
สง่เสริมสิิทิธิเดก็และผูห้ญิง
ฉบับพิเศษที่ 2 ประจ�ำเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม 2556จดหมายข่าว

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โครงการส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรีได้จัดให้มีเวทีแนะน�าโครงการและได้เชิญ
ทุกหน่วยงานหลายภาคส่วนของสังคมแลกเปลี่ยนประเด็นของผู้หญิงร่วมกันพูดคุยและน�าเสนอประเด็น 

ร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตระหนักความส�าคัญของผู้หญิงต้องได้รับการปกป้อง  
ไม่เป็นเหยื่อเพียงของความขัดแย้งรุนแรง รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกระบวนสันติภาพ ว่าประเด็นผู้หญิงจะได้รับ 
การหยิบยกมาคุยในระหว่างการเจรจา เพื่อสิทธิที่พึงมีพึงได้ไม่ตกหล่น และผู้หญิงจะได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
สันติภาพไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 

เรือ่งเด่น

ผู้หญิง ณ ชายแดนใต้ 
อยู่ตรงไหน

  ในกระบวนการสันติภาพ

กระบวนการสันติภาพที่ริเริ่มมาแล้วระหว่างตัวแทน
รฐัไทย ทีน่�าโดยเลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาตแิละคณะ 
กับ ตัวแทนฝ่ายขบวนการต่อต้านรัฐท่ีน�าโดย บี อาร์ เอน  
ลงนามในข้อตกลงฉันทามติทั่วไป เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2556 ได้ถูกยกระดับจริงจังมากขึ้น เมื่อมีการเรียกร้องให้
ฝ่ายรฐัไทยรบัข้อเสนอ 5 ข้อ ก่อนการพดูคยุครัง้ที ่3 ท่ีก�าลัง
จะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ประเทศมาเลเซีย

“

...ผู้หญิงต้อง 

ได้รับการปกป้อง  

ไม่เป็นเหยื่อ 

ของความขัดแย้ง

รุนแรง

”

อารีด้า สาเม๊าะ
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แต่กระบวนการสนัตภิาพไม่ได้เป็นเรือ่งของคูขั่ดแย้ง
หลักอย่างรัฐไทย กับกลุ ่มต่อต้านรัฐ เพียงอย่างเดียว  
เม่ือความรนุแรงได้กระทบชวีติผูค้นในสงัคมจ�านวนมากกว่า 
10 ปีที่ผ่านมา ทั้งเหตุการณ์ที่มุ่งเป้าเฉพาะ ลูกหลง รวมถึง
เหตกุารณ์ละเมดิสทิธต่ิางๆ ทีเ่กดิขึน้หลงักองก�าลงัทัง้สองฝ่าย 
เริ่มใช้ความรุนแรงต่อคู่ต่อสู้มากขึ้น ผลกระทบเหล่านั้นได้

เม่ือย้อนดขู้อมลูจากศนูย์เฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ีได้รวบรวม
และสรปุ สถติเิหตุการณ์ท่ีเกดิข้ึน พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบนั 
มีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นมาแล้ว 13,339 เหตุการณ์  
มีผู้เสียชีวิต 5,713 ราย และได้รับบาดเจ็บ 10,115 ราย1  
มีผูห้ญงิเสยีชวีติจากเหตกุารณ์แล้วกว่า 393 ราย และได้รบั
บาดเจบ็กว่า 1539 ราย แต่ผูห้ญงิไม่ได้รบัผลกระทบต่อชวีติ
โดยตรงอย่างเดียว เนื่องจากครอบครัวผู้สูญทั้งหมด เกือบ
จะยกภาระอันหนักหน่วง ให้ผูห้ญิงแบกไว้ เนือ่งจากเธอคอื 
แม่ ภรรยา พี่สาว น้องสาวและลูกสาวของ ของผู้ชายที่เป็น
ผู้ต้องขังคดีความมั่นคง 

ปัญหาซ้อนกว่านัน้ คือ ในขณะทีม่คีวามตงึเครยีดกบั
การยกระดับการพูดคุยเป็นการเจรจาสันติภาพ ที่แน่นอน
ต้องมีข้อเสนอเพื่อข้อต่อรองประเด็นต่างๆ บนโต๊ะเจรจา 
แต่ถึงขณะนี้ ยังไม่มีใครพูดถึงข้อเสนอของผู้หญิงอย่าง
ชัดเจน ว่า ในฐานะผู ้ท่ีแบกรับความทุกข์ท่ีสุดและทุก 
รูปแบบท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรงกว่า 10 ปีนี้ พวกเธอ
ต้องประสบพบปัญหาใดบ้าง และต้องการอะไรจากการ 
ต่อรองเพ่ือให้เกิดสนัตภิาพในครัง้นี ้สรปุหยาบๆ คอื “เสยีง 
ผู้หญิง ก�าลังจะถูกลืม”

แต่วันนี้ ในขณะที่มีกระแสข้อเสนอ 5 ข้อจาก  
บี อาร์ เอน ต่อรัฐไทยเพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 
อยู่นั้น ภาคประชาสังคมท่ีเห็นความส�าคัญของผู้หญิงเริ่ม
รวมตัวกัน เพื่อให้ประเด็นปัญหาของผู้หญิง ถูกพูดถึงอย่าง
จริงจังเช่นกัน เนื่องจากที่ผ่านมา ยังไม่เห็นฝ่ายใด จะให้

ความส�าคญักบัผูไ้ด้รบัผลกระทบมากทีส่ดุของความรุนแรง 
อย่างผู ้หญิงอย่างจริงจังสักครั้ง และตอนนี้ มีปัญหา 
หลากหลายที่ต้องให้ความส�าคัญ

หน่วยงานที่มาเสวนาครั้งแรกนี้ มีทั้งภาคประชา
สังคมในพื้นที่ อาทิ กลุ่มด้วยใจ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์
ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส�านักเยียวยา ส�านัก
เครือข่ายประชาสังคม และส�านักประสานเครือข่าย 
ภาคประชาสังคมและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งสันติวิธี  
ศนูย์อ�านวยการบริหารจังหวดัชายแดนใต้ (ศอ.บต.) สถาบัน
สนัติศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตหาดใหญ่ 
มลูนธิศินูย์ทนายความมสุลมิ ประจ�าจงัหวัดปัตตาน ีสถาบนั
สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย ์
หลักประกันสุขภาพ จังหวัดปัตตานี เครือข่ายผู้หญิงภาค
ประชาสงัคม ฝ่ายความมัน่คง อาท ิตวัแทนจากกองอ�านวย
การรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์สุขภาพ
จิตที ่15 นติิกรจาก หน่วยงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี

แนวเสริมพลังสตรีจากนอกและในพื้นที่

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ 
ประธานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมี 
ส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP) ผูใ้ห้การสนบัสนนุ 
โครงการนี้ ได้สะท้อนยืนยันอีกทางว่า ที่ผ่านมาสังคม 
ให้ความส�าคัญกับผู้หญิงน้อยมาก

“การท�างานประเดน็ผูห้ญงิในสามจงัหวดัชายแดนใต้ 
ต้องลงมาหาความร่วมมอืจากองค์ในท้องถิน่ แล้วเอาข้อมูล
ขึ้นไปขับเคลื่อนในกรุงเทพฯ ให้เข้าใจว่าปัญหาที่นี้ไม่ใช่
ปัญหาท้องถิ่นแต่เป็นปัญหาระดับชาติ ไม่ได้เกิดเฉพาะที่นี่  
แต่เกิดทุกท่ีในประเทศ...ถ้าแก้ปัญหาท่ีสามจังหวัดได้  
ก็จะแก้ที่อื่นได้เช่นกัน และกระบวนการสันติภาพที่ก�าลัง
ด�าเนินอยู่ ก็ยังไม่ได้ผนวกประเด็นผู้หญิงเลย”

1 สถิติผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรง จังหวัดชายแดนใต้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 จนถึง พฤษภาคม 2556 และ แยกเฉพาะ
กรณีของผู้หญิง ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2547 จนถึง วันที่ 30 เมษายน 2556 ข้อมูลจาก ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ข้อมูลจาก ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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นางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อ�านวยการมูลนิธิ
ผสานวัฒนธรรม ที่ท�างานด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกทาง
กฎหมาย ได้ผลักดันประเด็นปัญหาผู้หญิงในสังคม ว่าเกิด
จากการละเมิดสิทธิเป็นหลัก ซึ่งผู ้หญิงที่เข ้าถึงกลไก 
ด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายน้อยกว่าผู้ชายนั้น ต้องได้
รับการเสริมศักยภาพและความมั่นใจ เพื่อให้พวกเธอได้ 
เข้าถงึกลไกทีจ่ะช่วยให้ปัญหาของเธอทเุลาลงได้ โครงการนี้ 
จึงมีเพื่อการขจัดปัญหาของผู้หญิงได้ส่วนหน่ึง แต่ประเด็น
ส�าคัญคือ องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐและ 
ภาคส่วนอืน่ๆ ในสงัคมต้องร่วมมอืในการร่วมแก้ปัญหาและ
หาแนวทางป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกในอนาคต 

นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ ประธานกลุ่มด้วยใจ 
ที่มีประสบการณ์จากการเป็นตัวแทนผู้หญิงสามจังหวัด
ชายแดนใต้ เข้าร่วมประชุมประเด็นผู้หญิง ณ เกาะบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย ท่ีประชมุเวทีผูห้ญงินัน้ ประเดน็การล่วง
ละเมดิทางเพศ เป็นประเดน็ร้อนท่ีถูกน�าเสนอในเวท ีแม้แต่
สงัคมมสุลมิเองกม็ปีระเดน็เหล่านีอ้ยู ่จงึตัง้ค�าถามเพ่ือชวน
แลกเปลี่ยนกับบริบทพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีประเด็น
ปัญหาท่ีเกี่ยวเนื่องจากความรุนแรงมากกว่าปัญหาสังคมท่ี
ไม่เคยได้รยัการแก้ไข เฉกเช่นทีป่ระเทศอืน่หรอืไม่ ทีผ่่านมา  
ผู้ดูแลปัญหาทางสังคมของมุสลิมจังหวัดชายแดนใต้ตาม
หลกัการคือ คณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวดั ซึง่สมาชกิ

เกือบจะทั้งหมดเป็นผู ้ชาย ประเด็นอ่อนไหวอย่างเช่น  
การข่มขืนหรือความรุนแรงทางเพศจึงเป็นประเด็นที่อาจ 
ไม่เหมาะที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมอิสลามฯ ปัญหาจึง
เก็บง�าและไม่ได้รับการแก้ปัญหา 

ผู้หญิงมุสลิมที่ขับเคลื่อนประเด็นผู้หญิง

จากสถิติผู้หญิงเสียชีวิตและบาดเจ็บ เกือบ 2000 
รายนั้น เป็นตัวเลขที่น่าตกใจและเด็กเองก็เป็นเหยื่อ
เหตุการณ์เช่นกัน ซึ่งขณะนี้ มีสถิติเด็กที่มีอายุต�่ากว่า 15 ปี 
เสียชีวิต 60 คนและบาดเจ็บ 359 คน ทางกลุ่มด้วยใจ 
ได้พยายามเรียกร้องให้ตัวเลขของเหยื่อความรุนแรงที่เป็น
เด็ก เท่ากับศูนย์ โดยการร่วมมือกับเครือข่าย จัดตั้งกลุ่ม 
Children Voice for Peace เมื่อเดือนมกราคม 2556  
ที่ผ่านมา แต่ปรากฏว่า ตัวเลขของเด็กที่เป็นเหยื่อของ
เหตุการณ์ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอจากกลุ่มด้วยใจเน้นให้มีการยุติการเจ็บ  
ตาย จากเหตุความรุนแรงคือ ทุกฝ่ายก�าหนดมาตรการ 
การท�างานของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดกลไกการป้องกัน  
ไม่ให้เด็กกลายเป็นเหยื่อเหตุการณ์อีก และต้องเพิ่ม 
ความตระหนักรู้ว่า ผู้หญิงและเด็ก เป็นกลุ่มคนที่ต้องได้รับ 
การปกป้อง ไม่ใช่เหยื่อของเหตุการณ์

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ�า
จังหวัด (พมจ.) จัดให้มี Hotline 1300 เพื่อรับร้องเรียน
หรอืให้ค�าปรกึษาปัญหาความรนุแรงในครอบครวั และยงั
มีหน่วยงานภายใต้พมจ. อีกอาทิเช่น บ้านพักเด็กและ
ครอบครวั หรอืส�านกังานกระทรวงพฒันาสงัคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ หรือศูนย์พัฒนาสังคม ระดับจังหวัด 
สามารถตดิต่อขอความช่วยเหลอืได้ และยงัมรีถเคลือ่นที่ 
สชีมพ ูทีมี่ตวัหนงัสอืเขยีนข้างรถ ว่า “1300” ของ พมจ. 
ก็สามารถขอความช่วยเหลือได้เลย

กรมสุขภาพจิตที่ 15 จังหวัดปัตตานี ก็จัดให้มีสายด่วน
เบอร์ 1323 โดยมีนักจติวทิยาให้ค�าปรึกษาทีใ่ห้ค�าปรกึษา
เพื่อรับฟังปัญหาผู้หญิง สามารถโทรได้ 24 ชั่วโมง 
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เสียงจากยูเอ็น

“ข้อ 20 คณะกรรมการกังวลว่า ผูห้ญิงมลายถููกเลือกปฏบิตัซิ�า้ซ้อน  
ทั้งในพ้ืนที่การเมืองและพ้ืนท่ีสังคม...ค�านึงความเลื่อมล�้าของชาติพันธุ์
ศาสนาในบางสถานการณ์ เมือ่พจิารณาต่อข้อเสนอทัว่ไปข้อท่ี 25 (2543) 
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการกระตุ้นรัฐภาคี ให้ด�าเนินการที่จ�าเป็น 
รวมมาตรการทางกฎหมายเพ่ือประกันให้มกีารเกิดการปฏบิติัอย่างเท่าเทยีม 
และไม่ให้ปฏิบัติอย่างแยกแยะต่อผู ้หญิงเชื้อสายมลายู ท้ังนี้เพื่อให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ” 

โดยคณะกรรมาการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติได้ระบุไว้ว่า 
การติดตามผลภายหลังข้อสังเกตเชิงสรุปในย่อหน้าที่ 32. ว่าแนวปฏิบัติ
ทีจ่ะได้รบัการแก้ไข คณะกรรมการขอให้ประเทศไทยแจ้งให้ทราบภายใน
หน่ึงปีหลังมีการรับรองข้อสังเกตเชิงสรุปฉบับการปฎิบัติซึ่งตรงกับ 
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ว่ามีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ปรากฏใน 
ย่อหน้า 20 การเลือกปฏิบัติต่อสตรีมลายูมุสลิมอย่างไรบ้าง

เอกสารฉบับเต็ม อ่านท่ี http://voicefromthais.wordpress.com/2012/09/06/un_icerd-released-
concluding-observation-on-thailand-on-combating-racial-discrimination-english/

อาการตกค้างในจิตใจเด็กอัน
เนือ่งจากความรนุแรงทีป่รากฏต่อหน้า 
อย่าง Post – traumatic Stress  
Disorder (PTSD) จะกระทบชีวิตเด็ก
ในระยะยาวของชีวิตของเขา และยัง 
มีประเด็นปัญหาสังคมท่ีถูกให้ความ
ส�าคัญน้อยกว่าประเด็นความรุนแรง 
ท่ีเกดิขึน้ในพืน้ที ่ซึง่โครงการนี ้ต้องการ
ศึกษาต้นตอของปัญหา และการหา
แนวทางแก้ไขปัญหา

“ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ และความรุนแรง
ในครอบครัว” ที่ผู้หญิงมุสลิมอาจไม่กล้าพูด

ปัญหาสังคมที่ผู้หญิงเผชิญอยู่บางเร่ืองเป็นประเด็นอ่อนไหวทั้งต่อสังคม
มลายูและศาสนาอิสลาม จึงไม่เคยได้รับการถกเถียงเพื่อการแก้ไขหรือเพื่อ 
การป้องกัน ซ่ึงไม่เพยีงแต่ผูห้ญงิทีถ่กูกระท�าเท่านัน้ทีไ่ม่กล้าเรยีกร้องสทิธขิองตวัเอง  
ในฐานะเหยื่อที่ถูกกระท�า แต่ผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิเหล่านั้นเอง ก็ถูก
วิพากษ์วิจารณ์จากคนหมู่ใหญ่ในสังคมด้วยเช่นกัน และประกอบกับการใช้
พฤตกิรรมส่งเสรมิทางศาสนา อย่างการอดกลัน้ อดทน ต่อสิง่ทีเ่กดิขึน้ แต่ไม่เรยีก
ร้องเพือ่การแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ กลายเป็นปมหลกัทีท่�าให้ปัญหาไม่ถกูแก้ไข การ
เสวนาในครั้งนี้ จึงได้น�าคุย ชวนถกเถียงดังนี้ โจทย์คือ ท�าอย่างไรไม่ให้เกิดกลไก
ทีป่กป้องผูก้ระท�าผดิไม่ให้ถกูลงโทษ คนผดิลอยนวล และมกีารคุม้ครองผูเ้สยีหาย

ผูห้ญงิเช้ือสายมลายูในรายงาน CERD
คณะกรรมการการขจัดการเลือกปฎิบัติทางเช้ือชาติ 
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สิทธิควรมี

ทุกๆ 5 ปี แต่ละประเทศจะต้องจัดท�ารายงานความ
ก้าวหน้าเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิเด็ก คณะกรรมการชุดนี้
ประจ�าอยู่ท่ีกรุงเจนีวา ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและตรวจสอบ 
การด�าเนนิงานของแต่ละประเทศในการรบัประกนัสิทธต่ิางๆ 
ของเด็กที่ระบุไว้ในอนุสัญญา แบ่งเป็นสี่หัวข้อหลักดังนี้

• สิทธิที่จะมีชีวิตรอด – ได้รับการดูแลสุขภาพ 

ขัน้พื้นฐาน มีสันติภาพ และความปลอดภัย

เด็กทุกคนล้วนมีสิทธิที่จะมีชีวิตรอดอยู่บนโลกใบนี้ 
(ทั้งนี้รวมไปถึงเด็กที่ก�าลังถือก�าเนิดภายในครรภ์ด้วย) 

การเล้ียงดูท่ีดีของพ่อแม่คือ การดูแลเอาใจใส่ในเรื่อง
ของเดก็ ทัง้ในเรือ่งของอาหารการกนิ สขุภาพพลานามยั รวม
ไปถงึทกัษะการใช้ชวีติต่าง และเมือ่เจบ็ป่วยกส็ามารถทีจ่ะได้
รับการรักษาทันท่วงที และได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาที่
เหมาะสม เพราะในเมื่อการศึกษาคือหนทางสู่ความก้าวหน้า
ที่ดี ดังนั้นการศึกษาก็นับเป็นสิ่งที่ช่วยให้เด็กรอดด้วยเช่นกัน 

• สทิธท่ีิจะได้รับการพัฒนา – มีครอบครวัท่ีอบอุน่ 
ได้รับการศึกษาที่ดี และภาวะโภชนาการที่เหมาะสม

ในเรือ่งสทิธขิองเดก็ในการพัฒนาไม่ใช่เพียงการจดัการ
ศึกษาในระบบอย่างเป็นทางการ ซึ่งควรจัดให้ตามวัยและ
ความต้องการของเด็ก เด็กต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศกัยภาพ เดก็จะพัฒนาได้นัน้เริม่ต้นมาจากครอบครวั ถ้าคน 
ในครอบครัวรักการพัฒนา รู้จักท่องเที่ยว รักการอ่าน และ 
รักการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใหม่ๆ แนวโน้มท่ีเด็กจะเป็น 
คนรักดีก็มีความเป็นไปได้สูง 

• สทิธทิี่จะได้รบัความคุม้ครองและปลอดภยั – 
ใหร้อดพ้นจากการท�ารา้ย การล่วงละเมิด การละเลย  
การน�าไปขาย การใช้แรงงานเดก็ จากภาวะสงคราม
และการสู้รบ และการแสวงประโยชน์โดยมิชอบใน 
รูปแบบอื่นๆ 

เด็กจะได้รับความปลอดภัยนั้น ต้องเป็นทั้งการ
ระวังภัยและการสอนไม่ให้เด็กเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น
อันตรายอีกด้วย การป้องกันเด็กจากอันตรายเหล่านั้น 
โดยการเก็บให้เรียบร้อยและรักษาความสะอาด ยังไม่ใช่
การป้องกันมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงจ�าเป็นต้องให้
ความรู้ความเข้าใจกับเด็กๆ ในการที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว 
และรวมไปถึงการให้เด็กล่วงรู้ถึงวิธีการที่จะให้หลุดจาก
ความไม่ปลอดภัยในบ้านอย่างเหมาะสม 

• สิทธิที่ในการมีส่วนร่วม – ในการแสดง
ความคิดเห็น แสดงออก การมีผู้รับฟัง และมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบกับตนเอง 

ในประเทศไทยเราแยกแยะเรื่องของเด็กกับเรื่อง
ของผู้ใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน เด็กไม่มีสิทธิในเรื่อง
ของผู้ใหญ่ แต่ผู้ใหญ่กลับมีสิทธิในเรื่องของเด็ก บางครั้ง
กฎเหล่านั้นอาจเป็นสิ่งที่เด็กไม่เห็นด้วย และอาจจะเป็น
เรื่องที่ขัดขวางการพัฒนาของเด็กมากเกินไป ดังนั้น 
การให้เดก็มส่ีวนร่วมในการต้ังกฎเกณฑ์ต่างๆ ภายในบ้าน 
กจ็ะท�าให้เขารบัรูแ้ละเป็นส่วนหน่ึงของครอบครวัมากขึน้ 
สิ่งนี้จะช่วยให้เขายอมรับในกฎต่างๆ ได้มากกว่าเพราะ
เป็นกฎที่ทุกคนได้ท�าข้อตกลงร่วมกัน ทั้งจาก พ่อแม่และ
ตัวของเด็กเอง

ความรู้เบื้องต้นเรื่อง
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)
อนุสัญญาว่าด้วยสทิธเิดก็ (Convention on the Rights of the Child) เป็นสญัญาด้านสทิธมินษุยชนระหว่าง

ประเทศที่ได้รับความเห็นชอบมากที่สุดในโลก โดยทุกประเทศในโลกได้ให้สัตยาบัน ยกเว้นประเทศโซมาเลีย
และสหรัฐอเมรกิา ในพ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน อนสุญัญาฉบบันีร้ะบรุายละเอยีดของสิทธขิัน้พืน้ฐานต่างๆ 
ไว้ว่าทุกประเทศต้องรับประกันเด็กในประเทศของตน ได้แก่
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ช่วยฉันช่วยเธอ

1. ปรับปรุงกลไกรับเรื่องร้องเรียน

ผู้หญิงที่ถูกท�าร้ายร่างกายหรือการล่วงละเมิดทาง
เพศ จะถูกท�าร้ายซ�้า เมื่อเธอต้องไปร้องเรียนแล้วถูกบังคับ
ให้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างโดยละเอียด ซึ่งเป็นปัญหาหลัก 
ที่ท�าให้ผู้หญิงไม่ไปร้องเรียน และเลือกท่ีจะเก็บปัญหานี้ไว้ 
และส่วนใหญ่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนหลัก อย่างสถานี
ต�ารวจ จะมีพนักงานผู้ชายเป็นหลัก ซึ่งไม่เอื้อต่อการให้
ข้อมูลที่เป็นประเด็นน่าอายของเธอ

การเสนอให้คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดที่
มหีน้าทีห่ลกัดแูลปัญหาสงัคมของมสุลมิในพืน้ท่ี ควรจะเปิด
พืน้ทีเ่อือ้ต่อประเดน็เหล่านีด้้วย โดยการเปิดโต๊ะรบัเร่ืองร้อง
เรียนประเด็นเฉพาะของผู้หญิง เพื่อรับเรื่องและเก็บข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์

2. เสริมกลไกตรวจสอบข้อเท็จจริง

เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้ละเมิด
ทางเพศต่อผู้หญิงหรือเด็ก ต้องมีการตรวจสอบว่าข้อมูลที่
ได้ร้องเรียนเป็นความจริงหรือไม่ โดยการตรวจสอบทาง
กายภาพของผูห้ญงิหรือเด็ก ซึง่ต้องอาศยัวธิกีารและเคร่ืองมอื 

ทางนิติวิทยาศาสตร์มาเก่ียวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
และมีการสอบสวนอย่างชัดเจนก่อนส่งเรื่องเอาความผู้ถูก
กล่าวหา ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาให้ได้เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมและรับการลงโทษตามกฎหมาย ไม่ใช่เพียงแค่ 
การไกล่เกลี่ยและยอมชดใช้ค่าเสียหายแต่เพียงเท่านั้น

3. สร้างกลไกลงโทษผู้กระท�าการละเมิด

เสนอให้มกีารพิจารณาความผิด เป็นสองกระบวนคือ 
พิจารณาว่าตามประมวลกฎหมายอาญา และต้องเพิ่ม 
ในส่วนการคาดโทษ ตามหลักการอิสลามด้วย ซึ่งต้องม ี
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะ และต้องมกีารก�าหนดมาตราปรากฎเป็น
ลายลักษณ์อักษรและให้มีผลในทางปฏิบัติได้จริง

4. พฒันากลไกการเยยีวยาผูถ้กูล่วงละเมดิ 

ในระหว่างการตรวจสอบข้อเทจ็จริง ในกรณท่ีีตัง้ท้อง 
ควรจะมีการกันพื้นที่ผู้หญิงหรือเด็กออกจากสังคมเดิมที่
เหยื่อใช้ชีวิตอยู่ เนื่องจากจะเป็นการซ�้าเติมสภาพจิตใจ
เหยือ่ หน่วงงาน พมจ. มีกลไกนีร้องรบัอยูแ่ล้ว แต่อยูท่ีเ่หยือ่
เองจะต้องกล้าเข้ามาร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานด้วย

ข้อเสนอใหม่ที่เป็นรูปธรรมจากเวที 

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556  

จัดโดยโครงการส่งเสริมสิทธิเด็กและสตรี  

เมื่อ “เมื่อผู้หญิงมลายูมุสลิม  

เผชิญกับเหตุความรุนแรงทางเพศ” 
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5. จัดให้มีกลไกเชิงป้องกัน

โรงเรียน

ครูควรเป็นที่พึ่งที่ส�าคัญในการรับฟังปัญหาของเด็ก
และให้ค�าปรึกษาในประเด็นอ่อนไหวของเด็ก

ต้องมีการปรับหลักสูตร “เพศศึกษา” ในโรงเรียน  
ให้สอดคล้องกับบริบททางศาสนา วัฒนธรรมท่ีอ่อนไหว 
ต่อเรื่องนี้ด้วย 

กลุ่ม ด้วยใจเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นจากครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงในจังหวัดสงขลา เพื่อช่วยเหลือครอบครัว
ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงในจังหวัดสงขลา โดยการประสานงานจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน 

สร้างอาชีพให้กับครอบครัวผู้ต้องหาและผู้ที่ได้รับผลกระทบ และสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวเหล่านี้เพื่อก้าว
ผ่านอุปสรรคชีวิตนี้ให้ได้ โดยผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน การจัดหาอาหารที่เหมาะสมให้กับผู้ต้องหาใน
เดือนรอมฏอน การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงในจังหวัดสงขลา การสังเกตการณ์คดี
ในศาล ส่ิงท่ีครอบครวัผูต้้องหาคดคีวามมัน่คงและผูต้้องหาต้องเผชิญก็คอื ความยากล�าบากในการด�าเนินชีวติ ทัง้ทาง
ร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ตามมาเป็นผู้น�าครอบครัว ปัญหา
สมัพนัธภาพของครอบครวัทีห่่างเนือ่งจากการถกูจองจ�า ปัญหาการศกึษาของลูกทีต่่อเน่ืองมาจากปัญหาทางเศรษฐกจิ 
และที่ส�าคัญก็คือปัญหาทางสังคม ดังนั้นการก้าวผ่านปัญหาเหล่านี้ไปได้จึงต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน 

ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่นางสาวอัญชนา หีมมิหน๊ะ ประธานกลุ่มด้วยใจ โทร 081 – 8098609

แนะน�าองค์กร

กลุ่มด้วยใจ (Duayjai Group)

ครอบครัว

ต้องมีความเท่าทันปัญหาของเด็กวัยรุ่นในปัจจุบัน
ด้วย และให้ค�าปรึกษาแก่ลูกที่เป็นวัยรุ่น

แต่คณะท�างานในกลไกทั้งหมด ควรเป็นผู้หญิงเพื่อ
ความสบายใจของเหยื่อที่จะเข้ามารับบริการ 



มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 
111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย เเขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ (+66) 02–693–4939 โทรสาร (+66)–02–275–3954

จัดพิมพ์โดย
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  
เเขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310

โทรศัพท์ (+66) 02–693–4939 โทรสาร (+66)–02–275–3954  
อีเมล์ crcf.justice@gmail.com
Cross Cultural Foundation 

111 Soi Sitthichon Samsennok Huaykhwang Bangkok Thailand 10310
Tel: (+66) 02–693–4939, 02–693–4831 Fax: (+66) 02–275–3954  

E–mail: crcf.justice@gmail.com

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย 
ส�านักงานโครงการ สถาบันสันติศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ 
อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-289301-4

สนับสนุนโครงการโดย 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย  

(STEP Project)
ส�านักงานโครงการ สถาบันสันติศึกษา ชั้น 3  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15 ถนนกาญจนวณิชย์ อ�าเภอหาดใหญ่  

จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-289301-4

ภาพโดย: อัจนา วะจิดี   บรรณาธิการ: พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และอารีด้า สาเม๊าะ   รูปเล่ม: www.facebook.com/TaiSoiDesignNew

“การท�างานประเด็นผู้หญิง 

ในสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้องลงมา

หาความร่วมมือจากองค์ในท้องถิ่น  

แล้วเอาข้อมูลขึ้นไปขับเคลื่อน 

ในกรุงเทพฯ ให้เข้าใจว่าปัญหาที่นี ้

ไม่ใช่ปัญหาท้องถิ่นแต่เป็นปัญหาระดับชาติ 

ไม่ได้เกิดเฉพาะที่นี้ แต่เกิดทุกที่ในประเทศ...

ถ้าแก้ปัญหาที่สามจังหวัดได้  

ก็จะแก้ที่อื่นได้เช่นกัน และกระบวนการ

สันติภาพที่ก�าลังด�าเนินอยู่  

ก็ยังไม่ได้ผนวกประเด็นผู้หญิงเลย”


