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สง่เสริมสิิทิธิเดก็และผูห้ญิง

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มด้วยใจ (Duayjai Group) เครือข่ายส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (HAP) 
และ สมาคมสตรจีงัหวดัชายแดนใต้ (Deep Peace) ทัง้สามองค์กรภาคประชาสงัคมในพืน้ทีท่ีส่นใจท่ีจะท�างานด้าน
สิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย การสร้างศักยภาพให้กับสตรีและเด็กในการเข้าถึงความยุติธรรม 
ผ่านการท�างานของนกักจิกรรมสร้างเสรมิศกัยภาพทางกฎหมายเพิม่ขึน้ในการแก้ปญหาสทิธเิดก็และผูห้ญงิ ช่วยให้
ทกุคนสามารถเข้าถงึความยตุธิรรมได้มากขึน้กรณทีีเ่กิดการละเมดิสทิธเิด็กและผูห้ญิง รวมทัง้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีใน
จงัหวดัชายแดนใต้เกดิความเข้าใจต่อปญหาสิทธเิดก็และผูห้ญงิมากขึน้ โดยก�าหนดกลุม่เปาหมายองค์กรภาคประชา
สังคมที่ท�างานในประเด็นสิทธิเด็กและผู้หญิง ในจังหวัดชายแดนใต้นักกิจกรรมสตรีและผู้ช่วยทนายความที่ผ่าน

เปิดตัว 
โครงการส่งเสริมสิทธิเด็กและ

ผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้ของไทย 

ฉบับพิเศษที่ 1 ประจําเดือนเมษา-พฤษภาคม 2556จดหมายข่าว

เรือ่งเด่น: 
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การอบรมใหม่ 40 คน รวมทั้งล่ามที่ผ่านการอบรมด้าน
กฎหมายใหม่ 20 คน โดยมทีนายความ 2 คน ให้ค�าปรกึษา
ด้านกฎหมาย อีกทัง้เจ้าหน้าทีห่น่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้อง 
250 คน โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการด�าเนินการ
ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงธันวาคม 2556 

มลูนธิผิสานวฒันธรรมตัง้อยูท่ีก่รงุเทพฯ เป็นองค์กร
เอกชนที่ไม่แสวงหาก�าไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ในช่วงที่มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนประชากรท่ีอยู่ชายขอบตามแนว
พรมแดนประเทศ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมจดทะเบียน
ตามมาตรา 24 ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานสิทธิมนุษยชนที่
ท�างานอย่างเป็นทางการร่วมกบัคณะกรรมการสทิธมินุษยชน
แห่งชาต ิในการส่งเสริมและคุม้ครองสทิธขิองกลุม่ชายขอบ
ในประเทศไทย 

ความขัดแย้งที่ยืดเยื�อในจังหวัดชายแดนใต้
ส่งผลกระทบต่อสิทธิเด็กและสตรี

เป็นเวลากว่า 10 ปีท่ีเกดิเหตคุวามรนุแรงและความ
ทารณุโหดร้ายมากขึน้ในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ทีป่ระกอบ
ด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และมีประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ นับแต่ปี 2547 
พลเรอืนกว่า 5,000 คนเสยีชวีติ และอกีหลายพนัคนได้รับ
บาดเจ็บ รวมทั้งกลุ ่มประชาชนกลุ ่มน้อยในพื้นที่ด้วย 
ทั้งฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงต่าง
ละเมิดกฎบัตรมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศในหลายโอกาส มีทั้งการทรมานและการปฏิบัติ
ทีโ่หดร้ายรปูแบบอ่ืน การสงัหารนอกกระบวนการกฎหมาย 
และการจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ

การละเมดิสทิธผูิห้ญงิในจงัหวดัชายแดนใต้

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงไม่เพียงต้องทนทุกข์จาก
ความขัดแย้งท่ีรุนแรงและต่อเนื่อง แต่ผู้หญิงในพื้นที่
จงัหวัดชายแดนใต้ยงัมกัถกูเลอืกปฏบิตัทิัง้จากกฎหมาย
ของรฐัและกฎหมายศาสนา รวมทัง้จารตีประเพณต่ีางๆ 
เป็นประเด็นที่อ่อนไหวแต่มักไม่ได้รับการแก้ไข ตาม
รายงานของคณะท�างานเพือ่ความยตุธิรรมและสนัตภิาพ
ระบุไว้ว่า กฎหมายอิสลามเกี่ยวกับมรดก การหย่าร้าง 
และการมีความสัมพันธ์กับคู ่ครองหลายคนมักเอื้อ
ประโยชน์ต่อผู้ชาย ปล่อยให้ภรรยาในพื้นที่ต้องแบกรับ

ภาระหนี้สินจากสามีที่เสียชีวิตหรือทอดทิ้งตนเองไปหา
ผู้หญิงคนอื่น ในเวลาเดียวกัน จารีตทางสังคมที่มองว่า
ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเร่ืองส่วนตัว เป็นเหตุให้
ผูห้ญงิทีถ่กูกระท�าไม่ได้รบัความช่วยเหลอืและการเยียวยา
ตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม ดงัท่ีหน่วยงาน UNWOMEN 
เน้นย�า้ ปัญหาความรนุแรงในครอบครวัและการละเมดิทาง
เพศไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ 
แต่ในปี 2548 มรีายงานว่าผูห้ญงิ 44% ของไทยเคยประสบ
ปัญหาถูกกระท�าด้วยความรุนแรงทั้งทางกายและ/หรือ
ทางเพศจากคู่ครองของตน และผู้หญิงกว่า 7 จาก 10 
คนในเขตชนบทของไทยยอมรับว่า มีเหตุผลที่ผู ้ชายจะ
สามารถทุบตีภรรยาได้ ในขณะที่ผู้หญิงทั่วไปในไทยต้อง
เผชญิกบัการเลอืกปฏบิติัและความทรมานจากความรนุแรง
ในครอบครัวมากขึ้น สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้
กลับเลวร้ายลงไปอีก เนื่องจากการก่อเหตุที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องท�าให้ความสนใจต่อปัญหาของผู้หญิงมีน้อยลง 

เด็กในฐานะเป�นผู้เสียหายจาก
ความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้

อย่างไรก็ตาม ผูห้ญิงไม่ได้เป็นผูเ้สียหายเพียงกลุม่
เดียวที่ถูกลืมจากความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้ จาก
รายงานคู่ขนานที่หน่วยงานสากลด้านทหารเด็ก (Child 
Soldier International–CSI) เสนอต่อคณะกรรมการว่า
ด้วยสิทธิเด็ก (Committee on the Rights of Child) 
ระบวุ่า เดก็ยงัตกเป็นเหยือ่จากระเบดิ การสงัหารทีไ่ม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย และการโจมตีด้วยความรุนแรงจากกลุ่ม
ติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐ ตามรายงานของศูนย์เฝ้าระวัง
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สถานการณ์ภาคใต้ มีเด็กกว่า 50 คนถูกสังหารและ
ประมาณ 340 คนได้รบับาดเจบ็จากเหตุการณ์ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนใต้นับแต่เดือนมกราคม 2547 และเด็ก
ยังตกเป็นเหยื่อการใช้ก�าลังและการสังหารท่ีไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงด้วย ส�าหรับ
เด็กที่ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงโดยตรง พวกเขา
กม็กัได้รบัผลกระทบในทางอ้อมจากความขดัแย้งท่ีต่อเนือ่ง 
ตั้งแต่ปี 2547 มีเด็กที่ต้องก�าพร้าพ่อแม่กว่า 5,000 คน 
นอกจากนัน้ ยงัเกิดปัญหาการเข้าถึงด้านการศกึษา ทีไ่ด้รบั
ผลกระทบจากการที่กลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐมุ่งโจมตี
โรงเรียนรฐัและคร ูและทางกองทพักใ็ช้โรงเรยีนหลายแห่ง
เป็นฐานทพัและเป็นท่ีตัง้ของหน่วยทหารพราน นอกจากนัน้ 
มีหลักฐานว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบได้ฝกให้เด็กเหล่านี้
เป็นทหาร และมีการน�าเด็กมาเป็นอาสาสมัครป้องกัน
หมู่บ้านด้วย เด็กถูกใช้ในหลายบทบาทรวมทั้งการเข้าร่วม
โดยตรงกับการโจมตีท�าร้ายกัน เด็กท่ีตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ในคดีด้านความมั่นคงมักถูกควบคุมตัวตามค�าสั่งของฝ่าย
บริหารโดยการอ้างอ�านาจกฎหมายพิเศษ ส่งผลให้งาน
ศึกษาทีไ่ด้รบัทนุสนบัสนนุจาก UNICEF เมือ่ปี 2551 พบว่า 
เด็กต้องอยู ่ด ้วยความไม่มั่นคงและหวาดกลัวทุกวัน 
เนือ่งจากมกัตกเป็นเหยือ่หรอืเป็นพยานรูเ้หน็ความรุนแรง 
ทั้งการยิงปืนและการวางระเบิด จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องสนับสนุนสิทธิเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้ง
ที่เป็นอยู่

กรอบกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิสตรี
และเด็ก

ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 รัฐยอมรับสิทธิผู้หญิง 
และก�าหนดเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ (มาตรา 30 และ 80) นอกจากนั้น 
ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 276 และ 277 ของประมวล

กฎหมายอาญาเม่ือปี 2550 ก�าหนดให้การข่มขืนภรรยา
เป็นความผิดทางอาญา ในปีเดียวกันยังมีการผ่านพระราช
บัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
ซึ่งยอมรับความต้องการของผู้เสียหายจากความรุนแรง
ในครอบครัวทีจ่ะได้รับการคุม้ครองจากต�ารวจ รัฐธรรมนญู 
พ.ศ. 2550 ยังมีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็ก รวมทั้งสิทธิที่
จะเข้าถงึกระบวนการไต่สวนและกระบวนการด้านกฎหมาย
ที่เหมาะสม รวมทั้งการปฏิบัติที่เหมาะสมกรณีที่เป็นคดี
ที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ (มาตรา 40(6)) และยัง
คุม้ครองสทิธเิดก็ท่ีจะอยูร่อดและมพัีฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ และสติป ัญญาได ้สูงสุดเท ่าท่ีจะเป ็นไปได ้ 
นอกจากนั้น รัฐธรรมนูญไทยยังประกันสิทธิการเข้าถึง
ความยุติธรรมที่เท่าเทียมของบุคคล รวมทั้งสิทธิที่จะ
สามารถแก้ต่างและได้รับการไต่สวนอย่างเป็นธรรม 

แม้จะมีพันธกิจตามรัฐธรรมนูญเหล่านี้ แต่สิทธิ
เหล่านี้มักไม่ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ในจังหวัด
ชายแดนใต้ การสร้างความตระหนกัรูเ้กีย่วกบัสทิธขิองเดก็
และผู้หญิงในฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิ จึงเป็นหัวใจส�าคัญของ
การสร้างความเข้มแขง็ด้านกฎหมายทีป่ระสบความส�าเรจ็ 
เมื่อพวกเขาเข้าใจสิทธิและตระหนักถึงโอกาสที่จะใช้สิทธิ
เหล่าน้ี จะท�าให้เกิดความต้องการท่ีจะใช้สิทธิ อย่างไร
กต็าม การสร้างความตระหนกัรูต่้อการมสีทิธยิงัไม่เพยีงพอ 
เรายงัจ�าเป็นต้องมกีลไกส่งเสรมิสทิธเิพือ่ให้พวกเขาใช้สิทธิ
ของตนได้ องค์กรภาคประชาสังคมจึงมีบทบาทส�าคัญ
ในการสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมาย ทั้งนี้โดยการสร้าง
ความตระหนกัรูด้้านสทิธใินบรรดาเด็กและผู้หญงิ และการ
จดัท�ากลไกและให้ความสนบัสนนุในการเข้าถงึสทิธเิหล่านี้ 
อย ่างไรก็ตาม แม ้ว ่ามูลนิธิศูนย ์ทนายความมุสลิม
จะให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกบัลกูความซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นชาวมสุลมิและเป็นผูช้าย ซึง่ตกเป็นเหยือ่จากกฎหมาย
พิเศษเหล่านี้ 
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1 รายงานสถานการณ์สิทธิเด็กของรัฐบาลไทย ต่อคณะกรรมการสิทธิเด็กองค์การสหประชาชาติ รายงานฉบับที่ 3 และที่ 4 (Third and 
fourth periodic reports of States parties due in 2009) รายงานเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ทบทวนรายงานเมื่อเดือนมีนาคม 2555

View from State report to United Nations CRC Committee: 
Children in the southern border of Thailand1

มุมมองจากรายงานรัฐบาลไทย เสนอต่อองค์การสหประชาชาติ คณะกรรมการ
สิทธิเด็ก เรื่องเด็กในสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

78. The CRC Committee has raised concerns, observations and recommendations regarding 
children living in the southern provinces on a number of issues. Unrest in the south increased 
dramatically during 2004–2005, compared to the previous ten years. During 1993–2003, 
there was an average of 68 incidents of violence per year. The incidents of violence increased 
to 1,843 and 1,703 in 2004 and 2005, respectively, and have been continuing on a period-
ical basis to date. The violence has resulted in over 2,460 casualties so far. During 2004–2007, 
there were 1,792 single mothers, widowed by violence. Of this number, one–forth (24%) 
were housewives who depended financially on their husbands (Table 11). Orphaned children 
numbered 3,482 (Table 12). There are also a number of children who are affected 
psychologically or indirectly, including children who have lost one or both of the parents; 
children injured by the violence; children who witnessed the incidents first hand or having 
been informed of the incidents by someone else or through the media; and children and 
families whose lives have been affected by the incidents. Special measures have been 
implemented to eliminate discrepancies in their access to basic services.
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ปีที่เกิดเหตุ
ผู้หญิง

รวม ปีที่เกิดเหตุ
เยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

รวม
เสียชีวิต บาดเจ็บ เสียชีวิต บาดเจ็บ

ปี 2547 11 50 61 ปี 2547 0 14 14

ปี 2548 21 137 158 ปี 2548 2 36 38

ปี 2549 37 207 244 ปี 2549 7 32 39

ปี 2550 89 233 322 ปี 2550 23 56 79

ปี 2551 29 118 147 ปี 2551 4 36 40

ปี 2552 47 209 256 ปี 2552 5 37 42

ปี 2553 40 150 190 ปี 2553 6 35 41

ปี 2554 55 179 234 ปี 2554 5 53 58

ปี 2555 57 205 262 ปี 2555 5 48 53

ปี 2556* 7 51 58 ปี 2556* 3 12 15

  393 1539       60 359  

รวม 1,932 รวม 419

ข้อมูลแสดงจ�านวนผู้หญิง และเยาวชนอายุไม่เกิน15 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.  
ตั้งแต่ 4 มกราคม 2547–30 เมษายน 2556

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2556
ที่มา: Deep South Watch

ย่อหน้า 78 คณะกรรมการสทิธเิดก็ได้มข้ีอห่วงใย ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อเร่ืองเด็กเด็กในสถานการณ์
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยด้วยกันหลายประการ สถานการณ์ไม่สงบในภาคใต้ทวีความรุนแรง
ขึ้นนับแต่ปี 2547–2548 เมื่อเปรียบเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมา ในระหว่างปี 2536–2546 มีเหตุการณ ์
ความรนุแรงเกดิขึน้เฉลีย่ปีละ 68 กรณี จ�านวนเหตกุารณ์ความรนุแรงเพิม่ขึน้ในปี 2547 เป็น 1843 เหตกุารณ์ 
และในปี 2548 เป็น 1703 เหตุการณ์ และยังคงรุนแรงต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบัน (2555) ความรุนแรงท�าให้มี
ผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 2460 คน ระหว่างปี 2547–2550 มีแม่เล้ียงเด่ียวจ�านวน 1792 คน ซ่ึงเป็นหม้าย 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จ�านวนนี้ 1ใน 4 (24%) เป็นแม่บ้านที่ไม่ได้มีรายได้เป็นของตนเอง มีเด็กก�าพร้า
จ�านวน 3482 คน เด็กในสถานการณ์ความรุนแรงอาจได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจไม่ทางตรงก็ทางอ้อม  
ทั้งเด็กที่สูญเสียพ่อหรือแม่ หรือสูญเสียท้ังพ่อและแม่ เด็กที่ได้รับบาดเจ็บในสถานการณ์ความรุนแรง 
ด้วยตนเอง เด็กที่เห็นเหตุการณ์ความรุนแรง เด็กที่ได้รับฟังเร่ืองราวความรุนแรงจากบุคคลรอบข้าง  
ทั้งจากสื่อมวลชน รวมท้ังเด็กท่ียังอาศัยอยู่กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง รัฐต้องจัดให้มี
มาตรการพิเศษที่จะลดยากล�าบากในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของเด็กเหล่านี้ 

 To be continued–อ่านต่อฉบับหน้า
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สิทธิควรได้

สิทธิของเรา 
 มนุษยชน

2 กัลป์ปลัดดา ดุตตา. สิทธิของเรา สิทธิมนุษยชน. สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย. พิมพ์ที่ แปลน พริ้นท์ติ้ง. 2555. Website: http//
aihr.info/

ความรุนแรงต่อสตร2ี หมายถึง

·	 การกระท�าใดๆ อย่างรุนแรงบนฐานของเพศสภาพซึ่ง
·	 กระท�าขึ้นในชีวิตส่วนบุคคล หรือชีวิตสาธารณะ และ
·	 ผลที่เกิดขึ้น หรือที่น่าจะเกิดขึ้นมีลักษณะ
·	 เป็นอันตรายต่อหรือสร้างความทุกข์แสนสาหัสทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางจิตใจต่อสตรี รวมทั้งการ

คุกคามว่าจะกระท�าการเช่นนั้น หรือการขู่เข็ญ หรือการพรากเสรีภาพตามอ�าเภอใจ

ความรุนแรงทางเพศถือเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ขัดขวางไม่ให้สตรีได้รับสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียม
กับบุรุษ สิ่งนี้ได้แก่การกระทท่ีเป็นการประทุษร้ายทางกาย ทางจิตใจ ทางเพศ หรือก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน  
รวมถึงการข่มขู่ว่าจะกระท�าการดังกล่าว การบังคับขู่เข็ญ และการพรากเสรีภาพในรูปแบบอื่นๆ 

รัฐมีพันธะหน้าท่ีในการหามาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อเอาชนะความรุนแรงทางเพศ 
ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะกระท�าโดยพลเรือนหรือรัฐก็ตาม 

พันธะหน้าที่ดังกล่าวรวมถึง:

·	 ระบุสภาพและขอบเขตของทัศนคติ ธรรมเนียมนิยม และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ท�าให้ความรุนแรงต่อสตรี
เพศยังคงด�ารงอยู่ในสังคม และหามาตรการต่างๆ ที่จะเอาชนะทัศนคติและแนวปฏิบัติเหล่านั้น

·	 ใช้มาตรการทางกฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ ซ่ึงรวมถงึบทลงโทษทางอาญา การเยยีวยาทางแพ่ง และการ
จัดหาการชดเชย เพื่อปกป้องคุ้มครองสตรีจากความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งความรุนแรงและการประทุษร้ายภายใน
ครอบครัว การข่มขืนกระท�าช�าเรา การล่วงละเมิดทางเพศในที่ท�างาน

·	 ใช้มาตรการป้องกันดูแล เช่น จัดหาที่พักพิง การให้ค�าปรึกษา และการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับสตรี 
ที่ตกเป็นเหยื่อหรือเสี่ยงที่จะตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ

ที่มา: ความเห็นฉบับที่ 19 โดยคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) องค์การสหประชาชาติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  

ชายและหญิง มีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศ จะกระท�ามิได้
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แนะน�ำองค์กร
ท�ำงำนด้ำนสตรีและเด็กในพื้นที่

Deep Peace: สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (Deep South Women Association for Peace) 
จากนักศึกษาสู่คนท�างานเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 มีบทบาทเพื่อช่วยเหลือเด็กก�าพร้าในชายแดนใต้ผ่านการท�างาน 
ของนักกิจกรรมสตรี เริ่มจากการท�างานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ ก่อน จึงเริ่มเห็นอะไรหลายๆ อย่าง  
เม่ือพบเหน็ว่ามเีดก็ก�าพร้า เดก็ท่ีได้รับผลกระทบ และผูห้ญงิทีไ่ด้รบัผลกระทบจ�านวนมากจงึคดิต้ังเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการ 
บทบาทหลักคือการส่งเสริมให้ผู ้ได้รับผลกระทบสามารถลุกขึ้นมายืนยัดต่อสู้และยืนด้วยล�าแข็งของตัวเองให้ได้ ตอนนี ้
ได้ด�าเนินการโครงการช่วยเหลือเด็กก�าพร้า มีกิจกรรรมลงพ้ืนที่พบปะ การให้ทุนการศึกษาท่ีมีการติดตามผลด้วย  
อ่านรายละเอียดได้ท่ี บทสัมภาษณ์ ‘นูรีซาน ดอเลาะ’ ที่ http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4196 ติดต่อขอรับ 
ความช่วยเหลือที่ www.womandeeppeace.com  หรือสมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (DEEPPEACE)

ช่วยฉัน ช่วยเธอ 

3 กลุ่มเพื่อนหญิง และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน. คู่มือ อาสาสมัครส่งเสริมสิทธิ. 2533

TIPs: 

ขั้นตอนแรกของการปฏิบัติ คือการสร้างความสัมพันธ์เบื้องต้นกับผู้เสียหายหลักคิดคือ สิ่งที่ต้องค�านึงถึงอันดับแรก
คือผู้ให้ความช่วยเหลือ (ทนายความ อาสาสมัคร ผู้น�าชุมชน ญาติใกล้ชิด เพื่อน เจ้าหน้าที่ ฯลฯ) จะต้องไม่รู้สึกว่าเป็นผู้มี
สถานภาพท่ีสูงกว่าผูเ้สียหาย การให้ความช่วยเหลอืเป็นไม่ใช่เป็นความรูสึ้กสงสารเวทนาผูเ้สยีหาย ควรแสดงให้ผู้เสยีหาย
รับรู้ว่าการให้ความช่วยเหลือเป็นความรู้สึกร่วมในความเสียหายที่เกิดข้ึน ซึ่งจะท�าให้เกิดความสัมพันธ์อย่างเปิดเผย 
ระหว่างกัน 

หากกรณผีูเ้สยีหายเป็นเดก็หญงิ ถ้าเป็นเดก็เลก็มากๆ ต้องใช้ของเล่นส่ือส�าหรับการสร้างความคุน้เคยส�าหรับเดก็ ไปพบ
บ่อยๆ ให้คุ้นหน้าก่อนการค้นหาข้อเท็จจริง อาจหาข้อมูลเบื้องต้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนเช่น ครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ญาติฯ 
และต้องเสรมิพลงับคุคลเหล่านีด้้วยว่าการให้ความช่วยเหลอืเป็นความรูส้กึร่วมในความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ ไม่ใช่การสงสารเวทนา

กรณีหญิงสาว ผู้ให้ความช่วยเหลือต้องหาข้อเท็จจริง โดยให้ผู้เสียหายเป็นฝ่ายให้ข้อมูล โดยให้พูดทั้งหมดท่ีอยากพูด  
ผูใ้ห้ความช่วยเหลอืเป็นฝ่ายรบัฟัง และพจิารณาปัญหาอย่างรอบคอบ แล้วจงึให้ภาพกระบวนการทางกฎหมายอย่างเป็นขัน้ตอน

การค้นหาความจริงเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดเพื่อแสวงหาความช่วยเหลือที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับแต่ละกรณี

To be continued–อ่านต่อฉบับหน้า

หลักการให้ความช่วยเหลือ 
สตรีและเด็ก3 กรณีประสบกับ
ความรุนแรงทางเพศ ตอนที่ 1
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1ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเป�น

การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่งความแตกต่างทางเพศ

1. มคี�าสัง่ให้ชายไทยเท่าน้ันต้องหน้าท่ีเป็นทหาร 
เป็นการละเมิดสิทธิสตรี

2. มีการประกาศรับสมัครพนักงานของรัฐเข้า
ท�างานต�าแหน่งบัญชี ระบุว่ารับเฉพาะผู้ชาย
เท่านั้นเป็นการละเมิดสิทธิสตรี

3ข้อใดเป�นการละเมิดหลักความเท่าเทียมกัน
ระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมือง
และการดํารงชีวิต (public life) 

1. ต�าบลชายงาม ห้ามไม่ผู้หญิงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น อบต.
2. ต�าบลหญิงงาม ระบุให้มีสมาชิก อบต. หนึ่งคนเป็นผู้หญิง

4มาตราการใดในที่ทํางาน
เป�นการละเมิดสิทธิสตรี

ก. การตรวจเลือดก่อนเข้าท�างาน
ข. การปลดออกจากงานเพราะตั้งครรภ์

5ข้อใดเป�นการป� องกันความรุนแรงต่อสตรี
ในสถานที่ทํางาน

1. สตรีสามารถร้องเรียนต่อผู้บงัคบับญัชาได้หากมกีารล่วงละเมดิทางเพศ
2. มีกล้องวงจรปดในสถานที่ท�างาน

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 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วม

ในภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project)
ส�านักงานโครงการ สถาบันสันติศึกษา ชั้น 3 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
15 ถนนกาญจนวณิชย์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-289301-4

2ข้อใดเป�นการละเมิดสิทธิสตรี

1. ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนหญิง
จ�านวน 50 ทุน นักเรียนชาย 60 ทุน 

2. ประกาศไม่รับหญิงตั้งครรภ์ในต�าแหน่งด้าน
บัญชีที่ว่าง

สมาคมสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ (DEEPPEACE)
75/8 ซอยศรีปุตรา ถนนสิโรรส ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  โทรศัพท์ 089-2979057 อีเมล์: deep-peace@hotmail.com

ภาพโดย: อัจนา วะจิดี   บรรณาธิการ: พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ และอารีด้า สาเมาะ


