ นครูที่โรงเรี ยนทุง่ ตอแดง ถูกยิงด้ วยปื นยาว
M16 โดยมือปื นบนรถจักรยานยนต์ในวันที่ 7 กันยายน 2553 สภาครูนราธิวาสได้ สงั่ ให้ ปิดโรงเรี ยนจํานวน 326
แห่งใน 13 อําเภอของจังหวัดเป็ นเวลาสามวัน82 เมื่อสิทธิชยั ชนาพิบาล ผู้อํานวยการ โรงเรี ยนโกรงพินาง
ในยะลาถูกยิงและได้ รับบาดเจ็บเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551, โรงเรี ยน 10 แห่งในพื ้นที่ถกู ปิ ดชัว่ คราว83
โรงเรี ยนรัฐบาลทังหมด
้
55 แห่งในอําเภอราแมนถูกปิ ดชัว่ คราว เมื่อครูวีระ เมืองจัน อายุ 54 ปี
84

ครูใหญ่โรงเรี ยนบ้ านมะแฮ ถูกยิงเสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 เมื่อ นนท์
ชัยสุวรรณผู้อํานวยการโรงเรี ยนในบางเก่าอําเภอสายบุรีจงั หวัดปั ตตานีถกู ยิง โรงเรี ยน 944 แห่ง
ทัว่ ทังสามจั
้
งหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ ปิดหนึง่ อาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2548
ภัยคุกคามอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ กับครู
นอกเหนือจากการโจมตีทางกายภาพโดยพวกกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ , ครูบางคนถูกขู่ฆา่
หรื อได้ รับการคุกคามในรูปแบบอื่นๆ เช่น แผ่นพับ, จดหมาย, โทรศัพท์, และผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ ได้ สง่ จดหมายขู่โดยตรงไปยังตัวบุคคลหรื อในแผ่นพับ ติดปะไว้ บนอาคารหรื อทิ ้งไว้ รอบ ๆ
หมูบ่ ้ าน กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ
ขู่ครูที่โรงเรี ยนปากาลือเสาะเป็ นประจํา:ผู้อํานวยการโรงเรี ยนก็พบจดหมายขู่ฆา่ วางไว้ บนโต๊ ะทํางาน
และครูพบใบปลิวข่มขู่พวกเขาในบริเวณโรงเรี ยนและสถานที่ใกล้ เคียง85

82
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"ประเทศไทย : 10 โรงเรี ยนในจังหวัดยะลาปิ ดหลังจากครูใหญ่ได้ รับบาดเจ็บจากการถูกยิงขณะขับรถ" ข่าวจาก Thai New Service วันที่ 7 สิงหาคม
2551
83
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"โรงเรี ยนหลายแห่งปิ ดท่ามกลางสถานการณ์ที่ตงึ เครียดในภาคใต้ ของประเทศไทย" ข่าวจาก Xinhua News Agency, วันที่ 3 กรกฎาคม 2551
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ในต้ นเดือนกันยายน ปี 2553 มีใบปลิว ที่พบในหมูบ่ ้ านในนาราธิวาส ซึง่ มีข้อความว่า “ต้ องการ ให้ ครูชาวพุทธตาย
20 คน”86
ในต้ นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2552 มีการพ่นสีสเปรย์โดยบุคคลไม่ทราบฝ่ าย ที่กําแพงของโรงเรี ยน
บ้ านศาลาใหม่ในอําเภอตากใบ นราธิวาส เตือนไม่ให้ ครูไทยพุทธไปทํางานที่โรงเรี ยนอีก
หรื อเตือนว่าชีวิตของพวกเขาอยูใ่ นอันตราย87
ที่ปอเนาะ ตาเซะอําเภอเมืองยะลา กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ ได้ ทิ ้งแผ่นพับ (ดูรูปที่ 2) คุกคามครูใหญ่ ไม่ให้ รักษา
"ความสัมพันธ์ที่ดี" กับรัฐบาลหลังจากทหารพราน ยิงสองนักศึกษาและทําการโจมตีในโรงเรี ยน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม
2550 (ดูสว่ นที่ รัฐบาลเข้ าโจมตีปอเนาะด้ านล่าง) ครูใหญ่อธิบายถึงสิง่ ที่เกิดขึ ้นกับเขาหลังจากมีการโจมตี :
ครัง้ แรก เริ่ มต้ นด้ วยความพยายามของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบที่ใช้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
เพื่อเริ่มต้ นการจลาจล และ พวกเขาต้ องการให้ ผม และทุกๆ คนที่นี ร่วมมือด้ วย
แต่ผมตอบกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ ว่า โรงเรี ยนของเราประสบความเดือดร้ อนอยู่แล้ ว ดังนัน้
มันจะยิ่งแย่ลงไปอีกถ้ าเราเข้ าไปพัวพันด้ วย โปรดอย่านําพวกเราไปยุง่ เกี่ยวด้ วยอีกเลย
กลุม่ ผู้ก่อการ้ าย จึงเริ่ม [แจก] แผ่นพับ ประณามว่า โรงเรี ยนของเราร่วมือกับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
แม้ จะไม่มีการคุกคามทางกายภาพ แต่แผ่นพับเหล่านี ้ ก็คกุ คามพวกเรา มากพอแล้ ว
เพื่อควบคุมการคุกคามนี ้ ผมได้ ขอร้ องนักเรี ยนบางคนที่ร้ ูจกั กับกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ ให้ บอกพวกเขาว่า
โรงเรี ยนของเราไม่ต้องการเข้ าไปยุง่ เกี่ยว ไมว่าจะเป็ นภาครัฐหรื อกับกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ ดังนัน้
โปรดอย่ามายุง่ กับเรา มันเป็ นการยากมากสําหรับการอยูใ่ นตําแหน่งของผมซึง่ อยูต่ รงกลาง
เพราะในอีกแง่หนึง่ คุณมีสื่อของรัฐและสื่อของกระแส
ที่จะให้ ภาพของทุกคนในภาคใต้ ของไทยเป็ นกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบได้ ทกุ คน และข้ าราชการหลายๆ
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คนก็มองทุกคนด้ วยความสงสัย และแล้ ว การซุบซิบ
ในร้ านนํ ้าชาที่วา่ ทุกคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ฝ่ ายรัฐบาล ก็จะทําให้ ถกู กล่าวหาว่าเป็ นขี ้ข้ ารัฐบาล
ดังนันหากคุ
้
ณพยายามเป็ นกลางคุณจะเป็ นเป้าหมายของทังสองฝ่
้
าย88
ครูไหม ได้ หนีออกจากจังหวัดยะลา
หลังจากที่เธอทราบว่าเธอคือเป้าหมายของการลอบสังหารโดยกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ เธอได้ เล่าให้ Human Rights
Watch ฟั งว่า
หลังจากที่เธอหนีออกมาแล้ วเธอก็ยงั ได้ รับการโทรเข้ าเครื่ องมือถือของเธอ “ตอนแรกที่ฉนั ได้ รับโทรศัพท์
เขา โทรมาจากเครื่ องโทรศัพท์สาธารณะของหมูบ่ ้ าน และต่อจากนันก็
้ โทรมาจากโทรศัพท์มือถือ บางครัง้
ฉันรับโทรศัพท์ แต่ไม่มีใครพูด และบางครัง้ [จะมีเสียงถามว่า ] “นี่ใช่อดีตครูของโรงเรี ยนนี ้ หรื อไม่
“ แล้ วก็มีคนถามว่า “ทําไมคุณถึงย้ าย ?” พวกเขายังทําให้ ฉนั เป็ นกังวลอยู่ เมื่อฉันถาม
"คุณเป็ นใคร?"พวกเขาจะไม่ตอบ89
ปฏิภาน ทํางานเป็ นครูในจังหวัดนราธิวาสเป็ นเวลา 38 ปี จนกระทัง่ ปี 2551 เล่าให้ Human Rights
Watch: ฟั งว่า ชื่อของฉันปรากฎบน website พร้ อมค่าหัว เป็ น website ของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ
ส่วนใหญ่เป็ น [รายชื่อ] ของชาวไทยพุทธ[ค่าหัว] เป็ นเงิน 800,000 บาท [US$ 25,000]
ผมไม่เคยมีข้อโต้ แย้ ง หรื อปั ญหากับกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ แต่ผมเป็ นผู้นําให้ สมาคมครู ดังนัน้
ผมคิดว่าเป็ นเหตุผลหนึง่ ที่ผมถูกกําหนดให้ เป็ นเป้าหมาย เหตุผลที่เขาใส่ข้อความนี ้ในเว็บไซต์ ก็เพื่อ
สร้ างความกลัวในจิตใจของครู90

88
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รู ปที่ 2 แผ่นพับใบปลิว ที่ ปอเนาะ ทาเซะ โจมตีการจู่โจมของรัฐบาล และเตือนครู ใหญ่ของโรงเรี ยน (ต้นฉบับเป็ นภาษาไทย)
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4. การยึดครองสถานที่ของโรงเรี ยนโดยกองกําลังรั กษาความปลอดภัย
กองกําลังรักษาความปลอดภัยไทย ทังกองทั
้
พและ หน่วยลาดตะเวน
ทําให้ ความปลอดภัยของเด็กและการศึกษาอยูใ่ นความเสี่ยงด้ วยการเข้ าไปตังฐานที
้
่มนั่ ภายในอาคารเรี ยนหรื อในบริเ
วณโรงเรี ยน การปฏิบตั ินี ้ควรจะแตกต่างจากครัง้ ที่กองกําลังรักษาความปลอดภัยไปเฝ้าระวัง
อยูภ่ ายนอกของโรงเรี ยนในช่วงเวลาสัน้ ๆ เพื่อค้ มครองความปลอดภัยได้ ทนั ทีในกรณีที่โรงเรี ยนถูกคุกคาม
แต่แทนที่จะเป็ นเช่นนันทหารเหล่
้
านี ้กลับตังที
้ ่มนั่ ประจําอยูท่ ี่โรงเรี ยนเป็ นเวลาหลายเดือนและหลายปี
ด้ วยความต้ องการที่จะเป็ นส่วนหนึง่ ของกองกําลังรักษาความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือทหาร
ในขณะเดียวกันก็ด้รับประโยชน์จากส่วนกลางในส่วนการใช้ ที่ดินของรัฐ มีโครงสร้ างที่ถาวรมีไฟฟ้าและนํ ้าฟรี
ดีกว่าที่จะไปตังฐานในพื
้
้นที่ที่อาจเป็ นศัตรู
เมื่อกองกําลังรักษาความปลอดภัยเข้ ามาตังมั
้ น่ ขึ ้นภายในโรงเรี ยนหรื อในบริเวณโรงเรี ยน
นักเรี ยนที่โรงเรี ยนถูกบังคับให้ เรี ยนไป พร้ อม ๆ กับมีคนติดอาวุธอยูร่ อบ ๆ
แม้ วา่ กองกําลังรักษาความปลอดภัยจะมุง่ ประหยัดค่าใช้ จ่ายโดยการจัดตังฐานในบริ
้
เวณโรงเรี ยนรัฐบาล
ฐานติดอาวุธดังกล่าวก็มีต้นทุนซ่อนเร้ นที่สําคัญ คือ
การเสียสละของเด็กในการได้ รับการศึกษาในสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องหวาดกลัว
Human Rights Watch ส่งหนังสือไปถึงกระทรวงศึกษาธิการและผู้วา่ ราชการจังหวัดของทังสองจั
้
งหวัด
คือปั ตตานีและนราธิวาสเพื่อขอข้ อมูลจํานวนโรงเรี ยนที่มีกองกําลังรักษาความปลอดภัยรัฐบาลอยูใ่ นโรงเรี ยน
แต่ไม่ได้ รับคําตอบ ในการให้ สมั ภาษณ์กบั Human Rights Watch ,
ผู้วา่ ราชการจังหวัดยะลากล่าวว่าไม่ทราบว่ามีโรงเรี ยนดังกล่าวในจังหวัดกี่แห่ง
ต่อมา NGO องค์กรหนึง่ ไปสํารวจที่บ้าน ทาลอวี อําเภอยะหา จังหวัดยะลา และบอกกับ Human Rights Watch
ว่ามีหน่วยลาดตะเวนอยูใ่ นโรงเรี ยนของหมูบ่ ้ านประมาณสองปี แล้ ว91

91

อีเมล์ จาก องค์กรอิสระ เพื่อสิทธิเด็ก Human Rights Watch, วันที่ 30 เมษายน 2553
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ตามที่ระบุในบทที่ 2 รัฐบาลไทยมีหน้ าที่ตามรัฐธรรมนูญไทย
กฎหมายไทยและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
โดยต้ องให้ เด็กทุกคนมีอิสระและได้ รับการศึกษาระดับประถมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย
และต้ องดําเนินการให้ มีการศึกษาระดับมัธยม ซึง่ เด็กสามารถเข้ าถึงได้ โดยถ้ วนหน้ า
ดังนันเมื
้ ่อการมีอยูข่ องกองกําลังรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรี ยน
ทําให้ คณ
ุ ภาพการศึกษาและการเข้ าถึงของเด็กลดลง รัฐบาลจึงกําลังละเมิดสิทธิของนักเรี ยนในการได้ รับการศึกษา
กรณีศกึ ษา: โรงเรี ยนบ้ านคลองช้ าง อําเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
เมื่อ Human Rights Watch เข้ าไปสํารวจ โรงเรี ยนประถมศึกษาหมูบ่ ้ านบ้ านคลองช้ าง ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนของรัฐ
นักเรี ยนทุกคนเป็ นมุสลิม หน่วยลาดตะเวนได้ เข้ าไปตังฐานในบริ
้
เวณโรงเรี ยนประมาณสองปี แล้ วโดย
ใช้ เนื ้อที่ประมาณครึ่งหนึง่ ของสนามกีฬาหลังโรงเรี ยน
คนท้ องถิ่นเล่าให้ Human Rights Watch ฟั งว่าก่อนหน้ านี ้ ฐานที่มนั่ ของหน่วยลาดตะเวนอยูน่ อกหมูบ่ ้ าน
แต่ย้ายเข้ าสูบ่ ริเวณโรงเรี ยน หลังจากกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ สังหารผู้ใหญ่บ้านผู้เคยต่อต้ าน
การที่หน่วยลาดตะเวนมาสร้ างฐานที่มนั่ ในหมูบ่ ้ าน92
ในบริ เวณโรงเรี ยน ทหารติดอาวุธโดยมีปืนพกหรื อปื นยาว พร้ อมกระสุน93 เมื่อ Human Rights Watch ถาม บาซน
บินซากี, เด็กชายอายุ 12 ปี , ว่าพวกทหารพกอาวุธหรื อไม่ เขาตอบทันทีวา่ ทหารพกปื น M-16 พร้ อมกระสุน
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“ฉันไปจับปื นดูได้ แต่ไม่ได้ รับอนุญาตให้ ถืออาวุธ”94 คนท้ องที่ยงั กล่าวว่า "เมื่อเด็กเล่นกับทหารหรื อนัง่ บนตักทหาร
พวกเขาก็ยงั พกอาวุธอยู”่ 95
ผู้ปกครอง นักเรี ยนปั จจุบนั และศิษย์เก่าให้ สมั ภาษณ์กบั Human Rights Watch โดยกล่าวถึงความวิตกกังวล
เกี่ยวกับปฏิสมั พันธ์ระหว่างหน่วยลาดตะเวน และนักเรี ยน
นักเรี ยนแสดงความกลัวที่จะใกล้ ชิดกับกองกําลังรักษาความปลอดภัย
ซึง่ ทําให้ ความเสี่ยงต่อการโจมตีในโรงเรี ยนเพิ่มมากขึ ้น และทําให้ เด็กได้ รับบาดเจ็บ เด็กหญิงอายุ 9 ปี ที่โรงเรี ยนบอก
Human Rights Watch ว่า
“หนูกลัว ...สิง่ ที่ทําให้ หนูกลัวคือหนูจะคิดว่าโรงเรี ยนอาจจะถูกโจมตีเพราะทหารอยูท่ ี่โรงเรี ยน
แต่นกั เรี ยนและครูอาจจะเป็ นคนที่ได้ รับบาดเจ็บ . เด็กนักเรี ยนและครูอาจตกอยูต่ รงกลาง”96
ทังผู
้ ้ ปกครองและนักเรี ยนต่างก็กงั วลที่คณ
ุ ภาพของการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนได้ ลดลงตังแต่
้ หน่วยลาดตะเวน
มาตังฐานที
้
่มนั่ ในโรงเรี ยน พวกเขาบอกว่าครูมีความกังวลด้ านความปลอดภัยมากขึ ้น 97 "ครูไม่มีสมาธิในการสอน"
แม่ของเด็กอายุ 7 ปี เป็ นผู้บอกเรา98 "ลูกสาวของฉันเคยบ่นว่า ครูไม่มีสมาธิในการทํางานของพวกเขา"
ผู้ปกครองอีกคนหนึง่ พูด99
นักเรี ยนและผู้ปกครองยังพูดถึงความกลัวของพวกเขาที่กองกําลังรักษาความปลอดภัย
อาจจะล่วงละเมิดทางเพศต่อนักเรี ยนสาว เด็กหญิงอื่น ๆ และผู้หญิงในหมูบ่ ้ าน บาเซาะ, เด็กหญิงอายุ 12 ปี บอก
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มีนาคม 2553
99

65

Human Rights Watch | September 2010

Human Rights Watch ว่าทหารมักจะถามว่าเธอมีพี่สาวหรื อเปล่า100 ฮารินา เด็กหญิงวัย 10 ปี
ที่ไปโรงเรี ยนทุกวันบอก Human Rights Watch ทําไมเธอจึงไม่พดู คุยกับทหาร :
ฉันกลัวทหารเพราะพวกเขาจะมือไวมาก ๆ พวกเขาชอบอุม้ เด็กและมันก็โอเคสําหรับเด็กชาย แต่สาํ หรับเด็กผูห้ ญิง
เราจะไม่ยอมให้ผช้ ายมาสัมผัสร่ างกายของเรา และฉันไม่พอใจเมื่อทหารถามว่าฉันมีพี่สาวหรื อไม่ และขอเบอร์โทรศัพท์101

ฮารินา ยังกล่าวว่าเพราะความกลัวของเธอ ในปี ที่ผา่ นมาเธอจึงต้ องการย้ ายไปเรี ยนโรงเรี ยนอื่น
แต่ก็ทําเช่นนันไม่
้ ได้ เพราะแม่ของเธออยากให้ ไปโรงเรี ยนใกล้ บ้าน102
แม่คนหนึง่ ที่ย้ายลูกสาวออกจากโรงเรี ยนกล่าวว่า
"มันอันตรายต่อเด็กหญิงมากกว่าเด็กชายเพราะเด็กสมัยนี ้โตเร็วมาก ฉันกลัวว่าเด็กหญิงจะตังครรภ์
้
กบั ทหาร”103
พ่อคนหนึง่ ของนักเรี ยนอายุ 9 ปี ที่โรงเรี ยนกล่าวว่า: "ถ้ าลูกสาวของฉันเด็กกว่านี ้มาก ๆ มันคงไม่เลวร้ ายมากนัก
แต่วา่ ตอนนี ้ฉันเป็ นห่วง ฉันไม่สบายใจเลยที่ ลูกสาวของฉันล้ อมรอบด้ วยผู้ชายโดยเฉพาะคนติดอาวุธ เพราะฉะนัน้
ฉันจึงเข้ มงวดกับลูกสาวของฉัน เขาจะต้ องอยูใ่ ห้ ไกล[จากทหาร]”104
มีชาวบ้ านจํานวนมากบ่นว่าหน่วยลาดตะเวนสูบและดื่มใบกระท่อม (เครื่ องดื่มสมุนไพรยาเสพติด)
และกังวลว่าอาจทําให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่ไม่ดีกบั นักเรี ยนและเด็ก ๆ อาจจะถูกล่อลวงให้ ลองยา105
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คนท้ องที่คนหนึ่งบอกว่า เด็กชัน้ ป.6
ที่โรงเรี ยนได้ พยายามทดลองกระท่อมหลังจากเล่นฟุตบอลตอนเย็นกับหน่วยลาดตะเวน106
ครูที่อาศัยอยูใ่ นหมูบ่ ้ านกล่าวว่าตังแต่
้ กองกําลังหน่วยลาดตะเวนย้ ายเข้ ามาการละเล่นของเด็ก ๆ
ก็เปลี่ยนไปเป็ นเล่นแบบทหารมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เช่น เกี่ยวกับปื น BB (ปื นลมชนิดหนึง่ ) เธอบรรยายว่า
"มันเหมือนจริงจนน่ากลัว" เมื่อเด็กยึดปื น BB ของเด็กคนอื่น ๆที่ พ่ายแพ้ ในเกมมาเป็ น"ของ ตนอย่างถูกต้ อง"
ในลักษณะเดียวกับ ที่พวกกบฏ ยึดปื นจากทหารที่พวกเขาสังหารชีวิต
เธอกล่าวต่อว่าพวกหน่วยลาดตะเวนยังคงติดอาวุธในขณะที่เล่นเกมฟุตบอลกับพวกเด็กผู้ชายตอนเย็น
ดังนันพวกเด็
้
กผู้ชายก็จะเลียนแบบพฤติกรรมของกองร้ อยโดยถือปื น BB ของพวกเขาในขณะที่เล่นฟุตบอล107
ผู้ปกครองจํานวนมากย้ ายเด็กออกจากโรงเรี ยนหลังจากที่หน่วยลาดตะเวนมาตังฐาน
้
มีคนในแผนกทะเบียนเล่าให้ ฟังว่า นักเรี ยนประมาณ 80 คน ลาออกจากโรงเรี ยน
หลังจากที่หน่วยลาดตระเวนมาตังฐาน
้
และขณะนี ้เหลือนักเรี ยนเพียง 90 คน108 ครูใหญ่ที่โรงเรี ยน
อ้ างว่าจํานวนนักเรี ยนที่น้อยไม่ได้ เนื่องมาจากนักเรี ยนลาออก แต่เนื่องจากมีครัวเรื อนในพื ้นที่ไม่มากนัก109

แม่คนหนึง่ ที่ย้ายลูกชายอายุ 7 ปี และลูกสาวอายุ 11 ปี จากโรงเรี ยนเมื่อทหารเข้ ามาตังฐานบอกว่
้
า
ฉันไม่มีปัญหาอะไรกับทหาร เมื่อเขาอยูน่ อกโรงเรี ยนก็โอเค แต่เมื่อเขาย้ ายเข้ าไปในโรงเรี ยน
ฉันกลัวจะมีการโจมตีในโรงเรี ยน จึงเป็ นเหตุผลที่ฉนั เอาเด็กของฉันออก เด็ก ๆ มักจะเล่นกับทหารในที่ตงั ้
ดังนันหากมี
้
การโจมตีในพื ้นที่ เด็ก ๆ จะถูกลูกหลงด้ วย ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างโรงเรี ยนและฐานของทหาร
และนอกเหนือจาก[ความเป็ นไปได้ ] ในการถูกโจมตี, พวกทหารสูบและดื่มกระท่อม
และฉันกลัวว่าลูกจะถูกชวนให้ ดื่ม ลูกชายของฉันหัวดื ้อมาก เขาชอบที่จะอยูเ่ ล่นกับทหาร
Human Rights Watch สัมภาษณ์ คุณลาตีฟ ซ.คนในพื ้นที่ที่อาศัยอยู่ใกล้ โรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านคลองช้ าง อําเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี วันที่ 26
มีนาคม 2553
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ฉันห้ ามเขาหลายครัง้ แต่พวกเด็กผู้ชายชอบรวมกลุม่ และไปเที่ยวเล่นกับทหาร เราห้ ามเขาแล้ ว
แต่เขาก็ไม่เชื่อฟั ง ทหารมีลกู อมและเงินแจกพวกเด็ก ๆ จึงชอบเด็ก ๆ คิดว่าทหารใจดี110

แม่อีกคนซึง่ มีบตุ รอายุ 7 ปี ที่ยงั ไปโรงเรี ยนบอกกับ Human Rights Watch ว่าเธอประสบปั ญหาในการลาออก
และขอโอนย้ ายลูกชาย:
มันไม่ง่าย
โรงเรี ยนลังเลอย่างมากที่จะปล่อยให้ นกั เรี ยนเหล่านี ้ลาออกไปเพราะจะลดจํานวนนักเรี ยนและอาจจะทําให้
ต้ องปิ ดโรงเรี ยน พวกเขาพยายามถ่วงเวลาเขารับ [คําขอโอนของลูกของฉัน]
แต่ไม่ได้ ดําเนินการอะไรมาหลายเดือน เมื่อเราเร่งรัดการขอโอน
ทางผู้บริหารโรงเรี ยนก็จะไม่ยอมลงนามอนุมตั ิเขาพยายามพูดกับเด็กเพื่อไม่ให้ ย้ายออกไป111
เด็กหลายคนที่ย้ายจากโรงเรี ยนนี ้ไปเข้ าเรี ยนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับหลักสูตรสองภาษาในหมูบ่ ้ านอื่น
ต้ องใช้ เวลาเพิ่มขึ ้นประมาณหนึง่ ชัว่ โมงในแต่ละวันเพื่อไปกลับโรงเรี ยนใหม่112
แม่คนหนึง่ พูดกับHuman Rights Watch
ว่าถ้ ากองกําลังรักษาความปลอดภัยย้ ายออกจากบริเวณโรงเรี ยนเธอจะย้ ายลูกกลับมาเรี ยนที่โรงเรี ยนเดิม:"ถ้ าโรงเรี ย
นนี ้มีความปลอดภัย ฉันอยากให้ ลกู ๆ ของฉันอยูท่ ี่นี่เพราะใกล้ กบั ฉันและฉันจะได้ เห็นลูกๆ ตลอดเวลา
ฉันไม่ต้องจ่ายค่ารถวันละ 10 บาท และใช้ เงินจํานวนนี ้ซื ้อหาสิง่ อื่น ๆได้ ”113

110
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คนท้ องถิ่นอีกคนสรุปว่า "ไม่ได้ หมายความว่าเราไม่ต้องการมีทหารในหมูบ่ ้ าน
แต่ควรอยูใ่ นพื ้นที่ที่กําหนดไม่ใช่มาปะปนกับพลเรื อนอย่างเช่นในโรงเรี ยนหรื อในสวน
แม้ วา่ จะมาที่นี่ด้วยเหตุผลที่ดีก็ตาม”114
กรณีศกึ ษา: โรงเรี ยน ปากาลือเสาะ อําเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี
เมื่อ Human Rights Watch ไปเยี่ยมโรงเรี ยนปากาลือเสาะ มีกําแพงคอนกรี ตพร้ อมลวดหนามล้ อมรอบโรงเรี ยน
และมีบงั เกอร์ กระสอบทรายตังขึ
้ ้นเป็ นจุดตรวจที่ประตูหน้ าของโรงเรี ยน หน่วยลาดตะเวน ประมาณ 30 นาย
เป็ นชายล้ วน ตังฐานอยู
้
ใ่ นโรงเรี ยน และตังแค้
้ มป์ข้ างห้ องเรี ยน115
กองกําลังรักษาความปลอดภัยอยูป่ ระจําที่โรงเรี ยนตังแต่
้ พฤศจิกายน ปี 2549 ในเวลานันหน่
้ วยปฏิบตั ิการที่ 24
ปั ตตานีตงมั
ั ้ น่ อยูใ่ นบริ เวณโรงเรี ยน
หน่วยลาดตะเวน ได้ ลาดตะเวนรอบๆโรงเรี ยน พร้ อมอาวุธ116 อย่างไรก็ตามผู้กํากับกองกําลังได้ ยืนยันกับ Human
Rights Watch ว่า: "ผมไม่อนุญาตให้ มีการยิงใด ๆ ในค่ายของเราเพราะจะทําให้ เด็ก ๆ ตกใจกลัว
ตังแต่
้ ผมมาเป็ นผู้กํากับที่นี่ ไม่มีการยิงปื นในค่ายเแม้ แต่นดั เดียวในขณะที่เด็กอยูท่ ี่นี่”117
หลังจากที่กองกําลังรักษาความปลอดภัยย้ ายเข้ ามา นักเรี ยนก็เริ่ มย้ ายออกจากโรงเรี ยน แต่เดิมมีนกั เรี ยนมากกว่า
220 คน แต่ในเดือนมีนาคม ปี 2550 มีนกั เรี ยนเพียงสองคนเท่านัน้ 118
เนื่องจากจํานวนนักเรี ยนลดลงอย่างรวดเร็วแม้ วา่ จะมีคณ
ุ ครูสอนอยูเ่ ป็ นประจํา
ในที่สดุ ผู้วา่ ราชการจังหวัดจึงได้ สงั่ ปิ ดโรงเรี ยนลงสําหรับภาคการศึกษาในปี 2550119 โรงเรี ยนเปิ ดอีกครัง้ ใน วันที่ 23

Human Rights Watch สัมภาษณ์ คุณอาดิล ส.คนในพื ้นที่ที่อาศัยอยู่ใกล้ โรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านคลองช้ าง อําเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี วันที่ 26
มีนาคม 2553
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พฤษภาคม 2551มีนกั เรี ยนประมาณ 60 คนไปโรงเรี ยน120 เมื่อมีการเปิ ดใหม่
คนในพื ้นที่คาดว่าจํานวนนักเรี ยนปั จจุบนั มีประมาณ 60 คน แต่เจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบในโรงเรี ยนบอก Human
Rights Watch ว่าจํานวนนักเรี ยนเพิ่มขึ ้นเป็ น 90 คน121
มีผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์กบั Human Rights Watch ถึงสาเหตุของการอพยพของนักเรี ยนสองประการด้ วยกัน
ผู้ปกครอง ซึง่ Human Rights Watch สามารถสัมภาษณ์ได้ เป็ นกลุม่ เท่านัน้
ไม่ใช่การสัมภาษณ์สว่ นตัวแบบปกติของเรา บอกกับองค์กรสิทธิมนุษยชนว่าพวกเขาเอาเด็กออก (จากโรงเรี ยน)
เพราะว่าเป็ นห่วงเรื่ องความปลอดภัยนับแต่กองกําลังทหารของรัฐเข้ ามา แม่คนหนึง่ ซึง่ มีลกู สี่คนบอกHuman Rights
Watch ว่า
เธอได้ ย้ายสองคนไปโรงเรี ยนรัฐบาลในหมูบ่ ้ านอื่นและอีกสองคนส่งไปยังโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
"เพราะที่โรงเรี ยนนี ้มีทหารและฉันไม่ต้องการให้ ลกู ๆ ของฉัน เรี ยนในที่ที่มีทหาร
ฉันกลัวว่าการมีทหารจะเป็ นการนําปั ญหาเข้ ามาสูโ่ รงเรี ยนและจะส่งผลกระทบกับเด็ก ๆ รวมทังความรุ
้
นแรง”122
คุณยายของเด็ก ในวัยเรี ยน 6 คน กล่าวกับHuman Rights Watch
ว่าเด็กทังหมดถู
้
กย้ ายจากโรงเรี ยนในท้ องถิ่นไปยังโรงเรี ยนอื่น "เพราะหลานของฉันกลัวทหาร"123
อย่างไรก็ตามสมาชิกของกองกําลังรักษาความปลอดภัยรัฐบาล มองต่างมุม
โดยให้ ความเห็นว่ากลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบท้ องถิ่นพยายามกดดันให้ พอ่ แม่เอาเด็กออกจากโรงเรี ยน
แหล่งข่าวทางทหารท้ องถิ่นบอกกับ Human Rights Watch ว่า ผู้ปกครองเล่าว่า กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ
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บอกไม่ให้ สง่ เด็กไปโรงเรี ยนนี ้เพื่อประท้ วงการที่ทหารเข้ ามาตังฐานในบริ
้
เวณโรงเรี ยนและพ่อแม่กลัวเป็ นอันตรายต่อ
ครอบครัวหากฝ่ าฝื นต่อต้ านกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ124
ผู้กํากับหน่วยลาดตะเวนที่ตงฐานอยู
ั้
ใ่ นโรงเรี ยนซึง่ อยูม่ าสองปี แล้ วกล่าวว่า
พวกกลุม่ ก่อความไม่สงบติดอาวุธรวมทังบุ
้ คคลที่มีประวัติจากการฆ่าคน
ได้ เข้ าไปเยื่ยมครอบครัวที่มีลกู เรี ยนอย่ในโรงเรี ยนในเวลากลางคืน
และอธิบายถึงความกดดันด้ วยความเห็นที่แตกต่างว่า
กลุม่ ก่อความไม่สงบ ไม่ต้องการให้ มีการศึกษาของภาครัฐสําหรับชาวบ้ าน
การศึกษาที่สามารถรับได้ คือการศึกษาอิสลาม
เท่านัน...ผู
้ ้ ปกครองถูกกดดันจากพวกกลุม่ ก่อความไม่สงบ
ซึง่ กล่าวโทษผู้ปกครองว่าได้ เอาเด็กออกจากเส้ นทางของศาสนาอิสลามเพราะเด็กไปโรงเรี ยนรัฐบ
าล พวกกลุม่ ก่อความไม่สงบต้ องการให้ โรงเรี ยนอิสลามเป็ นแหล่งการศึกษาเดียวเท่านัน้ .125
อย่างไรก็ตามมีความขัดแย้ งกันในสิง่ ที่พวกกลุม่ ก่อความไม่สงบทํากับสิง่ ที่ผ้ กู ํากับหน่วยลาดตระเวนอ้ าง อันที่จริ ง
ผูป้ กครองหลายคนให้ สมั ภาษณ์ กับHuman Rights Watch ว่าเอาเด็กออกจากโรงเรี ยนรัฐบาลท้ องถิ่น
และย้ ายเด็กไปเรี ยนที่โรงเรี ยนรัฐบาลอื่นในหมู่บ้านใกล้ เคียง
และไม่เคยย้ายไปเรี ยนโรงเรี ยนปอเนาะหรื อโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
แหล่งข่าวจากกองทัพในพื ้นที่ ซึง่ มีหน้ าที่ติดตามสถานการณ์ ได้ กล่าวกับHuman Rights Watch ว่า
โรงเรี ยนที่ผ้ ปู กครองย้ ายบุตรหลานไปเรี ยนมาก ๆ จะได้ รับผลกระทบอย่างหนัก เพราะโรงเรี ยนนัน้ ๆ
มีอาคารเรี ยนเพียงหนึง่ หลัง และไม่มีห้องเรี ยนเพียงพอที่จะรองรับการเพิ่มขึ ้นของนักเรี ยนอย่างกระทันหัน
ซึ่ งมีมากถึงเกือบร้ อยละ 50 นักเรี ยนแต่ละชันต้
้ องผลัดกันใช้ ห้องเรี ยน และห้ องสมุดต้ องถูกดัดแปลงเป็ นห้ องเรี ยน
ต้ องจัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อให้ แน่ใจว่านักเรี ยนทุกคนจะมีอาหารกลางวันกิน 126
พ่อคนหนึง่ ที่ลกู สาวเข้ าเรี ยนชัน้ ป.1 ที่โรงเรี ยนในท้ องถิ่นบอกกับ Human Rights Watch
ว่าเขาไม่ได้ สง่ เธอไปโรงเรี ยนรัฐบาลในหมูบ่ ้ านใกล้ เคียงเช่นเดียวกับผู้ปกครองคนอื่น ๆ
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เพราะ"มันไกลประมาณหนึง่ กิโลเมตรครึ่งจากที่บ้านและลูกสาวของผมคิดว่ามันไกลเกินไป”127 เขาเล่าต่อว่า แต่
"จะดีที่สดุ หากทหารย้ ายออก แต่ชาวบ้ าน [ไม่สามารถ] พูดอย่างนันได้
้ อีกต่อไป”128
ผู้ปกครองอีกคนหนึง่ มีบตุ ร 4 คนเรี ยนอย่ที่โรงเรี ยนรัฐบาลในหมู่บ้านใกล้ เคียงบอกกับ Human Rights Watch
อย่างกระตือรื อร้ นว่า: "ถ้ าทหารย้ ายออก ผมจะนําลูกกลับไปเรี ยนที่โรงเรี ยนนี ้เพราะอยูใ่ กล้ กบั บ้ านของผม
ผมไม่ต้องการให้ เด็กได้ เรี ยนไปพร้ อม ๆ กับการที่มีทหารในโรงเรี ยน... แน่นอนว่า ถ้ าทหารย้ ายออก เด็ก ๆ
ของผมจะเรี ยนในหมูบ่ ้ านนี”้ 129
ชาวบ้ านยังร้ องเรี ยนเกี่ยวกับการดูถกู และความประพฤติที่ไม่สมควรของทหารที่โรงเรี ยน บางคนบอกว่าทหารเมาบ้ าง
เลี ้ยงสุนขั บ้ าง (ซึง่ เป็ นสิง่ ไม่สะอาดของคนมุสลิม) และนําหญิงไปยังบริเวณโรงเรี ยนบ้ าง130
แม้ จะยอมรับว่ามีการประพฤติตวั ไม่เหมาะสมแต่ ผู้กํากับหน่วยลาดตระเวนกล่าวว่า
พวกนั้นไม่ใช่คนจากหน่วยของเขา แต่เป็ นเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยเฉพาะกิจที่ 24 ปั ตตานีที่เป็ นปั ญหา
(ซึง่ ตังฐานอยู
้
ท่ ี่โรงเรี ยนระหว่างการปิ ดเทอมครัง้ ที่แล้ ว) "แต่ชาวบ้ านไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างได้ " เขากล่าว
เขาบอก Human Rights Watch ว่าเขาร้ องเรี ยนไปยังผ้บงั คับการกองพันของหน่วยที่ 24 แล้ ว
แม้ จะมีปัญหาการลดลงของจํานวนนักเรี ยนอย่างมากที่โรงเรี ยนนี ้ ผู้กํากับยังคงกังวลถึงบทบาทของหน่วยของเขา
ว่าสามารถสร้ างความสําเร็จได้บ้าง เขากล่าวว่าคนของเขาได้ สร้างบ่อปลาใหม่ ฟาร์ มเห็ด และ มีคอมพิวเตอร์ ใหม่ 10
เครื่ อง,มีการอบรม ลูกเสือหญิง และลูกเสือชาย (หน่วยลาดตระเวนหญิงฝึ กอบรมเด็กหญิง) เล่นฟุตบอลกับเด็ก ๆ
และจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้ นกั เรี ยน ได้พบเห็นพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย131
เขาอธิบายถึงความพยายามที่จะทําให้ โรงเรี ยนเป็ นพื ้นที่เปิ ดให้ มากที่สดุ รวมทังการเอาสิ
้
ง่ กีดขวางซึง่ เขียนว่า
“เขตทหาร ห้ ามเข้ า” ออกและอนุญาตให้ ให้ ชาวบ้ านที่เขาไว้ ใจ เข้ ามาในค่ายทหารได้ .132
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วิธีการครอบครองพืน้ ที่
ทังกองทั
้
พไทยและหน่วยลาดตระเวน ได้ เข้ าครอบครองโรงเรี ยนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กองกําลังรักษาความปลอดภัยเข้าครอบครองโรงเรี ยนรัฐบาลเกือบทังหมด
้
อย่างไรก็ตาม Human Rights Watch
ได้ไปเยี่ยมปอเนาะแห่งหนึง่ ซึง่ ทหารได้ จดั ตังค่
้ าย
แต่ก็ไม่สามารถสังเกตุการณ์วา่ ยังมีชนเรี
ั ้ ยนเปิ ดสอนอยูต่ ามปกติหรื อไม่ 133
กองกําลังรักษาความปลอดภัยสร้ างที่มนั่ ในอาคารเรี ยนหรื อในบริ เวณโรงเรี ยน
ในขณะที่โรงเรี ยนก็พยายามดําเนินการเรี ยนการสอนในส่วนที่เหลือของอาคารหรื อบริ เวณอื่น134
การครอบครองโรงเรี ยนเหล่านี ้แตกต่างจากเหตุการณ์ที่กองกําลังรักษาความปลอดภัยได้ มีฐานปฏิบตั ิการภายในโรงเ
รี ยน เพื่อรับมือกับภัยคุกคามโดยตรงต่อโรงเรี ยนแห่งใดแห่งหนึง่ ตัวอย่างเช่นเมื่อ Human Rights Watch
ไปที่โรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านบาโงในอําเภอมายอ ปั ตตานีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553
ห้ าวันหลังจากโรงเรี ยนถูกโจมตีและถูกเผาบางส่วนโดยผูต้ อ้ งสงสัยกลุม่ ก่อความไม่สงบ หน่วยลาดตะเวนกลุม่ เล็ก ๆ
ได้ ประจําอยูใ่ นห้ องเรี ยนของโรงเรี ยนทังคื
้ น เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ โรงเรี ยนในช่วงการโจมตีครัง้ นัน้
ทํานองเดียวกันเมื่อ Human Rights Watch ไปที่โรงเรี ยนบ้ านทุง่ คาในเขตอําเภอเมืองยะลา
เพียงเจ็ดวันหลังจากการโจมตีโรงเรี ยน มีหน่วยกองกําลังที่ 11 จากยะลา, ทหารราบจากจังหวัด สงขลา
เข้ ามาตังฐานชั
้
ว่ คราวที่โรงเรี ยน 135 ตัวอย่างของกองกําลังรักษาความปลอดภัย
ที่เข้ าไปตังฐานในเขตโรงเรี
้
ยนในเวลาจํากัดเพื่อเตรี ยมรับภัยคุกคามโดยเฉพาะเจาะจง
สร้ างปั ญหาน้ อยกว่าการที่โรงเรี ยนถูกทหารใช้ เป็ นฐานที่มน่ั โดยไม่มีกําหนด ด้ วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการคุกคาม
อย่างไรก็ดี แม้ การครอบครองพื ้นที่ของทหารจะกระทําเพื่อเตรี ยมรับสถานการณ์เฉพาะ
แต่ก็ทําให้ การศึกษาของเด็กหยุดชะงัก
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หลังจาก สิงหาคม 2553 ทหารพรานก็จากไปจากสถาบัน และเคลื่อนย้ ายฐานห่างจากโรงเรี ยน ประมาณ 500 เมตร
ในโรงเรี ยนบ้ านคลองมานิง อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี มีทหารจากกองทัพ "หน่วยสันติภาพและการพัฒนา" ได้ เข้ าครอบครองหนึ่งในสีข่ องอาคารเรี ยนสองชั ้น
ในโรงเรี ยนบ้ านสามาลา อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี เดิมทีทหารใช้ พื ้นที่กว่าครึ่งของอาคารเรี ยนชั ้นล่างของอาคารหลักสองชั ้น
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แต่หลังจากที่โรงเรี ยนขอให้ ใช้ พื ้นที่ให้ น้อยลงตอนนี ้พวกเขาก็ใช้ ประมาณหนึ่งในสามของชั ้นล่าง Human Rights Watch เยี่ยมชม โรงเรี ยนบ้ านคลองมานิง
และโรงเรี ยนบ้ านสามาลา เดือน สิงหาคม 2553
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และควรจะดําเนินการในลักษณะที่ช่วยลดความเสี่ยงทางกายภาพให้ กบั นักเรี ยนและครู
และขัดขวางการเรี ยนการสอนน้ อยที่สดุ
อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ ที่Human Rights Watch ได้ไปตรวจสอบสถานที่
ที่กองกําลังรักษาความปลอดภัยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐานที่ตงทางทหาร
ั้
มากกว่าเพื่อเตรี ยมรับการคุกคามโดยเฉพาะนัน้
พบว่ามีการใช้ และครอบครองพื ้นที่โรงเรี ยนมากกว่า 1 ปี ที่โรงเรี ยนประถมศึกษาโกกตาโหนด อําเภอหนองจิก
ปั ตตานี ซึง่ กองทัพเข้ าไปตังค่
้ ายในปี
2550 ปรากฏว่าในปี 2551 หน่วยลาดตะเวนได้ เข้ ามาแทนที่ทหาร จนถึงเดือนมีนาคม 2553 หน่วยทหารประมาณ
30 นายก็ยงั คงอยูใ่ นค่ายร่วมกับโรงเรี ยนในสนามเด็กเล่นและพื ้นที่นนั ทนาการของโรงเรี ยน.136
บริเวณโรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านลาอา ในอําเภอไทรบุรี ปั ตตานี
เป็ นอีกแห่งหนึง่ ที่กองกําลังรักษาความปลอดภัยเข้ าครอบครองพื้นที่บางส่วนตังแต่
้ ปี 2551137
ส่วนที่โรงเรี ยนบาโกยือแปง ใน กะรื อบิ อําเภอกะปอ, ปั ตตานีนนั ้ หน่วยลาดตระเวนเข้ ามาอยูท่ ี่โรงเรี ยนตังแต่
้ ปี
2551 ก่อนที่กองทัพจะเข้ ามา138 ที่โรงเรี ยนประถมศึกษา บ้ านกรื อเซะ อําเภอเมือง
กองกําลังรักษาความปลอดภัยได้ เข้ ามาใช้ พื ้นที่นานประมาณ 3 ปี จนถึงช่วงที่ Human Rights Watch เข้ าไปเยี่ยม
โดยมีทหารประจําอยู่ 50 นาย.139 กองกําลังรักษาความปลอดภัยได้ ตงฐานอยู
ั้
ท่ ี่โรงเรี ยนบ้ านคลองมานิงปั ตตานี
เกือบจะต่อเนื่อง ตังแต่
้ ปี 2548 153 อีกกรณีหนึง่ นันหน่
้ วยลาดตระเวน ไปตังค่
้ ายที่โรงเรี ยนประถมศึกษา
บ้ านปากาชิเนาะ ในอําเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี ตังแต่
้ พฤศจิกายน ปี 2550 140
หลังจากกองกําลังรักษาความปลอดภัยย้ ายเข้ าไปที่โรงเรี ยน พวกเขาก็ทําให้ โรงเรี ยนกลายเป็ นค่ายทหาร
และสร้ างเครื่ องกําบัง ตัวอย่างเช่น ที่โรงเรี ยนบ้ านลาอะ พวกทหารนําถุงทรายมาวางไว้ บนกําแพงคอนกรี ตรอบ ๆ
โรงเรี ยนและหน่วยลาดตะเวนก็ถืออาวุธขณะอยูภ่ ายในบริเวณโรงเรี ยนด้ วย141 ที่โรงเรี ยนปากาลือเซาะ
มีลวดหนามติดอยูบ่ นกําแพงคอนกรี ตรอบๆโรงเรี ยน และยังมีกระสอบทราย

136

Human Rights Watch สัมภาษณ์ครูผ้ ทู ี่อาศัยอยู่ในหมูบ่ ้ าน ชื่อ สถานที่ และวันให้ สมั ภาษณ์ไม่เป็ นที่เปิ ดเผย ปี 2553

137

Human Rights Watch เยี่ยมชมโรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านลาอา อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี วันที่ 26 มีนาคม 2552

138

อีเมล์ จาก องค์กรอิสระ เพื่อสิทธิเด็ก Human Rights Watch, วันที่ 30 เมษายน 2553

139

Human Rights Watch เยี่ยมชมโรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านกรือเส อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี เดือน สิงหาคม 2553

140

Human Rights Watch สัมภาษณ์ชาวบ้ านบ้ านปากาชิเนาะ อําเภอหนองจิกจังหวัดปั ตตานี เดือนสิงหาคม 2553

141

Human Rights Watch เยี่ยมชมโรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านลาอะ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี วันที่ 26 มีนาคม 2552

“Targets of Both Sides”

74

ตังเป็
้ นป้อมจุดตรวจอยูท่ ี่ประตูใหญ่ของโรงเรี ยนด้ วย.142 และที่โรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านปากาชิเนาะ
ในอําเภอหนองจิก, ปั ตตานี, หน่วยลาดตะเวนได้ สร้ างหอสังเกตุการณ์ 2 แห่งในบริเวณโรงเรี ยน (ดูรูปที่ 3)
มีสองกรณีซงึ่ Human Rights Watch ไปสอบสวนเรื่ องการรักษาความปลอดภัยที่รัฐบาลนํามาใช้
เราได้ พบว่ามีการจํากัดบุคคลที่จะเข้ าไปในโรงเรี ยน รวมถึงการไม่อนุญาตให้ ผ้ ปู กครองเข้ ามาในบริเวณโรงเรี ยนด้ วย
143

รูปที่ 3 กองอาสาสมัครทหารพราน ได้ สร้ าหอสังเกตุการณ์ 2 แห่งไว้ ที่ฐานที่พวกเขาสร้ างขึ ้น ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2550
ภายในพื ้นที่ของโรงเรี ยนประถมศึกษา บ้ านปากาชิเนาะ ปั ตตานี © 2010 David Hogsholt/Reportage by Getty Images

สําหรับโรงเรี ยนที่ Human Rights Watch ไปเยี่ยมนัน้ ชุมชนรอบๆ บอกว่า ไม่มีใครมาปรึกษากับชุมชน
เกี่ยวกับการจัดตังค่
้ ายทหารในโรงเรี ยนของพวกเขาเลย ที่โรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านลาอะ ในเขตอําเภอสายบุรี
จังหวัดปั ตตานีนนั ้
142

Human Rights Watch เยี่ยมชมที่โรงเรียนประถมศึกษาปากาลือเซาะ อําเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี วันที่ 27 มีนาคม 2553
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ช่วงแรกชาวบ้ านต่อต้ านการมาตังฐานของหน่
้
วยลาดตะเวนในโรงเรี ยนเพราะพวกเขาได้ ยินมาว่าหน่วยลาดตะเวนมัก
จะประพฤติไม่ดี เมื่อหน่วยลาดตะเวนเข้ ามาตังฐานปฏิ
้
บตั ิการที่โรงเรี ยน
ชาวบ้ านบางคนเป็ นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรี ยน
โดยกลัวว่าพวกกลุม่ ก่อความไม่สงบจะโจมตีโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นเป้าหมายและนักเรี ยนก็จะติดอยูใ่ นพื ้นที่ที่มีการยิงกั
น144 พวกครูก็ไม่พอใจกับการมีทหาร ชาวบ้ าน 110
คนลงนามในคําร้ องคัดค้ านการมีหน่วยลาดตะเวนในบริเวณโรงเรี ยน
ปรากฏว่าในเวลาต่อมาหน่วยลาดตะเวนได้ ทํางานหนักเพื่อพิสจู น์วา่ มีวินยั ดี มีความอ่อนโยน
และได้ รับความไว้ วางใจจากชาวบ้านในท้ องถิ่น
พวกเขาได้ ทํางานในโครงการพัฒนาต่างๆทําให้ มีการสร้ างถาวรวัตถุใหม่ๆ
การให้ บริการและการจ้ างงานในชุมชนรอบโรงเรี ยน หลังจากหน่วยลาดตะเวน เข้ ามาตังค่
้ ายเป็ นเวลาสามเดือน
มีการสร้ างกําแพงคอนกรี ตรอบโรงเรี ยนโดยว่าจ้ างชาวบ้ านให้ เป็ นผู้สร้ าง
ถึงแม้ หน่วยลาดตระเวนจะบอกว่ากําแพงจะป้องกันเด็กไม่ให้ วิ่งไปที่ถนน
แต่กําแพงสูงทึบก็ยงั ช่วยเป็ นที่กําบังให้ กองกําลังด้ วยเช่นกัน.145
เมื่อเวลาผ่านไป ชาวบ้ านที่เคยต่อต้ านการมาของทหารก็ไม่เอ่ยว่าไม่เห็นด้ วยอีก “ทุกคนเริ่ มที่จะปิ ดปาก
เกี่ยวกับการไม่เห็นด้วยและตอนนี ้ก็คือทังหมดเงี
้
ยบสงบและไม่มีใครอยากพูดถึงมันอีกต่อไป.”146
ชาวบ้ านที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนรอบโรงเรี ยนกล่าวว่า
หน่วยลาดตะเวนสามารถเอาชนะผู้คดั ค้ านในท้ องถิ่นเพราะผู้บงั คับบัญชา (ผู้กํากับ)
ได้ เสนอความช่วยเหลือในเรื่ องการพัฒนาและยังได้ ยืนยันว่ากองกําลังของเขาจะไม่ดื่มแอลกอฮอล์และติดต่อกับผู้ห
ญิงในชุมชน147 อย่างไรก็ตาม ความเคารพต่อชุมชน ของหน่วยลาดตะเวนหน่วยนี ้
ไม่ได้ ทําให้ ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในท้ องถิ่นของเด็กที่โรงเรี ยนลดน้ อยลง

144

Human Rights Watch สัมภาษณ์ คุณโรสมัน น. ครูที่อาศัยอยูใ่ นหมูบ่ ้ าน บ้ านลาอะ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี วันที่ 26 มีนาคม 2553

Human Rights Watch สัมภาษณ์ คุณฮานิฟ ป. พ่อของนักเรี ยนระดับ 3 ที่โรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านลาอะ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี วันที่ 26
มีนาคม 2553
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ชาวบ้ านคนหนึง่ ในพื ้นที่บอกกับ Human Rights Watchว่า คนจํานวนมากยังคงกลัว "แต่ก็ไม่มีทางเลือก
เรากําลังกลัวว่าจะมีการโจมตี แต่หวังว่าพระเจ้ าจะดลบันดาลไม่ให้ เกิดขึ ้น”148
แรงจูงใจของการครอบครองพืน้ ที่
ผ้ วา่ ราชการจังหวัดยะลา นายกฤษดา บุญราช กล่าวว่ากองกําลังรักษาความปลอดภัยมีเหตุผลและกลยุทธ์ชดั เจน
ในการตังฐานในโรงเรี
้
ยน:
โรงเรี ยนมักจะมีการป้องกันที่ดีขึ ้นเช่น
มีรัว้ และเป็ นการง่ายขึ ้นที่จะทําการเฝ้าระวังจากด้ านบนของโรงเรี ยน มันจะเสี่ยงมากกว่า
ถ้ าจะตังป
้ ้ อมยาม โดยมีหน่วยลาดตะเวนหรื อทหารในอาณาบริ เวณของหมูบ่ ้ าน ดังนัน้
เขาจึงตังฐานไว้
้
ภายในโรงเรี ยนกลางหมูบ่ ้ าน การตังฐานด้
้
านนอก
จะทําให้ กองกําลังมีช่องโหว่ให้ พวกกลุม่ ก่อความไม่สงบโจมตี เพราะว่าอยูใ่ นที่โล่ง 149
นายกฤษดากล่าวเสริมว่า แม้ วา่ จะมีข้อได้เปรี ยบเหล่านี ้
"แต่ไม่จําเป็ นต้ องมีกองกําลังรักษาความปลอดภัยแบบนี ้มาประจําอยูใ่ นโรงเรี ยน.”150
ผู้กํากับหน่วยลาดตะเวนกล่าวว่ารัฐบาลได้ จดั ตังหน่
้ วยของเขาที่โรงเรี ยนใน ปากาลือเซาะ
เพื่อเป็ นจุดบริการเชุมชนและโรงเรี ยน "เป้าหมายของหน่วยอย่างผม ก็เพื่อให้ แน่ใจว่าจะมีความสงบสุขในชุมชน
มันเป็ นการทํางานควบคูก่ นั ในขณะที่หน่วยที่ 24 [ปั ตตานี] เป็ นหน่วยที่สร้ างความกดดัน
หน่วยของเรามาที่นี่เพื่อนําเสนอทางแก้ ไขมาให้ เพื่อเป็ นทางเลือกให้ ผ้ คู น”151 เขากล่าวว่า
“กองทัพมาอยูท่ ี่โรงเรี ยนเพื่อให้ ความมัน่ ใจกับครู ในการสอน และทําให้ ร้ ูสกึ ปลอดภัย
พวกครูกลัวที่จะเดินทางไปยังพื ้นที่นี ้และทํางานที่นี่”152
เขายังพูดอย่างชัดเจนด้ วยว่าพวกเขาไม่ได้ มาอยูท่ ี่นนั่ เพื่อโต้ ตอบการคุกคามจากกลุม่ ก่อความไม่สงบต่ออาคารเรี ยน
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ครูท้องถิ่นกล่าวว่าเขารู้สกึ ว่าโรงเรี ยนบ้ านลาอะได้ ถกู ครอบครองเนื่องจากคนในหมูบ่ ้ านเรี ยกเขตนี ้ว่า "พื ้นที่สีแดง"
ซึง่ เป็ นศัพท์ทหาร มันแสดงว่าเป็ นพื ้นที่ที่มีกลุม่ ก่อความไม่สงบ และผู้สนับสนุนอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก “หมูบ่ ้ าน
ถูกขึ ้นบัญชีวา่ เป็ นสีแดงเข้ ม และทหารมีแผนการในขณะนันเพื
้ ่อเจาะและสร้ างฐานในแต่ละ'พื ้นที่สีแดง'
เป็ นกลยุทธ์การต่อต้ านการก่อความไม่สงบ " ครูกล่าว.154 ไม่มีใครในสามคนที่พดู กับHuman Rights Watch
กล่าวว่าการมาของกองกําลังรักษาความปลอดภัยเป็ นการตอบโต้ โดยตรงต่อกลุม่ ก่อความไม่สงบในพื ้นที่155
ความเสียหายที่เกิดขึน้ ต่ อการศึกษา
ดังที่แสดงในตัวอย่างข้ างต้ น
การที่กองทัพและกองกําลังอาสาสมัครเข้าไปครอบครองในบริเวณโรงเรี ยนจะเป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนของเด็ก
ในโรงเรี ยนซึง่ Human Right Watchได้ เข้ าไปเยี่ยม แทบจะไม่มีการสอบถามความคิดเห็นของชุมชนโดยรอบ
เกี่ยวกับการตังค่
้ ายทหารในบริเวณโรงเรี ยนดังกล่าว
นักเรี ยนและครู อาจกลัวและกังวลกับการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมทั้งความเป็ นไปได้ที่อาจเกิดการล่วงละเมิดทางเพศกับนักเรี ยนซึ่ งทําให้เด็กลาออกจากโรงเรี ยนไป
ทั้งหมดนี้ทาํ ให้เกิดความยากลําบากในการเรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยนที่ยงั คงอยู่
จํานวนนักเรี ยนที่ลาออกเพิ่มสู งขึ้นและการขอย้ายโรงเรี ยนนั้นทําให้เกิดความแออัดในโรงเรี ยนที่รับนักเรี ยนเข้าเรี ยน
และการที่จะให้นกั เรี ยนเดินทางไปเรี ยนยังโรงเรี ยนเอกชน ก็ยงั คงเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งคิดต่อไปและมีค่าใช้จ่ายสู งเกินไป
ยิง่ กว่านั้นพฤติกรรมของผูถ้ ืออาวุธซึ่งอยูภ่ ายในโรงเรี ยนเช่น การเล่นการพนัน
การดื่มแอลกอฮอล์และใช้ยาเสพย์ติดล้วนเป็ นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพ
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5. การเข้ าโจมตีโรงเรี ยนรั ฐบาลของกลุ่มผู้ก่อความไม่ สงบ
ช่วงเดือนมกราคม 2004 โรงเรี ยนรัฐบาลจํานวน 20 แห่งถูกวางเพลิงภายในคืนเดียว
พร้ อมกับการเข้ าโจมตีคา่ ยทหารและสถานีตํารวจ 3 แห่ง
เหตุการณ์ดงั กล่าวถือได้ วา่ เป็ นเครื่ องหมายของการหวนกลับมาของกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบแบ่งแยกดินแดนในบริ เวณ
ชายแดนภาคใต้ ของไทย กลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบจะเลือกโรงเรี ยนเป้าหมายที่มีความเป็ นสัญลักษณ์สงู
ไม่เพียงแต่เป็ นสถานที่ของทางราชการเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการเป็ นสัญลักษณ์ของระบบการศึกษาไทย
ซึง่ กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบเห็นว่าเป็ นเครื่ องมือทําลายความเป็ นเอกลักษณ์ของชนชาติมาเลย์มสุ ลิม
นับแต่ปีที่กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบได้ ก่อเหตุวางเพลิงเผาโรงเรี ยนรัฐ เกิดเหตุลอบวางเพลิงเผาโรงเรี ยนอย่างน้ อย 327
ครัง้ ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2547 จนถึงต้ นเดือนกันยายน 2553.156
แม้ วา่ การโจมตีโรงเรี ยนของรัฐดังกล่าวคือการบ่งบอกการเปิ ดตัวการสร้ างสถานการณ์ซงึ่ ก็ยงั คงดําเนินอยูม่ าจนถึงปั จ
จุบนั แต่จํานวนของโรงเรี ยนที่ถกู ลอบวางเพลิงก็ลดจํานวนลงตังแต่
้ ปี 2550
ซึง่ การลดลงของการโจมตีดงั กล่าวเป็ นผลมาจากมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงกลางคืน
ซึง่ มีการเฝ้าระวังโดยรอบ รวมทังการที
้
่กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบมีรูปแบบการโจมตีไม่ตา่ งไปจากเดิมมากนัก
การโจมตีโรงเรี ยนทางกายภาพส่วนมากจะใช้ วิธีการลอบวางเพลิง แต่กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบก็ยงั ใช้ ระเบิดมือ,
ระเบิดแสวงเครื่ อง (IED) และระเบิดเพลิงด้ วยเช่นกัน
ระเบิดเหล่านี ้มักใช้ เพื่อโจมตีเป้าหมายที่กําหนดไว้ ลว่ งหน้ าซึง่ เป็ นกองกําลังรักษาความปลอดภัยที่มีการตั้งฐานอยูใ่ น
โรงเรี ยน กองกําลังที่อารักขาครูหรื อกองกําลังที่ค้ มุ ครองโรงเรี ยน
บางครัง้ การใช้ ระเบิดได้ ก่อความเสียหายกับโครงสร้ างพื ้นฐานของโรงเรี ยนและเป็ นสาเหตุให้ เกิดความหวาดกลัวโดย
ทัว่ ไป
การที่โรงเรี ยนถูกทําลายทําให้ นกั เรี ยนและคนในพื ้นที่เกิดความหวาดกลัวและเป็ นห่วงในความปลอดภัยของเด็กและ
ุ ภาพ
คนในชุมชน การสูญเสียอาคารเรี ยนยังส่งผลกระทบต่อความสามารถของเด็กในการเข้ าถึงการศึกษาที่มีคณ
เนื่องจากความรุนแรงในบริเวณชายแดนภาคใต้ ของไทยมีการนําอาวุธมาใช้
ดังนันจึ
้ งต้ องนํากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเข้ ามาใช้
ภายใต้ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโรงเรี ยนและสถาบันการศึกษาจะได้ รับความคุ้มครองจากการถูกโจมตี
ในฐานะพลเรื อน
Human Rights Watch สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ คุณบุญสม ทองศรี ไพร ประธานสมาพันธ์ครูของจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 7 กันยายน 2553
และดูได้ ที่ "การชุมนุมรํ าลึกถึงผู้เสียชีวติ 124 คน" หนังสือพิมพ์ Bangkok Post, วันที่ 17 มกราคม 2553, อ้ างถึงการลอบวางเพลิง 325 ครัง้ โจมตี โรงเรี ยน
287 แห่ง ตามมาด้ วยอีก 2 โรงเรี ยนถูกโจมตี
156
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โดยอาจถูกโจมตีได้ ในกรณีที่ถกู ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารและเฉพาะในช่วงเวลานันเท่
้ านัน้ 157
ดังนันโดยปกติ
้
แล้ วโรงเรี ยนจะถูกละเว้ นจากการโจมตี ยกเว้ นในกรณีที่มีกองกําลังรักษาความปลอดภัยอยู158
่
ในกรณีที่สงสัยว่าอาคารเรี ยนจะถูกใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองพลเรี อน159
กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนบ้ านบาโง อําเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี
เมื่อHuman Rights Watch ได้ เข้ าเยี่ยมโรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านบาโง ในอําเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี เมื่อวันที่ 24
มีนาคม 2553 เราพบว่าห้ องสมุดยังมีสภาพครุกรุ่นจากการถูกเผาเมื่อห้ าวันก่อนหน้ านี ้ (ดูรูปที่ 4)
เวลาประมาณสามทุม่ ของวันที่ 19 มีนาคม 2010 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ายของภาคการศึกษา
กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบซึง่ ปกคลุมใบหน้ าพร้ อมกับพกอาวุธปื นประมาณ 15 คนได้ บกุ เข้ ามาในโรงเรี ยน
ซึง่ มีอาสาสมัครคุ้มครองหมู่บ้านจํานวน 5 คนทําการป้องกันโรงเรี ยนอยู่ กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบได้ แบ่งออกเป็ นสองกลุม่
กลุม่ แรกเข้ าโจมตีอาสาสมัครคุ้มครองหมูบ่ ้ านอย่างรวดเร็ว ซึง่ มีอาวุธป้องกันตัวเพียงปื นลูกซอง 1 กระบอก
และทําการจับตัวอาสาสมัครทัง้ 5 คนมัดไว้ ที่บริเวณมุมหนึง่ ของโรงเรี ยน ส่วนกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบกลุม่ ที่สอง
ได้ พงั เข้ าไปในห้ องเรี ยนพร้ อมทังราดนํ
้
้ามันเบนซิน และ จุดไฟเผาทังห้
้ องสมุดและห้ องเรี ยนชันอนุ
้ บาล
โดยใช้ หนังสือเรี ยนและที่นอนของเด็กเป็ นเชื ้อเพลิง หลังจากที่พวกเขาจุดไฟเผาเรี ยบร้ อยแล้ วก็ยิงปื นขึ ้นฟ้า
เปลวเพลิงเริ่มกระจายจากชันอนุ
้ บาลไปที่ห้องเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
และลามไปถึงห้ องสมุดซึง่ อยู่บริ เวณใกล้ เคียง กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบพยายามจะเผาห้ องเรี ยนอื่น แต่ไม่สําเร็จ160
157

ดู กฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็ก ICRC กฎหมายมนุษยธรรมจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ ข้ อ

52 :"พลเรื อนจะไม่ตกเป็ นเป้าหมายของการโจมตีหรื อจากการแก้ แค้ น.... การโจมตีจะต้ องจํากัดเป้าหมายทางทหารอย่างเคร่งครัด...
ในกรณีที่สงสัยว่าสถานที่ซงึ่ โดยปกติเป็ นการใช้ สําหรับพลเรือน ...เช่น โรงเรี ยน ถูกนํามาใช้ เพื่อให้ มีสว่ นร่ วมในการดําเนินการทางทหารให้ มีประสิทธิภาพ
ต้ องไม่สนั นิษฐานว่าจะใช้ " ดูเพิ่มเติมใน อัยการ v. Kordic, IT-95-14/2-A (คําพิพากษา วันที่ 17 ธันวาคม 2547), วรรค
42 :"ไม่มีข้อสงสัยว่าอาชญากรรมที่ได้ ทําลาย อาคารทางการศึกษา เป็ นส่วนหนึ่งของกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ"
158

การโจมตีจากบนอาคารเรี ยน ที่ถกู ใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหารต้ องไม่ทําตามอําเภอใจหรื อไม่มีรูปแบบ
การโจมตีตามอําเภอใจเป็ นหนึ่งในการโจมตีที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ทางทหาร หรื อวิธีการหรื อรูปแบบที่ใช้ ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างนักรบ
และพลเรื อน การโจมตีที่ผิดรูปแบบเป็ นที่คาดว่าจะสูญเสียชีวติ พลเรื อนและทรัพย์สนิ เป็ นจํานวนมากเมื่อเทียบกับสิง่ ที่คาดว่าทหารจะได้ รับจากการโจมตี ดู

กฎหมายคุ้มครองสิทธิเด็ก ICRC กฎหมายมนุษยธรรมจารี ตประเพณี ระหว่างประเทศ กฎข้ อ 11-12 และ 14 อ้ างอิง Protocol I (1977) ข้ อ 51(4)--(5)
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ครูหลายคนในโรงเรี ยนกล่าวว่าการโจมตีเกิดขึ ้นโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้ าใดๆ
โรงเรี ยนได้ ประมาณการความเสียหายซึง่ เกิดกับโครงสร้ างอาคารเรี ยนไว้ วา่ มีมลู ค่าไม่ตํ่ากว่า 600,000 บาท ( US
$ 18,500)161
ครูคนหนึง่ จําได้ วา่ หน่วยงานฉุกเฉินท้ องถิ่นก็ลงั เลที่จะเข้ ามาช่วยเหลือ
เพราะเกรงว่าอาจจะถูกโจมตีจากผู้ก่อความไม่สงบ
“ผมอยูท่ ี่บ้านและได้ ยินเสียงปื นสองนัดและเมื่อออกมาจากบ้ านก็พบว่าอาคารเรี ยนถูกไฟไหม้ ”
ชาวบ้ านที่อยูใ่ นพื ้นที่ บอกว่า
“อย่าเข้ าไปในบริเวณพื ้นที่เกิดเหตุเนื่องจากคาดว่ากลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบยังอยู่ในบริเวณนัน้
และคุณอาจจะถูกทําร้ าย” “ผมได้ เรี ยกรถดับเพลิง ทหารและตํารวจ แต่ไม่มีใครมา
เพราะกลัวว่าจะเกิดการโจมตีรอบสองหรื อมีการดักซุม่ บริเวณข้ างทาง”
เขากล่าวว่าการโจมตีของกลุม่ ผูก้ ่อความไม่สงบมีการวางแผนที่จะเผาอาคารสถานที่เพื่อหลอกล่อ
ให้ กองกําลังรักษาความปลอดภัยเข้ ามาในพื ้นที่
“พวกเขาพูดกันแบบนี ้ทางโทรศัพท์และผมก็พยายามที่จะติดต่อเจ้ าหน้ าที่รัฐทางวิทยุด้วย”
ต้ องใช้ เวลาประมาณหนึง่ ชัว่ โมงเพื่อโน้ มน้ าวให้ มา ถึงตอนนั้น
ห้ องสมุดและห้ องดูแลเด็กของโรงเรี ยนถูกเผาไปแล้ ว และหลังคาก็เริ่มยุบตัวลงมา 162
ในการบรรยายถึงความรู้สกึ ที่ได้ รับจากการถูกโจมตี ครูคนหนึง่ กล่าวว่าพวกเขารู้สกึ ตื่นตระหนกเป็ นอย่างมาก
“แต่ถ้าพวกเราหนีไปเด็กก็จะไม่มีครู ”163
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81

Human Rights Watch | September 2010

รูปที่ 4 กองหนังสือที่ไหม้ เกรี ยมในห้ องสมุดโรงเรี ยนประถมศึกษา บ้ านบาโง ปั ตตานี 5 วันหลังจากที่กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบวางเพลิงที่โรงเรี ยน
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553© 2010 Bede Sheppard/Human Rights Watch

กรณีศกึ ษา โรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านปายอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี
เย็นของวันที่ 1 มกราคม 2553 โรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านปายอซึง่ อยูใ่ นอําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี
ได้ ถกู ลอบวางเพลิงสองครัง้ ครัง้ แรกเกิดในช่วงเวลาประมาณ 2 ทุม่ นายอําเภอ กับชาวบ้ านได้ ช่วยกันดับไฟไว◌้ได้ 164
หลังจากนันเวลาประมาณตี
้
3 ของวันรุ่งขึ ้นก็โดนโจมตีเป็ นครัง้ ที่สอง
โดยเหตุการณ์ครัง้ นี ้ทําให้ หนึง่ ในอาคารสองหลังของโรงเรี ยนถูกเผาจนวอดวาย.165
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เด็กชายฮาเซ เด็กนักเรี ยนวัย 7 ปี เป็ นผู้เห็นเปลวไฟคนแรกได้ บอกว่า
“ผมกําลังทานอาหารเย็น และอยูๆ่ ก็เห็นควันไฟ แม่ของผมรี บไปที่โรงเรี ยน เพื่อบอกให้ ภารโรงรู้
ส่วนผมก็รีบไปสํารวจบ้ านบริ เวณใกล้ เคียงเพราะกลัวว่าไฟจะลุกลาม ผมเห็นเปลวงเพลิงสีแดงฉาน
และโรงเรี ยนก็กลายเป็ นสีแดง”166
อาคารสองชันซึ
้ ง่ เป็ นห้ องเรี ยนสําหรับเด็กนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลและชันประถม
้
1 ถึง ประถม 6 167 ถูกเผาราบคาบ
นอกจากนันอาคารดั
้
งกล่าวยังเป็ นที่ตงของห้
ั้
องพักครูซงึ่ มีทงคอมพิ
ั้
วเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อการเรี ยนการสอนอื่นๆ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นทําให้ เจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนประกาศยกเลิกการเฉลิมฉลองวันเด็กที่กําลังจะมีขึ ้นในวันเสาร์ และปร
ะกาศงดการเรี ยนการสอนชัว่ คราวจนกว่าจะสามารถหายืมสื่อการสอนจากโรงเรี ยนใกล้ เคียงได้
ฮาเซ บอกว่า “เราต้ องเรี ยนกันข้ างนอกห้ องเรี ยน ผมไม่ชอบแบบนี ้เลยเพราะมันทังร้้ อนและเสียงดัง
ทําให้ ผมไม่มีสมาธิที่จะเรี ยน” 168
ฮารงค์อายุ 10 ปี ไม่มาโรงเรี ยนเป็ นเวลาสามวันหลังจากเกิดเหตุการณ์ลอบวางเพลิง
โดยกลัวว่าจะถูกทําโทษเพราะทําหนังสือหายไปในเปลวเพลิง “ผมกลัวว่าครูจะลงโทษที่ไม่มีหนังสือมาเรี ยน
เพราะผมเก็บหนังสือไว้ ในห้ องเรี ยน โดยที่เพื่อนบางคนของผมเขาเอาหนังสือกลับบ้ าน.”169
ฉิมพลี อายุ 10 ปี ซึง่ เห็นเปลวเพลิงพร้ อมกับเพื่อนบอกว่า
“หนูร้ ูสกึ เศร้ าเพราะที่นนั่ มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ และหนูก็เสียใจมากที่มนั ถูกเผา หนูชอบคอมพิวเตอร์
หนูชอบเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ ”170

166

Human Rights Watch สัมภาษณ์ ด.ช.ฮาแส อ. อายุ 7 ปี นักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านปายอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

Human Rights Watch สัมภาษณ์ ด.ญ.อาฟรี นา ส. อายุ 9 ปี นักเรี ยนโรงเรียนประถมศึกษาบ้ านปายอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี วันที่ 24 มีนาคม
2553
167

168

Human Rights Watch สัมภาษณ์ ด.ช.ฮาแส อ. อายุ 7 ปี นักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านปายอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี

Human Rights Watch สัมภาษณ์ ด.ช.ฮารอง ม. อายุ 10 ปี นักเรี ยนโรงเรียนประถมศึกษาบ้ านปายอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี วันที2่ 4 มีนาคม
2553
169

Human Rights Watch สัมภาษณ์ ด.ข.กิมพลี อ.อายุ 10 ปี นักเรี ยนโรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านปายอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี วันที2่ 4 มีนาคม
2553
170

83

Human Rights Watch | September 2010

“ผมเสียใจที่เสียหนังสือและคอมพิวเตอร์ ไปเพราะผมชอบอ่านหนังสือ” ฮาเซบอกกับ Human Rights Watch
“ตอนนี ้เรามีเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพียง 5 เครื่ องทังๆ
้ ที่เคยมีถงึ 22 เครื่ อง” ทหารได้ จดั หาเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใหม่ 5
เครื่ องให้ เพื่อทดแทนของเก่า “ตอนนี ้เราถูกจํากัดเวลาในการใช้ คอมพิวเตอร์ ซงึ่ จะใช้ ได้ เฉพาะในเวลาเรี ยนเท่านัน้
ไม่สามารถเล่นนอกเวลาเรี ยนได้ ”171
อฟรี นา วัย 9 ปี ได้ บอกกับHuman Rights Watchว่าเธอรู้สกึ เสียใจกับการที่โรงเรี ยนถูกทําลาย 172
Human Rights Watchไม่สามารถระบุชดั เจนว่าการโจมตีทงสองครั
ั้
ง้ นันกระทํ
้
าโดยสมาชิกของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ
ระยะเวลาของการลอบโจมตีเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ทําให้ อาคารใหม่สองหลังซึง่ ใกล้ จะเสร็จสมบูรณ์ ถูกทําลาย
โดยมีความสงสัยว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุดงั กล่าวอาจมาจากการเผาเพื่อผลประโยชน์อื่นๆ
ความจริงแล้ วอาคารใหม่หลังดังกล่าวได้ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างอาคาร เนื่องจากถูกวางเพลิงเมื่อสองปี ก่อน
ชาวบ้ านท้ องที่คนหนึง่ ซึง่ บอกว่าตัวเองเป็ นกึง่ ผูก้ ่อความไม่สงบได้ ให้ สมั ภาษณ์วา่
“อาจมีผลประโยชน์ทางธุรกิจอยูเ่ บื ้องหลังการลอบวางเพลิงดังกล่าว”
เขาคิดว่ามันไม่น่าจะเป็ นการโจมตีของกลุม่ ก่อความไม่สงบ
เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวเป็ นที่อยูอ่ าศัยของพวกนี ้และมีลกู ๆ ซึง่ ไปโรงเรี ยนที่นนั่
ดังนันพวกนี
้
้จึงไม่น่าจะทําอะไรที่จะส่งผลต่อลูกๆ ของเขา”173 นอกจากนันเขายั
้
งให้ มมุ มองที่แตกต่าง
เกี่ยวกับการทําลายทรัพย์สนิ ของกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบว่า “สําหรับกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบ
พวกเราไม่คิดที่จะเผาโรงเรี ยนหรื อสถานีอนามัย เพราะสถานที่ดงั กล่าวมีปัจจัยสนับสนุนมากมาย
และถ้ าเราสามารถควบคุมสถานที่ได้ เมื่อไหร่ เราก็ต้องการสิง่ อํานวยความสะดวกเหล่านี ้ซึง่ พร้ อมใช้ งาน
ดังนันเราจะไม่
้
โจมตีพวกสาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐาน”174
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ชาวบ้ านคนเดียวกันชี ้ให้ เห็นว่าเจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนไม่ได้ เข้ าร่วมดับไฟในช่วงเย็นหลังจากที่เพลิงเริ่มลุกไหม้ และไม่เ
ห็นหน้ าที่โรงเรี ยนจนถึงเวลา 09:00 วันร่งขึ ้น175 เมื่อHuman Rights
Watchได้ พยายามที่จะพูดคุยกับผู้อํานวยการของโรงเรี ยนเกี่ยวกับเหตุการณ์ลอบวางเพลิงดังกล่าวก็ถกู ปฏิเสธการให้
สัมภาษณ์ อย่างไรก็ตามในคืนเดียวกันกับที่โรงเรี ยนแห่งนี ้ถูกเผา
ก็ยงั เกิดเหตุลอบวางเพลิงที่สถานีอนามัยตําบลกะดุนง ซึง่ มีระยะทางห่างจากโรงเรี ยนไป 1 กิโลเมตร
โดยผู้ลอบวางเพลิงสุมกองยางรถยนต์ไว้ ใกล้ กบั สถานีอนามัย
แต่เนื่องจากไม่น่าจะเป็ นไปได้ ที่สถานที่อื่นจะตกเป็ นเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินในเวลาเดียวกัน
จึงทําให้ น่าเชื่อว่ากลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบอยูเ่ บื ้องหลังการวางเพลิงเผาโรงเรี ยนครัง้ นี176
้

บ้ านพักครู
การโจมตีโดยการลอบวางเพลิงมีเป้าหมายที่บ้านพักครู และตัวโรงเรี ยน.177 กระทรวงศึกษาธิการมีการจัดบ้ านพักครู
ในบริเวณหรื อใกล้ กบั โรงเรี ยนมาโดยตลอด ถึงแม้ วา่ ครูสว่ นใหญ่จะไม่ต้องการอาศัยอยูท่ ี่นนั่
แต่ครูที่เป็ นโสดหรื อเพิ่งย้ ายเข้ ามาในพื ้นที่ ก็จําเป็ นที่จะต้ องอยู่ เกศริน
ครูผ้ เู ล่าถึงเหตุการณ์การลอบวางเพลิงที่เกิดขึ ้นในปี 2552 กล่าวว่า
มันเป็ นช่วงเวลาประมาณตี 4 ของเช้ าวันหนึง่ ฉันกําลังหลับอยูแ่ ละสะดุ้งตื่นจากเสียงปื น
เสียงปื นดังสี่หรื อห้ านัด ฉันออกไปข้ างนอกบ้ านและเห็นท้ องฟ้าเป็ นสีแดงฉานจากเปลวเพลิง
ฉันเห็นเปลวเพลิง และได้ ยินเสียงการปะทุจากการเผาอาคาร ฉันรอดูประมาณ 10
นาทีและเห็นว่ามีคนไปรวมตัวกันที่โรงเรี ยน และบางคนก็ออกไป ตอนที่ฉนั ไปถึงที่นนั่
บ้ านพักครูถกู เผาถึงหลังคาและกําลังจะพังทลายลงมา

175

Human Rights Watch สัมภาษณ์ คุณบิซา ม. ชาวบ้ านท้ องถิ่น บ้ านปายออําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี วันที่ 26 มีนาคม 2553

"ประเทศไทย : โรงเรี ยนในปั ตตานีถกู วางเพลิง ชั ้นเรี ยนถูกปิ ด" Thai News Service, วันที่ 6 มกราคม 2553 "ประเทศไทย : ตาย 1
จากการวางเพลิงโรงเรี ยนในภาคใต้ " Thai News Service, วันที่ 6 มกราคม 2553 "บาดเจ็บ 2 จากการระเบิดภาคใต้ ของไทย" ผู้สงั เกตุการณ์ BBC Asia
Pacific, วันที่ 5 มกราคม 2553 "บาดเจ็บ 6 จากการระเบิด" หนังสือพิมพ์ The Nation (ประเทศไทย)วันที่ 4 มกราคม 2553 "ระเบิดเจ็บ 6
โรงเรี ยนถูกลอบวางเพลิง" หนังสือพิมพ์ Bangkok Post, วันที่ 3 มกราคม 2553
176

177

ตัวอย่าง ผู้ถกู สงสัยว่าเป็ นกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบยิงที่พกั อาศัยของครูที่โรงเรี ยนบาจาโบ ในอําเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี วันที่ 20 ธันวาคม 2552
และเรื อนพักอาศัยในโรงเรี ยนบ้ านตรัง อําเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี วันที่ 13 ตุลาคม 2552 "กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบเผาที่พกั ของครู โจมตีทหารในภาคใต้ ของไทย"
ผู้สงั เกตุการณ์ BBC Asia Pacific, วันที่ 21 ธันวาคม 2552; คุณอนุชา เจริ ญโพ "รัฐบาลเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการกับความไม่สงบ" หนังสือพิมพ์ Bangkok
Post, วันที่ 14 ตุลาคม 2552
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เปลวเพลิงลามไปติดอาคารใกล้ เคียงซึง่ เป็ นบ้ านพักครูด้วยเช่นกัน ไม่มีการช่วยเหลือใดๆ จากเจ้ าหน้ าที่
มีเพียงชาวบ้ านในพื ้นที่ที่ช่วยกันดับไฟ พวกเราได้ แจ้ งไปทางโทรศัพท์และวิทยุ แต่ไม่มีใครมา”178
ครูที่อาศัยอยูใ่ นบ้ านพักสูญเสียทรัพย์สนิ ที่เก็บไว้ ที่บ้านทังหมด
้

แรงจูงใจให้ เกิดการโจมตี
กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบมองว่าโรงเรี ยนเป็ นเสมือนสัญลักษณ์ของรัฐไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นสถานที่ที่พวกเขามองว่ามีการบ่มเพาะความเป็ นไทย การโจมตีแต่ละครัง้ ไม่มีรูปแบบตายตัว
โดยบางครัง้ ช่วงเวลาของการโจมตีบางเหตุการณ์ก็ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สําคัญที่เกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนไหวเพื่อแ
บ่งแยกดินแดน หรื ออาจเลือกที่จะสร้ าง สถานการณ์ในช่วงระยะเวลาเริ่ มเปิ ดหรื อปิ ดภาคเรี ยน
ชาวบ้ านพบใบปลิวภาษาไทยใกล้ กบั โรงเรี ยนรัฐบาลในจังหวัดปั ตตานี ซึง่ ถูกเผาเมื่อ เดือนพฤษภาคม
2550โดยกลุม่ ผู้ถกู กล่าวหาว่าก่อความไม่สงบแสดงความโกรธแค้ นสถาบันการศึกษา
คําเตือน
ถึงปั ตตานีมสุ ลิมทุกคน ขณะนี ้ชาวปั ตตานีมสุ ลิมกําลังทําสงครามกับกองกําลังของสยาม
ขอเตือนว่าการปฏิบตั ิการของเราจะม่งโจมตีสญ
ั ลักษณ์การครอบครองพื ้นที่ของกองกําลังสยาม
เช่นทําการเผาโรงเรี ยนโดยถือว่าเป็ นการทําลายอิทธพลนอกรี ตของสยามอย่างสมบูรณ์
ขอเตือนว่าอย่าส่งลูกไปโรงเรี ยน
โรงเรี ยนจะเปลี่ยนความคิดของเด็กและลบล้ างความตระหนักในความเป็ นมุสลิมปั ตตานี
คุณต้ องส่งลูกของคุณไปยังโรงเรี ยนปอเนาะ
ขอเตือนว่าอย่าไปร่วมมือและให้ ความช่วยเหลือใดๆ
กับกองกําลังนอกรี ตของคนสยามในการสร้ างโรงเรี ยนใหม่ เช่นการให้ เงินหรื อแรงงานสนับสนุน
การช่วยเหลือใดๆ ให้ กบั กองกําลังนอกรี ตสยามจะถือว่าเป็ นบาปและจะได้ รับการลงโทษอย่างรุน
แรง
จากนักรบอิสระปั ตตานี179

178

Human Rights Watch สัมภาษณ์ คุณ เกษริน ว. อาชีพครู สถานที่ และวันที่ให้ สมั ภาษณ์ไม่เปิ ดเผย ปี 2553
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พบใบปลิวใกล้ โรงเรี ยนรัฐบาล ในจังหวัดปั ตตานี ที่ถกู เผาในเดือนพฤษภาคม 2550 อยู่ในแฟ้มของ Human Rights Watch

“Targets of Both Sides”
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สมาชิกหนุ่มของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบคนหนึง่ ได้ บอกกับHuman Rights Watchว่า
เขายอมรับผิดที่ได้ ทําการเผาโรงเรี ยนเป็ นจํานวนสามแห่งภายในคืนเดียวกัน โดยกล่าวว่าเขาเผาโรงเรี ยนทีละหลัง
และอ้ างเหตุผลว่า เขา และกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบคนอื่นๆ มีอาวุธปื นAK-47
ทําให้ ไม่มีใครกล้ าขัดขวางการปฏิบตั ิการดังกล่าว เมื่อถามถึงเหตุผลในการตัดสินใจวางเพลิงเผาโรงเรี ยน
เขาบอกว่าโรงเรี ยนรัฐบาลเป็ นสถานที่ให้ การอบรมสัง่ สอนนอกรี ต
ซึง่ เขาถือว่าเป็ นการทําลายสัญลักษณ์ของชนชาติและศาสนาของชาวมาเลย์มสุ ลิม
ซึง่ เป็ นหน้ าที่ของเขาที่จะต้ องเผาทําลายสถานที่นนลง
ั ้ 180
โรงเรี ยนและครูถือได้ วา่ เป็ นเป้าหมายที่สามารถโจมตีได้ ง่าย
และเป็ นสื่อที่ดีในการแสดงให้ เห็นถึงความเคลื่อนไหวของกลุม่ เมื่อโรงเรี ยนบ้ านบางทัน อําเภอหนองจิก
จังหวัดปั ตตานี ได้ เกิดเหตุวางเพลิงเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552
มีการพบข้ อความพ่นด้ วยสีสเปรย์ที่ป้ายโรงเรี ยนซึง่ มีข้อความว่า “ทหารโง่ ทหารบ้ า ออกไป” ”181
และหลังจากนันเมื
้ ่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ก่อนการเปิ ดภาคเรี ยน 3 วัน โรงเรี ยนบ้ านตันหยงเปา
ในอําเภอหนองจิกก็ได้ ถกู กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบวางเพลิงเผาอาคารเรี ยน
ข้ อความที่ปรากฏบนผนังโรงเรี ยนเรี ยกร้ องให้ ทหารออกจากพื ้นที่ 182
กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ ไม่ละเว้ นการทําร้ ายโรงเรี ยนของรัฐที่มีครูและนักเรี ยนมาเลย์มสุ ลิมเป็ นจํานวนมาก
ดังตัวอย่างเช่นที่โรงเรี ยนประถมศึกษาบ้ านบาโงซึง่ อยูใ่ นเขตอําเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ซึง่ มีนกั เรี ยนในช่วงอายุ 5้
5
12 ปี รวม 71 คน โดยทังหมดเป็
้
นชาวมาเลย์มสุ ลิม และมีเพียงเจ้ าหน้ าที่ครูเพียง 1 คนจากทังหมด
คนที่ไม่ใช่ชาวมาเลย์มสุ ลิม โรงเรี ยนดังกล่าวได้ ถกู ลอบวางเพลิงถึงสองครัง้ ในรอบห้ าปี .183
ครูมาเลย์มสุ ลิมคนหนึง่ ในโรงเรี ยนได้ บอกกับHuman Rights Watchว่า
“ผมไม่เข้ าใจว่าทําไมโรงเรี ยนถึงเป็ นเป้าหมายในการโจมตี”184 การลอบวางเพลิงโรงเรี ยนบ้ านท่ากําชํา
180

Human Rights Watch สัมภาษณ์ สถานที่ไม่เป็ นที่เปิ ดเผย ปี 2551

181

คุณอับดุลเลาะ เบนจากาด "โรงเรี ยนในภาคใต้ ถกู วางเพลิง เด็กที่ถกู ยิงยังอาการไม่ส้ ดู ี" หนังสือพิมพ์ Bangkok Post, วันที่ 15 มีนาคม 2552

182

“ลอบวางเพลิงโรงเรี ยนในปั ตตานีก่อนเปิ ดเทอมใหม่" Thai News Service, วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552

183

Human Rights Watch สัมภาษณ์ ครู 2 คน ที่โรงเรี ยนบ้ านบาโง อําเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี วันที่ 24 มีนาคม 2553

184

Human Rights Watch สัมภาษณ์ครูที่โรงเรี ยนบ้ านบาโง อําเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี วันที่ 24 มีนาคม 2553
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อําเภอหนองจิก จังหวัดปั ตตานี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2552
ทําให้ ห้องหนึง่ ในอาคารซึง่ ใช้ เป็ นสถานที่ในการละหมาดเกิดความเสียหาย.185
ทว่ากลุม่ ก่อความไม่สงบทังหมดมิ
้
ได้ มง่ เป้าหมายไปที่โรงเรี ยนด้ วยแรงจูงใจที่เกิดจากความเกลียดชังต่อระบบการศึก
ษาของไทยและด้ วยเหตุผลอื่นคือโรงเรี ยนเป็ นเป้าหมายที่สามารถเข้ าโจมตีได้ ง่ายเท่านัน้ อย่างน้ อยการโจมตี 6
ครัง้ ในช่วงเดือนมีนาคม 2551 ถึงเดือนกรกฎาคม 2552
ซึง่ มีการวางเพลิงเผาโรงเรี ยนนับเป็ นการใช้ กลยุทธ์นี ้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเจ้ าหน้ าที่จากการซุม่ โจมตี186
ดังเช่นเวลาประมาณสามทุม่ ครึ่งของวันที่ 21 มีนาคม 2553 ที่โรงเรี ยนบ้ านทุง่ คาอําเภอเมือง จังหวัดยะลา
มีบคุ คลผู้ต้องสงสัยทําการปี นบันไดขึ ้นไปทุบกุญแจและทําลายห้ องเรี ยน
พวกเขาเผาหนังสือและสร้ างความเสียหายในห้ องเรี ยนอย่างมาก หนังสือ,
โต๊ ะและเก้ าอี ้รวมทังโทรทั
้
ศน์และคอมพิวเตอร์ ถกู ทําลาย187
หลังจากวางเพลิงแล้ วก็มีระเบิดใกล้ กบั สะพานห่างจากโรงเรี ยนไปประมาณ 2 กิโลเมตร

185

คุณอับดุลเลาะ เบนจากาด "โรงเรี ยนในภาคใต้ ถกู วางเพลิง เด็กที่ถกู ยิงยังอาการไม่ส้ ดู ี" หนังสือพิมพ์ Bangkok Post, วันที่ 15 มีนาคม 2552

186

ตัวอย่างอื่นๆ ซึง่ รายงานผ่านสือ่ เมื่อเร็วๆ นี ้ กล่าวว่า : เพียงแค่ก่อนเที่ยงคืนของ วันที่ 15 มีนาคม 2551

ผู้ต้องสงสัยกลุม่ ก่อความไม่สงบใช้ โทรศัพท์มอื ถือเพื่อจุดระเบิดที่โรงเรี ยนในเขตอําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานีทําให้ มีผ้เสียชีวติ 1 คน และบาดเจ็บ 5 คน
ขณะพยายามดับไฟที่โรงเรี ยนเมื่อระเบิดได้ ระเบิดขึ ้น "ระเบิดฆ่า 2 คน บาดเจ็บ 18 คน ในภาคใต้ ไทยมุสลิม" ข่าวจาก Reuters, วันที่ 16 มีนาคม 2551 วันที่ 20 มีนาคม
2551, กลุม
่ ก่อความไม่สงบจุดไฟเผาโรงเรียนในอําเภอรื อเสาะ จังหวัดนราธิวาส และยิงอาสาสมัครป้องกันที่พยายามเข้ าไปดับฟ
ทั ้งสองฝ่ ายต่างยิงปื นใส่กนั นานกว่าห้ านาที แต่ไม่มีผ้ ใู ดได้ รับบาดเจ็บ "คุณเฉลิม : ผมไม่กลัวที่จะเดินทางไปภาคใต้ ;
กล่าวว่าสงขลาไม่มีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจากอันตราย" หนังสือพิมพ์ Bangkok Post, วันที่ 21 มีนาคม 2551 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2551
อาคารหนึ่งของโรงเรี ยนบ้ านกระหวะ อําเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี ถูกเผาโดยกลุม่ ก่อความไม่สงบ
ผู้วางเพลิงยิงใส่ตํารวจสารวัตรสืบสวนที่กําลังรตรวจสอบความเสียหาย "ความไม่สงบที่ภาคใต้ ; โรงเรี ยนถูกวางเพลิงชัว่ โมงก่อนเปิ ดเทอมใหม่" หนังสือพิมพ์ Bangkok
Post, วันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ทีมงานของตํารวจและทหารโต้ ตอบการยิง ที่โรงเรี ยนบ้ านละหารยามู อําเภอยะรัง ในจังหวัดปั ตตานี
ที่ถกู กลุม่ ก่อความไม่สงบซุ่มวางระเบิดข้ างถนนและยิงปื นใส่ วันที่ 10 สิงหาคม 2551 "เจ้ าหน้ าที่ตํารวจถูกยิงบาดเจ็บอาการสาหัส" หนังสือพิมพ์ Bangkok Post, วันที่12
สิงหาคม 2551 กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบยิงใส่ที่พกั ของครูตั ้งอยู่ภายในโรงเรี ยนบาทากุโบ อําเภอมายอ จังหวัดปั ตตานี วันที่ 20 ธันวาคม 2552
และดักซุ่มมยิงทหารที่มาตรวจในที่เกิดเหตุ ได้ รับบาดเจ็บ 2 นาย "กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบเผาอาคารที่พกั ของครู โจมตีทหารในภาคใต้ ของไทย" ผู้สงั เกตุการณ์ BBC
Asia Pacific, วันที่ 21 ธันวาคม 2552
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ตํารวจเชื่อว่าระเบิดนันมี
้ เป้าหมายมุง่ ไปที่ทีมที่เข้ ามาให้ ความช่วยเหลือในการดับไฟ อย่างไรก็ดี
ระเบิดดังกล่าวทํางานก่อนเวลาจึงไม่มีใครเสียชีวิต 188
มีหลักฐานชี ้ให้ เห็นด้ วยว่ามีผ้ รู ่วมก่อการอื่นนอกเหนือจากกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบเข้ ามาทําการก่อเหตุวางเพลิงเผาโรงเ
รี ยน โดยบางครัง้ ค่าชดเชยที่โรงเรี ยนและผู้รับเหมาก่อสร้ างในพื ้นที่จะได้ รับ อาจจะเป็ นแรงจูงใจดังกล่าว.189
ความเสียหายที่เกิดขึน้ กับการศึกษา
การโจมตีของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบได้ สง่ ผลอย่างมากต่อความสามารถในการเข้ าถึงการศึกษาของเด็ก
ซึง่ นอกจากจะทําให้ เด็กและครูได้ รับบาดเจ็บแล้ วยังทําให้ สญ
ู เสียเวลาเรี ยนและเสียทรัพยากรจากการถูกวางเพลิงรว
มทังทํ
้ าให้ เด็กไม่มีสถานที่เรี ยนที่เหมาะสม ซึง่ ต้ องรอจนกว่าโรงเรี ยนหลังใหม่จะสร้ างเสร็จ
หลังจากที่โรงเรี ยนถูกเผา เจ้ าหน้ าที่จดั การตังเต็
้ นท์บนสนามเด็กเล่นในโรงเรี ยน ซึง่ มีนกั เรี ยนมาเลย์มสุ ลิมกว่า 200
คนเข้ าเรี ยนร่วมกันที่นนั่ ครูคนหนึง่ บอกกับตัวแทน Human Rights Watch ว่า
“เราต้ องเริ่ มต้ นใหม่จากศูนย์เพราะไม่เพียงแต่อาคารเรี ยนถูกเผา แต่เรายังสูญเสียเอกสารต่างๆ ไปด้ วย
และมันเป็ นการยากสําหรับครู
และนักเรี ยนที่จะทําการเรี ยนการสอนในเต๊ นท์ดงั กล่าวเพราะอากาศร้ อนมากหรื อเมื่อฝนตกนํ ้าก็จะรั่ว
นอกจากนันก็
้ ยงั มีเสียงดังรบกวนการเรี ยน”190 ครูได้ บอกว่า เราต้ องทําการเรี ยนการสอนภายในเต๊ นท์ถงึ 6 เดือน

Human Rights Watch สัมภาษณ์ทหารที่โรงเรี ยน ในจังหวัดยะลา วันที่ 28 มีนาคม 2553 "ประเทศไทย : การลอบวางเพลิงโรงเรียน
และการโจมตีด้วยระเบิดที่ไม่ทํางาน ในจังหวัดยะลา" แหล่งข่าว Thai News Service, วันที่ 23 มีนาคม 2553 "ประเทศไทย เจ้ าหน้ าที่ตํารวจที่ได้ รับบาดเจ็บ
จากการปะทะกันในภาคใต้ อาจได้ รับผลประโยชน์ที่ดีขึ ้น" แหล่งข่าว Thai News Service, วันที่ 22 มีนาคม 2553
188

Human Rights Watch สัมภาษณ์ คุณอังคณา นีละไพจิตร ประธานกลุม่ ทํางานเกี่ยวกับความยุตธิ รรมเพื่อสันติ กรุงเทพ วันที่ 23 มีนาคม 2553 และ
คุณกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา วันที่ 29 มีนาคม 2553 ตัวอย่างเช่น ตามรายงานของสื่อผู้ที่ถกู จับกุมในการลอบวางเพลิงโรงเรี ยนบ้ านต้ นยง
อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ในเดือนสิงหาคม 2553 อ้ างว่าเขาได้ รับการจ้ างเผาโรงเรี ยนโดยประธานสภาท้ องถิ่น บุคคลที่ถกู กล่าวหา

189

กล่าวว่าการดําเนินผู้รลอบวางเพลิงเป็ นทหารจาก"หน่วยสันติภาพและการพัฒนา" ที่มีฐานที่ตั ้งอยู่ในโรงเรี ยนที่ถกู โจมตี ดู "การสืบสวนใหม่
กรณีเผาโรงเรี ยนที่เกี่ยวข้ องกับการเมืองท้ องถิ่น" แหล่งข่าว คมชัดลึก วันที่ 14 กันยายน 2552 และ "ได้ จบั กุมผู้ต้องสงสัยเผาโรงเรียน" กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ วันที่

2 กันยายน 2552
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จนกว่ารัฐบาลจะสร้ างโรงเรี ยนชัว่ คราวเสร็จ และอาจต้ องใช้ เวลามากกว่า 1
ปี ในการก่อสร้ างอาคารเรี ยนถาวรหลังใหม่ 191
จากการลอบวางเพลิงห้ องสมุดของโรงเรี ยนบ้ านบาโง ครูได้ บอกกับ Human Rights Watch ว่า
สิง่ ที่สญ
ู เสียที่มีคา่ มากที่สดุ คือห้ องสมุดโรงเรี ยน ครูคนหนึง่ ได้ บอกว่า
“หนังสือที่มีคณ
ุ ค่าและราคาแพงหลายเล่มซึง่ อยูใ่ นห้ องสมุดถูกเผาหมด”
นอกจากนันเราก็
้
ยงั มีโทรทัศน์และชุดเครื่ องเล่น CD อยูใ่ นห้ องสมุดนันด้
้ วย เราสูญเสียหนังสือเป็ นพันเล่ม
ซึง่ มีมลู ค่ารวมประมาณ 100,000 บาท [US$ 3,100] ”192 ครูอีกคนกล่าวว่า
โรงเรี ยนอนุญาตให้ เด็กซึง่ ไม่สามารถซื ้อตําราเรี ยนสามารถใช้ หนังสือที่ทางห้ องสมุดทําสําเนาไว้ ได้
เธอทําการจดบันทึกไว้ วา่ มีนกั เรี ยนอย่างน้ อย 28 คน ในระดับชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4
ขอยืมหนังสือเพื่อนําไปทําสําเนา.193
ครูได้ อธิบายถึงปั ญหาที่เกิดจากการสูญเสียซึง่ เกิดจากการลอบวางเพลิงในห้ องเรี ยนถึงสองห้ อง
เมื่อเรามีการแบ่งห้ องเรี ยนกันเรี ยน เด็กนักเรี ยนจะได้ ยินเสียงรบกวนจากชันเรี
้ ยนอื่นอื่นด้ วย
นอกจากนี ้ก็ยงั มีปัญหาเรื่ องการขาดแคลนตําราและอุปกรณ์การเรี ยน
เด็กอนุบาลจะลําบากมากเพราะว่าไม่มีสถานที่ให้ เด็กนักเรี ยนชันอนุ
้ บาลนอนในช่วงบ่าย
เนื่องจากที่นอนและอาคารถูกเผา
และในภาคการศึกษาต่อไป พวกเรายังไม่มีกระดานดําเพียงพอ โต๊ ะ เก้ าอี ทังหมดก็
้
ถกู ทําลาย
เมื่อไม่มีกระดานดําแล้ วจะใช้ อะไรสอนเด็ก?194
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6. การปลูกฝั งลัทธิแบ่ งแยกดินแดนและการหาสมาชิกใหม่ ท่ โี รงเรี ยน
ในช่วงเวลาก่อนหน้ าที่ความรุนแรงเรื่ องการแบ่งแยกดินแดนจะหวนกลับมาในปี 2547นัน้
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรี ยนปอเนาะเป็ นสถานที่หลักเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกฝั งแนวคิดและก
ารสรรหาบุคคลเข้ าร่วมกลุม่ ก่อความไม่สงบ195 การฝึ กและรับสมัครไม่วา่ จะเป็ นเด็กหรื อเป็ นครู
ภายในโรงเรี ยนเป็ นการคุกคามที่ร้ายแรงต่อเด็กซึง่ มีสทิ ธิที่จะได้ รับการศึกษาและยังถือได้ วา่ เป็ นการละเมิดข้ อห้ ามเรื่
องการจัดหาแรงงานเด็กเพื่อใช้ ในสงคราม 196
กล่มก่อความไม่สงบใช้ ห้องเรี ยนของปอเนาะและโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางแห่ง
เพื่อแสวงหาสมาชิกใหม่ที่ต้องการเข้ าร่วมกลุม่ อดีตผู้ก่อความไม่สงบในอําเภอยะหา
จังหวัดยะลาคนหนึง่ ได้ อธิบายให้ Human Rights Watch
ฟั งถึงการเริ่มกระบวนการสร้ างความรุนแรงและการปลูกฝั งความคิด
ครูผ้ สู อนศาสนาอิสลาม (อุสตัส)
ที่สอนอยูใ่ นโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาเป็ นผู้ทําการคัดเลือกนักเรี ยนในชันเรี
้ ยน
หลังจากนันก็
้ จะมีการไปเยี่ยมเยือนเด็กถึงบ้ าน
หรื อบางครัง้ อาจใช้ การสอนเพิ่มเติมภายหลังจากการเรี ยนปกติที่โรงเรี ยน มัสยิด หรื อหอพัก
นักเรี ยนถูกแบ่งกลุม่ และแยกเป็ นระดับโดยใช้ ความสามารถและความพร้ อมเป็ นเกณฑ์
เนื ้อหาในการสอนได้ แก่ วิชาประวัติศาสตร์ และเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการสู้รบของมุสลิมเช่น มุสลิมภราดรภาพ
(Al – Ikhwan) อัล-มุสลิมีน ในอียิปต์ (Al - Muslimeen) กองกําลัง ฮามาส (Hamas) ในปาเลสไตน์
กองกําลังร่วมอิสระมุสลิมในซูดาน (Al-Jabhah Al-Islamiyah) พรรคการเมืองอิสลามในประเทศมาเลเซีย
(PAS) และการเคลื่อนไหวของอิสลามในประเทศแอลจีเรี ย
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เข้ าไปดูได้ ใน International Crisis Group "การรับสมัครทหารในภาคใต้ ของประเทศไทย" Asia Report รายงานฉบับที่ 170, วันที่ 22 มิถนุ ายน

2552 และ Joseph Chinyong Liow และ Don Pathan "เจอผี : การก่อความไม่สงบที่ไม่มีรูปแบบในภาคใต้ ของประเทศไทย" Lowy Institute Paper
30, 2010
196

สนธิสญ
ั ญาขั ้นต้ นของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก ในการเข้ าไปมีสว่ นร่วมของเด็กๆ ในความขัดแย้ งด้ วยการใช้ กําลังอาวุธ นํามาใช้ เมือ วันที่ 25 พฤษภาคม

2543 A/RES/54/263, บังคับใช้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545 ข้ อ 4(1) :"กลุม่ ติดอาวุธที่มีรุปแบบที่ต่างจากกองทัพของรัฐ ไม่ว่าภายใต้ สถานการณ์ใดๆ การ
ั ญาขั ้นต้ น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549
เกณฑ์หรื อใช้ ผ้ มู ีอายุตํ่ากว่า 18 ปี ในการสู้รบ" ประเทศไทยเป็ นภาคีในสนธิสญ
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สําหรับนักเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาทางกลุม่ จะใช้ วิธีการเรี ยนการสอนเพิ่มเติมหลังจาก
การเรี ยนตามปกติที่โรงเรี ยน
การเรี ยนการสอนส่วนใหญ่จะใช้ สถานที่ที่หอพักหรื อมัสยิดซึง่ เป็ นช่วงเย็นหรื อคํ่าขึ ้นอยูก่ บั ความส
ะดวกและมีการนัดพบกันอย่างน้ อยสัปดาห์ละครัง้ ในบางครัง้ ครูสอนศาสนา (อุสตัส)
จะเสริมแทรกอุดมการณ์เรื่ องการต่อสู้ให้ กบั นักเรี ยนในชันเรี
้ ยนในระดับชัน้ มุตาวาสชิ ต
(มัธยมศึกษาตอนต้ น) และ ระดับ ซานาวิ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
และในบางโอกาสก็จะทําการคัดเลือกนักเรี ยนเพื่อไปทัศนศึกษานอกพื ้นที่โดยมีครูสอนศาสนา
(อุสตัส)
และผู้บรรยายร่วมเข้ าสอดแทรกอุดมการณ์การต่อสู้ให้ กบั นักเรี ยนในวันสุดท้ ายก่อนกลับบ้ าน
ผู้นําหลักของกลุม่ ก่อความไม่สงบจะทําการเลือกเด็กและเยาวชนซึง่ มีพฤติกรรมดีและไม่พดู มาก
หลังจากนันจะฝึ
้ กให้ เด็กและคนธรรมดากลายเป็ นมือปื น
ผู้หญิงก็ยงั ตกเป็ นเป้าหมายของกลุม่ เพื่อการทําหน้ าที่ประชาสัมพันธ์และให้ ข้อมูลกับคนในหมูบ่ ้ า
น โดยที่กลุม่ เป้าหมายเกือบทังหมดจะเป็
้
นนักเรี ยนซึง่ มีอายุอยูใ่ นช่วง 16-25 ปี
และไม่สนใจว่าเยาวชนเหล่านันจะเป็
้
นผู้ติดยาเสพติดหรื อไม่
สิง่ ที่พวกเขาให้ ความสําคัญมากที่สดุ คือการที่เยาวชนเหล่านันต้
้ องสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ตามที่ได้ รับมอบหมายได้ เป้าหมายหลักจะเป็ นนักเรี ยนซึง่ มีความประพฤติดี ผลการเรี ยนดี
มีความศรัทธาในศาสนาและเป็ นผู้ที่สามารถเก็บข้ อมูลและความลับได้
สําหรับเยาวชนที่ไม่เห็นด้ วยกับแนวคิดหรื อการชักชวน
ทางกลุม่ ก็จะปล่อยเด็กเหล่านันไปโดยไม่
้
ทําการลงโทษใดๆ
แต่หากเด็กเหล่านันเกิ
้ ดพฤติกรรมการต่อต้ านก็อาจจะถูกทางกลุม่ สังหารได้
โดยจะทําการตักเตือนเด็กผู้นนก่
ั ้ อนล่วงหน้ า 2 ครัง้ ก่อนกระทําการดังกล่าว197
สําหรับกลุม่ แนวร่วมปฏิวตั ิแห่งชาติ บีอาร์ เอ็น โคออร์ ดิเนต (Barisan Revolusi Natsional – Koordinas ; BRN-C)
หรื อกลุม่ แนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติมาลายู (National Revolution Front - Coordinate) ผู้สงู อายุในจังหวัดปั ตตานี
บอกกับ Human Rights Watch ว่ากลุม่ ดังกล่าวมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน

197

Human Rights Watch สัมภาษณ์อดีตผู้ก่อความไม่สงบ สถานที่ไม่เป็ นที่เปิ ดเผย เดือน กันยายน 2550
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วิธีการเข้ าถึงเยาวชนหรื อเป้าหมายเพื่อการโน้ มน้ าวจิตใจและสร้ างเสริ มอิทธิพลคือ
พวกเขาเพียงแค่เลือกจากเยาวชนในโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรี ยนศาสนาและมัสยิด
โดยมองหาอิหม่ามเพื่อให้ ช่วยจัดกิจกรรมทางศาสนาสําหรับเยาวชนและผู้สนใจเพื่อให้ ครอบคลุม
ถึงพันธกิจขององค์กร และยังสามารถหาสมาชิกใหม่จากมหาวิทยาลัยได้ อีกด้ วย198
นักการเมืองท้ องถิ่นในระดับอําเภอของจังหวัดสงขลาผู้หนึง่ ซึง่ ได้ รับผลกระทบจากความขัดแย้ งก่อนหน้ านี ้
ได้ อธิบายถึงวิธีการปลูกฝั งลัทธิและกระบวนการสรรหาผู้เข้ าร่วมกลุม่
ว่าบางครัง้ กระบวนการดังกล่าวก็เริ่มต้ นขึ ้นทันทีเมื่อหาตัวคนที่เหมาะสมได้
เป็ นวิธีการล่อเยาวชนเพื่อให้ เข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของกองกําลังติดอาวุธ เขาใช้
นักเรี ยนในโรงเรี ยนสอนศาสนาอิสลามมาเป็ นผ้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ทางศาสนาเพื่อเยาวชนคนอื่น ๆ ...
ส่วนใหญ่พวกเขาจะใช้ โรงเรี ยนและสนามฟุตบอลที่ใกล้ [คน]
ซึง่ โดยส่วนใหญ่แล้ วจะใช้ สถานที่ที่โรงเรี ยน สนามฟุตบอล
ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากคนท้ องถิ่นเป็ นสถานที่หลัก ซึง่ จัดว่าเป็ นกลยุทธ์ที่ดีมาก ...
นอกจากนัน้ คนในกลุม่ ทังหมดจะไปที
้
่ศนู ย์กลางการรวมตัวภายในหมูบ่ ้ าน
ซึง่ เป็ นสถานที่ที่วยั รุ่นใช้ ในการทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อพบปะพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นการตอบโต้ โด
ยใช้ ความรุนแรงหรื อการทําสงครามทางศาสนา (Jihad)
การหาสมาชิกใหม่ของกลุม่ ปกติแล้ วจะไม่ทําที่ร้านนํ ้าชา
แต่จะเป็ นไปตามขันตอนโดยเริ
้
่ มจากการตังคํ
้ าถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและ ส่วนดี ส่วนเสีย
ของการเป็ นวัยรุ่น หลังจากนันก็
้ จะชักชวนพูดคุยในประเด็นทางการเมือง ประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข้ องกับตัวพวกเขา เช่นการไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
และในท้ ายที่สดุ ก็จะพุดถึงความคิดที่จะต่อสู้เพื่อรักษาอิสรภาพของตน 199
หลังจากการคัดเลือกและถูกปลูกฝั งความเชื่อแล้ ว
ขันตอนต่
้
อไปคือการเข้ าร่วมกลุม่ เยาวชนแบ่งแยกดินแดนหรื อที่เรี ยกกันว่า กลุม่ เปอมูดอ (Pemuda)

198

Human Rights Watch สัมภาษณ์ผ้ อู าวุโส BRN-C จังหวัดปั ตตานี เดือนตุลาคม 2550
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Human Rights Watch สัมภาษณ์นกั การเมืองท้ องถิ่น สถานที่ไม่เป็ นที่เปิ ดเผย เดือน กันยายน 2550.
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ข้ อมูลดังกล่าวได้ จากการให้ สมั ภาษณ์ของกลุ่มผูก้ ่อความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
หลังจากนันผู
้ ้ ผา่ นการคัดเลือกจะต้ องพิสจู น์ความกล้ าหาญและความมุง่ มัน่
ด้ วยวิธีการเผยแพร่อดุ มการณ์โดยใบปลิวรวมทังการขู
้
่ฆา่ ขันตอนต่
้
อไปคือการใช้ ความรุนแรงมากขึ ้น
เช่นการเผาตู้โทรศัพท์ หรื อการทําลายป้ายจราจรด้ วยสีสเปรย์หรื อทุบทําลายด้ วยค้ อน หลังจากนัน้
ผู้ถกู คัดเลือกจะมีสว่ นร่วมในการโจมตี เช่นเป็ นหน่วยเฝ้าระวัง
หรื อเป็ นหน่วยขัดขวางเส้ นทางการหลบหนีของเหยื่อ เช่น ตัดต้ นไม้ เผายางรถยนต์ หรื อใช้ ตะปูเรื อใบ
ในบางครัง้ พวกเขาก็ถกู เกณฑ์เข้ าร่วมกลุม่ กันเพื่อโจมตีเป้าหมายด้ วยการลอบวางเพลิงสถานที่ราชการ
ซึง่ รวมถึงโรงเรี ยน ด่านตรวจ และวัดพุทธ200
บ่อยครัง้ ที่
การสรรหาผู้เข้ าร่วมกลุม่ มาจากการฝึ กทังด้
้ านการฝึ กความเข็งแกร่งทางร่างกายและการให้ ความรู้เทคนิคพื ้
นฐานทางการทหาร โดยสถานที่ที่ใช้ ในการฝึ กจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป เช่น สวนยาง สวนผลไม้
สนามโรงเรี ยน หรื ออาจเป็ นในป่ าลึก
หลังจากนันผู
้ ้ ที่ต้องการเข้ าร่วมกลุม่ บางคนก็จะได้ รับเลือกเพื่อทําการฝึ กอบรมเฉพาะอย่างเช่น การฟั นดาบ
การใช้ ปืนและวัตถุระเบิดเป็ นต้ น
และในขณะเดียวกันก็จะได้ รับการฝึ กเพิ่มเติมเรื่ องการซุม่ โจมตีและเทคนิคในการเข้ าโจมตี
ผ้ ได้ รับการคัดเลือกเหล่านี ้
จะเป็ นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั ิการจริงและการสังหารในหลายรูปแบบ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั ความชํานาญ
ความต้ องการ และความความพึงพอใจของกลุม่ ที่สงั กัดอยู่ คนเหล่านี ้ส่วนมากจะมีประสบการณ์การสู้รบ
(ส่วนใหญ่อายุ 20 กว่า)
โดยมีการเคลื่อนไหวคล้ ายกับกลุม่ คอมมานโดภายใต้ การควบคุมของผู้นําระดับท้ องถิ่น.201
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ถึงแม้ วา่ ห้ องเรี ยนหรื อสนามของโรงเรี ยนมักจะเป็ นจุดแรกที่ใช้ เพื่อการติดต่อระหว่างนักเรี ยนและผู้ทําหน้ าที่รับสมัคร
คนเข้ าร่วมกลุม่ ก่อการร้ าย แต่ก็ไม่ได้ เป็ นสถานที่เดียวที่มีการเปิ ดรับ แต่อย่างไรก็ดี มีโรงเรี ยนเพียงน้ อยแห่งที่เกี่ยว
ข้ องกับการรับสมัครในรูปแบบนี ้ ทังนี
้ ้โรงเรี ยนที่กลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบใช้
ก็อาจไม่ได้ ตระหนักถึงความสําคัญของกิจกรรมสรรหาดังกล่าว
แต่ถงึ อย่างไรก็ตามครูหรื อแม้ กระทัง่ ครูใหญ่ก็ต้องยินยอมปฏิบตั ิตาม
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7. รั ฐบาลเข้ าจู่โจม และจับกุม ที่โรงเรี ยนอิสลามหลายแห่ ง
รัฐบาลไทยเผชิญภาระกิจที่ซบั ซ้ อนในการทําให้ โรงเรี ยนไม่ถกู ใช้ เป็ นจุดเริ่มสําหรับเด็กนักเรี ยนที่จะถูกคัดเลือกเพื่อเข้
าร่วมกลุม่ ก่อความไม่สงบ ซึ่ งสถานที่เหล่านี ้สามารถให้การส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมทางทหาร
หรื อเป็ นสถานที่ปลอดภัยสําหรับซ่องสุมอาวุธ หรื อ ที่ซอ่ นตัวสําหรับผู้ก่อความไม่สงบ เพื่อป้องกันการซ่องสุ มกําลัง
ขณะนี ้รัฐบาลต้ องดําเนินการสืบสวนและตรวจค้ นบนอาคารเรี ยน ดังที่อธิบายไว้ ในบทก่อนหน้ านี ้
ทังผู
้ ้ บญ
ั ชาการกลุม่ ก่อความไม่สงบ
และนักรบผ้ ปฎิบตั ิการต้ องรับผิดชอบต่อการกระทํารุนแรงที่ละเมิดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น การเกณฑ์ และ
การใช้ บคุ คลที่อายุตํ่ากว่า 18 ปี อย่างไรก็ตามในบางโอกาส
การจุ่โจมเหล่านี ้เป็ นผลให้ มีการจับกุมนักเรี ยนส่วนใหญ่โดยพละการ,202
หรื อเป็ นการเริ่ มให้ เกิดความรุนแรงซึ่ งเป็ นอันตรายต่อนักเรี ยน และครู.203
การปิ ดล้ อมโรงเรี ยนสอนศาสนาและโรงเรี ยนรัฐบาล
และการจู่โจมของรัฐบาลในพื ้นที่ของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และปอเนาะ
อาจเป็ นจุดที่ออ่ นไหวต่อความรู้สกึ ของคนมุสลิม ผู้นําอาวุโสในกลุม่ ก่อความไม่สงบบอกกับ Human Rights Watch
ว่าในมุมมองของเขา การต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนในรัฐไทยไม่ถือเป็ นการทําสงครามจีฮดั
202

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก CRC ข้ อ 37(b) :"เด็กจะไม่ถกู ริ บดรอนเสรี ภาพของตนอย่างผิดกฎหมายหรื อโดยไม่มีหลักเกณฑ์ การจับกุม การกักขัง
หรื อการจําคุกเด็ก จะต้ องสอดคล้ องกับกฎหมาย และจะถูกใช้ เพียงเป็ นมาตรการสุดท้ าย และเป็ นช่วงเวลาที่สั ้นที่เหมาะสม เข้ าไปดูใน
กติการะหว่างประเทศในประมวลกฎหมายแพ่งและสิทธิทางการเมือง (ICCPR), GA res 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR supp (ฉบับที่ 16) ที่ 52, UN Doc A/6316 (1966),
999 UNTS 171 บังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2519 ข้ อ 9 :"ทุกคนมีสทิ ธิเสรี ภาพและความมัน่ คงของบุคคล ไม่มีใครต้ อง
ถูกจับกุม หรื อกักขัง ไม่มีใครต้ องถูกริดรอนเสรี ภาพของเขา ยกเว้ นด้ วยหลักฐานและตามขั ้นตอนที่มีขึ ้นตามกฎหมาย” ประเทศไทยให้ สตั ยาบัน
กติการะหว่างประเทศในประมวลกฎหมายแพ่งและสิทธิทางการเมือง ICCPR เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2539
203

หลักการพื ้นฐานของสหประชาชาติในการใช้ กําลัง และอาวุธปื น โดยเจ้ าหน้ าที่ ที่บงั คับใช้ กฎหมาย และจรรยาบรรณสําหรับเจ้ าหน้ าที่ ที่บงั คับใช้ กฎหมาย
แต่เจ้ าหน้ าที่ ที่บงั คับใช้ กฎหมายควรปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนโดยไม่ใช้ ความรุนแรง และใช้ บงั คับเฉพาะเมื่อจําเป็ นอย่างเคร่ งครัด
เมื่อการใช้ กําลังไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ควรใช้ ในสัดส่วนเดียวกับความร้ ายแรงของความผิด และวัตถุประสงค์ ตามกฎหมาย
และต้ องลดความเสียหายและบาดเจ็บให้ น้อยที่สดุ ดูหลักการพื ้นฐานในการใช้ กําลัง และอาวุธปื นโดยเจ้ าหน้ าที่ ที่บงั คับใช้ กฎหมาย (หลักพื ้นฐาน)
นํามาใช้ โดยประเทศสมาชิกผู้นํา 8 ประเทศของสหประชาชาติ ในการป้องกันอาชญากรรมและการปฎิบตั ิต่อผู้ต้องขัง Havana,วันที่ 27 สิงหาคม ถึง 7 กันยายน

2533, UN Doc A/CONF.144/28/Rev.1 หลักการที่ 112 (1990), 4 และ 5; United Nations จรรยาบรรณเจ้ าหน้ าที่ ที่บงั คับใช้ กฎหมาย นํามาใช้ วันที่ 17
ธันวาคม 2522, GA res 34/169, ภาคผนวก, 34 U.N. GAOR Supp. (ฉบับที่ 46) ที่ 186, UN Doc A/34/46 (1979), ข้ อ 3
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(jihad)ในศาสนาอิสลามและยังได้ ระบุเงื่อนไขที่จะถือเป็ นการทําสงครามจีฮดั (jihad) ในศาสนาอิสลาม หนึง่ ในนัน้
คือ การถูกปิ ดล้ อมของปอเนาะทังหลาย
้
และการขัดขวางการศึกษาศาสนาอิสลาม โดยการจับกุมนักเรี ยน และครู.204
การจู่มโจมในโรงเรี ยน และการจับกุมนักเรี ยนอาจเป็ นอันตรายต่อเด็ก แม้ วา่ ไม่มีการเข้ าประชิดตัว
เพราะจะทําให้เกิดความด่างพร้ อย หรื อข้ อกังขาในสายตาของคนในชุมชน จากข้ อสงสัยดังกล่าว
หรื อความกังวลเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการให้ ความร่วมมือที่ชดั เจนกับฝ่ ายตรงกันข้ าม
สามารถทําให้ นกั เรี ยนหมดโอกาสกลับไปในชุมชน หรื อโรงเรี ยนได้
ภายใต้ สถานการณ์ปกติ กฎหมายไทยได้กําหนดให้ คนไทยซึง่ อายุตํ่ากว่า 18 ปี
ถูกตํารวจจับกุมได้ หากทําความผิดทางอาญาซึง่ หน้ า หรื อหากมีหมายศาล.205 หลังการจับกุม
ก่อนดําเนินการสืบสวน เจ้ าหน้ าที่ตํารวจต้ องสอบถามว่าเด็กต้ องการมีที่ปรึกษาทางกฎหมายในระหว่างการสืบสวน
หรื อไม่และต้ องจัดให้ ถ้ามีการร้ องขอ 206 การสอบสวนเด็กต้ องมีขึ ้นในสถานที่ที่เหมาะสม
นอกจากนี ้กฎหมายไทยระบุวา่ ตลอดการสอบสวน เมื่อใดก็ตามที่ถกู กล่าวหาว่าเป็ นผ้ กระทําความผิด
จะมีโทษคือจําคุกสูงสุดสามปี หรื อมากกว่านี ้ หรื อเมื่อเด็กร้ องขอพบคนบางคนต้ องมีการจัดให้ ได้ แก่นกั จิตวิทยา
หรื อนักสังคมสงเคราะห์ อัยการ และบุคคลอื่น เช่นพ่อแม่หรื อครู ตามที่เด็กร้ องขอ207
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ สภาวะต่อเนื่องของการประกาศภาวะฉุกเฉินโดยรัฐบาลในเดือนกรกฎาคม 2548
ทหารสามารถค้ นหา และกักขังผู้ต้องสงสัย เพื่อสืบสวนได้ เป็ นเวลา 30 วัน โดยไม่ต้องตังข้
้ อหา
และเด็กไม่ได้ รับการคุ้มครองเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ในจังหวัดยะลา ผู้วา่ ราชการจังหวัดบอกกับ Human Rights Watch
ว่าทหารจะไม่เป็ นกําลังหลักในการดําเนินการจู่โจมในบริเวณโรงเรี ยนอีกต่อไป นอกจากจะเป็ นการติดตามไล่ลา่

204

Human Rights Watch ได้ สมั ภาษณ์ นาย เปาะ ม. จังหวัดนราธิวาส วันที่ 20 กรกฎาคม 2552

205

พระราชบัญญัติจดั ตั ้งศาลและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 (1991), มาตราที่ 49

206

เกณฑ์การปฎิบตั ิคดีอาญา มาตรา 133 ทวิ

207

เกณฑ์การปฎบัติคดีอาญา มาตรา 133 ทวิ และ 134 ตรี

97

Human Rights Watch | September 2010

แต่ทหารต้ องปรึกษากับเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น และให้ เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่นดําเนินการค้ นหา
ผู้วา่ ราชการจังหวัดอธิบายว่านโยบายนี ้"ปลอดภัยขึ ้น"และ"ยอมรับกันมากขึ ้น ”208
กรณีศกึ ษา : ปอเนาะท่ าแซะ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 ทหารพรานยิงปื นใส่รถกระบะที่หมูบ่ ้ าน ในเขตอําเภอเมืองยะลา เป็ นการสังหาร
นายอบูคอรี กาซอห์ นักศึกษามุสลิม อายุ 15 ปี และพี่เขย นายอาฟานดี พะห์มะ ได้ รับบาดเจ็บสาหัส
ทหารพรานอ้ างว่าพวกเขายิงใส่ผ้ กู ่อความไม่สงบจากรถกระบะระหว่างการติดตามไล่ลา่ ผู้ก่อความไม่สงบ209
จากนันทหารพรานก็
้
เข้ าไปในวิทยาเขต ซึง่ ใกล้ กบั ปอเนาะ ครู และ นักเรี ยนพยายามอธิบายว่า เยาวชน 2 คน
ที่ถกู ยิงไม่ใช่ผ้ กู ่อความไม่สงบ และได้ ถกู นําส่งไปยังโรงพยาบาลแล้ ว
แต่ทหารพรานบางนายได้ ยิงใส่เข้ าไปในสหกรณ์โรงเรี ยน และบริ เวณหอพักชาย
กองกําลังรัฐบาลสัง่ ให้ นกั เรี ยนชายออกมาจากอาคารเรี ยน ให้ ถอดเสื ้อของตนออก และให้ นงั่ โดยหมอบหน้ าลงกับพื ้น
ทหารพรานบางนายใช้ วาจาที่รุนแรงกับนักเรี ยน และถ่มนํ ้าลายใส่พวกเขา เตะพวกเขา และตบหัวบางคน210
ครูใหญ่กล่าวว่า ทหารพรานยังบุกเข้ าไปในสหกรณ์โรงเรี ยน และได้ ขโมยเงินไป 10,000 บาท (US $ 310) และ
โทรศัพท์มือถือ 15 เครื่ อง.211 "มันเป็ นการปล้ นทรัพย์สนิ ไม่ใช่การค้ นหา" เขากล่าว 226.หลังจากการจู่โจมนี ้
รัฐบาลออกมาขอโทษสําหรับการกระทําของทหารพราน และจ่ายค่าชดเชยใหกับโรงเรี ยน
กรณีศกึ ษา: โรงเรี ยนแสงธรรมอิสลามวิทยา อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
โรงเรี ยนแสงธรรมอิสลามวิทยาเป็ นโรงเรี ยน ปอเนาะ ที่ยงั มีการเรี ยนภาคคํ่า
ครอบคลุมหลักสูตรการสอนของโรงเรี ยนรัฐบาล ซึง่ ช่วยให้ นกั เรี ยนสามารถเลือกเรี ยนวิชาเหล่านี ้ได้

208

Human Rights Watch สัมภาษณ์ คุณกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จังหวัดยะลา วันที่ 29 มีนาคม 2553

209

"มีอาวุธเท่ากับท้ าทายอันตราย" หนังสือพิมพ์ Bangkok Post, วันที่ 30 มีนาคม 2550

210

Human Rights Watch สัมภาษณ์ คุณฮามา ฟูลา่ ครูใหญ่ และ Human Rights Watch เข้ าเยี่ยมชม สถาบันบ้ านตาเซะ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ 28 มีนาคม 2553
211

Human Rights Watch สัมภาษณ์ คุณฮามา ฟูลา่ ครูใหญ่ สถาบันบ้ านตาเซะ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา วันที่ 28 มีนาคม 2010
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เพื่อที่จะได้ รับประกาศนียบัตรรับรองการจบตามหลักสูตรของรัฐบาลมีนกั เรี ยน 70 คนในโรงเรี ยน อายูตงแต่
ั ้ 10 ถึง
20 ปี ในแต่ละปี จะมีนกั เรี ยนประมาณ 10 คน ได้ รับประกาศนียบัตรชันปี
้ ที่ 6 จากหลักสูตรการเรี ยนภาคคํ่า212
ในตอนเช้ าของ วันที่ 12 ตุลาคม 2552 กองกําลังผสมของนาวิกโยธิน ทหารพราน อาสาสมัครป้องกันท้ องถิ่น
และตํารวจมาที่โรงเรี ยน ครูใหญ่ของโรงเรี ยนอธิบายถึงสิง่ ที่เกิดขึ ้นว่า :
ผมได้ ยินเสี ยงรถบันทุกมาถึงเมื่อประมาณ 06:00 น.ในตอนเช้ า ประตูโรงเรี ยนยังปิ ดอยู่
ดังนันทหารบางนายจึ
้
งเริ่มปี นข้ ามเข้าไป และทําให้ เด็ก ๆ สนใจ.... รถบรรทุก[ทหาร] 13 คัน
เข้ ามาภายใน ... และมีรถบันทุก คนติดอาวุธ ที่มีปืนกล และรถกวาดทุน่ ระเบิด 1 คัน ...
ผมเห็นที่ประตูด้านหน้ าว่ามีเจ้ าหน้ าที่ 4 ท่าน... ดังนันเราจึ
้
งพูดกันว่าเกิดอะไรขึ ้น
และพวกเขาดุเราว่า :"อย่าได้ คิดที่จะต่อสู้พวกคุณไม่มีทางชนะ และถ้ าพวกคุณก่อปั ญหามากนัก
พวกคุณจะ ต้ องถูกปิ ดปาก" ผมบอกว่าผมเป็ นครูใหญ่ และถามหาผู้บงั คับบัญชา
ผมถามเขาว่าเขานํากําลังมาเท่าไร เขาตอบว่า 600 นาย น◌ั◌่นมันเกินความจําเป็ น
รถบรรทุกทหาร 1 คัน ก็น่าจะเพียงพอแล้ ว213
ในการเข้ าจู่โจม เจ้ าหน้ าที่กองกําลังรักษาความมัน่ คง อธิบายว่ากองกําลังผสมตํารวจและทหาร "มีกําลังพลมากกว่า
200 นาย" ”214
เด็กนักเรี ยน อายุ 10 ปี ที่ปอเนาะ และเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 ในโรงเรี ยนรัฐบาลท้ องถิ่น บอก Human
Rights Watch ถึงสิง่ ที่เขาจําได้ วา่
ผมอยูก่ บั นักเรี ยนรุ่นพี่บางคนเมื่อทหารมา... เมื่อทหารบอกให้ ผม
และเด็กรุ่นพี่เข้ าไปในรถบ◌ันทุก เราทําตามคําสัง่ แล้ วพวกเขาก็พาเราไปค่ายในอําเภอบาเจาะ
เมื่อเราไปถึงที่นนั่ ทหาร ให้ อาหารและเครื่ องดื่มกับเรา หลังจากนัน้
Human Rights Watch สัมภาษณ์คณุ มูฮมั มัด กามี ไอซอ ครูใหญ่ โรงเรียนอิสลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 31 มีนาคม
2553
212

Human Rights Watch สัมภาษณ์คณุ มูฮมั มัด กามี ไอซอ ครูใหญ่ โรงเรียนอิสลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 31 มีนาคม
2553
213

214

99

"ทหารไทยโจมตี โรงเรียนมุสลิม" Al Jazeera ภาคภาษาอังกฤษ วันที่ 12 ตุลาคม 2552
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ทหารบอกว่าจะนําตัวพวกเราเข้ าไปข้ างในเพื่อสอบสวน... ผมอยู่กบั เด็กอีก 3 คน
อายุไล่เลี่ยกันจากโรงเรี ยนเรา ท◌ั◌ง้ 4 คนถูกเรี ยกเข้ าไปพร้ อมกัน มีทหารอยูป่ ระมาณ 7 นาย
พวกเขาไม่ติดอาวุธ แต่ผมก็ยงั คงกลัวอยู่ ผมคิดว่าทหารอาจ จะกักขังผมไว้ ที่นนั ้
และไม่ให้ ผมกลับบ้ าน... ทีแรกทหารถามผมว่าผมพักอยูท่ ี่ไหน และมาจากที่ไหน และอายุเท่าไร
ผมตอบว่า 10 ปี
แล้ วพวกเขาถามผมเกี่ยวกับอาชีพที่พอ่ แม่ผมทํา...แล้ วนันก็
้ คือทังหมดที
้
่พวกเขาสนใจ
พวกเขาบอกผมว่าไปดูทีวีได้ แล้ ว แล้ วผมก็ได้ กินอาหารอีกหนึง่ มื ้อ215
นักเรี ยนรุ่นพี่คนหนึง่ ที่ถกู จับกุมในวันนันบอกกั
้
บ Human Rights Watchว่าเมื่อมาถึงที่คา่ ยทหาร
นักเรี ยนถูกแยกออกเป็ นสองกลุม่ ตามอายุ กลุม่ หนึง่ สําหรับผู้ที่อายุตํ่ากว่า 15 และอีกกลุม่ หนึง่ สําหรับผู้มีอายุตงแต่
ั้
15 "สําหรับกลุม่ ของผม [พี่] ไม่ดีเหมือนกลุม่ น้ อง" เขาบอกเรา216 สําหรับน้ องใหม่ เขากล่าวว่า
"มันใช้ เวลานานก่อนที่จะถูกเรี ยกไปสอบสวนและผมก็หิว ดังนันเราจึ
้
งได้ ขออาหารจากทหาร" 217
เขาเล่าต่อว่า :
ทหารเรี ยกนักเรี ยน 4 คน เข้ าไปพร้ อมกันรวมทังผมด้
้ วย นักเรี ยนคนหนึง่ อายุ 16 อีกคนอายุ 17
และอีกคนอายุ 16 หรื อ 17... ในห้ องสอบสวนมีทงทหารนอกเครื
ั้
่ องแบบ ...
และบรรดาผู้ตงคํ
ั ้ าถามเรา เขาสวมเสื ้อยืดทหารสีเขียว กางเกงทหาร และรองเท้ าบู◌ท้
พวกเขาไม่พกอาวุธ พวกเขาเริ่มต้ นว่า "ทําไมคุณไปโรงเรี ยนนัน"้ และ"เขาสอนอย่างไร
"เขาสอนอะไรในโรงเรี ยนของคุณ" "ครูสอนอะไรคุณ และ"คุณรู้จกั คนเลวๆ ไหม”
แล้ วพวกเขาเริ่มยกตัวอย่างชื่อบางคนเช่น "วาฮิด” เพียงชื่อเดียว พวกเขาถามว่าผมรู้เกี่ยวกับ
เอกสารของกลุ่มก่อความไม่สงบไหม ขบวนการปลดปล่อยรัฐปั ตตานีไหม ผมไม่เคยอ่าน
แต่ทหารบอกผมว่า ถ้ าผมเคยอ่าน พวกเขาจะ "ฝั งผม"... นักเรี ยนคนอื่นๆ
ถูกตังคํ
้ าถามว่าพวกเขาจะทําอย่างไรกับชีวิตของ หาก
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ได้ รับการศึกษาด้ านศาสนาเพียงอย่างเดียว
ผมไม่พอใจกับวิธีที่ทหารถามผม พวกเขาไม่หยาบ หรื อก้ าวร้ าว
แต่คําพูดที่พวกเขาถามเป็ นการดูถกู กัน
สิง่ ที่ผมผิดหวังมากที่สดุ คือเมื่อพวกเขาถามผมว่าทําไมผมต้ องไป ปอเนาะ
พวกเขากล่าวว่าผ้เรี ยนจบจากปอเนาะจะไม่มีงานทํา ทหารยังบอกผมว่า
ถ้ าพวกเขาพบว่าผมเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ ก่อความไม่สงบแล้ ว พวกเขาจะพาผมไป [จับกุมผม]
อย่างแน่นอน 218
นักเรี ยนทังหมดที
้
่มาโรงเรี ยนในวันนัน้ ยกเว้ นแต่นกั เรี ยนตาบอด ถูกนําไปอยูภ่ ายใต้ การอารักขา ครูใหญ่กล่าวว่า
นักเรี ยน 40 คน ถูกจับขึ ้นรถ แม้ วา่ สื่อจะรายงานจํานวนตัวเลขที่สงู กว่านัน้ 219
ในขณะที่นกั เรี ยนถูกสอบสวนอย่ที่หน่วยทหาร ทหารบางส่วนก็ตรวจค้ นหาที่โรงเรี ยน ครูใหญ่บอกกับ Human
Rights Watch ว่า “ผมเห็นทหาร ใช้ อปุ กรณ์ที่มีด้ามจับสีดําและมีเสาอากาศที่หมุนได้ ผมถามว่ามันใช้ สําหรับอะไร
พวกเขาบอกว่ามันเป็ นเครื่ องตรวจจับระเบิด”220
มนุษย์กบนํ ้า 4 นาย จากหน่วยนาวิกโยธิน ดําลงไปในบ่อปลาหลังโรงเรี ยน แต่โผล่ขึ ้นมามือเปล่า221 พ.ต.อ. จําลอง
งามเนตร หัวหน้ าตํารวจท้ องที่บอกกับสื่อว่า ตํารวจพบหนังสือเกี่ยวกับระเบิดพลีชีพ
ในห้ องหนึง่ ของหอพักของโรงเรี ยน 222
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กุมภาพันธ์ 2553 นายกรัฐมนตรี อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ประกาศผลการศึกษาเครื่ อง GT200 ที่รัฐบาลให้ การสนับสนุน ซึง่ สรุปได้ จากกรณีตวั อย่างว่า
เป็ นอุปกรณ์ในการค้ นพบสารระเบิดได้ เพียงร้ อยละ 20 จากตัวอย่างทั ้งหมด ดู "ประเทศไทย : หยุดการใช้ เครื่ องตรวจจับวัตถุระเบิดที่น่าอดสู : เครื่ องมือ GT200
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งในภาคใต้ " Human Rights Watch ให้ ขา่ ว วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ดูได้ ที่ http://www.hrw.org/en/news/2010/02/
17/thailand-stop-using-discredited-explosives-detector
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เวลา 17.00 น. นักเรี ยนทังหมดได้
้
กลับมาที่โรงเรี ยน ยกเว้ นคนเดียวที่ถือสัญชาติกมั พูชา เขา อายุราว 20 ปี
ถูกกักขังเพราะไม่มีหนังสือเดินทาง เขาถูกกักขังข้ ามคืน.223
กองกําลังรักษาความปลอดภัยกล่าวในเวลานันว่
้ า
ที่พวกเขาดําเนินการจู่มโจมเพราะว่าเขาเชื่อว่านักเรี ยนบางคมอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับการปล้ นขบวนรถของข้ าราชการร
ะดับสูง เมื่อสุดสัปดาห์ก่อน และนักเรี ยนบางคนอาจมีความสัมพันธ์กบั การกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ.224
ครูใหญ่บอกเราว่า "พวกเขาบอกว่าพวกเขาได้ รับแจ้ งจากสมาชิกที่หว่ งใยในชุมชน เราไม่ได้ มีปัญหากับทหารมาก่อน
เหตุผลหนึง่ อาจจะเป็ นไปได้ วา่ เป็ นเพราะการสับเปลี่ยนกําลังทหาร หน่วยที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีเพิ่งย้ ายออก
และหน่วยใหม่ย้ายเข้ ามา พื ้นที่นี ้เป็ นเขตพื ้นที่อนั ตราย 'สีแดง'และมีการใช้ ความรุนแรงมากมีการระเบิดมาก
มีการระดมยิงมาก แต่ที่โรงเรี ยนนี ้ไม่มีความรุนแรง”225
แหล่งข่าวทางทหารบอกกับ Human Rights Watch ว่า ปอเนาะ ได้ กระตุ้นความสงสัย
เนื่องจากจํานวนครัง้ ในการโจมตีในพื ้นที่รอบๆโรงเรี ยนเมื่อเดือนก่อน
หลังจากที่โรงเรี ยนได้ ถกู พิสจู น์จากการเข้ าจู่โจม แหล่งข่าวบอกองค์กร Human Rights Watch ว่า
ตอนนี ้ทหารสงสัยว่าผู้ก่อความไม่สงบ พยายามทําให้ โรงเรี ยนเป็ นที่น่าสงสัย เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการต่อต้ าน
และตอกยํ ้ารอยร้ าวระหว่างโรงเรี ยนและรัฐบาล226
ในวันที่ 18 ตุลาคม 2552 ทางโรงเรี ยนได้ รับการขอโทษอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลในการเข้ าจู่โจม
ในการอธิบายถึงผลกระทบต่อเนื่องจากการจู่โจม ครูใหญ่ของโรงเรี ยนบอกHuman Rights Watch :
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สื่อท้ องถิ่นรายงานว่าเขาเคยเป็ นครู แต่ครูใหญ่กล่าวว่าข้ อมูลนี ้ไม่ถกู ต้ อง และเขาเคยเป็ นนักเรี ยน ตามหลักเกณฑ์ของโรงเรี ยน
นักเรี ยนได้ สง่ หนังสือเดินทางของเขาไปยังกัมพูชาเพื่อต่ออายุ และนําเอกสารการต่ออายุมาแสดง
224

“ทหารไทยจู่โจมโรงเรี ยนมุสลิม”Al Jazeera ภาคภาษาอังกฤษ วันที่ 12ตุลาคม 2552 คัดลอกข้ อมูลไว้ ในแฟ้ม Human Rights Watch

Human Rights Watch สัมภาษณ์คณุ มูฮมั มัด กามี ไอซอ ครูใหญ่ โรงเรียนอิสลามแสงธรรมวิทยา อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส วันที่ 31 มีนาคม
2553
225

226

Human Rights Watch สัมภาษณ์แหล่งข่าวทางทหาร สถานที่ไม่เป็ นที่เปิ ดเผย วันที่ 24 มีนาคม 2553

“Targets of Both Sides”

102

เด็กๆตกอยูใ่ นอาการตื่นตระหนก พวกเขาไม่ร้องไห้ ... บางคนตื่นตระหนก และกลัวมาก
จนกระทัง่ ล้ มป่ วย เด็กๆ กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้ ถกู ทําร้ าย ทหารเพียงถามคําถามพวกเขาเท่านัน้
แต่ก็น่ากลัวสําหรับพวกเขา โรงเรี ยนเปิ ดเรี ยนอีกครัง้ ในวันถัดไป แต่เด็กก็ไม่มีสมาธิกบั ครูผ้ สู อน
หรื อบทเรี ยน มีนกั เรี ยน 2 คน ได้ ออกจากโรงเรี ยนและกลับไปบ้ าน
หนึง่ ในน◌ั◌น้ ออกจากโรงเรี ยนไป 1 เดือน และอีกหนึง่ คน ยังคงหายสาบสูญ
ทังสองมี
้
อายุประมาณ 17 ปี ต้ องใช้ เวลาประมาณ 3 สัปดาห์สําหรับเด็กที่จะปรับตัว
แต่ไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านันที
้ ่ได้ รับผลกระทบ แต่ผ้ ปู กครองและเจ้ าหน้ าที่ก็กระทบกระเทือนด้ วย...
การสร้ างอาคาร อาจกินเวลาหลายวัน
แต่เพียงคนคนเดียวเท่านันก็
้ สามารถทําบางสิง่ ที่จะทําลายอาคารนันได้
้
ยี่สบิ ปี ของการทําความดีได้ จบสิ ้นลงในวันนัน้ 227
ผลการศึกษาเฉพาะกรณีที่โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มุสลีมีน อําเภอสายบุรีจังหวัดปั ตตานี
ที่โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มุสลีมีน อําเภอสายบุรี จังหวัดปั ตตานี มีนกั เรี ยนชายและหญิงมากว่า 500 คน
อายุตงแต่
ั ้ 12ปี จนถึง 21ปี กองกําลังรักษาความปลอกภัยทําการจู่โจมเพื่อการค้ นโรงเรี ยนค่อนข้ างบ่อย
หนึง่ ในพนักงานอาวุโสของโรงเรี ยนกล่าวว่า ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2544 โรงเรี ยนถูกบุกจู่โจมเพื่อทําการค้ นมาแล้ ว 12
ครัง้ โดยประมาณ ครัง้ หนึง่ ถูกบุกค้ นตอนกลางดึก228ตามเหตุการณ์ที่เจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนเล่า
มีอยูส่ องครัง้ ที่มีเฉพาะเจ้ าหน้ าที่ตํารวจเข้ ามาทําการค้ น
แต่ครัง้ อื่นๆจะเข้ ามาค้ นร่วมกันโดยเจ้ าหน้ าที่ตํารวจและทหาร229 เจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนเล่าต่อว่า
แต่ละครัง้ กองกําลังรักษาความปลอดภัย จะล้ อมโรงเรี ยนก่อนพังประตูเข้ าไป แล้ วค้ นทุกอย่าง
พวกเขาเข้ ามาโดยไม่ขออนุญาตหรื อรอให้ ใครอนุญาต
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การบุกจู่โจมเป็ นการกระทําที่ทําให้ ทกุ คนแตกตื่น
และทําให้ กิจกรรมของโรงเรี ยนในวันนันต้
้ องหยุดชะงักลง
และส่งผลกระทบต่อเด็กเหล่านี ้อย่างไม่มีวนั ลืม
นักเรี ยนและครูยงั ตกอยูใ่ นความหวาดกลัวไปนาน หลังจาการถูกจู่โจม ค้ น
และยังส่งผลกระทบไปถึงผู้ปกครองของนักเรี ยน ผู้ปกครองมีความเป็ นห่วง
กลัวว่าลูกหลานของตนจะตกเป็ นเป้าหมายของเจ้ าหน้ าที่ตํารวจ และทหาร
ครัง้ หนึง่ ที่กองกําลังรักษาความปลอดภัยได้ จบั กุมตัวครูสอนศาสนาในโรงเรี ยนไป
ถึงแม้ วา่ ครูคนนันจะถู
้ กปล่อยตัวออกมาภายหลังแต่โรงเรี ยนนันบอกเขาว่
้
าไม่ต้องกลับมาสอนอีก
ระหว่างการเช้ าจู่โจมอีกครัง้ ชายคนหนึง่ ซึง่ แน่ชดั ว่าไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องใดๆ ในโรงเรี ยนทังสิ
้ ้น
ถูกยิงเสียชีวิตในบริ เวณโรงเรี ยน ชายคนนันได้
้ หลบซ่อนอยูใ่ นหอพักนักเรี ยนหญิง
เขาพยายามปลอมตัวเป็ นเด็กนักเรี ยนหญิงด้ วยการส่วมชุดของเด็กนักเรี ยนหญิง
ผลลัพธ์ของการบุกจู่โจมในครัง้ นันตามที
้
่เจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนเล่า
“เด็กนักเรี ยนทุกคนมีความตื่นตระหนกเป็ นอย่างมาก เด็กนักเรี ยนหญิงได้ รับความเดือดร้ อนมากกว่าเด็กผู้ชาย
เพราะว่าชายคนนันถู
้ กยิงเสียชีวิตอยูห่ น้ าหอพักของเด็กนักเรี ยนหญิง
และเด็กนักเรี ยนชายก็เป็ นกังวลว่าจะมีการค้ นครัง้ หน้ าอีกหรื อไม่” ครูทา่ นหนึง่ ที่โรงเรี ยนนันบอกกั
้
บ Human Rights
Watch ว่า เขาไม่กล้ าที่จะมาสอนหนึง่ อาทิตย์หลังจากการบุกจู่โจมในครัง้ นัน้
ผมกังวลเป็ นอย่างมาก ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าใครจะตกเป็ นเป้าหมาย ดังนัน้ ผมเลยอยูก่ บั บ้ าน
จนกระทัง่ เจ้ าของโรงเรี ยนได้ บอกกับผมว่า ทุกอย่างปลอดภัยแล้ วที่จะกลับไป
ความถี่ในการบุกจู่โจมทําให้ การศึกษาหยุดชะงัก
และสร้ างความรู้สกึ ไม่มนั่ ใจให้ กบั ครูอาจารย์และเด็กนักเรี ยน
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เพราะเราไม่ร้ ูเลยว่าเมื่อไหร่ทหารจะกลับมาอีก ดังนัน้ เราทุกคนจึงอยูก่ นั อย่างขาดเสถียรภาพ
ผมรู้สกึ ไม่ปลอดภัยเลยและนักเรี ยนของผมก็ร้ ูสกึ ไม่ปลอดภัยเช่นกัน230
ตามคําบอกเล่าของเจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยน เด็กนักเรี ยนสี่หรื อห้ าคนที่มีอายุราวๆ 16 หรื อ 17 ปี
ออกจากโรงเรี ยนไปหลังเกิดเหตุการณ์ระดมยิง พวกเขากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของตัวเอง
และย้ ายไปเรี ยนที่โรงเรี ยนอื่น231
ครูทา่ นหนึง่ ได้ บอกกับ Human Rights Watch ว่า
เหตุผลที่โรงเรี ยนถูกโจมตีอย่างตังใจและจํ
้
าเพาะเจาะจงนันเป็
้ นเพราะความไม่ไว้ วางใจของกองกําลังรักษาความปล
อดภัยในเรื่ องที่ครูทา่ นหนึง่ ถูกปล่อยตัวหลังจากการถูกจับกุมตัวไป232
อย่างไรก็ตามการบุกค้ นจู่โจมยังคงดําเนินอยูท่ ี่โรงเรี ยนนี ้แม้ วา่ ครูทา่ นนันจะไม่
้
มาสอนแล้ ว Human Rights Watch
ไม่มีข้อมูล ว่าการบุกค้ นจู่โจมนี ้เป็ นเพราะได้ หลักฐานใหม่
หรื อเป็ นเพราะว่าครูผ้ ทู ี่ออกไปแล้ วทําให้ โรงเรี ยนนี ้กลายเป็ นที่ระแวงสังสัยของกองกําลังรักษาความปลอดภัย
ผลการศึกษาเฉพาะกรณีที่ โรงเรี ยนเลี้ยงดูเด็กเล็ก
ครูทา่ นหนึง่ ของโรงเรี ยนเด็กเล็ก บอกกับทางHuman Rights Watch ว่า
โรงเรี ยนของเขาได้ เปลี่ยนจากการมีครูสว่ นใหญ่เป็ นชายมาเป็ นส่วนใหญ่เป็ นครูผ้ หู ญิง
เพื่อแก้ ปัญหาการบุกค้ นจู่โจมที่โรงเรี ยน เพราะความไม่ไว้ วางใจครูที่เป็ นผู้ชาย เจ็ดปี ที่แล้ วโรงเรี ยนเด็กเล◌็ ก
ของเขามีครูผ้ ชู ายสี่คนครูผ้ หู ญิงสองคน และตอนนี ้มีผ้ ชู ายสามคนผู้หญิงห้ าคน233
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ครูทา่ นนี ้ได้ บอกกับ Human Rights Watch ว่า ครูใหญ่ของโรงเรี ยนเด็กเล็ก (tadika)
เคยถูกจับสามครัง้ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553
ด้ วยข้ อสงสัยว่ามีสว่ นร่วมในการก่อความไม่สงบ โดยที่ไม่มีหลักฐานในข้ อกล่าวหา234
“ดูเหมือนว่าครูใหญ่จะยอมรับว่าข้ อกล่าวหานันเป็
้ นส่วนหนึง่ ของชีวิตเขา” ครูกล่าว235
ในการอธิบายว่าทําไมกองกําลังรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลมีเป้าหมายที่เป็ นครูสอนในโรงเรี ยนอิสลาม
ครูโรงเรี ยนเด็กเล็ก บอกกับHuman Rights Watch ว่า
“ในการสอนนักเรี ยนให้ เรี ยนรู้ภาษายาวีและวัฒนธรรมของมาเลย์นนั ้
ทางกองทัพมองว่าเราคิดกระด้ างกระเดื่องและปฏิเสธที่จะปฏิบตั ิตามกองทัพและเป็ นการกระตุ้นให้ ก่อความไม่สงบ
โรงเรี ยนของผมไม่มีแม้ กระทัง่ วิชาประวัติศาสตร์ การสอนภาษามาเลย์โดยปกติธรรมดาให้ กบั นักเรี ยนนัน้
ทําให้ เราถูกมองว่าตังตนกระด้
้
างกระเดื่องต่อกองทัพ”236
ที่โรงเรี ยนเลี ้ยงดูเด็กเล็ก ทหารได้ เข้ ามาแทรกแซงการสอน :
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 พวกเขามานัง่ อยูใ่ นห้ องเรี ยนของผม และติดตามฟั งเวลาที่ผมพูดตลอดเวลา
พวกนี ้เป็ นทหารหน่วยพิเศษใส่หมวกเบเร่ต์สีแดงและมีอาวุธครบมือ พวกเขาถ่ายรูปผม
และนักเรี ยนของผมตอนที่ผมกําลังสอนเด็กนักเรี ยน อายุ 6ปี ถึง 12ปี
พวกทหารได้ พดู กับเด็กนักเรี ยนหลังจากที่ผมออกไปสอนอีกห้ องหนึง่ พวกเขาถามนักเรี ยนว่าครูสอนอะไร
มันทําให้ ผมกลัว พวกทหารพรานก็เคย มาที่โรงเรี ยนตลอดทุกๆสองอาทิทย์
พวกทหารพรานอธิบายให้ ผมฟั งว่า
พวกเขากําลังทําหน้ าที่ลาดตระเวนและแวะที่โรงเรี ยนเพื่อพูดคุยกับบรรดาครูอาจารย์
และถามว่ามีนกั เรี ยนมากี่คน “แค่คยุ นิดหน่อย”
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ผมเคยจัดค่ายฤดูร้อนที่โรงเรี ยนช่วงโรงเรี ยนปิ ดเทอมเมื่อปี ที่แล้ ว
แต่พวกทหารคิดไปว่าเป็ นสิง่ ที่ไม่ชอบมาพากล ดังนันจึ
้ งส่งทหารมาควบคุมกิจกรรมพักแรม
ในที่สดุ เราก็มีทหารติดอาวุธครบมือ อยูใ่ นโรงเรี ยนขณะที่จดั กิจกรรมพักแรมทังหมด
้
เจตนาของครูที่จดั กิจกรรมพักแรมก็เพื่อสอนพิธีกรรมตามวิถีของชาวอิสลาม
แต่จบลงด้ วยเหล่าทหารชาวพุทธที่ไม่ร้ ูอะไรเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนันมาคอยควบคุ
้
มครูอิสลามที่
ทําการสอน พวกเขายังบอกอีกว่ามาเพื่อดูแลโรงเรี ยน คุณจะห้ ามไม่ให้ พวกเขาเข้ ามาอย่างไรได้
ถ้ าหากคุณบอกว่าไม่หรื อคุณถามเขามากเกินไปพวกครูจะเดือดร้ อน
เขาจะคิดว่าพวกครูตอ่ ต้ านพวกเขา237
ผลการศึกษาเฉพาะกรณีที่ ดาเลาะห์ ปอเนาะ อําเภอยะริง จังหวัดปั ตตานี
ปอเนาะในดาเลาะห์ จังหวัดปั ตตานี คือโรงเรี ยนประจําโดยมีนกั เรี ยนประมาณ 300 คน อายุระหว่าง 16ปี ถึง 20ปี
บางคนมีอายุมากกว่านี ้
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ได้ มีกองกําลังผสม ระหว่างทหารและเจ้ าหน้ าที่ตํารวจจํานวน 200-250 นาย
เข้ ามาในโรงเรี ยนโดยไม่มีการบอกกล่าว ทําการค้ นหาผู้ก่อความไม่สงบสี่คน ที่เชื่อว่ามาซ่อนตัวอยูใ่ นโรงเรี ยนนี ้
หลังจากนันเกิ
้ ดการยิงกันขึ ้นระหว่างผู้ต้องสงสัยกับกองกําลังรักษาความปลอดภัย ศพผู้ต้องสงสัย 1
รายถูกทิ ้งไว้ อย่างนัน้ ระหว่างไล่จบั กุมผู้ต้องสงสัยอีกสามราย (ดูภาพ 5) ครูใหญ่ของโรงเรี ยน การี ม นาคนะวะผ้
มีบ้านอยูต่ ิดกับโรงเรี ยนได้ เล่าเหตุการณ์ให้ Human Rights Watch ฟั งว่า
วันนันมี
้ ชายสี่คนได้ เข้ ามาในโรงเรี ยน พวกเขาไม่ใช่นกั เรี ยนของโรงเรี ยนนี ้ แต่เคยเห็นชายสี่คนแถวนี ้มาก่อน
ผมคิดว่าอาจจะเป็ นญาติพี่น้องกับนักเรี ยนบางคนในโรงเรี ยน
ซึง่ มีบางครัง้ บางคราวเด็กนักเรี ยนในโรงเรี ยนก็บอกญาติให้ มาพักกับพวกเขาที่นี่
พวกสี่คนนันก็
้ ไม่ได้ ทําให้ ผมสงสัยแต่อย่างใด
เวลาประมาณบ่ายสามโมง วันนันผมกํ
้
าลังเตรี ยมตัวที่จะสอนในช่วงเย็น
เมื่อผมได้ ยินเสียงปื นมาจากโรงเรี ยน ผมคิดว่ามันเป็ นการบุกจู่โจม
ซึง่ เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อตกลงกับชาวบ้ านที่วา่
ถ้ าหากจะมีการจู่โจมค้ นพวกทหารต้ องติดต่อบอกกล่าวให้ ครูใหญ่ร้ ูเรื่ องก่อน
237
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แล้ วก็ให้ เอารายชื่อของผู้ต้องสงสัยมาดู ดูแล้ วครูใหญ่ก็จะสามารถไปนําตัวพวกนันออกมาให้
้
เพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ ทหารเข้ าไปแล้ วก็ยิงพวกเขา
เสียงปื นดังอยูป่ ระมาณ 15 นาที ผมคิดว่าเขาคงยิงไปไม่น้อยกว่า 200 นัด เมื่อผมไปถึงที่โรงเรี ยน
ผมเห็นเด็กนักเรี ยนของผมกว่า 70
คนโดนถอดเสื ้อออกและมือถูกมัดไว้ อยูข่ ้ างหลังนอนควํ่าหน้ าอยูบ่ นพื ้น
พวกทหารอธิบายให้ ผมฟั งว่าต้ องมัดเด็กนักเรี ยนของผม เพราะกลัวว่า
จะเกิดการจลาจลในตอนนัน้ เพราะว่าพวกเขาบุกเข้ ามาใน ปอเนาะ
ดังนันทหารจึ
้
งจําเป็ นต้ องใช้ มาตรการยึดเอาไว้ ก่อน238
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ครูใหญ่เล่าต่อว่า เด็กนักเรี ยนประมาณ 100 คน

โดนนําตัวไปที่คา่ ยตํารวจตระเวนชายแดนเพื่อทดสอบตามหลักนิติเวชศาสตร์
แต่พวกเขาได้ รับการปล่อยตัวกลับมาเนื่องจากไม่มีหลักฐานร่องรอยของดินปื น หรื อระเบิดตามตัว239
อีกสี่วนั ต่อมาตํารวจท้ องที่และเจ้ าหน้ าที่ระดับจังหวัดเข้ ามาพบกับครูใหญ่เพื่อทําการขอโทษ เรื่ องการบุกจู่โจม
แต่ครูใหญ่ยงั เป็ นห่วงว่าแม้ พวกเด็กนักเรี ยนจะพ้ นผิดแต่ความเสียหายยังคงปรากฏอย่
ทังชื
้ ่อเสียงของโรงเรี ยน และชื่อเสียงของนักเรี ยน ที่ถกู จับตัวไปเสื่อมเสียอย่างไม่มีชิ ้นดี
ปอเนาะแห่งนี ้เป็ นสถานที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า 100ปี สิง่ ที่เกิดขึ ้นเพียงแค่ข้ามวัน
ได้ ทําลายสิง่ ที่ดีงามไปหมดสิ ้น ไม่มีใครที่จะสามารถลืมได้ พวกเจ้ าหน้ าที่ทําอย่างนี ้กับปอเนาะได้ อย่างไร
อาจต้ องใช้ เวลาอีกชัว่ อายุคนกว่าจะเยียวยาได้ 240
239
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ครูใหญ่ประมาณว่าเด็กนักเรี ยนกว่า 200 คนได้ ออกจากโรงเรี ยนหลังจากการจู่โจมครัง้ นัน้
“เด็กนักเรี ยนของผมหลายคนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ ายนันขึ
้ ้น
พากันตัดสินใจออกจากปอเนาะและกลับไปอยูบ่ ้ าน” ครูใหญ่กล่าว
เขาประมาณว่าครึ่งหนึง่ ของเด็กนักเรี ยนที่ออกไปตอนนี ้ได้ กลับมาเรี ยนใหม่241
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8. ข้ อเสนอแนะ
ถึงกลุ่มติดอาวุธแบ่ งแยกดินแดน
• ยุติการโจมตีโดยทันที ต่อประชาชนพลเรื อน โดยไม่ต้องคํานึงถึงศาสนา เชื ้อชาติ
และอาชีพรวมถึงครูและเจ้ าหน้ าทีทางการศึกษาอื่นๆ
• ยุติการโจมตีโดยทันที ต่อทรัพย์สนิ ของประชาชนพลเรื อน รวมไปถึงโรงเรี ยน
• ยุติการจัดหาคัดเลือกและใช้ บคุ คลอายุตํ่ากว่า 18 ปี โดยทันที
• ยุติการโจมตีทงหมดที
ั้
่ไม่ได้ แยกแยะทหารและพลเรื อน
และเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกวิธีการโจมตีกองกําลังและเป้าหมายทางทหาร
เพื่อหลีกเลียงหรื อให้ มีอนั ตรายน้ อยที่สดุ กับประชาชนและทรัพย์สินของประชาชน
• อย่าใช้ บริเวณโรงเรี ยนเป็ นที่กําบัง หรื อซ่อนบุคคลใดหรื ออาวุธ หากเป็ นการสร้ างความเสี่ยงให้ พลเรื อน
ผู้อาวุโสและผู้บญ
ั ชาการของกลุม่ เคลื่อนไหวการแบ่งแยกดินแดน ควรจะออกแถลงการณ์ และพิมพ์แผ่นพับ
และใบปลิวเพื่ออธิบายและรับรองข้ อเสนอแนะข้ างต้ น
ถึงรั ฐบาลไทย
เกียวกับการโจมตี ครูและเจ้ าหน้ าที่ทางการศึกษา
• ต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าครูมีอิสระในการตัดสินใจที่จะต้ องการความคุ้มครองของกองรักษาควา
มปลอดภัยหรื อร่วมเดินทางไปด้ วย
• ต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการปรึกษาหารื อกับทังครู
้ ใหญ่
และครูอย่างเป็ นทางการและเป็ นประจําเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ที่จดั ให้ กบั โรงเรี ยน
และครู
• ประเมินประสิทธิผลและหากพบว่าเหมาะสมแล้ ว
ก็ให้ ขยายกระบวนการรักษาความปลอดภัยอย่างเป็ นทางการในจังหวัดยะลา
เพื่อคุ้มครองครูในการเดินทางไปกลับจากโรงเรี ยน โดยให้ ความคุ้มครองบนถนนที่เป็ นเส้ นทาง
มากกว่าที่จะคุ้มครองเฉพาะเจาะจงกับบุคคล

111

Human Rights Watch | September 2010

เกี่ยวข้ องกับกองกําลังทหาร และอาสาสมัครทหารพรานที่เข้ ายึดครองพืน้ ที่โรงเรี ยน
• ห้ ามกองกําลังรักษาความปลอดภัยใช้ อาคารเรี ยน หรื อสนามโรงเรี ยนสําหรับการตังค่
้ าย หรื อฐานที่มนั่
ซึง่ จะเป็ นการรบกวนสิทธิของเด็กที่จะได้ รับการศึกษาภายใต้ กฎหมายของราชอาณาจักรไทย
• ต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่ากองกําลังรักษาความปลอดภัยมีความระมัดระวังในการป้องกันเด็กและประชาชน
ภายใต้ การควบคุมที่จะปกป้องการโจมตีโดยเคลื่อนย้ ายพวกเขาออกไปจากบริ เวณโรงเรี ยนที่ยืดครองอยู่
•

สําหรับโรงเรี ยนที่ถกู ยึดครองจัดหาหรื อจัดเตรี ยมทันทีให้ มีที่ทําการชัว่ คราวต่างๆ (เช่นอาคารสําเร็จรูป
หรื อเต้ นท์) พร้ อมกับสิง่ อํานวยความสะดวกที่จําเป็ น เช่น กระดานดํา โต๊ ะ เก้ าอี ้
และอุปกรณ์การศึกษาต่างๆ การให้ บริการนํ ้าดื่ม และสุขา ในสถานที่ปลอดภัยในบริ เวณอื่นๆ
เพื่อที่จะให้ มีและให้ ห้องเรี ยนสามารถดําเนินการสอนต่อเนื่องทันที และมีความปลอดภัย
โดยอย่หา่ งจากที่ตงของกองกํ
ั้
าลังรักษาความปลอดภัย

• พร้ อมที่จะจัดตังกลุ
้ ม่ ทํางานระหว่างกระทรวง ที่ประกอบด้ วยตัวแทนที่เหมาะสมจากกระทรวง ศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
และคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กลุม่ ทํางานนี ้ควรจะ
• เข้ าเยี่ยมแต่ละหมูบ่ ้ านที่โรงเรี ยนถูกยึดครอง หรื อเคยถูกยึดครองโดยกองกําลังรักษาความปลอดภัย
เพื่อที่จะพบปะพูดคุยกับครูใหญ่ของโรงเรี ยน ครู นักเรี ยนปั จจุบนั และอดีตนักเรี ยน ผู้ปกครอง
ผู้นําหมูบ่ ้ าน และตํารวจท้ องถิ่นนันๆ
้ เพื่อกําหนดการให้ บริการเพิ่มเติมแก่โรงเรี ยน และนักเรี ยน
ที่อาจจะมีความต้ องการจากการหยุดพักในการเรี ยน และเริ่มปฎิบตั ิอย่างเหมาะสม
• ตามการปรึกษาหารื อดังกล่าว จัดทําเอกสารเผยแพร่ “การเรี ยนรู้จากบทเรี ยน”
พร้ อมทังคํ
้ าแนะนําในการที่กองกําลังรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลจะเข้ ายืดครองพื ้นที่โรงเรี ยนในอนาค
ต
• จัดตังกลไกการตรวจสอบติ
้
ดตามทุกครัง้ ในการเข้ ายึดครองพื ้นที่โรงเรี ยนโดยกองกําลังรักษาความปลอดภัย
รวมถึงวันที่เข้ ายึดครอง ระยะเวลาของการยึดครอง และการปฏิบตั ิการเข้ ายึดครอง
จํานวนบุคคลากรที่ประจําอยูท่ ีโรงเรี ยน วันที่คาดหวังว่าจะสิ ้นสุดการยึดครอง
และการแจ้ งเหตุผลประกอบการยึดครอง ทุกครัง้ ที่จะเข้ ายึดครองพื ้นที่โรงเรี ยน
จะต้ องมีการวางแผนสําหรับการส่งมอบโรงเรี ยนคืนให้ ใช้ เป็ นสถานศึกษาเร็วที่สดุ เท่าที่จะทําได้
ต้ องปฎิบตั ิการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ เกิดความยุง่ ยากกับการศึกษาของเด็กน้ อยที่สดุ
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• พัฒนากฎระเบียบและแนวทางที่เข้ มงวดในการเข้ าใช้ พื ้นที่โรงเรี ยน ของกองกําลังทหาร
และอาสาสมัครทหารพราน โดยระมัดระวังให้ เกิดความเดือดร้ อนกับโรงเรี ยน นักเรี ยน ครู
และเจ้ าหน้ าที่โรงเรี ยนน้ อยที่สดุ แนวทางที่กองกําลังรักษาความปลอดภัยควรปฎิบตั ิ คือ
o ต้ องมีการแจ้ งให้ ข้าราชการท้ องถิ่น ครูใหญ่ของโรงเรี ยนร้ ลว่ งหน้ าโดยเร็วที่สดุ
เพื่อที่จะให้ ชมุ ชมท้ องถิ่นนันมี
้ โอกาสหาสถานที่ทางเลือกอื่นสําหรับการยึดครอง
และพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดความยุง่ ยากที่จะเกิดขึ ้นกับการศึกษาของนักเรี ยน
o เพื่อให้ มีการตรวจสอบเพิ่มขึ ้นและมีความโปร่งใส
ต้ องแจ้ งการเข้ ายืดครองพร้ อมด้ วยเหตุผลที่เข้ ายึดครอง ขนาดและขอบเขตของการยึดครอง
และวันที่คาดว่าจะสิ ้นสุดการยึดครอง ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการคุ้มครองด็กแห่งชาติโดยทันที
• มีการตรวจสอบข้ อเท็จจริงและข้ อกล่าวหาอย่างเต็มรูปแบบในการล่วงละเมิดและใช้ ความรุนแรงของกอง
กําลังรักษาความปลอดภัยที่มีต่อเด็ก และเจ้ าหน้ าที่โรงเรี ยน
และลงโทษทางวินยั ตลอดจนดําเนินคดีตอ่ ผู้ที่รับผิดชอบ โดยไม่คํานึงถึงตําแหน่ง
• เมื่อถอนกําลังออกจากโรงเรี ยน ต้ องทําให้ โรงเรี ยนกลับส่สภาพเดิม หรื อดีกว่าเดิมก่อนที่จะถูกยึดครอง
รวมทังต้
้ องลบร่องรอยของการยึดครองให้ หมด เช่น ป้อมเวรยาม รัว้ ลวดหนาม
และจ่ายค่าชดเชยให้ กบั นักเรี ยนที่ได้ รับผลกระทบกับการเข้ ายึดครองโรงเรี ยน
เกี่ยวกับการเข้ าโจมตีโรงเรี ยน
• ต้ องมีการตรวจสอบให้ แน่ใจล่วงหน้ าว่าสามารถที่จะเตรี ยมการและดําเนินการได้ อย่างรวดเร็ว
เมื่อมีการโจมตีเกิดขึ ้นเพื่อให้ โรงเรี ยนมีการซ่อมแซมบูรณะหรื อสร้ างใหม่ และอุปกรณ์การเรี ยนต่างๆ
ที่เสียหาย ก็จะได้ รับการเปลี่ยนใหม่ ดังนันเด็
้ กก็จะสามารถกลับไปโรงเรี ยนได้ เร็วที่สดุ เท่าที่จะทําได้
ระหว่างที่มีการบูรณะซ่อมแซมอาคารเรี ยน เด็กนักเรี ยน ควรจะได้ รับการศึกษาโดยทางเลือกอื่น
และมีสถานที่ที่เหมาะสม รวมทังมี
้ การดูแลทางด้ านจิตใจด้ วย
• มีการตรวจสอบอย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับการโจมตีโรงเรี ยนทุกครัง้ เพื่อหาผู้กระทําผิดมาลงโทษ
• ให้ สตั ยาบรรณของศาลอาญาระหว่างประเทศแห่งกรุงโรม
ว่าด้ วยการห้ ามมิให้ มีเจตนาชี ้นําการโจมตีอาคารที่ใช้ สําหรับการศึกษาซึง่ ถือเป็ นอาชญากรรมสงคราม
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ในกรณีที่มิได้ เป็ นสถานที่เพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร
ระหว่างมีความขัดแย้ งด้ วยอาวุธภายนอกและภายในประเทศ
เกี่ยวกับการเข้ าจู่โจมโรงรี ยน และจับกุมเด็กจํานวนมาก
• มีการตรวจสอบข้ อเท็จจริงและข้ อกล่าวหาอย่างเต็มรูปแบบในการล่วงละเมิด
และใช้ ความรุนแรงของกองกําลังรักษาความปลอดภัยที่มีตอ่ เด็ก หรื อครู และลงโทษทางวินยั โดยเหมาะสม
หรื อดําเนินคดีต่อผ้ ที่รับผิดชอบ โดยไม่คํานึงถึงตําแหน่ง
• ต้ องมีการตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการจับกุมและการคุมขัง
ผ้ กระทําผิดภายใต้ พระราชกําหนดและบทบัญญัติของกฎหมายตามพันธกรณีของประเทศไทยภายใต้ กติกา
ประมวลกฎหมายแพ่งและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยสิทธิเด็ก
• ออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อบัญญัติโดยชัดเจนให้ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติจดั ตังศาล
้
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจับกุม
ควบคุมตัวเด็กและสอบสวนพิจาราณาความอาญา ยังคงมีผลบังคับใช้ ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
• นอกเสียจากเพื่อความปลอดภัยเฉพาะหน้ า ให้ ละเว้ นการจับกุมนักเรี ยน ครู
และบุคคลากรในสถานศึกษาหากไม่ใช่การพิจารณาเพื่อความปลอดภัย กองกําลังทหาร
และทหารอาสาสมัคร ควรอนุโลมให้ เจ้ าหน้ าที่ตํารวจท้ องถิ่น และเจ้ าหน้ าที่อําเภอ
เข้ ามาดําเนินการค้ นหาบนพื ้นที่โรงเรี ยน
เจ้ าหน้ าที่ของโรงเรี ยนและข้ าราชการท้ องถิ่นควรจะได้ รับการแจ้ งล่วงหน้ า
ในการค้ นหาและร่วมรับร้ การดําเนินการเพื่อความโปร่งใสของกระบวนการ
• นอกเหนือจากความจําเป็ นด้ านความปลอดภัยแล้ ว กองทหาร และทหารอาสาสมัคร
ไม่ควรที่จะถืออาวุธเข้ าไปในสถานศึกษา
เกี่ยวกับระดับการศึกษาที่ตกตํ่าของจังหวัดชายแดนภาคใต้
• เพื่อปรับปรุงการศึกษาและโอกาสทางการศึกษาของนักเรี ยนทังหมดในจั
้
งหวัดชายแดนภาคใต้
ให้ มีการออกกฎหมายตามคําแนะนําที่บนั ทึกไว้ ในรายงานครัง้ สุดท้ ายของคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชา
ติ เพื่อให้ มีผลบังคับใช้ ตอ่ โรงเรี ยนรัฐบาล โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิ สลาม และปอเนาะ
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ถึงผ้ แทนพิเศษสหประชาชาติเพื่อเสนอต่ อ เลขาธิการ ว่ าด้ วยเรื่ องเด็ก และความขัดแย้ งโดยใช้ กาํ ลังอาวุธ
• ขอให้ มีการเชิญอย่างเป็ นทางการจากรัฐบาลไทย เพื่อไปเยี่ยมจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อประเมินผลกระทบของความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นกับเด็ก
และพบปะพูดคุยกับตัวแทนของกลุม่ ในเรื่ องพันธกิจของทุกฝ่ ายตามประมวลกฎหมายต่างประเทศ
ถึงกองทุนเพือ่ เด็กแห่ งสหประชาชาติ (UNICEF):

• จัดตังกลไกความร่
้
วมมือกับองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐและหน่วยงานอื่นๆ ของ UN
เพื่อตรวจสอบการโจมตีทางการศึกษา และการละเมิดอื่นๆ ที่กระทํากับเด็กในบริบทของความขัดแย้ ง
รวมถึงการคัดสรร จัดหา และใช้ เด็กเข้ าร่วมเป็ นทหาร
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ภาคผนวก
นาย เฉลียว อยู่สีมารักษ์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ชัน้ 1 อาคารราชวัลลภ ถนน ราชดําเนินนอก
เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300
โทรสาร 66 2281 9752
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2553
Human Rights Watch กับการวิจัยในเรื่ องการศึกษาในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาส
เรี ยน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คุณเฉลียว อยู่สีมารักษ์
ผมเป็ นผู้ทําการวิจยั ในเรื่ องของ สิทธิของเด็กและเยาวชน เป็ นแผนกหนึง่ ของ Human
Rights Watch ซึง่ เป็ นองค์กรสากลอิสระองค์กรหนึง่ (NGO)
ที่ตรวจสอบการปฎิบตั ิของประเทศทีมีพนั ธกรณีภายใต้ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่งปร
ะเทศ เมื่อปี ที่ผ่านมา เราได้ ดําเนินการกว่า 70 ประเทศทัว่ โลก ปั จจุบนั Human Rights
Watch กําลังทําการวิจยั สํารวจประเด็นการศึกษาในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส
ของประเทศไทย รวมถึงประเด็นการเข้ าถึงการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
ผลลัพธ์ทางการศึกษา
และผลกระทบต่อเหตุการณ์และความปลอดภัยของครูอาจารย์และเด็กนักเรี ยน
เรา มีความประสงค์ที่จะทราบถึงลักษณะการดําเนินงาน และทัศนะคติที่ทางกระทรวงฯ
ของท่านมีตอ่ ประเด็นที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น เพื่อที่ทางเรา
จะได้ รวบรวมข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ องต่อไป จึงขอเรี ยนรบกวนท่าน
ให้ ช่วยแนะนําบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในกระทรวงฯ ของท่าน
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เพื่อให้ ทางเราได้ มีโอกาสพบปะเพื่อสอบถามหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ ้น
ผมจะยังอยูใ่ นกรุงเทพฯและพร้ อมที่จะพบกับบุคคลที่ทา่ นจะแนะนําให้ ตามวันและเวลาดังนี ้ วันอังคารที่ 6
เมษายน พ.ศ. 2553 ช่วงบ่าย วันพุธที่ 7 เมษายน 2553 ช่วงเช้ า วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 ช่วงบ่าย
และวันศุกร์ ที่ 9 `เมษายน 2553 ตลอดวัน หากมีความจําเป็ น
ผมก็พร้ อมที่จะทําการสนทนาโดยทางโทรศัพท์ได้ ตลอดเวลาหลังจากสัปดาห์นี ้
เราอยากทราบว่า กระทรวงฯ ของท่าน มีความต้ องการที่จะมีสว่ นร่วมกับ Human Rights Watch
ในส่วนของฐานข้ อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่ องของการเข้ าถึงการศึกษา
และผลลัพธ์ทางการศึกษาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นี ้
ซึง่ จะเป็ นส่วนช่วยอย่างยิ่งสําหรับการทําการวิเคราะห์ข้อมูลของเรา ผมได้ รวบรวมรายการคําถาม
ที่แนบอยูใ่ นตอนท้ ายของจดหมายนี ้ และผมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ รับการช่วยเหลือจากทางกระทรวงฯของท่าน
กรุณาติดต่อผมได้ ที่ อีเมล์ sheppab@hrw.org และทางโทรศัพท์มือถือหมายเลข- 08 43 27 30 96 จนกระทัง่ ถึงวันที่
10 เมษายน พ.ศ. 2553 หรื อโทรสารหมายเลข +1 212 736 13000 หลังจากวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553
ติดต่อผมได้ โดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ +1 212 377 9416 หรื อทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ Human Rights Watch,
350 Fifth Avenue, 34th floor, New York, NY 10118, USA.
ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ทา่ นได้ สละเวลา ในการพิจารณาและให้ ความช่วยเหลือ
ขอแสดงความนับถือ

Bede Sheppard
Researcher
แผนกสิทธิเด็กและเยาวชน
Human Rights Watch
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รายการคําถามสําหรั บฐานข้ อมูล
สถิตวิ ่ าด้ วยเรื่ องการศึกษาในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาส
จํานวนโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนโรงเรี ยนสถานศึกษาอิสลามของเอกชนที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนนักเรี ยนทังหมดที
้
่สมัครเช้ าเรี ยนในโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
-

จํานวนนักเรี ยนทังหมดที
้
่สมัครเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนสถานศึกษาอิสลามเอกชนในจังหวัดปั ตตานี ยะลา

และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนอัตราสัดส่วนนักเรี ยนที่สมัครเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนอัตราสัดส่วนนักเรี ยนที่สมัครเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนสถานศึกษาของอิสลามเอกชนในจังหวัดปั ตตานี
ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนอัตราสัดส่วนนักเรี ยนที่สมัครเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลที่เหลือทัว่ ประเทศ ในแต่ละปี
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนอัตราสัดส่วนนักเรี ยนที่ไปเข้ าชันเรี
้ ยนในโรงเรี ยนของรัฐบาลในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนอัตราสัดส่วนนักเรี ยนที่ไปเข้ าชันเรี
้ ยนในโรงเรี ยนของอิสลามเอกชนในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนอัตราสัดส่วนนักเรี ยนที่ไปเข้ าชันเรี
้ ยนในโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลที่เหลือทัว่ ประเทศใน
แต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนอัตราสัดส่วนครูในโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนอัตราสัดส่วนครูในโรงเรี ยนสถานศึกษาของอิสลามเอกชนในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
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จํานวนอัตราสัดส่วนครูในโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลที่เหลือทัว่ ประเทศในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง
พ.ศ. 2552
สัดส่วนจํานวนครูตอ่ จํานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
สัดส่วนจํานวนครูตอ่ จํานวนนักเรี ยนกี่คนในโรงเรี ยนสถานศึกษาของอิสลามเอกชนในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
สัดส่วนจํานวนครูตอ่ จํานวนนักเรี ยนในโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลที่เหลือทัว่ ประเทศในแต่ละปี
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนอัตราหมุนเวียนของครูในโรงเรี ยนสถานศีกษาของรัฐบาลในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนอัตราหมุนเวียนของครูในโรงเรี ยนสถานศึกษาของอิสลามเอกชนในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนอัตราหมุนเวียนของครูในโรงเรี ยนของรัฐบาลที่เหลือทัว่ ประเทศในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ.
2552
สถิตวิ ่ าด้ วยเรื่ องความรุ นแรงที่มีผลกระทบต่ อบุคลากรการศึกษาและสถานที่
จํานวนโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลที่เสียหายจากการถูกโจมตีในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนโรงเรี ยนสถานศึกษาของโรงเรี ยนของอิสลามเอกชนที่เสียหายจากการถูกโจมตีในจังหวัดปั ตตานี
ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยในการปรับปรุงซ่อมแซม/สร้ างใหม่สําหรับโรงเรี ยนที่เสียหายจากการถูกโจมตีในจังหวัดปั
ตตานี ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนครูจากโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลที่เสียชีวิตในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนครูจากโรงเรี ยนสถานศึกษาของอิสลามเอกชนที่เสียชีวิตในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนครูจากโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลที่ได้ รับบาดเจ็บจากการโจมตีในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552
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จํานวนครูจากโรงเรี ยนสถานศึกษาของอิสลามเอกชนที่ได้ รับบาดเจ็บจากการโจมตีในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนของบุคลากรการศึกษาที่ไม่ใช่ครู (ผู้จดั การ ภารโรง และลูกจ้ างต่างๆที่ไม่ใช่ครู)
จากโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลที่ถกู สังหาร ในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2547 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนของบุคลากรการศึกษาที่ไม่ใช่ครู (ผู้จดั การ ภารโรง และลูกจ้ างต่างๆที่ไม่ใช่ครู)
จากโรงเรี ยนสถานศึกษาของอิสลามเอกชนที่ถกู สังหาร ในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนของบุคลากรการศึกษาที่ไม่ใช่ครูจากโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลที่ได้ รับบาดเจ็บจาการโจมตีในจัง
หวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนของบุคลากรการศึกษาที่ไม่ใช่ครูจากโรงเรี ยนสถานศึกษาของอิสลามเอกชนที่ได้ รับบาดเจ็บจาการโ
จมตีในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552
-

จํานวนโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลที่ถกู จู่โจม

โดยกองกําลังรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547
ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนโรงเรี ยนสถานศึกษาของอิสลามเอกชนที่ถกู จู่โจม
โดยกองกําลังรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547
ถึง พ.ศ. 2552
จํานวนโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาล ที่ได้ รับการคุ้มครอง
โดยกองกําลังหน่วยรักษาความปลอดภัยของรัฐบาล (ตํารวจ หน่วยกําลังเสริม หรื อกองทัพ)
เข้ าไปอยูภ่ ายในพื ้นที่ของโรงเรี ยนในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ.
2552
จํานวนโรงเรี ยนสถานศึกษาของอิสลามเอกชนที่ได้ รับการคุ้มครอง
โดยกองกําลังหน่วยรักษาความปลอดภัยของรัฐบาล (ตํารวจ หน่วยกําลังเสริม หรื อกองทัพ)
เข้ าไปอยูภ่ ายในพื ้นที่ของโรงเรี ยนในจังหวัดปั ตตานี ยะลา และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ.
2552
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-

จํานวนโรงเรี ยนสถานศึกษาของรัฐบาลที่กองกําลังหน่วยรักษาความปลอดภัยของรัฐบาล (ตํารวจ

หน่วยกําลังเสริ ม หรื อกองทัพ) ใช้ เป็ นที่ตงฐาน
ั้
หรื อ ค่าย อยูภ่ ายในพื ้นที่ของโรงเรี ยนในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552
-

จํานวนโรงเรี ยนสถานศึกษาของอิสลามเอกชน ที่กองกําลังหน่วยรักษาความปลอดภัยของรัฐบาล (ตํารวจ

หน่วยกําลังเสริ ม หรื อกองทัพ) ใช้ เป็ นที่ตงฐาน
ั้
หรื อค่าย อยูภ่ ายในพื ้นที่ของโรงเรี ยนในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสในแต่ละปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการคุ้มครองโรงเรี ยนสถานศึกษาโดยกองกําลังหน่วยรักษาความปลอดภัยของรัฐบาล
(ตํารวจ หน่วยกําลังเสริ ม หรื อกองทัพ) เข้ าไปตังอยู
้ ภ่ ายในพื ้นที่ของโรงเรี ยนในจังหวัดปั ตตานี ยะลา
และนราธิวาสตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552
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ท่านผู้วา่ ฯ ธานน เวชกรกานนท์
ผู้วา่ ราชการจังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
ถนนพิชิตบํารุง อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส 96000
ประเทศไทย
แฟกซ์ +66 73 514 320 ต่อ 76, 029
วันที่ 4 พฤษภาคม 2553
เรื่ อง งานวิจยั ของ Human Rights Watch เกี่ยวกับจังหวัดนราธิวาส
เรี ยน ท่านผู้วา่ ฯ ธานน เวชกรกานนท์
ขณะนี ้ Human Rights Watch กําลังทําการวิจยั
ถึงผลกระทบการศึกษาของเด็กในจังหวัดนราธิวาส
ซึง่ มีสาเหตุมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ ้นขณะนี ้ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในไม่ช้านี ้
เราจะเผยแพร่รายงานตามข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากทําการวิจยั ระหว่าง เดือนมีนาคม
และ เมษายน ก่อนที่เราจะเผยแพร่รายงานฉบับนี ้ ออกไป
เราขอความกรุณาท่านได้ โปรดพิจารณา และแสดงความคิดเห็น ในเรื่ องเหล่านี ้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเราได้ สะท้ อนมุมมองของท่านให้ ปรากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี ้
Human Rights Watch เป็ นองค์กรอิสระองค์กรหนึง่
ที่อทุ ิศตนเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch
เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร ไม่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของรัฐ ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2521
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Human Rights Watch เป็ นองค์กรที่ค้นหาความจริง ความถูกต้ อง รายงานด้ วยความยุติธรรม
การใช้ สื่อที่มีประสิทธิภาพ และดําเนินการตามเป้าหมาย ซึง่ จะร่ วมมือกับกลุม่ สิทธิมนุษยชนในประเทศนันๆ
้
ในแต่ละปี Human Rights Watch เผยแพร่รายงานมากกว่า 100
ฉบับและบรรยายสรุปเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้ กบั 80 ประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการอนุเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี ้:
1) ผลกระทบอะไรบ้ างที่ทา่ นประเมิน ในการเข้ าถึงการศึกษาของเด็กในจังหวัดนราธิวาส
จากการเข้ าโจมตีโรงเรี ยน ของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ
2) ผลกระทบอะไรบ้ างที่ทา่ นประเมิน ในการเข้ าถึงการศึกษาของเด็กในจังหวัดนราธิวาส จากการทําร้ ายครู
ของกลุม่ ผู้ก่อความไม่สงบ
3) ผลกระทบอะไรบ้ าง ที่ทา่ นประเมิน ในการเข้ าถึงการศึกษา ของเด็ก
จากการเข้ าไปตังอยู
้ ข่ องกองกําลังรักษาความปลอดภัย (ตํารวจ ทหาร หรื อ กลุม่ แนวร่วม)
ภายในบริเวณโรงเรี ยน
4) ผลกระทบอะไรบ้ าง ที่ทา่ นประเมิน ในการเข้ าถึงการศึกษาของเด็ก จากการตรวจค้ นและจู่โจม
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรื อปอเนาะ โดยกองกําลังรักษาความความปลอดภัย
สุดท้ ายนี ้ เราจักขอบพระคุณอย่างยิ่ง ในการอนุเคราะห์ตวั เลขสถิติรายการข้ างล่าง
เพื่อให้ เราสามารถแสดงสถานการณ์ที่ถกู ต้ องในจังหวัดนราธิวาส เพื่อเปรี ยบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ในชายแดนภาคใต้
สถิติเกี่ยวกับกองกําลังรักษาความความปลอดภัย ภายในบริเวณโรงเรี ยน :
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1) นับจากเดือนเมษายน 2553 จํานวนโรงเรี ยน ที่มีกองกําลังรักษาความปลอดภัย (ตํารวจ ทหาร หรื อ
กลุม่ แนวร่วม) มาตังฐานปฎิ
้
บตั ิการ และดําเนินการ 24 ชัว่ โมงภายในบริเวณโรงเรี ยน โดยมีเป้าหมายหลัก
เพื่อคุ้มครองโรงเรี ยน หรื อครู
2) นับจากเดือนเมษายน 2553 จํานวนโรงเรี ยน ที่มีกองกําลังรักษาความปลอดภัย (ตํารวจ ทหาร หรื อ
กลุม่ แนวร่วม) มาตังฐานปฎิ
้
บตั ิการและดําเนินการ 24 ชัว่ โมงภายในบริเวณโรงเรี ยน
โดยมีเป้าหมายอื่นๆนอกจากเพื่อคุ้มครองโรงเรี ยน หรื อครู
3) ระยะเวลาโดยเฉลี่ย ในการคุ้มครองโรงเรี ยนโดยกองกําลังรักษาความปลอดภัย (ตํารวจ ทหาร หรื อ
กลุม่ แนวร่วม) ที่ตงฐานปฎิ
ั้
บตั ิการอยูภ่ ายในบริเวณโรงเรี ยน ในจังหวัดนราธิวาส
สถิติเกี่ยวกับความรุนแรงต่อบุคลากรทางการศึกษา และทรัพย์สนิ :
1) นับจากเดือนเมษายน 2553 จํานวนโรงเรี ยนที่ครูได้ รับการคุ้มครองจากกองกําลังรักษาความปลอดภัย
(ตํารวจ ทหาร หรื อ กลุม่ แนวร่วม) ในการเดินทางระหว่างที่พกั และโรงเรี ยน
2) จํานวนโรงเรี ยนรัฐบาล ที่ได้ รับความเสียหายจากการโจมตีในจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละปี ระหว่างปี 2547
ถึง 2552
3) ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อม หรื อ บูรณะ โรงเรี ยนที่ได้ รับความเสียหายจากการโจมตี ในจังหวัดนราธิวาส
4) จํานวนครูที่ถกู ฆ่าตาย และจํานวนครูที่ได้ รับความบาดเจ็บจากโรงเรี ยนรัฐบาล ในจังหวัดนราธิวาส
ในแต่ละปี ระหว่างปี 2547 ถึง 2552
5) จํานวนครูที่ถกู ฆ่าตายและจํานวนครูที่ได้ รับความบาดเจ็บ จากโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละปี ระหว่างปี 2547 ถึง 2552
6) จํานวนบุคลากรที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาที่ถกู ฆ่าตายและที่ได้ รับความบาดเจ็บ (เช่น ผู้จดั การ ภารโรง
พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครู) จากโรงเรี ยนรัฐบาล ในจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละปี ระหว่างปี 2547 ถึง 2552
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7) จํานวนบุคลากรที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาที่ถกู ฆ่าตาย และที่ได้ รับความบาดเจ็บ
จากโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละปี ระหว่างปี 2547 ถึง 2552
8) จํานวนโรงเรี ยนรัฐบาลที่ถกู ตรวจค้ นหรื อจู่โจม โดยกองกําลังรักษาความปลอดภัยของรัฐบาล
ในจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละปี ระหว่างปี 2547 ถึง 2552
9) จํานวนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ถกู ตรวจค้ นหรื อจู่โจม
โดยกองกําลังรักษาความปลอดภัยของรัฐบาล ในจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละปี ระหว่างปี 2547 ถึง 2552
สถิติเกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส :
1) จํานวนโรงเรี ยนรัฐบาลและจํานวนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละปี
ระหว่างปี 2542 ถึง 2552
2) จํานวนโรงเรี ยนรัฐบาลทังหมดที
้
่ขึ ้นทะเบียนและจํานวนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทังหมดที
้
่ขึ ้นทะเ
บียน ในจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละปี ระหว่างปี 2542 ถึง 2552
3) จํานวนรายชื่อนักเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาลและจํานวนรายชื่อนักเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละปี ระหว่างปี 2542 ถึง 2552
4) จํานวนนักเรี ยนที่เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาลและจํานวนนักเรี ยนที่เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิส
ลาม ในจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละปี ระหว่างปี 2542 ถึง 2552
5) จํานวนครูที่เข้ าสอนในโรงเรี ยนรัฐบาลและจํานวนครูที่เข้ าสอนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละปี ระหว่างปี 2542 ถึง 2552
6) จํานวนอัตราส่วนครูตอ่ นักเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาล และ จํานวนอัตราส่วนครูตอ่ นักเรี ยน
ในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละปี ระหว่างปี 2542 ถึง 2552
7) จํานวนครูที่เข้ า-ออกในโรงเรี ยนรัฐบาล และจํานวนครูที่เข้ า-ออกในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดนราธิวาส ในแต่ละปี ระหว่างปี 2542 ถึง 2552
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ข้ อมูลใดที่ทา่ นสามารถให้ เราได้ ภายในวันที่ 10 มิถนุ ายน 2552
ข้ อมูลนันจะปรากฏอยู
้
ใ่ นรายงานฉบับต่อไปของเราได้ ทนั เวลา ท่านสามารถติดต่อเราได้ ทางอีเมลล์ที่
bede.sheppard @ hrw.org โดยแฟกซ์ +1 212 736 1300 หรื อทางไปรษณีย์สง่ มาที่ Human Rights Watch, 350
Fifth Avenue, 34th floor, New York, NY 10118-3299, USA
ขอแสดงความนับถือ
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แผนกสิทธิเด็กและเยาวชน
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ท่านผู้วา่ ฯ ธานน เวชกรกานนท์
ผู้วา่ ราชการจังหวัดปั ตตานี
ศาลากลางจังหวัดปั ตตานี
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เรื่ อง งานวิจยั ของ Human Rights Watch เกี่ยวกับจังหวัดนราธิวาส
เรี ยน ท่านผู้วา่ ราชการจังหวัดฯ ธานน เวชกรกานนท์
ขณะนี ้ องค์กรสิทธิมนุษย์ชนสากลกําลังทําการวิจยั
ถึงผลกระทบในการศึกษาของเด็กในจังหวัดนราธิวาส
ซึง่ มีvสาเหตุมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ ้นขณะนี ้ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในเร็วๆ
เราจะเผยแพร่รายงานนตามข้ อมูลที่รวบรวมได้ จากทําการวิจยั ระหว่าง เดือนมีนาคม
และ เมษายน ก่อนที่เราจะเผยแพร่รายงานฉบับนี ้
เราขอความกรุ ณาท่านได้ โปรดพิจราณา และแสดงความคิดเห็น ในเรื่ องเหล่านี ้
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าเราได้ สะท้ อนมุมมองของท่านให้ ปรากฏอยูใ่ นรายงานฉบับนี ้
องค์กรสิทธิมนุษย์ชนสากล เป็ นองค์กรอิสระหนึ่ง
ที่อทุ ิศตนเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน องค์กรสิทธิมนุษย์ชนสากล
เป็ นองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร ไม่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของรัฐ ก่อตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2521
องค์กรสิทธิมนุษย์ชนสากล เป็ นองค์กรที่แสวงหาความจริง ความถูกต้ อง
รายงานด้ วยความยุติธรรม การใช้ สื่อที่มีประสิทธิภาพ และดําเนินการตามเป้าหมาย
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ซึง่ จะร่วมมือกับกลุม่ สิทธิมนุษยชนในประเทศนัน้ ในแต่ละปี องค์กรสิทธิมนุษย์ชนสากล เผยแพร่รายงานมากกว่า
100 ฉบับและบรรยายสรุปเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้ กบั 80 ประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราขอความกรุณาจากท่านในการอนุเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี ้:
1) ผลกระทบที่ท่านประเมิน ต่อเด็กในการเข้ าถึงการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส จากการทําลายโรงเรี ยน
ของกลุม่ ผู้ก่อการร้ าย
2) ผลกระทบที่ทา่ นประเมิน ต่อเด็กในการเข้ าถึงการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส จากการทําร้ ายครู
ของกลุม่ ผู้ก่อการร้ าย
3) ผลกระทบที่ท่านประเมินต่อเด็กในการเข้ าถึงการศึกษา จากการเข้ าไปตังอย่
้ กองกําลังรักษาความมัน่ คง (ตํารวจ
ทหาร หรื อ กลุม่ แนวร่วม) ภายในบริเวณโรงเรี ยน
4) ผลกระทบที่ท่านประเมินต่อเด็กในการเข้ าถึงการศึกษา จากการตรวจค้ นและจู่โจม
โรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรื อปอเนาะ โดยกองกําลังรักษาความมัน่ คงในพื ้นที่
สุดท้ ายนี ้ เพื่อให้ เราสามารถแสดงสถานการณ์ที่ถกู ต้ องในจังหวัดปั ตตานี เพื่อเปรี ยบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ
ในชายแดนภาคใต้ เราขอขอบพระคุณในการอนุเคราะห์ให้ ตวั เลขสถิติดงั ต่อไปนี ้:
สถิตเิ กี่ยวกับกองกําลังรั กษาความมั่นคงภายในบริเวณโรงเรี ยน :
1) นับจาก เดือน เมษายน 2553 จํานวนโรงเรี ยนที่มีกองกําลังรักษาความมัน่ คง (ตํารวจ ทหาร หรื อ กลุม่ แนวร่วม)
มาตังฐานปฎิ
้
บตั การและดําเนินการ 24 ชัว่ โมง ภายในบริเวณโรงเรี ยนที่มีเป้าหมายหลักเพื่อป้องกันโรงเรี ยน หรื อครู
2) นับจากเดือน เมษายน 2553 จํานวนโรงเรี ยนที่มีกองกําลังรักษาความมัน่ คง (ตํารวจ ทหาร หรื อ กลุม่ แนวร่วม)
มาตังฐานปฎิ
้
บตั การและดําเนินการ 24 ชัว่ โมงภายในบริเวณโรงเรี ยน ที่มีเป้าหมายอื่นๆนอกจาก
เพื่อป้องกันโรงเรี ยน หรื อครู อาทิ เช่นการดําเนินการในโรงเรี ยนประถมที่บ้านคลองช้ าง อําเภอมาโย
โรงเรี ยนประถมโคกตะโหนด อําเภอหนองจิก โรงเรี ยนประถมปะกาลือเซาะ บ้ านลาอะ โรงเรี ยนประถมปุลากาชิง
อําเภอมาโย
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3) ระยะเวลาโดยเฉลี่ย ในการป้องกันโรงเรี ยนโดยกองกําลังรักษาความมัน่ คง (ตํารวจ ทหาร หรื อ กลุม่ แนวร่วม)
ที่ตงฐานปฎิ
ั้
บตั การอยูภ่ ายในบริเวณโรงเรี ยน ในจังหวัดปั ตตานี
สถิตเิ กี่ยวกับความรุ นแรงต่ อบุคลากรทางการศึกษา และทรั พย์ สนิ :
1) นับจาก เดือน เมษายน 2553 จํานวนโรงเรี ยนที่ครูได้ รับการคุ้มครองจากกองกําลังรักษาความมัน่ คง (ตํารวจ
ทหาร หรื อ กลุม่ แนวร่วม) ในการเดินทางระหว่างที่พกั และโรงเรี ยน
2) จํานวนโรงเรี ยนรัฐบาลที่ได้ รับความเสียหายจากการโจมตี ในจังหวัดปั ตตานี ในแต่ละปี ระหว่างปี 2547 ถึง 2552
3) ระยะเวลาเฉลี่ยในการซ่อม หรื อ บูรณะ โรงเรี ยนที่ได้ รับความเสียหายจากการโจมตี ในจังหวัดปั ตตานี
4) จํานวนครูที่ถกู ฆ่าตาย และจํานวนครูที่ได้ รับความบาดเจ็บ จากโรงเรี ยนรัฐบาล ในจังหวัดปั ตตานี ในแต่ละปี
ระหว่างปี 2547 ถึง 2552
5) จํานวนครูที่ถกู ฆ่าตาย และจํานวนครูที่ได้ รับความบาดเจ็บ จากโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดปั ตตานี ในแต่ละปี ระหว่างปี 2547 ถึง 2552
6) จํานวนบุคลากรที่ถกู ฆ่าตายและจํานวนบุคลากรที่ได้ รับความบาดเจ็บ ที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา (เช่น ผู้จดั การ
ภารโรง พนักงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ครู) จากโรงเรี ยนรัฐบาล ในจังหวัดปั ตตานี ในแต่ละปี ระหว่างปี 2547 ถึง 2552
7) จํานวนบุคลากรที่ถกู ฆ่าตายและจํานวนบุคลากรที่ได้ รับความบาดเจ็บ ที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา
จากโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดปั ตตานี ในแต่ละปี ระหว่างปี 2547 ถึง 2552
8) จํานวนโรงเรี ยนรัฐบาล ที่ถกู ตรวจค้ นหรื อจู่โจม โดยกองกําลังรักษาความมัน่ คงของรัฐบาล ในจังหวัดปั ตตานี
ในแต่ละปี ระหว่างปี 2547 ถึง 2552
9) จํานวนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ถกู ตรวจค้ นหรื อจู่โจม โดยกองกําลังรักษาความมัน่ คงของรัฐบาล
ในจังหวัดปั ตตานี ในแต่ละปี ระหว่างปี 2547 ถึง 2552
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สถิติเกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดนราธิวาส :
1) จํานวนโรงเรี ยนรัฐบาลและจํานวนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปั ตตานี ในแต่ละปี ระหว่างปี
2542 ถึง 2552
2) จํานวนโรงเรี ยนรัฐบาลทังหมดที
้
่ขึ ้นทะเบียน และจํานวนโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทังหมดที
้
่ขึ ้นทะเบียน
ในจังหวัดปั ตตานี ในแต่ละปี ระหว่างปี 2542 ถึง 2552
3) จํานวนรายชื่อนักเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาล และจํานวนรายชื่อนักเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดปั ตตานี ในแต่ละปี ระหว่างปี 2542 ถึง 2552
4) จํานวนนักเรี ยนที่เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาล และจํานวนนักเรี ยนที่เข้ าเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดปั ตตานี ในแต่ละปี ระหว่างปี 2542 ถึง 2552
5) จํานวนครูที่เข้ าสอนในโรงเรี ยนรัฐบาล และจํานวนครูที่เข้ าสอนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดปั ตตานี ในแต่ละปี ระหว่างปี 2542 ถึง 2552
6) จํานวนอัตราส่วนครูตอ่ นักเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาล
และจํานวนอัตราส่วนครูตอ่ นักเรี ยนในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดปั ตตานี ในแต่ละปี ระหว่างปี
2542 ถึง 2552
7) จํานวนครูที่เข้ า-ออกในโรงเรี ยนรัฐบาล และจํานวนครูที่เข้ า-ออกในโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดปั ตตานี ในแต่ละปี ระหว่างปี 2542 ถึง 2552
ข้ อมูลใดที่ทา่ นได้ ให้ เรา ณ. วันที่ 10 มิถนุ ายน 2552
จะมาถึงเราทันเวลาที่ข้อมูลนันจะปรากฏอยู
้
ใ่ นรายงานฉบับต่อไปของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ ทางอีเมลที่
bede.sheppard @ hrw.org โดยแฟกซ์ +1 212 736 1300 หรื อทางไปรษณีย์ที่ Human Rights Watch, 350 Fifth
Avenue, 34th floor, New York, NY 10118-3299, USA
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คําขอบคุณ
รายงานฉบับนี ้เขียนโดย Bede Sheppard นักวิจยั อาวุโส แผนกสิทธิเด็กและเยาวชน Human Rights Watch
รายงานการวิจยั โดยผู้เขียน และ นักวิจยั อาวุโสฝ่ ายภาคพื ้นเอเชีย คุณสุนยั ผาสุก
รายงานการวิจยั นี ้แก้ ไขโดย Zama Coursen - Neff รองผู้อํานวยการฝ่ ายสิทธิเด็ก คุณสุนยั ผาสุก
นักวิจยั อาวุโสฝ่ ายภาคพื ้นเอเชีย Phil Robertson รองผู้อํานวยการฝ่ ายภาคพื ้นเอเชีย James Ross
ผู้อํานวยการฝ่ ายกฎหมายและนโยบายและ Robin Shulman ที่ปรึกษาสํานักงาน
Kyle Knight ผ้ ประสานงานในฝ่ ายสิทธิเด็ก ให้ ความช่วยเหลือในการแก้ ไขและการผลิต Anna Lopriore
ผู้จดั การแผนกสร้ างสรรค์ความคิด Ella Moran ผู้จดั การแผนกวิดีโอและการถ่ายภาพ Grace Choi
ผู้อํานวยการฝ่ ายสิง่ พิมพ์ และ Fitzroy Hepkins ผู้จดั การพัสดุภณ
ั ฑ์ ให้ ความช่วยเหลือในการผลิต
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