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ค�ำน�ำ
รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นด้วยความพยายามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรเครือข่าย
ที่ร่วมกันด�ำเนินงานโครงการ “การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ตั้งแต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘
โดยการสนับสนุนจาก UN Women และมีการด�ำเนินโครงการต่อเนื่องถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ชุดที่สาม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการนี้นับเป็นความพยายามแรกๆ ในประเทศไทยในการเสริมสร้างความตระหนัก
เรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมลายูมุสลิมและเรื่องหลักการอิสลามซึ่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศแก่องค์กร
ผู้หญิงมุสลิมและเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งแก่องค์กรผูห้ ญิงมุสลิมและเครือข่ายในการร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อกลไกระดับประเทศ
รายงานฉบับนีไ้ ด้นำ� เสนอตัวอย่างประสบการณ์ความยากล�ำบากของผูห้ ญิงและการไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
ของผู้หญิงอันเนื่องมาจากความเชื่อ ประเพณีท้องถิ่น หรือกฏชุมชนที่ผู้หญิงมุสสิมจังหวัดชายแดนภาคใต้จ�ำนวน
ไม่นอ้ ยต้องเผชิญ โดยชีใ้ ห้เห็นความสอดคล้องของหลักศาสนาอิสลามกับหลักสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงตามมาตรฐาน
ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on Elimination of All Forms
of Discrimination against Women – CEDAW) ของสหประชาชาติ ที่หน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางศาสนา
ทุกระดับที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์ปัญหาและก�ำหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ที่ผู้หญิงมุสลิมสามารถเข้าถึงได้ง่าย ละเอียดอ่อนต่อมิติทางเพศสภาพ และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
ตามเจตนารมณ์ของ CEDAW  รายงานฉบับนีย้ งั เชือ่ มโยงกลไกด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ของสหประชาชาติกบั บทบาท
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในระดับประเทศ
ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเสนอแนะของ
ผู้หญิงมุสลิมชายแดนจังหวัดภาคใต้ รวมทั้งองค์ความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าขององค์การความร่วมมืออิสลาม
(Organization of Islamic Cooperation – OIC) ในการขจัดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมความเสมอภาคของหญิง
และชาย จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อหน่วยงานภาครัฐและองค์กรทางศาสนาทีจ่ ะพัฒนาเป็นแนวปฏิบตั ใิ นเรือ่ งต่างๆ
ให้ผู้หญิงมลายูมุสลิมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ในนามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์กรเครือข่าย ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผูท้ ี่
ช่วยแบ่งปันประสบการณ์และเข้าร่วมในการสนทนาและท�ำให้โครงการนี้ส�ำเร็จลงได้ ขอขอบคุณคณะอนุกรรมการ
ด้านสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศสภาพในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓ รวมถึงเจ้าหน้าที่
สิทธิมนุษยชนทุกคน เราได้รับแรงบันดาลใจจากผู้หญิงที่แบ่งปันประสบการณ์ความยากล�ำบากและขมขื่นเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เราขอขอบคุณอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเข้าร่วมกับกระบวนการนี้อย่าง
เปิดเผย และหวังอย่างยิ่งว่ารายงานข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติฯนี้จะเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิง
มุสลิมทุกคนต่อไป
อังคณา นีละไพจิตร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กันยายน ๒๕๖๑

بسم اهلل الرمحن الرحمي

ค�ำน�ำ
อิสลามเป็นศาสนาที่มีบทบัญญัติครอบคลุมในทุกมิติและทุกย่างก้าวของชีวิตที่มุสลิมทุกคนจะต้องมี
ความศรัทธายึดถือและน�ำไปปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวันตัง้ แต่ตนื่ จนหลับและเกิดจนตาย อย่างไรก็ตาม เมือ่ ศาสนาอิสลาม
ซึ่งถือก�ำเนิดในดินแดนคาบสมุทรอาหรับได้แพร่ขยายไปในดินแดนอื่นๆ จนกลายเป็นศาสนาสากลดังเช่นศาสนา
ทัง้ หลายนัน้ ย่อมมีการผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีม่ มี าก่อน ซึง่ ในหลายๆ เรือ่ งวัฒนธรรมท้องถิน่ เหล่านัน้ ไม่ได้
ขัดกับหลักการค�ำสอนของศาสนาอิสลามแต่อย่างใด แต่ในหลายสังคมเราก็พบว่าได้มีความเชื่อและประเพณีปฏิบัติ
หลายอย่างทีไ่ ม่ได้สอดคล้องกับหลักและแก่นค�ำสอนของอิสลาม และหนึง่ ในนัน้ คือ ความเข้าใจเกีย่ วกับเรือ่ งสิทธิของ
ผูห้ ญิงในทัศนะอิสลามจนถูกคนทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ โจมตีหรือมองในเชิงลบ และมีอคติวา่ อิสลามเป็นศาสนาทีเ่ อาเปรียบ
กดขี่ผู้หญิงและไม่ให้สิทธิแก่ผู้หญิงอย่างที่ควรจะเป็น
แท้ทจี่ ริงแล้ว หากเราจะท�ำความเข้าใจประเด็นสิทธิของผูห้ ญิงในทัศนะอิสลามนัน้ จ�ำเป็นทีเ่ ราจะต้องเข้าใจ
สภาพของสังคมในคาบสมุทรอาหรับก่อนทีจ่ ะก�ำเนิดศาสนาอิสลาม ซึง่ เป็นสภาพทีผ่ หู้ ญิงชาวอาหรับขณะนัน้ ถูกมอง
เป็นเพียงสินค้าและวัตถุทางเพศ และแทบจะไม่มีสิทธิเสรีภาพใดๆ และเป็นความอับอายของครอบครัวจนกระทั่ง
ถึงกับมีการฝังทารกผู้หญิงทั้งเป็นจ�ำนวนมาก แต่ค�ำสอนของศาสนาอิสลามได้มาปฏิเสธประเพณีความเชื่อที่ลดทอน
คุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงในสังคมอาหรับขณะนั้น โดยมองว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงต่างมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ทเี่ ท่าเทียมกันในฐานะทีเ่ ป็นตัวแทนของพระผูเ้ ป็นเจ้า (ค่อลีฟะตุล้ ลอฮ์) บนโลกนี้ ดังคัมภีรอ์ ลั -กุรอาน
ได้กล่าวไว้ความว่า:
“แท้จริงข้าจะให้มีผู้แทนคนหนึ่งในพิภพ” (อัล-กุรอาน ๒: ๓๐)
และพระผู้เป็นเจ้ายังทรงห้ามการท�ำลายชีวิตของทารกผู้หญิงดังปรากฏในคัมภีร์อัล-กุรอาน ที่ได้กล่าวไว้
ความว่า :
“และเมื่อผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวว่าได้ลูกผู้หญิง ใบหน้าของเขากลายเป็นหมองคล�้ำและเศร้าสลด
เขาจะซ่อนตัวเองจากกลุ่มชนเนื่องจากความอับอายที่ได้ถูกแจ้งแก่เขา เขาจะเก็บเอาไว้ด้วยความอัปยศหรือฝังมันใน
ดิน พึงรู้เถิดสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจนั้นมันชั่วแท้ๆ” (อัล-กุรอาน ๑๖: ๕๘-๕๙)
“และเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกถามด้วยความผิดอันใดเขาจึงถูกฆ่า” (อัล-กุรอาน ๘๑: ๘-๙)
และท่านนบีมฮุ มั หมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ยังได้กล่าวไว้อกี ว่า สิง่ ทีพ่ ระผูเ้ ป็นเจ้าโกรธกริว้ มากทีส่ ดุ
คือ การละเลยทอดทิ้งสิทธิของผู้หญิงและเด็ก
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    ข้าพเจ้าขอขอบคุณและรู้สึกชื่นชมในการท�ำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้โดย
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผู้หญิง ที่ได้เล็งเห็นความส�ำคัญและพยายามทุ่มเทการท�ำงานเพื่อช่วยยกระดับการเข้าถึง
สิทธิและความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทมี่ คี นส่วนใหญ่นบั ถือ
ศาสนาอิสลาม แต่จากรายงานของคณะอนุกรรมการสิทธิดา้ นผูห้ ญิงฉบับนี้ ซึง่ ได้ศกึ ษารวบรวมสถานการณ์และสภาพ
ปัญหาที่ยังคงเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิและความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม ซึ่งจะว่าไปแล้ว
สถานการณ์การเข้าถึงสิทธิและความยุติธรรมของผู้หญิงนั้นดูเหมือนว่ายังคงเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นสากลเกิดขึ้นใน
ทุกสังคม แม้แต่สงั คมในโลกตะวันตกและโลกมุสลิมโดยทัว่ ไป ดังนัน้ ในส่วนของสังคมมุสลิมเอง ทุกภาคส่วนทีม่ สี ว่ น
เกี่ยวข้องตั้งแต่ในระดับปัจเจกบุคคล (มุสลิมทุกคน) กรรมการมัสยิด กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด กรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย รวมทั้งส�ำนักจุฬาราชมนตรี จ�ำเป็นที่จะต้องให้ความใส่ใจอย่างยิ่งกับเรื่องนี้ เพราะการต้อง
สถาปนาความยุตธิ รรมให้เกิดขึน้ ในสังคมนัน้ นับเป็นแก่นค�ำสอนส�ำคัญทีส่ ดุ ประการหนึง่ ของศาสนาอิสลาม โดยความ
ยุตธิ รรมในทัศนะอิสลาม หมายถึง การให้สทิ ธิและการปฏิบตั ติ อ่ ผูอ้ นื่ อย่างเท่าเทียม  ความยุตธิ รรมจึงเป็นคุณค่าทาง
ศีลธรรมที่สูงส่งและเป็นคุณลักษณะส�ำคัญของมนุษย์และของสังคมที่มีดุลยภาพ (วะสะฏียะฮ์)
คัมภีร์อัล-กุรอาน ได้มีการย�้ำเน้นมากมายเกี่ยวกับการสร้างความยุติธรรมในสังคม ได้แก่
“ผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเพื่ออัลลอฮ์ เป็นพยานด้วยความเที่ยงธรรมและจงอย่าให้
การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใด ท�ำให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรม จงยุติธรรมเถิด มันเป็นสิ่งที่ใกล้กับความย�ำเกรงยิ่งกว่า และ
พึงย�ำเกรงอัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้น เป็นผู้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดในสิ่งที่พวกเจ้ากระท�ำกัน”(อัล-กุรอาน ๕: ๘)
พระผูเ้ ป็นเจ้าจึงกล่าวถึงผูผ้ ดุงความยุตธิ รรมไว้วา่ “แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผูม้ คี วามยุตธิ รรม” (อัล-กุรอาน ๖๐: ๘)
และพระองค์ทรงยืนยันถึงเป้าหมายของการส่งบรรดานบีทั้งหลายมายังโลกนี้เพื่อสถาปนาความยุติธรรม
ดังปรากฏในอัล-กุรอานความว่า :
“โดยแน่นอนเราได้ส่งบรรดาร่อซูล (ศาสนทูต) ของเราพร้อมด้วยหลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้งและเราได้
ประทานคัมภีรแ์ ละความยุตธิ รรมลงมาพร้อมกับพวกเขาเพือ่ มนุษย์จะได้ดำ� รงอยูบ่ นความเทีย่ งธรรม” (อัล-กุรอาน ๕๗: ๒๕)   
ดังนัน้ เราสามารถสรุปได้วา่ ความยุตธิ รรมเป็นข้อผูกพันอันหนักแน่นในศาสนาอิสลาม และความ อยุตธิ รรม
จึงเป็นสิง่ ต้องห้ามส�ำหรับคนมุสลิม เพราะพระผูเ้ ป็นเจ้ามีเป้าหมายชัดเจนของการส่งบรรดาศาสดาทัง้ หลายในศาสนา
อิสลามมาเพื่อให้ทางน�ำที่ถูกต้องและผดุงความยุติธรรมและขจัดความอยุติธรรมในสังคม
ท่านนบีมุฮัมหมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของความยุติธรรมในอิสลามไว้ว่า
“จะมีบุคคล ๗ ประเภท ที่จะได้รับการปกป้องภายใต้ร่มเงาของพระผู้เป็นเจ้าในวันที่จะไม่มีร่มเงาใดที่จะสามารถ
ปกป้องพวกเขาได้นอกจากร่มเงาของพระผูเ้ ป็นเจ้า (ในวันพิพากษา) คือ ผูน้ ำ� ทีท่ รงความยุตธิ รรม” (ศอเฮีย๊ ะฮ์ มุสลิม
ฮะดีษหมายเลข ๑๐๓๑) ดังนัน้ จากค�ำสอนดังกล่าวของท่านนบีมฮุ มั หมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) หมายความว่า
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทดสอบบรรดาผู้น�ำมุสลิมทั้งหลายที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่น โดยหาก
พวกเขาได้ละเลยหรือไร้ความยุติธรรมแล้วไซร้ พวกเขาจะไม่ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของพระผู้เป็นเจ้าในวันพิพากษา
ท่านนบีมุฮัมหมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้รายงานในฮะดีษกุดซีย์บทหนึ่งจากองค์พระผู้อภิบาล
โดยย�ำ้ เตือนเราในเรือ่ งความยุตธิ รรมไว้วา่ “ข้าขอห้ามทัง้ ต่อตัวข้าเองและท่านทัง้ หลายไม่ให้เป็นผูท้ ไี่ ร้ความยุตธิ รรม”
(ศอเฮี๊ยะฮ์ มุสลิม ฮะดีษหมายเลข ๒๕๗๗) และท่านนบียังได้กล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย จงระวังเรื่องความอยุติธรรม
เพราะมันจะน�ำสู่ความมืดในวันพิพากษา” (ศอเฮี๊ยะฮ์ มุสลิม ฮะดีษ หมายเลข ๒๕๗๘)
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ข้าพเจ้าจึงหวังว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้กับมุสลิม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้น�ำมุสลิม
ในระดับต่างๆ ทั้งหลายจะได้ท�ำการศึกษา ท�ำความเข้าใจ ฉุกคิด และเกิดความตระหนักในปัญหาการเข้าถึง
ความยุติธรรมและสิทธิต่างๆ ของผู้หญิงมุสลิมในทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อช่วยกันน�ำพลังทุกส่วนของสมาชิก
ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังของผู้หญิงซึ่งมีจ�ำนวนมากกว่าของผู้ชายเสียด้วยซ�้ำในปัจจุบัน เพื่อเข้ามาช่วยกัน
สรรสร้างสังคมให้มคี วามสมดุลและเข้มแข็งในการเผชิญกับปัญหาสังคมต่างๆ ทีเ่ ข้ามารุมเร้าอย่างมากมายในปัจจุบนั
ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอถือโอกาสนี้ เพื่อกล่าวค�ำขอบคุณเป็นอย่างยิ่งต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และองค์กร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้จุดประกายจากงานศึกษาและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่งแก่ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
จึงมีความหวังว่าข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าทั้งหลายเหล่านั้น จะถูกน�ำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังต่อไปเพื่อ
การสรรสร้างสังคมมุสลิมให้มีความสมดุลและจะได้เป็นประจักษ์พยานที่ท่านนบีมุฮัมหมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
ซัลลัม) ได้ภาคภูมิใจ ดังโองการ อัล-กุรอาน ที่ได้กล่าวไว้ความว่า :
“และในท�ำนองเดียวกัน เราได้ให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติที่เป็นกลาง (มีความสมดุล) เพื่อพวกเจ้าจะได้เป็น
สักขีพยานแก่มนุษย์ทั้งหลาย และร่อซูล (ศาสนทูต) ก็จะเป็นสักขีพยานแด่พวกเจ้า” (อัล-กุรอาน ๒: ๑๔๓)   
ขอดุอาอ์จากพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานความส�ำเร็จและทางน�ำที่ถูกต้องแก่ทุกคน  อามีน
					
ผศ. ดร. อับดุลเลาะ หนุ่มสุข
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพือ่ สันติภาพและการพัฒนา
ส�ำนักจุฬาราชมนตรี
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อนุสญั ญาต่อต้านการทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษอืน่ ทีโ่ หดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment of Punishment)   
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International
Covenant on Civil and Political Rights)
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination against Women)
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention
on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on the Economic, Social and Cultural Rights)    
องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation)
องค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of
Women)
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council)
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ๑๓๒๕ (UN Security Council
Resolution 1325)
กระบวนการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (Universal Periodic Review)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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“

ภาพรวมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมชายแดนใต้:
กรณีความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงในชุมชน

”
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๑

บทน�ำ
๑.๑  ภาพรวมการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงมุสลิมชายแดนใต้: กรณีความรุนแรงในครอบครัวและ  
ความรุนแรงในชุมชน
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women-CEDAW) ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมี
ข้อสงวน ๗ ข้อ (การมีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมสาธารณะ สัญชาติ การศึกษา การจ้างงาน การท�ำสัญญา
การสมรส และการระงับข้อพิพาทด้วยศาลระหว่างประเทศ) ซึ่งต่อมาได้มีการถอนออกไปเป็นระยะๆ เหลือเพียง
การระงับข้อพิพาทด้วยศาลระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยยังไม่รบั ทีจ่ ะผูกพัน แม้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการ
ปฏิรูปกฎหมายมาโดยล�ำดับ ตั้งแต่การที่รัฐธรรมนูญยอมรับในความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย มีบทบัญญัติ
รองรับมาตรการพิเศษชั่วคราว และคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการพิจารณาคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศ และประกันการเข้าถึงบริการฟื้นฟูต่างๆ รวมถึงมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี
หลายฉบับ มีการออกกฎหมายใหม่เพื่อคุ้มครองผู้หญิงจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ แต่การ
เข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงในภาวะยากล�ำบากมักถูกมองข้าม ท�ำให้
ไม่ได้รบั การคุม้ ครองอย่างเป็นธรรมและทันท่วงทีตามมาตรฐาน CEDAW จากกระบวนการยุตธิ รรมทัง้ ทีเ่ ป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ
ผูห้ ญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหนึง่ ในกลุม่ ผูห้ ญิงในภาวะยากล�ำบากนี้ แม้ประเทศไทยจะรับรอง
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๓๒๕ (UN Secretary Council Resolution 1325-UNSCR
1325) และมติอื่ๆ ที่เรียกร้องให้รัฐภาคีส่งเสริมให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับในเรื่องการป้องกัน
การจัดการ และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ใชมาตรการพิเศษและมาตรการที่เหมาะสมคุ้มครองผูหญิงและเด็กหญิง
จากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ โดยเฉพาะอยางยิง่ การขมขืนและการล่วงละเมิดทางเพศรูปแบบอืน่ ๆ และรูปแบบ
ทั้งปวงของความรุนแรงในสถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการใชก�ำลังอาวุธ แต่จนถึงปัจจุบันรัฐมักให้ความส�ำคัญกับ
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณเพือ่ ยุตคิ วามรุนแรงทีเ่ กิดจากความขัดแย้งมากกว่าค�ำนึงถึงการเข้าถึงความยุตธิ รรม
และการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซงึ่ ประชาชนส่วนใหญ่มเี ชือ้ สายมลายูและนับถือศาสนาอิสลาม พระราช
บัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. ๒๔๘๙ มีบทบัญญัติให้
ศาลชั้นต้นสามารถใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกในการพิจารณาคดีแพ่งเกี่ยวกับคดีครอบครัวและ
มรดกโดยไม่จำ� เป็นต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้มดี ะโต๊ะยุตธิ รรมปฏิบตั หิ น้าทีร่ ว่ มกับผูพ้ พิ ากษา
ศาลชั้นต้นในการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดคดีครอบครัวและมรดก และเปิดโอกาสให้ศาลสามารถตีความหลักการ
ของกฎหมายอิสลามทีเ่ กีย่ วข้องและน�ำมาบังคับใช้กบั คดีครอบครัวมรดกโดยให้การตัดสินในชัน้ นีเ้ ป็นทีส่ นิ้ สุด (มาตรา ๔)
ซึ่งหากดะโต๊ะยุติธรรมวินิจฉัยข้อกฎหมายอิสลามผิดพลาดไปคู่ความไม่สามารถอุทธรณ์และฎีกา อันอาจท�ำให้เกิด
ความสียหายได้๑
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จากงานวิจยั เรือ่ ง “การเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิง : ส�ำรวจอุปสรรคและการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ำ� เป็น”
โดยคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากลและมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมและสันติภาพ พบว่าผูห้ ญิงส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาค
ใต้เข้าถึงความยุตธิ รรมได้อย่างจ�ำกัดในการจัดการปัญหาต่างๆ ในครอบครัวและชุมชน เช่น ความรุนแรงในครอบครัว
การสมรส การสิ้นสุดการสมรส การจ่ายค่าเลี้ยงดู หรือการจัดการมรดก๒ ทั้งนี้เนื่องจาก ๑) กฎหมายอิสลามที่ใช้อยู่
ขาดความชัดเจน การตีความไม่แน่นอน เนือ่ งจากเป็นการใช้ดลุ ยพินจิ ของดะโต๊ะยุตธิ รรม และไม่มปี ระมวลหลักเกณฑ์
การตัดสินตามกฎหมายอิสลามอย่างเป็นทางการ ๒) ผู้น�ำศาสนาในระดับชุมชนและระดับจังหวัดล้วนเป็นผู้ชาย
ซึ่งอาจไม่เข้าใจในปัญหาต่างๆ ที่ผู้หญิงเผชิญอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงต่อผู้หญิงอันเนื่องมาจาก
ฐานคิดเรื่องเพศสภาพ๓ และ ๓) ผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับหลักศาสนา
เพียงพอที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้ตนเอง กลไกยุติธรรมระดับชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการอ�ำนวยความยุติธรรม
เบือ้ งต้นตามทีป่ ฏิบตั กิ นั มาในหลายกรณีไม่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลามทีใ่ ห้ความส�ำคัญในเรือ่ งความรัก ความเมตตา
ความยุติธรรม และความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และมาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง
ในการเข้าถึงความยุติธรรมของหญิงมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ามีจ�ำนวนน้อยมากที่คดี
ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศถูกน�ำขึน้ สูก่ ารพิจารณาของศาล อีกทัง้ ตามพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย
อิสลามฯ มาตรา ๓ ก�ำหนดให้ใช้กฎหมายอิสลามวินิจฉัยคดีแพ่งเกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกของอิสลาม
เฉพาะคดีที่ขึ้นสู่ศาลเท่านั้น จึงอาจท�ำให้กฎหมายอิสลามใช้ได้ในศาลเท่านั้น เป็นการใช้เฉพาะการตัดสินคดีในศาล
แต่ไม่ผูกพันถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นนอกศาล  คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ที่ดินฯ อาจไม่ยอมรับ
กฎหมายอิสลามในเรื่องการสมรส การสิ้นสุดการสมรส และการแบ่งมรดก เป็นผลให้ผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงความยุติธรรม และต้องเผชิญกับปัญหานานาประการโดยที่ไม่มีมาตรการและแนวทาง
ในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา แก่ผู้หญิงที่เผชิญความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

๑ เพียงพร วิเศษสินธุ์, “กฎหมายอิสลามกับการจัดการมรดก: ศึกษาเฉพาะกรณีศาลจังหวัดสตูล”, รายงานการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น”รุ่นที่ ๑๐ สถาบัน
พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๓๓.
๒ เรื่องเดียวกัน หน้า ๓๓.
๓ เพศสภาพ หรือ เพศภาวะ หมายถึง บทบาท พฤติกรรม และคุณลักษณะ ที่สังคมก�ำหนดให้แก่หญิงและชาย และยังหมายรวมถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเหล่าหญิงและชาย
ในสังคม คุณลักษณะ โอกาส และสัมพันธภาพนี้ ถูกประกอบสร้างโดยสังคมและเรียนรู้กันผ่านกระบวนการกล่อมเกลา ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้ตามบริบทและกาลเวลา เพศสภาพจะเป็น
ตัวก�ำหนดความคาดหวัง ข้อห้าม และการให้คณ
ุ ค่าแก่หญิงและชายในบริบทนัน้ ๆ ในสังคมส่วนใหญ่จะมีความแตกต่างและความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงและชายในเรือ่ งการมอบหมายความ
รับผิดชอบ ภาระหน้าที่ การเข้าถึงและควบคุมทรัพยากร ตลอดจนโอกาสในการตัดสินใจ เพศสภาพยังใช้เป็นเกณฑ์หนึง่ ในการวิเคราะห์ทางสังคมและวัฒนธรรมด้วย นอกเหนือจากอายุ
ชนชั้น ระดับความยากจน เชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ และรสนิยมทางเพศ     
แปลจากเว็บไซต์ของ UN Women: Gender Equality Glossary,
(https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&fullsearch=0&page=1)
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๑.๒  เรื่องเล่าใต้ฮิญาบ: ประสบการณ์แสนขมขื่นของผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้จ�ำนวนมากมายต้องเผชิญกับปัญหานานาประการโดยที่ไม่มีมาตรการ
และแนวทางในการคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา ที่เป็นรูปธรรม ดังประสบการณ์สุดรันทดจากหญิงมุสลิมในพื้นที่
บางคนที่กล้าหาญก้าวออกมาเล่าเรื่องของเธอให้สังคมได้รับรู๔้   ต่อไปนี้

๑) นาเดีย : กรณีกูกข่มขืน บังคับแต่งงาน บังคับเสพยาเสพติด และท�ำร้ายร่างกาย

“หนูเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวข้าราชการ ตอนนั้นหนูอายุ ๒๔ ก�ำลังเรียนปริญญาโท และท�ำงานเป็น
เลขานุการให้สามีของญาติ ซึง่ เป็นผูม้ อี ทิ ธิพลอยูใ่ นหน่วยงานระดับท้องถิน่ แห่งหนึง่ เขาอายุเกือบ ๖๐ วันหนึง่ หนูถกู เขามอมยา
และข่มขืน จากนั้นเขาก็บังคับหนูข่มขู่หนูว่าไม่ให้เอาเรื่องนี้ไปบอกใคร เขาอ้างว่าจะเป็นเรื่องอับอายส�ำหรับหนูและเสียหาย
ส�ำหรับเขา...
สุดท้ายเขาบังคับให้หนูแต่งงานกับเขา การแต่งงานของหนูกับเขาเกิดขึ้นที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลาม
ประจ�ำจังหวัดแห่งหนึ่งในเวลา ๔ ทุ่ม มีเพียงรองประธานและคนสนิทของเขา โดยไม่มีพ่อแม่หรือญาติของหนูเป็นพยานรับรู้
เลย หนูไม่รู้ด้วยซ�้ำว่าต้องตกเป็นภรรยาคนที่สี่ของเขา แม้กระทั่งใบนิกะห์หรือใบทะเบียนสมรสเขาก็ไม่ได้ให้หนูเห็นเลย
เขาเก็บไว้หมด...
เขาเสพยาเสพติดและเสพมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยาไอซ์ โคเคน และกัญชา ทุกครั้งที่ใช้เขาจะมีอารมณ์รุนแรงและมักใช้
ก�ำลังกับหนู ทั้งทุบ ต่อยทุกวัน บางครั้งมดลูกบวม ถูกโกนคิ้ว โดยที่เขาให้เหตุผลไม่อยากให้หนูไปเจอกับสังคมภายนอกหรือ
เจอใคร เขายังเคยลากหนูออกจากห้องมาทางเดินของโรงแรมโดยที่หนูไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลย จนถึงการบังคับให้เสพยาไอซ์
จนติดยาเสพติด มีอาการทางประสาท ร่างกายทรุดโทรม เมือ่ พ่อแม่ทราบเรือ่ งจึงให้หนูลาออกจากงานกลับมารักษาตัวทีบ่ า้ น
และพยายามด�ำเนินการขอหย่าขาดจากสามี แต่เขาพยายามขอคืนดี ไม่ยอมหย่า ถ้าอยากหย่าให้เดินเรื่องเอง...
ต้องใช้เวลานานกว่าจะฟืน้ ร่างกายจากการบาดเจ็บจากการถูกท�ำร้ายร่างกาย รวมถึงบาดแผลทางจิตใจจากการถูก
คุกคามต่อเนื่องทุกวัน ในที่สุดหนูตัดสินใจก้าวออกมาจากจุดนั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการหย่าที่คณะกรรมการกลางอิสลาม
ประจ�ำจังหวัด หนูมาขอค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ หนูอายมากที่หนูต้องเจอกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชายหนูต้องเล่าเรื่องราวของ
หนูให้เขาฟัง ซึ่งบางเรื่องมันน่าอายเป็นเรื่องไม่เหมาะสม มันเหมือนเป็นการประจานตัวเอง หนูถูกเจ้าหน้าที่คณะกรรมการ
กลางพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยาม ต�ำหนิหนูว่า ที่มาขอหย่าเพราะท�ำตัวไม่ดี สามีถึงได้ทุบตี และเป็นเรื่องภายในครอบครัว
ที่ผู้หญิงต้องมีความอดทนและให้เกียรติสามี...
การหย่าเป็นไปอย่างยากล�ำบาก เนือ่ งจากจะต้องท�ำการหย่าในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้ทำ� บันทึกการสมรสเท่านัน้ และต้องมีเอกสาร
บันทึกการสมรสมาแสดง แต่เอกสารทั้งหมดอยู่กับเขา หนูจึงต้องไปหาพยานผู้ชายมาสองคนเพื่อประกอบการแสดงความ
จ�ำนงขอหย่า ต้องรับภาระในการออกค่าใช้จ่ายเอง หนูรู้สึกหวาดกลัวและอับอายเวลาที่ต้องบอกเล่าเรื่องความรุนแรงใน
ครอบครัวและความรุนแรงทางเพศทีถ่ กู สามีกระท�ำ แล้วห้องทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ ห้พบก็ไม่ใช่หอ้ งเฉพาะ มีหลายคนทีม่ าเรียงแถวเพือ่
ที่จะเข้าพบ เรื่องราวของเราต้องถูกคนที่อยู่ข้างๆ รับฟังไปด้วย และเราเองก็ได้รับฟังเรื่องราวของคนอื่น เราเห็นว่า ไม่มีการ
จะปกป้องสิทธิของตนเอง และเกิดค�ำถามว่า การปกป้องสิทธิของผู้หญิงอยู่ตรงไหน...
การด�ำเนินเรื่องการหย่าใช้เวลานานพอสมควร โดยต้องเข้าพบคณะกรรมการอิสลามถึง ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ไปพบเพื่อ
สอบถามถึงวิธกี ารกรณีทฝี่ า่ ยชายไม่ยนิ ยอมหย่า และให้เหตุผลทีส่ มเหตุสมผลว่าจะด�ำเนินการหย่าเพือ่ อะไร ครัง้ ที่ ๒ ยืน่ เรือ่ ง
ให้คณะกรรมการกลางอิสลามเพื่อท�ำหนังสือแจ้งฝ่ายชายให้มาไกล่เกลี่ย แต่เขาไม่ยินยอมไกล่เกลี่ย จึงต้องมีครั้งที่ ๓ เพื่อท�ำ
พิธหี ย่าโดยมีคนของฝ่ายชายรับรูฝ้ า่ ยเดียว หนูไม่กล้าด�ำเนินคดีเทางอาญาตามกฎหมายไทย เพราะถูกข่มขูถ่ งึ ความปลอดภัย
ของตัวเองและครอบครัว และการด�ำเนินการนีกะ๊ มีแต่คนของฝ่ายชายรับรู้ ไม่มคี นของฝ่ายหนูรบั รูเ้ ลย ในทีส่ ดุ หนูข่ อหย่าขาด
จากเขาได้ดว้ ยความช่วยเหลือจากพ่อแม่ แต่จนถึงปัจจุบนั อดีตสามีกย็ งั คงพยายามคุกคามเพือ่ บังคับให้เธอกลับไปใช้ชวี ติ ร่วม
กับเขาอีก”

๔ น�ำเสนอในการประชุมผู้หญิง เรื่อง “การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่โรงแรมซีเอส จังหวัดปัตตานี.
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๒) ดาวัน : กรณีถูกบังคับแต่งงานโดยกฎชุมชน

“ฉันชือ่ ดาวัน อายุ ๒๙ ปี มีผชู้ ายคนหนึง่ ในหมูบ่ า้ นเดียวกัน มาขอฉันกับแม่ตงั้ แต่เมือ่ ห้าปีกอ่ น แต่ฉนั ให้แม่ปฏิเสธไป
เพราะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขา ผู้ชายคนนี้ ไม่ละความพยายาม อีกสามปีต่อมา เขาพาผู้ใหญ่มาขอฉันกับแม่อีกครั้ง ฉันก็ยัง
ยืนยันปฏิเสธไปเหมือนเดิม... พ่อแม่ของชายคนนั้นอับอายหาว่าฉันเป็นต้นเหตุท�ำให้ลูกของเขาไม่ยอมแต่งกับหญิงอื่นที่เขา
หามาให้แต่งแทนฉัน ท�ำให้ต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่หญิงนั้น พ่อแม่ฝ่ายชายและผู้มีอิทธิพลจึงวางแผนกับก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ให้ลูกชายเธอเอาของมาฝากไว้ที่บ้านฉัน พอตกเย็นก็ให้ลูกชายของตนมาหาฉันในตอนค�่ำ แล้วให้ก�ำนันผู้ใหญ่บ้านแสดงตัว
บีบบังคับให้ฉันแต่งงานกับลูกชายตน โดยให้คนไปตามโต๊ะอิหม่ามตอนตีสอง และปู่ของฉันอายุ ๘๐ ปี ซึ่งตาบอดมาจากอีก
หมู่บ้านหนึ่งในฐานะเป็นผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง...
เขาสร้างสถานการณ์ให้เห็นว่าฉันกับผูช้ ายคนนัน้ ประพฤติไม่เหมาะสมและจะต้องแต่งงานกัน... ฉันเล่าความจริงให้
อิหม่ามฟัง เขานิง่ เฉย ไม่กล่าวอะไร ฉันต้องยอมเซ็นเอกสารการแต่งงานโดยเขาไม่มสี นิ สอดสักบาทในตอนตีสาม ซึง่ เป็นวันใหม่
แต่เขาเขียนในเอกสารว่าการแต่งงานเกิดขึ้นตอนแปดโมงเช้า...
หลังจากวันนัน้ ฉันรูส้ กึ แย่มากๆ วันรุง่ ขึน้ ฉันรูส้ กึ เศร้าใจกับชะตาชีวติ และตัดสินใจจบชีวติ ตนเองด้วยการแขวนคอตาย
โดยเขียนค�ำสาปแช่งลงในกระดาษเสียบไว้ในคัมภีรอ์ ลั กุรอ่าน เอาผ้าคลุมหัวมัดร้อยส�ำหรับผูกแขวนคอ ด้วยหวังว่าทางราชการ
จะต้องมาท�ำการสอบสวนเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ แต่นอ้ งชายทีอ่ ยูใ่ นเมืองกลับมาพอดี แม่เข้ามากอด ร้องไห้ และขอร้องไม่ให้ทำ� แบบนี้
ฉันบอกแม่ว่าฉันไม่อาจอยู่ในสภาพนี้ได้ ฉันอายคน ฉันอายเพื่อน ฉันท�ำให้พี่น้องต้องอับอาย แม่จึงบอกให้ฉันหนีไปอยู่นอก
ชุมชน...
ฉันต้องการให้ผนู้ ำ� ชุมชนยกเลิกกฎบ้าบอนี้ กฎทีเ่ จอผูช้ ายกับผูห้ ญิงอยูด่ ว้ ยกันแล้วต้องแต่งงานกัน โดยไม่ได้ทำ� การ
สอบถามความจริงและความสมัครใจ เอากฎมาบังคับตามความรูส้ กึ ของตัวเอง …จากทีฉ่ นั ไปหาคณะกรรมการอิสลามจังหวัด
ที่นั่นไม่มีผู้หญิง ฉันอยากได้เจ้าหน้าที่ผู้หญิง พอเราเข้าห้องปั๊บ ต้องไปนั่งฟังเรื่องราวของคนอื่น และพอถึงเรื่องของเราก็มี
หลายคนมานัง่ ต่อแถวฟังเรือ่ งของเรา มันสมควรแล้วหรือ ฉันก็อายเป็น ไม่อยากให้ใครมารับรู้ เมือ่ ผ่านการแต่งงานและมีการ
หย่าร้าง สังคมจะตีตราเราว่าเป็นแม่หม้าย ทัง้ ๆ ทีเ่ ราแต่งงานแต่เพียงในนาม ยิง่ สังคมมุสลิมยิง่ ตีตรา ถึงเราเป็นหม้ายแม้เพียง
ในนามก็จะมีหลายคนเข้ามาตีราคาเรา ชวนเราไปเป็นเมียน้อยก็มี บ้างครั้งรู้สึกว่า เราถูกลดคุณค่า ถูกดูถูก กลายเป็นผู้หญิง
ไม่มีศักดิ์ศรีแล้ว”

๓) โซเฟีย : กรณีถูกบังคับแต่งงานโดยกฎหมู่บ้าน
โซเฟีย อายุ ๑๕ ปี พ่อของเธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เธอถูกชายในหมู่บ้านซึ่งมีลูกเมียแล้ว และเป็น
ผูต้ ดิ ยาเสพติดออกอุบายมาหาแม่ของโซเฟียในยามวิกาล แล้วน�ำกลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชนและผูน้ ำ� ศาสนามาทีบ่ า้ นโซเฟีย ต�ำหนิวา่ เธอ
ประพฤติผิดหลักศาสนาร้ายแรงเข้าข่ายผิดประเวณีและท�ำผิดกฎหมู่บ้านโดยอยู่กับผู้ชายสองต่อสองจึงต้องให้มีการแต่งงาน
กันในทันที อีกทั้งแม่ของโซเฟียจะต้องเสียค่าปรับอีกเป็นเงินสามพันบาท แต่แม่ของโซเฟียบอกว่าขอไปตามลุงของโซเฟียมา
ท�ำการแต่งงานให้ พวกผู้น�ำจึงยอมกลับไป
เช้ามืดวันรุง่ ขึน้ แม่ของโซเฟียได้ให้เธอออกไปอยูก่ บั ญาติทจี่ งั หวัดอืน่ เพือ่ หลีกเลีย่ งการแต่งงานกับชายผูน้ นั้ และเพือ่
ที่เธอจะได้เรียนหนังสือต่อ
ครอบครัวของเธอถูกผู้น�ำในหมู่บ้านคุกคามตลอดและชักชวนไม่ให้ชาวบ้านคบหากับครอบครัวของเธอเนื่องจาก
ครอบครัวของเธอได้ท�ำบาปร้ายแรง ปัจจุบันโซเฟียยังไม่สามารถกลับบ้านได้
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๔) ซีรีน : กรณีเด็กหญิงถูกข่มขืนและถูกบังคับแต่งงาน
ซีรีน อายุ ๑๔ ปี เป็นเด็กหญิงมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เธอถูกชายข้างบ้านข่มขืน พ่อแม่ของเธอได้ไป
แจ้งความที่สถานีต�ำรวจภูธรอ�ำเภอ ชายที่ข่มขืนเธออ้างกับเจ้าหน้าที่ว่าเขากับเธอรักใคร่ชอบพอกัน และการมีเพศสัมพันธ์
เป็นความพอใจของทั้งสองฝ่าย ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล เขาให้การต่อดะโต๊ะยุติธรรม เช่นเดียวกัน และเขายินดีที่
จะแต่งงานกับเธอตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งดะโต๊ะยุติธรรมและพ่อแม่ของเธอก็เห็นด้วยเพื่อที่จะจัดการแต่งงานที่ถูกต้อง
ตามศาสนาอิสลาม และเพื่อให้พ้นจากความอับอาย
ซีรีนไม่กล้าคัดค้านการแต่งงานต่อหน้าศาลเพราะเธอมีความรู้สึกหวาดกลัวมาก ผู้พิพากษาหญิงในศาลสังเกตว่า
ซีรีนมีอาการหวาดกลัว และไม่ยอมตอบค�ำถามใดๆ ในศาล ขณะที่จ�ำเลยพยายามพูดชี้น�ำตลอด อีกทั้งยังสังเกตว่าในห้อง
พิจารณาคดี นอกจากมีผเู้ สียหายและพ่อแม่ กับจ�ำเลยและทนายแล้ว ยังมีผหู้ ญิงและเด็กอีกสองคนนัง่ อยูใ่ นห้องพิจารณาคดีดว้ ย
ผู้พิพากษาหญิงจึงได้ขอพักการพิจารณาคดี และสอบถามความยินยอมของซีรีนเป็นการส่วนตัวด้วยความใส่ใจ ซีรีนจึงได้เล่า
ให้ศาลฟังว่า ผู้หญิงและเด็กที่นั่งอยู่เป็นภรรยาและบุตรของชายที่ข่มขืนเธอ และพวกเขาบังคับให้ซีรีนยอมรับว่าชอบพอกัน
และยินดีที่จะแต่งงาน เพื่อให้ผู้ข่มขืนไม่ต้องรับโทษ ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะท�ำร้ายเธอ
ในทีส่ ดุ ผูพ้ พิ ากษาหญิงจึงพิพากษาว่าเด็กหญิงซีรนี ถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเราโดยการบังคับข่มขืนใจ ศาลจึงไม่อนุญาต
ให้แต่งงาน และลงโทษจ�ำคุกจ�ำเลย ๑๕ ปี ตามกฎหมาย

๕) มาเรีย : กรณีความรุนแรงทางเพศต่อเด็กหญิง
“ฉันชือ่ มาเรีย... เมือ่ ยายรูว้ า่ ฉันถูกข่มขืนโดยผูช้ ายในหมูบ่ า้ นจึงไปแจ้งกับผูน้ ำ� ในชุมชน ซึง่ ผูน้ ำ� ในชุมชนไม่ได้แนะน�ำ
ให้ยายไปแจ้งความเพื่อด�ำเนินคดีกับคนที่ข่มขืนฉัน เพียงแต่ให้เขาจ่ายค่าเสียหายให้กับยายของฉันเพื่อให้เรื่องราวจบลง
โดยไม่ตอ้ งถึงมือต�ำรวจเป็นคดีความกัน.. ฉันไม่ได้รบั การดูแลแต่อย่างใด ไม่มใี ครสนใจว่าควรจะพาฉันไปตรวจร่างกายประเมิน
ความเสียหายหรือป้องกันไม่ให้ตั้งท้อง ดูเหมือนว่าในชุมชนจะมองเรื่องราวที่เกิดขึ้นและสร้างบาดแผลทั้งทางกายและจิตใจ
แก่ฉันนั้นเป็นเรื่องปกติ ที่สามารถจะแก้ไขให้จบลงได้ด้วยการตัดสินใจของผู้น�ำในชุมชน...
ต่อมาอีกสองสามเดือน... ฉันได้ตง้ั ท้อง ผูน้ ำ� ชุมชนจึงให้ผชู้ ายทีข่ ม่ ขืนแต่งงานกับฉันเพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่มี
ใครค�ำนึงถึงความรู้สึกหรือถามถึงความต้องการของฉันที่ยังเป็นเพียงเด็กหญิงคนหนึ่ง แต่ทุกคนคิดแต่เพียงว่าเด็กในท้อง
ต้องมีพ่อ ไม่ว่าเขาจะเกิดมาด้วยวิธีใดก็ตาม… ฉันถูกบังคับให้แต่งงานกับชายที่แก่กว่าพ่อของฉัน และไม่เคยคิดที่จะรับเลี้ยง
ดูฉันเช่นภรรยา..
ฉันต้องแบกภาระตั้งท้องจากการกระท�ำของเขา ฉันไม่กล้ามองหน้าใครในหมู่บ้าน เพราะดูเหมือนว่าทุกคนจะ
ประณามว่าฉันเป็นคนผิด… น่าแปลกที่เด็กหญิงในวัย ๑๔ ปีต้องยอมทนกับการท�ำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจจากคนใน
ชุมชน ฉันไม่สามารถที่จะทนอยู่ต่อไปได้ในหมู่บ้านที่ทุกคนได้ตัดสินลงโทษฉัน วันหนึ่งฉันจึงตัดสินใจเดินทางออกจากบ้าน
และชุมชนที่ไม่มีใครให้ความยุติธรรมแก่เด็กหญิงอย่างฉัน คงยังมีเด็กหญิงที่เผชิญชะตากรรมเช่นฉันอีกมาก และอีกนานสัก
เท่าใดที่พวกเราจะได้เข้าถึงความยุติธรรม”
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๖) อาลีนา : กรณีความรุนแรงในครอบครัว
“ฉันชื่ออาลีนา อายุ ๓๗ ปี แต่งงานกับคนรักของฉันที่รู้จักคบหากันมาไม่นานนัก หลังจากอยู่ด้วยกันมา 3 ปี
ฉันมีลูกคนแรกท�ำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น สามีของฉันมีรายได้ไม่มากนักจากการท�ำงาน ฉันจึงต้องออกไปท�ำงานแม้แต่วันเสาร์
อาทิตย์ฉันก็ต้องหางานพิเศษท�ำ สามีฉันลงสมัครและได้รับเลือกเป็นสมาชิก อบต. เขาให้เวลาเรื่องการเมืองและไม่มีเวลาให้
ครอบครัว แม้แต่รายได้ของเขาก็ไม่ได้น�ำมาใช้จ่ายดูแลในครอบครัว…
ต่อมาฉันได้รู้ว่าสามีติดการพนัน เมื่อเขาเสียการพนันไม่มีเงินก็พาลทะเลาะ ถึงขั้นท�ำร้ายทุบตีฉัน เอาของมีค่า
ในบ้านไปจ�ำน�ำ ฉันต้องทนอยูใ่ นสภาพเช่นนี้ เป็นเวลานานถึง ๕ ปี ฉันอายไม่กล้าออกไปท�ำงานถ้ามีรอยเขียวช�ำ้ ตามตัว เพราะ
กลัวคนอื่นจะรู้ว่าถูกสามีท�ำร้าย ฉันไม่กล้าเล่าให้พ่อแม่ฟัง ไม่รู้จะหันหน้าไปปรึกษาใคร สามีติดการพนันหนักขึ้นเรื่อยๆ
มีปัญหาการเงินและเครียดมาก ต้องเก็บตัวอยู่ในบ้าน เขาเริ่มพึ่งยาเสพติดทั้งใช้เองและเป็นคนขายไปด้วย…
สามีใช้ความรุนแรงมากขึน้ ทะเลาะทุบตีทำ� ร้ายฉันบ่อยขึน้ ฉันเองต้องการหย่าแยกทางออกไป แต่เขาไม่ยอมหย่าให้
จนกระทั่งวันหนึ่งสามีท�ำร้ายฉันรุนแรง โดยมีพี่สาวสามีนั่งอยู่ด้วย สามีได้หลุดปากพูดค�ำว่าเราเลิกกัน ในทางศาสนาอิสลาม
ให้สิทธิผู้ชายบอกเลิกภรรยาได้ด้วยการกล่าวขึ้นมาเท่านั้น ท�ำให้ฉันได้กลับไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่
ฉันกลับไปอยู่กับพ่อแม่ได้ ๒ เดือน สามีกลับมาขอคืนดี… แต่ไม่นานเขาก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม ติดการพนัน
ติดยาเสพติดหนักขึ้นและทะเลาะ ท�ำร้ายทุบตีฉัน จนเราหย่ากันครั้งที่สอง แต่ไม่นานนักก็กลับไปอยู่ด้วยกันใหม่ เพราะ
ทุกครัง้ ฉันก็เห็นแก่ลกู อยากให้ลกู มีครอบครัวทีม่ พี ร้อมกันพ่อแม่ลกู แต่ความรุนแรงทีไ่ ด้รบั ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจทีเ่ พิม่ มาก
ขึ้นท�ำให้ฉันทนไม่ไหว จนต้องขอบอกเลิกหย่ากันทางโทรศัพท์ คราวนี้เขาเรียกเงินจากฉันจ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท และข่มขู่
ฉันมากมาย แต่ก็ไม่ได้ท�ำให้ฉันกลัวเขาอีกแล้ว ฉันไม่ต้องการถูกสามีท�ำร้ายทุบตี ไม่ต้องการทนทุกข์ทรมานเพียงเพื่อรักษา
ค�ำว่า ครอบครัว เอาไว้”

๗) ด.ญ. บี : กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยพ่อบังเกิดเกล้า
ด.ญ.บี อายุ ๑๓ ปี อาศัยอยูก่ บั บิดามารดาภายในบ้านไม่มเี ลขทีใ่ นสวนยางพารา เธอถูกพ่อบังเกิดเกล้าข่มขืนหลาย
ครั้งขณะที่แม่ของเธอนอนหลับ โดยหลังการข่มขืนพ่อจะขู่เธอว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับแม่ ท�ำให้ ด.ญ.บี เกิดความหวาดกลัว
เกรงว่าจะถูกพ่อทุบตี จึงไม่กล้าบอกแม่
ต่อมาแม่จับได้ว่าพ่อข่มขืนลูกสาว จึงเล่าให้ตาฟังและขอให้ตาช่วยไปแจ้งความร้องทุกข์ให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจด�ำเนิน
คดีกบั พ่อ พนักงานสอบสวนได้ลงบันทึกประจ�ำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับจะติดตามน�ำตัวพ่อของ ด.ญ.บี มาสอบข้อเท็จจริง
และได้พา ด.ญ. บีไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อเป็นหลักฐานในการด�ำเนินคดีต่อไป
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๘) รอฮานี : กรณีการวินิจฉัยให้เงินเยียวยาเป็นมรดกตามกฎหมายอิสลาม
รอฮานี เป็นหญิงมุสลิมที่สามีเสียชีวิตจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมตากใบ รอฮานีต้องเผชิญชีวิตอยู่อย่างยาก
ล�ำบากในการเลีย้ งดูลกู ๔ คน ทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นวัยเรียนและมีภาระหนีส้ นิ ทีต่ อ้ งชดใช้ รัฐบาลได้จา่ ยเงินเยียวยาเบือ้ งต้นแก่ครอบครัว
ผู้เสียชีวิตสามแสนบาท (ไม่รวมค่าท�ำศพและค่าท�ำฮัจให้ผู้เสียชีวิต) แต่รอฮานีได้รับเงินเยียวยาทั้งสิ้นเพียงสามหมื่นเจ็ดพัน
บาท เนือ่ งจากดะโต๊ะยุตธิ รรมได้ให้ความเห็นว่าเงินเยียวยาเป็นมรดกจึงให้มกี ารแบ่งเงินให้กบั ทายาทผูเ้ สียชีวติ ตามกฎหมาย
อิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดก ซึ่งตกแก่ พ่อ พี่ชาย น้องชาย ของสามี รอฮานีได้พยายามขอให้ครอบครัวสามีช่วยชดใช้หนี้สิน
ที่สามีของเธอทิ้งไว้แต่ได้รับการปฏิเสธ
แม้ในที่ประชุมสัมมนาผู้รู้ทางศาสนาอิสลามทั่วประเทศจะมีความเห็นว่า “เงินเยียวยาจากรัฐ ไม่ใช่มรดก” และ
ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐ อันสืบเนื่อง
มาจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ ทีอ่ อกในเวลาต่อมา” ก�ำหนดนิยาม “ทายาท” ว่าหมายถึง
ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (พ่อ แม่ บุตร ภรรยา หากไม่มีก็ให้จ่ายแก่ทายาทชั้นต่อไป) ปัจจุบัน การจ่าย
เงินเยียวยาในหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีการจ่ายตามหลักมรดกอิสลามตามความเห็นชอบของกรรมการ
เยียวยาที่แต่ละจังหวัดตั้งขึ้น

๙) กรณีถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐแสวงหาประโยชน์ทางเพศ
๙.๑) ละห์:
“ฉันชือ่ มีละห์ อายุ ๓๖ ปี ทุกคนบอกว่าฉันมีสติปญ
ั ญาทีไ่ ม่ปกติเหมือนคนอืน่ เมือ่ ฉันโตเป็นสาว ผูใ้ หญ่บา้ น
ได้จบั ฉันแต่งงานกับคนจากหมูบ่ า้ นใกล้เคียง เขาเองก็เป็นคนทีไ่ ม่สมประกอบเหมือนกัน เราอยูด่ ว้ ยกันจนมีลกู สองคน
สามีฉันไม่ชอบท�ำงาน และชอบหาเรื่องทะเลาะทุบตีฉันตลอดเวลา จนฉันทนไม่ไหวหนีกลับมาที่บ้านบอกพ่อแม่ว่า
จะไม่กลับไปอยู่กับสามีอีกแล้ว เพราะกลัวจะถูกทุบตีอีก จะขอเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเอง   ฉันมีรถเครื่องเก่าๆ คันหนึ่ง
ส�ำหรับขับไปหางานรับจ้างกรีดยางเพื่อน�ำเงินมาดูแลลูกๆ เพราะไม่อยากพึ่งพาขอเงินคนอื่น...
วันหนึ่งฉันขับรถเครื่องมาพบทหารคนหนึ่งที่เข้ามาประจ�ำการแถวๆ หมู่บ้าน เขาใจดีมากให้ของกินแก่ฉัน
ไปฝากลูกๆ และเงินจ�ำนวนหนึ่ง ต่อมาฉันก็ได้พบกับเขาอีกหลายครั้ง และทุกครั้งเขาก็ให้อาหารและเงินแก่ฉันเพื่อ
ไปให้ลูกๆ เมื่อฉันไปกรีดยางเขาก็ตามไปเป็นเพื่อน เขาชอบถามฉันว่าเหงาไหม ชอบทหารไหม ทหารมีเงินเยอะนะ
ถ้าฉันยอมตามใจเขาฉันก็จะมีเงินไปให้ลูกๆ...
วันหนึ่งเขากอดฉันและบังคับให้หลับนอนด้วย โดยขู่ไม่ให้บอกใคร หลังจากนั้นเขาก็มาหลับนอนกับฉันอีก
จนฉันตั้งท้อง เขาก็ให้เงินไปซื้อยากินเพื่อเอาเด็กออก ทหารคนนี้ไม่ยอมเลิกหลับนอนกับฉัน...
ทุกครัง้ ทีฉ่ นั ไปกรีดยางเขาก็ตามไปด้วย จนฉันตัง้ ท้องครัง้ ทีส่ อง เขาก็ให้เงินไปซือ้ ยาเพือ่ เอาเด็กออก แต่คราวนี้
ไม่ส�ำเร็จฉันต้องไปท�ำแท้งที่คลินิกแห่งหนึ่งในเมือง หลังจากท�ำแท้งครั้งที่สองเขาก็กลับมามีความสัมพันธ์กับฉันอีก
ไม่นานนักฉันก็ท้องเป็นครั้งที่สาม และเขาก็ให้เงินไปท�ำแท้งเหมือนเช่นเคย คราวนี้หมอปฏิเสธที่จะท�ำแท้งให้
ฉันพยายามกินยาให้เด็กออก แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ ทุกคนในหมู่บ้านจึงรู้เรื่องความสัมพันธ์ของฉันกับทหาร ฉันถูกขับออก
จากหมู่บ้าน ไม่มีใครสนใจว่าฉันและลูกๆ จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไร”
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๙.๒) เราะห์:
“ฉันชือ่ เราะห์... ฉันได้พบกับนายทหารยศจ่าคนหนึง่ เขาพยายามเข้ามาพูดคุยด้วย จนฉันให้ความสนิทสนม
เขาท�ำให้ฉนั เชือ่ ว่า เขาเป็นทหารทีด่ มี คี วามรับผิดชอบ พร้อมทีจ่ ะให้การดูแลผูห้ ญิงมุสลิมเช่นฉันเป็นอย่างดี เขาใช้วธิ ี
เข้ามาสนิทสนมกับฉัน มาเยี่ยมฉันที่บ้านบ่อยมากขึ้น... ฉันคบหาอยู่กับจ่าทหารคนนี้ ได้ราว ๑ ปี จึงได้รู้ความจริงว่า
เขามีเมียมีลูกมาก่อนที่จะรู้จักกับฉัน เมื่อฉันสอบถามเขาก็สารภาพและบอกว่าก�ำลังจะหย่าขาดกับภรรยา เขาเพียง
อยูด่ ว้ ยกันเพราะเห็นแก่ลกู รอให้ลกู เรียนจบก่อนเขาจะหย่าขาดจากภรรยามาอยูด่ แู ลฉัน เขาสัญญาจนฉันเชือ่ ใจมัน่ ใจ
ในตัวเขา และยอมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ไม่ได้ด�ำเนินการใดๆ ที่จะท�ำให้เราได้มีชีวิต
อยูร่ ว่ มกันอย่างเป็นเปิดเผย มิหน�ำซ�ำ้ กลับไม่พยายามติดต่อเหมือนอย่างเคย จนฉันต้องติดต่อกับผูบ้ งั คับบัญชาของเขา
เขาจึงได้โทรกลับมา...
เหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปท�ำให้ฉันได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้ก�ำลังหลอกฉัน ท�ำให้ฉันตายใจ เชื่อค�ำมั่นสัญญา
ที่ให้ไว้ ทั้งที่เขาไม่ได้คิดที่จะรับผิดชอบอย่างแท้จริงตั้งแต่ต้น เขาท�ำให้ฉันเชื่อใจว่าเขาเป็นชายชาติทหารที่ดี
มีความรับผิดชอบ ไม่เคารพศักดิ์ศรีของฉัน ไม่มีความซื่อสัตย์ และท�ำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับฉัน และหลังจากนั้น
ไม่นานเขาก็ได้ย้ายไปประจ�ำอยู่ต้นสังกัด และค่อยๆ ขาดการติดต่อ...
ฉันถูกเหยียบย�่ำศักดิ์ศรีท�ำให้เสียชื่อเสียง ยังมีเพื่อนผู้หญิงมุสลิมอีกหลายคนที่ถูกย�่ำยีเกียรติยศและ
ความเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกับฉัน จากทหารที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบ แต่ในขณะเดียวกันก็ฉวยโอกาส
แสวงหาประโยชน์จากผู้หญิงในหมู่บ้าน
ฉันจึงต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้หญิง ความรับผิดชอบจากหน่วยงานของรัฐที่จะต้องควบคุม
ดูแลความประพฤติของเจ้าหน้าที่ที่ลงมาปฏิบัติการในชุมชน ลงโทษผู้กระท�ำความผิด และชดเชยความเสียหายที่
เกิดขึ้นแก่ผู้หญิง สิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันคือ ความรุนแรงรูปแบบหนึ่งที่ยังถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว และไม่มีใครใส่ใจ
เยียวยา แม้เราจะไม่สูญเสียชีวิต แต่เราผู้หญิงก็ไม่สามารถจะมีชีวิตต่อไปได้อย่างปกติสุขเหมือนเดิม เราจึงต้องการ
ความยุติธรรม”
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หลักอิสลามที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
และ หลักสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง : ความจริงที่ถูกมองข้าม
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”

๒

หลักอิสลามที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
และ หลักสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง: ความจริงที่ถูกมองข้าม
๒.๑ หลักอิสลามกับความเสมอภาคระหว่างเพศ๕
ผศ.ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี ผู้อ�ำนวยการสถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ   
กล่าวว่าสังคมมุสลิมในปัจจุบันมีปรากฏการณ์ที่ผู้หญิงถูกกระท�ำด้วย
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ทั้งโดยคนใกล้ชิดและบุคคลอื่นเช่นเดียวกับ
สังคมอืน่ ๆ ทัว่ โลก แต่กลุม่ มุสลิมส่วนน้อยบางกลุม่ ทีน่ ยิ ม ความรุนแรงสุดโต่ง
กอปรกับการบิดเบือนอิสลามด้วยภาพลวงตาต่างๆ โดยสื่อตะวันตกท�ำให้
อิสลามกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรง ความโหดร้ายและการกดขี่
ผู้หญิงมากขึ้น ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วอิสลามมีความงดงามมากมาย มีความรัก
ความเมตตา ความเคารพและให้เกียรติทุกคนอย่างเท่าเทียม รวมทั้ง
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย การอยู่ร่วมกันกับผู้คนต่างศาสนาอย่าง
สันติไม่ยอมรับความรุนแรงอย่างไร้เหตุผลและไร้ขอบเขตในทุกรูปแบบ
(ดูภาคผนวก ๑)
ผศ.ดร. อับดุลเลาะห์ หนุม่ สุข ผูท้ รงคุณวุฒิ ส�ำนักจุฬาราชมนตรี
ยืนยันว่าท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.) ได้ให้ความส�ำคัญต่อผู้หญิงอย่างยิ่ง
โดยท่ า นศาสดาได้ ก ล่ า วว่ า สิ่ ง ที่ ป ระเสริ ฐ ที่ สุ ด ของโลกนี้ คื อ ผู ้ ห ญิ ง
ที่มีคุณธรรมอันจะสามารถสร้างโลกได้ และในการเทศนาครั้งสุดท้าย
ของท่าน ท่านศาสดาฯ ได้กล่าวว่า ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาทีส่ มบูรณ์แล้ว
โดยท่านได้กล่าวประโยคหนึ่งที่นับเป็นประโยคทองต่อผู้คนจ�ำนวนมากว่า
“ท่านทั้งหลายจงดูแลผู้หญิงให้ดี”
ผศ.ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี สรุปว่าหลักการอิสลามเป็นหลัก
การที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ คือ
• หากผู้หญิงไม่พร้อมทางร่างกายหรือจิตใจที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย ผู้ชายจะต้องไม่บังคับให้ผู้หญิงมี
เพศสัมพันธ์ด้วย๖
๕ ค�ำบรรยาย ผศ.ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ ในการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การส่งเสริมการเข้าถึงความยุตธิ รรม
ของผู้หญิงมุสลิม ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่จังหวัดปัตตานี
๖ วรรคตอนหนึ่งในอัล-กุรอานระบุว่า ผู้หญิงคือแหล่งเพาะปลูก (อยากท�ำอะไร เมื่อไหร่ก็ได้) นั้น อุลามะอ์ (ผู้รู้) บอกว่าการจะพิจารณาว่าจะท�ำอะไรกับผู้หญิงก็ได้ตามอัล-กุรอานนั้น
ต้องดูเจตจ�ำนงของอายะฮ์ (วรรคตอน) ทีล่ งมาพร้อมบริบทต่างๆ ส�ำหรับอายะฮ์นี้ มีลงมาเพือ่ ตอบค�ำถามของศ่อฮาบะฮ์ (อัครสาวกของท่านศาสดา) คนหนึง่ ทีถ่ ามท่านศาสดามุฮมั หมัด
ว่าจะมีเพศสัมพันธ์ด้วยท่านั้นท่านี้ได้ไหม ความหมายของอายะฮ์นี้ คือ จะใช้ท่าไหนก็ได้ อย่างไรก็ตาม เชคฮุษัยนี ได้ฟัตวา (วินิจฉัย) ว่าหากผู้หญิงไม่พร้อมทางร่างกายหรือจิตใจที่จะ
มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย ผู้ชายจะต้องไม่บังคับให้ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์ด้วย
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• ภรรยาไม่ควรปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์กับสามี แต่ให้สามีเล้าโลมด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องการให้ความรัก
ความอบอุ่น เติมเต็มชีวิตสมรสและความเป็นครอบครัว
• อิสลามไม่ได้ค�ำนึงความรู้สึกและสิทธิของผู้ชายเท่านั้น แต่ไม่ส่งเสริมการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
หรือผลร้ายและเอาใจใส่ความต้องการผู้หญิงด้วย เช่น การไม่สนับสนุนให้ผู้ชายไปรบนานเกิน ๔ เดือน เนื่องจาก
ผู้หญิงก็ต้องการได้รับความอบอุ่นจากผู้ชายด้วยเช่นกัน
• มนุษย์ทกุ คนในโลกนี้ ไม่วา่ หญิงหรือชาย คือ ตัวแทนของพระผูเ้ ป็นเจ้าบนหน้าแผ่นดิน (ค่อลีฟะตุล้ เลาะฮ์)
ทุกชีวิตจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ ละเมิดมิได้๗ ดังนั้น การปฏิบัติตัวในแต่ละวันของมนุษย์ถือเป็นการท�ำคุณงามความดี
ในฐานะตัวแทนของพระผูเ้ ป็นเจ้าด้วย มุสลิมทุกคนทัง้ หญิงและชายจึงต้องตระหนักถึงการปฏิบตั ติ วั ในชีวติ ประจ�ำวัน
ของตนให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนา และพระผู้เป็นเจ้าทรงมองเห็นทุกการกระท�ำนั้น
• เป้าหมายการมีชีวิตอยู่ของมุสลิมมิใช่การอยู่กับความสุดโต่ง แต่ต้องมี “ความเป็นประชาชาติสายกลาง
(วะสะฏียะฮ์)” ทีไ่ ม่ทำ� ให้ผอู้ นื่ เดือดร้อน เช่น ไม่ทรมานตนเอง เพราะร่างกายมีสทิ ธิเ์ หนือตัวเรา และภรรยา สามี หรือ
ญาติพี่น้องก็มีสิทธิ์เหนือตัวเรา
• มุสลิมต้องไม่เลือกที่จะปฏิบัติดีเฉพาะต่อคนมุสลิมเท่านั้น แต่ยังต้องกระท�ำความดีต่อผู้ไม่ใช่มุสลิมด้วย
อย่างไรก็ตาม จากปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยทัว่ ไป  ผูห้ ญิงมุสลิมยังคงถูกละเมิด ถูกท�ำร้าย และไม่ได้รบั ความยุตธิ รรม
ในหลายกรณีมีการอ้างเหตุผลทางศาสนาเพื่อรับรองการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยไม่ค�ำนึงถึงบริบทซึ่งระบุถึง
ที่มาและเจตจ�ำนงของการบัญญัติค�ำสอนทางศาสนาอิสลาม ผู้หญิงมุสลิมจึงยังคงเผชิญกับความรุนแรงโดยบุคคล
รอบตัวทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ เช่น การกล่าวอ้างถ้อยค�ำจาก อัล-กุรอานที่ว่า “จงเฆี่ยนนาง” มาใช้
ในการตีความรับรองความชอบธรรมในการที่สามีเฆี่ยนตีภรรยาว่าเป็นสิ่งที่ศาสนาอิสลามอนุญาต หรืออีกนัยหนึ่ง
เป็นการใช้ตรรกะที่ท�ำให้ผู้ชายมีความชอบธรรมที่จะท�ำร้ายหญิงที่เป็นภรรยา๘
ผศ.ดร. อับดุลเลาะห์ หนุม่ สุข ยกตัวอย่างถึงประเพณีวฒ
ั นธรรมในบางพืน้ ทีว่ า่ มีอทิ ธิพลต่อการลดทอนสิทธิ
ของผูห้ ญิงเช่นกัน  ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้หรือในบางภูมภิ าคอืน่ การให้คา่ สมรส (มะฮัร)ฺ ซึง่ เป็นทรัพย์สนิ หรือ
ของขวัญที่เจ้าบ่าวมอบให้กับเจ้าสาวโดยพ่อและแม่เจ้าสาวไม่มีสิทธิใดในค่าสมรสนั้น ได้ถูกก�ำหนดไว้เพียงแค่
๑๒๕ บาท มาจากฐานคิดค�ำนวณจากค่าสมรสซึ่งท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.) ให้แก่บิดาของเจ้าสาว ๕๐๐ ดิรฮัม
ซึ่งครูบาอาจารย์ตั้งแต่ในอดีตได้แปลเงินจ�ำนวนดังกล่าวเป็น ๕๐๐ สลึง หรือเท่ากับ ๑๒๕ บาท และยึดติดกับค่าของ
เงินจ�ำนวนนั้นมาตลอด ในขณะที่ค่าของเงินได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบันจนไม่สามารถเทียบกับค่าเงินเดิม
ได้อีกต่อไป๙

๗ โดยหลักค�ำสอนของอิสลาม ชีวิตมนุษย์ทุกชีวิตมีความศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ดังนั้น หลักการอิสลามจึงอนุญาตให้ท�ำสงครามในกรณีเพื่อปกป้องตนเองจากการถูกรุกรานเท่านั้น
ไม่ใช่เพื่อรุกรานผู้อื่น และการที่มักมีการแปลความหมายของค�ำว่า “ญิฮาด” ว่า คือ การท�ำสงครามศักดิ์สิทธิ์นั้น โดยหลักค�ำสอนของอิสลามแล้ว สงครามไม่ใช่เรื่องศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจาก
การท�ำสงครามมักมีการท�ำลายชีวิตของมนุษย์
๘ คือ การใช้ตรรกะแบบชัยฎอน (ตรรกะที่”ยกตนเหนือสิ่งสร้างอื่นของพระผู้เป็นเจ้า”) โดยท�ำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่สามารถท�ำร้ายภรรยาของตนได้ โดยอ้างว่าเพื่อให้มารร้ายออกจากตัวนาง
ทั้งๆ ที่ในทัศนะอิสลาม อ�ำนาจสูงสุด คือ อ�ำนาจอัลลอฮ์ ไม่ใช่อ�ำนาจผู้ชาย
๙ ผศ.ดร. อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักจุฬาราชมนตรี และผู้อ�ำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา ส�ำนักจุฬาราชมนตรี
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ดังนัน้ หากจะให้มสุ ลิมตระหนักถึงเจตนารมณ์ของศาสนาอิสลามก็ไม่อาจปฏิเสธบทบาทส�ำคัญของผูว้ นิ จิ ฉัย
หลักการศาสนา ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสายเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยม หากนักการศาสนาเหล่านี้มีความเข้าใจ การพูดคุยกัน
ในประเด็นละเอียดอ่อนหรือประเด็นร่วมสมัยอืน่ ๆ ก็จะสามารถท�ำได้งา่ ยขึน้ โดยหากเราสามารถทีจ่ ะท�ำความเข้าใจ
ว่าหลักการศาสนาอิสลามเป็นเรื่องของการตีความ ซึ่งอาจถูกวัฒนธรรม จารีต หรือประเพณีบางประการตามพื้นที่
ต่างๆ เข้ามาแฝงอยู่จนถูกท�ำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า สิ่งเหล่านั้นคือแก่นของศาสนา การท�ำความเข้าใจและคลี่คลาย
ประเด็นความเป็นมาในส่วนนี้ จะช่วยให้บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น๑๐
ส�ำหรับตัวผู้หญิงเอง ซึ่งยังต้องเผชิญกับการตีความตามวัฒนธรรม จารีต หรือประเพณีในแต่ละพื้นที่ก็ต้อง
ตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ที่ต้องมีความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ต้องมีความกล้าหาญ๑๑ ลุกขึ้นมาช่วยกันต่อสู้
เพื่อความยุติธรรม๑๒ โดยต้องตระหนักถึงคุณค่าของตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ความเป็นธรรม๑๓ นอกจากนี้
ยังต้องศึกษาทั้งหลักศาสนาและมีความรู้เท่าทันการตีความ ว่าข้อบัญญัติทางศาสนาที่น�ำมาใช้จะต้องไม่ขัดกับ
บทบัญญัติส่วนอื่นๆ ของอัล-กุรอาน และต้องสอดคล้องกับหลักศาสนา ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องความรักและความเมตตาเป็น
หลักเพื่อที่ผู้หญิงจะกล้าตั้งค�ำถามเพื่อโต้แย้งผู้น�ำศาสนาหากตัดสินข้อศาสนาไม่ถูกต้องเช่นเดียวกับที่ผู้หญิง
ในประวัติศาสตร์อิสลามได้เคยทักท้วงผู้น�ำศาสนาในยุคนั้นมาแล้ว๑๔
๒.๒ หลักสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง๑๕
หลักสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงเป็นหลักการส�ำคัญตามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุก
รูปแบบของสหประชาชาติ (UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against
Women - CEDAW) ซึง่ เป็นอนุสญ
ั ญาฉบับแรกทีเ่ จาะจงคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงทีถ่ กู เลือกปฏิบตั ิ นอกเหนือ
จากกระแสการคุ้มครองสิทธิในยุคแรกๆ คือ สิทธิพลเมือง หรือ สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม อนุสัญญานี้ถือว่า
ความเป็นมารดาเป็นภาระหน้าทีท่ างสังคม การเลีย้ งดูบตุ รก็เป็นหน้าทีข่ องทัง้ หญิงและชาย และมุง่ คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ของผูห้ ญิงครอบคลุมสิทธิทางพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สหประชาชาติให้การรับรอง CEDAW
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลบังคับใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ปัจจุบันมีประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาแล้วทั้งสิ้น ๑๙๙ ประเทศ๑๖
รวมทั้งประเทศไทย นับเป็นหนึ่งในอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีประเทศที่เป็นภาคีมากที่สุด
การเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ หมายถึง การที่ประเทศที่เป็นภาคียอมรับว่ามีการเลือกปฏิบัติและความ
ไม่เสมอภาคของผู้หญิง ยอมรับถึงความจ�ำเป็นที่รัฐต้องแก้ปัญหาโดยการด�ำเนินการหรือละเว้นการด�ำเนินการใดๆ
และยินดีทจี่ ะรับผิดชอบในระดับประเทศและประชาคมโลก ในการด�ำเนินงานตามพันธกรณี จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีร่ ฐั ภาคี
ต้องชัดเจนในหลักการส�ำคัญของ CEDAW ๓ ประการ ซึ่งให้กรอบในการก�ำหนดยุทธศาสตร์การเพิ่มความก้าวหน้า
ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง คือ ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ และพันธกรณีของรัฐ

๑๐ ค�ำบรรยายของ ดร.อัมพร หมาดเด็น สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท�ำแนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
และส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่จังหวัดปัตตานี
๑๑ ที่จะยืนยันว่า “ฉันคือ ค่อลีฟะตุ้ลลอฮ์”
๑๒ อัลลอฮฺ (ซบ.) ตรัสว่า “ต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมถึงแม้จะเป็นอันตรายต่อเรา”
๑๓ อัล-กุรอาน (๑๑ : ๑๓) อัลลอฮ์ (ซบ.) ทรงตรัสว่า “อัลลอฮ์จะไม่ทรงเปลี่ยนคนกลุ่มใด นอกจากพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน”
๑๔ ในประวัติศาสตร์อิสลาม ผู้หญิงได้เคยตั้งค�ำถามโต้แย้งท่านอุลามะอ์ (ผู้รู้ทางศาสนา) ที่ก�ำลังจะตัดสินข้อศาสนาที่ละเมิดสิทธิที่อัลลอฮ์ทรง ให้แก่ผู้หญิง (โดยจะตัดสินให้ผู้หญิง
เป็นฝ่าย ผิดและให้ลดจ�ำนวนสินสอดที่เรียกร้องจากชายลง) จนผู้น�ำศาสนาท่านนั้นต้องยอมจ�ำนนต่อข้อโต้แย้งของผู้หญิง ตัดสินให้ผู้ชายเป็นฝ่ายผิด ผู้หญิงเป็นฝ่ายถูก
๑๕ https://cedaw.iwraw-ap.org/cedaw/cedaw-principles/
๑๖ https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en

ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๑) หลักความเสมอภาค (Principle of Equality)  CEDAW ไม่ได้มุ่งหมายให้ผู้หญิงต้องได้รับการปฏิบัติหรือการ
บริการเช่นเดียวกับผู้ชาย เพราะนั่นอาจไม่เพียงพอที่จะประกันว่าผู้หญิงจะได้รับประโยชน์จากการใช้สิทธินั้นอย่าง
เสมอภาคกับผูช้ าย แต่ตอ้ งเป็นการปฏิบตั หิ รือการบริการทีค่ ำ� นึงว่าผูห้ ญิงมีความแตกต่างจากผูช้ ายทัง้ บทบาท หน้าที่
และความคาดหวังของสังคม ความแตกต่างนี้ท�ำให้หญิงและชายมีสัมพันธภาพเชิงอ�ำนาจที่ไม่เสมอภาคกัน อันเป็น
อุปสรรคต่อโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากรของผู้หญิง และจะต้องด�ำเนินการต่อหญิงและชายแตกต่างกันอย่างไร
เพือ่ ให้ผหู้ ญิงได้รบั โอกาส เข้าถึงทรัพยากร และทีส่ ำ� คัญได้รบั ประโยชน์จากโอกาสและการเข้าถึงนัน้ แทนทีจ่ ะด�ำเนิน
การต่อหญิงและชายแบบเดียวกัน
ความเสมอภาคในโอกาสและการเข้าถึงทรัพยากรจะเกิดขึน้ ได้ดว้ ยการมีกรอบกฎหมาย นโยบาย และกลไก
การด�ำเนินการของหน่วยงานต่างๆ  อย่างไรก็ตาม นโยบายแบบเหวี่ยงแหที่ไม่จ�ำแนกเพศกลุ่มเป้าหมาย แม้จะไม่ได้
กีดกันผู้หญิงชัดเจน แต่อาจมีผลลัพธ์ที่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงได้ เนื่องจากผู้หญิงส่วนใหญ่มีภาระในการดูแลเด็ก
ผู้สูงอายุ และความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งการที่สังคมคาดหวังในบทบาท ความสามารถ และ
ความต้องการของหญิงและชายต่างกัน สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อแนวคิดในการก�ำหนดนโยบายและการปฏิบัติที่อาจ
เป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นผลให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงได้
ท้ายที่สุด ความเสมอภาคที่แท้จริง (Substantive Equality) ไม่ใช่เพียงแค่ความเสมอภาคทางกฎหมาย  
(นิตินัย) แต่ต้องเป็นความเสมอภาคเชิงผลลัพธ์ หรือ ความเสมอภาคในความเป็นจริง (พฤตินัย) ด้วย  
๒) หลักการไม่เลือกปฏิบตั ิ (Principle of Non-discrimination) CEDAW ตระหนักถึงความจ�ำเป็นและ
หนทางสูก่ ารด�ำเนินการทีเ่ ป็นรูปธรรมเพือ่ ขจัดความไม่เสมอภาคและปรับปรุงกลไกเชิงสถาบันทีย่ งั มีการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อสตรี
ตาม CEDAW ข้อ ๑ นิยาม “การเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรี” หมายถึง “การแบ่งแยก การกีดกัน หรือการจ�ำกัดใดๆ
เพราะเหตุแห่งเพศ ซึ่งเป็นผลให้หรือมีเจตนาท�ำให้สตรีไม่ว่าจะมีสถานภาพการสมรสใดๆ ไม่ได้รับการยอมรับ
ไม่ได้ใช้สิทธิหรือไม่ได้รับประโยชน์จากสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม พลเมือง หรือด้านอื่นใดอย่างเสมอภาคกับชาย”
ด้วยค�ำนิยามนี้ ท�ำให้เห็นจุดอ่อนของกฎหมายและนโยบายแบบเหวีย่ งแหทีไ่ ม่คำ� นึงถึงความแตกต่างระหว่าง
หญิงชายได้ชดั ขึน้ ว่า กฎหมายและนโยบายเหล่านีไ้ ม่ตระหนักว่าผูห้ ญิงยังคงได้รบั ความเดือดร้อนจากผลของการเลือก
ปฏิบัติในอดีต แม้กฎหมายหรือนโยบายอาจไม่มีเจตนารมณ์ที่จะปฏิเสธสิทธิของผู้หญิง แต่หากมีผลให้เป็นเช่นนั้น
ก็ถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติเช่นกัน
แม้ในหลายประเทศผู้หญิงมีสิทธิทางกฎหมาย แต่การเข้าถึงสิทธิทางกฎหมายของผู้หญิงกลับมีไม่มากเท่าที่
สิทธิท่ีมี เนื่องจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศยังคงมีอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของผู้หญิงด้วย ข้อก�ำหนดต่างๆ ของ CEDAW จะเป็นสะพานเชื่อมโยงการประกัน
สิทธิพลเมืองกับสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมของผูห้ ญิงเข้าด้วยกัน ผ่านกฎหมาย นโยบาย มาตรการ
พิเศษชั่วคราว และมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงข้อเสนอแนะต่อประเทศภาคี เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ที่เกิดขึ้น
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จุดเด่นของ CEDAW ที่ไม่เหมือนอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับอื่น ๆ

• CEDAW เรียกร้องให้หญิงและชายในทุกระดับ ทั้งในครอบครัว ชุมชน สาธารณะ และรัฐ มีสัมพันธภาพ
เชิงอ�ำนาจที่เสมอภาคกัน
• CEDAW ชี้ให้เห็นว่าการละเมิดผู้หญิงในพื้นที่ส่วนตัว เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง
• CEDAW ยอมรับถึงผลกระทบเชิงลบของการปฏิบัติทางสังคม ประเพณี และวัฒนธรรมที่เกิดจากการ
ตีค่าความต�่ำต้อยหรือสูงส่งของเพศใดเพศหนึ่ง หรือ บทบาทเหมารวมของหญิงและชาย
๓) หลักพันธกรณีของรัฐ (Principle of State Obligation)
การเป็นรัฐภาคี CEDAW หมายถึง ประเทศนั้นสมัครใจยอมรับข้อผูกพันในการด�ำเนินการผ่านกฎหมาย
หรือบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายที่ก�ำหนดไว้ใน CEDAW ที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและจะท�ำให้เกิด
ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย โดยจะปฏิบัติตามบรรทัดฐานและมาตรฐานที่รัฐภาคีทั้งปวงเห็นชอบร่วมกัน
และยินดีให้คณะกรรมการ CEDAW ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระจากนานาประเทศจ�ำนวน ๒๓ คน ติดตามและ
ตรวจสอบการด�ำเนินงานของรัฐภาคีตามบรรทัดฐานและมาตรฐานของ CEDAW นอกจากนี้ รัฐภาคียังมีข้อผูกพัน
ที่จะด�ำเนินการให้บรรลุความเสมอภาคเชิงผลลัพธ์ หรือ ประกันว่าผู้หญิงได้ใช้สิทธิต่างๆ และได้ประโยชน์จากการใช้
สิทธินั้นจริง   
ประเทศภาคียังมีข้อผูกพันที่จะต้องเสนอรายงานภายใน ๑ ปี หลังจากการเข้าเป็นภาคี โดยรายงานถึง
อุปสรรคเกีย่ วกับความเสมอภาคของผูห้ ญิงและการด�ำเนินการของรัฐทีจ่ ะขจัดอุปสรรคนัน้ หลังจากนัน้ จะต้องรายงาน
ความก้าวหน้าเป็นระยะๆ ทุก ๔ ปี รัฐมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบต่อผูห้ ญิงทีไ่ ม่อาจเพิกถอนได้และเป็นความรับผิดชอบ
ระดับประเทศและประชาคมโลก
CEDAW ข้อ ๒ ระบุถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะก�ำหนดนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติผ่านกฎหมาย กลไกเชิง
สถาบันและนโยบายต่างๆ ข้อ ๓ ผูกพันรัฐทีจ่ ะส่งเสริมความเสมอภาคผ่านวิธกี ารทีเ่ หมาะสมทัง้ ปวง รวมถึงมาตรการ
เชิงรุกและเงือ่ นไขทีเ่ อือ้ เพือ่ ประกันการพัฒนาและความก้าวหน้าอย่างเต็มทีข่ องผูห้ ญิง ข้อ ๔ ผูกพันให้รฐั ใช้ “มาตรการ
พิเศษชั่วคราว” ซึ่งเป็นการเพิ่มแต้มต่อให้แก่ผู้หญิงเพื่อลดช่องว่างระหว่างหญิงและชาย ให้มีโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่สมดุลกันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  และเร่งให้เกิดความเสมอภาคในเชิงผลลัพธ์เร็วขึ้น
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ศิรพิ ร สะโครบาเนค ประธานมูลนิธผิ หู้ ญิง กล่าวว่า บางคนใช้คำ� ว่า “การเลือกปฏิบตั เิ ชิงบวก หรือ การเลือก
ปฏิบัติที่เป็นคุณ (positive discrimination/affirmative action) เพื่ออธิบาย “มาตรการพิเศษชั่วคราว” ซึ่งใม่
ควรใช้ทั้งสองค�ำข้างต้น เพราะการเลือกปฏิบัติมีความหมายเชิงลบอยู่แล้ว
จึงไม่ควรมี “การเลือกปฏิบัติเชิงบวก” หรือ “การเลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ”
ได้อกี จะท�ำให้คนทัว่ ไปมีความเข้าใจคลาดเคลือ่ นว่าการเลือกปฏิบตั สิ ามารถ
ท�ำได้ จริงๆ แล้ว “มาตรการพิเศษชัว่ คราว” เป็นการเพิม่ แต้มต่อให้แก่ผหู้ ญิง
เพือ่ ลดช่องว่างระหว่างหญิงและชาย ผูห้ ญิงจะได้มโี อกาสทางเศรษฐกิจและ
สังคมสมดุลกับชาย และบรรลุความเสมอภาคเร็วขึ้น  
ส่วนข้อ ๕-๑๖ ผูกพันให้รัฐขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในมิติ
ต่างๆ แม้จะไม่ครอบคลุมทุกมิติแต่นิยามของการเลือกปฏิบัติตาม CEDAW
ข้อ ๑ ก็สามารถท�ำให้พิจารณาการเลือกปฏิบัติต่อสตรีครอบคลุมทุกมิติได้   
๒.๓  สรุปความสอดคล้องระหว่าง หลักอิสลาม กับ หลักการ CEDAW๑๗
การปฏิบัติทางศาสนาอิสลามในแต่ละพื้นที่และสังคมอาจขึ้นอยู่กับการตีความตามวัฒนธรรมท้องถิ่นของ
สังคม นั้นๆ ที่พอจะเข้ากันได้แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักศาสนาอิสลาม การตีความและวิถีปฏิบัติทางอิสลามจึง
อาจมีความหลากหลายตามจุดยืนของแต่ละส�ำนักคิด (School of Thought) หรือวัฒนธรรมท้องถิน่ ซึง่ มีววิ ฒ
ั นาการ
มาโดยตลอดนับแต่เมื่อศาสนาอิสลามเกิดขึ้นในโลกเมื่อกว่า ๑๔๐๐ ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีทั้งที่สอดคล้องกันและขัดแย้ง
กันเอง ดังนั้น จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามต้องยึดหลักการตามคัมภีร์อัล-กุรอานให้มั่น การอ้างอิงบท
ค�ำสอนในคัมภีรอ์ ลั -กุรอานต้องท�ำอย่างประณีต มิใช่การยกเพียงบทค�ำสอนวรรคใดวรรคหนึง่ (อายะฮ์) เพียงอย่างเดียว
แต่ต้องค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ของการประทานบทค�ำสอน (อายะฮ์) ต่างๆ ลงมาด้วย นอกจากนี้ จะต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับหลักการที่เป็นเสาหลักของศาสนาอิสลามเรื่องความยุติธรรมและความเมตตาด้วย ประวัติศาสตร์อิสลาม
มีพัฒนาการจากเมื่อ ๑๔๐๐ กว่าปีเพื่อยกระดับสถานภาพผู้หญิงให้ดีขึ้นจากการเป็นทาส บ�ำเรอชาย มามีสิทธิใน
มรดกและทรัพย์สิน สิทธิในการสมรสหรือยุติการสมรส รวมถึงสิทธิในการศึกษา เป็นต้น  
• การเลือกตีความและการปฏิบัติทางศาสนาอิสลามที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงเป็นการขัดแย้งกับ
CEDAW เช่น การมีภรรยาหลายคน ความไม่เท่าเทียมด้านการสมรสและการหย่า การบังคับแต่งงานในวัยเด็ก
การจ�ำยอมสามีเรื่องการเว้นระยะการมีบุตร การห้ามผู้หญิงออกไปท�ำงานนอกบ้าน การอบรมสั่งสอนเมียด้วยการ
ทุบตี
• สัมพันธภาพระหว่างหญิงชายที่ไม่เสมอภาคกัน เช่น การมีภรรยาหลายคน ความไม่เท่าเทียมด้าน
การสมรสและการหย่า การบังคับแต่งงานในวัยเด็ก การจ�ำยอมสามีเรื่องการเว้นระยะการมีบุตร การห้ามผู้หญิงออก
ไปท�ำงานนอกบ้าน การสั่งสอนเมียด้วยการทุบตี เป็นการขัดกับปรัชญาพื้นฐานของอิสลาม ที่ให้ความส�ำคัญกับ
ความยุติธรรม ความรัก ความเมตตา ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๑๗ ผศ.ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี
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• ความพยายามขององค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation-OIC) เพื่อ
ผลักดันให้มปี ฏิญญาเพือ่ การขจัดการเลือกปฏิบตั แิ ละส่งเสริมความเสมอภาคของผูห้ ญิง (ปฏิญญาองค์กรความร่วมมือ
อิสลามว่าด้วยบทบาทผู้หญิงในมิติต่างๆ๑๘) ถือเป็นตัวอย่างส�ำคัญของการตอบรับมาตรฐานสากลและเป็นตัวอย่าง
ของการเชื่อมโยงมาตรฐานระหว่างประเทศเข้ากับหลักการทางศาสนา
• ความคิดทีว่ า่ มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศโดยเฉพาะ CEDAW เป็นสิง่ แปลกแยกเป็นของ
ตะวันตกและเป็นสิง่ ทีข่ ดั ต่อหลักการศาสนาอิสลามจึงไม่ถกู ต้องเสมอไป เนือ่ งจากมีประเทศมุสลิมเป็นภาคี CEDAW
ร้อยละ ๑๒ จากประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่เป็นรัฐภาคีทั้งสิ้น ๑๙๙ ประเทศ การเชื่อมโยงตนเอง (และหลักการ
ศาสนาอิสลาม) ในฐานะทีเ่ ป็นมุสลิมเข้ากับมาตรฐานระหว่างประเทศด้วยอัตลักษณ์สมาชิกของชุมชนโลกจึงเป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญ เพราะมุสลิมยังต้องอยูร่ ว่ มกับคนอืน่ ๆ อีกทัง้ เป็นหน้าทีท่ เี่ ราต้องร่วมกันผลักดันให้ชมุ ชนมุสลิมและชุมชนโลก
สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วย
• การบังคับแต่งงานเพื่อรักษาเกียรติของครอบครัว หรือแม้กระทั่งการจัดการความต้องการทางเพศของ
เยาวชนด้วยการบังคับแต่งงานให้เด็กหรือเยาวชนเป็นอีกสถานการณ์ที่น่ากังวลเพราะจะท�ำให้ผู้หญิงตกอยู่ในภาวะ
ขมขื่นไปตลอดชีวิต ประเทศมุสลิมหลายประเทศเสนอว่าต้องแก้ไขโดยให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษา
ทีส่ งู ขึน้ และให้ทว่ั ถึงมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับความห่วงใยและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ CEDAW ทีม่ ตี อ่ ประเทศ
ต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยถึงการแก้ปัญหานี้ อนึ่ง ตามหลักการอิสลามเป้าหมายของการแต่งงานจะให้ความส�ำคัญที่
“การสร้างครอบครัว” มากกว่า “การมีเพศสัมพันธ์” ดังนั้น ทุกฝ่ายจึงควรระมัดระวังการใช้ศาสนาเป็นข้ออ้าง
เพื่อเป็นเหตุผลในการรองรับการแต่งงานกับเด็กและเยาวชนเพียงเพื่อสนองความต้องการมีเพศสัมพันธ์  แม้กฎของ
ชุมชนและการจัดการเพื่อปกป้องเกียรติของชุมชนจะมีความส�ำคัญมากในท้องถิ่น  แต่ต้องพิจารณาด้วยว่ากฎชุมชน
ขัดกับหลักการศาสนาหรือไม่ ตัวอย่างเช่น มีบทบันทึกวัตรปฏิบัติ (ซุนนะฮ์) ของท่านศาสดามุฮัมหมัด  (ซ.ล.) ที่กล่าว
ถึงตอนที่ท่านได้ยุติการแต่งงาน (ประกาศให้การแต่งงานนั้นเป็นโมฆะ) ของศ่อฮาบะฮ์ (อัครสาวกสาวก) คนหนึ่ง
เมื่อท่านศาสดา (ซ.ล.) ได้รับทราบว่าศ่อฮาบะฮ์ผู้นั้นได้บังคับลูกสาวของเขาให้แต่งงาน

๑๘ Teharan Declaration 2010 (http://ww1.oic-oci.org/external_web/Iran_Women/en/docs/Final%20Tehran%20Declaration.pdf),  
Jakarta Declaration on the Role of Women Development in OIC Member State – 2012, Istanbul Declaration 2016 (https://www.oic-oci.org/subweb/
woman/6/en/docs/final/6wom_dec_en.pdf) and ect.
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“

การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม : ความพยายามของสหประชาชาติ
กลุ่มประเทศมุสลิม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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๓

การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม
ของผู้หญิงมุสลิม: ความพยายามของสหประชาชาติ
กลุ่มประเทศมุสลิม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รายงานบทนี้จะชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในแต่ละ
ระดับ ตั้งแต่ระดับสหประชาชาติ กลุ่มประเทศมุสลิม และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ดังนี้

๓.๑ กลไกของสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง

นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึงปัจจุบนั สหประชาชาติได้ให้การรับรองอนุสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชนเพือ่ เป็นหลัก
๑๙
ประกันการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ จ�ำนวนทั้งสิน ๙ ฉบับ โดยมี CEDAW เป็นอนุสัญญาที่คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงโดยตรง นอกจากนี้ สหประชาชาติยังได้ให้การรับรองข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติที่ ๑๓๒๕ เรื่อง “ผู้หญิง และ สันติภาพและความมั่นคง” (UN Secretary Council Resolution
1325 on Women and Peace and Security) ซึ่งเป็นเอกสารทางการ (Official Document) และมีภาระผูกพัน
ให้รัฐภาคีต้องปฏิบัติตาม (Legal Document) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
เพือ่ ให้รฐั ภาคีมกี ารด�ำเนินการตามข้อผูกพันทีม่ ตี อ่ อนุสญ
ั ญานี้ สหประชาชาติได้เห็นชอบให้คณะกรรมการ
CEDAW มีกลไกในการติดตามการด�ำเนินงานของรัฐภาคี ดังนี้
(๑) การจัดท�ำรายงานของรัฐภาคีเสนอต่อคณะกรรมการ CEDAW (State Report Review)
สหประชาชาติมอบหมายให้คณะกรรมการ CEDAW ท�ำหน้าที่พิจารณารายงานของรัฐภาคี โดย
รัฐภาคีจะต้องจัดท�ำรายงานฉบับแรกภายใน ๑ ปี หลังจากเข้าเป็นภาคี หลังจากนั้นจะต้องจัดท�ำรายงานในทุก ๔ ปี
โดยคณะกรรมการ CEDAW จะก�ำหนดให้รฐั ภาคีรายงานความคืบหน้าในการด�ำเนินการตามข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะ
ที่ให้ไว้ในสรุปข้อสังเกต (Concluding Observations) จากการรายงานของรัฐภาคีนั้นในครั้งก่อน

๑๙ ปัจจุบันมีทั้งสิน ๙ ฉบับ ดังนี้ ๑) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
- CERD), ๒) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR), ๓) กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR), ๔) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women - CEDAW), ๕) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the
Rights of the Child - CRC), ๖) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention against
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - CAT), ๗) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons
with Disabilities - CRPD), ๘) อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of
All Persons from Enforced Disappearance (CED) และ ๙) อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว (Convention on the
Protection of the Rights of Migrants Workers and Member of their Families หรือ CMW) ประเทศไทยยังไม่รับรองอนุสัญญาล�ำดับที่ ๘ และ ๙
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(๒) ข้อเสนอแนะทั่วไป
CEDAW ก�ำหนดให้คณะกรรมการ CEDAW ท�ำหน้าที่ออกข้อเสนอแนะทั่วไปเพื่อเป็นช่องทาง
ในการอธิบายการตีความอนุสัญญาเพิ่มเติม และให้ค�ำแนะน�ำแก่รัฐภาคี เพื่อให้มีการด�ำเนินการในการปฏิบัติตาม
พันธกรณีทมี่ ตี อ่ อนุสญ
ั ญานีไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะออกข้อเสนอแนะทัว่ ไปเป็นระยะๆ เพือ่ ให้ทนั สมัยครอบคลุม
ประเด็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงมากที่สุด ข้อเสนอแนะทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงมุสลิม ได้แก่
			 • ข้อเสนอแนะทั่วไปที่ ๑๔ ว่าด้วยการขริบอวัยวะเพศหญิง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามประเพณีที่เป็น
อันตรายต่อหญิงและเด็กหญิง (ทั้งนี้ ข้อ ๕ ของอนุสัญญา ให้รัฐภาคีใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพื่อปรับปรุง
แบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมของบุรุษและสตรี และส่งเสริมความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์
ในครอบครัว และความเป็นเพศมารดาทีเ่ ป็นหน้าทีท่ างสังคม และการดูแลบุตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหญิง
และชาย)
			 • ข้อเสนอแนะทั่วไปที่ ๑๙ ว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง ซึ่งอธิบายว่าความรุนแรงอันเนื่องมาจาก
ฐานคิดเรื่องเพศภาวะ เช่น ความรุนแรงที่กระท�ำต่อสตรีเพราะเธอเป็นผู้หญิง หรือมีผลกระทบต่อสตรีอย่างรุนแรง
เป็นพิเศษ รวมถึงการท�ำร้ายหรือท�ำให้เจ็บปวดในทางร่างกาย จิตใจ หรือทางเพศ การข่มขู่ว่าจะท�ำร้าย การบังคับ
และการลิดรอนเสรีภาพอื่นๆ นั้น ถือเป็นการเลือกปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ อนุสัญญานี้ครอบคลุมถึงความรุนแรงที่
กระท�ำโดยบุคคล องค์กร หรือเจ้าหน้าที่รัฐ  
			 • ข้อเสนอแนะทัว่ ไปที่ ๓๐ ว่าด้วยบทบาทผูห้ ญิงในการป้องกันข้อขัดแย้ง สถานการณ์ความขัดแย้ง
และสถานการณ์หลังความขัดแย้ง (พ.ศ. ๒๕๕๖) ทั้งการเยียวยา การมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพตามมติคณะ
มนตรีความมั่นคงที่ ๑๓๒๕ การค้ามนุษย์ ความรุนแรงจากทุกฝ่าย และการสมรส
			 • ข้อเสนอแนะทัว่ ไปที่ ๓๓ ว่าด้วยสิทธิทจี่ ะเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิง ซึง่ หมายถึง การทีผ่ หู้ ญิง
มิสทิ ธิสทิ ธิมนุษยชนทัง้ โดยนิตนิ ยั และพฤตินยั เข้าถึงอ�ำนาจศาลได้และการเยียวยาทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้ รวมทัง้ มีกระบวนการ
ยุติธรรมที่รับผิดชอบต่อประชาชน  นับว่าสิทธิที่จะเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงเป็นสิทธิที่ส�ำคัญมากต่อการท�ำให้
สิทธิของผูห้ ญิงทุกด้านเป็นจริงตาม CEDAW เนือ่ งจากจะเป็นรากฐานส�ำคัญของกฎหมาย ธรรมาภิบาล และตุลาการ
ที่เป็นอิสระ เป็นกลาง ถูกต้อง และมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งการไม่ปล่อยให้คนผิดลอยนวลและต้านการฉ้อโกง และ
การมีส่วนร่วมของผู้หญิงอย่างเสมอภาคในตุลาการและกลไกการด�ำเนินการตามกฏหมาย
		
(๓) พิธีสารเลือกรับของ CEDAW (CEDAW Optional Protocol)
พิธีสารนี้เป็นอนุสัญญาย่อยของ CEDAW ที่เพิ่มอ�ำนาจหน้าที่ให้แก่กรรมการ CEDAW ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน เป็นช่องทางให้ผู้หญิงที่ถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากฐานคิดเรื่องเพศภาวะยื่นข้อร้องเรียนและขอรับการ
เยียวยาจากรัฐทีถ่ กู ร้องเรียน ผูร้ อ้ งเรียนอาจเป็นผูเ้ สียหายหรือกลุม่ ผูเ้ สียหายหรือองค์กร/หน่วยงานทีผ่ เู้ สียหายยินยอม
ให้ดำ� เนินการแทน พิธสี ารนีเ้ ปิดโอกาสให้รฐั ภาคีทถ่ี กู ร้องเรียนชีแ้ จงกรณีทเี่ กิดขึน้ คณะกรรมการ CEDAW จะพิจารณา
ข้อเท็จจริงของทั้งสองฝ่ายว่าจะรับข้อร้องเรียนไปพิจารณาต่อไปหรือไม่ เงื่อนไขการรับข้อร้องเรียน คือ ผู้ร้องจะต้อง
ใช้กลไกรัฐภายในประเทศในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนหมดสิ้นแล้ว เว้นแต่การด�ำเนินการแก้ไขดังกล่าวล่าช้า
โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือไม่น่าจะมีมาตรการแก้ไขอย่างมีประสิทธิผล หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
โดยกระบวนการสอบสวนหรือไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศอื่นๆ คณะกรรมการ CEDAW สามารถที่จะขอเข้าไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศทีถ่ กู ร้อง รวมทัง้ มีหนังสือสอบถามให้รฐั ภาคีนนั้ ตอบคณะกรรมการ CEDAW ภายใน
ก�ำหนดด้วย
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ตัวอย่างกรณีข้อร้องเรียนของผู้หญิงมุสลิมจากประเทศต่าง ๆ เช่น

		
		• ข้อร้องเรียนของ ราฮีม ครูมัธยมชาวตุรกี ที่ถูกปลดจากงานเพราะโพกผ้าคลุมผมตามประเพณี
มุสลิม โดยที่ท�ำงานของเธอพิจารณาว่าเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อระเบียบการแต่งกายในที่ท�ำงาน ถือว่าเป็นการจงใจ
ประกาศอุดมการณ์และมีจุดมุ่งหมายทางการเมือง ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้าม ส่งผลต่อความสงบสุขในที่ท�ำงาน ได้มีการ
ตักเตือนแล้วแต่ยงั ไม่เลิก จึงถูกให้ออก  แม้กรณีนเี้ กิดก่อนทีต่ รุ กีจะเข้าเป็นภาคีแต่ผลกระทบทีค่ รูหญิงได้รบั ยังคงเกิดขึน้
อย่างต่อเนือ่ งจนถึงช่วงทีต่ รุ กีเข้าเป็นภาคี กรณีนเี้ ป็นการเลือกปฏิบตั ติ ามข้อ ๑๑ ของ CEDAW ท�ำให้ผรู้ อ้ งขาดรายได้
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ CEDAW ยังไม่รับข้อร้องเรียนนี้ เพราะยังไม่สิ้นสุด
กระบวนการในประเทศ   
		• ข้อร้องเรียนของ ฟาติมา ต่อประเทศออสเตรีย ทีล่ ม้ เหลวทีจ่ ะให้ความปลอดภัยและการคุม้ ครอง
ชีวติ ผูห้ ญิง จนมารดาของเธอซึง่ เป็นผูย้ า้ ยถิน่ ต้องเสียชีวติ จากความรุนแรงในครอบครัวโดยถูกสามีแทงตายขณะเดินทาง
จากที่ท�ำงานกลับบ้าน เป็นการละเมิดอนุสัญญา ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และ ข้อ ๕ รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ ๑๒ ๑๙ และ
๒๑ คณะกรรมการ CEDAW พิจารณาข้อร้องเรียนและมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลออสเตรียด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้ ๑)
สร้างความเข้มแข็งและติดตามการด�ำเนินการตาม พ.รบ. ความรุนแรงในครอบครัวโดยทันทีไม่ล่าช้า ๒) ลงโทษผู้
กระท�ำผิดโดยเร็ว โดยใช้ทั้งมาตรการแพ่งและอาญา สิทธิของผู้กระท�ำไม่ควรส�ำคัญกว่าสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ของผู้หญิง
ทีถ่ กู กระท�ำ และความปลอดภัยในชีวติ ทัง้ ทางร่างกายและจิตใจ ๓) ปรับปรุงการประสานการท�ำงานระหว่างผูบ้ งั คับ
ใช้กฎหมายและเจ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการยุตธิ รรม โดยประสานกับองค์กรสตรีในการคุม้ ครองดูแลช่วยเหลือผูเ้ สียหาย   
ประเทศออสเตรียได้ดำ� เนินการตอบสนอง ดังนี้ ๑) จัดการอบรมและให้การศึกษาเรือ่ งความรุนแรง
ในครอบครัวอย่างจริงจัง รวมถึงให้ความรูเ้ รือ่ ง CEDAW ข้อเสนอแนะทัว่ ไปที่ ๑๙ เกีย่ วกับความรุนแรงต่อผูห้ ญิง และ
พิธีสารเลือกรับของ CEDAW แก่ ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ และเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ๒) จัดท�ำรายงาน
การด�ำเนินการของรัฐภาคีภายในระยะเวลา ๖ เดือน  และ ๓) จัดแปลข้อเสนอแนะเป็นภาษาเยอรมัน และเผยแพร่
แก่ทุกภาคส่วน
๒) ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ ๑๓๒๕ เรื่อง “ผู้หญิง และ สันติภาพและ
ความมั่นคง” (UN Secretary Council Resolution 1325 on Women and Peace and Security)
UNSCR 1325 เรื่อง “ผู้หญิง และ สันติภาพและความมั่นคง” เป็นเอกสารทางการ และมีภาระผูกพัน
กับให้รัฐภาคีต้องปฏิบัติตามฉบับแรกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ได้รับการรับรองเมื่อ ปี พ.ศ.
๒๕๔๓ เนื่องจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติตระหนักถึงผลกระทบของความขัดแย้งจากการใช้ก�ำลัง
อาวุธที่มีต่อผู้หญิง ซึ่งผลกระทบดังกล่าวไม่เป็นธรรมและมีรูปแบบเฉพาะตัว ทั้งยังเรียกร้องให้มีการน�ำมิติ
ทีค่ ำ� นึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศมาพิจารณาความต้องการของผูห้ ญิงและเด็กหญิงในช่วงทีม่ คี วามขัดแยัง การส่ง
กลับประเทศ การตั้งถิ่นฐาน การฟื้นฟู การกลับคืนสู่สังคม และการปฏิรูปหลังความขัดแย้ง UNSCR ๑๓๒๕ ขอให้
คูค่ วามขัดแย้งป้องกันการละเมิดสิทธิสตรี สนับสนุนการมีสว่ นร่วมในการเจรจาสันติภาพ การบูรณะหลังความขัดแย้ง
และป้องกันผู้หญิงและเด็กจากความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงอันเนื่องมาจากฐานคิดเรื่องเพศภาวะในช่วง
ความขัดแย้งที่มีการใช้ก�ำลังอาวุธ
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ข้อมตินี้ระบุการคุ้มครองผู้หญิงในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทั่วโลก เนื่องจากพบว่า ในสถานการณ์ความขัดแย้ง
ทั่วโลกจะมีการใช้เพศเป็นเครื่องมือในการประหัตประหารต่อสู้ เช่น การข่มขืนผู้หญิงในสงคราม ความรุนแรง
ในครอบครัว เป็นต้น กรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจไม่ได้มีผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเป็นคู่กระท�ำ แต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
อาจเป็นผลจากการละเลยในการป้องกันหรือระงับเหตุเนือ่ งจากอยูใ่ นพืน้ ทีข่ ดั แย้ง UNSCR ๑๓๒๕ ไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะ
ผูห้ ญิงในการสร้างสันติภาพ แต่ยงั เน้นย�ำ้ ถึงการแสวงหาหลักประกันในการคุม้ ครองผูห้ ญิงจากการล่วงละเมิดทางเพศ
และความรุนแรง การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการตัดสินใจ การปกป้องให้ผู้หญิงปลอดภัย การฟื้นฟูเยียวยาและ
ให้หลักประกันผู้หญิงที่จะไม่ถูกบังคับ เนื่องจากในประเทศที่มีความขัดแย้งและเกิดการเสียชีวิตของคนจ�ำนวนมาก
ผูห้ ญิงหลายคนถูกบังคับให้แต่งงานเพือ่ ตัง้ ครรภ์และมีลกู จ�ำนวนมาก รวมทัง้ ในบางประเทศซึง่ ผูห้ ญิงถูกข่มขืนก็อาจ
ถูกบังคับให้ท�ำแท้ง เป็นต้น ข้อมตินี้จึงมีความส�ำคัญต่อสิทธิในชีวิตและเนื้อตัวของผู้หญิงซึ่งผู้หญิงต้องมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจด้วย รวมทั้งสิทธิในการได้รับการฟื้นฟูผู้หญิง การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงโดยให้มีกฎหมาย
เพื่อสร้างหลักประกันแก่ผู้หญิง
UNSCR ๑๓๒๕ ยังระบุถงึ สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม เนือ่ งจากในพืน้ ทีท่ มี่ ภี ยั พิบตั บิ างครัง้ อาจเป็นผล
ให้มีการสูญเสียที่ดินทั้งผืน ในขณะที่พื้นที่ที่มีความขัดแย้งอาจมีการสร้างความหวาดกลัว และผู้หญิงหลายคนอาจ
สูญเสียหัวหน้าครอบครัวหรือผูห้ ญิงหลายคนอาจกลายเป็นผูอ้ พยพโยกย้ายถิน่ และอาจส่งผลให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ หรือ
การครอบครองที่ดินไป ซึ่งข้อมตินี้จะพยายามมองทุกอย่างเป็นองค์รวมและมีหลักประกันให้ผู้หญิงสามารถกลับมา
ถือครองทรัพย์สินในภายหลังเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และยังให้การคุ้มครองสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์และ
อนามัยแม่และเด็ก
ส�ำหรับประเด็นการป้องกันนัน้ UNSCR ๑๓๒๕ ได้ให้ความส�ำคัญกับความยุตธิ รรมและการฟืน้ ฟูเยียวยา
รวมถึงความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน อีกทั้งได้ให้ความส�ำคัญกับการปฏิรูปความมั่นคงทั้งการปฏิรูปต�ำรวจหรือ
การปฏิรูปทหาร โดยเฉพาะในมิติที่เกี่ยวกับเพศสภาพซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงจ�ำเป็นต้องทราบ และการสร้าง
ระบบเตือนเนื่องจากความขัดแย้งท�ำให้เกิดความอ่อนไหวทางเพศสภาพ ดังเช่น กรณีที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ที่มี
ความขัดแย้ง กรณีประเทศไทยเช่น เหตุการณ์ชุมนุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีการน�ำประเด็นทางเพศสภาพขึ้น
มาเพื่อโจมตีผู้น�ำหญิง เพราะฉะนั้นในทุกพื้นที่ของการขัดแย้งจึงสามารถน�ำข้อมตินี้มาใช้เพื่อปกป้องผู้หญิงจากการ
ใช้เพศเป็นเครื่องมือในการท�ำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงได้
ส่วนประเด็นการมีส่วนร่วมและการเป็นตัวแทนของผู้หญิงในการรักษาสันติภาพทั้งในรูปแบบของ
เจ้าหน้าที่รัฐและพลเรือน UNSCR ๑๓๒๕ ได้เน้นให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิรูปความมั่นคงและมีส่วนร่วม
ในการบวนการเลือกตั้ง
UNSCR ๑๓๒๕ ยังกล่าวถึงการฟืน้ ฟูและการกลับคืนดังเดิม (Restitution) ซึง่ มีความส�ำคัญมาก เนือ่ งจาก
เป็นหลักประกันว่าผู้หญิงทุกคนจะได้รับฟื้นฟูและการทดแทนในสิ่งที่ตนเองสูญเสียไปกลับคืนมา อีกทั้งยังกล่าว
ถึงการเข้าถึงความยุติธรรมหลังความขัดแย้ง ซึ่งต้องสร้างให้เกิดความรับผิดชอบทางอาญาและสร้างหลักประกัน
ความเป็นอิสระของระบบตุลาการ การรักษาเอกสารพยานหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมเพื่อป้องกัน
การแก้แค้น ดังเช่น เหตุการณ์ความขัดแย้งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาซึ่งพบผู้หญิงจ�ำนวนมากที่ถูกข่มขืนและอาจถูก
ท�ำให้เสียชีวิตด้วย แต่ภายหลังความขัดแย้งแล้วได้มีการบันทึกข้อมูลไว้เป็นประวัติศาสตร์ด้วย
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๓.๒ องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation-OIC)๒๐

OIC เป็นองค์การระหว่างประเทศของชาติมสุ ลิม จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศสมาชิกและ
สร้างความเป็นเอกภาพในกลุ่มประเทศมุสลิม มีสมาชิก ๕๗ ประเทศ ที่มีประชากรรวมกันเกินกว่า ๑.๒ พันล้านคน
จากตะวันออกกลาง อัฟริกา เอเชียกลาง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ ส�ำหรับประเทศไทยมีสถานะ
เป็นผู้สังเกตการณ์การประชุม (Observer) ของ OIC
OIC เป็นตัวอย่างส�ำคัญของการเชื่อมโยงมาตรฐานสากลเข้ากับหลักการทางศาสนาอย่างสร้างสรรค์ในการ
ปกป้องและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิง โดย OIC มีการประชุมรัฐมนตรีกจิ การผูห้ ญิงของประเทศสมาชิกองค์การ
ความร่วมมืออิสลาม ในทุก ๒ ปี เพื่อเป็นกลไกส�ำคัญในการส่งเสริมบทบาทและสิทธิสตรีในการพัฒนา การประชุม
หารือครั้งแรกมีขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ องค์การความร่วมมือ
อิสลามได้มกี ารประชุมรัฐมนตรีผหู้ ญิงทีก่ รุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน โดยให้ความเห็นชอบร่วมกันในแผนปฏิบตั กิ าร
เพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง โดยก�ำหนดกลไกในการด�ำเนินงาน รวมทั้งมีการประกาศปฏิญญาเตหะราน เรื่อง
“ผูห้ ญิง ครอบครัว และเศรษฐกิจ” (Women, Family and Economy) และต่อมาเมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๘๕๕
(ค.ศ. ๒๐๑๒) ได้มกี ารประชุมในหัวข้อ “การเสริมพลังการมีสว่ นร่วมของผูห้ ญิง และบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม” (Strengthening Women’s Participation and Roles
in Economic Development in OIC Member States) โดยมีสาระส�ำคัญในปฏิญญาทั้งสองฉบับ ดังนี้
๑) ให้ความส�ำคัญเรื่องเพศสภาพ ในฐานะที่เป็นกุญแจส�ำคัญที่น�ำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างเพศความ
ยุติธรรมระหว่างเพศ และการเสริมพลังการท�ำงานให้แก่ผู้หญิงในทุกมิติ
๒) เน้นย�้ำว่าการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ ทั้งที่บ้าน ที่ท�ำงาน หรือที่ใดๆ ในสังคม ถือเป็น
การละเมิดสิทธิตามค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนแห่งอิสลาม ดังนัน้ จึงต้องเน้นการให้ความเคารพในเกียรติ ศักดิศ์ รีของ
ผู้หญิงและปกป้องความรุนแรงทั้งทางกายและทางจิตใจ
๓) จัดท�ำแนวทางการตรวจสอบการเข้าถึงความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยออกกฎ และระเบียบทีม่ ขี อบเขต
กลุม่ เป้าหมายรวมถึงผูห้ ญิง ผูม้ ฐี านะยากจนและกลุม่ ชายขอบต่าๆ เพือ่ สนับสนุนให้กลุม่ เป้าหมายเหล่านีส้ ามารถเข้า
ถึงความยุตธิ รรม และสามารถน�ำไปบังคับใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรทีน่ ำ� ไปสูก่ ารลดปัญหาความยากจน และความไม่
ยุติธรรมต่างๆ ทั้งนี้ การพัฒนาตามแนวทางกฎหมายที่ว่านี้จะต้องให้ความส�ำคัญกับมุมมองความเสมอภาคทางเพศ
ทั้งในทางกฎหมาย และโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรม สถาบัน องค์กรรัฐและภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการ
ท�ำงานของผู้หญิง
๔) มุ่งด�ำเนินการทั้งมาตรการเฉพาะและมาตรการชั่วคราวเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กหญิง
ในกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ และปฏิบัติการเพื่อเพิ่มจ�ำนวนของผู้หญิงในฐานะผู้แทนในการ
เสนอกฎหมาย การบริหารและองค์กรศาลยุตธิ รรม และบทบาทของผูห้ ญิงในภาคส่วนสาธารณะ และการบริการต่างๆ
๕) เพิ่มโอกาสผู้หญิงให้เข้าถึงการบริการทางสังคมและสุขภาพ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนและการสนับสนุน
งบประมาณที่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้หญิง/เด็กหญิง และกลุ่มชายขอบที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการ หรือหญิงที่มี
ฐานะยากจนในการเข้าถึงบริการทางสังคมและสุขภาพ

๒๐ Report of Ministerial Conference on Women’s Role in the Development of OIC Member States.
http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=225&p_ref=71&lan=en
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๖) พัฒนาหลักสูตรในทุกระดับการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในเรื่องความอ่อนไหวทางเพศ เพื่อเข้าใจถึง
สาเหตุที่ท�ำให้เกิดอคติทางเพศทั้งในการท�ำงานและชีวิตทางสังคม
๗) สนับสนุนให้เกิดความลงตัวระหว่างการท�ำงานของผูห้ ญิงกับความรับผิดชอบในครอบครัวโดยการสนับสนุน
นโยบายทีเ่ ป็นมิตรกับครอบครัว ได้แก่ การลาคลอดและการอ�ำนายความสะดวกในการดูแลเด็ก การให้แม่ทำ� งานจาก
ที่บ้าน รวมทั้งการให้หลักประกันความมั่นคงในการท�ำงานแก่ผู้หญิงหลังการลาคลอด โดยต้องค�ำนึงถึงความส�ำคัญ
กับบทบาทของผู้หญิงในครอบครัว
เมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทีป่ ระชุมรัฐมนตรีกจิ การผูห้ ญิงของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือ
อิสลาม ได้มกี ารประชุมทีก่ รุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี และมีมติเห็นชอบปฏิญญาอีสตันบูล เรือ่ ง “บทบาทของผูห้ ญิง
ในการพัฒนาของประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม” (The Role of Women in the Development
of the OIC Member States) (ดูภาคผนวก ๒)  โดยปฏิญญาฉบับนี้มีสาระส�ำคัญ คือ
๑) ให้มีการน�ำ  UNSCR ๑๓๒๕ เรื่อง ผู้หญิง สันติภาพและความมั่นคงมาใช้เพื่อคุ้มครองผู้หญิงและเด็ก
ในพื้นที่สงครามและพื้นที่ความขัดแย้ง (Conflict Zone) (ข้อ ๖)
๒) ให้น�ำมาตรการที่จ�ำเป็นมาบังคับใช้เพื่อคุ้มครองหญิงและเด็กหญิงจากความรุนแรง การถูกละเมิดและ
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในกรณีความขัดแย้ง หรือในภาวะสงคราม รวมถึงในค่ายผู้ลี้ภัย (ข้อ ๑๐)
๓) ให้มีการยอมรับสิทธิของผู้หญิงให้มีโอกาสที่เท่าเทียม การมีส่วนร่วม สิทธิในการเป็นผู้น�ำ และให้น�ำหลัก
ความอ่อนไหวทางด้านเพศสภาพมาใช้กับกรอบงานทุกๆ ด้าน เช่น การก�ำหนดงบประมาณ กฎหมาย นโยบายและ
ในรัฐธรรมนูญ (ข้อ ๑๑)
๔) เน้นย�ำ้ ไม่ให้มกี ารเลือกปฎิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิงและเด็กหญิงในทุกรูปแบบในด้านทีเ่ กีย่ วกับความเชือ่ ทางศาสนา
อิสลาม วัฒนธรรม การศึกษา การจ้างงาน หรือในด้านการใช้ชีวิตในสังคมและทางด้านสื่อมวลชน (ข้อ ๑๒)
ปฏิญญาอิสตันบูล มีขอ้ เสนอแนะต่อประเทศสมาชิกของ OIC และข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานย่อยต่างๆ ของ
OIC และสถาบันเชี่ยวชาญพิเศษ ดังนี้

ข้อเสนอแนะต่อประเทศสมาชิกของ OIC

๑) ให้ประเทศสมาชิกเร่งให้มกี ารออกกฎหมายเพือ่ ประกันและส่งเสริมโอกาสในด้านความเสมอภาคของผูห้ ญิง
และให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมมากขึ้นในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา สิทธิทางด้านการศึกษา (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาในระดับสูง) การขจัดอคติเหมารวมต่อผู้หญิงโดยเฉพาะในภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การมีส่วนร่วม
ของผู้หญิงในสังคมผ่านทางรัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมต่อนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สวัสดิการและประกันสังคม
๒) ให้รฐั สภาของประเทศสมาชิกออกบทบัญญัตเิ พือ่ ต่อสูก้ บั ปัญหาการค้าหญิงและเด็กหญิง ปัญหาการล่วง
ละเมิดทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัว
๓) ให้มกี ารพัฒนากฎหมายและนโยบายต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการจ้างงานในผูห้ ญิง และมีมาตรการพิเศษเพือ่
ขจัดปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในที่ท�ำงานและพื้นที่สาธารณะ
๔) ให้มีหลักประกันการมีส่วนร่วมของผู้หญิงทั้งในครอบครัว และสังคม ทั้งในองค์กรของรัฐ, เอกชน และ
ภาคประชาสังคม และส่งเสริมนโยบายและกฎหมายที่ประกันสวัสดิการและความมั่นคงในสังคม
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ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานย่อยในสังกัดของ OIC และสถาบันเชี่ยวชาญพิเศษ

๑) ให้กรรมการสิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็นอิสระในประเทศสมาชิก OIC ด�ำเนินงานเกีย่ วกับสิทธิของผูห้ ญิงและเด็ก
และหลักคุณค่าของความยุติธรรมและความเสมอภาคอย่างต่อเนื่อง
๒) จัดหาบุคลากรและงบประมาณอย่างเพียงพอเพือ่ รับประกันการเสริมสร้างศักยภาพผูห้ ญิงให้มปี ระสิทธิภาพ
๓) ให้มีการทบทวนกฎหมายครอบครัวเพื่อต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง, การแต่งงานก่อนวัย
(Early marriage) และการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงทุกรูปแบบ

๓.๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

กสม. ในฐานะที่เป็นองค์กรระดับชาติในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และ
อ�ำนาจหลักในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า
และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางทีเ่ หมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ การเยียวยา
ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง กอปรกับประเทศไทย
มีพันธกรณีที่ต้องรายงานผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ ต่อสหประชาชาติในฐานะรัฐภาคี กสม.
จึงมีบทบาทส�ำคัญ ดังนี้
๑) การรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน   
กสม.รับค�ำร้องเรียนเมือ่ เกิดกรณีทมี่ กี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนขึน้ ท�ำการตรวจสอบ และรายงานข้อเท็จจริง
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงกฎหมาย นโยบาย หรือ มาตรการในการยุตกิ ารละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิง ทัง้ ยังสามารถ
หยิบยกปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นพิจารณาได้เองด้วยกระบวนการท�ำงานของ กสม. การด�ำเนินงานที่
ผ่านมาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ กสม. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ด้านต่างๆ ท�ำการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ใน กสม. ชุดที่สอง คณะอนุกรรมการที่ท�ำหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องผู้หญิง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และต่อมา กสม. ชุดที่ ๓ ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและความเสมอภาคทางเพศสภาพ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
เรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวกับเพศสภาพ โดยผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถ
ยื่นเรื่องได้หลายช่องทาง
ทั้งการร้องเรียนโดยตรงที่ส�ำนักงาน กสม. และการร้องเรียนผ่านศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งการร้องเรียนทางโทรศัพท์ (๑๓๗๗) และ
การร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีเป็นเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ ห็นว่าผูร้ อ้ งอาจไม่ได้รบั ความปลอดภัยหรือเป็นกรณี
ที่ผู้ร้องประสงค์จะให้ปกปิดชื่อ กสม. จะปกปิดชื่อของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ โดยจะแจ้งผลการตรวจสอบและ
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรง เพื่อให้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียนได้รับการแก้ไขโดยเร็ว
อีกทั้งหากกรณีเรื่องร้องเรียนของผู้ร้องได้รับการพิจารณาในชั้นศาล ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็สามารถที่จะน�ำรายงานผล
การตรวจสอบของ กสม. ไปใช้เป็นพยานหลักฐาน หรือสามารถขอให้ กสม. ไปเบิกความเป็นพยานในชั้นศาลด้วยได้
ปัจจุบันนี้ ยังไม่ปรากฏว่ามีค�ำร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้หญิงมุสลิมมาที่ กสม. ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
หญิงผู้เสียหายอาจมีความหวาดกลัวเพราะทั้งผู้กระท�ำ  ผู้น�ำศาสนา และคนในชุมชน มักอ้างหลักศาสนาเพื่อสร้าง
ความชอบธรรมทีจ่ ะจ�ำกัดสิทธิของผูห้ ญิงในกฎของชุมชน ท�ำให้ผหู้ ญิงต้องยอมจ�ำนนให้มกี ารละเมิดต่อไป ประเด็นนี้
จึงเป็นประเด็นท้าทายที่ กสม.ต้องท�ำงานกับเครือข่ายอย่างเข้มแข็งในการสร้างความตระหนักและการปรับเปลี่ยน
เจตคติในกลุม่ ผูน้ ำ� ชุมชนและผูน้ ำ� ศาสนาในท้องถิน่ โดยการให้ความรูแ้ ละเพิม่ พลังความเชือ่ มัน่ แก่ผหู้ ญิงมุสลิมต่อไป
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๒) การจัดท�ำรายงานคูข่ นานผลการด�ำเนินงานของประเทศไทยเสนอต่อกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ตามทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมหี น้าทีจ่ ดั ท�ำรายงานคูข่ นานตามอนุสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีเพื่อเสนอคณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญาต่างๆ นั้น นับเป็นกลไกส�ำคัญหนึ่งในการติดตาม
ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ข้อท้าทาย รวมถึงการมีขอ้ เสนอแนะในการด�ำเนินการตามภาระผูกพันของประเทศไทย
ในฐานะรัฐภาคี เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมุสลิมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
การจัดท�ำรายงาน ดังต่อไปนี้
๒.๑) รายงานคู่ขนานตามพันธกรณีต่อ CEDAW
การทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี CEDAW กสม. มีภารกิจต้องจัดท�ำรายงานคูข่ นานตามอนุสญ
ั ญานีเ้ สนอ
ต่อคณะกรรมการ CEDAW เช่นเดียวกับอนุสัญญา หรือกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ซึ่งในโอกาส
ที่ประเทศไทยต้องไปรายงานความคืบหน้าต่อหน้าคณะกรรมการ CEDAW ถึงในการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทยตามรายงานฉบับที่ ๖ และ ๗ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กสม.ได้จัดท�ำรายงานสถานการณ์
ประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ CEDAW ตามข้อมูลที่ กสม.
ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน เพือ่ เป็นข้อมูลให้คณะกรรมการพิจารณาการด�ำเนินงานของประเทศไทย๒๑ ในส่วน
ของภาคประชาสังคม มูลนิธิผู้หญิงและคณะท�ำงานปาตานีเพื่อการเฝ้าระวังต่อกลไกระหว่างประเทศ๒๒ (PATANI
Working Group for Monitoring of International Mechanisms) ได้จัดท�ำรายงานที่มีประเด็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงมุสลิมด้วย และมีผแู้ ทนเข้าร่วมในวาระทีค่ ณะกรรมการ CEDAW จัดให้ภาคประชาสังคมเข้า
พบและน�ำเสนอประเด็นปัญหาและข้อห่วงใยด้วยวาจา
ผลจากพิจารณารายงานของประเทศไทย คณะกรรมการ CEDAW ได้แสดงความห่วงใยต่อ
ประเทศไทยในหลายประเด็น โดยมีสรุปข้อสังเกต (Concluding Observations) พร้อมข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงมุสลิม๒๓ เช่น แก้ไขกฎหมายไม่ให้มีข้อยกเว้นในการห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุผลตามหลักศาสนา ขจัดภาพเหมารวมและเจตคติที่ชายเป็นใหญ่ในหญิงและชาย รวมทั้งผู้น�ำทางศาสนา เอาผิด
ทางอาญากับการขริบอวัยวะเพศและรณรงค์ถึงผลกระทบต่อหญิงและเด็กจากการปฏิบัตินั้น พัฒนามาตรการพิเศษ
ชัว่ คราวเพือ่ สร้างหลักประกันว่าผูห้ ญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีความเสมอภาคเชิงเนือ้ หาเช่นเดียวกับผูช้ าย
ในทุกด้าน รวมถึงการจัดให้มีความช่วยเหลือทางสังคมและทางการเงินที่พอเพียง คุ้มครองหญิงและเด็กที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งจากการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ สร้างหลักประกันว่าหญิงที่สามีหรือสมาชิกครอบครัว
ต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงความยุติธรรม ให้ผู้หญิงมี
ส่วนร่วมและการตัดสินใจอย่างเต็มทีใ่ นกระบวนการฟืน้ ฟูทกุ ขัน้ ตอนหลังความขัดแย้ง สร้างหลักประกันในการบริการ
สุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์อย่างทั่วถึงและสิทธิที่จะตัดสินใจรับบริการนั้นอย่างอิสระ ได้รับรู้ล่วงหน้า
สร้างหลักประกันว่าการมีภรรยาหลายคนเป็นสิ่งต้องห้าม

๒๑ http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/THA/INT_CEDAW_IFN_THA_27198_E.pdf
๒๒ http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/THA/INT_CEDAW_NGO_THA_27699_E.pdf
๒๓ http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fTHA%2fCO%2f6-7&Lang=en
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๒.๒) รายงานคู่ขนานตามพันธกรณีที่มีต่อกลไกด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ ของสหประชาชาติ
ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม. มีหน้าที่จัดท�ำรายงานคู่ขนานผลการด�ำเนินงานของ
ประเทศไทยและเสนอแนะการด�ำเนินงานของรัฐบาลในประเด็นต่างๆ ตามพันธกรณีทมี่ ตี อ่ อนุสญ
ั ญาอืน่ ๆ ที ประเทศไทย
เข้าเป็นภาคีดว้ ย ซึง่ ในบางรายงานมีประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับสตรีโดยรวม หรือสตรีมสุ ลิมเป็นการเฉพาะด้วย หลังเสร็จสิน้
การรายงานของประเทศไทยคณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญาต่างๆ ได้มสี รุปข้อคิดเห็นทัง้ ข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะ
ที่เกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิม ดังนี้
			 • อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination-CERD) คณะกรรมการการ CERD มีข้อกังวล
ต่อประเทศไทย (ข้อ ๒๐) (ข้อ ๒, ๕ (ง) ) ว่าผู้หญิงเชื้อสายมลายูก�ำลังเผชิญการเลือกปฏิบัติที่ซ�้ำซ้อน ทั้งในพื้นที่
การเมืองและชีวิตทางสังคม ท�ำให้โอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงกลุ่มนี้มีความยากล�ำบากขึ้นอีกมาก
(พ.ศ. ๒๕๕๕)   
			 • อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment
of Punishment-CAT) คณะกรรมการ CAT มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทย (ข้อ16 (d) ให้ขจัดอุปสรรคการเข้าถึง
ความคุม้ ครองทางกฎหมายและชดใช้ความเสียหายแก่ผหู้ ญิงกลุม่ ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผูห้ ญิงมลายูมสุ ลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. ๒๕๕๗)
			 • กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on the Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) คณะกรรมการ ICESCR ได้มีข้อเสนอ
แนะให้ประเทศไทยด�ำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศ (พ.ศ.๒๕๕๘)
			 • กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights-ICCPR) คณะกรรมการ ICCPR ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะให้ประเทศไทยด�ำเนินการ
ขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิง โดยการแก้ไขพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขจัดความรุนแรง
ในครอบครัวให้หมดไป แก้ไขกฎหมายให้ยุติการด�ำเนินคดีอาญาหากมีการไกล่เกลี่ยประนีประนอม รวมถึงให้
ประเทศไทยเพิ่มความพยายามในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในชีวิตทางการเมือง และโอกาสการเป็น
ผู้บริหารระดับสูง และให้มีการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกเพื่อขจัดอคติและความเข้าใจผิดทางเพศ (พ.ศ. ๒๕๖๐)
		
๒.๓) รายงานคูข่ นานตามกระบวนการทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนโดยคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (Universal Periodic Review -UPR)
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ สหประชาชาติโดยคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human
Rights Council-UNHRC) ได้ปรับปรุงกลไกการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
ให้ทนั สมัยและเท่าทันการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนของประเทศทีม่ คี วามเสีย่ งหรือมีประวัตกิ ารละเมิดสิทธิมนุษยชน
ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งสหประชาชาติเรียกกระบวนการนี้ว่า กระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ซึ่งก�ำหนดให้
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทกุ ประเทศต้องรายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนภายในประเทศต่อ UNHRC เป็นระยะๆ
และเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติอนื่ ๆ ให้ขอ้ เสนอแนะต่อประเทศทีถ่ งึ วาระต้องรายงาน UNHRC ได้ ทัง้ นี้
เพือ่ ให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติทกุ ประเทศปรับปรุงสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนให้ดขี นึ้ ให้ทวั่ โลกมีการสนับสนุน
ส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมากขึ้น รวมถึงให้มีการช่วยเหลือทางวิชาการในการสร้างเสริมสมรรถนะการ
จัดการด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
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ตามกระบวนการ UPR ประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ถึงก�ำหนดรายงานจะส่งรายงานด้าน
สิทธิมนุษยชนของประเทศนั้น (National Report) ให้ UNHRC และส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights-OHCHR) โดย UNHRC จะตัง้ คณะท�ำงาน
UPR จากประเทศสมาชิกสหประชาชาติเพื่อทบทวนรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ
ทีถ่ งึ ก�ำหนดรายงานโดยประเมินจากข้อมูลของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Stakeholders) ทุกภาคส่วน ได้แก่ ๑) รายงานของรัฐ
๒) รายงานด้านสิทธิมนุษยชนจากกลไกประจ�ำอนุสัญญาที่รัฐนั้นเป็นภาคี และ ๓) รายงานจากภาคส่วนอื่นๆ เช่น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน (Non-Government Organizations)
รวมทัง้ รายงานจากหน่วยงานของสหประชาชาติทจี่ ะเข้ามารวบรวมข้อมูลประเด็นสิทธิมนุษยชน เช่น การทีเ่ จ้าหน้าที่
สหประชาชาติเข้าพบผูน้ ำ� รัฐบาลเพือ่ รับทราบข้อมูลและสถานการณ์ลา่ สุดของรัฐภาคี จากนัน้ คณะท�ำงานจะน�ำเสนอ
รายงานผลการประเมิ น สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของประเทศนั้ น ให้ ที่ ป ระชุ ม UNHRC ทั้ ง คณะพิ จ ารณา
(Peer Review) เพื่อให้มีการรับรองต่อไป ประเทศที่ถูกทบทวนจะต้องตอบค�ำถามในประเด็นที่ประเทศสมาชิก
อาจมีข้อสงสัย และจะต้องน�ำข้อเสนอที่ได้รับมาไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งหากประเทศที่ถูกทบทวนไม่ปฏิบัติตาม
หรือไม่ให้ความร่วมมือ UNHRC จะทวงถามประเทศที่ถูกทบทวนต่อไป
กสม. จึงมีหน้าทีจ่ ดั ท�ำรายงานคูข่ นานผลการด�ำเนินงานของประเทศไทยและเสนอแนะการด�ำเนินงาน
ของรัฐบาลในประเด็นต่างๆ ตามกระบวนการ UPR ด้วย ปัจจุบนั ประเทศไทยได้ผา่ นการพิจารณาทบทวนสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนตาม UPR มาแล้ว ๒ ครั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๙  หลังเสร็จสิ้นการรายงานของประเทศไทย
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ได้มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลไทยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงมุสลิมและปรับปรุงกฎหมาย
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เป็นต้น

๓.๔. ความร่วมมือระหว่าง กสม. และองค์กรเครือข่าย

๑) การด�ำเนินการในช่วง กสม. ชุดที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘)
เพื่อเป็นการเพิ่มการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องเผชิญกับ
ปัญหาที่ซับซ้อน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๒ ซึ่งมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อมรา พงศาพิชญ์
เป็นประธานกรรมการ และองค์กรภาคี ได้แก่ ส�ำนักจุฬาราชมนตรี สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ
มหาวิทยาลัยพายัพ  มูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ มูลนิธผิ หู้ ญิง และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี (ดูภาคผนวก ๓) จึงได้รว่ มกันริเริม่ โครงการ “การส่งเสริมการเข้าถึงความยุตธิ รรมและการคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจาก UN Women ภายใต้
โครงการระดับภูมิภาค “การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๗ ประเทศ (Regional
Programme on Improving Women’s Human Rights in Southeast Asia, 2011-2015)” เพื่อ ๑) สร้างความ
ตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงผ่านหลักอิสลามและหลักสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ๒) ระดมความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นรูปธรรม
มีกลุ่มเป้าหมายจากสามจังหวัดจ�ำนวนรวม ๒๓๙ คน ร่วมในกิจกรรมดังตารางสรุป ต่อไปนี้
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กิจกรรม และ ผู้เข้าร่วมใน ๓ จังหวัด

วัตถุประสงค์และ
เนื้อหาหลัก

๑. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การส่งเสริมการเข้า • เพิ่มความรู้และ
มุมมองด้าน
ถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม”
สิทธิมนุษยชน
(ธันวาคม ๒๕๕๗ ๒ วัน ๒ รุ่นๆละ ๒๕ คน      
เกี่ยวกับ
ที่จังหวัดปัตตานี)
• สถานการณ์
ความรุนแรงต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน
ผู้หญิงมุสลิม
• เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชน
ในสามจังหวัด
จังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.
อันเนื่องมาจาก
• องค์กรผู้หญิงมุสลิมและเครือข่าย
ฐานคิดเรื่อง
๒. การประชุมผูห้ ญิง เรือ่ ง “การเข้าถึงความยุตธิ รรม เพศภาวะ
ของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้”  
• กฎหมายที่
คุ้มครองผู้หญิง
(๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่จังหวัดปัตตานี)
จากความรุนแรง
กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๗ คน
• หลักศาสนา
อิสลามในการ
• ผู้น�ำหญิงและเครือข่ายผู้หญิงมุสลิม
คุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
๓. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดท�ำแนว
ของผู้หญิง
ปฏิบัติในการคุ้มครองและส่งเสริมการเข้าถึง
ความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมใน
• มาตรฐานสากล
ต่างๆ ในการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้”
คุ้มครอง
(๑๕-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่จังหวัดปัตตานี)
สิทธิมนุษยชน
ของผู้หญิง
กลุ่มเป้าหมาย  ๓๒ คน:
• ผู้ปฏิบัติงานสหวิชาชีพเกี่ยวกับผู้หญิงและเด็ก • ความร่วมมือ
ของกลุ่ม
ต�ำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัด และ
ประชาสังคม  
ประเทศอิสลาม
เรื่องผู้หญิง

หมายเหตุ
• ผลลัพธ์ส�ำคัญที่ได้จาก ๓ กิจกรรมข้างต้น คือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความเข้าใจและละเอียดอ่อน
ต่อสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมากขึ้นโดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง องค์ ค วามรู ้ เรื่ อ งหลั ก การอิ ส ลามที่
ยอมรับความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเคารพ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ซึ่งผู้เข้า
ร่วมต่างยอมรับว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน แม้จะยังมีขอ้ ห่วงใย
ถึงการสร้างความเข้าใจกับกลุ่มผู้น�ำศาสนาที่
ตีความเฉพาะจุดเพือ่ ตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
ผู้อ�ำนาจในครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม
โดยไม่คำ� นึงถึงบริบทหรือเจตจ�ำนงของพระอัลลอฮ์  
• กลุม่ ผูห้ ญิงมุสลิมมีสว่ นร่วมในการสะท้อนปัญหา
และความต้องการในการเข้าถึงความยุตธิ รรมต่อ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ มีความมั่นใจในการตั้งค�ำถาม
ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมที่ ไ ด้ รั บ ภายใต้ ก ารอ� ำ นวย
ความยุติธรรมของรัฐ และร่วมกันเสนอแนะต่อ
กลไกทางศาสนาและกลไกภาครัฐและท้องถิ่น
ในการเพิ่มการเข้าถึงความยุติธรรมแก่ผู้หญิง

ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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กิจกรรม และ ผู้เข้าร่วมในส่วนกลาง
๔. การสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “สู่แนวปฏิบัติ
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของ
ผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
(๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพมหานคร)
กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน
• เฉพาะหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง
• ภาคประชาสังคม
• องค์กรผู้หญิง
• สื่อมวลชน

วัตถุประสงค์
• สร้างความเข้าใจ
ถึงปัญหาการเข้า
ถึงความยุติธรรม
ของผู้หญิงมุสลิม
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
• ระดมความเห็น
ขององค์การ
ระหว่าประเทศ
(UN Women)
และองค์กร
ภาครัฐต่อร่าง
ข้อเสนอแนะ
ของผู้หญิง
มุสลิมในเรื่อง
ความรุนแรง
ในครอบครัว
และควารุนแรง
ทางเพศใชุมชน
ตามกรอบการ
อภิปราย ดังนี้
๑) จะมีแนวทาง
ปฏิบตั อิ ย่างไร
๒) ข้อเสนอที่จะ
ด�ำเนินการ
เร่งด่วน
๓) จะผลักดัน
ข้อเสนอไปสู่
การปฏิบัติได้
อย่างไร

หมายเหตุ
• กสม. และองค์กรเครือข่ายน�ำเสนอปัญหาผ่าน
วีดีทัศน์เรื่อง “เรื่องเล่าใต้ฮิญาบ”๒๔ ที่ผู้หญิงถูก
ละเมิดจากผูม้ อี ทิ ธิพลด้วยกฎชุมชน และไม่ได้เข้า
ถึงความยุติธรรมจากกลไกศาสนาและกลไกรัฐ
• UN Women ชืน่ ชมบทบาทน�ำของประเทศไทย
ในการถอนข้อสงวน CEDAW ข้อ ๑๖ ซึง่ คณะ
กรรมการ CEDAW ได้ให้ข้อสังเกตแก่ประเทศ
ภาคีทั้งหลายที่มีข้อสงวนที่ข้อ ๑๖ ว่า เหตุผล
เกีย่ วกับศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีไม่สามารถ
น�ำมาเป็นเหตุผลในการเลือกปฏิบัติได้ และมี
ข้อเสนอแนะให้มีแนวปฏิบัติส�ำหรับหน่วยงาน
ภาครัฐที่จะไม่ปล่อยให้ผู้กระท�ำความรุนแรงต่อ
ผู้หญิงและเด็กหญิงไม่ถูกลงโทษ
• หน่วยงานรัฐ ภาครัฐน�ำเสนอความคืบหน้าและ
แผนในการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
• เครื อ ข่ า ยกลุ ่ ม /องค์ ก รผู ้ ห ญิ ง มุ ส ลิ ม ประมวล
ความเห็นที่ ร วบรวมได้ จั ด ท� ำ เป็ น ตารางสรุ ป
ข้อเสนอแนะของผู้หญิงมุสลิมเพื่อพัฒนาแนว
ปฏิบัติในการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม
ของผูห้ ญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ดังตาราง
แนบท้าย)

๒๔ https://www.youtube.com พิมพ์ “เรือ่ งเล่าใต้ฮญ
ิ าบ final 25/05/2015” ซึง่ กสม.และองค์กรเครือข่ายได้รว่ มกันจัดท�ำและเผยแพร่แก่สาธารณะพร้อมกิจกรรมโครงการผ่านสือ่
โทรทัศน์ดว้ ย
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ตารางสรุป
ข้อเสนอแนะของผู้หญิงมุสลิมเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ
ในการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑) ข้อเสนอแนะต่อกลไกศาสนา
ระดับ

ความรุนแรงในครอบครัว/
ความรุนแรงทางเพศในชุมชน

การละเมิดสตรีมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง)

ชุมชน
• ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในคณะกรรมการศาสนา/ที่ปรึกษา
• ร่วมกับผูน้ ำ� ชุมชนประสานกับผูบ้ งั คับ
• ผู้น�ำศาสนา
บัญชาของเจ้าหน้าทีร่ ฐั เพือ่ ช่วยเหลือ
• กรรมการมัสยิด • ตรวจสอบ ฟังข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านจากผู้เสียหาย
หญิงผู้เสียหายในการเรียกร้องสิทธิ
• มีทัศนคติที่ดี และค�ำนึงถึงสิทธิของผู้เสียหาย
• รีบประสานงานกับหน่วยงานรัฐเพื่อให้การช่วยเหลือ เยียวยา • ร่วมกับผูน้ ำ� ชุมชนเจรจากับหน่วยงาน
เบื้องต้น
ต้นสังกัดของเจ้าหน้าทีร่ ฐั เรียกร้องให้
๒๕
• ก�ำหนดกฎ/ระเบียบชุมชน ให้สอดคล้องกับหลักการอิสลาม มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และติดตาม
ให้มีบทลงโทษ เพื่อให้เป็นแนวทาง
เชิงบวก
• ปรับเปลี่ยนเจตคติของชุมชนที่มีต่อหญิงและเด็กที่ถูกกระท�ำ ปฏิบตั ริ ว่ มกันระหว่างหน่วยงานฝ่าย
ความมั่นคง และชุมชนท้องถิ่น
ด้วยความรุนแรงผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่แล้วในชุมชน
• ร่วมกับผู้น�ำชุมชนประสานกับฝ่าย
ความมั่นคงในพื้นที่เพื่อจัดเวทีแลก
เปลีย่ นความรูท้ างศาสนา วัฒนธรรม
ข้อค�ำนึงเกี่ยวกับความอ่อนไหวของ
สถานการณ์เด็กและสตรีในพื้นที่
จังหวัด
• ร่วมจัดอบรมหลักการทางศาสนาและ
• คณะกรรมการ • ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในคณะกรรมการศาสนา/ที่ปรึกษา
อิสลาม
• จัดให้มผี มู้ ที กั ษะให้คำ� ปรึกษาแก่ผหู้ ญิงเป็นการเฉพาะ เข้าถึงง่าย ประเพณี วั ฒ นธรรมแก่ เจ้ า หน้ า ที่
ฝ่ า ยปกครองและฝ่ า ยความมั่ น คง
มีความรู้ความเข้าใจ
ประจ�ำจังหวัด
• เพิ่มเนื้อหาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงที่สอดคล้อง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่
กับหลักการเชิงบวกในการอบรมก่อนแต่งงาน โดยให้มวี ทิ ยากร
ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง
• จัดอบรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผู้น�ำศาสนาใน จชต. (หลัก
อิสลามเชิงบวก แนวทางของ OIC ในการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคของผู้หญิง)
• จัดท�ำแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้น�ำศาสนาในการร่วมกับผู้น�ำชุมชน
และเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพให้ความคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ถูก
กระท�ำด้วยความรุนแรง

๒๕ กฎชุมชน หรือฮุกมุ ปากัต เป็นกฎเกณฑ์ทชี่ มุ ชนก�ำหนดขึน้ เองเพือ่ ใช้ในการจัดระเบียบและปกครองกันเองของชุมชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นการลงโทษหญิงทีไ่ ม่คลุมฮิญาบ
หรือการลงโทษโดยการบังคับหญิงและชายที่อยู่ด้วยกันตามล�ำพังให้แต่งงานกัน หรือบังคับให้หญิงที่ถูกข่มขืนต้องแต่งงานกับผู้ที่ข่มขืน ท�ำให้ผู้กระท�ำผิดไม่ต้องรับโทษ
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ความรุนแรงทางเพศในชุมชน

ประเทศ
• คณะกรรมการ • ให้ผู้หญิงร่วมเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
กลางอิสลาม • พัฒนาหลักสูตรและจัดอบรมสร้างเสริมความเข้าใจแก่ผู้น�ำ
ศาสนาใน จชต. (หลักอิสลามเชิงบวก มาตรฐานสากล แนวทาง
แห่งประเทศ
ของ OIC   ในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ส่งเสริมความ
ไทย
เสมอภาคของผูห้ ญิง)
• ส�ำนัก
จุฬาราชมนตรี • บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอิ ส ลามในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ (เช่น ค่าเลี้ยงดูบุตร การจัดการทรัพย์สินการ
ก�ำหนดเงื่อนไขก่อนแต่งงาน)
• จัดท�ำแนวฟัตวา (ค�ำวินิจฉัยประเด็นศาสนา) ที่ค�ำนึงถึงการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเผยแพร่แก่ผู้น�ำศาสนา
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที

การละเมิดสตรีมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง)

-

๒) ข้อเสนอแนะต่อกลไกฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยราชการ และภาคประชา
สังคมที่เกี่ยวข้อง
ระดับ

ความรุนแรงในครอบครัว/
ความรุนแรงทางเพศในชุมชน

ต�ำบล/อ�ำเภอ
• ฝ่ายปกครอง
• อปท.
• หน่วยราชการ
• ประชาสังคม

การละเมิดสตรีมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง)

• ผู้น�ำชุมชน: รับเรื่องร้องเรียน ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายใน • ผู้บังคับบัญชาของหน่วยเฉพาะกิจ
การเรียกร้องสิทธิ
ต่ า งๆ กวดขั น ความประพฤติ ข อง
เจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำท้องถิน่ และก�ำหนด
• หน่วยงานรัฐ:
- มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนระดับอ�ำเภอ
บทลงโทษในการควบคุมไม่ให้เจ้าหน้าที่
- ให้กลุ่มสตรีมีส่วนร่วมประสานความช่วยเหลือ  
มีความประพฤติไม่สอดคล้องกับวินัย
- อบรมสร้างความตระหนักแก่ผู้น�ำศาสนาและผู้น�ำชุมชนให้ ขององค์กรและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เข้าถึงจิตใจของผู้เสียหาย
- จัดเวทีสร้างเสริมสมรรถนะแกนน�ำเยาวชนหญิงให้มีความ
ตระหนักและสามารถป้องกันตนเองจากความรุนแรงรูปแบบ
ต่างๆ
ประเทศ
• อปท.:
• คณะกรรมการ - มีโครงการและงบประมาณทีส่ นับสนุนการยุตคิ วามรุนแรงต่อ
สตรีในแผนพัฒนาต�ำบล/เทศบาล
กลางอิสลาม
- ให้การคุ้มครองผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูก
แห่งประเทศ
กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ
ไทย
• โรงพยาบาล/สถานพยาบาล: มีบคุ ลากรทีม่ คี วามสามารถและ
• ส�ำนักจุฬา
ทักษะ
ราชมนตรี
• โรงเรียน: มุ่งให้เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ ป้องกันการออก
กลางคันมาแต่งงาน
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ระดับ
จังหวัด/ประเทศ
• ฝ่ายปกครอง
• องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
• หน่วยงาน
ราชการ
• ภาคประชา
สังคม

ความรุนแรงในครอบครัว/
ความรุนแรงทางเพศในชุมชน
• กระทรวงมหาดไทย
- มีนโยบายมิให้กฎ/ระเบียบชุมชนละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ผู้หญิง และเด็ก รวมถึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความ
ยุติธรรมของผู้หญิง
- ประเมินผลกระทบของกฎ/ระเบียบชุมชนที่มีต่อสิทธิและ
การเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิง โดยเน้นศึกษาวัฒนธรรม
และวิถีปฏิบัติในท้องถิ่นตามหลักอิสลาม
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ให้มีฝ่ายกิจการสตรีในจังหวัด
- ให้องค์กรสตรีมสุ ลิมให้มสี ว่ นร่วมในการรณรงค์ยตุ คิ วามรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี
- สนับสนุนงบประมาณในการสร้างเครือข่ายและการท�ำงาน
ของภาคประชาสังคม
- สนับสนุนการเพิ่มกลไกระดับอ�ำเภอเพื่อรับเรื่องร้องเรียน
และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิง โดยมีสถานที่ดูแล/ศูนย์ให้
ค�ำปรึกษาผู้ได้รับผลกระทบระดับอ�ำเภอ “Help Center”
แบบ One-Stop Service ประจ�ำชุมชน ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากผู้น�ำทางการและผู้น�ำศาสนา มีผู้น�ำชุมชน
ผู้น�ำศาสนาโรงพยาบาล พมจ. เป็นคณะท�ำงาน
- ให้มสี ดั ส่วนของสตรีอย่างเหมาะสมในการให้คำ� ปรึกษา/ช่วย
เหลือเบื้องต้น กระจายข่าวสารข้อมูลความรู้แก่ผู้หญิงและ
เด็กประชาสัมพันธ์ข้อมูล ให้ความรู้
- สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
อาสาสมัครชุมชน
- เผยแพร่ คู ่ มื อ เรื่ อ งแนวทางปฏิ บั ติ ทั ก ษะวั ฒ นธรรมแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
• กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
- บูรณาการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีจงั หวัด
ชายแดนภาคใต้เข้าในแผนพัฒนาสตรีระดับชาติ ระยะ ๕ ปี/
ระยะยาว
- ก�ำหนดนโยบายการส่งเสริมการเข้าถึงความยุตธิ รรมและการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงส�ำหรับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
• ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- มียทุ ธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารในการพัฒนาสถานภาพสตรี
ชายแดนใต้ที่ครอบคลุมการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อ
ผู้หญิง การเข้าถึงการศึกษา การเข้าถึงการฝึกทักษะอาชีพ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองและการบริหาร
- ก�ำหนดให้มสี ดั ส่วนของผูห้ ญิงในคณะกรรมการระดับชาติใน
การพัฒนาชายแดนใต้และด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การละเมิดสตรีมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง)
• ศอ.บต. จัดท�ำคู่มือทักษะวัฒนธรรม
หรือปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู่มือของ
กอส. โดยเพิม่ เรือ่ งความอ่อนไหวของ
พืน้ ทีใ่ นกรณีสตรี เพือ่ ใช้ในการอบรม
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทัง้ ฝ่ายพลเรือนและ
ฝ่ายความมั่นคงที่ย้ายเข้ามาประจ�ำ
การในจังหวัดชายแดนภาคใต้
• กองอ�ำนวยการร่วมรักษาความมัน่ คง
ภายใน (กอ.รมน.) ภาค ๔ ส่วนหน้า
และ ศชต. มีหน่วยงาน/ฝ่ายรับเรื่อง
ร้องเรียน เรื่องการละเมิดสิทธิผู้หญิง
ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ
มั่นคง
• กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าจัดอบรม
ทหารเรื่ อ งแนวปฏิ บั ติ ตั ว ในชุ ม ชน
ทั ก ษะวั ฒ นธรรมที่ ร วมเรื่ อ งความ
สัมพันธ์ชายหญิงในชุมชน รวมทั้ง
เข้มงวดกวดขันความประพฤติของผู้
ทีจ่ ะมาปฏิบตั งิ านในท้องถิน่ ไม่ปล่อย
ให้ผู้กระท�ำผิดต่อผู้หญิงในท้องถิ่น
ลอยนวล
• ศอบต. จัดท�ำคู่มือทักษะวัฒนธรรม
หรือปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู่มือของ
กอส. โดยเพิม่ เรือ่ งความอ่อนไหวของ
พืน้ ทีใ่ นกรณีสตรี เพือ่ ใช้ในการอบรม
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทัง้ ฝ่ายพลเรือนและ
ฝ่ายความมั่นคงที่ย้ายเข้ามาประจ�ำ
การในจังหวัดชายแดนภาคใต้
• กองอ�ำนวยการร่วมรักษาความมัน่ คง
ภายใน (กอ.รมน.) ภาค ๔ ส่วนหน้า
และ ศชต. มีหน่วยงาน/ฝ่ายรับเรื่อง
ร้องเรียน เรื่องการละเมิดสิทธิผู้หญิง
ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ
มั่นคง

ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ความรุนแรงในครอบครัว/
ความรุนแรงทางเพศในชุมชน

				
• ศอ.บต.

- ตัง้ ฝ่าย/หน่วยงานย่อยเพือ่ รับค�ำร้องเรือ่ งความรุนแรงทางเพศ
ต่อผูห้ ญิงในจังหวัดชายแดนใต้ ทัง้ ภายในครอบครัวและชุมชน
- รับเรือ่ งร้องเรียนกรณีการละเมิดสิทธิสตรีโดยเจ้าหน้าที่ และ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น
ศู
น
• ย์ด�ำรงธรรม
- เพิ่มกลไกรับเรื่องร้องเรียนความรุนแรงในครอบครัวและ
ความรุนแรงทางเพศ
- ประสานงานกับสหวิชาชีพในขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในกระบวนการยุติธรรม การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทน
ผู้หญิงและเด็ก
- ประสาน จิตแพทย์ และนักสังคมสงเคราะห์ให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผลกระทบจากจิตใจ
• กลไกยุติธรรมในชุมชน
- ตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงรูปแบบต่าง ๆ ทีก่ ระทบต่อผูห้ ญิง
- รณรงค์กบั น�ำชุมชนและผูน้ ำ� ศาสนาเพือ่ ส่งเสริมให้ผหู้ ญิงและ
เด็กทีป่ ระสบความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ได้รบั ความคุม้ ครอง
และเข้าถึงความยุติธรรม
- รณรงค์กบั เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในพืน้ ทีใ่ ห้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรมทางการ
• กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- จัดอบรมความรูเ้ รือ่ งสิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี มาตรฐานกลไก
ด้านสิทธิมนุษยชนและหลักการอิสลามเชิงบวกใน การคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนของสตรี ความรูเ้ กีย่ วกับกลไกการให้ความช่วย
เหลือผู้ถูกกระท�ำ  ให้แก่กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด
เพือ่ ให้มกี ารจัดอบรมถ่ายทอดความรูแ้ ก่โต๊ะอิหม่าม ครูสอน
ศาสนาในชุมชนต่างๆ  
- กสม. จัดตั้งหน่วยงานย่อยให้กระจายทั่วถึงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ให้ท�ำงานด้านวาระสตรีเป็นหลักสามารถด�ำเนิน
การแทนผู้หญิงในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
• โรงพยาบาลประจ�ำจังหวัด
- ท�ำหน้าทีใ่ ห้ความรู้ และสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของอาสาสมัคร
หมู ่ บ ้ า นเพื่ อ ช่ ว ยงานเกี่ ย วกั บ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ใน
กระบวนการยุตธิ รรม เช่น การตรวจร่างกายเพือ่ เก็บหลักฐาน
การให้มีนักจิตวิทยาเข้าไปช่วยงานยุติธรรม
- พัฒนาแนวทางในการดูแลสุขภาพและสิทธิอนามัยเจริญพันธ์ุ
ของผูห้ ญิงการเว้นระยะการมีบตุ ร/การคลอดทีป่ ลอดภัย/ และ
การเฝ้าระวังการขริบอวัยวะเพศหญิง
• ปรับปรุงร่างกฎหมายอิสลามครอบครัว มรดก พ.ศ. .... ให้มสี าระ
ที่บรรจุแนวทางในการให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงความยุติธรรม
ได้งา่ ย รวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จา่ ย โดยผูห้ ญิงมุสลิมในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนใต้จะต้องมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น
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ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การละเมิดสตรีมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง)
• กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าจัดอบรม
ทหารเรื่ อ งแนวปฏิ บั ติ ตั ว ในชุ ม ชน
ทั ก ษะวั ฒ นธรรมที่ ร วมเรื่ อ งความ
สัมพันธ์ชายหญิงในชุมชน รวมทั้ง
เข้มงวดกวดขันความประพฤติของผู้
ทีจ่ ะมาปฏิบตั งิ านในท้องถิน่ ไม่ปล่อย
ให้ผู้กระท�ำผิดต่อผู้หญิงในท้องถิ่น
ลอยนวล
• กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าจัดท�ำแนว
ปฏิบัติของหน่วยงานทหารและบท
ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ละเมิดแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ

๒) ความเห็นขององค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาครัฐต่อข้อเสนอแนะของผู้หญิงในการส่งเสริม
การเข้าถึงความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
การสัมมนาระดับชาติ เรือ่ ง “สูแ่ นวปฏิบตั เิ พือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้” เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่ง กสม. และองค์กรเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการอ�ำนวยความยุตธิ รรมและการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงนัน้ มีผแู้ ทนองค์การระหว่าง
ประเทศและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นต่อข้อเสนอแนะของผู้หญิงมุสลิมในการส่งเสริมการเข้าถึง
ความยุติธรรมของผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงข้อมูลในสิง่ ที่หน่วยงานรัฐก�ำลังด�ำเนินการตามค�ำมัน่ และ
แผนการด�ำเนินงานของหน่วยงานในเรื่องนี้ ดังนี้

โรแบร์ตา คล้าค (Roberta Clarke)

ผู้อ�ำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
องค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN WOMEN)
“ประเทศไทยนับเป็นประเทศผู้น�ำในการเป็นภาคี CEDAW ใน
ภูมภิ าคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นหนึง่ ในสองประเทศในภูมภิ าคเอเชีย ตะวัน
ออกเฉียงใต้ ซึง่ จริงๆ แล้วในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ ด้วย ทีเ่ ป็นภาคีพธิ สี าร
เลือกรับของ CEDAW ตอนที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีนั้นได้มีข้อสงวน
หลายข้อ และล่าสุดได้ถอนข้อสงวนข้อที่ ๑๖ เรือ่ งการใช้มาตรการทีเ่ หมาะสม
ในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในชีวิตสมรสและสัมพันธภาพใน
ครอบครัวให้มีความเสมอภาคระหว่างหญิงชายออกในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง
นับเป็นก้าวย่างที่ส�ำคัญมากที่สร้างให้เกิดกรอบการปฏิบัติงานที่เรามาคุย
กันวันนี.้ .. ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาคณะกรรมการ CEDAW ได้ให้ขอ้ สังเกต
แก่ประเทศภาคีเช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีข้อสงวนที่ข้อ ๑๖ ว่า เหตุผลเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
ไม่สามารถน�ำมาเป็นเหตุผลในการเลือกปฏิบัติได้ จึงขอให้ประเทศต่างๆ ถอนข้อสงวนข้อนี้ออกไป ซึ่งประเทศไทย
ได้แสดงบทบาทน�ำในการถอนข้อสงวนนี้ออกไปแล้ว แต่ข้อท้าทายของประเทศไทยและอีกหลายประเทศคือ
ท�ำอย่างไรจะให้การถอนข้อสงวนน�ำไปสู่การออกกฎหมาย นโยบาย และน�ำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
CEDAW เพือ่ เปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมน�ำไปสูค่ วามเสมอภาคอย่างแท้จริง โดยไม่นำ� เหตุผลทางศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีมาเป็นเหตุผลในการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง
ในการปฏิบัติตามพันธกรณี CEDAW มีหลักการส�ำคัญสามประการ ซึ่งมีความส�ำคัญไม่เฉพาะกับไทยแต่กับ
ทุกประเทศ ได้แก่ ๑) ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย ซึ่งไม่เฉพาะความเสมอภาคทางโอกาส การเข้าถึงทรัพยากร
เท่านั้น แต่ยังหมายถึงความเสมอภาคในผลลัพธ์ที่ท�ำให้หญิงและชายมีความเสมอภาคและชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่าง
มั่นคงด้วย ๒) การไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยรัฐมีข้อผูกพันที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติโดยกฎหมาย
และนโยบายทั้งทางตรงและทางอ้อม การขจัดการเลือกปฏิบัติทางอ้อมจะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานและ
การปฏิบตั ทิ างวัฒนธรรม ๓) รัฐมีพนั ธกรณีทจี่ ะต้องเคารพ คุม้ ครองและท�ำให้สทิ ธิของประชาชนเกิดขึน้ จริง ไม่เพียง
แต่รัฐที่จะต้องด�ำเนินการตามพันธะสัญญาเท่านั้น ผู้ที่ไม่ใช่ภาครัฐ เช่น นายจ้าง สหภาพการค้า สามี-ภรรยา เอกชน
ก็ตอ้ งมีขอ้ ผูกพันทีจ่ ะยึดหลักความเสมอภาคระหว่างหญิงชายด้วย นอกจากนัน้ CEDAW ยังระบุให้ประเทศภาคีบรรจุ
หลักความเสมอภาคระหว่างหญิงชายไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย
ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ส�ำหรับข้อเสนอแนะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากสามจังหวัดชายแดนใต้ได้ร่วมกันจัดท�ำนั้น ขอเสนอให้เพิ่ม
แนวปฏิบัติส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะท�ำให้ การไม่ลงโทษผู้กระท�ำผิดหมดไป เพราะการไม่ลงโทษผู้กระท�ำผิด
ท�ำให้ผู้หญิงไม่กล้ารายงานเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะเกรงจะถูกตีตราในขณะที่ผู้ท�ำผิดกลับลอยนวล ดังนั้น จึงควรสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและสร้างแนวทางให้การไม่ลงโทษยุติลงอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้หญิงมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างแท้จริง เราจะพบว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผู้หญิงมักจะไปหาผู้น�ำชุมชนหรือผู้น�ำศาสนาเพราะคิดว่า
เป็นพื้นที่ที่จะได้รับความเห็นใจ สิ่งที่หลายประเทศได้มีการด�ำเนินการและน่าจะประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี คือ
การก�ำหนดกระบวนการให้ผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วนรู้ว่าจะต้องด�ำเนินการอย่างไรเมื่อผู้หญิงที่ได้รับความเสียหาย
ไปแจ้งเหตุ
แนวปฏิบัติที่เสนอมาอีกประเด็นหนึ่งที่ดีมาก คือ การท�ำให้ผู้น�ำชุมชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกภาคส่วน
ด�ำเนินการตอบสนองต่อสถานการณ์จริงที่ผู้หญิงมุสลิมเผชิญ โดยรับรู้ เข้าใจ และละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก
ความหวาดกลัว ความกังวล ความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เข้ามาร้องเรียน การตอบสนองนี้จะแสดงให้เห็นว่าผู้หญิง
มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วย”
การยุติการไม่ลงโทษผู้กระท�ำผิดจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเสียก่อน นั่นคือ การไม่
อดทนต่อความรุนแรงทุกรูปแบบต่อผู้หญิงอีกต่อไป ไม่เพียงการเปลี่ยนแปลงที่ความเข้าใจ ขีดความสามารถ หรือ
วัฒนธรรมการท�ำงานของภาครัฐเท่านัน้ แต่เปลีย่ นแปลงผูท้ ไี่ ม่อยูใ่ นภาครัฐด้วยทัง้ ทีเ่ ป็นการเปลีย่ นแปลงระดับบุคคล
และการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบัน
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหลักอิสลามเป็นสิ่งที่งดงามมาก เพราะเป็นการให้คุณค่าที่เสมอภาคกัน
ระหว่างหญิงกับชาย เพื่อให้เกิดการเคารพซึ่งกันและกัน สร้างความกลมกลืนในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นจุดที่จะยุติ
ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงได้ การเปลีย่ นวัฒนธรรมเพือ่ หยุดยัง้ การกระท�ำผิดแล้วไม่ถกู ลงโทษจะน�ำมาซึง่ การสร้างกรอบ
ความรับผิดชอบร่วมกัน
สิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่งยวดคือ การท�ำงานร่วมกันของภาคี ไม่ว่าจะเป็นภาคีเก่าของภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อสาร
มวลชน กลไกเชิงสถาบัน กลไกทางศาสนา การสร้างภาคีจะเป็นพื้นฐานของการสร้างวัฒนธรรมใหม่ หากภาคีเข้าใจ
ความเป็นสากลของมวลมนุษยชาติซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญ ก็จะน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ โดยต้องมีภราดรภาพ
ความมุ่งมั่นทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการเพิ่มทรัพยากรในการด�ำเนินการด้วย ดังที่ได้ระบุไว้ในแนวปฏิบัติที่เสนอมา
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ปิติกาญจน์ สิทธิเดช

รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
“กระทรวงยุติธรรมท�ำงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มีการน�ำเสนอปัญหาที่ผู้หญิงมุสลิมเผชิญ
ออกมาอย่างชัดเจนในระดับประเทศ และมีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้ฟัง ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี น�ำเสนอหลักการ
ศาสนาอีกมิติหนึ่งซึ่งไม่เคยได้รับรู้มาก่อน ท�ำให้เห็นว่าจ�ำเป็นต้องเผยแพร่
เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท�ำเรื่อง
กฎหมายและเสรีภาพพื้นฐานอยู่แล้วน่าจะผนวกหลักการที่ถูกต้องเข้าไป
ด้วยในอนาคต เพือ่ ให้หญิงและชายจับมือก้าวไปพร้อมๆ กัน กระทรวงฯ
ต้องตระหนักว่าหลักการที่ถูกต้องเป็นอย่างไร...
กระทรวงยุตธิ รรมก็มกี ารช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนือ่ งแก่หญิงมุสลิมทีเ่ ป็นผูเ้ สียหายหรือได้รบั ผลกระทบ
จากคดีอาญาจากอาชญากรรมที่ตนไม่ได้กระท�ำ เช่น กรณีนักเรียนที่ถูกข่มขืนแล้วโรงเรียนไม่ยอมให้เข้าสอบ
กระทรวงฯจะสนับสนุนประเด็นการลดความเหลื่อมล�้ำและสร้างความยุติธรรมทั่วถึงเท่าเทียม ทั้งก่อน
ระหว่าง และหลังกระบวนการยุติธรรมชุมชน โดย ๑) ในขั้นตอนก่อนกระบวนการยุติธรรมนั้น ขณะนี้กระทรวงฯ
ก�ำลังจับมือกับกระทรวงมหาดไทยจะให้ยุติธรรมชุมชนไปอยู่กับ อบต. เพื่อท�ำเรื่องยุติธรรมในชุมชน ไกล่เกลี่ย
ระงับข้อพิพาท ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ และการป้องกันอาชญากรรม
๒) ในขั้นตอนระหว่างกระบวนการยุติธรรม กระทรวงฯ มีความพยายามที่จะผลักดัน “ร่างพระราชบัญญัติกองทุน
ยุติธรรม” ที่จะให้การสนับสนุนค่าด�ำเนินคดี การคุ้มครองพยาน ค่าประกันตัวและการด�ำเนินคดีทางอาญา และ
“ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการสูญหายโดยไม่สมัครใจ” ซึ่งคาดว่า
คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเร็วๆ นี้ รวมถึง จะผลักดันให้มีพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของชุมชน ซึ่งการ
ไกล่เกลี่ยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของภาคประชาชนแต่ที่ผ่านมาไม่มีอะไรมารับรองวิธีการ การก�ำหนดมาตรฐานการ
ไกล่เกลี่ยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่ท�ำเรื่องนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าจะท�ำได้ นอกจากนี้
ยังมีแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่จะสามารถร่วมกันด�ำเนินงาน
สนับสนุนการเข้าถึงความยุติธรรมของหญิงมุสลิมให้เป็นรูปธรรมได้… กระทรวงฯ ยังต้องเรียนรู้ต่อไปและยินดี
เป็นหุ้นส่วนการท�ำงานเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรมที่ทั่วถึงและเท่าเทียม”
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กิตติ สุระค�ำแหง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารงานยุติธรรม ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
“ในมุมมองของผม ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ น่าจะเกิดในมุมมืดของ
สังคมในมุมใดมุมหนึง่ วิธคี ดิ แบบนัน้ เป็นข้อยกเว้น ไม่ใช่หลักการ ผมยังเชือ่ มัน่
ในหลักการศาสนาอิสลามทีถ่ กู ต้องเช่นเดียวกับ ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี
เชื่อในวิถีของมุสลิม ผมยังเชื่อมั่นในผู้น�ำศาสนาหลายๆ ท่านในพื้นที่ ผมจึง
คิดว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ถูกเก็บกดไว้ในมุมใดมุมหนึง่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจะก้าวข้าม
สิ่งที่เป็นข้อจ�ำกัดอย่างไร ปัญหาต่างๆ ถูกเก็บกดไว้ ผู้อ�ำนวยการ ศอ.บต.
มีนโยบายชัดเจนในการก้าวข้ามขวากหนามไปสู่กระบวนการยุติธรรม
		
ข้อเสนอที่ให้พิจารณานั้น เชื่อว่าตรงใจท่านเลขาธิการ ศอ.บต.
มีบางข้อที่ท�ำอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาให้เป็นรูปธรรม กิจกรรม
ต่อไปนี้จะเป็นสะพานให้ผู้หญิงมุสลิมก้าวข้ามข้อจ�ำกัดและฝ่าฟันให้พ้นขวากหนามได้อย่างไร ๑) จัดตั้งศูนย์อ�ำนวย
ความเป็นธรรมระดับต�ำบล ๓๐๐ กว่าต�ำบล พร้อมรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีผู้หญิงปฏิบัติหน้าที่ด้วย ๒) จะมี
เครือข่ายในการท�ำงานร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชน โดยมีนิติกรประจ�ำอ�ำเภอ ๔๐ กว่าคน ซึ่งเป็นผู้หญิง ๓๐ กว่า
คน จะจัดให้มีนิติกรประจ�ำศาล เรือนจ�ำและคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด เพื่อรับฟังเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน ๓) มีสายด่วน ๑๘๘๐ จัดให้มีคน ๑๔ คนมานั่งรับเรื่องร้องเรียน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยจะมีกลไก
ในการช่วยเหลือโดยทันที ๔) ได้สนับสนุนงบประมาณให้สำ� นักงานกลางอิสลามสร้างศูนย์ไกล่เกลีย่ ปัญหาอิสลาม
ในสามจังหวัด ๔ ล้านบาทเพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการแก้ปัญหา ๕) มีการตั้งมหาวิทยาลัยอิหม่ามเพือ่ เป็น
เวทีให้ผนู้ ำ� ศาสนารุน่ ใหม่และรุน่ เก่ามาพูดคุยทบทวนเรือ่ งสิทธิมนุษยชนและอนุสญ
ั ญาต่างๆ ให้หน่วยงานต่างๆ
และผู้น�ำศาสนาได้รับรู้และเรียนรู้อย่างบูรณาการ ๖) มีกลไกจัดการเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น
ท�ำผิดกฎหมาย ท�ำผิดจรรยาบรรณ ไม่เข้าใจและไม่ยอมท�ำความเข้าใจ”

ภานุ อุทัยรัตน์

เลขาธิการศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
		
“ขอเพิ่มเติมว่า ศอ.บต. มีนิติกรประจ�ำศาลและเรือนจ�ำในการ
ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนอยูแ่ ล้ว แต่จะเพิม่ อัตราก�ำลัง
ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด ๕ พื้นที่ เพื่อให้ผู้หญิง
ที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวมีความอบอุ่นใจมากขึ้น นอกจากนี้จะมีการ
แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายสตรีอีก ๑๙๘๒ แห่ง เพื่อให้บทบาทสตรีมี
ความชัดเจนมากขึ้นและเพื่อสร้างความอุ่นใจให้พี่น้องสตรีในสามจังหวัด”
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พล.ต.ชวลิต เรียนแจ้ง

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบังคับใช้กฎหมายและสิทธิมนุษยชน
ผู้แทนกองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า
		
“...กฎหมายที่ผมรับผิดชอบเป็นกฎหมายพิเศษ ๓ ฉบับ เพื่อ
ควบคุมไม่ให้เจ้าหน้าที่ละเมิดสิทธิหรือใช้กฎหมายเกินขอบเขต ได้แก่
กฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗ พระราชบัญญัตสิ ถานการณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
และพระราชบัญญัติความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนใหญ่ผมรับผิดชอบ
งานการเมืองและดูแลรับเรือ่ งร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าทีไ่ ปละเมิดสิทธิจากการ
ใช้กฎหมายพิเศษ รวมทัง้ รับผิดชอบเรือ่ งพาคนกลับบ้าน พาคนหลบหนีกลับ
มาสู้คดี ที่ผ่านมาจึงได้คลุกคลีกับกลุ่มสตรีค่อนข้างมากเพื่อหาทางเข้าถึง
สตรีที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง เช่น คดีครูจูหลิงในปี พ.ศ. ๒๕๔๙
ที่บ้านกูจิงลือปะ นราธิวาส มีสตรีที่ถูกหมายจับ ๔๐ คน บางส่วนมอบตัว
บางส่วนยังหลบหนีอยู่ โดยเชิญกลุ่มสตรีภาคใต้มาพบปะสะท้อนปัญหา
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้แก่ ปัญหาสิทธิมนุษยชน การประกอบอาชีพ ยาเสพติดการดูแลลูก สิทธิที่ไม่เสมอภาคกันของ
หญิงชาย ให้ความช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกในการประกันตัวส�ำหรับผู้ถูกหมายจับ การจัดหาทนายต่อสู้คดีให้
ส�ำหรับงานด้านการคุ้มครองสตรีโดยเฉพาะจะอยู่ในความรับผิดชอบของ ศอ.บต. และกระทรวงยุติธรรม
เป็นหลัก เห็นด้วยกับการส่งเสริมบทบาทสตรี ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนใต้นนั้ ถ้าให้ผหู้ ญิงน�ำปัญหาความขัดแย้ง
จะจบแน่นอน เห็นด้วยกับพลเอกสนธิ บุญญรัตกริน อดีตผู้บัญชาการทหารบกที่ว่าภาคใต้ต้องให้ผู้หญิงน�ำ”

ดนัย มู่สา

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม
ผู้แทนส�ำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ
		
“ขณะนี้ สภาความมั่นคงแห่งชาติก�ำลังจัดท�ำร่างนโยบาย
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ จะเป็น
ตัวเปิดในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ จะพูดถึงประเด็นปัญหา
ของสตรีและเยาวชนเพิ่มขึ้นอีก ๑ ย่อหน้า จากเดิมมีเพียง ๑ ประโยค เพื่อ
ให้เห็นความสัมพันธ์ของความรุนแรงทางกายภาพ โครงสร้าง และวัฒนธรรม
ที่ต้องถูกครอบด้วยความรุนแรงจากความชัดแย้ง เป็นเรื่องส�ำคัญมาก
จะลงพื้นที่กลางเดือนหรือปลายเดือนนี้ ให้ประชาชนสามจังหวัดช่วยดูร่าง
ที่เสนอว่ามันดีหรือไม่อย่างไร
		
ในเรือ่ งแนวปฏิบตั ิ มีขอ้ เสนอแนะให้ระบุวา่ กลไกศาสนามีอะไร
บ้าง กลไกรัฐมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง และควรระบุกลไกด้านนโยบายที่จะ
แสดงให้ เ ห็ น เจตนารมณ์ ท างการเมื อ งที่ จ ะแก้ ป ั ญ หาความขั ด แย้ ง
ในภาคใต้ด้วย และให้กลไกเหล่านีเ้ ข้ามามีสว่ นร่วม รวมถึงน่าจะต้องมีการ
เอากระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงมหาดไทยเข้ามาร่วมด้วย นอกจากนีย้ งั มีประเด็นการส่งเสริมผูห้ ญิงให้มบี ทบาท
ในการตัดสินใจทางการเมือง หากจะให้มีกระบวนการเรียนรู้มิติอิสลามซึ่งมีอยู่หลายชุด ก็น่าจะเป็นประโยชน์มาก
เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ควรต้องใช้การมีส่วนร่วมให้มาก”
ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๓) การด�ำเนินการในช่วง กสม. ชุดที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐)
กสม. และองค์กรเครือข่ายได้ร่วมกันทบทวนองค์ความรู้ส�ำคัญและให้ข้อมูลช่องทางการร้องเรียนกรณี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผแู้ ทนเครือข่ายผูห้ ญิงมุสลิมและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสร้างความเข้าใจแก่นกั วิชาการ
ศาสนาและผู้น�ำศาสนาถึงปัญหาและความต้องการของผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะได้รับการคุ้มครอง
ผ่านกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมและผู้เข้าร่วม
๑. การเสริมสร้างสมรรถนะผู้หญิงมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการ การจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการปรับปรุง
กฎหมายเพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงความยุตธิ รรม
ของผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้”
(๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่จังหวัดปัตตานี)
กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คนใน ๓ จังหวัด
• องค์กรผู้หญิงมุสลิมและเครือข่าย
• หน่วยงานภาครัฐ

๒. การสัมมนา “แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเข้า
ถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
(๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กรุงเทพมหานคร)
กลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน
• นักวิชาการศาสนา
• ผู้น�ำศาสนา
• องค์กรผู้หญิงมุสลิมและเครือข่าย
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วัตถุประสงค์และเนื้อหาหลัก

หมายเหตุ

• ทบทวนประเด็นสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงมุสลิมทีถ่ กู • ผู้เข้าร่วมได้
ละเมิดจากความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
เรียนรู้เกี่ยว
• ทบทวนหลั ก การที่ แ ท้ จ ริ ง ของศาสนาอิ ส ลามที่ กับปัญหา
ยอมรับความเสมอภาคระหว่างเพศ บทบาท และ ความรุนแรง
สิทธิของผู้หญิง ซึ่งสอดคล้องกับ CEDAW
ในรูปแบบต่างๆ
• ให้ความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายไทยทีเ่ กีย่ วข้องและการ ต่อผู้หญิง
บังคับใช้กลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ช่องทาง • ได้แลกเปลี่ยน
การร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ กสม.
ประสบการณ์
• ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาแนวปฏิบัติในการ ตลอดจนระดม
ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครอง ความเห็นเกี่ยว
สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดน กับแนวทาง
ภาคใต้
แก้ไขปัญหา
ร่วมกัน
• สร้างความเข้าใจถึงปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึง
ความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงมุสลิม และความต้องการที่
จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐ
• แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือในการแก้
ปัญหาการกระท�ำรุนแรงต่อผู้หญิง โดยผู้น�ำศาสนา
และผู้น�ำชุมชน
• เติมเต็มข้อเสนอแนะของผูห้ ญิงมุสลิมในการส่งเสริม
การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง (ดูตารางข้อ
เสนอแนะในบทที่ ๕)

ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๔) ตัวอย่างประสบการณ์ความร่วมมือระหว่างองค์กรศาสนากับภาคประชาสังคม ปัญหาและความคืบหน้า
ในการด�ำเนินการของภาครัฐ
ในการสัมมนาเรื่อง “แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ง กสม. และองค์กรเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการอ�ำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงแก่นักวิชาการ
ศาสนาและผู้น�ำศาสนา นั้น   ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้ให้ความเห็นต่อข้อเสนอแนะของผู้หญิงมุสลิมในการส่งเสริม
การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงข้อมูลในสิ่งที่หน่วยงานรัฐก�ำลังด�ำเนินการ
ตามค�ำมั่น และแผนการด�ำเนินงานของหน่วยงานในเรื่องนี้ ดังนี้

ความร่วมมือขององค์กรผู้หญิงกับผู้น�ำศาสนา
ดาราราย รักษาสิริพงศ์

ผู้รับผิดชอบ “โครงการจัดท�ำแนวปฏิบัติในการคุ้มครองผู้หญิง
ที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนอิสลาม”
ศูนย์ประสานงานพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด มูลนิธิผู้หญิง
“พืน้ ทีแ่ ม่สอดเป็นพืน้ ทีต่ ดิ กับชายแดนพม่า มีความหลากหลาย
ของชาติพนั ธุ์ ทัง้ กลุม่ คนไทยมุสลิมทีอ่ ยูม่ าแต่เดิม คนมุสลิมทีอ่ พยพย้ายถิน่
เข้ามาจากพม่า และคนมุสลิมทีอ่ ยูใ่ นค่ายผูล้ ภี้ ยั บริเวณชายแดน ปัญหาของ
ผู้หญิงมุสลิมไม่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแต่
เกิดขึน้ ทีแ่ ม่สอดด้วย ปัญหาของผูห้ ญิงมุสลิมในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอดทีพ่ บ เช่น
		
๑) เด็กหญิงอายุ ๑๕ ปี ถูกเพือ่ นชายฉุดไปข่มขืนและถูกลักพา
ไปบังคับแต่งงานโดยที่ครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ได้รับรู้ด้วย ฝ่ายชายจัดงาน
แต่งงานเพือ่ ให้ร้สู ึกว่าได้พน้ ผิดและแสดงให้คนอื่นเห็นว่าได้รับผิดชอบแล้ว
เมื่อพากลับมาอยู่กินกันในพื้นที่แม่สอดมีการใช้ความรุนแรงและฝ่ายชาย
ไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูลูก ผู้หญิงท�ำเรื่องขอหย่าแต่เรื่องยังไม่เสร็จสิ้น
๒) ผู้หญิงถูกสามีท�ำร้าย ทอดทิ้ง ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูลูก เพื่อนบ้านรู้เห็นแต่ก็ไม่กล้าห้าม เพราะเกรงว่าสามี
อาจเกีย่ วข้องกับยาเสพติด เพือ่ นบ้านและคนในชุมชนมักหลีกเลีย่ งไม่เข้าไปยุง่ เกีย่ วท�ำให้ผหู้ ญิงไม่มที างเลือก ไม่มที ไี่ ป
เมื่อเกิดเหตุก็หนีออกจากบ้านเป็นประจ�ำ แต่ก็ต้องกลับมาทุกครั้งเพราะตนเองไม่มีทางไป เหตุผลที่มักน�ำมาเป็น
ข้ออ้างในการท�ำร้าย คือ ผู้หญิงประพฤติไม่ดี เล่นการพนัน คบชู้
๓) ผูน้ ำ� ศาสนาแต่ละคนใช้ดลุ พินจิ แตกต่างกันในการอนุญาตให้หย่าหรือไม่อนุญาตให้หย่า บางกรณีผหู้ ญิง
สามารถหย่าได้แต่ต้องจ่ายเงินเพื่อแลกกับการให้ผู้ชายยอมหย่า หากผู้หญิงไม่มีเงินหรือไปปรึกษากับผู้น�ำที่ต้องการ
ให้ไกล่เกลี่ย ก็จะท�ำให้ไม่สามารถหย่าได้ และต้องถูกกระท�ำความรุนแรงซ�้ำเป็นเวลายาวนาน ท�ำให้ได้รับผลกระทบ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ช่องว่างในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงที่ถูกกระท�ำความรุนแรง
“ผูห้ ญิงไม่รสู้ ทิ ธิ ไม่รวู้ า่ มีกฎหมายคุม้ ครองความรุนแรงในครอบครัว ผูห้ ญิงไม่กล้าเอาผิดกับสามีเพราะกลัวบาป
จึงเลือกทีจ่ ะไม่ไปแจ้งความหรือเล่าเรือ่ งให้กบั ผูอ้ นื่ ฟัง ผูห้ ญิงไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งศาสนา และผูช้ ายจึงเป็นบุคคลทีจ่ ะสอน
และเชือ่ ตามทีผ่ ชู้ ายสอนว่า สามีมสี ทิ ธิทบุ ตีเพือ่ สัง่ สอนได้ เพราะผูห้ ญิงท�ำตัวไม่ดี
ผู้หญิงจ�ำยอมต้องตกอยู่ในสภาพที่ถูกกระท�ำ รู้สึกว่าตนเองสมควรแล้วที่จะถูกทุบตีเพราะเราท�ำตัวไม่ดี
ผูห้ ญิงกลุม่ พม่าทีเ่ ป็นมุสลิมในพืน้ ทีแ่ ม่สอดส่วนใหญ่อยูใ่ นสถานะหลบหนีเข้าเมือง เมือ่ เกิดเหตุขนึ้ จึงไม่กล้าไปร้องทุกข์
หรือแม้แต่จะไปโรงพยาบาลเพือ่ รักษาอาการบาดเจ็บ อีกทัง้ ยังยากจนไม่มคี า่ รถและสือ่ สารภาษาไทยไม่ได้
บางครัง้ ผูห้ ญิงรวบรวมความกล้าไปแจ้งความร้องทุกข์ตอ่ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ แต่เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจยังคงมีความเข้าใจ
ผิดว่า หากเป็นเรือ่ งในครอบครัวต้องใช้หลักอิสลามไปจัดการกันเอง ต�ำรวจไม่สามารถช่วยเหลือได้และไม่รบั แจ้งความ
กรณีความรุนแรงในครอบครัวของคนมุสลิม อีกทัง้ ในพืน้ ทีแ่ ม่สอดยังไม่มพี นักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายคุม้ ครองผูถ้ กู
กระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และไม่สะดวกทีจ่ ะเดินทางไปแจ้งทีอ่ ำ� เภอเมืองเนือ่ งจากมีภเู ขาคัน่ กลาง จากช่อง
ว่างดังกล่าวท�ำให้ผหู้ ญิงไม่สามารถหย่าร้างได้ และถูกกดดันให้เป็นฝ่ายทีต่ อ้ งให้อภัยสามี”
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้น�ำศาสนา
“มูลนิธิผู้หญิงได้เชิญผู้น�ำศาสนาทั้งในส่วนคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดตาก และผู้น�ำศาสนาซึ่งเป็น
ชาวพม่าทีไ่ ด้รบั การยอมรับนับถือในชุมชนร่วมพูดคุยแลกเปลีย่ นสถานการณ์และวิเคราะห์ปญ
ั หาร่วมกัน เพือ่ ระดม
ความเห็นต่อแนวทางในการช่วยเหลือผูห้ ญิงและเด็กทีถ่ กู กระท�ำรุนแรงในครอบครัว โดยมี ผศ.ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี
มาเป็นวิทยากรให้ความรูเ้ กีย่ วกับสิทธิผหู้ ญิงตามหลักอิสลาม เพือ่ จะสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่า หลักการอิลามไม่ได้
ขัดกับกฎหมายไทยในเรือ่ งการคุม้ ครองผูถ้ กู กระท�ำความรุนแรง
ผลจากการหารือร่วมกัน ผูน้ ำ� ศาสนาได้เห็นชอบทีจ่ ะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก จาก เยีย่ มบ้าน ตักเตือน  
ก�ำหนดเงื่อนไขหากมีการกระท�ำซ�้ำ จนถึงจัดให้ผู้หญิงร้องทุกข์ ด�ำเนินคดีตามกฎหมายกับสามีที่ใช้ความรุนแรง
จนถึงที่สุดหากเกินกว่าจะตักเตือน และจัดให้ผู้หญิงร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตาม พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระท�ำ
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐
เมื่อเร็วๆ นี้ ศาลได้มีค�ำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพไม่ให้ผู้ชายเข้าใกล้หรือเข้ามาคุกคาม ห้ามไม่ให้ดื่มสุรา เพื่อที่
จะควบคุมไม่ให้มีความเสี่ยงในการท�ำร้ายผู้หญิงอีก ค�ำสั่งมีก�ำหนดระยะเวลา ๖ เดือน หากฝ่าฝืนมีโทษจ�ำคุกครั้งละ
๑ เดือน”
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ความส�ำคัญขององค์กรทางศาสนา และ ตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี
เอกชัย เนติภูมิกุล

กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดตาก
ความส�ำคัญขององค์กรทางศาสนา
		
“เนื่องจากชาวมุสลิมที่อพยพเข้ามาในพื้นที่แม่สอดจะรวมตัว
อาศัยหนาแน่นอยู่ในบริเวณที่มีสุเหร่าและมัสยิดหรือในเขตชุมชนอิสลาม
ด้วยความเชื่อมั่นเหนียวแน่นว่าเป็นอิสลามเช่นกันย่อมเป็นพี่น้องกัน และ
มั่นใจในหลักประกันว่าหากเสียชีวิตลงจะมีผู้ด�ำเนินการฝังร่างตามพิธี
ทางศาสนาให้เพราะหลักอิสลามให้ชุมชนมีการจัดการศพของผู้ตายได้
ด้วยเหตุนี้ผู้นับถืออิสลามจึงมีความรู้สึกเชื่อมั่นและไว้วางใจอย่างหนักแน่น
ต่อสถาบันทางศาสนามากกว่าสถาบันอื่น ดังนั้น สถาบันการทางศาสนาจึง
มีบทบาทส�ำคัญอย่างมากในการแก้ไขปัญหา โดยมีหน่วยงานรัฐและ
หน่วยงานภาคประชาสังคมเข้ามาช่วยเหลือเป็นภาคีร่วมกัน
ส�ำหรับในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอดนั้น มูลนิธิผู้หญิง ได้เข้ามาเริ่มด�ำเนินงานในพื้นที่เป็นเวลาหลายปีแล้ว ในอดีต
ทีผ่ า่ นมาการด�ำเนินงานระหว่างมูลนิธแิ ละองค์การทางศาสนาแยกส่วนกัน กล่าวคือ เมือ่ พบปัญหาเหตุการณ์ทำ� ร้ายกัน
ในครอบครัวจนถึงขั้นเสียชีวิต องค์กรภาคประชาสังคมได้เข้าไปด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือ ในขณะที่องค์กรด้าน
ศาสนาแม้จะรับทราบปัญหาแต่ไม่สามารถเข้าไปได้
ต่อมาในช่วงหลังจึงได้มีการพูดคุยปรับเปลี่ยนแนวทางการท�ำงานให้มีการด�ำเนินงานร่วมกัน ซึ่งในช่วง
สองปีที่ผ่านมาแม้จะยังไม่ประสบความส�ำเร็จ แต่ก็เริ่มมองเห็นแนวทางการท�ำงานที่ดีขึ้น โดยองค์การศาสนาและ
ผู้น�ำศาสนาต้องให้ความส�ำคัญ เนื่องจากแม้ผู้น�ำศาสนาจะมีองค์ความรู้ทางศาสนา แต่ยังขาดทักษะในการใช้องค์
ความรู้ทางศาสนาน�ำสู่สังคม ซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากในหลายพื้นที่ที่มีผู้รู้ทางศาสนาจ�ำนวนมากแต่ไม่สามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ได้”
ตัวอย่างที่ดีจากองค์กรศาสนาทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด
“ด้วยความตระหนักในสถานการณ์ข้างต้น จึงได้หารือร่วมกับมูลนิธิผู้หญิงจนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ในกรณีที่
เกิดปัญหาในพื้นที่แม่สอดขึ้นจะมีตัวแทนขององค์กรศาสนาเข้าร่วมให้ข้อมูลแก่พนักงานสอบสวนที่สถานีต�ำรวจว่า
กรณีที่เกิดขึ้นนั้นสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนา
นอกจากนี้ การที่ส�ำนักจุฬาราชมนตรีได้จัดตั้งสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรม เพื่อให้ความช่วยเหลือด้าน
มนุษยธรรมขึน้ ในช่วงสองปีทผี่ า่ นมา ซึง่ กระผมเป็นหนึง่ ในสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรม และได้รบั โอกาสเข้ามาร่วม
ประชุมครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นบทบาทหนึ่งที่สภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรมจะต้องน�ำประเด็นปัญหานี้เข้าไปหารือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดการด�ำเนินตามระบบอ�ำนาจจากบนลงล่าง และอาจอาศัยช่องทางสภา
เครือข่ายด้านมนุษยธรรมในการผลักดันให้ปัญหามีความเบาบางลงต่อไป”
ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

43

คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง

ผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
		
“การด�ำเนินงานในพื้นที่แม่สอดถือเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีและ
อยากให้พัฒนางานขึ้นไปเป็นศูนย์คุ้มครองบุคคลผู้ถูกกระท�ำความรุนแรง
ในครอบครัว อย่างไรก็ตามต้องมีการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสนับสนุน และให้มกี ารชักชวนผูช้ ายเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ด�ำเนินงานเพื่อสร่างความร่วมมือระหว่างกันที่จะร่วมดูแล และพยายาม
ชักชวนหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามาด�ำเนินงานร่วมกัน”

ปัญหาการด�ำเนินการของรัฐในการส่งเสริมให้ผู้หญิงมุสลิมเข้าถึงความยุติธรรม
พรสม เปาว์ปราโมท
รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

		
“การด�ำเนินงานเรื่องความรุนแรงในครอบครัว จะมีหลายกรม
ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวด�ำเนินการ รวมถึงกรมกิจการ
เด็กและเยาวชนทีร่ บั ผิดชอบบ้านพักเด็กและครอบครัว โดยในแต่ละจังหวัด
จะมีเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ท�ำหน้าทีป่ ระสานงาน นอกจากการท�ำงานของระหว่างกรมในกระทรวงแล้ว
ยังท�ำงานในรูปแบบของสหวิชาชีพ เนื่องจาก พม. ไม่สามารถท�ำงานโดย
ล�ำพัง จ�ำเป็นต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
และสาธารณสุข อย่างไรก็ตามพบว่า เจ้าหน้าทีป่ ระสบปัญหาในการท�ำงาน
ทั้งการถูกข่มขู่หรือถูกฟ้องร้อง เป็นต้น
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคง
จังหวัดตาก ซึ่งเป็นต�ำแหน่งพนักงานจ้างเหมา เนื่องจากหน่วยงานก็ยังไม่ได้รับความส�ำคัญในเรื่องของบุคลากร
เท่าที่ควร ท�ำให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนงานบ่อยครั้ง ซึ่งถือเป็นโจทย์ส�ำคัญที่จะต้องด�ำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นกลไกเดียวที่ท�ำงานอยู่ในพื้นที่”
ประเด็นผู้หญิงมุสลิม: โจทย์ร่วมของหลายหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องท�ำงานร่วมกับภาคประชาสังคม
“ประเด็นผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นประเด็นที่ส�ำคัญมาก และเป็นประเด็นเฉพาะเจาะจงที่
คณะกรรมการประจ�ำอนุสัญญา CEDAW มีความห่วงใยอย่างมาก โดยให้เร่งด�ำเนินการและรายงานให้ทราบภายใน
ช่วงระยะเวลา ๒ ปี ซึง่ ถือเป็นโจทย์ใหญ่ทไ่ี ม่ใช่โจทย์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์กระทรวง
เดียวแต่เป็นโจทย์ของหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องท�ำงานร่วมกับภาคเอกชนทั้งหมด
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ในที่ประชุมกลไกระดับชาติด้านสตรี ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการน�ำข้อห่วงใยของ
คณะกรรมการประจ�ำอนุสญ
ั ญา CEDAW เข้าพิจารณา ผูเ้ ข้าร่วมประชุมหลายท่านไม่มคี วามเข้าใจประเด็นปัญหาผูห้ ญิง
ในภาคใต้ เพราะฉะนั้นประเด็นส�ำคัญแรก คือ การให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนในสังคมเกี่ยวกับผู้หญิงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้ทไี่ ด้รบั ผลกระทบทัง้ จากการใช้ความรุนแรงและการเลือกปฏิบตั ิ ประกอบกับภาครัฐไม่มขี อ้ มูลทีเ่ พียงพอ
โดยเฉพาะข้อมูลกลุ่มเฉพาะ เช่น ผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้และผู้หญิงชนเผ่า”

ความคืบหน้าของรัฐในการส่งเสริมให้ผู้หญิงมุสลิมเข้าถึงความยุติธรรม
กนกรัตน์ เกื้อกิจ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.
		
“ส�ำหรับประเด็นผู้หญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.
มีการท�ำงานกับผู้หญิงโดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนค่อนข้างมากขึ้น
พอสมควรจากช่วงปีแรกของเหตุการณ์ความไม่สงบ (ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๐)
จนกระทั่งปัจจุบันนี้พบว่าผู้หญิงเปลี่ยนจากการเป็นผู้เสียหายและรับ
การช่วยเหลือมาเป็นผู้หญิงทีผ่ า่ นพ้นวิกฤตแล้วรวมต้วกันให้ความช่วยเหลือ
แก่ผเู้ สียหายใหม่ เป็นผูน้ ำ� มากขึน้ การขับเคลือ่ นเพือ่ เพิม่ พลังหรือกลยุทธ์ให้
แก่ผหู้ ญิงซึง่ มีความส�ำคัญมาก มักจะมาจากการส่งเสริมผ่านภาคประชาสังคม
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในขณะที่การด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ยังมุ่งเรื่องความเป็นอยู่และปากท้องเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม ศอ. บต. ไม่ได้ทอดทิ้งประเด็นผู้หญิงที่เป็นประเด็นความมั่นคงทางด้านสังคม ปัจจุบัน
การท�ำงานของ ศอ.บต.ในประเด็นเรื่องผู้หญิงค่อนข้างมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น ศอ.บต. ไม่ได้ละเลยประเด็น
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และจะท�ำให้ผหู้ ญิงมุสลิมเข้าถึงกฎหมายให้มากทีส่ ดุ และมีความตัง้ ใจทีจ่ ะให้ผหู้ ญิง
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับสิทธิต่างๆ อย่างเสมอภาคกับชาย  
ตามที่ท่านเลขาธิการ ศอ.บต. ได้รับปากว่าจะให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมในส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะนี้ได้ขยายครอบคลุมห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว โดยให้ผู้หญิงได้มาท�ำงาน
เป็นนักกฎหมายเพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาเมือ่ เกิดกรณีประเด็นปัญหาผูห้ ญิงมาร้องเรียนหรือให้ความช่วยเหลือ
ซึ่งเป็นการใช้กลไกของผูห้ ญิงในการขับเคลือ่ นเพราะจะไม่มใี ครเข้าใจจิตใจได้เท่ากับผูห้ ญิงด้วยกัน ก�ำลังขยายไป
ยังศาล เรือนจ�ำศูนย์ยตุ ธิ รรมประจ�ำอ�ำเภอและจังหวัด โดยในหนึง่ จังหวัดจะมี ๖-๗ หน่วยงานทีจ่ ะมีประชาชนเข้าไป
ติดต่องานทางด้านกฎหมาย รวมไปถึงสถานีตำ� รวจซึง่ มีนกั ประชาสัมพันธ์ทสี่ ว่ นใหญ่เป็นผูห้ ญิงเพือ่ ให้บริการประชาชน
จะเรียกเจ้าหน้าทีด่ งั กล่าวว่าเป็นเจ้าหน้าทีอ่ ำ� นวยความยุตธิ รรมประจ�ำหน่วยงานนัน้ ๆ อย่างไรก็ตามยังพบว่ามีปญ
ั หา
อุปสรรคบางประการ เช่น มีการย้ายเจ้าหน้าทีท่ ำ� งานด้านกฎหมายให้ไปท�ำงานด้านธุรการ ซึง่ ทาง ศอ.บต. ก�ำลังพยายาม
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่
นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังได้มีการประสานงานร่วม กอ.รมน. โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่พลเรือนของ ศอ.บต.
ไปประจ�ำที่ กอ.รมน. เพื่อประสานงานสร้างความรู้ความเข้าใจกับก�ำลังพลของ กอ.รมน. ให้มีความรู้เรื่อง
สิทธิมนุษยชนของพลเรือนกลุม่ ต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะได้ปฏิบตั ติ อ่ กลุม่ นัน้ ๆ ได้ได้อย่างเหมาะสม กลุม่ เป้าหมายแรกทีจ่ ะ
ด�ำเนินการ คือ เด็ก”
ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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“

ประมวลประเด็นส�ำคัญ
ในการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม
จังหวัดชายแดนภาคใต้

”
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๔

ประมวลประเด็นส�ำคัญ
ในการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม
จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการด�ำเนินกิจกรรมของ กสม. ในรูปแบบต่างๆ ทัง้ การอบรม การประชุม การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร และ
การสัมมนาระดับชาติ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา
มีประเด็นที่เป็นแนวคิดและความเห็นที่จะเป็นประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
ข้อเสนอแนะของผู้หญิงมุสลิมให้เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป ดังนี้

อคติที่ต้องก้าวข้าม
ซากีย์ พิทักษ์คุมพล๒๖

ผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
		
		
“ความรุนแรงเกิดกับผู้หญิงในทุกสังคม แม้ชุมชนมุสลิมก็ไม่มี
ข้อยกเว้น แม้ว่าจะมีการอ้างว่าศาสนาอิสลามมีการพูดถึงสิทธิสตรี…..
อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่ท�ำงานกับมุสลิมหรือหลายๆ คนที่ไม่ใช่มุสลิม
โดยเฉพาะกับผูร้ ทู้ างศาสนา หลายคนจะยกว่าศาสนาอิสลามมีความสมบูรณ์
ประเด็นคือเราไม่ได้มีปัญหากับความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ของศาสนา
อิสลาม แต่เราก�ำลังมีปญ
ั หากับวิธกี ารท�ำความเข้าใจอิสลามหรือการตีความ
อิสลาม อิสลามมีความเป็นสากลแต่กม็ ผี ตู้ คี วามอย่างมากมาย สิง่ ทีเ่ ราก�ำลัง
พูดกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องสิทธิหรือกฎหมาย แต่เป็นประเด็นเรื่องวัฒนธรรม
ที่อยู่ในสมอง ฝังรากลึก เราก�ำลังต่อสู้กับอคติชุดใหญ่อยู่ 2 ชุด คือ
๑) ผู้ชายที่เป็นผู้น�ำศาสนา ซึ่งบังเอิญเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งจึงไม่สามารถทีจ่ ะพูดคุยในเรือ่ งแนวคิดและ
วิธกี ารกันได้โดยง่าย... ข้อดีของอิสลามคือ เปิดให้มกี ารตีความทีห่ ลากหลาย แต่ในขณะเดียวกันเมือ่ มีเรือ่ งวัฒนธรรม
เข้ามาเกี่ยวข้อง หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เราเติบโตขึ้นมาเป็นแบบใดการตีความก็มาจากสภาพแวดล้อมหรือ
วัฒนธรรมทีห่ ล่อหลอมมา จึงปฏิเสธไม่ได้ทจี่ ะเกิดการตีความศาสนาอิสลามแบบอืน่ ทีไ่ ม่เหมือนกับแบบของ ดร.สุชาติ
พยายามที่จะบอกเรา เป็นความคิดที่จะต้องต่อสู้กัน ดังนั้นจะท�ำอย่างไรที่จะเผยแพร่ความคิดเรื่องการวิพากษ์
ทบทวนการตีความค�ำสอนในศาสนาที่มีอยู่ให้ขยายออกไป และท้าทายชุดความคิดที่มีอยู่ในสังคมโดยเฉพาะ

๒๖ การสัมมนา “แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กรุงเทพมหานคร
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อย่างยิ่งสังคมมุสลิม ซึง่ ประเด็นนีส้ ำ� คัญกว่าประเด็นสิทธิ คิดว่าจ�ำเป็นต้องมีการท�ำงานร่วมกันระหว่างองค์กร
ทางศาสนาและองค์กรอื่นๆ วีดีทัศน์เรื่องที่เราได้ดูไปมีผู้น�ำศาสนาน้อยมากที่ได้เห็น การเผยแพร่ให้ผู้รู้ศาสนา
อาจเป็นขัน้ ตอนแรกของการท�ำงาน ต่อไปองค์กรทางศาสนา หรือคณะกรรมการกลางจะต้องเข้ามารับเรือ่ งเหล่านี้
แรงต้านคงมีแน่ แต่อย่างน้อยทีส่ ดุ การท�ำงานในรูปคณะกรรมการร่วมระดับจังหวัดหรือชุมชนอาจเป็นการเริม่ ต้นทีด่ ี
2) อคติของผู้หญิงรุ่นแม่ผม ซึ่งละเลยไม่ได้ ที่มองว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาที่ผู้หญิงต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยว
แต่เป็นเรื่องของผู้ชาย นี่เป็นสิ่งที่ผมกังวล นี่เป็นงานของทั้งผู้หญิงและผู้ชายในห้องนี้ที่ต้องช่วยกันแก้ไข”

กุญแจส�ำคัญในการแก้ปัญหาและเพิ่มพลังผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จรัญ ภักดีธนากุล๒๗
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

		
“ถึงแม้อิสลามจะยอมรับให้ใช้ประเพณีความเชื่อของชุมชน
ประกอบได้ แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับหลักกฎหมายอิสลาม โดยเฉพาะที่ปรากฏ
อยู่ในอัล-กุรอาน เพราะคือกฎหมายของพระเจ้า และได้เน้นย�้ำชัดเจนว่า
หลักกฎหมายยังต้องค�ำนึงถึงหลักปฏิบตั อิ นั เป็นบรรทัดฐานพฤติกรรมทีท่ า่ น
ศาสดามุฮัมหมัดได้ปฏิบัติต่อผู้หญิงของท่านนั้น งดงาม ละเอียดอ่อนและ
ลึกซึง้ และถือเป็นหลักกฎหมายอิสลามทีถ่ กู ต้องตามประเพณีและความเชือ่
ของชุมชน การแอบอ้างใดๆ ไม่สามารถจะขัดแย้งได้
		
ในการแก้ปญ
ั หาผูห้ ญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ ซึง่ มีความยาก
และซับซ้อน สังคมโดยรวม กฎหมายของประเทศ และความคิดเห็นของ
บุคคลนอกชุมชนมุสลิมยังไม่ใช่กุญแจส�ำคัญในการแก้ไขปัญหา แต่กุญแจ
ส�ำคัญคือ ครูบาอาจารย์ ผู้น�ำศาสนาที่มีความรู้ในหลักกฎหมายอิสลามที่ถูกต้องแท้จริง และการเร่งเผยแพร่ความรู้
ที่เป็นศักดิ์ศรีของศาสนาอิสลามรวมทั้งปัญหาของผู้หญิงมุสลิมโดยผู้น�ำของชุมชนมุสลิมเองให้สังคมได้รับรู้มากขึ้น
ย่อมจะสร้างพลังหรือปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีจากทุกฝ่าย จากนั้นจึงค่อยปรับปรุงกฎหมาย กฎชุมชน และการบังคับ
ใช้กฎหมายให้สอดคล้องกับหลักการที่แท้จริงของอิสลาม
หากคณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทยและคณะกรรมการอิ ส ลามทุ ก จั ง หวั ด จะจั ด ให้ มี
คณะอนุกรรมการด้านสตรี และเชื่อมโยงกับหลักบริสุทธิ์ของหลักศาสนาอิสลาม หลักกฎหมายอิสลาม ย่อมจะช่วย
ให้น�ำไปสู่หนทางที่ดีขึ้น ทุกภาคส่วนต้องด�ำเนินการ ดังนี้

๒๗ การสัมมนา “แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กรุงเทพมหานคร
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(๑) ต้องส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงได้รับโอกาสเข้าเรียนและได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเสมอกันระหว่างชาย
และหญิง เพื่อให้ได้รับโอกาสเติบโตไปสู่ทุกอาชีพตามที่ใฝ่ฝันตราบเท่าศักยภาพของตน เพราะเมื่อผู้หญิงมีความรู้
และสามารถมีอาชีพ ย่อมจะมีความสามารถในการด�ำเนินชีวิตด้วยตนเอง อีกทั้งการบิดเบือนและการกดขี่ข่มเหง
กระท�ำได้ยากขึ้น โดยจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเหมาะสมตามหลักศาสนาอิสลามทุกประการ แต่จะไม่สยบยอมให้กับ
การกดขี่ข่มเหงที่บิดเบือนจากหลักปฏิบัติของท่านศาสดา
(๒) จะต้องให้ผู้หญิงมีฐานะทางเศรษฐกิจ คนยากจนและคนโง่เขลาจะถูกกดขี่ข่มเหงไม่ว่าชุมชนไหน
หากประสงค์จะแก้ปญ
ั หาควรช่วยให้ผหู้ ญิงในจังหวัดชายแดนใต้มโี อกาสทีจ่ ะเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ อันจะเป็นอ�ำนาจ
ต่อรอง ท�ำให้การกดขีข่ ม่ เหงกระท�ำได้ยากขึน้ แม้ในกฎหมายมรดกของอิสลามทีก่ ำ� หนดให้ทำ� พินยั กรรมได้เพียงหนึง่
ในสามของทรัพย์มรดก แต่ในทางปฏิบัติสามารถท�ำวศียะฮ์ (ค�ำสั่งเสีย) ซึ่งเป็นการยกให้ก่อนสิ้นชีวิต อันจะช่วยให้
ผูห้ ญิงมีอำ� นาจต่อรองเพิม่ ขึน้ และเชือ่ มโยงกับการศึกษาทีอ่ าชีพการงานทีม่ นั่ คง รวมทัง้ ชุมชนสังคมได้รบั ความเข้าใจ
ตามหลักศาสนาที่ถูกต้องมากขึ้น ปัญหาเหล่านี้ก็จะคลี่คลาย
ขณะนี้ กฎหมายต่างๆ มีพร้อมที่จะคุ้มครองพอสมควรแล้ว แต่ยังมีปัญหาที่การบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะต้อง
อาศัยกลไกมากมาย ไม่เฉพาะกลไกกระบวนการยุตธิ รรม แต่ตอ้ งอาศัยแนวทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้องอันมีฐานมาจากความรู้
ความเข้าใจ หากยอมรับและสยบนิ่งต่อการบิดเบือนหลักศาสนา ท่านผู้รู้จะต้องปกป้องหลักการที่ดีงามของศาสนา
ให้สังคมได้รับรู้”

ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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บทบาทองค์กรศาสนาในอนาคต
เอกชัย เนติภูมิกุล๒๘

กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดตาก
		
“องค์กรศาสนาควรปรับระบบการท�ำงานเพื่อรองรับปัญหา
ทีเ่ กิดกับผูห้ ญิงมุสลิม ความจริงกฎหมายตามพระราชบัญญัตบิ ริหารองค์กร
ศาสนาอิสลามได้ให้อ�ำนาจไว้ค่อนข้างกว้างและสอดคล้องรับกับหลักการ
ศาสนาเพียงแต่องค์กรเหล่านี้ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมายไม่สามารถ
ประยุกต์อ�ำนาจหน้าที่เพื่อรองรับปัญหาเหล่านั้นได้ เช่น คณะกรรมการ
อิสลามประจ�ำจังหวัดมีอำ� นาจหน้าทีป่ ระนีประนอมระงับข้อพิพาทเกีย่ วกับ
ครอบครัวและมรดก โดยพิจารณาเพียงว่าหย่าหรือไม่หย่า แต่ไม่ได้ประยุกต์
คิดต่อไปถึงเหตุกรณีการกดขีข่ ม่ เหง จึงไม่ได้ดำ� เนินการมากไปกว่านี้ แม้อาจ
มีระเบียบอ�ำนาจหน้าที่ให้ด�ำเนินการได้
		 การด�ำเนินงานในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอดไม่จ�ำเป็นต้องยึดรูปแบบขั้นตอนอย่างเป็นทางการ เมื่อเกิดเหตุ
ในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอดก็สามารถติดต่อประสานงานกับมูลนิธิผู้หญิงเพื่อไปเก็บข้อมูล โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการยื่นเรื่อง
ร้องเรียนไว้ก่อน เมื่อเก็บข้อมูลแล้วก็จะน�ำเข้าปรึกษาหารือกับอิหม่ามเพื่อด�ำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม การตัดสิน
ชี้ขาดของผู้น�ำศาสนาอาจพบกับปัญหา คือ การไม่ให้ความส�ำคัญกับปัญหาและอาจละเลยปัญหาดังกล่าว การไม่
เข้าใจปัญหาและผู้มีอ�ำนาจตัดสินชี้ขาดส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย แม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะมีความรู้ด้านศาสนา แต่อาจไม่มี
ทักษะในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และรับฟังข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้น
ข้อเสนอในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการกลางอิสลามประจ�ำจังหวัด
“การด�ำเนินงานในพื้นที่แม่สอดเมื่อเกิดปัญหาขึ้นและน�ำเสนอต่อประธานกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด
ตาก ประธานกรรมการฯ จะมอบหมายให้กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดตากซึง่ มีอาชีพทนายความเข้าไปด�ำเนินการ
รวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสรุปความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดตากต่อไป ซึ่งใช้
ระบบคล้ายกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งมีชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และระบบศาล
ดังนั้น จึงขอเสนอให้ด�ำเนินการเรื่องนี้ผ่านคณะกรรมการกลางประจ�ำจังหวัดเพื่อผลักดันให้เกิดรูปแบบ
การด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับตามอ�ำนาจหน้าที่ เช่น กรณีเกิดปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงในสังคมมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการกลางอิสลามควรมีการก�ำหนดแนวทางทีช่ ดั เจน ซึง่ คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด
ก็จะน�ำไปขยายด�ำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการกลางต่อไป โดยไม่ใช่การด�ำเนินงานเพียงมีหนังสือสั่งการ
หรือหนังสือขอความร่วมมือ

๒๘ อ้างแล้ว
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ผมเห็นด้วยกับการจัดตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดเพื่อจัดการปัญหากรณีที่
เกิดความรุนแรงต่อผู้หญิงขึ้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจเชิญผู้มีความรู้ทางศาสนาหรือผู้ที่มีความรู้ที่เป็นหญิงเข้ามาเป็น
หนึ่งในคณะอนุกรรมการเมือ่ เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นให้คณะอนุกรรมการซึ่งเป็นหญิงได้พบผู้เสียหายเพื่อด�ำเนินการ
ในเบื้องต้น จากประสบการณ์การท�ำงานช่วยเหลือสังคมกรณีการให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
แม่สอดทีผ่ า่ นมา พบว่า อาสาสมัครซึ่งเข้ามาช่วยเหลือสังคมส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
ข้อเสนอต่อ กสม.
“กสม. ควรเปิดพืน้ ทีใ่ ห้มกี ารหารือกับคณะกรรมการกลางอิสลามและส�ำนักจุฬาราชมนตรี เพือ่ ให้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของประเด็นปัญหาความรุนแรงต่อสตรี และแสวงหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิด
ผลในทางปฏิบัติ อีกทั้งควรมีการติดตามผลการด�ำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดควรมีหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบประเด็นนี้เป็นการเฉพาะ รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการท�ำงานในรอบปีให้เกิดผลในรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ปัญหาในพื้นที่แม่สอดก็มีความรุนแรงไม่น้อยกว่า
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาคนในชุมชนมุสลิม คนในท้องถิน่ และผูน้ ำ� ศาสนาไม่นำ� พาในปัญหานีเ้ นือ่ งจาก
ส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าว ท�ำให้เกิดการสะสมปัญหามากขึน้ ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ พนักงานสอบสวน และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐก็ยังไม่เข้าใจประเด็นเพศสภาพและสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงอย่างลึกซึ้ง จึงเพิกเฉยต่อปัญหา
เนื่องจากรับรู้ว่าผู้น�ำของท้องถิ่นไม่ได้ให้ความสนใจต่อปัญหานี้ และยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เช่น ความเข้าใจว่า
คู่สมรสที่สมรสกันตามกฎหมายแล้วนั้น สามีสามารถท�ำร้ายภรรยาได้และเป็นเรื่องในครอบครัว
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ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลิน๒๙
ี

สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
		
“จริงๆ ศาสนาอิสลามยอมรับกฎชุมชน ให้ความส�ำคัญกับ
วัฒนธรรม วิถีปฏิบัติในท้องถิ่น แต่ก็ต้องไม่ขัดกับหลักการใหญ่ของศาสนา
ต้องดูว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน ละเมิดผู้หญิงหรือไม่ ส�ำหรับข้อเสนอแนะที่
เป็นรูปธรรมส�ำหรับสร้างความยุตธิ รรม ความเสมอภาคให้กบั ผูห้ ญิงผมคิดว่า
• องค์กรใดในพื้นที่ที่ผู้หญิงถูกกระท�ำ ถูกท�ำร้ายแล้วอ้างหลัก
ทางศาสนานั้น สามารถท�ำหนังสือโดยตรงต่อจุฬาราชมนตรี ซึ่งมีผู้ทรง
คุณวุฒิ ที่จะวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นเกี่ยวกับศาสนาซึ่งจะให้ความยุติธรรม
• กระทรวงยุติธรรมต้องมาให้การดูแลเสริมการท�ำงานของ
องค์กรศาสนาเพื่อให้การคุ้มครองผู้หญิงด้วย
• คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดต้องให้ความส�ำคัญ ให้ผหู้ ญิงมีบทบาท สร้างพืน้ ทีใ่ ห้ผหู้ ญิง อย่างน้อย
จะต้องตัง้ อนุกรรมการฝ่ายกิจการสตรีขนึ้ มาให้ผหู้ ญิงได้มพี นื้ ทีใ่ นการช่วยกันพัฒนาสังคม ให้เราได้มกี ารปฏิบตั ติ อ่ กัน
และกันบนพื้นฐานของความเสมอภาค ความเท่าเทียมความยุติธรรม ซึ่งคือแก่นของศาสนาอิสลาม
• ต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม ในการให้ความคุ้มครองผู้หญิงมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว”

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์๓๐

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
		
		 • กลไกยุติธรรมชุมชนต้องมีมิติเรื่องผู้หญิงด้วย ต้องมีผู้หญิง
ในสภาชูรอ (สภาการปรึกษาหารือ) เอาประเด็นผู้หญิงไปถกกันในสภานี้
		 • การประสานงานอย่างเป็นระบบในจังหวัดชายแดนใต้ยงั ไม่มี
อาจต้องเริ่มที่ ศอ.บต. โดยให้มีโต๊ะผู้หญิงเพื่อช่วยประสานงาน รับค�ำ
ร้องเรียนของผูห้ ญิงทีม่ อี ยูม่ ากและมีกลุม่ หรือองค์กรผูห้ ญิงให้ความช่วยเหลือ
ผู้หญิงที่ได้รับความเดือดร้อน”

๒๙ น�ำเสนอในวีดิทัศน์ เรื่อง “เรื่องเล่าใต้ฮิญาบ” เสนอในการสัมมนาระดับประเทศ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๘๘ ที่ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร
๓๐ อ้างแล้ว
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การพัฒนาข้อเสนอของผูห้ ญิงมุสลิมเป็นแนวปฏิบตั เิ พือ่ คุม้ ครองผูห้ ญิงและเด็กหญิง :
ภารกิจต่อไปของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรศาสนา
อังคณา นีละไพจิตร๓๑

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓
ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศสภาพ
		
“ในระยะแรกทีไ่ ด้พดู คุยกับกลุม่ ผูห้ ญิง ดิฉนั พบว่าผูห้ ญิงมุสลิม
ใน จชต. ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นมากมายภายใต้ เ หตุ ก ารณ์
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นยาวนานกว่าสิบปี ผู้หญิงหลายคนยังต้องเผชิญ
กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ รวมถึงปัญหาทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความยากจน นอกจากนั้นการที่ผู้หญิง
ส่วนมากในชนบทเป็นผูท้ มี่ กี ารศึกษาน้อยทัง้ การศึกษาด้านศาสนาและการ
ศึกษาทัว่ ไป ท�ำให้ผหู้ ญิงไม่สามารถน�ำปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ไปหารือกับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องรวมถึงองค์กรศาสนาเพือ่ แก้ไขได้ ท�ำให้ผหู้ ญิงหลายคนมีความรูส้ กึ
ไม่ปลอดภัยในการด�ำเนินชีวติ หลายคนมีชีวิตอยู่บนความหวาดกลัว และมี
บางคนที่ต้องการจบชีวิตตนเองเพื่อยุติปัญหานั้น
ในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดิฉนั ให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงมาก
เนื่องจากการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงเป็นก้าวย่างส�ำคัญในการรับประกันว่าผู้หญิงทุกคนจะได้รับสิทธิของตน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามหลักการศาสนาอิสลามที่ให้ความคุ้มครองและรับรองสิทธิและ
ความเสมอภาคของหญิงและชาย เพื่อน�ำไปสู่การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือค�ำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้
เกิดกลไกการคุ้มครองอย่างแท้จริง โดยให้ผู้กระท�ำผิดต้องรับโทษตามกฎหมาย และให้ผู้เสียหายได้รับการฟื้นฟู
เยียวยา และได้รับการชดใช้ต่อความเสียที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
การร่วมมือกันขององค์กรศาสนา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานและองค์กร
ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงในความพยายามหาแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคการเข้าถึง
ความยุติธรรมของผู้หญิงจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมเป็นรากฐานส�ำคัญ
ของสังคม กรณีทกี่ ฎหมายและระบบยุตธิ รรมเป็นมิตรกับผูห้ ญิง และเอือ้ ประโยชน์ในการคุม้ ครองผูห้ ญิงย่อมจะเป็น
ส่วนส�ำคัญในการสร้างพื้นฐานความเข้มแข็งในแง่มุมต่างๆ ของชีวิตผู้หญิง และจะน�ำไปสู่การเคารพศักดิ์ศรีและ
ความเสมอภาครวมถึงจะน�ำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนา และการตัดสินใจร่วมกันของหญิงและชายในทุกมิติ
ดิฉนั หวังอย่างยิง่ ว่าทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องจะน�ำข้อเสนอของผูห้ ญิงมุสลิมไปพัฒนาเป็นแนวปฏิบตั ิ เพือ่ สร้างกลไก
การคุ้มครองผู้หญิงและเด็กหญิงให้เกิดขึ้นจริงในสังคมต่อไป”

๓๑ การสัมมนา “แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กรุงเทพมหานคร
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ความเห็นทัว่ ไปจากผูเ้ ข้าร่วมประชุม
• กรณีการละเมิดสิทธิต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงมุสลิมหรือประเด็นสิทธิมนุษยชน
อืน่ ๆ เป็นปัญหาในเรือ่ งโครงสร้างเชิงอ�ำนาจในแต่ละระดับในสังคม และเป็นแรงกระตุน้ หรือท�ำให้เกิดกรณีการละเมิดสิทธิ
ต่างๆ เช่น อ�ำนาจในฐานะผู้บังคับบัญชาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา อ�ำนาจทางเศรษฐกิจ อ�ำนาจในฐานะผู้น�ำชุมชน หรือ
อ�ำนาจของผู้น�ำศาสนา ฯลฯ
• ผู้เสียหายเข้าไม่ถึงกลไกเพื่อความยุติธรรมของรัฐ เรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงส่วนมากมักจบลงที่การ
ไกล่เกลี่ย เนื่องจากฝ่ายผู้เสียหายอาจเกรงกลัวอิทธิพลของฝ่ายผู้กระท�ำหรือไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราว จึงไม่แจ้ง
ความเนือ่ งจากความอับอาย หรือเจ้าหน้าทีอ่ าจไม่มคี วามเข้าใจในมิตคิ วามอ่อนไหวทางเพศสภาพและมองว่าเป็นเรือ่ ง
ของครอบครัว ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงจึงให้ชุมชนจัดการกันเอง ท�ำให้ไม่มีการแจ้งความ ไม่มีการลงบันทึกประจ�ำวัน และ
ไม่ส่งเรื่องต่อไปให้คณะกรรมการกลางอิสลามประจ�ำจังหวัด ที่ผ่านมาผู้หญิงพยายามเรียกร้องขอมีบทบาทใน
คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด เพือ่ การมีสว่ นร่วมในการให้ความเห็นและร่วมพิจารณาปัญหาเกีย่ วกับครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรง แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ
• ผู้หญิงมุสลิมมักคิดว่าเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของผู้ชาย ทั้งๆ ที่ศาสนาเป็นเรื่องของทุกคน มีโรงเรียนสอน
ศาสนาอยูม่ ากมาย แต่ผหู้ ญิงได้เรียนรูห้ ลักศาสนาอิสลามและปฏิบตั ติ ามประเพณีทสี่ บื ทอดกันมาแบบท่องจ�ำโดยไม่
เข้าใจหลักการศาสนาอย่างลึกซึง้ จึงท�ำให้ไม่สามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องในชีวติ ประจ�ำวัน  ความท้าทาย
คือ ระบบการเรียนการสอนด้านศาสนาในท้องถิ่นยังไม่มีการปรับตัวทั้งในเชิงเนื้อหาและการจัดกระบวนการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาเฉพาะของผู้หญิง
• กลุ่มผู้หญิงมุสลิมต้องการรู้เรื่องหลักอิสลามเพิ่มเติมให้มีความรู้ความสามารถและทักษะเพียงพอในการ
ตีความศาสนา หรือวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งใดคือกฎระเบียบที่ผู้น�ำในชุมชนสร้างขึ้นมาเอง (กฎชุมชน) และสิ่งใดคือ
หลักศาสนา ท�ำให้ไม่สามารถตั้งค�ำถามหรือโต้แย้งข้อกล่าวอ้างต่างๆ ที่ถูกก�ำหนดเพื่อรองรับความชอบธรรมใน
การเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิง หรือน�ำเสนอความเห็นทีแ่ ตกต่างของตนเองต่อผูช้ ายและผูป้ กครองได้อย่างสันติและได้รบั
ความเข้าใจ ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องต้องช่วยให้ผู้หญิงสามารถขจัดความกลัว ความไม่มั่นใจในความรู้ รวมทั้งต้องจัดการ
ความคิดของชุมชนมุสลิมที่ว่า ผู้หญิงไม่จ�ำเป็นต้องมีความรู้ทางศาสนาเพื่อให้มีความสามารถในการตีความศาสนา
เทียบเท่าผูช้ าย  ประเด็นส�ำคัญทีค่ วรให้ความส�ำคัญ คือ ผูห้ ญิงในชุมชนมีความแตกต่างกันทัง้ สถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม ท�ำให้ผู้หญิงมีโอกาส มีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์ในชุมชนไม่เท่ากัน จึงควรให้มีการส่งเสริมศักยภาพ
ให้ผหู้ ญิงทุกคนมีความรู้ และเข้าถึงโอกาสในการมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุผลทาง
เศรษฐกิจหรือสถานะทางสังคม
• ปัจจุบนั ผูห้ ญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยงั ไม่สามารถเข้าถึงความยุตธิ รรมตามทีร่ บั รองในหลักการ
ศาสนาอิสลาม หรือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรืออนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับต่างๆ ที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีอย่างทีค่ วรจะเป็น ทัง้ นี้ ไม่ใช่เป็นเพราะไม่มกี ฎหมายคุม้ ครอง เพราะช่องทางในการเข้าถึงความยุตธิ รรมมีหลาย
ช่องทาง เช่น ผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยยุติธรรมชุมชน สภาทนายความ ศูนย์ด�ำรงธรรม ฯลฯ แต่ที่ยัง
เข้าถึงความยุติธรรมไม่ได้ เนื่องจากชุมชนอิสลามใช้กฎชุมชนเป็นใหญ่ หากผู้เสียหายใช้ช่องทางของภาครัฐข้างต้น
เมื่อกลับมาที่ชุมชนมักถูกต่อต้านจนท�ำให้อยู่ในชุมชนไม่ได้ ผู้ที่รู้หลักศาสนาอย่างแท้จริงอย่างที่ได้รับความรู้จาก
วิ ท ยากรก็ มั ก ถู ก ต่ อ ต้ า นจนอยู ่ ใ นชุ ม ชนไม่ ไ ด้ ในขณะที่ ผู ้ ห ญิ ง ที่ ไ ม่ มี ค วามรู ้ ท างศาสนาก็ จ ะถู ก ละเมิ ด ต่ อ ไป
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะท�ำอย่างไรที่จะท�ำให้ชุมชนได้รับรู้ความรู้เช่นเดียวกับที่ผู้เข้าร่วม
โครงการนี้ได้รับ
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• การท�ำงานกับกลุ่มเป้าหมายทั้งหญิงและชายในชนชั้นต่างๆ ในสังคมมุสลิมในเรื่องความเป็นหญิง
ความเป็นชายหรือสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้อาจเข้าใจถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนได้ไม่เท่ากัน
เพราะแนวคิดสิทธิมนุษยชนสากลและหลักการอิสลามเชิงอนุรกั ษ์มกี ารอธิบายค�ำศัพท์ตา่ งๆ เช่น สิทธฺ ิ ความเท่าเทียม
ระบบชายเป็นใหญ่ ผู้น�ำ  อย่างแตกต่างกันมาก ด้วยเหตุที่กลุ่มเป้าหมายมีเจตคติและประสบการณ์หลากหลาย
แตกต่างกัน ท�ำอย่างไรจะให้เจตคติของทั้งสองแนวอยู่บนระนาบเดียวกันได้ เพื่อไม่ท�ำให้ความตั้งใจดีๆ เป็นสิ่ง
แปลกปลอมของพืน้ ที่ และท�ำอย่างไรให้ผรู้ ทู้ างศาสนาและผูน้ ำ� ชุมชนให้ความร่วมมือในการเรียนรูข้ องกลุม่ เป้าหมาย
ในพืน้ ทีต่ อ่ ไป
• ขอให้ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดอบรมหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับ
หลักอิสลาม กฎหมายและการบังคับใช้ แก่ผู้น�ำศาสนา ผู้ปกครอง และผู้น�ำชุมชน และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีความเข้าใจ
ในสาระส�ำคัญของหัวข้อดังกล่าวตรงกัน  ควรมีข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิม และคู่มือที่เข้าใจง่าย และคน
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงง่าย และควรมีการศึกษาและประเมินผลว่าผู้มีอ�ำนาจในท้องถิ่นน�ำหลักศาสนาอิสลามมาใช้
อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด
• ควรมี Hotline Center ส�ำหรับให้ค�ำแนะน�ำแก่ผู้ที่ถูกกระท�ำความรุนแรง และสร้างเครือข่ายผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความรุนแรงเพือ่ ช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งซึง่ กันและกัน รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้
บริการผูเ้ สียหายในทุกด้าน ทัง้ กระบวนการยุตธิ รรม การบริการสนับสนุนเรือ่ งสุขภาพ และการช่วยเหลือเยียวยาควร
มีความละเอียดอ่อน โดยให้ความส�ำคัญกับความอับอาย ความหวาดกลัว ความบอบช�้ำทางจิตใจของผู้เสียหายในทุก
ขั้นตอนด้วย เพื่อให้ผู้ถูกกระท�ำไม่รู้สึกด้อยคุณค่าและสูญเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
• กรรมการอิสลามระดับชุมชนและจังหวัดควรมีกระบวนการสอบสวนกรณีการล่วงละเมิดทางเพศหรือ
ความรุนแรงต่อผู้หญิงที่เป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับกระแสความต้องการของชุมชน แต่ควรมีกระบวนการที่ค�ำนึงถึง
ความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ และความรู้สึก ความหวาดกลัวของผู้หญิง ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดซ�้ำ 
ควรมีการประสานการท�ำงานกับสหวิชาชีพด้วย เพื่อให้มีองค์ประกอบที่หลากหลาย เช่น นักจิตวิทยา แพทย์
นักกฎหมายที่มีความเข้าใจมิติเกี่ยวกับเพศสภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความเป็นจริงและผู้เสียหายกล้าที่จะพูด
เรื่องที่เกิดขึ้น
• ที่ผ่านมาผู้หญิงมีความพยายามเจรจาขอให้มีสัดส่วนผู้หญิงที่ท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงเพื่อให้
ค�ำปรึกษาในส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด แต่กไ็ ม่ได้รบั อนุญาตจากบรรดาผูน้ ำ� ศาสนาหรือกรรมการ
อิสลาม มีเพียงบางกรณีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวหรือความรุนแรงทางเพศที่ญาติร้องขอให้มีผู้หญิงเป็น
ผู้ร่วมสอบสวน กรรมการอิสลามบางจังหวัดก็อาจจะให้ภรรยาของตนท�ำหน้าที่แทน
• คณะกรรมการอิสลามในแต่ละจังหวัดยังไม่มีความเป็นเอกภาพในการตัดสินข้อพิพาทในครอบครัว
กล่าวคือ คณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดแต่ละจังหวัดมีการใช้ดุลยพินิจและแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน เช่น
การก�ำหนดเงื่อนไขก่อนแต่งงาน (ตาเละห์) หรือสิทธิในการหย่าและการจัดการทรัพย์สิน ซึ่งบางแห่งก�ำหนดให้มี
ในขณะที่บางแห่งไม่ได้ก�ำหนด ท�ำให้ปัญหาอย่างเดียวกันแต่มีการตัดสินที่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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“

ข้อเสนอแนะของผู้หญิงมุสลิมเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ
ในการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

”
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ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๕

ข้อเสนอแนะของผู้หญิงมุสลิมเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ
ในการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอแนะของผู้หญิงมุสลิมต่อกลไกทางศาสนา และกลไกฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการพิจารณาและปรับปรุงเพิ่มเติมโดยผู้เข้าร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ที่ กสม. และเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา  จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาแนวปฏิบัติ
ขององค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมชายแดนภาคใต้ ดังนี้

๑) ข้อเสนอแนะต่อกลไกศาสนา
ระดับ
กลไกที่รับผิดชอบ
ชุมชน
• ผู้น�ำศาสนา
• กรรมการ
มัสยิด

ความรุนแรงในครอบครัว/
ความรุนแรงทางเพศในชุมชน

การละเมิดสตรีมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง)

• ให้ผหู้ ญิงมีสว่ นร่วมในอนุกรรมการ/ทีป่ รึกษาประจ�ำ มัสยิดเพือ่ • ร่วมกับผูน้ ำ� ชุมชนประสานกับผูบ้ งั คับ
เพิ่มมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง และความเสมอภาค บัญชาของเจ้าหน้าทีร่ ฐั เพือ่ ช่วยเหลือ
ระหว่างเพศในกระบวนการตัดสินใจแก้ปัญหาความรุนแรงต่อ หญิงผู้เสียหายในการเรียกร้องสิทธิ
หญิงและเด็กหญิงของผู้น�ำศาสนา
กรณีไม่รบั ผิดชอบ ไม่สมัครใจแต่งงาน
ไม่รับดูแลหญิงในฐานะภรรยา
• ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการกระท�ำความรุนแรง ทีเ่ กิดขึน้
โดยการรับฟังอย่างรอบด้าน ซักถามข้อมูลของผู้หญิงที่ถูก • ร่วมกับผูน้ ำ� ชุมชนเจรจากับหน่วยงาน
ละเมิดด้วยความเข้าใจ มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ ผูห้ ญิงทีถ่ กู กระท�ำด้วย ต้นสังกัดของเจ้าหน้าทีร่ ฐั เรียกร้องให้
ความรุนแรงและค�ำนึงถึงสิทธิของผู้เสียหาย
มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และติดตาม
• เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานรัฐ สามารถติดต่อ ประสานงาน ให้มีบทลงโทษส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของ
กับหน่วยงานของรัฐแทนผู้เสียหายได้ เพื่อให้การช่วยเหลือ รัฐทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั หญิงในชุมชน
เยียวยาเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คู่ขัดแย้งเป็นผู้มี เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
อิทธิพลในชุมชน
ระหว่างหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง
- ให้สิทธิผู้หญิงที่ถูกบังคับแต่งงานไปแล้วขอหย่าได้
และชุมชนท้องถิ่น
• ร่วมกับผู้น�ำชุมชนก�ำหนดกฎ/ระเบียบชุมชนให้สอดคล้องกับ
หลักการอิสลามเชิงบวกเพื่อป้องกันการกระท�ำรุนแรงและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึง
ความยุติธรรมและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข อาทิ
- ให้มีการแจ้งความด�ำเนินคดีแก่ผู้กระท�ำการข่มขืนหญิงและ
เด็กหญิงเพื่อให้มีการลงโทษตามกฎหมาย

ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ระดับ

ความรุนแรงในครอบครัว/
ความรุนแรงทางเพศในชุมชน

การละเมิดสตรีมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง)

- ห้ามมิให้มีการบังคับแต่งงาน
• ร่วมกับผู้น�ำชุมชนประสานกับฝ่าย
- ให้สิทธิผู้หญิงที่ถูกบังคับแต่งงานไปแล้วขอหย่าได้
ความมั่ น คงในพื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด เวที
- ให้แจ้งพ่อแม่/ผูป้ กครองทีอ่ ยูห่ า่ งไกลทราบ ก่อนทีจ่ ะท�ำการ แลกเปลี่ ย นความรู ้ ท างศาสนา
แต่งงาน (นิกะห์) ให้แก่วัยรุ่น
วัฒนธรรม ข้อค�ำนึงเกี่ยวกับความ
• มีบทบาทน�ำในการปรับเปลี่ยนเจตคติของชุมชนต่อหญิงและ อ่ อ นไหวของสถานการณ์ เ ด็ ก และ
เด็กที่ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในโอกาสต่างๆ ผ่านช่องทาง สตรีในพืน้ ที่ และเสนอแนะแนวปฏิบตั ิ
การสือ่ สารทีม่ อี ยูแ่ ล้วในชุมชน เช่น สอดแทรกในบทธรรมเทศนา แก่เจ้าหน้าที่ท่เี ข้ามาในชุมชน
(บทคุตบะห์) ให้กล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงต่อสตรี
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้ หลักการเชิงบวกของศาสนาอิสลาม
ในการคุม้ ครองสิทธิสตรี และกระตุน้ เตือนผูช้ ายและสมาชิกใน
ชุมชนให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ (อะมานะฮ์) และ
การท�ำความดี (อิบาดะห์) ผ่านการปฏิบตั ทิ ดี่ ตี อ่ สตรี และกระตุน้
ให้มคี วามส�ำนึกต่อบาปในการละเมิดต่อผูห้ ญิงในชุมชน เพือ่ น�ำ
ไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมทั้งระดับบุคคลและชุมชนที่
ไม่ยอมอดทนต่อความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบอีกต่อไป
จังหวัด
คณะกรรมการ
อิสลามประจ�ำ
จังหวัด
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• ให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในคณะกรรมการอิสลามจังหวัดในอัตรา • มี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด อบรมให้ แ ก่
ร้อยละ ๒๐ โดยให้มกี ระบวนการสรรหาผูห้ ญิงทีม่ คี วามละเอียด เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยปกครองและฝ่ า ย
อ่อนต่อสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่าง ความมั่นคงด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เพศร่วมเป็นกรรมการ
หลั ก การทางศาสนา และประเพณี
• จัด ให้มีฝ่าย/โต๊ะ ให้ค�ำปรึ ก ษาเพื่ อ เป็ น พื้ น ที่ ปลอดภั ย และ วัฒนธรรม เพื่ อ เป็ น แนวทางการ
สามารถเข้าถึงง่ายแก่ผหู้ ญิงทีป่ ระสบความรุนแรง โดยคัดเลือก ปฏิบตั ิในพื้นที่
ผู้หญิงที่มีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนของ
ผู้หญิงและความเสมอภาคระหว่างเพศ เข้าใจปัญหาและ
ความต้องการของหญิงที่ถูกกระท�ำ  และมีความรู้เรื่องการน�ำ
มาตรฐานสากลด้านสิทธิสตรีที่สอดคล้องกับหลักอิสลามมาใช้
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงภายใต้บริบทของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา
• เพิ่ม เนื้อหาเกี่ยวกับ การคุ ้ มครองสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนของผู ้ ห ญิ ง
ทีส่ อดคล้องกับหลักการเชิงบวกของศาสนาอิสลามในการอบรม
ก่อนแต่งงาน โดยให้มีวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงเข้าร่วมให้ความรู้ด้วย อาทิ
- ความสัมพันธ์และสิทธิหน้าที่ระหว่างสามีและภรรยา
- ความไม่ชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงต่อภรรยาและสมาชิก
ในครอบครัว

ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ระดับ

ความรุนแรงในครอบครัว/
ความรุนแรงทางเพศในชุมชน

การละเมิดสตรีมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง)

- การก�ำหนดเงื่อนไขก่อนแต่งงาน (ตาเละห์)๓๒ ให้ครอบคลุม
ประเด็นเกี่ยวกับความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ
- สิทธิในการหย่าร้างและสิทธิของผู้หญิงภายหลังการหย่า
- มรดกและการจัดการทรัพย์สิน
• จัดอบรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผนู้ ำ� ศาสนาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เกีย่ วกับหลักอิสลามเชิงบวกในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ของผูห้ ญิงตามมาตรฐานสากล และ แนวทางการขจัดการเลือก
ปฏิ บั ติ ต ่ อ สตรี แ ละส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคของผู ้ ห ญิ ง ของ
องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of the Islamic
Cooperation-OIC เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมทัง้
ระดับบุคคลและชุมชนทีไ่ ม่ยอมอดทนต่อความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
ในทุกรูปแบบอีกต่อไป
• จัดท�ำแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้น�ำศาสนาในการร่วมกับผู้น�ำชุมชน
และเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพให้ความคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ถูก
กระท�ำด้วยความรุนแรง
• ประชุมผู้น�ำศาสนาในพื้นที่เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติที่จัดท�ำขึ้น เพื่ออ�ำนวยความยุติธรรมแก่หญิงและเด็ก
ตามกฎหมายอาญาอย่างเคร่งครัด
• จัดอบรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่ผนู้ ำ� ศาสนาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เกีย่ วกับหลักอิสลามเชิงบวกในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ของผูห้ ญิงตามมาตรฐานสากล และ แนวทางการขจัดการเลือก
ปฏิ บั ติ ต ่ อ สตรี แ ละส่ ง เสริ ม ความเสมอภาคของผู ้ ห ญิ ง ของ
องค์การความร่วมมืออิสลาม (Organization of the Islamic
Cooperation-OIC เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมทัง้
ระดับบุคคลและชุมชนทีไ่ ม่ยอมอดทนต่อความรุนแรงต่อผูห้ ญิง
ในทุกรูปแบบอีกต่อไป
• จัดท�ำแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้น�ำศาสนาในการร่วมกับผู้น�ำชุมชน
และเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพให้ความคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ถูก
กระท�ำด้วยความรุนแรง
• ประชุมผู้น�ำศาสนาในพื้นที่เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติที่จัดท�ำขึ้น เพื่ออ�ำนวยความยุติธรรมแก่หญิงและเด็ก
ตามกฎหมายอาญาอย่างเคร่งครัด

๓๒ เงื่อนไขก่อนแต่งงาน (ตาเละห์) เป็นเงื่อนไขที่หญิงและชายร่วมกันก�ำหนดขึ้นก่อนที่จะแต่งงานกัน ดังนั้น จึงสามารถก�ำหนดเงื่อนไขอื่นใดนอกเหนือจากหลักศาสนาได้

ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ระดับ

ความรุนแรงในครอบครัว/
ความรุนแรงทางเพศในชุมชน

การละเมิดสตรีมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง)

ประเทศ
• เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ห ญิ ง ร่ ว มเป็ น กรรมการกลางอิ ส ลามแห่ ง
• คณะกรรมการ ประเทศไทยเพื่ อ ให้ ข ้ อ เสนอแนะหรื อ ความเห็ น เกี่ ย วกั บ
การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง
กลางอิสลาม
แห่งประเทศ • พัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมความเข้าใจส�ำหรับผู้น�ำศาสนา
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกี่ยวกับหลักอิสลามเชิงบวกในการ
ไทย
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงตามมาตรฐานสากลและ
• ส�ำนัก
แนวทางการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ สตรี แ ละส่ ง เสริ ม
จุฬาราชมนตรี
ความเสมอภาคของผู้หญิงขององค์การความร่วมมืออิสลาม
(Organization of the Islamic Cooperation-OIC) เพื่อน�ำ
ไปจัดอบรมแก่ผู้น�ำศาสนาในระดับจังหวัด
• บังคับใช้กฎหมายอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเคร่งครัด
และให้มีประสิทธิผล อาทิ ค่าเลี้ยงดูบุตร การจัดการทรัพย์สิน
ของผู้หญิง การก�ำหนดเงื่อนไขก่อนแต่งงาน (ตาเละห์) ที่
ครอบคลุมประเด็นความรุนแรงทางร่ายกายและจิตใจ เพื่อให้
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทุกจังหวัด
• จัดท�ำแนวฟัตวาร่วมกันโดยค�ำนึงถึงการคุ้มครองปกป้องต่อ
ผู้หญิง โดยรับฟังความเห็นจากผู้รู้ทางศาสนาและผู้เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน และเผยแพร่แก่ผนู้ ำ� ศาสนาเพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ในพื้นที่

๒) ข้อเสนอแนะต่อกลไกฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยราชการ และภาคประชา
สังคมที่เกี่ยวข้อง
ระดับ
ต�ำบลและอ�ำเภอ
• ฝ่ายปกครอง
• องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
• หน่วยราชการ
• ภาคประชา
สังคม
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ความรุนแรงในครอบครัว/
ความรุนแรงทางเพศในชุมชน

การละเมิดสตรีมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง)

• ผูน้ ำ� ชุมชนรับเรือ่ งร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือผูเ้ สียหายใน • ผู้บังคับบัญชาของหน่วยเฉพาะกิจ
การเรียกร้องสิทธิ โดยค�ำนึงถึงกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง ต่างๆ เข้มงวดกวดขันความประพฤติ
ที่โปร่งใส ไม่มีอคติต่อผู้หญิง ตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน ของเจ้าหน้าที่ประจ�ำท้องถิ่น และ
สากล รวมทัง้ ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวให้ความส�ำคัญและแสวงหา ก�ำหนดบทลงโทษในการควบคุมไม่ให้
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้
เจ้าหน้าทีม่ คี วามประพฤติไม่สอดคล้อง
• ผูน้ ำ� ชุมชนร่วมกับผูน้ ำ� ศาสนาในการก�ำหนดกฎ/ระเบียบชุมชน กับวินัยขององค์กรและวัฒนธรรม
ในการจัดการกรณีความรุนแรงต่อผูห้ ญิงและลงโทษผูก้ ระท�ำผิด ท้องถิ่น
ให้สอดคล้องกับหลักการอิสลามเชิงบวกเพือ่ ป้องกันการกระท�ำ
รุน แรง และคุ้ม ครองสิทธิ มนุ ษ ยชนของผู ้ ห ญิ ง และเด็ ก ให้
สามารถเข้าถึงความยุตธิ รรมและใช้ชวี ติ ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ระดับ

ความรุนแรงในครอบครัว/
ความรุนแรงทางเพศในชุมชน

การละเมิดสตรีมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง)

• ฝ่ายปกครองพัฒนากลไกการร้องเรียน โดยให้มศี นู ย์ดำ� รงธรรม
ระดับอ�ำเภอและมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนส�ำหรับผู้หญิง ให้
มีผแู้ ทนจากภาคประชาชนเข้าร่วม หรือให้มกี ารตัง้ ศูนย์อำ� นวย
ความยุตธิ รรม นอกเหนือจากสีเ่ สาหลักซึง่ เป็นกลไกเดิมทีม่ อี ยู่
แล้วในระดับต�ำบล เช่น ศูนย์สันติสุข โดยเปิดโอกาสให้สตรีมี
ส่วนร่วมท�ำงานและประสานให้ความช่วยเหลือแก่ผถู้ กู กระท�ำ
เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงแก่ผู้หญิงและเด็ก
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- บรรจุโครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีในแผนพัฒนา ต�ำบล/
เทศบาล
- สนับสนุนงบประมาณในการสร้างเครือข่ายผู้หญิง ในการ
ท�ำงานของอาสาสมัครชุมชน
- จัดอบรมสร้างเสริมสมรรถนะแก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรสตรีในชุมชน เพื่อสามารถให้
ความช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น แก่ ผู ้ ห ญิ ง กรณี ค วามรุ น แรงใน
ครอบครัวได้ ให้มที กั ษะในการให้คำ� ปรึกษาแก่หญิงและเด็ก
ทีป่ ระสบปัญหาความรุนแรง สามารถเก็บความลับและส่งต่อ
หน่วยงานอืน่ ๆ ได้ รวมทัง้ พัฒนาทักษะในการติดต่อประสาน
งาน เพือ่ ให้หญิงและเด็กทีป่ ระสบปัญหาได้รบั ความช่วยเหลือ
เยียวยาและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมจัดให้มีบริการ
คุม้ ครองผูห้ ญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ทถี่ กู กระท�ำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ
- จัดการอบรมสร้างความตระหนักแก่ผู้น�ำศาสนาและผู้น�ำ
ชุมชนให้เข้าถึงจิตใจของผู้เสียหายอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี ด้วย
งบประมาณอย่างเพียงพอ โดยมุง่ เน้นโครงการอบรมความรู้
เรือ่ งมาตรฐานกลไกด้านสิทธิมนุษยชนทัง้ ในและต่างประเทศ
• โรงพยาบาลหรื อ สถานพยาบาลในพื้ น ที่ มี บุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถและทักษะในการให้คำ� ปรึกษาทีล่ ะเอียดอ่อนต่อ
สิทธิมนุษยชนและเคารพการตัดสินใจของผู้หญิง
• โรงเรียนส่งเสริมให้เด็กได้จบการศึกษาภาคบังคับ ป้องกันไม่ให้
เด็กออกจากโรงเรียนกลางคันมาแต่งงาน ในกรณีที่นักเรียน
ตั้งครรภ์ ให้โรงเรียนด�ำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้นักเรียน
สามารถศึกษาต่อไปได้อย่างมีความสุข
• จัดเวทีพูดคุย/อภิปรายแลกเปลี่ยนในชุมชนอย่างสม�่ำเสมอ
เพือ่ สร้างเสริมสมรรถนะและเพิม่ พลังแกนน�ำเยาวชนหญิงให้มี
ความตระหนักและสามารถป้องกันตนเองจากความรุนแรง
รูปแบบต่างๆ

ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ระดับ
จังหวัดและ
ประเทศ
• ฝ่ายปกครอง
• องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
• หน่วยงาน
ราชการ
• ภาคประชา
สังคม
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ความรุนแรงในครอบครัว/
ความรุนแรงทางเพศในชุมชน

การละเมิดสตรีมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง)

• กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายมิให้กฎ/ระเบียบชุมชนที่ละเมิด • ศอ.บต. จัดท�ำคู่มือทักษะวัฒนธรรม
สิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงและเด็ก ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง หรือ ปรับปรุงเพิ่มเติมจากคู่มือของ
ความยุติธรรมของผู้หญิง และประเมินผลกระทบของกฎ/ กอส. โดยเพิม่ เรือ่ งความอ่อนไหวของ
ระเบียบชุมชนที่มีต่อสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของ พืน้ ทีใ่ นกรณีสตรี เพือ่ ใช้ในการอบรม
ผู ้ ห ญิ ง โดยเน้ น ศึ ก ษาวั ฒ นธรรมและวิ ถี ป ฏิ บั ติ ใ นท้ อ งถิ่ น เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทัง้ ฝ่ายพลเรือนและ
ตามหลักอิสลาม
ฝ่ายความมั่นคงที่ย้ายเข้ามาประจ�ำ
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) การในจังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดตัง้ ฝ่ายกิจการสตรีในจังหวัดชายแดนใต้โดยให้การสนับสนุน • กองอ�ำนวยการร่วมรักษาความมัน่ คง
องค์ ก รสตรี มุ ส ลิ ม ให้ เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการรณรงค์ ยุ ติ ภายใน (กอ.รมน.) ภาค ๔ ส่วนหน้า
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี สนับสนุนงบประมาณในการสร้าง และ ศชต. มีหน่วยงาน/ฝ่ายรับเรื่อง
เครือข่ายและการท�ำงานของภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดนใต้ ร้องเรียน เรื่องการละเมิดสิทธิผ้หู ญิง
• พม. สนับสนุนการเพิ่มกลไกระดับอ�ำเภอเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ทีเ่ กีย่ วข้องกับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยความัน่ คง
และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงโดยมีสถานที่ดูแล/ศูนย์ให้ • กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าจัดอบรม
ค�ำปรึกษาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบระดับอ�ำเภอ “Help Center” แบบ ทหารเรื่ อ งแนวปฏิ บั ติ ตั ว ในชุ ม ชน
One-Stop Service ประจ�ำชุมชน สถานที่ดูแล/ศูนย์ดังกล่าว ทั ก ษะวั ฒ นธรรมที่ ร วมเรื่ อ งความ
ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้น�ำทางการและผู้น�ำศาสนาคณะ สัมพันธ์ชายหญิงในชุมชน รวมทัง้ เข้ม
ท�ำงานในศูนย์ One-Stop Service ประกอบด้วย ผู้น�ำชุมชน งวดกวดขันความประพฤติของผูท้ จี่ ะ
ผู้น�ำศาสนา โรงพยาบาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มาปฏิบัติงานในท้องถิ่น ไม่ปล่อย
มนุษย์จังหวัด โดยให้มีสัดส่วนของสตรีอย่างเหมาะสมให้ ให้ผู้กระท�ำผิดต่อผู้หญิงในท้องถิ่น
ค�ำปรึกษา/ช่วยเหลือเบือ้ งต้นเพือ่ ชีใ้ ห้เห็นทางเลือกทีห่ ลากหลาย ลอยนวล
ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้หญิง ท�ำหน้าที่กระจายข่าวสาร
ข้อมูลความรู้แก่ผู้หญิงและเด็ก โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้อ�ำนวยการบริหาร
• พม.ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ให้ความรู้และงบประมาณสนับสนุน
การจัดอบรมแก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและอาสาสมัครชุมชน รวมทัง้
การเผยแพร่คู่มือเรื่องแนวทางปฏิ บัติ ทั ก ษะวั ฒ นธรรมแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป
• กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) บูรณาการแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าในแผนพัฒนาสตรีระดับชาติ ระยะ ๕ ปี/ระยะยาว และ
ก�ำหนดนโยบายการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงส�ำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ระดับ

ความรุนแรงในครอบครัว/
ความรุนแรงทางเพศในชุมชน

การละเมิดสตรีมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง)

• ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) มี • กอ.รมน.ภาค ๔ ส่ ว นหน้ า จั ด ท� ำ
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสถานภาพสตรี แนวปฏิบัติของหน่วยงานทหารและ
ชายแดนใต้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้หญิงมุสลิมได้รับการคุ้มครองและ บทลงโทษเจ้าหน้าทีท่ ลี่ ะเมิดแสวงหา
ส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามมาตรฐานสากล โดยให้ ร วม ประโยชน์ทางเพศ
การป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผูห้ ญิง การเข้าถึงการศึกษาการ
เข้ า ถึ ง การฝึ ก ทั ก ษะอาชี พ การมี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
ทางการเมืองและการบริหาร ก�ำหนดให้มสี ดั ส่วนของผูห้ ญิงใน
คณะกรรมการระดับชาติในการพัฒนาชายแดนใต้และด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีความชัดเจนในระยะกลางและระยะยาว
• ศอ.บต. ตั้งฝ่าย/หน่วยงานย่อยเพื่อรับผิดชอบดูแลรับค�ำร้อง
เรื่องความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงในจังหวัดชายแดนใต้ทั้ง
ภายในครอบครัวและชุมชน และติดตามการละเมิดที่เกิดจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ท�ำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีการละเมิด
สิทธิสตรี และความรุนแรงในครอบครัว และให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาเบื้องต้นโดยประสานงานกับฝ่ายสังคมสงเคราะห์และ
เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
• ให้ศูนย์ด�ำรงธรรมเพิ่มกลไกรับเรื่องร้องเรียนความรุนแรงใน
ครอบครัวและความรุนแรงทางเพศรวมทัง้ ให้ทำ� หน้าทีต่ รวจสอบ
ข้อเท็จจริงในกระบวนการยุติธรรม ให้เกิดการประสานงาน
ของสหวิชาชีพ คือ พนักงานสอบสวน โรงพยาบาล (ตรวจ
ร่างกาย) ร่วมกันท�ำงานในขัน้ ตอนการสอบปากค�ำเด็ก / ต�ำรวจ
ออกหมายจับผู้กระท�ำผิด/อัยการส่งฟ้อง ให้ศาลพิพากษา
ลงโทษ (โทษ ๔-๒๐ ปี + ปรับ) ให้สภาทนายความฟ้องร้อง
ด�ำเนินคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้หญิงและเด็ก จิตแพทย์ และ
นักสังคมสงเคราะห์เข้าให้ความช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบ
ต่อจิตใจ
• ให้กลไกยุตธิ รรมในชุมชนตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงรูปแบบ
ต่างๆ ที่กระทบต่อผู้หญิง และรณรงค์กับผู้น�ำชุมชนและผู้น�ำ
ศาสนาเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงและเด็กที่ประสบความรุนแรง
ในรูปแบบต่างๆ ได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงความยุติธรรม
รวมทั้ ง รณรงค์ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจในพื้ น ที่ ใ ห้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของการด�ำเนินคดีทางอาญาและการให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางการ
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ระดับ

ความรุนแรงในครอบครัว/
ความรุนแรงทางเพศในชุมชน
• กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดอบรมความรู้เรื่อง
สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี มาตรฐานกลไกด้านสิทธิมนุษยชนและ
หลักการอิสลามเชิงบวกในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของสตรี
รวมทัง้ ความรูเ้ กีย่ วกับกลไกการให้ความช่วยเหลือผูถ้ กู กระท�ำ
ให้แก่กรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด เพือ่ ให้มกี ารจัดอบรมถ่าย
ทอดความรูแ้ ก่โต๊ะอิหม่าม ครูสอนศาสนาในชุมชนต่างๆ กสม.
จัดตัง้ หน่วยงานย่อยให้กระจายทัว่ ถึงในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้
ให้ทำ� งานด้านวาระสตรีเป็นหลักสามารถด�ำเนินการแทนผูห้ ญิง
ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม
• โรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดท�ำหน้าที่ให้ความรู้ และสนับสนุน
มีส่วนร่วมในการท�ำงานของอาสาสมัครหมู่บ้าน และให้ความ
ช่วยเหลือในกระบวนการยุติธรรม เช่น การตรวจร่างกาย
เพื่อเก็บหลักฐาน การให้มีนักจิตวิทยาเข้าไปช่วยงานยุติธรรม
พัฒนาแนวทางในการดูแลสุขภาพและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์
ของผูห้ ญิง รวมถึงการเว้นระยะการมีบตุ ร/การคลอดทีป่ ลอดภัย
/ และการเฝ้าระวังการขริบอวัยวะเพศหญิง
• ในการปรับปรุงร่างกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว มรดก
พ.ศ. .... ให้มีสาระที่บรรจุแนวทางในการให้ผู้หญิงสามารถ
เข้าถึงความยุตธิ รรมได้งา่ ย รวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จา่ ย โดยผูห้ ญิง
มุสลิมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้จะต้องมีสว่ นร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็น
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การละเมิดสตรีมุสลิมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
(ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายความมั่นคง)

๖

บทสรุป
ประเทศไทยเป็นภาคี CEDAW ซึ่งเป็นกลไกหลักในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมาหลายทศวรรษ และร่วมรับรองข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง ๑๓๒๕ ของ
สหประชาชาติทจี่ ะส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของผูห้ ญิงในการตัดสินใจทุกระดับในกระบวนการสันติภาพ การมีสว่ นร่วม
ทางการเมือง รวมถึงเสนอและแก้ไขกฎหมาย ทั้งการป้องกันก่อนมีความขัดแย้งจนถึงการฟื้นฟูหลังความขัดแย้ง
ใชมาตรการพิเศษและมาตรการที่เหมาะสมคุ้มครองผูหญิงและเด็กหญิงจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศโดย
เฉพาะอยางยิง่ การขมขืนและการละเมิดทางเพศรูปแบบอืน่ ๆ อย่างไรก็ตามไม่อาจปฏิเสธได้วา่ ผูห้ ญิงมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อีกมากมายยังคงเผชิญกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศหลากหลาย
รูปแบบในชุมชน ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้หญิงมุสลิมเหล่านี้จ�ำต้องเก็บง�ำไว้เพียงล�ำพัง ไม่กล้าเปิดเผยให้บุคคล
ภายนอกครอบครัวได้รับรู้ ด้วยเห็นเป็นเรื่องน่าอาย เกรงการตีตราจากสังคม และเสี่ยงต่อสวัสดิภาพความปลอดภัย
หากผู้กระท�ำเป็นผู้มีอิทธิพล ท�ำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกพูดถึงในที่สาธารณะเท่าที่ควรและไม่ได้รับการแก้ไขจาก
หน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น�ำศาสนาได้อย่างเหมาะสมทันท่วงที
ข้อค้นพบในการด�ำเนินโครงการการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรว่ มกับภาคีเครือข่าย พบว่ากระบวนการยุตธิ รรมของรัฐและองค์กรทางศาสนา
ยังไม่ได้รับฟังเสียงเรียกร้องของผู้หญิงที่ประสบปัญหาเท่าที่ควร มีหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม
ขั้นต้นเข้าใจผิดว่าการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศระหว่างชาวมุสลิมเป็นเรื่องที่มุสลิม
ต้องจัดการแก้ปัญหากันเอง   มีหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดการกับปัญหา
ไม่เพียงพอ และมีหลายกรณีทกี่ ารจัดการปัญหาเป็นไปตามความเชือ่ ประเพณี ทัศนคติ หรือกฎชุมชนทีไ่ ม่สอดคล้อง
กับหลักการศาสนาอิสลาม ไม่คำ� นึงถึงความละเอียดอ่อนต่อมิตทิ างเพศสภาพในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบต่างๆ
ที่ผู้หญิงมุสลิมได้รับ ตลอดจนหลายครั้งที่มักมีการอ้างเหตุผลทางศาสนาเพื่อรับรองความชอบธรรมในการใช้
ความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยขาดการค�ำนึงถึงบริบทและเจตนารมณ์ของหลักการศาสนาอิสลามในการคุ้มครองผู้หญิง
บริบทความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งกับผูห้ ญิงมุสลิมดังกล่าวจึงเป็นปัญหาทีต่ อ้ งรีบเร่งแก้ไขทัง้ ในระดับ
โครงสร้างและระดับปัจเจก การแก้ปัญหาในระดับโครงสร้าง เช่น ความจ�ำเป็นต้องมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค�ำสั่ง
และนโยบายที่ค�ำนึงถึงความละเอียดอ่อนต่อมิติทางเพศสภาพเพื่อให้มั่นใจว่ารัฐมีมาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอ
กับความต้องการของผู้ถูกกระท�ำ  มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นไปได้ มีการคุ้มครองที่เช้าถึงง่าย ทันเวลา รวมถึง
มีการฟืน้ ฟูเยียวยาต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้ผหู้ ญิงเหล่านัน้ สามารถจะด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมัน่ คงและ
มีศักดิ์ศรีส่วนการแก้ปัญหาในระดับปัจเจกก็จ�ำเป็นต้องสร้างค่านิยมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปรับ
สัมพันธภาพเชิงอ�ำนาจระหว่างเพศให้สมดุลขึน้ ทัง้ ในกระบวนการอบรมเลีย้ งดูในครอบครัวและชุมชน กระบวนการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งกระบวนการผลิตและเผยแพร่สื่อต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีบริบท
ของการตีความทางศาสนาที่ไม่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม และแบบอย่างการด�ำเนินชีวิตของท่านศาสดามุฮัมมัด
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(ซ.ล.) ซึง่ ท่านได้ปฏิบตั ติ อ่ ภรรยาและบรรดาบุตรสาวของท่านอย่างงดงาม ละเอียดอ่อน และด้วยความรักและเมตตา
ต่อผูห้ ญิงในยุคของท่าน ซึง่ ควรยึดถือเป็นแบบอย่างในการด�ำเนินชีวติ ของมุสลิม จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีอ่ งค์กรทางศาสนา
จะร่วมกับภาครัฐในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้น�ำศาสนาถึงหลักการอิสลามที่ถูกต้องแท้จริง และเร่งเผยแพร่
ความรู้ที่ถูกต้องนั้นให้แก่สังคมมุสลิมและสังคมไทยโดยรวม
ด้วยความเจ็บปวดและความทุกข์ยากทีผ่ หู้ ญิงมุสลิมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ตอ้ งเผชิญ ด้วยพันธกรณี
ที่รัฐต้องคุ้มครองสิทฺธิมนุษยชนของผู้หญิง ช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟู รวมทั้งอ�ำนวยความยุติธรรมให้ผู้หญิงมุสลิม
เข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างทันท่วงที องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและองค์กรทางศาสนาจึงต้องไม่ปล่อยให้ผู้หญิง
มุสลิมชายแดนภาคใต้ต้องเผชิญปัญหานี้อยู่เพียงล�ำพังได้อีกต่อไป ความรุนแรงอันเจ็บปวดร้าวลึกในรูปแบบต่างๆ นี้
สามารถยุตไิ ด้ หากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการอ�ำนวยความยุตธิ รรมในพืน้ ทีใ่ ห้ความสนใจปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และรับฟังเสียง
ของผู้หญิงมุสลิมอย่างจริงจัง เสียงของพวกเธอทั้งหลายที่ได้ถูกประมวลเป็น “ข้อเสนอแนะของผู้หญิงมุสลิมเพื่อ
พัฒนาแนวปฏิบตั ใิ นการส่งเสริมการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงในจังหวัดชายแดนภาคใต้” จะเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศในชุมชน
ในขั้นตอนต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และองค์กร
ทางศาสนา ให้สามารถอ�ำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้หญิงมุสลิมที่สอดคล้องกับหลักศาสนาอิสลาม มาตรฐานสากล
โดยไม่เลือกปฏิบตั แิ ละไม่ลดทอนคุณค่าและศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูห้ ญิงตามเจตนารมณ์ของศาสนาอิสลามอีก
ต่อไป
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๗

ภาคผนวก
ภาคผนวก ๑ หลักการเชิงบวกของศาสนาอิสลามต่อผู้หญิงมุสลิมและความเสมอภาคระหว่างเพศ
ภาคผนวก ๒ สรุปสาระส�ำคัญปฏิญญาองค์การความร่วมมืออิสลามเรือ่ งผูห้ ญิง (OIC Declaration on Women)
ภาคผนวก ๓ องค์กรริเริม่ และร่วมมือด�ำเนินโครงการ “การเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงมุสลิม จังหวัดชายแดน
ภาคใต้”
ภาคผนวก ๔ ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง ๑๓๒๕ เรื่องผู้หญิง และ สันติภาพและความมั่นคง
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ภาคผนวก ๑

หลักการเชิงบวกของศาสนาอิสลามต่อผู้หญิงมุสลิมและความเสมอภาคระหว่างเพศ๑
ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลิน๒ี

บทน�ำ
อิสลามเป็นศาสนาที่พระผู้เป็นเจ้าประทานลงมายังโลกนี้เพื่อสร้างดุลยภาพและความสันติสุขให้กับสังคม
มนุษย์ อิสลามได้ถูกประทานลงมาในสังคมอาหรับที่มีสภาพป่าเถื่อนโหดร้าย โดยท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.)๓ ได้เผย
แพร่คำ� สอนอิสลามและท�ำตนเป็นแบบอย่างทีด่ งี ามจนแปรสภาพสังคมอาหรับอันป่าเถือ่ นกลายเป็นสังคมแห่งความรู้
และมีอารยธรรมอันดีงามโดยใช้ระยะเวลาเพียง ๒๓ ปี
ประเด็นเรื่องสิทธิและความเสมอภาคทางเพศนับเป็นเรื่องส�ำคัญเรื่องหนึ่งที่ศาสนาอิสลามได้วางแนวทาง
ไว้อย่างสมบูรณ์เพื่อท�ำการแปรเปลี่ยนและยกระดับสถานภาพของผู้หญิงให้สูงส่งทัดเทียมผู้ชาย บทความนี้ต้องการ
น�ำเสนอว่าในค�ำสอนของศาสนาอิสลามนัน้ ได้ให้หลักการเชิงบวกทีใ่ ห้สทิ ธิตอ่ ผูห้ ญิงและความเสมอภาคระหว่างเพศ
เพือ่ แสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงสภาพสังคมทีแ่ ตกต่างไปจากยุคก่อนอิสลามอย่างถอนรากถอนโคนภายในระยะ
เวลาอันสัน้ อย่างไรก็ตาม เป็นทีน่ า่ หดหูใ่ จว่ายังคงมีสงั คมมุสลิมทีบ่ ดิ เบือนและไม่เข้าใจเป้าหมายของอิสลามดังกล่าว
ซึ่งอาจเป็นไปโดยเจตนาหรือโดยความไม่รู้ก็ตาม ท�ำให้ผู้หญิงมุสลิมไม่สามารถเข้าถึงสิทธิดังกล่าว และที่ส�ำคัญมี
ผู้หญิงมุสลิมจ�ำนวนไม่น้อยที่ถูกท�ำร้ายในครอบครัวโดยการอ้างหลักการของศาสนา ดังนั้น การท�ำความเข้าใจใน
หลักการค�ำสอนของศาสนาเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างเพศจึงนับเป็นเงือ่ นไขส�ำคัญประการหนึง่ ในการช่วยปกป้อง
สิทธิ์ของผู้หญิงที่จะไม่ถูกละเมิด และสามารถอยู่ร่วมกับผู้ชายได้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีในสังคม
สิทธิและบทบาทของสตรีในอิสลาม
การจะท�ำความเข้าใจหลักการของศาสนาอิสลามต่อประเด็นเรื่องผู้หญิงนั้น เราต้องเข้าใจภาพของสังคม
อาหรับในยุคก่อนอิสลาม ซึ่งเป็นสภาพป่าเถื่อนที่มองผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศและปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างไร้
ความเมตตาดังที่ อัล-กุรอ่านได้บรรยายสภาพไว้ว่า
“และเมื่อผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวว่าได้ลูกผู้หญิง ใบหน้าของเขากลายเป็นหมองคล�้ำและเศร้าสลด
เขาจะซ่อนตัวเองจากกลุ่มชนเนื่องจากความอับอายที่ได้ถูกแจ้งแก่เขา เขาจะเก็บเอาไว้ด้วยความอัปยศหรือฝัง
มันในดิน พึงรู้เถิดสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจนั้นมันชั่วแท้ๆ” (อัล-กุรอ่าน ๑๖: ๕๘-๕๙)
อิสลามได้ค่อยๆ มาเปลี่ยนมุมมองต่อผู้หญิงและยกระดับพวกเธอให้สูงขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การสั่งห้ามการฆ่า
ทารกผู้หญิง ดังโองการพระผู้เป็นเจ้าว่า
๑ เอกสารประกอบโครงการการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการส่งเสริมการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงมุสลิม รุน่ หนึง่ วันจันทร์ที่ ๒๒ ถึงวันอังคารที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ และ รุน่ สอง
วันพุธที่ ๓๔ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี
๒ สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพ-มหาวิทยาลัยพายัพ, กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะท�ำงานจุฬาราชมนตรี
๓ ซ.ล. อักษรย่อส�ำหรับค�ำสดุดีที่ใช้กล่าวหรือเขียนหลังการกล่าวนามของท่านศาสดามุฮัมหมัด (ซ.ล.) มีความหมายว่า “ขอความโปรดปรานแห่งอัลลอฮ์และความสันติจงมีแด่ท่าน”
ย่อมาจาก “ซอลลอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม”
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“และเมื่อทารกหญิงที่ถูกฝังทั้งเป็นถูกถามด้วยความผิดอันใดเขาจึงถูกฆ่า” (อัล-กุรอ่าน ๘๑:๘-๙)
อิสลามมองว่าผู้ชายและผู้หญิงต่างมีเกียรติศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน ครั้งหนึ่ง อุมม์ สะละมะฮ์ ภรรยาของท่าน
นบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.) ได้ถามท่านนบีว่า “ท�ำไมอัล-กุรอ่าน พูดถึงแต่ผู้ชาย ไม่พูดถึงผู้หญิงบ้างเลย?” จนกระทั่งวันหนึ่ง
พระผู้เป็นเจ้าจึงได้ลงโองการมายังท่านนบีโดยกล่าวถึงความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ชายและผู้หญิงว่า
“แท้จริงบรรดาผูน้ อบน้อมชายและหญิง บรรดาผูศ้ รัทธาชายและหญิง บรรดาผูภ้ กั ดีชายและหญิง บรรดา
ผู้สัตย์จริงชายและหญิง บรรดาผู้อดทนชายและหญิง บรรดาผู้ถ่อมตัวชายและหญิง บรรดาผู้บริจาคทานชาย
และหญิง บรรดาผู้ถือศีลอดชายและหญิง บรรดาผู้รักษาอวัยวะเพศของพวกเขาที่เป็นชายและหญิง บรรดา
ผู้ร�ำลึกถึงอัลลอฮฺ อย่างมากที่เป็นชายและหญิงนั้น อัลลอฮฺได้ทรงเตรียมไว้ส�ำหรับพวกเขาแล้ว ซึ่งการอภัยโทษ
และรางวัลอันใหญ่หลวง” (อัล-กุรอ่าน ๓๓: ๓๕)
นอกจากนั้น อัล-กุรอ่าน ยังได้กล่าวถึงความเท่าเทียมของผู้ชายและผู้หญิงไว้อีกในหลายๆ โองการ
(อายะฮ์) ได้แก่
“ผู้ใดปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธา ดังนั้น เราจะให้
เขาด�ำรงชีวิตที่ดี และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยท�ำไว้”
(อัล-กุรอ่าน ๑๖: ๖๗)
“ผูใ้ ดทีก่ ระท�ำความชัว่ เขาจะไม่ได้รบั การตอบแทน เว้นแต่เยีย่ งเช่นนัน้ และผูใ้ ดกระท�ำความดีจากเพศชาย
หรือเพศหญิงก็ตาม และเขาเป็นผูศ้ รัทธาด้วย ชนเหล่านัน้ แหละพวกเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์ จะได้รบั ปัจจัยยังชีพ
ในนั้นโดยปราศจากการค�ำนวณ” (อัล-กุรอ่าน ๔๐: ๔๐)
และมีรายงานว่า นบี (ซ.ล.) กล่าวไว้ว่า “มนุษย์ทุกคนต่างมีความเท่าเทียมกัน (ท่านเปรียบเทียบความเท่า
เทียมดังกล่าวดั่งก้านของหวี) คนอาหรับไม่ได้ดีกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับ คนผิวขาวไม่ได้ดีกว่าคนผิวด�ำ  และผู้ชายไม่ได้
ดีกว่าผู้หญิง ผู้ที่เป็นที่ชื่นชอบ ณ ที่อัลลอฮ์ (ซ.บ.)๔ นั้น ได้แก่ผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และประกอบในคุณความดี”
จะเห็นได้ว่า ในทัศนะอิสลามนั้นมีการปกป้องสิทธิสตรีในด้านต่างๆ ได้แก่
(๑) สิทธิการมีอิสระที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
สตรีมุสลิมมีสิทธิ์ที่จะจัดการเงินทองและทรัพย์สินของตัวเองได้อย่างเป็นอิสระ มีสิทธิที่จะซื้อ ขาย กู้ยืม
หรือท�ำสัญญาต่างๆ เธอสามารถบริจาคเงิน หรือท�ำธุรกิจใดๆ ที่ถูกต้องตามหลักการศาสนา สิทธิดังกล่าวไม่สามารถ
แปรเปลี่ยนไปได้ ไม่ว่าเธอจะมีสถานภาพเป็นคนโสดหรือแต่งงาน เธอมีสิทธิที่จะบริจาคซะกาต๕ และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ มากมาย
(๒) สิทธิที่จะเลือกคู่ครองและบอกเลิก
อิสลามมองว่าสถาบันการแต่งงานเป็นทีส่ ถาบันแห่งคุณความดีและมีความงดงาม การแต่งงานเป็นการยินยอม
พร้อมใจของคนสองคน เพื่อหลอมรวมความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณและอารมณ์ที่สมบูรณ์ในการมีชีวิตอยู่ในสังคม
อัล-กุรอ่าน ระบุไว้ว่า
๔
๕

ซ.บ. อักษรย่อส�ำหรับค�ำสดุดที ใี่ ช้กล่าวหรือเขียนหลังการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) มีความหมายว่า “มหาบริสทุ ธิแ์ ละความสูงส่งยิง่ แด่พระองค์” ย่อมาจาก “ซุบฮานะฮูวะตะอาลา”
ซะกาต เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามที่ก�ำหนดให้มุสลิมที่มีทรัพย์สินถึงพิกัดอัตราที่ศาสนาก�ำหนดไว้ในวันครบรอบปีจะต้องจ่ายทรัพย์สินนี้ออกไปจ�ำนวนหนึ่งในอัตราที่ศาสนา
ก�ำหนดไว้ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับ
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“และจงอยูก่ บั พวกนางด้วยดี หากพวกเจ้าเกลียดพวกนาง ก็อาจเป็นไปได้วา่ การทีพ่ วกเจ้าเกลียดสิง่ หนึง่
ขณะเดียวกัน อัลลอฮ์ ทรงให้มีในส่วนนั้น ซึ่งความดีอันมากมาย” (อัล-กุรอ่าน ๔: ๑๙)
ท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวว่า “ผู้หญิงนั้นคือ คู่แฝดของผู้ชาย” ดังนั้น การพร้อมใจกันของทั้งสองเป็นสิ่งส�ำคัญ
ในการสร้างความสุขและความมั่นคงในครอบครัว
ดังนั้น อิสลามจึงส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เลือกคู่ครองด้วยตัวเอง ควบคู่กับการเห็นชอบของผู้ปกครอง เคยมี
ผู้หญิงที่ถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานกับชายที่เธอไม่ชอบ ได้มาร้องเรียนต่อท่านนบี (ซ.ล.) และท่านยอมรับในการ
ร้องเรียนและให้ยกเลิกการแต่งงานนั้น และสตรีมุสลิมยังมีสิทธิในการบอกเลิกสามีหากเธอไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดี
อัล-กุรอ่าน กล่าวถึงการหย่าร้างว่า ต้องเป็นไปด้วยความพอใจของทั้งสองฝ่าย
“แต่ถา้ ทัง้ สอง (สามี-ภรรยา) ต้องการหย่า อันเกิดจากความพอใจและการปรึกษาหารือกันจากทัง้ สองคน
แล้วก็ไม่มีบาปใดๆ แก่เขาทั้งสอง” (อัล-กุรอ่าน ๒: ๒๒๗)
(๓) สิทธิในการศึกษา
อัล-กุรอ่าน และหะดิษได้ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมผู้ชายอิสลามได้ เรียกร้องให้มุสลิม
ทุกคนแสวงหาความรู้โดยไม่ได้จ�ำกัดเพศแต่อย่างใด อัล-กุรอ่าน ได้เปรียบเทียบว่าคนที่ฉลาดกับคนโง่เขลาไร้
การศึกษานั้นจะเท่าเทียมกันได้อย่างไร
ท่านหญิงอาอิชะฮ์ ภรรยาของท่านเองก็เป็นผู้รายงานวจนะของท่านหลายพันบทต่อชนรุ่นหลัง และท่าน
หญิงก็ยงั มีชอื่ เสียงในด้านกวีนพิ นธ์ แพทยศาสตร์ และนิตศิ าสตร์อสิ ลาม เช่นเดียวกับอุปนิสยั และสติปญ
ั ญา เมือ่ ท่าน
ศาสดาเสียชีวติ ลง นางก็ได้เป็นแม่ทพั โดยไม่มใี ครคัดค้านด้วยเหตุผลทีน่ างเป็นผูห้ ญิงเลยแม้แต่คนเดียว ผูห้ ญิงหลาย
คนก็มีความรู้จนได้เป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางศาสนา
(๔) สิทธิในการเป็นตัวของตัวเอง
ในอิสลามจะให้สิทธิผู้หญิงในการรักษาสกุลของตัวเอง โดยไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามีเมื่อท�ำการ
แต่งงาน หรือเมือ่ หย่าขาดจากสามี สิทธิทจี่ ะได้ความสุขทางเพศ (ตามท�ำนองคลองธรรมในสถาบันครอบครัว) อิสลาม
มองการมีความสัมพันธ์ทางเพศภายใต้สถาบันการแต่งงานทีถ่ กู ต้องนัน้ เป็นเรือ่ งของธรรมชาติ และความต้องการทาง
จิตใจที่จะให้ความสุขซึ่งกันและกันระหว่างสามีภรรยา ท�ำให้สถาบันครอบครัวเกิดความมั่นคงและสืบทอดสมาชิก
ให้กับสังคม มีหะดิษ รายงานไว้ว่า ขณะที่สามีจ้องมองภรรยาของเขาด้วยความรักความพึงพอใจนั้น อัลลอฮ์ (ซ.บ.)
จะมองเขาด้วยความพึงพอใจและความเมตตาเช่นกัน
(๕) สิทธิในการได้รับมรดก
สตรีมสุ ลิมได้รบั การคุม้ ครองโดยกฎหมายทีจ่ ะได้รบั มรดกจากครอบครัว ซึง่ จะเป็นสิทธิอนั ชอบธรรมของเธอ
เอง อัล-กุรอ่านได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า
“ผู้ศรัทธาทั้งหลาย ไม่อนุมัติแก่พวกเจ้า การที่พวกเจ้าจะเอาบรรดาหญิงเป็นมรดกด้วยการบังคับ และ
ไม่อนุมตั เิ ช่นเดียวกันการทีพ่ วกเจ้าจะขัดขวางนางเพือ่ พวกเจ้าจะเอาบางส่วนของสิง่ ทีพ่ วกเจ้าได้ให้แก่พวกนาง”
(อัล-กุรอ่าน ๔: ๑๙)
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(๖) สิทธิในการแสดงความเห็นทางการเมืองและการมีส่วนร่วมในสาธารณะอิสลาม
ในยุคแรกๆ ส่งเสริมให้ผู้หญิงได้เข้าไปมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางการเมืองและกิจกรรมของสังคมโดยส่วนรวม สตรีทมี่ ชี อื่ เสียงโดดเด่นในบทบาทสาธารณะ ได้แก่ ท่านหญิงอัยชะอ์
และอุมม์ ซะละมะฮ์ ในบทความของ ยศวดี บุณยเกียรติ และวัลลภา นีละไพจิตร กล่าวว่า “สตรีในประวัติศาสตร์
อิสลามได้เคยแสดงความเห็นในเรือ่ งของกฎหมาย ประโยชน์สาธารณะ และเป็นฝ่ายขัดแย้งกับ คอลีฟะฮ์ (ผูป้ กครอง
มุสลิม) จนกระทั่งคอลีฟะฮ์ ต้องยอมรับข้อโต้แย้งของพวกเธอเหล่านั้น” ดังเช่นที่บันทึกไว้ในสมัยของคอลีฟะฮ์ อุมัร
อิบนิ ค็อตต๊อบ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของสตรีมุสลิมอาจจะมาจากการมีส่วนร่วมในสังคมนับตั้งแต่สมัยต้นๆ
ที่ยังมีการท�ำสงครามกันอย่างกว้างขวาง ผู้หญิงมุสลิมเข้าร่วมในกองทัพในฐานะพยาบาลรักษาผู้บาดเจ็บตระเตรียม
เสบียงและรับใช้นักรบ เมื่อพูดถึง “การออกเสียง” อาจจะท�ำให้นึกไปถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่บุคคล
มีสิทธิในการออกเสียงเลือกผู้แทนราษฎรให้ไปท�ำหน้าที่ในสภา ในกรณีนี้ประเทศมุสลิมจ�ำนวนมากให้สิทธิแก่ผู้หญิง
ในการออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับชาย จะมีเพียงไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่ก�ำหนดว่าสตรีที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
จะต้องมีการศึกษาถึงระดับที่ก�ำหนดหรือก�ำหนดระยะเวลาในอนาคตที่จะให้สิทธิแก่สตรีในการออกเสียงเลือกตั้ง
แต่นกั วิชาการศาสนาหลายคนกล่าวว่า อิสลามให้สทิ ธิในการออกเสียงแก่สตรี ทัง้ นีเ้ พราะทัง้ ในอัล-กุรอ่านและซุนนะฮ์
ไม่เคยห้ามไม่ให้สตรีออกเสียงแสดงความคิดเห็นเลย
(๗) สิทธิที่จะได้รับความเคารพ
ในทัศนะอิสลาม จะต้องปฏิบัติต่อผู้หญิงด้วยความรัก ความเอาใจใส่ และการให้เกียรติ ท่านนบี (ซ.ล.)
กล่าวไว้ว่า หากผู้ชายมีการปฏิบัติต่อสตรีเป็นอย่างดียิ่งเท่าไหร่ ไม่ว่าต่อผู้เป็นภรรยา ลูกสาว พี่-น้องสาว พวกเขาก็
จะยิ่งเป็นผู้มีความศรัทธามากยิ่งขึ้น
ในคุตบะฮ์ (เทศนา) อ�ำลาของท่านนบี (ซ.ล.) ได้เตือนพวกเราถึงภาระหน้าที่ การให้เอาใจใส่และให้เกียรติ
ต่อผู้หญิง ท่านได้กล่าวไว้ว่า “จงย�ำเกรงต่ออัลลอฮ์ (ซ.บ.) ในเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง แท้ที่จริงแล้วพวกท่านแต่งงานกับ
พวกเธอด้วยความไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้า และร่างกายของพวกเธอเป็นที่ชอบด้วยค�ำพูดแห่งพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น
พวกท่านจึงมีสิทธิเหนือตัวนาง และพวกนางก็มีสิทธิเหนือตัวพวกท่านเช่นเดียวกัน”
ดังนั้น ผู้หญิงในทัศนะอิสลามจึงเป็นผู้ที่มีเกียรติศักดิ์ศรี มีความอิสระเป็นของตัวเอง ได้รับการคุ้มครอง
โดยกฎหมาย เป็นพลเมืองที่มีเสรีภาพ เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ (ซ.บ.) และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นคนที่
มีความสามารถ มีหัวใจ มีจิตวิญญาณ และมีสติปัญญาเช่นเดียวกับผู้ชาย และมีสิทธิพื้นฐานที่จะแสดงความสามารถ
ในกิจกรรมด้านต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย
อิสลามกับความรุนแรงในครอบครัว
ถึงแม้จะได้กล่าวถึงหลักการเชิงบวกของอิสลามข้างต้นในการให้สทิ ธิตอ่ ผูห้ ญิงและการมีความเสมอภาคระหว่าง
เพศ แต่ในสภาพความเป็นจริงของสังคม (ทั้งสังคมมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม) การกดขี่ท�ำร้ายผู้หญิงยังคงด�ำเนินไป
ในปัจจุบัน และมีการตั้งค�ำถามต่อสังคมมุสลิมว่าเป็นสังคมที่ “อิสลามอนุญาตให้ผู้ชายมุสลิม (สามี) สามารถเฆี่ยนตี
ภรรยาได้ใช่หรือไม่?”
ก่อนจะตอบค�ำถามข้างต้น ประเด็นผู้หญิง (ภรรยา) ถูกท�ำร้ายโดยผู้ชาย (สามี) นั้น นับเป็นปัญหาใหญ่
ในแทบทุกสังคม เช่น
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ในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ในทุกๆ นาที มีบุคคลจ�ำนวน ๒๐ คน ที่ตกเป็นเหยื่อการใช้ความรุนแรงจากคนที่ใกล้ชิด
- มีผู้หญิงที่ถูกท�ำร้ายโดยสามีในทุกๆ ๙ วินาที
- มีผู้หญิง ทุกๆ ๑ ใน ๔ คนจะเคยถูกท�ำร้ายโดยคนใกล้ชิด (สามี) ในช่วงชีวิตของเธอ
- จ�ำนวนผูห้ ญิงทีถ่ กู ท�ำร้ายในครอบครัวมีมากกว่าจ�ำนวนผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุ จ�ำนวนการลักขโมย แลจ�ำนวน
การถูกข่มขืนรวมกัน
- การท�ำร้ายผู้หญิงเกิดขึ้นในทุกเชื้อชาติ ทุกชนชั้น ทุกศาสนา ทุกอาชีพ และทุกฐานะการศึกษา   
- มีผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ราว ๒๕% - ๔๕% ถูกท�ำร้ายในขณะที่ตั้งครรภ์อยู่
- ผู้หญิงทุกๆ ๑ ใน ๖ คน เคยมีประสบการณ์ถูกข่มขืน หรือพยายามข่มขืน
ในประเทศไทย
- จากการส�ำรวจพบว่า ความรุนแรงในครอบครัวมีจำ� นวนเพิม่ สูงขึน้ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พบว่า มีครัวเรือน
ที่มีการใช้ความรุนแรงสูงถึงร้อยละ ๓๐.๘
- อัตราการหย่าร้างเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๘ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นร้อยละ ๓๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
- กระทรวงศึกษาธิการเผยปัญหาเด็กและสตรีในปัจจุบัน ถูกกระท�ำรุนแรงอยู่ในเกณฑ์น่าวิตก สถิติล่าสุด
ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พบรวม ๓๑,๙๖๖ ราย เป็นเด็ก ๑๙,๒๒๙ ราย สตรี ๑๒,๖๓๘ ราย เฉลีย่ วันละ ๘๗ ราย
ชี้ปัญหาอันดับ ๑ ที่พบในเด็ก ๑๐-๑๕ ปี คือการล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนในสตรีคือการถูกท�ำร้ายร่างกาย
- ความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิง จากสถิติมักเกิดจากคนในครอบครัว หรือเป็นบุคคลที่เรียกว่าสามี ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐
- พ.ศ. ๒๕๕๖ พบไทยมีผหู้ ญิงและเด็กถูกกระท�ำความรุนแรงมากขึน้ สูงถึง 87 รายต่อวัน ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นหญิง
ร้อยละ ๔๐ และเด็กร้อยละ ๖๐ ซึง่ การกระท�ำความรุนแรงต่อผูห้ ญิงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากพฤติกรรม
การกระท�ำความรุนแรงของผู้ชาย ผู้หญิงที่ถูกกระท�ำยังอายที่จะแสดงให้สังคมรับรู้ท�ำให้ไม่สามารถแก้
ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุได้
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อพิจารณาความรุนแรงใน ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พบว่า
จากผลการส�ำรวจข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดยะลามีมากทีส่ ดุ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก)
กลับสูค่ ำ� ถาม ท�ำไมความรุนแรงในครอบครัวจึงด�ำรงอยูใ่ นสังคมมุสลิม เหตุผลส�ำคัญทีช่ ายมุสลิมจ�ำนวนมาก
มักใช้อ้างเพื่อเป็นเหตุผลรองรับในการตบตีภรรยา คือ การยกโองการในคัมภีร์อัล-กุรอ่าน (ซึ่งมวลมุสลิมถือว่าเป็น
วัจนะของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นทั้งแนวทางและกฎหมายในเรื่องราวต่างๆ ของวิถีชีวิตมนุษย์) โดยยกมาเพียงโองการ
เดียวที่ว่า “บรรดาชายนั้น คือผู้ที่ท�ำหน้าที่ปกครองเลี้ยงดูบรรดาหญิง เนื่องด้วยการที่อัลลอฮ์ ได้ทรงให้บางคนของ
พวกเขาเหนือกว่าอีกบางคน และด้วยการทีพ่ วกเขาได้จา่ ยไปจากทรัพย์ของพวกเขา บรรดากุลสตรีนนั้ คือ ผูจ้ งรักภักดี
ผู้รักษาในทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ลับหลังสามี เนื่องด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักษาไว้ และบรรดาหญิงที่พวกเจ้าหวั่นเกรง
ในความดื้อดึงของนางนั้น ก็จงกล่าวตักเตือนนางและทอดทิ้งนางไว้แต่ล�ำพังในที่นอน และจงเฆี่ยนนาง แต่ถ้านาง
เชือ่ ฟังพวกเจ้าแล้ว ก็จงอย่าหาทางเอาเรือ่ งแก่นาง แท้จริงอัลลอฮ์เป็นผูท้ รงสูงส่งผูท้ รงเกรียงไกร” (อัล-กุรอ่าน ๔: ๓๔)
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โดยค�ำว่า “จงเฆี่ยนนาง” เป็นการแปลจากภาษาอาหรับในโองการนี้ที่มาจากค�ำว่า اض ُبوهُ َّن
ِ ْ  َوหรือจาก
รากศัพท์ ว่า “ฎ่อร่อบะ”
มีประเด็นถกเถียงจากกลุ่มนักวิชาการมุสลิมที่เห็นว่า การท�ำร้ายภรรยาเป็นสิ่งต้องห้ามและขัดกับหลักการ
อิสลาม โดยชี้ให้เห็นว่า โดยหลักการใหญ่ของกฎหมายอิสลามนั้นให้คุณค่าเกี่ยวกับความรัก ความเมตตาธรรม และ
ความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องราวในครอบครัว แต่ปัจจุบันกลุ่มที่มีแนวคิดสุดโต่งกลับท�ำลายคุณค่าอันงดงามนี้
นักวิชาการกลุ่มนี้เห็นว่าการท�ำร้ายผู้หญิงโดยทางสรีระไม่ว่าจะโดยรุนแรงหรือเพียงเบาๆ เป็นการละเมิด
กับหลักการใหญ่ของเป้าหมายการสร้างครอบครัวในทัศนะอิสลามที่มุ่งหวังให้คู่สามี-ภรรยา ต่างต้องเคารพและให้
ความรักซึ่งกันและกัน
๑) ประเด็นการตีความหมายของอัล-กุรอ่าน
มีนักวิชาการอิสลามเห็นว่า การแปลความหมายของอัล-กุรอ่าน จ�ำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลุ่มลึก
ไม่เพียงแต่มุ่งหาเหตุผลของการลงโองการหนึ่งๆ และเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับโองการนั้น หากยังต้องเข้าใจถึง
ความตั้งใจที่อยู่เบื้องหลังของโองการนั้น ซึ่งต้องมีความรู้ในภาษาอาหรับคลาสสิกที่ใช้ในอัล-กุรอ่า และต้องอาศัย
ความรู้ด้านภาษาที่ใช้ในที่ต่างๆ กันในอัล-กุรอ่าน และเรายังต้องพิจารณาถึงการอธิบายโดยท่านนบีและอัครสาวก
ดังนั้น การจะท�ำความเข้าใจโองการดังกล่าว เราต้องส�ำรวจตรวจสอบบริบทของการลงโองการนั้นๆ ทั้งใน
บริบททางประวัติศาสตร์ และบริบทโดยรวมของอัล-กุรอ่านในลักษณะสารแห่งความเป็นมนุษย์นิยม จะเห็นได้ว่า
อัล-กุรอ่าน ได้ลงโองการนี้มาในสภาพที่การท�ำร้ายคู่ครอง การฆ่าฟัน และแม้แต่การฆ่าทารก (ผู้หญิง) เป็นเรื่องราว
ปรกติในสังคมขณะนั้น แต่พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งนบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.) มาเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมป่าเถื่อนดังกล่าว
ให้เป็นสังคมทีม่ อี ารยะผ่านการสถาปนาเป็นระเบียบกฎหมายอันใหม่ขนึ้ มา ซึง่ สิทธิของทัง้ ผูช้ ายและผูห้ ญิงต้องได้รบั
การปกป้องอย่างเสมอภาคกันทั้งในระดับปัจเจกบุคคล และในกฎเกณฑ์ของสังคม
โองการนีจ้ งึ ต้องมองจากบริบทของบรรทัดฐานทางสังคมอาหรับ ในยุคก่อนอิสลาม ซึง่ ผูห้ ญิงถูกปฏิบตั เิ ยีย่ งทาส
อย่างโหดร้าย หรือถูกทอดทิ้ง ปล่อยให้อดอยาก และถูกท�ำร้ายเฆี่ยนตี ซึ่งต่อมา โองการในอัล-กุรอ่าน ได้สอน
ให้มุสลิมมองว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันในเรื่องความศรัทธา โดยทั้งสองต่างมีสิทธิและหน้าที่
และได้รับสัญญาจากพระผู้เป็นเจ้าอย่างเท่าเทียมกันในการที่จะตอบแทนรางวัลในความดีงาม อัล-กุรอ่าน จึงได้น�ำ
สารของการแปรเปลีย่ นสูค่ วามเมตตาและจิตวิญญาณทีเ่ ท่าเทียมกันในสังคม ซึง่ คนยังเข้าใจในคุณค่านีก้ นั อยูน่ อ้ ยมาก
ในสังคมยุคก่อนอิสลามนัน้ พฤติกรรมการส�ำส่อนทางเพศเป็นเรือ่ งปรกติ และได้กอ่ ให้เกิดปัญหาต่างมากมาย
รวมทั้งการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ต้องการ อัล-กุรอ่านได้จ�ำกัดความสัมพันธ์ทางเพศในสถาบันครอบครัว ดังนั้น ในโอการ
ที่ ๔: ๓๔ ค�ำว่า “การไม่จงรักภักดีและความดือ้ ดึง (  ”) ُن ُشو َزของภรรยานัน้ นักวิชาการยุคคลาสสิคให้ความหมายว่า
เป็นเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางเพศแบบไม่เลือก ไม่ใช่เรื่องของการไม่เชื่อฟัง
ในบริบทของการลงโองการนี้ และจากค�ำสอนทัง้ หมดของท่านนบีจะมีลกั ษณะเป็นกระบวนแก้ไขพฤติกรรม
ทีไ่ ม่ดตี า่ งๆ แบบค่อยเป็นค่อยไปในหลายๆ ขัน้ ตอน โดยทีพ่ ระผูเ้ ป็นเจ้าไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องเกิดการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมอย่างพลิกฝ่ามือในชั่วข้ามคืน ดังนั้น เราจึงเห็นการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างหญิง-ชาย อย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปตลอดช่วงเวลา ๒๓ ปีของการเผยแพร่อสิ ลามโดยการน�ำสารจากพระผูเ้ ป็นเจ้าผ่านท่าน นบีมฮุ มั หมัด
(ซ.ล.) โดยในช่วงแรก จากสังคมยุคก่อนอิสลาม ที่ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างหญิง-ชาย ยังไม่ได้มีการจ�ำกัด ต่อมา
อัล-กุรอ่านเริม่ ส่งเสริมให้มกี ารแต่งงาน และห้ามการมีเพศสัมพันธ์นอกการสมรส ซึง่ อาจดูเหมือนว่าเจตนาของโองการ
นี้ที่ต้องการปกป้องพฤติกรรมของผู้หญิงที่อาจท�ำลายรากฐานของครอบครัว แต่อัล-กุรอ่านก็ได้ก�ำหนดพฤติกรรม
ของผู้ชายด้วยเช่นกัน ดังในโองการที่ ๔: ๑๒๘ ว่า “และหากหญิงใด เกรงว่าจะมีการปึ่งชา หรือมีการผินหลังให้
จากสามีของนางแล้วก็ไม่มบี าปใดๆ แก่ทงั้ สองทีจ่ ะตกลงประนีประนอมกันอย่างใดอย่างหนึง่ และการประนีประนอม
นั้นเป็นสิ่งดีกว่า และจิตใจคนนั้นถูกให้มีความตระหนี่มาด้วย และหากพวกเจ้ากระท�ำดี และมีความย�ำเกรงแล้ว
แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงรู้อย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่พวกเจ้ากระท�ำกัน”
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จะเห็นได้ว่า แม้ว่าจะมีการลงโองการอัล-กุรอ่านในการจ�ำกัดวิถีปฏิบัติทางสังคมบางอย่างในบริบท
ประวัติศาสตร์ในอดีต แต่ก็ยังมีช่องทางให้นักวิชาการได้มีการตีความใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ หากเราได้เข้าใจในวิธกี ารเช่นนีแ้ ล้วก็ชว่ ยให้ศาสนาสามารถด�ำรงบทบาทอยูไ่ ด้อย่างข้ามยุคสมัย
และในทุกสถานการณ์ อัล-กุรอ่าน โองการที่ ๔: ๓๔ ในบริบทของการตีความจากอัล-กุรอ่านจากโองการอื่นๆ
อิสลามเป็นศาสนาทีย่ กระดับมาตรฐานสูงสุดด้านศีลธรรมและจริยธรรมอยูเ่ สมอเมือ่ เอ่ยถึงความสัมพันธ์ของ
มนุษย์ การจะท�ำความเข้าใจ   โองการที่ ๔: ๓๔ เราต้องเข้าใจความส�ำคัญของสถาบันครอบครัวในอิสลามจาก
อัล-กุรอ่าน ซึง่ เชือ่ มโยงทัง้ ความสัมพันธ์ในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมโดยส่วนรวม ดังนัน้ เราจึงต้องพิจารณาว่า
พระผู้เป็นเจ้ากล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา ไว้ว่าอย่างไร
อิสลามต้องการปกป้องและยกระดับคุณค่าของสถาบันครอบครัว พระผูเ้ ป็นเจ้าได้กล่าวไว้ในคัมภีรอ์ ลั - กุรอ่าน
ซ�้ำแล้วซ�้ำอีกถึงความส�ำคัญของครอบครัว และคู่สมรส เช่น
ْ ُ َّي لَ َعل
ِّ ُ َو ِمن
ْ َ ك
َ ك َت َذَّك ُرون
ِ ْ ش ٍء َخلَ ْق َنا َز ْو َج

“และจากทุกๆ สิ่งนั้น เราได้สร้าง (มัน) ขึ้นเป็นคู่ๆ เพื่อพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญ” (อัล-กุรอ่าน ๕๑: ๔๙)
อัล-กุรอ่าน พรรณาถึงมนุษย์ว่าก�ำเนิดมาจากวิญาณหนึ่งเดียวกัน จากการสรรสร้างของพระผู้เป็นเจ้า แล้ว
ให้เป็นผู้ชายและผู้หญิง

َّ ُ اح َد ٍة
ِ س َو
َ ْ ث َج َع َل ِم
ٍ َخلَ َق ُك ِّمن َّن ْف
نا َز ْو َج َها

“พระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าจากชีวติ หนึง่ แล้วจากชีวติ นัน้ ทรงท�ำให้เป็นของคูค่ รองของมัน” (อัล-กุรอ่าน ๓๙: ๖)

ُ ُ ات ُقوا َرَّب
ً ِج
ِ س َو
ُ ْ نا َز ْو َج َها َو َب َّث ِم
َ ْ اح َد ٍة َو َخلَقَ ِم
َّ َّاس
ٍ ك الَّ ِذي َخلَ َق ُك ِّمن َّن ْف
ريا
َ َُّيا َأ
ً ال َك ِث
َ ن َم ر
ُ يا الن
ْ الل الَّ ِذي َت َسا َء ُلونَ ِب ِه َو
َ َّ الَ ْر َحا َم إ َِّن
َ َّ ات ُقوا
ْ ُ الل َكنَ َعلَ ْي
َّ َو ِن َسا ًء َو
ك َر ِقي ًبا

“มนุษยชาติทั้งหลาย ! จงย�ำเกรงพระเจ้าของพวกเจ้าที่ได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่ง และได้ทรง
บังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของเขา และได้ทรงให้แพร่สะพัดไปจากทั้งสองนั้น ซึ่งบรรดาชายและบรรดาหญิง
อันมากมาย และจงย�ำเกรงอัลลอฮฺที่พวกเจ้าต่างขอกัน ด้วยพระองค์ และพึงรักษาเครือญาติ แท้จริงอัลลอฮฺทรง
สอดส่องดูพวกเจ้าอยู่เสมอ” (อัล-กุรอ่าน ๔: ๑)
เมือ่ พระผูเ้ ป็นเจ้าได้สร้างชายและหญิงจากวิญญาณหนึง่ เดียวกันแล้ว ทัง้ สองจึงต้องแบ่งปันความรัก ความเมตตา
ความสุภาพอ่อนโยน เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ดังในอัล-กุรอ่าน กล่าวว่า
ْ ُس
ِ َو ِم ْن آ َيا ِت ِه َأنْ َخلَقَ لَ ُك ِّم ْن َأن ُف
ٍ ح ًة إ َِّن ِف ٰ َذلِ َك َل َي
ات
َ ْ َاجا لِّ َت ْس ُك ُنوا ِإل
ً ك َأزْ َو
َ ْ يا َو َج َع َل َب ْي َن ُك َّم َوَّد ًة َو َر
َلِّ َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرون

“และหนึ่งจากสัญญาณทั้งหลายของพระองค์คือ ทรงสร้างคู่ครองให้แก่พวกเจ้าจากตัวของพวกเจ้า
เพือ่ พวกเจ้าจะได้มคี วามสุขอยูก่ บั นาง และทรงมีความรักใคร่และความเมตตาระหว่างพวกเจ้า แท้จริงในการนี้
แน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ใคร่ครวญ”  (อัล-กุรอ่าน ๓๐: ๓๒)
ในที่นี้ พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวถึงสามีและภรรยาในฐานะที่เป็นเหมือนบ้านที่ต่างต้องให้ความสุขกันและกัน
พระผู้เป็นเจ้าจึงบ่งบอกให้สามีและภรรยาต้องมีสิทธิและภาระหน้าที่ที่เท่าเทียมกัน โดยเฉพาะในเรื่องพฤติกรรมต่อ
กันและกันเพื่อให้บ้านเกิดความสงบสุข ความรัก ความเอื้ออาทรต่อกันจึงเป็นเงื่อนไขส�ำคัญของชีวิตการแต่งงาน
ซึ่ง อัล-กุรอ่าน ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ในการแต่งงานว่า
ُ َّ اس
ْ ُ َّاس ل
ْ ُ ك َو َأ
ل َّن
ٌ نت لِ َب
ٌ هُ َّن لِ َب
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“นางทั้งหลายนั้น คือเครื่องนุ่งห่ม (อาภรณ์) ของพวกเจ้า และพวกเจ้าก็คือเครื่องนุ่งห่ม (อาภรณ์)
ของพวกนาง” (อัล-กุรอ่าน ๒: ๑๘๗)
เครื่องนุ่งห่มจึงเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้อง รักษาเกียรติและให้ความสวยงามแก่ผู้สวมใส่ ดังนั้น สามี
และภรรยาจึงต้องปฏิบัติต่อกันและกันตามแนวทางของอัล-กุรอ่าน
ในโองการแรกของบทว่าด้วย “ผู้หญิง” พระผู้เป็นเจ้าได้เรียกร้องให้มนุษย์
َ َ ضا ًرا لِّ َت ْع َت ُدوا َو َمن َي ْف َع ْل ٰ َذلِ َك َف َق ْد َظ
ِ ت
ْ ُ َو َل
َ ِ س ُكوهُ َّن
ل َن ْف َس ُه

“และพวกเจ้าจงอย่ายับยัง้ พวกนางไว้โดยมุง่ ก่อความเดือดร้อน เพือ่ พวกเจ้าจะได้ขม่ เหงรังแก และผูใ้ ด
กระท�ำเช่นนัน้ แน่นอนเขาก็ข่มเหงตนเอง” (อัล-กุรอ่าน ๔: ๓๔)

ُ ِ َو َع
َّ ي َع َل
ُ ُ وف َفإِن َكر ِْه
َ س َأن َت ْك َرهُ وا
ِ اشوهُ َّن ب ِْال َ ْع ُر
ريا
ً يا َك ِث
ً ْ الل ِفي ِه َخ
ٰ َ توهُ َّن َف َع
ْ َ ش ْي ًئ َو

“และจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดี หากพวกเจ้าเกลียดพวกนาง ก็อาจเป็นไปได้ว่า การที่พวกเจ้าเกลียด
สิ่งหนึ่งขณะเดียวกันอัลลอฮฺก็ทรงให้มีในสิ่งนั้น ซึ่งความดีอันมากมาย” (อัล-กุรอ่าน ๔: ๑๙)
จะเห็นได้ว่าอิสลามได้ให้หลักการเชิงบวกต่อผู้หญิงมากมายในอัล-กุรอ่าน ดังนั้น มุมมองแบบอนุรักษ์นิยม
ที่หยิบยกโองการมาเพื่อสนับสนุนการท�ำร้ายผู้หญิงนั้น ต้องตระหนักให้มากถึงค�ำพูดของท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.)
ที่ได้กล่าวถึงเป้าหมายของอิสลามว่า
“ฉันถูกส่งมาเพื่อเป็นตัวแบบของผู้มีศีลธรรมอันสมบูรณ์แบบ” ด้วยเหตุนี้ พระผู้เป็นเจ้าจึงกล่าวไว้ใน
อัล-กุรอ่าน โองการ ๒: ๒๓๗ ว่า “และพวกเจ้าอย่าลืมการท�ำคุณ (ความเมตตา) ในระหว่างพวกเจ้า”
๒) ประเด็นทางภาษาของค�ำว่า “ฎ่อร่อบะ”
จากโองการ ๔: ๓๔ ทีใ่ ช้อา้ งในการตีภรรยานัน้ มาจากการแปลภาษาจากรากศัพท์ “ฎ่อร่อบะ” แปลว่า “ตี”
ในขณะทีค่ ำ� ๆ นี้ มีการใช้ในอัล-กุรอ่าน ถึง ๕๘ ครัง้ ในหลากหลายรูปแบบ และต่างมีความหมายตามบริบททีแ่ ตกต่าง
กันไป เช่น บางค�ำกริยาอาจแปลได้ว่า “เคาะ” “ผสม” “แยก” “เคลื่อนย้าย” “บิน” “ออกไปเดินเล่น” “อพยพ”
เป็นต้น
ในหลายๆ แห่ง ค�ำกริยา “ฎ่อร่อบะ” เป็นค�ำขยายค�ำอื่นๆ ที่เป็นค�ำนามหรือสรรพนาม ที่เป็นกรรมของ
ประโยค เช่น “ยื่นข้อเสนอให้กับบางคน” “กางเต็นท์” เป็นต้น
การจะท�ำความเข้าใจความหมาย “ฎ่อร่อบะ” ในโองการนี้ได้ดีท่ีสุดคือ การพิจารณาหาความหมายนี้จาก
อัล-กุรอ่าน ซึ่งมีมากกว่า ๕๐ แห่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่า ค�ำๆ นี้ ถูกใช้ในที่อื่นๆ ของอัล-กุรอ่านโดยไม่ได้หมายถึงการ
“เฆีย่ นตี” แต่มคี วามหมายทีห่ ลากหลาย (ดูใน อัล-กุรอ่าน ๔: ๓๔) ๔๓:๕๗; ๒:๒๖; ๑๓:๑๗; ๖๖:๑๐; ๒:๖๑; ๒๐:๗๗;
๓:๑๕๖; ๔๓: ๕๘; ๕๗:๑๓; ๒๔:๓๑ เป็นต้น)
๓) ประเด็นความส�ำคัญของแบบอย่างโดยท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.)
สุดท้าย หากเราพิจารณาโองการ ๔: ๓๔ จากพฤติกรรมของท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.) เพื่อเป็นแบบอย่าง
ในการด�ำเนินชีวิต ดังที่พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้ว่า
“ผู้ใดเชื่อฟังร่อซูล แน่นอนเขาก็เชื่อฟังอัลลอฮฺแล้ว” (อัล-กุรอ่าน ๔: ๘๐) และ พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า
“จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า หากพวกท่านรักอัลลอฮ์ ก็จงปฏิบัติตามฉัน อัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่าน
และจะทรงอภัยให้แก่พวกท่านซึง่ โทษทัง้ หลายของพวกท่าน และอัลลอฮ์นนั้ เป็นผูท้ รงอภัยโทษ ผูท้ รงเมตตาเสมอ”
(อัล-กุรอ่าน ๓: ๓๑)
ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

75

ดังนั้น การปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบี (ซ.ล.) จึงเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับผู้ศรัทธามุสลิมทุกคน
จะเห็นได้ว่า ท่านนบี (ซ.ล.) สอนให้เราต้องมีความรัก ความเมตตาต่อผู้หญิง และยังได้ห้ามการท�ำร้ายผู้หญิง ซึ่งเรา
ต้องสรุปได้แล้วว่า  ค�ำว่า “ฎ่อร่อบะ” ไม่อาจแปลความหมายได้ว่า เป็นการเฆี่ยนตีท�ำร้าย
มีรายงานว่า หลังจากได้มีโองการที่ ๔: ๓๔ เมื่ออัครสาวกบางท่านแปลว่าความหมายว่าสามารถเฆี่ยนตี
ภรรยาได้ และได้ท�ำร้ายภรรยา ท่านนบี (ซ.ล.) ได้ห้ามพฤติกรรมดังกล่าว และได้กล่าวว่า
“แท้ที่จริงแล้ว ได้มีผู้หญิงกลุ่มใหญ่ได้มารวมตัวกันที่บ้านของฉันนี่ และได้ตัดพ้อเกี่ยวกับสามีของ
พวกนางจะหาคนดีไม่ได้เลยในหมู่พวกท่าน”
และท่านนบี (ซ.ล.) ได้สอนอัครวสาวกว่า
“จงให้อาหารแก่เธอเหมือนทีท่ า่ นกิน ให้เสือ้ ผ้าเหมือนทีท่ า่ นสวมใส่ และจงอย่าเฆีย่ นตีหรือท�ำร้ายพวกเธอ”
“ฉันขอเตือนท่านในเรื่องให้ท�ำดีต่อผู้หญิง พวกเธอคือ สหายและผู้ช่วยเหลือท่านอย่างจริงจัง แท้จริง
ท่านมีสิทธิ์เหนือผู้หญิง และผู้หญิงก็มีสิทธิเหนือท่านเช่นกัน”
ค�ำสอนนี้จึง แสดงให้เห็นถึงปรัชญาความศรัทธาในอิสลามดังที่ท่านนบี (ซ.ล.) กล่าวว่า
“ไม่มีการท�ำร้ายและแก้แค้นกันและกันในศาสนา”
และท่านนบี (ซ.ล.) ยังได้กล่าวอีกว่า
“จงเกรงกลัวอัลลอฮ์ ในการให้ความเคารพให้เกียรติต่อผู้หญิง เพราะแท้ที่จริงแล้วพวกเธอคือหุ้นส่วน
และผู้ให้การช่วยเหลือพวกท่าน และแท้จริง พวกเธอมีสิทธิเหนือท่าน และท่านก็มีสิทธิเหนือเธอ”
ท้ายที่สุด ท่านนบี (ซ.ล.) จึงกล่าวว่า
“ผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่าน คือผู้ที่กระท�ำดีที่สุดต่อครอบครัว และฉันคือ ผู้ที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านที่ท�ำดี
ต่อครอบครัว”
ท่านนบีได้ห้ามการเฆี่ยนตีผู้หญิง โดยเปรียบไว้ว่า “จงอย่าทุบตีบ่าว (ผู้หญิง) ของพระผู้เป็นเจ้า”“จงอย่า
เฆีย่ นตีภรรยาของท่านเยีย่ งทาส” และ “ท่านไม่ละอายใจบ้างหรือในการเฆีย่ นตีภรรยาเยีย่ งทาส โดยท่านเฆีย่ นตีเธอ
ในตอนกลางวัน และก็มีเพศสัมพันธ์กับเธอในตอนกลางคืน”
และค�ำสอนโดยทั่วๆ ไปที่ท่านนบี (ซ.ล.) สอนไว้คือ
“จงตอบรับเมือ่ มีคนเรียก/เชิญ จงอย่าปฏิเสธของรางวัล (ทีม่ คี นมอบให้เป็นน�ำ้ ใจ) และจงอย่าท�ำร้าย/ตี
ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือคนทั่วไปก็ตาม”
ท่านหญิงอาอิยชะฮ์ ได้กล่าวถึงท่านนบี (ซ.ล.) ไว้ว่า
“ท่านนบี  (ซ.ล.) ไม่เคยเฆี่ยนตีภรรยาหรือบ่าวรับใช้ของท่านเลย”
ดังนั้น จากหลักฐานและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ได้สะท้อนถึงแง่มุมเชิงบวกในค�ำสอนของศาสนาอิสลาม
ที่มีเป้าหมายในการสถาปนาสันติสุข ความรัก ความยุติธรรม ความเท่าเทียมและความมั่นคงให้เกิดขึ้นในสังคม
ความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะการท�ำร้ายเด็กและผูห้ ญิงจึงเป็นสิง่ ทีไ่ ม่อาจยอมรับจากแง่มมุ ค�ำสอนของศาสนา
อิสลามทั้งจากการพิจารณาตัวบทในอัล-กุรอ่าน และแบบอย่างจริยวัตรของท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.)   
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ภาคผนวก
(ก) สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
เมื่อพิจารณาความรุนแรงใน ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส พบว่า
จากผลการส�ำรวจข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในจังหวัดยะลามีมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. จังหวัดยะลา มีครอบครัวที่ไม่อบอุ่นมากที่สุด รวมทั้งในครอบครัวมีบุคคลที่มีอารมณ์รุนแรงหรือชอบใช้
ก�ำลังมากที่สุด และในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา มีผู้ที่เคยถูกกระท�ำความรุนแรง (ทางร่างกาย จิตใจ และทางเพศ) มากที่สุด
ท�ำนองเดียวกันกับ มีการกระท�ำความรุนแรงต่อกันโดยบุคคลในครอบครัวมากทีส่ ดุ และมีผทู้ ไี่ ม่เคยคิดหรือไม่เคยท�ำ
เพื่อการป้องกันแก้ไขการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัวมากที่สุด เช่นเดียวกัน
๒. ในจังหวัดยะลา มีผู้ที่ไม่คิดแก้ไขปัญหาถ้ามีความรุนแรงในครอบครัวมากที่สุด และมีผู้ที่ไม่ทราบ/ไม่เคย
ได้ยิน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ช่วยคุ้มครองสิทธิผู้ถูกกระท�ำช่วย
บ�ำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระท�ำไม่ให้กลับมากระท�ำซ�้ำ  และรักษาความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว มากที่สุดใน
๓ จังหวัดชายแดนใต้
๓. ด้านความรุนแรงในครอบครัวของคนในชุมชน พบว่า ในรอบ ๑ ปีทผี่ า่ นมา จังหวัดยะลา มีผทู้ เี่ คยพบเห็น/
ทราบการกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว (ทางร่างกาย/จิตใจ/เพศ) ของคนในชุมชนมากที่สุด
๔. ด้านความรุนแรงในที่สาธารณะ/ชุมชน จังหวัดยะลา มีคนในชุมชนเคยถูกกระท�ำความรุนแรงจากบุคคล
อื่นที่รู้จักกัน เช่น ญาติ แฟน กิ๊ก เพื่อน เพื่อนบ้าน หรือคนในชุมชน เป็นต้น มากที่สุด รวมทั้ง คนในชุมชนเคยถูก
กระท�ำความรุนแรงจากบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่รจู้ กั กัน เช่น คนร้าย/คนแปลกหน้า จากปัญหาความขัดแย้ง/การเมือง/ปล้น/จี/้
อาชญากรรม เป็นต้น มากที่สุด
๕. ด้านความรุนแรงในสถานที่ทำ� งาน โดย ในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา จังหวัดยะลามีผู้ที่ทำ� งานเคยถูกกระท�ำหรือ
พบเห็นการกระท�ำความรุนแรงในสถานที่ท�ำงานมากที่สุด รวมทั้ง ถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้นในสถานที่ท�ำงาน
กลุ่มตัวอย่างไม่คิดจะท�ำอะไรเพื่อแก้ไขปัญหา
ทัง้ นี้ ในภาพรวม จังหวัดยะลามีผทู้ มี่ คี วามเครียด/วิตกกังวลจากการเกิดความรุนแรงด้านต่างๆ โดยมากทีส่ ดุ
คือ ความรุนแรงในชุมชนโดยบุคคลอื่นๆ ที่ไม่รู้จักกัน เช่น คนร้าย/คนแปลกหน้า จากปัญหาความขัดแย้ง/การเมือง/
ปล้น/จี้/อาชญากรรม เป็นต้น โดยมีความเครียด มากกว่า ๒ จังหวัด (ปัตตานีและนราธิวาส)
แหล่งข้อมูล: รายงาน ผลการส�ำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในภาพรวม ๗๖ จังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัย
ทางสังคม ส�ำนักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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(ข) ตัวอย่างของค�ำพูดที่เป็นหลักการเชิงบวกเกี่ยวกับผู้หญิง
๑) “ไม่มปี ระชาชาติใดทีจ่ ะสามารถก้าวสูค่ วามรุง่ เรือ่ งได้ เว้นเสียแต่วา่ ผูห้ ญิงในประชาชาตินนั้ ๆ จะยืนอยู่
เคียงข้างไปกับผู้ชาย”
(มุฮัมหมัด จินนะฮ์ – ผู้ก่อตั้งประเทศปากีสถาน)
๒) “และจากทุกๆ สิ่งนั้น เราได้สร้าง (มัน) ขึ้นเป็นคู่ๆ เพื่อพวกเจ้าจะได้ใคร่ครวญ”
(อัล-กุรอ่าน ๕๑: ๔๙)
๓) “และบรรดาผูศ้ รัทธาชาย และบรรดาผูศ้ รัทธาหญิงนัน้ บางส่วนของพวกเขาต่างเป็นผูช้ ว่ ยเหลืออีกบางส่วน
ซึ่งพวกเขาจะใช้ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ชอบและห้ามปรามในสิ่งที่ไม่ชอบ”
(อัล-กุรอ่าน ๙: ๗๑)
๔) “เฉพาะชายทีม่ เี กียรติทจี่ ะปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิงอย่างให้เกียรติ ส่วนชายผูไ้ ร้เกียรติเท่านัน้ ทีจ่ ะดูถกู และไม่ให้
เกียรติต่อผู้หญิง”
(อัล-หะดิษ รายงานโดย อิบนิ อะซะกัร)
๕) “ใครก็ตามทีม่ ลี กู ผูห้ ญิงและเขาไม่ได้ฝงั เธอทัง้ เป็น ไม่ได้ดถู กู เธอ และไม่ได้เลือกรักลูกชายมากกว่าลูกผูห้ ญิง
บุคคลนั้นจะได้เข้าสู่สวรรค์
๖) “แท้จริงข้าจะไม่ให้สญ
ู เสียซึง่ งานของผูท้ ำ� งานคนหนึง่ คนใดในหมูพ่ วกเจ้าไม่วา่ จะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม
โดยที่บางส่วนของพวกเจ้านั้นมาจากอีกบางส่วน”
(อัล-กุรอ่าน ๓: ๑๙๕)
๗) “แท้จริง ผู้หญิงคือ คู่แฝดของผู้ชาย”  
(อัล-หะดิษ รายงานโดย อะบูดาวูด และติรมีซีย์)
๘) “ผู้ใดปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธา ดังนั้น เราจะให้เขา
ด�ำรงชีวิตที่ดี และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขา ที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยกระท�ำไว้”
(อัล-กุรอ่าน ๑๖: ๙๗)
๙) “ผูม้ ศี รัทธาทีส่ มบูรณ์ทสี่ ดุ คือ ผูท้ มี่ มี ารยาททีด่ ที สี่ ดุ และผูท้ ที่ มี ารยาททีส่ ดุ ในหมูพ่ วกท่านคือ ผูท้ ปี่ ฏิบตั ิ
ดีที่สุดต่อผู้หญิง”
(อัล-หะดิษ รายงานโดย ติรมีซีย์)
๑๐) “มนุษย์ทุกคนต่างมีความเท่าเทียมกัน (ท่านเปรียบเทียบความเท่าเทียมดังกล่าวดั่งก้านของหวี)
คนอาหรับไม่ได้ดีกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับ คนผิวขาวไม่ได้ดีกว่าคนผิวด�ำ  และผู้ชายไม่ได้ดีกว่าผู้หญิง ผู้ที่เป็นที่ชื่นชอบ
ณ ที่ อัลลอฮ (ซ.บ.) นั้นได้แก่ผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และประกอบในคุณความดี”
(อัล-หะดิษ)
๑๑) “ทุกสิง่ บนโลกนีล้ ว้ นเป็นของขวัญจากพระผูเ้ ป็นเจ้า และของขวัญทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากทีส่ ดุ บนโลกนี้ ได้แก่ สตรีทดี่ ”ี
(อัล-หะดิษ)
๑๒) “จงย�ำเกรงต่อ อัลลอฮ (ซ.บ.) ในเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิง แท้ที่จริงแล้วพวกท่านแต่งงานกับพวกเธอด้วย
ความไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้า และร่างกายของพวกเธอเป็นที่ชอบด้วยค�ำพูดแห่งพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น พวกท่านจึงมี
สิทธิเหนือตัวนาง และพวกนางก็มีสิทธิเหนือตัวพวกท่านเช่นเดียวกัน”
[ในเทศนาอ�ำลาของท่านนบีมุฮัมหมัด (ซ.ล.)]
๑๓) “สิทธิของผู้หญิงนั้นศักดิ์สิทธิ์ และสิทธินั้นจะต้องได้รับการปกปักษ์รักษา”
[ในเทศนาอ�ำลาของท่านนบีมุฮัม หมัด (ซ.ล.)]
๑๔) “นางทั้งหลายนั้นคืออาภรณ์ของพวกเจ้า และพวกเจ้าก็คืออาภรณ์ของพวกนาง”
(อัล-กุรอ่าน ๒: ๑๘๗)
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(ค) ตัวอย่างความเป็นนักต่อสู้ของผู้หญิงมุสลิมในสถานการณ์ความขัดแย้ง

หมอ ฮาวา อับดี ชาวโซมาเลีย

นักต่อสู้กับปัญหาความยากจน ฆาตกรรม การข่มขืน ปัญหาสุขภาพ
ประเทศโซมาเลียต้องประสพกับสภาวะสงครามภายในชาติ
เดียวกันตั้งแต่ปี ๑๙๘๓ ที่ชนเผ่าต่างๆ มากมายต่างเข่นฆ่ากันและกัน
จนกลายเป็นสงครามกลางเมือง จนในปี ๒๐๑๐ ที่ หมอ ฮาวา อับดี ได้เข้า
มามีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวโซมาเลีย
หมอ ฮาวา อับดี เกิดครอบครัวชัน้ น�ำกลุม่ เล็กๆ ในเมืองโมกาดิชู
ประเทศโซมาเลียในปี ๑๙๔๗ เธอก�ำพร้าแม่ตงั้ แต่อายุ ๑๒ ขวบ และคุณพ่อ
เธอพยายามให้การศึกษาจนเธอได้รับทุนเรียนแพทย์และเมื่อส�ำเร็จก็กลับ
มารับใช้ผู้คนในชนบท เธอได้กลายผู้หญิงที่เป็นแพทย์เพียงคนเดียวของ
ประเทศซึ่งผู้หญิงไม่เคยถูกมองเห็นหรือได้ยิน หลังจากเกิดสงครามกลาง
เมืองในโซมาเลีย หมอ ฮาวา อับดี เลือกที่จะอยู่เผชิญกับภาวะสงคราม
โดยใช้เงินทัง้ หมดของครอบครัวเธอเพือ่ สร้างโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง คนไข้ของเธอส่วนใหญ่เป็นผูห้ ญิงและเด็ก
เธอได้กล่าวว่า “ฉันได้ท�ำงานในท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากล�ำบากและเต็มไปด้วยอันตรายมากๆ แต่เมื่อมองไปที่
สายตาผูค้ นทัง้ หลายทีต่ อ้ งการฉัน ฉันจึงเลือกทีจ่ ะอยูเ่ พือ่ ให้การช่วยเหลือพวกเขาเพราะฉันสามารถทีจ่ ะท�ำอะไรบาง
อย่างเพื่อพวกเขาได้”
อย่างไรก็ตาม การรักษาคนไข้กไ็ ม่ได้ทำ� ให้พวกเขาปลอดภัยจากสงคราม ในช่วงต้น ปี ค.ศ. 1990 หมอ ฮาวา อับดี
จึงได้เปิดฟาร์มของครอบครัวเธอส�ำหรับเป็นทีพ่ กั พิงของคนทีห่ นีภยั สงคราม มีคนจ�ำนวนนับพันได้เข้ามาสร้างหอพัก
ชัว่ คราวในฟาร์ม และในต่อมาชุมชนของเธอกลายเป็นแหล่งพักพิงของคนหนีภยั สงครามจ�ำนวนมากกว่า ๙๐,๐๐๐ คน
และต่อมาจึงได้มกี ารขยายอาคารเพือ่ สร้างเป็นโรงเรียนให้การศึกษาแก่เด็กจ�ำนวน ๘๐๐ คน รวมทัง้ ห้องเรียนส�ำหรับ
การศึกษาผู้ใหญ่เกี่ยวกับการท�ำอาหาร เพาะปลูก เย็บปักถักร้อย และการประมง
ในวันหนึ่ง ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ หมอ ฮาวา อับดี ตื่นขึ้นเนื่องจากสงครามการต่อสู้นอกหน้าต่าง กระสุนปืนยิง
เข้ามาในก�ำแพงบ้าน โดยมีกลุม่ นักรบมุสลิมมากกว่า ๗๕๐ คน รายล้อมอยูน่ อกบ้านของเธอและพยายามเข้ารือ้ ค้น
โรงพยาบาล ขณะนัน้ ไม่มเี จ้าหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะมาให้ความช่วยเหลือได้ เธอยังคงจ�ำได้ถงึ การทีม่ ชี ายคนหนึง่ ตะโกนใส่เธว่า
“ท�ำไมเธอถึงมาท�ำโรงพยาบาล เธอแก่แล้วและเธอก็เป็นผู้หญิง”
หมอ ฮาวา อับดี หญิงแก่วัย ๖๔ สูงเพียง ๑๕๕ ซม. จึงยืนกล่าวอย่างหนักแน่นว่า
“ใช่ เธอยังหนุ่ม และเธอเป็นผู้ชาย แต่เธอได้ท�ำอะไรให้กับสังคมของเธอบ้าง? ฉันจะไม่ไปจากโรงพยาบาล
ของฉัน หากฉันตาย ฉันจะตายพร้อมกับประชาชนของฉันและด้วยเกียรติศักดิ์ศรีของฉัน”
ในขณะที่เกิดจลาจลอย่างหนักบริเวณอ่าว ได้มีสองเหตุการณ์เกิดขึ้นในโซมาเลียซึ่งไม่ค่อยมีใครได้รู้เห็น
คือมีสตรีมุสลิมผู้เป็นชาวอพยพต่างยืนหยัดเคียงข้างหมอ ฮาวา อับดี และหัวหน้าชนเผ่าที่ต่อสู้กันมานานกว่า ๒๕ ปี
ได้ตกลงร่วมกันที่จะปกป้องหมอ ฮาวา อับดี   และในที่สุด ด้วยความละอายต่อการประท้วงของผู้หญิง ตลอดจน
การปกป้องจากนักรบของชนเผ่าต่างๆ ท�ำให้พวกนักรบหัวรุนแรงยอมถอยกลับไป จนในที่สุด คุณหมอ ฮาวา อับดี
เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และชาวโซมาเลียต่างสรุปประเด็นผู้หญิงกับสงครามว่า “เราไม่เพียงแต่จะเป็นเหยื่อที่
สิน้ หวังของสงครามกลางเมือง แต่เรายังเป็นผูน้ ำ 
� เราเป็นผูส้ ร้างสันติภาพ เรามีความหวังต่ออนาคตของคนรุน่ ต่อไป...
เราสามารถที่จะท�ำได้ทุกสิ่ง”
ในที่สุด ประชาชนต่างเรียกร้องให้หมอ ฮาวา อับดี เป็นนายกเทศมนตรีหญิงคนแรกของเมือง
ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ภาคผนวก ๒

สรุปสาระส�ำคัญปฏิญญาองค์การความร่วมมืออิสลามเรื่องผู้หญิง
(OIC Declaration on Women)
เรียบเรียงโดย อังคนา นีละไพจิตร และ ผศ. ดร. สุชาติ เศรษฐมาลินี
ประเทศไทยได้รับการพิจารณาให้เข้าเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ (Observer State) ขององค์การ
ความร่วมมืออิสลาม-Organization of the Islamic Cooperation (OIC) เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ ทั้งนี้ องค์การ
ความร่วมมืออิสลามได้ให้ความส�ำคัญต่อการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ และส่งเสริมความเสมอภาคของผูห้ ญิง และเด็กในการ
ทีจ่ ะมีชวี ติ รอด (ลดการบาดเจ็บในเด็ก การเสียชีวิตในเด็กกลุ่มเสี่ยงอันเป็นสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV/AIDs) สิทธิ
ในการพัฒนา (สุขภาพของผู้หญิง/เด็กหญิง การศึกษา, อาชีพ, สุขภาพ อนามัยเจริญพันธุ์ฯ) และสิทธิที่จะได้รับ
ความคุ้มครองจากการกระท�ำรุนแรง การล่วงละเมิดทางเพศ และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ (การลดการท�ำ
รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงที่เพิ่มมากขึ้น การเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายของเด็ก การแสวงหาประโยชน์จาก
เด็ก, การให้เด็กมีสทิ ธิในการได้รบั การดูแลจากพ่อแม่อย่างสมบูรณ์, เด็กทีไ่ ม่มสี ถานะทางกฎหมาย และเด็กทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธและสถานการณ์ฉุกเฉิน)   
ในการประชุมรัฐมนตรีขององค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เกีย่ วกับบทบาทของผูห้ ญิงในการพัฒนาของ
ประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่  ๑๙-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ กรุงเตหะราน ประเทศ
อิหร่าน ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ผู้หญิง ครอบครัว และเศรษฐกิจ” (Women, Family and Economy) และการประชุม
รัฐมนตรีองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)  ครั้งที่ ๔ ภายใต้หัวข้อ “การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของผู้หญิง และ
บทบาทของผู้หญิงต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม(Strengthening
Women’s participation and Roles in Economic Development in OIC Members State)” เมื่อวันที่ ๔-๖
ธันวาคม ๒๐๑๒ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยสาระส�ำคัญของค�ำประกาศดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะยึด
ทางน�ำจากค�ำสอนของศาสนาอิสลามซึง่ เน้นความจ�ำเป็นในการดูแลเอาใจใส่ผหู้ ญิงและให้สทิ ธิพวกเธออย่างเต็มเปีย่ ม
เพือ่ การบรรลุความเท่าเทียมทางเพศ ความยุตธิ รรมระหว่างเพศ รวมทัง้ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สตรีในในทุกๆ ด้าน
โดยมีข้อตกลงที่ประกาศร่วมกัน ดังนี้
๑) ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งเพศสภาพ ในฐานะทีเ่ ป็นกุญแจหลักทีน่ ำ� ไปสูค่ วามเสมอภาคทางเพศ ความยุตธิ รรม
ระหว่างเพศ และการเสริมพลังการท�ำงานให้แก่ผู้หญิงในทุกมิติ
๒) ให้ความเท่าเทียมในสิทธิของผูห้ ญิงทุกกลุม่ โดยความเคารพในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม
ในกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม
๓) สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางการพัฒนา รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน ผ่านการเตรียมความพร้อมทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาตลอดชีวิต การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การฝึกอบรม และการจัดให้มีบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้หญิงและเด็กหญิง
๔) สร้างมาตรการที่จ�ำเป็น ในการขจัดความยากจนโดยมีหลักประกันว่าผู้หญิงจะได้รับการเข้าถึงอย่าง
เท่าเทียมในการจ้างงานและการมีงานท�ำ  โดยผ่านการขจัดอุปสรรคทั้งทางด้านโครงสร้างและด้านกฎหมาย เพื่อให้
ผู้หญิงมีโอกาสทางเศรษฐกิจในการสร้างความเข้มทางเศรษฐกิจส�ำหรับการพึ่งพาตนเองโดยผ่านการพัฒนา
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
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๕) น�ำไปสูก่ ารขจัดปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมให้ผหู้ ญิงมีงานท�ำและเป็นงานทีม่ คี ณ
ุ ค่า รวมถึงขจัด
ปัญหาเชิงโครงสร้างและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท�ำงานของผู้หญิง การเสริมสร้างโอกาสและศักยภาพ
การพัฒนาเศรษฐกิจแก่ผหู้ ญิงเพือ่ ให้สามารถพึง่ พาตนเองได้ ทัง้ ทีเ่ ป็นอาชีพในลักษณะการประกอบอาชีพในครัวเรือน
และการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมในครัวเรือน
๖) ตระหนักในความส�ำคัญของบทบาทของผูห้ ญิงในการเป็นเกราะคุม้ กันให้กบั สถาบันครอบครัวและสังคม
ให้มคี วามมัน่ คง ท�ำการพัฒนาความถนัดและความคิดสร้างสรรค์ให้กบั ผูห้ ญิงเพือ่ เพิม่ โอกาสในการมีงานท�ำ ตลอดจน
ส่งเสริมให้ผู้ชายได้มีการริเริ่มเชิงบวกเพื่อขจัดอคติทางเพศและการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิง
๗) การใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ท�ำงาน หรือที่ใดๆ ในสังคม ถือเป็น
การละเมิดสิทธิตามค�ำประกาศสิทธิมนุษยชนแห่งอิสลาม ดังนั้น จึงต้องเน้นการให้ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีของ
ผู้หญิงและปกป้องความรุนแรงทั้งทางกายและทางจิตใจ
๘) ให้ความส�ำคัญต่อการสถานภาพของผู้หญิงที่ใช้ชีวิตในพื้นที่ขัดแย้ง
๙) พยายามอย่างจริงจังเพือ่ ป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงในทุกรูปแบบ ได้แก่ การอบรมด้านกฎหมาย
เกี่ยวกับความอ่อนไหวทางเพศ ข้อกฎหมายในกรณีผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง รวมทั้งเรียกร้องให้รัฐบาล
สร้างกลไกในการป้องกันเหยื่อเพื่อช่วยให้เหยื่อสามารถเผชิญกับบาดแผลความเจ็บปวดทางจิตใจที่ได้รับ  
๑๐) จะต้องยืนยัน และทุม่ เทการท�ำงานให้เป็นผลอย่างจริงจังในเรือ่ ง “ให้ปลดปล่อยตัวประกันทีเ่ ป็นผูห้ ญิง
และเด็ก รวมทั้งผู้หญิงและเด็กที่ถูกคุมขังจากความขัดแย้งที่ใช้ความรุนแรง” ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการปกป้องพลเมืองและการต่อสู้กับการจับเป็นตัวประกัน
๑๑) ให้ความส�ำคัญกับการเสวนาศาสนาระหว่างผู้หญิงที่เป็นมุสลิมกับผู้หญิงในศาสนิกอื่นๆ โดยตระหนัก
ว่าค�ำสอนและคุณค่าของอิสลามนั้นย่อมไปกันได้ดีกับศาสนาอื่นๆ  
๑๒) ลงมือปฏิบัติทั้งมาตรการเฉพาะ และมาตรการชั่วคราวบางประการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง
และเด็กหญิงในกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ และปฏิบัติการเพื่อเพิ่มจ�ำนวนของผู้หญิงในฐานะ
ผู้แทนในการเสนอกฎหมาย การบริหารและองค์กรศาลยุตธิ รรม และบทบาทของผูห้ ญิงในภาคส่วนสาธารณะ และ
การบริการการต่างๆ
๑๓) เพิม่ โอกาสผูห้ ญิงให้เข้าถึงการบริการทางสังคมและสุขภาพ รวมถึงการจัดตัง้ กองทุนและการสนับสนุน
งบประมาณที่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้หญิง/เด็กหญิง และกลุ่มคนชายขอบที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงบริการ หรือผู้หญิง
ที่มีฐานะยากจนในการเข้าถึงบริการทางสังคมและสุขภาพ
๑๔) ให้มีการจัดบริการทางการศึกษาให้แก่ผู้หญิง และเด็กหญิงในหลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอาชีพ
เพื่อยกระดับ เพื่อพัฒนาทักษะการท�ำงาน และเพิ่มศักยภาพของผู้หญิงในการเข้าถึงแหล่งงานในตลาดแรงงานได้
๑๕) ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ทัง้ เด็กหญิงและเด็กชาย โดยผ่านการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้
การฝึกอบรมครูผู้สอน และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๑๖) พัฒนาหลักสูตรในทุกระดับการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในเรื่องความอ่อนไหวทางเพศ เพื่อเข้าใจ
ถึงสาเหตุที่ท�ำให้เกิดอคติทางเพศทั้งในการท�ำงานและชีวิตทางสังคม
๑๗) เพิ่มจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษาหญิง ควบคู่ไปกับการคงรักษาจ�ำนวนนักเรียน นักศึกษาหญิง โดยการ
สนับสนุนให้มกี ารจัดทุนการศึกษา การเข้าถึงแหล่งทุนทางการศึกษา การสนับสนุนครอบครัวและชุมชน การสนับสนุน
เงินและแรงจูงใจให้กับครอบครัว รวมถึงการจัดการศึกษาภาคบังคับที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
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๑๘) สร้างหลักประกันให้ผู้หญิงทุกคนในการเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม ได้แก่ ที่ดิน
การผลิต การเงิน และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น รวมทั้งให้ผู้หญิงได้เข้าถึงโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านต่างๆ
๑๙) สนับสนุนให้เกิดความลงตัวระหว่างการท�ำงานของผู้หญิงกับความรับผิดชอบในครอบครัวโดยการ
สนับสนุนนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัว ได้แก่ การลาคลอดและการอ�ำนายความสะดวกในการดูแลเด็ก การให้แม่
ท�ำงานจากที่บ้าน รวมทั้งการให้หลักประกันความมั่นคงในการท�ำงานแก่ผู้หญิงหลังการลาคลอด โดยต้องค�ำนึงถึง
ความส�ำคัญกับบทบาทของผู้หญิงในครอบครัว
๒๐) สร้างหลักประกันว่าผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ที่ดินท�ำกิน ปัจจัย
การผลิต การเข้าถึงแหล่งเงินกูท้ งั้ ในระดับชุมชนและสังคม รวมถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผา่ นกระบวนการอบรม
ที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะและศักยภาพ
๒๑) ปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ โดยพัฒนากฎหมายทางการเงิน การฝึกอบรมและเพื่อเพิ่มทักษะ
การจัดการทางการเงิน
๒๒) ให้หลักประกันว่าผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ รวมถึง การพัฒนานวัตกรรมการท�ำงานทั้ง
ในรูปแบบของการท�ำงานส่วนตัว และการท�ำงานรวมกลุ่ม และวิสาหกิจชุมชน
๒๓) จัดท�ำแนวทางการตรวจสอบการเข้าถึงความเสมอภาคทางเพศ โดยออกกฎ และระเบียบที่มีขอบเขต
กลุม่ เป้าหมายรวมถึงผูห้ ญิง ผูม้ ฐี านะยากจนและกลุม่ คนชายขอบต่างๆ เพือ่ สนับสนุนให้กลุม่ เป้าหมายเหล่านีส้ ามารถ
เข้าถึงความยุติธรรม และสามารถน�ำไปบังคับใช้ในการเข้าถึงทรัพยากรที่น�ำไปสู่การลดปัญหาความยากจน และ
ความไม่ยุติธรรมต่างๆ ทั้งนี้ การพัฒนาตามแนวทางกฎหมายที่ว่านี้จะต้องให้ความส�ำคัญกับมุมมองความเสมอภาค
ทางเพศทัง้ ในทางกฎหมาย และโอกาสการเข้าถึงความยุตธิ รรม สถาบัน องค์กรรัฐและภาคประชาสังคมในการสนับสนุน
การท�ำงานของผูห้ ญิง
๒๔) พัฒนาโครงการที่เหมาะสมภายใต้บรรยากาศทางสังคมที่ท�ำให้รู้สึกปลอดภัยผ่านรูปแบบการท�ำงาน
เครือข่าย เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่มีฐานะยากจนด้วยการสร้างระบบทางการเงิน และการฝึกอบรมต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับความจ�ำเป็นและความต้องการเพื่อเติมเต็มทักษะ และศักยภาพที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินชีวิตของผู้หญิง
๒๕) สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระด้านสิทธิมนุษยชนของ OIC (IPHRC) ให้ความส�ำคัญต่อไปเกี่ยวกับ
สิทธิของผู้หญิงและเด็กตามหลักการและคุณค่าของศาสนาอิสลามในด้านความยุติธรรมและความเท่าเทียม
๒๖) ส่งเสริมให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในทุกภาคส่วน ได้แก่ องค์กรภาคเอกชน สถาบันวิชาการ ภาคประชาสังคม
องค์การการกุศล และองค์กรสาธารณะโดยทั่วไป โดยร่วมมือกับภาครัฐในการสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ
ความยุติธรรมทางเพศ และการพัฒนาความก้าวหน้าให้ผู้หญิงในด้านการท�ำงาน
๒๗) สนับสนุนให้สมาชิกของ OIC ได้ใช้กลไกที่มีอยู่ของ OIC ในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและขยาย
ความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนขอเชิญชวนให้รัฐบาลได้ร่วมมือกับองค์กรพัฒนาผู้หญิงของ OIC ในการออกกฎ
ข้อบังคับเพื่อให้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจังในการพัฒนาบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนากลุ่มสมาชิก OIC
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ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ภาคผนวก ๓

องค์กรริเริ่มและร่วมมือด�ำเนินโครงการ
“การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม และ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
เพือ่ เป็นการเพิม่ การเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในฐานะองค์กรตรวจสอบและรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง
องค์กรทางศาสนา และสถาบันการศึกษา ที่มุ่งส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง จึงได้ร่วมกันริเริ่มโครงการ”
การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) น�ำเสนอสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒) น�ำหลักสิทธิมนุษยชนในอิสลามเกี่ยวกับผู้หญิง และอนุสัญญาการขจัดการเลือก
ปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบของสหประชาชาติ (CEDAW) มาปรับใช้เพือ่ ปกป้อง คุม้ ครองและส่งเสริมการเข้าถึง
ความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๓) ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วย
งานภาครัฐและองค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
ความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๒ เน้นว่า
“...การท�ำงานเรือ่ งผูห้ ญิงมุสลิมเป็นเรือ่ งละเอียดอ่อน ปัญหาการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิงในครอบครัวมีอยู่
ในระดับสูง โครงการนี้จะท�ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงในรูปแบบต่างๆ และ
เข้าใจความซับซ้อนของปัญหามากขึน้ จากประสบการณ์ทเี่ คยท�ำงานกับผูน้ ำ� ศาสนาในชุมชนมุสลิมชายแดนใต้
พบว่าหากพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต้องกล้าที่จะตั้งค�ำถามต่อผู้เกี่ยวข้อง จึงหวังว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะรู้จัก
ตั้งค�ำถามกับผู้น�ำศาสนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความทางศาสนาบางประการเพื่อหาค�ำตอบเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์การเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้น อยากให้ผู้หญิงตั้งค�ำถาม ให้รู้ว่าปัจจุบันทั่วโลกคิดอย่างไร ท�ำอย่างไร
ในการปรับปรุงงานด้านการอ�ำนวยความยุติธรรม”
ในขณะที่อังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้าน
สิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศสภาพให้ความเห็นว่า
“..ในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดิฉันให้ความส�ำคัญกับเรื่อง การเข้าถึงความยุติธรรมมาก
เพราะการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงเป็นก้าวย่างส�ำคัญในการให้ผู้หญิงทุกคนได้รับสิทธิของตนตามที่
กฎหมายบัญญัติ และตามหลักการศาสนาที่ให้ความคุ้มครองและรับรองสิทธิและความเสมอภาค อีกทั้งยังเป็น
การให้ผู้ละเมิดสิทธิต้องรับผิด และให้มีการเยียวยาชดเชยความเสียหายแก่ผู้หญิงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
เนื่องจากระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมเป็นรากฐานส�ำคัญของสังคม กรณีที่กฎหมายและระบบยุติธรรม
เอือ้ ประโยชน์ให้ผหู้ ญิงจะเป็นพืน้ ฐานในการสร้างความเข้มแข็งในแง่มมุ ต่างๆ ของชีวติ ผูห้ ญิง และจะเป็นเงือ่ นไข
ที่น�ำไปสู่การเคารพศักดิ์ศรีและความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาของมนุษย์ในทุกมิติที่เป็น
ความพยายามร่วมกัน”
ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

83

องค์กรภาคีโครงการฯ ประกอบด้วย
๒.๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบและรายงานการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคี เสนอมาตรการการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อบุคคล
หรือหน่วยงานที่กระท�ำหรือละเลยการกระท�ำดังกล่าว เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
กฎข้อบังคับ ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการ
เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน
และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง
มุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอดผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงความร่วมมือกับ
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ขึ้นที่วิทยาเขตปัตตานี เพื่อท�ำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส ด�ำเนินการช่วยเหลือและรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอัน
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่มีผู้ร้องเรียน
๒.๒ ส�ำนักจุฬาราชมนตรี ส�ำนักจุฬาราชมนตรีเป็นองค์กรทางศาสนาอิสลาม ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
ให้จุฬาราชมนตรี ซึ่งเป็นผู้น�ำสูงสุดของมุสลิมในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์การศาสนาอิสลาม
พ.ศ. ๒๕๔๐ คือให้ค�ำปรึกษาและเสนอความเห็นต่อทางราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม แต่งตั้งคณะผู้ทรง
คุณวุฒิเพื่อให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับบทบัญญัติอิสลาม ออกประกาศแจ้งผลการดูดวงจันทร์เพื่อก�ำหนดวันส�ำคัญทาง
ศาสนา และประกาศข้อวินิจฉัยต่างๆ ตามบทบัญญัติอิสลาม
๒.๓ สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ สถาบันนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนต่างศาสนา สร้างความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างศาสนาต่างๆ ทั่วโลก
ผ่านกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ ชิงวิชาการและกิจกรรมประสานประโยชน์ในความต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม
อันจะน�ำไปสู่การสร้างสรรค์สันติภาพทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและในระดับโลก
สถาบันฯ มีโครงการบริการทางวิชาการที่ใช้กับการเรียนการสอน เช่น การสอนรายวิชาศาสนาเปรียบเทียบ
การพัฒนาบุคลากร การวิจัยเมธีวิจัยอาวุโส “มิติทางปรัชญาและวัฒนธรรมของการสร้างสันติภาพ” การให้บริการ
ปรึกษาทางยุทธศาสตร์สนั ติวธิ แี ละการสร้างความสมานฉันท์แก่หน่วยงานราชการ โดยให้คำ� ปรึกษาแก่สภาความมัน่ คง
แห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาหารูปแบบใหม่ในการสร้างบุคลากร
ที่ท�ำงานด้านการสร้างสันติภาพให้แก่สังคม การส่งเสริมและพัฒนาการสานเสวนาระหว่างศาสนา เป็นต้น
๒.๔ มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิผู้หญิงเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ทุกข์ยากและ
ด้อยโอกาสในสังคม ให้การศึกษาและผลิตสื่อที่เหมาะสมแก่ผู้หญิงในสาขาอาชีพต่างๆ ส่งเสริมสิทธิของผู้หญิงตาม
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal  Declaration of Human Rights) ของสหประชาชาติ และอนุสญ
ั ญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women-CEDAW) ด�ำเนินการวิจยั และเผยแพร่ขอ้ มูล ให้ความร่วมมือกับองค์การสาธารณะ
ประโยชน์อื่นๆ รวมทั้งส่งเสริมสิทธิของผู้บริโภค สื่อสารมวลชน และใช้สื่อสารมวลชนเพื่อสาธารณะประโยชน์
กิจกรรมหลักของมูลนิธผิ หู้ ญิง คือ การให้บริการทางสังคม การสร้างความตระหนักในชุมชน และการรณรงค์
เผยแพร่ เช่น การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความรุนแรงทางเพศ
ถูกข่มขืน ลวนลาม ถูกล่อลวง การให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายและสังคมสงเคราะห์ การจัดหาที่พักพิงชั่วคราว และ
การรักษาพยาบาล การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้หญิงที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ การช่วยเหลือเด็กและ
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หญิงต่างชาติที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยที่ถูกเอาเปรียบและถูกกระท�ำความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ให้ได้รับการ
คุม้ ครองตามหลักสิทธิมนุษยชน การอบรมอาสาสมัครเพือ่ คุม้ ครองช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กในชุมชนทัง้ ชาวไทยและ
เยาวชนชาวเขาที่ประสบปัญหาความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว เพื่อร่วมกันรณรงค์เผยแพร่สร้าง
จิตส�ำนึกของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดกับผูห้ ญิงและเด็ก การติดตามและรวบรวมข้อมูลการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของผู้หญิงในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการผลักดันกฎหมายและนโยบายทีส่ ร้างความเป็นธรรมให้แก่ผหู้ ญิง และ
การผลิตเป็นสือ่ เผยแพร่แก่สมาชิกและผูส้ นใจ
๒.๕ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพก่อตั้งขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าการเคารพ
สิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นเงื่อนไขจ�ำเป็นในการลดความขัดแย้ง และ
สถาปนาสันติภาพอย่างยั่งยืน มูลนิธิฯให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรม ยุติการงดเว้นโทษ
จึงให้ความส�ำคัญในการผลักดันนโยบายด้านยุตธิ รรม และปรับปรุงกฎหมาย ขณะเดียวกันก็สง่ เสริมการท�ำงานระดับ
รากหญ้าและสนับสนุนเหยื่อของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมด้วยสันติวิธี มูลนิธิฯ เชื่อว่า
สิ่งกระตุ้นที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ ตัวชุมชนเอง ดังนั้นจึงทุ่มเทพลังงานและทรัพยากรที่มีไปกับการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมทั้งผู้เสียหายและครอบครัว
กิจกรรมหลักของมูลนิธิฯ ได้แก่ ๑) การรณรงค์สิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีความรู้และ
ทักษะในการคุ้มครองคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๒) สร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาสังคมในการช่วยเหลือผู้เสียหาย
โดยจัดการอบรมสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแก่อาสาสมัครในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมทักษะการเก็บข้อมูล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการรายงาน สังเกตการณ์คดี การระดมทุนให้ครอบครัวผู้เสียหาย จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั ผูเ้ สียหายจากประเทศอืน่ ๆ สนับสนุนให้มกี ารเจรจากับหน่วยงานในพืน้ ทีแ่ ละปฏิบตั กิ าร
เร่งด่วน ๓) สร้างความตระหนักสาธารณะ และเจตจ�ำนงทางการเมืองขององค์กรทีท่ ำ� งานด้านการอ�ำนวยความยุตธิ รรม
ในประเทศโดยผ่านการจัดสัมมนา การรณรงค์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�ำรายงานการละเมิดสิทธิให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ ๔) ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐาน
สากล โดยจัดส่งข้อมูลและรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กับตัวแทนทางการทูต องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่าง
ประเทศ ผูร้ ายงานพิเศษและคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ ร่วมมือกับเครือข่ายระหว่างประเทศ
เพื่อให้การสนับสนุนผู้เสียหาย โดยการท�ำจดหมายรณรงค์แบบเร่งด่วนและการรณรงค์อื่นๆ
๒.๖ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะรัฐศาสตร์มพี นั ธกิจในการสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ทมี่ ที กั ษะและองค์ความรูเ้ พือ่ การพัฒนาและการปกครองทางสังคม สร้างและบูรณาการองค์ความรู้
เพือ่ ประชารัฐ สันติสขุ และความเป็นธรรมในสังคม รวมทัง้ สร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศนอกเหนือ
จากจะมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านรัฐศาสตร์
เพือ่ การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในพืน้ ทีต่ ามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแล้ว คณะรัฐศาสตร์ยงั มีภารกิจทีส่ ำ� คัญ
คือ การส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ในฐานะที่เป็นพื้นที่พิเศษ
ทั้งในแง่ของสถานการณ์ความไม่สงบ ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลาย คณะรัฐศาสตร์ยังให้
ความส�ำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในท้องถิน่ เพือ่ การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละ
ความเชีย่ วชาญในสาขาที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเป็นส�ำคัญ
ในด้านการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน คณะรัฐศาสตร์ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติตั้งศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้มีพื้นที่ปลอดภัย
ในการร้องเรียนปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ คณะฯยังมีโครงการให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิเด็กและสิทธิสตรีแก่ประชาชนทั่วไป
ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ภาคผนวก ๔

ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง ๑๓๒๕ เรื่อง ผู้หญิง และ สันติภาพและความมั่นคง
(UN Security Council Resolution ๑๓๒๕ on Women and Peace and Security)๑
ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคง ๑๓๒๕ ได้รับการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากมติคณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อมติที่ ๑๓๒๕  
คณะมนตรีความมั่นคง
ระลึกถึงข้อมติที่ ๑๒๖๑ (๑๙๙๙) วันที่ ๒๕ สิงหาคม ค.ศ. ๑๙๙๙ ข้อมติที่ ๑๒๖๕ (๑๙๙๙) วันที่
๑๗ กันยายน ค.ศ. ๑๙๙๙ ข้อมติที่ฯ ๑๒๙๖ (๒๐๐๐) วันที่ ๑๙ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๐ และข้อมติที่ ๑๓๑๔ (๒๐๐๐)
วันที่ ๑๑ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๐ และถ้อยแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องของประธานคณะมนตรี ตลอดจนถ้อยแถลงที่
ประธานคณะมนตรีฯ แถลงต่อสือ่ มวลชนเนือ่ งในโอกาสวันสิทธิสตรีและสันติภาพระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ
(วันสตรีสากล) ๘ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๐ (SC/๖๘๑๖)
และระลึกถึงค�ำมั่นของปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี (A/๕๒/๒๓๑) และ
ถ้อยความที่ปรากฏในสรุปผลการประชุมสมัชชาทั่วไปสหประชาชาติสมัยพิเศษที่ ๒๓ เรื่อง “ผู้หญิงปี ๒๐๐๐:
ความเสมอภาคระหว่างเพศ การพัฒนาและสันติภาพเพื่อศตวรรษที่ ๒๑” (A/S-๒๓/๑๐/Rev.๑) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและความขัดแย้งที่มีการใช้ก�ำลังอาวุธ
ตระหนักถึงจุดประสงค์และหลักการของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติและความรับผิดชอบพื้นฐานของ
คณะมนตรีความมั่นคงภายใต้กฎบัตรฯ เพื่อการรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
แสดงความกังวลถึงพลเรือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงและเด็ก ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
เชิงลบจากความขัดแย้งที่มีการใช้ก�ำลังอาวุธ รวมทั้งที่เป็นผู้ลี้ภัย ผู้พลัดถิ่นในประเทศของตน และตกเป็นเป้าหมาย
ของบรรดานักรบและกลุม่ ติดอาวุธมากขึน้ และยังตระหนักถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อสันติภาพและการปรองดองทีย่ งั่ ยืน
ยืนยันบทบาทส�ำคัญของผูห้ ญิงในการป้องกันและแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพ และเน้นย�ำ้
ถึงความส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมอย่างเท่าเทียมเต็มทีใ่ นความพยายามทุกวิถที างเพือ่ รักษาและส่งเสริมสันติภาพและ
ความมั่นคง และความจ�ำเป็นที่จะเพิ่มบทบาทของพวกเธอในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง
ยืนยันถึงความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องน�ำกฎหมายมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีค่ มุ้ ครองสิทธิของ
ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในช่วงที่มีความขัดแย้งและหลังความขัดแย้งมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
เน้นถึงความจ�ำเป็นทีท่ กุ ฝ่ายจะประกันว่าการก�ำจัดกับระเบิดและแผนงานสร้างความตระหนักถึงภัยของกับ
ระเบิดค�ำนึงถึงความต้องการพิเศษของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง
ตระหนักถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วนในการบูรณาการมุมมองทางเพศสภาพเข้าสู่การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
กระแสหลัก และในการนี้ รับรูถ้ งึ ปฏิญญาวินด์ฮอคและแผนปฏิบตั กิ ารนามีเบียในการบูรณาการมุมมองเพศทางสภาพ
เข้าสู่การปฏิบัติการกระแสหลักในการสนับสนุนด้านสันติภาพหลากหลายมิติ (S/๒๐๐๐/๖๙๓)
๑ http://unscr.com/en/resolutions/1325, Resolution 1325 (Women and peace and security) Abstract. ข้อมติคณะมนตรี ความมัน่ คง ๑๓๒๕ ถือเป็นข้อมติแรกของคณะมนตรี
ความมัน่ คงทีเ่ จาะจงถึงผลกระทบจากสงครามต่อผูห้ ญิง และการมีสว่ นช่วยของผูห้ ญิงในการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งตลอดจนสันติภาพทีย่ งั่ ยืน
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ตระหนักถึงความส�ำคัญของข้อเสนอแนะที่ปรากฏในถ้อยแถลงของประธานคณะมนตรีฯ ต่อสื่อมวลชนเมื่อ
วันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ. ๒๐๐๐ ให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญส�ำหรับบุคลากรด้านการรักษาสันติภาพทุกคนใน
เรื่องการป้องกัน ความต้องการพิเศษ และสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและเด็กในสถานการณ์ความขัดแย้ง
ตระหนักว่าความเข้าใจในผลกระทบของความขัดแย้งทีม่ กี ารใช้กำ� ลังอาวุธต่อผูห้ ญิงและเด็กหญิง การจัดการ
เชิงสถาบันที่มีประสิทธิภาพที่ประกันการคุ้มครองแก่ผู้หญิงและเด็กหญิง และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของผู้หญิง
และเด็กหญิงในกระบวนการสันติภาพสามารถส่งผลช่วยส�ำคัญในการด�ำรงและส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง
ระหว่างประเทศ
โดยทีร่ บั รูถ้ งึ ความจ�ำเป็นในการรวบรวมข้อมูลด้านผลกระทบของความขัดแย้งทีใ่ ช้กำ� ลังอาวุธต่อผูห้ ญิงและ
เด็กหญิง
๑. กระตุ้นให้รัฐภาคีประกันการเพิ่มตัวแทนของผู้หญิงในการตัดสินใจทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดับสถาบันระหว่างประเทศ ตลอดจนกลไกต่างๆ ในการป้องกัน การจัดการและการแก้ปัญหา
ความขัดแย้ง
๒. สนับสนุนเลขาธิการสหประชาชาติให้ด�ำเนินแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (A/49/587) ที่เรียกร้องให้เพิ่ม
การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในการตัดสินใจทุกระดับ ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ
๓. สนับสนุนให้เลขาธิการฯ แต่งตั้งผู้หญิงให้เป็นผู้แทนและทูตพิเศษเพื่อสานต่อการท�ำงานของเลขาธิการฯ
ให้ลุล่วง ในเรื่องนี้จึงเรียกร้องให้รัฐภาคีส่งรายชื่อผู้สมัครให้เลขาธิการฯ เพื่อรวบรวมเข้าในทะเบียนรายชื่อส่วนกลาง
ที่มีการปรับให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ
๔. สนับสนุนให้เลขาธิการฯ หาแนวทางเพิม่ บทบาทและการมีสว่ นช่วยของผูห้ ญิงในงานปฏิบตั กิ ารภาคสนาม
ของสหประชาชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้สังเกตการณ์ทางการทหาร ต�ำรวจอาสา และบุคลากรด้าน
สิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม
๕. แสดงความตัง้ ใจในการผนวกมุมมองทางเพศสภาพเข้าในการปฏิบตั กิ ารรักษาสันติภาพ และสนับสนุนให้
เลขาธิการฯ ประกันว่าการปฏิบัติการภาคสนามมีมิติทางเพศสภาพเป็นองค์ประกอบด้วย ตามความเหมาะสม
๖. ร้องขอให้เลขาธิการฯ จัดหาแนวทางและเอกสารประกอบการฝึกอบรมด้านการคุ้มครองสิทธิ และ
ความต้องการเฉพาะของผูห้ ญิง รวมทัง้ ด้านความส�ำคัญของการให้ผหู้ ญิงร่วมในทุกมาตรการของการรักษาสันติภาพ
และสร้างสันติภาพ เชิญชวนรัฐภาคีรวมแนวทางและเอกสารการฝึกอบรมเหล่านี้ ตลอดจนการฝึกอบรมสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ เข้าในโครงการฝึกอบรมระดับประเทศส�ำหรับกองทหารและต�ำรวจอาสาเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการท�ำงาน และร้องขอเลขาธิการฯ ให้ประกันว่าบุคลากรพลเรือนในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ
จะได้รับการฝึกอบรมท�ำนองเดียวกัน
๗. สนับสนุนให้รฐั ภาคีเพิม่ การสนับสนุนทางการเงิน เทคนิคเฉพาะด้าน และการวางแผนจัดการเรือ่ งทรัพยากร
ตามความสมัครใจส�ำหรับความพยายามในการฝึกอบรมเรือ่ งความละเอียดอ่อนทางเพศสภาพ รวมถึงการฝึกอบรมที่
ด�ำเนินการโดยกองทุนและแผนงานต่างทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ กองทุนการพัฒนาเพือ่ สตรีแห่งสหประชาชาติ๒ และกองทุน
เพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ และโดยส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภี้ ยั แห่งสหประชาชาติ ตลอดจนองค์กรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
๘. เรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยึดเอามุมมองทางเพศสภาพเป็นส�ำคัญในการต่อรองและด�ำเนินการ
ตามข้อตกลงสันติภาพ ทั้งนี้รวมถึง
๒ กองทุนการพัฒนาเพือ่ สตรีแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Fund for Women) ได้รบั การยกฐานะเป็น UN Women ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ โดยสมัชชาทัว่ ไป
แห่งสหประชาชาติ ให้เป็นองค์กรเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ โดยควบรวมองค์กรในก�ำกับสหประชาชาติที่รับผิดชอบด้าน
ความเสมอภาคระหว่างเพศอีก ๓ องค์กรเข้าด้วยกัน ได้แก่ ๑) องค์การเพือ่ ความก้าวหน้าของสตรีแห่งสหประชาชาติ (Division for the Advancement of Women -DAW)  ๒) สถาบันวิจยั
และฝึกอบรมระหว่างประเทศเพือ่ ความก้าวหน้าของสตรี (International Research and Training Institute for the Advancement of Women –INSTRAW) และ ๓) ส�ำนักงาน
ทีป่ รึกษาพิเศษด้านประเด็นทางเพศสภาพและความก้าวหน้าของผูห้ ญิง (Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI)
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(ก) ความต้องการเฉพาะของผูห้ ญิงและเด็กหญิงในช่วงการส่งกลับ การตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ การฟืน้ ฟูการกลับ
เข้าสู่ชุมชนเดิม และช่วงการบูรณะหลังความขัดแย้ง
(ข) มาตรการที่สนับสนุนความคิดริเริ่มด้านสันติภาพและกระบวนการพื้นเมืองดั้งเดิมของผู้หญิงท้องถิ่น
ในการแก้ปญ
ั หาความขัดแย้ง และมาตรการทีผ่ นวกรวมผูห้ ญิงเข้าในทุกกลไกของการตกลงด้านสันติภาพ
(ค) มาตรการทีป่ ระกันการคุม้ ครองและเคารพสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงและเด็กหญิง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในฐานะที่พวกเธอเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ ระบบการเลือกตั้ง ต�ำรวจและตุลาการ
๙. เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่ใช้ก�ำลังอาวุธเคารพกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องสิทธิ
และการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพลเมือง โดยเจาะจงข้อผูกพันที่ทุกฝ่ายมีภายใต้
อนุสญ
ั ญาเจนีวา ค.ศ. ๑๙๔๙ และพิธสี ารเพิม่ เติม ค.ศ. ๑๙๗๗ อนุสญ
ั ญาผูล้ ภี้ ยั ค.ศ. ๑๙๕๑ และพิธสี าร ค.ศ.๑๙๖๗
อนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ค.ศ. ๑๙๗๙ และพิธีสารเลือกรับ ค.ศ. ๑๙๙๙ และอนุสัญญา
สิทธิเด็ก ค.ศ. ๑๙๘๙ และพิธีสารเลือกรับ ๒ ฉบับ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๐ และให้ตระหนักถึงธรรมนูญ
กรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ
๑๐. เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่ใช้ก�ำลังอาวุธใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองผู้หญิง
และเด็กหญิงจากความรุนแรงอันเนือ่ งมาจากฐานคิดเรือ่ งเพศสภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การข่มขืนและการล่วงละเมิด
ทางเพศรูปแบบอื่นๆ ตลอดจนความรุนแรงอื่นๆ ในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ใช้ก�ำลังอาวุธ
๑๑. เน้นย�้ำถึงความรับผิดชอบของรัฐภาคีในการยุติการไม่ต้องรับโทษและด�ำเนินคดีผู้ที่รับผิดชอบต่อ
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาชญากรรมสงคราม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ
และความรุนแรงรูปแบบอื่นๆ ต่อผู้หญิงและเด็กหญิง ในการนี้ ย�้ำถึงความจ�ำเป็นที่จะต้องแยกอาชญากรรมเหล่านี้
จากบทบัญญัตินิรโทษกรรม หากเป็นไปได้
๑๒. เรียกร้องให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับความขัดแย้งทีใ่ ช้กำ� ลังอาวุธ เคารพในธรรมชาติความเป็นพลเมืองและ
มนุษยธรรมในค่ายผู้ลี้ภัยและการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัย ให้ตระหนักถึงความต้องการพิเศษของผู้หญิงและเด็กหญิงใน
การออกแบบการจัดการค่ายและการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยด้วย   และให้ระลึกถึงมติ ๑๒๐๘ (๑๙๙๘) วันที่
๑๙ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๙๘ และมติ ๑๒๙๖ (๒๐๐๐) วันที่ ๑๙ เมษายน ค.ศ. ๒๐๐๐
๑๓. สนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนเพื่อการปลดอาวุธ การถอนก�ำลังทหาร และ การกลับ
เข้าสูส่ งั คม ให้คำ� นึงถึงความต้องการทีแ่ ตกต่างกันของผูห้ ญิงและผูช้ ายทีเ่ ป็นอดีตผูต้ อ่ สู้ และความต้องการของบุคคล
ที่ต้องพึ่งพาหญิงและชายเหล่านี้
๑๔. ยืนยันอย่างหนักแน่นถึงความพร้อมที่จะค�ำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชากรที่เป็นพลเรือน
โดยตระหนักถึงความต้องการพิเศษของผู้หญิงและเด็กหญิงเพื่อที่จะพิจารณาข้อยกเว้นทางมนุษยธรรมที่เหมาะสม
เมื่อใดก็ตามที่มาตรการต่างๆ ถูกน�ำมาใช้ภายใต้มาตราที่ ๔๑ ของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ
๑๕. แสดงความตั้งใจที่จะประกันว่าพันธกิจของคณะมนตรีความมั่นคงค�ำนึงถึงมิติทางเพศสภาพและสิทธิ
ของผู้หญิงรวมทั้งได้ผ่านการปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้หญิงในประเทศและในระดับนานาชาติแล้ว
๑๖. เชิญชวนเลขาธิการฯ ให้ด�ำเนินการศึกษาผลกระทบของความขัดแย้งที่ใช้ก�ำลังอาวุธต่อผู้หญิงและเด็ก
หญิง  บทบาทของผู้หญิงในการสร้างสันติภาพ และมิติทางเพศสภาพของกระบวนการสันติภาพและการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง และเชิญชวนให้เสนอผลการศึกษานี้ต่อคณะมนตรีความมั่นคง ตลอดจนเผยแพร่แก่รัฐภาคีทุกประเทศ
๑๗.   ขอให้เลขาธิการฯ รายงานถึงความก้าวหน้าในการบูรณาการมิติทางเพศสภาพตลอดการด�ำเนินงาน
รักษาสันติภาพกระแสหลัก รวมถึงรายงานแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้หญิงและเด็กหญิงด้วยตามความเหมาะสม
๑๘. ตัดสินใจที่จะท�ำงานในเรื่องนี้อย่างแข็งขันต่อไป
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ข้อเสนอแนะ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

