


เด็ก 
เยาวชน
และผู้หญิง 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานการณ์

ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตร ี
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564

การศึกษาเพื่อทาํรายงานฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากประชาชนชาวอเมริกัน
ผ่านองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 

โดยเนื้อหาของผลงานเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน 
และไม่ได้เป็นการสะท้อนถึงมุมมองขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

หรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด



สถานการณ์เดก็ เยาวชนและผู้หญิงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
ปีท่ีพิมพ:์ 2564  
 
กองบรรณาธิการ: คณะท างานรายงานสถานการณ์เดก็และสตรีในจงัหวดัชายแดนใต้ 

1. นางโซรยา  จามจุร ี     ประธานกรรมการศนูยป์ระสานงานดา้นเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
2. นางกนกรตัน์ เกือ้กจิ      ผูช้ว่ยเลขาธกิารศนูยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พม.)  
3. น.ส.วรรณกนก เปาะอแิตดาโอะ  นายกสมาคมเดก็และเยาวชนเพือ่สนัตภิาพชายแดนใต ้(กลุ่มลูกเหรยีง) 
4. น.ส.ปาตเีมาะ เปาะอแิตดาโอะ     นายกสมาคมผูห้ญงิเพือ่สนัตภิาพ 
5. น.ส.พรเพญ็ คงขจรเกยีรต ิ    ผูอ้ านวยการมลูนิธผิสานวฒันธรรม  
6. น.อ.หญงิ ศรนิทร สุวรรณพงศ ์    ทีป่รกึษาผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล  
7. พนัเอกชลชั ศรวีเิชยีร     ผูช้ว่ยเลขานุการคณะประสานงานระดบัพืน้ที ่(สล.3) 

ท่ีปรึกษา: ผศ.ดร. ศรสีมภพ จติตภ์ริมยศ์ร ีสถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต ้ 
  สถาบนัสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

ผูเ้ขียน: ผศ.ดร. ดวงหทยั บูรณเจรญิกจิ สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

องคก์รผูป้ระสานงาน     สมาคมเดก็และเยาวชนเพือ่สนัตภิาพชายแดนใต ้(กลุ่มลูกเหรยีง)  
ผูส้นับสนุนทุนวิจยั ประชาชนชาวอเมรกินัผา่นองคก์ารเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศของสหรฐัอเมรกิา  
คณะผูป้ระสานงาน 

1. นายทศพล กฤษณบุตร  สมาคมเดก็และเยาวชนเพื่อสนัตภิาพชายแดนใต ้(กลุ่มลูกเหรยีง) 
2. นายไซฟุดดนี สาและ  ศูนยป์ระสานงานดา้นเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) 
3. นายอบัดุลรอมนั อาเย๊าะแซ สมาคมเดก็และเยาวชนเพื่อสนัตภิาพชายแดนใต ้(กลุ่มลกูเหรยีง) 
4. นายสุไลมาน เจ๊ะอุบง  สมาคมเดก็และเยาวชนเพื่อสนัตภิาพชายแดนใต ้(กลุ่มลูกเหรยีง) 
5. น.ส.โซพยี๊ะ ซง   สมาคมเดก็และเยาวชนเพื่อสนัตภิาพชายแดนใต ้(กลุ่มลูกเหรยีง) 
6. น.ส.ชารติา้ ประสทิธหิมิะ  สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล 

ผูจ้ดัพิมพเ์ผยแพร่:  ศนูยป์ระสานงานดา้นเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศป.ดส.) ภายใต ้ 
ศนูยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) 
ศนูยร์าชการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้อ าเภอเมอืง จงัหวดัยะลา 95000  
โทรศพัท ์073-257-002 Email : ccwc.sbpac@gmail.com 
Facebook: ศนูยป์ระสานงานดา้นเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้- ศป.ดส. 

จ านวนพิมพ:์ 100 เล่ม 
ออกแบบปกและรปูเล่ม:  ไอควิ มเีดยี ทีอ่ยู ่1899/46 ถ.สนามบนิ-ลพบุรรีาเมศวร ์ต.ควนลงั  

อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 โทรศพัท ์089-466-0752  
ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ 

ดวงหทยั บรูณเจรญิกจิ.   
สถานการณ์เดก็ เยาวชนและผูห้ญงิในจงัหวดัชายแดนภาคใต.้-- ยะลา : ศนูยป์ระสานงานดา้นเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้(ศป.ดส.) ภายใต ้ศนูยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.), 2564. 62 หน้า.  
1. สทิธมินุษยชน -- แงม่านุษยวทิยา. 2. ไทย (ภาคใต)้ -- ปัญหาและขอ้พพิาท. I. ชื่อเรือ่ง. 303.6 
ISBN: 978-616-93887-0-8 

 



ค าน า 
 
ถานการณ์ค ามไม่ งบในพ้ืนที่จัง ัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ. . 2547                     

่งผลกระทบต่อการ ูญเ ียชี ิตและทรัพย์ ิน มีผู้ได้รับผลกระทบจาก ถานการณ์ค ามไม่ งบจ าน นมาก     
เกิดค ามไม่มั่นคงปลอดภัยในการด ารงชี ิต มีภา ะค ามพิการ ทุพพลภาพ ลายคนได้รับผลกระทบทางจิตใจ
จนมีปัญ าต่อ ุขภาพจิต มีเด็กและ ตรีจ าน นมากต้องเผชิญกับค าม ูญเ ียเ า ลักของครอบครั   
่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาคุณภาพชี ิต ใน ลายกรณีการช่ ยเ ลือของรัฐด าเนินการ                   

ไม่ทั่ ถึงและไม่ทันท่ งทีจนเกิดภา ะคับแค้นใจ และ ่งผลกระทบต่อกระบ นการท างานแก้ไขปัญ า                 
ค ามไม่ งบในพ้ืนที่จัง ัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเป็นเงื่อนไข  าคัญอีกเงื่อนไข นึ่งที่ผลักประชาชนใ ้เกิด
ค ามรู้ ึกไม่เชื่อมั่นต่อค ามมั่นคงของรัฐ ในขณะเดีย กัน ากรัฐด าเนินการแก้ไขปัญ าและพัฒนาคุณภาพ
ชี ิตได้เป็นอย่างดีแล้  ก็จะเป็นเงื่อนไขทางบ กที่ท าใ ้ประชาชนรู้ ึกอบอุ่นไ ้ างใจ ผ่อนคลายค ามรู้ ึก          
คับข้องใจต่อการท างานของภาครัฐ เกิดการใ ้อภัย ซึ่งเป็น ลักการ  าคัญของการอยู่ร่ มกันใน ังคมที่มี           
ค ามแตกต่างทั้งทางเชื้อชาติ า นาและชาติพันธุ์  

รายงาน ถานการณ์ด้านเด็ก เยา ชน และผู้ ญิงในจัง ัดชายแดนใต้ฉบับนี้ จึงมีค าม  าคัญ
ยิ่งต่อการแก้ไขปัญ าที่ได้กล่า ถึง เนื่องจาก ูนย์อ าน ยการบริ ารจัง ัดชายแดนภาคใต้ ( อ.บต.)                   
เป็น น่ ยงานระดับนโยบายที่มุ่ง ู่เป้า มายการพัฒนาใ ้ประชาชนมีคุณภาพชี ิตที่ดีอยู่ร่ มกันภายใต้ ิถี             
พ ุ ัฒนธรรม ซึ่งต้องอา ัยค ามร่ มมือจากทุกองคาพยพในการแก้ไขปัญ าจัง ัดชายแดนภาคใต้                        
ในภาพร ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและ ตรี ที่เป็น ั ใจ  าคัญและจะเป็นตั ชี้ ัดการเติบโตอย่าง ยงามของ
ังคมได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ อ.บต.ใ ้ค าม  าคัญยิ่งกับการท างานด้านเด็กและ ตรี โดยบูรณาการการท างาน   

กับทุกภาค ่ น ภายใต้ “ ูนย์ประ านงานด้านเด็กและ ตรีจัง ัดชายแดนภาคใต้ ( ป.ด .)” ซึ่งมี น่ ยงาน
ภาคีด้านเด็กและ ตรี ที่เกี่ย ข้องทั้งภาครัฐและภาคประชา ังคม ร มจ าน นก ่า ๓๐ องค์กร ดังนั้นการจัดท า 
“รายงาน ถานการณ์ด้านเด็ก เยา ชน และผู้ ญิงในจัง ัดชายแดนใต้” ที่เป็นภารกิจ นึ่งของ ป.ด . จึงผ่าน
การ ึก า ิเคราะ ์ ังเคราะ ์ มาอย่างครบถ้ น มบูรณ์ และเชื่อมั่น ่ารายงานฉบับนี้จะ ามารถเติมเต็ม 
และ นับ นุนการปฏิบัติงานของภาครัฐ ร มถึงองค์กรอ่ืน ๆ ในการใ ้เด็กและ ตรีได้มีโอกา ในการพัฒนา
คุณภาพชี ิตและยกระดับมาตรฐานเข้า ู่ ากลใ ้เป็นที่ยอมรับตามอนุ ัญญาเด็กและ ตรี ร มถึงการ ร้าง
ค ามเชื่อมั่นต่อการท างานภาครัฐที่มุ่งเร่งรัด พัฒนา และน าค าม ันติ ุขกลับคืน ู่พ้ืนที่จัง ัดชายแดนภาคใต้
อย่างยั่งยืน 

ขอขอบคุณ คณะผู้จัดท าและผู้เกี่ย ข้องทุกท่าน ที่มี ่ น นับ นุนการจัดท ารายงานฉบับนี้  
ใ ้  าเร็จลุล่ งไปได้ด้ ยดี และ ังเป็นอย่างยิ่ง ่าการ ื่อ ารผ่านรายงานฉบับนี้ จะ ามารถต่อยอดในการ     
ร้างค ามรู้และทัก ะ ิทธิมนุ ยชนที่เกี่ย ข้องกับ “ ิทธิเด็ก” และ “มาตรการและแน ปฏิบัติด้าน ตรี”

ใ ้กับผูเ้กี่ย ข้องในภาค ่ นต่าง ๆ ต่อไป 
 

 
 

               พลเรือตรี  
มเกียรติ ผลประยูร 

เลขาธิการ ูนย์อ าน ยการบริ ารจัง ัดชายแดนภาคใต้ 
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ค านิยม 

รายงานนี้มคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงในขอบเขตการด าเนินงานของกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (สค.) 
เพราะวา่กรมไดจ้ดัท ามาตรการและแนวทางการปฏบิตัดิา้นสตรกีบัการสง่เสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารด าเนินงานของสตรภีายใตค้วามร่วมมอืของทุกภาคสว่น 
เพื่อใหข้บัเคลื่อนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพในการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของสตรใีนกระบวนการสนัตภิาพ 

จินตนา จนัทรบ์ ารงุ 
อธบิดกีรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์

 

ขอ้มลูเหล่านี้ถอืว่าเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์มากในการท างานของกระทรวงการต่างประเทศ  
ซึง่กระทรวงการต่างประเทศเองกม็หีน้าทีใ่นการทีจ่ะตอ้งไปน าเสนอรายงานในเวทรีะหว่างประเทศทีค่ณะมนตรี
สทิธมินุษยชนทีจ่ะมกีารน าเสนอในช่วงเดอืนพฤศจกิายนทีจ่ะมาถงึนี้ ขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาต่างๆ กจ็ะน าไปประมวล

สว่นหนึ่งเป็นขอ้มลูทีจ่ะน าไปรายงานต่อเวทรีะหว่างประเทศต่อไป 
พืชภพ  มงคลนาวิน 

รองอธบิดกีรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
 

การจดัท ารายงานในครัง้นี้ไม่ใช่แค่เพยีงรายงานทีเ่ป็นเอกสาร แต่มากกว่านัน้กค็อืกระบวนการจดัท ารายงานที่
ท าใหเ้กดิพืน้ทีก่ลางเพื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นกนัระหว่างกรรมการภาครฐัเอกชนและภาคประชาสงัคม 

การคดิเหมอืนคดิต่างถอืเป็นเรื่องปกตแิลว้กเ็ป็นเรื่องสวยงาม  
รายงานในครัง้นี้ไม่เพยีงจะท าขึน้มาใหภ้ารกจิของ ศป.ดส. ตามอ านาจหน้าทีไ่ดก้ าหนดไว ้

แต่จะเป็นประโยชน์ในการน าไปขบัเคลื่อนองคก์รในดา้นเดก็และสตรใีนพืน้ทีต่่อไป 
โซรยา จามจรีุ 

ประธานคณะกรรมการศูนยป์ระสานงานดา้นเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศป.ดส.) 
 

 
ขอ้มลูทุกบรรทดัในรายงานเลม่นี้ คอื ชวีติของเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
และการทุ่มเทการท างานอย่างไม่หยุดนิ่งตลอดระยะเวลากว่า 17 ปี ของทุกภาคสว่น  

 เพื่อน าไปสูก่ารแกไ้ขและพฒันา   
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ท่านทีอ่่านรายงานฉบบันี้จบแลว้  

ตอ้งน าไปคดิและวางแผนการท างานอย่างไม่หยุดนิ่งต่อไป… 
กนกรตัน์ เกื้อกิจ 

ผูช้่วยเลขาธกิารศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(พม.) 
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กิตติกรรมประกาศ 

การจดัท ารายงานฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ ด้วยความร่วมมอืจากบุคคล หน่วยงานและองค์กร
ภาครฐัและภาคประชาสังคมจ านวนมาก เริ่มต้นจากคณะท างานรายงานสถานการณ์เด็กและสตรี 
ในจงัหวดัชายแดนใต้ มคีุณกนกรตัน์ เกื้อกจิ ผู้ช่วยเลขาธกิารศูนย์อ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้(พม.) คุณโซรยา จามจุร ีประธานกรรมการศูนยป์ระสานงานดา้นเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ (ศป.ดส.) คุณปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ (WEPEACE) 
 คุณพรเพญ็ คงขจรเกยีรต ิผูอ้ านวยการมลูนิธผิสานวฒันธรรม น.อ.หญงิ ศรนิทร สุวรรณพงศ์ ทีป่รกึษา
ผู้แทนพเิศษของรฐับาล พนัเอกชลชั ศรวีเิชียร ผู้ช่วยเลขานุการคณะประสานงานระดบัพื้นที่ (สล.3)  
คุณวรรณกนก เปาะอแิตดาโอะ นายกสมาคมเดก็และเยาวชนเพื่อสนัตภิาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรยีง) 
และ ผศ.ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
รวมทัง้ที่ปรกึษา ผศ.ดร. ศรสีมภพ จิตต์ภิรมย์ศร ีสถานวจิยัความขดัแย้งและความหลากหลายทาง
วฒันธรรมภาคใต ้สถาบนัสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี  

ศูนย์ประสานงานด้านเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) ขอขอบคุณผู้ให้ขอ้มูล
ส าคญั ไดแ้ก่ ผศ.ดร. อลิยาส หญ้าปรงั คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง ดร.ฆอซาล ีเบญ็หมดั 
คณะอสิลามศกึษาและนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัฟาฏอนี อาจารยอ์บัดุลสุโก ดนิอะ กรรมการสภาประชา
สงัคมชายแดนใต้ คุณอัญชนา หีมมิหน๊ะ กลุ่มด้วยใจ คุณกสิณา ลิมสมานพนัธ์ อดีตผู้ประสานงาน 
ขององค์การอ๊อกแฟมประเทศไทย คุณนิเด๊าะ อแิตแล นายกสมาคมสวสัดกิารมุสลีมะฮ์ จงัหวดัยะลา  
คุณมาเรียม ชยัสนัทะนะ นายกสมาคมฟ้าใสเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนชายแดนใต้(กลุ่มฟ้าใส)   
คุณนุรอาซีกนี ยูโซ๊ะ มูลนิธผิสานวฒันธรรม คุณสายนูดนิ มามุ นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การปฏบิตัหิน้าที่เลขานุการคณะกรรมการศูนยป์ระสานงานด้านเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต้    
ทมีงานจากโครงการ Together และขอขอบคุณ พล.ต.หญิงวนัทนา ท้าวลา ที่ปรกึษา กอ.รมน.ภาค 4 
ส่วนหน้า และ พ.ท.อคัรวฒัน์ ว่องวษิณุวงศ์ ศูนยส์นัตวิธิ ีกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ทีน่อกจากใหข้อ้มูล
แลว้ ไดช้่วยทว้งตงิเนื้อหาและค าทีใ่ชใ้นรายงานฉบบัน้ีตลอดระยะเวลาการจดัท ารายงาน 

ศป.ดส. ขอขอบคุณหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีไ่ดอ้นุเคราะหข์อ้มูลทีไ่ดร้บัการรอ้งขอผ่าน
คณะท างานฯ ได้แก่ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ศูนย์ให้ค าปรึกษาเสริมพลังสตรีส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวดัยะลาและนราธิวาส ส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษยจ์งัหวดันราธวิาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา ศูนยส์ุขภาพจติที ่12 ส านักงานส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส  สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้  
(กลุ่มลูกเหรยีง) และขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ผยแพร่ขอ้มูลเปิดสาธารณะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ท าความเขา้ใจสถานการณ์ดา้นเดก็ เยาวชนและสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต้ดงัปรากฎตลอดรายงานนี้ 
ซึ่ งการเชื่ อมประสานกับหน่วยงานต่ างๆ ได้รับความสนับส นุนจาก คุณไซฟุดดีน สาและ  
ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศป.ดส.) คุณชาริต้า ประสิทธิหิมะ  
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมงานจากสมาคมเด็กและเยาวชน 
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เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง)  ประกอบด้วย คุณทศพล กฤษณบุตร คุณโซพีย๊ะ ซง  
คุณอบัดุลรอมนั อาเย๊าะแซ คุณสุไลมาน เจ๊ะอุบง และคุณซอฟียะห ์สามะ  

คณะท างานฯ และผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งหลายท่านได้สละเวลาเพื่อทีจ่ะอ่านรายงานนี้อย่างน้อยสอง
ถึงสี่รอบเพื่อให้ความคดิเห็นที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรบัปรุงรายงานฉบบันี้ ตลอดกระบวนการ
จัดท ารายงานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาคณะท างานฯ ได้สร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้ปฏิบัติงานจริงและผู้รู้หลายท่านผ่านการประชุมคณะท างาน การประชุมคณะกรรมการ ศป.ดส.  
และการสนทนาสว่นบุคคลในหลายประเดน็ส าคญัของงานพฒันาดา้นเดก็และสตรขีอง ศป.ดส. สุดทา้ยนี้ 
ศป.ดส. ขอขอบคุณองค์การเพื่อการพฒันาระหว่างประเทศของสหรฐัอเมรกิา ศูนย์อ านวยการบรหิาร
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) และสมาคมเดก็และเยาวชนเพือ่สนัตภิาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรยีง) 
ทีม่สี่วนส าคญัในการให้ความสนับสนุนการจดัท าและจดัพมิพเ์ผยแพร่รายงานสถานการณ์เดก็ เยาวชน
และสตรฯี ฉบบัน้ี โดยหวงัว่าจะเป็นประโยชน์กบัคนท างานในพืน้ทีใ่นทุกภาคสว่นต่อไป  
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บทสรปุผู้บริหาร 

▪ สถานการณ์ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ความสบืเนื่องของความไม่สงบ
ทีย่งัไม่มทีที่าว่าจะยุตลิงส่งผลใหภ้าคประชาสงัคมและประชาชนแสดงความห่วงใยต่อ “พืน้ทีป่ลอดภยั ” 
บนฐานความต้องการมชีีวิตรอดปลอดภยั มเีสรีภาพที่จะพฒันาเติบโตและแสดงออกซึ่งความคิดและ
ตัวตนที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมเสมอภาคและมีศักดิศ์รี สะท้อนอยู่ในข้อเรียกร้องเพื่อพัฒนา  
“พื้นที่สาธารณะปลอดภัย” ของกลุ่มผู้หญิง “พื้นที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัย” ของกลุ่มเด็กและเยาวชน  
และ “พืน้ทีเ่สรภีาพในการแสดงออก” ของเยาวชนและประชาชนทีม่จีุดยนืทางการเมอืงและอตัลกัษณ์ที่
หลากหลายในพื้นที่ หากขอ้เสนอเรื่องพื้นที่ปลอดภยัได้รบัการพฒันาไปสู่การปฏบิตัพิื้นที่ปลอดภยัทัง้
สามรปูแบบนี้ มศีกัยภาพทีจ่ะเป็นกลไกส าคญัทีจ่ะช่วยลดความสูญเสยีและสรา้งการมสี่วนร่วมทีจ่ะน ามา
ซึง่การเปลีย่นแปลงในทางทีส่รา้งสรรคแ์ละยัง่ยนืได ้  

▪ ผลกระทบทีส่ ัง่สมจากความยดืเยื้อของสถานการณ์ ส่งผลให้มจี านวนหญิงหม้ายและเดก็ก าพร้าสูงใน
พื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้รวมถึงจงัหวดัสงขลาด้วย หญิงหม้ายต้องประสบทัง้ความรุนแรงทางตรง 
ทางโครงสรา้งและวฒันธรรมทีทุ่กภาคส่วนต่างควรใหค้วามใส่ใจ ในขณะทีเ่ดก็ก าพรา้ต้องการมาตรการ
เยยีวยาทางจติใจในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพือ่ช่วยใหก้า้วพน้บาดแผลทางจติใจอนัเกดิจากการสูญเสยี
บดิาและ/หรอืมารดา และความรูส้กึทีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรมทีบ่ัน่ทอนความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม 
โดยเฉพาะเดก็ก าพรา้ทีม่าจากครอบครวัทีไ่ม่ไดร้บัการรบัรองสามฝ่าย (ต ารวจ ทหาร ปกครอง) 

▪ ผลกระทบทีส่ ัง่สมอกีประการคอืเดก็และเยาวชนคดิเป็นรอ้ยละ 43 ของประชากรในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน
ภาคใต้ที่เติบโตและใช้ชีวิตในพื้นที่ที่เสี่ยงความรุนแรง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ไม่เลือกเวลาและสถานที่  
เดก็และเยาวชนจงึอยู่ในความเสี่ยงต่อการสูญเสยีชวีติหรอืเกดิความพกิารขึ้นได้ นอกจากนี้ในปัจจุบนั
พบว่ามผีูเ้ป็นแนวร่วมจ านวนหนึ่งคอืเยาวชนทีเ่ตบิโตมาในพืน้ทีใ่นสภาพกดดนัรูส้กึว่าตนและกลุ่มของ
ตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ปรากฎให้เห็นขึ้นเป็นระยะซึ่งอาจมีผลต่อพลวัตและเงื่อนไขใหม่ต่อ
สถานการณ์ในพืน้ทีใ่นอนาคต ในขณะทีย่งัไม่มกีารศกึษาอย่างครอบคลุมถงึจ านวนเดก็และลกัษณะการ
มสี่วนร่วมกบัแนวร่วม รวมทัง้ไม่มมีาตรการคุ้มครองป้องกนัการเข้าร่วมของเด็ก และขาดมาตรการ
รองรบัทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็ทีเ่คยเขา้เป็นแนวร่วมหวนคนืสูค่รอบครวัและชุมชนเดมิหากพวกเขาเปลีย่นใจ  

▪ การบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษมวีตัถุประสงคเ์พือ่ควบคุมใหส้ถานการณ์ไม่ขยายไปสู่ความรุนแรงเพิม่มาก
ขึน้ ซึง่สง่ผลทัง้ในเชงิบวกและเชงิลบ ผลกระทบสว่นหนึ่งอนัเกดิจากการบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษในพืน้ที่
มผีลต่อเยาวชนชายอย่างมนีัยส าคญั โดยเฉพาะกลุ่มที่เคยถูกคุมตวัด้วยกฎหมายพเิศษ บ้างสูญเสยี
โอกาสทางการศึกษาและอาชพี บ้างขาดเสรีภาพในการเดนิทางและเลอืกประกอบอาชีพ เพราะการ
ตดิตามของเจา้หน้าทีร่ฐั เนื่องจากเยาวชนถูกจดัอยู่ในประเภทกลุ่มเสีย่งทีจ่ะเขา้สู่แนวร่วม จงึมกัจะถูก
จบัจ้องเป็นพเิศษ การตรวจและเก็บตวัอย่างสารพนัธุกรรม (ดีเอ็นเอ) จึงเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ
สอบสวนทีถู่กน ามาใชแ้ละอยู่ในดุลยพนิิจของเจา้พนักงานในสถานการณ์นัน้ๆ แต่ในปัจจุบนัผูถู้กตรวจ
เกบ็ดเีอน็เอยงัไม่เขา้ใจเรื่องสทิธิของตนทีส่ามารถปฏเิสธการถูกตรวจเก็บดเีอน็เอ มาตรการนี้จงึยงัถูก
ตัง้ค าถามจากหน่วยงานดา้นส่งเสรมิและปกป้องสทิธมินุษยชนทัง้ในและนอกพืน้ทีใ่ห้ทบทวนมาตรการ
ดงักล่าว  
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▪ ผลกระทบของการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในงานด้านความมัน่คง ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของ
ครอบครวัที่มีสมาชิกถูกบังคบัใช้กฎหมาย ทัง้ในเรื่องความสมัพนัธ์และบทบาทในครอบครวัที่ต้อง
เปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน สมาชิกในครอบครัวต้องรับมือกับความเปราะบางทางเศรษฐกิจและ
ความสมัพนัธ์กบัสมาชกิอื่น ๆ ในชุมชน รวมทัง้การทีภ่รรยาและพีน้่องทีเ่ป็นผู้หญงิของผู้ตอ้งสงสยัถูก
เชญิตวัไปซกัถาม อนัสง่ผลต่อปัญหาสุขภาพจติของผูต้อ้งสงสยัหรอืผูท้ีต่้องหมายจบัโดยตรงและสมาชกิ
ในครอบครวักไ็ดร้บัผลกระทบทางจติใจ ซึ่งไม่มมีาตรการชดัเจนในการเขา้ช่วยเหลอืเยยีวยากบัสมาชกิ
ครอบครวัทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัคดคีวามของสมาชกิในครอบครวั   

▪ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19) ซ ้าเตมิสถานการณ์ด้านเด็ก
และครอบครวัอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องด้วยความเปราะบางที่มอียู่ก่อนหน้าวิกฤตนี้ ผู้หญิงที่ต้อง
รบัผดิชอบครอบครวัมคีวามยากจนและยากล าบากยิง่ขึน้ ครอบครวัขาดรายไดแ้ละไม่สามารถประกอบ
อาชพีส่งผลต่อคุณภาพการดูแลเดก็ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มภีาวะทุพโภชนาการ ความพกิาร และความ
เหลื่อมทางการศกึษา มกีารคาดการณ์ว่าในสถานการณ์ทีร่ฐับาลประกาศใชม้าตรการจ ากดัการเดนิทาง
และกกัตวัเพื่อระงบัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ส่งผลต่อความรุนแรงในครอบครวัและความรุนแรงทาง
เพศทีเ่พิม่สูงขึน้ดว้ย โดยยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นเดก็และสตรขีองแผนพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
จ าเป็นตอ้งปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบับรบิททีม่คีวามทา้ทายของการแพร่ระบาดโควดิ-19  

▪ ความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงอนัเกดิจากการปรบัตวัและวสิยัทศัน์ของภาครฐั  เพื่อน าไปสู่การ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีในมิติต่างๆ ทัง้ด้านการศึกษา สาธารณสุข  
และเศรษฐกจิ ไดม้พีฒันาการขึน้ตามล าดบั ประกอบกบัความร่วมมอืของผูน้ าศาสนา ภาคประชาสงัคม
และภาคสว่นต่างๆ ไดส้รา้งเสรมิความเสมอภาคของเดก็และสตรใีนพืน้ทีท่ีส่ าคญัในรายงานนี้น าเสนอไว้  
6 ด้าน คอื 1) องค์กรศาสนากบัการคุ้มครองปกป้องสทิธเิด็กหญิงและผู้หญิง ได้แก่ การออกระเบียบ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการสมรส (นิกาห์) บุคคลที่มีอายุต ่ากว่า 17 ปี  
พ.ศ. 2561 เพื่อป้องกันการแต่งงานในวัยเด็ก และการจัดตัง้ “ศูนย์ปรึกษาเสริมพลังผู้หญิง ” ของ
ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดันราธวิาสและจงัหวดัยะลา เพื่อช่วยเหลอืผู้หญิงที่ได้รบั
ความรุนแรงในครอบครวั 2) ภาครฐักบัการคุม้ครองสทิธเิดก็ ไดแ้ก่ การระบุใหม้วีธิปีฏบิตัติ่อบุคคลต้อง
สงสยักรณีทีเ่ป็นเดก็และเยาวชนในระเบยีบกองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  
ในการบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษเพื่อการคุ้มครองเดก็ และการพฒันาหลกัสูตรของโรงเรยีนสอนศาสนา
อิสลามอนัเป็นการสนับสนุนให้มกีารจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมและความต้องการของ
ชุมชน 3) มาตรการและแนวปฏบิตัดิา้นสตรกีบัการสง่เสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง ของกรมกจิการสตรี
และสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ส าหรบัเป็นแนวทางให้แก่
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งใชใ้นการบูรณาการเพศภาพ เขา้สู่นโยบายดา้นสนัตภิาพและความมัน่คงเพื่อขจดั
ความรุนแรงต่อสตรแีละสง่เสรมิการมสี่วนร่วมในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพืน้ที่ 4) ศูนยป์ระสานงาน
ด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนใต้ (ศป.ดส.) เป็นกลไกที่ตัง้ขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ 
ศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
อนุวตัติามมาตรการและแนวปฏบิตัิด้านสตรกีบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง เพื่อการส่งเสรมิ
และคุ้มครองสทิธิเด็กและสตรีอย่างมปีระสิทธิผล 5) เครือข่ายเพื่อการคุ้มครองปกป้องสิทธิเด็กเพื่อ
ผลกัดนันโยบายและสง่เสรมิการสรา้งกลไกในระดบัโรงเรยีนและชุมชน ใหม้ศีกัยภาพและมปีระสทิธภิาพ
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ในการปกป้องเดก็จากความรุนแรงทุกรูปแบบทัง้ในบ้านและในพื้นที่สาธารณะ รวมทัง้ส่งเสรมิให้เด็ก
ไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมยุตธิรรม มโีอกาสไดพ้ฒันาศกัยภาพ มคีุณภาพชวีติทีด่แีละไดม้สี่วนร่วม
ในการตดัสนิใจในประเดน็ทีส่่งผลต่อคุณภาพชวีติและอนาคตของตน และ 6) การมสี่วนร่วมของผู้หญิง
ในพื้นทีส่าธารณะและในระดบัการตดัสนิใจทัง้ในภาคความมัน่คง ภาคการเมอืงและภาคประชาสงัคม 
ผูห้ญงิมบีทบาทในการเขา้ไปมสีว่นร่วมสรา้งสนัตภิาพและงานพฒันาในพืน้ทีม่ากขึน้  

▪ ในส่วนสุดทา้ยของรายงานนี้ ไดน้ าเสนอขอ้เสนอแนะใหแ้ก่หน่วยงานและผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้งไดพ้จิารณา
เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมสถานภาพเด็ก 
เยาวชนและสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยใชก้รอบคดิของมาตรการและแนวปฏบิตัดิา้นสตรกีบัการ
ส่งเสริมสนัติภาพและความมัน่คง ที่ประกอบด้วยมาตรการ 5 ด้าน คือ มาตรการที่ 1 การป้องกัน 
(Prevention) เสนอให้ร่วมกนัผลกัดนัแนวคดิเรื่องพืน้ที่ปลอดภยัทัง้สามรูปแบบ ได้แก่ พื้นที่สาธารณะ
ปลอดภัย พื้นที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัย และพื้นที่เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดและความ
หลากหลายให้เกิดขึ้นในทางปฏิบตัิเพื่อเป็นกลไกการป้องกันความรุนแรงต่อสตรี เด็กและเยาวชน 
รวมทัง้การจัดท าระบบบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อน าไปสู่การพฒันานโยบายบนฐานข้อมูลที่รอบด้าน 
มาตรการที่ 2 การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและการฟ้ืนฟูเยียวยา (Protection and recovery) เสนอให้
ทบทวน ปรบัปรุงและตดิตามมาตรการเยยีวยาใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มเปราะบางและใสใ่จในมติดิา้นจติใจที่
เป็นผลพวงจากผลกระทบของสถานการณ์ การพฒันามาตรการเชงิรุกเพื่อดูแลสุขภาพจติของเด็กและ
เยาวชนทีต่อ้งใชช้วีติและเตบิโตในพืน้ทีท่ีม่คีวามรุนแรงยดืเยือ้ การมมีาตรการป้องกนัไม่ใหเ้ด็กเขา้ไปมี
ส่วนร่วมกบักลุ่มทีถ่อือาวุธไม่ว่าจะเป็นรฐัหรอืแนวร่วม การบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษทีม่คีวามระมดัระวงั
รอบคอบโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อผู้บริสุทธิ แ์ละบุคคลในครอบครัวของผู้ต้องสงสัย/ผู้ต้องหา 
มาตรการที่ 3 การพฒันาศกัยภาพ (Capacity Building) ควรจดัให้มกีารส่งเสรมิความรู้และทกัษะสทิธิ
มนุษยชนที่เกี่ยวขอ้งกบัสทิธเิด็ก และมาตรการและแนวปฏิบตัิด้านสตรกีบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและ
ความมัน่คงใหก้บัผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งในพืน้ที ่พฒันาบุคคลากรและกลไกใหม้ศีกัยภาพในการส่งเสรมิและ
ป้องกนัสทิธ ิและพฒันาประชาชนให้มคีวามเขา้ใจสทิธมินุษยชนสามารถป้องกนัตนเองและไม่ละเมิด
ผู้อื่น มาตรการที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมและสตรี 
(Empowerment and Participation) เสนอให้มีมาตรการสนับสนุนการเพิ่มสดัส่วนผู้หญิงในต าแหน่ง
ระดบับรหิารและในระดบัตดัสนิใจ และการเตรยีมความพรอ้มดว้ยการพฒันาศกัยภาพใหผู้ห้ญงิก้าวขึน้สู่
ต าแหน่งบรหิารทีม่อี านาจตดัสนิใจเพิม่มากขึน้ และสุดทา้ย มาตรการที ่5 การสง่เสรมิใหม้กีลไกและการ
ขบัเคลื่อน (Mechanism and Implementation) เสนอให้พฒันาความร่วมมอืของหน่วยงานรฐัและภาค
ส่วนต่างๆ ในการสรา้งระบบการสง่ต่อเชื่อมโยงความช่วยเหลอืเมื่อเกดิกรณีการละเมดิสทิธมินุษยชนใน
เดก็และสตร ีพฒันากลไกการปกป้องคุม้ครองสทิธเิดก็และสตรใีนพื้นที่ใหค้รอบคลุม เอื้ออ านวยให้ทุก
กลุ่มเขา้ถึงได้โดยปราศจากขอ้จ ากดั รวมทัง้สรา้งกลไกที่จะช่วยให้เกดิการคุ้มครองสทิธทิี่ย ัง่ยนืสร้าง
หลกัประกนัไดว้่าจะไม่เกดิเหตุในลกัษณะเดมิซ ้า และการผนวกรวมประเดน็เพศภาพและสทิธเิดก็เขา้สู่
นโยบายและแผนงานบูรณาการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้   
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สถานการณ์เดก็ เยาวชนและผู้หญิงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

1: บทน า 

ที่ผ่านมามีการจัดท ารายงานสถานการณ์เด็กและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยองค์กรที่
หลากหลายทัง้ภาครฐั ภาควชิาการและภาคเอกชน บางองคก์รจดัท ารายงานประจ าปี บางองคก์รจดัท า
แบบเฉพาะกจิเฉพาะช่วงเวลา รปูแบบรายงานทีจ่ดัท าเป็นประจ ามกีารน าเสนอขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่อง
สุขภาวะ การเจรญิเตบิโต พฒันาการและโภชนาการ อตัราเขา้รบัการศกึษา การมงีานท าและการเขา้ถงึ
บรกิารของรฐั เป็นตน้  

รายงานฉบบันี้มุ่งเน้นการส ารวจสถานการณ์เดก็และผูห้ญงิในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ปัตตานี ยะลาและ
นราธวิาส) เพือ่น าไปสู่การพจิารณาจดัท าแผนปฏบิตักิารเพือ่ปกป้องคุม้ครองเดก็ เยาวชนและผูห้ญงิใน
มติติ่าง ๆ อนุวตัติาม “มาตรการและแนวปฏบิตัดิ้านสตรกีบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง” ที่
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ไดจ้ดัท าขึน้ก่อนหน้านี้ตามเป้าหมายของการจดัตัง้
ศูนย์ประสานงานด้านเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์
อ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) และกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ
มนุษย ์(พม.)  
 
อนึ่ง การจดัท ารายงานนี้มิได้ตัง้อยู่บนฐานเจตนาเพื่อให้ร้ายแก่ผู้ใด เพราะตระหนักว่าในช่วงกว่า
ทศวรรษทีผ่่านมาทุกภาคสว่น เช่น ภาครฐั ภาควชิาการ ภาคธุรกจิ และภาคเอกชน ต่างทุ่มเทเพื่อทีจ่ะ
แก้ปัญหาและมคีวามก้าวหน้าเป็นที่ประจกัษ์ในหลายด้าน รายงานส ารวจประเด็นปัญหาที่มีต่อเด็ก 
เยาวชนและผูห้ญงิเป็นการเจาะจง เพื่อใหเ้หน็ผลกระทบอนัเกดิจากสถานการณ์ความไม่สงบในมติกิาร
ปกป้องคุ้มครองสทิธิและการมีส่วนร่วมในการปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบูรณาการมุมมองเพศสภาพและความมัน่คงของเดก็ เยาวชนและผูห้ญงิเขา้
สู่นโยบายการพฒันาและความมัน่คง เพื่อขจดัความรุนแรงในทุกรูปแบบต่อเดก็ เยาวชนและผูห้ญงิ ใน
สถานการณ์ความขดัแยง้ รวมทัง้สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของผูห้ญงิและเยาวชนในกระบวนการพฒันาและ
การแกปั้ญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นทุกขัน้ตอนและทุกระดบั 

ก. กรอบแนวคดิ 

รายงานฉบบันี้ใช้แนวคดิของ “มาตรการและแนวปฏิบตัิด้านสตรกีบัการส่งเสรมิสนัติภาพและความ
มัน่คง” จดัท าโดย กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั (สค.) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์ (พม.) เป็นกรอบแนวคดิหลกัในการมองสถานการณ์เดก็และสตรผี่านหลกัความมัน่คงของ
มนุษยแ์ละหลกัสทิธมินุษยชนทีเ่น้นในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ทีส่ามารถใชช้วีติอย่างมอีสิระจากความ
กลวัทีจ่ะต้องประสบกบัความรุนแรงและสทิธทิีจ่ะมชีวีติอยู่ปลอดภยัจากความรุนแรงและปราศจากการ
ถูกเลอืกปฏบิตัใินทุกรปูแบบ  
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“มาตรการและแนวปฏบิตัดิ้านสตรกีบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง ” ได้รบัความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส. ) เมื่อวันที่ 23 
พฤศจกิายน พ.ศ. 25591 ซึง่มเีป้าหมายเพือ่ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการบูรณาการมติิ
เพศสภาพเข้าสู่นโยบายด้านสันติภาพและความมัน่คง การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและเด็กใน
สถานการณ์ความไม่สงบ รวมทัง้เป็นแนวทางในการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของผูห้ญงิในการแกไ้ขปัญหา
ด้วย มาตรการและแนวปฏิบตัิฯ 5 มาตรการประกอบด้วย มาตรการที่ 1 การป้องกนั (Prevention)  
มาตรการที ่2 การคุม้ครองพทิกัษ์สทิธแิละการฟ้ืนฟูเยยีวยา (Protection and recovery) มาตรการที ่3 
การพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) มาตรการที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมและสตร ี(Empowerment and Participation) มาตรการที ่5 การสง่เสรมิให้
มกีลไกและการขบัเคลื่อน (Mechanism and Implementation)  

มาตรการและแนวปฏบิตัิฯ นี้มคีวามสอดคลอ้งกบัอนุสญัญาระหว่างประเทศทีส่ าคญัสองฉบบัทีป่ระเทศ
ไทยเป็นรฐัภาค ีกล่าวคอื อนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) 
และอนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรทีุกรปูแบบ (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women: CEDAW) 

1) อนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) ได้รบัการรบัรองโดย
สมชัชาใหญ่สหประชาชาตเิมื่อ พ.ศ. 2532 และมผีลบงัคบัใช ้พ.ศ. 2533 โดยประเทศไทยเขา้ร่วม
เป็นรฐัภาคเีมื่อ พ.ศ. 2535 อนุสญัญาว่าด้วยเด็กประกอบด้วยบทบญัญัติ 54 ข้อ แบ่งเป็นหลกั
พืน้ฐาน 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) การใหค้วามส าคญัแก่เดก็ทุกคนเท่าเทยีมกนัและหา้มเลอืกปฏบิตัติ่อ
เดก็บนฐานของภาษา ศาสนา เชือ้ชาต ิชาตพินัธุ ์เพศ ความพกิาร ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอื
สถานะอื่น ๆ ของเดก็ หรอืบดิามารดา หรอืผูป้กครองทางกฎหมาย 2) การด าเนินการทัง้หลายตอ้ง
ค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของเดก็เป็นอนัดบัแรก 3) สทิธเิดก็ในการมชีวีติ การอยูร่อด และการพฒันา
ทางดา้นจติใจ อารมณ์ สงัคม และ 4) สทิธใินการแสดงความคดิเหน็ของเดก็ และการใหค้วามส าคญั
กบัความคดิเหล่านัน้  

 
1 คณะกรรมการสง่เสรมิการพฒันาสถานภาพสตร ี(กสส.) มคี าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการดา้นสตรกีบัการสง่เสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง
ปลอดภยั จ านวน 22 คน ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม โดยม ีอธบิดกีรมกจิการสตรแีละ
สถาบนัครอบครวัเป็นประธานอนุกรรมการ และ ดร. สายสรุ ีจุตกิุล เป็นทีป่รกึษาและอนุกรรมการ เมื่อวนัที ่5 กนัยายน พ.ศ. 2555 ต่อมา 
คณะอนุกรรมการดา้นสตรกีบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คงปลอดภยั ไดเ้หน็ชอบใหต้ัง้คณะท างานจดัท านโยบายและยุทธศาสตร์  
การส่งเสรมิบทบาทของสตรใีนการสรา้งสนัตภิาพ เมื่อวนัที ่2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เพื่อยกร่างนโยบายและยุทธศาสตรด์า้นสตรกีบัการ
ส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง หลงัจากทีม่กีารหารอืภาคส่วนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไดพ้จิารณาเหน็ชอบ“มาตรการและแนวปฏบิตัดิา้นสตรี
กบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง” เมื่อวนัที ่23 พฤศจกิายน 2559 ต่อมา กสส. ไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนและตดิตาม
การด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏบิตัดิา้นสตรกีบัการสง่เสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง ตามค าสัง่ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 
พ.ศ. 2563  และมคี าสัง่5/2563 เพิม่เตมิ วนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 เหน็ชอบใหม้ผีูแ้ทนศูนยป์ระสานงานดา้นเดก็และสตรใีนจงัหวดั
ชายแดนภาคใตเ้ป็นอนุกรรมการมสี่วนรว่มการท าแผนปฏบิตักิารนี้ 
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2) อนุสญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัิต่อสตรทีุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women: CEDAW) ได้ รับการรับรอง โดยสมัชชาใหญ่
สหประชาชาต ิพ.ศ. 2522 มผีลบงัคบัใช ้พ.ศ. 2524 และประเทศไทยเขา้เป็นภาคเีมื่อ พ.ศ. 2528 
แก่นหลกัของอนุสญัญามอียู่สามประการคอื 1) การขจดัการเลอืกปฏบิตัทิัง้ทางตรงและทางอ้อม 
รวมทัง้ขจดัการเลอืกปฏบิตัทิีเ่กดิจากกฎหมายหรอืการปฏบิตัใิด ๆ 2) การสรา้งความเสมอภาคที่
ไม่ใช่แค่เพียงรูปแบบแต่ให้ความส าคัญในทางแก่นสารอย่างแท้จริง (Substantive equality) 
ประกอบดว้ย การใหโ้อกาสอย่างเสมอภาค ความเสมอภาคในการเขา้ถงึโอกาสนัน้ ๆ โดยปราศจาก
อุปสรรค และความเสมอภาคทีจ่ะไดร้บัผลประโยชน์ผ่านมาตรการและกลไกทีจ่ าเป็น และ 3) หน้าที่
ของรฐัในการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิุกรูปแบบทีอ่าจเกดิจากการกระท าของภาครฐั ภาคเอกชนหรอื
ปัจเจกบุคคล  

 
จุดเชื่อมที่ส าคญัของกรอบทัง้สามนี้คอืการมุ่งสร้างสรรค์สงัคมที่มทีัง้ความยุตธิรรมและสนัต ิค านึงถงึ
สทิธมินุษยชนใหผู้ค้นในสงัคมไดอ้ยู่อย่างมศีกัดิศ์ร ีปราศจากความกลวัต่อความรุนแรงทัง้ทางร่างกาย
และจติใจ และไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการขัน้พืน้ฐานทีส่นบัสนุนโอกาสในการพฒันาศกัยภาพและ
ใชค้วามสามารถของตนในการมสีว่นรว่มสรา้งสรรคส์งัคมทีย่ตุธิรรมและสนัตไิดอ้ย่างเตม็ที ่ 

ภาพที ่1 กรอบคดิจากมุมมองของมาตรการและแนวปฏบิตัฯิ สทิธมินุษยชนและความมัน่คง 

 
กรอบทัง้สามนี้จะช่วยใหเ้รามองสถานการณ์เดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใตซ้ึง่เป็นพืน้ทีพ่เิศษมี
ลกัษณะเฉพาะทีผู่ค้นตอ้งด ารงชวีติอยู่บนความเสีย่งในสถานการณ์ทีอ่าจเกดิความรุนแรงถงึชวีติไดทุ้ก
เมื่อ รวมทัง้การบรหิารราชการและการปฏบิตักิารความมัน่คงที่มลีกัษณะเฉพาะ ส่งผลต่อวถิชีวีติของ
ประชาชนอยา่งไม่เหมอืนในภูมภิาคอื่นของประเทศ การน ากรอบเหล่านี้มามองสถานการณ์จะชว่ยใหเ้รา
เหน็สิง่ทีจ่ าเป็นจะตอ้งไดร้บัความใสใ่จเป็นพเิศษทีต่อ้งบูรณาการการแกปั้ญหาความรุนแรงควบคู่ไปกบั



สถานการณ์เด็ก เยาวชนและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4  
 

4 
 

การพฒันาคุณภาพชวีติใหผู้ค้นอยู่อย่างมศีกัดิศ์รแีละเขา้ถงึการพฒันาอนัเป็นสทิธพิงึมใีนฐานะพลเมอืง
ของประเทศนี้  

ข. วตัถุประสงค ์

รายงานสถานการณ์เดก็ เยาวชนและสตรฉีบบันี้มเีป้าหมายเพื่อส ารวจและวเิคราะห์สถานการณ์เด็ก
เยาวชนและสตรใีนพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรบัหน่วยงาน องค์กรด้านการ
พฒันาทีท่ างานในพืน้ที่ เช่น องคก์รภาครฐัและภาคเอกชนในพืน้ที ่องคก์รระหว่างประเทศ องคก์รทาง
วชิาการและภาคประชาสงัคมไดเ้ขา้ใจสถานการณ์บนกรอบคดิของมาตรการและแนวปฏบิตัดิา้นสตรกีบั
การส่งเสริมสนัติภาพและความมัน่คง เพื่อให้เห็นทิศทางและน าไปสู่ความร่วมมือเพื่อการพฒันา
สถานภาพของเด็ก เยาวชนและสตรี ร่วมกบั ศป.ดส. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานพฒันาด้านเด็ก 
เยาวชนและสตรใีนพืน้ทีใ่หม้คีวามมัน่คงกา้วหน้ายิง่ขึน้ต่อไป  

ค. วธิกีารรวบรวมขอ้มลูและความเหน็    

ขอบเขตการศกึษาและการวเิคราะห์ขอ้มูลของรายงานสถานการณ์เดก็ เยาวชนและสตรฉีบบันี้อยู่ใน
พืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นหลกั ใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มลูทัง้เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณซึง่สว่นใหญ่
เป็นขอ้มลูทุตยิภูมทิีไ่ดจ้ากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ประกอบดว้ย งานวจิยั รายงานการส ารวจประเภทต่าง ๆ 
รวมทัง้ข่าวในสื่อทัง้ในและต่างประเทศ ข้อมูลในเชิงสถิติได้รบัความอนุเคราะห์จากฐานข้อมูลของ
หน่วยงานรฐั ภาคประชาสงัคมและองคก์รพฒันาเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ไดร้บัการอนุญาตจากผูใ้หข้อ้มลู
ใหน้ าเสนอได้ในรายงานนี้ และอกีส่วนมาจากขอ้มูลที่แหล่งขอ้มูลเปิดใหเ้รยีกใชส้าธารณะโดยได้ระบุ
ที่มาของทุกแหล่งขอ้มูลไว้ตลอดเอกสารและบรรณานุกรมท้ายเล่ม นอกจากนี้ ผู้เขยีนยงัได้มโีอกาส
สนทนาแลกเปลีย่นกบัผูเ้ชีย่วชาญ คณะท างานรายงานฉบบันี้ และคณะกรรมการของศูนยป์ระสานงาน
ดา้นเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศป.ดส.) จ านวน 18 คน   

ง. เคา้โครงการน าเสนอรายงาน 

1. แนวโน้มของสถานการณ์และขอ้เสนอเรือ่งพืน้ทีป่ลอดภยัของเดก็ เยาวชนและผูห้ญงิ  
2. ผลกระทบทีส่ ัง่สมจากความรุนแรงและการแกไ้ขปัญหาทีผ่า่นมา  
3. ปัญหาและความท้าทายของสถานการณ์ความไม่สงบและการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั  

โคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
4. ความกา้วหน้าของสถานะเดก็ เยาวชนและผูห้ญงิในจงัหวดัชายแดนใต ้
5. ขอ้เสนอแนะเพือ่สง่เสรมิการปกป้องคุม้ครองสทิธแิละการมสีว่นรว่มของเดก็ เยาวชนและผูห้ญงิ: 

พจิารณาจากกรอบสนัตภิาพและความมัน่คงในชวีติในสถานการณ์ความไมส่งบ   
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2: แนวโน้มสถานการณ์และข้อเสนอเรื่องพืน้ท่ีปลอดภยั 

ก. ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ความรุนแรงและความเชือ่มัน่ของประชาชน   

สถานการณ์ความรุนแรงทีเ่กดิขึน้ในจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นสิง่ทีร่ฐับาลใหค้วามส าคญัในการทุ่มเท
ทรพัยากร เพือ่แกไ้ขปัญหาแมจ้ะไม่ไดน้ิยามสถานการณ์จงัหวดัชายแดนภาคใตว้า่เป็นความขดัแยง้ทาง
อาวุธ (Armed conflict) ดงัปรากฏในรายงานผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 ประจ าปี พ.ศ. 2564 กลุ่มงาน
ความมัน่คงระหว่างประเทศ ส านักนโยบายและแผน กระทรวงการต่างประเทศ ทีร่ะบุว่าในรายงานของ
เลขาธิการสหประชาชาติเรื่องเด็กและการขดักนัทางอาวุธ (Children and Armed Conflict – CAAC) 
ประจ าปี ค.ศ. 2021 เผยแพร่โดยผูแ้ทนพเิศษของเลขาธกิารสหประชาชาตใินเรื่องดงักล่าว เมื่อวนัที ่21 
มถิุนายน พ.ศ. 2564 ซึ่งถอืว่าเป็นความส าเรจ็ในการด าเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศในการ
ชีแ้จงและท าความเขา้ใจต่อนานาชาตเิกีย่วกบัสถานการณ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใตส้่งผลใหม้กีารถอด
ชือ่ประเทศไทยออกจากรายงานดงักล่าว 

ในแง่ของจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรง ข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้แสดงให้เห็นว่า 
ในช่วงสีปี่แรกระหว่าง พ.ศ. 2547-2550 จ านวนสถานการณ์ความรุนแรงมจี านวนเพิม่ขึน้ แต่ช่วงระยะ
หลงันบัจากปี พ.ศ. 2555 เป็นตน้มาจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใต้ลดลงอยา่ง
ต่อเนื่อง (ดตูารางที ่1 และภาพที ่1)    
 
ตารางที ่1 จ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงระหวา่งปี พ.ศ. 2547 – 2563 

พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
จ านวนเหตุการณ์(ครัง้) 1,472 2,084 1,996 2,396 1,053 970 1,092 1,161 1,850 

ผู้เสียชีวิต (คน) 374 533 658 892 448 490 452 512 507 
บาดเจบ็ (คน) 552 1,017 1,101 1,670 965 1,075 927 1,039 1,021 

 
พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

จ านวนเหตุการณ์(ครัง้) 1,791 1,354 942 815 581 544 411 335 20,847 
ผู้เสียชีวิต (คน) 521 429 312 309 250 218 180  116 7,021 
บาดเจบ็ (คน) 1,091 754 581  630 374 265 243 161 13,466 

ทีม่า: ฐานขอ้มลูศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้ ณ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 
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ภาพที ่2 กราฟสถติคิวามรนุแรงในจงัหวดัชายแดนภาคใตร้ะหวา่ง พ.ศ. 2547-2563 

 

ทีม่า: ฐานขอ้มลูศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้ ณ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 

มขีอ้สงัเกตว่าในเชงิตวัเลขทางสถติจิ านวนเหตุการณ์มแีนวโน้มลดลงตามล าดบั แต่ในแง่ความเขม้ขน้
ของความรุนแรงมกีารตัง้ขอ้สงัเกตไวใ้นรายงานการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อกระบวนการ
สนัติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครัง้ที่ 5 โดยสถานวิจัยความขดัแย้งและความหลากหลายทาง
วฒันธรรมภาคใต้และคณะ วเิคราะห์เหตุรุนแรงในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ. 2562 ว่าดู
เหมอืนมคีวามสงบนิ่งในบางขณะ แต่ก็ยงัมคีวามไม่แน่นอน สบัสนและยงัคงมกีารใช้ความรุนแรงที่
ขยายตัวและมีความเข้มข้นของความรุนแรง (สถาบันพระปกเกล้า และคณะ , 2563; หน้า 13)  
ภาพสะท้อนของบทวิเคราะห์ปรากฏในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การล้อมยิงและเหตุระเบิดที่โรงเรียน  
การวสิามญัฆาตกรรม การฆาตกรรมพระสงฆ์ และการเสยีชวีติของผูต้้องสงสยัระหว่างถูกควบคุมตวั 
เป็นต้น บางเหตุการณ์ความรุนแรงที่เหมอืนเคยยุตไิปแต่ก็อาจกลบัมาเกดิขึ้นอกีได้อย่างไม่ เป็นแบบ
แผน 

ในรายงานการส ารวจความคดิเหน็ฯ ฉบบัเดยีวกนันัน้คณะผูว้จิยัพบว่า สถานการณ์ความรุนแรงทีล่ดลง
นับจากปี พ.ศ. 2556 มเีหตุการณ์รวม 1,791 ครัง้ ขณะที่ในปี พ.ศ. 2562 มเีหตุการณ์ลดลงเหลอื 411 
ครัง้ นัน้สวนทางกบัความรูส้กึของประชาชน (หน้า 22) ดงัปรากฎในรายงานการส ารวจความคดิเหน็ของ
ประชาชนต่อกระบวนการสนัตภิาพจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ครัง้ที่ 5 พบว่าคนในพื้นที่ชายแดนใต้กย็งั
รูส้กึกงัวลกบัเรื่องความปลอดภยั รอ้ยละ 72.8 ของผูต้อบจากจ านวน 1,637 คน ในสีจ่งัหวดัชายแดน
ภาคใต้รูส้กึว่าสถานการณ์เหมอืนเดมิหรอือาจจะแย่ลง (สถาบนัพระปกเกลา้ และคณะ, 2563; หน้า 23-
24) เรื่องความปลอดภยัจงึเป็นเรื่องทีห่ลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเครอืขา่ยภาคประชาชนดา้นผูห้ญงิและ
เดก็ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตใ้หค้วามส าคญัและรว่มกนัผลกัดนัมาโดยตลอด    
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ข. ขอ้เสนอเรือ่งพืน้ทีป่ลอดภยั  

จากขอ้มลูของศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใตพ้บว่าในช่วงระหว่างเดอืนมกราคม พ.ศ. 2547 ถงึเดอืน
มถิุนายน พ.ศ. 2562 สดัส่วนผู้เสยีชีวติในพื้นที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสี่อ าเภอของสงขลา มี
สดัสว่นการเสยีชวีติของกลุ่มเป้าหมายพลเรอืน (Soft target) ต่อกลุ่มเป้าหมายทีถ่อือาวุธ (Hard target) 
คดิเป็นร้อยละ 71 : 28 (ร้อยละ 1 ไม่ชดัเจนว่าเป็นกลุ่มใด) ในขณะที่สดัส่วนของการได้รบับาดเจ็บ
ระหว่าง กลุ่มเป้าหมายพลเรอืน (Soft target) ต่อกลุ่มเป้าหมายทีถ่อือาวุธ (Hard target) คดิเป็นรอ้ยละ 
61 : 38 (รอ้ยละ 1 ไม่ชดัเจนวา่เป็นกลุ่มใด) (ศรสีมภพ จติตภ์ริมยศ์ร,ี 2562)  

จากขอ้มลูดงักล่าวจะเหน็ไดว้า่ ผูไ้ดร้บัผลกระทบสว่นใหญ่เป็นพลเรอืนมากกวา่กลุ่มเป้าหมายทีถ่อือาวุธ 
ท าให้ภาคประชาสงัคม-ภาควชิาการในพื้นที่พูดคุยกนัถงึพื้นที่ปลอดภยักนัมาโดยตลอด เพราะความ
รุนแรงทีเ่กดิขึน้ในพื้นทีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้ในพืน้ที่ทีค่าดเดาหรอืเป็นที่รบัรูร้่วมกนั หากสามารถเกดิขึน้ได้ใน
ชุมชนและทางสญัจรในชวีติประจ าวนั ท าใหค้วามรูส้กึไม่ปลอดภยัเมื่ออยู่ในพืน้ทีส่าธารณะยงัเกดิขึน้อยู่  
ขอ้มูลของศูนย์เฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้แสดงใหเ้หน็ว่าความรุนแรงในพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ ถนน 
ตลาด สถานศกึษา สถานพยาบาล ศาสนสถานและบ้านพกัอาศยั ที่เป็นประเดน็รณรงค์ของเครอืข่าย
ผูห้ญงิเพื่อสนัตภิาพในพืน้ทีน่ัน้ลดลง แต่การลดลงนัน้ไม่สม ่าเสมอยงัไม่อาจคาดเดาหรอืเชื่อมัน่ใจไดว้่า
พืน้ทีส่าธารณะจะปลอดภยัอย่างแทจ้รงิ  

ตารางที ่2 สถานทีเ่กดิเหตุการณ์ความรุนแรงเปรยีบเทยีบ 7 สถานทีใ่นชว่ง พ.ศ. 2547 - 2563 

พ.ศ. 
หน่วยงาน
ความ
มัน่คง 

ถนน ตลาด สถานศึกษา 
สถาน 

พยาบาล 
ศาสน
สถาน 

ท่ีอยู่อาศยั 

2547 48 5 4 72 10 8 100 
2548 23 6 2 53 13 5 69 
2549 8 6 2 47 1 0 84 
2550 8 14 2 156 8 0 63 
2551 5 16 3 11 0 0 17 
2552 2 14 0 13 1 0 7 
2553 6 5 0 8 3 0 10 
2554 5 9 0 1 0 0 21 
2555 1 6 0 7 0 0 26 
2556 4 12 0 6 2 0 16 
2557 3 8 0 14 5 0 26 
2558 5 0 0 0 2 0 17 
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2559 3 0 3 3 1 0 24 
2560 12 0 0 2 0 1 15 
2561 14 11 1 3 2 1 17 
2562 10 3 0 4 0 1 18 
2563 5 10 0 3 0 1 2 
รวม 162 125 17 403 48 17 532 

ทีม่า: ฐานขอ้มลูศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้ ณ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 
 

“พืน้ทีป่ลอดภยั” หรอื Safety zones จงึเป็นเรื่องที่นอกจากรฐัจะใหค้วามส าคญัแลว้ ภาคประชาสงัคมก็
ได้ออกมาเสนอความคดิและร่วมผลกัดนัเรื่องพื้นที่ปลอดภยัด้วยเช่นกนั ที่ผ่านพบว่ามีความต้องการ
เรื่องพื้นที่ปลอดภยัที่เกี่ยวขอ้งกบัสตร ีเด็กและเยาวชน 3 รูปแบบ คอื 1) พื้นที่สาธารณะปลอดภยัที่
เสนอโดยเครอืขา่ยผูห้ญงิ 2) พืน้ทีส่รา้งสรรคท์ีป่ลอดภยัส าหรบัเดก็และเยาวชนทีเ่สนอโดยเครอืขา่ยภาค
ประชาสงัคมที่ท างานด้านเดก็ และ 3) พื้นที่เสรภีาพในการแสดงความคดิเหน็ที่ปรากฎในการส ารวจ
ความคดิเหน็ประชาชนในพืน้ที ่ดงัจะอภปิรายต่อไป  

 1) เครือข่ายผู้หญิงและภาควิชาการน าเสนอวาระพื้นที่ปลอดภัยที่เป็น “พื้นท่ีสาธารณะ
ปลอดภยั” (Public safety zones) ใหค้วามส าคญักบัการใชช้วีติประจ าวนัไดอ้ย่างปลอดภยัและปกตสิุข
จากมุมมองของมนุษยธรรมและการปกป้องคุม้ครองผูท้ีไ่ม่มสี่วนเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัตวัแสดงทีใ่ชค้วาม
รุนแรงในการจดัการความขดัแย้ง แรงผลกัดนัของมุมมองนี้มาจากความต้องการหลกัประกนัความ
ปลอดภยัในพืน้ทีส่าธารณะของกลุ่มผูห้ญงิ โดยคณะท างานวาระผูห้ญงิชายแดนใต ้หรอื PAOW (Peace 
Agenda of Women) ได้ผลกัดนัวาระ “ความปลอดภยัในพื้นทีส่าธารณะ” จากผลส ารวจความเห็นของ
ผูห้ญงิภาคประชาสงัคมประมาณ 500 คนทีท่ างานดา้นการเยยีวยาผูส้ญูเสยีในพืน้ทีส่แีดงสีชุ่มชนในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้โซรยา จามจุร ีไดแ้สดงทศันะไวว้า่ การเรยีกรอ้งในประเดน็นี้ไม่ใชเ่รื่องทีเ่กนิเลย 
หากเป็นความจ าเป็น “เพราะมผีูห้ญงิทีม่าขบัเคลื่อนกบัเราหลายคนสญูเสยีลูกในตลาด ผูห้ญงิเหล่านี้คอื
แม่ ๆ เมยี ๆ ที่มาขบัเคลื่อนรอ้งขอ เราจงึคดิว่าเป็นเสยีงที่มคีวามชอบธรรมของผูสู้ญเสยีที่จะส่งเสยีง
ออกไปว่าเขาไม่มสี่วนเกี่ยว เขาเป็นพลเรอืน แต่ท าไมจะต้องมาสูญเสยี โดนลูกหลงจากการก่อเหตุใน
พืน้ทีส่าธารณะเหล่านี้ดว้ย” (โซรยา จามจุร ีอา้งใน ประชาไท, 2559)   

อาทิตย์ ทองอินทร์ นิยามความปลอดภยัในพื้นที่สาธารณะไว้ว่า คอื “พื้นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์
ร่วมกันในชีวิตประจ าวัน เพื่อประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งพื้นที่ที่มี
ความส าคญัสูงสุดสี่อนัดบัแรกคอื ตลาด ถนน โรงเรยีน และสถานประกอบ  ศาสนกิจของทุกศาสนา  
โดยกดดันเรียกร้องผู้ใช้ก าลังอาวุธทุกฝ่ายยุติการก่อเหตุรุนแรงและปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่
สาธารณะ พรอ้มกบัส่งเสรมิใหชุ้มชนเป็นกลไกหลกัของการรกัษาความปลอดภยัพื้นที่สาธารณะแทน
หน่วยงานความมัน่คงของรฐั อนัเป็นคู่ขดัแยง้และเป้าหมายของการโจมตโีดยตรง” อาทติยว์เิคราะหไ์ว้
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ว่า ในความเป็นจรงิของกระบวนการสนัตภิาพการต่อรองเพือ่สรา้งพืน้ทีป่ลอดภยัในลกัษณะนี้เกดิขึน้ได้
ยากเพราะเครอืขา่ยผูห้ญงิมอี านาจการต่อรองน้อย (อาทติย ์ทองอนิทร,์ 2559: หน้า 3) 

ค าถามต่อกลุ่ม องคก์รและเครอืขา่ยผูห้ญงิในพืน้ทีค่อื ในฐานะทีผู่ห้ญงิเป็นผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยตรงต่อ
ความปลอดภยัในพืน้ทีส่าธารณะ ศป.ดส. และกลุ่มผูห้ญงิจะสรา้งแรงสนบัสนุนและการเสรมิพลงัใหก้บั
อ านาจการต่อรองในเรื่องนี้เพิม่ขึน้ไดอ้ย่างไร เพื่อใหเ้กดิการสรา้งหลกัประกนัความปลอดภยัในการใช้
ชวีติในพืน้ทีส่าธารณะในจงัหวดัชายแดนภาคใตข้ึน้ไดอ้ย่างแทจ้รงิ   

 2) เครอืขา่ยภาคประชาสงัคมดา้นเดก็และเยาวชนภายใตโ้ครงการสรา้งการมสีว่นร่วมของเดก็และ
ชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิกระบวนการสนัตวิธิใีนจงัหวดัชายแดนใต้ (LEAP) ไดร้ณรงคก์ารสรา้ง
พื้นที่ส าหรบัเดก็และเยาวชน โดยแต่ละองค์กรภาคไีด้นิยามพื้นที่ปลอดภยัส าหรบัเดก็ตามแนวทางที่
ตนเองได้มีส่วนผลักดัน และเมื่อมารวมตัวกันภายใต้โครงการ LEAP ได้ร่วมกันน าเสนอ “พื้นท่ี
สร้างสรรคท่ี์ปลอดภยัส าหรบัเดก็และเยาวชน” (Child safe space)2 องคก์รเครอืขา่ยทัง้ 9 องคก์รได้
ใหน้ิยามพื้นที่สรา้งสรรค์ที่ปลอดภยัไว้ครอบคลุมในสีม่ติคิอื 1. พื้นที่ทางกายภาพ-ทางสงัคม หมายถงึ 
การมพีืน้ทีแ่ห่งโอกาสใหเ้ดก็และเยาวชนมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจและท ากจิกรรมร่วมกบัชุมชน สามารถ
ประกอบอาชพีและท ากจิกรรมสาธารณะทีส่รา้งสรรคแ์ละปลอดภยัทัง้ในโรงเรยีนและชุมชน  2. พืน้ทีท่าง
ความคดิ หมายถงึพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และแสดงออกความสามารถที่สร้างสรรค์ 3. พื้นที่
ส าหรบัปฏบิตักิาร หมายถงึ การมสีว่นรว่มในการรวมกลุ่มเป็นภาค ีเครอืขา่ย เพือ่น าศกัยภาพของปัจเจก
และภาคส่วนต่าง ๆ มาร่วมกนัท างานเพื่อการคุม้ครองเดก็ และ 4. พืน้ทีแ่ห่งปฏสิมัพนัธ์ หมายถงึ การ
สร้างพื้นที่ให้เด็กได้สื่อสารกบัสงัคมผ่านสื่อรูปแบบต่าง ๆ และการสร้างกติกาทางสงัคมเพื่อการอยู่
ร่วมกนัอย่างสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานกฎระเบยีบทางสงัคม ศาสนธรรมและสทิธมินุษยชน (รอซดี ีเลศิอรยิะ
พงษ์กุล, 2561) 

แนวคดิเรื่องการสรา้งพืน้ทีป่ลอดภยัส าหรบัเดก็และเยาวชนนัน้เป็นแนวคดิทีแ่พรห่ลายและสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้3 ด้วยเหตุความรุนแรงสามารถเกดิขึน้ทัง้ในชุมชน
และโรงเรยีน The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action (2019) ไดเ้สนอกรอบในการ

 
2 เริม่ต้นขบัเคลื่อนโดยมูลนิธเิพื่อการพฒันาเดก็ (มพด.) ในปี พ.ศ. 2552 ภายใต้โครงการก าปงซอืแน ต่อมาองคก์ารสหพนัธ์พทิกัษ์เดก็ 
หรอื Save the Children ไดผ้ลกัดนัโครงการโครงการสรา้งการมสี่วนร่วมของเดก็และชุมชนเพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิกระบวนการสนัติ
วธิใีนจงัหวดัชายแดนใต ้หรอืทีรู่จ้กักนัในชื่อย่อว่า LEAP (Local Engagement to Advocate for Peace Project) ทีม่เีป้าหมายเพื่อท าให้
พืน้ทีใ่นชายแดนใตต้อบสนองความตอ้งการและพฒันาการของเดก็ ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละการมสี่วนรว่มของเดก็ ครอบครวั และ
ชุมชนอย่างสรา้งสรรค ์ภายใตโ้ครงการนี้มภีาค ี9 องคก์ร/กลุ่ม ดงันี้ กลุ่ม Anak Bumi กลุ่ม ศว.ชต. จ.นราธวิาส ศูนยป์ระสานเครอืข่าย
องค์กรภาคประชาสงัคมนราธวิาส กลุ่ม Saiburi Looker มูลนิธเิพื่อการพฒันาเด็ก (มพด.) กลุ่ม Nusantara กลุ่มลูกเหรยีง โรงเรยีน
นกัขา่วชายแดนใต ้(DSJ) สมาคมศษิยเ์ก่าบณัฑติอาสา มอ.ปัตตานี (สศ.มอ.) 

3 อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ขอ้ 38-39 คุม้ครองเดก็จากสถานการณ์ความขดัแยง้ความรุนแรงทัง้ในทางกายภาพและจติใจ เพือ่ใหม้คีวาม
เป็นอยูท่ีด่แีละคงไวซ้ึง่ศกัดิศ์ร ีในพืน้ทีช่ายแดนภาคใตพ้บวา่เครอืขา่ยดา้นเดก็ขยายตวั นอกจาก 9 องคก์รทีเ่ป็นภาคขีองโครงการ 
LEAP ทีส่นบัสนุนโดย Save the Children ต่อมาไดม้กีารรวมตวัเป็น “เครอืขา่ยปกป้องเดก็จงัหวดัชายแดนใต้” หรอืทีรู่จ้กักนัในชื่อยอ่วา่ 
CPN (Child Protection Network) ซึง่มสีมาชกิราว 23 องคก์รท างานรณรงคส์ทิธเิดก็อยา่งต่อเนื่องจนถงึปัจจุบนั โดยจะอภปิรายในเรือ่ง
นี้เพิม่เตมิในส่วนของความกา้วหน้าดา้นเดก็ต่อไป  
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คุม้ครองเดก็ไว ้3 ด้าน คอื การปกป้องจากความเสีย่งที่จะได้รบัความรุนแรง การได้รบัการปกป้องใน
ดา้นสุขภาวะในทางจติวทิยา และขณะเดยีวกนัตอ้งมกีารสง่เสรมิชุมชนใหเ้ขม้แขง็มศีกัยภาพทีจ่ะปกป้อง
คุม้ครองเดก็ดว้ย ทัง้นี้เป็นสรา้งทัง้พืน้ทีใ่หเ้ดก็ปลอดภยัทัง้ทางกายภาพและจติใจควบคู่ไปพรอ้ม ๆ กบั
สร้างทัศนคติและสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการคุ้มครองความปลอดภัยของเด็ก ในระดับครอบครวั 
โรงเรยีนและชุมชน เช่น การส่งเสรมิความรูเ้รื่องสทิธเิดก็และทกัษะในการปกป้องคุม้ครองสทิธเิดก็ ทัง้
ผูป้กครองและครูที่โรงเรยีน นอกจากนี้ยงัต้องเสรมิความรูแ้ละทกัษะใหก้บัเดก็เพื่อใหส้ามารถปกป้อง
และเขา้ถงึการคุม้ครองความปลอดภยัของตนไดด้ว้ยเชน่กนั  

 3) การนิยามพืน้ทีป่ลอดภยัอกีประเภททีป่ระชาชนในพื้นทีใ่หค้วามส าคญัคอื “พื้นท่ีเสรีภาพใน
การแสดงออก” (Space for freedom of expression) ที่สะท้อนอยู่ในรายงานผลส ารวจความคดิเห็น
ประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Peace Survey] ครัง้ที่ 3 (เมษายน-
พฤษภาคม พ.ศ. 2560) ไดส้อบถามมุมมองของประชากรของการส ารวจนี้เรื่องพืน้ทีป่ลอดภยั โดยพืน้ที่
ปลอดภยัที่ประชาชนใหค้วามส าคญัทีสุ่ดคดิเป็นรอ้ยละ 21.5 คอื “พื้นที่ที่ใหเ้สรภีาพในการแสดงความ
คดิเหน็” ส าหรบัสองล าดบัรองลงมา คอื ประชาชนปลอดภยัจากความรุนแรง รอ้ยละ 20.6 และการไม่มี
ความรุนแรงตามพืน้ทีส่าธารณะต่าง ๆ รอ้ยละ 19.6 (สถาบนัพระปกเกลา้และคณะ, 2560; หน้า 50)   

ในช่วงทีผ่่านมา เยาวชนในจงัหวดัชายแดนใตม้คีวามตื่นตวัทางการเมอืงสูง มกีลุ่มเยาวชนเกดิขึน้เพื่อ
ท ากจิกรรมทางสงัคมการเมอืงอยา่งหลากหลายโดยเฉพาะเยาวชนมสุลมิ หลงัจากทีม่กีระบวนการพดูคุย
เปิดอย่างเป็นทางการ กลุ่มเยาวชนเริม่แสดงทศันะและจุดยนืเกี่ยวกบัเรื่องการเมอืงการปกครองอย่าง
กว้างขวางในพื้นที่สาธารณะ บางครัง้ก็สร้างความตึงเครียดให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จนเกิดการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีก็เคยเกิดขึ้นแล้ว แต่ในระยะหลงัไม่พบว่ามกีรณีเช่นนี้เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า
สถาบนัการศกึษาและภาคประชาสงัคมในพืน้ทีไ่ดเ้ปิดพืน้ทีก่ลางและพืน้ทีส่านเสวนาเพือ่การแลกเปลีย่น
เรยีนรูใ้หก้บัคนในพืน้ทีอ่ย่างกวา้งขวางและหลากหลายมากขึน้ เชน่ วงไอพพี ี(พืน้ทีก่ลางสรา้งสนัตภิาพ
จากคนใน) ของศูนยค์วามร่วมมอืทรพัยากรสนัตภิาพ เวทสีานเสวนาของปาตานีฟอรัม่ เวทสีานเสวนา
ของสถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นต้น เวทเีหล่านี้สรา้งโอกาสใหผู้ท้ี่มี
ความเหน็และจุดยนืทีแ่ตกต่างไดถ้กเถยีงและโตแ้ยง้กนัในบรรยากาศทีเ่อื้ออ านวยต่อการพูดคุยเรื่องที่
แมจ้ะยากหรอืไม่เคยพดูคุยกนัมาก่อน การมพีืน้ทีก่ลางส าหรบัรองรบัความตอ้งการในการแสดงออกทาง
ความเห็นและความต้องการที่จะโต้แย้งคดัค้านที่ปลอดภยัอย่างต่อเนื่องช่วยลดบรรยากาศความตึง
เครยีดในพืน้ทีล่ง   

มารค ตามไท อดตีหวัหน้าคณะพูดคุยของรฐับาลไทย ได้ท างานวจิยัเพื่อวเิคราะห์และถอดบทเรยีน
พฒันาการของกลุ่มทีเ่คยใชค้วามรุนแรงในการต่อตา้นรฐั 4 กรณีศกึษา คอื คาตาลุญญา ประเทศสเปน 
ควเิบก ประเทศแคนาดา สกอตแลนด์ ประเทศองักฤษ และโอกนิาว่า ประเทศญี่ปุ่ น พบว่าจุดร่วมใน 4 
กรณีศกึษานี้ คอืเมื่อรฐับาลของประเทศนัน้ ๆ ใหพ้ืน้ทีก่ารเมอืงและมกีารถกกนัเองภายในอย่างเปิดเผย 
การเรยีกรอ้งโดยใชค้วามรุนแรงกค็่อย ๆ สลายไป ความรุนแรงทีเ่หลอืคอืการแสดงอารมณ์แรงในการ
ถกเถยีงกนั (มารค ตามไท, 2562) การใหพ้ืน้ทีป่ลอดภยัในการมเีสรภีาพทางการแสดงความคดิอาจเป็น
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กลไกหนึ่งที่ส าคญัที่จะช่วยลดความสูญเสยีและเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคญัที่จะท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลง
ในทางทีส่รา้งสรรคแ์ละยัง่ยนืขึน้ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตก้เ็ป็นได ้ 

อนึ่ง นอกจากพื้นที่ปลอดภยัที่ยดึโยงกบัสถานการณ์ความไม่สงบแลว้ ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้
จ าเป็นต้องพจิารณาถงึพืน้ทีป่ฏสิมัพนัธ์ทางสงัคมทีพ่งึไดร้บัการคุม้ครองจากปัญหาการถูกเลอืกปฏบิตัิ
และการถูกคุกคามของกลุ่มคนต่าง ๆ ในมติิอื่น ๆ ที่ไม่อาจละเลยได้ สิง่นี้สะท้อนอยู่ในรายงานของ
สถานการณ์เด็กและสตรี ใน 5 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (The Multiple Indicator Cluster Survey 2019 
หรือ MICS 6) ในความร่วมมือของส านักงานสถิติแห่งชาติและแผนกวิเคราะห์นโยบายสังคม   
องคก์ารยนูิเซฟ ประเทศไทย ทีไ่ดส้ ารวจประสบการณ์การถูกเลอืกปฏบิตัแิละการถูกคุกคามในมติติ่าง ๆ 
ประกอบดว้ย เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ศาสนาหรอืความเชื่อ ความพกิาร ฐานะยากจน ต าแหน่งหน้าที่
การงาน เหตุผลอื่น ๆ ที่ต้องเผชิญในชีวิตประจ าวนั โดยพบว่าประชากรอายุ 15-49 ปี ในจังหวัด
นราธวิาสและจงัหวดัยะลามปัีญหานี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทัง้ประเทศ ในจงัหวดันราธวิาสคดิเป็นร้อยละ 
48.2 ของประชากรหญงิและรอ้ยละ 50.3 ของประชากรชาย และในจงัหวดัยะลาคดิเป็นรอ้ยละ 25.4 ของ
ประชากรหญงิและรอ้ยละ 20.7 ของประชากรชาย (ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2564) 

ตารางที ่3 สดัสว่นหญงิ-ชาย อายรุะหวา่ง 15-49 ปีทีเ่คยถูกเลอืกปฏบิตัหิรอืถูกคกุคาม 

เพศ ประเทศไทย ภาคใต ้ สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธวิาส 
ผูห้ญงิ 11.3 13.6 14.6 9.3 25.4 48.2 
ผูช้าย 12.2 12.0 16.3 9.3 20.7 50.3 

ทีม่า ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ(2564) ในความรว่มมอืกบัองคก์ารยนูิเซฟ ประเทศไทย 
หมายเหตุ ถา้ตวัเลขต ่าแสดงวา่มกีารถูกเลอืกปฏบิตัน้ิอย ถา้ตวัเลขสงูแสดงวา่มกีารถูกเลอืกปฏบิตัมิาก  

ปัจจยัหนึ่งที่จะช่วยใหเ้ราเปิดรบัพืน้ที่ปลอดภยัทีป่ราศจากการเลอืกปฏบิตัแิละการคุกคามอนัเกดิจาก
ความแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ กค็อื ความสามารถในการขยายความทนกนัได ้(Tolerance) เพื่อให้
พื้นที่ส าหรบักลุ่มต่าง ๆ ได้แสดงออกไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางวฒันธรรม วถิีปฏิบตัิ ความ
หลากหลายทางเพศ หรอืแมก้ระทัง่ความหลากหลายต่อแนวทางและอุดมการณ์ทางการเมอืง เราจะสรา้ง
และเพิม่ความทนกนัได้ในสงัคมเปิดพื้นที่ให้ความหลากหลายได้เผยตวัขึ้นอย่างปลอดภยัได้อย่างไร
ท่ามกลางความไม่เหน็พอ้งต้องกนัโดยไม่ถูกเลอืกปฏบิตัแิละถูกคุกคาม ในขณะเดยีวกนัก็ได้รบัความ
คุม้ครองสทิธใินฐานะสมาชกิของสงัคมไปพรอ้มกนั    

การนิยามพืน้ทีป่ลอดภยัของผูห้ญงิ เดก็และเยาวชนนัน้อาจดูแตกต่างกนัในระดบัการเรยีกชื่อ แต่หาก
พจิารณาในระดบัความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ทัง้สาม
กลุ่มนี้จะพบว่ามคีวามจ าเป็นและความต้องการร่วมกนัอนัเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการมชีวีติรอด
ปลอดภยั มเีสรภีาพทีจ่ะพฒันาเตบิโตและแสดงออกซึง่ความคดิและตวัตนที่หลากหลายอย่างเท่าเทยีม
เสมอภาคและมศีกัดิศ์ร ี  
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ภาพที ่3 ภาพรวมของพืน้ทีป่ลอดภยัจากมมุมองผูห้ญงิ เดก็และเยาวชนในจงัหวดัชายแดนใต ้

 

การต่อรองเพือ่ผลกัดนัวาระพืน้ทีป่ลอดภยัของเดก็  เยาวชนและสตร ีลว้นตัง้อยู่บนความจ าเป็นและต่าง
กม็คีวามส าคญัในการส่งเสรมิการมชีวีติอยู่อย่างมศีกัดิศ์ร ีความทา้ทายกค็อืจะผนวกรวมพืน้ทีป่ลอดภยั
ในมติิต่าง ๆ อย่างรอบด้านนี้เพื่อส่งผลต่อการสร้างความมัน่คงปลอดจากความรุนแรงและการเลอืก
ปฏบิตัทิุกรปูแบบ รว่มไปกบัการเพิม่พืน้ทีส่นัตวิธิใีหเ้ดก็และเยาวชนและเปิดพืน้ทีก่ารมสีว่นรว่มทางการ
เมอืงใหก้บัผูห้ญงิ เดก็และเยาวชนในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดอ้ย่างไร 

จากแนวโน้มสถานการณ์ทีอ่ภปิรายไปขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าสถานการณ์ในภาพรวมมแีนวโน้มทีเ่ป็นบวก 
กล่าวคอืในเชงิกายภาพจ านวนความรุนแรงนัน้ลดลง แต่ยงัมปีระเดน็ความเชือ่มัน่ในเรื่องความปลอดภยั
ของประชาชนที่ยงัคงด ารงอยู่ เพราะรูส้กึขาดความมัน่คงในชวีติยงัไม่ได้รบัการปกป้องคุม้ครองอย่าง
จริงจงั ผลในเชิงประจกัษ์คือผลกระทบของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนัน้สืบเนื่องและทิ้งร่อยรอยไว้ใน
ชีวิตประจ าวนั ไม่ได้จบไปเป็นครัง้  ๆ เมื่อสถานการณ์ความรุนแรงจบลงเหมือนที่ปรากฏเป็นข่าว 
ร่องรอยทีป่รากฏทีม่ผีลกระทบต่อผูห้ญงิและเดก็ไดแ้ก่ จ านวนสะสมหญงิหมา้ย ลูกก าพรา้ รวมทัง้เดก็
และเยาวชนทีต่อ้งเตบิโตและด ารงชวีติอยู่ในสถานการณ์ทีค่วามรุนแรงทีย่งัไม่อาจคาดเดาวา่จะสิน้สุดลง
เมือ่ใด ในบทต่อจากนี้จะไดอ้ภปิรายถงึผลกระทบสัง่สมเหล่านี้ในรายละเอยีด 
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3. ผลกระทบท่ีสัง่สมจากสถานการณ์ความรนุแรง 

ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใตร้ะบุว่าผูเ้สยีชวีติจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2547-2563 หากแยกตามเพศ พบว่ามผีูเ้สยีชวีติเป็นผู้หญงิจ านวน 655 คน และ
ผู้ชาย 6,528 คน และหากแยกตามวยั พบว่าเป็นเด็ก (อายุต ่ากว่า 18 ปี) เสยีชีวิตจ านวน 271 คน 
เยาวชน (อายรุะหวา่ง 18-25) เสยีชวีติจ านวน 906 คน  

ตารางที ่4 จ านวนผูเ้สยีชวีติจากสถานการณ์ความไมส่งบแยกตามเพศและวยั พ.ศ. 2547-2563 

พ.ศ. 
แยกตามเพศ แยกตามอาย ุ(ปี) 

หญิง ชาย ไม่ระบเุพศ 0-17 18-25 > 25 ไม่ระบอุายุ 
2547 9 364 1 5 26 308 35 
2548 28 503 2 13 48 438 34 
2549 37 618 3 18 84 520 36 
2550 111 776 5 47 106 667 72 
2551 32 416 0 9 54 343 42 
2552 47 443 0 12 65 364 49 
2553 42 410 0 17 53 346 36 
2554 58 454 0 17 69 397 29 
2555 63 444 0 10 71 404 22 
2556 40 479 2 9 78 404 30 
2557 66 361 2 17 60 333 19 
2558 34 278 0 12 41 239 20 
2559 25 283 1 9 38 244 18 
2560 14 234 2 5 41 192 12 
2561 19 199 0 11 37 166 4 
2562 22 158 0 4 19 135 22 
2563 8 108 0 2 16 91 7 
รวม   655  6,528           18     217    906  5,591         487  

ทีม่า: ฐานขอ้มลูศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้ ณ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 
 
ในสถานการณ์ความไม่สงบทีย่ดืเยือ้นี้ไดม้ปีรากฎการณ์ผลกระทบสัง่สมต่อผูห้ญงิและเดก็ทีเ่ดน่ชดัใน 3 
สว่นทีต่อ้งใหค้วามใสใ่จในคุณภาพชวีติต่อไป คอื ก) ประชากรหญงิหมา้ย ข) ประชากรเดก็ก าพรา้ และ 
ค) ประชากรเดก็ทีต่อ้งใชช้วีติในพืน้ทีค่วามรุนแรง 
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ก. หญงิหมา้ย 

ความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไมส่งบสง่ผลใหผู้ห้ญงิกลุ่มหนึ่งสญูเสยีสามแีละกลายเป็นหมา้ยมจี านวน
มากขึน้กว่าปกตอิย่างมาก (ศนูยป์ระสานงานวชิาการใหค้วามช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุความ
ไม่สงบจงัหวดัชายแดนใต ้(ศวชต., 2559) ขอ้มูลของส านักงานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์
จงัหวดันราธวิาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา ในช่วงระหว่างเดอืนมกราคม พ.ศ. 2547 ถงึเดอืนธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 มปีระชากรหญงิหมา้ยจากสถานการณ์ความไมส่งบในสีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตจ้ านวน 3,132 
คน อยูใ่นนราธวิาส 848 คน ปัตตานี 1,238 คน ยะลา 917 คน และสงขลา 129 คน  

ตารางที ่5 จ านวนประชากรหญงิหมา้ยแยกตามอาชพี  

จงัหวดั แม่บา้น รบัจ้าง รบัราชการ เกษตรกร อิสระ ค้าขาย ไม่ระบุ รวม 
นราธวิาส 290 186 57 207 16 92 0 848 
ปัตตานี 410 391 135 129 57 116 0 1,238 
ยะลา 158 400 48 236 0 75 0 917 
สงขลา 17 31 5 56 2 14 4  129 
รวม 875 1,008 245 628 75 297 4 3,132 

ทีม่า: ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันราธวิาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา 
        ขอ้มลู ณ วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ภาพที ่4 จ านวนหญงิหมา้ยจากสถานการณ์ความไมส่งบ 

รายงานการศกึษาเรื่อง “การประเมนิสถานการณ์ของ
ผูช้ายและเยาวชนชายในพืน้ทีข่ดัแยง้ชายแดนใตข้อง
ประเทศไทย” พบว่าเดก็ก าพรา้ทีต่้องสูญเสยีพ่อที่ถูก
มองว่าเป็นผูก้่อความไม่สงบจากเหตุการณ์ปะทะตอ้ง
พึ่งพงิแม่เป็นอย่างสูงในการประคบัประคองให้ผ่าน
บาดแผลทางจติใจทีเ่กดิการสญูเสยีพอ่บุคคลอนัเป็นที่
รกัและเป็นแบบอย่างของบุตรชายไปอย่างกะทนัหนั 

แม่จึงต้องรบัภาระทัง้ด้านจิตใจ ปากท้อง ความเป็นอยู่และความมัน่คงในอนาคตของลูกก าพร้าไป
พรอ้มๆ กนั (สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต,้ 2558) 
ก่อนหน้านี้มขีอ้ร้องเรยีนจากหญิงหม้ายมุสลมิกลุ่มหนึ่งที่ประสบปัญหาจากความไม่เป็นธรรมในการ
จดัสรรปันส่วนเงนิเยยีวยาเมื่อสามเีสยีชวีติ อนัเกดิจากการระบุตวัผูร้บัประโยชน์ในหลกัเกณฑ์ "การ
จ่ายเงนิช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ กรณี
การเสยีชวีติ" มกัถูกตคีวามโดยอาศยักฎหมายครอบครวัและมรดกตามหลกักฎหมายอสิลาม ในเรื่องนี้ 
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ฆอซาล ีเบญ็หมดั นักวชิาการกฎหมายอสิลาม คณะอสิลามศกึษาและนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัฟาฎอนี 
เห็นว่าเป็นปัญหาอนัเกิดจากความคลุมเครือของระเบียบการจ่ายเงินเยียวยา (สนทนาเมื่อวนัที่ 8 
มถิุนายน 2564) ต่อมาคณะกรรมการเยยีวยาได้ก าหนดแนวทางการจ่ายเงนิแก่ทายาทผู้เสยีชวีติให้
ชดัเจนขึน้เพือ่แกปั้ญหาการตคีวามว่าเงนิเยยีวยามใิช่เงนิมรดกดว้ยการระบุทายาทผูม้สีทิธไิวส้ีป่ระเภท
ไดแ้ก่ บุพการ ีสาม/ีภรรยา ผูส้บืสนัดานและผูใ้หอุ้ปการะเลีย้งด ูประกอบดว้ยการปฏบิตัทิีม่คีวามยดืหยุน่
ปรบัไปตามความจ าเป็นของแต่ละกรณีซึง่สอดคลอ้งกบักฎหมายอสิลามทีมุ่่งเน้นการสรา้งความสงบสุข
ของปัจเจกและสงัคมแบบบูรณาการวถิชีวีติทุกดา้นเขา้ด้วยกนั ค านึงถงึบรบิทสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
และค านึงถงึความเสมอภาคและความสมดุลระหวา่งสทิธแิละหน้าทีข่องชายหญงิ4  

ในแง่ของระเบยีบแบบแผนและขัน้ตอนการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่รบัผดิชอบประชาชนที่
ไดร้บัผลกระทบยงัพบว่ามคีวามซ ้าซอ้น ไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั ท าใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบบางส่วนรูส้กึ
ว่ามกีารเลอืกปฏบิตักิาร ในดา้นของเวลาพบว่าขัน้ตอนการช่วยเหลอืมคีวามล่าชา้และขาดการตดิตาม
ดูแลในระยะยาว ปัญหาเหล่านี้ส่งผลใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบบางกลุ่มรูส้กึถูกลดิรอนสทิธแิละไม่ไดร้บัความ
เป็นธรรมจากรฐั คณะกรรมาธกิารการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ จากภยัธรรมชาตแิละสาธารณภยั  
สภาผูแ้ทนราษฎร (2563) เหน็ว่าจ าเป็นจะต้องสรา้งระบบการตดิตามและประสานงานความช่วยเหลอื
ขึน้ เพือ่ลดปัญหาดงักล่าว  
ในด้านจติใจพบว่าหลงัประสบกบัความสูญเสยีและต้องเปลี่ยนบทบาทมาน าครอบครวัโดยเฉลี่ยหญงิ
หมา้ยใชเ้วลาเกอืบสองปีในการฟ้ืนฟูจติใจยอมรบัความสูญเสยี (ศวชต. , 2559b) การเยยีวยาจติใจเป็น
เรื่องทีต่อ้งใชค้วามต่อเนื่องและพลงักลุ่มทีช่่วยพยุงใหผู้ห้ญงิหมา้ยเริม่ตน้ชวีติใหม่อกีครัง้ ในหน่วยงาน
รฐัตัง้แต่คณะกรรมการดา้นการเยยีวยาในระดบัชาตจินถงึระดบัพืน้ทีเ่พื่อท างานเยยีวยาจติใจ ในระดบั
พื้นที่ น าโดยกระทรวงสาธารณสุขได้มคี าสัง่กรมสุขภาพจติที่ 1190/2547 จดัตัง้ศูนย์สุขภาพจติที่ 15 
(ต่อมาเปลีย่นเป็นที ่12) เมื่อวนัที ่27 ธนัวาคม พ.ศ. 2547 รบัผดิชอบดูและผูไ้ดร้บัผลกระทบทางจติใจ
ทุกกลุ่มในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (เพชรดาว โต๊ะมีนา , 2556) ส าหรบัผู้หญิงหม้ายนับเป็นผู้ได้รบั
ผลกระทบที่สามารถรวมตวักนัได้อย่างต่อเนื่องในลกัษณะอาสาสมคัรเพื่อนช่วยเพื่อนและขยายความ
ร่วมมอืไปสู่ภาคส่วนอื่น ๆ ท าใหง้านดา้นเยยีวยาเป็นเครอืขา่ยทีท่ างานช่วยเหลอืผูห้ญงิหมา้ยไดอ้ย่าง
สบืเนื่อง  

ในขณะเดยีวกนัแรงผลกัดนัเศรษฐกจิ ทนัททีีส่ามเีสยีชวีติลงผูห้ญงิกลุ่มน้ีตอ้งปรบัตวัดูแลเศรษฐกจิของ
ครอบครวัแทนสาม ีศวชต. (2559c) ส ารวจความตอ้งการของหญงิหมา้ยในปี พ.ศ. 2555 พบวา่ผูห้ญงิให้
ความส าคญักบัการพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจสูงเป็นล าดบัต้น ส าหรบัผู้หญิงที่สามารถพึ่งตนเองได้
ในทางเศรษฐกจิเป็นจุดเริม่ตน้ทีส่ าคญัในการฟ้ืนคนืชวีติใหม่ (ดวงหทยั บูรณเจรญิกจิ และคณะ 2560; 
ศวชต., 2559a) หญิงหม้ายที่ได้สร้างกลุ่มและมโีอกาสได้เขา้ร่วมกลุ่มเพื่อสร้างอาชพีด้วยศกัยภาพที่
พฒันาขึน้มา เป็นการเปลีย่นแปลงส าคญัทีท่ าใหผู้ห้ญงิกลายเป็นหลกัชวีติทีเ่ขม้แขง็ของตนเองและลกู ๆ 

 
4  “มซัฮบั” คอืนิยามศพัทใ์นต ารากฎหมายอสิลาม หมายถงึ วธิวีทิยาในการสงัเคราะหก์ฎหมายอสิลามจากแหล่งทีม่าของกฎหมายอสิลาม
ของปราชญ์ผูน้ าส านักนัน้ ๆ (Al- Dusuqi, et al. , 1999; 193 อา้งใน ฆอซาล ีเบญ็หมดั, 2560) 
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ได ้นอกจากนี้การรวมกลุ่มยงัเป็น “พืน้ทีป่ะชุนความสมัพนัธ์” ทางสงัคมอกีดว้ย และเป็นหนึ่งในการก่อ
รปูของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมและเครอืขา่ยผูห้ญงิอกีดว้ย (ศวชต., 2559c; หน้า 28) 

อย่างไรก็ด ีอีกด้านหนึ่งยงัมหีญิงหม้ายที่ต้องเผชญิความรุนแรงเชงิโครงสร้างและวฒันธรรมในกลุ่ม
ผูห้ญงิหมา้ยอกีดว้ย การเป็นหญงิหมา้ยท าใหเ้สีย่งต่อการถูกล่วงละเมดิทางเพศ เช่น การพดูจากเกี้ยว
พาราสแีละการถูกเนื้อต้องตวั งานวจิยัเรื่อง “การเป็น ‘หญงิหมา้ย’ กบั ความรุนแรงเชงิวฒันธรรมและ 
โครงสร้างในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้” (มนวธัน์ พรหมรตัน์ ทวลีกัษณ์ พลราชม และอมัพร 
หมาดเดน็, 2558) พบว่าหญงิหมา้ยจ านวนหนึ่งรูส้กึกดดนัเมื่อไม่มคีู่ จงึหาทางออกดว้ยการสรา้งกลไก
ต่อรองทางสงัคมขึน้มาดว้ยการตดัสนิใจแต่งงานใหม่ ซึง่มกัจะแต่งในฐานะภรรยาทีส่องหรอืสาม  

การแต่งงานใหม่ของหลายคนต้องประสบกบัปัญหาความรุนแรงในครอบครวัทัง้ทางจติใจและทางกาย 
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ความกลวัว่าลูกสาวทีต่ดิมาจะถูกล่วงละเมดิ การถูกสามใีหม่ขู่ว่าจะเลกิ การใช้
ความรุนแรงทางกายเพราะต้องการรดีไถเงนิไปซื้อสิ่งเสพตดิ หรอืผูช้ายบางคนมาแต่งงานด้วยเพราะ
หวงัเงนิเยยีวยาที่หญิงหม้ายได้รบัไม่ได้แต่งด้วยความรกั รวมทัง้การถูกดูถูกด้อยค่าในฐานะภรรยา
ล าดบัสองหรอืสามว่าเป็นภรรยาน้อย สามบีางคนเลอืกทีจ่ะปกปิดภรรยาคนทีห่นึ่งไม่ใหรู้ว้่าตนไดน้ิกาห์
กบัหญงิหมา้ย ท าใหห้ญงิหมา้ยที่แต่งงานใหม่ในสถานการณ์นี้ถูกทอดทิ้งไม่ได้รบัการดูทางจติใจและ
ความเป็นอยู่เพราะเมื่อภรรยาทีห่นึ่งรูส้ามกีเ็ลอืกทีจ่ะขอหย่าจากภรรยาทีแ่ต่งมาใหม่เป็นการแก้ปัญหา
แบบเอาตวัรอด (อา้งแลว้)  

ความกดดนัเหล่านี้ท าให้หญิงหม้ายจ านวนหนึ่งต้องการแยกทางกบัสามใีหม่ ที่พึ่งหนึ่งของผู้หญิงที่
ต้องการหย่าคอือิหม่ามหรอืผู้น าศาสนาและคณะกรรมการอิสลามประจ ามสัยดิ  แต่ด้วยขอ้จ ากดัของ
โครงสร้างอ านาจและบทบาทตามพระราชบญัญตักิารบรหิารองค์กรศาสนาอสิลาม พ.ศ.  2540 ที่ไม่มี
กฎหมายรองรบัท าใหอ้ิหม่ามหรอืผู้น าศาสนาไม่สามารถเรยีกคู่กรณีและหลกัฐาน  ส่งผลให้ผู้หญิงไม่
สามารถเขา้ถงึสทิธคิุม้ครองในทางปฏบิตัิ หากกลไกในส่วนนี้ไดร้บัการแก้ไขใหม้อี านาจหน้าที่จะท าให้
การเอือ้อ านวยใหก้ระบวนการยุตธิรรมสามารถเขา้ถงึไดแ้ละใหค้วามเป็นธรรมกบัผูห้ญงิหมา้ยทีม่คีวาม
ทบัซอ้นของปัญหานี้ไดจ้ะมสี่วนช่วยใหเ้กดิความเป็นธรรมกบัผูห้ญงิกลุ่มอื่น ๆ ในพืน้ทีท่ีถู่กกดทบัดว้ย
ปัญหาความรุนแรงในครอบครวัเชน่เดยีวกนัในวงกวา้งไดด้ว้ย (มฮูมัหมดั อลิยาส หญา้ปรงั, สนทนาเมื่อ
วนัที ่21 มถิุนายน 2564)  

ข. เดก็ก าพรา้จากสถานการณ์ความไมส่งบ  

สถานการณ์ความไม่สงบระหว่าง พ.ศ. 2547 – 2563 สง่ผลใหม้เีดก็ก าพรา้รวมทัง้สิน้ 6,687 คนในพืน้ที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในจงัหวดัปัตตานี 2,625 คน นราธวิาส 2,245 คน ยะลา 1,575 คน และสงขลา 
(สีอ่ าเภอ ไดแ้ก่ เทพา นาทว ีสะบา้ยอ้ย และจะนะ) 242 คน  
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ตารางที ่6 จ านวนประชากรเดก็ก าพรา้จากสถานการณ์ความไมส่งบ 

พืน้ท่ี 
เกิดเหตุ 

ก าพร้าบิดา ก าพร้ามารดา ก าพร้าบิดา
มารดา 

รวม 
รวม 
ทัง้ส้ิน 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  
ปัตตานี 1,210 1,257 63 64 17 14 1,290 1,335 2,625 
นราธิวาส 1,033 1,097 51 45 10 9 1,094 1,151 2,245 
ยะลา 735 753 22 28 21 16 778 797 1,575 
สงขลา 87 114 15 16 4 6 106 136 242 
รวม 3,065 3,221 151 153 52 45 3,268 3,419 6,687 

รวมทัง้ส้ิน 6,286 304 97 6,687  
ทีม่า: ส านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันราธวิาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา 
      ขอ้มลู ณ วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

ภาพที ่5 จ านวนเดก็ก าพรา้จากสถานการณ์ความไมส่งบ 

 
เด็กก าพร้าจากสถานการณ์ความรุนแรง จะได้รบัการดูแล
จากรฐั เมือ่ไดร้บัการรบัรองจากคณะกรรมการ 3ฝ่ายในพืน้ที่
ที่เกดิเหตุ (ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง) หรอืที่เรยีกว่า 
“การรบัรองสามฝ่าย” ว่าเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบ พอ่หรอื
แม่เสียชีวิตจากสถานการณ์จริง เด็กเหล่านี้จะได้รับการ
เยยีวยาช่วยเหลอืไดแ้ก่เงนิเยยีวยาและทุนการศกึษาจนจบ
ระดบัปริญญาตรีจาก 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) ศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)  

2) กระทรวงศกึษาธกิาร และ 3) กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ โดยที่ผ่านมามี
รายงานจ านวนสถานการณ์ทีผ่่านการรบัรองสามฝ่ายนบัแต่ พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2564 มจี านวน 9,431 
ครัง้ และผูเ้สยีหาย 23,982 ราย (ตารางที ่7) 
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ตารางที ่7 จ านวนเหตุการณ์และผูเ้สยีหายทีผ่า่นการรบัรอง 3 ฝ่าย พ.ศ. 2547 – 2564 

พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
จ านวนเหตกุารณ์ท่ีผา่น
การรบัรอง 3 ฝ่าย (ครัง้) 502 856 1,046 1,407 939 826 610 574 536 

จ านวนผู้เสียหาย (คน) 891 1,550 1,941 3,009 1,950 1,899 1,398 1,785 2,119 
 

พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
จ านวนเหตกุารณ์ท่ีผา่น
การรบัรอง 3 ฝ่าย (ครัง้) 564 425 304 344 174 153 120 51 9,431 

จ านวนผู้เสียหาย (คน) 1,628 1,590 856 1,254 777 511 553 271 23,982 
ทีม่า: กลุ่มงานเยยีวยา ศนูยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอ้มลู ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 

รายงานของกระทรวงศึกษาธิการระบุการให้ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รบัผลกระทบสืบ
เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ประจ าปีการศกึษา 2563 จ านวนทัง้สิ้น 
2,215 ราย จ านวนเงนิ 24,328,000 บาท โดยจดัสรรใหแ้ต่ละระดบั ดงันี้ ระดบัเดก็เลก็ก่อนวยัเรยีนราย
ละ 5,000 บาทต่อปี ระดบัอนุบาลรายละ 6,000 บาทต่อปี กศน.รายละ 5,000 บาทต่อปี ประถมศกึษา
รายละ 6,000 บาทต่อปี มธัยมศกึษารายละ 10,000 บาทต่อปี และอุดมศกึษารายละ 20,000 บาทต่อปี 
(บลัลงัก ์โรหติเสถยีร, 2563)  

จากการท างานกบัเดก็ก าพรา้มากว่าสบิปี สมาคมเดก็และเยาวชนเพื่อสนัตภิาพชายแดนใต ้(กลุ่มลูก
เหรยีง) พบปัญหาทีเ่ดก็ก าพรา้เผชญิ ไดแ้ก่ บาดเจบ็ทางกายหรอืพบเจอกบัความเจบ็ปวดจากการที่
สูญเสยีอวยัวะต่าง ๆ ในกรณีที่อยู่ในเหตุการณ์ ได้รบัผลกระทบอนัเกิดจากการสูญเสียหวัหน้า
ครอบครวั ท าใหต้้องออกจากการเรยีน เพราะต้องการลดภาระครอบครวั ต้องท างานตัง้แต่อายุยงั
น้อย เดก็บางคนไรท้ีอ่ยู่อาศยั ขาดความอบอุ่นเมื่อเดก็ตอ้งอยู่อาศยักบัญาตพิีน้่อง ทีไ่ม่ใช่พ่อแม่ของ
ตนเอง หรอืบางคนต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์ เกิดบาดแผลทางจิตใจ เช่น ความรูส้กึวา้เหว่ โดด
เดีย่วเมื่อต้องสูญเสยีผูน้ าครอบครวั รูส้กึถงึความสูญเสยีทีไ่ม่มวีนักลบั สูญเสยีคนเป็นทีร่กั เสาหลกั
ของครอบครวั รูส้กึหวาดกลวั หวาดระแวง เกบ็ตวั รูส้กึไม่ปลอดภยั ท่ามกลางสถานการณ์ในพืน้ที่ 
เกดิภาวะเครยีด หนัไปพึง่พายาเสพตดิ ความรู้สึกท่ีต้องการความเป็นธรรม ความรูส้กึน้อยเนื้อต ่า
ใจ ไม่ไดร้บัความเป็นธรรม ส่งผลต่อความรูส้กึอยุตธิรรมในใจอยู่เสมอ  ความรูส้กึโกรธแคน้ อยากเอา
คนื ยงัเกิดขึ้นกบัทุกคน รอเวลาที่จะได้แก้แค้น ถึงแม้ว่ายงัไม่รู้วธิกีารว่าจะต้องท าอย่างไร  ดงันัน้ 
นอกจากเงนิช่วยเหลอืและทุนการศกึษาแลว้ การเยยีวยาที่ครอบคลุมถงึการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ 
เชน่ การดแูลจติใจกจิกรรมศลิปะบ าบดั การจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด การสง่เสรมิทกัษะชวีติ 
เรยีนรูแ้ละเขา้ใจสทิธมินุษยชน การเป็นผูน้ า การฝึกอาชพี ควบคู่ไปกบัการลงพื้นที่เยีย่มบา้น จงึมี
ความจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะช่วยฟ้ืนฟูสภาพจติใจและช่วยใหเ้ดก็ก าพรา้ไดเ้ริม่ต้นชวีติใหม่ (สมาคมเดก็
และเยาวชนเพือ่สนัตภิาพชายแดนใต ้(กลุ่มลกูเหรยีง), ม.ป.ป.)  
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นายมูฮมัหมดัอาลาดี เด็งนิ ประธานมูลนิธินูซนัตาราเพื่อสทิธิมนุษยชนและการพฒันา (Nusantara 

Foundation For Human Right and Development) ระบุว่าในจ านวนเดก็ก าพรา้ทีเ่กดิจากสถานการณ์
ความไม่สงบราว 7 พนักว่าคนนัน้มเีดก็ก าพรา้ประมาณกว่าพนัคนทีไ่ม่เขา้ขา่ยการเยยีวยาสามฝ่ายโดย
รฐัเพราะเป็นบุตรของผูเ้หน็ต่างจากรฐั (PPTV Online, 2563) พลเรอืตรสีมเกยีรต ิผลประยรู เลขาธกิาร
ศูนยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตระหนักถงึเงื่อนไขทางกฎหมายทีท่ าใหเ้ดก็
ก าพร้ากลุ่มนี้ไม่ได้รบัการเยยีวยาของภาครฐัเพราะไม่เขา้หลกัเกณฑ์การให้ความช่วยเหลอืผู้ได้รบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ตามมตคิณะรฐัมนตร ีวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

5

 และ 14 
สงิหาคม พ.ศ. 2555

6 พลเรอืตรสีมเกยีรตเิหน็ว่าเป็นปัญหาที่จะต้องได้รบัการแก้ไข โดยปัญหานี้เป็น
แรงผลกัดนัหนึ่งที่ท าให้ ศอ.บต. จดัตัง้ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต้  
(ศป.ดส.) ขึน้เพือ่เตมิเตม็ชอ่งวา่งในสว่นนี้ (PPTV Online, 2563) 

นอกจากหน่วยงานภาครฐัทีดู่แลเรื่องทุนการศกึษาแลว้ยงัมอีงคก์รพฒันาเอกชน เช่น มูลนิธนูิซนัตารา
เพือ่สทิธมินุษยชนและการพฒันา ทีร่บัดแูลเดก็ก าพรา้จากสถานการณ์และเดก็ก าพรา้ทัว่ไป อกีตวัอย่าง
หนึ่งได้แก่ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพฒันา (The Education for Development Foundation) 

จดัท า "โครงการทุนการศกึษาใต้ฟ้าเดยีวกนั" ไดป้ระสานงานกบั เครอืข่ายผูห้ญงิยุตคิวามรุนแรงแสวง
สนัตภิาพ 3 จงัหวดัชายภาคแดนใต ้ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โรงเรยีน และเครอืขา่ยบุคลากรคร ูใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่สูญเสียพ่อแม่หรือผู้ปกครองจาก
สถานการณ์ความรุนแรง7 อย่างไรกด็ ีหน่วยงานภาคเอกชนเหล่านี้พึง่พงิเงนิรบับรจิาคซึง่ไม่แน่นอนใน
แต่ละปี 

ในเรื่องนี้ผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล กลุ่มภารกจิงานเสรมิสรา้งความร่วมมอื ไดห้ยบิยกประเดน็นี้หารอืกบั 
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งของ ศอ.บต. เพื่อแสวงหาแนวทางการให้ความช่วยเหลอืเด็กในครอบครวัของ
ผูต้อ้งหาคดคีวามมัน่คงและกรณีทีถู่กเจา้หน้าทีว่สิามญัฯ ซึง่หนทางทีเ่ป็นไปไดเ้บือ้งตน้ ในขณะทีย่งัไม่มี
ระเบยีบการใหค้วามชว่ยเหลอืโดยตรง คอื การน ากองทุนต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมาพจิารณาจดัสรรช่วยเหลอื 
เช่น กองทุนคุม้ครองเดก็ภายใต้พระราชบญัญตัคิุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 นอกจากนัน้ยงัผลกัดนัใหม้กีาร
พจิารณาทบทวนระเบยีบในการใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากคดคีวามมัน่คงทุกกลุ่มโดย
พจิารณาตามสภาพปัญหาและความตอ้งการของผูไ้ดร้บัผลกระทบเป็นส าคญั (สรุปผลการประชุมหารือ
ระหวา่งผูแ้ทนพเิศษของรฐับาล กลุ่มงานเสรมิสรา้งความร่วมมอื และ ศอ.บต., 18 กุมภาพนัธ ์2564) 

 
5
 มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่24 เมษายน พ.ศ. 2548 เรือ่ง การใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบสบืเนื่องจากสถานการณ์ความ
ไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

6
 มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2555 เรือ่งขอความเหน็ชอบปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิช่วยเหลอืเยยีวยาประชาชนที่
เสยีชวีติและทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

7
  The Education for Development Foundation (EDF). (2563). ทุนการศกึษานกัเรยีนก าพรา้ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต.้ สบืคน้จาก 

https://www.edfthai.org/?page=scholar&id=31.  
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ปัญหาตกหล่นในเรื่องทุนการศกึษาและความช่วยเหลอืครอบครวัทีไ่ม่เขา้เกณฑก์ารรบัรองจากสามฝ่าย
ดูจะค่อย ๆ คลีค่ลาย ขยบัจากการเคยเป็นประเดน็ทีถู่กละเลยไปสู่การไดร้บัความช่วยเหลอือย่างจ ากดั
และก าลงัจะก้าวไปสู่การเชื่อมโยงใหม้กีลไกรฐัที่เป็นรูปธรรมขึน้  อย่างไรกต็าม ปัญหาของเดก็ก าพรา้
ไม่ใช่จะมแีค่เรื่องการไดร้บัความช่วยเหลอืเยยีวยาเมื่อสญูเสยีผูป้กครองเท่านัน้ แต่การตอ้งอยู่ในชุมชน
เดมิยงัมผีลกระทบดา้นจติใจและสงัคมตามมาอกีดว้ย ดงัจะไดอ้ภปิรายประเดน็นี้ในสว่นที ่4 เรื่องปัญหา
และความทา้ทายต่อไป 

ค. เดก็และเยาวชนทีเ่ตบิโตในพืน้ทีค่วามรุนแรง 

ในปี พ.ศ. 2562 คณะนักวจิยัจาก Peace Research Institute Oslo (PRIO) ประมาณการว่า ทัว่โลก มี
เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี จ านวน 426 ลา้นคน อาศยัอยู่ในพืน้ทีค่วามขดัแยง้ คดิเป็นรอ้ยละ 18 หรอืทุกเดก็ 
6 คน จะมเีดก็ 1 คนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งไม่ปลอดภยั ซึง่เพิม่ขึน้ 2% จากปี พ.ศ. 2561 คณะผูว้จิยัพบวา่ใน
พืน้ทีค่วามรุนแรงมคีวามเสีย่งต่อเดก็ในหลายรูปแบบ เช่น การเสยีชวีติ บาดเจบ็ เขา้ร่วมกลุ่มตดิอาวุธ 
ถูกล่วงละเมดิทางเพศ ถูกปฏเิสธความช่วยเหลอืและอยูใ่นสิง่แวดลอ้มทีไ่ม่ดตี่อสขุภาพ (Gudrun Østby, 
Siri Aas Rustad and Andreas ForØ Tollefsen, 2020)     

ปัจจุบนัในพืน้ที่สีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธวิาส และ 4 อ าเภอ สงขลา) มปีระชากร
ประมาณ 2,370,553 คน (ตารางที ่8) ในจ านวนนี้มเีดก็และเยาวชนอยู่รวมกนัราว 1,000,000 คน โดย
แบ่งเป็นประชากรช่วงอายุ 0-17 ปี จ านวนประมาณ 700,000 คน และช่วงอายุ 18-25 ปี ประมาณ 
300,000 คน (ตารางที ่9)  

ตารางที ่8 ประชากรในสีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

จงัหวดั 
ประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
ปัตตานี 357,691 367,715 725,406 
ยะลา 267,450 270,449 537,899 

นราธิวาส 397,943 407,024 804,967 
สงขลา 4 อ าเภอ 152,422 149,859 302,281 

รวม 1,175,506 1,195,047 2,370,553 
 

ทีม่า ระบบสถติทิางการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอ้มลู ณ เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2564 
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ตารางที ่9 ประชากรเดก็-เยาวชนและสดัสว่นประชากรในสีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้

 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า ระบบสถติทิางการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอ้มลู ณ เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2564 
 
ภาพที ่6 จ านวนเดก็ เยาวชนและประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นสีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 
ทีม่า: ระบบสถติทิางการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอ้มลู ณ เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2564 

เดก็และเยาวชนต้องเผชญิกบัความไม่มัน่คงในรูปแบบต่าง ๆ ศูนยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้ระบุว่า
ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2547-2563 มเีดก็เสยีชวีติจากสถานการณ์ความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
จ านวน 243 คน บาดเจ็บ 1,205 คน และพกิาร 37 คน (ตารางที่ 10) สถานการณ์ความไม่สงบของ
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ขาดความปลอดภยัในชวีติ ขาดโอกาสในการใช้ศกัยภาพอย่างเตม็ที่ 
รวมทัง้สง่ผลต่อสภาพจติใจและทศันคตขิองเดก็และเยาวชนทีต่อ้งเตบิโตและใชช้วีติในพืน้ทีค่วามรุนแรง 

ตารางที ่10 ผลกระทบต่อเดก็จากสถานการณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

พ.ศ. 25
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รว
ม 

เสยีชวีติ 17 13 19 71 18 17 16 22 14 7 13 5 6 3 0 2 0 243 
บาดเจบ็ 26 75 82 213 107 114 70 94 157 67 69 27 46 33 8 8 9 1,205 
พกิาร 2 1 3 10 2 2 5 2 6 1 2 0 0 1 0 0 0 37 
รวม 45 89 104 294 127 133 91 118 177 75 84 32 52 37 8 10 9 1,485 

ทีม่า กลุ่มดว้ยใจ อา้งองิ ศูนยป์ระสานงานวชิาการใหค้วามชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุความไมส่งบจงัหวดั
ชายแดนใต ้(ศวชต.) ณ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 

ช่วงอาย ุ
จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย หญิง รวม  
อาย ุ0-17 ปี 369,867 350,239 720,106 30 
อาย ุ18-25 ปี 157,503 147,730 305,233 13 
อาย ุ > 25 ปี 648,136 697,078 1,345,214 57 
รวม 1,175,506 1,195,047 2,370,553 100 
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ภาพที ่7 กราฟแสดงจ านวนเดก็ทีไ่ดร้บับาดเจบ็ พกิารและเสยีชวีติจากสถานการณ์ความไมส่งบ 

 

ทีม่า กลุ่มดว้ยใจ อา้งองิ ศูนยป์ระสานงานวชิาการใหค้วามชว่ยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุความไมส่งบจงัหวดั
ชายแดนใต ้(ศวชต.) ณ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 

ส าหรบัเดก็ก าพรา้ทีแ่มจ้ะผ่านพน้เหตุการณ์มาแลว้ แต่ยงัตอ้งอาศยัอยูใ่นพืน้ที่และพบวา่การไปโรงเรยีน
ก็เป็นพื้นที่เสี่ยง เช่น มเีหตุระเบิด เหตุยงิปะทะ กลุ่มด้วยใจพบว่ามเีหตุความรุนแรงเกิดขึ้นในและ
บริเวณรอบโรงเรียนตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547-2563 จ านวน 347 เหตุการณ์ (ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562  
ไม่พบวา่มเีหตุการณ์เกดิขึน้ในพืน้ทีโ่รงเรยีนต่อเนื่องกนัเป็นเวลา 3 ปี) ศนูยส์ขุภาพจติที ่12 (2564) เหน็
วา่ ความเสยีหายไม่ใชเ่กดิขึน้กบัชวีติและทรพัยส์นิเท่านัน้ หากยงัมผีลกระทบต่อจติใจ เชน่ ท าลายขวญั 
สรา้งความตื่นหนก เกิดความหวาดกลวั และส่งผลกระทบอย่างมากต่อการศกึษาของเดก็และเยาวชน 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2564 ศูนย์สุขภาพจติที่ 12 ได้ด าเนินการสุ่มทดสอบสุขภาพจติของเดก็ก าพร้าที่ได้รบั
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจติในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้รวม 106 คน ในช่วงเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 พบว่าเดก็กลุ่มทีร่่วมการทดสอบมรีะดบั
ความเขม้แขง็ทางจติใจต ่าถงึปานกลางคดิเป็นร้อยละ 36.79 และ 55.66 ตามล าดบั และเดก็ที่มคีวาม
เขม้แขง็ทางจติใจสงูอยูเ่พยีงรอ้ยละ 7.55  
 
ตารางที ่11 ระดบัความเขม้แขง็ทางใจ (Resilience scale) 

จงัหวดั ระดบัความเขม้แขง็ทางจิตใจ รวม (คน) 
ต า่ ปานกลาง สูง   

ปัตตานี 17 16 3 36 
ยะลา 10 25 0 35 

นราธวิาส 12 18 5 35 
รอ้ยละ 36.79% 55.66% 7.55% 106 

ทีม่า ศนูยส์ุขภาพจติที ่12 (2564) โครงการการดแูลเยยีวยาจติใจเดก็ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงจงัหวดัชายแดนใต้ ณ 
เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 
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ในการส ารวจครัง้เดยีวกนันัน้เดก็ทีม่คีวามเขม้แขง็ระดบัจติใจต ่าและปานกลางรวมเป็น 98 คน พบว่า
เดก็ไม่มภีาวะซมึเศร้าร้อยละ 27.55 มภีาวะซมึเศรา้เลก็น้อยร้อยละ 43.88  มภีาวะซมึเศรา้ปานกลาง
รอ้ยละ 21.43 มมีากรอ้ยละ 7.14 แต่ไมพ่บวา่มภีาวะซมึเศรา้แบบรุนแรง (ตารางที ่12) อย่างไรกด็พีบว่า 
มเีดก็ก าพรา้ที่ร่วมกนัทดสอบนี้ม ี1 คนที่เคยพยายามจะท าใหต้วัเองตาย และ 2 คน มคีวามคดิอยาก
ตายในชว่ง 1 เดอืนก่อนท าการทดสอบ  

ตารางที ่12 ระดบัภาวะซมึเศรา้ (Patient Health Questionnaire, Adolescent : (PHQ-A) 

จงัหวดั  
ระดบัภาวะซึมเศร้า 

รวม (คน) 
ไม่มี เลก็น้อย ปานกลาง มาก รนุแรง 

ปัตตาน ี 11 15 8 1 0 35 
นราธวิาส 10 13 3 2 0 28 
ยะลา 6 15 10 4 0 35 
รอ้ยละ 27.55% 43.88% 21.43% 7.14% 0.00% 98 

ทีม่า ศนูยส์ุขภาพจติที ่12 (2564) โครงการการดแูลเยยีวยาจติใจเดก็ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงจงัหวดัชายแดนใต้ ณ 
เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2564 

กลัยา ดาราหะ ภาควชิาสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ชี้ใหเ้หน็ว่า การอาศยัอยู่ในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้เดก็อาจตอ้งเผชญิในสิง่ทีไ่ม่คาดฝัน เช่น เหตุการณ์เดก็นักเรยีนสีค่นเหน็ครถููก
ยงิต่อหน้า หรอืเหตุการณ์ที่เด็กเห็นแม่ของตนถูกชายเอาปืนจ่อศรีษะในบ้านของตนเอง เหตุการณ์
รุนแรงเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพจติของเดก็อย่างรุนแรง ที่นักจติวทิยาในพื้นที่ประมาณว่าบาดแผลทาง
จิตใจที่เป็นประจักษ์พยานความรุนแรงซึ่งหน้านี้อาจต้องใช้เวลานานหลายปีจึงจะผ่านพ้นไปได้  
(Doraha, 2016) นอกจากนี้ สวุรา แกว้นุ้ย อาจารยภ์าควชิาสงัคมสงเคราะห ์หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตปัตตานี พบว่าการไดร้บัรูแ้ละมปีระสบการณ์ตรงของความรุนแรง สง่ผลกระทบต่อทศันคตขิอง
เดก็ทีเ่หน็ความรุนแรงเป็นทางออกของปัญหา เมื่อไดท้ ากจิกรรมศลิปะกบัเดก็ พบว่ามเีดก็บางคนวาด
รูปอาวุธเพราะตอ้งการปกป้องครอบครวัดว้ยกลวัว่าจะมคีนเอาพ่อหรอืแม่ของตนไป (อา้งใน นันทช์นก 
วงษ์สมุทร,์ 2561)  

ผลกระทบสัง่สมเหล่านี้อาจดูเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพราะสถานการณ์ความไม่สงบยืดเยื้อ
ยาวนานมากแล้ว ประกอบกบัสถานการณ์ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนใต้ที่มพีลวตัและเงื่อนไขที่มคีวาม
ซบัซอ้น แต่ดงัทีอ่ภปิรายผา่นมา ปัญหาอนัเกดิจากผลกระทบสัง่สมนี้ ไม่ไดถู้กเพกิเฉยอย่างสิน้เชงิ หาก
มีความพยายามของภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะคลี่คลายปัญหานัน้และมีพฒันาการที่แตกต่างกนัออกไป  
บางเรื่องมพีฒันาการนับตัง้แต่ปีแรก ๆ ของสถานการณ์ความไม่สงบ เช่นการเยยีวยาผู้หญิงหม้าย  
การช่วยเหลอืครอบครวัและเดก็ในกรณีเขา้กรอบการรบัรองสามฝ่ายนัน้เกดิขึน้อย่างรวดเรว็ ซึง่เกดิจาก
การมคีวามสอดคลอ้งและความร่วมมอืในแนวตัง้ คอืการมนีโยบายระดบัชาตเิรื่อยมาถงึกลไกทอ้งถิน่ที่
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ท างานอย่างต่อเนื่องและสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในแนวระนาบตดัขวางภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่าง 
เขม็แขง็ แต่ปัญหาทีซ่่อนอยู่ในเชงิโครงสรา้งและวฒันธรรมทีห่ญงิหมา้ยกลุ่มหนึ่งเผชญิอยู่กย็งัคงรอการ
แกไ้ข รวมทัง้ปัญหาเดก็ก าพรา้จากกรณีทีไ่ม่ไดร้บัการรบัรองสามฝ่ายกต็อ้งรอเวลามาถงึปีที ่17 เพิง่เริม่
มสีญัญาณของการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ได ้เพราะถูกหยบิยกขึน้มาพดูคุยในระดบัผูม้อี านาจตดัสนิใจ 

เรือ่งทีส่ าคญัและทา้ทายคอืการดแูลสภาพจติใจและทศันคตขิองเดก็และเยาวชนจ านวนมากทีถ่อืก าเนิด
และเตบิโตขึน้มาในพืน้ทีย่งัไม่อาจคาดเดาไดว้า่สถานการณ์ความไมส่งบจะสิน้สดุลงเมือ่ไร ดา้นหนึ่งทุก
ฝ่ายกก็ าลงัพยายามลงแรงพฒันาพืน้ทีเ่พือ่สรา้งโอกาสและทางเลอืกทีเ่ทา่เทยีมใหก้บัทุกกลุ่ม แต่การท า
ใหค้วามรุนแรงยตุลิงกต็อ้งอยูใ่นสมการนี้ดว้ย   
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4: ปัญหาและความท้าทาย   

ความซับซ้อนของปัญหาความขดัแย้งทางสงัคมและการเมืองในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ท าให้การ
แก้ปัญหามคีวามยดืเยื้อ และพลวตัของความขดัแย้งและการจดัการปัญหาจากแต่ละฝ่ายก็ส่งผลต่อ
ประเดน็สทิธมินุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ ในการจะแปลงเปลีย่นความขดัแยง้ทีรุ่นแรงไปสู่ความขดัแยง้ที่
สร้างสรรค์ การท าให้ประเด็นเหล่านี้ปรากฎและน าขึ้นมาอภปิรายร่วมกนัอย่างตรงไปตรงมาจะช่วย
น าไปสู่การหาทางออกและการพฒันากลไก เพื่ออุดช่องว่างของไม่ใหปั้ญหาเหล่าน้ีเกดิขึน้ ในรายงานนี้
ผูเ้ขยีนจงึขอหยบิยกปรากฎการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัเดก็ เยาวชนและสตรีเกดิขึน้ในพื้นทีจ่งัหวดัชายแดน
ภาคใตเ้พื่อใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งในความขดัแยง้และการหนุนเสรมิกระบวนการสนัตภิาพไดพ้จิารณาเพือ่
ช่วยกนัลดเงื่อนไขของความขดัแย้งและส่งเสรมิสทิธมินุษยชนเพื่อสร้างสงัคมแห่งความเสมอภาคให้
เกดิขึน้ โดยปัญหาทีเ่กีย่วกบัเดก็ เยาวชนและผูห้ญงิม ี4 ประการ ประกอบดว้ย 1) เดก็กบัการเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการใชค้วามรุนแรง 2) การบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษ 3) โครงสรา้งครอบครวัทีเ่ปลีย่นไป และ 
4) ผลกระทบของการแพร่ระบาดโควดิ-19 ดงัจะไดอ้ภปิรายในรายละเอยีดต่อไป  

ก. เดก็กบัการเขา้ไปมสีว่นรว่มในการใชค้วามรุนแรง  

ประเทศไทยเป็นรฐัภาคขีองอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ เมื่อครัง้ทีร่ฐับาลไทยน าโดยกระทรวงการพฒันา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย์เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการด้านสิทธิเด็กขององค์การ
สหประชาชาตเิมือ่วนัที ่24-25 มกราคม พ.ศ 2555 ณ กรุงเจนีวา สมาพนัธรฐัแหง่สวสิเซอรแ์ลนด ์พรอ้ม
ตวัแทนหน่วยราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิคุม้ครองสทิธเิดก็เขา้ร่วมประชุมทัง้ตวัแทนเยาวชนและ
ตวัแทนหน่วยราชการต่าง ๆ จ านวน 30 คน (มูลนิธผิสานวฒันธรรม, 2555) คณะกรรมการสทิธเิด็ก
องค์การสหประชาชาติได้แสดงความห่วงกงัวลต่อเรื่องการควบคุมตวัเด็กอายุต ่ากว่า  18 ปี ร่วมกบั
ผูใ้หญ่ดว้ยกฎหมายพเิศษทีบ่งัคบัใชใ้นพืน้ทีท่ าใหก้ารควบคุมตวัไมอ่ยูใ่นการตรวจสอบโดยศาล  ในวาระ
เดยีวกนันัน้ คณะกรรมการสทิธเิดก็ฯ เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลไทยเพิม่ความระมดัระวงัของเจา้หน้าทีบ่งัคบัใช้
กฎอยัการศกึและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนใตใ้นการสง่เสรมิคุม้ครองสทิธเิดก็ 
และหวงัว่าจะมกีารยกเลกิกฎหมายพเิศษดงักล่าว ในส่วนของการเขา้ร่วมฝึกอาวุธของเดก็อายุต ่ากว่า 
18 ปีนัน้ กระทรวงมหาดไทยไดอ้อกค าสัง่หา้มไม่ใหม้กีารบรรจุเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีใหเ้ป็นสมาชกิในชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) (กรมการปกครอง, 2556) แต่ยังมิได้มีการป้องปรามในทาง
กฎหมายทีจ่ะเอาผดิทางอาญาไดห้ากมผีูฝ่้าฝืน  

รายงานวจิยัของชายด์ โซวเจอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนลและมูลนิธผิสานวฒันธรรม (2557; หน้า 3) ส ารวจ
การน าเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีเขา้เป็นแนวร่วม ซึง่พบว่ามอีย่างน้อย 13 คนทีเ่ขา้ร่วมขณะทีม่อีายนุ้อยกวา่ 
18 ปี ในจ านวนนี้มเีดก็อยู่ 5 คน ซึง่ไดเ้ขา้ร่วมในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 ในจงัหวดันราธวิาสและยงัคง
ปฏบิตักิารอยูใ่นชว่งปลายปี พ.ศ. 2556  
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งานวจิยัดงักล่าวพบว่า เดก็อายุต ่ากว่า 18 ปี เขา้ร่วมกบักลุ่มแนวร่วมเนื่องจากความอดึอดัคบัขอ้งใจ
และการไมไ่ดร้บัความยุตธิรรมทีส่ ัง่สมมา เชน่ ถูกละเมดิสทิธมินุษยชน รวมทัง้การเขา้ร่วมดว้ยความเชื่อ
ว่าการต่อสูก้บักลุ่มที่เป็นตวัแทนหรอืใหก้ารสนับสนุนรฐับาลไทยเป็นพนัธกจิร่วมของความเป็นพีเ่ป็น
น้องกนัของชุมชนมลายูมุสลมิ เพราะโกรธแคน้รฐั หน้าทีท่ีเ่ดก็กลุ่มทีเ่ขา้ร่วมวจิยัไดร้บัคอืการดูตน้ทาง  
ดคูวามเคลื่อนไหวของเจา้หน้าทีค่วามมัน่คง และเป็นสายขา่ว  

การเขา้ร่วมเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ และทุกคนตอ้งผ่านกระบวนการปลูกฝังความคดิและฝึกฝนอย่าง
เข้มข้น ผู้ที่ได้ร ับเลือกให้เข้าร่วมกับฝ่ายทหารของแนวร่วมจะได้รับการฝึกฝนด้านอาวุธและทาง
การทหารเพิม่เตมิ ในปีหลงั ๆ ระยะเวลาในการปลูกฝังความคดิและฝึกฝนสัน้ลงอย่างมากเนื่องจากการ
ตรวจตราของรฐัทีเ่ขม้งวดมากขึน้  

การเขา้ถงึขอ้มูลนี้เป็นการเขา้ถงึยากเพราะมปัีจจยัเสีย่งเรื่องความปลอดภยั ท า ใหส้ถานการณ์เดก็ใน
แนวรว่มยงัขาดการส ารวจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท าใหก้ารตดิตามเฝ้าระวงัและการป้องกนัปัญหานี้
ยงัไม่ไดห้น่วยงานรบัผดิชอบทีช่ดัเจน และเป็นปัญหาทีย่งัไม่ถูกหยบิยกขึน้มากล่าวถงึกนัมากนกั   

องคก์รดา้นสทิธมินุษยชนในพืน้ที่พยายามทีจ่ะเกาะตดิปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง ในบนัทกึภาคสนามของ
กลุ่มดว้ยใจระบุว่า “มหีลกัฐานว่าผูเ้สยีชวีติจากการปะทะและวสิามญัฆาตกรรมระหว่างปี พ.ศ. 2560 – 
2563 มีอายุระหว่าง 22-45 ปี มีเยาวชนเสียชีวิตจากการวิสามญัฆาตกรรมจ านวน 3 คน อายุของ
ผูเ้สยีชวีติเหล่านี้สะทอ้นใหเ้หน็ว่า ผูท้ีต่่อสูก้บัเจา้หน้าทีร่ฐัเตบิโตมาท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรง 
ด้วยอายุเพยีง 9-15 ปี” อญัชนา หมีมน๊ิะห์ (2564) ตัง้ขอ้สงัเกตว่าการขดัเกลาในครอบครวัและชุมชน
สง่ผลต่อการตดัสนิใจเขา้สูแ่นวร่วม และการมสีว่นร่วมของเยาวชนกย็งัไดร้บัความยอมรบัและเป็นความ
ภาคภูมใิจแมจ้ะตอ้งเสยีใจกบัการจากไปก่อนวยัอนัควรของลูกชาย  

แต่กใ็ช่ว่าทุกครอบครวัทุกชุมชนจะเหน็ไปในทางเดยีวกนั ยงัมมีุมมองทีแ่ตกต่างในเรื่องนี้ ทีก่ารเขา้ร่วม
ของเดก็และเยาวชนไม่ไดเ้กดิจากความสมคัรใจและไม่ไดถู้กมองว่าเป็นการกระท าของผูก้ลา้อย่างทีค่น
จ านวนหนึ่งมอง เพราะเดก็อาจจ ายอมเขา้สู่แนวร่วมเพราะถูกคุกคามและถูกบงัคบัท าใหไ้ม่มทีางเลอืก 
(อ้างแล้ว) นอกจากนี้ หากเดก็เปลี่ยนใจต้องการที่จะหนัหลงัให้กบัแนวร่วมและเริม่ต้นชวีติใหม่ จะมี
กลไกการคนืสู่สงัคมใดที่จะรองรบัการเปลี่ยนผ่านนี้เพื่อให้เดก็ได้รบัความคุ้มครองและสามารถได้รบั
โอกาสเริม่ตน้ใหมไ่ดอ้ยา่งปลอดภยัและมศีกัดิศ์ร ี  

หากในอนาคตมกีารก าหนดวาระเรื่องนี้อย่างจรงิจงั จะท าใหเ้รามขีอ้มลูทีต่่อเนื่องและเพยีงพอในการท า
ความเขา้ใจปรากฎการณ์นี้ การท างานปกป้องคุม้ครองเดก็ในเรื่องนี้ที่สอดประสานกนัระหว่างองค์กร
ระหว่างรฐั หน่วยงานราชการภายในประเทศและในพื้นที่ร่วมกบัองค์กรพฒันาเอกชนและภาคประชา
สงัคม ตลอดรวมทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งจะต้องมวีาระที่ชดัเจนและมุ่งมัน่จะปกป้องคุ้มครองเดก็ในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ ความร่วมมอืระหว่างผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายจะช่วยใหเ้กดิความเขม้แขง็ในการเฝ้า
ระวงัปัญหานี้และปกป้องเดก็ไม่ใหเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มในการใชค้วามรุนแรงไดอ้ย่างเป็นจรงิ  
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ข. การบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษ  

นบัจากเริม่สถานการณ์ความไม่สงบในระลอกนี้ รฐับาลไดม้กีารประกาศใชก้ฎหมายพเิศษในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนภาคใต้ 3 ฉบบั ได้แก่ 1) พระราชบญัญัติกฎอยัการศึก พ.ศ. 2457 ประกาศใช้เมื่อวนัที่ 5 
มกราคม พ.ศ. 2547 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และวนัที ่19 กนัยายน พ.ศ. 2549 ถงึปัจจุบนั ในพืน้ที่
จงัหวดัปัตตานี ยะลา นราธวิาส และสงขลา สีอ่ าเภอ ไดแ้ก่ นาทว ีจะนะ เทพา และสะบา้ยอ้ย 2) พระราช
ก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) ประกาศใช ้เมื่อวนัที ่19 
กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ถงึปัจจุบนั ในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตานี ยะลา และนราธวิาส และ 3) พระราชบญัญตัิ
การรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2551 มเีป้าหมายเพื่อใหผู้้ต้องหาความมัน่คงมอบตวั 
(ตามมาตรา 21)  

รฐับาลมกีารประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อแกปั้ญหาความไม่สงบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้เป็น
ครัง้แรกสมยัพนัต ารวจโททกัษณิ ชนิวตัร เป็นนายกรฐัมนตรี โดยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีม่คีวาม
ร้ายแรงในเขตท้องที่จงัหวดันราธวิาส จงัหวดัปัตตานี และจงัหวดัยะลา  เมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 
2548 และมกีารขยายระยะเวลาออกไปอกีทุก 3 เดอืนตดิต่อกนัมา (ฉัตรชยั ศรเีมอืงกาญจนา, 2563) 
จนถึงปัจจุบันเป็นจ านวน 63 ครัง้ (ข้อมูล ณ วนัที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564) และมีการยกเลิกการ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มคีวามรา้ยแรงในบางท้องที่เป็นรายอ าเภอเพิม่ขึน้เป็น 7 อ าเภอในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ แบ่งเป็น ปัตตานี 2 อ าเภอ ยะลา 2 อ าเภอ และนราธวิาส 3 อ าเภอ (ตารางที่ 
13)   

ตารางที ่13 การขยายระยะเวลาและลดพืน้ทีใ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีม่คีวามรา้ยแรง 

ครัง้ท่ี พืน้ท่ีท่ีได้รบัการยกเว้น  
1-20 ไมม่ ี
21-49 อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  
50  อ.เบตง จ.ยะลา อ.แมล่าน จ.ปัตตานี  
51-52 อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส อ.เบตง จ.ยะลา อ.แมล่าน จ.ปัตตานี 
53-55 อ.สคิุริน และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธวิาส อ.เบตง จ.ยะลา อ.แมล่าน จ.ปัตตานี 
56-59 อ.ศรีสาคร อ.สุครินิ และ อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส อ.เบตง จ.ยะลา อ.แมล่าน จ.ปัตตานี  
60-62 อ.ศรสีาคร อ.สุครินิ และ อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส อ.เบตง จ.ยะลา อ.ไม้แก่น และ อ.แมล่าน จ.ปัตตานี 
63 อ.ศรสีาคร อ.สุครินิ และ อ.สไุหงโก-ลก จ.นราธวิาส  

อ.กาบงั และ อ.เบตง จ.ยะลา อ.ไมแ้ก่น และ อ.แมล่าน จ.ปัตตานี 

หมายเหตุ อกัษรตวัทบึคอืพืน้ทีอ่ าเภอทีไ่ดร้บัการยกเวน้เพิม่เตมิ  
ทีม่า ขอ้มลูจาก ฉตัรชยั ศรเีมอืงกาญจนา (2563) และราชกจิจานุเบกษา   
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การใชก้ฎหมายพเิศษในพืน้ทีท่ าใหเ้จา้หน้าทีม่อี านาจกกัขงับุคคลไดโ้ดยไม่ต้องตัง้ขอ้หาสงูสุดได้สูงสุด 
37 วนั ทัง้นี้อาศยักฎอยัการศกึคุมตวัไดสู้งสุด 7 วนัและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ คุมตวัไดสู้งสุด 30 วนั (ขยาย
ระยะเวลาได้ทุก 7 วนัโดยได้รบัอนุญาตจากศาล และขยายเวลาได้รวมไม่เกนิ 30 วนั)  การจบักุมใน
ปัจจุบันมีความชัดเจนแม่นย ามากขึ้นในเรื่องพยานหลักฐาน (สถานวิจัยความขดัแย้งและความ
หลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต้, 2558) ส่วนมากแลว้ผูท้ีถู่กเชญิตวัจะเป็นผูช้าย แต่จ านวนหนึ่งเป็น
ผูห้ญงิ ทีส่มาชกิในครอบครวัซึง่อาจเป็นพีช่าย น้องชายหรอืสาม ีเคยถูกควบคุมตวัหรอือยู่ระหว่างการ
หลบหนี รวมทัง้เขา้รว่มกบัฝ่ายแนวร่วมใหก้ารสนบัสนุนอาหารทีพ่กั เพราะสามหีรอืสมาชกิในครอบครวั
รอ้งขอใหช้่วย ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มด้วยใจพบว่า ผูห้ญงิถูกควบคุมตวัจ านวน 10 คน จากการใหก้าร
สนับสนุนฝ่ายแนวร่วม และก่อนหน้านัน้ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้หญิงถูกเชิญตัวจ านวน 8 คน และถูก
ด าเนินคดจี านวน 1 คน เพราะสมาชกิผูช้ายในครอบครวัเคยถูกควบคุมตวัหรอืหลบหนี (กลุ่มด้วยใจ , 
2563)  

ส าหรบัผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบัคดีความมัน่คง ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องสงสยัที่ถูกเชิญตวัแล้วปล่อย หรอืคนที่ถูก
ด าเนินคด ีต่างประสบกบัผลกระทบทางสงัคม ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกบัเจ้าตวัเท่านัน้ หากครอบครวักไ็ด้รับ
ผลกระทบไปดว้ย เชน่ บางกรณีทีถู่กเชญิตวัไปแลว้เพือ่นบา้นในชุมชนรบัรู ้แมจ้ะถูกปล่อยออกมาเพราะ
ไม่มหีลกัฐานวา่เป็นผูก้ระท าผดิกพ็บวา่สายตาและความรูส้กึของเพือ่นบา้นทีเ่ปลีย่นไป หรอืกรณีทีพ่บวา่
มรีูปพ่อตดิอยู่ที่สีแ่ยกกท็ าใหลู้กสาวเกดิความรูส้กึอบัอายทีจ่ะเขา้สงัคมหรอืไปโรงเรยีน รวมทัง้ยงัพบ
กรณีที่ผู้ชายที่ถูกเชญิตวักลบัมาบ้านแล้วไม่สามารถใช้ชีวติหรอืประกอบอาชพีได้อย่างเดิมเพราะมี
ปัญหาทางสุขภาพจติ ท าใหค้รอบครวัขาดรายไดแ้ละมภีาระทีจ่ะดแูลผูม้ปัีญหาสุขภาพจติอกีส าทบัหนึ่ง 
เป็นตน้ (สถาบนัสทิธมินุษยชนและสนัตศิกึษา, 2560) 

ในกรณีทีผู่ช้ายถูกคุมขงัหรอืหลบหนีคดผีูห้ญงิตอ้งกลายมาเป็นแม่เลีย้งเดีย่วและหวัหน้าครอบครวัอยา่ง
ฉบัพลนัไม่ทนัตัง้ตวั แมใ้นทางกฎหมายยงัถอืวา่มหีวัหน้าครอบครวั แต่ในทางปฏบิตัผิูห้ญงิเป็นหวัหน้า
ครอบครวั ครอบครวัจงึไม่มลีกัษณะเป็นพอ่ แม ่ลกู ทีม่พีอ่เป็นผูน้ าและผูห้าเลีย้งครอบครวัตามลกัษณะ
ในอุดมคต ิบทบาทความเป็นชายจากทีถู่กขดัเกลาหล่อหลอมใหเ้ตบิโตมาเป็นทีพ่ึง่ กลบัตอ้งเป็นฝ่ายรบั
การดแูล ท าใหพ้บวา่มทีัง้สามแีละภรรยาตอ้งใชเ้วลาไม่น้อยในการปรบัสภาพจติใจใหย้อมรบักบัสิง่ทีต่อ้ง
เผชญิ   

งานศกึษาของศรสีมภพ จติรภ์ริมยศ์รแีละคณะพบว่าเยาวชนชายและผูช้ายในพืน้ทีแ่มจ้ะพน้โทษแลว้ก็
ยงัเผชญิความยากล าบากในการประกอบอาชพีเพราะต้องเผชญิกบัการตดิตามจากเจา้หน้าทีท่หารใน
พื้นที่  สถานการณ์ความรุนแรงที่ยดืเยื้อและความยากล าบากของสภาพเศรษฐกจิส่งผลต่อโครงสร้าง
ครอบครวัและสภาพความสมัพนัธเ์ปลีย่นไป เมือ่ตกเป็นผูต้อ้งสงสยันอกจากปัญหาในเรือ่งคดแีลว้ หลาย
คนไม่สามารถไปท างานนอกพืน้ทีห่รอืมอีาชพีอย่างต่อเนื่องมัน่คงได ้เพราะไดร้บัผลกระทบจากการถูก
ตดิตามแมจ้ะไม่ไดเ้ป็นในลกัษณะทางการกต็าม การรบัมอืกบัปัญหาเหล่านี้จงึเป็นระดบัปัจเจกเป็นหลกั 
(สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต,้ 2558)  
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เยาวชนถูกจดัอยู่ในประเภทกลุ่มเสี่ยงที่จะเขา้สู่แนวร่วมจงึมกัจะถูกจบัจ้องเป็นพเิศษ การตรวจเก็บ
ตวัอย่างสารพนัธุกรรม (ดเีอน็เอ) จงึเป็นมาตรการหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ความมัน่คงน ามาใช้เพื่อป้องปราม 
ผู้ไม่หวังดี ซึ่งได้ด าเนินการระหว่างรบัการเกณฑ์ทหารระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง เดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2563 ท าใหเ้ครอืขา่ยสมาพนัธ ์น ิสติน ักศกึษาอสิลามแห่งประเทศไทย ไดย้ื ่นหนังสอืต่อ
คณะกรรมาธกิารดา้นการกฎหมาย การยุตธิรรมและสทิธมินุษยชน สภาผูแ้ทนราษฎร  เพื่อขอให้
กองทพัภาคที ่4 ยกเลกิการตรวจเกบ็ดเีอน็เอทหารเกณฑ ์เพราะเป็นการละเมดิสทิธสิว่นบุคคลและกงัวล
ว่าจะถูกเลอืกปฏบิตั ิในทีสุ่ดกองทพัภาคที่ 4 ไดร้บัฟังและยุตกิารตรวจเกบ็ดเีอน็เอของทหารเกณฑแ์ลว้ 
ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิได้ระบุในรายงานผลการตรวจสอบที่ 158/2558 
วนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยมขีอ้เสนอให ้กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ทบทวนมาตรการการตรวจ
และการเกบ็ตวัอย่างดเีอน็เอ และการปฏบิตัติ่อผูต้้องหาที่เป็นเยาวชนใหส้อดคล้องกบักฎหมายทัง้ใน
ประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องการคุ้มครองสทิธใินกระบวนการยุติธรรมต่อเยาวชนและ
ครอบครวั  

อย่างไรกด็ ีคณะกรรมการ ศป.ดส. ยงัพบวา่มกีารตรวจเกบ็ดเีอน็เอในผูห้ญงิและเดก็ในปี พ.ศ. 2564 สบื
เนื่องมาจากปี พ.ศ. 2562 ทีเ่ดก็นักเรยีนชายในโรงเรยีนปอเนาะถูกตรวจเกบ็ดเีอน็เอทัง้ทีไ่ม่ใช่ผูก้ระท า
ผดิ8 เพราะตาม พ.ร.บ. คุม้ครองเดก็ ใหส้นันิษฐานไวก่้อนว่าเดก็นัน้บรสิุทธิ ์และรฐัมหีน้าทีต่อ้งคุม้ครอง
เดก็ในทุกสถานการณ์ คณะกรรมการ ศป.ดส. จงึเหน็ความจ าเป็นทีจ่ะแสวงหาความรว่มมอืระหวา่งภาค
สว่นและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่เร่งใหเ้กดิการด าเนินการยตุกิารตรวจเกบ็ดเีอน็เอกบัเดก็ เยาวชนและ
ผูห้ญงิแบบเหมารวม  

แมก้ารตรวจเกบ็ตวัอย่างสารพนัธุกรรม (ดเีอน็เอ) นัน้มรีะเบยีบ กอ.รมน. ว่าดว้ยวธิกีารปฏบิตัใินการ
ควบคุมตวับุคคลต้องสงสยั ตามมาตรา 15 ทว ิแห่งพระราชบญัญัติกฎอยัการศึก พ.ศ. 2457 ข้อ 8  
รองรบั9 และช่วยใหเ้กดิความปลอดภยัแก่ประชาชนโดยรวมเพราะระบบดเีอน็เอจะช่วยใชเ้ป็นหลกัฐาน
น าไปสู่ผูก้ระท าผดิตวัจรงิไดแ้ม่นย ายิง่ขึน้ แต่เดก็และผูห้ญงิทีไ่ม่ไดม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าทีต่อ้ง
สงสยัโดยตรง การเกบ็สารพนัธุกรรมดงักล่าวจงึไม่ใชส่ิง่ทีค่วรปฏบิตั ิในแงข่องหลกัการเรื่องการยนิยอม 
(Consent) นัน้ การกล่าวอ้างว่าบุคคลในพื้นที่ยนิยอมเพราะได้ลงนามในเอกสารยินยอมแล้วนัน้ไม่
เพยีงพอ เพราะความยนิยอมนัน้ไม่ไดเ้กดิจากการมขีอ้มลูอย่างเพยีงพอและรอบดา้นทีผู่ใ้หค้วามยนิยอม
จะตดัสนิใจไดบ้นประโยชน์ของผูใ้หก้ารยนิยอม อนัหมายรวมถงึการไดร้บัค าอธบิายความอย่างชดัเจน
ถงึวตัถุประสงคใ์นการจดัเกบ็และผลลพัธจ์ากความเสีย่งทีอ่าจเกดิมใีนอนาคต รวมทัง้สิง่ทีส่ าคญัยิง่คอื

 
8  ดสูรุปเหตุการณ์การตรวจเกบ็ดเีอน็เอในโรงเรยีนปอเนาะในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตานีและยะลาใน กลุ่มดว้ยใจ. (2562). รายงานสถานการณ์
สทิธมินุษยชน ในจงัหวดัชายแดนใต.้ ปัตตานี: กลุ่มดว้ยใจ.  

9 ระเบยีบกองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 วา่ดว้ย วธิกีารปฏบิตัใินการควบคุมตวับุคคลตอ้งสงสยั ตามมาตรา 15 ทว ิแหง่
พระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ พ.ศ. 2457 ขอ้ 8 ระบุวา่ “หลงัจากสถานทีค่วบคุมตวัรบับุคคลตอ้งสงสยัและทรพัยส์นิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
ใหเ้จา้หน้าทีป่ระจ าสถานทีค่วบคุมตวัฯ นัน้ ด าเนินการจดัท าบนัทกึประวตัขิองบุคคลตอ้งสงสยัเกบ็สารพนัธุกรรม (DNA) ของบุคคลตอ้ง
สงสยั โดยความยนิยอมของผูต้อ้งสงสยั แลว้น าไปใหแ้พทยท์ าการตรวจรา่งกายและโรคประจ าตวัซ ้าอกีครัง้” 
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การแจง้ใหท้ราบถงึโอกาสในการทีจ่ะปฏเิสธความร่วมมอืในการเกบ็ตวัอย่างดเีอน็เอของบุคคล เพราะดี
เอน็เอถอืเป็นขอ้มลูส่วนตวัและเจา้ของมสีทิธทิีจ่ะใหห้รอืไม่กไ็ด้ โดยเฉพาะในกรณีของเดก็การยนิยอม
นัน้จะตอ้งมผีูป้กครองมสีว่นรว่มในการรบัรูแ้ละตดัสนิใจตลอดกระบวนการ 

กล่าวโดยย่อ การใช้กฎหมายความมัน่คงอย่างเขม้ขน้นัน้ไม่ได้เกดิขึ้นในพื้นที่สาธารณะเท่านัน้ หาก
ผลกระทบยงัเขา้ไปสูใ่นพืน้ทีส่ว่นตวั ในครอบครวั สง่ผลต่อความเปลีย่นแปลงของความสมัพนัธแ์ละการ
ด ารงชีพการพึ่งพิงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ทัง้ยงัท าให้ความเชื่อมัน่ในการมีชีวติอย่างมีศกัดิศ์รี ใน
ครอบครวัและชุมชนของตนถูกตัง้ค าถามและสัน่คลอน   

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ฝ่ายความมัน่คงก็ยงัคงไม่ปรบัเปลี่ยนแนวปฏิบตัใินการ
บงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษเพราะมองว่าช่วยจ ากดัเสรขีองผูก้่อเหตุได ้(Panjor, 2021) จงึเป็นความทา้ทาย
ส าหรบัหน่วยงานความมัน่คงว่าจะบูรณาการและสรา้งสมดุลใหก้ารคุม้ครองปกป้องสทิธเิดก็ เยาวชน 
และผูห้ญงิ รวมทัง้ลดผลกระทบต่อครอบครวัอนัเป็นรากฐานส าคญัของการสรา้งความมัน่คงของมนุษย์
และสงัคม ในขณะยงัคงด าเนินการอยา่งเขม้ขน้ควบคูไ่ปกบัการป้องกนัเหตุความรุนแรงไดอ้ย่างไร  
ในงานศกึษาเกีย่วกบัความสมัพนัธข์องการยดึมัน่สทิธมินุษยชนในการแกปั้ญหาทางสงัคมและการเมอืง
ที่ยดืเยื้อ พบว่าวธิกีารแก้ปัญหาที่ดคีวรจะต้องส่งผลต่อการป้องกนัปัญหา ไม่ใหเ้กดิเงื่อนไขใหม่ และ
แนวทางการแก้ปัญหาที่มีหลกัการสิทธิมนุษยชนเป็นฐานจะช่วยให้แก้ปัญหาที่รากเหง้าได้อีกด้วย 
(Parlevliet, 2011) 

ค. การแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 กบัคุณภาพชวีติเดก็ เยาวชน และสตรใีนพืน้ที ่ 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มผีูต้ดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) สะสม 16,017 คน และเสยีชวีติ 
195 คน เทียบกบัตวัเลขรวมของทัง้ประเทศที่มผีู้ติดเชื้อสะสม 526,828 คน และเสยีชีวติ 4,264 คน 
(ขอ้มูล ณ วนัที่ 27 กรกฎาคม 2564) ในเดอืนเมษายน – มถิุนายน พ.ศ. 2564 แมว้่าสถานการณ์การ
แพร่ระบาดในกรุงเทพฯ จะค่อนขา้งหนัก แต่ระบบการป้องกนัและการรกัษาพยาบาลของสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ แต่ในช่วงปลายเดือนมถิุนายน จนถึงในช่วงการจดัท า
รายงานนี้ในเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 สถานการณ์ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้มกีารแพร่ระบาด
หนกัขึน้อย่างรวดเรว็  
ตารางที ่14 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ผลกระทบ โควิด-19 ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
รวม 

(สามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้) 

ประเทศไทย 

ผูป่้วยสะสม (คน) 8,201 2,512 5,304 16,017 526,828 
เสยีชวีติ (คน) 112 30 53 195 4,264 

ทีม่าของขอ้มลู  ศูนยบ์รหิารสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019.  
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ตัง้แต่ 1 เมษายน – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  
และขอ้มลูในระดบัประเทศจากกรมควบคุมโรค ณ วนัที ่27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท าใหเ้หน็บทบาทส าคญัของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 
ทีต่อ้งท างานอย่างหนกัเพือ่เฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของโรค และตอ้งดแูลผูป่้วยรวมทัง้ผูไ้ดร้บัผลกระทบ
ทัง้ทางสุขภาพ เศรษฐกจิ สงัคมและจติใจของผูค้นในชุมชนและของตนเองไปดว้ยพรอ้ม ๆ กนั ซึง่ อสม. 
จ านวนมากคดิเป็นร้อยละ 84.3 เป็นผู้หญิง ซึ่งจ านวนมากต้องรบัภาระทัง้ในครอบครวัตวัเองและงาน
สาธารณะซึง่หนกัขึน้เป็นพเิศษในชว่งวกิฤตกิารแพร่ระบาดของโควดิ-19 นี้  

ตารางที ่15 จ านวนอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมูบ่า้น (อสม.) 

จงัหวดั 
จ านวน จ านวน (อสม.) 

อ าเภอ ต าบล หมู่บา้น ชาย หญิง รวม 
ปัตตานี 8 58 380 1,007 4,243 5,250 
ยะลา 12 115 667 840 5,835     6,675  

นราธวิาส 13 77 589 1,302 6,819 8,121 
รวม 33 250 1636 3,149 16,897 20,046 

รอ้ยละ 15.7% 84.3%   

ทีม่า ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (2564) ณ วนัที ่1 มถิุนายน 
พ.ศ. 2564 

 
นับจากการมแีพร่ระบาดตัง้แต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา พบว่าประชาชนได้รบัผลกระทบจากการระงบั
การเดนิทาง การปิดหมู่บ้าน และการเป็นพื้นที่ชายแดนที่ตดิกบัประเทศมาเลเซียที่มกีารแพร่ระบาด
อย่างหนกั ท าใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 เป็นอย่างมาก 

สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต้ (2563) สุ่มสมัภาษณ์ประชาชนที่มี
อายุระหว่าง 18-70 ปี จ านวน 820 คน กระจายใน 164 หมู่บ้าน/ชุมชนของจังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส และสี่อ าเภอของสงขลา ระหว่างวนัที่ 21 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563 พบว่ามี
ประชาชนเพยีงร้อยละ 24.4 ที่บอกว่าไม่ได้รบัผลกระทบในการประกอบอาชพีและรายได้ ในขณะที่
ประชาชนสว่นใหญ่รอ้ยละ 75.6 ไดร้บัผลกระทบในการประกอบอาชพีและรายได ้เชน่ ไม่สามารถออกไป
ท าเกษตรหรอืประมงได ้ไม่มกีารจา้งงาน ตอ้งเลกิกจิการคา้ขาย ถูกปลดออกจากงาน เป็นตน้  

ในการส ารวจสถานวิจยัความขดัแย้งและความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต้ (2563) ยงัพบว่า 
มาตรการควบคุมการระบาดของรฐัสง่ผลกระทบต่อการด าเนินชวีติประจ าวนัของประชาชนในดา้นต่าง ๆ 
ดงันี้ เรื่องของการศกึษาของตนเอง การศกึษาลูกหรอืคนในครอบครวั ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบเรื่องนี้รอ้ยละ 
52.3 รองลงมาคอืผลกระทบต่อการเดนิทางไปยงัสถานทีต่่าง ๆ นอกพื้นที่ ต่างอ าเภอหรอืต่างจงัหวดั 
รอ้ยละ 49.5 ผลต่อการท างานหรอืประกอบอาชพี รอ้ยละ 43.4 ผลกระทบต่อการใชช้วีติประจ าวนั เช่น
ไปตลาด ไปซื้อของ หรอืไปธนาคาร รอ้ยละ 37.6 และผลกระทบต่อการปฏบิตัศิาสนกจิ การไปมสัยดิ
เพื่อละหมาดหรือไปวัดท าบุญ ร้อยละ 31.1 มาตรการควบคุมการระบาดส่งผลต่อครอบครัวอย่าง
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หลกีเลีย่งไม่ได ้ในดา้นการศกึษาเยาวชนไม่สามารถเดนิทางไปโรงเรยีนไดต้อ้งเรยีนทางไกลผ่านระบบ
ออนไลน์และระบบโทรทศัน์ ซึ่งพบว่ามขี้อจ ากดัในเรื่องการเข้าถึงอุปกรณ์ที่เพยีงพอ โดยเฉพาะใน
ครอบครวัทีม่เีดก็เรยีนต่างระดบัชัน้กนั ในเรือ่งเศรษฐกจิ ครอบครวัทีป่ระสบปัญหาการประกอบอาชพีจะ
สง่ผลกระทบต่อรายได ้(อา้งแลว้) 

ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ไดเ้ผยใหเ้หน็ปัญหาของกลุ่มเปราะบางและกลุ่มชายขอบของ
สงัคม ส าหรบัในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้มเีดก็จ านวนไม่น้อยทีอ่ยู่กลุ่มความเปราะบางจงึเป็นทีน่่า
ห่วงกงัวลและคาดคะเนว่าวกิฤตโรคระบาดครัง้นี้จะยิง่ซ ้าเตมิใหคุ้ณภาพของเดก็-เยาวชนดเูหมอืนจะอยู่
สถานการณ์ทีอ่าจยิง่ทวคีวามถดถอยลงไปอกี10  

ส านกังานสง่เสรมิและสนบัสนุนวชิาการ 11 สงขลา กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
(2563) ระบุว่าสามจงัหวดัชายแดนภาคใตน้อกจากจะประสบปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบทีส่่งผลต่อ
เศรษฐกจิแลว้ยงัอยู่ในเกณฑจ์งัหวดัทีม่ปัีญหายากจนมากทีสุ่ด และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วดิ-19 กท็ าใหเ้ศรษฐกจิตกต ่ามากยิง่กว่าเดมิ จะยิง่ซ ้าเตมิปัญหาความยากจนในพืน้ทีภ่าคใต้ตอนล่าง
อย่างต่อเนื่อง ปัญหาส าคัญที่สุดที่เกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่พบก็คือ
ประชากรมรีายไดล้ดลงและขาดรายไดร้วมเป็นรอ้ยละ 43.96 โดยกลุ่มทีป่ระสบปัญหาส าคญัทีร่ายไดไ้ม่
พอส าหรบัการใชจ้่ายคอืสตรแีละครอบครวั  

นอกจากเรื่องเศรษฐกิจและความยากจนที่ผู้หญิงและครอบครวัจะต้องแบบรบัแล้ว ในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตย้งัความเปราะบางในกลุ่มเดก็ทีม่มีาก่อนโควดิ-19 จะแพร่ระบาด เชน่ การไดร้บัการดแูล 
(พ่อแม่ไปหางานท านอกพืน้ที ่ปัญหาภาวะโภชนาการ) การศกึษา (การออกจากระบบการศกึษา อตัรา
ส าเรจ็การศกึษา ทกัษะการอ่าน การค านวณพืน้ฐาน) และความรุนแรงในครอบครัว ทีจ่ะต้องเฝ้าระวงั 
เพือ่คุณภาพชวีติของเดก็ในชว่งระหวา่งและหลงัการแพรร่ะบาดของโควดิ-19  

การไดร้บัการดแูล  

สมาคมเดก็และเยาวชนเพือ่สนัตภิาพชายแดนใต ้(กลุ่มลกูเหรยีง) พบวา่มเีดก็ทีต่อ้งอยูก่บัญาตเิพราะพอ่
แม่ท างานนอกพืน้ทีจ่ านวน 201 คนในการส ารวจสถานการณ์เดก็กลุ่มเปราะบางในพืน้ทีส่ามต าบล ใน
สามอ าเภอของจงัหวดัยะลา (ตารางที ่16) ในชว่งการแพร่ระบาดโควดิ-19 อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมูบ่า้น (อสม.) ในพืน้ทีย่ะลาเล่าประสบการณ์การลงพืน้ทีเ่พือ่ส ารวจและเฝ้าระวงัการแพร่ระบาด พบวา่
ม ี“ยายเลีย้งเดีย่ว” จ านวนมากที่มคีวามเป็นอยู่ยากล าบากเพราะลูก ๆ ทีฝ่ากหลานไวใ้หเ้ลีย้งมรีายได้
ไม่เพยีงพอที่จะส่งมาจุนเจอื อบัดุลการมี อสัมาแอ ประธานศูนย์ประสานงานสภาเครอืข่ายช่วยเหลอื
มนุษยธรรม ส านักจุฬาราชมนตร ีประจ าภาคใต้ตอนล่าง (สนทนา เมื่อวนัที่ 29 พฤศจกิายน 2563) 
พบว่าหลายครอบครวัมีความจ าเป็นทางเศรษฐกิจที่ต้องไปท างานหารายได้ในประเทศเพื่อนบ้าน 

 
10 ทีป่ระชุมคณะท างานรายงานสถานการณ์เดก็ เยาวชนและสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เมือ่วนัที ่7 มถิุนายน พ.ศ. 2564 (ประชุม ณ 
หอ้งประชุม ศป.ดส. ส านกังาน ศอ.บต. รว่มกบัระบบออนไลน์)  
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จ าเป็นต้องปล่อยเดก็ไวก้บัผูสู้งอายุ ท าใหก้ารสื่อสาร การอบรม การดูแลขาดความใกลช้ดิ เป็นปัญหา
ช่องว่างระหว่างวยั ที่ท าให้เดก็ตกอยู่ภาวะเสีย่งจากการด าเนินชวีติที่ขาดคนช่วยประคบัประคอง ซึ่ง
ปัญหานี้มมีาก่อนหน้าทีจ่ะเกดิการแพร่ระบาดโควดิ-19 แลว้  

ตารางที ่16 จ านวนเดก็ทีต่อ้งอยูก่บัญาตเิพราะพอ่แมไ่ปหางานท านอกพืน้ที ่

ต าบล ชาย หญิง รวม 
1. ต.ปุโรง อ.กรงปินงั  27 คน 22 คน 49 คน 
2. เทศบาล ต.ทา่สาป อ.เมอืง 22 คน 21 คน 43 คน 
3. ต. บาโงยซแิน อ.ยะหา 57 คน 52 คน    109 คน 

รวมทัง้สิน้ 201 คน 

ทีม่า สมาคมเดก็และเยาวชนเพือ่สนัตภิาพชายแดนใต ้(กลุ่มลูกเหรยีง) ณ วนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2564 

ปัญหารายได้ครวัเรอืนย่อมส่งผลโดยตรงต่อภาวะโภชนาของเด็ก ซึ่งภาครฐัและภาคประชาสงัคมที่
ท างานในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้่างกร็บัรูปั้ญหาเรื่องภาวะทุพโภชนาในพืน้ทีท่ีย่งัไดร้บัความส าคญัใน
แผนการพฒันาของจงัหวดัชายแดนใต้ ซึง่พบว่ามปัีญหาเดก็น ้าหนกัต ่ากว่าเกณฑ์ภาวะเตีย้แคระเกรน็ที่
เป็นตวับ่งชีค้วามกนิดอียูด่แีละภาวะผอมแหง้จากการขาดสารอาหารเฉียบพลนัอยูใ่นเกณฑท์ีน่่าเป็นห่วง
อยูเ่ดมิแลว้ แนวโน้มของรายไดท้ีล่ดลงของครวัเรอืน มคีวามเสีย่งต่อการเพิม่ขึน้ของปัญหานี้ในอนาคต   

ตารางที ่17 รอ้ยละของเดก็ทีม่ภีาวะทุพโภชนา 

ภาวะทุพโภชนา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ประเทศไทย 

น ้าหนกัต ่ากวา่เกณฑ ์ 22.6 13.4 20.7 7.7 
ภาวะเตีย้แคระเกรน็ 23.2 23.3 23.9 13.3 
ผอมแหง้ 10.4 7.1 15.6 7.7 

ทีม่า การส ารวจสถานการณ์เดก็และสตรใีน 17 จงัหวดัของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS), ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ(2564) 

การศกึษา  

ภาพผลรวมของการเข้ารบัการศึกษาของเด็กในระดบัประถมในจงัหวดัชายแดนภาคใต้มีอัตราสูง  
แต่ผลสมัฤทธิท์ีเ่ดก็จะสามารถเรยีนต่อในระดบัทีสู่งขึน้นัน้ ยงัมชี่องว่างสะทอ้นใหเ้หน็ในอตัราการเขา้
เรียนมธัยมศึกษาตอนปลายที่ลดลง ข้อมูลจากส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 สงขลา 
(2563) ระบุว่า ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัการศกึษาเป็นหนี้ของครวัเรอืนโดยเฉลีย่ในจังหวดัปัตตานี 7,425.23 
บาทต่อครวัเรอืน ยะลา 3,754.29 บาทต่อครวัเรอืน และนราธวิาส 114.76 บาทต่อครวัเรอืน (ขอ้มูล ปี 
พ.ศ 2560) แม้จะมีนโยบายอุดหนุนการศึกษาแต่ยงัมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้รับการอุดหนุนที่
ครอบครวัต้องรบัผดิชอบอยู่ ในการเรยีนออนไลน์ช่วงการแพร่ระบาดโควดิ -19 พบว่าหลายครอบครวั
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ตอ้งมรีายจ่ายเพิม่ขึน้เพือ่สนบัสนุนการเรยีนออนไลน์ของบุตรหลาน และขณะเดยีวกนักม็คีรอบครวัที่ไม่
สามารถจดัหาอุปกรณ์ไดเ้พยีงพอต่อจ านวนบุตรทีเ่รยีนต่างชว่งชัน้  

ตารางที ่18 อตัราการเขา้เรยีนสทุธ ิอตัราการส าเรจ็การศกึษาและเดก็ทีไ่ม่ไดเ้ขา้เรยีน 

ระดบัการศกึษา 
อตัรา (รอ้ยละ) 

ปัตตานี ยะลา นราธวิาส ประเทศไทย 
ระดบัประถม 
การเขา้เรยีนประถม 95.6 94.8 96.4 95.5 
การส าเรจ็การศกึษาระดบัประถม 98.0 100.0 97.2 98.6 
เดก็ทีไ่มไ่ดเ้ขา้เรยีนระดบัประถม 0.1 0.6 0.4 1.0 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น 
การเขา้เรยีนมธัยมศกึษาตอนตน้ 82.3 70.9 74.4 95.5 
การส าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้ 81.9 96.4 62.2 86.2 
เดก็ทีไ่มไ่ดเ้ขา้เรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 5.5 3.3 8.0 3.4 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
การเขา้เรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 61.0 68.5 51.0 69.5 
การส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 54.6 91.6 48.5 65.2 
เดก็ทีไ่มไ่ดเ้ขา้เรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 19.2 5.7 35.7 17.7 

ทีม่า การส ารวจสถานการณ์เดก็และสตรใีน 17 จงัหวดัของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS), ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ(2564) 

ความรุนแรงในครอบครวั  

ในภาพรวมระดบัประเทศ จากสถติกิารรบัเรือ่งรอ้งเรยีนกรณีความรุนแรงในครอบครวัของศูนยช์ว่ยเหลอื
ทางสงัคม ในระหว่างปี พ.ศ. 2560-2563 มคี่าเฉลีย่ 5 รายต่อวนั สว่นใหญ่เป็นความรุนแรงทางกายและ
รองลงมาคอืความรุนแรงทางเพศ โดยผูก้ระท ามกัเป็นคนใกลช้ดิเช่นพอ่แม่ เครอืญาตหิรอืบุคคลทีอ่าศยั
อยู่ในครอบครวัเดยีวกนั ในช่วงการแพร่ระบาดโควดิ-19 ภาพรวมความรุนแรงในครอบครวัของประเทศ
ช่วงสงิหาคม พ.ศ. 2563 - มกราคม พ.ศ. 2564 พบแนวโน้มความรุนแรงในครอบครวัเพิม่สูงขึน้ จาก
จ านวน 125 ราย ในเดอืนสงิหาคม พ.ศ.2563 เป็น 208 ราย ในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2564 ซึง่สนันิษฐาน
ว่าครอบครวัประสบปัญหาเศรษฐกจิ จากภาวะเลกิจา้ง ว่างงาน ขาดรายได ้และเกดิความเครยีด จาก
ภาวะการถูกเลกิจา้ง ว่างงาน และการขาดรายไดใ้นการเลีย้งชพี จงึมคีวามเสีย่งทีจ่ะกระท าความรุนแรง
ในครอบครวัมากขึน้ (กองพฒันานโยบายและนวตักรรมทางสงัคม, พม. 2564)  

จากขอ้มลูของบา้นพกัเดก็และครอบครวัในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ระบุว่าในกลางปี พ.ศ. 2564 จ านวน
ความรุนแรงในจงัหวดัยะลาเท่ากบัปีทีผ่่านมา ในขณะทีใ่นจงัหวดัปัตตานีและนราธวิาสสงูขึน้กว่าตลอด
ทัง้ปี พ.ศ. 2563 ประกอบกบัขอ้มูลจาก MICS พ.ศ. 2562 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2564) พบว่าใน
จงัหวดันราธวิาส (เฉลีย่รอ้ยละ 49.5) มทีศันคตยิอมรบัต่อความรุนแรงภายในครอบครวัมากกว่าถงึ 4 
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เท่าของค่าเฉลี่ยทัง้ประเทศ (เฉลี่ยร้อยละ 7.8) ในขณะที่จงัหวดัปัตตานีและยะลามกีารยอมรบัความ
รุนแรงในครอบครวัเฉลีย่รอ้ยละ 8.8 และ 0.45 ตามล าดบั11 ท าใหส้ถานการณ์ความรุนแรงในครอบครวัก็
เป็นสิง่ที่ต้องเฝ้าระวงัมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะในบรบิทที่ผูห้ญงิมองว่าการน าเรื่องในครอบครวัไปสู่ภาย
นอกนัน้เป็นสิง่ไม่สมควร (รอซดีะห ์ปซูู, สมัภาษณ์โดย ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์, 2563) อาจท าใหต้วัเลขที่
ปรากฏไม่ได้สะท้อนสถานการณ์แท้จรงิที่เกิดขึ้นในภาวะที่ปัจจยัต่าง  ๆ สร้างความตึงเครยีดให้กับ
ครอบครวัอยา่งในปัจจุบนั  

ตารางที ่19 จ านวนผูห้ญงิทีป่ระสบความรนุแรงในครอบครวั 

จงัหวดั 2562 2563 2564 รวม 
ปัตตาน ี 6 6 7 19 
ยะลา 16 10 10 36 
นราธวิาส 27 26 35 88 
สงขลา 12 21 13 46 
สตลู 10 20 4 34 
รวม 71 83 69 223 

ทีม่า บา้นพกัเดก็และครอบครวั ขอ้มลู ณ วนัที ่25 มถิุนายน พ.ศ. 2564 

สบืเนื่องจากความเครยีดทางเศรษฐกจิและการใช้เวลาที่ต้องอยู่ด้วยกนัยาวนาน อาจส่งผลต่อการใช้
ความรุนแรงต่อเดก็ ในบางพืน้ทีใ่นจงัหวดัชายแดนภาคใตพ้บว่า ผูป้กครองจ านวนหนึ่งมทีศันคตใินการ
ใชค้วามรุนแรงเป็นเครื่องมอืในการอบรมเลี้ยงดูเดก็ ขอ้มูลจาก MICS 2562 (ส านักงานสถติแิห่งชาติ, 
2564) พบว่า รอ้ยละของเดก็อายุ 1-14 ปี ทีถู่กลงโทษทางร่างกาย และหรอืใชค้วามรุนแรงทางจติใจโดย
ผู้ดูแลในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา (พ.ศ. 2564) ในการอบรมโดยวธิีการรุนแรงในจงัหวดันราธิวาสและ
ปัตตานีเพิม่ขึน้จากเมื่อ 4 ปีทีแ่ลว้ (พ.ศ. 2558) เป็นรอ้ยละ 89.1 และ 79.1 ตามล าดบั ในขณะทีจ่งัหวดั
ยะลามกีารอบรมดว้ยวธิกีารรุนแรงคดิเป็นรอ้ยละ 25.4 ซึง่ลดลงในรอบสีปี่ทีผ่า่นมา 

การต้องใชเ้วลาอยู่บ้านมากขึน้ในช่วงลอ็คดาวน์ ท าให้เดก็ต้องใชเ้วลาอยู่บา้นมากขึน้ ในขณะที่หลาย
ครอบครวัมพีืน้ทีใ่นบา้นจ ากดั การตอ้งอยูด่ว้ยกนัในชว่งเวลาทีย่าวนานขึน้ในแต่ละวนัท าใหพ้ืน้ที่สว่นตวั
ของคนในครอบตวัลดลง การส ารวจสถานการณ์เดก็กลุ่มเปราะบางในพืน้ทีส่ามต าบล ในสามอ าเภอของ
จงัหวดัยะลา พบเด็กที่อยู่ในบ้านที่ไม่มหี้องส่วนตวัหรอืบ้านที่ไม่ได้กัน้ห้องจ านวน 772 คน การขาด
พื้นที่ความเป็นส่วนตวัของเด็กเพราะปัญหาความยากจนนี้ท าให้เด็กตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อความ
ปลอดภยัไดเ้ชน่กนั  

 
11  ในการส ารวจของ MICS ใชต้วับ่งชีถ้งึทศันคตยิอมรบัวา่สามสีมควรท ารา้ยรา่งกายภรรยาในสถานการณ์ต่อไปนี้ อยา่งน้อย 1 

สถานการณ์ ดงันี้ (1) หากภรรยาออกจากบา้นโดยไมบ่อกสาม ี(2) หากภรรยาไมเ่อาใจใส่ดูแลบุตร (3) หากภรรยาโตเ้ถยีง/ทะเลาะกบั
สาม ี(4) หากภรรยาปฏเิสธไมย่อมมเีพศสมัพนัธก์บัสาม ี(5) หากภรรยาท าอาหารไหม ้(ส านกัสถติแิหง่ชาต,ิ 2546)  
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ตารางที ่20 จ านวนเดก็ทีไ่ม่มหีอ้งสว่นตวัหรอืบา้นไม่ไดม้กีารกัน้หอ้ง 

ต าบล ชาย หญิง รวม 
1. ต.ปุโรง อ.กรงปินงั 105 คน 58 คน 163 คน 
2. เทศบาล ต.ทา่สาป อ.เมอืง 97 คน 58 คน 155 คน 
3. ต. บาโงยซแิน อ.ยะหา 235 คน 219 คน 454 คน 

รวมทัง้สิน้ 772 คน 

ทีม่า สมาคมเดก็และเยาวชนเพือ่สนัตภิาพชายแดนใต ้(กลุ่มลูกเหรยีง) ณ วนัที ่4 มกราคม พ.ศ. 2564 

ปัญหาและความทา้ทายทีม่ตี่อความกา้วหน้าของเดก็ เยาวชนและผูห้ญงินัน้มทีัง้ทีเ่กดิจากความยดืเยือ้
ของความขดัแยง้และมาตรการเพื่อจดัการแก้ไขปัญหา รวมทัง้ปัญหาอนัเกดิจากพลวตัของสงัคมและ
เศรษฐกจิ และการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ทีเ่กดิขึน้อย่างไม่ทนัไดต้ัง้ตวัในปัจจุบนั ปัจจยัดัง้เดมิ
และปัจจยัใหม่ ๆ ต่างเกีย่วเนื่องสมัพนัธส์ง่ผลต่อกนัและกนั  

ทีผ่่านมาภาครฐัเลง็เหน็ความส าคญัของกลุ่มเปราะบางและการพฒันาคุณภาพชวีติครอบครวัและเดก็ได้
ผนวกไวใ้นแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2563-2565 มกีารจดัสรรงบประมาณ
และวางเป้าหมายเพื่อทีส่รา้งความเท่าเทยีมและความมัน่คงในชวีติใหก้บักลุ่มต่าง ๆ ในสงัคม นอกจาก
การแก้ปัญหาจะต้องการงบประมาณแลว้ ความต้องการทรพัยากรด้านก าลงัคน การสรา้งใหเ้กดิความ
เขา้ใจปัญหาทีส่อดคลอ้งกนัและร่วมมอืกนัในการออกแบบการแกปั้ญหาให้เกดิการบูรณาการอย่างรอบ
ดา้นลว้นเป็นสิง่ส าคญัในการสรา้งการเปลีย่นแปลง ดงัปรากฎว่ามกีารสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่เกดิขึน้ในพืน้ที่
จากการเปิดใจรบั เรยีนรู้ ปรบัปรุงและสร้างการมสี่วนร่วมดงัจะได้อภิปรายต่อไปถึงความก้าวหน้า
ส าคญัๆ ทีม่ตี่อเดก็ เยาวชนและผูห้ญงิทีเ่กดิขึน้ในชว่งทีผ่า่นมา   
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5: ความก้าวหน้าของสถานะเดก็ เยาวชนและผูห้ญิงในจงัหวดัชายแดนใต้ 

แม้สถานการณ์ความรุนแรงจะยงัคงด ารงอยู่ในพื้นที่ ผู้คนในพื้นที่ชายแดนใต้ยงัต้องเผชิญกบัความ
สญูเสยีอย่างต่อเนื่อง แต่เมือ่พจิารณาความเปลีย่นแปลงในดา้นบวกทีเ่กดิขึน้ จะเหน็ถงึความกา้วหน้าใน
หลายเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัเด็ก เยาวชนและผู้หญิง ซึ่งเกิดจากการผลกัดนัขององค์กรภาครฐั องค์กร
ศาสนา และองคก์รภาคประชาสงัคมในพืน้ที ่ในทีน่ี้จะขอน าเสนอความกา้วหน้าดา้นเดก็และผูห้ญงิในหก
ด้าน คอื ก) องค์กรศาสนากบัการคุม้ครองปกป้องสทิธเิดก็หญงิและผูห้ญงิ ข) ภาครฐักบัการคุม้ครอง
สิทธิเด็ก  ค)  มาตรการและแนวปฏิบัติด้านสตรีกับการส่ง เสริมสันติภาพและความมัน่คง  
ง) ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรใีนจงัหวดัชายแดนใต้ (ศป.ดส.) จ) เครอืข่ายเพื่อการคุ้มครอง
ปกป้องสทิธเิดก็ และ ฉ) การมสีว่นรว่มของผูห้ญงิในพืน้ทีส่าธารณะและในระดบัการตดัสนิใจ  

ก. องคก์รศาสนากบัการคุม้ครองและปกป้องเดก็หญงิและผูห้ญงิ 

ระเบยีบการสมรสใหบุ้คคลทีม่อีายุต า่กวา่ 17 ปี 

ส านกังานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย (2561) ออกประกาศเรือ่ง “ระเบยีบคณะกรรมการ
กลางอสิลามแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสมรส (นิกาห์) บุคคลที่มอีายุต ่ากว่า 17 ปี พ.ศ. 2561” เมื่อ
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในกรณีที่มีการแต่งงานของเด็กต้องได้ผ่านการวินิจฉัย โดย
คณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดัหรอืคณะกรรมการอสิลามประจ ามสัยดิ โดยมขีอ้ยกเวน้ ใน “กรณีมี
ความจ าเป็นคณะกรรมการอาจท าการสมรสใหบุ้คคลที่มอีายุต ่ากว่า 17 ปีได”้ ทัง้นี้ตอ้งไดร้บัการรบัรอง
จากศาลหรอืดาโต๊ะยตุธิรรมหรอืมหีนงัสอืแสดงความยนิยอมจากผูป้กครองดว้ย  

ในประกาศนี้ยงัแสดงถงึความใส่ใจต่อมุมมองเพศสภาพในประเดน็ปัญหาดงักล่าว ดงัปรากฎในขอ้ 9 
ระบุให้คณะกรรมการอิสลามแต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึ้นและให้เรยีกว่า “อนุกรรมการพจิารณาสทิธิ
ประโยชน์ตามบญัญตัิอิสลาม” ประกอบด้วยอนุกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยฝ่ายเป็นวชิาการเป็น
ประธานอนุกรรมการและใหม้ ี“สตรซีึง่เป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในศาสนาอสิลาม” อยู่ดว้ยอย่างน้อย 1 
คน โดย ขอ้ 10.2 ระบุว่า อนุกรรมการทีเ่ป็นสตรจีะมหีน้าทีเ่ป็นผูร้บัฟังค ารอ้งและสอบถามผูร้อ้งในกรณี
ผูร้อ้งเป็นสตร ี 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2564). รายงานสถานการณ์เด็กและสตรี ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ปี พ.ศ. 2562 ว่า การแต่งงานในวยัเด็กอายุช่วง 15-19 ปี ในพื้นที่จงัหวดัปัตตานีคดิเป็นร้อยละ 5.8 
จงัหวดัยะลารอ้ยละ 2.3 และจงัหวดันราธวิาสรอ้ยละ 10.1 ในภาพรวมการแต่งงานในวยัเดก็ลดจ านวน
ลงอย่างมากในรอบ 10 ปี ยกเวน้จงัหวดันราธวิาส อตัราการมบีุตรวยัรุ่น อายุ 15-19 ปี ต่อ 1,000 คน 
จงัหวดัปัตตานีสูงกว่าระดบัประเทศเกอืบสองเท่า คอื 40 ต่อ 1,000 คน ส่วนจงัหวดัยะลาและจงัหวดั
นราธวิาสคอื 4 และ 25 ต่อ 1,000 คน ตามล าดบั ซึง่ในภาพรวมถอืวา่ลดจ านวนลง  
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ในชุมชนมุสลมิยงัมวีธิกีารทีช่่วยป้องกนัปัญหาการแต่งงานวยัเดก็โดยอาศยัการปกครองระดบัชุมชนใน
บางพื้นที่มีการประกาศใช้กฎสงัคมหรือกฎที่ชุมชนร่วมกันออกที่เรียกว่า ฮูกมปากัต  เพื่อป้องกัน
พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมทางศลีธรรมของวยัรุ่นชาย-หญงิ เพราะการมเีพศสมัพนัธก์่อนสมรสถอืว่าเป็น
บาปใหญ่ กฎสงัคมนี้ช่วยป้องกนัปัญหาสงัคมทีม่กัเกดิขึน้ในคู่สมรสทีย่งัขาดความพรอ้มทางวยัวุฒแิละ
สถานะทางเศรษฐกจิ (อบัดุลสโุก ดนิอะ, 2564) 

แต่ยงัพบว่ามขีอ้ห่วงใยเกีย่วกบัการใชก้ฎฮูกมปากตั บางชุมชนไดใ้ชก้ฎนี้อย่างเขม้ขน้ เพยีงพบว่าเดก็ 
เยาวชนชายหญงิพบปะพูดคุยกนัตามล าพงั ในบางกรณีพบว่าทัง้เดก็ เยาวชนและผูป้กครองต่างกไ็ม่
ยนิยอมพรอ้มใจ ท าใหเ้กดิปัญหาสงัคมตามมา คอืการหย่ารา้งและแม่วยัใส องัคณา นีละไพจติร เห็นว่า 
การบงัคบัแต่งงานนัน้ขดัต่อรฐัธรรมนูญและเป็นการละเมดิสทิธใินการเลอืกคู่สมรส ซึง่กฎหมายอสิลาม
ว่าดว้ยครอบครวัมรดก พ.ศ. 2489 ซึง่ใชใ้น 4 จชต. (ปัตตานี ยะลา นราธวิาส และสตูล) เป็นกฎหมายที่
ครอบคลุมเฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วกบัเรือ่งการสมรส การสิน้สดุการสมรส และการจดัการทรพัยม์รดก แต่ไมไ่ด้
ให้อ านาจ เจ้าหน้าที่ บุคคล หรอืกลุ่มบุคคลใดในการบงัคบัให้หญิง หรอืเดก็หญิงต้องแต่งงานโดยไม่
สมคัรใจ (องัคณา นีละไพจติร อา้งใน มตชิน ออนไลน์, 2564) 

เนื่องจากกรณีนี้เกี่ยวข้องกบัเด็ก เยาวชนและสตรโีดยตรง และเกิดข้อถกเถียงขึ้นอย่างกว้ างขวาง 
เพื่อที่จะลดผลกระทบด้านลบของกฎฮูกมปากตัที่รเิริม่จากความปรารถนาดีของชุมชน ศป.ดส. จงึได้
หยบิยกประเดน็นี้มาหารอืและมขีอ้เสนอ ประกอบดว้ย การบงัคบัใชม้าตรการฮูกมปากตัในชุมชนต้อง
ค านึงผลกระทบอย่างรอบด้าน ที่อาจส่งผลต่อปัญหาหย่าร้าง การเพิม่ขึ้นของแม่เลี้ยงเดี่ย ว ซึ่งมกัมี
ปัญหาสงัคมและเศรษฐกจิตามมา การด าเนินการควรเป็นไปดว้ยความเหน็พอ้งตอ้งกันในสงัคม จงึควร
เปิดทางให ้ผูห้ญงิรวมทัง้เดก็และเยาวชนทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากกฎฮกูมปากตัมสีว่นร่วมอยา่งแทจ้รงิ 
รวมทัง้ การใชก้ฎฮกูมปากตัตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการสทิธมินุษยชนทีร่องรบัโดยกฎหมาย อาท ิพ.ร.บ. 
คุม้ครองเดก็ พ.ศ. 2546 พ.ร.บ. การป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น พ.ศ. 2559 พ.ร.บ.
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. 2550 และหากชุมชนต้องบงัคบัใช้มาตรการ
ดงักล่าวกบัเดก็หรอืเยาวชนควรด าเนินการให้มทีมีสหวชิาชพีเขา้มาร่วมแสดงความคดิเหน็และเสนอ
ทางออก แต่หากมกีรณีละเมดิกฎหมายรา้ยแรงต่อเดก็ เยาวชนและสตร ีใหด้ าเนินการตามกฎหมายทีม่ ี
(การประชุมคณะกรรมการ ศป.ดส. ครัง้ที ่2/2564, 21 มกราคม) 

ประกาศของส านักงานคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทยนี้ไม่ใช่การหา้มการแต่งงานอายุต ่า
กว่า 17 ปี เพราะมขีอ้ยกเวน้ซึ่งอาจผ่อนผนัได้ แต่อย่างน้อยระเบยีบนี้จะท าใหเ้กดิการทบทวนถงึการ
ปกป้องสทิธขิองเด็กหญิง ซึ่งแม้กฎหมายอิสลามอนุญาตให้ท าได้ และจะท าให้การแต่งงานและการ
ตัง้ครรภ์ในเดก็-เยาวชนลดลงไดอ้กี ทัง้นี้ตอ้งอาศยัความร่วมมอืและความใส่ใจร่วมกนัโดยเฉพาะระดบั
ปฏบิตัใินพืน้ที ่เพื่อใหส้ามารถรกัษาหลกัการทางศาสนาและคุม้ครองปกป้องสทิธเิดก็ เยาวชนและสตร ี
ไปไดพ้รอ้ม ๆ กนั 
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ศนูยใ์หค้ าปรกึษาผูห้ญงิในส านกังานอสิลามประจ าจงัหวดั  

ส านกังานคณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดันราธวิาสและยะลา ไดร้ว่มมอืกบัผูน้ าผูห้ญงิและชมรมมุสลิ
มะห์ในพื้นที่ได้แก่ ซารนีา เจ๊ะเลาะ ประธานชมรมผูน้ ามุสลมีะห์ จงัหวดันราธวิาส และนิเด๊าะ อแิตแล 
นายกสมาคมสวสัดกิารมุสลมีะฮ์ จงัหวดัยะลา เอื้ออ านวยใหม้ศีูนยใ์หค้ าปรกึษาผูห้ญงิทีป่ระสบปัญหา
ความรุนแรงในครอบครวัและต้องการหาทางออกใหก้บัตนเองและครอบครวั ส านักงานคณะกรรมการ
อสิลามประจ าจงัหวดั (กอส.) ไดจ้ดัพืน้ทีใ่นส านกังานฯ ตัง้ศนูยใ์หค้ าปรกึษาผูห้ญงิ รวมทัง้สนบัสนุนผูน้ า
หญงิและกลุ่มผูห้ญงิไดบ้รหิารจดัการและด าเนินการในเรื่องน้ีอย่างเตม็ที่เพราะเขา้ใจความละเอยีดอ่อน
ของปัญหา การมศีนูยใ์หค้ าปรกึษาผูห้ญงิในส านกังานฯ ชว่ยใหผู้ห้ญงิทีต่อ้งการปรกึษาปัญหาครอบครวั
รูส้กึสบายใจทีจ่ะพูดเรื่องของตนเองกบัผูห้ญงิด้วยกนั และสามารถใหเ้หน็หลกัฐานบาดแผลร่องรอยที่
เกดิจากการถูกท ารา้ยซึ่งต่างจากเดมิทีต่้องปรกึษากบักรรมการประจ าส านักงานทีเ่ป็นชาย (รอซดีะห์ 
ปซูู, สมัภาษณ์โดย ศุภาวรรณ คงสวุรรณ์, 2563)  

องคก์รผูห้ญงิทีด่ าเนินการในการช่วยเหลอืผูห้ญงิทีไ่ดร้บัความรุนแรงในครอบครวัองคก์รแรก ๆ ในพืน้ที่
คอืเครอืขา่ยผูห้ญงิยตุคิวามรุนแรงแสวงหาสนัตภิาพจงัหวดัชายแดนใต ้รอซดิะห ์ปซูู ประธานเครอืขา่ยฯ 
เป็นผูม้สีว่นส าคญัในผลกัดนัและการประสานหน่วยงานรฐั องคก์รศาสนา แหล่งทุนและอาสาสมคัรใหเ้กดิ
การตัง้ศูนยใ์หค้ าปรกึษาผูห้ญงิในส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดัเพราะเหน็ว่าสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูห้ญงิในพืน้ทีช่ายแดนใต้ทีเ่มื่อมปัีญหาครอบครวัมกัจะมาขอความช่วยเหลอืจาก
องคก์รศาสนามากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ ในพืน้ที่ (อา้งแลว้) เมื่อเทยีบจ านวนผูร้บับรกิารระหว่างศูนย์พึง่
ได ้ของกระทรวงสาธารณสุข กบัศนูยป์รกึษาเสรมิพลงัผูห้ญงิ ของส านกังานคณะกรรมการอสิลามประจ า
จงัหวดัในช่วงปี พ.ศ. 2561-2562 พบว่าสดัส่วนการใช้บรกิาร คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 27.5 : 72.5 ใน
จงัหวดันราธวิาส และเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 35 : 65 ในจงัหวดัยะลา  

ตารางที ่21 จ านวนผูห้ญงิและเดก็ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครวั พ.ศ. 2559-2563  

 พ.ศ. 
นราธิวาส ยะลา ปัตตานี 

ศนูยพ์ึ่งได้ กอส. ศนูยพ์ึ่งได้ กอส. ศนูยพ์ึ่งได้ กอส. 
2563 ไมม่ขีอ้มลู 169 (9 เดอืน) ไมม่ขีอ้มลู 377 (9 เดอืน) ไมม่ขีอ้มลู ไมม่ขีอ้มลู 
2562 103 271 200 374 64 ไมม่ขีอ้มลู 
2561 114 301 178 328 92 ไมม่ขีอ้มลู 
2560 132 126 (ครึง่ปี) 185 265 92 ไมม่ขีอ้มลู 
2559 135 ไมม่ขีอ้มลู 201 ไมม่ขีอ้มลู 74 ไมม่ขีอ้มลู 

ทีม่า  ศูนยพ์ึง่ได ้กระทรวงสาธารณสุข และศูนยใ์หค้ าปรกึษาเสรมิพลงัสตร ีส านกังานคณะกรรมการอสิลามประจ า
จงัหวดั (รวบรวมโดย องคก์ารออ็กแฟม) ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2563 
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ศูนยป์รกึษาเสรมิพลงัผูห้ญงิ ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดันราธวิาส ไดร้วบรวมขอ้มูล
ระหว่างเดือนมกราคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พบปัญหาครอบครวัที่ผู้หญิงมาขอรบัการปรึกษา คือ  
ยาเสพตดิ เป็นสาเหตุอนัดบัหนึ่งของความรุนแรงต่อผูห้ญงิในชวีติคู่ เกอืบหนึ่งในสองของผูห้ญิงฟ้อง
หย่าเพราะสามตีดิยาเสพตดิ ที่มกัมาพ่วงกบัการไม่ส่งเสยีเลี้ยงดูและการท ารา้ยทางร่างกายและจติใจ
ยาวนานหลายปี เพราะทุกฝ่ายต้องการประคองชวีติคู่ไม่ว่าจะเป็นภรรยา ผู้น าศาสนา หรอืชุมชน มี
ผู้หญิงมากถึง 23 คน (ร้อยละ 10) ที่สามตี้องโทษจ าคุกนาน 8-33 ปี ไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครวัได้ 
รายงานพบว่ามผีูห้ญงิเพยีงรอ้ยละ 8 เท่านัน้ที่เป็นแม่บ้านอย่างเดยีว ส่วนใหญ่ท างานหารายได้ และ
ลกัษณะอาชพีไม่ไดแ้ตกต่างจากผูช้าย ผูห้ญงิอย่างน้อย 14 คนทีย่า้ยถิน่ท างานไกลถงึประเทศมาเลเซยี
และกรุงเทพ อัตราส่วนผู้หญิงที่เรียนจบปริญญาตรีสูงกว่าผู้ชายหนึ่ งเท่าตัว หรือ 23 ต่อ 11  
(องคก์ารออ็กแฟม, 2563)  

หนึ่งในสามของผูห้ญงิฟ้องหย่าเพราะสามมีภีรรยามากกว่าหนึ่งคน แมก้ารมภีรรยามากกว่าหนึ่งถูกตอ้ง
ตามหลกัการศาสนา แต่พฤตกิรรมการหลอกหรอืลวงวา่ยงัไม่แต่งงาน และการขาดความพรอ้มในการให้
ความยุตธิรรม ไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัการศาสนา ส าหรบัผูเ้ป็นภรรยาคนทีส่อง สามหีลายคนหยุดมาหา
และหยุดส่งเสยีเมื่อภรรยาคนแรกทราบ ภรรยาคนที่สองหลายคนฟ้องเพราะสามใีห้เวลาน้อย ซึ่งมี
ผลกระทบต่อทัง้ดา้นความสมัพนัธ์และการไดร้บัค่าเลีย้งดู ช่องว่างของประสทิธภิาพ พบว่าการมาฟ้อง
หย่าจนเสรจ็สิน้กระบวนการ ผูห้ญงิตอ้งเสยีเวลาและคา่ใชจ้่ายเดนิทางมา 2-4 รอบกว่าจะเตรยีมเอกสาร
และพยานมาไดค้รบตามเงือ่นไขการฟ้องหย่า ขณะทีผู่ช้ายคงเอกสทิธิใ์นการหย่าทีใ่ด เมื่อใด วธิใีด และ
ด้วยเหตุใดก็ได้ แม้จะเป็นผู้กระท าผดิสญัญาการแต่งงาน ค่าธรรมเนียมการฟ้องหย่าเป็นปัญหากบั
ผู้หญิงยากจน และพบว่า มเีดก็ที่ได้รบัผลกระทบมากถงึ 438 คนจากการหย่า ส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นผู้
รบัภาระการเลีย้งลูก แต่ไม่มขี ัน้ตอนก่อนการหย่าชดัเจนในการสอบถามสามแีละออกขอ้ตกลงค่าเลีย้งดู
บุตรใหผู้ห้ญงิเพือ่เป็นหลกัฐานกรณีสามบีดิพลิว้ (อา้งแลว้) 

จากปัญหาทีพ่บเหล่านี้ท าให ้ศนูยป์รกึษาเสรมิพลงัผูห้ญงิ ส านกังานคณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดั
นราธวิาส ร่วมกบัองคก์ารออ็กแฟม ไดจ้ดัท าขอ้เสนอเพื่อยุตคิวามรุนแรงต่อผูห้ญงิและเกดิการปกป้อง
คุม้ครองสทิธผิูห้ญงิ ดงัเชน่ การสง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจ เกีย่วกบัการละเมดิทางเพศ ความรุนแรงทาง
เพศในคู่สมรส การเอื้ออ านวยใหผู้ห้ญงิได้เขา้ถงึความยุตธิรรม เช่น การมพียาน การเขา้ถงึกฎหมาย
ไทยในกรณีที่มกีารใชค้วามรุนแรงทางกาย และการมกีลไกตดิตามการจ่ายค่าเลีย้งดูและมาตรการทีจ่ะ
ตดิตามส าหรบักรณีสามบีดิพลิว้ เป็นตน้ (อา้งแลว้) 

ผู้น าและนักวชิาการด้านศาสนาในพื้นที่มีอิทธพิลต่อสุขภาวะของเด็กและครอบครวัเป็นอย่างยิง่การ
ปรบัตวัและความเปิดรบักบัการเปลีย่นแปลง เพือ่รกัษาค าสอนและตอ้งการใหเ้กดิการคุม้ครองใหศ้าสนิก
มคีวามเป็นอยู่ทีด่ไีปพรอ้ม ๆ กนั เช่นกรณีการขรบิอวยัวะเพศ พบว่าในประเทศไทยนัน้ต่างจากทีพ่บใน
ประเทศแถบแอฟรกิาหรอืประเทศอยีปิต ์ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พธิ ี“มาโซะจาว”ี ส าหรบัผูห้ญงิ ถอื
วา่เป็นสิง่จ าเป็นตามส านกัคดิชาฟีอยี ์และมกัใชเ้ขม็เขีย่ใหม้เีลอืดกระซบิ ไม่ไดใ้ชว้ธิทีีรุ่นแรงดงัปรากฏมี
ข่าวในต่างประเทศ (ฆอซาล ีเบญ็หมดั สนทนาเมื่อวนัที ่8 มถิุนายน 2564) แนวการปฏบิตัยิงัคงรกัษา
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หลกัศาสนา แต่ได้ถูกลดรูปไม่ได้สร้างใหเ้กดิความเจบ็ปวด ในเรื่องนี้หากไม่พบการขรบิที่รุนแรงอาจ
น าไปสูก่ารพจิารณาใหข้อ้มลูเพิม่ต่อในการรายงานคณะกรรมการวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรี
ในทุกรูปแบบ (คณะกรรมการ CEDAW) ในรายงานรอบต่อไปเพื่อปรบัปรุงขอ้มูลในเรื่องนี้จากที่เคย
บนัทกึไวใ้นขอ้ที ่18 ของรายงาน CEDAW/C/THA/CO/6-7 ต่อไป (CEDAW, 2017)  

ส าหรบักรณีการรบัวคัซนีในเดก็แรกเกดิแมจ้ะมฟัีตวาหรอืค าวนิิจฉัยว่าเป็นที่อนุมตัไิม่มสี่วนผสมหรอื
ปนเป้ือนสิง่ต้องห้าม ยงัพบว่ามปัีญหาในบางพื้นที่ที่กลุ่มลูกเหรยีงได้ไปพบว่ายงัถูกต่อต้านโดยผู้น า
ศาสนาท าใหป้ระชาชนไม่อนุญาตใหบุ้ตรหลานรบัวคัซนี ซึง่สิง่นี้สะทอ้นใหเ้หน็ในรายงานของส านักงาน
สถติแิห่งชาต ิหรอื MICS 5 เมือ่เทยีบกบัคา่เฉลีย่การรบัวคัซนีในจงัหวดัชายแดนใตย้งัอยูใ่นเกณฑต์ ่า  

จะเห็นได้ว่า ความสนับสนุนและความร่วมมอืของผู้น าศาสนามคีวามส าคญัต่อเรื่องการปกป้องสทิธิ  
คุม้ครองสวสัดภิาพและสขุภาวะของผูห้ญงิ เดก็และครอบครวัในพืน้ทีเ่ป็นอย่างยิง่  
 
ข. ภาครฐักบัการคุม้ครองสทิธเิดก็  

ภาครฐัไดแ้สดงจุดยนืยดึมัน่สทิธมินุษยชนและแนวทางสนัตวิธิใีนการแกปั้ญหาความขดัแยง้ในประเทศ
และในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ดงัปรากฎว่า รฐับาลพลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชาได้ประกาศให้ “สทิธิ
มนุษยชนเป็นวาระแห่งชาติ” เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 และก าหนดให้ “สิทธิมนุษยชนเป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้” ต่อมาภายหลงัการเลอืกตัง้เมื่อเดอืนมนีาคม พ.ศ. 
2562 รฐับาลที่น าโดยพรรคพลงัประชารฐั มพีลเอกประยุทธ์เป็นนายกรฐัมนตรไีด้แถลงนโยบายของ
รฐับาลระหวา่งวนัที ่25 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

การคุม้ครองเดก็ในการบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษ   

ในฐานะรฐัภาคขีองอนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ออกระเบยีบและก าหนด
กระบวนวธิพีจิารณากฎหมายซึง่จะใชเ้ป็นการเฉพาะกบัเดก็ และโดยเฉพาะอย่างยิง่การก าหนดอายุขัน้
ต ่า คอืต ่ากวา่ 18 ปี ซึง่ถอืวา่ไม่มคีวามสามารถทีจ่ะฝ่าฝืนกฎหมายอาญาได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการขอ้
ที ่40 โดยเมื่อวนัที ่17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 พลโทพรศกัดิ ์พลูสวสัดิ ์แม่ทพัภาคที ่4/ผอ.รมน. ภาค 4 
ในขณะนัน้ไดป้ระกาศใช ้“ระเบยีบกองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ว่าดว้ย วธิี
ปฏบิตังิานของพนกังานเจา้หน้าทีต่ามมาตรา 11 แห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548” ระบุวธิปีฏบิตัติ่อบุคคลทีต่อ้งสงสยัว่า “กรณีทีบุ่คคลดงักล่าวเป็นเดก็หรอืเยาวชนก็
ตอ้งด าเนินการตามกฎหมาย วา่ดว้ยวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั” (หน้า 6)   

หลกัการอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ขอ้ที ่37 ระบุว่า “รฐัภาคยีอมรบัสทิธขิองเดก็ทีถู่กกล่าวหา ตัง้ขอ้หา 
หรอื ถูกถอืว่าได้ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ที่จะได้รบัการปฏบิตัติ่อในลกัษณะที่สอดคล้อง  กบัการส่งเสรมิ
ความส านึกในศกัดิศ์รแีละคุณคา่ของเดก็ และประกนัวา่จะไม่มเีดก็ถูกกล่าวหา ตัง้ขอ้หา หรอืถูกถอืวา่ได้
ฝ่าฝืนกฎหมายอาญาโดยเหตุแห่งการกระท าหรอืงดเว้นการกระท า ซึ่งไม่ต้องห้ามตามกฎหมายใน
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ขณะที่การกระท า หรอืงดเว้นการกระท านัน้เกิดขึ้น และอย่างน้อยที่สุดเด็กจะได้รบัหลกัประกนัดงันี้   
ไดร้บัการสนันิษฐานว่าบรสิุทธิจ์นกว่าจะไดพ้สิูจน์ว่ามคีวามผดิตามกฎหมาย ไดร้บัการแจง้ขอ้หาทนัที
และโดยตรง ไดร้บัการตดัสนิโดยไม่ชกัชา้ จะไม่ถูกบงัคบัใหเ้บกิความหรอืสารภาพผดิ หากพจิารณาว่า
ไดม้กีารฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ใหไ้ดร้บัการทบทวนโดยหน่วยงานหรอืองคก์รตุลาการในระดบัสูงขึน้ไป 
ใหม้คีวามช่วยเหลอืของล่ามโดยไม่คดิมูลค่า และในทุกขัน้ตอนของกระบวนการพจิารณาใหเ้คารพต่อ
เรือ่งสว่นตวัของเดก็อย่างเตม็ที”่ (อวกิารตัน์ นิยมไทย, 2552) 

ระเบยีบของ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้านี้ระบุมาตรฐานการด าเนินการในกรณีบุคคลต้องสงสยัเป็นเดก็
และสตรไีวใ้นขอ้ 8 ขอ้ 9 ของประกาศฉบบัดงักล่าว มคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธิ
เดก็ขอ้ 36 ทีร่ะบุวา่ “รฐัภาคจีะสง่เสรมิการฟ้ืนฟูทัง้ทางร่างกายและจติใจ และการกลบัคนืสูส่งัคมของเดก็
ทีไ่ดร้บัเคราะหจ์ากการละเลย การแสวงประโยชน์ การกระท าอนัมชิอบ การทรมานหรอืการลงโทษ การ
ปฏบิตัทิีโ่หดรา้ย ไรม้นุษยธรรม หรอืต ่าชา้”  

ระเบยีบฯ นี้มเีจตนาเพือ่ใหเ้กดิการคุม้ครองสทิธมินุษยชนในงานความมัน่คง อย่างไรกด็ ีกอ.รมน. ภาค 
4 ส่วนหน้าจ าเป็นต้องก ากบัให้การน าไปปฏิบตัิมคีวามสอดคล้องกบัแนวนโยบายนี้ เพื่อให้เกิดการ
ส่งเสรมิและปกป้องสทิธขิองเดก็และผูห้ญงิอย่างมปีระสทิธภิาพ และท าให้ประชาชนเกดิความเชื่อมัน่
อย่างแทจ้รงิ  

การพฒันาหลกัสตูรของโรงเรยีนสอนศาสนาอสิลาม  

ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนมุสลิมมีทางเลือกในด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการทาง
วฒันธรรมและทางเลอืกในการประกอบอาชพีมากยิง่ขึน้ อนัเป็นผลมาจากความพยายามปรบัปรุงการจดั
การศึกษาในพื้นที่ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง นับจาก พ.ศ. 2504 ได้มีระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการ
ปรบัปรุงสง่เสรมิปอเนาะและหลกัสตูรอสิลามศกึษา จนโรงเรยีนปอเนาะไดพ้ฒันามาเป็นโรงเรยีนราษฎร์
สอนศาสนาอสิลามในปี พ.ศ. 2523 ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ไดม้กีารน าหลกัสูตรการศกึษานอกโรงเรยีน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นมาสอนควบคู่ไปกบัหลกัสตูรอสิลามศกึษา แต่ช่วงเวลานี้ทีใ่ชห้ลกัสูตรนี้ เกดิ
ความไม่ลงตวัเพราะแยกกนัด าเนินหลกัสูตร และท าให้นักเรยีนต้องใช้เวลามากขึ้นในการเรยีนสอง
หลกัสตูรไปพรอ้ม ๆ กนั และยงัคงมกีารปรบัหลกัสตูรกนัอกีหลายครัง้ในปี พ.ศ. 2535, 2540, และ 2546 
(ซดิดกิ อาล ีและดลมนรรจน์ บากา, 2555) 

จนกระทัง่มกีารประกาศใช้ “หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551” ตามเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 หลกัสูตรแกนกลางฯ และแนวนโยบายของรฐับาลที่
สนับสนุนใหม้กีารจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมและความตอ้งการของชุมชน 12 นอกจากนี้ ยงั
เพิม่ความยดืหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วธิกีารจดัการศกึษา ระยะเวลาของการศึกษา 

 
12 สอดคลอ้งกบัหลกัการของอนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ ขอ้ 25 ทีว่า่ “รฐัทีม่ชีนกลุ่มน้อย ทางชาตพินัธุ ์ศาสนา ภาษา หรอืกลุ่มชนพืน้เมอืง
ดัง้เดมิอาศยัอยู ่เดก็ตอ้ง ไมถู่กปฏเิสธสทิธทิีจ่ะปฏบิตัติามวฒันธรรม ทีจ่ะนบัถอืและปฏบิตัทิางศาสนาหรอืสทิธทิีจ่ะใชภ้าษาของตน” 
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ตลอดจนการวดัและประเมนิผลที่เป็นเงื่อนไขส าคญัของการส าเรจ็การศึกษา ตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. 
โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 

โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามไดร้บัความนิยม เพราะผูป้กครองต้องการใหบุ้ตรหลานไดเ้รยีนวชิา
สามญัควบคู่ไปกบัวชิาศาสนา (อา้งแลว้) พฒันาการของหลกัสตูรนี้มสีว่นส าคญัทีท่ าใหใ้นปัจจุบนัมุสลมิ
ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้เขา้ไปอยู่ในอาชพีและองค์กรที่หลากหลาย รวมทัง้มบีทบาทส าคญัในการ
พฒันาพืน้ทีด่ว้ย โดยเฉพาะในงานดา้นการศกึษาในทุกระดบั (อบัดุลสุโก ดนิอะ, สนทนา เมื่อวนัที ่21 
มถิุนายน 2564)  

ในแง่ทีม่ขีอ้ห่วงใยของประชาชนบางส่วนในพืน้ทีว่่าการศกึษาในปัจจุบนัท าใหเ้ดก็และเยาวชนพุทธและ
มุสลมิลดการปฏสิมัพนัธ์ ลดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทางวฒันธรรมและภาษา เพราะเดก็และ
เยาวชนมุสลมินิยมเรยีนในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามมากขึน้ ประเดน็นี้ อบัดุลสุโก ดนิอะ เหน็
ว่าเป็นเรื่องส าคญัที่นักการศกึษาควรเอาใจใส่และพยายามที่จะช่วยกนัหาทางเพิม่โอกาสปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างเยาวชนพุทธและมุสลมิ เช่น การจดักจิกรรมพเิศษเพือ่เอือ้ใหเ้ดก็และเยาวชนต่างวฒันธรรมไดม้ี
ปฏสิมัพนัธต์่อกนั ไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมและภาษาระหวา่งกนั (สนทนา เมือ่วนัที ่21 มถิุนายน 2564)  

ค. มาตรการและแนวปฏบิตัดิา้นสตรกีบัการสง่เสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง  

“มาตรการและแนวปฏบิตัดิา้นสตรกีบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง” จดัท าโดย กรมกจิการสตรี
และสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์  (พม.) โดย
คณะกรรมการสง่เสรมิการพฒันาสถานภาพสตร ี(กสส.) มคี าสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการดา้นสตรกีบัการ
ส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คงปลอดภยั จ านวน 22 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครฐั 
ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม โดยมี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวัเป็นประธาน
อนุกรรมการ และ ดร. สายสุร ีจุตกิุล เป็นทีป่รกึษาและอนุกรรมการ เมือ่วนัที ่5 กนัยายน พ.ศ. 2555  

ต่อมาคณะอนุกรรมการด้านสตรกีบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คงปลอดภยั ได้เหน็ชอบให้ตัง้
คณะท างานจดัท านโยบายและยทุธศาสตร ์การสง่เสรมิบทบาทของสตรใีนการสรา้งสนัตภิาพ เมือ่วนัที ่2 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เพื่อยกร่างนโยบายและยุทธศาสตร์ดา้นสตรกีบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความ
มัน่คง ซึง่มกีรอบแนวคดิทีส่อดคลอ้งกบัมตคิณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาตทิี่ 1325 (UNSCR 
1325) ว่าด้วยผู้หญิง ความมัน่คงและสนัติภาพ ได้รับการรับรองเมื่อ พ.ศ. 2543 (United Nations 
Security Council (UNSCR), 2000) ส าหรบัเป็นแนวทางแก่หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการบูรณาการเพศ
ภาวะเขา้สู่นโยบายดา้นสนัตภิาพและความมัน่คง ขจดัความรุนแรงต่อสตรแีละเดก็ในสถานการณ์ความ
ขดัแย้ง รวมทัง้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการสนัติภาพในทุกขัน้ตอนและทุกระดบั 
หลงัจากทีม่กีารหารอืภาคสว่นต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กยส. พจิารณาเหน็ชอบ“มาตรการและแนวปฏบิตัดิา้น
สตรกีบัการสง่เสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง” เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 
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มาตรการและแนวปฏบิตัฯิ มวีสิยัทศัน์ทีจ่ะผลกัดนัให ้สตรไีด้รบัการปกป้อง คุม้ครองสทิธ ิได้รบัความ
เป็นธรรมและเพิม่การมสีว่นรว่มของสตรใีนงานดา้นสนัตภิาพและความมัน่คง โดยมวีตัถุประสงคท์ีส่ าคญั
ทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ดงักล่าว 4 ขอ้ ประกอบดว้ย 1) เพื่อใหส้ตรไีดร้บัการปกป้องและคุม้ครองสทิธิ
จากปัญหาความขดัแย้งอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 2) เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีในการสร้าง
สนัตภิาพและความมัน่คง 3) เพื่อใหภ้าคประชาสงัคม ผูน้ าศาสนา ประชาชน และผูน้ าในพืน้ที่ รวมทัง้
สื่อมวลชน มีบทบาทในการปกป้อง คุ้มครองสทิธิสตรแีละฟ้ืนฟูเยยีวยา  สตรีที่ได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์ความขดัแยง้ 4) เพื่อใหม้กีลไกในการจดัการความขดัแยง้และกระบวนการสรา้ง สนัตภิาพ
และความมัน่คง  

อนึ่ง คณะอนุกรรมการดา้นสตรกีบัการสง่เสรมิสนัตภิาพและความมัน่คงปลอดภยัชุดแรกทีร่่างมาตรการ
และแนวปฏิบัติฯ นี้ได้หมดวาระลง ต่อมากรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค. ) ได้แต่งตัง้
คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนและตดิตามการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏบิตัดิา้นสตรกีบัการ
สง่เสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง เมื่อวนัที ่24 มนีาคม พ.ศ. 256313 ประกอบดว้ยประธาน รองประธาน
และอนุกรรมการรวม 19 คน คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้มหีน้าทีส่ าคญัคอืการน ามาตรการและแนวปฏบิตัฯิ 
ทีม่อียู่แลว้มาจดัท าเป็นแผนปฏบิตักิารเพื่อใหเ้กดิการขบัเคลื่อนงานดา้นผูห้ญงิกบัการส่งเสรมิสนัตภิาพ
และความมัน่คง โดยจะตอ้งมกีารจดัท าแนวทางการตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนทีจ่ะ
จดัท าขึ้นด้วย ขอ้สงัเกตต่อการจดัตัง้คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้คอืสดัส่วนของผู้หญิงที่ท างานในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และผูแ้ทนจาก ศป.ดส. ในฐานะหนึ่งในกลไกของมาตรการและแนวปฏบิตัฯิ ดู
เหมอืนจะไม่ไดร้วมอยู่ดว้ย อย่างไรกด็ตี่อมาไดม้คี าสัง่ที ่5/2563 เพิม่เตมิลงวนัที ่30 พฤศจกิายน พ.ศ. 
2563 เหน็ชอบใหม้ผีูแ้ทนศนูยป์ระสานงานดา้นเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นอนุกรรมการมี
สว่นรว่มการท าแผนปฏบิตักิารนี้แลว้  

ง. ศนูยป์ระสานงานดา้นเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนใต ้(ศป.ดส.)  

ศูนยป์ระสานงานดา้นเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) นบัเป็นหน่วยงานกลไกทีอ่นุวตัร
ตาม “มาตรการและแนวปฏบิตัดิ้านสตรกีบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง ” และเป็นกลไกหนุน
เสรมิให้เกดิการปฏบิตัใินการส่งเสรมิความเสมอภาคของผู้หญิงและเดก็ตามอนุสญัญา CEDAW และ 
CRC ที่ส าคญัและเป็นรูปธรรมของความก้าวหน้าของการจดัท ามาตรการและแนวปฏบิตัฯิ นอกจากนี้ 
ศป.ดส. ยงัไดร้บัการสนบัสนุนจาก ศอ.บต. ในความพยายามบรูณาการองคก์รภาคประชาสงัคมเพือ่ใหม้ี
สว่นร่วมในการพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใตอ้ย่างแทจ้รงิภายใตยุ้ทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้พ.ศ. 2563-2565  

ศป.ดส. จดัตัง้ขึ้นตามค าสัง่ศูนย์อ านวยการบรกิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ที่ 447/2562 เมื่อวนัที่ 10 
มถิุนายน พ.ศ. 2562 และตามค าสัง่เพิม่เติมที่ 34/2564 เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2564 ประกอบด้วยที่

 
13 ค าสัง่คณะกรรมการสง่เสรมิการพฒันาสถานภาพสตรทีี ่1/2563 เรือ่ง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนและตดิตามการด าเนินงานตาม
มาตรการและแนวทางปฏบิตัดิา้นสตรกีบัการสง่เสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง 
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ปรกึษา 13 คน เจ้าหน้าที่รฐั 12 คน และภาคประชาสงัคม 18 คน มาจากองค์กรศาสนา หน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษาและภาคประชาสงัคมทัง้ในและนอกพื้นที่จ ังหวัดชายแดนใต้ ประธาน
คณะกรรมการ ศป.ดส. คอื โซรยา จามจุร ีและกรรมการและผูช้่วยเลขานุการ คอืปาตเีมาะ เปาะอแิตดา
โอะ ไดม้สีว่นรว่มในการจดัท ามาตรการและแนวปฏบิตัฯิ ดว้ย  

ศป.ดส. มเีป้าหมายเพือ่ประสานและสง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นรว่มระหวา่งภาคประชาชนดา้นเดก็และสตรี
รวมถึงองค์กรทุกภาคส่วนในรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งรูปแบบการท างานที่ประสบความส าเร็จ 
จ าเป็นจะต้องสร้างการมสี่วนร่วมจากประชาชนทุกระดบัให้เขา้มาร่วมแก้ไขและพฒันาพื้นที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใตใ้นฐานะผูม้สีว่นไดเ้สยีใหอ้ยูร่ว่มด าเนินการควบคูก่บัภาคราชการอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื 

ภารกจิทีส่ าคญัคอืร่วมผลกัดนัมาตรการคุม้ครองและพฒันาคุณภาพชวีติเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ตามวาระเดก็และสตร ี7 ประการ ได้แก่ 1) การเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมและการเยยีวยา 2) 
ความรุนแรงทีเ่กดิต่อเดก็และสตร ี3) เดก็ สตรกีบัสนัตภิาพและความมัน่คง 4) สุขภาวะของเดก็และสตร ี
5) การเข้าถึงการบรกิารภาครฐัของเด็กและสตร ี6) การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจทุกระดบั 7) การ
ยอมรบัและความเทา่เทยีมทางเพศ 

จ. เครอืขา่ยเพือ่การคุม้ครองปกป้องสทิธเิดก็ 

เมื่อปี พ.ศ. 2557 องคก์รภาคประชาสงัคมดา้นเดก็ในและนอกจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ านวน 5 องคก์ร 
ได้รเิริม่จดัประชุมเพื่อตดิตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์ที่ส่งผลต่อเดก็ในพื้นที่ทุกสามเดอืน ต่อมาได้มี
องค์กรที่ท างานเกี่ยวขอ้งในประเดน็ด้านเด็กได้ส่งผู้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นเป็น  22 องค์กรในปี พ.ศ. 
2560 โดยไดเ้หน็ชอบจดัตัง้เป็น “เครอืขา่ยปกป้องคุม้ครองเดก็จงัหวดัชายแดนภาคใต”้ หรือทีรู่จ้กักนัใน
นามเครอืขา่ย CPN ทีย่่อมาจาก Child Protection Network ปัจจุบนั มาเรยีม ชยัสนัทะนะ เป็นประธาน
เครือข่าย (มูลนิธิผสานวฒันธรรม, 2563)14 เครือข่าย CPN มีวตัถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1. สร้างความ
ร่วมมอืระหว่างองคก์รในการสรา้งสภาวะแวดลอ้มทีด่เีพื่อปกป้องคุม้ครองและพฒันาเดก็ในพืน้ทีจ่งัหวดั
ชายแดนใต้ 2. พฒันาศกัยภาพเครอืข่ายทีท่ างานในประเดน็เดก็ใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการ 
ท างานดา้นสทิธเิดก็ และ 3. จดัท ารายงานสถานการณ์เดก็เพื่อน าไปสู่การผลกัดนัเชงินโยบายดา้นเดก็
ในจงัหวดัชายแดนใต ้ 

 
14 เครอืข่ายปกป้องคุม้ครองเด็กจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (CPN) มสีมาชกิ 22 องค์กร ประกอบด้วย กลุ่มด้วยใจ มูลนิธนูิซนัตาราเพื่อสทิธิ
มนุษยชนและการพฒันา (NUSANTARA) สมาคมฟ้าใส องคก์รเครอืข่ายสทิธมินุษยชนปาตานี HAP สมาคมประชาสงัคมนราธวิาส มูลนิธิ
เพื่อการพฒันาเด็ก (มพด.) ศูนย์ประสานงานวชิาการให้ความช่วยเหลอืผู้ได้รบัผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
(ศวชต.) จงัหวดัปัตตานี ศนูยป์ระสานงานวชิาการใหค้วามช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศวชต.) 
จงัหวดันราธวิาส มลูนิธผิสานวฒันธรรม (CRCF) กลุ่มเยาวชนบา้นควน สมาคมศูนยป์ระสานงานช่วยเหลอืเดก็ก าพรา้ สลาตนัเนเจอร ์กลุ่ม
เสวนาจู่โจม กลุ่มพริาบขาว กลุ่มบุหงารายา กลุ่มเซากูน่า ธนาคารใจอาสา ครอบครวัรอยยิ้มหมู่บ้านเป็นสุข (KPS) Deep south watch/ 

DSJ (Deep south journalist) สมาคมสะพานปัญญา สมาคมศษิยเ์ก่าบณัฑติอาสา มอ. และชุมชนศรทัธา กมัปงตกัวา 
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ปัจจุบนัเครอืข่าย CPN ให้ความส าคญักบัสทิธเิด็กใน 3 ด้าน คอื 1) การปกป้องคุ้มครองเด็ก ได้แก่ 
ความปลอดภยัจากความรุนแรงทัง้ในบ้านและในพื้นที่สาธารณะ เดก็ได้รบัการปกป้องจากภยัคุกคาม
ทางเพศ การผลกัดนัให้มกีลไกปกป้องสทิธเิด็กในระดบัโรงเรยีนและชุมชน การเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มี
เสรภีาพสามารถแสดงความคดิเห็นได้อย่างปลอดภยั   2) การมคีุณภาพชีวติที่ดี ได้แก่ การมรีะบบ
การศกึษาที่มคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพ เดก็มเีกราะป้องกนัจากภยัยาเสพตดิ รวมทัง้เดก็ที่เป็นกลุ่ม
เปราะบางสามารถเขา้ถงึบรกิารของรฐัเพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติและมโีอกาสไดพ้ฒันาและเตบิโตอย่างมี
ศกัดิศ์ร ีและ 3) การได้รบัความยุตธิรรม ได้แก่ การที่เด็กทุกคนได้รบัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีม เด็ก
สามารถเขา้ถงึการศกึษาและบรกิารของรฐัอย่างเท่าเทยีม และการทีเ่ดก็จะไดม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจ
ในประเดน็ทีส่ง่ผลต่อคุณภาพชวีติและอนาคตของตน 

เครอืข่าย CPN จดังาน “วนัสทิธเิดก็” เป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2558 และไดจ้ดัต่อเนื่องกนัมาเป็นประจ า
ทุกปี โดยได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิผสานวฒันธรรม (Cross Cultural Foundation: 
CrCF) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และองค์การช่วยเหลือ เด็ก (Save the Children) ร่วมกบั 
สหภาพยุโรป (European Union: EU) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงสทิธิเด็กและรู้จกั
กลไกการคุม้ครองสทิธ ิรวมทัง้เป็นโอกาสใหผู้ม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการคุม้ครองปกป้องสทิธเิดก็ทัง้ภาครฐั
และเอกชนรว่มทบทวนสถานการณ์ของเดก็ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตเ้พือ่ทีจ่ะสรา้งความรว่มมอืให้
เกิดการคุ้มครองและเอื้ออ านวยให้เด็กเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม รวมทัง้เป็นเวทีที่เด็กจะมีโอกาส
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ในการขบัเคลื่อนงานดา้นการคุม้ครองปกป้องสทิธเิดก็กบัผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งอกี
ดว้ย   

ในดา้นงานป้องกนั สมาคมเดก็และเยาวชนเพือ่สนัตภิาพชายแดนใต ้(กลุ่มลกูเหรยีง) ไดด้ าเนินโครงการ 
“โรงเรียนปลอดภัยจากภัยพิบตัิ” ในสามประเด็น ภัยธรรมชาติ ความมัน่และโควิด -19 ด าเนินการ
นบัตัง้แต่ พ.ศ. 2556 มโีรงเรยีนระดบัประถมศกึษา 38 โรงเรยีนในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ในขณะที่
เครอืข่าย CPN ด าเนินโครงการ “โรงเรยีนสทิธเิดก็” ส่งเสรมิความรูเ้รื่องสทิธเิดก็และฝึกทกัษะการเป็น
นักปกป้องสทิธใิหก้บันักเรยีนในสีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ รวมทัง้สนับสนุนการจดัตัง้ชมรมสทิธเิดก็ใน
โรงเรยีน เพื่อใหโ้รงเรยีนเป็นพืน้ทีป่ลอดจากความรุนแรงในทุกรปูแบบ นอกจากนี้เมื่อทราบขา่วเดก็ถูก
ล่วงละเมดิในชุมชน สมาชกิของเครอืขา่ย CPN จะลงพืน้ทีเ่พือ่รบัฟังจากผูถู้กกระท า ใหค้วามช่วยเหลอื
เบื้องต้นทัง้ทางจติใจและกายภาพตามความจ าเป็น รวมทัง้ประสานกบัหน่วยงานราชการและเอกชนที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อส่งต่อตามความเหมาะสม ในส่วนของคู่กรณีหรอืผูก้ระท าทางเครอืข่าย CPN กจ็ะเขา้ไป
ท างานดว้ยเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ผูก้ระท าจะตอ้งมคีวามรบัผดิชอบและเกดิการแกปั้ญหาและจะไม่ท าพฤตกิรรม
ทีล่ะเมดิสทิธเิดก็อกี การด าเนินงานทีผ่่านมาสมาชกิเครอืข่าย CPN ยงัมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้ง
ส่งเสรมิความรูเ้รื่องสทิธเิดก็ใหม้ากขึน้และต่อเนื่องในพืน้ทีเ่พราะหลายกรณีการล่วงละเมดิเกดิจากการ
ขาดความอ่อนไหวต่อสทิธเิดก็แมแ้ต่จากคนทีต่อ้งท างานเกีย่วขอ้งกบัเดก็เองกต็าม (มาเรยีม ชยัสนัทะ
นะ สนทนาเมือ่วนัที ่11 มถิุนายน 2564)  
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ฉ. การมสีว่นรว่มของผูห้ญงิในพืน้ทีส่าธารณะและในระดบัตดัสนิใจ  

นับจากเกิดเหตุการณ์ความสงบตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้น พบว่าผู้หญิงหลากหลายกลุ่มทัง้ภาค
ประชาชน ภาคเอกชน ภาควชิาการและภาครฐั ทัง้ที่เป็นผู้ได้รบัผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม ใน
ชายแดนภาคใต้ รวมทัง้ผูห้ญงิทีส่มคัรใจและมคีวามรบัผดิชอบโดยหน้าที่เขา้มามบีทบาทหลากหลายใน
การเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในพืน้ที่ ในรายงานนี้จะขอหยบิยกการมสี่วนร่วมของผูห้ญงิในการ
ท างานเพือ่หนุนเสรมิกระบวนการแกปั้ญหาในพืน้ทีช่ายแดนภาคใตส้ามภาคสว่น ไดแ้ก่ ภาคความมัน่คง
ที่มทีหารพรานหญิงในชุดปฏบิตักิารกจิการพลเรอืนหญิง ภาคการเมอืงทัง้ในระดบัประเทศและระดบั
ทอ้งถิน่ และภาคประชาสงัคมในการมสีว่นรว่มกบัคณะประสานงานระดบัพืน้ทีแ่ละการรวมตวักนัเองเพื่อ
ผลกัดนัการสรา้งการเปลีย่นแปลงในมติติ่าง ๆ  

ผูห้ญงิในภาคความมัน่คง 

กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ไดจ้ดัตัง้ชุดปฏบิตักิารกจิการพลเรอืนหญงิ (ชป.กร.หญงิ) ขึน้เพื่อท าหน้าที่
เป็นสะพานเชื่อมความเขา้ใจระหว่างชุมชนกบัหน่วยงานรฐั ในทุกเรื่อง ทุกเป้าหมาย ทุกพืน้ที ่โดยมุ่ง
ชกัชวนใหผู้เ้หน็ต่างยุตบิทบาท เขา้ไปปรบัแนวคดิของกลุ่มผูใ้หก้ารสนบัสนุนผูใ้ชค้วามรุนแรง นอกจาก 
ชป.กร.หญงิแล้ว ได้มกีารจดัตัง้เครอืข่ายสตรกีลุ่มต่าง ๆ เพื่อใหม้สี่วนร่วมในการสรา้งความเขา้ใจกบั
ประชาชน และร่วมมอืกบัภาครฐัในการแก้ปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในชุมชนผ่านเวทสีภา
ประชาธปิไตยต าบล ควบคู่ไปกบัการจดัตัง้ศูนยเ์พื่อใชเ้ป็นช่องทางในการสื่อสารกบัชุมชนได้แก่ ศูนย์
เสรมิสรา้งประชาธปิไตย ศูนยจ์ติส านึกประชาชน ศูนยจ์ติอาสา ศูนยร์กัษาความปลอดภยั ศูนยส์านใจสู่
สนัตแิละศนูยป์ระชาชนพนัธุด์ ี

กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้าระบุว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ชป.กร.หญิง ได้ด าเนินกิจกรรมใน  6 ด้าน
ประกอบดว้ย 1) การเสรมิสรา้งอุดมการณ์ความรกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิใ์นสถาบนัตาดกีา ภายใตโ้ครงการ 
"ตาดีการกัษ์สถาบนั” 2) การประกอบอาหารและจดัส่งอาหาร ในห้วงเดือนรอมฎอน  เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายใต้โครงการ “Army 
Delivery” หรอื โครงการช่วยเหลอืสนับสนุนส่งถุงยงัชพีใหก้บัประชาชนทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้น 3) การ
ชว่ยเหลอืเดก็ก าพรา้ภายใตโ้ครงการพฒันาคุณภาพชวีติ เดก็ก าพรา้ เดก็ยากจนในพืน้ที ่4) การเผยแพร่
ประชาสมัพนัธก์ารป้องกนัการแพร่ระบาดของโควดิ-19 5) การเยีย่มผูป่้วยตดิเตยีง รว่มกบั อสม.ในพืน้ที ่
และ 6) การสง่เสรมิอาชพีกลุ่มสตรกีลุ่มต่างในพืน้ที ่

ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้หน่วยทหารพรานในกองทพัภาคที่ 4 ม ีจ านวน 9 กองบงัคบัการกรม
ทหารพราน คอื กรมทหารพรานที่ 41 – 49  และมหีน่วยทหารพรานจากกองทพัภาคอื่นอกี 3 หน่วย 
ปัจจุบนัหน่วยทหารพรานที่ปฏิบตัิภารกิจในพื้นที่ จชต. มจี านวน 12 กรมทหารพราน 172 กองร้อย
ทหารพราน และ 9 กองบงัคบัหมวดทหารพรานหญงิ (กอ.รมน. ภาค 4 สน., 2564) ทหารพรานหญิง
สว่นใหญ่เป็นคนในพืน้ทีส่ามารถพดูภาษามลายถูิน่ไดค้ล่อง ท าใหพ้ดูคุยสรา้งความเขา้ใจกบัคนในพืน้ที่
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ไดด้ ีรวมทัง้ไดร้บัการฝึกหลกัสตูรพเิศษ เชน่ การปฐมพยาบาล การท าคลอด และการชว่ยเหลอืผูป่้วยใน
พืน้ทีห่่างไกล ท าใหเ้ขา้ถงึประชาชนและเชื่อมประสานระหวา่งเจา้หน้าทีร่ฐัและประชาชนได้ (ศูนยศ์กึษา
ยทุธศาสตร ์สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ, 2563) 

พลโทพรศกัดิ ์พลูสวสัดิ ์อดตีแม่ทพัภาคที ่4/ผูอ้ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 กล่าวถงึความ
จ าเป็นและความส าคญัของทหารพรานหญงิในพืน้ทีว่า่ “การสรา้งสนัตสิุขในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ตอ้ง
ใชส้ตรชี่วยกนัดบัไฟใต้ โดยเตมิความรกั ความด ีความจรงิใจ ลงไปสูป่ระชาชนในพืน้ทีใ่หม้ปีรมิาณมาก
เพยีงพอ ที่จะไม่ให้มเีงื่อนไขในพื้นที่ ในการจะใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ก่อไฟ เมื่อไม่มเีชื้อ ไฟก็จะไม่ติด
ตลอดไป" (ส านกัขา่วกรมประชาสมัพนัธ,์ 2562)  

ผูห้ญงิในภาคการเมอืง 

เมื่อปี พ.ศ. 2563 พาตเีมาะ สะดยีามู ชาวยะลาเป็นผูห้ญงิคนแรกทีไ่ดข้ึน้ด ารงต าแหน่งรองผูว้่าราชการ
ในพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ การมผีู้หญิงมุสลมิเป็นขา้ราชการระดบัสูงเป็นล าดบัสองของจงัหวดั
นับเป็นความกา้วหน้าทีส่ าคญัของผูห้ญงิในพืน้ทีท่ีส่รา้งความยนิดใีหก้บัชุมชนมุสลมิและผูห้ญิงในพืน้ที่
จงัหวดัชายแดนใต้ นับจากมเีหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ผู้หญิงใน
จงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในพืน้ทีส่าธารณะเป็นจ านวนมาก ซึง่ส่งผลต่อการมสี่วนร่วม
ทางการเมอืงอย่างเป็นทางการของผูห้ญงิทีเ่พิม่มากขึน้ดว้ย (ยาสมนิ ซตัตาร,์ อมิรอน ซาเหาะ และ อบั
ดุลเอาวว์ลั สดิ,ิ 2564)  

หากพิจารณาในเชิงสถิติตัวเลขของผู้หญิงที่ได้รับการเลือกตัง้ล่าสุดในปี  พ.ศ. 2562-2564 ทัง้ใน
ระดบัประเทศและท้องถิ่นที่ผ่านมาจะพบว่าจ านวนผู้หญิงที่ได้รบัการเลือกตัง้ เพยีงหนึ่งคนในฐานะ
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร (สส.) แบบบญัชรีายชื่อ แต่หากพจิารณาในแง่ของความตื่นตวัในการเมอืงจะ
พบวา่ผูห้ญงิมคีวามตื่นตวัเพิม่ขึน้เป็นอนัมาก ยาสมนิ ซตัตาร ์และคณะ (อา้งแลว้) พบวา่ผูห้ญงิสมคัรรบั
เลอืกตัง้รวม 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.3 ของผูส้มคัรในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  

ตารางที ่22 สดัสว่นหญงิ-ชายทีเ่ป็นขา้ราชการระดบัสงู และนกัการเมอืงระดบัประเทศและทอ้งถิน่ 

ต าแหน่ง  
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส รวม (คน) ร้อยละ 

ชาย  หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ขา้ราชการระดบัสงู1 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั 1 0 1 0 1 0 3 0 100 0 
รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 3 0 2 1 3 0 8 1 88.9 11.1 
การเมอืงระดบัประเทศ  
สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบแบ่ง
เขตเลอืกตัง้2                                            

4 0 3 0 4 0 11 0 100 0 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชี
รายชือ่พรรคการเมอืง3 

  3 1 75 25 
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การเมอืงระดบัทอ้งถิน่  
นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั4  1 0 1 0 1 0 3 0 100 0 
นายกเทศมนตร5ี                              15 2 16 0 15 1 46 3 93.9 6.1 
นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล6  92 4 47 0 70 2 209 6 97.2 2.8 
สมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั7  26 4 29 1 29 1 84 6 93.3 6.7 
สมาชกิสภาเทศบาล8                  188 28 190 26 185 25 563 79 87.7 12.3 

 
ทีม่า: กองการเจา้หน้าที ่ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย และประกาศผลการเลอืกตัง้ของคณะกรรมการเลอืกตัง้และ

ส านกังานส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปัตตานี ยะลาและนราธวิาส15 
 

ก่อนหน้านี้ในการเลอืกตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2535 พญ.พรพชิญ์ พฒันกุลเลศิ ไดร้บัการเลอืกตัง้เป็น สส. แบบ
แบ่งเขตเลอืกตัง้ จนกระทัง่ถงึปี พ.ศ. 2548 และหลงัจากเกดิเหตุการณ์ความไม่สงบประกอบกบัการ
รฐัประหารท าใหก้ารเลอืกตัง้หยุดชงกัไป จงึไม่ม ีสส. ผูห้ญงิเขา้สู่การเมอืงอกีเลยจนกระทัง่ พญ. เพชร
ดาว โต๊ะมนีา ไดร้บัการเลอืกตัง้เป็น สส. แบบบญัชรีายชือ่พรรคการเมอืงในปี พ.ศ. 2562 ส าหรบัการตัง้
ทอ้งถิน่เมือ่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2563 และมนีาคม พ.ศ. 2564 พบวา่ ต าแหน่งนายกองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัมผีูช้ายร้อยละ 100 และนายกเทศมนตรเีป็นชายร้อยละ 93.9 เป็นหญงิรอ้ยละ 6.1 ในขณะที่มี
ผูห้ญงิได้รบัเลอืกเป็นสมาชกิสภาเทศบาลรอ้ยละ 12.3 ในขณะที่สดัส่วนที่ยอมรบัในระดบัสากลควรมี
สดัส่วนผู้หญิงอยู่ในการเมอืงร้อยละ 30 เป็นอย่างน้อย อิมรอน ซาเหาะ และยาสมนิ ซตัตาร์ (2563) 
พบว่าปัจจยัทีท่ าใหจ้ านวนผูห้ญงิในการเมอืงของจงัหวดัชายแดนภาคใต้ยงัจ ากดัทีส่ าคญัคอืขอ้ถกเถยีง
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัการศาสนาระหว่าง “ความเป็นผูแ้ทน” กบั “ความเป็นผูน้ า” ดงัปรากฏมฝ่ีายตรงขา้ม
น ามาใชเ้ป็นประเดน็การหาเสยีงมสี่วนส าคญัในการตตีราผูห้ญงิและยงัคงเป็นอุปสรรคที่มเีพยีงผูห้ญิง
จ านวนน้อยจะกา้วขา้มไปได ้     

ผูห้ญงิในภาคประชาสงัคม 

ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้มีองค์กรภาคประชาสงัคมเกิดขึ้นจ านวนมากในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานี้   
เป็นโอกาสให้ผู้หญิงเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคมเพิม่มากขึ้นในงานที่หลากหลายเริม่ตัง้แต่งานเยยีวยา  

 
15 1) กองการเจา้หน้าที ่ส านกังานกระทรวงปลดัมหาดไทย รายนามขา้ราชการระดบัสงู ณ 14 มถิุนายน พ.ศ. 2564 2) ประกาศผลการ
เลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชื่อพรรคการเมอืง อนึ่ง นายวนัมหูะมดันอร ์มะทา พรรคประชาชาต ิลาออกเมือ่ 11 
กนัยายน พ.ศ. 2563 (มตชินออนไลน์, 15 กนัยายน 2563) และนายนิรามาน สุไลมาน พน้สภาพ สส. เมือ่พรรคอนาคตใหม ่ถูกยุบใน
วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 (ค าวนิิจฉยัของศาลรฐัธรรมนูญ ที ่5/2563 ลงวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์2563) 3) ประกาศผลการเลอืกตัง้
แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ ที ่60/2562 วนัที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ขา่วส านกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ 4)ประกาศคณะกรรมการการ
เลอืกตัง้ เรือ่งผลการเลอืกตัง้นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลาและจงัหวดันราธวิาส พ.ศ. 2564 5) ประกาศ
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ เรือ่งผลการเลอืกตัง้นายกเทศมนตร ีจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลาและจงัหวดันราธวิาส พ.ศ. 2564 6) ขอ้มลู
จากส านกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดัปัตตานี ยะลาและนราธวิาส 7) ประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เรือ่งผลการเลอืกตัง้
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลาและจงัหวดันราธวิาส พ.ศ. 2564 8) ประกาศคณะกรรมการการเลอืกตัง้ เรือ่ง
ผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาเทศบาล จงัหวดัปัตตานี จงัหวดัยะลาและจงัหวดันราธวิาส พ.ศ. 2564  
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งานปกป้องสทิธขิองกลุ่มต่าง ๆ ในพืน้ที ่งานสง่เสรมิการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตแิละความปรองดอง รวมทัง้
งานพฒันาในมติเิศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงและวฒันธรรม ซึ่งมงีานหลายชิ้นทีศ่กึษาบทบาทของผูห้ญงิ
ภาคประชาสงัคมในพืน้ทีไ่วก้่อนหน้านี้แลว้ (เชน่ ภสัสรา บุญญฤทธิ ์และฉนัทนา บรรพศริโิชต ิหวนัแกว้, 
2562; ดวงหทยั บูรณเจรญิกิจ, 2561; Marddent, 2017) ในที่นี้จงึจะขอกล่าวถึงบทบาทของผู้หญิงใน
ภาคประชาสงัคมไวเ้พยีงสงัเขป   

นับตัง้แต่ พ.ศ. 2547 ผูห้ญงิทัง้ระดบัปัจเจกและกลุ่ม/องคก์รไดเ้ริม่มบีทบาทส าคญัในฐานะผูเ้ยยีวยาทัง้
ด้านจติใจและงานให้ความช่วยเหลอืทางมนุษยธรรมและเศรษฐกจิ รวมถงึการเยยีวยาทางจติใจแก่ผู้
ได้รบัผลกระทบจากความรุนแรงในพื้นที่ ในเวลาต่อมามผีู้หญิงที่ได้รบัผลกระทบหลายคนเปลี่ยนมา
ท างานช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบรายใหม่ทีเ่กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง ผูห้ญงิบางกลุ่มรวมตวักนัเพือ่
ท างานปกป้องคุม้ครองสทิธแิละสง่เสรมิความรูแ้ละทกัษะดา้นสทิธมินุษยชน งานดา้นยุตคิวามรุนแรงใน
ทุกรปูแบบทัง้ในครอบครวั โรงเรยีน ชุมชนและองคก์ร ผูห้ญงิภาคประชาสงัคมยงัท างานเพือ่สรา้งความ
ไวว้างใจเปิดช่องทางการสื่อสารในฐานะผูอ้ านวยความสะดวกระหว่างกลุ่มทีม่คีวามเหน็แตกต่างไม่ลง
รอยกนัในระดบัชุมชนและสงัคม ทัง้ระหวา่งประชาชนกบัประชาชนและระหวา่งประชาชนกบัเจา้หน้าทีร่ฐั  

ในปี พ.ศ. 2558 ผูห้ญงิ 23 กลุ่ม/องคก์รไดร้วมตวักนัเป็นคณะท างานวาระผูห้ญงิชายแดนใต ้และไดเ้ขา้
ไปผลกัดนัวาระเรื่องพื้นที่ปลอดภยัรวมทัง้การเสนอให้มตีวัแทนผู้หญิงในกระบวนการพูดคุยสนัตสิุข
จงัหวดัชายแดนใตอ้กีดว้ย จนถงึปัจจุบนัแมจ้ะไม่มผีูห้ญงิจากพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใตเ้ขา้ไปมสี่วน
ร่วมในคณะพดูคุยเพือ่สนัตสิุขจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ระดบัทีส่อง) อย่างไรกด็ ีผูห้ญงิภาคประชาสงัคม
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยสนัตสิุขในระดบัคณะประสานงาน
ระดบัพืน้ที ่(ระดบัทีส่าม)16 ในสว่นของผูท้รงคุณวุฒผิูแ้ทนเครอืขา่ยภาคประชาสงัคมคดิเป็นรอ้ยละ 23.2  
และในจ านวนนี้เป็นคณะท างานและเลขานุการของคณะประสานงานระดบัพืน้ทีค่ดิเป็นรอ้ยละ 15.8 โดย
ไม่มสีดัสว่นผูห้ญงิทีเ่ป็นเจา้หน้าทีร่ฐัหรอืผูแ้ทนสว่นงาน  

ตารางที ่23 สดัสว่นหญงิ-ชายในคณะประสานงานระดบัพืน้ที ่

ต าแหน่ง 
รวม จ านวน (คน) ร้อยละ 
(คน) ชาย หญิง ชาย หญิง 

เจา้หน้าทีร่ฐั/ผูแ้ทนส่วนงาน 37 37 0 100 0 
ผูท้รงคุณวุฒ ิผูแ้ทนเครอืขา่ยภาคประชาสงัคม 95 73 22 76.8 23.2 
คณะท างาน สว่นเลขานุการ 19 16 3 84.2 15.8 

ทีม่า ค าสัง่กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที ่1486/2563 เรือ่งแต่งตัง้คณะประสานงานระดบั
พืน้ที ่ณ วนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2563  

 
16 พลเอกประยุทธ ์จนัทรโ์อชา ลงนามในค าสัง่ส านักนายกรฐัมนตรทีี ่230/2557 เมื่อวนัที ่26 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 เรื่องการจดัตัง้กลไก
ขบัเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสนัตสิุขจงัหวดัชายภาคแดนใต้ ระบุใหม้กีารจดัตัง้กลไกสามระดบั ได้แก่ ระดบัท่ี 1 คณะกรรมการ
อ านวยการพูดคุยเพ่ือสนัติสุขจงัหวดัชายแดนภาคใต้ มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน ระดบัท่ี 2 คณะพูดคุยเพ่ือสนัติสุขจงัหวดั
ชายแดนใต้ ปัจจุบนัมพีลเอกวลัลภ รกัเสนาะ เป็นหวัหน้าคณะพดูคุย และระดบัท่ี 3 คณะประสานงานระดบัพืน้ท่ี มแีม่ทพัภาค 4 เป็น
หวัหน้าคณะประสานงาน 
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การมสี่วนร่วมของผู้หญิงในระดบัตดัสนิใจที่เป็นทางการนัน้ มสีดัส่วนน้อยเมื่อเทยีบกบับทบาทของ
ผูช้ายและบทบาทของผูห้ญงิในพืน้ทีส่าธารณะโดยเฉพาะในภาคประชาสงัคมระดบัพืน้ที ่ซึง่ส่งผลอย่าง
ยิง่ต่อโอกาสในการเขา้ถงึการใชท้รพัยากรเพื่อแก้ปัญหาและพฒันาพื้นที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้ หาก
พจิารณาการมสี่วนร่วมของเดก็ยงัตอ้งอาศยักลไกทีผู่ใ้หญ่ทัง้ในภาครฐัและภาคประชาสงัคมเอื้ออ านวย
ให ้ในส่วนของเยาวชนทีม่คีวามตื่นตวัทางการเมอืงและกจิกรรมทางสงัคมหลายกลุ่มไดเ้กดิขึน้ในช่วงที่
ผ่านมา ความตื่นตวัของผูห้ญงิและเยาวชนในพืน้ทีน่บัเป็นทรพัยากรส าคญัทีค่วรจะสง่เสรมิใหก้ารมสีว่น
ร่วมมคีวามเขม้แขง็และเป็นไปอย่างมคีุณภาพและยัง่ยนื เพราะทรพัยากรนี้เป็นส่วนส าคญัในการที่จะ
ชว่ยสรา้งความเสมอภาคเทา่เทยีมและการอยูร่ว่มกนัอย่างสนัตใินสงัคม  

โดยสรุป แมใ้นรายงานฉบบันี้จะพบว่าในพืน้ทีย่งัมขีอ้ทา้ทายและอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของผูห้ญงิ 
เดก็และเยาวชนอยู่ไม่น้อย เมื่อพจิารณาความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงในด้านบวกที่เกิดขึน้ใน
หลายประการท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงจะพบว่าลว้นเกดิจากความร่วมมอืขององค์กรภาครฐั 
องคก์รศาสนา และองคก์รภาคประชาสงัคมจากทัง้ในและนอกพืน้ที ่และทัง้ในและระหวา่งประเทศ แต่ละ
ฝ่ายลว้นตอ้งอาศยัความอดทน ความมใีจกวา้งทีจ่ะรบัฟังเปิดรบัแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อน าไปปรบัปรุงงาน
ในส่วนของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของการอยู่ร่วมกนัและเพื่อท าใหค้วามเป็นธรรมขึน้กบัผูห้ญงิ 
เดก็และเยาวชนในพืน้ที ่จงึหวงัวา่จะเกดิการหลอมรวมสมรรถนะของทุกภาคสว่นมาร่วมกนัคลีค่ลายและ
หาทางออกใหก้บัปัญหาทีไ่ด้น าเสนอไวใ้นรายงานนี้ เพื่อน าไปสู่การเปลีย่นแปลงอย่างสรา้งสรรค์เพื่อ
ยกระดบัคุณภาพชวีติและสถานะของเดก็ เยาวชนและผูห้ญงิในพืน้ทีต่่อไป   
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6: สรปุและข้อเสนอแนะ   

สว่นสุดทา้ยนี้จะเป็นการสรุปประมวลสถานการณ์ทีไ่ดน้ าเสนอไว้ดว้ยกรอบคดิของมาตรการและแนวปฏบิตัิ
ด้านสตรกีบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 การป้องกนั (Prevention)  
มาตรการที ่2 การคุม้ครองพทิกัษ์สทิธแิละการฟ้ืนฟูเยยีวยา (Protection and recovery) มาตรการที ่3 การ
พฒันาศกัยภาพ (Capacity Building) มาตรการที ่4 การสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของภาครฐั ภาคเอกชน ภาค
ประชาสงัคมและสตร ี(Empowerment and Participation) มาตรการที่ 5 การส่งเสรมิให้มกีลไกและการ
ขบัเคลื่อน (Mechanism and Implementation) 

ซึ่งมาตรการและแนวปฏิบัติฯ นี้ เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ ศป.ดส. เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า
สถานการณ์เดก็ เยาวชนและสตรทีีไ่ด้อภปิรายไวใ้นรายงานนี้จะน าไปสู่การด าเนินงานเพื่อส่งเสรมิความ
มัน่คงในชวีติและการมสีว่นรว่มของเดก็ เยาวชนและสตรไีดอ้ย่างไรตามกรอบการด าเนินงานของ ศป.ดส. ที่
คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนและตดิตามการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏบิตัดิ้านสตรกีบัการ
ส่งเสริมสันติภาพและความมัน่คง ที่แต่งตัง้โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะพัฒนาไปสู่
แผนปฏบิตักิารระดบัชาตดิา้นสตรกีบัการสง่เสรมิสนัตภิาพและความมัน่คงต่อไป  

ก. สรปุสถานการณ์จากมุมมองด้านสตรีกบัการส่งเสริมสนัติภาพและความมัน่คง  

มาตรการและแนวปฏิบติัด้านสตรี 
กบัการส่งเสริมสนัติภาพและความมัน่คง 

สถานการณ์เดก็ เยาวชนและสตรี 
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

การป้องกนั 
(Prevention) 

• ขอ้เสนอเรือ่งพืน้ทีป่ลอดภยัของผูห้ญงิ เยาวชนและเดก็ยงัไดร้บัความ
ใส่ใจทีจ่ะท าใหเ้ป็นจรงิคอ่นขา้งน้อยและจ ากดัอยูเ่ฉพาะในภาคประชา
สงัคมเท่านัน้ ทัง้ทีเ่ป็นขอ้เสนอส าคญัในการสรา้งแนวทางป้องกนั
ความรุนแรงในทุกรปูแบบได ้

• หลายหน่วยงานจดัท าระบบฐานขอ้มลูหากบรูณาการกนัไดจ้ะน าไปสู่
การใชข้อ้มลูเพื่อวางแนวนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูห้ญงิ เยาวชนและเดก็ได ้

การคุ้มครอง พิทกัษ์สิทธิและการฟ้ืนฟู
เยียวยา  
(Protection and Recovery) 

• การฟ้ืนฟูเยยีวยามคีวามความกา้วหน้าเป็นระบบและมคีวามพยายาม
ทีจ่ะปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง  

• การดแูลดา้นจติใจผูไ้ดร้บัผลกระทบยงัเป็นเรือ่งทา้ทาย 
• การเขา้รว่มกลุ่มแนวรว่มและการคนืสูส่งัคมของเยาวชนทีต่อ้งการ

ออกจากกลุ่มแนวรว่มยงัไมป่รากฎแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน  
• ผลกระทบของการน าใชก้ฎหมายพเิศษและกฎระเบยีบในงานความ

มัน่คงทีก่ระทบต่อเดก็และสตรโีดยตรงยงัเป็นเรือ่งทา้ทาย  
การพฒันาศกัยภาพ 
(Capacity Building) 

• ยงัมคีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งส่งเสรมิความรูแ้ละทกัษะสทิธิ
มนุษยชนใหก้บัผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในภาคส่วนต่าง ๆ รวมทัง้ผูไ้ดร้บั
ผลกระทบเพือ่ใหก้ารด าเนินการในการคุม้ครอง ป้องกนัและส่งเสรมิ
การมสี่วนร่วมบรรลุผล  
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แมใ้นรายงานนี้จะใชก้รอบคดิดา้นผูห้ญงิเป็นหลกั แต่กไ็ดป้ระมวลสถานการณ์เยาวชนและเดก็ไวด้ว้ย ดว้ย
เหตุทีว่า่ประเดน็ปัญหาทีผู่ห้ญงิ เยาวชนและเดก็เผชญินัน้มหีลายประการทีท่บัซอ้นกนัและเป็นปัญหาร่วม 
แต่ขณะเดยีวกนักต็อ้งตระหนกัวา่จะไม่ตกรอ่งมองผูห้ญงิและเดก็เป็นเนื้อเดยีวกนั โดยเฉพาะไม่เหมารวม
ตดิภาพจ าความเป็นเหยือ่มุง่เน้นไปทีง่านคุม้ครองเดก็ เยาวชนและผูห้ญงิในฐานะเหยือ่ทีอ่่อนแอเทา่นัน้ แต่
ตอ้งมองใหเ้หน็ถงึความหลากหลายของกลุ่มผูห้ญงิ เยาวชน และเดก็ในฐานะผูม้คีวามพรอ้มทีจ่ะรว่มสรา้ง
การเปลีย่นแปลงทางสงัคมดว้ย (Social change agents) ในสว่นตอ่จากนี้จะเป็นขอ้เสนอแนะเพือ่สง่เสรมิ
ความมัน่คงและการมสีว่นรว่มจากกรอบคดิของมาตรการและแนวปฏบิตัดิา้นสตรกีบัการสง่เสรมิสนัตภิาพ
และความมัน่คงทีจ่ะมปีระเดน็ของเดก็และเยาวชนรวมอยูด่ว้ย  

ข. ข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมความมัน่คงและการมีส่วนร่วมของเดก็ เยาวชนและผูห้ญิง 

เพื่อใหปั้ญหาและขอ้ห่วงกงัวลของเดก็ เยาวชนและผูห้ญงิไดร้บัการแก้ไข เพื่อใหส้ถานะของเดก็ เยาวชน
และผูห้ญงิมคีวามกา้วหน้า ในทีน่ี้จงึขอเสนอแนวทางบางประการต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งภาคส่วนต่าง  ๆ เพื่อ
รบัไวพ้จิารณาและน าไปสูก่ารปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้  

• มกีารพฒันาศกัยภาพสตรดีา้นการปกป้องคุม้ครองสทิธจิะชว่ยให้
เปลีย่นจากการเป็นเหยือ่มาสูก่ารเป็นผูส้รา้งการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเป็น
ก าลงัในการพฒันาพืน้ทีค่อ่นขา้งมาก ในขณะทีก่ารพฒันาศกัยภาพ
เดก็และสตรใีหเ้ปลีย่นมาเป็นผูส้รา้งการเปลีย่นแปลงยงัมอียา่งจ ากดั 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม  
(Empowerment and Participation) 

• มคีวามรเิริม่ในเรือ่งการประสานความรว่มมอืระหวา่งรฐัและภาค
ประชาสงัคมในบางเรือ่งทีส่ าคญั เชน่ การยตุคิวามรุนแรงใน
ครอบครวั การสง่เสรมิสถานะผูห้ญงิและเดก็   

• ผูห้ญงิในภาคประชาสงัคมมคีวามตื่นตวัทางการเมอืงสงูสวนทางกบั
สดัส่วนการมสี่วนรว่มในระดบัการตดัสนิใจในระบบการเมอืงและ
ระบบราชการทีม่จี านวนน้อย  

• การมสี่วนร่วมในการแกปั้ญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตข้องเดก็และ
เยาวชนยงัมจี ากดั 

การส่งเสริมให้มีกลไกลและการขบัเคล่ือน  
(Mechanism and implementation) 

• การจดัตัง้ ศป.ดส. เพือ่เป็นกลไกในการปกป้องคุม้ครองสทิธแิละ
ส่งเสรมิสถานภาพของเดก็และผูห้ญงิ 

• มพีฒันาการส าคญัของการสรา้งกลไกคุม้ครองสทิธแิละปกป้องสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานของผูห้ญงิและเดก็โดยองคก์รภาครฐั องคก์รศาสนา ภาค
ประชาสงัคม บางกลไกเพิง่เริม่ตน้ในระยะไมก่ีปี่ทีผ่า่นมายงัตอ้งการ
การส่งเสรมิใหก้ลไกมคีวามเขม้แขง็  

• การบรูณาการประเดน็ทางเพศสภาพและเดก็เขา้สูน่โยบายการพฒันา
และนโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใตย้งัความทา้ทายที่
จะท าใหม้ากขึน้ไปกวา่การเยยีวยาและคุม้ครอง และมุง่ไปสูก่าร
ป้องกนัและการสรา้งการมสี่วนรว่มทีม่คีุณภาพและมคีวามหมาย   
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ข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมการป้องกนั 

1. ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) ร่วมกบัคณะกรรมการคุม้ครองเดก็ชาติและคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการพฒันาสถานภาพสตรี ผลกัดนัใหเ้กดินโยบายการคุม้ครองเดก็ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
และสนับสนุนใหห้น่วยงานความมัน่คงจดัท านโยบายคุม้ครองเดก็ขององคก์ร รวมทัง้สรา้งเสรมิพื้นที่
ปลอดภัยของเด็ก เยาวชนและผู้หญิง ตามข้อเสนอ “พื้นที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัยส าหรบัเด็กและ
เยาวชน” ของเครือข่ายภาคประชาชนด้านเด็กและเยาวชน “พื้นที่เสรีภาพในการแสดงออกทาง
ความคดิและความหลากหลาย” ของเยาวชน และ “พืน้ทีส่าธารณะปลอดภยั” ของเครอืขา่ยผูห้ญงิ ให้
เกดิขึน้จรงิในทางปฏบิตั ิอนัจะเป็นการสรา้งแนวทางป้องกนัความรุนแรงในทุกรปูแบบทีจ่ะเกดิกบัเดก็ 
เยาวชนและผูห้ญงิ  

2. ศอ.บต. และ พม. เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานและบรูณาการระบบฐานขอ้มลูทีม่หีน่วยงานต่าง ๆ 
ทัง้ภาครฐั ภาควชิาการและภาคประชาชนไดจ้ดัท าไว ้เพือ่น าไปสูก่ารพฒันาแนวนโยบายบนฐานขอ้มลู
ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของเดก็ เยาวชนและผูห้ญงิ 

ข้อเสนอแนะด้านการคุ้มครองพิทกัษ์สิทธิ-การฟ้ืนฟเูยียวยา  

3. ในระดบันโยบายของศูนย์อ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองอ านวยการ
รกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) รวมทัง้ พม. ได้ร่วมกนัทบทวนแนว
ทางการเยยีวยาโดยเฉพาะกบักลุ่มเดก็ เยาวชนทีต่อ้งอยู่ในสถานะก าพรา้ ไม่ผ่านการรบัรองสามฝ่าย
ว่าเป็นคดคีวามมัน่คง และเดก็จากครอบครวัทีม่ผีูป้กครองต้องขงัดว้ยคดคีวามมัน่คงรวมทัง้คดคีวาม
อื่น ใหไ้ดร้บัการดแูลในเรื่องการศกึษาและความจ าเป็นพืน้ฐานในสถานการณ์ทีข่าดทีพ่ึง่ เพือ่ใหเ้ดก็ได้
เตบิโตอย่างมศีกัดิศ์ร ีเพือ่ใหเ้ดก็ทุกคนไดร้บัการคุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐาน มสีว่นร่วม และเตบิโตอย่างมี
ศกัดิศ์ร ีเทา่เทยีมปราศจากการถูกเลอืกปฏบิตั ิ

4. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 และส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั พฒันาระบบการเฝ้าระวงัและดูแลปัญหา
สุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนที่เติบโตขึ้นในสถานการณ์ความไม่สงบแม้จะไม่ใช่กลุ่มผู้ได้ร ับ
ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ โดยพฒันาศกัยภาพคนในชุมชนใหเ้ป็นเครอืข่ายเฝ้าระวงั เพื่อให้
เดก็และเยาวชนทีก่ าลงัเผชญิความทา้ทายกบัปัญหาสุขภาพจติไดร้บัความช่วยเหลอือยา่งทนัทว่งท ีอนั
จะเป็นแนวทางป้องกนัส าคญัทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็หาทางออกใหก้บัชวีติในทางทีส่รา้งสรรคแ์ละไม่ตกอยู่ใน
วงัวนของยาเสพตดิและการใชค้วามรุนแรงทุกรปูแบบทัง้จากรฐั จากชุมชนและครอบครวั  

5. ฝ่ายรฐับาลและฝ่ายแนวร่วมแสดงจุดยนืที่แขง็ขนัและจรงิจงัในการปกป้องคุ้มครองเดก็ จดัให้มแีนว
ปฏบิตัทิีม่กีารตรวจสอบไดว้่าไม่มกีารอนุญาตหรอืยอมใหน้ าเดก็อายุต ่ากว่า 18 ปีเขา้ร่วมการฝึกอาวุธ
หรอืปฏบิตักิารใชค้วามรุนแรงไม่ว่าจะรูปแบบใด รวมทัง้การมแีนวทางปฏบิตัทิีมุ่่งมัน่หลกีเลีย่งการใช้
ความรุนแรงในพืน้ทีโ่รงเรยีนและเขตชุมชน หรอืการใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณโรงเรยีนเป็นทีต่ัง้หน่วยทีเ่มื่อเกดิ
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เหตุการณ์จะสง่ผลกระทบต่อการสญูเสยีชวีติหรอืก่อใหเ้กดิความพกิารและปัญหาสขุภาพจติของเดก็ใน
พืน้ที ่ 

6. กอ.รมน. ภาค 4 สน. ปฏบิตักิารดว้ยความตระหนักถงึผลกระทบของการบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษ โดย
ยดึหลกัสนันิษฐานว่าผูต้อ้งสงสยัและผูต้อ้งหาเป็นผูบ้รสิุทธิต์ลอดกระบวนการกฎหมายพเิศษและการ
ด าเนินคดอีาญาก่อนได้รบัค าพพิากษาตามหลักนิตธิรรม  และสมาชกิทุกคนในครอบครวัทัง้เดก็และ
สตรกีย็่อมไดร้บัการปฏบิตัใินฐานะผูบ้รสิุทธิไ์ม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการกระท าความผดิของสมาชกิชาย
ในครอบครวั เจา้หน้าทีค่วรน าใชก้ฎหมายพเิศษดว้ยความตระหนกัวา่ผลกระทบไม่เพยีงสง่ผลต่อผูต้อ้ง
สงสยัและผูต้อ้งหาโดยตรงเทา่นัน้ หากยงัสง่ผลต่อเดก็และสตรทีัง้ในเรือ่งเศรษฐกจิเมือ่ตอ้งสญูเสยีผูน้ า
ครอบครัว ความสูญเสียความมัน่ใจต่ออนาคตของครอบครัวและบุตร รวมถึง ผลกระทบต่อ
ความสมัพนัธ ์สุขภาพจติและความเปราะบางในระดบัครวัเรอืนและชุมชน จงึจ าเป็นที ่กอ.รมน. ภาค 4 
สน. ต้องน าหลกัคดิเรื่องนิตธิรรมและน าขอ้ห่วงกงัวลเหล่านี้ไปประกอบการสรา้งมาตรการทีร่อบคอบ 
ด าเนินการเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ขยายความรุนแรงส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวมโดยบงัคบัใช้
กฎหมายจากเบาไปหาหนกัตามมาตรการทีม่อียู่ รวมทัง้มุ่งมัน่ทีจ่ะใหเ้จา้หน้าทีร่ะดบัปฏบิตักิารมคีวาม
เขา้ใจและปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชนอย่างเคร่งครดัและดว้ยความจรงิใจ เพือ่ลดและขจดัผลกระทบ
ทีจ่ะน าไปสูก่ารสรา้งเงือ่นไขและความตงึเครยีดขดัแยง้ทีอ่าจทวคีวามซบัซอ้นขึน้ในอนาคต  

 
ข้อเสนอแนะด้านการพฒันาศกัยภาพ 

7. พม. และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลกัในการประสานความร่วมมอืกบัคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาตแิละสภาความมัน่คงแห่งชาต ิรวมทัง้กบัภาครฐั ภาควชิาการและภาคประชา
สงัคม พฒันาชุดเครื่องมอืในการสื่อสารสรา้งความรูแ้ละทกัษะสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบั “สทิธเิดก็” 
และ “มาตรการและแนวปฏิบตัิด้านสตรีกบัการส่งเสริมสนัติภาพและความมัน่คง ” ให้กับผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งในภาคส่วนต่าง ๆ อาท ิเจา้หน้าทีท่หาร ต ารวจ พนักงานสอบสวน อยัการ เดก็และเยาวชน 
เป็นตน้ ไดน้ าความรูแ้ละทกัษะเหล่านี้ไปบูรณาการกบังานของตนเพือ่ลดผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชน 
รวมทัง้เพื่อใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้สามารถปกป้องตนเองและเขา้ถงึกลไกการ
คุม้ครองเมือ่จ าเป็น เพือ่ใหก้ารด าเนินการในการคุม้ครอง ป้องกนัและสง่เสรมิการมสีว่นรว่มบรรลุผล  

8. กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ และ 
ศป.ดส. สนบัสนุนใหห้น่วยงานหรอืภาคสว่นทีด่ าเนินกจิกรรมเกีย่วขอ้งกบัการปกป้องคุม้ครองสทิธเิดก็ 
เยาวชนและสตรี มกีารพฒันาศกัยภาพบุคลากรในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญคดทีางเพศ 
พนกังานสอบสวนหญงิ อยัการ และสหวชิาชพีในการชว่ยเหลอืผูเ้สยีหายทีเ่ป็นเดก็และผูห้ญงิ พรอ้มไป
กบัการพฒันาศกัยภาพเดก็ เยาวชนและผูห้ญงิใหส้ามารถปกป้องสทิธขิองตนเอง รวมทัง้ส่งเสรมิให้
ผูช้ายเขา้ใจและมทีกัษะทีจ่ะรว่มปกป้องสทิธมินุษยชนของผูห้ญงิ เยาวชนและเดก็ดว้ย   
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ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนร่วมของภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม  

9. ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค 4 สน. และกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ตลอดถงึหน่วยงานรฐัและภาค
ประชาสงัคมต่าง ๆ ใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนอย่างจรงิจงัในการเพิม่สดัสว่นผูห้ญงิในต าแหน่งระดบั
บรหิารและในระดบัตดัสนิใจ และสนับสนุนใหม้กีารพฒันาศกัยภาพผูห้ญงิเพื่อเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะ
กา้วไปสูต่ าแหน่งบรหิารทีม่อี านาจตดัสนิใจเพิม่มากขึน้ เพราะดงัทีป่รากฏในหลายประเทศการมผีูห้ญงิ
อยู่ในระดบับรหิารเพิม่มากขึน้อย่างน้อย 30% จะท าใหเ้กดิมุมมองและแนวทางการพฒันามคีวามรอบ
ดา้นและสมดุลยิง่ขึน้   

ข้อเสนอแนะด้านการส่งเสริมให้มีกลไกและการขบัเคลือ่น  

10. ศป.ดส. และ พม. รว่มมอืกบัหน่วยงานและภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งพฒันาระบบและกลไกการสือ่สารและสง่
ต่อเมื่อเกดิปัญหาละเมดิสทิธมินุษยชนเดก็ในพืน้ที ่โดยเฉพาะกบัเครอืขา่ยปกป้องคุม้ครองเดก็จงัหวดั
ชายแดนภาคใต้ทีไ่ดด้ าเนินการอยู่แลว้ในการพฒันากลไกป้องกนัและคุม้ครองสทิธเิดก็ในโรงเรยีนและ
ในชุมชน เพือ่ใหส้ามารถขยายไปสูโ่รงเรยีนและชุมชนในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างครอบคลุมยิง่ขึน้  

11. ศอ.บต. ผ่าน ศป.ดส. และ พม. ร่วมมอืกนัใหค้วามสนับสนุนส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ า
จงัหวดัและองคก์รพฒันาเอกชนในการท าใหศ้นูยบ์รกิารใหค้ าปรกึษาเสรมิพลงัหญงิซึง่เป็นกลไกทีม่อียู่
แลว้ใหม้คีวามเขม็แขง็และขยายงานไปสูร่ะดบัอ าเภอและชุมชนใหม้ากขึน้ เพือ่ผูห้ญงิและเดก็ผูห้ญงิจะ
สามารถเขา้ถงึความช่วยเหลอืจากปัญหาความรุนแรงในครอบครวัและปัญหาความรุนแรงทางเพศได้
อย่างกวา้งขวาง รวมทัง้สง่เสรมิใหง้านสว่นนี้สามารถท างานเชงิรุกเพือ่ป้องกนัความรุนแรงจากฐานเพศ 
โดยสรา้งความตระหนักเกี่ยวกบัสทิธมินุษยชนและการเขา้ถงึความช่วยเหลอืใหก้บัหญงิชายในพืน้ที่
เพือ่ขจดัปัญหานี้ในระยะยาว    

12. ศอ.บต. และ พม. สนับสนุนกลไกการปกป้องคุ้มครองสทิธิเด็กและสตรใีนพื้นที่ โดยจดัให้มีอย่าง
ครอบคลุมทัว่ทัง้พืน้ที ่(Available) เอือ้อ านวยใหทุ้กกลุ่มเขา้ถงึไดอ้ย่างกวา้งขวาง (Accessible) รวมทัง้
จดัให้มผีู้เชี่ยวชาญคดทีางเพศและครอบครวั พนักงานสอบสวนหญิง อยัการและสหวชิาชพีในการ
ช่วยเหลอืผู้เสยีหายที่เป็นเด็กและสตรี เพิม่ทางเลอืกให้กบัเด็กและผู้หญิงนอกเหนือไปจากการถูก
บงัคบัใหแ้ต่งงานหรอืไกล่เกลีย่ใหย้อมความในระดบัชุมชนและครอบครวั โดยตอ้งไม่มคี่าใชจ้่ายทีแ่พง
เกนิไป (Affordable) รวมทัง้กลไกปกป้องคุม้ครองนี้จะตอ้งสามารถท างานใหก้ารละเมดิสทิธมินุษยชน
แต่ละกรณีสิน้สดุและใหห้ลกัประกนัวา่จะไม่เกดิเหตุในลกัษณะเดมิซ ้าอกี   

13. กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) 
ร่วมกับ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพฒันาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) และ 
ศป.ดส. ร่วมกนัผลกัดนัใหม้กีารบูรณาการประเดน็ทางเพศสภาพและเดก็เขา้สูน่โยบายการพฒันาและ
นโยบายความมัน่คงในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทีม่ากไปกว่าการเยยีวยาและคุม้ครอง และมุ่งไปสู่การ
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ป้องกนัและการสรา้งการมสี่วนร่วมทีม่คีุณภาพและมคีวามหมาย พรอ้มทัง้ก าหนดใหม้คีณะทีป่รกึษา
ดา้นผูห้ญงิและเดก็เพือ่ร่วมปรบัปรุงและจดัท าแผนบรูณาการฯ ฉบบัถดัไป  

14. ศอ.บต. และ พม. ใหค้วามสนบัสนุนการด าเนินงานของ ศป.ดส. ใหม้คีวามสบืเนื่อง เตบิโตและเขม้แขง็
พอที่จะรบัภาระดงักล่าวขา้งต้น ซึ่งต้องอาศยัทรพัยากรทัง้ก าลงัคนและงบประมาณเพิม่เตมิ เพื่อให้
ช่องว่างที่ยงัเป็นปัญหาได้รบัการแก้ไข และเพื่อให ้ศป.ดส. ได้พฒันาไปสู่การเป็นกลไกที่จะตดิตาม
ความก้าวหน้าของสถานะผู้หญิง เยาวชนและเด็กในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและเต็ม
ประสทิธภิาพ   



สถานการณ์เด็ก เยาวชนและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 58  
 

58 
 

บรรณานุกรม 

บรรณานุกรมภาษาไทย  

กรมการปกครอง. (2556). คูม่อืแนวทางปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการช่วยเหลอืเจา้พนกังานของหน่วยก าลงัคุม้ครอง
และรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายในหมูบ่า้น พ.ศ. 2551 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: ส่วนกจิการ
มวลชน ส านกักจิการความมัน่คงภายใน.  

กอ.รมน. ภาค 4 สน. (2564). 18 กรกฎาคม วนัสถาปนาหน่วยทหารพราน. สบืคน้จาก https://www.southpeace.go.th/?p=27123. 
กองพฒันานโยบายและนวตักรรมทางสงัคม. (2564). รายงานสถานการณ์และแนวโน้มทางสงัคม “ความรุนแรงในครอบครวั”. สบืคน้จาก 

https://opendata.nesdc.go.th/dataset/violence-in-family 

การประชุมคณะกรรมการ ศป.ดส. ครัง้ที ่2/2564. (2564, 21 มกราคม). ขอ้หว่งใยของคณะกรรมการศนูยป์ระสานงานดา้นเดก็และสตรใีน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศป.ดส) เกีย่วกบัการประกาศใชฮ้กูมปากตัในพืน้ที ่อ าเภอยะหา จงัหวดัยะลา. ยะลา: ศป.ดส.  

คณะกรรมาธกิารการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ จากภยัธรรมชาตแิละสาธารณภยั สภาผูแ้ทนราษฎร. (2563). รายงานผลการพจิารณา
ศกึษา เรือ่งการใหค้วามช่วยเหลอืเยยีวยาเดก็ เยาวชน และครอบครวั ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตั ิทีเ่กดิจากสถานการณ์ความ
ไมส่งบในพืน้ที ่จงัหวดัชายแดนภาคใต.้ กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร. 

คมชดัลกึ. (2561). ถูก-ไมถู่ก? “ใบอนุญาตแต่งงานเดก็” 4 จว.ใต.้ สบืคน้จาก https://www.komchadluek.net/news/scoop/341094 
ฆอซาล ีเบญ็หมดั. (2560). กฎหมายมรดกอสิลามทีเ่กีย่วขอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งเพศ : ความสลบัซบัซอ้นของปัญหา. การประชุม

วชิาการระดบัชาตคิรัง้ที ่6 ประจ าปี 2560 เรือ่ง “สรา้งสรรคง์านวจิยัเพือ่ขบัเคลื่อนประเทศสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืในยุค 
Thailand 4.0” ในวนัที ่18 ตุลาคม 2560 ณ อาคารเรยีนรวมเฉลมิพระเกยีรต ิมหาวทิยาลยัฟาฏอนี. 359 – 369.  

ฉตัรชยั ศรเีมอืงกาญจนา. (2563). การบงัคบัใชก้ฎหมายพเิศษในจงัหวดัชายแดนภาคใต:้ กรณีศกึษาพระราชก าหนดการบรหิารราชการ ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548. Academic Focus พฤษภาคม 2563. สบืคน้จาก 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20200518093703.pdf.  

ชายด ์โซวเจอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนลและมลูนิธผิสานวฒันธรรม. (2557). ภาคใตข้องประเทศไทย : การน าเขา้รว่มและการใชเ้ดก็โดยกลุ่มตดิ
อาวุธ. กรุงเทพฯ: มลูนิธผิสานวฒันธรรม. 

ซดิดกิ อาล ีและดลมนรรจน์ บากา. (2555). ววิฒันาการการเรยีนการสอนอสิลามศกึษาของโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใตข้องไทย. วารสาร AL-NUR บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัอสิลามยะลา. 7(13). 55-64. 

ดวงหทยั บรูณเจรญิกจิ, ปารชิาด สวุรรณบุบผา และ มนธภิา ยิม้ยอ่ง. (2560). ผูห้ญงิทีช่ายขอบของกระบวนการสนัตภิาพชายแดนใต:้ 
มุมมองของผูห้ญงิผูไ้ดร้บัผลกระทบ. วารสารสนัตศิกึษาปรทิรรศน์ มจร, 5(1). 14-27.  

นนัทช์นก วงษ์สมุทร.์ (2561). ฟังเสยีงเดก็ก าพรา้จากความรุนแรงชายแดนใต:้ ความแคน้ ความหวงั และอนาคต. สบืคน้จาก 
https://www.bbc.com/thai/thailand-44572036.  

บลัลงัก ์โรหติเสถยีร. (2563). ทุนการศกึษารายปีต่อเนือ่งของผูไ้ดร้บัผลกระทบสบืเนือ่งจากสถานการณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต.้ สบืคน้จาก https://moe360.blog/2020/11/04/continuing-annual-scholarship/. 

บซีซี.ี (2563a). โควดิ-19 : บอีารเ์อน็ ประกาศ “ระงบักจิกรรมทัง้หมด” เปิดทางภาครฐัจดัการไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หมร่ะบาดในชายแดน
ภาคใต.้ 4 เมษายน 2563. สบืคน้จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-52075202. 

บซีซี.ี (2563b). ไฟใต:้ บอีารเ์อน็ รว่มโต๊ะเจรจาสนัตภิาพ กบั “กา้วส าคญั” ของการแกปั้ญหาชายแดนใต้. สบืคน้จาก 
https://www.bbc.com/thai/thailand-51191336. 

บบีซี.ี (2560). หนึ่งปีเจรจาดบัไฟใต ้“พืน้ทีป่ลอดภยั” ยงัไม่เกดิผล. สบืคน้จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-41120331.  
ประชาไท. (2559). เปิดการศกึษา “การสรา้งพืน้ทีป่ลอดภยั” ชายแดนใต ้หลากโมเดล-ขอ้วพิากษ์ความเป็นไปได.้ สบืคน้จาก 

https://prachatai.com/journal/2016/12/69328. 
เพชรดาว โต๊ะมนีา. (2556). การดแูลเยยีวยาจติใจผูไ้ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต.้ วารสาร

สุขภาพจติแหง่ประเทศไทย, 21(3), 171-184.  

โพสตท์เูดย.์ (2555). เผยมหีญงิหมา้ยจากไฟใตก้วา่สามพนัคน. สบืคน้จาก https://www.posttoday.com/social/local/194167. 
ภสัสรา บุญญฤทธิ ์และฉนัทนา บรรพศริโิชต ิหวนัแกว้. (2562). ผูห้ญงิกบัสนัตภิาพ: คณะท างานวาระผูห้ญงิชายแดนใต ้(PAOW) กบัการ

ขบัเคลื่อนสนัตภิาพในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต.้ วารสารเศรษฐศาสตรก์ารเมอืงบรูพา. 7(1). 38-79. 

มตชิน ออนไลน์. (3 มกราคม 2564). องัคณาจีส้อบประกาศ สภ.ยะหา ขดั รธน. ปมจบัผูม้พีฤตกิรรมชูส้าวเขา้พธิแีต่งงาน. สบืคน้จาก 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2511140.  



59สถานการณ์เด็ก เยาวชนและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

59 
 

มนวธัน์ พรหมรตัน์, ทวลีกัษณ์ พลราชม, อมัพร หมาดเดน็. (2558) การเป็น “หญงิหมา้ย” กบั ความรุนแรงเชงิวฒันธรรมและ โครงสรา้งใน
พืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้[Being ‘Widow’: Cultural and Structural Violence in the 3 Southern Border Provinces.] 
มนุษยศาสตรส์งัคมศาสตรป์รทิศัน์. 3(2). 95-119.  

มลูนิธผิสานวฒันธรรม. (2555). คณะกรรมการสทิธเิดก็แหง่ยเูอน็แนะรฐัเลกิกฎอยัการศกึและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ. สบืคน้จาก 
https://deepsouthwatch.org/th/node/2824.  

มลูนิธผิสานวฒันธรรม. (2563). บทสมัภาษณ์: เครอืขา่ยปกป้องเดก็จงัหวดัชายแดนใต้ (Child Protection Network (CPN)). สบืคน้จาก 
https://crcfthailand.org/2020/05/19/เครอืขา่ยปกป้องเดก็จงั/.  

ยาสมนิ ซตัตาร,์ อมิรอน ซาเหาะ และ อบัดุลเอาวว์ลั สดิ.ิ (2564). ขอ้ถกเถยีงวา่ดว้ยการเป็นผูน้ าทางการเมอืงกบัผูห้ญงิมุสลมิในพืน้ที่
ชายแดนใต.้ วารสารอสิลามศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์ 12(1). 27-42. 

รอซดี ีเลศิอรยิะพงษ์กุล. (2561). โครงการสรา้งการมสี่วนรว่มของเดก็และชุมชนเพือ่สนับสนุนและสง่เสรมิกระบวนการสนัตวิธิใีนจงัหวดั
ชายแดนใต ้(LEAP): การถอดรหสันิยามพื้นทีส่รา้งสรรคท์ีป่ลอดภยัส าหรบัเดก็และเยาวชนชายแดนใต้. การประชุม The 16th 

Civil Society Organisations (CSOs) Forum on Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs): LEAP 

Recognition and Cerebration of Accomplishment. 22 November 2018. Bangkok: EU Delegation Thailand.  
ศรสีมภพ จติตภ์ริมยศ์ร.ี (2562). อลักอรทึมึของความแปรปรวนในความรุนแรง 15 ปี ชายแดนใต/้ปาตานี. สบืคน้จาก 

https://www.the101.world/algorithm-of-violence-in-deep-south/.  

ศุภาวรรณ คงสวุรรณ์. (2563). สทิธสิตรมีุสลมิจากปากค าของ ‘รอซดิะห ์ปซูู’ นกัต่อสูเ้พือ่ยุตคิวามรุนแรงผูห้ญงิชายแดนใต.้ สบืคน้จาก 
https://www.the101.world/rosida-interview/?fbclid=IwAR1YMtPcc57LkAkkH4hsvT8tqGp2gYoFuKSrwuDYIp-

1SN6lSaDO0HEoKrU.  

ศนูยป์ระสานการปฏบิตัทิี ่5 กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร. (2560). เพราะเขา้ใจ จงึเยยีวยา...มลูนิธสิตรไีดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต.้ สบืคน้จาก https://www.isoc5.net/articles/view/102.  

ศนูยป์ระสานงานวชิาการใหค้วามช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจงัหวดัชายแดนใต้. (ศว.ชต.) (2559a). หลกัชวีติ สตรจีติ
อาสา: สรา้งอาชพี สานเศรษฐกจิชุมชน. ปัตตานี: ศว.ชต.  

ศนูยป์ระสานงานวชิาการใหค้วามช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจงัหวดัชายแดนใต้. (ศว.ชต.) (2559b). แสงสว่าง สตรจีติ
อาสา: เลี้ยงเดก็ก าพรา้กลางไฟใต.้ ปัตตานี: ศว.ชต.  

ศนูยป์ระสานงานวชิาการใหค้วามช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจงัหวดัชายแดนใต.้ (ศว.ชต.) (2559c). ชวีติใหม ่สตรจีติ
อาสา: พลงัเยยีวยาและแรงบนัดาลใจ. ปัตตานี: ศว.ชต.  

ศนูยศ์กึษายุทธศาสตร ์สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ. (2563). เอกสารศกึษาเฉพาะกรณี (Case Study) เรือ่ง “บทบาททหารหญงิกบั
ภารกจิดา้นการทหาร”. กรุงเทพฯ: กองศกึษาวจิยัทางยุทธศาสตรแ์ละความมัน่คง.  

ศนูยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้. (2563). สถติเิหตุการณ์และผูไ้ดร้บัความเสยีหายจากสถานการณ์ความไมส่งบในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้(เหตุการณ์ที ่3 ฝ่ายรบัรอง) ตัง้แต่ปี 2547 – 2563. สบืคน้จาก http://www.sbpac.go.th/?p=55404. 

สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต.้ (2558). การประเมนิสถานการณ์ของผูช้ายและเยาวชนชายในพื้นที ่
ขดัแยง้ชายแดนใตข้องประเทศไทย. ปัตตานี: มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร.์ 

สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต.้ (2563). การส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนดา้นผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคโควดิ-19 และมาตรการของรฐั. ปัตตานี: สถานวจิยัความขดัแยง้และความหลากหลายทาง
วฒันธรรมภาคใต.้ 

สถาบนัพระปกเกลา้ และคณะ. (2563). ผลการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อกระบวนการสนัตภิาพจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ครัง้ที ่5. 
กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้.  

สถาบนัพระปกเปลา้ และคณะ. (2560). ผลการส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อกระบวนการสนัตภิาพจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ครัง้ที ่3. 
กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกลา้. 

ส านกัขา่วกรมประชาสมัพนัธ.์ (2562). แม่ทพัภาคที ่4 พบปะชุดปฏบิตักิารกจิการพลเรอืนสตร ีระบุการสรา้งสนัตสิุขในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตต้อ้งใชส้ตรชี่วยกนัดบัไฟใต.้ สบืคน้จาก https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190507180946074.  

ส านกังานคณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย. (2561). ระเบยีบคณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย วา่ดว้ยการสมรส (นิ
กาห)์ บุคคลทีม่อีายุต ่ากวา่ 17 ปี พ.ศ. 2561. สบืคน้จาก https://www.cicot.or.th/th/about/regulation/detail/288/ระเบยีบ
คณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย-วา่ดว้ยการสมรส-นิกาห-์บุคคลทีม่อีายุต ่ากวา่-17-ปี-พศ-2561.   

ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิวทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม (สกสว.). (2563). นกัวจิยัออกแบบระบบตดิตามการเยยีวยาผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนใต ้พม. รบัลกูระบบตอบโจทยผ์ูใ้ช.้ สบืคน้จาก 



สถานการณ์เด็ก เยาวชนและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 60  
 

60 
 

https://tsri.or.th/th/news/content/529/การพฒันาประสทิธภิาพและความยัง่ยนืระบบการเยยีวยาและพฒันาคณุภาพชวีติผูท้ีไ่ดร้บั
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไมส่งบในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร. (2563). ระบบฐานขอ้มลูทุนเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทจากเหตุการณ์ความไมส่งบในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต.้ สบืคน้เมือ่ 16 มนีาคม พ.ศ. 2564. จาก http://www.south-ed.moe.go.th/CureDB/. 

ส านกังานสถติติแหง่ชาต.ิ (2557). แผนพฒันาสถติริะดบัพื้นที ่กลุ่มจงัหวดั กลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน: นราธวิาส ปัตตานียะลา สงขลา 
สตูล. สบืคน้จาก 

http://osthailand.nic.go.th/masterplan_area/userfiles/file%20Download/Plan%20Development%20Statistical%20Province/

แผนพฒันาสถติกิลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน.pdf. 

ส านกังานสถติแิหง่ชาต.ิ (2564). การส ารวจสถานการณ์เดก็และสตรใีน 17 จงัหวดัของประเทศไทย พ.ศ. 2562. กรุงเทพมหานคร: 
ส านกังานสถติแิหง่ชาต.ิ 

ส านกัประสานนโยบายสงัคมจติวทิยา (สสค.). (ม.ป.ป.). การช่วยเหลอืเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบสบืเนือ่งจากสถานการณ์ความไมส่งบใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต.้ สบืคน้จาก https://www.kayuboko.go.th/datacenter/doc_download/a_120712_144613.pdf. 

สทิธ ิตระกูลวงศ.์ (2562). กระบวนการพดูคุยเพือ่สนัตสิุข จชต.: ความทา้ทายของการต่อสูท้างความคดิตามแนวทางสนัตวิธิใีนทศันะของ
ผูป้ฏบิตังิานจรงิ (หว้งปี 2558-2561). กรุงเทพฯ: ทมีงานเลขานุการคณะพดูคุยเพือ่สนัตสิุข จชต. (ชุดเดมิ).  

สุวรา แกว้นุ้ย. (2559). พืน้ทีป่ลอดภยั (Safety Zone) ในมุมมองของประชาชน. ศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต.้ สบืคน้จาก 
https://deepsouthwatch.org/th/node/8355.  

องคก์ารออ็กแฟม. (2563). รายงานความรุนแรงต่อผูห้ญงิในจงัหวดัชายแดนใตแ้ละขอ้เสนอต่อจุฬาราชมนตรแีละคณะกรรมการกลาง
อสิลามแหง่ประเทศไทย. เอกสารโครงการพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยผูห้ญงิเพือ่สรา้งความรว่มมอืกบัคณะกรรมการอสิลามและ
หน่วยงานภาครฐัในการยุตคิวามรุนแรงในครอบครวัในจงัหวดัชายแดนใต.้  

อวกิารตัน์ นิยมไทย. (2552). อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ (Convention on the Rights of the Child) สนธสิญัญาดา้นสทิธมินุษยชนทีค่นไทย
ควรรู.้ วารสารจุลนิต.ิ กรุงเทพฯ: วุฒสิภา.  

อบัดุลสโุก ดนิอะ. (2564). จาก “กูเป็ง”ถงึ “ผูก้ ากบัสายตู”ี ต ารวจกบัมาตรการทาง สงัคมวฒันธรรมชายแดนใต้. สบืคน้จาก 
http://spmcnews.com/?p=36293.  

อาทติย ์ทองอนิทร.์ (2559). “พื้นทีป่ลอดภยั” ในปาตานี/จงัหวดัชายแดนภาคใต.้ ปทุมธานี: มหาวทิยาลยัรงัสติ. 

PPTV Online. (2563). เดก็ก าพรา้ 3 จงัหวดัชายแดนใตก้วา่ 1 พนัคน ไม่ไดร้บัการดูแลจากรฐั. สบืคน้จาก 
https://www.pptvhd36.com/news/ประเดน็รอ้น/
117527?utm_source=web_pptv&utm_medium=relatelink_2&utm_campaign=118103.  

PPTV Online. (2563). บนัทกึปากค าของ “คนทีถู่กมองขา้ม” ลกูผูเ้หน็ต่าง” ตอนที ่1. สบืคน้จาก  https://www.pptvhd36.com/news/

ประเดน็รอ้น/118102?utm_source=web_pptv&utm_medium=relatelink_1&utm_campaign=118103. 

Punjor, Fareeda. (2021). Challenge of Peace Process in the Deep South amidst the COVID-19 Epidemic. Rusamilae 
Journal, 42(1), 29-40.  

The Education for Development Foundation (EDF). (2563). ทุนการศกึษานกัเรยีนก าพรา้ใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต.้ สบืคน้จาก 
https://www.edfthai.org/?page=scholar&id=31.   

TPBS News. (2562). “เดก็ก าพรา้” เหตุความไม่สงบชายแดนใตพุ้ง่ 1 หมืน่คน สบืคน้จาก 
https://news.thaipbs.or.th/content/276924?read_meta=%7B%22label%22%3A%22articlepage_number3%22%2C%22gro

up%22%3A%22NA%22%7D. 

 

บรรณานุกรมภาษาองักฤษ 

A/HRC/RES/45/28 (12 October 2020). Human Rights Council Forty-fifth session 14 September–7 October 2020 Agenda item 3 

Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to 

development. Available at https://undocs.org/en/A/HRC/RES/45/28. 

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). (2017). Concluding observations on the combined 

sixth and seventh periodic reports of Thailand. Available at https://undocs.org/en/CEDAW/C/THA/CO/6-7 
Doraha, Kanlaya. (2016). Zakat for the Orphans in the Deep South of Thailand. Article in SHS Web of Conferences 23, 02002. 

DOI: 10.1051/shsconf/20162302002. 



61สถานการณ์เด็ก เยาวชนและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 

61 
 

IPDF. (2019). Thailand deploys peacekeeping forces. Available at https://ipdefenseforum.com/thailand-deploys-peacekeeping-

forces/. 

Marrddent, Amporn. (2017). Women Political Participation in Peacebuilding in Southern Thailand. 6(2). Al-Albab. 229-246. 

Østby, Gudrun. Rustad, Siri Aas, and Tollefsen, Andreas ForØ. (2020). Children Affected by Armed Conflict, 1990-2019, Conflict 
Trends 06-2020. Norway: Peace Research Institute Oslo (PRIO).  

Østby, Gudrun. Rustad, Siri Aas, and Tollefsen, Andreas ForØ (2018). Children Affected by Armed Conflict, 1990-2017, Conflict 
Trends 10-2018. Norway: Peace Research Institute Oslo (PRIO).  

Parlevliet, M. (2011). Human rights and conflict transformation: towards a more integrated approach. In B. Austin, M. Fischer, & 

H. J. Giessmann (Eds.), Advancing conflict transformation: the Berghof handbook II. 377-404. Opladen/Farmington 

Hills: Barbara Budrich. 

Sofie Lilli Stoffel. (2020). Children – A blind spot of peace and security. Available at 

https://www.policycorner.org/en/2020/11/18/children-a-blind-spot-of-peace-and-security/ 

The Alliance for Child protection in Humanitarian Action. (2019). Resources for safe spaces for children in humanitarian 

settings. Available at 

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/safe_spaces_coordination_brief.pdf?file=1&type=node&id=3194

5.  

United Nations Security Council (UNSC). (26 July 2005). Children and Armed Conflict. (S/RES/1612 ([2005]). Available at 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/1612. 

United Nations Security Council (UNSC). (31 October 2000). Women, Peace and Security. (S/RES/1325 [2000]). Available at 

http://unscr.com/en/resolutions/doc/1325.  

United Nations Security Council (UNSC). (9 December 2015). Youth, Peace and Security. (S/RES/2250 [2015]). Available at 

https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/sres2250.php. 

 

 

ฐานขอ้มลู/เวบ็ไซต์ 

กลุ่มรายงานมาตรฐาน ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัปัตตานี ขอ้มลูประชากร พ.ศ. 2561-2563 สบืคน้จาก 
https://ptn.hdc.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=formated/pop_sex_age.php&cat_id=ac4eed1bddb23d6130746d6

2d2538fd0&id=710884bc8d16f755073cf194970b064a#. 

กองสนบัสนุนสขุภาพภาคประชาชน (2564). ระบบสารสนเทศงานสขุภาพภาคประชาชน. สบืคน้จาก 
http://www.thaiphc.net/new2020/content/1    

ฐานขอ้มลูศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต ้สบืคน้จาก https://dswdatabase.info/.  

ระบบสถติทิางการทะเบยีน ส านกับรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง สบืคน้จาก 
https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/FilterPageAge 

ราชกจิจานุเบกษา สบืคน้จาก http://www.mratchakitcha.soc.go.th/index.php.  

เวบ็ไซตข์องคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหง่ชาต ิสบืคน้ไดจ้าก http://www.nhrc.or.th/Human-Rights-Knowledge/International-Human-

Rights-Affairs/International-Law-of-human-rights/CRC_th.aspx. 

ศนูยป์ระสานงานวชิาการใหค้วามช่วยเหลอืผูไ้ดร้บัผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจงัหวดัชายแดนใต้. (ศว.ชต.) (2564). ขอ้มลูผูไ้ดร้บั
ผลกระทบ. สบืคน้จาก http://dsrd.pn.psu.ac.th/dsccmis/index.php?tab=victim&tab2=5. 

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันราธวิาส รายงานประจ าปี 2561-2563 สบืคน้จาก http://www.ntwo.moph.go.th/blog/?page_id=580.  

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัยะลา ฐานขอ้มลูประชากรกลางปี พ.ศ. 2561-2563 สบืคน้จาก 
https://www.ylo.moph.go.th/webssj/Person/fperson.   

 

 

 



สถานการณ์เด็ก เยาวชนและผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 62  
 

62 
 

ดชันี 

ก 
กฎหมายพเิศษ 

การตรวจเกบ็ตวัอย่างสารพนัธุกรรม (ดเีอน็เอ), 30 

พระราชก าหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
(พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ), 28 

วธิปีฏบิตังิานของพนกังานเจา้หน้าทีต่ามมาตรา 11, 43 

กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั, 1, 44, 58, 59 

สค., 1, 44, 45 

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย,์ 1, 18, 33, 44 

พม., 1, 2, 36, 45, 56, 57, 58, 59, 63 

กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร, 62 

กอ.รมน., 30, 42, 43, 49, 56, 57, 58, 61 

การคุม้ครองปกป้องสทิธเิดก็ 

โรงเรยีนปลอดภยัจากภยัพบิตั,ิ 48 

โรงเรยีนสทิธเิดก็, 48 

วนัสทิธเิดก็, 48 

การมสี่วนรว่มของผูห้ญงิในพืน้ทีส่าธารณะและในระดบัตดัสนิใจ, 2, 48 

ผูห้ญงิในภาคการเมอืง, 50 

ผูห้ญงิในภาคความมัน่คง, 49 

ผูห้ญงิในภาคประชาสงัคม, 51 

การสมรส (นิกาห)์ บุคคลทีม่อีายุต ่ากวา่ 17 ปี 

ระเบยีบคณะกรรมการกลางอสิลามแหง่ประเทศไทย, 38, 63 

ฮกูมปากตั, 39 

ค 
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรก์ารพฒันาสถานภาพสตรี

แหง่ชาต,ิ 59 

กยส., 2, 45, 59 

ความรุนแรงในครอบครวั, 35, 61 

เครอืขา่ยปกป้องเดก็จงัหวดัชายแดนใต้, 11, 62 

ด 
เดก็และเยาวชนทีเ่ตบิโตในพืน้ทีค่วามรุนแรง, 1, 21 

เดก็กบัการเขา้ไปมสี่วนรว่มในการใชค้วามรุนแรง, 1, 26 

ประชากรเดก็, 22 

เดก็ก าพรา้จากสถานการณ์ความไมส่งบ, 1, 17 

การรบัรองสามฝ่าย, 18 

ระดบัความเขม้แขง็ทางใจ, 24 

ระดบัภาวะซมึเศรา้, 24 

 
 

พ 

พืน้ทีป่ลอดภยั, 9, 61, 63 

พืน้ทีเ่สรภีาพในการแสดงออก, 11, 56 

พืน้ทีส่รา้งสรรคท์ีป่ลอดภยัส าหรบัเดก็และเยาวชน, 10, 56 

พืน้ทีส่าธารณะปลอดภยั, 9, 56 

ม 

มาตรการและแนวปฏบิตัดิา้นสตรกีบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความ
มัน่คง, 1, 2, 38, 44, 45, 46, 58 

มาตรการที ่1 การป้องกนั (Prevention), 2, 54 

มาตรการที ่2 การคุม้ครองพทิกัษ์สทิธแิละการฟ้ืนฟูเยยีวยา 
(Protection and recovery), 2, 54 

มาตรการที ่3 การพฒันาศกัยภาพ (Capacity Building), 2, 54 

มาตรการที ่5 การส่งเสรมิใหม้กีลไกและการขบัเคลื่อน (Mechanism 

and Implementation), 2, 54 

ร 

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 

โควดิ-19, 5, 31, 61 

ศ 

ศนูยป์ระสานงานดา้นเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต้, 46 

ศป.ดส., 1, 4, 5, 10, 20, 30, 33, 38, 39, 46, 54, 55, 58, 59, 61 

ศนูยป์รกึษาเสรมิพลงัผูห้ญงิ, 41 

ส านักงานคณะกรรมการอสิลามประจ าจงัหวดั, 40, 41 

ศนูยอ์ านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต,้ 18, 19, 62 

ศอ.บต., 1, 18, 19, 20, 21, 33, 46, 56, 58, 59 

ห 

หญงิหมา้ย, 1, 15, 17, 62 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551, 44 

อ 

อนุสญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรทีุกรปูแบบ, 3 

CEDAW, 3, 42, 46, 64 

อนุสญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็, 3, 10, 63 

CRC, 3, 46, 65 

 
 
 

 




