
 

 

ค ำถำมและค ำตอบเกีย่วกบัปฏญิญำโรงเรียนปลอดภยั (Safe Schools Declaration) 
 
ปฏญิญำโรงเรยีนปลอดภยัคอือะไร?  

ปฏญิญำโรงเรยีนปลอดภยัเป็นกำรแสดงพนัธกจิทำงกำรเมอืงระหวำ่งรฐับำลตำ่ง ๆ 
และเป็นโอกำสใหป้ระเทศตำ่ง ๆ สำมำรถแสดงควำมสนบัสนุนเพือ่คุม้ครองนกัเรยีน ครู 
โรงเรยีนและมหำวทิยำลยัจำกกำรถกูโจมตีในระหวำ่งกำรขดักนัดว้ยอำวุธ 
ควำมส ำคญัของกำรใหก้ำรศกึษำทีต่อ่เน่ืองในระหวำ่งกำรขดักนัดว้ยอำวุธ 
และกำรปฏบิตัติำมมำตรกำรอยำ่งเป็นรูปธรรมเพือ่ป้องปรำมกำรใชโ้รงเรียนเพือ่ประโยชน์ท
ำงทหำร 

 
ในเดือนพฤษภำคม 2560 แอนโตนิโอ กูแตร์เรส (António Guterres) 
เลขำธกิำรสหประชำชำต ิกระตุน้รฐัภำคตีำ่ง ๆ 
ใหแ้สดงควำมเห็นชอบตอ่ปฏญิญำโรงเรยีนปลอดภยั 
ในระหวำ่งกำรรำยงำนขอ้มลูตอ่คณะมนตรีควำมม ั่นคงแหง่สหประชำชำต ิ
ในประเด็นกำรคุม้ครองพลเรือนทำ่มกลำงกำรขดักนัดว้ยอำวธุ 

 
ปฏญิญำน้ีจดัท ำขึน้โดยผำ่นกำรปรกึษำหำรือกบัรฐัตำ่ง ๆ 

เป็นกระบวนกำรทีม่นีอร์เวย์และอำร์เจนตนิำเป็นผูน้ ำ โดยจดัประชุมทีก่รุงเจนีวำเมือ่ตน้ปี 
2558 และเปิดใหม้กีำรแสดงควำมเห็นชอบในทีป่ระชุมกรุงออสโลวำ่ดว้ยโรงเรียนรฐั 
ในวนัที ่29 พฤษภำคม 2558  

 
ไลลำ เซรูกู (Leila Zerrougui) 
อดีตตวัแทนพเิศษวำ่ดว้ยเด็กและกำรขดักนัดว้ยอำวุธของเลขำธกิำรสหประชำชำตอิธบิำยว่
ำ ปฏญิญำโรงเรยีนปลอดภยั เป็นหน่ึงในควำมส ำเร็จทีส่ ำคญัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเธอ 
ซึง่วำระกำรด ำรงต ำแหน่งสิน้สดุลงเมือ่เดือนมนีำคม 2560 

 
ประโยชน์ของกำรศกึษำในทำ่มกลำงสงครำมควำมขดัแยง้เป็นอยำ่งไร?  

โรงเรยีนรฐัสำมำรถใหข้อ้มลูทีจ่ ำเป็นตอ่กำรมชีีวติรอดได ้
ชว่ยบรรเทำผลกระทบดำ้นจติใจจำกสงครำม 
และชว่ยคุม้ครองเด็กใหป้ลอดพน้จำกกำรคำ้มนุษย์ ควำมรนุแรงทำงเพศ 
และกำรถูกเกณฑ์ใหเ้ขำ้เป็นสมำชกิกลุม่ตดิอำวธุ กำรรบกวนตอ่ระบบกำรศกึษำ 
ท ำใหเ้ด็กมโีอกำสน้อยลงทีจ่ะกลบัเขำ้สูร่ะบบโรงเรียน แมว้ำ่โรงเรยีนยงัเปิดอยู ่
และในระยะยำวยงัสง่ผลกระทบตอ่รำยไดข้องบคุคลและควำมสำมำรถของประเทศในกำรฟ้ืน
ฟูบรูณะตนเอง ทีส่ ำคญักวำ่นัน้ส ำหรบัเด็กแลว้ กำรเขำ้ถงึพื้นทีป่ลอดภยัดำ้นกำรศกึษำ 
ท ำใหเ้ด็กเกดิควำมรูส้กึทีเ่ป็นปรกต ิกำรกระท ำทีเ่ป็นกจิวตัร 
และควำมสงบในทำ่มกลำงสงครำมทีส่บัสนวุน่วำยได ้

 
กอร์ดอน บรำวน์ (Gordon Brown) ทตูพเิศษแหง่สหประชำชำตวิำ่ดว้ยกำรศกึษำโลก 
ไดก้ลำ่ววำ่ “กำรโจมตีโรงเรยีนทีเ่พิม่ขึน้อยำ่งช ั่วรำ้ยตอ้งยตุลิง 



 

 

เรำจ ำเป็นตอ้งสง่สญัญำณวำ่ นบัแตน้ี่ไปกำรโจมตีโรงเรียน วทิยำลยั และมหำวทิยำลยั 
เป็นอำชญำกรรมตอ่มนุษยชำต ิ
และตอ้งมกีำรปฏบิตัติอ่สถำนศกึษำเหมอืนเป็นพื้นทีป่ลอดภยั” เขำกลำ่วและบอกวำ่ 
“ทกุโรงเรียนจะตอ้งสนบัสนุน” ปฏญิญำโรงเรยีนปลอดภยัโดยทนัท ี 

 
ประเทศซึง่ใหค้วำมเห็นชอบตอ่ปฏญิญำน้ี มคีวำมเห็นรว่มกนัอยำ่งไร? 

ในกำรเขำ้รว่มเป็นภำคขีองปฏญิญำน้ี รฐัตำ่ง ๆ 
แสดงพนัธกจิทีจ่ะด ำเนินกำรตำมสำมญัส ำนึกทีจ่ะลดควำมเสีย่งที่นกัเรยีน ครู 
โรงเรยีนและมหำวทิยำลยัจะถูกโจมตี 
และบรรเทำผลกระทบดำ้นลบทีเ่กดิขึน้หำกมกีำรโจมตีเกดิขึน้  
 มำตรกำรเหลำ่น้ีประกอบดว้ย  

- 
กำรรวบรวมขอ้มลูทีน่่ำเชือ่ถือเกีย่วกบักำรโจมตแีละกำรใชป้ระโยชน์ทำงทหำรของโร
งเรียนและมหำวทิยำลยั  
- กำรใหค้วำมชว่ยเหลือตอ่เหยือ่ของกำรโจมตี  
- กำรสอบสวนตำมขอ้กลำ่วหำวำ่มกีำรละเมดิกฎหมำยในประเทศและระหวำ่งประเทศ 
และกำรฟ้องรอ้งด ำเนินคดีตอ่ผูก้ระท ำควำมผดิ หำกเป็นไปได ้ 
- กำรจดัท ำและสง่เสรมิแนวทำงดำ้นกำรศกึษำที ่“ออ่นไหวตอ่สงครำมควำมขดัแยง้”   
- มุง่สง่เสรมิใหม้กีำรใหก้ำรศกึษำในระหวำ่งกำรขดักนัดว้ยอำวธุ 
- 
สนบัสนุนกำรด ำเนินงำนขององคก์ำรสหประชำชำตใินประเด็นเกีย่วกบัเด็กและกำรข ั
ดกนัดว้ยอำวธุ และ 
- 
ใชแ้นวปฏบิตัเิพือ่คุม้ครองโรงเรียนและมหำวทิยำลยัจำกกำรใชป้ระโยชน์ทำงทหำรระ
หวำ่งกำรขดักนัดว้ยอำวธุ 
และก ำหนดใหเ้ป็นเน้ือหำของนโยบำยในประเทศและกรอบกำรด ำเนินงำนมำกสดุเทำ่
ทีจ่ะเป็นไปไดแ้ละตำมควำมเหมำะสม  

  
ในเดือนสงิหำคม 2559 คณะมนตรีสนัตภิำพและควำมม ัน่คงของสหภำพแอฟรกิำ 
“กระตุน้รฐัภำคทีกุแหง่ซึง่ยงัไมไ่ดล้งนำม ใหล้งนำมรบัรองปฏญิญำโรงเรียนปลอดภยั”  

 
ปฏญิญำน้ียงัเป็นกรอบควำมรว่มมอืและกำรแลกเปลีย่น 

และรฐัทีใ่หค้วำมเห็นชอบเห็นพอ้งทีจ่ะประชุมพบปะกนัอยำ่งสม ำ่เสมอ 
ท ัง้น้ีเพือ่ตดิตำมกำรด ำเนินงำนตำมปฏญิญำน้ีและกำรใชป้ระโยชน์จำกแนวปฏบิตัน้ีิ 
 
ในเดือนมถินุำยน 2558 คณะมนตรีควำมม ัน่คงแหง่สหประชำชำตแิสดง 
“ขอ้กงัวลอยำ่งลกึซึง้วำ่กำรใชโ้รงเรยีนเพือ่ประโยชน์ทำงทหำร 
เป็นกำรละเมดิกฎหมำยระหวำ่งประเทศทีม่ผีลบงัคบัใช ้
เป็นเหตุใหโ้รงเรยีนตกเป็นเป้ำหมำยทีช่อบธรรมส ำหรบักำรโจมตี 



 

 

ซึง่ยอ่มกระทบตอ่ควำมปลอดภยัของเด็ก” และกระตุน้ 
“รฐัภำคใีหด้ ำเนินกำรอยำ่งเป็นรูปธรรมเพือ่ป้องปรำมกำรใชป้ระโยชน์ของโรงเรยีนโดยก
องก ำลงัและกลุม่ตดิอำวธุ 

 
ประเทศตำ่ง ๆ จะแสดงควำมเห็นชอบตอ่ปฏญิญำน้ีไดอ้ยำ่งไร? 

รฐับำลนอร์เวย์อยูร่ะหวำ่งกำรเปิดรบัควำมเห็นชอบ โดยรฐัตำ่ง ๆ 
สำมำรถประกำศแสดงควำมเห็นชอบไดใ้นชว่งเวลำใดก็ได ้
ท ัง้น้ีโดยกำรจดัท ำถอ้ยแถลงตอ่สำธำรณะและ/หรือกำรสง่จดหมำยไปยงักระทรวงกำรตำ่งปร
ะเทศนอร์เวย์ โดยผำ่นสถำนเอกอคัรรำชทตูหรือผูแ้ทนถำวร หรือสำมำรถสง่ไปโดยตรงที่ 
Seksjon.for.humanitaere.sporsmal@mfa.no และ kjnn@mfa.no 
 
อรีนิำ โบโกวำ (Irina Bokova) เลขำธกิำรยูเนสโกและฟอร์เรสต์ วทิเทเกอร์ (Forest 
Whitaker) ตวัแทนพเิศษดำ้นสนัตภิำพและควำมสมำนฉนัท์ของยูเนสโก 
ไดเ้รยีกรอ้งใหร้ฐัเพิม่ควำมพยำยำมเป็นสองเทำ่เพือ่ประกนัใหม้พีนัธกจิทำงกำรเมอืงเพือ่คุ้
มครองโรงเรียนและมหำวทิยำลยั และใหเ้ขำ้รว่มเป็นภำคกีบัปฏญิญำโรงเรียนปลอดภยั  

 
แนวปฏบิตัน้ีิมเีน้ือหำอยำ่งไร?  

แนวปฏบิตัน้ีิคุม้ครองโรงเรียนและมหำวทิยำลยัจำกกำรใชป้ระโยชน์ทำงทหำรระหวำ่
งกำรขดักนัดว้ยอำวธุ กระตุน้ฝ่ำยตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขดักนัดว้ยอำวุธ 
(ท ัง้กองก ำลงัของรฐัและกลุม่ตดิอำวุธนอกเหนือจำกรฐั) 
ไมใ่หใ้ชโ้รงเรยีนและมหำวทิยำลยัเพือ่ควำมมุง่ประสงค์ในกำรสนบัสนุนกำรปฏบิตัทิำงทหำร
ใด ๆ 
เป้ำหมำยหลกัของแนวปฏบิตัน้ีิคอืกำรคุม้ครองไมใ่หเ้กดิควำมเสีย่งภยัจำกกองก ำลงักลุม่ตดิอ
ำวุธ ซึง่เปลีย่นโรงเรยีนและมหำวทิยำลยัใหก้ลำยเป็นเป้ำหมำยทำงทหำร 
ท ัง้น้ีโดยผำ่นกำรใชป้ระโยชน์ทำงทหำร 
และเป็นเหตุใหส้ถำนศกึษำเหลำ่นัน้ตอ้งไดร้บัผลลพัธ์ทีร่ำ้ยแรงจำกกำรโจมตี 
แมม้กีำรยอมรบัวำ่ 
กำรใชป้ระโยชน์ของสถำนศกึษำบำงประกำรอำจไมข่ดักบักฎวำ่ดว้ยกำรขดักนัดว้ยอำวธุ 
แตท่กุฝ่ำยควรพยำยำมหลีกเลีย่งกำรสรำ้งผลกระทบตอ่นกัเรียน ควำมปลอดภยั 
และกำรศกึษำ โดยกำรใชแ้นวปฏบิตัน้ีิเป็นเครือ่งช้ีน ำกำรปฏบิตัอิยำ่งมคีวำมรบัผดิชอบ  

แนวปฏบิตัน้ีิมเีน้ือหำในลกัษณะทีป่ฏบิตัไิด ้โดยยอมรบัวำ่ฝ่ำยตำ่ง ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขดักนัดว้ยอำวุธ ตอ้งเผชญิกบัขอ้ขดัแยง้ทียุ่ง่ยำกเหมอืน ๆ กนั 
และจ ำเป็นตอ้งมทีำงออกทีเ่ป็นไปไดใ้นทำงปฏบิตั ิแนวปฏบิตัน้ีิเสนอแนวปฏบิตัทิีด่ีทีฝ่่ำยตำ่ง 
ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขดักนัดว้ยอำวุธไดเ้คยน ำมำใชอ้ยูแ่ลว้ 
ท ัง้น้ีเพือ่คุม้ครองโรงเรยีนและมหำวทิยำลยัในระหวำ่งปฏบิตักิำรทำงทหำร  

แนวปฏบิตัน้ีิไดร้บักำรจดัท ำขึน้มำหลำยปีแลว้ 
โดยผำ่นกำรปรกึษำหำรอืกบักระทรวงกำรตำ่งประเทศ กระทรวงกลำโหม 
และกระทรวงศกึษำ กองทพั คณะกรรมกำรกำชำดสำกล 
หน่วยงำนภำคประชำสงัคมและนกัวชิำกำร 



 

 

ซึง่เป็นกระบวนกำรทีไ่ดร้บักำรผลกัดนัโดยกลุม่พนัธมติรโลกเพือ่ป้องกนักำรโจมตดีำ้นกำรศึ
กษำ (Global Coalition to Protect Education from Attack) เริม่ต ัง้แตปี่ 2555 
จนกระท ั่งมกีำรจดัท ำรำ่งทีส่มบรูณ์ทีน่ ำโดยนอร์เวย์และอำร์เจนตนิำในปี 2557  
 

 
แนวปฏบิตัน้ีิมเีป้ำหมำยอยำ่งไร?  

แนวปฏบิตัน้ีิไมไ่ดมุ้ง่ใหเ้กดิผลผูกพนัทำงกฎหมำย 
แตม่เีน้ือหำทีห่นุนเสรมิกฎหมำยมนุษยธรรมและสิง่แวดลอ้มระหวำ่งประเทศทีม่อียูแ่ลว้ 
แนวปฏบิตัน้ีิไมไ่ดท้ ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงกฎหมำย 
หำกชว่ยสนบัสนุนกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยทีม่อียูแ่ลว้ 
ท ัง้น้ีโดยสง่ผลใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงในกำรปฏบิตัแิละพฤตกิรรม 
โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ใหใ้ชเ้ป็นเครือ่งมอืสรำ้งจติส ำนึกเกีย่วกบักำรใชโ้รงเรียนเพือ่ประโยชน์ท
ำงทหำรของฝ่ำยตำ่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขดักนัดว้ยอำวุธ 
และเพือ่สนบัสนุนกำรอภปิรำยในประเด็นทีก่วำ้งกวำ่นัน้ 
เกีย่วกบักำรคุม้ครองและกำรศกึษำในระหวำ่งควำมขดัแยง้ของกองก ำลงัฝ่ำยตำ่ง ๆ 
รฐับำลและเอ็นจีโอ 
เรำหวงัวำ่แนวปฏบิตัน้ีิจะกระตุน้ใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงดำ้นควำมคดิเกีย่วกบักำรใชป้ระโยช
น์ทำงทหำรของโรงเรยีนและมหำวทิยำลยั 
และใหเ้ขำ้ไปเป็นสว่นหน่ึงของนโยบำยและอดุมกำรณ์ทำงทหำร 
และมกีำรน ำมำใชต้ำมแนวปฏบิตัทิีด่ี 
กำรปฏบิตัติำมแนวปฏบิตัน้ีิควรเหมำะสมกบับรบิทและควรจดัท ำใหเ้หมำะสมกบัรฐัแตล่ะแห่
ง 
 
คณะกรรมกำรกำชำดสำกลไดร้ะบวุำ่ “คณะกรรมกำรฯ 
สนบัสนุนกระบวนกำรจดัท ำรำ่งแนวปฏบิตัเิพือ่สนบัสนุนเน้ือหำหลกัของเอกสำรน้ี...เรำเห็
นวำ่แนวปฏบิตัน้ีิไมม่ผีลบงัคบัใชโ้ดยตวัของมนัเอง 
และไมไ่ดเ้สนอใหเ้ปลีย่นแปลงแกไ้ขกฎหมำยทีม่อียู ่
เรำถือวำ่เป็นเอกสำรทีจ่ะชว่ยช้ีน ำใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลงดำ้นพฤตกิรรม 
ในลกัษณะทีส่ำมำรถลดกำรใชโ้รงเรียนและมหำวทิยำลยัเพือ่ประโยชน์ทำงทหำรได ้
เรำพจิำรณำรำ่งปฏญิญำโรงเรยีนปลอดภยัตำมควำมหมำยน้ี...เรำเหน็วำ่แนวปฏบิตัน้ีิอำจช่
วยใหแ้นวทำงอยำ่งเป็นรูปธรรมส ำหรบัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรวำงแผนและกำรปฏบิตัทิำ
งทหำร 
ในแงก่ำรพูดคยุเกีย่วกบักำรใชป้ระโยชน์ทำงทหำรและกำรพุง่เป้ำโจมตสีถำบนัเหลำ่น้ี 

คณะกรรมกำรวำ่ดว้ยสทิธเิด็กไดก้ระตุน้รฐัตำ่ง ๆ 
“ใหป้ฏบิตัติำมพนัธกรณีของตน...เพือ่ประกนัใหโ้รงเรียนเป็นพืน้ทีป่ลอดภยั 
และเป็นสถำนทีท่ีม่คีวำมอยำกรูอ้ยำกเหน็ดำ้นวชิำกำร 
และใหส้ง่เสรมิกำรเคำรพตอ่สทิธมินุษยชนสำกล 
ท ัง้เพือ่ประกนัใหโ้รงเรยีนไดร้บักำรคุม้ครองจำกกำรโจมตีทำงทหำรและกำรยดึครองของก
ลุม่ตดิอำวุธอืน่ ๆ” 



 

 

ดว้ยเหตุดงักลำ่วเรำจงึกระตุน้ใหเ้จำ้หน้ำทีข่องเรำพจิำรณำทีจ่ะใช้แนวปฏบิตัน้ีิเป็นกรอบอ้
ำงองิ และเผยแพรแ่นวคดิเกีย่วกบัแนวปฏบิตัน้ีิไปยงัผูแ้ทนของเรำ” 

 
ประเทศตำ่ง ๆ ไดป้ฏบิตัติำมปฏญิญำน้ีในลกัษณะใดบำ้ง? 

รฐัหลำยแหง่ไดป้ฏบิตัติำมพนัธกจิทีม่ใีหก้บัปฏญิญำโรงเรยีนปลอดภยั 
และไดส้ง่ผลในเชงิบวกหลำยประกำร ตวัอยำ่งเชน่   

- 
รฐัทีใ่หค้วำมเห็นชอบแลว้หลำยแหง่ไดป้ระกำศแผนกำรอยำ่งเปิดเผยทีจ่ะใชป้ระโยช
น์และปฏบิตัติำมแนวปฏบิตัน้ีิ รวมท ัง้ ชลิี อติำล ีลกัเซมเบร์ิก นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ 
และสโลวีเนีย  
- หลงัจำกสำธำรณรฐัแอฟรกิำกลำงใหค้วำมเห็นชอบตอ่ปฏญิญำน้ี 
ทำงกองก ำลงัรกัษำสนัตภิำพแหง่สหประชำชำตทิีน่ ั่น 
ไดม้คี ำส ัง่ทีอ่ำ้งองิตำมเน้ือหำของแนวปฏบิตัน้ีิ โดยระบวุำ่ 
“กำรใชป้ระโยชน์จำกโรงเรียนหรือมหำวทิยำลยัของฝ่ำยตำ่ง ๆ ในควำมขดัแยง้ 
ถือเป็นสิง่ตอ้งหำ้ม” 
นบัแตน่ ัน้มำไดม้คีวำมพยำยำมประกนัวำ่โรงเรยีนทีถู่กยดึครองโดยกลุม่ตดิอำวธุ 
จะตอ้งไดร้บักำรปลดปลอ่ย  
- ในอฟักำนิสถำน 
รฐัมนตรีวำ่กำรกระทรวงศกึษำไดใ้ชค้วำมเห็นชอบตอ่ปฏญิญำน้ีและแนวปฏบิตั ิ
เพือ่รณรงค์กดดนัใหม้กีำรยกเลกิกำรต ัง้จดุตรวจและฐำนทพัทหำรภำยในโรงเรยีนแล
ะสถำนศกึษำ  
- 
รฐัทีใ่หค้วำมเห็นชอบไดส้นบัสนุนควำมพยำยำมทีจ่ะรวบรวมขอ้มลูทีน่่ำเชือ่ถือและเกี่
ยวขอ้งกบักำรโจมตี และกำรใชโ้รงเรยีนเพือ่ประโยชน์ทำงทหำร ยกตวัอยำ่งเชน่ 
รฐัทีใ่หค้วำมเห็นชอบสนบัสนุนกลุม่กำรศกึษำโลก (Global Education Cluster) 
และกลไกตดิตำมและรำยงำนผล (Monitoring and Reporting Mechanism - 
MRM) 
ในกำรตดิตำมกำรละเมดิอยำ่งรำ้ยแรงตอ่สทิธเิด็กในสถำนกำรณ์ทีม่ีกำรขดักนัดว้ยอำ
วุธ 
- ในแงพ่นัธกจิทีจ่ะจดัท ำ 
รบัรองและสง่เสรมิแนวทำงดำ้นกำรศกึษำทีอ่อ่นไหวตอ่ควำมขดัแยง้ 
กระทรวงศกึษำธกิำรของซูดำนใตอ้ยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินงำนรว่มกบัองคก์ำรยูนิเซฟแ
ละยูเนสโก 
เพือ่ก ำหนดใหก้ำรใหก้ำรศกึษำทีอ่อ่นไหวตอ่ควำมขดัแยง้เป็นสว่นหน่ึงของนโยบำยข
องพวกเขำ  
- 
ตวัอยำ่งของกำรประกนัใหเ้กดิกำรศกึษำอยำ่งตอ่เน่ืองระหวำ่งกำรขดักนัดว้ยอำวุธใน
นีแฌร์ มกีำรใหก้ำรศกึษำทำงเลือกผำ่นรำยกำรวทิยุส ำหรบัเด็ก 
ซึง่ไมส่ำมำรถเดนิทำงไปโรงเรยีนไดเ้น่ืองจำกไมม่คีวำมปลอดภยั  



 

 

- ไนจีเรยีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรหลำยประกำร 
เพือ่สง่เสรมิควำมปลอดภยัในโรงเรียน อยำ่งเชน่ กำรจดัท ำหลุมหลบภยัรอบโรงเรยีน 
กำรตดิต ัง้ระบบแสงสวำ่งเพือ่ควำมปลอดภยัรอบโรงเรยีน 
กำรสง่ก ำลงัเจำ้หน้ำทีต่ดิอำวุธเพือ่ท ำกำรลำดตระเวนท ัง้โดยรถยนต์และกำรเดนิเทำ้ 
กำรจดัท ำดำ่นตรวจตำมทอ้งถนน 
ดว้ยควำมตระหนกัตำมแนวปฏบิตัน้ีิวำ่กำรมกี ำลงัเจำ้หน้ำทีท่หำรอยูใ่นโรงเรยีน 
อำจท ำใหเ้กดิควำมเสีย่งภยัตอ่เด็ก 
จงึมกีำรก ำหนดดำ่นตรวจใหอ้ยูใ่นบรเิวณรอบโรงเรยีน 
แทนทีจ่ะใหอ้ยูภ่ำยในเขตของโรงเรียน  
- รฐัทีใ่หค้วำมเห็นชอบหลำยแหง่ใหค้วำมสนบัสนุนตอ่โครงกำรน้ี 
โดยกำรท ำงำนเพือ่ควำมคุม้ครองเด็กและกำรใหก้ำรศกึษำในระหวำ่งสงครำมควำมข ั
ดแยง้ รวมท ัง้โครงกำรขององค์กำรยนิูเซฟ และ Save the Children 
- 
รฐัทีใ่หค้วำมเห็นชอบสนบัสนุนควำมพยำยำมของคณะมนตรคีวำมม ัน่คงแหง่สหประ
ชำชำต ิ
และผูแ้ทนพเิศษของเลขำธกิำรสหประชำชำตวิำ่ดว้ยเด็กและกำรขดักนัดว้ยอำวุธ 
ดว้ยกำรใหเ้งนิทนุสนบัสนุนกบัหน่วยงำนเหลำ่น้ี อยำ่งเชน่ 
กรณีของลกัเซมเบร์ิกและสเปนเป็นตน้  
- รฐัทีใ่หค้วำมเห็นชอบยงัมกัเสนอใหพ้จิำรณำเน้ือหำของปฏญิญำน้ีหรอืแนวปฏบิตัน้ีิ 
ในระหวำ่งกำรพูดคยุเกีย่วกบัประเด็นวำ่ดว้ยเด็กและกำรขดักนัดว้ยอำวธุ 
และกำรคุม้ครองพลเรือน  
- ในปี 2558 คณะมนตรีควำมม ั่นคงไดร้บัรองมตทิี ่2225 
ระหวำ่งทีม่ำเลเซียเป็นประธำน และดว้ยควำมสนบัสนุนจำกรฐัทีใ่หค้วำมเห็นชอบ 
และสมำชกิคณะมนตรีในขณะนัน้ อยำ่งเชน่ แองโกลำ ชำด ชลิี จอร์แดน นิวซีแลนด์ 
ไนจีเรยี และสเปน โดยในมตน้ีิ 
ทำงคณะมนตรแีสดงขอ้กงัวลอยำ่งลกึซึง้เกีย่วกบักำรใชโ้รงเรียนเพือ่ประโยชน์ทำงทห
ำร ซึง่ถือวำ่ขดัแยง้กบักฎหมำยระหวำ่งประเทศทีม่ผีลบงัคบัใช ้
และอำจท ำใหโ้รงเรยีนตกเป็นเป้ำโจมตีทีช่อบธรรมได ้
และสง่ผลกระทบตอ่ควำมปลอดภยัของเด็ก 
โดยมกีำรกระตุน้ใหร้ฐัใชม้ำตรกำรอยำ่งเป็นรูปธรรมเพือ่ปรำบปรำมกำรใชป้ระโยชน์
จำกโรงเรยีนในลกัษณะเชน่นัน้โดยกองก ำลงัและกลุม่ตดิอำวธุตำ่ง ๆ  
- รฐัทีใ่หค้วำมเห็นชอบยงัแสดงพนัธกจิทีจ่ะประชุมพบปะกนัอยำ่งสม ำ่เสมอ 
เพือ่ทบทวนและแลกเปลีย่นแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรด ำเนินงำนตำมปฏญิญำน้ีและแนว
ปฏบิตั ิในเดือนพฤศจกิำยน 2559 นอร์เวย์ เซียรำลีโอนและแซมเบยี 
ไดร้ว่มกนัเป็นเจำ้ภำพจดัประชุมระดบัภมูภิำค 
ซึง่เน้นกำรปฏบิตัติำมแนวปฏบิตัน้ีิของรฐัภำคขีองสหภำพแอฟรกิำ 
ตวัแทนจำกกระทรวงกลำโหมและกระทรวงศกึษำธกิำร 
และกองทพัของรฐัในแอฟรกิำทีใ่หค้วำมเห็นชอบ 14 จำก 17 แหง่ 
ไดม้ำประชุมรว่มกนัเพือ่แลกเปลีย่นกำรปฏบิตัแิละประสบกำรณ์  



 

 

 
ในกำรส ำรวจควำมเห็นของสมำชกิกลุม่ Education Clusters 
ซึง่ท ำงำนในประเทศทีม่สีงครำมควำมขดัแยง้ท ั่วโลกเมือ่ปี 2559 
ไดม้กีำรใชป้ระโยชน์จำกปฏญิญำโรงเรยีนปลอดภยั และถือวำ่เป็นเอกสำรที ่
“มปีระโยชน์อยำ่งยิง่” 
ตอ่กำรด ำเนินงำนของพวกเขำเพือ่ประกนัใหม้กีำรจดักำรศกึษำในชว่งเวลำทีว่กิฤต  

 
 ท ำไมตอ้งท ำงำนกบักลุม่ตดิอำวุธนอกเหนือจำกรฐั?  

ปฏญิญำโรงเรยีนปลอดภยัเป็นเอกสำรทำงกำรเมอืง 
ซึง่รฐัแสดงควำมสนบัสนุนทำงกำรเมอืงอยำ่งกวำ้ง ๆ 
ตอ่กำรคุม้ครองกำรศกึษำระหวำ่งกำรขดักนัดว้ยอำวธุ 
และใหค้วำมเห็นชอบอยำ่งเป็นทำงกำรตอ่แนวปฏบิตัน้ีิ อยำ่งไรก็ดี 
แนวปฏบิตัน้ีิเป็นเครือ่งมอืในทำงปฏบิตัสิ ำหรบัทกุฝ่ำย 
โดยสำมำรถด ำเนินกำรหรือใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยกลุม่ทีเ่กีย่วขอ้งใด ๆ 
นอกเหนือจำกกรอบของปฏญิญำโรงเรียนปลอดภยั ยกตวัอยำ่งเชน่ 
กลุม่ตดิอำวุธนอกเหนือจำกรฐั 

แนวปฏบิตัน้ีิมผีลบงัคบัใชต้อ่ทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขดักนัดว้ยอำวุธ 
และไมใ่ชเ่ฉพำะกองก ำลงัของรฐัเทำ่นัน้ กำรขดักนัดว้ยอำวุธหลำยกรณีในปจัจุบนั 
เป็นควำมขดัแยง้ในระดบัทีไ่มใ่ชเ่ป็นควำมขดัแยง้ระหวำ่งประเทศ (ควำมขดัแยง้ภำยใน) 
และเกีย่วขอ้งกบักลุม่ตดิอำวุธนอกเหนือจำกรฐั 
จงึเป็นเรือ่งส ำคญัทีก่ลุม่ตดิอำวธุนอกเหนือจำกรฐัตอ้งมคีวำมคุน้เคยกบัแนวปฏบิตัน้ีิ 
และสำมำรถปรบัใชก้บักฎกำรใชก้ ำลงัของตนได ้Geneva Call 
เป็นหน่วยงำนซึง่ท ำงำนกบักลุม่ตดิอำวธุนอกเหนือจำกรฐั 
เพือ่ประกนัใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยมนุษยธรรมระหวำ่งประเทศ 
และทีผ่ำ่นมำไดจ้ดัอบรมใหก้บัภำคเีชน่นัน้ รวมท ัง้สมำชกิกลุม่ตอ่ตำ้นรฐับำลในซีเรยี 
เกีย่วกบัแนวทำงคุม้ครองโรงเรยีนใหป้ลอดภยัจำกกำรโจมตแีละกำรใชป้ระโยชน์ทำงทหำร 
 
คณะกรรมำธกิำรสทิธมินุษยชนแหง่ทวีปอเมรกิำ (Inter-American Commission on 
Human Rights) ไดร้ะบวุำ่ 
“โรงเรียนควรเป็นทีพ่กัพงิของเด็กและควรใหค้วำมคุม้ครองกบัเด็ก ดว้ยเหตุดงักลำ่ว 
กำรใชโ้รงเรียนเพือ่ประโยชน์ทำงทหำร ท ำใหเ้ด็กอยูใ่นสภำพทีเ่สีย่งจะถกูโจมตี 
และยงัปิดก ัน้กำรใชส้ทิธดิำ้นกำรศกึษำ 

 
 ท ำไมนกัเรยีน ครู โรงเรียนและมหำวทิยำลยัจงึตกเป็นเป้ำโจมตี? 

นกัเรยีน ครู 
โรงเรยีนและมหำวทิยำลยัไดต้กเป็นเป้ำโจมตีของกลุม่ตดิอำวธุนอกเหนือจำกรฐัและกองก ำล ั
งของรฐับำล โดยมคีวำมมุง่หมำยหลำยประกำร รวมท ัง้  
 



 

 

- เพือ่ท ำลำยสญัลกัษณ์ของกำรควบคมุของรฐับำล 
และเป็นกำรแสดงอ ำนำจของกลุม่ตอ่ตำ้นรฐับำลในกำรครอบครองพื้นที ่
- เพือ่ปิดก ัน้กำรศกึษำส ำหรบัเด็กผูห้ญงิ หรือปิดก ัน้กำรศกึษำแบบใด ๆ 
ทีถู่กมองวำ่เป็นกำรสอนหรือเป็นกำรถำ่ยทอดคณุคำ่ทีแ่ตกตำ่งจำกศำสนำหรือวฒันธร
รม เป็นกำรถำ่ยทอดประวตัศิำสตร์ทีบ่ดิเบอืน 
หรือเป็นกำรสอนทีม่เีน้ือหำไมคุ่น้เคยกบัพวกเขำ 
- เพือ่ปิดก ัน้กำรเคลือ่นไหวของสหภำพครูและปิดก ัน้เสรีภำพทำงวชิำกำร 
- เพือ่ลกัพำตวัเด็กไปใชเ้ป็นนกัรบ ทำสบ ำเรอทำงเพศ หรือเพือ่กำรขนสง่สิง่ของตำ่ง 
ๆ ในระหวำ่งปฏบิตักิำรทำงทหำร หรือลกัพำตวันกัเรยีนและครูเพือ่เรยีกคำ่ไถ ่
- เน่ืองจำกโรงเรยีนหรือมหำวทิยำลยัถูกกองก ำลงัฝ่ำยตรงขำ้มกบัรฐับำล 
ใชง้ำนเพือ่เป้ำหมำยทำงทหำร และ  
- เน่ืองจำกกำรโจมตีอยำ่งไมเ่ลือกเป้ำหมำยหรือไมไ่ดส้ดัสว่นเหมำะสม 

 

 
โรงเรยีนและมหำวทิยำลยัถกูใชง้ำนเพือ่เป้ำหมำยทำงทหำรอยำ่งไร? 

ในระหวำ่งกำรขดักนัดว้ยอำวธุ 
โรงเรยีนและมหำวทิยำลยัมกัถูกใชป้ระโยชน์จำกกองทพัและกลุม่ตดิอำวุธนอกเหนือจำกรฐั 
โดยใชเ้ป็นฐำนทีม่ ั่น เป็นคำ่ยทหำร และเป็นทีพ่กัพงิช ั่วครำว 
เป็นจุดยุทธศำสตร์ในเชงิรบัและรุก หรือเป็นจุดสงัเกตกำรณ์ เป็นคลงัอำวุธ 
และเป็นทีค่วบคมุตวัและสอบปำกค ำ หอ้งเรียน สนำมในโรงเรยีน 
และหอ้งบรรยำยยงัถูกใชเ้พือ่กำรอบรมทำงทหำร 
และเพือ่เกณฑ์บงัคบัใหเ้ด็กเขำ้รว่มกบักลุม่ตดิอำวุธ ในบำงคร ัง้ 
โรงเรยีนและมหำวทิยำลยัจะถูกยดึท ัง้หมด และมกีำรผลกัดนัเด็กนกัเรียนออกไปท ัง้หมด 
แตใ่นบำงกรณี มกีำรใชป้ระโยชน์จำกบำงอำคำรของโรงเรียนเพือ่เป้ำหมำยทำงทหำร 
 
ฝ่ำยปฏบิตักิำรรกัษำสนัตภิำพแหง่สประชำชำต ิ(UN Department of Peacekeeping 
Operations) ก ำหนดใหก้องพนัทหำรรำบของตนตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดวำ่ 
“ตอ้งไมท่ ำใหเ้กดิอนัตรำยตอ่เด็ก” และ 
“ตอ้งไมม่กีำรใชป้ระโยชน์จำกโรงเรยีนในปฏบิตักิำรทำงทหำรใด ๆ”  

 
ผลทีเ่กดิขึน้จำกกำรทีโ่รงเรียนและมหำวทิยำลยัใชง้ำนเพือ่เป้ำหมำยทำงทหำรเป็นอยำ่งไร? 

กำรมกี ำลงัทหำรและอำวุธอยูใ่นโรงเรียน 
อำจเปลีย่นใหโ้รงเรยีนกลำยเป็นเป้ำโจมตีของกองก ำลงัฝ่ำยตรงขำ้มได ้
นอกเหนือจำกควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิกำรสญูเสยีชีวติและบำดเจ็บสำหสัจำกกำรถูกโจมตแีลว้ 
ยงัอำจเป็นเหตุใหเ้ด็กถกูเกณฑ์ไปเป็นทหำรหรอืตกเป็นเหยือ่ควำมรุนแรงทำงเพศของทหำร 

ในเดือนพฤศจกิำยน 2558 ทีป่ระชุมสมชัชำใหญแ่หง่สหประชำชำติเรยีกรอ้งใหร้ฐัทกุแหง่ 
“ใชม้ำตรกำรทีจ่ ำเป็นเพือ่คุม้ครองโรงเรยีนใหป้ลอดพน้จำกกำรโจมตี 
และคุม้ครองผูท้ีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรคุม้ครอง ในสถำนกำรณ์ทีม่กีำรขดักนัดว้ยอำวุธ 
และใหง้ดเวน้จำกกำรปฏบิตัใิด ๆ ทีปิ่ดก ัน้กำรเขำ้ถงึกำรศกึษำของเด็ก 



 

 

ท ำใหต้อ้งเห็นควำมรนุแรง และท ำใหม้คีวำมปลอดภยัน้อยลงเน่ืองจำกมอีำวุธ 
หรือมวีตัถุระเบดิทีย่งัไมร่ะเบดิอยูใ่นโรงเรียน 
ควำมเสีย่งเหลำ่น้ีอำจสง่ผลกระทบใหญห่ลวงตอ่นกัเรยีนและครู 
กำรใชโ้รงเรียนเพือ่เป้ำหมำยทำงทหำรยงัอำจสง่ผลใหเ้กดิควำมเสยีหำยหรือกำรท ำลำยโครง
สรำ้งพืน้ฐำนและวสัดุอปุกรณ์ดำ้นกำรศกึษำทีส่ญูหำยไป 
สง่ผลกระทบตอ่คณุภำพของกำรศกึษำ ทำง IASC Global Education Cluster 
ประเมนิวำ่คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรซอ่มแซมโรงเรยีนทีถู่กท ำลำยจำกกำรใชป้ระโยชน์ทำงทหำรในซู
ดำนใต ้อยูท่ีป่ระมำณ 67,000 พนัเหรยีญตอ่โรงเรียน 
กำรใชโ้รงเรียนเพือ่ประโยชน์ทำงทหำรยงัอำจสง่ผลใหม้กีำรสมคัรเขำ้เรยีนน้อยลง 
และกำรสอบผำ่นชัน้เรยีนน้อยลงดว้ย รวมท ัง้ท ำใหค้รลูำงำนมำกยิง่ขึน้ 
นกัเรยีนอำจตอ้งออกจำกโรงเรียน หรือถูกรบกวนดำ้นกำรศกึษำ หรืออำจยำ้ยไปโรงเรียนอืน่ 
ซึง่สง่ผลใหบ้ำงโรงเรียนมจี ำนวนนกัเรยีนมำกเกนิไป เด็กผูห้ญงิมกัไดร้บัผลกระทบมำกกวำ่ 
เน่ืองจำกพอ่แมม่กักงัวลทีจ่ะสง่ลูกสำวของตนไปโรงเรยีนซึง่ถกูยดึครองโดยกลุม่ผูช้ำยตดิอำ
วุธ  

กำรใชโ้รงเรียนเพือ่ประโยชน์ทำงทหำรยงัท ำใหเ้กดิขอ้เสยีเปรยีบอยำ่งใหญห่ลวงส ำห
รบักองทพั กำรใชโ้รงเรยีนโดยเจำ้หน้ำทีท่หำร 
มกัถูกน ำเสนอตอ่ชุมชนในพื้นทีแ่ละประชำคมระหวำ่งประเทศ 
วำ่เป็นกำรปฏบิตัมิชิอบตอ่เด็กในพืน้ทีแ่ละควำมพยำยำมใหก้ำรศกึษำ 
เป็นเหตุใหก้องก ำลงัฝ่ำยตรงขำ้มสำมำรถน ำขอ้มลูน้ีไปใชป้ระโยชน์เพือ่สรำ้งภำพลบ ๆ 
เกีย่วกบักองทพั นอกจำกนัน้ 
ในประเทศทีม่กีำรจดัท ำกลไกตดิตำมผลและรำยงำนของคณะมนตรีควำมม ั่นคงแหง่สหประช
ำชำต ิจะมกีำรรำยงำนขอ้มลูทีก่ลุม่ตำ่ง ๆ ใชโ้รงเรียนเพือ่ประโยชน์ทำงทหำร 
ในรำยงำนประจ ำปีของเลขำธกิำรสหประชำชำตติอ่ทีป่ระชุมคณะมนตรคีวำมม ั่นคงวำ่ดว้ยเด็
กและกำรขดักนัดว้ยอำวธุ ท ำใหเ้กดิภำพลบตอ่กลุม่ดงักลำ่ว 
และอำจเป็นเหตุใหถู้กตอบโตจ้ำกนำนำชำต ิ 
 
กำรคุม้ครองกำรศกึษำมปีระวตัศิำสตร์มำยำวนำน โดยเริม่ต ัง้แต ่333 ปีกอ่นครสิตกำล 
จกัรพรรดคิอนสแตนตนิแหง่กรุงโรม ไดม้คี ำส ัง่วำ่ 
ศำสตรำจำรย์ดำ้นวรรณกรรมไมจ่ ำเป็นตอ้งมหีน้ำทีร่บัทหำรเขำ้ไปอยูใ่นบำ้น 
“เพือ่ใหพ้วกเขำมคีวำมสะดวกมำกขึน้ในกำรฝึกอบรมบคุคลตำ่ง ๆ 
ในศำสตร์ควำมรูด้ำ้นตำ่ง ๆ”  

 
 กลุม่พนัธมติรโลกเพือ่ป้องกนักำรโจมตดีำ้นกำรศกึษำคอือะไร? 

กลุม่พนัธมติรโลกเพือ่ป้องกนักำรโจมตีดำ้นกำรศกึษำ (GCPEA) กอ่ต ัง้ขึน้เมือ่ปี 
2553 โดยหน่วยงำนตำ่ง ๆ 
ทีท่ ำงำนดำ้นกำรศกึษำในสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและในรฐัทีเ่สีย่งภยัหรือไดร้บัผลกระทบจำกสง
ครำมควำมขดัแยง้ ท ำงำนกบัสถำบนัอดุมศกึษำ กำรคุม้ครอง 
กฎหมำยสทิธมินุษยชนระหวำ่งประเทศ และกฎหมำยมนุษยธรรมระหวำ่งประเทศ 
เรำกงัวลกบักำรโจมตีทีเ่กดิขึน้อยำ่งตอ่เน่ืองกบัสถำบนักำรศกึษำ นกัเรียน 



 

 

และเจำ้หน้ำทีใ่นประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกควำมขดัแยง้และกำรไรค้วำมม ั่นคงปลอดภยั 
GCPEA มสีมำชกิเป็นหน่วยงำนระหวำ่งประเทศ รวมท ัง้ CARA (Council for At-Risk 
Academics), ฮวิแมนท์ไรต์ว็อชต์, Institute of International Education/IIE 
Scholar Rescue Fund, Norwegian Refugee Council, Protect Education in 
Insecurity and Conflict, SAIH (the Norwegian Students’ and Academics’ 
International Assistance Fund), Save the Children, Scholars at Risk 
Network, ยูเนสโก, UNHCR, ยูนิเซฟ และ War Child Holland GCPEA 
เป็นโครงกำรของ Tides Center ซึง่เป็นองค์กรทีไ่มแ่สวงหำก ำไรทีจ่ดทะเบยีนตำมมำตรำ 
501(c)(3)  
 
จะหำขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ำกทีไ่หน?  

มแีหลง่ขอ้มลูมำกมำยเกีย่วกบัปฏญิญำและแนวปฏบิตัน้ีิ  
ในเว็บไซต์ของกลุม่พนัธมติรโลกเพือ่ป้องกนักำรโจมตดีำ้นกำรศกึษำ โดยเฉพำะในหน้ำน้ี 
www.protectingeducation.org/guidelines  

เรำไดจ้ดัท ำคูม่อืของแนวปฏบิตัเิพือ่ท ำควำมเขำ้ใจและเพื่อกำรปฏบิตัติำมแนวปฏบิตัิ
น้ี โดยเป็นควำมรว่มมอืระหวำ่ง GCPEA และ Roméo Dallaire Child Soldiers 
Initiative    
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/toolkit.pdf 

Menu of Actions เป็นคูม่อืทีช่ว่ยใหก้ระทรวงตำ่ง ๆ 
สำมำรถด ำเนินงำนเพือ่คุม้ครองใหก้ำรศกึษำปลอดพน้จำกกำรถกูโจมตี 
และโรงเรยีนและมหำวทิยำลยัปลอดพน้จำกกำรใชป้ระโยชน์ทำงทหำร  
http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/what_mini
stries.pdf 

 
 
 

http://www.protectingeducation.org/sites/default/files/documents/what_ministries.pdf
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