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“หนังสือเล่มนี้ถูกผลิตข้ึนโดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้
เป็นความรับผิดชอบของศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพแต่เพียงผู้เดียว ไม่ได้สะท้อนความ
คิดเห็นของสหภาพยุโรปแต่ประการใด”



กิตติกรรมประกาศ

กว่าที่งานเขียนชิ้นหนึ่งจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ต้องอาศัยความ

สนบัสนนุจากหน่วยงานและผูค้นทีม่ศีกัยภาพจ�านวนไม่น้อย ส�าหรบังานเขยีน

ชิ้นเล็กชิ้นนี้ก็เช ่นกัน ผู ้ เขียนขอขอบคุณความริเริ่มและวิสัยทัศน์ของ 

ดร.นอร์เบิร์ต โรเปิร์ส ผู้อ�านวยการศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ 

(Peace Resource Collaborative: PRC) ทีเ่หน็ความส�าคญัประเดน็เพศสภาพ

และผูห้ญงิกบักระบวนการสนัตภิาพ  ผูเ้ขยีนขอขอบคณุทมีงาน PRC ประกอบ

ด้วย คุณเอ็มม่า พจน์ชพรกุล คุณพิญญ์ดาริกา มาลัยโรจน์ศิริ คุณจุฬารัตน์ 

ด�ารงวิถีธรรม คุณกาญจนา รอดสวัสด์ิ คุณณิชาภา เชิงสมอ ท่ีมีส่วนส�าคัญ 

ในการให้ความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์รวมทัง้ให้ความสนบัสนนุด้วยความใส่ใจ

และเป็นมิตรในการจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพหนังสือเล่มนี้

เป็นอย่างยิ่ง 

ผู้เขียนขอขอบคุณนักกิจกรรมสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้จ�านวน 15 

คน ที่สละเวลาอันมีค่าให้สัมภาษณ์ท�าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับงาน

วิจัยชิ้นนี้ ซึ่งมีคุณกนกพรรณ โจงจาบ และคุณซุกรียะห์ บาเหะ เป็นผู้ช่วยวิจัย 

การเก็บข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2559-2560 ได้รับความสนับสนุนทุนวิจัยจาก 

The Strengthening Human Rights And Peace Research and Education 

in ASEAN (SHAPE-SEA) อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยของผู้เขียน

เรื่อง “การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพในประเทศเมียนมา

และประเทศไทย” 

ก่อนทีห่นงัสอืเล่มนีจ้ะเป็นรปูเป็นร่างขึน้ ต้นฉบบัได้รับการปรบัปรงุด้วย

กระบวนการประชุมเพื่อปรึกษาหารือสองครั้ง ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ความร่วมมือ



ทรัพยากรสันติภาพ (PRC) ด้วยความสนับสนุนของสหภาพยุโรป (EU)  

ครั้งแรกจัดขึ้นที่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 มีนักกิจกรรมทาง

สงัคมหญงิ 18 คนและชาย 2 คน ซึง่มปีระธานและรองประธานสภาสังคมจังหวดั

ชายแดนใต้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงร่างรายงานฯ ครั้งที่สอง 

จดัขึน้ทีก่รงุเทพฯ เมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน 2560 มผีูเ้ชีย่วชาญด้านงานผูห้ญงิ

และเพศสภาพศึกษาจ�านวน 9 คนจากกรุงเทพฯ และจังหวัดชายแดนภาคใต้

ร่วมวิพากษ์และให้ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงรายงานเป็นรอบที่สอง นอกจาก

เวทีทั้งสองครั้ง ผู้เขียนได้รับความกรุณาจากคุณธีรดา ศุภะพงษ์ คุณเมธัส  

อนุวัตรอุดม คุณสมเกียรติ บุญชู รศ.ดร.มารค ตามไท รศ.ดร.ฉันทนา บรรพ-

ศริโิชต ิหวนัแก้ว ทีไ่ด้สละเวลาสนบัสนนุข้อมลูทีเ่กีย่วข้องและความคดิเหน็เพือ่

การปรับปรุงด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง 

ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ

สร้างสันติภาพในชายแดนใต้ได้ใช้ประโยชน์และเห็นความส�าคัญของมิติ 

เพศสภาพและบทบาทผู้หญิงในฐานะผู้ร่วมสร้างสันติภาพที่มีศักยภาพและ 

เป็นพันธมิตรเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนยิ่งขึ้นไม่มาก 
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สถานการณ์ความขัดแย้งทางสังคมการเมือง

ระหว่างรัฐไทยและขบวนการมลายูมุสลิมของจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเกือบศตวรรษท่ี

ผ่านมา1 กระตุ้นให้เกิดนโยบาย ข้อเสนอและแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อหาทางออกให้กับความขัดแย้งเรื่อยมาจนถึง

ปัจจุบนั  หากพจิารณาถงึความพยายามในการเปิดพืน้ท่ี

พูดคยุระหว่างหน่วยงานรฐักบักลุม่ขบวนการต่างๆ เพือ่

หาแนวทางในการลดความรนุแรงพบว่าเริม่ต้นมาตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2536 แม้การพูดคุยจะมิได้เปิดเผยสู่สาธารณะ

และจะหยดุชะงกัเป็นช่วงๆ ตามบรบิทการเมืองและการ

เปลีย่นแปลงผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทีเ่ข้ามารบัช่วงต่อในแต่ละ

ห้วงเวลา กระนัน้กอ็าจกล่าวได้ว่านบัจากนัน้เป็นต้นมา

การพูดคุยเพื่อลดความรุนแรงและการหาแนวทางเพื่อ

จะอยูร่่วมกนัอย่างสนัตใินพืน้ทีก่ด็�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่ง

จนถึงทุกวันนี้ 

1 มีการเรียกขาน “ขบวนการมลายูมุสลิมในชายแดนใต้” ด้วยภาษาที่แตกต่างกันไป เช่น  
ในกระบวนการพูดคุยสันติภาพ-สันติสุข รัฐไทยเรียกกลุ่มขบวนการฯ ว่า “กลุ่มผู้เห็นต่าง
จากรฐั” ในขณะท่ีกลุม่ขบวนการฯ เรยีกตัวเองว่า “กลุม่ต่อสูเ้พือ่เอกราชปาตาน”ี ซึง่ในส่วน
ต่อจากนี้ของหนังสือเล่มนี้จะใช้ค�าว่า “ขบวนการฯ” หรือ “ขบวนการต่อสู้ฯ” 
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บทน�ำ

 การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมิได้จ�ากัดอยู ่ในวงของ 

เจ้าหน้าที่รัฐเท่าน้ัน หากมีความพยายามท่ีจะสร้างการมีส่วนร่วมทั้งในแง่การ

จัดท�านโยบายความมั่นคงและในทางปฏิบัติ ตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์ความ

รนุแรงในรอบนี ้การจดัท�านโยบายความมัน่คงแห่งชาตเิกีย่วกบัจงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ (พ.ศ. 2542-2546) ของสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) เป็นนโยบาย

ความมั่นคงฉบับแรกที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่านงานศึกษาวิจัยและการ 

รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต้ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงใน พ.ศ. 2547 การเปิดพื้นที่

สาธารณะครั้งส�าคัญเกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2548 ในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

ได้มีค�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการอสิระเพ่ือความสมานฉนัท์แห่งชาติ (กอส.) โดย

มีคณะบุคคลจ�านวน 50 คนจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม นับเป็นการเปิดพื้นที่

โดยรัฐอย่างเป็นทางการเพ่ือให้คนในและนอกพื้นที่เสนอทางออกจากปัญหา

ชายแดนใต้ ในจ�านวนคณะกรรมการมีผู้หญิงเข้าร่วมเป็นกรรมการจ�านวน 8 

คน และท�าหน้าที่อื่น เช่น อนุกรรมการ ผู้ช่วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

การด�าเนินงานของ กอส. อีก 10 คน ซึ่งผู้หญิงที่เข้าร่วมกับ กอส. หลายคนก็

ท�างานสร้างสันติภาพก่อนที่จะเริ่มก่อตั้ง กอส. และหลายคนยังคงท�างานใน

พื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

หากพิจารณาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ี

เกดิขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. 2547 และด�าเนนิต่อเนือ่งมานานกว่าหนึง่ทศวรรษนี ้จะเหน็

ได้ว่าสถานการณ์นี้ได้ดึงดูดคนและกลุ่มคนหลากหลายให้เข้ามาร่วมท�างาน

สนัติภาพเพือ่ช่วยกนัหาทางออกจากความขดัแย้ง  ในจ�านวนคนท�างานดงักล่าว

ทัง้นอกและในพืน้ที ่จะเหน็ว่าผูห้ญงิจากหลากหลายอาชพีทัง้ในระดบัปัจเจกชน

และกลุ่มได้เข้ามาท�างานเพ่ือลดความรุนแรงและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติอย่างแข็งขัน นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มขึ้นจนถึงปัจจุบัน บทบาทผู้หญิง

ค่อยๆ เป็นที่ยอมรับมากขึ้นเป็นล�าดับจากฝ่ายต่างๆ ทั้งจากผู้มีอ�านาจในการ

ตัดสินใจในกระบวนการสร้างสันติสุข-สันติภาพ จนถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

ท้องถิน่  หลายกจิกรรมทีก่ลุม่ผูห้ญงิกลุม่ต่างๆ ท�าได้รบัความชืน่ชมโดยเฉพาะ
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ผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

อย่างยิ่งจากกลุ่มประชาชนผู้ที่อยู่ชายขอบที่เข้าไม่ถึงกระบวนการสันติภาพ

นับตั้งแต่การพูดคุยสันติภาพรอบล่าสุดนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2558 

ภายใต้การน�าของรฐับาลทหาร มกีารตัง้ข้อสังเกตว่า กองทพัเน้นวธิกีารตอบโต้

การก่อความไม่สงบมากกว่าจะมุง่หาข้อตกลงทีท่�าให้ความขดัแย้งยติุลงได้ ใน

ขณะทีก่ลุม่มาร่า ปาตานี ก็ก�าลังแสวงหาความชอบธรรมในการเป็นตวัแทนของ

ขบวนการฯ ในภาคใต้จากกลุ่มต่างๆ ในพ้ืนที่ (Mark, 2017) ประกอบกับ

ลักษณะของกระบวนการสันติภาพท่ีมีท้ังช่วงขาขึ้นและขาลง การท�างานเพื่อ

สร้างสันติภาพท่ามกลางสถานการณ์ท่ีมีความท้าทายเช่นนี้ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องมีการบ่มเพาะและสั่งสมต้นทุนส�าหรับการสร้างสันติภาพในระยะยาว 

กลุ่มผู้หญิงคือส่วนหน่ึงของต้นทุนท่ีมีศักยภาพดังกล่าว ต้นทุนสันติภาพจะ

เป็นต้นทุนที่ออกดอกออกผลจ�าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่อย่างเอาจริงเอาจัง

เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มผู้หญิงจะสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ได้เต็มที่เพื่อยัง

ประโยชน์แก่ส่วนรวมในวงกว้าง ดงันัน้การช่วยลดส่ิงทีอ่าจเป็นอปุสรรคซึง่กลุม่

ผู้หญิงก�าลังประสบอยู่และเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมในความพยายามสร้าง

สันติภาพร่วมกับกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่อย่างยั่งยืนจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญอย่างยิ่ง

งานศกึษานีน้�าเสนอประเดน็ทีเ่กีย่วกบัความจ�าเป็นทีจ่ะต้องรวมมมุมอง

ของผู้หญิงเข้าสู่งานสร้างสันติภาพต่อผู้ก�าหนดนโยบายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้หญิงได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและมีความหมายใน

กระบวนการสนัตภิาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคส่วนทีเ่ป็นทางการหรอืแทรค็

ที่หนึ่ง (track I) และภาคประชาสังคมกับวิชาการหรือแทร็คที่สอง (track 2) 

รายงานฉบับน้ีพยายามเชื่อมโยงงานศึกษาวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่จาก

แหล่งต่างๆ เข้ากับส่ิงท่ีมีการปฏิบัติอยู่จริงในพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อน�าเสนอ

ความเป็นไปได้ทางนโยบาย  นอกจากส�ารวจวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้องแล้ว ผูว้จิยั

ได้สัมภาษณ์เชิงลึกผู้หญิงและผู้ชายนักกิจกรรมสันติภาพในพ้ืนท่ีชายแดนใต้

จ�านวน 15 คนระหวา่งปี พ.ศ. 2559-2560 ต่อมาเมื่อจดัท�ารา่งรายงานวจิัยร่าง

ทีห่นึง่ขึน้แล้วได้จดัให้มเีวทรีบัฟังความคดิเหน็ผูท้ีเ่กีย่วข้องเพือ่น�ามาปรบัปรงุ
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บทน�ำ

รายงานวิจัยฉบับนี้ขึ้นสองครั้ง ในการรับฟังความเห็นครั้งแรก จัดขึ้นที่จังหวัด

ปัตตานี เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 มีผู้เข้าร่วมเป็นนักกิจกรรมทางสังคมหญิง 

18 คนและชาย 2 คน ซึง่เป็นประธานและรองประธานสภาสังคมจังหวดัชายแดน

ใต้ และครัง้ทีส่อง เมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน 2560 ทีก่รงุเทพฯ โดยมผีูเ้ชีย่วชาญ

ด้านงานผู้หญิงและเพศสภาพศึกษาจ�านวน 9 คน เพื่อวิพากษ์และให้ความ 

คิดเห็นเพื่อปรับปรุงรายงานการศึกษาร่างที่สอง

ในส่วนต่อจากน้ีจะน�าเสนอผลการศึกษาในประเด็นต่างๆ ตามล�าดับ 

ดังนี้  1) ภาพรวมสถานการณ์ของผู้หญิงในชายแดนใต้  2) แนวคิดเกี่ยวกับ

เพศสภาพ สันติภาพและความมั่นคง  3) กรอบแนวคิดสากลว่าด้วยการมีส่วน

ร่วมของผู้หญิง  4) รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพ

โดยศกึษาจากงานวจิยัทีส่�ารวจกระบวนการสนัตภิาพในต่างประเทศ  5) ความ

จ�าเป็นของการมส่ีวนร่วมของผู้หญงิและการผนวกมติเิพศสภาพในกระบวนการ

สันติภาพ 6) บทบาทของผู้หญิงในชายแดนใต้ และ 7) ข้อเสนอต่อผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องที่มบีทบาทส�าคัญ (ได้แก่ รัฐบาลไทย ขบวนการฯ องคก์รภาคประชา

สังคม และกลุ่มผู้หญิง) ที่อาจพิจารณารับไว้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 

ผู้หญิงในกระบวนสันติภาพชายแดนใต้ 



5

1. สถานการณ์ของผู้หญิงในชายแดนใต้

ความขดัแย้งยดืเยือ้ทางชาตพินัธุแ์ละการเมอืงที่

เกดิขึน้สร้างความเสียหายให้แก่ชุมชนในชายแดนภาค

ใต้ต่อเน่ืองมานานกว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว ในระหว่างปี 

พ.ศ. 2547-2560 เกิดเหตุความรุนแรงประมาณ 19,516 

ครัง้ ท�าให้คนเสยีชวีติไป 6,653 คนและได้รบับาดเจ็บอกี 

13,198 คน2  ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ (ศอ.บต.) ระบุว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2547-2560 

ผู้หญิงเสียชีวิต 513 ราย พิการ 75 ราย บาดเจ็บ 1,704 

ราย ซึ่งมีสาเหตุจากการถูกยิงและระเบิดในพื้นท่ี

สาธารณะ นอกจากน้ีประมาณ 84.5% ของผู้ตกเป็น

เหยื่อเหล่านี้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพศชาย (อายุเฉล่ีย 

45.9 ปี) และมีผู้อยู่ในการอุปการะเฉลี่ยครอบครัวละ 3 

คน3  ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2560 มีเด็กก�าพร้าในพื้นที่

2 สถิติจาก “ฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้” หรือ Deep South Incident Database 
(DSID) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
3 สถติิจากรายงานการศกึษาสภาพชวีติความเป็นอยู ่และแนวทางการเยยีวยาครอบครวัผูไ้ด้
รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี 
ส�ารวจโดย the PSU’s Deep South Coordination Center during January-October 
2007. Retrieved on June 20, 2016 from http://medipe2.psu.ac.th/~dscc/webold/
download/abstract_eng_std_living.pdf.
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ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปี จ�านวนทั้งสิ้น 9,226 คน ในจ�านวนนี้พบว่าเป็นเด็กที่

ทัง้พ่อและแม่เสยีชวีติ ประมาณ 200 คน และมเีดก็ก�าพร้าท่ีพ่อเสยีชวีติ จ�านวน 

8,578 คน และเป็นเด็กก�าพร้าเฉพาะแม่เสียชีวิต จ�านวน 448 คน4  ผู้หญิงที่มี

ชีวิตอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวต้องแบกรับภาระมากขึ้นทั้งใน 

ครัวเรือน ชมุชนและสงัคม  ความขดัแย้งถงึตายนีร้บกวนคณุภาพชวีติของผู้หญงิ

ทัง้ทางกายภาพและทางจติใจไปพร้อมกนั (วฒันะ พรหมเพชร และคณะ, 2558)  

อีกด้านหน่ึง ผู้หญิงท่ีสามีและสมาชิกในครอบครัวถูกด�าเนินคดีความ

มั่นคงก็ได้รับแรงกดดันทางสังคม บ้างก็ถูกญาติมิตรตัดขาดเพราะกลัวจะถูก

ทางการตั้งข้อสงสัย การท่ีเจ้าหน้าท่ีด้านความม่ันคงเดินทางมาเยี่ยมบ่อยๆ  

ก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้น พบว่ามารดาผู้ต้องสงสัยคดีความม่ันคงมีอาการ

ทางจติและหวาดระแวงอนัเน่ืองมาจากความเครยีดทีเ่กดิขึน้เพราะไม่คุ้นชนิกบั

การมาเยีย่มของทหารและเป็นห่วงลูกชาย5  ผูห้ญงิจ�านวนมากทีส่ญูเสยีสามจีาก

สถานการณ์ความรุนแรงและท่ีต้องคดีจ�าเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทจากการเป็น 

แม่บ้านไปเป็นผู้หาเล้ียงครอบครัว ต้องด้ินรนเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ

ของตัวเองและผู้ท่ีอยู่ในการอุปการะ มีรายงานว่าภายใต้สถานการณ์ความ 

ขดัแย้งรนุแรงนี ้ผูห้ญงิเข้าถงึบรกิารสขุภาพด้านอนามยัเจรญิพนัธุไ์ด้จ�ากดัและ

ประสบปัญหาความรนุแรงในครอบครวัซึง่มกัไม่มกีารแจ้งความด�าเนนิคด ี(เลขา  

เกลี้ยงเกลา, 2556) สถานการณ์ความรุนแรงถึงตายที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยวันละ

สามครัง้นีไ้ด้ท�าลายความรูส้กึปลอดภยัในชวีติโดยเฉพาะในสถานทีท่ีเ่กีย่วข้อง

4 ข้อมูลจากคณะท�างานศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) กล่าวกับสถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี 
ด ูสถานวีทิย ุม.อ. ปัตตาน.ี (2560). 13 ปีความรนุแรงชายแดนใต้มเีดก็ก�าพร้ามากกว่า 9,000 
คน แต่มีแนวโน้มลดลงตามจ�านวนเหตุการณ์ไม่สงบ พบปัญหาใหม่เชิงสังคมที่ต้องร่วมมือ
แก้ไข. ค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2561 จาก http://psu10725.com/2558/?p=6550.
5 รายงาน “สานเสวนาการเยียวยาและการคืนสู่สังคม” ระหว่างผู้ได้รับผลกระทบจากความ
ขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ จัดโดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดปัตตานี
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กับการใช้ชีวิตประจ�าวันของผู ้หญิง ได้แก่ บ้าน ศาสนสถาน โรงเรียน  

โรงพยาบาลและตลาด

รฐับาลไทยกบัขบวนการต่อสูฯ้ ได้เข้าสู่กระบวนการพดูคยุแบบเปิดเผย 

อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2556 สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้รับการ

มอบหมายตามแนวนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

พ.ศ. 2555-2557 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 8 ที่ต้องการ “สร้างสภาวะแวดล้อมที่

เหมาะสมและเอื้อต่อการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งและ

การให้หลักประกันในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ” การพูดคุยครั้งนี้เป็นสัญญาณแห่ง

ความหวงัของคนในพ้ืนทีเ่พราะเป็นความพยายามหาทางออกจากความขดัแย้ง

ที่รุนแรงด้วยสันติวิธี ผลการส�ารวจความเห็นต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพ

เมื่อไม่นานมานี้ระบุว่าประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 56.9% สนับสนุนให้

ใช้การพูดคุยและเจรจาต่อรองเป็นหนทางแก้ไขความขัดแย้ง มีเพียง 5.7% 

เท่าน้ันที่ไม่เห็นด้วย (ส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 

2560; น. 13)

กลุ่มผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แสดงความเห็นด้วยและ 

เรียกร้องให้ตัวแทนภาคประชาสังคมท่ีมีผู้หญิงอยู่ด้วยมีส่วนร่วมในการพูดคุย

สนัตภิาพนบัจากเมือ่การพดูคยุเริม่ต้นขึน้ในสมยัรฐับาลยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร เมือ่

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 (ฮัสซัน โตะดง, 2556) ในเวลาเดียวกัน คณะ

ผู้เจรจาประกอบด้วยรัฐบาลหรือปาร์ตี้เอ (Party A) และขบวนการบีอาร์เอ็น

หรือปาร์ตี้บี (Party B) ก็ไม่ได้แสดงการคัดค้านการเข้าร่วมกระบวนการ

สนัตภิาพของขบวนการผูห้ญงิแต่อย่างใด6 หลงัจากทีม่กีารรฐัประหารยดึอ�านาจ

6 พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ได้กล่าวไว้ในงานสัมมนาแห่งหนึ่งขณะที่ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ 
ศอ.บต. อ้างใน อารีดา สาเม๊าะ (2013). เผย BRN ไม่ปฏิเสธผู้หญิงร่วมโต๊ะเจรจา. สืบค้น
เมื่อ 30 กันยายน 2560 จาก http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4110.
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จากรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในเดือนพฤษภาคม 2557 รฐับาลทหารยงัคง

ด�าเนนินโยบายเรือ่งการพูดคยุสันตสิขุ-สนัตภิาพกบัขบวนการฯ ที่มีกลุ่มมาร่า 

ปาตานีเป็นตัวแทนปาร์ตี้บี7 การพูดคุยยังคงอยู่ในระหว่างการตกลงเรื่องข้อ

ก�าหนดขอบเขตและรายละเอียดการท�างานของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแม้จะมีบาง

ช่วงที่การพูดคุยเหมือนจะชะงักไปบ้างในปี พ.ศ. 2559 (Chalermsripin-

yorat, 2016) ในบรรยากาศที่ผู้ที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะให้การพูดคุยคืบหน้า

และสืบเนื่อง รวมทั้งข้อเสนอเรื่องพื้นที่สาธารณะปลอดภัยซึ่งกลุ่มผู้หญิงเป็น 

ผู้ริเริ่มขอให้คณะผู้แทนการเจรจาบรรจุเรื่องนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการ 

พดูคยุสนัตสิขุ-สนัตภิาพ กไ็ด้รบัการยอมรบัเมือ่ พ.ศ. 2560 แต่นยิามของพืน้ที่

ปลอดภัยของฝ่ายพูดคุยและกลุ่มผู้หญิงก็ยังคงมิได้เป็นเรื่องเดียวกัน ท�าให้ยัง

ไม่แน่ชัดว่าจะมีหลักประกันใดท่ีเสียงและความต้องการของผู้หญิงในพื้นท่ีจะ

ได้รบัความใส่ใจและได้ยินอย่างแท้จรงิในกระบวนการพดูคยุสนัติสขุ-สนัตภิาพ

อย่างเป็นทางการในแทร็คที่หนึ่ง (Track I)  

7 หนงัสอืพมิพ์ข่าวสดรายงานว่า พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา กล่าวว่ารฐับาลพร้อมจะพูดคุย
เพ่ือสันติ แต่ยังกังขาว่ากลุ ่มขบวนการมีความพร้อมเพียงใด ดู Khaosod. (2015,  
January 7). 



9

2. แนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาพ สันติภาพ  
และความมั่นคง

ในสถานการณ์ความขดัแย้งและความรนุแรงนัน้ 

กลุ่มต่างๆ ในสังคมมักมีประสบการณ์แตกต่างกันไป  

ซ่ึงส่งผลต่อความทุกข์ยากและโอกาสที่ได้รับจาก

สถานการณ์นั้น นอกจากนี้แต่ละกลุ่มยังมีเงื่อนไขปัจจัย

แวดล้อมที่แตกต่างกันไปท�าให้แต่ละกลุ ่มมีความ

ต้องการและโอกาสในการมีส ่วนร่วมในการสร้าง

สนัติภาพแตกต่างกนัไปด้วย ผูห้ญิงในพืน้ทีค่วามรนุแรง

ของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้ความส�าคญักบัเรือ่งความ

มั่นใจในการใช้ชีวิตประจ�าวัน ความมั่นคงของผู้หญิงจึง

มาจากมุมมองที่เกี่ยวข้องกับความห่วงใยท่ีมีต่อความ

ปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวและของตนเอง ซึ่งดู

เหมอืนเป็นเรือ่งส่วนตวั (personal) ไม่ใช่เรือ่งการเมอืง 

(apolitical) ในแง่นีท้�าให้กระบวนการสันตภิาพในหลาย

ประเทศรวมท้ังประเทศไทยละเลยความมั่นคงจากมุม

มองของผู้หญิงที่ให้ความส�าคัญกับความมั่นคงในมิติท่ี

แตกต่างจากคู่ขดัแย้งหลักทีม่บีทบาทน�าในกระบวนการ

สันติภาพ

การมองความมั่นคงในมิติที่แตกต่างระหว่าง
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ผูห้ญงิทีเ่ป็นมุมมองจากด้านล่าง (a view from below) กบัมมุมองความมัน่คง

จากรัฐอันเป็นมุมมองจากด้านบน (a view from above) ย่อมน�ามาซึ่งการ

ก�าหนดยุทธศาสตร์ทีต่่างกนัด้วย  เพือ่ให้เกดิความสมดลุของความมัน่คงในมติิ

ต่างๆ ซ่ึงงานวจัิยนีม้ไิด้มเีจตนาทีจ่ะหักล้างหรอืลดความส�าคญัของความม่ันคง

แห่งชาติ หากต้องการให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมในการก�าหนดและนิยามความ

ม่ันคงจะน�าไปสู่การสร้างสันติภาพท่ีย่ังยืน ซึ่งผู้หญิงมีความพร้อมที่จะเข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสันติภาพ เพราะผลกระทบท่ีได้รับท�าให้ผู้หญิง

จ�านวนหนึง่ไม่อาจอยู่นิง่เฉยและพยายามทีจ่ะสร้างพืน้ทีใ่ห้กบัตนเอง ด้วยการ

เปลี่ยนตัวเองจากการเป็นเหยื่อของสถานการณ์มาสู ่การเป็นผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งจะได้อภิปรายถึงต่อไป

ลอร่า โซเบิร์ก (Laura Sjoberg) (2016) วิพากษ์การแก้ปัญหาความ

ไม่สงบอย่างเช่นกรณคีวามขดัแย้งระหว่างรฐัและขบวนการแบ่งแยกว่ามกัท�าให้

เป็นเรื่องของความมั่นคง (securitization) และ “ความมั่นคง” (security) มัก

มีนัยเชือ่มโยงกบัลทัธกิารทหาร (militarism) โซเบร์ิกและนกัวชิาการด้านความ

มั่นคงศึกษาอย่าง Ann Tickner (1992) และ Laura J. Shepherd (2018) 

ต่างสนับสนุนถึงความจ�าเป็นท่ีจะต้องขยายกรอบคิดเกี่ยวกับความมั่นคงให้

ครอบคลมุไปสูป่รมิณฑลของชวีติประจ�าวัน เพราะความมัน่คงเป็นเรือ่งของวถิี

การด�ารงชีวิตประจ�าวัน หากนัยของความม่ันคงผูกโยงอยู่กับการทหารอย่าง

เข้มข้น การสร้างความมั่นคงในสถานการณ์ความขัดแย้งก็ย่อมถูกผูกขาดด้วย

กระบวนทัศน์ท่ีมุ่งเน้นการเข้าหาหรือแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางการทหารเป็น

หลัก8  

8 นั่นหมายความว่า งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ก็จะถูกทุ่มไปที่ทางการทหารเป็นหลัก 
มีการประมาณการงบประมาณทางการว่า หากใช้งบประมาณทางการทหารทั้งโลกรวมกัน
เพียงร้อยละ 9.5-13 จัดสรรเพื่อพัฒนาการเกษตรกรรมและสาธารณูปโภคพื้นฐานในชุมชน
ยากจน เราจะสามารถขจัดความยากจนและความอดอยากให้หมดไปจากโลกนี้ได้ภายในปี 
ค.ศ. 2030 (FAO, IFAD and WFP, 2015) 
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ผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อกระทบมิติต่างๆ ของ

ผู้คนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่มี

ต่อกัน ความสัมพันธ์เชื่อมโยงทางสังคมที่ค่อยๆ ถูกกัดกร่อน เกิดเป็นความ

หวาดระแวงและความห่างเหินระหว่างกลุ่มทางสังคมในพื้นที่ ตลอดจนความ

รูส้กึปลอดภยัในการชวีติประจ�าวนัทัง้เมือ่อยูท่ีบ้่านหรอืการเดินทางสัญจรกถ็กู

ท�าให้เปลีย่นแปลงไป ผูห้ญงิหลายครอบครัวต้องแบกรบัภาระผลพวงของความ

รุนแรง ไม่ว่าจะเป็นเด็กก�าพร้าหรือผู้พิการ รวมทั้งการต้องท�าหน้าที่หัวหน้า

ครอบครัวโดยล�าพัง ผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นทุกวันกับทุกคนผ่านการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวันไม่ใช่แต่เฉพาะในวันที่มีเหตุการณ์รุนแรงจากอาวุธหรือมีคน 

เสยีชวีติและบาดเจบ็เท่านัน้ และด้วยแรงขบัของการไม่อยากทนอยูใ่นสภาพที่

บีบคั้นอันกระทบต่อความม่ันคงในทุกวันของชีวิตท�าให้ผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่

ความขดัแย้งถงึตายทียื่ดเย้ือในหลายประเทศจึงลกุขึน้มาเพือ่หวงัจะสร้างความ

เปลี่ยนแปลง (Lederach, 2005; Lederach & Lederach, 2010) ผู้หญิงใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เช่นกัน 

ความจ�าเป็นของการขยายกรอบคิดเรื่องความม่ันคงในการท�างานกับ

ความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ ท�าให้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใส่ใจและให้

ความส�าคญักบัเรือ่งเพศสภาพ9 เพราะบทบาทหน้าทีแ่ละความสมัพนัธ์ระหว่าง

เพศ ส่งผลให้ผู้หญิงและผู้ชายมีประสบการณ์และได้รับผลกระทบจากความ 

9 เพศสภาพ (gender) หมายถึง ลักษณะท่ีบ่งบอกความเพศ เช่น เพศในทางชีววิทยาที่
ปรากฏผ่านอวัยวะทางกายภาพ หรือลักษณะที่บ่งบอกความเป็นชาย (masculinity) และ
ความเป็นหญิง (femininity) แต่ละสังคม-วัฒนธรรมประกอบสร้างเพศสภาพขึ้นผ่านการ
ก�าหนดบทบาท การแบ่งงานตามเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และการให้คุณค่าความ
เป็นเพศชายและความเป็นเพศหญงิทีแ่ตกต่างกนัออกไป รวมถงึการแบ่งพืน้ทีท่างสงัคมเป็น
ปริมณฑลหรือพื้นที่ส่วนตัว (private sphere) และปริมณฑลหรือพื้นที่สาธารณะ (public 
sphere) ว่าเพศสภาพใดควรมีบทบาท-หน้าท่ีและอ�านาจในพื้นที่ส่วนใดระหว่างพื้นที่ 
ทั้งสองนี้ ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทของสังคม  
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ขดัแย้งแตกต่างกนัดังได้อภปิรายแล้วนัน้ นอกจากนีย้งัส่งผลให้ผูห้ญงิและผูช้าย

เข้าถงึทรพัยากรและอ�านาจในการตดัสนิใจใช้ทรพัยากรเพือ่การแก้ปัญหาความ

ขัดแย้งและก�าหนดนโยบายการสร้างสันติภาพแตกต่างกันด้วย

การแปลงเปลีย่นความขดัแย้งนัน้มนียัของเพศสภาพ หรอืมอีทิธพิลของ

ความเป็นชายและความเป็นหญงิอยูด้่วยอย่างมอิาจปฏเิสธได้ เพราะผู้หญงิจะ

ถกูจ�ากดัอยูใ่นพืน้ทีส่่วนตวัในขณะทีพ่ืน้ทีส่าธารณะอนัเป็นเวทีทางการของการ

ปัญหาความขัดแย้ง (Reimann, 2004)  กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ที่มีมิติเพศสภาพเป็นเงื่อนไขส�าคัญเบื้องต้นในการจะสร้างความเป็นธรรมทาง

สังคม เสถียรภาพเชิงโครงสร้างและสันติภาพที่ยั่งยืน (Ropers, 2002) เพราะ

สังคมท่ีมีความสงบสันติได้จะต้องสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงท่ีทุกเสียงมี

ความหมายและทุกเสียงของกลุ่มทางสังคมจะต้องถูกได้ยินเพื่อความต้องการ

จะได้รบัการตอบสนอง เพือ่ให้ความทกุข์อนัเกดิจากการต้องใช้ชวีติอยูใ่นพืน้ที่

ที่มีความขัดแย้งและความรุนแรงยืดเยื้อได้รับการปลดเปลื้องในที่สุด 
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3. กรอบแนวคิดสากลว่าด้วยการมีส่วนร่วม 
ของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพ

ในหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทย ผูช้ายมกัมี

บทบาทน�าและครอบง�ากิจกรรมเก่ียวกับการแก้ปัญหา

ความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ ผลก็คือผู ้หญิง

เข้าไม่ถึงและไม่มีอ�านาจควบคุมทรัพยากร รวมทั้งไม่มี

อ�านาจในการตดัสนิใจเพือ่การก�าหนดทิศทางของนโยบาย 

เงือ่นไขข้อตกลง ปฏบิตักิารและโครงการต่างๆ เกี่ยวกับ

การสร้างสนัตภิาพ ผูห้ญิงจงึขาดโอกาสทีจ่ะแสดงความ

เห็นเก่ียวกับอนาคตที่ตนคาดหวัง การก�าหนดชะตา

กรรมของตนเองและการมสีทิธทิีจ่ะตดัสินใจเรือ่งอนาคต

ของถิน่ฐานบ้านเกดิของตน ผูห้ญิงในหลายประเทศล้วน

มีประสบการณ์ร่วมแบบเดียวกันนี้ ในหลายประเทศที่

เผชิญปัญหาความขัดแย้งรุนแรงพบว่า ผู้หญิงมิได้เป็น

แค่เหยื่อของความขัดแย้งและความรุนแรงเท่านั้น หาก

ผูห้ญงิยงัมบีทบาทส�าคญัในการบรรเทาความรนุแรงและ

แก้ไขความขัดแย้งในชุมชน-สังคมของตน การหนุน

เสริมให้ผู ้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางนโยบาย

สันติภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู ้หญิงใน

กระบวนการสันติภาพจึงนับว่าเป็นเรื่องส�าคัญในเวที

นโยบายระหว่างประเทศ ซึ่งปรากฏอยู่ในกรอบแนวคิด



กรอบแนวคิดสากลว่าด้วยการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพ

14

ระดับสากลอย่างน้อยเจ็ดกรอบที่ยืนยันความส�าคัญของการมีผู ้หญิงเป็น 

ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจในระดับนโยบายสันติภาพ กรอบแนวคิดดังกล่าวมี

ดังต่อไปนี้

ก) ปฏญิญาและแผนปฏบัิตกิารปักก่ิงเพือ่ความก้าวหน้าของสตร ี
พ.ศ. 2538 (The 1995 Beijing Declaration and Platform for Action) 

ระบุไว้ในประเด็นว่าด้วย “ผู้หญิงที่อยู่ในความขัดแย้งที่ใช้อาวุธ” ให้เพิ่มการมี

ส่วนร่วมของผู้หญิงในระดับการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความ

ขดัแย้ง  ปฏญิญานีย้งัสนับสนนุให้รฐับาลและสถาบนัทีเ่กีย่วข้องทัง้ระดับภูมิภาค

และระดบัสากลผลกัดนัให้มกีารผนวกรวมมติเิพศสภาพเข้าไปสูก่ลไกการแก้ไข

ความขัดแย้งและความรนุแรงด้วย 

ข) มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1325 (United 

Nations Security Council Resolution: UNSCR 1325) ว่าด้วยผู้หญิง 

สนัตภิาพและความมัน่คง เป็นมตคิรัง้ประวตัศิาสตร์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผู้หญิง10 

ข้อมตดิงักล่าวมุง่เน้นการแก้ไขปัญหาผลกระทบของความรนุแรงทีม่ต่ีอผูห้ญงิ

และเด็ก รวมทั้งการคุ้มครองผูห้ญงิและเดก็ทีต่กอยูใ่นภาวะความขดัแย้งและ

สงคราม ทีส่�าคญัยิง่กว่านัน้ มต ิ 1325 นีมุ้่งส่งเสริมการเพิ่มบทบาทและการมี

ส่วนร่วมอย่างจรงิจังของผูห้ญงิในกระบวนการสนัตภิาพเป็นพเิศษ นบัเป็นครัง้

แรกในเวทีระดับสากลท่ีมีข้อมติซ่ึงยอมรับบทบาทของผู้หญิงในสถานการณ์

ความขัดแย้งว่ามิได้เป็นแค่เหยื่อเท่านั้น แต่ยังเป็นผู้มีบทบาทในการบรรเทา

ความรุนแรงและการแปลงเปล่ียนความขัดแย้ง รวมท้ังการเป็นผู ้น�าการ 

เปลี่ยนแปลงซึ่งควรมีสิทธิเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการสร้าง

สันติภาพอย่างเสมอภาคด้วยเช่นกัน 

10 คณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิได้จดัประชมุพเิศษเรือ่งสนัตภิาพและความมัน่คง
จากประสบการณ์และมุมมองของผู้หญิงเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 และได้ผ่านมติ 1325 
อย่างเป็นเอกฉันท์ในวันนั้น (Peacebuilding Initiative, 2009)
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ค) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูป
แบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women: CEDAW) ซึ่งรัฐบาลไทยให้สัตยาบันไปเมื่อปี พ.ศ. 2528 

และมีพันธะที่จะต้องจัดท�ามาตรการที่จ�าเป็นเพื่อให้หลักประกันการมีส่วนร่วม

ของผู้หญิงอย่างเสมอภาคกับผู้ชายในทุกมิติของชีวิต ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองและวัฒนธรรม

ง) มติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1820 (United 

Nations Security Council Resolution: UNSCR 1820) ที่มุ่งหมายจะให้

ความคุ้มครองแก่ผู้หญิงท่ีอยู่ในพื้นท่ีความขัดแย้ง (ทั้งในกรณีท่ีความขัดแย้ง

ยังด�ารงอยู่และหลังจากความรุนแรงยุติลง) ให้พ้นภัยความรุนแรงอันมีเหตุมา

จากเพศสภาพ ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อให้ผู้หญิงสามารถแสวงหา

ความคุ้มครองและความเป็นธรรมจากอาชญากรรมท่ีเก่ียวเนื่องกับเพศสภาพ 

(United Nations Security Council, 2008)11 ข้อมตินี้ยังสนับสนุนให้มีการ

เพิ่มจ�านวนผู้หญิงในกองก�าลังรักษาสันติภาพ (peace keeping force) อีก

ด้วย เนือ่งจากพบว่ามบีางกรณใีนช่วงทีป่ระเทศก�าลังเปราะบางอยูร่ะหว่างการ

ฟื้นฟูภายหลังความรุนแรง การรักษาสันติภาพไม่เพียงแต่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้

เกิดการปะทะระหว่างกลุ่มติดอาวุธ หากต้องใส่ใจและเฝ้าระวังต่อความรุนแรง

ที่มีต่อผู้หญิงในรูปแบบต่างๆ ด้วย เพราะในช่วงที่สังคมไม่อยู่ในภาวะปกติ 

ผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะถูกใช้ความรุนแรงสูง (Groves & Resurreccion & 

Doneys, 2009)  

จ) กระบวนการจดัท�ารายงานทบทวนสถานการณ์สทิธมินษุยชน
ของประเทศ หรือกระบวนการ UPR (Universal Periodic Review) เป็น

กลไกหนึ่งของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights 

11 United Nations Security Council. (2008). Resolution 1820 (2008). สืบค้นเมื่อ 21 
มีนาคม 2561 จาก http://undocs.org/S/RES/1820(2008)



กรอบแนวคิดสากลว่าด้วยการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพ

16

Council หรอื HRC) ทีป่ระเทศไทยซึง่เป็นหนึง่ในสมาชกิ 193 ประเทศจะต้อง

จัดท�ารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศและน�าเสนอต่อคณะ

มนตรีสิทธิมนุษยชนในทุกวงรอบสี่ปีครึ่ง12 กระบวนการ UPR เป็นช่องทางที่

กลุม่ผูห้ญงิและกลุ่มต่างๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมนิสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนได้ เพราะการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เป็นวัตถุประสงค์

หลกัของกระบวนการ UPR ทีส่่งเสรมิให้ประเทศสมาชิกใช้กระบวนการประเมนิ

ตัวเองอย่างรอบด้านผ่านการปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาค

ประชาสังคมและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง

ฉ) ปฏิญญาองค์การความร่วมมืออิสลาม (The Organization of 

Islamic Cooperation Charter: OIC Charter) ได้บญัญติัค�ามัน่ไว้ในปฏญิญา

ขององค์การว่า “จะป้องกันและส่งเสริมสิทธิสตรีและการมีส่วนร่วมของผู้หญิง

ในทกุพืน้ทีข่องชวีติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในแต่ละประเทศของสมาชกิ” 

นอกจากปฏิญญาจะบัญญัติไว้แล้วยังได้มีความพยายามตอกย�า้ในเรื่องนี้ โดย

องค์การความร่วมมอือสิลามได้จดัให้มกีารประชมุเกีย่วกบัเรือ่งสทิธสิตรมีสุลมิ

เป็นครัง้แรกเนือ่งในโอกาสวนัสตรสีากลเมือ่วนัที ่8 มนีาคม พ.ศ. 2557 ภายใต้

ค�าขวัญ “ความเสมอภาคต่อผู้หญิงคือความก้าวหน้าของทุกคน” (Equality 

for women is progress for all) เพื่อแสดงความชื่นชมบทบาทของผู้หญิง

ในสังคม และอภิปรายถึงความท้าทายที่ผู้หญิงมุสลิมก�าลังเผชิญท้ังในบ้าน  

12 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ารายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ประเทศ หรอืกระบวนการ UPR ในภาคภาษาไทย ได้ทีเ่ว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ 
สบืค้นได้ที ่http://humanrights.mfa.go.th/th/upr/background/ และในภาคภาษาองักฤษ 
ได้ที่เว็บไซต์ของ United Nations Human Rights Council สืบค้นได้ที่ http:// 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx รวมทัง้อ่านรายงานการ
ทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชนรอบที ่2 ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 (Thailand UPR 
2016) ได้จาก FTA Watch, Justice for Peace Foundation (JPF), and Land Watch 
Working Group (LWWG) (2559) 
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ที่ท�างานและในสังคม ในวาระเดียวกันนั้นองค์การความร่วมมืออิสลามมีค�าสั่ง

ให้ประเทศสมาชิกท้ัง 57 ประเทศพัฒนาให้มีมาตรการเพื่อส่งเสริมศักยภาพ

ของผู้หญงิและเปิดโอกาสให้ผูห้ญงิมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคมในทกุภาคส่วน 

(Shaikh, 2014) 

ช) เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: 

SDGs) ได้รบัการพิจารณาในท่ีประชมุสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาต ิ(United 

Nations General Assembly) ในการประชมุสดุยอดว่าด้วยการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

(Sustainable Development Summit) เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 

เพือ่วางกรอบวาระการพฒันาทีย่ัง่ยืนของโลกในอกี 15 ปีข้างหน้า แทนเป้าหมาย

การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) ที่

สิ้นสุดลง  SDGs ตั้งเป้าหมายทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย (Goals)13 169 เป้าประสงค์ 

(Targets) มุง่หวงัเพือ่สร้างความสมดลุสอดคล้องให้เกดิขึน้ทัง้มติเิศรษฐกจิ มติิ

ทางสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ในเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนนี้ให้ความ

ส�าคัญกับเป้าหมายที่ 5 กล่าวคือ ต้องการบรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ 

โดยก�าหนดว่าทั้ง 17 เป้าหมายจะต้องตระหนักถึงสิทธิสตรีในมิติต่างๆ ผู้หญิง

จะต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรง และในส่วนของการสร้าง

สันติภาพน้ันได้ระบุไว้ในเป้าหมายท่ี 16 ว่าด้วยการเสริมอ�านาจให้ผู้หญิงได้

ตดัสนิใจและมส่ีวนร่วมในการพฒันาทีย่ัง่ยนืและส่งเสรมิสงัคมทีส่งบสขุในพืน้ที่

ส่วนตัว พื้นที่สาธารณะ รวมถึงพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง  ในส่วนของประเทศไทย 

รฐับาลไทยได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือการพฒันาทีย่ัง่ยนื (กพย.) มนีายก

รัฐมนตรีเป็นประธาน เพ่ือขับเคล่ือนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไป

พร้อมกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

13 เป้าหมายที่ 1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุ
ความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เป้าหมาย
ที ่3 สร้างหลกัประกนัว่าคนมชีวีติทีมี่สขุภาพดแีละส่งเสรมิสวัสดภิาพส�าหรบัทกุคนในทกุวัย
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ในระดับนานาชาต ิแม้ว่าหน่วยงานและองค์กรผูห้ญงิจ�านวนมากจะเน้น

ย�้ากรอบแนวคิดเหล่าน้ีอย่างแข็งขัน แต่จ�านวนผู้หญิงที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับ

กระบวนการสันติภาพและเป็นตัวแทนในการเจรจาสันติภาพก็ยังมีน้อยกว่าที่

ควรเป็น (Ford, 2015)  แม้แต่กระบวนการสนัตภิาพทีม่อีงค์การสหประชาชาติ

เข้าไปมีส่วนร่วมเองก็มีจ�านวนผู้หญิงน้อยมากที่มีบทบาทน�าในกระบวนการ

สันติภาพ (Diaz & Tordjman, 2010; The Conciliation Resources, n.d.) 

มีรายงานว่า ในระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2555 มี

การลงนามในข้อตกลงสันติภาพ 61 แห่ง ในจ�านวนนี้มีผู้หญิงร่วมลงนามเพียง

สองข้อตกลง ในระหว่างปี พ.ศ. 2466 ถึง พ.ศ. 2554 มีกระบวนการสนัตภิาพ

เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาทีม่คุีณภาพอย่างครอบคลุมและเท่า
เทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเสมอภาค
ระหว่างเพศและให้อ�านาจของผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกัน
ว่าจะมกีารจดัให้มีน�า้และสขุอนามัยส�าหรับทุกคน และมกีารบริหารจดัการทีย่ัง่ยนื เป้าหมาย
ที่ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือ
ได้ และยั่งยืน  เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และ
ยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควรส�าหรับทุกคน เป้าหมายที่ 
9 สร้างโครงสร้างพืน้ฐานทีท่คีวามทนทาน ส่งเสรมิการพัฒนาอตุสาหกรรมทีค่รอบคลมุและ
ยัง่ยนื และส่งเสรมินวตักรรม  เป้าหมายที ่10 ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทาน และยัง่ยนื  เป้าหมายที ่12 สร้างหลักประกนัให้มรีปูแบบการบรโิภคและการผลิต
ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิ
อากาศและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ เป้าหมายที ่14 อนุรกัษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมทุร ทะเล
และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู 
และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลาย
สภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการ
สญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ  เป้าหมายที ่16 ส่งเสรมิสังคมทีส่งบสุขและครอบคลมุ
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล 
รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ  เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไก
การด�าเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส�าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ด�าเนนิการอยู ่31 แห่ง พบว่า มผีูห้ญิงเป็นหวัหน้าคณะผูไ้กล่เกลีย่เพียงร้อยละ 3 

และเป็นผู้ร่วมเจรจาร้อยละ 9  ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2553 มี

ข้อตกลงสันติภาพจ�านวน 585 และมีเพียง 92 ข้อตกลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

ประเด็นผู้หญิง อย่างไรก็ดี แม้การน�ากรอบอ้างอิงสากลมาใช้จะยังมิอาจสร้าง

การเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ก็ใช่ว่าจะไร้ผลอย่างสิ้นเชิง 

การใช้กรอบแนวคิดสากล โดยเฉพาะมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง 

สหประชาตท่ีิ 1325 ซึง่เกีย่วข้องโดยตรงกบัประเดน็ผูห้ญงิ สนัติภาพและความ

มั่นคงนั้น ได้ท�าให้เกิดการวิพากษ์และทบทวนสมมติฐานเกี่ยวกับปฏิบัติการ

สนัตภิาพและความมัน่คงทีม่าจากวธิคีดิของรฐัเป็นหลกั (Hudson, 2010; p.17) 

ภายหลังจากที่มีการน�ามติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1325 มา

ใช้พบว่าตั้งแต่ พ.ศ. 2543 (ค.ศ.2000) เป็นต้นมามีการบรรจุประเด็นเกี่ยวกับ

ผู้หญิงและเพศสภาพในข้อตกลงสันติภาพ (peace agreements) เพิม่ขึน้จาก

ก่อนหน้าทีจ่ะมมีติที ่1325 ใน พ.ศ. 2543 จากร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 27  ในหลาย

ประเทศที่มีการน�ามติที่ 1325 มาใช้ ยังพบว่าผู้หญิงที่เข้าร่วมกระบวนการ

สนัตภิาพในหลายประเทศมใิช่ท�าตัวเป็นแค่ไม้ประดบั หากยังสามารถสร้างการ

เปลี่ยนแปลงให้เกิดความเป็นธรรมทางเพศได้ด้วย (Coomaraswamy, 2015) 

ในส่วนประเทศไทย อาจนับได้ว่าผู้หญิงได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการ

สนัตภิาพอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  สดัส่วนของผูห้ญงิท่ีท�างานเพือ่

สร้างสันติภาพอย่างไม่เป็นทางการมีมากกว่าการมีส่วนร่วมในกระบวนการ 

พูดคุยสันติสุข-สันติภาพท่ีเป็นทางการทั้งในแง่บทบาทและจ�านวน14 การที่

รัฐบาลไทยปฏิเสธท่ีจะใช้ค�าว่า “ความขัดแย้งที่ใช้อาวุธ” (armed conflict) 

14 ในคณะเจรจาเพือ่สนัตสิขุจงัหวดัชายแดนใต้ของรัฐบาลไทยชดุปัจจบุนั มผีูห้ญงิหนึง่เดยีว 
คอื คณุวนัรพ ีขาวสะอาด ต�าแหน่งนกัวชิาการยตุธิรรม ช�านาญการพเิศษ เข้าร่วมอยูใ่นคณะ
ท�างานเทคนิคของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ดูแลงานด้านเอกสารและ
ประสานงาน ดู จตุพร พ่วงทอง (2559) 
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เพื่อระบุถึงการก่อความไม่สงบในพื้นท่ีภาคใต้ ในด้านหน่ึงเป็นอุปสรรคใน

การน�ามติท่ี 1325 มาใช้เพื่อส่งเสริมการเพิ่มจ�านวนและบทบาทอย่างเป็น

ทางการของผู้หญิง อย่างไรก็ดี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ น�าเอาหลักการของมติ 

1325 มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาเป็นเอกสารเชิงหลักการชื่อ 

“มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความ

ม่ันคง” โดย สค. ร่วมมอืกบัองค์การเพ่ือสตรีแห่งสหประชาชาต ิ(UN Women) 

และรับฟังความคิดเห็นจากคณะท�างานวาระผู ้หญิงชายแดนใต้ (Peace 

Agenda of Women: PAOW) และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงร่างข้อเสนอ

ดงักล่าวในเดอืนกนัยายนและพฤศจกิายน พ.ศ. 255915 แต่การมมีาตรการและ

แนวทางปฏบิตักิไ็ม่ใช่สิง่ทีจ่ะรบัประกนัการเกดิประสิทธผิลในทางปฏบิตัซิึง่เป็น

เรือ่งทีพ่บเหน็กนัอยูบ่่อยๆ หากภาคส่วนต่างๆ ไม่เหน็ความส�าคญัและไม่ยนิดี

ที่จะร่วมมือผลักดันอย่างจริงจัง  

ธันย่า พัฟเฟนโฮลส์ (Paffenholz, 2015, p. 1) กล่าวว่า เหตุที่ผู้หญิง

ยังไม่ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพประการหนึ่ง มาจาก 

“การขาดความรู้ท่ีอิงกับหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าผู ้หญิงจะมีบทบาทและ 

ผลกระทบต่อกระบวนสันติภาพและการเมืองในมิติต่างๆ อย่างไรบ้าง (ทั้งที่

เกีย่วกบัการเจรจาและรวมถงึภารกจิอ่ืนๆ)”  งานศกึษาวจิยัหลายชิน้จากหลาย

ประเทศแสดงผลการวิจัยออกมาในทางเดียวกันว่า ผู้หญิงที่อยู่ในพื้นที่ความ

ขัดแย้งที่ใช้อาวุธและหลังความขัดแย้งยุติลง ไม่ว่าในประเทศใดต่างพยายาม

หาหนทางที่จะท�าให้ความคิดเห็นและผลประโยชน์ของตนเป็นที่รับรู้และได้รับ

15 ร่างแรกที่จัดท�าใช้ชื่อว่า “ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพ
และความมั่นคง” และเพื่อให้สามารถเป็นที่ยอมรับได้ จึงเรียกชื่อใหม่ว่า “ร่างมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง” ดู โรงเรียนนักข่าว
ชายแดนใต้. (2559). ปรับนโยบายสู่แนวปฏิบัติส่งเสริมสันติภาพ. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 
2560 จาก http://www.deepsouthwatch.org/ms/node/9895.
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การผนวกเข้าไปอยูใ่นกระบวนการการตัดสนิใจเพือ่ส่งเสรมิให้เกดิสนัตภิาพและ

ความปรองดอง  ในส่วนต่อไปจากนีจ้ะน�าเสนอรปูแบบและยุทธศาสตร์ทีผู้่หญงิ

ในประเทศต่างๆ ได้พัฒนาเพื่อเอาชนะการเลือกปฏิบัติและเพิ่มการมีส่วนร่วม

ในงานสร้างสันติภาพ 
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4. รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้หญิง 
ในกระบวนการสันติภาพ

จากการส�ารวจงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษา

เรื่องการมีส่วนร่วมของผู ้หญิงในกระบวนการ

สันติภาพในประเทศต่างๆ ท�าให้เห็นโอกาสและ

ช่องทางท่ีเปิดให้ผู้หญิงได้เข้าไปร่วมท�างานสร้าง

สนัตภิาพ ซึง่ในทีน่ีจ้ะขอน�าเสนอสองส่วน คอื ส่วน

แรก การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

สันติภาพอย่างเป็นทางการ และส่วนที่สอง การมี

ส่วนร่วมผ่านเวทีแบบไม่เป็นทางการ16 

16 ข้อมูลของการน�าเสนอในส่วนนี้ดูได้จากสี่แหล่งดังนี้ 1) Paffenholz, Thania. (2015). 
‘Civil Society and Peacebuilding Project’ Briefing Paper. Centre on Conflict,  
Development and Peacebuilding. Geneva: The Graduate Institute of International 
and Development Studies. 2) Paffenholz, Thania. (2015b). “Results on Women 
and Gender.” Briefing Paper. Center on Conflict, Development and Peacebuild-
ing. Geneva: The Graduate Institute of International and Development Studies.  
3) Paffenholz, Thania & Ross, Nick & Schluchter, Anna-Lena & True, Jacqui. 
(2016). Making Women Count-Not Just Counting Women: Assessing Women’s 
Inclusion and Influence on Peace Negotiations. Geneva: Inclusive Peace and 
Transition Initiative. 4) Diaz, Pablo Castillo & Tordjman, Simon. (2010). 
“Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence 
and Influence.” UN Women. 
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  4.1  เข้าร่วมการเจรจาและกระบวนการสนัตภิาพอย่างเป็นทางการ 

ผูห้ญงิเป็นตวัแทนและข้อเรยีกร้องของผูห้ญงิเป็นส่วนหนึง่ของวาระการเจรจา

ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่

 ก) ในฐานะผู้ไกล่เกลี่ย (Mediators) กระบวนการสันติภาพส�าคัญที่

เกิดขึ้น 31 กระบวนการระหว่างปี พ.ศ. 2535-2554 หัวหน้าคณะผู้ไกล่เกลี่ย 

2.4% เป็นผู้หญิง เช่น กรณีของสาธารณรัฐแองโกลา สาธารณรัฐไซปรัสและ

สาธารณรฐัเคนยา ในปี พ.ศ. 2554 องค์การสหประชาชาต ิ(UN) เป็นผูน้�าร่วม

กระบวนการสันติภาพเพื่อแก้ไขความขัดแย้งใน 14 กรณี แต่ไม่พบว่ามีผู้หญิง

เป็นหัวหน้าคณะผู้ไกล่เกลี่ยเลย แต่ในจ�านวนคณะสนับสนุนทั้ง 14 คณะนั้น มี 

12 คณะที่มีผู้หญิงร่วมอยู่ด้วย

 ข) ในฐานะตัวแทนของคณะผู้ร่วมเจรจา (negotiating parties’ 

delegates) ในระหว่างปี พ.ศ. 2535-2554 ผู้หญิงเป็นตัวแทนเจรจา 9% ใน

จ�านวนกระบวนการสันติภาพส�าคัญที่เกิดขึ้น 31 กระบวนการ อัตราการมี 

ส่วนร่วมของผู้หญิงมีตั้งแต่ 0% ไปจนถึง 35%  รายงานการศึกษาชิ้นหนึ่งซึ่ง

จัดท�าโดยองค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) ได้น�าเสนอข้อ

สังเกตประการหนึ่งคือ การรณรงค์และผลักดันเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้หญิง

อย่างต่อเนื่องส่งผลให้การมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพของผู้หญิงเพิ่ม

จ�านวนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น กรณีประเทศฟิลิปปินส์ ในช่วงท่ีมีการเจรจา

ระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ ที่กรุงออสโล 

สัดส่วนผู้หญิงในการเป็นตัวแทนคิดเป็น 35% และมีผู้ร่วมลงนามในการท�าข้อ

ตกลงเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นผู้หญิง 33% ข้อสังเกตประการที่สองคอื จ�านวน 

ผู้หญิงในกระบวนการเจรจามีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จในการท�าข้อตกลง

สนัตภิาพซึง่พบในกรณขีองการเจรจาสนัตภิาพของสาธารณรฐัเคนยาเมือ่ พ.ศ. 

2551 มีผู้หญิงอยู่ 40 คนในจ�านวนของตัวแทนทั้งหมด 340 คน

 อย่างไรก็ตาม จ�านวนของผู้หญิงไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันว่ามุมมอง

ทางเพศสภาพ (gender) จะได้รับการน�าไปพิจารณาในการเจรจาและท�า 
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ข้อตกลงเสมอไป ในกรณอีาเจะห์ ตวัแทนหญงิคนหนึง่ทีเ่ข้าร่วมในกระบวนการ

สันติภาพยอมรับว่าในช่วงเริ่มแรกเธอไม่มีมุมมองด้านเพศสภาพและไม่เคย 

รับรู้เรื่องมติ 1325 ซึ่งเธอสามารถหยิบมาใช้เพื่อผลักดันประเด็นหญิงชายและ

สิทธิสตรีในการท�าข้อตกลงสันติภาพ ขณะที่ในประเทศยูกันดา ซึ่งมีการเจรจา

สันติภาพที่จูบาระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 ตัวแทนหญิง 3 คนประสบความ

ส�าเร็จในการท�าให้ข้อตกลงสันติภาพช่วยยกระดับสถานการณ์ของผู้หญิงให้ดี

ขึน้ ตวัแทนหญงิดงักล่าวมคีวามตระหนกัเร่ืองเพศสภาพ จงึมจีดุยนืและมมุมอง

ทีช่ดัเจนในการส่งเสรมิให้เกดิความเสมอภาคระหว่างเพศ (Diaz & Tordjman, 

2010; p.8)

 ค) ในฐานะสกัขพียาน (witnesses) หรอืผูส้งัเกตการณ์ (observers) 

ผู้หญิงมักได้รับบทบาทเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามต่างๆ แต่ไม่ได้เป็นผู้แทน

ในการเจรจาสันติภาพ อ�านาจของสักขีพยานน้ันน้อยมากเพราะข้อเสนอหรือ

ความคิดเห็นของพยานเป็นแค่ทางเลือกและไม่มีอิทธิพลอะไรต่อข้อตกลง แต่

ผู้หญิงก็ได้รับประสบการณ์ตรงจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการเจรจา ทั้งยังมี

โอกาสได้เสนอความเหน็ต่อคณะผู้ร่วมเจรจาแบบไม่เป็นทางการหรือนอกโต๊ะ

เจรจา

 การมส่ีวนร่วมกับโต๊ะเจรจาอกีประเภทหนึง่ได้แก่การทีผู่ห้ญงิรับบทบาท

ของผู้สังเกตการณ์ที่จะให้ความคิดเห็นต่อการเจรจาได้โดยปราศจากอ�านาจท่ี

จะลงคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงสามารถสร้างผลกระทบต่อข้อตกลง

สันติภาพได้มากขึ้นโดยผ่านการเดินขบวนแบบสันติดังกรณีการเดินขบวนที่

ทรงพลังของผู ้หญิงไลบีเรียซ่ึงสามารถกดดันคู่ขัดแย้งให้ยอมท�าข้อตกลง

สนัตภิาพเพือ่ยตุสิงครามกลางเมอืงในปี พ.ศ. 2551 ได้ในทีส่ดุ  กรณทีีค่ล้ายกนั

คอืระหว่างการเจรจาสนัตภิาพทีย่กูนัดาและบรุนุดี ทีผู่สั้งเกตการณ์หญิงกดดัน

จนคู่เจรจายอมน�าข้อเรียกร้องของผู้หญิงเข้าไปผนวกไว้ในข้อตกลงสันติภาพ

ขั้นสุดท้ายด้วย
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 ง) ในฐานะตัวแทนพรรคผู้หญิงเพื่อเสนอวาระที่เกี่ยวข้องกับ 
เพศสภาพ (representatives of women’s parties to represent gender 

agenda) ตัวอย่างน้ีเกิดขึ้นในบริบทพิเศษของไอร์แลนด์เหนือ กล่าวคือ 

ผู้หญิงที่เป็นตัวแทนคู่เจรจารวมตัวกันข้ามชุมชนก่อต้ังเป็นเครือข่ายผู้หญิง

ไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland Women’s Coalition: NIWC)  

เครือข่ายผู้หญิงน้ีลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในเวทีเจรจา

การเมืองของไอร์แลนด์เหนือในปี พ.ศ. 2541 ปรากฏว่าผู้หญิงได้รับเลือก 

เข้าร่วมการเจรจาสองที่นั่งและอีกสองที่ น่ังในที่ประชุมส�าหรับท่ีปรึกษา  

กรณีนี้เป็นที่เลื่องลือกันมากเพราะยุทธศาสตร์ท่ีใช้สามารถผลักดันให้ความ

ต้องการและวาระของผู้หญิงเข้าไปบรรจุอยู่ในเนื้อหาของข้อตกลงสันติภาพ 

ได้ส�าเร็จ

 จ) ในฐานะท่ีปรึกษาเรื่องเพศสภาพ (gender consultants) ของ

ผู้อ�านวยความสะดวก ผู้ไกล่เกลี่ยและตัวแทนเจรจา การได้เข้าไปร่วมท�างาน

ประเภทนีถื้อว่าเป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการผนวก

เอามุมมองทางเพศสภาพเข้าสู ่นโยบายและมาตรการต่างๆ ในข้อตกลง

สนัตภิาพ ทีโ่ดดเด่นมากได้แก่กรณียกูนัดาและซดูานได้รบัความส�าเรจ็เนือ่งจาก

ผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพจากกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีหรือ 

ยูนิเฟม (UNIFEM) ช่วยส่งเสริมให้เครือข่ายสตรีมีมุมมองและความรู้ด้าน 

เพศสภาพจนสามารถบอกเล่าและสื่อสารความต้องการของผู้หญิงได้ชัดเจน 

แม้ว่ากลุ ่มต่อต้านที่เรียกตนเองว่ากองทัพต่อต้านของพระเจ้า (Lord’s  

Resistance Army: LRA) จะไม่ได้ลงนามในข้อตกลงสันติภาพ แต่เครือข่าย

ผูห้ญงิกย็งัคอยตดิตามการน�าแผนพัฒนาสนัตภิาพและการฟ้ืนฟสู�าหรบัยกูนัดา

ตอนเหนือไปปฏิบัติอยู่ต่อไป ท่ีปรึกษาด้านเพศสภาพของยูนิเฟมก็ให้การ

สนับสนุนกลุ่มผู้หญิงจนสามารถจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญและหนุนเสริมด้าน 

เพศสภาพขึน้ (Gender Expert and Support Team: GEST) โดยเชิญผู้ชาย

ทีเ่ป็นผูแ้ทนการเจรจาเข้ามาเป็นสมาชกิของคณะนีด้้วยเพือ่ร่างประเด็นส�าคญั

เร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางเพศ และได้รับการผนวกเอาไว้ใน
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ข้อตกลงสันติภาพดาร์ฟูร์ (Darfur Peace Agreement) ได้ส�าเร็จ

 ฉ) ในฐานะกรรมการ (commissioners) ผู้หญิงสามารถท�างานกับ

คณะกรรมการได้สามรูปแบบตามแต่ละช่วงที่แตกต่างกันไปของกระบวนการ

สันติภาพ เช่น คณะกรรมการเตรียมงานการเจรจาสันติภาพให้เดินหน้าต่อไป 

คณะกรรมการส่งมอบและด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพและ 

คณะกรรมการถาวรที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้หญิง 

ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการท�าให้มาตรการที่ก�าหนดไว้ในข้อตกลงสันติภาพ

ถูกน�าไปใช้และตอบสนองประเด็นทางเพศสภาพที่แถลงไว้ในข้อตกลง 

สันติภาพ คณะกรรมการถาวรเพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องซึ่งมีข้อผูกมัด

ระยะยาวมใีห้เหน็ในกรณคีณะกรรมการประสานสมัพนัธ์และบูรณาการแห่งชาติ 

(National Integration and Cohesion Commission) ที่เคนยาตั้งขึ้นในปี 

พ.ศ. 2551  หรอืคณะกรรมการชาตพินัธุส์มัพนัธ์ (Inter-Ethnic Commission) 

ที่คีร์กีซสถานในปี พ.ศ. 2556  คณะกรรมการท้ังสองชุดดังกล่าวได้จัดการ

ปัญหาสิทธิความเสมอภาคให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในประเทศของตน   

งานศึกษาวิจัยของพัฟเฟนโฮลส์, รอสส์, ชลุคเทราและทรู (2559) เสนอแนะ

ว่าการที่ผู ้หญิงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในช่วงต้นๆ และในทุกขั้นตอนของ

กระบวนการสันติภาพ มักช่วยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้าไปผลักดันและมีส่วนใน

การก�าหนดทิศทางการเจรจาสันติภาพได้ อย่างไรก็ตาม ภาพอนาคตของการ

มีผู้หญิงเข้าร่วมในกระบวนการโดยรวมอย่างเต็มที่นั้น จ�าเป็นต้องมีมาตรการ

พิเศษท่ียอมรับร่วมกันได้ เช่น ระบบสัดส่วนการมีส่วนร่วมของหญิงชายเพื่อ

ให้หลักประกันแก่การมีส่วนร่วมของผู้หญิงและสร้างบรรยากาศของการเจรจา

สันติภาพให้เป็นแบบเปิดรับทุกภาคส่วนตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

 4.2 ท�างานในกระบวนการสันติภาพแบบไม่เป็นทางการ

 ก) จัดเวทีหรือขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมคู่ขนานกับการ
เจรจาสันติภาพอย่างเป็นทางการ วธินีีเ้ป็นยทุธศาสตร์ยอดนยิมทีก่ลุม่ผูห้ญงิ
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ใช้กนัมากทีส่ดุเพือ่แทรกแซงการเจรจาสนัตภิาพเพือ่ชปูระเดน็การกดีกนัผูห้ญงิ

จากการเจรจาให้เป็นที่ประจักษ์ กลุ่มผู้หญิงไม่ได้ต้องการที่จะใช้วิธีนี้มากกว่า

วธิกีารอืน่ แต่ใช้เป็นปฏกิริยิาโต้ตอบและเรยีกร้องให้สนใจว่าไม่มผีูห้ญิงร่วมการ

เจรจาสันติภาพอย่างเป็นทางการ (Diaz & Tordjman, 2010) ในอีกมุมหนึ่ง 

วิธีนี้ช่วยเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้หญิงได้แลกเปลี่ยนถึงข้อเรียกร้องและปัญหา 

เร่งด่วนของผู้หญิงจากกลุ่มต่างๆ กับคณะผู้ร่วมเจรจา ผู้ไกล่เกลี่ย และ 

แหล่งทุน รวมท้ังยังเป็นโอกาสท่ีจะสร้างจิตส�านึกของสาธารณชนในเรื่อง 

การมีส่วนร่วมของผู้หญิงด้วย

 ข) ท�าให้มุมมองเพศสภาพเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดกระแสหลัก
ของโครงการพัฒนาในระดับการปกครองท้องถิ่น ทางการให้พื้นที่และ

ทรัพยากรเพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะของผู้หญิงและผู้ชายในพื้นที่ขัดแย้ง 

อย่างเช่น แผนปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยสตรี สันติภาพและความมั่นคง  

(National Action Plan on Women, Peace and Security: NAP WPS) 

ของฟิลิปปินส์ที่เริ่มด�าเนินการในปี พ.ศ. 2553 อนุวัติตามมติที่ 1325 ของคณะ

มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR) เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีและ

ป้องกันการละเมิดสิทธิสตรีในภาวะความขัดแย้งที่ยังด�าเนินอยู่และหลังจาก

ความขัดแย้งผ่านไปแล้ว  เป้าหมายของแผนปฏิบัติการแห่งชาติดังกล่าวคือ

การส่งเสรมิให้มกีารคุม้ครองและเสรมิศกัยภาพของผูห้ญิง รวมทัง้สนบัสนนุให้

ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพและ

ความม่ันคง ด้วยเหตนุี ้แผน NAP WPS จึงเป็นจดุเริม่ต้นของโครงการ “พืน้ที่

ที่เป็นมิตรกับผู้หญิง” (Women Friendly Space: WPS) ซึ่งอิงกับแนวคิดที่

มุ่งเพิม่โอกาสการเข้าถงึและควบคมุทรพัยากรของผูห้ญงิและยกระดบัจติส�านกึ

และการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังของผู้หญิงในระดับการตัดสินใจ (Honculada, 

2015) ทั้งนี้ ถือได้ว่าโครงการ WPS มีส่วนท�าให้ประเด็นเพศสภาพเข้าไปเป็น

ส่วนหนึ่งของแนวคิดกระแสหลักในหน่วยงานรัฐบาลซึ่งมีหน้าท่ีด�าเนินการ

โครงการพัฒนาท่ีตอบสนองต่อความต้องการและความจ�าเป็นท่ีแตกต่างกัน

ระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในระดับท้องถิ่นวิธีหนึ่ง
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 ค) ผลักดันข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมตามบริบทของกระบวนการ
สันติภาพ  ในหลายประเทศ กลุ่มผู้หญิงพยายามที่จะเข้าไปมีบทบาทและเป็น

ส่วนหนึง่ของการเจรจาสนัตภิาพอย่างเป็นทางการ แต่กลบัถกูเบยีดขบัออกไป

อยูท่ีช่ายขอบของกระบวนการสนัตภิาพเพราะบรรดาผูไ้กล่เกลีย่และคณะผูร่้วม

เจรจาไม่เห็นว่าผู้หญิงเป็นองค์ประกอบส�าคัญของกระบวนการ ผู้หญิงบางคน

จึงลุกขึ้นระดมกลุ่มองค์กรสตรีและรวมตัวกันเป็นเครือข่ายด้วยมุ่งหวังที่จะให้

คณะผู้ร่วมกระบวนการคนส�าคัญๆ ให้ความสนใจข้อห่วงใยของผู้หญิง ในปี 

พ.ศ. 2558 กลุม่ผูห้ญงิทัง้ทีอ่ยูใ่นประเทศเมยีนมาและทีพ่ลัดถิน่อยู่นอกประเทศ 

กว่า 100 กลุ่มพากันรวมตัวเป็นเครือข่ายที่ใช้ชื่อว่า เครือข่ายเพื่อส่งเสริมการ

ผนวกรวมประเด็นทางเพศสภาพในกระบวนการสันติภาพ (Alliance for 

Gender Inclusion in the Peace Process: AGIPP) เพื่อสร้างพลังความ

ชอบธรรมให้แก่เสียงของผู้หญิง เป้าหมายของเครือข่าย AGIPP กค็อืผลกัดนั

ให้ผูห้ญงิเข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการสนัติภาพในประเทศเมยีนมา โดยใช ้

หลักการ CEDAW และมติที่ 1325 เป็นกรอบอ้างอิง  เครือข่ายฯ ยังท�าการ

วิจัยศึกษารวบรวมหลักฐานสนับสนุนประเด็นปัญหาที่แตกต่างกันระหว่าง 

ชายและหญงิและประเดน็จ�านวนตวัแทนผูห้ญงิทีน้่อยกว่าทีค่วรในกระบวนการ

สันติภาพด้วย ความร่วมมือร่วมใจกันในกลุ่มผู้หญิงช่วยให้เครือข่าย AGIPP 

สามารถร่วมงานกับผู้หญิงได้ทั่วท้ังประเทศเพื่อสร้างความพร้อมของการ 

แลกเปลี่ยนความคิดในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับเพศสภาพและปัญหาการเมือง 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด�ารงชวีติและความมัน่คงของผูห้ญิง โดยใช้แนวทางการ

พูดคุยที่คณะกรรมการเจรจาเพื่อสันติภาพแห่งสหภาพ (Union Peace  

Dialogue Joint Committee: UPDJC) จัดท�าขึ้น

 ง) ในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการแก้ไขปัญหา
ระดับสูง (participants of a high-level problem solving workshop)  

ซึ่งถือว่าเป็นการใช้แนวทางของแทร็คที่ 1.5 (Reimann, 2004; Paffenholz  
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& Ross & Schluchter & True, 2016)17 เป็นกระบวนการที่ภาคทางการ  

(แทร็คที่ 1) ท�างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในลักษณะท่ีไม่เป็นทางการและ 

ไม่เปิดเผยให้สาธารณะรบัรู ้ การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่แก้ไขปัญหาไม่มีแรง

กดดนัท่ีจะต้องท�าข้อตกลง แต่มีลักษณะเป็นพ้ืนทีพ่บปะซึง่อาจต่อเนือ่งยาวนาน

หลายปีก็ได้ บ่อยครั้งท่ีสถาบันวิชาการหรือองค์กรภาคประชาสังคมจะเป็น 

เจ้าภาพจดัการประชมุดงักล่าวขึน้ร่วมกบัองค์กรทีเ่ป็นภาคใีนท้องถิน่ โดยปกติ

แล้วการประชุมแบบน้ีดูจะเป็นพื้นท่ีของผู้ชายเท่านั้น ไม่มีการเปิดรับผู้หญิง 

เข้าร่วมด้วย แต่การประชมุเชงิปฏบิตักิารแบบเดียวกนันีก้ส็ามารถจัดให้ผูห้ญิง

เป็นการเฉพาะได้ ไม่ว่าจะก่อน คูข่นานไปกบัหรอืหลงัจากมกีารเจรจาสันติภาพ

อย่างเป็นทางการแล้ว เช่น ในปี พ.ศ. 2545 ผูห้ญงิและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ๆ 

ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

แก้ไขปัญหา ท�างานร่วมกันเพื่อหาจุดร่วม และพัฒนาไปสู่ข้อเรียกร้องร่วมกัน

ในการหนนุเสรมิการมส่ีวนร่วมของผูห้ญงิและมส่ีวนในการก�าหนดทศิทางการ

เจรจาได้ด้วย (อ้างแล้ว)

 โดยสรปุแล้ว รปูแบบการมส่ีวนร่วมทีน่�าเสนอนี ้หลากหลายครอบคลมุ

ความเป็นไปได้ในลักษณะต่างๆ ท่ีเครือข่ายผู้หญิงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

พื้นที่ชายแดนภาคใต้จะพิจารณาน�าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทและ

ทรัพยากรที่มี การเลือกใช้รูปแบบใดแบบหนึ่งอย่างเดียวอาจไม่สามารถส่งผล

17 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ปัญหา (problem-solving workshop) พัฒนาขึ้น
โดย จอห์น ดบัเบลิย ูเบอร์ตนั เพือ่จดัการกบัความขดัแย้งภายในรฐัทีย่ากจะแก้ไข เช่น ความ
ขัดแย้งอิสราเอล/ปาเลสไตน์ และศรีลังกา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการแก้ปัญหา เป็น
ยทุธศาสตร์ของฝ่ายท่ีสามท่ีไม่เป็นทางการ เป็นความพยายามทีจ่ะท�างานกบัความต้องการ 
(needs) ที่มีรากมาจากอัตลักษณ์ (identity) ความมั่นคง ความยุติธรรมในการจัดสรร 
ปันส่วนทางทรัพยากร เพื่อที่จะหาทางออกที่สร้างสรรค์ให้กับปัญหาความขัดแย้ง ดูใน 
Reimann, Cordula. (2004). และ Paffenholz, Thania. & Ross, Nick. & Schluchter, 
Anna-Lena and True, Jacqui. (2016). 
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ทีน่่าพอใจ ดงันัน้ กลุม่ผูห้ญงิและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องจ�าเป็นต้องคดิหาชดุรปูแบบ

หรือออกแบบวิธีการท่ีสามารถตอบสนองกับพลวัตของสถานการณ์ ในขณะ

เดียวกันก็ช่วยเสริมสร้างความพร้อมและทักษะของกลุ่มผู้หญิงไปด้วยในตัว 

เพราะการมีส่วนร่วมของผู้หญิงมีความจ�าเป็นและส่งผลกระทบในทางบวกต่อ

กระบวนการสันติภาพในภาพรวม ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นใน

หลายประเทศซึ่งจะได้อภิปรายในส่วนต่อจากนี ้
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5. ความจ�าเป็นของการมีส่วนร่วมของผู้หญิง 
และการผนวกมิติเพศสภาพในกระบวนการ
สันติภาพ 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพที่กล่าว

ถึงน้ีหมายถึงการมีส่วนร่วมในหลายระดับ ตั้งแต่การมี

ส่วนร่วมที่ต้องม ี“จ�านวน” ผูห้ญงิทีอ่ยูใ่นระดบัทีจ่ะท�าให้

การมีส่วนร่วมน้ันมีความหมายไม่ใช่เป็นเพียงส่ิงประดับ 

รวมทัง้ “เสยีง” ของผูห้ญิงในฐานะทีเ่ป็นผูม้ส่ีวนได้ส่วน

เสียกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในกระบวนการ

พูดคุยจะต้องได้รับการรวมอยู่ด้วยในวาระการพูดคุย

สันติภาพ และมากไปกว่านั้นกระบวนการพูดคุยและ

กระบวนการสนัตภิาพในภาพรวมควรจะต้องม ี“มติทิาง

เพศสภาพ” ที่ความกังวลและความจ�าเป็นอันมีฐานมา

จากความแตกต่างทางเพศจะต้องได้รบัความใส่ใจ จาก

ประสบการณ์ในต่างประเทศพบว่าการมีจ�านวนผู้หญิง

และการมมิีติทางเพศสภาพส่งผลในการเกือ้หนนุในทาง

สร้างสรรค์และอย่างมีนัยส�าคัญต่อกระบวนการพูดคุย

สันติภาพและการสร้างสันติภาพในระยะยาว 

เป ็นที่ประจักษ ์ว ่าประเด็นผู ้หญิงและเพศ 

สภาพมีความส�าคัญในระดับนานาชาติ กระบวนการ
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สันตภิาพในต่างประเทศให้ความส�าคญักับการผนวกรวมประเดน็ผูห้ญิง
และ/หรือเพศสภาพมากขึ้น  ในปี พ.ศ. 2558 (2015) พบว่ามีข้อตกลง

สันติภาพ จ�านวน 7 ใน 10 ข้อตกลงที่มีโครงการหรือมาตรการเฉพาะที่มีมิติ

เพศสภาพ (UN Security Council, 2016) งานวิจัยยังพบว่ากระบวนการ

สันติภาพที่มีผู ้หญิงเป็นผู ้แทนการเจรจาเพิ่มโอกาสให้ความรุนแรงยุติ  

(cessation of violence) ภายในหนึ่งปี เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 24.9 (Stone, 2014) 

กระบวนการสันติภาพท่ีมีผู้หญิงเข้าร่วม (เช่น ผู้หญิงท่ีเป็นตัวแทน 

ของภาคีเจรจา กลุ่ม-องค์กรผู้หญิง ผู้หญิงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพศสภาพ)  

ไม่ว่าจะเป็นในระดบัใด (เช่น ในฐานะสักขพียาน ผูร่้วมลงนาม ผูไ้กล่เกลีย่ และ/

หรือผู้เจรจา) ล้วนมีส่วนเพ่ิมความย่ังยืนของข้อตกลงสันติภาพและการ 
สร้างสันติภาพในระยะยาว (Coomaraswamy, 2013) เป็นที่ทราบกันด ี

อยู่ว่า กระบวนการสันติภาพเป็นกระบวนการที่มีความท้าทายและต้องใช ้

ความอดทนสงูจากทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง มกีระบวนการสนัตภิาพจ�านวนนบัไม่ถ้วน

ทีไ่ม่สามารถไปได้ตลอดรอดฝ่ัง ซ่ึงเกดิจากการละเมดิการหยุดยิงบ้าง หรอืเกดิ

จากความขดัแย้งภายในของฝ่ายขบวนการ ความไม่ลงรอยเกีย่วกบัทางเลอืกที่

ผู้ไกล่เกลี่ยเสนอ เป็นต้น แต่ยังไม่เคยปรากฏว่าผู้หญิงจะมีส่วนท�าให้
กระบวนการเจรจาสันติภาพเสียหาย (Paffenholz & Prentice & Bu-

chanan, 2015; p. 4)

กระบวนการสันติภาพนับเป็นโอกาสส�าคัญที่จะสร้างความเป็น
ธรรมทางเพศและความเป็นธรรมทางสังคมให้เกิดขึ้น  ความเป็นธรรม

ทางเพศเป็นพ้ืนฐานของการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนขึ้นใน

สังคม  ในสังคมต่างๆ ท่ัวโลกวิถีปฏิบัติท�าให้วัฒนธรรมการเลือกปฏิบัติและ

การกีดกันทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกปฏิบัติจนเป็นเรื่องคุ้นเคยและเป็นส่วนหนึ่งของ

สังคม การจะหาจุดคานงัดที่จะสร้างจุดเปลี่ยนให้กับเรื่องที่ดูจะเป็นธรรมเนียม

ปฏิบัตปิกตใินสงัคมนัน้เกดิขึน้ได้ยาก  ในหลายสงัคมผูห้ญงิและผูช้ายทีต้่องการ

สร้างบรรทดัฐานใหม่เรือ่งแบบแผนปฏบิตัติามเพศสภาพจงึอาศยักระบวนการ
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พดูคยุ-เจรจาสนัตภิาพเป็นโอกาสในการสร้างการเปลีย่นแปลง18   จากการศกึษา

ในหลายประเทศพบว่าความรนุแรงทางเพศเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วโยงกบัความขดัแย้ง

ทางอาวธุ กระบวนการเจรจาสันตภิาพจ�าเป็นต้องมวีาระเรือ่งการยตุคิวาม
รนุแรงทางเพศ (Reimann, 2014) ผูห้ญงิทีท่�างานยตุคิวามรนุแรงในครอบครัว

ในชายแดนใต้เห็นว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงในชายแดนใต้มีส่วน

เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส�าคัญที่ท�าให้ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงใน

ครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการพูดถึงเท่าที่ควร19 

กระบวนการสนัตภิาพนัน้มไิด้มเีป้าหมายเพยีงแค่ยุติความรนุแรงทีเ่กดิ

ขึน้จากอาวธุเท่านัน้ แต่มเีป้าหมายท่ีใหญ่ไปกว่านัน้ นัน่คอื การสร้างสนัตภิาพ

ที่ยั่งยืนให้กับสังคม ดังน้ันผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายจึงจ�าเป็นที่จะต้องท�าให้

กระบวนการสนัตภิาพเป็นกระบวนการทีใ่ส่ใจมิติต่างๆ อย่างรอบด้าน มใิช่เป็น

ดงัในหลายกระบวนการสนัติภาพทีก่ารเจรจามุง่หวงัแค่การหยดุยงิ  การจัดการ

ทางการเมืองและการจัดการความขัดแย้งระหว่างชนชั้นน�า (Anderlini & 

Tirman, 2010) แต่การสร้างสันติภาพท่ีย่ังยืนต้องใส่ใจและพยายามรวบรวม

พลังทางสังคม น�าทรัพยากรและความคิดจากภาคส่วนท่ีหลากหลายมาใช้ 

อย่างเต็มศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความเป็นไปได้ที่สังคมจะออกจากความรุนแรง 

ในพื้นที่ชายแดนใต้ กลุ่มผู้หญิงนับเป็นทรัพยากรส�าคัญในการสร้างสันติภาพ

ดังจะอภิปรายถึงบทบาทเด่นๆ อันเป็นที่ประจักษ์ในส่วนต่อจากนี้ 

18 แบบแผนปฏบิตัติามเพศสภาพ หรอื Gender practice ในท่ีนีห้มายถงึ การก�าหนดบทบาท
และการแบ่งงานตามเพศสภาพที่แต่ละสังคม-วัฒนธรรมสร้างหรือก�าหนดขึ้นว่าเพศใดควร
ปฏิบัติตนอย่างไรหรือมีบทบาทอย่างไรในพื้นที่ส่วนตัวและในพื้นที่สาธารณะ เช่น ส่ิงใดที่
เพศหนึ่งเพศใดท�าได้ สิ่งใดไม่ควรท�า เพศใดควรมีต�าแหน่งแห่งที่ใด เป็นต้น ซึ่งแบบแผน
ปฏิบัติตามเพศสภาพจะผันแปรไปตามบริบทและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
19 รอซีดะห์ ปูซู สัมภาษณ์วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ จังหวัดปัตตานี และ ปาตีเมาะ เปาะ-
ติแดโอะ สัมภาษณ์วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ จังหวัดยะลา



34

6. บทบาทผู้หญิงในสถานการณ์ความขัดแย้ง 
ในชายแดนภาคใต้

เราคงไม่อาจเหมารวมว่าผู้หญิงทุกคนเป็นผู้รัก

สันติและไม่อาจปฏิเสธว่ามีผู ้หญิงท่ีสนับสนุนการใช้

ความรุนแรงและมองว่าการจับอาวุธคือค�าตอบ เพราะ 

ผูห้ญงิในสถานการณ์ความขดัแย้งมปีระสบการณ์ ความ

บีบคั้นและโอกาสแตกต่างกันไป รวมทั้งมีจุดยืนและ

ความสนใจที่หลากหลาย ในส่วนของประเทศไทยก็เช่น

กัน พบว่าผู้หญิงเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกองก�าลังที่ใช้

อาวธุทัง้สองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรฐัหรอืฝ่ายขบวนการ 

นอกจากนี้ เราไม่อาจมองภาพผู้หญิงอย่างเหมารวมว่า

ผู้หญิงทุกคนจะสามารถท�างานสร้างสันติภาพได้เพราะ

คิดว่าน่ันเป็นธรรมชาติของผู้หญิง ซึ่งจะท�าให้เรามอง

ข้ามความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของผู้หญิงที่เข้ามาร่วม

กับกระบวนการสันติภาพ เช่นเดียวกับกลุ่มทางสังคม 

อืน่ๆ การทีผู่ห้ญงิจะเข้าหาความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

และท�างานเพื่อสร้างความปรองดองทางสังคมได้อย่าง

มีประสิทธิผลนั้นต่างล้วนต้องบ่มเพาะทักษะ ความรู้ 

และความมั่นใจ ในการท�างานสันติภาพ ซึ่งอาศัยเวลา 

แรงกายและแรงใจไม่น้อย
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สถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ชักน�าให้ผู้หญิงใน

พืน้ทีต้่องเข้ามามส่ีวนร่วมในความขดัแย้งและเคลือ่นไหวเพือ่สนัตภิาพ ผูห้ญงิ

ที่เข้าร่วมการท�างานสันติภาพมาจากหลายภาคส่วนทั้งที่เป็นข้าราชการ นัก

ธรุกจิ นกัการเมอืง นกัวชิาการ นกัพฒันาและนกักจิกรรมทางสงัคม นกัส่ือสาร

มวลชน รวมทั้งประชาชน เพราะมองเห็นความส�าคัญของการเข้าไปเป็นส่วน

หนึ่งของการแก้ไขความขัดแย้งเน่ืองจากความขัดแย้งนั้นมีผลกระทบต่อการ

ด�ารงชีวิตของพวกตน ภาพลักษณ์และบทบาทของผู้หญิงในพื้นที่ชายแดน 

ภาคใต้ของไทยมีพัฒนาการขึ้นเร่ือยๆ จากการเป็นเหยื่อขยับขึ้นมาเป็นนัก

ปกป้องสิทธิมนุษยชนที่แข็งขัน จนกลายเป็นนักกิจกรรมเพื่อสันติภาพในที่สุด

นักกิจกรรมผู้หญิงมีจ�านวนมาก20 และเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงในการสร้าง

สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บทบาทของผู้หญิงในการสร้าง

สันติภาพมีดังต่อไปนี้

ก. ผู้หญิงในฐานะผู้เยียวยาและนักปกป้องสิทธิ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้หญิงอยู่แถวหน้าของการให้ความ 

ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เป็นผู้หยิบยื่นปัจจัยจ�าเป็นให้แก่เหยื่อผู้ได้รับผล 

กระทบจากความรุนแรงในพื้นที่ พวกเขาท�าหน้าที่คุ้มครองผู้หญิง เด็กๆ และ

ชุมชนของตน ท้ังน้ีเพราะผู้หญิงเองเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจาก 

เหตุความขัดแย้งท่ียังด�าเนินอยู่ ภาวะเช่นน้ีเป็นส่ิงที่ผู้หญิงในประเทศต่างๆ 

ประสบมาแบบเดียวกัน “ผู้หญิงเป็นกลุ่มท่ีพยายามผลักดันให้เกิดการแก้ไข

ปัญหาแบบสนัตมิากทีส่ดุเพราะพวกเธอเป็นผูท้ีไ่ด้ประโยชน์สงูสดุจากการแก้ไข

20 นายอับดุลเลาะห์ หะยีอาบู เป็นผู้ตั้งข้อสังเกตนี้ อ้างใน โซเรดา หะยีมะสา (2557). เสียง
สะท้อนผ่านเวที WeVoice “10 ปีไฟใต้ สร้างผูห้ญิงให้เข้มแขง็กว่า” สบืค้นเมือ่ 30 กนัยายน 
2560 จาก http://www.deepsouthwatch.org/dsj/5152.
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ปัญหาได้ส�าเร็จ ขณะเดยีวกนักเ็ป็นผูท้ีสู่ญเสยีมากทีส่ดุในภาวะสงคราม”21 กลุม่

ผู้หญิงท�างานการเยียวยาตั้งแต่ระดับตัวบุคคลไปจนถึงการเยียวยาทางสังคม 

รวมทั้งเปิดรับกลุ่มต่างๆ ที่ถูกตัดขาดจากชุมชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เช่น 

หมู่บ้านกูจิงลือปะที่นราธิวาส22 กลุ่มผู้หญิงเข้าไปร่วมงานกับผู้หญิงในหมู่บ้าน

อย่างเอาจริงเอาจังในปี พ.ศ. 2559 เพื่อเปิดช่องให้มีการพูดคุยกับผู้หญิงจาก

หมู่บ้านอื่นๆ เพื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับหมู่บ้านดั้งเดิมและสร้างเครือข่าย 

ได้เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้หญิงในหมู่บ้านอื่นๆ ด้วย23 เครือข่ายผู้หญิงภาคประชา

สงัคมเพือ่สนัตภิาพชายแดนใต้ได้เข้าไปช่วยให้พวกเขารวมตวักนัตัง้กลุม่ผูห้ญงิ

ขึน้และเรยีกร้องสทิธทิีจ่ะได้รบับรกิารทางสงัคมและค่าชดเชยหลงัจากไม่ได้รบั

การเหลียวแลจากองค์กรอื่นๆ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550  

ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่คู่กรณีต่างใช้อ�านาจทางอาวุธเพื่อบรรลุ

เป้าหมายของตน รวมท้ังเป็นพื้นท่ีท่ีมีการใช้กฎหมายพิเศษ จึงหลีกเล่ียง 

ไม่ได้ที่จะส่งผลให้เกิดการจ�ากัดเสรีภาพของผู้ที่แสดงตัวและถูกสงสัยว่าเห็น

ต่างจากรัฐ และส่งผลให้เกิดความระแวงแคลงใจระหว่างชาวบ้านกับรัฐ เพราะ

ครอบครวัและญาตมิติรจ�านวนมากไม่ได้รับรูก้ารกระท�าของผู้เหน็ต่างและผูถ้กู

21 ประโยคนีก้ล่าวโดย Tanya Gilly-Khailany, รองประธานของ Iraq’s Seed Foundation 
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร the Baghdad parliament อ้างใน Black, Ian. (2016,  
June 9). UN campaign highlights unsung work of women in Middle East  
peace-building. The Guardian. สืบค้นเม่ือ 30 กันยายน 2560 จาก http://www.
theguardian.com/global-development/2016/jun/09/united-nations-un-campaign-
work-women-middle-east-peace-building-conflict-resolution.
22 ผู้หญิงจากชุมชนกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส จ�านวน 23 คนถูกจับด�าเนินคดี ข้อหา
กักขังหน่วงเหนี่ยวให้ครูคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและครูจูหลิง ปงกันมูล เสียชีวิต แต่สุดท้ายมี 
5 คนถกูด�าเนนิคดแีละถกูพพิากษาจ�าคกุ 3-6 ปี ด ูฐิตินบ โกมลนมิ.ิ (บรรณาธิการ). (2560). 
23 นกัข่าวพลเมอืง. (2558, 28 เมษายน). เครือข่ายผูห้ญงิภาคประชาสังคมลงพืน้ทีบ้่านกูจงิลอืปะ 
จ.นราธิวาส. ThaiPBS. สืบค้นเม่ือ 30 กันยายน 2560 จาก https://www.youtube.com/
watch?v=KfDe6dMxR9g. 
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ตัง้ข้อสงสยัว่าอยูร่่วมกบัขบวนการหรอืไม่ และส่วนใหญ่เชือ่ว่าสมาชกิครอบครวั

และญาตมิติรของตนนัน้เป็นผู้บริสทุธ์ิ  ความเข้าใจและข้อมูลทีไ่ม่ตรงกนัระหว่าง

ชาวบ้านและเจ้าหน้าท่ีรัฐท�าให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างรัฐกับชุมชน ด้วย

ตระหนักในความตงึเครยีดทีเ่กดิขึน้นีส่้งผลให้ผูห้ญงิจ�านวนหนึง่ทัง้นกักจิกรรม

ทางสงัคมและนกัวชิาการ รวมทัง้หญงิชาวบ้านผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการทีส่มาชกิ

ในครอบครัวถูกด�าเนินคดีความมั่นคง ได้เข้าสู่งานด้านปกป้องสิทธิมนุษยชน

เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความม่ันคงของรัฐกับ

ประชาชนด้วยการสร้างช่องทางการสื่อสารและการติดตามการปฏิบัติงานของ

รฐัให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ข. ผู้หญิงในฐานะผู้สร้างความไว้วางใจ

กลุ่มผู้หญิงใช้อ�านาจอ่อน (soft power) และความสามารถที่จะเข้าไป

อยู่ในจุดที่สามารถท�างานร่วมกับกลุ่มต่างๆ ในพื้นท่ีโดยยังคงความเป็นคน

ท�างานทีไ่ม่เข้าข้างใดข้างหนึง่ได้24 กลุม่ผูห้ญงิมคีวามโดดเด่นเฉพาะตวัในฐานะ

ผูส้ร้างความไว้วางใจทีส่ามารถเข้าถงึทกุกลุม่ในพืน้ทีแ่ม้กบักลุม่ทีม่คีวามระแวง

กันสูงมาก การที่กระบวนการสันติภาพจะบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังเอาไว้ได้นั้น 

จ�าเป็นต้องรวบรวมความคดิเหน็ของประชาชนกลุม่ต่างๆ ในพืน้ทีท่ัง้หมด และ

เป็นที่รับรู้กันอยู่ว่าเครือข่ายผู้หญิงเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพที่จะท�าหน้าที่นี้ 

ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้กลุ่มต่างๆ น�าไปพิจารณาประกอบการพูดคุยสันติภาพให้

เป็นผลส�าเร็จจนเกิดสันติภาพที่ยั่งยืนตามที่ตั้งเป้าหมายไว้25 

24 นักข่าวพลเมือง. (2559, 11 มีนาคม) องค์กรผู้หญิงในการขับเคลื่อนงานสันติภาพ Thai 
PBS. สบืค้นเมือ่ 30 กนัยายน 2560 จาก https://www.youtube.com/watch?v=-0kvjv2d-
wT4.
25 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ขณะที่ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ ศอ.บต. ยอมรับว่าผู้หญิงมีบทบาทใน
การสร้างสันติภาพ ดู อารีดา สาเม๊าะ. (2013). เผย BRN ไม่ปฏิเสธผู้หญิงร่วมโต๊ะเจรจา. 
สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2560 จาก http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4110.
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ค. ผูห้ญงิในฐานะผูอ้�านวยความสะดวกระหว่างกลุม่คูข่ดัแย้งใน
ระดับชุมชนและสังคม

ในสถานการณ์นี้ ผู้หญิงได้รับและสร้างความไว้วางใจกับกลุ่มรากหญ้า

หลากหลายกลุ่มรวมทั้งกับภาคส่วนอื่นๆ ในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้หญิง

ได้พสิจูน์ให้เหน็ว่าผูห้ญงิมศีกัยภาพในฐานะคนท�างานกบัความขดัแย้งด้วยการ

อ�านวยการพดูคยุระหว่างกลุ่มขดัแย้ง องค์กรผู้หญิงได้จัดให้มกีารฝึกทกัษะการ

จัดกระบวนการพูดคุยจากกระบวนกรมืออาชีพ จนมีทักษะด้านการอ�านวย

ความสะดวกให้เกิดการพูดคุย รวมท้ังจัดกิจกรรมให้ผู้หญิงได้ฝึกท�าหน้าที่

อ�านวยความสะดวกการพูดคุยในสถานการณ์จริงด้วย เช่น การพูดคุยระหว่าง

ชาวบ้านที่ถูกตัดขาดจากชุมชนกับชาวบ้านอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ระหว่างกลุม่ต่างๆ ผูห้ญงิเหล่านีช่้วยอ�านวยความสะดวกให้ชมุชนชาวพทุธและ

ชาวมุสลิมได้พูดคุยกัน ได้รับรู้ความทุกข์ใจของกันและกัน ได้สร้างความเห็น

อกเหน็ใจและมติรภาพระหว่างกนัขึน้ นอกจากนี ้ผูห้ญงิยงัได้รับการยอมรับว่า

มบีทบาทเป็นอย่างมากในการเป็นตวัเชือ่มต่อระหว่างข้าราชการกบัชาวบ้าน26 

โดยการอ�านวยความสะดวกให้มกีารพดูคยุกนัระหว่างข้าราชการและชาวบ้าน 

ส่งผลให้ชาวบ้านเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของทางการได้ดีขึ้น 

ในขณะทีฝ่่ายข้าราชการกเ็ข้าใจปัญหาและข้อห่วงใยของชาวบ้านเกีย่วกบัการ

ปฏบิตังิานของทางการในพืน้ท่ีได้ดขีึน้ด้วย ซึง่ท�าให้ลดความระแวงกนัลงไปได้ 

ง. ผู้หญิงในกองก�าลังความม่ันคงท่ีท�าหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม
ระหว่างชุมชนกับกองทัพ

ในขณะที่กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช้วิธีปฏิบัติการแบบใต้ดิน รัฐบาลไทย

26 ตัวอย่างเช่น เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้จัดสานเสวนา
ระหว่างผู้หญิงจากชุมชนกูจิงลือปะและเจ้าหน้าฝ่ายความมั่นคง ดู นักข่าวพลเมือง. (2558, 
19 สงิหาคม). สานเสวนาชมุชนกจูงิลือปะ สบืค้นเมือ่ 30 กนัยายน 2560 จาก https://www.
youtube.com/watch?v=1rKMsR5WYsg.
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กใ็ช้กองก�าลงัทหารพรานมากขึน้27  มผีูห้ญงิทัง้ชาวพทุธและชาวมสุลมิทีอ่ยูใ่น

พื้นที่เส่ียงต่อการเกิดความขัดแย้งอาสาเข้าร่วมงานกับกองก�าลังความมั่นคง

ทั้งแบบไม่เป็นทางการและเป็นทางการ ในแบบไม่เป็นทางการนั้น หญิง 

ชาวบา้นธรรมดาบางคนเลือกที่จะฝกึฝนการใชอ้าวธุปืนเพือ่ร่วมเปน็กองก�าลงั

รกัษาความมัน่คงของหมูบ้่านเพือ่คุม้ครองชมุชนของตนเอง นอกจากนีย้งัร่วม

กิจกรรมที่ช่วยลดภาระให้แก่ข้าราชการพร้อมกันนั้นก็ท�าหน้าที่ประสานงาน

ระหว่างข้าราชการกับชาวบ้านไปด้วย โดยผู้หญิงจะคอยสอดส่องและลาด

ตระเวนพืน้ทีช่มุชนของตนเพ่ือรกัษาความสงบ มผีูห้ญงิชาวพทุธและมสุลมิอกี

กลุ่มหนึ่งสมัครใจที่จะจับอาวุธอาสาเข้าไปท�างานกับกองทัพ บทบาทหลักของ

ทหารพรานหญิงอีกประการก็คือการลดความตึงเครียดและเพ่ิมความไว้วางใจ

ระหว่างเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมัน่คงกบัชาวบ้านในพืน้ทีค่วามขดัแย้ง  ผลการศกึษา

วิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า ทหารพรานหญิงได้เปล่ียนรูปแบบการใช้อ�านาจบังคับไป

เป็นการใช้อ�านาจอ่อน ท�าให้สามารถสร้างพื้นที่เพื่อบ่มเพาะความไว้วางใจจน

สามารถบรรลุภารกิจขององค์กรได้ กองก�าลังทหารพรานหญิงเหล่านี้ได้ท�า

หน้าที่ช่วยให้รัฐไทยสามารถบรรลุภารกิจการลดเหตุการณ์รุนแรง ซึ่งเป็น

ประเด็นหลักในรอบแรกของกระบวนการพูดคุยสันติภาพ (Buranajaroenkij, 

2014)  จากปรากฏการณ์ทีผู่ห้ญงิเลือกท่ีจะสร้างการเปลีย่นแปลงในสถานการณ์

ความขัดแย้งด้วยการเข้าร่วมกับกองก�าลังติดอาวุธท้ังกับฝ่ายขบวนการและ

ฝ่ายรัฐ ท�าให้เห็นได้ว่าจ�าเป็นต้องใส่ใจเรื่องการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้หญิง

ทีเ่ป็นคูข่ดัแย้งในกระบวนการสนัตภิาพด้วยเช่นกนั เพราะไม่ใช่ผูห้ญงิทกุคนที่

จะหันหลังให้กับอาวุธ

27Asia Report N°140. (2550). “เหตุการณ์ภาคใต้ของไทย: ปัญหาของกองก�าลังทหาร
พรานและอาสา” International Crisis Group. สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2560 จาก  
https://www.crisisgroup.org/th/asia/south-east-asia/thailand/southern-thailand-
problem-paramilitaries.
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จ. กลุ่มผู้หญิงจัดตั้งเครือข่ายสันติภาพ 

กลุม่ผูห้ญงิ 23 กลุม่/องค์กรในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้ได้รวมตวักนัจดัตัง้

เครือข่ายท่ีใช้ชื่อว่า คณะท�างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAW) ขึ้นมาเมื่อ 

วันที่ 28 เมษายน 2558 ต่อมาคณะท�างานฯ ได้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น 

PAOW หรือ Peace Agenda Of Women (เสาวรส ปลื้มใจ และ อุทิศ  

สังขรัตน์, 2558) และมีเป้าหมายส่งเสริมบทบาทผู้หญิงในการสร้างสันติภาพ  

คณะท�างานฯ แสดงออกอย่างแข็งขนัว่าสนบัสนนุการพดูคยุสนัตภิาพและสนใจ

ที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการ เพราะ 

คณะท�างานฯ ต้องการให้รัฐบาลไทย (Party A) และขบวนการฯ (Party B) 

ยอมรับฟังความเห็นและข้อห่วงใยของผู้หญิงด้วย28 

คณะท�างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ไม่ได้แยกตัวเองออกจากองค์กร 

ภาคประชาสังคมอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดประชุมกันเพื่อติดตามความคิด

เห็นต่างๆ และให้ค�าแนะน�าเพือ่การปรบัปรงุยทุธศาสตร์และปฏบิตักิารอยูเ่สมอ 

ด้วยความสนับสนุนจากศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(ศอ.บต.) ท�าให้สามารถบรรจุหลักการส่งเสริมบทบาทสตรีและการมีส่วนร่วม

ของผู้หญิงไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.

2559-2561 แผนดังกล่าวน้ีร่างขึ้นโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในระดับการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 

ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้ (โดยอิงกับหลักการฐานสิทธิและความเสมอภาค

ระหว่างหญิงชายเป็นพื้นฐาน)29 แต่ผลสุดท้ายปรากฏว่า แผนนี้ไม่ได้ถูกน�าไป

ใช้สู่ภาคการปฏิบัติจริงแต่อย่างใด 

28 นักข่าวพลเมือง. (2559, 11 มีนาคม). องค์กรผู้หญิงในการขับเคลื่อนงานสันติภาพ. สืบค้น
เมื่อ 30 กันยายน 2560 จาก https://www.youtube.com/watch?v=-0kvjv2dwT4.
29 นกัข่าวพลเมอืง. (2558, 12 กรกฎาคม). กลุม่ผูห้ญงิร่วมเสนอแผนพฒันาชายแดนใต้. สืบค้น
เมือ่ 30 กนัยายน 2560 จาก https://www.youtube.com/watch?v=-XEowI-JaeM.
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ฉ. กลุ่มผู้หญิงน�าเสนอวาระเพื่อสร้างข้อตกลงในการคุ้มครอง
พื้นที่สาธารณะต่อคณะพูดคุย

คณะท�างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW) ริเริ่มรณรงค์เรื่องพื้นที่

สาธารณะปลอดภัยเมื่อสิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยเรียกร้องให้คณะผู้เจรจาทั้ง

ปาร์ตีเ้อและปาร์ต้ีบพีจิารณาหามาตรการทีจ่ะให้หลกัประกนัความปลอดภยัแก่

พื้นทีส่าธารณะ เชน่ โรงเรยีน ตลาด โรงพยาบาล และศาสนสถาน30 ข้อเสนอนี้

ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากทั้งฝ่ายรัฐบาลไทยและกลุ่มมาร่า ปาตานี โดย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559 ทั้งสองฝ่ายตกลงจะบรรจุวาระพื้นที่ปลอดภัย

เป็นวาระหน่ึงของการพูดคุยสันติสุข-สันติภาพ31 ซ่ึงในปัจจุบันวาระนี้ยังเป็น

เรื่องที่คณะพูดคุยให้ความส�าคัญและยังท�างานอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นว่าข้อ

เสนอนีถู้กบรรจอุยูใ่นเอกสารชีแ้จงของคณะผูแ้ทนการพดูคยุสันตสิขุของรฐับาล

ไทย และตัวแทนจากมาร่า ปาตานี ก็ได้แถลงยอมรับเรื่องนี้ในหลายโอกาส 

Abu Hafez Al-Hakim กล่าวว่า มาร่า ปาตาน ียนิดรีบัฟังเสยีงจากกลุม่ต่างๆ 

ที่นอกเหนือจากเสียงของรัฐบาลไทย ซ่ึงหมายรวมถึงกลุ่มชาวพุทธและกลุ่ม 

ผู้หญิงด้วยเช่นกัน (Crisis Group Asia Briefing N°148, 2016)  

อย่างไรก็ตามสมาชิกบางคนของ PAOW เห็นว่าวาระพื้นที่สาธารณะ

ปลอดภยัทีเ่ข้าสู่การพดูคยุอย่างเป็นทางการนัน้ต่างจากข้อเสนอของกลุม่ผูห้ญงิ 

ในการพูดคุยสันติภาพ-สันติสุข วาระพื้นที่ปลอดภัยนับเป็นส่วนหน่ึงของ

30 ดู โรงเรียนนกัข่าวชายแดนใต้. (2559). “พืน้ทีป่ลอดภยัต้องอยู่บนโต๊ะพดูคุย” คณะท�างาน
ผู้หญิงฯ ยื่นถกไทย-มาราปาตานี.สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน 2560 จาก http://www.deep-
southwatch.org/dsj/th/9367. 
31 ดู โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้. (2559). “มาราปาตานี” แถลงข้อสรุปการพูดคุยกับ 
ตัวแทนรัฐบาลไทยว่ารับข้อเสนอ “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย” ของคณะท�างานวาระผู้หญิง
ชายแดนใต้บรรจใุนการประชมุครัง้ถดัไป. สบืค้นเมือ่ 5 ตลุาคม 2560 จาก http://psu10725.
com/2558/?p=2782. 
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มาตรการสร้างความเชือ่มัน่ระหว่างคูเ่จรจาด้วยการท�าข้อตกลงเพือ่จัดท�าพืน้ที่

ปลอดภัยขึ้นเฉพาะบางอ�าเภอเท่าน้ัน ท�าให้กลุ่มผู้หญิงยังคงเดินหน้ารณรงค์

เรื่องพื้นที่สาธารณะปลอดภัยต่อไปด้วยหวังว่าจะให้เกิดพื้นท่ีสาธารณะ

ปลอดภัยในศาสนสถาน โรงพยาบาล โรงเรียน ตลาดและเส้นทางสัญจร32   

ช. ผูห้ญงิในฐานะผูแ้ทนรฐับาลไทยและการสนบัสนนุการพดูคยุ
ในแทร็คที่ 1  

ในการพูดคุยสันติภาพ-สันติสุขท่ีด�าเนินการอยู่ในปัจจุบันมีนางสาว 

วันรพี ขาวสะอาด นักวิชาการยุติธรรม ช�านาญการพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 

เป็นผูห้ญงิเพยีงคนเดยีวทีท่�าหน้าทีส่นบัสนนุการพดูคยุสันติสุข-สันติภาพอย่าง

เป็นทางการ ในส่วนของ “คณะท�างานเทคนิคของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข

จังหวัดชายแดนภาคใต้” ซ่ึงในคณะท�างานมีทั้งหมด 6 คน ท�าหน้าที่เตรียม

ข้อมูลและเอกสารประกอบการพดูคยุ นอกจากนีย้งัมผู้ีหญงิมส่ีวนร่วมในกลไก

การพูดคุยระดับพื้นที่จ�านวน 4 คน ได้แก่ นางสาวลม้าย มานะการ นางสาว 

ปาติเมาะ เปาะอแิตดาโอะ เป็นคณะผูป้ระสานงาน และนางสาวสนุย์ี มาหะ และ

นางสาวสุวรา แก้วนุ้ย เป็นผู้ช่วยเลขานุการของคณะผู้ประสานงานระดับพื้นที่

ตามค�าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 230/255733 

32 โซรยา จามจรุ ีและ ลม้าย มานะการ สมาชกิกลุม่ PAOW สมัภาษณ์เมือ่วนัที ่26 เมษายน 
2560 ที่ จ.ปัตตานี และสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ที่ จ.นครปฐม ตามล�าดับ
33 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงนามในค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ 230/2557 เมื่อวันที่ 
26 พฤศจกิายน 2557 เร่ืองการจัดต้ังกลไกขับเคล่ือนกระบวนการพดูคุยเพือ่สนัตสิขุจงัหวดั
ชายภาคแดนใต้ ระบใุห้มกีารจัดตัง้กลไกสามระดบั ได้แก่ ระดบัที ่1 คณะกรรมการอ�านวย
การพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (The Steering Committee for Peace 
Dialogue) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ระดับที่ 2 คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัด
ชายแดนใต ้ (The Peace Dialogue Panel) มีพลเอกอักษรา เกิดผล เป็นหัวหน้าคณะ 
พูดคุย และระดับที่ 3 คณะประสานงานระดับพื้นที่ (The Area-based Inter-agency 
Coordination Working Group) มีแม่ทัพภาค 4 เป็นหัวหน้าคณะประสานงาน 
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ก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. 2553 ระหว่างที่มีการพูดคุยอย่างปิดลับ นางสาว

ธีรดา ศภุะพงษ์ ท�างานเป็นผูป้ระสานงานของ HDC กบัผูแ้ทนรฐับาลไทยและ

ภาคประชาสังคมในพื้นที่ ได้มีส่วนในการสนับสนุนให้ผู้หญิงที่ท�างานสร้าง

สนัตภิาพในพืน้ทีไ่ด้มคีวามเข้าใจและสร้างโอกาสให้เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้

กับผู้หญิงในพื้นที่ความขัดแย้งจากต่างประเทศ

ก่อนที่การเจรจาอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ผู้หญิงที่มี

บทบาทส�าคัญอีกคนหนึ่งในกระบวนการพูดคุยก็คือนางจิราพร บุนนาค อดีต

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ซึ่งเริ่มมีบทบาทในปี พ.ศ. 2548  

คูข่นานไปกบัการท�างานในฐานะกรรมการคนหนึง่ของคณะกรรมการอสิระเพือ่

ความสมานฉันท์แห่งชาติ (กอส.) ในห้วงเวลานั้นรัฐบาลไทยได้พยายามที่จะ

เจรจากับฝ่ายขบวนการฯ อย่างไม่เป็นทางการ โดยการริเร่ิมขององค์กร  

Center for Humanitarian Dialogue (HDC)34 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร  

นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มอบหมายให้สภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) 

ประสานงานกบั HDC เลขาธกิาร สมช. จึงได้มอบหมายให้ นางจริาพร บนุนาค 

ขณะนัน้ด�ารงต�าแหน่งรองเลขาธกิาร สมช. ซึง่รบัผดิชอบพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต้โดยตรงมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 นางจิราพรเป็นสมาชิกหนึ่งในสี่ของคณะ 

ผู้แทนรัฐบาลไทยในการพูดคุยกับตัวแทนขบวนการต่อสู้ ในช่วงที่การพูดคุย 

หยุดชะงักในระหว่างรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 

เพราะไม่มีนโยบายการพูดคุยที่ชัดเจน และแม้ภายหลังเกษียณอายุราชการ

แล้วนางจริาพรกย็งัคงท�างานในเรือ่งนีอ้ย่างต่อเนือ่งร่วมกบันายอฮัหมดัสมบรูณ์ 

บัวหลวง และนักวิชาการจากสถาบันพระปกเกล้า เพราะเกรงว่าหากขาดตอน

ไปจะต้องเร่ิมสร้างความไว้วางใจกันใหม่จึงพยายามหล่อเลี้ยงการพูดคุยไว้ 

ด้วยความหวังจะลดความรุนแรงและความสูญเสียจากทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่  

34 ชือ่เดมิของ HDC คือ Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue มสี�านกังาน
อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
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ฝ่ายขบวนการและประชาชน ในช่วงนั้นนางจิราพรจึงท�าหน้าที่เสมือนเป็น 

แทร็ค 1.5 ให้การสนับสนุนการพูดคุยด้วยการเข้าพบผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้แทน

เจรจาทั้งสองฝ่ายในอนาคต เรื่อยมาจนถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2558 นับได้

ว่าการพูดคุยท่ีผ่านมานางจิราพรมีส่วนในการสร้างรากฐานให้กับการพูดคุย

สันติภาพ-สันติสุขท่ีต่อมามีการประกาศอย่างเป็นทางการในรัฐบาลนางสาว 

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในปัจจุบัน  

จะเห็นได้ว่า ผูห้ญงิทัง้ในระดบัปัจเจก กลุม่และเครอืข่าย จ�านวนไม่น้อย 

ที่ได้ทุ่มเทท�างานเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ ซึ่งปริมณฑลที่ 

ผูห้ญงิท�างานอยูน่ัน้ยงัจ�ากดัในพืน้ทีท่ีไ่ม่เป็นทางการและเป็นเสมอืนส่วนเสรมิ

ให้กระบวนการสันติภาพด�าเนินไป ค�าถามต่อไปคือจะน�าต้นทุนสันติภาพนี ้

มาใช้เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสันติให้ส�าเร็จได้อย่างไร 
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ความพยายามและความคดิรเิร่ิมของผูห้ญงิช่วย

ขยายขอบเขตของการสร้างสนัตภิาพให้กว้างออกไปอกี 

เพราะผู้หญิงสามารถเข้าถึงกลุ่มและชุมชนต่างๆ ทีฝ่่าย 

อื่นๆ อาจยังเข้าไม่ถึงหรือไม่ได้เข้าหา หากผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ (ได้แก่ รัฐบาล หรือ Party A ฝ่าย

ขบวนการ หรือ Party B ผู้อ�านวยความสะดวก องค์กร

ประชาสังคมและกลุ่มผู้หญิง) ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ให้การสนับสนุนผู้หญิงที่ท�างานสร้างสันติภาพอย่าง

จรงิจงั เปิดโอกาสให้เครอืข่ายผูห้ญิงเข้าไปมส่ีวนร่วมใน

กระบวนการสนัตภิาพในระดบัลกึเพือ่เสรมิพลงัการสร้าง

สันติภาพร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

ในที่นี้จึงขอเสนอแนวทางบางประการต่อผู ้มีส ่วน

เก่ียวข้องฝ่ายต่างๆ เพื่อรับไว้พิจารณาและน�าไปสู่การ

ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
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ข้อเสนอแนะต่อรฐับาล ฝ่ายขบวนการ ผูอ้�านวยความสะดวกและ
องค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่

7.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันว่าประเด็นห่วงใยของผู้หญิงในเรื่อง
ความมัน่คงในชวีติประจ�าวนัเป็นเรือ่งการเมอืง  ในเบ้ืองต้น เรือ่งทีท่กุฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องจะต้องเห็นพ้องต้องกันก่อนว่าเรื่องความม่ันคงที่เป็นประเด็นการ 

พูดคุยอย่างเป็นทางการน้ันไม่ได้มีมิติเดียวคือมิติในทางการทหาร ทว่าความ

มั่นคงในมิติของชีวิตประจ�าวันที่ผู้หญิงห่วงกังวลนั้นก็เป็นเรื่องการเมืองเช่น

เดยีวกนั ทัง้นีเ้พราะโดยปกตคิวามห่วงใยของผูห้ญงิจะเกีย่วข้องกบัครอบครวั 

บุคคลใกล้ชดิ ความปลอดภยัและความอยูด่กีนิดีของชมุชนของตนเอง ซึง่มกัถกู

มองว่าเป็นเรือ่งส่วนตวัทีไ่ม่เกีย่วกบัการเมอืงและการเจรจาทางการเมอืง เป็นเหตุ

ให้เรือ่งทีผู่ห้ญงิห่วงใยหรอืเป็นปัญหาส�าหรบัผูห้ญงิถกูมองข้ามไปในการพดูคยุ

และเจรจาสนัตภิาพทีเ่น้นความมัน่คงจากมุมมองของการทหาร จงึจ�าเป็นทีคู่ก่รณี

ทกุฝ่ายจะต้องมคีวามเหน็ร่วมกนัว่าประเดน็ห่วงใยจากผูห้ญิงไม่ใช่เรือ่งส่วนตวั

แต่เป็นเรื่องการเมืองเช่นกัน ทั้งนี้เพราะปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และ

การเมืองจะท�าให้ผู้หญิงตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงขาดความมั่นคงในชีวิตและ

ทรพัย์สนิ อกีทัง้การปฏบิตักิารของคูข่ดัแย้งกร็บกวนความปกติสุขโดยตรงต่อ 

วถิชีวิีตและการด�ารงชวีติของผูห้ญงิ เป็นเหตใุห้ผูห้ญงิต้องแบกรบัภาระเพิม่ขึน้

ไม่น้อยไปกว่าท่ีผูช้ายต้องแบกรบัอยูเ่ช่นกนั

7.2 ให้การยอมรับผู้หญิงในฐานะคนท�างานสร้างสันติภาพที่มี
ศักยภาพ  ไม่เฉพาะกลุ่มผู้หญิงเท่านั้นที่ต้องออกมาเน้นย�้าภาพลักษณ์ของ

ผู้หญิงในฐานะผู้สร้างสันติภาพ หากกลุ่มที่ท�างานเกี่ยวข้องกลุ่มอื่น ได้แก่ สื่อ 

นักวิชาการ สถาบัน องค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม ก็มีส่วนที่จะท�าให้

ศกัยภาพของผูห้ญงิเป็นทีป่ระจกัษ์ได้มากขึน้ด้วยเช่นกนั  การทีผู่ห้ญงิสามารถ

ดึงเอากลุ่มและเข้าถึงพื้นที่ซึ่งคนท�างานหลักกลุ่มอื่นๆ มองว่าเข้าถึงได้ยากมา

ร่วมงานด้วยได้ เป็นเพราะกลุ่มผู้หญิงท�างานสันติภาพอย่างมียุทธศาสตร์และ

มคีวามมุง่มัน่เตม็เป่ียมทีจ่ะใช้แนวทางสนัตวิธิจีงึสามารถเปลีย่นศตัรใูห้เป็นมิตร 
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บวกกับแรงกระตุ้นส�าคัญท่ีต้องการความปลอดภัยในสถานที่ใช้ชีวิตประจ�าวัน

ส�าหรับครอบครัวและญาติมิตรของตน เช่น บ้าน ชุมชน ไร่นา ตลาด โรงเรียน 

โรงพยาบาล และศาสนสถาน ท�าให้ผู้หญิงออกมารณรงค์เรื่องพื้นที่สาธารณะ

ปลอดภยั แต่การรบัรูบ้ทบาทในงานสันตภิาพของผูห้ญงิในหมูค่นทัว่ไปยงัจ�ากดั

อยู่มาก ผู้หญิงก็เหมือนผู้ชายคือไม่ได้เป็นนักสร้างสันติภาพมาแต่ก�าเนิดแต่

เกิดจากการพัฒนาทักษะ แสวงหาความรู้และการลงมือปฏิบัติ  ผู้หญิงที่กลาย

มาเป็นนักกิจกรรมเพ่ือสันติภาพน้ันล้วนสั่งสมประสบการณ์ ปรับปรุงความรู้

และทักษะ อีกทั้งท�างานในสถานการณ์จริงมาเป็นเวลาหลายปี ฉะนั้นองค์กร 

ผู้หญิงและสถาบันผู้ช�านาญการอื่นๆ ควรจัดให้มีการฝึกอบรมและการประชุม

เชงิปฏบิติัการเพือ่เพิม่ความรูแ้ละทักษะทีจ่�าเป็นเกีย่วกบัสนัตภิาพ ความมัน่คง

และบทบาทหญิงชายให้แก่กลุ่ม-องค์กรผู้หญิงในพื้นที่ เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้หญิง

ที่มีความรู้และทักษะเชี่ยวชาญในงานสร้างสันติภาพ อันเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะ

ท�าให้คนทั่วไปมองเห็นบทบาทด้านน้ีของผู ้หญิงชัดเจนขึ้นและยอมรับ 

ภาพลักษณ์ใหม่ของผู้หญิงในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพอย่าง

แท้จริง

ข้อเสนอแนะต่อรฐับาล (Party A) ขบวนการ (Party B) และ 
ผู้อ�านวยความสะดวก

7.3 น�ากรอบสากลมาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางร่วมกันในการ 
ส่งเสริมการมสีว่นร่วมอยา่งแท้จรงิของผูห้ญิง ในฐานะที่เป็นประเทศภาคี

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ หรือซีดอว์ 

(CEDAW) รฐับาลไทยมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องให้หลกัประกนัการมส่ีวนร่วมของ 

ผูห้ญงิในระดบัการตดัสนิใจทางการเมอืง ประกอบกบักรมกจิการสตรแีละสถาบนั

ครอบครวั (สค.) ในสงักดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์

ได้น�ามต ิUNSCR 1325 มาประยกุต์เป็น “มาตรการและแนวปฏบิตัด้ิานสตรี

กบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง” เพือ่เป็นแนวทางการสร้างการมส่ีวน

ร่วมของผูห้ญงิ การปกป้องคุม้ครองผูห้ญงิ รวมถงึการท�าให้กระบวนการสร้าง
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สนัตภิาพมีมติหิญงิชายในทกุข้ันตอนของการด�าเนนิการ กรอบคดินีจ้ะน�าไปสู่

การปฏบิตัไิด้จรงิกต้็องอาศยัผูมี้ส่วนเกีย่วข้องกบัการพดูคยุสันติสุข-สันติภาพ

ให้การสนับสนนุและรบัแนวทางนีไ้ปปรบัใช้อย่างจริงใจและจรงิจงั กห็วังได้ว่าจะ

ช่วยยกระดับมาตรฐานสิทธิของผู้หญิงในพื้นที่ความขัดแย้งและอาจต่อยอด

มาตรการน้ีออกไปเป็นโครงสร้างทีห่นนุเสรมิความก้าวหน้าของผูห้ญงิให้มคีวาม

ยัง่ยนืต่อไป

7.4 สนับสนุนให้มีตัวแทนผู้หญิงในการพูดคุยสันติสุข-สันติภาพ 
ผู้มีบทบาทหลัก ได้แก่ รัฐบาลไทยหรือปาร์ตี้เอ ขบวนการฯ หรือปาร์ตี้บี และ

ผู้อ�านวยความสะดวกการพูดคุย ร่วมกันจัดสรรที่นั่งในการพูดคุยสันติภาพให้

ผูห้ญงิได้มีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ หรอืร่วมกนัออกแบบรปูแบบการมส่ีวนร่วม

ทีส่ามารถผนวกรวมการมีส่วนร่วมอย่างจรงิจงัของผูห้ญิง เพือ่ให้มหีลักประกนั

ว่าเสียงและวาระของผู้หญิงจะเข้าถึงและได้รับความเอาใจใส่ในกระบวนการ 

พดูคยุสนัตสิขุ-สนัตภิาพ ทัง้นีอ้าจพจิารณามาตรฐานสากลเร่ืองสัดส่วนตัวแทน

ผูห้ญงิในการพดูคยุทีก่�าหนดไว้ที ่30% มาประกอบกบับทเรยีนจากต่างประเทศ

ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงเป็นแนวทาง แล้วน�ามาปรับใช้ให้เข้ากับ

บริบทของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ อนึ่ง เนื่องจากผู้หญิงมิได้รวมตัวกันเป็นกลุ่ม

ก้อนเหนียวแน่น ความชอบธรรมของการเป็นตัวแทนจึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง โดย

กลุ่มผู้หญิงอาจจะตั้งตัวแทนคนหนึ่งไปเป็นตัวแทนผู้หญิงในพื้นที่ หรืออาจจะ

หมุนเวียนการเป็นตัวแทนกันไปในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ตัวแทนสามารถเป็น

ตัวแทนผลประโยชน์ของกลุ่มผู้หญิงที่หลากหลายด้วย โดยกลุ่มผู้หญิงอาจจัด

ให้มีเวทีและโครงสร้างท่ีจะสนับสนุนตัวแทนของผู้หญิงโดยให้ค�าแนะน�าและ

การสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากเครือข่ายผู้หญิง ไม่ว่ารูปแบบของการเป็น

ตัวแทนจะเป็นแบบใด ตัวแทนควรจะเป็นที่ยอมรับของทั้งคณะผู้เจรจาทุกฝ่าย

และจากภายในกลุ่มผู้หญิงด้วยกันเอง

7.5 จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การมส่ีวนร่วมของผูห้ญงิในกระบวนการ
สันติภาพและการพูดคุยสันติสุข เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเพิ่มการ 
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ผู้หญิงกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

มีส่วนร่วมของผูห้ญงิในกระบวนการสนัตภิาพ จ�าเป็นต้องจดัท�าเวทปีรกึษาหารอื

ระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายเพ่ือหารือและจัดท�าแผนยุทธศาสตร์อย่าง

รอบคอบและออกแบบรปูแบบการมส่ีวนร่วมของผู้หญงิทีท่กุฝ่ายให้การยอมรบั 

(โดยเฉพาะภายในกลุ่มผู้หญิงเอง) และเป็นที่พอใจ (ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกฝ่าย) เมื่อพิจารณาถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้หญิงซึ่งมีได้หลากหลาย 

ดงัทีน่�าเสนอมาแล้วก่อนหน้าน้ี จะเหน็ได้ว่าการมส่ีวนร่วมอาจมีได้หลายรปูแบบ

ส�าหรบัพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้ ทัง้ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและผู้เกีย่วข้องในเรือ่งนีจ้�าเป็น

ต้องหารือกนัอย่างรอบคอบถงึการสร้างรปูแบบการมส่ีวนร่วมเพือ่ค้นหาทางเลอืก

ทีต่่างยอมรบัและเตม็ใจน�ามาทดลองใช้ รวมทัง้ปรบัปรงุแก้ไขจนได้ทางเลอืกทีด่ี

เป็นที่พอใจสูงสุดและสามารถยกระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้หญิงได้อย่าง

แท้จริง รวมทัง้ให้ได้ยทุธศาสตร์ทีเ่หมาะสมซึง่จะเปิดรบัผูห้ญงิทกุกลุม่บนฐานที่

ค�านงึถงึบรบิททางวัฒนธรรม สังคมและการเมอืง และพลวตัของกระบวนการ

สนัตภิาพ

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ  
นักวิชาการ และกลุ่มผู้หญิง

7.6 สร้างหลักประกันให้งานสร้างสันติภาพของผู้หญิงมีความ 
ต่อเนือ่ง จะต้องมกีารจดัท�ามาตรการทีเ่กือ้หนนุให้ผูห้ญงิสามารถท�างานสร้าง

สันติภาพอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้ ผลการศึกษายืนยันว่า “เมื่อผู้หญิงม ี

ส่วนร่วมในการท�าข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการท�าให้ข้อตกลงนั้น 

มโีอกาสบรรลุผลส�าเรจ็มากขึน้” (Kinnock, 2015) การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

จากประชาคมระหว่างประเทศ นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม ภาครัฐ 

และสื่อ เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีจะช่วยให้ผู้หญิงรักษาบทบาทการเป็นนักสร้าง

สันติภาพเอาไว้ได้

7.7 สร้างและหล่อเลี้ยงให้สังคมตระหนักถึงความส�าคัญของการ
มีส่วนร่วมของผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง พัฟเฟนโฮลส์ (2558b) ให้ข้อสังเกต

ว่าการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาจะเปิดรับการมีส่วนร่วมและรับฟังวาระ



ข้อเสนอแนะ

50

ของกลุ่มผู้หญิงนั้น จะต้องมีแรงกดดันทางสังคมและการรณรงค์เพื่อสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้หญิงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้หญิงและภาคประชาสังคม

ทั้งจากในและนอกพื้นที่ต้องท�างานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความชอบธรรม การ

สนับสนุนและอ�านาจต่อรองในเรื่องนี้ ผู ้หญิงเองก็จ�าเป็นต้องต่อยอดการ

สนับสนนุและเครือข่ายในพืน้ทีเ่พ่ิมขึน้ เผือ่ว่าจะมคีวามจ�าเป็นต้องใช้แรงกดดนั

ทางสังคมในรูปของปฏิบัติการมวลชนเพื่อปลุกจิตส�านึกสาธารณะและช่วยให้

มีการรับฟังและยอมรับความคิดเห็นและผลประโยชน์ของผู้หญิง 

ข้อเสนอแนะต่อองค์กรประชาสังคมในพื้นที่

7.8 เปิดโอกาสและส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในองค์กรภาค
ประชาสงัคมอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้การเปิดรบัผู้หญิงเป็นทีย่อมรบัของคูก่รณี

ทุกฝ่ายในการพูดคุยสันติภาพ องค์กรภาคประชาสังคมจ�าเป็นต้องท�าให้เรื่อง

บทบาทหญิงชายเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดกระแสหลักให้กว้างขวางย่ิงขึ้น 

เนื่องจากองค์กรประชาสังคมถือว่าเป็นผู ้มีบทบาทส�าคัญในกระบวนการ

สนัตภิาพ (Paffenholz, 2015a)  ถ้าองค์กรประชาสังคมยอมรบัและส่งเสรมิการ

มีส่วนร่วมของผู้หญิงในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ก็จะช่วยเป็น

หลักประกันการเสริมพลังและศักยภาพให้แก่ผู้หญิงในกระบวนการสันติภาพ

ด้วยเช่นกัน
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