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1. บทคัดย่อ 
การก่อความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทยยังคงไม่บรรเทาลง  เป็นเวลานานกว่าศตวรรษมาแล้วที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของไทยมีขบวนการเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนที่หยั่งรากอยู่ในอัตลักษณ์ทางศาสนา ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม 

และประวัติศาสตร์  กลุ่มติดอาวุธได้พุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่รัฐ พลเรือนชาวพุทธเชื้อสายไทยและพระภิกษุ และชาวมุสลิมใน

ท้องถิ่นที่ถูกสงสัยว่าร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐไทย  รัฐบาลของไทยได้ตอบโต้ความรุนแรงด้วยก าลัง และมักจะละเลยสิทธิ

มนุษยชนขั้นพื้นฐาน  องค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ ได้ประมาณการว่าตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ความรุนแรงได้คร่าชีวิตผู้คน

ไปแล้วกว่า 4,000 คน ผู้ที่สังเกตการณ์สถานการณ์ในภาคใต้ระบุว่า ระดับของความรุนแรงไม่ได้ลดลงเลยในช่วงสามปีที่

ผ่านมา1
  

ในสถานการณ์นี้ เด็กๆ ตกเป็นเหยื่อของระเบิด การสังหารอย่างผิดกฎหมาย และการโจมตีด้วยความรุนแรงอื่นๆ 

โดยกลุ่มติดอาวุธที่ต่อต้านรัฐบาล  ในบางโอกาส เด็กๆ ก็ยังตกเป็นเหยื่อของการใช้ก าลังถึงแก่ชีวิตและการสังหารอย่างผิด

กฎหมายโดยฝ่ายความมั่นคงของไทยด้วย  การเข้าถึงการศึกษาถูกกระทบอย่างรุนแรงจากการที่กลุ่มติดอาวุธพุ่งเป้าไปที่

โรงเรียนรัฐและครู และจากการที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตั้งฐานอยู่ในโรงเรียน2
 

 เมื่อปี 2551 องค์กรพันธมิตรเพื่อยุติการใช้ทหารเด็กได้จัดพิมพ์รายงานสรุปที่ช้ีว่า เด็กๆ ตกเป็นเป้าหมายของการ

คัดเลือกอย่างเป็นระบบให้เข้าร่วมกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ และถูกกลุ่มติดอาวุธใช้ในหลายบทบาทหน้าที ่รวมถึงการเข้าร่วม

โดยตรงในการสู้รบด้วย3
 หลังจากนั้น องค์กรอ่ืนๆ ก็ได้รายงานถึงการคัดเลือกเด็กและการใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่

รัฐในภาคใต้ของไทย4
 และข้อมูลที่มีอยู่ช้ีว่าการปฏิบัติเช่นนี้ยังคงด าเนินอยู่ในทุกวันนี ้

รายงานฉบับนี้เน้นที่หลักฐานเรื่องการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กผู้ชายที่อายุต่ ากว่า 18 ปี กับชุดรักษาความ

ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซ่ึงเป็นหนึ่งในกองก าลังป้องกันภัยระดับหมู่บ้านที่รัฐบาลตั้งขึ้น5
  ชรบ.เป็นหน่วยงานที่มีอยู่ใน

ระดับชาติ แต่มีอยู่มากโดยเฉพาะในภาคใต้ของประเทศไทยอันเป็นพื้นที่ทีร่ัฐบาลใช้ชรบ. เป็นส่วนหนึ่งของความพยายาม

ในการต่อต้านการก่อความไม่สงบของกลุ่มติดอาวุธ  หน่วยชรบ.ซ่ึงประกอบไปด้วยอาสาสมัครประมาณ 30 คนนั้นมีอยู่ใน

เกือบจะทุกหมู่บ้านในส่ีจังหวัดภาคใต้ของไทยคือ นราธิวาส ปัตตานี สงขลา และยะลา6
 

                                                      
1 ดู International Crisis Group, Stalemate in southern Thailand, Asia Report No. 113, 3 November 2010. 

2 ด ูHuman Rights Watch, Targets of Both Sides Violence against Students, Teachers, and Schools in Thailand’s Southern 

Border Provinces, 20 September 2010. 

3 ด ูCoalition to Stop the Use of Child Soldiers, Briefing paper: Child Recruitment and Use in Southern Thailand, December 

2008. 

4 ด ูInternational Crisis Group, Recruiting militants in southern Thailand, June 2009; Lowy Institute for International Policy, 

Confronting ghosts: Thailand’s shapeless southern insurgency, 2010. 

5 ค าว่ากองก าลังป้องกันภัยระดับหมู่บ้าน หมายถึงกลุ่มอาสาสมัครในท้องถิ่นที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือท าหน้าที่ด้านความมั่นคงและการป้องกันภัย 

เช่น ชรบ. และอรบ. 

6 “ภาคใต้ของไทย” หมายถึงจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา และสี่อ าเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา)  
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 รายงานต่อไปนี้ซ่ึงมาจากการลงพ้ืนที่ท าวิจัยใน 19 จังหวัดในช่วงกลางปี 2553 บรรยายถึงรูปแบบของการ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กกับหน่วยชรบ.ในภาคใต้ องค์กรพันธมิตรเพื่อยุติการใช้ทหารเด็ก (องค์กรพันธมิตรฯ) และ มูลนิธิ

ยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (มูลนิธิฯ) ซ่ึงเป็นองค์กรภาคีในการท าวิจัยช้ินนี้พบว่ามีเด็กๆ เข้าเป็นสมาชิกชรบ. อย่างเป็นทางการ

ในมากกว่าร้อยละ 65 (หรือ 13 หมู่บ้าน) ของหมู่บ้านที่เราได้ศึกษา หรือในกรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็มีเด็กปฏิบัติหน้าที่

บางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกชรบ. 

 การเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กกับชรบ.นั้นไม่ได้เป็นนโยบายทางการของรัฐบาล ท าให้ต่างจากในกรณีกลุ่มต่อต้าน

ติดอาวุธที่พยายามหาเด็กและปลูกฝังเด็กเพื่อให้เด็กเข้าร่วมในปฏิบัติการรุนแรงแบบใช้อาวุธ  การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชรบ.

เกิดขึ้นหลักๆ จากการขาดความเอาใจใส่ของเจ้าหน้าที่รัฐไทย และการขาดความตระหนักในระดับหมู่บ้านเรื่องกฎระเบียบ

ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องหรือการไม่มีทางเลือกอื่นๆ ที่เหมาะสมกว่าส าหรับคนหนุ่มสาว 

รัฐบาลไทยได้แสดงความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาและได้ด าเนินมาตรการบางประการเพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก

เกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ รวมถึงการออกค าส่ังไปยังเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นเพื่อดูแลไม่ให้มีการคัดเลือกเด็กที่อายุ

ต่ ากว่า 18 ปีเข้าร่วมชรบ.  ทว่า การขาดการส่ังห้ามไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย การไม่บังคับใช้นโยบายที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ 

และการขาดการดูแลและกลไกการรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ ก็ท าให้เกิดสถานการณ์ที่เด็กๆ สามารถเข้าร่วมหรือให้การ

สนับสนุนหน่วยชรบ.ในพื้นที่ของตนได้อย่างง่ายๆ  

 เมื่อดูในภาพกว้าง ปัญหาเรื่องการที่เด็กเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชรบ.นั้นเป็นผลสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลไม่ได้ให้

ความสนใจกับส่ิงท้าทายหลากหลายแง่มุมในการคุ้มครองเด็กจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงที่มี

การใช้อาวุธในภาคใต้ของประเทศไทย  การที่ยังคงมีเด็กเกี่ยวข้องกับชรบ. และการที่เด็กยังคงเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่อต้านติด

อาวุธ เน้นให้เห็นถึงความจ าเป็นที่รัฐบาลจะต้องพัฒนาและด าเนินยุทธศาสตร์ที่รอบด้านและมีการประสานร่วมมือกัน เพื่อ

คุ้มครองเด็กทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาติ เพื่อยุติการคัดเลือกและการใช้เด็กโดยฝ่ายติดอาวุธทุกฝ่าย  จากข้อเท็จจริง

ที่ว่า เด็กๆ นั้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทั้งกลุ่มต่อต้านติดอาวุธและกองก าลังป้องกันภัยระดับหมู่บ้านอยู่แล้ว แผนยุทธศาสตร์

เช่นนั้นจะต้องรวมเอามาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปลดประจ าการ การฟื้นฟู และการผสานคืนสู่สังคมของเด็กๆ 

เหล่านั้น  ปัจจุบันนี้ยังไม่มีแผนงานที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือเด็กๆ ในสถานการณ์เช่นนั้น  ยิ่งไปกว่านั้น เด็กๆ ที่ถูกต้อง

สงสัยว่าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มต่อต้านติดอาวุธก็ยังถูกควบคุมตัวตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้อยู่ในภาคใต้

อีกด้วย 

รายงานฉบับนี้กล่าวถึงการคัดเลือกและการใช้เด็กโดยชรบ.  รายงานยังน าเสนอโดยสรุปถึงข้อกังวลที่เกี่ยวกับการ

ควบคุมตัวเด็กที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ  รายงานฉบับนี้มีข้อเสนอแนะอย่างละเอียดต่อรัฐบาลไทย ซ่ึง

หากได้รับการน าไปปฏิบัติแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของยุทธศาสตร์แบบรอบด้านของรัฐบาลในการคุ้มครองเด็กที่ได้รับ

ผลกระทบจากความรุนแรงที่มีการใช้อาวุธในภาคใต้ และหากมีการน าข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปใช้ยังจะช่วยให้รัฐบาลไทย

ปฏิบัติตามพันธกรณีตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอีกด้วย 
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 องค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลไทย: 

 ส่ังห้ามการคัดเลือกและการใช้เด็กที่อายุต่ ากว่า 18 ปีในการสู้รบ ในกองทัพ กองรบกึ่งทหาร กองก าลังป้องกันภัย

ประจ าหมู่บ้าน และกลุ่มติดอาวุธใดๆ และก าหนดให้การกระท านั้นเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมาย 

 ทบทวนและแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยก าลังคุ้มครองและรักษา

ความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ .ศ . 2551 ให้ห้ามการคัดเลือกบุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปีเข้าร่วมชรบ. และห้าม

การเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการของเด็กกับชรบ. 

 ดูแลให้เด็กๆ ไม่ต้องมีความผิดทางอาญาจากการถูกคัดเลือกหรือถูกใช้โดยกลุ่มติดอาวุธ และดูแลให้เด็กๆ ไม่ถูก

ควบคุมตัวโดยไม่ผ่านการพิจารณาคดีโดยอาศัยอ านาจตามกฎอัยการศึกหรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ใช้อยู่ในภาคใต้ของ

ไทย 

 ตั้งกลไกการตรวจสอบติดตามและการรับผิดชอบเพื่อดูแลให้มาตรการและนโยบายต่างๆ เพื่อการคุ้มครองเด็กจาก

การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มหรือกองก าลังติดอาวุธทั้งปวงถูกน าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ระเบียบวิธีวิจัย 
รายงานฉบับนี้เป็นผลของการท าวิจัยร่วมกันขององค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธฯิ ในส่ีจังหวัดภาคใต้ของไทย คือ

จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สงขลา และยะลา และในกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2553 

การศึกษานี้ได้สัมภาษณ์คนราว 60 คน ประกอบด้วยทั้งผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกชรบ. จาก 19 หมู่บ้านของทั้งสี่
จังหวัด (8 หมู่บ้านในจังหวัดนราธิวาส 4 หมู่บ้านในปัตตานี 1 หมู่บ้านในสงขลา และ 6 หมู่บ้านในยะลา) และเจ้าหน้าที่รัฐ
ต่างๆ หมู่บ้านที่ผู้วิจัยได้ศึกษานั้นถูกเลือกจากปัจจัยด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร ์ศาสนา ระดับของความรุนแรงในพื้นที่ และ
สภาพทางเศรษฐกิจ จากทั้ง 19 หมู่บ้านที่ศึกษา มี 12 หมู่บ้านที่ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม สองหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
พุทธ และอีกห้าหมู่บ้านมีชาวมุสลิมและชาวพุทธผสมกัน รายงานฉบับนี้ไม่ระบุชื่อหมู่บ้านทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 องค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธฯิ ได้น าเสนอข้อค้นพบเบื้องต้นต่อเจ้าหน้าที่รัฐไทย และ
ได้จัดประชุมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ต ารวจ และข้าราชการระดับสูง ขึ้นในภาคใต้และในกรุงเทพฯ  ผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาสและปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้แทนคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่
จากอ าเภอต่างๆ  กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ผู้อ านวยการศอ.บต. ผู้บัญชาการส านักงานต ารวจ
ตระเวนชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และคณะอนุกรรมการว่าด้วยสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศและกอ.รมน.ภาค 4 
ยังได้ให้ความเห็นต่อร่างรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย  

องค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯ ขอขอบคุณความร่วมมือของรัฐบาลไทยในการด าเนินการวิจัยนี้ และยินดีที่รัฐบาล
กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมการอภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของความรุนแรงทางอาวุธที่มี
ต่อเด็กในภาคใต้ของประเทศไทย และเรื่องการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กกับชรบ.ด้วย  

 

3. กองก าลังรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้านในภาคใต้ของประเทศไทย  
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการใช้กองรบกึ่งทหารและกองก าลังรักษาความปลอดภัยประจ า

หมู่บ้านเพื่อควบคุมและต่อต้านการก่อความไม่สงบ7  การขยายตัวของกลุ่มเหล่านี้ที่ส าคัญในช่วงไม่ก่ีปทีี่ผ่านมาเกิดขึ้นใน
ภาคใต้ โดยกลุ่มเหล่านี้ได้กลายเป็นองค์ประกอบส าคัญของยุทธศาสตร์ทางการทหารในการต่อต้านกลุ่มติดอาวุธในภาคใต้
ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา8

  ในภาคใต้ มีกองรบกึ่งทหารหรือกองก าลังป้องกันภัยประจ าหมู่บ้านอยู่ส่ีกลุ่ม คือ ทหารพรานซึ่ง

                                                      
7
 ไม่มีค านิยามที่เป็นที่ยอมรับสากลของค าว่า “militias” (กองก าลัง)  ในรายงานฉบับนี้ ค าว่ากองก าลังป้องกันภัยประจ าหมู่บ้านหมายถึง

กลุ่มของอาสาสมัครที่จัดตั้งในท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงและการป้องกันภัย เช่น ชรบ. และอรบ.  ค านี้ใช้เพื่อแยกแยะพวก

เขาออกจากกองทัพไทยและกองรบกึ่งทหาร เช่น ทหารพรานและอส. 
8
 องค์กรและนักวิเคราะห์เรื่องสิทธิมนุษยชนได้บันทึกการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกองรบกึ่งทหารและกองรบป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนใน
ภาคใต้ของไทย และบางคน/องค์กรได้แสดงความกังวลโดยรวมเกี่ยวกับการพึ่งพากลุ่มเหล่านั้นซึ่งไม่ผ่านการฝึกฝนอบรมอย่างดีและขาด
ความเป็นมืออาชีพของต ารวจและกองทัพไทย  International Crisis Group (ICG) ระบุว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เคย
แสดงความกังวลเก่ียวกับการติดอาวุธให้ชาวบ้านโดยไม่มีการฝึกอบรมที่เพียงพอไว้เมื่อปี 2548  ดู ICG, Southern Thailand: The 

Problem with Paramilitaries, Asia Report No.140, 23 October 2007  ดูความเห็นอื่นๆ เรื่องกองรบกึ่งทหารและกองก าลังป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนได้ที ่Human Rights Watch (HRW), “Government-Backed Militias Enflame Violence”, April 2007; Ball, 

Desmond and David Scott Mathieson, Militia Redux. Or Sor and the Revival of Paramilitarism in Thailand, 2007; และ Non-
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ตั้งโดยกองทัพ  อาสารักษาดินแดน (อส.) ซ่ึงตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยและปฏิบัติงานในระดับจังหวัด  ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงมหาดไทยเช่นกันแต่ท างานในระดับหมู่บ้าน และ
อาสาสมัครรักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ซ่ึงตั้งขึ้นภายใต้กรมราชองครักษ์เมื่อปี 2548 เพื่อปกป้องหมู่บ้านชาวพุทธ9  

ชรบ. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 ให้สืบเนื่องต่อจากชุดคุ้มครองหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นในช่วงต้นพุทธทศวรรษ 2510 โดย
กระทรวงมหาดไทยเพื่อปกป้องชาวบ้านจากกลุ่มคอมมิวนิสต์  แม้จะปฏิบัติการในภาคใต้มาหลายทศวรรษแล้วก็ตาม 
บทบาทของชรบ.ในการรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านไดเ้พิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2547 ซ่ึงเป็นช่วงสถานการณ์ที่มีการโจมตีโดย
กลุ่มติดอาวุธรุนแรงขึ้น  ในปี 2548 มีหน่วยชรบ.อยู่ในแทบจะทุกหมู่บ้านประมาณ 1,500 หมู่บ้านในสามจังหวัดภาคใต้ 
(ปัตตานี นราธิวาส และยะลา) โดยมีสมาชิกที่เป็นอาสาสมัครรวมประมาณ 47,000 คน และเป็นที่คาดการณ์ว่าจ านวน
สมาชิกจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 

ชรบ.เป็นองค์ประกอบหลักของยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อความไม่สงบของรัฐบาลในภาคใต้  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยก าลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 

พ .ศ . 2551 (ระเบียบกระทรวงฯ 2551) ได้ระบุไว้ว่าเนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงและ

การก่อความไม่สงบที่ก าลังด าเนินอยู่ เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอและจังหวัดจะต้องตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านขึ้น10  

เจ้าหน้าที่จากศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)11 ได้ยืนยันมุมมองเรื่องความส าคัญของชรบ.ในการ

ตอบโต้ความรุนแรงที่ก่อโดยกลุ่มติดอาวุธ และในการเสริมสร้างและคุ้มครองหมู่บ้าน ไว้ในการใหสั้มภาษณ์กับองค์กร

พันธมิตรฯ และมูลนิธฯิ  มีการแสดงความเห็นว่า หากความรุนแรงยุติลงบทบาทของชรบ.ก็จะลดลงไปจนเหมือนกับ

บทบาทที่มีในจังหวัดอื่นๆ ของประเทศ12
   

 

โครงสร้าง หน้าท่ี และการฝึกอบรม ของชรบ. 
ชรบ.อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย  กรมการปกครองมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมชาวบ้านเพื่อให้มีจ านวนผู้เข้าเป็น

ชรบ.มากพอ  ส่วนการแต่งตั้งสมาชิกชรบ.อย่างเป็นทางการนั้นเป็นหน้าที่ของนายอ าเภอ  ในแต่ละหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้านซ่ึง

เป็น “ผู้บังคับหมวด” ด้วยนั้นเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผู้ผ่านการฝึกอบรมใหเ้ป็นชรบ. และเป็นผู้รับผิดชอบงาน

                                                                                                                                                                     
Violence International (NVI), Rule by the Gun: Armed Civilians and Firearms Proliferation in Southern Thailand, May 

2009 
9
 อ่านรายงานละเอียดเรื่องกองรบกึ่งทหารและหน่วยนักรบพลเรือน รวมถึงชรบ. ที่ปฏิบัติการอยู่ในภาคใต้ของไทย ได้ที ่ICG, 

Southern Thailand: The Problem with Paramilitaries, Asia Report No.140, 23 October 2007 
10

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยก าลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ .ศ .
2551 
11

 ศอ.บต. ตั้งข้ึนครั้งแรกเมื่อปี 2534 เพื่อช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของคอมมิวนิสต์ในภาคใต้  หลังจากนั้นศอ.บต.ได้เข้ามามีบทบาทใน
การจัดการปัญหาการแบ่งแยกดินแดน  ศอ.บต.ถูกนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร สั่งยกเลิกไปเมื่อปี 2545 แต่ได้รับการตั้งข้ึนมาใหม่ในปี 
2549 หลังจากการรัฐประหารในปีนั้น  ศอ.บต.เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลพลเรือนและปฏิบัติงานคู่ไปกับกองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในของทหาร  ศอ.บต.ระบุหน้าที่ของตนว่าเพื่อ “ส่งเสริมการพัฒนา เสริมสร้างสันติสุข ขจัดความไม่เป็นธรรม และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต.้..” 

12
 จากการประชุมกับรองผู้อ านวยการศอ.บต.และเจ้าหน้าที่ของศอ.บต. เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 
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ประจ าวันของหมวดชรบ.ในหมู่บ้าน  แม้จะไม่ได้มีการระบุไว้ในระเบียบกระทรวงฯ 2551 แต่ในภาคใตน้ั้น กองอ านวยการ

รักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน ). เป็นผู้มีอ านาจในการส่ังการเหนือชรบ.ในขณะที่ชรบ.เข้าร่วมปฏิบัติการทางทหาร13 

 หมวดชรบ.หนึ่งๆ มักจะมีสมาชิ ก 30 คนเป็นอย่างมาก หรืออาจมีได้มากกว่านั้นโดยการอนุมัติของนายอ าเภอ  
ตามระเบียบกระทรวงฯ 2551 หน้าที่ของชรบ.คือ การช่วยเหลือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ หรือเจ้าพนักงานอื่น ใน
การปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเบื้องต้น ซ่ึงรวมถึงหน้าที่หลากหลายตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยและการลาดตระเวน 
ไปจนถึงการหาข่าว  ตามระเบียบกระทรวงฯ 2551 สมาชิกชรบ.มีอ านาจในการตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะที่ต้องสงสัย
ว่าเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม และมีอ านาจในการจับบุคคลผู้กระท าความผิดทางอาญาซ่ึงหน้า14

  

ในทางปฏิบัติแล้ว หมวดชรบ.ในภาคใต้ท าหน้าที่การต่อต้านการก่อความไม่สงบเพิ่มขึ้นไปจากหน้าที่ในการ
บังคับใช้กฎหมายปกติของชรบ.ที่อื่น  สมาชิกของชรบ.ที่ให้สัมภาษณ์ประกอบรายงานช้ินนี้อธิบายหน้าที่ตนเองว่าเป็นการ
ปกป้องหมู่บ้านจากภัยอันตรายต่างๆ ที่รวมถึงการโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธด้วย  พวกเขาระบุหน้าที่ของตนดังนี้ การ
ลาดตระเวนหมู่บ้าน การประจ าด่านตรวจที่ทางเข้าหมู่บ้าน การเฝ้ารักษาความปลอดภัยสถานที่ที่อาจจะถูกโจมตี โดยเฉพาะ
โรงเรียนและมัสยิด และในบางกรณีก็รักษาความปลอดภัยให้ครูด้วย  ชรบ.ยังอาจจะต้องช่วยต ารวจหรือทหารในท้องที่ใน
การระบุตัวผู้ต้องสงสัยรวมถึงผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธ หรือบางครั้งก็ต้องเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารใน
พื้นที่โดยรอบ เข้าร่วมการลาดตระเวนกับทหาร และปฏิบัติการตรวจค้นและปิดล้อม15   

แม้หน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมให้ชรบ.จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารระดับจังหวัด แต่ในทางปฏิบัติแล้วการ
อบรมจัดขึ้นโดยทหาร โดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจ(ฉก.)ในท้องถิ่น  การอบรมครั้งแรกจะนานเจ็ดถึงสิบวันโดยมีการสอน
เรื่องการต่อสู้ระยะประชิด การจัดการและการใช้อาวุธ รวมถึงการสอดส่องดูแล  นอกจากนั้นจะมีการอบรมเพิ่มเติมเป็น
ระยะ ส่วนใหญ่จะจัดปีละครั้ง เป็นเวลาสามวัน การอบรมนี้จัดโดยทหารหรือกองรบกึ่งทหารเช่นกัน  นอกจากนี้ สมาชิก
ชรบ.ของภาคใต้ยังให้การอบรบอย่างไม่เป็นทางการแก่ชาวบ้านคนอื่นๆ รวมทั้งเด็กๆ ด้วย (ดูด้านล่าง) 

หมวดชรบ.ในภาคใต้นั้นติดอาวุธ ส่วนใหญ่จะเป็นปืนส้ันผสมกับปืนออโต้ แตไ่ม่ได้มีการแจกอาวุธให้กับสมาชิก
ทุกคน  โดยมีระเบียบกระทรวงมหาไทย พ.ศ. 2524 ก ากับการใช้อาวุธปืนและบันทึกการแจกอาวุธปืนในแต่ละหมู่บ้าน16

 

โดยทั่วไปแล้วหมวดหนึ่งๆ จะได้รับปืนห้ากระบอก (ส่วนใหญ่เป็นปืนลูกซอง) และลูกกระสุนจากทางการ  ในบางกรณีที่
หมู่บ้านถูกโจมตีหรือมีความสัมพันธอ์ันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐก็อาจจะได้รับอาวุธมากกว่านั้น  ในหมู่บ้านที่หน่วยชรบ.ไม่ได้รับ
แจกอาวุธอย่างเป็นทางการก็มีการจัดหาอาวุธโดยผู้ใหญ่บ้าน หรือในบางกรณีสมาชิกชรบ.ก็หาซ้ือมาเองโดยได้รับลดราคา
เนื่องจากการเป็นสมาชิกชรบ. 

โดยทั่วไปแล้วมีอาวุธปืนจ านวนมากในหมู่บ้านส่วนใหญ่ทั่วจังหวัดชายแดนภาคใต้  ในรายงานเมื่อไม่นานมานี้  
ขององค์กรสันติวิธีสากล (Nonviolence International) ไดร้ายงานถึง “การแพร่กระจายอาวุธ” และ “พัฒนาการของ

                                                      
13

 นายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ านวยการกอ.รมน. โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นรองผู้อ านวยการ  ในทางปฏิบัติแล้ว นโยบายด้านความมั่นคง

ทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับภาคใต้ของไทย จะต้องผ่านการพิจารณาของกอ.รมน. ภาค 4 ซึ่งมีผู้บัญชาการกองทัพภาคที่ 4 เป็นผู้อ านวยการ  ชรบ. 

นั้นอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย แต่ในขณะที่เข้าร่วมปฏิบัติการทางทหาร ชรบ. จะอยูภายใต้การบังคับบัญชาของหน่วยทหารที่

รับผิดชอบปฏิบัติการนั้นๆ 
14

 ระเบียบกระทรวงฯ 2551, หมวด 4, ข้อ 17  

15
 ปฏิบัติการตรวจค้นและปิดล้อมมีการปิดกั้นพื้นที่ที่สงสัยว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่  จากนั้นผู้ต้องสงสัยจะถูกจับในระหว่างปฏิบัติการ  

16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการแจกจ่ายอาวุธปืนให้กับหน่วยชุดคุ้มครองหมู่บ้าน พ.ศ. 2524  
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วัฒนธรรมปืน” ในภาคใต้ของไทย17
  จากการสังเกตโดยองค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธฯิ นักวิจัยของเราเห็นพ้องกับข้อ

ค้นพบขององค์กรสันติวิธีสากล ตัวอย่างเช่น ในหมู่บ้านหนึ่งในอ.ยะหา จ.ยะลา องค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธฯิ พบเห็นปืน 
25 กระบอก เป็นปืนออโต้เสียสิบกระบอก  ในอีกหมู่บ้านในพื้นที่เดียวกัน หน่วยชรบ.เล่าว่านอกจากปืนส้ันแล้ว พวกตนยัง
มีปืน M16 AK47 และปืนไรเฟิลสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง   

ตามระเบียบกระทรวงฯ 2551 สมาชิกชรบ.จะต้องแต่งเครื่องแบบ ซ่ึงประกอบด้วยเส้ือเชิ้ตแขนยาวสีน้ าเงิน 
กางเกงขายาวสีน้ าเงิน  เข็มขัดด้ายถักสีน้ าเงิน และรองเท้าหุ้มส้นสีด า  ในทางปฏิบัติแล้ว บางครั้งจะมีการแต่งเครื่องแบบ
ต่างระดับกันไป  ท าให้เป็นการยากที่จะแยกแยะพวกเขาออกจากพลเรือนทั่วไป18

  
 

4. การคัดเลือกและการใช้เด็กโดยชรบ. 
จาก 19 หมู่บ้านที่องค์กรพันธมิตรฯและมูลนิธฯิได้ไปเก็บข้อมูลในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม 2553 มี

หลักฐานว่าเด็กชาย (อายุต่ ากว่า 18 ปี) เข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชรบ.ใน 13 หมู่บ้าน และไม่มีหลักฐานว่ามีเด็กเข้าไป
เกี่ยวข้องในสามหมวดชรบ. ส่วนในอีกสามหมวดนั้นยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้  ระดับความเกี่ยวข้องสัมพันธ์นั้นแตกต่างกันไป 
มีตั้งแต่การเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ ไปจนถึงความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการอย่างเช่นการที่เด็กๆ ใช้เวลาอยู่ที่
หน่วยชรบ.หรืออยู่กับสมาชิกชรบ.ขณะปฏิบัติหน้าที่  อายุของเด็กเหล่านั้นก็แตกต่างกันไป ตั้งแต่เก้าขวบจนถึงประมาณ 17 
ปี โดยในกลุ่มเด็กที่อายุน้อยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยชรบ.อย่างไม่เป็นทางการมากกว่าจะเป็นสมาชิกอย่าง
เป็นทางการ 

 จากทั้ง 19 หมู่บ้านที่ศึกษา มีเด็กเข้าเป็นสมาชิกชรบ.อย่างเป็นทางการใน 7 หมู่บ้าน (เป็นหมู่บ้านในจังหวัด
นราธิวาส 4 หมู่บ้าน  ในยะลา 2 หมู่บ้าน และในปัตตาน ี1 หมู่บ้าน)  ในบางกรณีผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกชรบ.ที่เป็นผู้ใหญ่
ยอมรับว่ามีการคัดเลือกเด็กเข้าเป็นสมาชิก  ส่วนในบางหมู่บ้าน สมาชิกชรบ.ทีอ่งค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธฯิ ได้สัมภาษณ์
บอกว่าตนเองอายุต่ ากว่า 18 ปี หรือบอกว่าสมาชิกคนอื่นอายุต่ ากว่า 18 ปี  เราพบเด็กเป็นสมาชิกชรบ.อย่างเป็นทางการใน
หมู่บ้านมุสลิมและหมู่บ้านที่มีทั้งชาวพุทธและมุสลิม แต่ไม่พบในสองหมู่บ้านพุทธที่เราศึกษา 

ตัวแทนของมูลนิธิฯ ได้สัมภาษณ์เด็กชายสองคน อายุ 15 และ 17 ปี ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส เด็ก

ทั้งคู่เป็นสมาชิกของชรบ.ในหมู่บ้าน เด็กชาย บ. บอกว่าตนได้เข้าร่วมชรบ.เมื่ออายุเพียง 12 ปี ส่วน ว. เข้าร่วมเมื่อปี 2552 

ตอนที่เขาอายุ 16 ปี  เด็กชายทั้งสองบอกว่ามีสมาชิกชรบ.ที่อายุต่ ากว่า 18 ปีอยู่ในหมู่บ้านนั้นห้าคน 

 ในอีกหมู่บ้านในจังหวัดยะลา ดช.ต.  ( 16)  และ ดช.ด. (17) เล่าให้มูลนิธิฯ ฟังว่าพวกเขาเข้าร่วมหมวดชรบ.ใน
หมู่บ้านเมื่อเดือนเมษายน 2553 เด็กทั้งสองเล่าว่าตนไม่มีงานท า ผู้ใหญ่บ้านได้มาขอพ่อแม่ของพวกเขาให้พวกเขาเข้าร่วม
ชรบ. เพราะพวกเขาถูกมองว่าเป็นเด็กดีและมีเกียรติ  พวกเขาเล่าว่า ด้วยหน้าที่ท าให้ตนต้องระแวดระวังเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย และหากมีคนแปลกหน้าเข้ามาที่หมู่บ้านก็จะต้องคอยตามคนแปลกหน้าไป   

จ านวนเด็กที่เป็นสมาชิกชรบ.แตกต่างกันไปในแต่ละหมู่บ้าน  ที่พบมากที่สุดคือ 8 หรือ 9 คนในหมู่บ้านที่มีทั้ง
ชาวพุทธและมุสลิมในอ.สุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในสองหมู่บ้านในอ.สุไหงปาดีและอ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พบเด็กอายุต่ า
กว่า 18 ปีเป็นสมาชิกชรบ. 5 และ 6 คนตามล าดับ มีเด็กอย่างน้อยสองคนเป็นสมาชิกหมวดชรบ.ในหมู่บ้านในอ.บาเจาะ จ.
นราธิวาส และอ.มายอ จ.ปัตตานี และในอีกหมู่บ้านที่อ าเภอเมือง จ.ยะลา เราได้สัมภาษณ์เด็กชายสามคนที่อายุต่ ากว่า 18 ปี
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 Nonviolence International, Rule by the Gun: Armed Civilians and Firearms Proliferation in Southern 

Thailand. May 2009. 
18

 ระเบียบกระทรวงฯ 2551 หมวด 7 มาตรา 23 
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ที่เป็นสมาชิกของหมวดชรบ.ในพื้นที่ เมื่อเป็นสมาชิกชรบ.อย่างเป็นทางการ เด็กๆ จะได้รับการติดอาวุธและต้องปฏิบัติ
หน้าที่เช่นเดียวกับสมาชิกที่เป็นผู้ใหญ ่

ในหมู่บ้านที่พบเด็กชายอายุต่ ากว่า 18 ปีเข้าเกี่ยวข้องกับชรบ.อย่างเป็นทางการ ก็มักจะพบเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชรบ.อย่างไม่เป็นทางการด้วยเช่นกัน มีการพบเด็กเกี่ยวข้องกับชรบ.อย่างไม่เป็นทางการในหกหมู่บ้าน
ที่ไม่มีรายงานการเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ โดยรวมแล้ว มีการพบเด็กเกี่ยวข้องกับชรบ.ทั้งอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการใน 13 หมู่บ้าน (เป็นหมู่บ้านมุสลิม 8 หมู่บ้าน หมู่บ้านชาวพุทธและมุสลิม 4 หมู่บ้าน และหมู่บ้านชาวพุทธ 1 
หมู่บ้าน) 

เด็กชายบางคนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชรบ.อย่างไม่เป็นทางการได้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวหรือคล้ายคลึงกับสมาชิก
ชรบ.  ในบางกรณี ส่ิงเดียวที่พวกเขาแตกต่างจากสมาชิกทางการก็คือ พวกเขาไม่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ (แต่
อาจจะได้รับการฝึกอบรมอย่างไม่เป็นทางการ) และไม่ได้รับบัตรประจ าตัว 

การเข้าร่วมของเด็กแตกต่างกันไปในแต่ละหมู่บ้าน เด็กบางคนประจ าด่านตรวจหรือให้ความช่วยเหลืออ่ืน  ๆแก่
หมวดชรบ.  ในบางที่เด็กติดอาวุธ เด็กอายุ 14 ปีในหมู่บ้านหนึ่งบอกองค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธฯิ ว่าตนกับเพื่อนอีกห้าคน
ที่อายุไล่เลี่ยกันได้รับการสอนให้ใช้อาวุธ และมีคนเห็นเขาถือปืนออโต้ ในหมู่บ้านหนึ่งของอ.บาเจาะ จ.นราธิวาส เด็กผู้ชาย
ได้รับการฝึกอบรมจากสมาชิกชรบ. ได้รับเส้ือยืดชรบ. และพวกเขาให้ความช่วยเหลือแก่หมวดชรบ.ในหมู่บ้านตนเอง  ใน
กรณีนี้ เด็กๆไม่ได้รับอนุญาตให้ถืออาวุธ  ในหมู่บ้านหนึ่งในอ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เด็กๆ ได้รับอนุญาตให้ใช้เวลาอยู่กับ
หน่วยชรบ. และยืนเฝ้าที่ด่านตรวจโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินลาดตระเวน   

ในกรณีอื่นๆ เด็กๆ ไม่ได้มกีารติดต่อสัมพันธ์กับหมวดชรบ.เป็นประจ าอย่างกรณีข้างต้น ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
ครั้งคราว เช่น เมื่อเด็กชายถูกขอให้มาเข้าเวรแทนสมาชิกชรบ.ที่เป็นผู้ใหญ่ (มักจะเป็นญาติกัน) เนื่องจากผู้ใหญ่คนนั้นติด
ธุระอื่น  ในกรณีเช่นนี้ เด็กจะไม่ได้รับการฝึกอบรมทั้งอย่างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เต็ม
รูปแบบในกะเวรที่เขามาเข้าแทน  เราได้รับทราบถึงการปฏิบัติเช่นนี้จากการสัมภาษณ์ในอ.ยะหา จ.ยะลา และอ.สะบ้าย้อย 
จ.สงขลา  เจ้าหน้าที่ศอ.บต.ก็รับทราบถึงการกระท าเช่นนี้ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้รับปากว่าจะด าเนินการเพื่อ
แก้ปัญหานี้19 

การที่เด็กได้จับต้องอาวุธ ทั้งจากการได้รับการฝึกอบรมและจากการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชรบ.อย่างไม่เป็นทางการ 
ท าให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากต่อความปลอดภัยทางกายภาพและสุขภาวะของเด็กๆ  สมาชิกชรบ.ทีอ่งค์กรพันธมิตรฯและ
มูลนิธิฯได้สัมภาษณ์เล่าว่าสมาชิกบางคนที่อายุต่ ากว่า 18 ปีได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรชรบ.ก่อนได้รับ
แต่งตั้งเป็นชรบ. และการอบรมเพิ่มเติมประจ าปี ซ่ึงมีการอบรมเรื่องการจัดการและการใช้อาวุธ  ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติที่
สมาชิกชรบ.จะจัดฝึกอบรมอย่างไม่เป็นทางการรวมทั้งสอนการยิงปืนให้แก่เด็กๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยชรบ.อย่างไม่
เป็นทางการด้วย  และโดยทั่วไปเราพบว่าเด็กๆในหมู่บ้านที่เราศึกษามีความคุ้นเคยกับอาวุธปืนอย่างมาก  ในบางหมู่บ้าน เรา
พบเด็กที่อายุยังน้อยพกปืนรวมถึงปืนออโต้20  ในหมู่บ้านหนึ่ง องค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯ เห็นเด็กชายอยู่กับสมาชิก
ชรบ.ที่เป็นผู้ใหญ่ และเด็กคนนั้นถือปืนด้วย  ในหมู่บ้านหนึ่งของอ.ยะหา จ.ยะลา เด็กชายคนหนึ่งที่บอกว่าตนอายุเก้าขวบ
เล่าว่า เขาถูกสอนวิธีใช้ปืนออโต้ขนาดเล็ก  การที่เด็กคุ้นเคยกับอาวุธปืนนี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการมีอาวุธแพร่หลาย
ทั่วไป และเพราะกระบวนการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการจากสมาชิกในครอบครัว  ทว่า ทางการควรจะต้องแก้ไขปัญหา

                                                      
19

 สัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จ.ยะลา กรกฎาคม 2553 

20
 จากการไปหมู่บ้านในอ.ยะหา และอ.เมือง จ.ยะลา และอ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  
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เรื่องความเสี่ยงในการได้รับบาดเจ็บของเด็ก (หรือที่จริงก็ของสมาชิกอ่ืนๆ ในชุมชนด้วย) ที่เกิดจากการที่เด็กถืออาวุธหรือ
เกี่ยวข้องในการฝึกอบรมการใช้อาวุธ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมที่เป็นทางการหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้มีการคุ้มครองและการ
ประกันความปลอดภัยของเด็ก 

การที่เด็กเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชรบ.ไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ ท าให้เด็กๆ มีความเสี่ยงยิ่งขึ้นไป
อีก เช่น ความเสี่ยงที่จะถูกท าร้ายโดยกลุ่มติดอาวุธหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องในปฏิบัติการทางทหารต่อต้านกลุ่มติดอาวุธ  มี
รายงานว่าสมาชิกชรบ.อย่างน้อย 170 คนถูกสังหารไปในช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2547 ถึงเดือนมีนาคม 255221  ในกรณี
หนึ่งทีอ่งค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯ ได้รับข้อมูล เด็กชายสองคนที่เชื่อว่าอายุต่ ากว่า 18 ปีที่ประจ าหมวดชรบ.ถูกสังหารใน
ระหว่างปฏิบัติหน้าทีเ่มื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 จากการโจมตีโดยกลุ่มชายติดอาวุธในหมู่บ้านตลิ่งสูง อ.สุไหงปาดี จ.
นราธิวาส  สมาชิกชรบ.ยังอาจจะเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารที่มตี่อกลุ่มติดอาวุธด้วย  ความเปราะบางเป็นพิเศษของเด็ก 
และความจ าเป็นที่เด็กต้องได้รับการคุ้มครองเนื่องจากสภาพทางร่างกายและจิตใจที่ยังไม่เติบโตเต็มที่นั้นท าให้เด็กจะต้อง
ถูกน าออกจากสถานการณ์เช่นนั้น และจะต้องมมีาตรการทั้งทางกฎหมาย นโยบาย และในทางปฏิบัต ิเพื่อห้ามเด็กเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เหล่านั้น 

อีกรูปแบบหนึ่งของการเกี่ยวข้องสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการของเด็กกับชรบ. คือการใช้เวลาว่างอยู่ในฐานของ
หมวดชรบ. หรืออยู่กับสมาชิกชรบ.และท าธุระต่างๆ ที่ไม่ใช่ภารกิจทางการทหาร ตัวอย่างเช่น องค์กรพันธมิตรฯ และ
มูลนิธิฯ พบเด็กผู้ชายอายุตั้งแต่ประมาณสิบปีใช้เวลาว่างอยู่ที่ฐานชรบ. และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการต่างๆ หรือ
ช่วยท างานเล็กๆ น้อยๆ เช่น ดูโทรทัศน์ คุยกับญาติและสมาชิกหมวดที่เป็นผู้ใหญ่อื่นๆ ชงชากาแฟ หรือส่งอาหารและ
ข่าวสารจากภรรยาและครอบครัวของสมาชิกชรบ.  ในบางกรณี เด็กเล็กๆ ค้างคืนอยู่ที่ฐานชรบ.  ด้วยการเกี่ยวข้องสัมพันธ์
แบบนี้ เด็กๆ ได้ใกล้ชิดอาวุธปืนเป็นประจ า และยังมีกรณีที่เด็กอยู่ใกล้ชิดปืนจากการเล่นฟุตบอลกับสมาชิกหมวดชรบ.ใน
หมู่บ้านพกอาวุธด้วย 

เราไม่ควรจะถือว่าการที่เด็กใช้เวลาว่างอยู่ในสถานที่ที่กองก าลังฝ่ายความมั่นคงใช ้หรือใช้เวลากับสมาชิกกอง
ก าลังฝ่ายความมั่นคงที่ก าลังปฏิบัติงานนั้นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้  ความจริงที่ว่าสมาชิกชรบ.มักจะเป็นญาติ เพื่อนบ้าน หรือ
เพื่อนกับเด็กๆ ไม่ควรจะมาอยู่เหนือความจริงที่ว่าชรบ.นั้นเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายความมั่นคงของรัฐไทยเช่นเดียวกับต ารวจ
หรือทหาร  เด็กๆ ไม่ควรจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ของชรบ.หรือต้องท าธุระต่างๆ ให้สมาชิกชรบ. แบบเดียวกับ
ที่เด็กๆ ควรจะถูกห้ามไม่ให้เข้าไปในสถานที่ทางการทหารหรือต ารวจ  องค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯ เห็นว่า การเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการแม้เพียงในระดับนี้ก็สร้างความเสี่ยงอย่างมากให้กับความปลอดภัยทางกายภาพของเด็กจากการ
ที่ชรบ.อาจถูกโจมตีด้วยอาวุธ จากกิจกรรมต่างๆ ของชรบ. จากการที่พวกเขาอยู่ใกล้ชิดอาวุธปืน และยังมีความเสี่ยงต่อสุข
ภาวะและการพัฒนาโดยรวมของเด็กอีกด้วย 

 

5. เสริมสร้างการป้องกันไม่ให้ชรบ.คัดเลือกเด็กให้เข้าร่วมและใช้เด็ก 
ระเบียบกระทรวงฯ 2551 ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรชรบ. ซ่ึงเป็นการอบรมก่อน

ได้รับการแต่งตั้งเป็นชรบ. และดังนั้นจึงเป็นการก าหนดการคัดเลือกผู้เข้าเป็นชรบ.ด้วย  ไว้ว่าต้องเป็นบุคคลมีสัญชาติไทย มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในหมู่บ้านนั้น22  ระเบียบกระทรวงฯ ไม่ได้ก าหนดอายุขั้นต่ าของผู้ที่จะเข้า
รับการคัดเลือกไว้  
                                                      
21

 Deep South Watch, April 2009, www.deepsouthwatch.org/node/288 
22

 ระเบียบกระทรวงฯ 2551  หมวดที่ 1 ข้อ 6 
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อย่างไรก็ตาม การที่ชรบ.คัดเลือกและใช้ผู้ที่อายุต่ ากว่า 18 ปีนั้นไม่ได้เป็นนโยบายทางการของรัฐบาล รัฐบาลได้
ออกค าส่ังเกี่ยวกับอายุขั้นต่ าของบุคคลที่จะเข้าเป็นชรบ. ไว้เมื่อปี 2552 และ 2553  

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 ศอ.บต.ได้ออกค าส่ังไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี สตูล สงขลา และ
ยะลา ว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นชรบ. จะต้องอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี และการคัดเลือกจะต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลด้านการคุ้มครองสิทธิเด็ก23  นอกจากนี้ยังมีค าส่ังกรมการปกครองเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 ไปยังทุก
จังหวัดในประเทศ ห้ามผู้ที่อายุต่ ากว่า 18 ปีเข้าร่วมในการฝึกอบรมชรบ. และส่ังให้ทางอ าเภอแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก
คนและคัดเอาเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีออกจากชรบ. ให้ปลดเด็กออกจากต าแหน่ง และเอาผู้ใหญ่มาประจ าการแทน  ค าส่ังฯ นี้
แนะว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขระเบียบกระทรวงฯ 2551 เพื่อห้ามการคัดเลือกเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี24

 

แม้จะมีมาตรการต่างๆเหล่านี้ งานวิจัยขององค์กรพันธมิตรฯและมูลนิธิฯ ก็ช้ีว่า การคัดเลือกสมาชิกที่อายุต่ ากว่า
เกณฑ์เกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยในปี 2552 และข้อมูลที่มีอยู่ช้ีว่าการที่เด็กเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการและการใช้เด็ก
ยังคงแพร่หลายอยู่  ปัจจัยที่ท าให้เป็นเช่นนี้มีหลากหลาย เช่น การขาดความชัดเจนและความตระหนักในเรื่องกฎข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องในกลุ่มเจ้าหน้าที่หลักๆ การบังคับใช้นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีอยู่อย่างไม่สมบูรณ์ และการขาดการก ากับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพและขาดความรับผิดชอบตรวจสอบได้  นอกจากนี้ ชาวบ้านบางคนที่ได้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้ง
นี้มองว่าการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชรบ.นั้นเป็นเรื่องที่ดีส าหรับเด็ก  การที่จะคุ้มครองเด็กไม่ให้เกี่ยวข้องกับกองก าลังรักษา
ความปลอดภัยของท้องถิ่นนี้จึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีมาตรการด าเนินการหลายทาง  เช่น มาตรการเสริมสร้างกฎหมายและ
นโยบายที่มีอยู่แล้ว และการดูแลให้มีการบังคับใช้นโยบายและกฎหมายเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ และมาตรการเพิ่ม
ความเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กและการที่เด็กจะต้องได้รับความคุ้มครองพิเศษแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปในภาคใต้ของไทย 

รัฐบาลไทยได้ด าเนินมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการที่ชรบ.คัดเลือกเด็กอย่างเป็นทางการไปบ้างแล้ว  
ตัวอย่างเช่น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 กอ.รมน.ภาค 4 ได้ออกค าส่ังเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้แทนกอ.รมน.ระดับจังหวัดให้
สืบสวนกรณีมีรายงานเรื่องการที่หมวดชรบ.คัดเลือกเด็กเข้าร่วมหมวด และให้รายงานถึงมาตรการที่ได้ด าเนินการเพื่อ
ป้องกันไม่ให้เด็กถูกคัดเลือกเข้าร่วมชรบ.ภายในหนึ่งเดือน   เมื่อเดือนธันวาคม 2553 ทางการไทยได้แจ้งแก่องค์กรพันธมิตร
ฯ และมูลนิธิฯ ว่า ศอ.บต. ได้ด าเนินการตรวจสอบชรบ.ในจ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา และไม่พบเด็กอายุต่ า
กว่า 18 ปีในหมวดชรบ.ในพื้นที่ดังกล่าวที่มาจากการได้รับคัดเลือกอย่างเป็นทางการให้เข้าร่วมชรบ.25

   
ส าหรับข้อกังวลขององค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯ ในเรื่องการมีส่วนร่วมของเด็กในการฝึกอบรมชรบ.นั้น 

เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับสูงนายหนึ่งยืนยันว่าในอนาคตต ารวจจะไม่อบรมบุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปี และจะแจ้งเรื่องการห้ามรับ
เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีเข้าไว้ในช่วงการให้ข้อมูลโดยต ารวจระหว่างการฝึกอบรมหลักสูตรชรบ.26 

แม้การด าเนินการเช่นนี้จะเป็นส่ิงที่ดี แต่ก็ไม่อาจถือเป็นมาตรการเต็มขั้นที่จ าเป็นต้องด าเนินการในทุกจังหวัด
ภาคใต้เพื่อกันไม่ใหช้รบ.คัดเลือกเด็กเข้าร่วมเป็นสมาชิกและใชเ้ด็ก และเพื่อให้ปลดเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
                                                      
23 ค าสั่งลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ว่าด้วย “มาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ ากว่า 8 ปีสมัครเข้าเป็นสมาชิกชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.)” 

24 ค าสั่งลงวันที่ 4 สิงหาคม 2553 เรื่อง “การป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เข้าเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)” 

25 ค าชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยกระทรวงการต่างประเทศ, ธันวาคม 2553 

26
 ทหารเป็นผู้ที่รับผิดชอบด าเนินการฝึกอบรมชรบ.อย่างเป็นทางการ โดยในส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม ต ารวจจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

หน้าที่ความรับผิดชอบของชรบ.และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที ่
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กับชรบ.อยู่ออกเสีย มาตรการเหล่านั้นจะต้องจัดการกับทั้งการเกี่ยวข้องสัมพันธ์แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ 
เนื่องจากการเกี่ยวข้องสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการนั้นก็เป็นปัญหาที่ส าคัญและกระจายกว้างขวาง  รายงานส่วนต่อไปนี้ให้
รายละเอียดประเด็นต่างๆ ทีอ่งค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯ เชื่อว่ารัฐบาลไทยจะต้องให้ความสนใจอย่างเร่งด่วน  

 

5.1 มาตรการทางกฎหมายและนโยบาย 

กฎหมายไทยยอมรับถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีการคุ้มครองพิเศษแก่เด็ก  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 นิยามว่า
เด็กคือบุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปี27

  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กห้ามบุคคลใด (ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม) “ใช้ จ้าง หรือวานเด็ก
ให้ท างานหรือกระท าการอันอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อ
พัฒนาการของเด็ก” (มาตรา 26 (6)) 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (2541) ก าหนดอายุแรงงานขั้นต่ าไว้ที่ 15 ปี และยังก าหนดลักษณะงานและสถานที่ท างาน
ที่ห้ามให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีท า (ในมาตรา 49 และ 50 และในกฎกระทรวงฉบับที่ 6) ซ่ึงรวมถึงการห้ามท างานกับสารเคมีที่
เป็นอันตรายหรือการใช้เครื่องจักรที่เป็นอันตราย28

  

การที่เด็กต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษยังได้รับการรับรองในการบริหารจัดการความยุติธรรมของผู้เยาว์ตามที่
ก าหนดไว้ในพ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (พ.ศ. 2534 แก้ไขพ.ศ. 2548) 
พ.ร.บ.นี้ใช้กับบุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปี (“เด็ก” ตามพ.ร.บ.นี้หมายถึงบุคคลอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ 
และ “เยาวชน” หมายถึงบุคคลอายุต่ ากว่าสิบแปดป)ี พ.ร.บ.นี้จัดตั้งศาลเยาวชนและก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติต่อเด็กและ
เยาวชนที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ากระท าความผิด และเกี่ยวกับคดีอื่นๆ ที่ศาลจะต้องพิพากษาหรือมีค าส่ังศาลเกี่ยวกับตัวเด็ก  

กรอบกว้างๆ เรื่องการคุ้มครองนี้ยังมีการห้ามการรับสมัครบุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปีเข้ากองทัพโดยสมัครใจ ตามที่
ประเทศไทยได้ท าถ้อยแถลงไว้เมื่อครั้งให้ภาคยานุวัตรพิธีสารเลือกรับฯ29 

ส่วนในเรื่องการคัดเลือกและการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกองก าลังป้องกันภัยประจ าหมู่บ้านอย่างชรบ. ซ่ึงโดย
ทางการแล้วถือว่าแตกต่างจากกองทัพและไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายทหารและนโยบายทางการทหารนั้น กฎหมายและ
นโยบายของไทยมีความก ากวมมากกว่า   แม้ค าส่ังกระทรวงฯ 2552 และ 2553 จะห้ามการคัดเลือกเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีเข้า
เป็นชรบ.อย่างเป็นทางการ  แต่ค าส่ังกระทรวงฯ ก็ไม่ได้ห้ามการเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับชรบ.เอาไว้อย่าง
ชัดเจน  การบัญญัติห้ามการคัดเลือกและการใช้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีทุกรูปแบบในชรบ. จะเป็นกรอบทางกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่า  ย่ิงไปกว่านั้น รัฐบาลไทยยังมีพันธกรณีตามบทบัญญัติของพิธีสารเลือกรับในการส่ังห้ามการคัดเลือก

                                                      
27

 พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่รวมเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เด็กชายและหญิง
จะต้องมีอายุอย่างน้อย 17 ปีจึงจะแต่งงานได้ และการแต่งงานเช่นนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ส่วนการแต่งงานของเด็กที่
อายุน้อยกว่านั้นจะต้องได้รับการอนุญาตจากศาล  ดูมาตรา 1435 และ 1436 ของประมวลกฎหมายฯ  และรายงานเบื้องต้นของประเทศไทย
ที่เสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็ก CRC/C/11/Add.13 ย่อหน้า 106 

28
 ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 138 เกี่ยวกับอายุข้ันต่ าที่อนุญาตให้เข้าท างานได้ และอนุสัญญาไอแอลโอฉบับที่ 182 

เกี่ยวกับการห้ามและปฏิบัติการเร่งด่วนเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็ก 

29
  ถ้อยแถลงของประเทศไทยตามมาตรา 3.2 ของพิธีสารเลือกรับฯ มีความตอนหนึ่งว่า “1. การเข้ารับราชการทหารนั้นเป็นเรื่องบังคับตาม

กฎหมาย  ชายไทยที่อายุครบ 18 ปีมีหน้าที่ที่จะต้องลงทะเบียนในรายชื่อทหารกองเกิน  เมื่ออายุ 21 ปี ทหารกองเกินที่ได้รับหมายเรียกจะ
ได้รับการเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร  ทหารกองเกินอาจจะอาสาสมัครเข้ารับราชการทหารเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพก็ได้  ผู้หญิงได้รับ
การยกเว้นจากการรับราชการทหารทั้งในยามสงบและยามสงคราม แตม่ีภาระหน้าที่อื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย” 
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และการใช้เด็กในการสู้รบโดยกองทัพ กองรบกึ่งทหาร กองก าลังป้องกันภัยประจ าหมู่บ้าน และกลุ่มติดอาวุธต่างๆ และ
ก าหนดไว้ในกฎหมายให้การกระท าดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย 
 

5.2 การบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย 

การจะท าให้กฎหมายและนโยบายที่มีอยู่ถูกน าไปบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะต้องมีการเผยแพร่แจกจ่าย
กฎหมายและนโยบายเหล่านี้ให้ทั่วถึงในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีการจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ในเรื่องการ
บังคับใช้กฎหมายเหล่านี ้ ทว่า จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นโดยองค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิ
ฯ บ่งชี้ว่ามีการขาดความตระหนักกันโดยทั่วไปถึงนโยบายที่มีอยู่เรื่องอายุขั้นต่ าของบุคคลที่สามารถเข้ารับการคัดเลือกได้
แม้เจ้าหน้าที่ศอ.บต.ระดับสูงจะคุ้นเคยกับค าส่ังกระทรวงฯ 2552 และ 2553 รวมถึงประเด็นเรื่องสิทธิเด็ก แต่ในกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและหมู่บ้านกลับไม่เป็นเช่นนั้น  ในกลุ่มผู้ใหญ่บ้านที่เราได้สัมภาษณ์ในช่วงเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม 2553 นั้นไม่มีการทราบเรื่องการห้ามคัดเลือกเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีตามที่ก าหนดไว้ในค าส่ังกระทรวงฯ 2552 เลย 
มีเพียงผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่เล่าว่าตนได้รับแจ้งเรื่องอายุขั้นต่ า 18 ปีจากเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งเท่านั้น30

  ทว่า ผู้ใหญ่บ้านคนนั้น
ก็บอกด้วยว่าถ้ามีสมาชิกที่อายุต่ ากว่าเกณฑ์ก็จะต้อง “เก็บเป็นความลับ” จากทางการ  ผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกชรบ.ในเจ็ด
หมู่บ้านที่เราศึกษาได้แสดงความตระหนักว่าเด็กชายอายุต่ ากว่า 18 ปีไม่ควรจะเข้าเป็นสมาชิกชรบ.  แต่ในหมู่บ้านอื่นๆ มี
ความตระหนักถึงเรื่องเกณฑอ์ายุขั้นต่ าอยู่น้อยมาก  มีผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกชรบ.ในเจ็ดหมู่บ้านที่ระบุว่าไม่มีเกณฑ์เรื่องอายุ
ในการเข้าเป็นสมาชิกชรบ.  

การที่ไม่มีการเผยแพร่กฎระเบียบและค าส่ังต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมและคัดเลือกชรบ.อย่างดี
นั้น แปลว่าระเบียบวิธีปฏิบัติที่จะสามารถป้องกันผู้เยาว์จากการถูกคัดเลือกเข้าเป็นชรบ.นั้นไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่  
ระเบียบกระทรวงฯ 2551 ก าหนดใหก้รมการปกครองหรือหน่วยงานอื่นใดที่ท าหน้าที่จัดการฝึกอบรมเก็บรักษาทะเบียน
ประวัติของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมชรบ.  ส่วนทะเบียนประวัติของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นชรบ.นั้นจะเก็บโดยนายอ าเภอ ซ่ึงเป็น
ผู้รับผิดชอบในการออกบัตรประจ าตัวชรบ.ด้วย  ทะเบียนประวัติทั้งสองจะระบุวันเดือนปีเกิดและอายุของแต่ละคน  ในทาง
ทฤษฎีแล้ว ระเบียบวิธีปฏิบัติเช่นนี้จะท าให้สามารถช้ีตัวผู้สมัครเข้ารับการอบรมหรือเข้าเป็นสมาชิกชรบ. ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์
และกรองพวกเขาออกไปได้  

ทว่า การขาดความตระหนักถึงกฎระเบียบเหล่านี้หมายความว่าในทางปฏิบัติแล้ว กฎเหล่านี้ถูกน าไปใช้อย่างไม่
สม่ าเสมอ  นอกจากนี้ ยังไม่ชัดเจนว่ากรมการปกครองซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมชรบ. หรือกอ.รมน.ซ่ึงเป็นผู้
ฝึกอบรมไดต้รวจอายุของผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรชรบ.หรือไม่  ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว สมาชิกบางคนของหมวดชรบ.
ที่อ้างว่าตนอายุน้อยกว่า 18 ปีทีใ่หสั้มภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้ ระบุว่าพวกตนได้เข้าร่วมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรชรบ.และ
การฝึกอบรมผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นชรบ.แล้วที่จัดขึ้นหลังจากนั้น อย่างน้อยในกรณีเหล่านี ้ปรากฏว่ากระบวนการ
ตรวจสอบอายุซ่ึงควรจะช่วยคัดกรองผู้สมัครที่อายุต่ ากว่า 18 ปี นั้นไม่มีประสิทธิภาพ 

มีการออกบัตรประจ าตัวชรบ.ให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกชรบ. (หมวด 7 ข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงฯ 2551) อย่างไร
ก็ตาม ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ช้ีว่า ระเบียบวิธีปฏิบัติในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกและการออกบัตรประจ าตัวชรบ.
นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละอ าเภอ ในทางทฤษฎีแล้ว จะไม่สามารถออกบัตรประจ าตัวชรบ.ซ่ึงแสดงถึงสถานะการเป็น
สมาชิกอย่างเป็นทางการได้หากไม่มีบัตรประชาชนของผู้สมัคร (ซ่ึงจะมีการระบุวันเกิดไว้) และไม่มี “ทะเบียนประวัติ” 

                                                      
30

 สัมภาษณ์ในอ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส, พฤษภาคม 2553 
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ของบุคคลที่จัดท าขึ้นหลังจากผ่านการฝึกอบรมชรบ.  แต่ปรากฏว่า ในบางกรณีผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตนเพียงส่งรายช่ือผู้ได้รับ
การเสนอช่ือให้แต่งตั้งเป็นชรบ.ไปยังนายอ าเภอเท่านั้น  เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของศอ.บต.ระบุว่า ปัญหาไม่ใช่เรื่องของนโยบาย 
แต่เป็นเรื่องของความไม่สามารถที่จะควบคุมกระบวนการคัดเลือกในระดับหมู่บ้านและระดับอ าเภอได้อย่างเต็มที่  รูปแบบ
ของบัตรประจ าตัวก็แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัดและภายในแต่ละจังหวัด ซ่ึงแสดงถึงความเสี่ยงในการท าบัตรปลอมได้
ง่าย 

แม้การท ากระบวนการสมัครสมาชิกให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและการบังคับใช้ระเบียบวิธีปฏิบัติที่มีอยู่จะสามารถ

ช่วยป้องกันเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีไม่ให้เข้าเป็นชรบ.อย่างเป็นทางการได้  แต่ก็ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหารุนแรงเรื่องการ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กได้  ค าส่ังกระทรวงฯ 2552 และ 2553 ได้ระบุไว้เป็นการเฉพาะถึงการคัดเลือกสมาชิกอย่างเป็น

ทางการ ซ่ึงถือเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันมิให้มกีารเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กกับชรบ.ทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบไม่เป็น

ทางการ  ในการที่จะท าให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของค าส่ังกระทรวงฯ แม้จะท าตามตัวอักษรที่ก าหนดไว้ไม่ได้ แตก็่

จ าเป็นที่จะต้องมีมาตรการที่เสริมกันและกันจ านวนหนึ่ง ซ่ึงควรจะรวมถึงการฝึกอบรมผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกชรบ.เรื่อง

กฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิกและสิทธิเด็กโดยทั่วไป การตรวจสอบหมวดชรบ.อย่างเป็นประจ า การสืบสวน

รายงานเรื่องการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กกับชรบ.(ทั้งแบบทางการและแบบไม่เป็นทางการ) และมาตรการต่างๆ เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปที่ฐาน ด่านตรวจ และสถานที่อื่นๆ ที่ชรบ.ปฏิบัติงาน  นอกจากนี้ เด็กยังไม่ควรได้รับอนุญาตให้ถือ

หรือใช้อาวุธ 

 

5.3 การควบคุมและการรับผิดชอบตรวจสอบไดข้อง ชรบ. 
ระเบียบกระทรวงฯ 2551 ได้ก าหนดแนวปฏิบัตติ่างๆ ที่สมาชิกชรบ.จะต้องปฏิบัติตาม เช่น การปฏิบัติตามค าส่ัง 

การไม่เสพสุราของมึนเมาและยาเสพติด และการไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใดกระท าผิดวินัย
ของชรบ.จะได้รับการว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือในกรณีที่กระท าผิดร้ายแรงก็อาจถูกส่ังให้พ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งระเบียบกระทรวงฯ 2551 และค าส่ังกระทรวงฯ 2552 มิได้กล่าวถึงมาตรการด าเนินการทางวินัยต่อผู้ที่
รับผิดชอบชรบ.  ส่วนค าส่ังกระทรวงฯ 2553 เพียงส่ังให้ทางอ าเภอจัดการกับการละเมิดการห้ามการคัดเลือกบุคคลอายุต่ า
กว่า 18 ปี เท่านั้น 

โดยทั่วไปแล้ว ดูเหมือนว่าจะขาดการควบคุมและการรับผิดชอบตรวจสอบได้ในเรื่องของชรบ. รวมถึงเรื่องวิธีการ
คัดเลือกคนด้วย  ระเบียบกระทรวงฯ 2551 และค าส่ังกระทรวงฯ 2552 และ 2553 ไม่ได้ตั้งกลไกการติดตามการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเรื่องการคัดเลือกคน หรือเพื่อติดตามการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กกับชรบ.อย่างไม่เป็นทางการ กระบวนการ
ตรวจสอบอายุของสมาชิกชรบ.เสร็จสิ้นลงในปี 2553 และรัฐบาลได้ระบุว่าจะมีการตรวจสอบเช่นนั้นเป็นประจ า  แม้การ
ตรวจสอบเช่นนี้และความมุ่งมั่นที่จะติดตามตรวจสอบอายุของชรบ.เป็นประจ าจะเป็นเรื่องที่ดี แต่กระบวนการเหล่านี้ก็ยัง
ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่ใหญ่กว่าในเรื่องการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กอย่างไม่เป็นทางการกับชรบ.ได ้

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 ได้ตั้งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กในแต่ละ
จังหวัดขึ้น คณะกรรมการระดับชาตินั้นมรีัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน 
และประกอบไปด้วยผู้แทนจากกระทรวงหลักๆ (เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม ฯลฯ)  คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาและติดตาม รวมถึงการติดตาม
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งานของคณะกรรมการระดับจังหวัด  ซ่ึงในระดับจังหวัดนี้คณะกรรมการฯ ก็มีองค์ประกอบแบบเดียวกับคณะกรรมการ
ระดับชาติ คือ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และประกอบไปด้วยผู้แทนกระทรวงต่างๆ ในระดับจังหวัด และ
ผู้เช่ียวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด  ตามกฎหมายแล้วคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดมีหน้าที่ติดตาม
การปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กในระดับจังหวัด รวมถึงการตรวจสอบสถานประกอบการ เช่น สถานเลี้ยงเด็กอ่อน และ
ศูนย์สวัสดิการต่างๆ และการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็ก  

หากได้รับทรัพยากรและความเชี่ยวชาญที่จ าเป็นแล้ว หน่วยงานข้างต้นจะสามารถมีบทบาทส าคัญในการติดตาม
และป้องกันการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กกับชรบ.ทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบที่ไม่เป็นทางการได้ รวมถึงในการดูแลให้
เด็กได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาและความเป็นอยู่ที่ดีของตน 

บทบาทเช่นนั้นอาจจะได้รับการเสริมโดยงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรอิสระที่มีภาระหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และในการ
แทรกแซงเมื่อมีข้อร้องเรียนกรณีการละเมิด  คณะกรรมการสิทธิฯ และโดยเฉพาะคณะอนุกรรมการชายแดนภาคใต้ และ
อนุกรรมการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของคณะกรรมการสิทธิฯ อาจจะติดตามการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเด็กใน
ภาคใต้ และตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเด็ก   
 

6. การท าให้มีความเป็นทหารและทัศนคติทางสังคม 

ข้อกังวลเกี่ยวกับการที่เด็กอายุไม่ถึงเกณฑเ์กี่ยวข้องสัมพันธ์กับชรบ.นั้นจะต้องถูกพิจารณาในบริบทใหญ่และใน
ประสบการณ์ประจ าวันของเด็กในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในภาคใต้  ในข้อสังเกตสรุปต่อรายงานเรื่อง
การด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศไทยฉบับที่ 2 เมื่อปี 2549 คณะกรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
ได้แสดงความกังวล “ว่าความรุนแรงและความไม่สงบของพลเรือนในจังหวัดภาคใต้ของประเทศ มีผลกระทบสืบเนื่องอย่าง
รุนแรงต่อเด็กและครอบครัว และเป็นอันตรายต่อสิทธิในการมีชีวิต สิทธิในการอยู่รอด และสิทธิในการพัฒนา ของเด็ก”31

 

งานศึกษาของยูนิเซฟในภาคใต้เมื่อปี 2551 ซ่ึงศึกษาเด็กมากกว่า 2,000 คน ได้สรุปว่า “....ความไม่สงบในสภาพแวดล้อม
ใกล้ตัวของเด็กผสมกับความกลัวความรุนแรงมีผลกระทบรายวันต่อชีวิตของเด็ก กระนั้น สิทธิของเด็กก็ยังไม่ได้รับการให้
ความส าคัญ”32 

แม้รัฐบาลจะรายงานว่ามีการลดจ านวนทหารในพื้นที่ลง แต่สถานการณ์ความรุนแรงที่ยังคงด าเนินอยู่ได้ท าให้
ภาคใต้ของไทยมีสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นทหารอย่างสูง ท าให้เด็กๆ มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน  อาวุธ (รวมถึงอาวุธแบบ Automatic) และเครื่องแบบทหารเป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน และเป็นที่ยอมรับ
กันทั่วไปว่าเป็นสัญลักษณ์ของสถานะและอ านาจ โรงเรียนในภาคใต้มักจะถูกใช้เป็นฐานของทหารและหน่วยกองรบกึ่ง
ทหาร33

  นอกจากนี้ ทหารยังท างานบริการต่างๆ ที่ปกติจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายพลเรือน เช่น การฝึกอบรมวิชาชีพและ
การเกษตร และการให้การศึกษาเรื่องยาเสพติด 

                                                      
31

  UN Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by Thailand, Concluding 

Observations, UN Doc. CRC/C/THA/CO/2, 17 มีนาคม 2549 

32 UNICEF, Everyday Fears: a study of children’s perceptions of living in the southern border area of Thailand, 

2008. 
33 Human Rights Watch, ‘Targets of both sides’: Violence against students, teachers, and schools in Thailand’s 

southern border provinces, September 2010. 



องค์กรพันธมิตรเพื่อยุติการใช้ทหารเด็ก และ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ 

การคุ้มครองต้องมาก่อน: ป้องกันไม่ให้เด็กเกี่ยวข้องกับกลุ่มพลเรือนติดอาวุธในภาคใต้ของประเทศไทย  

มีนาคม 2554 

 

16 

 

ผลกระทบโดยตรงประการหนึ่งของการที่มีกองก าลังฝ่ายความมั่นคงจ านวนมากทั่วภาคใต้ของไทยก็คือการขาด
พื้นที่ที่ไร้ทหาร  หมู่บ้านส่วนใหญ่มีบริเวณสาธารณะหนึ่งหรือสองบริเวณ (ส่วนใหญ่จะเป็นร้านน้ าชาในหมู่บ้าน และใน
บางหมู่บ้านก็เป็นสนามกีฬา)  การที่มีจ านวนกองก าลังฝ่ายความมั่นคงรวมถึงชรบ.จ านวนมาก ท าใหพ้ื้นที่เช่นนั้นกลายเป็น
พื้นที่ทหารไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ตัวอย่างเช่น ในหมู่บ้านที่มีสนามกีฬา ชรบ.มักจะมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้สนาม
กีฬา  องค์กรพันธมิตรฯ ยังได้รับรายงานเรื่องสมาชิกชรบ.พกอาวุธไปด้วยขณะเล่นฟุตบอล  

นอกจากปัญหาความปลอดภัยทางกายภาพที่สืบเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมเช่นนี้แล้ว การเผชิญกับกองก าลังฝ่าย
ความมั่นคงและอาวุธปืนทุกวันก็อาจกลายเป็นเรื่องน่าดึงดูดใจส าหรับเด็กๆ และส่งเสริมให้เด็กเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ทางการทหารก่อนวัยอันควร  เจ้าหน้าที่รัฐรายหนึ่งบอกว่า เมื่อทหารเข้ามาถึงหมู่บ้าน “เด็ก  ๆก็ชอบออกไปดูว่าเกิดอะไร
ขึ้น”34

  เจ้าหน้าที่พลเรือนอีกคนเห็นว่าเด็กผู้ชายอยากจะเข้าร่วมชรบ. และเห็นด้วยว่าเด็กหลายคนเห็นว่าการเป็นสมาชิก
ชรบ.นั้น “เท่ห”์35 ชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่า “ในหมู่บ้านของผม วัยรุ่นอยากเป็นสมาชิกชรบ.เพราะว่ามันท าให้พวกเขาดูดี”36

 

ในกลุ่มชาวบ้านนั้นมีการยอมรับและกระทั่งสนับสนุนเด็กที่อายุ 15 หรือ 16 ปีขึ้นไปใหไ้ดเ้กี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ชรบ. จะมียกเว้นบ้างก็ในบางพื้นที่  ทัศนคตทิี่มีกันทั่วไปก็คือ การเข้าไปข้องเกี่ยวกับชรบ.จะช่วยสอนเด็กๆ ให้มีความ
รับผิดชอบและกันพวกเขาออกจาก “ปัญหา”  ซ่ึงมักจะหมายถึงการข้องเกี่ยวกับยาเสพติดหรือกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดน อัน
เป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนในภาคใต้ของไทย  ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนเห็นว่า การที่เด็กเป็นสมาชิกหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับชรบ. ท าให้เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่รู้สึกดีกับเด็กๆ เพราะเป็นการแสดงว่าเด็กเหล่านั้นไม่ได้เห็นใจกลุ่มติดอาวุธ และจึง
เป็นการประกันว่าพวกเขาจะไม่ถูกสอบสวนหรือถูกควบคุมตัวโดยทหาร  

องค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯ ตระหนักว่าการคุ้มครองความปลอดภัยของพลเรือนเป็นเรื่องส าคัญยิ่งของรัฐบาล
ในภาคใต้ของไทย  อย่างไรก็ตาม กระบวนการท าให้มีความเป็นทหารในภาคใตน้ั้นมีผลกระทบสืบเนื่องที่ไม่ดีต่อสุขภาวะ
และพัฒนาการของเด็กผูซ่ึ้งเห็นการมีกองก าลังฝ่ายความมั่นคงกลายเป็นเรื่องปกติหรือกระทั่งเป็นเรื่องน่าช่ืนชม  
คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาตไิด้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เช่นนี้ ที่การมคีุณค่าทางการทหารอยู่ใน
สังคมอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางกายภาพและการพัฒนาทางสติปัญญาของเด็กได้ 37 

 ด้วยความตระหนักถึง ผลกระทบของความรุนแรงต่อเด็ก รัฐบาลได้ริเริ่มนโยบายต่างๆ เพื่อการพัฒนาโอกาสของ
เยาวชนในภูมิภาค  ตัวอย่างเช่นการลงทุนในการศึกษา การจัดฝึกอบรมทักษะและอาชีพ การตั้งสภาเด็กและเยาวชน และ

                                                      
34

 ประชุมร่วมกับรองผู้อ านวยการศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ของศอ.บต., จ.ยะลา, กรกฎาคม 2553 

35
 สัมภาษณ์ที่ส านักงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, กรกฎาคม 2553  

36
 ชาวบ้านผู้ชาย, ระหว่างการพูดคุยเมื่อเดือนเมษายน 2553 ในจังหวัดปัตตาน ี

37 คณะกรรมการฯ ได้แสดงความเห็นว่า กิจกรรมต่างๆ ที่มี “องค์ประกอบทางการทหาร” ส าหรับเด็กนั้นไม่สอดคล้องกับหลักการของพิธี
สารเลือกรับฯ ซึ่งเน้นว่า สภาพที่มีสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นยิ่งส าหรับการคุ้มครองเด็กอย่างสมบูรณ์  คณะ
กรรมการฯ ได้เรียกร้องให้รัฐภาคีต่อพิธีสารเลือกรับฯ ละเว้นจากการน าเด็กไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมทางการทหารใดๆ  รวมถึงการไปเยี่ยม
ชมฐานปฏิบัติการของทหารหรือกิจกรรมทางการทหารหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ “ส่งเสริมทหารนิยม”  คณะกรรมการฯ ได้ชี้ไว้เป็นการเฉพาะ
ว่า ในสถานการณ์ความขัดแย้งนั้น การเกี่ยวข้องของเด็กในกิจกรรมเหล่านั้นเป็นการบั่นทอนหลักการของกฎหมายมนุษยธรรมเรื่องการ
แยกแยะพลเรือนออกจากนักรบ และท าให้เด็กต้องเสี่ยงกับการถูกตอบโต้จากสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธที่ผิดกฎหมาย  ดูตัวอย่างเช่น 

Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations, Colombia, UN Doc. 

CRC/C/OPAC/COL/CO/1, 21 June 2010;  United States of America, UN Doc. CRC/C/OPAC/USA/CO/1, 25 

June 2008; the Philippines, UN Doc. CRC/C/OPAC/PHL/CO/1, 15 July 2008; Norway, UN Doc. 

CRC/C/OPAC/NOR/CO/1, 6 July 2007. 
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การฝึกอบรมเรื่องสิทธิเด็กให้หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น  ในการประชุมร่วมกับองค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่รัฐ
แสดงความเห็นพ้องถึงความจ าเป็นที่จะต้องสร้างพื้นที่ปลอดทหารขึ้นส าหรับเด็กในหมู่บ้าน  

องค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯ ยินดีที่รัฐบาลไทยด าเนินมาตรการเหล่านี้เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่เด็กๆ ในภาคใต้   
ทว่า ขั้นตอนเหล่านี้ย้ าถึงความจ าเป็นที่ทางการไทยระดับชาติจะต้องพัฒนายุทธศาสตร์ที่รอบด้านและมีการประสานร่วมมือ
กันเพื่อคุ้มครองเด็กจากผลกระทบของความรุนแรงและการคัดเลือกและการใช้เด็กโดยฝ่ายติดอาวุธต่างๆ  ในขณะที่รัฐบาล
ท้องถิ่นในบางที่ของภาคใต้เห็นว่าการคัดเลือกและการใช้เด็กโดยกลุ่มติดอาวุธนั้นเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข ก็ยังขาดการ
ติดตามและมาตรการป้องกันอย่างเป็นระบบ  อีกทั้งรัฐบาลยังไม่ได้ด าเนินมาตรการที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการปลด
ประจ าการ การฟื้นฟู และการกลับคืนสู่สังคมของเด็กที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มติดอาวุธหรือชรบ.อีกด้วย  นอกจากนี้ เด็กๆ
ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธก็ยังถูกควบคุมตัวโดยอ้างอ านาจตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ใช้อยู่ในพื้นที่อีกด้วย 

 

7. การควบคุมเด็กโดยใช้อ านาจตามกฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินในภาคใต้ของไทย 
เด็กๆ ที่ถูกต้องสงสัยว่าเช่ือมโยงกับกลุ่มติดอาวุธจะถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกและ/หรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินใน

ภาคใต้ของไทย38  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ ได้แสดงความกังวลว่า
มูลเหตุแห่งการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นกว้างเกินไป และขาดการนิยามที่ชัดเจน และยังแสดง
ความเห็นด้วยว่ากฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ให้มาตรการคุ้มครองที่จ าเป็นแก่ผู้ถูกกักขัง39 

ตามข้อมูลที่เราได้รับจากศูนย์ปฎิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเด็ก 79-115 คนถูกกักขังตามพ.ร.ก.
ฉุกเฉินตั้งแต่ป ี2548 ที่ศูนย์ควบคุมโรงเรียนต ารวจภูธรภาค 9 จ. ยะลา  หรือ ศูนย์พิทักษ์สันติ โดยไม่มีเด็กถูกจับกุมตั้งแต่ปี 

                                                      
38 ตามกฎอัยการศึก ทหารอาจจะจับกุมบุคคลที่ถูกต้องสงสัยว่า “ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลใดจะเป็นราช

ศัตรูหรือได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือต่อค าสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร” (มาตรา 15 ทว,ี กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457) โดย

ไม่ต้องมีหมายจับ และสามารถควบคุมตัวบุคคลนั้นได้นานถึงเจ็ดวันเพื่อท าการสอบสวนหรือเพื่อความจ าเป็นทางการทหารอื่นใด   

ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน บุคคลหนึ่งอาจจะถูกจับกุมตัวและถูกควบคุมไว้เพื่อเป็นการป้องกันเหตุไว้ก่อนหรือเพื่อ “ให้เกิดความร่วมมือ” กับ

เจ้าหน้าที ่ได้นาน 30 วัน 

39  คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในข้อสังเกตสรุปต่อประเทศไทยว่า “การควบคุมตัวโดยไม่มี

มาตรการคุ้มครองสิทธิภายนอกนานเกินกว่า 49 ชั่วโมงควรจะถูกสั่งห้าม” และได้เรียกร้องให้ประเทศไทยด าเนินการเพื่อ “ประกันในทาง

ปฏิบัติให้ไม่มีสิ่งกีดขวางการเข้าถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายและแพทย์โดยทันทีหลังจากการจับกุมและระหว่างการกักขัง  ผู้ที่ถูกจับตัวควรจะ

มีโอกาสโดยทันทีในการแจ้งครอบครัวเก่ียวกับการจับกุมและสถานที่กักขังตน  ควรจะมีการจัดการตรวจร่างกายในช่วงเริ่มต้นและช่วง

สิ้นสุดการกักขัง  ควรจะมีการจัดการเยียวยาที่ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเพื่อท้าทายความชอบด้วยกฎหมายของการกักขังตน  บุคคลใด

ที่ถูกจับกุมหรือกักขังในข้อหาทางอาญาจะต้องถูกน าตัวสู่ศาลโดยทันท่วงที” (Concluding Observations of the United Nations 

Human Rights Committee on Thailand CCPR/CO/84/THA, 28 July 2005, ย่อหน้า 13 และ 15).  ส าหรับการวิเคราะห์

กฎหมายที่เก่ียวข้อง ด ูInternational Commission of Jurists, “More Power, less accountability: Thailand’s new 

Emergency Decree”, August 2005; International Commission of Jurists, “Legal memorandum: the 

implementation of Thailand’s emergency decree”, July 2007. See also International Commission of Jurists, 

“Thailand’s Internal Security Act: risking the rule of law?” February 2010. 
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2552 เป็นต้นมา40  เราไม่ได้รับข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสถานที่ควบคุมอื่นๆ ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เช่น ค่ายอิงคยุทธบริหาร 
หรือสถานที่กักขังต่างๆ ของหน่วยเฉพาะกิจ 

ยังไม่มีการอนุญาตให้หน่วยงานที่เป็นอิสระ เช่น คณะกรรมการกาชาดสากลและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เข้าถึงสถานที่กักขังเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่และไมล่่าช้า 

ดูเหมือนว่าเด็กๆ จะถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อเป้าหมายด้านการหาข่าว และอาจจะเพื่อ
เป็นวิธีในการปลดเด็กออกจากการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มต่อต้านติดอาวุธอีกด้วย 

เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงจากกระทรวงยุติธรรม ศอ.บต. และผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาคได้แสดงความเห็นที่
เปลี่ยนแปลงจุดยืนจากเดิมอย่างชัดเจน41ว่า เด็กๆ ไม่ควรถูกควบคุมตัวตามกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉิน42

  ตัวแทนของ
ศอ.บต.ภาค 4 เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องดูแลให้เด็กๆ ได้รับการดูแลพิเศษ43

  ทว่า การควบคุมตัวเด็กโดยปราศจากการ
พิจารณาคดีโดยการอ้างอ านาจตามกฎหมายเหล่านี้ก็ยังไม่ได้เป็นส่ิงที่ถูกห้ามอย่างชัดเจน 
 

องค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯ ยังกังวลด้วยว่า ในอนาคตเด็กๆ ที่ต้องสงสัยว่าก่ออาชญากรรมอาจจะถูกส่งไปรับการอบรม
โดยกอ.รมน. ตามมาตรา 21 ของพ.ร.บ.ความมั่นคงอีกด้วย  แม้การอบรมเช่นนั้นจะต้องเป็นค าส่ังจากผู้พิพากษา และจะต้อง
เป็นไปโดยความสมัครใจ แต่ก็ยังเท่ากับการจ ากัดสิทธิในเสรีภาพอยู่ดี และยังได้เคยมีการตั้งค าถามเรื่องความสอดคล้องกับ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของมาตรานี้อีกด้วย44 
 

8. พันธกรณีของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
ประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเรื่องความ

เกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งที่ใช้อาวุธ (พิธีสารเลือกรับฯ)   ทั้งอนุสัญญาฯ และพิธีสารเลือกรับฯ เป็นสนธิสัญญาด้าน

สิทธิมนุษยชนซ่ึงมีผลบังคับใช้ทั้งในสถานการณ์ความขัดแย้งและในสถานการณ์ที่ไม่มีความขัดแย้ง  สนธิสัญญาทั้งสองได้
                                                      
40 การประชุมกับผู้บัญชาการต ารวจ, จ.ยะลา, พฤศจิกายน 2553 

41 ในการตอบต่อข้อกังวลเรื่องเด็กที่ถูกควบคุมตัวตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แสดงไว้เมื่อเดือนกันยายน 2550 ทางการ

ไทยแย้งว่า เน่ืองจากเด็กที่ถูกควบคุมตัวตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและกฎอัยการศึกไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยในการสืบสวนคดีอาญา พวกเขาจึงไม่จ าเป็นต้องได้รับการ

คุ้มครองสิทธิตามปกติของระบบยุติธรรมเยาวชน  การควบคุมตัวเพื่อสอบสวนตามพ.ร.ก.ฉุกเฉิน “....ไม่อาจถือว่าเป็นการสืบสวนหรือสอบสวนตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้  แต่เป็นเพียงการไต่สวนผู้ต้องสงสัยท่ีเก่ียวข้องกับความไม่สงบ หรือผู้ท่ีละเมิดกฎอัยการศึกเท่าน้ัน  และผู้ต้องสงสัยไม่

ควรถูกเข้าใจสับสนกับผู้ต้องหาท่ีถูกด าเนินคดีอาญาและมีสิทธิท่ีจะมีทนายความอยู่ด้วยในระหว่างการสอบสวน” และว่า “...หน่ึงในวัตถุประสงค์ของการไต่

สวนคือเพื่อปรับทัศนคติท่ีผิดๆ ของคนๆ น้ัน เพื่อท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจจะได้รับการสนับสนุนจากประชากรในท้องถ่ินและได้รับความร่วมมือมากขึ้น” (ค า

ชี้แจงของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้ท่ีมีต่อข้อกังวลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  18 เมษายน 2541 อ้างในบทสรุปเก่ียวกับ

ประเทศไทยขององค์กรพันธมิตรฯ) สรุปได้ว่าทางการไทยแย้งว่า มาตรการป้องกันสิทธิท่ีปกติจะต้องมีเพื่อไม่ให้การควบคุมตัวโดยไม่มีการพิจารณาคดี

กลายเป็นการกักขังโดยพลการเป็นน้ันส่ิงไม่จ าเป็น 

42 การประชุมกับกระทรวงยุติธรรม ศอ.บต. และผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ในจ.ยะลา, พศฤจิกายน 2553 

43 การประชุมกับกอ.รมน.ภาค 4 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 

44 ด ูInternational Commission of Jurists, “Thailand’s Internal Security Act: risking the rule of law?” February 

2010. 
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ให้กรอบทางกฎหมายที่รอบด้านซ่ึงก าหนดให้รัฐภาคีห้ามและป้องกันการรับเด็กเข้าร่วมและสมาคมกับกองทัพ กลุ่มติด

อาวุธ กองรบกึ่งทหารและกองก าลังรักษาความปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน ทั้งยังมีพันธกรณีในการเคารพและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนต่างๆ ของเด็ก 

เป็นที่ชัดเจนว่าบทบัญญัติในพิธีสารเลือกรับฯ นั้นตั้งใจที่จะดูแลให้เด็กๆ ได้รับการป้องกันจากการเข้าร่วมในการ

สู้รบ และได้รับการคุ้มครองจากผลสืบเนื่องที่เป็นอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกองทัพ กองก าลัง และกลุ่มติดอาวุธ ที่อาจมี

ต่อเด็ก  จ าเป็นต้องมีมาตรการพิเศษในการคุ้มครองเช่นนี้เพื่อดูแลให้เด็กเหล่านี้มีสิทธิมนุษยชนของตนอย่างเต็มที่ตามที่

ได้รับการรับรองไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยเฉพาะเรื่องสิทธิในความมั่นคงปลอดภัย สิทธิในการได้รับการคุ้มครอง

จากอันตรายทางร่างกายและทางจิตใจ และสิทธิในการศึกษาและการพัฒนา 
 

8.1 การห้าม การป้องกันการคัดเลือกเด็กและการใช้เด็กอย่างผิดกฎหมาย และการก าหนดให้เป็นความผิดทางอาญา 
พิธีสารเลือกรับฯ ก าหนดให้รัฐภาคี “ด าเนินมาตรการที่สามารถกระท าได้ทั้งปวง”  เพื่อไม่ให้ผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปีมี

ส่วนร่วมโดยตรงในการสู้รบ (ข้อ 1)  ดูแลให้บุคคลที่อายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ถูกคัดเลือกโดยการบังคับให้เข้าร่วมในกองทัพของ

ตน (ข้อ 2) และเพิ่มเกณฑ์อายุขั้นต่ าส าหรับการคัดเลือกบุคคลโดยสมัครใจเพื่อเข้าร่วมกองทัพของตนจากที่ก าหนดไว้ที่ 15 

ปีในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (ข้อ 3) 

พิธีสารเลือกรับฯ ยังก าหนดให้รัฐภาคีด าเนิน “มาตรการทั้งปวงที่สามารถกระท าได้” เพื่อป้องกันการคัดเลือกให้
เข้าร่วมและการใช้บุคคลอายุต่ ากว่า 18 ปีโดยกลุ่มกองก าลังติดอาวุธ “ที่ไม่ใช่กองทัพของรัฐ” (ข้อ 4)  มาตรการเหล่านี้หมาย
รวมถึงกองก าลังป้องกันภัยประจ าหมู่บ้านที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพไทย เช่น ชรบ. ด้วย 

ประเทศไทยจะต้องด าเนิน “มาตรการทั้งปวงที่จ าเป็นทางกฎหมาย ทางการบริหารและมาตรการอื่น ๆ เพื่อประกัน
การปฏิบัติตามและการใช้บังคับที่มีประสิทธิภาพ” ของพิธีสารเลือกรับฯ นี้ (ข้อ 6 วรรค 1)  คณะกรรมการสิทธิเด็กแห่ง
สหประชาชาติ ได้ยืนยันเสมอมาว่ารัฐภาคมีีหน้าที่บัญญัติห้ามการกระท าที่ขัดกับพิธีสารเลือกรับฯ นี้ไว้ในกฎหมายอย่าง
ชัดเจน และก าหนดให้การคัดเลือกเด็กเข้าร่วมเป็นความผิดทางอาญา รัฐยังจะต้องก าหนดนโยบาย กลไก และโครงการ
ต่างๆ เพื่อให้มีการคุ้มครองเด็กอย่างมีประสิทธิภาพจากการถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมและการถูกใช้โดยกองทัพและกลุ่มติด
อาวุธ  ตัวอย่างเช่น โครงการเพิ่มความตระหนักในเรื่องการห้ามเด็กเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกองทัพและกลุ่มติดอาวุธ การ
ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และการก าหนดบทลงโทษที่
เหมาะสมกับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม’ 

 

8.2 การห้ามการควบคุมตัวโดยไม่ผ่านการพิจารณาคดี และการจัดให้มีความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่อดีตทหารเด็ก 
การควบคุมตัวโดยไม่ผ่านการพิจารณาคดีนั้นโดยทั่วไปถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิในเสรีภาพ45

  ในกรณีเด็ก 
การกักขังเด็กจะต้องเกิดขึ้น “เป็นมาตรการสุดท้ายเท่านั้น และให้มีระยะเวลาที่สั้นที่สุดอย่างเหมาะสม” (มาตรา 37 (ข) ของ

                                                      
45 องค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชนและศาลสิทธิมนุษยชนต่างๆ ได้ย้ าเสมอว่า การควบคุมตัวโดยไม่ผ่านการพิจารณาคดีด้วยเหตุทางความ

มั่นคงนั้นไม่อาจกระท าได้ ยกเว้นในสถานการณ์ยกเว้นพิเศษจริงๆ และในสถานการณ์เช่นนั้นก็ต้องมีการจัดมาตรการคุ้มครองทาง

กฎหมายและทางปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของเด็กที่ถูกกักขังด้วย 
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อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก) เมื่อถูกกักขัง เด็กจะต้องได้รับการคุ้มครองพิเศษ ซ่ึงรวมถึงการติดต่อครอบครัว ทนายความ 
สังคมสงเคราะห์ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กอื่นๆ โดยทันที  มาตรฐานเหล่านี้ใช้กับการควบคุมตัวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
โดยความผิดทางอาญาหรืออื่นๆ46

  

ส าหรับเด็กๆ ที่ถูกควบคุมตัวเนื่องจากต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธ พิธีสารเลือกรับฯ ก าหนดว่าพวกเขา
จะต้องได้รับ “ความช่วยเหลือที่เหมาะสมทั้งปวงเพื่อการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของเด็ก และการผสานกลับคืนสู่สังคมของ
พวกเขา” (มาตรการ 6.3)47

 ทางการไทยได้แย้งว่า การควบคุมเด็กนั้นมีเหตุผลส่วนหนึ่งเพื่อการฟื้นฟูเด็ก  ทว่า เป็นการยาก
ยิ่งที่จะจินตนาการถึงสถานการณ์ใดที่การกักขังเด็กเพื่อเป้าหมายในการฟื้นฟูและการผสานคืนสู่สังคมนั้นเป็นเพียง 
“หนทางสุดท้าย” หนทางเดียวที่รัฐจะสามารถกระท าเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก  

นอกจากนี้ยังจะต้องจัดให้มีมาตรการอื่นๆ ที่ปฏิบัติต่อเด็ก ที่ไม่ใช่การควบคุมตัวด้วย รวมถึงมาตรการที่ก าหนดไว้
ในพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่อดูแลให้มีการฟื้นฟูและการผสานคืนสู่สังคมที่มีประสิทธิภาพ  หลักการพื้นฐานของ
โครงการผสานคืนสู่สังคมของอดีตทหารเด็กบางประการก็คือ จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ จะต้องไม่ย่ิงท าให้เกิดการตี
ตราเด็ก จะต้องอยู่บนฐานประโยชน์สูงสุดของเด็ก จะต้องอยู่บนฐานความสามารถในการปรับตัวของเด็ก ต้องส่งเสริม
คุณค่าในตนเองของพวกเขาและส่งเสริมศักยภาพของพวกเขาในการคุ้มครองบูรณภาพของตนและสร้างชีวิตที่ดีได้  และ
โครงการนี้ยังควรจะเช่ือมโยงกับโครงการ นโยบาย และความริเริ่มอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งเด็กที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
กองก าลัง และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งโดยทั่วไปด้วย 48

 

 

ส าหรับเด็กที่ต้องสงสัยว่าได้ก่ออาชญากรรม ประเทศไทยก็มีระบบยุติธรรมเยาวชนอยู่แล้ว ซ่ึงมีมาตรการคุ้มครองสิทธิอยู่
จ านวนหนึ่งเพื่อคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์สูงสุดของเด็กที่กระท าผิดกฎหมาย ตามพ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
 

9. บทสรุป 
การคัดเลือกให้เข้าร่วมและการใช้เด็กโดยชรบ.ในภาคใต้ของไทยนั้นแสดงให้เห็นถึงวิธีหนึ่งที่ความรุนแรงใน

ภูมิภาคนั้นส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กๆ   ในขณะที่รัฐบาลไทยได้ด าเนินมาตรการบางประการอันน่าช่ืมชนเพื่อห้ามการ
                                                      
46 ตามกฎสหประชาชาติเพื่อการคุ้มครองเยาวชนที่ถูกพรากจากเสรีภาพ (UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of 

their Liberty) 3 

47 หลักการพื้นฐานหลักของโครงการผสานคืนสู่สังคมของอดีตทหารเด็กส่วนหนึ่งคือ จะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ จะต้องไม่ยิ่งท าให้

เกิดการตีตราเด็ก จะต้องอยู่บนฐานประโยชน์สูงสุดของเด็ก จะต้องอยู่บนฐานความสามารถในการปรับตัวของเด็ก ต้องส่งเสริมคุณค่าใน

ตนเองของพวกเขาและส่งเสริมศักยภาพของพวกเขาในการคุ้มครองบูรณภาพของตน และสร้างชีวิตที่ดีได้  และโครงการนี้ยังควรจะ

เชื่อมโยงกับโครงการ นโยบาย และความริเริ่มอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งเด็กที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกองก าลัง และเด็กที่ได้รับผลกระทบ

จากความขัดแย้งโดยทั่วไปด้วย (ดูหลักการและแนวทางปารีสว่าด้วยเด็กที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกองก าลังติดอาวุธหรือกลุ่มติดอาวุธ - The 

Paris Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups , กุมภาพันธ์ 2550) 

48 ด ูหลักการและแนวทางปารีสว่าด้วยเด็กที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกองก าลังติดอาวุธหรือกลุ่มติดอาวุธ - The Paris Principles and 

Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups, กุมภาพันธ์ 2550) 
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เกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีกับชรบ. ก็ยังจ าต้องมีมาตรการทางกฎหมาย นโยบาย และ
ทางการปฏิบัติ หลายประการเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชรบ.ทั้งอย่างเป็นทางการและอย่างไม่เป็น
ทางการให้ได ้

โดยภาพรวมแล้ว จ าเป็นที่จะต้องมีวิธีการแบบรอบด้านในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของเด็กในภาคใต้ เพื่อ
คุ้มครองเด็กจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริบทเช่นนี้ รวมถึงป้องกันการคัดเลือกและการใช้เด็กโดย
กลุ่มติดอาวุธและการกักขังเด็กที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มเหล่านั้นโดยพลการด้วย  นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะบรรเทาผลกระทบด้านลบที่เกิดจากการเติบโตในสภาพแวดล้อมทีม่ีความเป็นทหารอย่างสูงได้
อย่างไร  รัฐบาลไทยมีพันธกรณีที่จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กในการตัดสินใจทางกฎหมายและนโยบายใดๆ 
ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก  เช่นเดียวกับการกระท าการตัดสินใจอื่นๆ นโยบายด้านความมั่นคงของชาติจะต้องถูกช่ังน้ าหนักกับ
การคุ้มครองสิทธิเด็ก  ในกรณีที่เด็กอาจจะได้รับผลกระทบในทางลบจากการตัดสินใจใดๆ จะต้องมีการด าเนินการเพื่อดูแล
ให้มีกลไกการคุ้มครองเด็กที่ท างานได้อย่างเต็มที ่

องค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯ ตระหนักถึงความกังวลเรื่องความปลอดภัย และถึงความซับซ้อนของสถานการณ์

ในภาคใต้ และความยากล าบากในการหามาตรการที่มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองเด็กจากการเข้าไปเกี่ยวข้องในการ

กระท าที่เป็นความรุนแรงที่มีการใช้อาวุธ  รัฐบาลไทยไดเ้ริ่มด าเนินการต่างๆ ในด้านนี้แล้ว แต่จ าต้องมีมาตรการอื่นๆ อีก

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการคุ้มครองของเด็ก  กฎหมายและมาตรการทางนโยบายบางประการ เช่น การส่ังห้ามและ

การก าหนดให้การคัดเลือกและการใช้เด็กทุกรูปแบบโดยกองทัพ กองรบกึ่งทหาร และกองก าลังป้องกันภัยประจ าหมู่บ้าน

อย่างชรบ. และกลุ่มติดอาวุธ เป็นสิ่งผิดกฎหมาย  การบัญญัติห้ามการกักขังเด็กโดยไม่ผ่านการพิจารณาคดีไว้ในกฎหมาย 

เป็นเรื่องที่สามารถด าเนินการได้โดยง่าย เพียงต้องอาศัยเจตจ านงค์ทางการเมืองของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงและนักการเมือง

ระดับชาติเท่านั้น 

ส าหรับมาตรการอื่นๆ นั้นรัฐบาลจะต้องท าการวิจัยเพื่อหาระดับและลักษณะของปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการที่เด็ก

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มติดอาวุธ และจากข้อมูลที่ได้รัฐก็ต้องออกและด าเนินการยุทธศาสตร์ที่มีการประสานร่วมมือเพื่อ

คุ้มครองเด็กจากการเกี่ยวข้องสัมพันธ์เช่นนั้น  นอกจากนี้ยังต้องมีกลไกการติดตามและป้องกันที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

โครงการต่างๆ เพื่อให้มีการปลดประจ าการ การฟื้นฟู และการผสานคืนสู่สังคมของเด็ก ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มติดอาวุธ  

รัฐบาลควรจะขอความช่วยเหลือทางวิชาการเรื่องการคุ้มครองเด็กจากการถูกคัดเลือกและการใช้ในการสู้รบจากองค์กรที่

ท างานเรื่องสิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็กทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงยูนิเซฟด้วย 

 

10. ข้อเสนอแนะ 
องค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯ จัดท าข้อเสนอแนะต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กกับ

ชรบ.ทั้งอย่างที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเรื่องการกักขังเด็กโดยไม่ผ่านการพิจารณาคดีโดยอาศัยอ านาจตามกฎ

อัยการศึกและและพ.ร.ก.ฉุกเฉิน  ในส่วนแรก เป็นข้อเสนอแนะไปยังทางการไทยระดับชาติ ซ่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ

ดูแลให้มีการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเด็ก  ส่วนที่สอง องค์กรพันธมิตรฯ และมูลนิธิฯ มีข้อเสนอแนะถึง

สหประชาชาติและชุมชนนานาชาติ ที่มีบทบาทส าคัญในการติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและ
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ความช่วยเหลืออ่ืนๆ แก่รัฐบาลไทย  ส่วนสุดท้าย เป็นข้อเสนอแนะที่มีต่อหน่วยงานรัฐในท้องถิ่นในภาคใต้ โดยเน้นที่การ

ป้องกันการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กกับชรบ.อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

 

10.1 ข้อเสนอแนะต่อทางการระดับชาติของไทย 

10.1.1   การห้ามและการก่าหนดให้การคัดเลือกและการใช้บุคคลอายุต่่ากว่า  18 ปีเป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย 
ระบุให้ชัดเจนในทั้งกฎหมายและนโยบายว่าห้ามการใช้บุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปีในการสู้รบ ทั้งโดยกองทัพและ

โดยกองรบกึ่งทหาร กองก าลังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกลุ่มติดอาวุธใดๆ ที่สัมพันธ์กับกองก าลังฝ่ายความมั่นคงของรัฐ 

ก าหนดให้การคัดเลือกเข้าร่วมและการใช้บุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปีในการสู้รบ ในกองทัพ กองรบกึ่งทหาร กอง

ก าลังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และกลุ่มติดอาวุธใดๆ ที่สัมพันธ์กับกองก าลังฝ่ายความมั่นคง เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายตาม

บทบัญญัติของพิธีสารเลือกรับฯ 

ก าหนดให้การคัดเลือกให้เข้าร่วมและการใช้บุคคลที่อายุต่ ากว่า 18 ปีในการสู้รบ โดยกลุ่มติดอาวุธใดๆ เป็นการ

กระท าที่ผิดกฎหมายตามบทบัญญัติของพิธีสารเลือกรับฯ 

 
10.1.2  ทบทวนและแก้ไขกฎระเบียบและค่าสั่งเกี่ยวกับชรบ.ที่มีอยู่แล้ว  

แก้ไขระเบียบกระทรวงฯ 2551 ให้มีการก าหนดเกณฑ์เรื่องการเข้าร่วมฝึกอบรมและการเป็นสมาชิกภาพของชรบ. 

ว่าต้องมีอายขุั้นต่ า 18 ปี 

แก้ไขระเบียบกระทรวงฯ 2551 ให้มีบทบัญญัติเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับ

ชรบ. รวมถึงการห้ามไม่ให้เด็กปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของสมาชิกชรบ.  การห้ามไม่ให้เด็กเข้าไปในฐานหรือด่านตรวจของ

ชรบ.  การห้ามไม่ให้สมาชิกชรบ. ท าการฝึกอบรมแก่บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของหน่วยตนอย่างเป็นทางการ รวมถึงห้าม

สอนเรื่องการใช้อาวุธด้วย  

ทบทวนและแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ หากจ าเป็นเพื่อให้เจ้าหน้าที ่(และสมาชิกชรบ.) ที่ไม่ปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดในการห้ามและป้องกันการคัดเลือกให้เข้าร่วมและการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กในชรบ. ต้องถูกลงโทษทางวินัย

ตามเหมาะสม เช่น ถูกตักเตือน ถูกพักงาน และถูกปลดออกจากราชการ 

 

10.1.3  การฝึกอบรมและการสร้างความตระหนัก 
ดูแลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่รับผิดชอบงานชรบ. และผู้ใหญ่บ้านได้รบัทราบถึง

บทบาทหน้าที่ในการป้องกันการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กกับชรบ.อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และได้รับการ
ฝึกอบรมเรื่องสิทธิเด็ก รวมถึงบทบัญญัติต่างๆ ของพิธีสารเลือกรับฯ  

ดูแลใหท้หารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอื่นๆ ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมผู้สมัครและสมาชิกชรบ. ได้รับทราบเกี่ยวกับ
การห้ามเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีเข้าร่วมการฝึกอบรม  
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ดูแลให้เจ้าหน้าที่ของทางจังหวัดและอ าเภอ โดยเฉพาะคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัด สมาชิกของ
กองทัพ กองรบกึ่งทหาร ต ารวจ กองก าลังป้องกันภัยประจ าหมู่บ้าน และกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกองก าลัง
ฝ่ายความมั่นคง ได้รับการฝึกอบรมเรื่องสิทธิเด็ก รวมถึงบทบัญญัติต่างๆ ของพิธีสารเลือกรับ 

 ดูแลให้เรื่องสิทธิเด็ก และบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับฯ เป็นที่รับรู้และเข้าใจ
โดยทั่วไปทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงมีการแจกจ่ายและสร้างความตระหนักเรื่องสิทธิเด็กในกลุ่มชุมชนต่างๆ ในภาคใต ้

 จัดพิมพ์และเผยแพร่รายงานเบื้องต้นของประเทศไทยที่เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็กว่าด้วย  

พิธีสารเลือกรับฯ  
 

10.1.4 การติดตามและการรับผิดตรวจสอบได ้

ดูแลให้มีกระบวนการตรวจสอบอายุของสมาชิกชรบ.ทั้งหมดเป็นประจ า  ผู้ที่อายุต่ ากว่า 18 ปีที่พบว่าเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับชรบ.ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการจะต้องได้รับความช่วยเหลือให้ปลดประจ าการจากชรบ.  หาก
จ าเป็น พวกเขาควรจะได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อรับการศึกษาต่อหรือมีงานท า 

ดูแลให้เด็กไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชรบ.หรือกองรบกึ่งทหารอื่นๆและกองก าลังป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ทั้งแบบที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการติดตามเป็นประจ า 

ตั้งระบบติดตามสถานการณ์เด็กในการสู้รบในภาคใต้ โดยการปรึกษาหารือกับองค์กรที่ท างานเรื่องสิทธิเด็กและ
การคุ้มครองเด็กทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

ด าเนินการสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพในกรณีรายงานเกี่ยวกับการคัดเลือกเด็กให้เข้าร่วมหรือการเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ของเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีกับชรบ.หรือกับกองรบกึ่งทหาร กองก าลังรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน หรือกลุ่มติด
อาวุธใดๆ  ด าเนินคดีกับบุคคลที่ต้องสงสัยว่าคัดเลือกและใช้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ดูแลให้มีการลงโทษที่เหมาะสมต่อ
เจ้าหน้าที่อ าเภอ เจ้าหน้าที่อื่นๆ และผู้ใหญ่บ้าน ที่รับผิดชอบหมวดชรบ.ที่มีการพบเด็กเป็นสมาชิกหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์
ด้วยเป็นประจ า ไม่ว่าจะมีการด าเนินคดีทางอาญาในเรื่องนี้หรือไม่ก็ตาม 

 

10.1.5  การบัญญัตไิว้ในกฎหมาย มิให้มกีารกักขังเด็กโดยไม่ผ่านการพิจารณาคด ี

ดูแลให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีไม่ถูกด าเนินคดีจากการที่พวกเขาถูกคัดเลือกหรือใช้โดยกลุ่มติดอาวุธ และไม่ถูกกักขัง
โดยพลการไม่ว่าในรูปแบบใดๆ รวมทั้งในลักษณะการ “ฝึกอาชีพ” หรือกิจกรรมลักษณะนี้อื่นๆ ด้วย 
 ดูแลให้ไม่มีเด็กคนใดถูกกักขังภายใต้พ.ร.ก.ฉุกเฉินหรือกฏอัยการศึก  

แก้ไขระเบียบกอ.รมน.ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 11 ของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยทันที ให้มีการห้ามการกักขัง
เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ทางการทหารก็ควรจะสั่งว่าห้ามมีการกักขังเด็กภายใต้กฎอัยการศึกด้วย 
 แก้ไขกฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อให้มีการก าหนดไว้ชัดเจนว่าเด็กๆ ไม่อาจถูกควบคุมตัวโดยอ านาจของ
กฎหมายสองฉบับนี้ได ้

 อนุญาตให้ผู้ติดตามสถานการณ์ที่เป็นอิสระ เช่น คณะกรรมการกาชาดสากล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ สามารถเข้าถึงสถานที่กักกัน รวมถึงศูนย์ควบคุมตัวโรงเรียนต ารวจภูธรภาค 9        
จ.ยะลา (ศูนย์พิทักษ์สันต)ิ ค่ายอิงคยุทธบริหาร และสถานที่กักขังของหน่วยเฉพาะกิจพิเศษต่างๆ ได้โดยไม่ล่าช้า 
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ออกวิธีการและมาตรการต่างๆ ที่ไม่ใช่การควบคุมตัว เพื่อปลดประจ าการเด็กที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกลุ่มติดอาวุธ 
และให้ความช่วยเหลือต่างๆ ที่เหมาะสมส าหรับการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก และการกลับคืนสู่สังคมของเด็ก 
 ดูแลให้ระเบียบว่าด้วยพรบ. ความมั่นคงภายในไม่รวมเอาเด็กเข้าไว้ในการอบรมที่จัดโดยกอ.รมน. ตามมา ตรา 21 

 

10.1.6  ร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและให้ภาคยานุวัติสนธิสัญญาต่าง  ๆ 

ขอความช่วยเหลือทางวิชาการและความช านาญในการบังคับใช้บทบัญญัติของพิธีสารเลือกรับจากหน่วยงานและ
องค์กรสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง เช่น ยูนิเซฟ และส านักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ

 รักษาการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเด็กและความขัดแย้งที่มีการใช้
อาวุธ และเชิญให้ผู้แทนพิเศษต่างๆ ของสหประชาชาติสามารถมาเยือนไทยได้ตามต้องการ 

ให้ภาคยานุวัตรพิธีสารเพิ่มเติม 1 และ 2 ของอนุสัญญาเจนีวา (Additional Protocols I and II to the 1949 Geneva 
Convention) และธรรมนูญกรุงโรมแห่งศาลอาญาระหว่างประเทศ (Rome Statute of the International Criminal Court)  
 

10.2 ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายอื่นๆ 
10.2.1 ต่อคณะท างานของสหประชาชาติประจ าประเทศไทย 

ตามมติสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที ่1612 (พ.ศ. 2548) และที่ 1882 (พ.ศ. 2552) คณะท างานของ
สหประชาชาติประจ าประเทศควรจะด าเนินการต่างๆ เพื่อสร้างระบบในการรวบรวมข้อมูลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ขั้นรุนแรงต่อเด็กโดยฝ่ายต่างๆ ที่ใช้ความรุนแรงในภาคใต้ของไทย รวมถึงเรื่องการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กกับกองทัพ
หรือกลุ่มติดอาวุธด้วย 

ให้ความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญแก่รัฐบาลไทยในการพัฒนาการท างานแก้ไขปัญหาในประเด็นนี ้ 
 
10.2.2 ต่อชุมชนนักการทูต 

สนับสนุนรัฐบาลไทยในการบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและพิธีสารเลือกรับฯ 
ส่งเสริมและสนับสนุนรัฐบาลไทยให้เสริมสร้างกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบัติ เพื่อดูแลให้มีการคุ้มครองเด็ก

ในภาคใต้ของไทยจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ดีขึ้น และป้องกันเด็กจากการถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมและการใช้โดย
กองทัพหรือกลุ่มติดอาวุธ  

ส่งเสริมและสนับสนุนรัฐบาลไทยและคณะท างานของสหประชาชาติประจ าประเทศไทยในการตั้งระบบรวบรวม
ข้อมูลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงต่อเด็กโดยฝ่ายต่างๆ ที่ใช้ความรุนแรงในภาคใต้ของไทย 

ให้การสนับสนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานด้านสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆ ที่ท างานอยู่ในภาคใต้หรือ
เกี่ยวกับภาคใต้ของไทย และแก่กลุ่มองค์กรท้องถิ่นที่ท างานติดตามสิทธิเด็กในภาคใต้  ตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วย
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และแนวทางสหภาพยุโรปว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  ชุมชนการทูตควรจะใช้อิทธิพลของ
ตนในการดูแลให้หน่วยงานสิทธิมนุษยชนที่เป็นอิสระ สมาชิกของหน่วยงานเหล่านั้น และหน่วยงานอื่นๆ ที่ท างานเพื่อ
คุ้มครองสิทธิของเด็กในภาคใต้ ไม่ถูกคุกคาม ท าร้าย หรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น  ๆ

ไปเยี่ยมจังหวัดภาคใต้ของไทยเป็นประจ า เพื่อท าการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมถึงเรื่องสิทธิเด็กด้วย 
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10.3 ข้อเสนอแนะต่อทางการระดับจังหวัด อ่าเภอ และท้องถิ่น 
10.3.1  การป้องกันการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็กอย่างเป็นทางการกับชรบ. 

ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในการแต่งตั้งสมาชิกชรบ. นายอ าเภอจะต้องมีมาตรการเฉพาะในการดูแลไม่ให้มีเด็ก
อายุต่ ากว่า 18 ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นชรบ. เช่น 

 ก าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบหลักฐานอายุที่เช่ือถือได้ เช่น สูติบัตร ก่อนการแต่งตั้งเป็นชรบ. 
 ดูแลให้แฟ้มประวัติของสมาชิกชรบ.มีบันทึกวันเดือนปีเกิดของสมาชิกแต่ละคนไว้ด้วย พร้อมด้วยหลักฐานที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร เช่น ส าเนาสูติบัตร 

 ดูแลให้ไม่มีการออกบัตรประจ าตัวชรบ.ให้แก่เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี และปฏิบัติตามระเบียบวิธีปฏิบัติและ
ข้อก าหนดต่างๆ เรื่องการออกบัตรประจ าตัวตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงฯ 2551 อย่างเคร่งครัด 

 

ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดฝึกอบรมหลกัสูตรชรบ. กรมการปกครองจะต้องดูแลให้มีการป้องกันไม่ให้
เด็กอายุต่ ากว่า 18 เข้าร่วมการอบรม 

ผู้ใหญ่บ้านควรจะได้รับค าส่ังให้ตรวจสอบอายุของผู้สมัครเข้ารับการอบรมแต่ละคน และผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ชรบ.ทุกคน 

หน่วยทหารที่รับผิดชอบการฝึกอบรมหลักสูตรชรบ.และการอบรมให้แก่สมาชิกชรบ.ควรจะตรวจสอบอายุของ
แต่ละบุคคลที่ตนให้การอบรมอย่างแข็งขัน เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีเข้าร่วมในการฝึกอบรม และรายงาน
กรณีพบเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีที่เข้าร่วมการอบรมไปยังนายอ าเภอและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 
หรือไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

ผู้บัญชาการหน่วยทหารจะต้องดูแลให้หน่วยชรบ.ที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการก่อความไม่สงบภายใต้การ
บังคับบัญชาของตนไม่มีเด็กรวมอยู่ด้วย 
 

10.3.2 การป้องกันการเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการของเด็กกับชรบ. 
ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องชรบ. นายอ าเภอและผู้ใหญ่บ้านจะต้อง: 

 ติดตามและป้องกันการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยชรบ.อย่างไม่เป็นทางการอย่างแข็งขัน โดยให้ความใส่ใจเป็น
พิเศษต่อการเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของเด็ก  

 แจ้งหน่วยชรบ.ภายใต้การดูแลของตนเรื่องการห้ามเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีเข้าเป็นสมาชิกทั้งแบบทางการและแบบ
ไม่เป็นทางการ แจ้งเนื้อหาของระเบียบกระทรวงฯ 2551 และค าส่ังกระทรวงฯ 2552 และการแก้ไขใดๆ ที่เกิดขึ้น 
และแจ้งเรื่องบทบาทของชรบ.ในการบังคับใช้และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม 

 

นายอ าเภอและ/หรือผู้ใหญ่บ้านควรจะมีค าส่ังอย่างเคร่งครัดต่อหน่วยชรบ.ภายใต้ความรับผิดชอบของตนให:้ 

 ห้ามไม่ให้เด็กปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกชรบ. 
 ห้ามเด็กเข้าไปที่ฐานหรือด่านตรวจของชรบ. 
 ห้ามผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกเข้าถึงอาวุธและกระสุนปืนของหน่วย หรือไม่ให้ได้รับการฝึกอบรมทั้งแบบที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ 
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 รายงานกรณีการสงสัยว่ามีเด็กเกี่ยวข้องสัมพันธ์ภายในหน่วยของตนต่อนายอ าเภอ คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นายอ าเภอควรจะดูแลให้สมาชิกชรบ.ที่ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังเรื่องการห้ามเด็กปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกชรบ. และ
ห้ามเด็กเข้าไปยังฐานหรือด่านตรวจของชรบ. ต้องรับผิดทางวินัยตามที่เหมาะสม 

 

10.3.3  การเฝ้าระวัง การให้การคุ้มครอง และการช่วยเหลือ 

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ควรจะเป็นผู้ท าหน้าที่หลักในการตรวจสอบอายุ
ของชรบ. และในการติดตามการเฝ้าระวังการเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการของเด็กกับชรบ. และในการพัฒนาการ
ท างานระดับภาคเพื่อคุ้มครองเด็กจากการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชรบ.และกลุ่มติดอาวุธอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐและกลุ่มติด
อาวุธที่ไม่ใช่รัฐด้วย 

 

10.3.4  ข้อเสนอแนะเรื่องการบรรเทาผลกระทบของการท่าให้กลายเป็นทหาร 

ดูแลให้โรงเรียนหรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ ในหมู่บ้านไม่ถูกใช้ในการฝึกอาวุธ  ควรจะมีการจัดสถานที่ที่
เหมาะสมที่อื่นให้ทหารใช้ในการฝึกอบรมประเภทนั้น 

หลีกเลี่ยงการมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ในสถานที่ที่ปกติเป็นที่ท ากิจกรรมนันทนาการ การศึกษา หรือกิจกรรม
อื่นๆ ของเด็ก  ในกรณียกเว้นที่ไม่สามารถท าได้เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ในสถานที่นั้นไม่ควรยุ่งเกี่ยว
ใดๆ กับกิจกรรมเหล่านั้นของเด็ก และไม่ควรมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กนอกจากจ าเป็นเท่านั้น 

พิจารณาเรื่องการตั้งพื้นที่สาธารณะที่ปลอดอาวุธในหมู่บ้านขึ้น และให้มีพ้ืนที่สาธารณะในแต่ละหมู่บ้านที่เด็กๆ
สามารถเล่นได้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดทหารและไม่มีการแสดงอาวุธปืนต่อสาธารณะ 

พิจารณาสร้างพื้นที่และโอกาสให้เยาวชนให้มีปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่ทหารหรือเกี่ยวข้องกับฝ่ายความ
มั่นคง 
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