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ฉบับพิเศษที่ 5 ประจําเดือนธันวาคม 2556

ในจังหวัดชายแดนใต้สถานการณ์สถานการณเ์ด็กเด็กเด็กชายแดนใต้เด็กชายแดนใต้สถานการณเ์ด็ก
ในจังหวัดชายแดนใต้

อารีดา สาเมาะ

เก็บตกจากเวที: เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ร่วมกลุ่มด้วยใจและเครือข่าย
ส่งเสริมสิทธิและเข้าถึงความยุติธรรม (HAP) ซ่ึงเป�นองค์กรสิทธิมนุษยชนในพื�นที่จังหวัดชายแดนใต้ 
จดัเวทเีสวนา เรื่อง “กา้วขา้มความทา้ทายการเขา้ถึงความยุตธิรรมเพ่ือคุม้ครองสทิธเิด็กและผู้หญิง

ในจังหวัดชายแดนใต้” และเป�นส่วนหนึ่งของวันสิทธิมนุษยชนที่มีการจัดงานทั่วโลก ณ โรงแรมแบรนด์ กรุงเทพฯ 
ในเวทเีสวนานี�มกีารนาํเสนอสถานการณส์ทิธมินษุยชนเดก็ในจงัหวดัชายแดนใต ้ซ่ึงยงัคงมปีระเดน็ทา้ทายสําคญัที่จะ
ต้องก้าวข้ามร่วมกัน
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เดก็เปนลกูหลง ทีเ่กดิจากการไมปองกนัของ
ผูใหญ

“แมจะมีการยืนยันจากฝายที่ใชความรุนแรงวา 
เด็กไมใชเปาหมาย แตเด็กเปนเพียงลูกหลง...และสวน
หนึ่งของลูกหลงดังกลาว เกิดจากลูกที่ไปเฝายามเปน
เพื่อนพอ หรือมีคายทหารอยูในสถาบันการศึกษา”

ขอมูลจากการระดมความคิดเห็นของฝายตางๆ ใน
พื้นที่วา เด็กยังไมใชเปาหมายตรงของท้ังสองฝาย แตเปน
ลกูหลงจากเหตกุารณท่ีมุงประสงคชีวิตของคูตอสูหรอืเหยือ่
ที่เปนผูใหญมากกวา 

แตแนวโนมนาจะไมเปนอยางนั้นเสียทั้งหมดเมื่อ
มขีอมลูแยงวา นโยบายรฐัท่ีอนุญาตใหมกีารตดิอาวธุแกเดก็
เพื่อเปนกองกําลังรักษาตัวเองตามหมู บานไดอยางถูก
กฏหมาย หรอืนโยบายท่ีใหทายาทขาราชการ ตาํรวจ ทหาร 
สืบเจตนารมณของบิดาหรือมารดาที่เสียชีวิตเนื่องจาก
เหตุไมสงบใหดาํรงตาํแหนงแทนนัน้ จะเพ่ิมใหเดก็เขาสูวงจร
การใชความรุนแรง มีการคาดการณในทางลบอีกวา นี่คือ

โอกาสของการแกแคน โดยเฉพาะการเปดอสิระในการรบัสมคัร
เปนทหารพราน ซ่ึงเปนชองทางการระบายความแทนทดแทน
ความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยบุคคลเหลานี้ จะขาดวุฒิภาวะ
ในการพจิารณาการใชอาวธุอยูในมอื และนีคื่อการเพิม่วงจร
ความรุนแรงที่อันตราย 

เนือ่งจากมตัีวเลขของเหตุการณความรุนแรงตอเดก็
และสตรแีตความรนุแรงทีย่งัมอียางตอเนือ่ง จงึการนัตคีวาม
ปลอดภัยของเด็กและสตรีไมได เด็กที่มีอายุนอยที่สุดที่
ตกเปนผูตองขังจํานวน 5-6 คน การควบคุมตัวเด็กภายใต
สถานการณฉุกเฉิน ยังไมมีระเบียบที่ชัดเจน ในป 2547 
ผูหญิงไดรับบาดเจ็บ 200 กวาคน เด็กที่เสียชีวิตเกิดจาก
การกราดยิงมากกกวาการเสียชีวิตจากระเบิด 

ทหารเด็ก 

จากการศึกษาผูที่มีประสบการณผานจากการเปน
ทหารของฝายตรงขามรัฐ ไดเปดเผยถึงสาเหตุที่ตองเขารับ
เปนฝายขบวนการนั้น เริ่มตนจากการถูกฝกใหเปนผูชวย

“แมจะมีการยืนยันจากฝาย
ที่ใชความรุนแรงวา เด็กไมใช
เปาหมาย แตเด็กเปนเพียง
ลูกหลง...และสวนหนึ่งของ
ลูกหลงดังกลาว เกิดจาก

ลูกที่ไปเฝายามเปนเพื่อนพอ 
หรือมีคายทหารอยูใน

สถาบันการศึกษา”
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ของฝายทหาร หมายถึง ดูตนทาง สังเกตุการณ ระหวางรอ
อายถุงึชวงหนึง่ท่ีเหมาะสมจะมาเปนฝายปฏิบัตกิาร แตจาก
ประสบการณของอดีตฝายกอการเลือกใชอายุกอนวัย
อนัควรนัน้ เนือ่งจากมีความเจ็บแคนสะสมจากการทีมี่ญาติ
ทีรู่จกัหรอืสมาชกิของครอบครวัถกูเจาหนาทีก่ระทาํทรมาน
ทั้งตอหนาและรวมถึงเหตุการณที่ไดยินจากพื้นที่ อาทิ 
เหตุการณตากใบและไอรปาแย จึงกระตุนความรูสึกอยาก
จับอาวุธ เพื่อเปนกองกําลังใหฝายตรงขามดวยสํานึกแหง
ภารกิจ 

ในป 2550 มกีารชกัจงูเดก็ใหเลอืกขาง หากเลอืกอยู
กบัขบวนการเชือ่วาจะไดรบัการคุมครองจากกลุมขบวนการ 
ในสวนของรัฐเด็กเขาไปเปนชุดอาสาสมัครรักษาความ
ปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)

เด็กอายุตํ่ากวา 18 กับการจับกุม ซักถาม 
และควบคุมตัวดวยกฎหมายพิเศษ

เดก็ทีต่กเปนผูตองสงสยัวาเชือ่มโยงกบักลุมติดอาวธุ
จะถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกและ/หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 
ในรายงานการคุมครองตองมากอนปองกันไมใหเด็กมีสวน
เกี่ยวของกับกลุมพลเรือนติดอาวุธในภาคใตของไทย เมื่อ
เดอืนมนีาคม 2554 ของมลูนิธยิติุธรรมเพือ่สนัตภิาพ พบวา
มีเด็ก 79-115 คน ถูกกักขังตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต
ป 2548 ที่ศูนยควบคุมโรงเรียนตํารวจภูธรภาค 9 จ.ยะลา 
หรือศูนยพิทักษสันติ โดยไมมีเด็กถูกจับกุมตั้งแตป 2552 
เปนตนมา 

ทัง้นี ้จากการเกบ็บนัทกึขอมลูตัง้แตวนัที ่1 มกราคม 
2556 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 และจากการสัมภาษณ
เจาหนาที่ทหารเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556 พบวามีเด็กที่
ถูกควบคุมตัวดวยกฎอัยการศึก และ พรก.ฉุกเฉิน จํานวน 
6 คน มีการควบคุมตัวตั้งแต 3 วัน 5 วัน 7 วัน ภายใต

กฎอัยการศึก และ 21 วัน ภายใต พรก.ฉุกเฉิน (สัมภาษณ
นาย A อายุ 16 ป เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556) โดยกรณี
ที่มีความผิดรายแรง เชน วางระเบิด รวมวางระเบิด

ในการสอบสวนเจาหนาที่ไดมีการใหนักจิตวิทยา 
นักสิทธิมนุษยชน ผูปกครอง ทนายความของทางราชการ 
มาพูดคุยเพ่ือสอบถามความเปนอยูของเด็กวาถูกละเมิด
หรือไม ซึ่งภายใต พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (แกไข พ.ศ. 
2553) เด็กจะไดรับการคุมครองต้ังแตการจับกมุ ควบคมุตวั 
และสวบสวน ท่ีสําคัญคือจะตองคํานึงถึงผลประโยชนของ
เด็กเปนหลัก 

เด็ก จชต.วนันี ้แมจะไมเจบ็กาย แตก็ปวยใจ 

ความเจบ็ปวยทางดานจติใจ เดก็ทีอ่ยูในสถานการณ
ที่เลวรายและหวาดกลัวในระหวางความขัดแยงที่รุนแรง 
ประสบการณเหลานี้จะสงผลใหมีอาการบาดเจ็บทางจิตใจ
อยางรายแรงจากประสบการณที่เลวราย การสูญเสียอยาง
รุนแรง และมชีวีติทีไ่มปกตินาํไปสูอตัราการเกดิภาวะซมึเศรา 
และภาวะวติกกงัวลทีส่งู ผลกระทบนีอ้าจจะใชเวลายาวนาน
ที่จะแสดงอาการออกมาและเด็กๆ ในจังหวัดชายแดนใต
เผชญิกบัปญหาความสญูเสยีทีส่งผลใหกลายเปนเดก็กาํพรา 
ซึ่งจากความรุนแรงตั้งแตป 2547 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 
2556 พบวามเีดก็กาํพราบดิาจาํนวน 5,141 คน กําพรามารดา
จํานวน 223 คน กําพราทั้งบิดาและมารดาจํานวน 84 คน 
รวมเด็กกําพราทัง้หมด 5,448 คน และเด็กเหลานีอ้าจเลอืก
ใชความรุนแรงตอไปในอนาคต และในอีกกรณีหนึ่งที่สงผล
ตอสภาพแวดลอมในการมีชีวิตอยูของเด็ก คือกรณีเด็ก
ในครอบครัวผูตองขังคดีความมั่นคง หรือพอแมที่หลบหนี 
ทีส่งผลตอการศึกษา สภาวะทางเศรษฐกจิ และการกาวไปสู
ความเปนผูนําครอบครัวกอนวัยอันควร
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แนะนําหนังสือจากยูเอ็น
หนังสือใหม: ภาคประชาสังคมจะติดตามขอเสนอของยูเอ็นอยางไร

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 องค์การสหประชาชาติ
ได้เปิดตัวหนังสือใหม่ เรื่อง “ภาคประชาสังคมจะติดตาม
ข้อเสนอของยูเอ็นอย่างไร” วัตถุประสงค์ของระบบการทํางาน
ของยูเอ็นคือการพัฒนาปรับปรุงงานด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศสมาชิกทั่วโลก โดยนํามติของสภาสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights Council) ข้อเสนอของคณะกรรมการตาม
อนุสัญญาฉบับต่างๆ หรือข้อเสนอแนะของผู้แทนพิเศษฯ 
ดา้นตา่งๆ สิ่งเหล่านี�เป�นขอ้เสนอแนะเพ่ือนําไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง
เพ ื่อให้รฐับาลสามารถนาํไปปฏบิตัเิพื่อสง่เสรมิ ปกป�องคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนในประเทศนั�นๆ ในฐานะประชากร
ของสหประชาติ 

เสียงจาก
ยูเอ็น

หนังสือเลมนี้เปรียบเสมือนเปนเคร่ืองมือสําหรับ
นักกิจกรรมภาคประชาสังคมที่จะนําขอเสนอแนะดาน
ประเภทตางๆ ไปใชใหเกดิการเปลีย่นแปลงในประเทศของ
ตนอยางไร โดยคาํนงึถงึกลไกในระบบยเูอน็ทีม่อียูวาควรจะ
เขาไปมีสวนรวมในกลไกใด เชน ผูแทนพิเศษฯ หรือ
คณะกรรมการวาดวยเรื่องสิทธิชุดตางๆ ของยูเอ็น หรือ
ในกระบวนการ UPR การทบทวนขอเสนอในอดีตและ
ในทุกๆ กลไกของยูเอ็นก็มีความสําคัญ เพื่อใหเห็นภาพวา
เราควรเนนหรือสนบัสนนุขอเสนอสวนใดเพิม่เตมิ การสรางกลุม
หรอืแนวรวมการทาํงานรวมกันในระหวางภาคประชาสงัคม
อาจเพือ่แบงงานกนัทาํหรือเพือ่เนนประเดน็ขอเสนอแนะท่ี
แตกตางกันออกไป การสือ่สารตอสาธารณะ เชน การนาํเสนอ
ประเด็นรณรงคตอสื่อมวลชน หรือการสรางความเข็มแขง
ใหกบัองคกรทองถ่ินใหเขาใจเรือ่งระบบยเูอน็กม็คีวามสาํคญั 
ทัง้นีห้นงัสอืฉบบันีย้งัใหความสาํคญัในการปกปองคุมครอง
นกักจิกรรมทีม่สีวนรวมในการนาํเสนอรายงานตอยเูอน็ดวย
วา พวกเขาควรไดรบัการคุมครองหากพวกเขาถกูตดิตาม ขมขู 
จับกุม ควบคุมตัว เนื่องมาจากการดําเนินกิจกรรมรวมกับ
ทางยูเอ็น โดยระบุวาหากมีสถานการณดังกลาวเกิดขึ้นกับ
นักกิจกรรมที่สงขอมูลถึงยูเอ็น ใหสงขอรองเรียนดังกลาว

โดยตรงที่ reprisals@ohchr.org ทางสํานักงานขาหลวง
ใหญวาดวยเร่ืองสิทธิมนุษยชนก็มีความหวงกังวลถึงความ
ปลอดภัยของนักสิทธิมนุษยชน จึงตองขอความเห็นตอ
นกัสทิธมินษุยชนทีส่งเร่ืองรองเรยีนมาวาตองการใหเผยแพร
สาธารณะหรือไม โดยสํานักงานขาหลวงใหญวาดวยเรื่อง
สทิธมินษุยชนผูผลติหนงัสอืเลมนีมี้ความเชือ่วา เมือ่เร่ืองราว
การขมขู คกุคามนกัสิทธมินุษยชนเกดิข้ึน แลวทางเลขาธกิาร
ขององคการสหประชาชาติไดนําเสนอในรายงานเปนการ
สาธารณะแลวจะชวยคุมครองปกปองการทํางานของพวก
เขาได

ดาวนโหลดหนังสือเลมนี้เปนภาษาอังกฤษไดที่ 
http://www.upr-info.org/IMG/pdf/ohchr_guide_
follow-up_un_recommendations_e.pdf
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อนสุญัญาวาดวยเรือ่งสทิธเิดก็ มพีธิสีารเลอืกรับดวย
กันสามฉบับคือ ฉบับที่ 1 เกี่ยวกับเด็กในสถานการณความ
ขดัแยงทางอาวธุ และฉบบัที ่2 เกีย่วกับการคาเดก็ โสเภณเีดก็
และภาพโปเดก็ สวนฉบบัท่ี 3 เกีย่วกบักระบวนการรองเรยีน 
โดยมีคณะกรรมการสิทธิเด็กมีผูเชี่ยวชาญทั้งส้ิน 18 คน 
โดยมีคณะกรรมการสิทธิเด็กจัดใหผูเชี่ยวชาญทั้ง 18 คนนี้
ชวยกันตีความอนุสัญญาหลักแลวทําเปนความเห็นทั่วไป
เพือ่รฐัสมาชกินาํขอบทไปปรบัใชในการคุมครองสิทธเิดก็ให
มีประสิทธิภาพมากข้ึน และทบทวนรายงานความกาวหนา
ของรฐัสมาชกิ ซึง่กจ็ะมหีนาทีใ่นการรับพจิารณาเรือ่งรองเรียน
โดยตรงตามพันธกรณีในพิธีสารเลือกรับฉบับที่สามตอไป

สาํหรบัในจงัหวดั จชต. พธิสีารเลือกรบัฉบบัที ่2 เปน
ฉบับที่มีความสําคัญ เน่ืองจากเปนพื้นท่ีท่ีมีสถานการณ
ความรนุแรงทางอาวธุเกดิขึน้ โดยพธีิสารเลอืกรบัฉบบัทีส่อง 
หามไมใหทหารเด็ก หมายถึง เดก็ไมวาจะหญงิหรอืชายอายุ
ตํ่ากวา 18 ปที่เปนหรือเคยถูกเกณฑหรือใชในการทํางาน
ของกองกาํลงัตดิอาวธุใดๆ ท้ังของรัฐและของกลุมตอตานรฐั 
โดยเดก็เหลานีอ้าจมสีวนในการตอสู ทาํอาหาร เปนลูกหาบ 
สงเอกสาร เปนสายลบั หรอืเปนวตัถุทางเพศ หรอืทาํงานอืน่ๆ 
ใดในกองกําลังติดอาวุธ ความหมายนี้ไดระบุไวใน Paris 
Principles and Guidelines on Children Association 
with Armed Forces or Armed Groups, 2007 หลักการ
น้ีเปนสวนเสรมิของหลกัการขอที ่38 ของอนสุญัญาสทิธเิดก็
ที่ระบุวา รัฐตองปองกันไมใหมีเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป เขาไป

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔ·¸Ôà´ç¡: 
ä·ÂÃÑºÃÍ§ÊÔ·¸Ôà´ç¡
â´Âà»š¹ÃÑ°ÀÒ¤Õ¾Ô¸ÕÊÒÃàÅ×Í¡ÃÑº·Ñé§ÊÒÁ©ºÑº

สิทธิ
ควรมี/
ควรได้

ประเทศไทยเป�นรัฐภาคีของอนุสัญญาสิทธิเด็กมาตั�งแต่ปี พ.ศ. 2535 และต่อมาประเทศไทยได้ลงนามในพิธีสาร
เลือกรับทั�งสามฉบับ โดยล่าสุดได้ลงนามเป�นรัฐสมาชิกของพิธีสารเลือกรับฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555 
เพิ่มเติม ซ่ึงหมายถึงว่า รัฐบาลไทยเป�นเพียงประเทศเดียวในอาเชียนและเป�นหนึ่งใน 44 ประเทศที่อนุญาตให้เด็ก
หรอืผูแ้ทนของเดก็สามารถที่จะสง่เรื่องรอ้งเรยีนโดยตรงไปยงัคณะกรรมการวา่ดว้ยสทิธเิด็กเกี่ยวกบัการละเมิดสทิธเิดก็ 
ทั�งนี� กรณีการละเมดิเหลา่นึ�ตอ้งผา่นการรอ้งเรยีนกับกลไกในประเทศแล้วไม่ได้รบัผลการเยียวยาแก้ไข หรอืเป�นการละเมดิ
ที่คณะกรรมการดําเนินการสอบสวนเนื่องจากเป�นการละเมิดสิทธิเด็กอย่างกว้างขวางและเป�นระบบ 

มสีวนรวมในการตอสู สูรบหรือถกูเกณฑใหไปมสีวนรวมใน
กองกําลังติดอาวุธ โดยมีพิธีสารเลือกรับฉบับท่ี 2 ของ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กระบุวาเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 
ดังนัน้จงึเปนการแกเพือ่เพิม่ใหครอบคลมุเด็กอาย ุ15-18 ป
ดวย ประเทศไทยเปนรัฐภาคีในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก
และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กทั้งสาม
ฉบบั โดยฉบบัทีส่องเปนเร่ืองความเกีย่วพันของเดก็ในความ
ขัดแยงกันดวยอาวุธ”

แหลงที่มา: http://www.childrightsconnect.org/
index.php/connect-with-the-un-2/op3-crc

http://www.child-soldiers.org/international_standards.php
http://www.mfa.go.th/humanrights/human-rights-conventio

ns/190-2013-04-09-08-55-42
ภาพจาก (หนาเวปไซคสุดทาย) http://www.gendercide.org/

case_conscription.html
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ช่วยฉัน 
ช่วยเธอ

การ์ตูน Sesame Street ได้นําเสนอตัวละครใหม่เพื่อช่วยเรื่องการสื่อสารเรื่องยากๆ สําหรับเด็ก เมื่อครอบครัว
มีบุคคลที่ถูกจับหรือถูกตัดสินลงโทษ เป�นคู่มืออย่างง่ายสําหรับช่วยให้ผู้ปกครองอธิบายเรื่องการถูกจับหรือถูกตัดสิน
ลงโทษให้แก่เด็กอายุสามถึงแปดปี การ์ตูนเป�นสื่อที่ง่ายสําหรับเด็ก Sesame Street การ์ตูนยอดนิยมในสหรัฐอเมริกา
ที่มียอดผู้ถูกควบุคมตัวตามเรื่อนจําต่างๆ ท่ัวประเทศจํานวน 2.3 ล้านคน ตัวละครใหม่นี�ช่ือว่า Alex (อเล็กซ์) 
พร้อมทั�งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความเข็มแข็งให้เด็กในครอบครัวผู้ต้องขัง ดังนี�

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละวัน
• หากบุคคลที่ถูกจับหรือถูกขังเปนคนที่เคยสง

เดก็ๆ ไปโรงเรยีน อธบิายใหเดก็เขาใจวาตอไปนีใ้ครจะไปสง
โรงเรียนไปรับที่โรงเรียน

• พยายามทําให กิจกรรมประจําวันของเขา
เหมือนเดิม หากเปลี่ยนไปตองอธิบายดวยความอดทน 
อยาปกปด หรือบอกวาเด็กไมรูเรื่องและไมอธิบาย

การเปลี่ยนแปลงทางอารมณของเด็กใน
ครอบครัวผูตองขัง

• เด็กในครอบครัวผูตองขังมักเครียด กลัว อาย 
โกรธ เศรา และสบัสน บางครัง้แสดงอาการรองไหงาย นอน
ไมหลับ กนิมากขึน้หรอืนอยลง กลวัสิง่ใหมๆ  หรอืแมกระทัง่
ฉี่รดที่นอน ผูปกครองตองสังเกตุอาการที่เปลี่ยนแปลง
ไป แลวชวยเหลือเด็ก

• ผูปกครองตองคยุและฟง โดยเริม่จากถามคาํวา
วันนี้รูสึกอยางไร มีอะไรทําใหโกรธ ไมสบายใจไหม 

• ผูปกครองตองอดทนตัง้ใจฟงคาํตอบและคําถาม 
บางครัง้เดก็อาจใชคาํพดูไมถกูตองและไมตรงตามความรูสกึ 
การพูดคุยกับเด็กควรจะมีการกอดสัมผัสและอยูใกลชิดกัน

ช่วยเธอ

บอกลูกอยางไรวา

พอถูกจับหรือพอติดคุก

• ผูปกครองควรบอกกับเด็กวาความรู สึกและ
คําถามเหลานี้เกิดขึ้นไดและพูดคุยกันได เชน พอไปไหน 
เมื่อไรแมจะกลับ เราจะไดพบพอเมื่อไร เปนตน

• คําตอบอยางงายและเปนขอเท็จจริง เชน พอ
อยูที่เรือนจําระยะหนึ่ง บางครั้งผูใหญก็ไปอยูที่เรือนจํา
เมื่อทําความผิด 

จัดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณของเด็ก 
หายใจเขาออก, คิด และก็ทำ

• ถาเด็กมีอาการโกรธ สับสน ไมไดในสิ่งที่ตนขอ 
บอกใหเด็กหยุด เอามือลูบท่ีหัว หรือมือ หรือที่ทอง ชาๆ 
ผูปกครองก็หายใจเขาออกชาๆ ไปพรอมๆ กัน

• ผูปกครองตองคิด วาจะชวยเด็กใหผานพน
ความรูสึกสับสน โกรธ ไปไดอยางไร คุยกันวาตอนนี้เกิด
ความรูสึกอะไร มีอะไรท่ีผิดแปลกไปในชีวิตประจําวันของ
เด็กจนทําใหเด็กโกรธและสับสน 

• ผูปกครองและเด็กพยายามหาทางออกรวมกัน 
ถาไมใช ก็เปลี่ยน เชน แกไข การอาบนํ้า ลางหนาแปรงฟน
ดวยกัน การกินอาหาร การเตรียมอาหาร การไปรับไปสง
โรงเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหเด็กรูสึกปลอดภัย

แหลงที่มา: http://www.sesamestreet.org/parents/topicsandactivities/toolkits/incarceration
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แนะนํา
องค์กร

ความเปนมาขององคกร

สมาคมผู้หญิงกับสันติภาพ หรือ WePeace เกิดจาก
การรวมกลุ่มของผู้หญิงที่ ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ
ด้านต่างๆ อันส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กทั�งร่างกายและจิตใจ 
ตลอดจนการไดร้บัความเป�นธรรมจากกระบวนการยุตธิรรมที่ขาดมุมมอง
และความเข้าใจในมิติความแตกต่างทางเพศ สมาชิกส่วนหนึ่งเป�นกลุ่ม
เพื่อนๆ อาสาสมคัรที่ทาํงานรณรงค์ให้เกดิการยุตคิวามรุนแรงตอ่ผู้หญงิ
และเด็กในพื�นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ผูห้ญงิและเด็ก รวมถงึบางส่วนจากกลุ่มที่ไดรั้บผลกระทบจากเหตกุารณ์
ปัญหาความรุนแรงในพื�นที่ 3 จังหวัด

จากการจดัเวทยีตุคิวามรนุแรง ตอผูหญงิ และเดก็ในพืน้ที ่3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใตทําใหเกิดความตระหนักรวมกัน และทําใหเกิดการรวมตัว
คนทํางานเพื่อรณรงคใหยุติความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กทั้งในรูปแบบ
ของความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทกุรูปแบบในนามของกลุม
ผูหญิงกับสันติภาพ (We Peace)

นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ นายก
สมาคมผูหญิงกับสันติภาพ หรือ WePeace

สมาคมผูหญิงกับสันติภาพ

(We Peace)

ที่อยูติดตอ: สมาคมผูหญิงเพื่อสันติภาพ (We Peace) ตั้งอยูที่ 145/32 หมูที่ 12 ตําบลสะเตงนอก อําเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท 073-242455

ติดตามความเคลื่อนไหวขององคกร ไดจากเวปไซต http://womanpeace.com/main.html
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย 
สํานักงานโครงการ สถาบันสันติศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 15 ถนนกาญจนวณิชย 
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และการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย 

(STEP Project)
สํานักงานโครงการ สถาบันสันติศึกษา ชั้น 3 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
15 ถนนกาญจนวณิชย อําเภอหาดใหญ 
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