
 
 

คณะกรรมการว่าด้วยการขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีในทุกรปูแบบ 
สมยัประชุมท่ี 67 วนัท่ี 3 – 21 กรกฎาคม 2560 
 

รายงานสถานการณ์ปัญญหาของสตรีในจงัหวดัชายแดนใต้ 
เสนอรว่มกนัตอ่ 

    คณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทุกรปูแบบ (CEDAW) 
     โดย  

 มลูนิธผิสานวฒันธรรมและองคก์รภาคประชาสงัคมในจงัหวดัชายแดนใต ้
 

บทน า 
     ภมิูหลงัเก่ียวกบัการก่อความไม่สงบและการต่อต้านการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนใต้ 

สรปุรวมข้อเสนอแนะ 

ข้อท่ี 2: กฎหมายภายในและมาตรการท่ีเหมาะสมในการขจดัการการเลือกปฏิบติั
ต่อสตรี 

     การเสียชีวิตและการบาดเจบ็ของสตรี 
     กฎอยัการศึก การจบักมุตามอ าเภอใจ การเกบ็ตวัอย่างดีเอน็เอ การบงัคบับุคคลให้สาบสูญ และการตกเป็นหม้าย 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อท่ี 5: การขจดับทบาทหญิงชายแบบดัง้เดิม 
การให้การศึกษาเรื่องสิทธิสตรี 
สิทธิในความหลากหลายทางเพศ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อท่ี 7: การขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีบนพ้ืนฐานของเพศสภาวะในบทบาท
สาธารณะและทางการเมือง 
บทบาททางของสตรีในทางการเมืองง และคณะกรรมการด้านการเมืองต่างๆ 
การโจมตีสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อท่ี 12:  การเข้าถึงบริการด้านสขุภาพอย่างเท่าเทียม 
ประเดน็สขุภาพจิต 
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ข้อเสนอแนะ 
 

 

ข้อท่ี 15:  ความเสมอทางกฎหมาย  

    การเข้าถึงความยติุธรรมและการใช้กฎหมายอิสลาม 
ข้อเสนอแนะ 

 

สรปุรวมข้อเสนอแนะ 

ข้อ 2 
1.รฐับาลต้องให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกต่อการปกป้องสตรแีละพลเรอืนในสถานการณ์ความ
รุนแรง โดยการเจรจาสนัตภิาพอย่างต่อเนื่อง  รฐับาลต้องด าเนินการให้มกีารประกนัว่าพื้นที่ทาง
เศรษฐกจิและวฒันธรรมปลอดภยัจากความรุนแรง  รฐับาลตอ้งประกนัว่าทัง้กองก าลงัเจ้าหน้าที่รฐั
และกลุ่มติดอาวุธ (non-state armed group) เคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
(International Humanitarian Law – IHL) โดยเฉพาะ ขอ้ 3 ของอนุสญัญากรุงเจนีวา (Geneva 
Convention) อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกประตบิตัติ่อสตรใีนทุกรูปแบบ (CEDAW) และพธิิ
สารต่อทา้ยอนุสญัญาเจนีวาทีต่ราไวเ้มื่อวนัที ่12 สงิหาคม 2492 (ค.ศ.1949)  

 
2. รฐับาลต้องใช้มาตรการต่างๆที่เหมาะสมเพื่อประกนัว่าจะมีการสอบสวนอย่างเพยีงพอ โดย
เที่ยงตรง และโปร่งใส ในกรณีที่มกีารละเมิดสิทธิมนุษยชนทัง้ในช่วงเวลาของความขดัแย้งและ
หลงัจากความขดัแย้ง   ทัง้นี้พธิสีารมนิเนสโซต้าในเรื่องการสอบสวนการตายที่อาจเกดิจากการ
กระท าผดิกฎหมาย (United Nation’s Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially 
Unlawful Death 2016) ของสหประชาชาตทิี่ปรบัปรุงใหม่เมื่อเรว็ๆนี้ อาจน ามาใชเ้ป็นแนวทางให้
การสอบสวน เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  
3. รฐับาลตอ้งประกนัว่าการปฏบิตักิารและการบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษในพื้นที่ไม่มผีลกระทบต่อ
สตรแีละเดก็ การจบักุมและการกกัขงัผูช้ายอย่างกวา้งขวางในจงัหวดัภาคใต้ได้สร้างความล าบาก
อย่างมากต่อครอบครวัและต่อสตร ี  ทัง้จะต้องมมีาตรการในการน าตวัผูก้ระท าผดิมาลงโทษและ
ป้องกนัการก่อเหตุซ ้า และควรมกีารเยยีวยาอย่างเหมาะสมแก่ผูต้กเป็นเหยื่อ 
 
4.  รฐับาลต้องหยุดการเกบ็ตวัอย่างดเีอน็เอ (DNA) จากเดก็ การเกบ็ตวัอย่างดเีอน็เอจากผูใ้หญ่
จะตอ้งไม่ไดม้าจากการบบีบงัคบัขม่ขู ่การยนิยอมต้องเป็นไปโดยสมคัรใจอย่างแท้จรงิซึ่งเกดิจาก
การไดร้บัขอ้มูลและมคีวามเขา้ใจอย่างเพยีงพอ 
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5. รฐับาลต้องใชม้าตรการต่างๆอย่างเหมาะสมในการจดัให้มีโครงการใหม่ๆ หรอืการผลกัดนั
โครงการที่มอียู่แล้ว ให้เกดิการเกื้อหนุนต่อสตรทีี่ได้รบัผลกระทบจากความรุนแรงจนท าให้ต้อง
กลายเป็นผูร้บัผดิชอบเลีย้งดูครอบครวั รฐับาลจะตอ้งเตม็ใจทีจ่ะประสานกบัฝ่ายกองก าลงัอาวุธใน
การสรา้งสนัตภิาพทีย่ ัง่ยนืส าหรบัประชาชน 
 

ข้อ 5 
6.  รฐับาลต้องพฒันาแนวทางเฉพาะด้านบทบาทชายหญิงที่จะเกดิงานด้านการพฒันาสิทธิ
มนุษยชนในภาคใต ้แนวทางดงักล่าวควรไดร้บัการเผยแพร่ไปอย่างกวา้งขวาง โดยเฉพาะในกลุ่ม
เจา้หน้าทีฝ่่ายความมัน่คง ขา้ราชการกระทรวทบวงกรมต่างๆ และผูน้ าศาสนา 
 
7.  รฐับาลควรสนบัสนุนดา้นต่างๆรวมทัง้ดา้นงบประมาณต่อโครงการต่างๆทีร่เิริม่ของกลุ่มสตรใีน
ทอ้งถิน่ ซึ่งการท าเชน่นัน้จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างรอบด้านถงึการเลอืกปฏบิตัิต่อสตรแีละมติิ
ต่างๆที ่เกีย่วโยงกนั และจะเป็นการดูแลแก้ไขปัญหาดง้กล่าวอย่างแทจ้รงิ 
 

ข้อ 7 
8. รฐับาลจะต้องรบัประกนัว่าแผนปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ของชาติเป็นไปตามมาตรการ 1325 
(2000) ของคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งองคก์ารสหประชาชาต ิโดยรฐับาลจะตอ้งด าเนินการอย่างมี
ประสทิธภิาพเพื่อรวมและส่งเสรมิการสตรใีห้มสี่วนร่วมในกระบวนการสนัตภิาพและการก าหนด
นโยบายในทุกดา้น ทุกข ัน้ตอน โดยการส่งเสรมิทศันคตเิชงิบวกต่อประเดน็ความเสมอภาคระหวา่ง
เพศในทางการเมอืง 
 
9.  รฐับาลจะตอ้งจดัตัง้ศนูยป์ระสานงานเพื่อตดิตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตร ีการส่งเสรมิ
สนัตภิาพและความมัน่คง โดยการมสี่วนร่วมของสตรทีอ้งถิน่ทุกกลุ่ม 
 
10. รฐับาลตอ้งจดัการกบัการละเมดิสตรนีกัปกป้องสทิธมินุษยชน ซึ่งจะรวมทัง้การสร้างมาตรการ
ป้องกนั เพื่อหลกีเลี่ยงการละเมิดในอนาคต รฐับาลต้องยุตกิารใชก้ารด าเนินคดี SLAPP รฐับาล
ตอ้งพฒันากลไกทีม่ปีระสทิธภิาพที่ท าให้เกดิความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ ทัง้ของเจ้าหน้าที่รฐัและผูท้ี่
ไม่ใชร่ฐัเพื่อยุตกิารละเมดิต่อสตรนีกัปกป้องสทิธมินุษยชน ทัง้ในและนอกออนไลน์ 
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ข้อ 12 
11. รฐับาลตอ้งจดัหามาตรการทีเ่หมาะสมเพื่อหยบิยื่นการเยยีวยาและการดูแลดา้นสุขภาพจติของ
เหยื่อความรุนแรงและครอบครวัของเหยื่อ ควรมีการสนับสนุนทรัพยากรด้านสุขภาพจิตเพิ่ม
มากกวา่นี้ และควรเป็นการบรกิารทีเ่หมาะกบัประชากรทีเ่ป็นมุสลมิดว้ย 
 

 
ข้อ 15 
12.  รฐับาลตอ้งรบัประกนัวา่สทิธสิตรจีะไดร้บัการเคารพ และให้มกีารรบัผดิชอบต่อครอบครวัและ
ชุมชนในกรณีที่มกีารละเมิด โดยต้องมีการชดใชเ้ยยีวยาอย่างพอเพยีงแก่เหยื่อและมรีะบบการ
ช่วยเหลือด้านกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อการละเมิดสิทธิสตรีและ
เดก็หญงิ 
 
13.  โดยร่วมกบัองค์กรภาคประชาสงัคมด้านสตร ีรฐับาลควรเผยแพร่เอกสารให้การศกึษาด้าน
สทิธทิางกฎหมายของสตร ีรฐับาลควรเผยแพร่ขอ้มูลใหท้ัง้ชายและหญิงว่ามมีาตรการเยยีวยาทาง
กฎหมายส าหรับสตรี ทัง้ตามกฎหมายอิสลาม ประมวลอาญา และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครวั  
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บทน า 
 
14. รายงานฉบบันี้เป็นเอกสารทีจ่ดัท าโดยมูลนิธผิสานวฒันธรรม โดยไดร้บัการสนับสนุนจากกลุ่ม
ด้วยใจ เครอืข่ายสทิธมินุษยชนปาตานี (HAP) และการสนับสนุนของบุคคลต่างๆ  มูลนิธผิสาน
วฒันธรรมมสี านกังานตัง้อยูท่ีก่รุงเทพมหานครและใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นกฎหมายและการผลกัดนั
นโยบายเพื่อชว่ยเหลอืเหยื่อของความรุนแรงทัว่ประเทศ โดยไดด้ าเนินงานในจงัหวดัชายแดนใตม้า
ตัง้แต่ปี 2552  กลุ่มดว้ยใจตัง้ข ึน้โดยครอบครวัของผูต้อ้งขงัคนหนึ่งทีถู่กตัง้ขอ้หาในคดคีวามมัน่คง
อย่างไม่เป็นธรรม และเป็นกลุ่มทีท่ างานใกลช้ดิกบัผูต้กเป็นเหยื่อของการละเมดิ รวมทัง้ครอบครวั
ในจงัหวดัชายแดนใต้  ส่วนเครอืข่ายสทิธิมนุษยชนปาตานี (HAP) เป็นองค์กรที่ตัง้อยู่ที่จงัหวดั
ยะลาโดยท างานช่วยเหลอือดตีผูต้้องขงัและครอบครวัของเหยื่อจากการละเมดิสทิธิมนุษยชนใน
จงัหวดัชายแดนใต้  เครอืข่ายสทิธมินุษยชนปาตานี (HAP) เปิดแผนกสตรตีัง้แต่ปี 2556 เพื่อท า
โครงการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่สตรดีว้ย 
 
15. ในช่วง 13 ปีนับตัง้แต่เกดิความรุนแรงขึน้ในจงัหวดัชายแดนใต้ เมื่อปี 2547 มรีายงานว่ามี
ผูบ้าดเจบ็ 12,538 ราย และเสยีชวีติ 6,847 ราย ความรุนแรงกระจายไปในพื้นที่อย่างกวา้งขวาง
และส่งผลกระทบต่อทุกคนทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ที ่รวมทัง้สตร ีและเดก็ดว้ย 
 
16. ตัง้แต่ประเทศไทยเขา้เป็นภาคอีนุสญัญาฉบบันี้เมื่อปี 2538 และไดเ้ขา้เป็นภาคพีธิสีารเลอืกรบั
ของอนุสญัญาในปี 2543 ประเทศไทยมคีวามคบืหน้าเป็นอย่างมากในการขจดัการเลือกปฏบิตัติ่อ
สตรีอย่างต่อเนื่อง แต่ถึงกระนัน้ ก็ยงัคงมปัีญหาท้าทายส าคญัๆในบางเรื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนใต ้ ทีส่ถานการณ์ทางการเมอืงก่อให้เกดิปัญหาท้าทายต่างๆเกี่ยวกบัสตร ี ซึ่งใน
ขอ้เสนอแนะต่อประเทศไทยในปี 2549 คณะกรรมการ CEDAW กไ็ด้แสดงความวติกกงักวลต่อ
สถานการณ์ในภาคใตไ้วก้ล่าวคอื 
 
คณะกรรมการ CEDAW ไดแ้สดงความห่วงไว ้ในขอ้เสนอแนะปี 2549 ดงัต่อไปนี้  
 

“คณะกรรมการแสดงความห่วงใย เกี่ยวกบัสถานการณ์ของสตรมีุสลิมในภาคใต้ ของ
ประเทศไทยทีไ่ม่สามารถเขา้ถงึการศกึษา ความมัน่คงทางสงัคม การประกนัสงัคม บรกิาร
ด้านสุขภาพ และโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ และตามขนบธรรมเนียมประเพณี จะต้อง
แต่งงานก่อนวยัอนัควร คณะกรรมการยิง่มคีวามห่วงใยวา่ ความรุนแรงในภาคใต้ที่เกดิขึน้
เมื่ออเรว็ๆนี้ จะยิง่ท าใหส้ถานการณ์ของสตรเีลวรา้ยลง”   

  
17. อย่างไรกต็ามมคีวามกา้วหน้าอย่างมนียัส าคญัอยู่บา้งในภาคใต้ในการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อ
สตรแีละท าให้สถานภาพของสตรโีดยรวมดขีึน้ ความก้าวหน้าดงักล่าวอยู่ในค าตอบ (Response) 
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ของรฐับาลไทยต่อขอ้สงัเกตเชงิสรุป (Concluding observations)   ในรายงานรวมส าหรบัครัง้ที่ 1 
ถงึ 3 แต่ถงึกระนัน้ สตรกีย็งัเผชญิกบัการเลอืกปฏบิตัเิชงิโครงสร้างในจงัหวดัชายแดนใต้ และยงั
เผชญิปัญหาทีซ่ ้าซ้อนทีเ่กีย่วโยงกบัความรุนแรงทีย่งัคงด าเนินอยู่ 
 
ภูมิหลังเกีย่วกับการก่อความไม่สงบและการต่อต้านการก่อความไม่สงบในจงัหวดั
ชายแดนใต ้
 
18. เมื่อวนัที ่4 เดอืนมกราคม 2547 กลุ่มชายตดิอาวธุจ านวนหนึ่งได้บุกเขา้คลงัอาวุธของทหารที่
จงัหวดันาราธวิาส แลว้ปลน้เอาปืนไรเฟิลไปมากกวา่ 100 กระบอก พรอ้มกระสุน ในการโจมตคีรัง้
นี้ได้สังหารเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูง 4 นาย นับเป็นเหตุการณ์ส าคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนของ
สถานการณ์ความรุนแรง วันต่อมา ทหารอีกสองนายก็ถูกสังหารด้วยระเบิด ส่งผลให ้
นายกรฐัมนตรทีกัษนิ ชนิวตัร ประกาศใชก้ฎอยัการศกึ ในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนใต ้ 
 
19. เจา้หน้าทีใ่นจงัหวดัชายแดนใต ้ไดต้อบโตต้่อสถานการณ์ในเบือ้งตน้ดว้ยการพยายามหาตวัผูท้ี่
มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกอ่ความไม่สงบใหไ้ดอ้ย่างรวดเรว็   โดยเจา้หน้าทีไ่ดใ้ชว้ธิกีารในทางปฏบิตัิ
หลายวธิ ีรวมทัง้วธิทีีผ่ดิกฎหมายดว้ย ซึ่งวธิกีารที่ใชก้นัทัว่ไปคอืการเหวีย่งแหรวบตวัประชาชนผู้
ตอ้งสงสยัวา่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัความรุนแรงโดยไม่มหีมายจบัของศาล แล้วกกัขงัคนเหล่านัน้ไวใ้น
ศนูยก์กัขงั โดยไม่ใหพ้บทนายความหรอืเขา้ถงึการชว่ยเหลอืใดๆ 
 
20. พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 ได้ถูกน ามาใชต้ัง้แต่ปี 2547 ในพื้นที่จงัหวดัยะลา 
ปัตตานี (ยกเวน้อ าเภอแม่ลาน) และนราธวิาส ซึ่งใหอ้ านาจเจา้หน้าที่กกัขงับุคคลได้เจด็วนั โดยไม่
ตอ้งมหีมายศาล 
 
21. ต่อมาในเดือน กรกฎาคม 2548 มีการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  แมว้า่ต่อมาในปี 2549 จะไดม้กีารยกเลกิในบางพื้นที่ คอืสี่อ าเภอ
ในจงัหวดัสงขลา และในอ าเภอแม่ลานจงัหวดัปัตตานี แต่ก็ยงัคงไว้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ในจงัหวดั
ชายแดนใต้  พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 ให้เจ้าหน้าที่มีอ านาจควบคุมตวัผู้ต้องสงสยัที่ถูกจบักุมมา
ตดิต่อกนัเพิม่ขึน้อกีถงึ 30 วนั โดยมกีารตรวจสอบของศาลในบางระดบั 
 
22. ผลของการใชก้ฎอยัการศกึและ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 ท าใหบุ้คคลถูกลดิรอนสทิธติามกฎหมาย 
ทัง้ทหารและต ารวจไดคุ้มขงับุคคลไวใ้นศนูยค์วบคุมโดยไม่ให้พบทนายความ ผูถู้กคุมขงัมกัไม่ได้
รับยารักษาโรคอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้รับการเยี่ยมเยียนจากครอบครัวอย่างจ ากัด 
(โดยเฉพาะการคุมขงัในเจด็วนัแรก) ขอ้กล่าวหาวา่มกีารทรมานผูถู้กคุมขงัจ านวนมากไดถู้กบนัทกึ
ไว ้และการทรมานกด็ูเหมอืนยงัไม่ยุตลิง 



 6 

 
23. ในชว่งรฐับาลยิง่ลกัษณ์ ไดม้กีารเจรจาสนัตภิาพระหว่างสภาความมัน่คงแห่งชาติและกลุ่มก่อ
ความไม่สงบกลุ่มส าคญัคอื กลุ่มบอีาร์เอน็ (Barisan Revolusi Nasional - BRN) เป็นครัง้แรกที่
กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยีในปี 2556 ต่อมารฐับาลยิง่ลกัษณ์ถูกรฐัประหารในปี 2557 แม้
ในช่วงแรกที่ทหารเขา้มาบรหิารประเทศความรุนแรงในสามจงัหวดัชายแดนใต้จะลดลงบ้าง  แต่
แล้วความรุนแรงก็ยงัคงยึดเยื้อต่อไปไม่ยุติ การเจรจาเพื่อสนัติภาพและแผนการหยุดยงิยงัไม่
สามารถน าไปสู่การเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัในปี 2557,  2558 และ 2559 ได ้
 
24. ผลพวงจากความไม่สงบท าให้สตรใีนจงัหวดัชายแดนใต้ต้องทุกขท์รมานจากบาดแผลต่างๆ 
และยงัเผชญิความยากล าบากมากมาย ปัญหาเฉพาะของสตรใีนพื้นที่ที่เผชญิอยู่ยงัไม่ได้รบัการ
แกไ้ขอย่างเพยีงพอโดยรฐับาลทัง้หลายทีผ่า่นมา 
 
25. จากการรวบรวมรายงานข่าว บทความทางวชิาการ รายงานของภาคประชาสงัคม ซึ่งรวมทัง้
รายงานและการรวบรวมขอ้มูลในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้ ของมูลนิธผิสานวฒันธรรม รายงานที่
น าเสนอฉบบันี้ จะสรุปรวมประเดน็เฉพาะทีส่ตร ีในจงัหสดัชายแดนใตไ้ดป้ระสพอยู่ 
 
26. รายงานฉบบันี้แบ่งเป็น 5 ส่วน แต่ละส่วนจะเชื่อมโยงประเดน็เขา้กบัขอ้บทของอนุสญัญาฯ 
(CEDAW) 
 

บทบญัญติั ข้อ 2:กฎหมายภายในและมาตรการท่ีเหมาะสมในการขจดัการเลือก
ปฏิบติัต่อสตรี 
27.  สตรทีุกกลุ่มในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนใตต้กเป็นเหยื่อของความรุนแรง การยงิโดยไม่เลอืก
เป้า (indiscriminate shooting) และการวางระเบดิไดท้ าใหเ้กดิการตายและบาดเจบ็ต่อสตรจี านวน
หลายพนัคน การสูญเสยีผูช้ายจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ไม่วา่จะเป็นการเสยีชวีติ การกกัขงัหรอื
บงัคบัใหสู้ญหาย มผีลอย่างหนกัหน่วงต่อชวีติของสตรแีละครอบครวั นอกจากผลกระทบดา้นจติใจ
แล้ว สตรตี้องรบัภาระเพิม่ขึ้นมากมาย ต้องกลายเป็นผูห้าเลี้ยงครอบครวัแต่ผู้เดียวและยงัต้อง
ท างานบา้นตามความคาดหวงัของสงัคมอกีดว้ย  
 
การตายและการบาดเจบ็ของสตรี 
 
28. ถงึแม้ว่าผูท้ี่เสยีชวีติจากเหตุความไม่สงบส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย ในจ านวนนัน้มีสตรอียู่ด้วย
จ านวนหนึ่ง ในปี 2557 ศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้(Deep South Watch) รายงานวา่ ในช่วง
ปี 2547 – 2557 มจี านวนสตรทีีเ่สยีชวีติถงึ 459 คน เทยีบกบัจ านวนผูช้าย 5,212 คน แม้ว่าผูช้าย
มกัจะตกเป็นเป้าของความรุนแรง และเป็นส่วนใหญ่ของผู้เสียชีวติ  แต่ก็ยงัมีสตรีเสียชวีติและ
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บาดเจบ็จากการยงิโดยไม่เลอืกเป้า (indiscriminate shooting) และการวางระเบดิ ตวัอย่างเช่น 
กรณีการวางระเบิดที่ห้างบิ๊กซี ในวนัที่ 9 พฤษภาคม 2560 ท าให้สตรีบาดเจ็บถึง 43 คน 
เหตุการณ์นี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึลกัษณะของการก่อความรุนแรงแบบไม่เลอืกเป้าและระบบการรกัษา
ความปลอดภัยที่ย ังไม่เพียงพอของกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจักร  
นอกจากนี้ ศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใตเ้สนอรายงานในเดอืนเมษายน ปี 2560 วา่มเีหตุการณ์
ความรุนแรงเกดิขึน้ 109 ครัง้ ส่งผลให้มีผูเ้สยีชวีติ 21 คน ในจ านวนนี้ มีสตร ี4 คน และศูนย์เฝ้า
ระวงัสถานการณ์ภาคใตจ้ดัให ้14 ราย ในจ านวนนัน้เป็นเป้าหมายที่เป็นพลเรอืนที่ป้องกนัได้ยาก 
(soft target) 
 
29.  สตรีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สงบในหลายๆเหตุการณ์ด้วยเช่นกัน จากจ านวน
ผูบ้าดเจบ็ 14,000 คนในช่วงระหว่างปี  2547 – 2558 ประเมนิว่าในจ านวนนี้เป็นสตรปีระมาณ 
3,000 คน ตวัอย่างเหตุการณ์ เชน่  หญงิคนขายของรถเขน็ (ไม่เปิดเผยชือ่เพื่อความปลอดภยั) ใน
ปัตตานีถูกยงิ ลูกกระสุนทะลุปอดขา้งหนึ่ง ในชว่งทีพ่กัพืน้ในโรงพยาบาลเธอมอีาการซมึเศรา้และมี
ความกงัวลอย่างมากว่าลูกสองคนอาจจะต้องออกจากโรงเรียนกลางคนัเพราะเธอไม่สามารถ
กลบัไปท างานได ้ต่อมาเธอได้รบัการช่วยเหลอืจากเครอืข่ายสตรภีาคประชาสงัคม ท าให้ในเวลา
ต่อมาเธอค่อยมีอาการทุเลาขึ้น ทัง้ทางร่างกายและจิตใจ จนในที่สุดเธอไม่ต้องพึ่งยาลดความ
ซมึเศรอ้กีต่อไป 
 
30. การโจมตตี่อพืน้ทีส่าธารณะ เชน่ โรงเรยีน และ โรงพยาบาล ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ ท าให้
ประชาชนเสีย่งต่อความตายและการบาดเจบ็ ในช่วงปี 2547 – 2559 ม ีกรณีโรงเรยีนถูกโจมตถีงึ 
315 แห่ง: 81 แห่งในยะลา, 134 แห่งในปัตตานี  83 แห่งในนราธวิาส และ 17 แห่งในสงขลา    ตวั
เลขทีส่ านกัขา่วอศิรารวบรวมไว ้ในช่วงระหวา่งปี 2547 – 2558 มกีารโจมตโีรงพยาบาลและสถานี
อนามยัในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้ถงึ 32 ครัง้  การโจมตีที่ว่านี้หมายรวมถงึ การวางเพลิง การ
ท าลายขา้วของและอาคาร และการวางระเบดิ  การโจมตเีชน่นี้เป็นการขดัต่อกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ (international humanitarian law) มาตรฐานระหว่างประเทศด้านสทิธมินุษยชน   
และหลกัการแห่งศาสนาอิสลามในเรื่องสงคราม ซึ่งล้วนแต่ห้ามการโจมตีโรงเรยีน โรงพยาบาล 
สตรแีละเดก็ 
 
31.  เนื่องจากมกีารโจมตีเป้าหมายพลเรอืนที่ป้องกนัได้ยาก (soft target) จ านวนมาก ท าให้การ
จดัตัง้พื้นที่ปลอดภยั (safety zones) เป็นเรื่องส าคญัยิง่ ความพยายามจดัตัง้พื้นที่ปลอดภยัเป็น
ประเดน็หลกัของการเจรจาต่อรองระหว่างรฐับาลไทยกบัตวัแทนกลุ่มตดิอาวุธ ที่เรยีกว่า มาราปา
ตานี (MARA Patani) มาราปาตานี จดัตัง้ข ึน้ในเดอืนมนีาคม ปี 2558 เป็นองคก์รประสานงานของ
กลุ่มตดิอาวุธ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบอีาร์เอน็ BRN, กลุ่มบไีอพพี ี (Barisan Islam Pembebesan 
Patani  - Islamic Liberation Front of Patani, BIPP) และสองกลุ่มที่แยกตวัมาจากกลุ่มพูโล 
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(Patani United Liberation Organization - PULO) กลุ่มจเีอม็ไอพี (Gerakan Mujahidin Islam 
Patani หรอื Patani Islamic Mujahidin Movement - GMIP) 
 
การเจรจาระหวา่งรฐับาลและมาราปัตตานีมคีวามคบืหน้าในการทีจ่ะก าหนดพืน้ทีป่ลอดภยัในเดอืน
มนีาคม ปี 2560 เป็นเวลา 5 เดอืนหลงัจากที่มกีารตกลงเงื่อนไขก่อนการเจรจาสนัตภิาพ รฐับาล
และกลุ่มมาราปาตานีตกลงกนัได้ในการก าหนดกรอบทัว่ไปส าหรบัการจดัตัง้พื้นที่ปลอดภัยใน
จงัหวดัชายแดนใต ้ แต่อย่างไรกต็าม แมห้ลงัจากไดม้กีารตกลงเรื่องพืน้ทีป่ลอดภยัแลว้ แต่กลุ่มก่อ
ความไม่สงบยงัไม่เคารพขอ้ตกลงโดยสมบูรณ์  การก าหนดพืน้ทีป่ลอดภยัทีไ่ด้รบัการเคารพรกัษา
อย่างจรงิจงัยงัเป็นเรื่องเร่งด่วนทีต่อ้งผลกัดนั พืน้ทีป่ลอดภยัเป็นความจ าเป็นเพราะจะชว่ยคุม้ครอง
ความปลอดภยัใหแ้ก่สตรทีุกกลุ่มและประชาชนทัว่ไปในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต ้
 
กฎอัยการศึก การจบักุมตามอ าเภอใจ การเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ การบงัคับบุคคลให้
สาบสญู และการตกเป็นหม้าย 
 
32.  การใชก้ฎอยัการศกึเกนิสมควรแก่กรณีมสี่วนลดิรอนสทิธสิตรีในจงัหวดัชายแดนใต้ มกีาร
บนัทกึกรณทีีส่ตรถีูกจบักุมตามอ าเภอใจ (arbitrary arrest) ถูกกกัขงัและถูกสอบสวน    เรื่องเช่นนี้
มกัเกดิขึน้เมื่อมเีหตุการณ์ความรุนแรง และสตรคีนนัน้เป็นญาติของผูถู้กกล่าวหา ที่ถูกจบั หรอืที่
หลบหนีไป กรณีตวัอย่างเกดิขึน้เมื่อวนัที่ 22 เมษายน ปี 2556 สตรคีนหนึ่ง ถูกจบักุมภายใต้กฎ
อยัการศกึเพราะต้องสงสยัว่ามสี่วนกับการวางระเบดิฐานที่ตัง้กองร้อยทหารพรานในอ าเภอโคก
โพธิ ์จงัหวดัปัตตานี  เธอถูกพาไปทีค่่ายทหารแห่งหนึ่งเพื่อการสอบสวน แต่กไ็ดร้บัการปล่อยตวัใน
เวลาต่อมา โดยเจา้หน้าทีไ่ด้จบักุมน้องชายของเธอไปแทน  อกีรายหนึ่ง ในวนัที ่20 เดอืนสงิหาคม 
ปี 2559 สตรรีายหนึ่งถูกค้นบ้าน ในช่วงที่ต ารวจก าลงัตามจบับุคคลในครอบครวัของเธอและใน
ทีสุ่ดต ารวจและทหารไดน้ าเธอไปสอบสวนทีส่ถานีต ารวจภูธรสายบุร ี
 
33.  ยงัมกีรณีอื่นๆอกีที่สตรถีูกด าเนินคดใีนหลายกรณี ซึ่งมกีารบนัทกึไวโ้ดยองค์กรภาคประชา
สงัคม เช่น เรื่องของสตรีรายหนึ่งวยั 24 ปี ที่อาศยัอยู่กบัแม่ในพื้นที่อ าเภอรือเสาะ จงัหวดั
นราธวิาส ในวนัที ่13 เดอืนธนัวาคม 2559 เธอถูกต ารวจตัง้ขอ้หาวา่มสี่วนรูเ้หน็ และใหท้ีพ่กัพงิแก่
ผูต้อ้งสงสยัในคดคีวามมัน่คง  นอกจากนี้ มกีารใชก้ฎอยัการศกึอย่างเกนิเลยในบางกรณ ีเชน่ กรณี
หนึ่งที่เกดิขึน้ในวนัที่ 14 เดอืนสงิหาคม 2559  สตรรีายหนึ่งถูกจบักุม เพราะเธอมผีูต้ดิตามอ่าน
เฟสบุคของเธอจ านวนมาก จงึท าให้เธอและสามีถูกจบักุมตามอ าเภอใจ (arbitrary arrest) และ
กกัขงัไวท้ีค่่ายองิคยุทธบรหิาร บลอ็กเกอรห์ญิงคนนี้เป็นบุคคลสาธารณะที่ประชาชนชื่นชอบ โดย
เป็นทีรู่จ้กัและไดร้บัการสนบัสนุนจากสตรมีุสลมิจ านวนมากที่ตดิตามอ่านบลอ็กของเธอ ทัง้ที่ไม่มี
หลกัฐานทีช่ดัแจง้ แตเ่จา้หน้าทีม่องวา่ขอ้ความบางขอ้ความที่เธอโพสต์ ในโซเชยีลมเีดยีเกี่ยวโยง
กบัเหตุการณ์ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้



 9 

 
34. เดก็และเยาวชนหญิงกถ็ูกพาไปค่ายทหารเพื่อการสอบสวนโดยไม่มพี่อแม่ผูป้กครองไปเป็น
เพื่อดว้ย เชน่มกีรณทีีเ่ดก็พีน้่องหญงิสองคน (อายุ15 และ17) ถูกพาไปค่ายทหารเพื่อสอบสวนใน
วนัที ่8 กนัยายน ปี 2559 แมท้ีผ่า่นมา กระทรวงยุตธิรรมได้พยายามแทรกแซงเพื่อยุติการกระท า
ดงักล่าวแต่สถานการณ์การสอบสวนและจบักุมเดก็และเยาวชนกย็งัไม่ดขี ึน้  
 
35. การเกบ็ตวัอย่างดเีอน็เอ (DNA) จากบุคคลในครอบครวักลายเป็นวธิีการของเจ้าหน้าที่ในการ
ตดิตามหาคนทีต่อ้งสงสยัวา่มสี่วนในการก่อความไม่สงบ องค์กรสตรใีนพื้นที่พบกรณีที่เจ้าหน้าที่
เกบ็ตวัอย่างดเีอน็เอจากเดก็อายเุพยืง 5 เดอืน  แมก้ารบงัคบัเกบ็ตวัอย่างดเีอน็เอภายใตก้ฎอยัการ
ศกึไดถู้กประณามโดยคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินรายงานฉบบัที ่158/2558 กต็าม แต่
ถงึกระนัน้การเกบ็ดเีอน็เอจากเดก็และเยาวชนและจากประชาชนกย็งัเกดิขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยที่
เจา้หน้าทีจ่ะบบีบงัคบัใหผู้ท้ีถู่กเกบ็ดเีอน็เอลงชือ่ในเอกสารยนิยอมการเกบ็ตวัอย่าง 
 
36. สถานการณ์ความไม่สงบและความขดัแย้งทางการเมอืงในจงัหวดัชายแดนใต้ มผีลกระทบ
ทางออ้มทีท่ าใหส้ตรใีนภูมภิาคดงักล่าวตอ้งเผชญิปัญหา โดยเฉพาะประเดน็ที่ว่าสตรตี้องรบัภาระ
หนักขึ้นเนื่องจากผู้ชายในครอบครวัถูกจบั สูญหาย หรอื ถูกฆ่า อนัเนื่องมากจากความไม่สงบ  
ในชว่งเวลาระหวา่งปี 2547 – 2558 มสีตร ีประมาณ 3,177 คน กลายเป็นหม้ายเพราะสามตีายใน
เหตุการณ์ความไม่สงบ  หญิงหม้ายเหล่านี้ ต้องรบัภาระด้านเศรษฐกจิและสงัคมของครอบครวั 
ส่วนใหญ่ถูกบบีด้วยสถานการณ์ท าให้ต้องออกหางานท าเพื่อเลี้ยงดูครอบครวัและยงัต้องท างาน
บา้นตามบทบาทดัง้เดมิต่อไปอกีดว้ย 
 
37. เช่นเดยีวกนักบัในช่วงระหว่างปี 2547 ถงึ 2557 มผีูถู้กออกหมายจบัภายใต้ พรก. ฉุกเฉิน 
เป็นจ านวนถงึ 5,469 คน จ านวนหนึ่งถูกตัง้ข้อหาเพราะมีหลกัฐานเพยีงพอที่จะส่งฟ้อง อีกส่วน
หนึ่งตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยไม่มีหลกัฐานพอเพยีง จากจ านวนที่ออกหมายจบัทัง้หมด ม ี61%  
ไดร้บัการประกนัตวั ทีเ่หลอือกี 39% ยงัคงถูกกกัขงัเพื่อรอขัน้ตอนทางกฎหมาย แต่ละคนอาจจะ
ถูกกกัขงัตดิต่อกนัเป็นเวลา 1 หรอื 2 ปี  การระดมจบักุมและกกัขงัผูช้ายในจงัหวดัชายแดนใต้
สรา้งความยากล าบากใหแ้ก่ครอบครวัและสตรใีนทางเศรษฐกจิ ครอบครวัขาดผูห้ารายได้หลกั ท า
ใหร้ายไดข้องครอบครวัทรุดฮวบลงอย่างมาก ซึ่งสร้างความล าบากอย่างหนักแก่ครอบครวั ทัง้ยงั
ตอ้งหาเงนิเพื่อใชป้ระกนัตวั หรอืใชเ้งนิในการสูค้ดใีนศาล นอกจากนี้ ครอบครวัเหล่านี้ ตอ้งใชช้วีติ
อยู่อย่างหวาดกลวั เพราะเจา้หน้าที ่กอ.รมน.จะคอยสอดส่องความเป็นไปในครอบครวัเสมอๆ 
 
38. นอกจากนี้ผลกระทบทางอ้อมต่อสตรยีงัเกดิจากการวสิามญัฆาตกรรม (extrajudicial killing) 
และการบงัคบัให้สาบสูญ (enforced disappearance) ในช่วงระหว่างปี 2547 ถึง 2558 มีคดี
วสิามญัฆาตกรรม 365 ราย คดสี่วนใหญ่ภรรยาและแม่ของผูเ้สยีชวีติปฏเิสธที่จะเขา้ร่วมในการสบื
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สืบสวนและไต่สวน ที่พวกเธอมักปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเพราะขาดความเชื่อถือในระบบยุติธรรม 
หรอืไม่กเ็พราะไม่สามารถทีจ่ะสูค้่าใชจ้่ายในการด าเนินการทางกฎหมายได้  ส่วนการบงัคบัให้สูญ
หายก็ยงัเป็นปรากฎการณ์ที่มีอยู่และยังสร้างปัญหา แม้ว่าจ านวนจะลดลงจากเดิมบ้างแล้วใน
จงัหวดัชายแดนใต้  ในเดอืนมกราคมปี 2559 นายฟาเดล เสาะหมานหายไปในช่วงที่นัดพบกบั
คู่หมัน้ทีโ่รงเรยีนแห่งหนึ่งในปัตตานี  น้องสาวและแม่ตอ้งพบกบัความยากล าบากนานปัการในการ
พยายามตามหาเขาและในการพยายามหาค าตอบใหไ้ดว้า่เกดิอะไรขึน้กบัเขา  เจา้หน้าที่ กอ.รมน.
เชือ่วา่เขาหลบหนีการถูกด าเนินคด ี
 
ข้อเสนอแนะ 
 
39. รฐับาลตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรกต่อการปกป้องสตรแีละพลเรอืนในสถานการณ์ความ
รุนแรงโดยด าเนินการเจรจาสนัตภิาพอย่างต่อเนื่อง  รฐับาลตอ้งด าเนินการใหม้กีารประกนัว่าพื้นที่
ทางเศรษฐกจิและวฒันธรรมปลอดภยัจากความรุนแรง รฐับาลตอ้งประกนัวา่ทัง้กองก าลงัเจา้หน้าที่
รฐัและกลุ่มตดิอาวุธ (non-state armed group)  จะเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
(International Humanitarian Law – IHL) โดยเฉพาะ ขอ้ 3 ของอนุสญัญากรุงเจนีวา (Geneva 
Convention) อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกประตบิตัติ่อสตรใีนทุกรูปแบบ (CEDAW) และพธิิ
สารต่อทา้ยของอนุสญัญาเจนีวาทีต่ราไวเ้มื่อวนัที ่12 สงิหาคม 2492 (ค.ศ.1949)  
 
40.  รฐับาลต้องใชม้าตรการต่างๆที่เหมาะสมเพื่อประกนัว่าจะมีการสอบสวนอย่างเพยีงพอ โดย
เที่ยงตรง และโปร่งใส ในกรณีที่มกีารละเมิดสิทธิมนุษยชนทัง้ในช่วงเวลาของความขดัแย้งและ
หลงัจากความขดัแย้ง   ทัง้นี้พธิสีารมนิเนสโซต้าในเรื่องการสอบสวนการตายที่อาจเกดิจากการ
กระท าผดิกฎหมาย (United Nation’s Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially 
Unlawful Death 2016) ของสหประชาชาตทิี่ปรบัปรุงใหม่เมื่อเรว็ๆนี้ อาจน ามาใชเ้ป็นแนวทางให้
การสอบสวนเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
  
41. รฐับาลตอ้งประกนัวา่การปฏบิตักิารและการบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษในพื้นที่ไม่มผีลกระทบต่อ
สตรแีละเดก็ การจบักุมและการกกัขงัผูช้ายอย่างกวา้งขวางในจงัหวดัชายแดนใต้ ได้สร้างความ
ล าบากอย่างมากต่อครอบครวัและต่อสตร ีทัง้จะตอ้งมมีาตรการในการน าผูก้ระท าผดิมาลงโทษและ
ป้องกนัการก่อเหตุซ ้า และควรมกีารเยยีวยาอย่างเหมาะสมแก่ผูต้กเป็นเหยื่อ 
 
42.  รฐับาลตอ้งยุตกิารเกบ็ตวัอย่างดเีอน็เอจากเดก็ การเกบ็ตวัอย่างดเีอน็เอจากผูใ้หญ่จะต้องไม่
ไดม้าดว้ยการบบีบงัคบัขม่ขู ่การยนิยอมตอ้งเป็นไปโดยสมคัรใจและเกดิจากการได้รบัขอ้มูลและมี
ความเขา้ใจอย่างเพยีงพอ 



 11 

43. รฐับาลตอ้งใชม้าตรการต่างๆอย่างเหมาะสมในการจดัโครงการใหม่ๆ หรอืการผลกัดนัโครงการ
ที่มอียู่แล้ว ให้เกดิการเกื้อหนุนต่อสตรทีี่ได้รบัผลกระทบจากความรุนแรงจนท าให้ต้องกลายเป็น
ผูร้บัผดิชอบเลีย้งดูครอบครวั รฐับาลจะตอ้งเตม็ใจทีจ่ะเชื่อมประสานกบัฝ่ายกองก าลงัอาวุธในการ
สรา้งสนัตภิาพทีย่ ัง่ยนืส าหรบัประชาชน  
 
บทบญัญติั ข้อ 5: การขจดับทบาทหญิงชายแบบเดิมๆ 
 
การให้การศึกษาเรือ่งสิทธิสตรี 
44. ต้องเพิม่จ านวนสตรีในท้องถิน่ให้มีส่วนร่วมกบัขบวนการทางสงัคม (social movements) 
กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยไ์ดร้เิริม่กระบวนการร่าง “มาตรการและแนวปฏบิตัิ
ดา้นสตรกีบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง” เพื่อใหเ้ป็นไปตามมตขิองคณะมนตรคีวามมัน่คง
แห่งสหประชาชาติที่ 1325  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ได้แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการดา้นสตรกีบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คงขึน้ มผีู้สตรจีากชมุชนมุสลมิจาก
พื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้ได้เขา้ร่วมในคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วย อย่างไรกต็าม ความคบืหน้าใน
เรื่องนี้เป็นไปอย่างเชื่องช้า สตรีและกลุ่มคนที่ได้รบัผลกระทบจากความรุนแรงไม่ได้มีบทบาท
ส าคญัหรอืบทบาทในกระบวนการตดัสนิใจในเรอืงนี้ 
 
45. ปัจจุบนัมกีลุ่มสตรหีลายกลุ่มในจงัหวดัชายแดนใตท้ีท่ างานดา้นการต่อตา้นความรุนแรงต่อสตร ี
รวมทัง้ความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้น าชุมชนยงัไม่เห็น
ความส าคญั กลุ่มสตรเีหล่านี้ตอ้งเจออุปสรรคนานปัการในการท างาน รวมทัง้เรื่องการขาดเงนิทุน
สนบัสนุน การถูกปฏเิสธโดยผูน้ าศาสนา  การขาดความรู้ที่เพยีงพอในเรื่องกฎหมายอสิลามและ
กฎหมายอาญาของไทย 
 
46. ในวาระการประชุมรอบที่สองของ UPR ประเทศไทยได้รบัการเสนอแนะให้ปรบัปรุงการ
รายงานเรื่องความรุนแรงต่อสตรแีละใหม้กีารสอบสวน การด าเนินคด ีและการชดใชเ้ยยีวยาอย่างมี
ประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ แต่ถงึกระนัน้ ปัจจุบนัสตรกีย็งัไม่ไดร้บัการส่งเสรมิใหส้ามารถจดัท ารายงาน
และท าบนัทกึรอ้งเรยีนเกีย่วกบัความปลอดภยัต่อหน่วยงานต่างๆได้ 
 
47. ดงัทีน่กักจิกรรมสทิธมินุษยชนผูห้ญิงท่านหนึ่ง (ขอสงวนนาม) กล่าวว่า จากประสบการณ์ใน
พื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้ เธอพบว่า ในภูมภิาคดงักล่าวความรู้และความเขา้ใจเรื่องสทิธสิตรยีงัมี
อย่างจ ากัด การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิสตรีจึงเป็นปัญหาท้าทายอย่างยิ่ง เมื่อ
พจิารณาจากทศันคตแิละความเชือ่ขอของชมุชนในจงัหวดัชายแดนใต้ที่มตี่อเรื่องนี้ เนื่องจากยงัมี
บุคคลจ านวนมากมองสทิธสิตรใีนฐานะที่ขดักบัคุณค่าของศาสนาอสิลาม ในสถาพเช่นนี้ การท า
อะไรทีไ่ม่ค านึงถงึวฒันธรรมความเชือ่และธรรมเนียมของท้องถิน่ซึ่งเป็นเรื่องละเอยีดอ่อน อาจจะ
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ส่งผลด้านลบและเกิดความเข้าใจผดิในเรื่องสิทธิสตรีได้ ฉะนัน้การส่งเสริมสิทธิสตรีในพื้นที่นี้
จ าเป็นต้องใชรู้ปแบบและท่าททีี่เคารพต่อชุมชนท้องถิน่ การไม่ใส่ใจต่อบรบิททางวฒันธรรมของ
พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใตอ้าจจะท าให้ชาวมุสลมิจ านวนมากในพื้นที่ปฏเิสธและต่อต้านการส่งเสรมิ
สทิธสิตรไีด ้
 
48. ถงึแมก้ารส่งเสรมิสทิธสิตรแีละเอกสารเผยแพร่ความรูเ้ป็นเรื่องส าคญัมาก แต่ควรส่งเสรมิโดย
ไม่ท าใหช้มุชนรูส้กึวา่เป็นการยดัเยยีดทางอุดมการณ์จากภายนอก เพราะจะชว่ยใหเ้กดิการยอมรบั
ในเรื่องนี้ได้มากกว่า  ฉะนัน้จงึควรน าเสนอเรื่องนี้ในลกัษณะที่สอดคล้องกบัท้องถิน่ ยกตวัอย่าง
เช่น ให้องค์กรสตรมีุสลมินักปฏิรูปมีศกัยภาพที่จะตคีวามค าสอนตามแนวคดิเกี่ยวกบัความเป็น
ธรรมดา้นเพศภาวะ (gender justice) ทีไ่ม่ขดัต่อหลกัการของศาสนา  ถงึชุมชนจะมคีวามซบัซ้อน
แต่โอกาสยงัมใีนการเผยแพร่เอกสารความรูแ้ละส่งเสรมิแนวความคดิเรื่องความเสมอภาคระหว่าง
เพศ  คอืแทนที่จะพยายามแยกหลกัศานาอสิลามออกจากชวีติประจ าวนัของชาวมลายูมุสลมิใน
พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้  น่าจะน าเสนอประเดน็สทิธสิตรใีนแบบที่สอดคล้องกบัค าสอนในศาสนา
อสิลามมากกวา่  การรบัฟังเสยีงของสตรแีละสนบัสนุนการรเิริม่ต่างๆของสตรเีป็นเรื่องส าคญัมาก 
เพราะมนัเป็นวธิเีดยีวทีจ่ะชว่ยใหเ้ขา้ใจไดอ้ย่างลกึซึ้งถงึสถานการณ์การเลอืกปฏบิตัทิี่ทบัซ้อนของ
สตรใีนพืน้ที ่และจะสามารถหยบิยกขึน้มาแกไ้ขไดอ้ย่างจรงิจงั 
 
สิทธิในความหลากหลายทางเพศ 
 
49. บุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ (LGBT) ยงัถูกเลอืกปฏบิตัใินจงัหวดัชายแดนใต ้ เมื่อวนัที ่
7 เดอืนกุมภาพนัธ์ 2560 สถานีโทรทศัน์ไทยพบีเีอสถ่ายทอดสารคดเีกี่ยวกบัทมีฟุตบอลที่ตัง้ข ึน้
โดยนักกจิกรรมด้านสิทธิในความหลากหลายทางเพศ ทีมฟุตบอลตัง้ขึน้โดยมจีุดมุ่งหมาย ที่จะ
สรา้งพืน้ทีป่ลอดภยัใหแ้ก่สตรแีละผูม้คีวามหลากหลายทางเพศเพื่อใหม้พีืน้ที่ที่สามารถเป็นตวัของ
ตวัเองได ้หลงัจากทีส่ารคดอีอกอากาศแลว้ หลายคน รวมทัง้ นกักจิกรรมสทิธิในความหลากหลาย
ทางเพศ และสมาชิกทีมฟุตบอลถูกคุกคามและข่มขู่ เหตุการณ์นี้  ชี้ให้เห็นว่าการพูดคุย อย่าง
เปิดเผยเรื่องความหลากหลายทางเพศ (sexual orientation and gender identity) ยงัเป็นเรื่อง
ต้องห้ามในจงัหวดัชายแดนใต้  ทัง้บุคคลยงัคงถูกเลอืกปฏบิตัิ และอาจร้ายแรงถงึข ัน้ถูกท าร้าย
ร่างกายเพราะเหตุทีม่อีตัลกัษณ์ทางเพศทีแ่ตกต่างหลากหลาย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
50. รฐับาลต้องพฒันาแนวทางปฏิบตัิเรื่องเพศสภาวะขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้นักปกป้องสทิธิ
มนุษยชนสามมรถท างานจงัหวดัชายแดนใต้ได้ แนวทางดงักล่าวควรได้รบัการเผยแพร่ไปอย่าง
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กว้างขวาง โดยเฉพาะในกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมัน่คง ข้าราชการทุกกระทรวงกรม และผู้น า
ศาสนา 
 
51. รฐับาลควรสนบัสนุนดา้นต่างๆรวมทัง้ด้านงบประมาณต่อโครงการรเิริม่ต่างๆของกลุ่มสตรใีน
ทอ้งถิน่  ซึ่งการท าเชน่นัน้จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างรอบดา้นถงึการเลอืกปฏบิตัิต่อสตรแีละมติิ
ต่างๆที ่เกีย่วโยงกนั และจะเป็นการดูแลแกปั้ญหาดง้กล่าวอย่างแทจ้รงิ 
 
บทบญัญติั ข้อ 7: การขจดัการเลือกปฏิบติัต่อสตรีบนพ้ืนฐานของเพศสภาวะ ใน
บทบาทสาธารณะและทางการเมือง 
 
บทบาททางการเมืองของสตรี และคณะกรรมการด้านการเมืองของสตรี 
52. สตรีในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้ยงัถูกกีดกันจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง หรือบทบาท
สาธารณะ มอีุปสรรคนานัปการที่ขดัขวางสตรมีใิห้มบีทบาทผูน้ าสาธารณะ อุปสรรคเหล่านี้ได้แก่ 
กรอบความเชือ่เรื่องบทบาททีเ่หมาะสมส าหรบัหญงิชาย ความคาดหวงัทางสงัคม รวมไปถงึภาระ
งานในครอบครวัทีต่กหนกัทีส่ตร ี
 
53.  ก่อนหน้าการรฐัประหารโดยกองทพัในปี 2557  เคยมกีารตัง้คณะกรรมการที่ปรกึษาด้านการ
บรหิารและการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ภายใต้พระราชบญัญตัิการบรหิารราชการจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ พ.ศ. 2553 ในคณะกรรมการนัน้มสีตรเีพยีง 6 จากจ านวนสมาชกิทัง้หมด 49 คน  
ต่อมาในปี 2556 ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ก็ได้ประกาศตัง้
คณะท างานดา้นการเจรจาสนัตภิาพระหวา่งรฐับาลไทยกบักลุ่มก่อความไม่สงบขึน้ ปรากฎว่าไม่มี
สตรีอยู่ในคณะท างานชุดนี้เลย      ในปัจจุบนั ศอ.บต. ปฏิบตัิงานภายใต้กองอ านวยการรกัษา
ความมัน่คงภายใน (กอ.รมน.) ภาค 4 
 
54.  การทีไ่ม่มตีวัแทนสตรมีุสลมิในสถาบนัศาสนาในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้ ถอืว่าเป็นอุปสรรค
ต่อการจดัการกบัปัญหาสงัคมต่างๆ เป็นอย่างมาก เชน่ ปัญหาการขม่ขนื การคุกคามทางเพศ และ
ความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดชายแดนใต้ สถาบันศาสนาที่ส าคัญๆ รวมทัง้ ส านัก
จุฬาราชมนตร ี ส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
กลางอสิลามประจ าจงัหวดัและกจิการของมสัยดิต่างๆ   ทีผ่า่นมาองคก์รสตรจีากภาคประชาสงัคม
และคณะกรรมการปฏริูปกฎหมายไดพ้ยายามจดัตัง้ฝ่ายสตรขีึน้ในองคก์รศาสนาเหล่านี้เพื่อที่จะได้
มกีารส่งเสรมิเพิม่บทบาทใหแ้ก่สตร ี  ซึ่งสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายขององคก์รศานาเหล่านี้ทีมุ่่งทีจ่ะ
สรา้งสนัตสิุขและความเป็นธรรมทางสงัคมใหแ้ก่ชาวมุสลมิทัง้ชายและหญิง จงึเป็นเรื่องส าคญัยิง่ที่
จะมกีารบูรณาการมุมมองของสตรเีขา้ไปในงานดา้นความเป็นธรรมของสถาบนัศาสนาเหล่านี้ในทกุ
ระดบัชัน้  
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55.  ถงึแมว้า่สตรจีะถูกปิดโอกาสทีจ่ะมบีทบาทอย่างเป็นทางการในประเดน็สาธารณะ แต่ผูห้ญงิใน
จงัหวดัชายแดนใต้กลบัมสี่วนร่วมในกจิกรรมทางการเมอืงอย่างไม่เป็นทางการในระดบัรากหญ้า  
ตวัอย่างเช่น ในวนัที่ 2 กนัยายน 2559 รัฐบาลไทยและกลุ่มมาราปาตานีตกลงกนัได้ในเรื่อง
เงื่อนไขก่อนการเจรจาสนัติภาพและการสร้างพื้นที่ปลอดภยั  วนัก่อนหน้าวนัท าขอ้ตกลง กลุ่ม
ผูห้ญงิทัง้มุสลมิและพุทธจาก 23 องคก์ร ไดเ้ดนิแสดงพลงัในเมอืงปัตตานี เพื่อเรยีกร้องให้ทุกฝ่าย
ยอมตกลงจัดพื้นที่ปลอดภัยขึ้นและให้มีเจรจาสนัติภาพอย่างต่อเนื่อง  แถลงการณ์เรียกร้อง
สนัตภิาพทีอ่อกโดย  คณะท างานวาระผูห้ญงิชายแดนใต ้(Women’s Agenda for Peace - PAW) 
มสี่วนกระตุน้ใหร้ฐับาลไทยและกลุ่มมาราปาตานีด าเนินการเจราสนัตภิาพต่อไปแม้ต้องเผชญิกบั
อุปสรรคตาม 
 
56. เสยีงของสตรแีละจากองคก์รภาคประชาสงัคมในท้องถิน่มกัถูกมองขา้ม  ในช่วงที่กลุ่มสตรใีน
จงัหวดัชายแดนใตไ้ดอ้อกมาแสดงจุดยนืและเรยีกรอ้งใหม้กีารจดัพืน้ที่ปลอดภยัเพื่อปูทางไปสู่การ
เจรจาสนัตภิาพในช่วงปี 2558 – 2559 ปรากฎว่าภาคประชาสงัคมที่ครอบง าโดยบุรุษกลบัมที่าที
ต่อตา้นบางอย่างต่อความรเิริม่ของกลุ่มสตร ี
 
การโจมตีสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
 
57. มกัมีการใช้สื่ออินเตอร์เน็ท (สื่อออนไลน์) ในการแพร่ข้อความโจมตีสตรีนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนใหเ้สยีชือ่เสยีง พรเพญ็ คงขจรเกยีรต ิผูอ้ านวยการมูลนิธผิสานวฒันธรรม อญัชนา หมี
มหิน๊ะ ผูก้่อตัง้กลุ่มดว้ยใจ และองัคณา นีละไพจติร กรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิล้วนเคยตก
เป็นเป้าของการโจมตีทางออนไลน์ เพื่อท าลายความน่าเชื่อถอืในการท างานของเธอเหล่านัน้ใน
พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใตม้าแลว้  ยกตวัอย่างเชน่ มกีารเผยแพร่บทความออนไลน์ทีผู่เ้ขยีนกล่าวหา
พรเพญ็ดว้ยขอ้กล่าวหาทีร่า้ยแรง และอา้งวา่เธอมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัขบวนการแบ่งแยกดนิแดน และ
กล่าวหาวา่การที่เธอเรยีกร้องให้เจ้าหน้าที่ยุตกิารจบักุมและคุมขงันักศกึษาในจงัหวดัชายแดนใต้
โดยมชิอบเป็นการ “ท าลายความน่าเชือ่ถอื” (discredit) ของเจา้หน้าที่  มกีารเผยแพร่ภาพของพร
เพญ็ทีม่กีารตดัต่อในทางทีเ่สยีหายไปตามเวป็ไซทแ์ละเฟสบุ๊คต่างๆ โดยมุ่งหมายโจมตใีหเ้ธอเสื่อม
เสยีชือ่เสยีง  เชน่มกีารเผยแพร่ภาพตดัต่อของพรเพญ็พรอ้มขอ้ความต่างๆเชน่ “เปิดโปง”  องค์กร
หวัรุนแรง”  “คอยชว่ยคนรา้ย” มุ่งทีจ่ะโจมตเีธอเป็นการเฉพาะ รวมทัง้มกีารเผยแพร่บทความโจมตี
งานดา้นสทิธมินุษยชนของพรเพญ็และมุ่งท าลายชื่อเสยีงของเธอ เช่น ขอ้ความต่อไปนี้ “เป็นคน
ไทยหรอืเปล่า” “คนอย่างแกหนักแผ่นดนิ ชวีติแกไม่มคีุณค่าอะไรเลย คนอย่างนี้ไม่ท าประโยชน์
อะไรใหส้งัคม แกสมควรตาย”  เป็นตน้ 
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58. เมื่อไม่นานนี้มกีารคุกคามสตรนีักปกป้องสทิธมินุษยชนผ่านช่องทางอนิเตอร์เน็ทซึ่งเป็นเรื่อง
เกีย่วกบักรณทีีม่กีารกล่าวอา้งวา่มคีนถูกอุม้หาย  มบีทความทีช่ ือ่วา่  “น่าละอาย พรเพญ็ อญัชนา 
ไม่เลกิพฤตกิรรมเดมิๆ” โดยใชถ้้อยค าที่หยาบคาย เพื่อท าลายความน่าเชื่อถอืของงานด้านสทิธิ
มนุษยชนและโจมตใีห้เธอทัง้สองเสื่อมเสยีชื่อเสยีง  เป็นที่ชดัเจนว่าการใช้สื่อออนไลน์โจมตดี้วย
ขอ้ความหมิน่ประมาทและสกปรกเชน่นี้เป็นการสรา้งกระแสใหเ้กดิความเกลยีดชงัและสรา้งทศันะที่
เป็นปรปักษ์ต่อสตรีนักปกป้องสทิธิมนุษยชน และต่อภาพรวมของงานสิทธมินุษยชนในประเทศ
ไทย แต่ทางหน่วยงานรฐักลบัไม่ใหค้วามสนใจอย่างจรงิจงัต่อเหตุเหล่านี้ 
 
59.  นอกจากนี้ นักปกป้องสทิธมินุษยชนยงัตกเป็นเป้าของการคุกคามข่มขู่จากเจ้าหน้าที่รฐัอีก
ด้วย  เช่นอญัชนา หีมมหิน๊ะ ผู้ก่อตัง้กลุ่มด้วยใจซึ่งเคยให้ขอ้มูลที่น าไปตีพมิพ์เป็นส่วนหนึ่งของ
รายงานเรื่องการซ้อมทรมานโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้  โดยเมื่อวนัที่ 19 เดือน
มกราคม 2559 มชีายในชดุเครื่องแบบสเีขยีวสามคนมาทีร่า้นเสือ้ผา้ของอญัชนา หมีมหิน๊ะที่ตลาด
ในอ าเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา ทัง้สามคนมาถามหาอญัชนา ซึ่งขณะนัน้ไม่ได้อยู่ที่ร้าน  ต่อมา
วนัที ่19 เดอืนกุมภาพนัธ ์2559 มชีายในเครื่องแบบสเีขยีว 10 คนไปทีบ่า้นของอญัชนา หมีมิหน๊ะ  
ขณะนัน้แม่ของอญัชนา หมีมิหน๊ะ วยั 75 ปีอยู่ที่บ้านคนเดยีว ชายเหล่านัน้ไม่ได้แสดงหมายศาล 
แต่กลบัซกัถามแม่ของอญัชนา หมีมหิน๊ะเกีย่วกบังานและชวีติส่วนตวัของลูกสาว หลงัจากนนัมกีาร
ถ่ายรูปบา้น และก่อนจะออกไป ชายเหล่านัน้บอกแม่ใหเ้ตอืนอญัชนา หมีมหิน๊ะว่าอย่าสื่อสารผ่าน
สื่อโซเชยีล เชน่ ไลน์ หรอื เฟสบุ๊ค 
 
60.  นักปกป้องสทิธมินุษยชนที่ท างานเกี่ยวกบัเรื่องในจงัหวดัชายแดนใต้ต้องเผชญิการคุกคาม
เนื่องจากการท างานดา้นสทิธมินุษยชน  นกัปกป้องสทิธมินุษยชนมกัตกเป็นเป้าของมาตรการการ
ด าเนินคดเีพื่อยบัยัง้การมสี่วนร่วมของประชาชน (strategic lawsuits against public participation 
– SLAPP) หรอื ทีบ่างแหล่งเรยีกมาตรการนี้วา่ "การใชก้ฎหมายเพื่อปิดปาก"  เป็นมาตรการที่ใช้
เซ็นเซอร์ ปิดปาก และข่มขู่นักปกป้องสทิธมินุษยชน เมื่อเดอืนกรกฎาคม 2559 หน่วยงานด้าน
ทหารได้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวหานักปกป้องสทิธิมนุษยชน 3 คน ได้แก่สมชาย หอมลออ พร
เพญ็ คงขจรเกยีรต ิและอญัชนา หมีมหิน๊ะ ในขอ้หาหมิน่ประมาทตามประมวลอาญาและความผดิ
ตามพระราชบญัญตัคิวามผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์ นกัปกป้องสทิธมินุษยชนทัง้สามถูกด าเนินคดี
เนื่องจากตพีมิพ์รายงานการทรมานและการปฏบิตัทิี่โหดร้ายโดยเจ้าหน้าที่ของรฐัในพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนใตท้ีร่วบรวมไวท้ัง้หมด 54 กรณ ีนับตัง้แต่ปี 2547  แม้ว่าในภายหลงัทางการจะได้แถลง
วา่จะถอนแจ้งความคดหีมิน่ประมาทในเดอืนมนีาคม 2560 แต่การที่มกีารใชม้าตรการด าเนินคด ี
SLAPP เชน่นี้เป็นตวัอย่างปัญหาทา้ทายของนกัปกป้องเพื่อสทิธมินุษยชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน
ใต ้
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ข้อเสนอแนะ  
 
61. รฐับาลตอ้งจดัใหม้แีผนยุทธศาสตรแ์ละแผนการปฏบิตักิารระดบัชาตเิพื่อเป็นการน ามาตรการ 
1325 ของคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งองค์การสหประชาชาติ ไปสู่การปฏบิตัทิี่เป็นจรงิ  รฐัต้องดงึ
ใหส้ตรเีขา้ร่วมกระบสนการสนัตภิาพและการก าหนดนโยบายในทุกเรื่อง ทุกข ัน้ตอน และเป็นไป
อย่างมปีระสทิธิภาพ โดยการส่งเสริมทศันคติด้านบวกต่อประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ
ในทางการเมอืง 
 
62.  รฐับาลควรจดัตัง้ศนูย์ประสานงานเพื่อตดิตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตรี การส่งเสรมิ
สนัตภิาพและความมัน่คง โดยการมสี่วนร่วมของสตรทีอ้งถิน่ทุกกลุ่ม 
 
63. รฐับาลตอ้งจดัการกบัการละเมดิสตรนีกัปกป้องสทิธมินุษยชน ซึ่งจะรวมทัง้การสร้างมาตรการ
ป้องกนั เพื่อหลกีเลี่ยงการละเมดิในอนาคต  รฐับาลต้องยุตกิารใชก้ารด าเนินคด ีSLAPP รฐับาล
ตอ้งพฒันากลไกทีม่ปีระสทิธภิาพที่ท าให้เกดิความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ ทัง้ของเจ้าหน้าที่รฐัและผูท้ี่
ไม่ใชร่ฐัเพื่อยุตกิารละเมดิต่อสตรนีกัปกป้องสทิธมินุษยชน ทัง้ในและนอกออนไลน์ 
 
บทบญัญติั ข้อ 12:  การเข้าถึงบริการด้านสขุภาพอย่างเท่าเทียม 
 
ประเดน็สขุภาพจิต 
64.  นับตัง้แต่ปี 2555 เป็นต้นมา มูลนิธผิสานวฒันธรรม รวมกบั กลุ่มด้วยใจ และเครอืข่ายสทิธิ
มนุษยชนปาตานี (HAP)  โดยการสนบัสนุนจาก UNVTFV ไดท้ าการบนัทกึรวบรวมขอ้มลูกรณกีาร
ทรมานทีเ่กดิขึน้ระหวา่งปี 2547 – 2556 ไดร้วม 92 กรณ ีในปี 2557 มกีรณีการทรมานที่รวบรวม
ไดเ้พิม่อกี 30 กรณีในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้ และ 10 กรณีที่เกดิขึน้ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ  
การรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบักรณีการทรมานยงัมีน้อยกว่าที่เกดิขึน้จรงิมาก และปัจจุบนันี้ยงัไม่มี
กลไกดา้นสทิธมินุษยชนทีช่ว่ยในการเฝ้าระวงัปัญหาการทรมานไดอ้ย่างเพยีงพอ 
 
65. ผลกระทบต่อเหยอืจากการทรมานสรา้งความเจบ็ปวดทีรุ่นแรงมากกว่าบาดแผลทางร่างกายที่
มองเหน็ได ้ โดยทัว้ไป เหยื่อจะมอีาการของโรคภาวะเครยีดหลงัเกดิเหตุสะเทอืนขวญั หรอืที่เรยีก
ภาษาองักฤษว่า  Post Traumatic Stress Disorder  (PTSD)  อย่างไรกต็าม ความเขา้ใจเรื่อง 
PTSD ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะชว่ยให้เขา้ใจความซบัซ้อนและความรุนแรงที่ส่งผลกระทบทางจติใจต่อ
เหยื่อทีเ่คยถูกทรมาน  การทรมานอาจจะส่งผลด้านลบต่อครอบครวัของเหยื่อ สิง่ที่มกัเกิดขึน้กบั
เหยื่อของการทรมานคอืการกลายเป็นคนเกบ็ตวัและนิสยัเปลีย่นแปลงไป กลายเป็นคนมมีอีารมณ์
โกรธทีรุ่นแรง และใชค้วามรุนแรงต่อครอบครวั มกีารตัง้ขอ้สงัเกตวา่เหยื่อของการทรมานท ากบัลูก
แบบเดยีวกบัทีเ่คยถูกกระท ามาในชว่งทีถู่กกกัขงั  
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66.  ในชว่งการสมัมนาในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต ้มูลนิธผิสานวฒันธรรมพบวา่ครอบครวัของเหยื่อ
ทรมานกม็ปัีญหาดา้นสุขภาพจติดว้ย  เชน่ อาการเครยีด กงัวล และอาการ PTSD  
 
ข้อเสนอแนะ 
 
67.  รฐับาลตอ้งจดัหามาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่หยบิยื่นการเยยีวยาและการดูแลดา้นสขุภาพจติของ
เหยื่อความรุนแรงและครอบครวัของเหยื่อ  ควรมีการสนับสนุนทรพัยากรด้านสุขภาพจิตเพิ่ม
มากกวา่นี้ และควรเป็นการบรกิารทีเ่หมาะกบับรบิทชมุชนมุสลมิ 
  
บทบญัญติั ข้อ 15: ความเสมอภาคทางกฎหมาย 
 
การเข้าถึงความยติุธรรมและการใช้กฎหมายอิสลาม 
68.  จากรายงานปี 2557 โดยคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลหรือไอซีเจ (ICJ) ได้ระบุถึง
อุปสรรคหลายดา้นทีข่ดัขวางการเขา้ถงึความยุตธิรรมของสตรใีนพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต ้ รายงาน
ชีว้า่ “การทีไ่ม่มคีวามชดัเจนแน่นอนของกฎหมายและการไม่มกีารก ากบัการใชก้ฎหมายอสิลามใน
เรื่องครอบครวัและมรดก เป็นผลใหผู้ห้ญงิในพื้นที่สามจงัหวดัภาคใต้ถูกเลอืกปฏบิตัทิางกฎหมาย
โดยเฉพาะในเรื่องแพ่ง ครอบครวั และมรดก” 
 
69. ปัญหาอนัหนึ่งคือการใช้ดุลยพินิจในการตีความกฎหมายอสิลามซึ่งท าให้เปิดช่องให้มีการ
กฎหมายอสิลาม แบบเลอืกปฏบิตัไิดใ้นบางครัง้   นบัตัง้แต่ปี 2489 ระบบกฎหมายไทยอนุญาตให้
น ากฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกมาใช้ในการพิจารณาคดีของศาลชัน้ต้นแทน
บทบญัญตัติ่างๆในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์ทัง้นี้ ตอ้งขึน้อยู่กบัเงื่อนไขบางประการ และ
จะใชไ้ดเ้ฉพาะในพืน้ทีจ่งัหวดั ปัตตานี นราธวิาส ยะลาและสตูล เท่านัน้  เงื่อนไขที่จะใชก้ฎหมาย
อสิลามได ้คอื ในกรณทีี ่คดนีัน้เป็นคดแีพ่งที่เกี่ยวกบัเรื่องครอบครวัและมรดกเท่านัน้ และคู่กรณี
ทัง้สองฝ่ายเป็นมุสลมิ  ข ัน้ตอนคอื ดะโต๊ะยุตธิรรม จะท าหน้าทีเ่ป็นผูต้คีวามหลกัการของกฎหมาย
อสิลามทีน่ ามาใชเ้กีย่วขอ้งกบัคด ีและถ่ายทอดการตคีวามนัน้ใหแ้ก่ผูพ้พิากษา   ตามรายงานของ
ไอซเีจ ปัญหาพืน้ฐานของการใชก้ฎหมายอสิลามในพื้นที่สี่จงัหวดัภาคใต้คอืการขาดความชดัเจน
วา่เนื้อหากฎหมายอสิลามมอีะไรบา้ง และจะน าไปใชพ้จิารณาคดอีย่างไร  จากการค้นควา้ ไม่พบ
เอกสาร หรือ ประมวลกฎหมายที่เป็นทางการที่รวบรวมหลกัการหรือกฎเกณฑ์ของกฎหมาย
อสิลาม และวธิกีารน าไปใชใ้นการพจิารณาคดคีวาม  ในสภาวะเชน่นี้ ท าใหก้ารน ากฎหมายอสิลาม
มาใช ้รวมทัง้การตคีวามกฎหมายอสิลามขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของดะโต๊ะยุตธิรรมแต่ละท่านที่ได้เขา้
ร่วมการพจิารณาคด ี  การปฏบิตัเิชน่นี้จงึถอืได้ว่าเป็นการขดักบัความถูกต้องชอบธรรมตามหลกั
นิตธิรรม  
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70.  สิง่หนึ่งที่ท าให้ประเดน็สทิธสิตรีเป็นเรื่องถึงยากที่จะได้รบัการคุ้มครอง คอื “การที่เรามเีส้น
แบ่งทีไ่ม่ชดัเจน ว่าเรอืงใดเป็นสิง่ที่กฎหมายก าหนด เรอืงใดเป็นเพยีงเพยีงความเชื่อทางศาสนา
และสงัคม”  ตวัอย่างเชน่ ประเดน็เรื่องความรุนแรงในครอบครวัและการข่มขนืภรรยา เป็นเรื่องที่
สตรีส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีกฎหมายที่คุ้มครองในเรื่องนี้ได้ เช่น ประมวลอาญา และ พรบ.คุ้มครอง
ผูถู้กกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ.2550  ในความเป็นจริงผูน้ าชุมชนและเจ้าหน้าที่
ดา้นความยุตธิรรมมกัจดัการกบัปัญหาพวกนี้เสมอืนว่าเป็น “เพยีงเรื่องในครอบครวั”  นอกจากนี้ 
การตคีวามทีย่ดึมุมทางศาสนา โดยมองวา่สตรไีม่ควรปฏเิสธสามใีนเรื่องเพศ 
 
71.  ประเด็นเรื่องการหย่าและมรดก มีกฎส าหรบัหญิงกบัชายที่ไม่เหมือนกนั ยกตวัอย่างจาก
รายงานของไอซเีจ  ผูห้ญิงจะไม่ขอหย่าเองโดยตรง  แต่จะขอให้ญาติที่เป็นผูช้ายช่วยพูดกบัสามี
แทน หรอืเป็นฝ่ายจ่ายเงนิใหส้ามหีย่า หรอือาจจะพยายามท าตวัแบบทีท่ าใหส้ามอียากหย่าเสยีเอง 
ซึ่งเหตุผลตามรายงานของไอซีเจ  “เป็นเพราะการตีความให้มแีต่ผู้ชายเท่านัน้ที่มีสทิธเิลอืกที่จะ
หย่าได้โดยเพียงแต่เปล่งวาจา ส่วนผู้หญิงถ้าต้องการหย่า ต้องฟ้องศาล และเหตุแห่งการหย่า
ค่อนขา้งมจี ากดั” ในท านองเดยีวกนั การรบัมรดกสตรกีถ็ูกปฏเิสธสทิธใินการรับมรดกที่เท่าเทยีม
กนักบัผูช้าย สถานการณ์เช่นนี้ท าให้เพิม่ปัญหาแก่ผูห้ญิงที่สูญเสยีสาม ีหรอืญาตผิูช้ายไปเพราะ
การตายหรอืการถูกบงัคบัใหสู้ญหาย   
  
ข้อเสนอแนะ 
 
72. รฐับาลตอ้งรบัประกนัวา่สทิธสิตรจีะได้รบัการเคารพ และให้มกีารรบัผดิชอบต่อครอบครวัและ
ชุมชนในกรณีที่มกีารละเมิด โดยต้องมีการชดใชเ้ยยีวยาอย่างพอเพยีงแก่เหยื่อและมรีะบบการ
ช่วยเหลือด้านกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อการละเมิดสิทธิสตรีและ
เดก็หญงิ 
 
73.  โดยร่วมกบัองค์กรภาคประชาสงัคมด้านสตร ีรฐับาลควรเผยแพร่เอกสารให้การศกึษาด้าน
สทิธทิางกฎหมายของสตร ีรฐับาลควรเผยแพร่ขอ้มูลใหท้ัง้ชายและหญิงว่ามมีาตรการเยยีวยาทาง
กฎหมายส าหรับสตรี ทัง้ตามกฎหมายอิสลาม ประมวลอาญา และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผูถู้กกระท าดว้ยความรุนแรงในครอบครวั  
 
จบ 
 
 
 


