
1จดหมายข่าวส่งเสริมสิิิทธิเด็กและผู้หญิง ฉบับพิเศษที่ 3 สิงหาคม–กันยายน 2556

สง่เสรมิสิิทิธิเดก็และผูห้ญิง
จดหมายข่าว ฉบับพิเศษที่ 3 ประจําเดือนสิงหาคม–กันยายน 2556

ปญหา

การละเมิดสิทธิ
เด็กและสตรี
ในจังหวัดชายแดนใต

ความพยายามยังไม่ลดละ ส�าหรับการจัดเวทีส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับองค์กรภาคประชาสังคมที่ท�างาน
ด้านสิทธิเด็กและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยการน�าของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

ร่วมกับกลุ่มด้วยใจ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี ซึ่งได้ข้อเสนอเสียงสะท้อนและข้อเสนอ
เพื่อปองกันเหตุรุนแรงกระทบคุณภาพชีวิตเหยื่ออ่อนแอที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างเด็กและสตรี 
ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมมาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม

เรื่องเด่น

อารีด้า สาเมาะ
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จากการระดมความเห็นผ่านเวทีดังกล่าว ได้ข้อสรุป
ทีอ่าจจะไม่แปลกใหม่มากนกั แต่ยงัสะท้อนให้เหน็ว่า ปัญหา
เก่าของครอบครัวท่ีประสบความรุนแรงท้ังทางตรงและ 
ทางอ้อม ยังไม่ได้รับการแก้ไข ดูแลอย่างจริงจัง ซ�้ายังมี
ปัญหาใหม่ที่ตามมาไม่ขาด การจัดประชุมหรือเวทีรับฟัง
ปัญหา คละเคล้าระหว่างตวัแทนจากหน่วยงานรฐัและภาค
ประชาสังคม รวมถึงผู ้ประสบปัญหาเองที่ต่อเนื่องและ
จริงจัง เพราะปัจจุบันสังคมต้องการผู้น�าปัญหาไปแก้ไข 
ในทางปฏิบัติ และเวทีนี้เป็นเวทีที่มีเจตนาให้หน่วยงานท่ี 
รบัผดิชอบงานเกีย่วข้องผูห้ญงิและเดก็ในมติต่ิางๆ มารบัฟัง 
และน�าสู่การแก้ไขต่อไป

จากการแบ่งกลุ่ม ได้ตั้งหัวข้อให้ถกเถียงกัน ดังนี้  
1. สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 2. สาเหตุของการละเมิด 3. มี
หน่วยงานหรือกลไกใดที่ให้ความช่วยเหลือ 4. ตัวเรา 
ช่วยอะไรได้บ้าง ซึ่งผลจากการระดม ได้ค�าตอบดังนี้

ผลโดยสรุปจากทุกกลุ่ม สะท้อนกลับมาว่า 
1. สภาพปัญหาที่พบ ส่วนใหญ่ตอบว่า ปัญหาการ

ละเมดิสทิธเิดก็ ทีม่กีรณีเดก็ชายถูกเจ้าหน้าท่ีท�าร้ายร่างกาย  
แล้วไม่กล้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ แต่เลอืกจะร้องเรยีน 
ต่อหน่วยงานอสิระหรอืองค์กรสทิธ ิปัญหาครอบครวั เดก็ที ่
มีประสบการณ์สูญเสียสมาชิกในครอบครัวเน่ืองจากเหตุ
รนุแรง ส่งผลให้กลายเป็นเดก็ขาดความอบอุน่ แล้วมพีฤตกิรรม 
ที่เปลี่ยนแปลงในทางที่แย่ลง เช่น ก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ 
และใช้ยาเสพติดในท่ีสุด ติดเกมส์ ท้ิงการเรียน ซึ่งจะเป็น 
การท�าลายอนาคตตัวเองในระยะยาว ส่วนเด็กหญิงจะถูก
ล่วงละเมดิทางเพศจากบุคคลใกล้ชดิ เนือ่งจากไม่มผีูป้กครอง 
ดูแลในภาวะเสี่ยง ส่วนเด็กท่ัวไป ก็เสี่ยงมีภาวะจิตใจใน
ลักษณะเดียวกัน นั้นคือ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่
อาจร้ายแรงถึงขั้นหย่าร้างที่มีมากขึ้น ได้ส่งผลให้เด็ก
ชายแดนใต้มบีรรยากาศรอบข้างไม่เอือ้ต่อสขุภาพจิตท่ีดี ยิง่
ท�าให้สภาพแวดล้อมของเดก็ในภาพรวมร้ายแรงขึน้ ซ่ึงเมือ่
มองผลกระทบจากเหตกุารณ์กบัปัญหาสงัคมเดมิ ท�าให้ยิง่ด ู
สถานการณ์ภาพรวมของสงัคมเดก็ มีปัญหาซ�า้ซ้อนมากขึน้ 
จะแก้มุมใดมุมหนึ่งไม่ได้อีกแล้ว หรือจะแยกประเด็นคุย 
คงยาก เนือ่งจากระยะเวลาทีผ่่านไป ยิง่ขมวดสองปมปัญหา
มากขึ้น ท�าให้แก้ปัญหายากขึ้น ปัญหาที่กระทบต่อสตรี ที่
มีสถานะเป็นแม่หรอืภรรยาของผูเ้สยีชวิีตจากเหตกุารณ์จะ
กระทบสภาพจิตใจมากท่ีสุด และยังต้องปรับวิถีชีวิต ต้อง

ท�างานนอกบ้านมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งไม่มีความปลอดภัย 
ในการเดินทางออกนอกบ้าน 

2.  สาเหตุของปัญหาจากค�าตอบของกลุ่มต่างๆ 
ส่วนใหญ่ มองว่า เหตุรุนแรงทีย่งัคงปะทอุย่างต่อเนือ่ง เป็น
ปมหลักที่ท�าให้ปัญหาอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมซับซ้อนและแก้ยาก
มากขึ้น เริ่มจากการสูญเสียผู้น�าในครอบครัว โดยเฉพาะ 
ผู้เป็นพ่อ และภาวะเครียดจะตกที่ผู้เป็นภรรยา ที่ต้องแบก
รับภาระทางเศรษฐกิจและปัญหาลูกๆ ส่วนปัญหาจาก
สาเหตุนอกบ้าน เช่น บางครอบครัวกลัวการคุกคามของ 
เจ้าหน้าที่ ท�าให้ต้องอยู่อย่างหวาดกลัว และรวมถึงการที่
กลไกของรฐัไม่สามารถท�าให้ชาวบ้านเข้าถงึได้ ก็เป็นปัญหา
ส�าคัญท่ีท�าให้ชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือและปัญหายังคง
เรื้อรังอยู่ต่อไป 

3.  สิ่งที่ไม่ต้องรอใคร แต่ทุกคนสามารถเข้าไป 
ช่วยเหลือได้เลย ซึ่งจะสะท้อนมาจากเวทีดังกล่าว คือ 
การเข้าไปให้ก�าลังใจแก่ครอบครัวที่ก�าลังประสบเหตุ การ
เยี่ยมเยียนถือเป็นการเยียวยาเบื้องต้นที่ลงทุนน้อยแต่มีผล
มากต่อครอบครัวดังกล่าว แนะน�าหรือให้ค�าปรึกษาในประเดน็ 
ที่เขาต้องการ หรือบอกต่อหน่วยงานที่อาจจะสามารถ 
เข้ามาสานต่อความช่วยเหลือได้ แม้กระทั้งการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งต่อกัน เพื่อให้ครอบครัวเหล่านี้สามารถให้
ความช่วยเหลือครอบครัวอื่นๆ ที่ประสบเหตุคล้ายกันได้
ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ส่งผลให้สังคมเข้มแข็งในระยะยาวต่อไป

4.  หน่วยงานที่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได ้  
มีทั้งหน่วยงานรัฐที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละประเด็นอยู่แล้ว 
และยังมีหน่วยงานอิสระหรือภาคประชาสังคมที่ก่อตัวขึ้น
มา เพื่อร่วมรับฟัง สะท้อนปัญหาในพื้นที่ให้ถูกรับรู้มากขึ้น 
ท้ังยงัมหีน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงาน 
รัฐอีกด้วย 

ข้อสรุปเหล่านี ้เป็นส่วนหนึง่ทสีะท้อนจากเวทรีบัฟัง
ความเห็นประเด็นสิทธิเด็กและสตรีในครั้งที่ 3 ซึ่งอาจจะ
ต้องตดิตามกนัต่อไปว่า ปัญหาทีไ่ด้สะท้อนจากกลุม่คนต่างๆ 
ได้รับการแก้ไขบ้างหรือไม่ ซึ่งสังคมต้องติดตามต่อไป เพื่อ
ไม่ให้ปัญหาเก่าไม่ถูกแก้ไข ซ�้ายังขยายไปเป็นปัญหาใหม่  
ที่ไม่สิ้นสุดอีกด้วย จะรอให้ใครคนใดคนหนึ่งจัดการปัญหา
ที่เกิดข้ึนไม่ได้ เพราะปัญหาที่เกิดในสังคมถือเป็นความ 
รับผิดชอบร่วมกันของสมาชิกในสังคมนั้นๆ 

–î–î–î–î–î–î–
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ประเด็นการเยียวยาหลังจากครอบครัวในพื้นที่จังหวัด 
ยะลา นราธิวาส ปัตตานีและ 4 อ�าเภอในสงขลา ประสบเหตุ
รนุแรง ทีไ่ด้รบัการรบัรองจากหน่วยงาน 3 ฝ่าย อันประกอบด้วย  
ทหาร ต�ารวจและฝ่ายปกครอง ว่าเกีย่วข้องกับเหตคุวามไม่สงบจรงิ  
ผู้ประสบภัยจะมีสิทธิได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานของรัฐ
ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุดังนี้ 

ศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มีหน้าที ่
ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาฯ ตามมาตรา 9 (7) แห่ง 
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2553 ดังนี้

“ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระท�าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
อนัสบืเนือ่งมาจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ตามระเบยีบที ่กพต. ก�าหนด ทัง้นี ้ไม่ตดัสทิธิประโยชน์
ที่ผู้นั้นได้รับตามกฎหมายอื่น”

จากข้อมูลรายงานการเยียวยาฯ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึง 
2555 รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นกว่า ล้านล้านบาท ทั้งนี้ยังมี
ปัญหาใหม่ที่ท้าทายระบบการจัดสรรงบเยียวยาที่ ศอ.บต. 
ได้ประสบ ที่ท�าให้เกณฑ์เดิมมีอันต้องปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ปัญหาใหม่

อาทิ กรณีท่ีรัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีมติ เยียวยา
กรณสีลายการชมุนมุกลุม่เสือ้แดง เมือ่ปี พ.ศ. 2553 นัน้ 
ด้วยการเยียวยารายละ 7.5 ล้าน ท�าให้เกิดกระแส 
เรยีกร้องให้มกีารเยยีวยากรณตีากใบและกรอืเซะบางส่วน 
เท่ากันกับที่รัฐอนุมัติเยียวยากลุ่มเส้ือแดงคือ 7.5 ล้าน 
แต่ต้องผ่านการพิจารณาเป็นรายกรณ ีซ่ึงจะรับพจิารณา
เฉพาะกรณีที่มีหลักฐานว่า ได้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพ
จากการกระท�าของเจ้าหน้าทีร่ฐั ในกรณทีีไ่ม่ได้เป็นฝ่าย
ใช้ความรุนแรงเท่านั้น 

และนโยบายดังกล่าวได้มีการปรับการช่วยเหลือ
แก่กลุ่มคนอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบในเหตุความรุนแรง 
ในภาคใต้ ดังนี้ คือ เพ่ิมให้กรณีประชาชนทั่วไปและ
ข้าราชการ ในกรณีเสียชีวิตเป็นรายละ 500,000 บาท
ทกุต�าแหน่ง ในกรณทีพุพลภาพ จากรายละ 80,000 บาท  
เป็น 100,000 บาท 

ซึ่งผู้ที่ประสบฯรายใหม่ สามารถตรวจสอบพึงได้ 
หลังจากได้รับการรับรองจาก 3 ฝ่าย ว่าเป็นเหตุ 
ความไม่สงบ แล้วครอบครัวพึงได้รับสิทธิการเยียวยา
อย่างไรจากหน่วยงานศนูย์อ�านวยการบรหิารชายแดนใต้  
(ศอ.บต.) ผ่านเวปไซต์ http://www.sbpac.go.th 
แล้วไปที่ ข้อมูลเยียวยา และเลือกที่ ‘ตรวจสอบสิทธ ิ
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ศอ.บต. ร่วมวง รายงานความคืบหน้า  
การเยียยวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบชายแดนใต้
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CEDAW หลกัประกนัสิทธผิูหญงิ 
ในสนธสัิญญาสหประชาชาติ

เรามักจะได้ยินจนชินหู ว่าผู้หญิงคือเพศที่อ่อนแอกว่า ผู้หญิงเสียเปรียบผู้ชายเสมอ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ 
หากดทูีส่รรีะแล้วกไ็ม่ผดิทีจ่ะกล่าวเช่นนัน้ ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัการฝึกฝนร่างกายด้วย เช่น หญงิบางคนอาจแขง็แรง 

กว่าชายหากได้รับการฝึกฝน แต่ก็ไม่ใช่สาเหตุที่จะมาปฏิเสธการมีส่วนร่วมต่างๆ ในสังคมที่เธออาศัยอยู่ ซึ่งในความ
เป็นจริงมีกฎข้อบังคับมากมายที่ละเลยเสียงของพวกเธอ จนข้อบังคับเหล่านั้นได้กระทบชีวิตของ ‘ผู้หญิง’ มากบ้าง
น้อยบ้างขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานของสังคมนั้นๆ ด้วย บางประเทศเจริญการกีดกันน้อย แต่บางประเทศที่ชายเป็นใหญ่กว่า 
การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการออกสิทธิออกเสียงก็ได้น้อยกว่า ผู้หญิงจึงต้องมีการคุ้มครองพิเศษเป็นกติกากลางเพื่อ
ให้เป็นมาตรฐานของโลก สหประชาชาต ิ(United Nations) จงึมตรัิบรองอนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกประตบิตั ิ
ต่อสตรีในทกุรปูแบบ ชือ่ทีเ่รียกตดิปากอีกชือ่คอื ซดีอว์ หรอื CEDAW ซ่ึงย่อมาจาก Convention on the Elimination  
of All Forms of Discrimination against Women มีผลบังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 และ
ประเทศไทยได้ร่วมลงนามเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2528 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 
ปีเดียวกัน สาระส�าคัญของอนุสัญญานี้คือ 

เสียงจา
ก 

ยูเอ็น

ที่มา: http://www.southpeace.go.th/th/News/General/news–
551120–2.html

“การขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
ร่วมทั้งประกันว่าสตรีและบุรุษมีสิทธิที่จะได้รับการ 
ประติบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาค”

ซึง่เมือ่ประเทศสมาชิกใดของสหประชาชาตไิด้ลงนาม 
อนุสัญญาฉบับใดแห่งสหประชาชาติแล้ว ประเทศเหล่านั้น
ก็มีพันธกรณี 4 ประเด็นหลัก คือ 1. ต้องมีการประกันให้
เกิดสิทธิตามอนุสัญญาฉบับนั้นๆ 2. ต้องมีการด�าเนินการ
ให้เกิดสิทธแิละคุ้มครองสทิธ ิ3. การเผยแพร่เนือ้หาของสทิธิ
ที่ระบุอยู่ในอนุสัญญาให้ประชาชนได้รับทราบ 4. จัดท�า
รายงานสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคให้คณะกรรมการ
ประจ�าอนุสัญญารับทราบ 

ค�าว่า เลือกประติบัติต ่อผู ้หญิงทุกคนในโลกม ี
ความหมายเดียวกัน นั่นคือ การแบ่งแยก การกีดกัน หรือ
การจ�ากัดใดๆ เพียงเพราะเธอ คือ ‘ผู้หญิง’ มีผลท�าให้เกิด
ความเสียหายต่อตัวเธอ มุ ่งท�าลายหรือท�าให้เสื่อมเสีย 
การยอมรับได้อุปโภคหรือใช้สิทธิโดยสตรี โดยไม่ค�านึงถึง
สถานภาพด้านการสมรส บนพื้นฐานของความเสมอภาค
ของบรุุษและสตรขีองสิทธิมนุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน
ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมพลเมือง หรือ
ด้านต่างๆ 

ตวัอย่าง สทิธท่ีิผูห้ญิงสามารถเข้าร่วมในกจิกรรมสงัคม 
อย่างเสมอภาคกบับรุษุเพศ เช่น สทิธกิารเข้าร่วมทางการเมือง  
ซึ่งมีระบุใน ภาค 2 ข้อ 7 ของอนุสัญญาดังกล่าวว่า รัฐต้อง
ให้ความเสมอภาคกับบุรุษ ซึ่งสิทธิ ดังต่อไปนี้

(ก)  ที่จะออกเสียงในการเลือกต้ังและลงประชามติ
ทั้งปวง และมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้าไปในองค์กรท่ีมี 
การเลือกตั้งอย่างเปิดเผยทั้งมวล 

(ข)  ทีจ่ะเข้าร่วมในการวางนโยบายของรฐับาลและ
ด�าเนนิการตามนโยบายนัน้ และในการรับต�าแหน่งราชการ
และปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกๆ ระดับของรัฐบาล 
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(ค)  ท่ีจะเข้าร่วมในองค์กรและสมาคมที่ไม่ได้เป็น
ของรฐับาลทีท่�าหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอยูท่ั่วๆ ไป และ
ที่เกี่ยวกับการเมืองของประเทศ เป็นตัน

สรุปโดยกว้างๆ คือ ประเทศไทยได้ลงนามประกัน
สิทธิของผู้หญิงไว้ในอนุสัญญา CEDAW เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
หมายความว่า สิทธิของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
บ้านเมือง ย่อมเป็นสิง่ทีพ่งึกระท�าได้ ภายใต้กรอบกฎหมาย 
แต่ไม่สามารถกีดกันเธอได้ เพียงให้เหตุผลเพียงว่า เพราะ
เธอเป็นผูห้ญงิ เป็นเรือ่งทีข่ดัต่อหลกัการสทิธมินษุยชนแห่ง
สหประชาชาติ 

แต่หากยงัพบเหน็ว่า ผู้หญงิยงัถกูกนัไม่ให้มีส่วนร่วม
กับพื้นที่ใดที่กฎหมายไม่ได้ห้าม หรือขัดต่ออนุสัญญา
ฉบับนี้แล้ว สามารถร้องเรียนได้ที่

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรติ 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี 
(อาคารบี) ช้ัน 6–7 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ทุ ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 
0–2141–3800, 0–2141 สายด่วน 1137 หรอือเีมล help@
nhrc.or.th ติดตามข้อมูลข่าวสาร ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ได้ที่ www.nhrc.or.th

รณรงค์ เรียกร้อง การเจ็บ ตาย 
เด็กชายแดนใต้ ให้เท่ากับ “ศูนย”์
แม้ดูจะเป็นไปได้ยาก แต่นี้คือการเร่ิมต้นรณรงค์ 

ลดการเจบ็ตาย เดก็ชายแดนใต้ ให้น้อยลงซึง่จาก
สถิติผู ้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบ มีตัวเลขของเด็ก ที่สหประชาชาติได้ให้นิยามว่า 
“เป็นบุคคลท่ีมีอายุน้อยกว่า 18 ปี ของประเทศนั้นๆ” 
ต้องได้รับการคุ้มครองจากผู้ใหญ่ แต่เหตุรุนแรงก็ได้คร่า
ชีวิตเด็กมาแล้ว 62 ราย และได้รับบาดเจ็บ 374 ราย1

กลุ่มด้วยใจ ที่เริ่มต้นการรณรงค์และเขียนรายงาน
ติดตามความคืบหน้าประเด็นสถานการณ์สิทธิเด็ก ภายใต้
โครงการ Children Voice for Peace ที่ได้รวบรวม
สถานการณ์การละเมิดสิทธิท่ามกลางสถานการณ์ความ
รนุแรงทีก่ระทบเดก็ (ผูม้อีายไุม่เกนิ 18 ปี ภายใต้นยิามของ
สหประชาชาต)ิ ซึง่ทางกลุม่ด้วยใจร่วมด้วยภาคเีครอืข่ายได้
จัด “วันเด็กชายแดนใต้” ครั้งแรกเม่ือ วันท่ี 9 มกราคม 
2556 และจะจัดต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการแสดงจุดยืน 
ไม่สนบัสนนุการใช้ความรนุแรงต่อเดก็และผลกระทบต่อเดก็
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้เป็นศูนย์

ซึ่งจากการรวมตัวขององค์กรภาคประชาสังคมท่ี
ใส่ใจจะขับเคลื่อนประเด็นนี้ด้วยกัน ได้ร่วมจัดเวทีเชิญ
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับเด็ก ทุกภาคส่วนมาร่วมหาทางออก 
ในวันที่ 9 มกราคม 2556 ซึ่งได้ข้อเสนอดังนี้ 

1 จากข้อมูลสถิติที่รวบรวมโดยศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ตั้งแต่มกราคม 2547–มิถุนายน 2556

ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ

1.  ควบคุม และตรวจตราการมีอาวุธไว้ในครอบ
ครองของประชาชนอย่างเข้มงวดและพยายามสกัดก้ัน 
ป้องกันมิให้มีการใช้อาวุธในแหล่งชุมชน

2.  รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่อง
ดูแล ส่ิงผิดปกติเพ่ือสกดักัน้อาวธ ุหรือวตัถุท่ีอาจเป็นระเบดิ
ที่ใช้ก่อเหตุรุนแรง

3.  การปฏิบัติงานควรรัดกุม รอบคอบ และระมัด
ระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประชาชน

สิทธิควรมี/ควรได้
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ต่อผู้ใช้ความรุนแรง

1.  ขอให้ก�าหนดเป้าหมายท่ีมใิช่ประชาชนผูบ้รสิทุธิ์
หรือผู้ท่ีไม่มีอาวุธเพ่ือให้การต่อสู้นั้นเป็นไปตามหลักสากล
ในการต่อสู ้ในภาวะสงครามหรือทุกฝ่ายเคารพต่อหลัก 
สิทธิมนุษยชน

2.  ขอให้ระมัดระวังมิให้การก่อเหตุนั้นกระทบ 
ต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์หรือใช้การต่อสู้ในเชิงสันติวิธี หรือ
การต่อสู้เชิงสัญลักษณ์

3.  ขอให้การต่อสูข้องท่านไม่ไปกระทบต่อสิทธเิด็ก

ที่มา: http://www.psu10725.com/joomla/ 
index.php?view=article&catid=27% 
3A2011–06–18–10–55–

ช่วยฉัน 
ช่วยเธอ

ต่อผู้ปกครองของเด็ก

1.  ควรดแูลเดก็ให้อยูใ่นสภาวะแวดล้อมทีเ่หมาะสม 
กับเด็กเพื่อป้องกันการชักจูงไปในทางที่ผิด

2.  ชีแ้จงท�าความเข้าใจกับเดก็เร่ืองผลกระทบจาก
ความรุนแรงเพื่อมิให้เด็กใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา 
ทั้งกรณีปัจเจกหรือโดยรวม

3.  เฝ้าสังเกตเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของความสูญเสีย
ทางด้านจิตใจอย่างใกล้ชิดและเยียวยาจิตใจเพื่อป้องกัน 
ผลกระทบทางด้านจิตใจทีอ่าจน�าไปสูก่ารใช้ความรุนแรงต่อไป

ฟัง “รอซีดะห์ ปูซ”ู สะท้อนให้ฟัง  
ผู้หญิงชายแดนใต้ ต้องยืนเองเป็น

ถ้าถามหาผูห้ญงิเก่งแห่งสามจังหวัดชายแดนใต้ แม้จะมรีายช่ืออืน่ใดยาวเป็น
หางว่าว แต่เชื่อเหลือเกินว่า ชื่อของผู้หญิงคนนี้ จะติดอันดับ 1 ใน 10 คน

แรกท่ีถกูกล่าวถงึแน่นอน เธอถกูจดจ�าในบทบาท ‘นกัข่าวหญงิ’คนเก่ง แต่ภารกจิ
ของเธอท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองลุกเป็นไฟอย่างน้ี มีมากกว่าเก่า เพราะ
ตอนนี้ เธอคือแกนน�าผู้หญิงที่ก�าลังขับเคลื่อนเพื่อให้ผู้หญิงชายแดนใต้ “ลุกขึ้นสู้
ด้วย ล�าแข้ง ของตัวเอง”

เธอคนนี้ ชื่อ รอซีดะห์ ปูซู ประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวง
สันติภาพ องค์กรท่ีแม้จะเพิ่งก่อตั้งเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่นี้คือผลจากการกลั่น
ประสบการณ์ท้ังชีวิตและสรุปให้ฟังว่า งานขับเคลื่อนประเด็นผู้หญิงที่นี้ ยังน้อยไป  
ทั้งยังแทรกในงานส่วนอื่นๆ ไม่มีแผนกแยกเฉพาะ เธอจึงอยากสะท้อนให้ฟัง ว่าควร
ด�าเนินงานอย่างไรผ่านประสบการณ์ของเธออย่างน่าฟัง 

เกือบ 20 ปีกับประสบการณ์การท�างานของตัวเธอ 
ทั้งนักส่ือสารมวลชนผู้หญิงหนึ่งในไม่กี่คนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ทีท่�างานเป็น “นกัข่าว” แต่ปัจจบัุนนี ้เธอผนัตวั
เองมาเป็นภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนผู้หญิงที่รอคอยคน
เข้าใจมาช่วยแก้ปัญหา แต่รอซีดะห์ มองว่า การช่วยเหลือ
ที่ยั่งยืนที่สุดส�าหรับผู้หญิงท่ีเผชิญปัญหาในครอบครัวแบบ
นี้ คือ การท�าให้เธอเหล่านั้น เข้มแข็ง และยืนด้วยตัวเอง

งานของเครือข ่ายผู ้หญิงยุติความรุนแรงแสวง
สันติภาพ พยายามท�าคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ 

ผู้หญิงในพื้นที่ หรือ Empowering และส่งเสริมอาชีพ โดย
ให้ทนุประกอบอาชพี แม้จะไม่กีบ่าท แต่กเ็ป็นการช่วยเหลอื
เบื้องต้น

“การให้ความช่วยเหลือครอบครัวทีไ่ด้รับผลกระทบ
ด้วยการมอบทุนจะเป็นการช่วยระยะสั้น แต่ต้องคิดให้เขา
สามารถช่วยเหลอืตัวเองได้ มอีาชพี ซ่ึงจะท�าให้เขาช่วยเหลอื 
ครอบครัวได้จริง” รอซีดะห์ กล่าว
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แทบจะเห็นได้ชัดว่า ใครจะที่สามารถก�าหนดทิศทางของ
สังคมได้กว่ากัน เนื่องจากปัจจุบัน สัดส่วนผู้หญิงมีมากกว่า
ผู้ชาย ประมาณสองในสามของประชากรท่ีมสิีทธลิงคะแนน 
เสียงเลือกตั้ง แต่ประเด็นผู้หญิงก็ยังถูกละเลยอยู่ไม่เปลี่ยน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

แม้แต่ในโครงสร้างของรัฐเอง ก็ยังไม่มีแผนงาน
เฉพาะเจาะจงเร่ืองผู้หญงิ ท้ังหน่วยงานรัฐในพ้ืนทีก่ไ็ม่มงีาน
ดูแลประเด็นผู้หญิงโดยเฉพาะ อยากเสนอให้มีหน่วยงาน
ต่างๆ มีแผนกรับเฉพาะเรื่องผู้หญิงโดยเฉพาะ มีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นอย่างน้อย ที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง  
หรอืในศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนใต้ หรอืศอ.บต.  
เปิดโต๊ะรับเฉพาะประเด็นร้องเรียนของผู้หญิง จะท�าให้
ปัญหาเร้ือรังต่างๆ ได้ถกูจัดการอย่างเข้าใจและตรงจดุมาก
ขึน้ ซ่ึงถ้าผูเ้ป็นแม่ได้รบัการดูแล ปัญหาสังคมอ่ืนๆ จะลดลง 
เพราะปัจจุบนันี ้ผู้หญงิแทบจะต้องรับภาระต่อจากหัวหน้า
ครอบครัวทุกอย่าง ถ้าปัญหาของเธอลดลง จะท�าให้พวกเธอ
เหล่านี้มีพลังและศักยภาพในการด�าเนินหน้าท่ีของตัวเอง 
ได้ดียิ่งขึ้นได้ เช่นกัน 

“ถึงเวลาแล้วท่ีผู้หญิงสามจังหวัดชายแดนใต้ ต้อง 
ลกุขึน้มาปกป้องชวีติของตวัเองและครอบครวั จะรอให้ใคร
มาช่วยไม่ได้ การปกป้องดูแลตัวเอง ก็เช่น การเติมเต็ม 
ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต พยุงครอบครัว ซึ่งอาจ
จะเรยีนจากแหล่งเรยีนรูไ้ม่เป็นทางการกไ็ด้ แต่อย่าอยูเ่ฉยๆ 
รอความช่วยเหลืออย่างเดียว”

อีกความมุ่งมั่นหนึ่งของเธอที่ก�าลังพยายามตอนนี้ 
คือ ดึงกลุ่มผู้หญิงท่ีไม่ได้ประสบปัญหาในสังคมเข้ามาเป็น 
ผู้ช่วยเหลือและให้ความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ มาประคับ 
ประคองผู้หญิงที่ต้องการความช่วยเหลือ 

ผู ้หญิงมลายูมุสลิมอาจไม่ได้ถูกผู ้ชายกีดก้ันการ
ท�างานด้านสังคม แต่บางคนที่ถูกต�าหนิทั้งหญิงและชาย 
อาจจะต้องกลับมาดูว่า ตัวเขาได้ปฏิบัติภารกิจหลักของตัว
เองได้สมบรูณ์หรอืยงั หรอืประพฤติตวัตามครรลองท่ีศาสนา
และวฒันธรรมสอนสัง่ไว้หรอืไม่ เพราะต้องไม่ลมืว่า ศาสนา
ได้บัญญัติสิ่งที่พึงปฏิบัติและสิ่งที่พึงระวังในการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม ปะปนผู้คนของผู้หญิงอยู่ด้วย อันนี้ต้องเข้าใจ  
โดยส่วนตัวยอมรับเงื่อนไขนี้และปฏิบัติตามมาตลอดให้
เหมาะสมทีเ่ป็นมสุลมีะห์ทีดี่ แม้จะออกมาท�างานช่วยเหลือ
สังคมก็ตาม

คลินิค ‘ให้ค�าปรึกษาผู้หญิง’ ในคณะกรรมการ
อิสลามประจ�าจังหวัด

ในคณะกรรมการอสิลามจะมฝ่ีายพทัิกษ์เดก็และสตรี 
ซึ่งมีผู ้ดูแลฝ่ายนี้เฉพาะต่างหาก ปัจจุบันเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการอิสลามทัง้หมดเป็นผูช้าย ซึง่จากการจดัเวทรัีบฟัง
ความเห็นของผู้หญิงที่มีประสบการณ์ถูกกระท�ารุนแรง 
ในครอบครัว สะท้อนให้ฟังว่า ไม่กล้าไปร้องเรียนต่อคณะ
กรรมการอสิลามเนือ่งจากกรรมการเกอืบทัง้หมดเป็นผู้ชาย 
เวลาไปร้องเรียนรู้สึกว่าไม่มีคนเข้าใจปัญหาของพวกเธอ 
ทางเราได้เคยน�าปัญหาเหล่านี้ไปสะท้อนให้คณะกรรมการ
อิสลามในจังหวัดชายแดนใต้ฟังปีละสองครั้ง ว่าผู ้หญิง 
ในพื้นที่ประสบปัญหาอะไรบ้าง และเสนอทางออกอย่างไร 
สุดท้ายได้มีข้อเสนอเรื่องขอมีอาสาสมัครผู้หญิงที่เข้าไป 
รับฟังปัญหาเบื้องต้นของผู้หญิงเหล่านี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี 
ให้ความเป็นธรรมแก่ฝ่ายหญิง แล้วส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ีของ
คณะกรรมการอิสลามต่อไป

“เราจดัเตรยีมอาสาสมคัรทีม่คีวามรูด้้านศาสนามาก
พอที่จะให้ค�าปรึกษาและรับฟังปัญหาของผู้หญิงที่มาร้อง
เรยีนได้ แต่ต้องมทัีกษะทางสงัคมบางอย่างท่ีสามารถคดิต่อ
ได้ว่า ปัญหาบางปัญหาท่ีอาจจะนอกเหนือความสามารถ
ของคณะกรรมการอสิลามแล้ว จะส่งต่อให้องค์กรเครอืข่าย
อื่นอย่างไรได้บ้าง ซ่ึงตอนนี้เราก็มีอาสาสมัครเหล่านี้แล้ว 
ก�าลังด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์และน�าร่องท่ีจงัหวัดปัตตานี
ก่อนและมีแผนขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ แน่นอนค่ะ” 

ถึงเวลา แยกเรื่องผู้หญิง เป็นวาระของตัวเอง
“ทีผ่่านมา มแีต่ประเด็นผูห้ญงิแทรกไว้ในปัญหาอืน่ๆ 

เช่น การเมอืง วฒันธรรม เศรษฐกจิ แม้กระทัง่ กระบวนการ
สันติภาพที่ก�าลังด�าเนินอยู่ ก็หยิบยกเรื่องผู้หญิงฝากแทรก
ไว้กบัประเดน็อืน่ๆ ควรจะมวีาระต่างหากท่ีว่าไว้ด้วย ผูห้ญงิ
โดยเฉพาะเสนอข้ึนไปได้โดยตรง จะน�ามาสู่การแก้ไขกัน 
ถูกจุดเสียที”

รอซีดะห์ กลั่นประสบการณ์ของเธอ สะท้อนให้ฟัง
ถงึปัญหาของประเดน็ผูห้ญงิทีไ่ม่ถกูจดัการอย่างจรงิจงัเสยีที 
เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่รับเฉพาะประเด็นผู้หญิงมาดูแล
ปัญหาตรง มแีต่ฝากแผนกต่างๆ ของรฐั แตะเรือ่งผูห้ญงิบ้าง
เป็นวาระเล็กๆ พลังต่อรองของผู้หญิงจึงน้อยกว่า เพราะ 
ถกูมองว่าเป็นเรือ่งรองเมือ่เทยีบกบัปัญหาอืน่ๆ ในประเด็น
ปัญหานัน้ๆ ทัง้ๆ ทีเ่มือ่เทยีบสดัส่วนประชากรชายหญงิแล้ว 
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เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรง
แสวงสันติภาพ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต ้(Southern Women Over-
comming Violence Network) 

ท�างานด้านส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพ
ของผูห้ญงิในพืน้ท่ี รวมท้ังการให้ความช่วยเหลอืผูห้ญงิ เด็ก 
ที่ถูกกระท�าความรุนแรงในทุกมิติ ส่งเสริมด้านการศึกษา 
ส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้หญิงในชุมชน 
นอกจากนัน้ มกีจิกรรมให้บรกิารทางด้านกฎหมาย ส่งเสรมิ
การรวมกลุ่มให้กบัผูห้ญงิ ผลิตรายการวทิยเุสยีงวานีตา ผู้หญงิ
ชวนคุย และผลิตจดหมายข่าว เป็นต้น

แนะนํา
องค์กร

ติดต่อขอรับความช่วยเหลือ หรือปรึกษาปัญหาของ
ผู้หญิงได้ท่ี เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
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073–451581

î ศูนย์จังหวัดยะลา: 1157 ถ.สิโรรส ต.สะเตง 
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หรือทางสังคมออนไลน์ 
Facebook : Southwomenpeace และ 
Website : http://southwomenpeace.org


