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บทน�ำ
บทบาทของสตรีนั้นมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างสันติภาพ และ

ความมั่นคง ในระดับสากล แนวคิดเรื่อง “ผู้หญิง ความมั่นคง และสันติภาพ” 
(Women, Peace and Security-WPS) ได้รับการประกาศเป็นมติของ        
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 1325 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 
2000 ซึง่มีส่วนอย่างส�าคัญทีท่�าให้ประเดน็นีไ้ด้กลายเป็นวาระทีไ่ด้รบัการผลกัดนั
ในหลายประเทศทั่วโลก หลักใหญ่ใจความของวาระ WPS เน้นที่การเพิ่มการมี
ส่วนร่วมของผู้หญิงในทุกระดับการตัดสินใจ การปกป้องเด็กหญิงและผู้หญิง
จากความขดัแย้งรนุแรง  รวมไปถงึการส่งเสรมิให้มกีารผนวกรวมมมุมองเรือ่ง
เพศสภาพเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้าง
สันติภาพ    

ส่วนหนึง่ของการรณรงค์ให้วาระ WPS เกดิผลในทางปฏบิตัคิอืการผลกัดนั
ให้รัฐต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสหประชาชาติได้ประกาศสัญญาประชาคมผ่าน
การร่าง “แผนปฏิบัติการแห่งชาติ” (National Action Plan-NAP) ขึ้นมา     
โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสองประเทศที่มี WPS-NAP ซึ่งได้แก่
อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนยังได้ร่วมรับรอง
แถลงการณ์ว่าด้วย “การส่งเสริมสตรี สันติภาพ และความมั่นคงในอาเซียน” 
เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวาระ WPS นั้นได้เป็น
เจตจ�านงร่วมของประเทศต่างๆ ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ อย่างน้อย
ก็ในเชิงวาทกรรม  

การผลักดันการร่าง NAP ในประเทศไทยได้มีการด�าเนินการมาก      
พอสมควรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่อาจจะยังขาดพลังและความต่อเนื่อง      
การด�าเนนิการของภาครฐัเพยีงอย่างเดยีวคงไม่เพยีงพอ มคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่
ที่ภาคประชาสังคม ซึ่งรวมถึง นักวิชาการ สื่อสารมวลชน องค์กรเอกชน       
ไม่แสวงหาก�าไร ผู้น�าศาสนา ฯลฯ ควรจะเข้ามามีบทบาทในการผลักดันให้
ภาครฐัด�าเนนิการส่งเสรมิสนบัสนนุวาระ WPS อย่างจริงจงั โดยรูปธรรมทีส่�าคัญ
อันหนึ่งคือการประกาศ WPS-NAP  ซึ่งจะเป็นกรอบนโยบายที่จะท�าให้วาระนี้
ได้เข้าไปอยู่ในการด�าเนินการด้านต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งการวางงบประมาณ 
เพื่อสนับสนุนผลักดันวาระสตรี ความมั่นคง และสันติภาพ 
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ด้วยการสนบัสนนุเงนิทนุจาก  Foreign, Commonwealth & Development 
Office แห่งสหราชอาณาจักร สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับ  
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
สถาบันสทิธมินษุยชนและสนัติศึกษา มหาวทิยาลยัมหดิลจดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร
สามครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ ์     
การระบาดของโควิด-19 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนี้ได้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์  
การสมัมนามวีตัถปุระสงค์หลกั 2 ส่วน ในส่วนแรกเป็นความพยายามให้ความรูแ้ละ
ความเข้าใจเรื่อง WPS กับหลายภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและภาคประชาสังคม    
ในพ้ืนที่ภาคใต้ ส่วนที่สองคือการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปล่ียนความเห็น
และให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการพฒันาท่ีเกีย่วกบัเรือ่งสตร ีสนัตภิาพ และความมัน่คง 
โดยเฉพาะในบริบทความขัดแย้งรุนแรงในชายแดนภาคใต้ที่ยืดเยื้อมากว่า 18 ปี   
โดยทมีนกัวชิาการได้ประมวลความเหน็และข้อเสนอแนะจากเวทดัีงกล่าวและได้ร่าง
ข้อเสนอเชงินโยบายเพ่ือการพัฒนาแผนปฏบิติัการระดับชาตขิึน้ ทางทมีนกัวชิาการ
สามสถาบนัได้จดัการประชมุปรกึษาหารอือกีหนึง่ครัง้ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 
โดยได้เชญิตวัแทนจากหลายภาคส่วนมาให้ความเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ือปรบัปรงุ
ร่างรายงาน ก่อนที่จะได้มาปรากฏอยู่ในมือของท่านในขณะนี้  

บทเรียนส�าคัญอย่างหนึ่งท่ีเราได้เรียนรู้ผ่านวิทยากรจากอินโดนีเซียและ
ฟิลิปปินส์ท่ีมาร่วมให้ความรู้ในการสัมมนาออนไลน์คือภาคประชาสังคมมีบทบาท
อย่างส�าคญั และแม้กระท่ังเป็นฝ่ายท่ีผลกัดนัให้รัฐให้การยอมรบัและร่างแผนปฏิบตัิ
การแห่งชาติขึ้น  บทบาทของภาคประชาสังคมและประชาชนจึงมีส่วนอย่างส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนและผลักดันวาระนี้ 

ทางทีมงานจากทัง้สามสถาบนัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารายงาน “เอกสารทบทวน
วาระผูห้ญงิ สนัตภิาพ และความม่ันคง และข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันาแผนปฏิบตัิ
การระดับชาติ” จะเป็นก้าวหนึ่งที่ส�าคัญในการร่วมผลักดันวาระ WPS และหวังว่า
เราจะได้มีโอกาสเห็น WPS-NAP ฉบับของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้

ดร.รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช
สถาบันสันติศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
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        ที่มาและแนวคิด ผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง 

วาระผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง (Women, Peace and Security 
Agenda หรือ WPS) ได้ถูกประกาศในมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติ 1325 (UN Security Council Resolution 1325) เมื่อ 31 ตุลาคม 
ค.ศ. 2000 และได้มีมติอื่นๆ ท่ีตามมาหลายฉบับ เป็นที่รับรู้และเข้าใจใน          
วงกิจกรรม วิชาการ และนโยบาย ถึงความส�าคัญที่มีต่อสถาบันทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยที่การจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติ หรือการมี “แผนการปฏิบัติ
ระดับชาติ” ของวาระผู้หญิง สันติภาพและความมั่นคง (NAP-WPS) เกิดขึ้น     
เพื่อวางข้อก�าหนด มีแนวทางด�าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ในแต่ละบริบท       
ทัง้ยงัเป็นข้อท้าทายท่ีสดุในการสร้างความเสมอภาคและการมส่ีวนร่วมของผูห้ญงิ
ในการสร้างสังคมที่มั่นคงปลอดภัย 

แผนปฏบิตักิารระดบัชาติ หรอื NAP เป็นเอกสารนโยบาย แนวทางปฏบิตัิ 
ทีร่ฐัวางแผนงานเชงิปฏบิตัเิพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และบรรลเุป้าหมายทีเ่กีย่วข้อง 
สถาบันของรัฐเป็นผู้น�า และตัวแทนในการน�าการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ  
ระดับชาติ มีการริเริ่มกระบวนการร่างและแสวงหาพันธมิตรในการด�าเนินการ   
ทั้งภาครัฐและสถาบันอื่น ๆ  รวมถึงภาคประชาสังคม แผนปฏิบัติการตามวาระฯ 
1325 (ต่อไปน้ีจะเรยีกว่า 1325 NAP) แรกเริม่ใช้ทีป่ระเทศเดนมาร์กในปี ค.ศ. 2005        
ตามมาด้วยประเทศอืน่ๆ ในยโุรปอกีจ�านวนมาก โดยได้แก้ไขปรับปรุง 1325 NAP 
ให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่างประเทศมากกว่ามุ ่งเป้าเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสร้างสันติภาพโดยเฉพาะ (Swaine 2009: 426)

 การอภปิรายถงึความจ�าเป็นในการสร้างความตระหนกัรูเ้กดิข้ึนในหลาย
ที่ประชุม เนื่องจากวาระผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า 
WPS) มีความคบืหน้าน้อยมาก ขาดผูห้ญงิในการเจรจาสนัตภิาพ ไม่มผีูห้ญงิในงาน
ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ รวมถึงพ้ืนที่ท่ีผู้หญิงเป็นตัวแทนอย่างเต็มภาคภูมิ     

วาระผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง: 
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ในการเจรจาสนัตภิาพยังไม่คบืหน้า ในทีป่ระชมุต่างๆ มกีารสะท้อน
การขาดความร่วมมอืด้านเครอืข่ายระหว่างองค์กรสทิธผิูห้ญงิ และ
ขาดตวัแทนผูท้�างานเสรมิสร้างความร่วมมอืเพือ่พฒันา 1325 NAP   

ขณะเดียวกันเริ่มมีการเรียนรู้ประสบการณ์ ความส�าเร็จ   
ในการพัฒนากลยุทธ ์หลักและแผนงานของประเทศอ่ืนใน
ตะวนัออกกลางและแอฟรกิาเหนอื รวมถงึเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้
ที่มี 1325 NAP ใช้ในบางประเทศแล้ว เช่น อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ จนเกิดแรงกระตุ้นสนับสนุนความมุ่งมั่นที่จะปกป้อง
สิทธิผู้หญิงผ่านร่างกฎหมายควบคู่ไปด้วย หากเทียบกับการมี  
ส่วนร่วมของผู้หญิงในการเจรจาสนัตภิาพและในกองก�าลังรักษา
สันติภาพ การก�าหนดโควตาส�าหรับผู้หญิงในการเมืองเก่ียวกับ     
การเลือกตั้งมีความก้าวหน้าและส�าเร็จมากกว่า เห็นได้จาก
ทศวรรษทีผ่่านมาหลายประเทศ ได้ใช้และบงัคบัใช้โควตาส�าหรบั
ผู้หญิงในองค์กรทางการเมืองระดับชาติ

 กระนั้นก็ตาม ข้อถกเถียงจากกลุ่มนักสตรีนิยม องค์กร
ผู้หญิงภาคประชาสังคม และนักวิชาการไม่เห็นว่าหากผู้หญิง     
ได้รบัการเลือกตัง้ผ่านระบบโควตาจะช่วยให้มข้ีอดต่ีอผูห้ญิง หรอื
เกิดความก้าวหน้าเมื่อผู ้หญิงอยู ่ในแนวหน้าด้านการคิดและ
ก�าหนดนโยบาย แต่อย่างน้อยที่สุด การมีผู้หญิงในต�าแหน่ง
ทางการเมืองมากขึ้น นับเป็นแบบอย่างท่ีดีส�าหรับคนรุ่นต่อไป  
และมีแนวโน้มท่ีจะส่งผลอย่างชดัเจนต่อการส่งเสรมิความคดิเหน็
ของผูห้ญงิด้านการเมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่วาระ WPS ในอนาคต 
เม่ือมองย้อนกลับไปดคูวามเปลีย่นแปลงจากอดตี ช่วงต้นศตวรรษ
ที ่19 เป็นช่วงเวลาของการขยายตวัของสทิธพิลเมอืงและปลดปล่อย
สิทธิสตรีในแง่ของการต่อสู้เพื่อการได้มาซึง่สทิธใินการออกเสียง
เลือกตั้งของผู้หญิง กระทั่งในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างศตวรรษ       
เกิดกลไกส�าคัญคือปฏิญญาปักกิ่งและแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2538 
(Beijing Declaration and Platform for Action 1995)           
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อาจเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งการต่อสู้สิทธิผู้หญิงในวงกว้างมากขึ้น เน่ืองจาก
รากฐานทางแนวคดิของ UNSCR 1325 อยูใ่นปฏญิญาปักกิง่ ซึง่ลงนามโดย     
189 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่บทบาทผูห้ญิงในพืน้ท่ีความขดัแย้งทีใ่ช้ก�าลัง
อาวุธ  (Sharp 2013) รวมทั้งที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบตัต่ิอสตรใีนทกุรปูแบบ หรอื CEDAW (Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women)

นอกจากนี้ ข้อเสนอในการพัฒนา 1325 NAP ที่สะท้อนจากกลุ่ม      
ผู้เชี่ยวชาญและนักปฏิบัติการนอกยุโรปเห็นว่า 1325 NAP เองควรช่วยให้
รัฐบาลสามารถรับผิดชอบต่อพันธกรณีผูกพันของตน ในท�านองเดียวกันมี
ลกัษณะทีส่มัพนัธ์กบับรบิทของชาตนิัน้ๆ หรอืมีความเช่ือมต่อกบับริบททาง
สังคมท้องถิ่น (localizing) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการกระจายอ�านาจและบทบาท
ภายในกลุ่มผู้ผลักดันและรับผิดชอบต่อ UNSCR 1325 ประเทศที่มีรายได้ต�่า
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรสากล เช่น UNFPA, UNDP, UN Women     
รวมทั้งหน่วยงานระดับภูมิภาค เช่น EU, OSCE ตัวอย่างประเทศเนปาลมี 
1325 NAP ที่กระจายอ�านาจภายใน มีการรับรองติดตามผลภายในท้องถิ่น
ผ่านการประสานส�านกังานระดบัอ�าเภอ ตลอดจนการสนบัสนนุภาคประชาสงัคม
ให้ด�าเนินการขับเคลื่อนงาน กระทั่งรัฐบาลน�า 1325 NAP มาใช้และรับรอง
จนส�าเร็จ

ประเด็นส�าคัญประการหนึ่งของความส�าเร็จในการด�าเนินการขยาย
ความรู้ ความเข้าใจ จนกระท่ังสังคมเกิดความตระหนักและเห็นถึงความ
ส�าคัญของการก�าหนดให้วาระ WPS เกิดขึ้นและมี 1325 NAP ในท้ายที่สุด
คือ การสนับสนุนความคิดริเริ่มของผู้หญิงในท้องถิ่น มติ 1325 เสนอให้
ตัวแทนท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนความคิดริเริ่มของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะ      
ผูห้ญงิในท้องถิน่และชนพ้ืนเมอืงให้เข้าสูก่ระบวนการแก้ไขความขัดแย้ง โดยท่ี
รัฐบาลต้องประกาศถึงความเต็มใจร่วมมือกับองค์กรด้านการเชิดชู ปกป้อง
สทิธผิูห้ญงิเพือ่ประโยชน์ของประชาชน ซึง่สะท้อนความพยายามของรัฐบาล
ในการผลักดันให้เกิดสังคมที่มีเสถียรภาพ สันติภาพ และความยุติธรรม
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 การท�าความเข้าใจลกัษณะของความขดัแย้งทางเพศและการสร้างสนัตภิาพ 
ไม่เพียงแต่ให้ความส�าคัญกับความเข้าใจว่าความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นกับผู้หญิงและ   
เด็กผู้หญิง ต่างจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ชาย บทบาทของผู้หญิงในงาน
จัดการความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพมีความหลากหลายและซับซ้อน ผู้หญิง
และเดก็ผูห้ญิงตกเป็นเป้าของสงคราม และมกัตกอยู่ภายใต้ความรนุแรงทางเพศและ
เป็นความรุนแรงอันเนื่องมาจากเหตุแห่งเพศ แม้แต่ตกเป็นทาสทางเพศในพ้ืนที่
สงคราม พบว่าผูห้ญงิมีความกระตอืรอืร้นในการปกป้องบ้านและชุมชนของพวกเธอ 
ผู้หญิงยังท�าหน้าท่ีเป็นผู้ไกล่เกลี่ยปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ร่วมสร้างสันติภาพ 
รวมถึงมีงานที่ผู้หญิงด�าเนินการผ่านสภา องค์กรสตรี ชุมชน และมีอีกส่วนหนึ่งที่   
ผูห้ญงิเป็นตวัแทนของความรนุแรง ท�าหน้าทีส่นบัสนุน หรือเป็นนักต่อสูใ้นกลุม่ตดิอาวธุ 
และท้ายท่ีสุดมีการเคลื่อนย้ายระหว่างบทบาทเหล่าน้ีตามแต่สถานการณ์ที่ประสบ 
รวมทั้งย้ายออกจากบทบาทของนักต่อสู้ด้วยอาวุธมาเป็นผู้เรียกร้องสันติภาพ

ในห้วง 3-4 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ รูปแบบความขัดแย้งไม่ได้มีเพียงสงคราม
หรือความขัดแย้งระหว่างรัฐ ระหว่างกองทัพ ยังมีกลุ่มก่อความไม่สงบติดอาวุธและ
กลุ่มหัวรุนแรง ซึ่งทั้งหมดมีผลกระทบต่อผู้หญิงมากขึ้น แม้ขบวนการสตรีนิยมใช้
ความพยายามในการจัดการผลกระทบของความขัดแย้งทางเพศ ด�าเนินการรักษา
สันติภาพ รวมทั้งการสร้างสันติภาพขององค์การสหประชาชาติเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษ 1990 เห็นได้ว่าความสนใจต่อการตอบสนองความต้องการเฉพาะของ      
ผู้หญิงในบริบทที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งน้อยลง ผู้หญิงยังคงถูกมองข้าม
และถกูกนัออกจากงานปฏบัิตกิารรกัษาสนัตภิาพ ความพยายามท่ีมมีาอย่างต่อเนือ่ง 
จากการเคลื่อนไหวของผู้หญิงได้เพ่ิมเป็นความพยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐบาล  
ด�าเนินการตามที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเสนอ วาระผู้หญิง 
สันติภาพ และความมั่นคง (WPS) นับเป็นการยืนยันบทบาทที่ส�าคัญของผู้หญิงใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้งริเริ่มสร้างสันติภาพ 

ในข้อเสนอสากล วาระ WPS มี 4 ประเด็นหลักคือ มาตราการป้องกัน  
(Prevention) มาตราการคุ้มครอง (Protection) มาตราการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
(Participation) มาตราการฟื้นฟูและเยียวยา (Relief and Recovery)
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ยิง่ไปกว่านัน้ WPS ได้รับการพจิารณาแนวคิดและด�าเนนิการ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันาทีย่ั่งยืน (Social Development 
Goal- SDG) วาระ 2030 มีผลบังคับใช้เมื่อเดือน มกราคม 2016 
ทกุรฐับาลในขณะนีก้�าลงัด�าเนินนโยบายตามแผนให้บรรลภุายใน
เดอืนธนัวาคม 2030 โดยเฉพาะเป้าหมายที ่5, 8 และ 16 ทีม่คีวาม
ใกล้ชิดกับ WPS อย่างมาก 

ในเป้าหมายที ่5 เรือ่งการบรรลคุวามเท่าเทยีมทางเพศและ
การเสริมสร้างพลังอ�านาจผู้หญิงและเด็กผู้หญิง มีเป้าหมายเพื่อ
ขจดัความรนุแรงทกุรปูแบบต่อผูห้ญงิและเดก็หญิงในทีส่าธารณะ 
พ้ืนทีส่่วนตวั รวมทัง้การค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์ทางเพศ     
ในเป้าหมายน้ีมีการเพิ่มบทบาทของผู้หญิงในการตัดสินใจ ทั้งนี้
เจ้าหน้าท่ีหญงิอาจเสีย่งต่อการถกูกีดกนัทางเพศ การถกูล่วงละเมดิ 
และความรนุแรงซึง่เป็นส่วนหนึง่ของสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ด้วยเหตุนี ้WPS จงึตอกย�า้ให้รฐัมนีโยบายและกลไกในการประกนั
สภาพที่ปลอดภัยส�าหรับผู้หญิง การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน
ในการท�างานของฝ่ายนิติบัญญัติ 

ในเป้าหมายที่ 8 ประเทศต่างๆ ต้องส่งเสริมเศรษฐกิจที่
ยัง่ยนื มกีารจ้างงานทีมี่ประสิทธผิล เป็นงานทีมี่คณุค่าส�าหรบัทกุคน
ไม่ว่าชายหรอืหญงิ เรยีกร้องให้ยตุกิารบงัคบัแรงงาน ค้าทาสและ
มนษุย์ ซ่ึงในประเดน็หลงัน้ีมกีารเรยีกร้องให้รฐัให้ความมัน่ใจและ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการท�างานทีป่ลอดภยัส�าหรบัผูป้ฏบัิตงิาน
ทุกคน รวมถึงหญิงที่เป็นผู้อพยพและผู้ที่ตกงาน

ในเป้าหมาย 16 รัฐต้องมุ่งมั่นส่งเสริมสังคมที่สงบสุขเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม สร้างสังคมที่มี
ประสทิธภิาพ ตรวจสอบได้ ความขดัแย้งและความรนุแรงสะท้อน
จากผลการพัฒนา ความอยุติธรรม และการกีดกันหรือถูกเลือก
ปฏบิตัเินือ่งมาจากเหตแุห่งเช้ือชาต ิสถานะทางเศรษฐกจิ ความเชือ่ 
เพศ หรอือืน่ๆ ท่ีอาจท�าให้เกดิการใช้ความรนุแรง ความไม่มัน่คง 

12



การขาดการเข้าถึงความยุติธรรมและความเหลื่อมล�้าเป็นวัฏจักร 
ท้ังขาดการเสรมิก�าลงัซึง่กนัและกนั กระทัง่อาจน�าไปสูก่ารกระจาย
ตัวของความขัดแย้งท่ีรุนแรงได้ กรณีน้ีรัฐต้องเน้นหลักนิติธรรม 
ปกป้องประชาชนจากความรุนแรง แก้ไขท่ีต้นเหตุและผลกระทบ
ของความขัดแย้ง รัฐจึงต้องสร้างความมั่นใจในการขยายภาวะ   
ตอบสนองต่อการมส่ีวนร่วม มตัีวแทนในการตดัสนิใจทกุระดบั และ
เน้นย�า้บทบาทของรฐัสภาในการส่งเสรมิการตดัสินใจตามเพศสภาพ 
ในวิธีการนี้ เป็นที่ตระหนักดีว่าผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง 
(WPS) เป็นวาระที่ไม่สามารถแยกออกจากความสงบสุขและความ
มั่นคงของสังคมได้ 

ฉะนั้น การประกาศมติ 1325 เป็นการให้ค�ามั่นของ
สหประชาชาติในการปกป้องสิทธิผู้หญิงและรองรับกระบวนการ
สันติภาพท่ีมาจากการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งแสดงถึง
ความใส่ใจต่อประเด็นเพศสภาพหรือมิติความสัมพันธ์หญิงชาย 
และประสบการณ์ของผู้หญิงในสถานการณ์ความรุนแรงและหลัง
เสรจ็สิน้สงคราม ด้วยเหตทุีม่ตขิองสหประชาชาตก่ิอนหน้านีก้�าหนด
อยู่บนท่าทีท่ีเห็นว่าผู้หญิงคือเหย่ือของสงครามและความรุนแรง   
ดงันัน้ นกัเคลือ่นไหว ผูก้�าหนดนโยบาย นักกจิกรรม และนักวชิาการ
ด้านผู้หญิง สิทธิ และความมั่นคง ต่างเห็นว่ามติ 1325 เปิดโอกาส
ให้สงัคมเหน็ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างระหว่างหญิงและชายในสภาวะ
แห่งความขัดแย้ง มกีารนิยามความรนุแรงทางเพศทีเ่กดิในสงคราม
ว่าเป็นอาวุธแห่งการประหัตประหารมากกว่าเป็นความโชคร้าย  
โดยตัวของมันเอง เช่น การถูกข่มขืนของผู้หญิงและผู้ชายใน
สงคราม พบว่าผู้หญิงถูกข่มขืนในช่วงสงครามมีจ�านวนมากกว่า
ผูช้าย ไม่ว่าเป็นสงครามท่ีกระท�าในนามของชาต ิศาสนา ชาตพินัธุ์ 
และแนวคิดทางการเมือง ตลอดจนเน้นย�้าบทบาทของผู้หญิง     
รากหญ้าและผู ้หญิงภาคประชาสังคมกับการมีส ่วนร ่วมใน
กระบวนการสันติภาพ
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 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้นายกฯ ร่วม
รับรองแถลงการณ์ว่าด้วยการส่งเสริมสตรี 
สันติภาพ และความมั่นคงในอาเซียน    
ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี 31 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ เมือง     
ปัมปังกา ประเทศฟิลิปปินส์ ในค�าแถลงการณ์
ยืนยันถึงเป ้าหมายผูกพันในการขจัด  
ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กตามปฏิญญา
ฮานอย พ.ศ. 2556 และแผนปฏิบัติการ
ภมูภิาค พ.ศ. 2558 ประเทศไทยตระหนกัว่า 
WPS ได้รับการรับรองและยกระดับความ
ส�าคัญในส่วนบทบาทขององค์กรระหว่าง
รัฐบาลระหว่างประเทศในการสนับสนุน
การปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อผูกพัน
ระดับสากล 

ประเทศไทยมพีระราชบญัญตัคิวาม
เท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มีการ
ก�าหนดสิทธิผู้หญิงตามแผนสิทธิมนุษยชน 
โดยได้มีการจัดตั้งกองทุนบทบาทสตรี   
จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยที่กระทรวง  

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) เป็นเจ้าภาพในการจัดท�า
มาตรการและแนวทางปฏบิตัด้ิานสตรีกบั
การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง 
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติได้ 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูล
สถานการณ์ความขดัแย้งทีส่่งผลต่อผูห้ญงิ 
มกีารน�ามต ิ1325 และอืน่ๆ เช่น CEDAW 
ก�าหนดมาตรการส่งเสริมและแนวปฏิบัติ
ตามก�าหนดอยู่ในเสาหลัก 5 มาตรการ 
(ตามแผนของ พม. ) 1 อย ่ า ง ไรก็ดี
กระบวนการสร้างความรู้ ตระหนัก และ
จดัเตรยีม 1325 NAP ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 
และขาดความต่อเน่ือง2 ขณะน้ีมกีารจัดตัง้
กลไก “ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและ
สตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็น   
กลไกขับเคลื่อน (Mechanism and 
Implementation) งานในภาคใต้ โดยที่
ภาพรวมกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวยังอยู่ในระหว่างพัฒนาแผน
ด�าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1  มาตรการที่ 1 การป้องกัน (Prevention) มาตรการที่ 2 การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและการฟื้นฟูเยียวยา (Protection 
and Recovery) มาตรการที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) มาตรการที่ 4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสตรี  (Empowerment and Participation) มาตรการที่ 5 การส่งเสริม
ให้มีกลไกและการขับเคลื่อน (Mechanism and Implementation)
2  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเคยเสนอให้ด�าเนินยุทธศาสตร์ตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ 
1325 เมือ่ปี 2559 อ้างองิจาก https://www.m-society.go.th/ewtadmin/ewt/mso_web/ewt_news.php?nid=18372 
(10 กุมภาพันธ์ 2565)

ทบทวนสถานะวาระผู้หญิง สันติภาพ 
และความมั่นคง (WPS) ในประเทศไทย 
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ในการประชมุเชิงปฏบัิตกิารท้ัง 3 ครัง้ ทางโครงการได้รับความกรุณา
จากอธิบดีและรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 
กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ได้บรรยายถึงความก้าวหน้า
วาระผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคงของประเทศไทย กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (สค.) ในฐานะองค์กรท่ีรับผิดชอบหลัก เป็นกลไก
ประสานงานกลางระดบัชาตใินด้านการส่งเสรมิความเสมอภาคทางเพศและ
การเสริมพลังสตรีซึ่งหมายรวมความหลากหลายทางเพศสภาพและ         
การส่งเสริมสถาบันครอบครัวด้วย กรอบแนวทางการท�างานที่ส�าคัญของ 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมี 4 กรอบได้แก่ 1) อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ 2) ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการ
ปักกิ่ง 3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายที ่5 เรือ่งการบรรลุ
ความเสมอภาคทางเพศ และการเสรมิพลงัแก่สตรีและเด็ก ซ่ึงข้อน้ีกจ็ะผกูพนั
ว่า ในปี 2573 ทัง้ภาคประชาสงัคมและภาครฐั ต้องร่วมมอืกนัผลกัดนัเพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว และ 4) มติคณะมนตรคีวามมัน่คงแห่งสหประชาชาติ 
1325 (UNSCR 1325) ว่าด้วยสตรี สันติภาพ และความมั่นคง (Women, 
Peace and Security) 

ประเทศไทยมพีนัธกรณทีีจ่ะต้องด�าเนนิการตามทีไ่ด้ให้ค�ามัน่สญัญา
ระหว่างประเทศ สค. มหีน้าท่ีในการจดัท�าแผนปฏิบตักิารด้านสตรี ระดับชาติ 
และมีการก�าหนด “มาตรการ” ที่ส�าคัญได้แก่ 1) มาตรการการป้องกันและ
การแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศในการท�างาน ซึ่งมติ ครม. ขอให้น�า
มาตรการนี้ไปใช้ในที่ท�างานโดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐ 2) การผลักดัน
นโยบายการจดัท�างบประมาณท่ีค�านงึถงึมติเิพศสภาวะ ทางกระทรวงพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ร่วมกบั UN Women ได้มีการลงนามในการ
ร่วมมอืจดัท�างบประมาณทีค่�านงึถงึเพศภาวะ เม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
นอกจากนีย้งัมหีลายภาคส่วนทัง้วฒุสิภา ส�านกังบประมาณ และ ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จะเข้ามาเป็น
ภาคีในการด�าเนินงานนี้ด้วย และ  3) การป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อ
สตร ีพม. ให้ความส�าคญักบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาความรนุแรงต่อสตรี 
ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงบุคคลในครอบครัวด้วย  
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สุดท้ายคือ “การเสริมพลังสตรี” ซึ่งเป็นเรื่องเศรษฐกิจปากท้อง
ในสามด้านได้แก่ 1) การฝึกอาชีพแก่กลุ่มเปราะบาง - แม่เลี้ยงเด่ียว  
การฝึกอาชีพช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มกีารปรบัเป็นการ
ฝึกทักษะผ่านระบบออนไลน์ 74 หลักสตูร โดยตัง้เป้าหมายไว้ว่าหากคน
ทีไ่ด้มาตรฐานไปท�างานระดบันานาชาตไิด้กจ็ะประสานกบัสถานทตูเพือ่
เป็นช่องทางการผลักดันอาชีพต่อไป 2) การส่งเสริมวินัยการออม ผ่าน
สมุดพลิกชีวิต มีการสอนเรื่องการเงิน รายรับรายจ่าย และการออมเงนิ
ต่างๆ และสุดท้าย 3) การสร้างผูป้ระกอบการรายย่อย ถอืเป็นนโยบาย
ส�าคัญที่จะสร้างผู้ประกอบการสตรี  

เมื่อพิจารณาสถานภาพของสตรีในภาพรวมพบว่า ผู้หญิงมี
บทบาททางสังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น แต่บทบาทของผู้หญิงกับการมี
ส่วนร่วมพัฒนาประเทศยังอยู่ระดับปานกลาง ดังที่ Global Gender 
Gap Index (GGI) จัดให้ประเทศไทยอยู่ในล�าดบัท่ี 79 จาก 156 ประเทศ 
ในขณะท่ีระดบัอตัราการมส่ีวนร่วมในระดบัการตดัสนิใจยงัอยูใ่นระดบัต�า่ 
ประเทศไทยมีผู้หญิงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียง 16 เปอร์เซ็นต์ 
มีผู้หญิงที่เป็นผู้บริหารมากขึ้นแต่ตัวเลขยังอยู่ที่ 25 เปอร์เซ็นต์ และ     
ผูห้ญิงทีเ่ป็นผูจ้ดัการและผูบ้รหิารในภาคเศรษฐกจิเพยีง 33 เปอร์เซ็นต์ 

ในส่วนของการขบัเคลือ่นประเดน็สตร ีสันติภาพ และความมัน่คง 
สค. ได้ร่วมกบัภาคทีกุภาคส่วนด�าเนนิการในสามมติ ิคอื 1) มติกิารสร้าง
และพัฒนากลไกเพื่อการขับเคลื่อน 2) มิติการพัฒนานโยบายและ        
3) มิติการเสริมพลังสตรีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

1) การสร้างและพัฒนากลไก มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ 
การขับเคลื่อนและติดตามการด�าเนินงานตามมาตรการและแนวปฏิบัติ
ด้านสตรกีบัการส่งเสรมิสนัตภิาพและความมัน่คง ซ่ึงเป็นกลไกระดับชาติ 
เพื่อขับเคล่ือนตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
และมบีทบาทในการก�าหนดแนวทางนโยบายและส่งเสรมิคุม้ครองช่วยเหลอื
สตรท่ีีได้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความขดัแย้ง มกีารตดิตาม ส่งเสรมิ
และบรูณาการในกระบวนการสนัตภิาพ โดยมอีธบิดีของ สค. เป็นประธาน
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และท�างานร่วมกับหลายภาคส่วน เช่น กระทรวงการต่างประเทศ ส�านักงาน
ต�ารวจแห่งชาติ ศอ.บต. และศนูย์ประสานงานด้านเดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้  (ศป.ดส.)  ในระดับพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ สค. สนบัสนุนการท�างาน
ของ โดยท�างาน ศป.ดส. ร่วมกับศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) โดยมี ศป.ดส. เป็นกลไกในการประสานงานระดับพื้นที่ เป็นศูนย์กลาง 
ช่องทางประสาน รบัข้อร้องเรยีนและแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนในเดก็
และสตรี 

กรอบการท�างานของ ศป.ดส. มี 7 ด้าน ประกอบด้วย 
1. มีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการเยียวยา 
2. ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
3. เด็กและสตรีกับสันติภาพและความมั่นคง 
4. สุขภาวะของเด็กและสตรี 
5. การเข้าถึงการบริการภาครัฐของเด็กและสตรี  
6. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกระดับ 
7. การยอมรับและความเท่าเทียมทางเพศ 

ผลการด�าเนินงาน 
1.  การให้ความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19
2.  การสนับสนุนกิจกรรมอาชีพส�าหรับกลุ่มสตรี
3.  การขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานร่างข้อเสนอในเรือ่งการตรวจเกบ็ตวัอย่าง

ดีเอ็นเอในเด็กและผู้หญิงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
4.  การอบรมท�าความเข้าใจแก่เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบัิตงิาน ณ ศนูย์สงัเกตอาการ 

(สถานท่ีกักตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศในจังหวัดชายแดนภาคใต้)    
ในประเด็นการล่วงละเมิดหรือถูกคุกคามทางเพศ 

5.  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมและทุกภาคส่วน
6.  เสริมพลังกลไกที่มีอยู่ให้เข้มแข็งเพื่อให้ค�าปรึกษาแก่ผู้หญิงท่ีประสบ

ปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ 
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3) มิติการเสริมพลัง ฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้โดยให้ตระหนัก
ถึงสถานการณ์ความขัดแย้ง และการละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งเสริม  
ความละเอยีดอ่อนในการท�างานต่อสถานการณ์ในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้และ
เพศสภาวะให้ระมัดระวังในการท�างานกับเด็กและผู้หญิง เพื่อไม่ให้เกิด   
การละเมิดซ�้าโดยเจ้าหน้าที่รัฐเอง ที่ผ่านมามีการอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ี  
ทหารพรานในพืน้ทีช่ายแดนใต้ อบรมพนกังานสอบสวน ภาค 8 และภาค 9 และ
มีการส่งเสริมการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพันธกรณีต่างๆ ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ CEDAW ซึ่งมีข้อเสนอให้ประเทศไทยมีการปรับปรุงใน
งานสตรีต่อผู้หญิงและเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้ง
ความรุนแรงทุกรูปแบบในพื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งต้องพัฒนาและท�าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท�างานมากขึ้น นอกจากนี้มีการเสริมสร้างพลังให้สตรี  
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากความไม่สงบให้เข้าถงึบรกิารของรฐัและมกีารส่งเสริม
คณุภาพชีวติในเรือ่งต่างๆ มกีารแนะน�าให้ค�าปรกึษาสนับสนุนโครงการของ
สตรี มีการสร้างกลุ่มโดยผู้น�าสตรีให้มีความเข้มแข็ง

ก้าวต่อไป : การยกระดับประเด็นผู้หญิง สนัตภิาพ และความม่ันคง 
1) การมองและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในฐานะ actors ผู้สร้าง

การเปลี่ยนแปลง (Agent of Changes) มีส่วนร่วมในทุกระดับ รวมทั้งเน้น
ความมั่นคงในเชิงความมั่นคงของมนุษย์

2) การเสริมพลังให้สตรีมีความม่ันคง โดยเสริมด้านความมั่นคง
เศรษฐกิจเป็นหลัก การส่งเสริมความปลอดภัย 

3) การประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ    
ภาคการศกึษา ภาคการเมอืง ซึง่เป็นความร่วมมอืทีดี่เยีย่มในการแลกเปลีย่น  
มีผู้เข้าร่วมท่ีหลากหลาย ทั้งนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ภาคประชาสังคม       
นกัวชิาการ นักวิจัย เพื่อยกระดับความก้าวหน้า ความมั่นคง และสันติภาพ
ของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็กใน   
ชายแดนใต้
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การผลักดันวาระผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง (WPS) 
กับบริบทความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลง

รวงข้าว จันทร์ฉาย เจ้าหน้าที่ UN Women ประจ�า ASEAN ประเทศ
อนิโดนเีซยีซึง่รบัผดิชอบประเดน็ธรรมาภบิาลด้าน WPS ระดับอาเซียน กล่าวว่า 
UN Women มีบทบาทระหว่างประเทศท่ีจะผลักดันวาระผู้หญิง สันติภาพ 
และความมัน่คง ก่อนทีจ่ะม ีUN Women องค์กรมีส่วนผลกัดันความก้าวหน้า
ของ WPS หรอืวาระผูห้ญงิ สนัตภิาพ และความมัน่คง ในคณะมนตรีความมัน่คง
แห่งสหประชาชาต ิ โดยในเวลานัน้เป็นเรือ่งใหม่เมือ่คณะมนตรีความมัน่คงฯ 
มองว่าเรือ่งผูห้ญงิควรเสนออีกวาระหนึง่ ไม่ควรรวมในคณะมนตรคีวามมัน่คง 
ท�าให้ ณ เวลานั้นถือเป็นเรื่องชัยชนะของกลุ่มสตรีระหว่างประเทศที่ผลักดัน
ประเด็นให้อยู่ในสหประชาชาติ 

วาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคงนั้นมีความเชื่อมโยงกับหลาย
ประเดน็หลายมติ ิหากท�าคนเดยีวไม่อาจส�าเรจ็ได้ ฉะน้ันต้องเช่ือมต่องานกบั
หลายองค์กร ในส่วนของสหประชาชาตินั้น UN Women มีพันธกิจในการ
ประสานงานโดยเฉพาะในเรื่องความเสมอภาคทางเพศและการเพิ่มพลังของ
สตรี ในพ.ศ. 2564 เป็นปีที่ครบรอบ 20 ปีของวาระผู้หญิง สันติภาพ และ
ความมัน่คง ในระดับนานาชาตไิด้มกีารถอดบทเรยีนการเดนิทางในช่วง 20 ปี   
ทีผ่่านมา ในขณะท่ีประเด็นน้ีในภูมิภาคอาเซียนไม่ได้มีตัวแทนใน UNSCR     
ซ่ึงมักเน้นบริบทของความขัดแย้งอย่างในแอฟริกาหรือตะวันออกกลาง ท้ังน้ี
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนับว่าเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพและสันติภาพ
มากจงึไม่ค่อยมกีารพดูถงึวาระนีม้ากนกั อย่างมากเป็นการพดูถงึสถานการณ์
ในประเทศอัฟกานิสถานหรือนานๆ ครั้งก็มีการแสดงความห่วงกังวลในวง
สาธารณะต่อประเดน็ความรนุแรงในประเทศเมยีนมา ท�าให้ไทยเองขาดข้อมลู
ในภูมิภาคอาเซียน 

จากการทบทวนวาระ WPS ครบรอบ 20 ปี ท�าให้เห็นว่ามีความเข้าใจ
ประเด็น WPS คลาดเคลื่อนไปหลายประการ ความเข้าใจผิดประเด็นแรกคือ 
บางคนจะเข้าใจว่าเป็นเรือ่งเกีย่วกบัผูห้ญงิ ทีจ่รงิแล้วแก่นสาระส�าคญัของวาระ 
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WPS คอื การสร้างสนัตภิาพทีย่ัง่ยืนซึง่จะเกดิขึน้ไม่ได้หากไม่มคีวาม
เสมอภาคทางเพศ เพราะความเสมอภาคทางเพศเป็นสิ่งส�าคัญอย่าง
มากในการสร้างสันติภาพ 

ประเด็นที่สองคือ มีข้อสงสัยว่า WPS จะส�าคัญอย่างไร     
หากน�าไปใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีความขัดแย้ง ทั้งที่ประเทศไทยเราไม่มี
สงครามเหมือนซีเรียหรือซูดาน แต่การที่ประเทศเราไม่มีสงครามก็
ไม่ได้หมายความว่าเรามสัีนติภาพ โดยเฉพาะสถานการณ์โควดิทีผ่่านมา
มีความชัดเจนมากว่า พื้นที่ที่ไม่มีสงครามไม่ได้แปลว่าพื้นที่นั้นจะมี
ความมั่นคง หากมองในแงน่ีพ้บว่าประเทศไทยก�าลงัเผชิญปัญหาอยู่
เช่นกัน ความมั่นคงมีหลายมิติมาก ทั้งในด้านการเมือง สังคม และ
เศรษฐกิจ ดังนั้นความมั่นคงไม่ได้หมายถึงทหาร-รถถังเท่านั้น 

20 ปีผ่านมา เกิดการท�าความเข้าใจต่อประเด็นความมั่นคง
และสันติภาพเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งน�าไปสู่ประเด็นสุดท้ายคือ เมื่อ 
ความมั่นคงมีหลายมิติ การมองเรื่องสันติภาพมีการเปลี่ยนแปลงไป   
ท้ายท่ีสุดแล้วต้องพยายามปรับให้สอดคล้องกับแต่ละประเทศและ 
แต่ละภมูภิาค ในประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะ และประเด็นส�าคัญ  
ในการน�ากรอบ WPS มาใช้ก็คือ สันติภาพจะไม่เกิดหากไม่มีความ
เท่าเทียมระหว่างหญงิชาย สรปุคือ ไม่เพยีงแค่ต้องการพดูคยุประเด็น
ผู้หญิง แต่ที่ส�าคัญคือเรื่องเพศสภาพ และบทบาทของสังคมว่าใคร
ควรจะแสดงออกหรอืมบีทบาทอย่างไร ดังนัน้ การป้องกนัหรอืจดัการ
ความขัดแย้งต้องมีภาพลักษณ์เช่นนี้ 

ส�าหรับการผลักดันวาระ WPS ในประเทศไทยจ�าเป็นต้อง  
ประสานหลายๆ ฝ่าย ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม ให้มาคุยกัน
เพราะสนัตภิาพและความมัน่คงจะเกดิขึน้ได้เมือ่ทกุฝ่ายร่วมผลกัดัน
และเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับตนอย่างไร ความส�าเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อ 
ทุกคนร่วมกันทั้งประเทศ เหตุนี้ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมี
ความส�าคัญในการผลักดันวาระ WPS 
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ทบทวนสถานะของวาระผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง
ในฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 

ขณะที่ในหลายประเทศ กลุ่มผู้หญิงเรียกร้องการติดตามกรอบความ 
รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการและนโยบายรัฐ การจัดล�าดับความส�าคัญของ
งาน และงบประมาณ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบ
การวางนโยบายและขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของรัฐในการน�ามติคณะมนตรี 
ความมัน่คงแห่งสหประชาชาต ิ1325 ไปใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกบับริบท
ของแต่ละสังคม ทั้งมีการเสนอความเห็นต่อรัฐรวมทั้งภาคีเครือข่ายควบคู่ไป
กับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติปรากฏอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งโดยองค์กรที่ไม่ได้มี
โอกาสแสดงความเหน็ร่วมกบัรฐัในช่วงของการร่างนโยบาย หากแต่ถกูนับเป็น
เครอืข่ายภาคประชาสงัคม ตลอดจนนกัวชิาการและนักเคล่ือนไหวเพือ่เรยีกร้อง
สิทธิผู้หญิง

ในปี ค.ศ. 2017 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งมั่นที่จะสร้างความ
ก้าวหน้าด้าน WPS เกดิการประชุมผ่านแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสรมิ WPS 
ในอาเซยีน เพือ่เกดิการมีส่วนช่วยในการรกัษาสนัตภิาพ อ้างองิจากเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายท่ี 16 สะท้อนภาพว่าผลงานของรัฐและส่วนที่
เก่ียวข้องด้านน้ียังต�่ากว่าเกณฑ์ความเท่าเทียมกันทางเพศในทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียน อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์   
ในทางการเมืองและประชาธิปไตยช่วยให้ WPS ได้รับการพิจารณา NAP และ
กลายเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

ฟิลิปปินส์
ฟิลปิปินส์ได้รบัเอกราชจากสหรฐัอเมรกิาในปี ค.ศ.   1946 โดยถูกปกครอง

เป็นดินแดนของสหรัฐฯ ประเทศนี้มีประวัติความขัดแย้งติดอาวุธเป็นระยะๆ 
กบักลุ่มผูก่้อความไม่สงบหลายกลุม่ โดยเฉพาะกลุม่แนวร่วมปลดปล่อยอิสลาม
โมโร (MILF) และแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ (NDF) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 
ภายใต้การน�าของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ฟิลิปปินส์เผชิญกับ        
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การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าน “การท�าสงคราม
ต่อต้านยาเสพตดิ” ของดเูตอร์เต ซึง่ส่งผลให้เกดิกรณีวสิามญัฆาตกรรมทีก่ระท�า
โดยกองก�าลังความมั่นคงของรัฐอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ การละเมิดสิทธิได้
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการคุกคามและโจมตีโดยตรงต่อนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง และผู้น�าด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน       
ในปี ค.ศ. 2019 คณะมนตรสีทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาตไิด้มมีตขิอให้ส�านักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (OHCHR) จัดท�ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนในฟิลิปปินส์

 พัฒนาการของ 1325 NAP ในฟิลิปปินส์เกิดจากความร่วมมือทาง 
การเมอืง ระหว่างภาคประชาสงัคมกบัรฐับาล โดยกระบวนการทีไ่ด้เริม่ต้นเมือ่ปี 
ค.ศ. 2007 ในช่วงเวลานัน้มกีารจดัเตรยีมหารอืระดับภาคขององค์กรภาคประชาสังคม
ต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานราชการระดับชาติ ประเด็นส�าคัญในการด�าเนินการ  
ที่จะต้องรวมอยู่ใน NAP ที่เป็นผลลัพธ์เปิดตัวเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2010      
ภายหลังการลงนามในค�าสั่งผู้บริหาร (EO) 865 ซึ่งส่งผลให้มีการน�าโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางสถาบนั NAP ไปปฏบิตักิารขบัเคลือ่นระดบัชาต ิมกีารตัง้คณะกรรมการ
ว่าด้วยสตรี สันติภาพ และความมั่นคง (the National Steering Committee on 
Women, Peace and Security: NSC WPS) ขึ้น

ฟิลิปปินส์น�าแผนปฏิบัติการแห่งชาติฉบับล่าสุด (NAP) มาใช้ในปี ค.ศ. 
2017 ส�าหรับช่วงปี ค.ศ. 2518-2022 NAP ได้รับการพัฒนาโดยคณะท�างานด้าน
เทคนิค NSC WPS (TWG) ผ่านแนวทางการมีส่วนร่วมซึ่งรวมถึงการปรึกษาหารือ
กบัองค์กรภาคประชาสงัคม เป้าหมายโดยรวมของ NAP คอืการรบัประกนัการขยาย
บทบาทของผู้หญิงในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสันติภาพและความมั่นคง โดยเน้นย�้าถึง
อ�านาจหน้าทีท้ั่งในฐานะผูน้�าและผูม้ส่ีวนร่วมในกระบวนการสนัตภิาพของประเทศ 
องค์กรพยายามทีจ่ะด�าเนนิการตามแนวทางปฏบัิตท่ีิดทีีส่ดุของการปรากฏตวัของ
สตรีในการเจรจาสันติภาพอย่างเป็นทางการ ตลอดจนในพื้นที่นอกระบบอื่นๆ 
เช่น การมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคมและระดบัรากหญ้า NAP ไม่มกีรอบการ
ติดตามและประเมินผลโดยละเอียด แต่ระบุการติดตามและประเมินผลระหว่าง
เสาหลกัและวตัถปุระสงค์แบบสแตนด์อโลนของ NAP (NAP’s standalone pillars 
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and objectives) แม้ว่า NAP จะไม่มีการจัดสรรงบประมาณ แต่ต่อมา
ได้มคี�าสัง่ของผูบ้รหิารซึง่ได้จดัสรรเงนิประมาณ 100,000 ดอลลาร์สหรฐั
เพื่อเป็นทุนด�าเนินการเรื่อง WPS ในปีแรก

NAP ที่ 2 ของฟิลิปปินส์ซึ่งน�ามาใช้ในปี ค.ศ. 2010 และด�าเนิน
การในช่วงปี ค.ศ. 2010-2016 เริ่มต้นจากผลการศึกษาเกี่ยวกับ         
การด�าเนินการ NAP ปี ค.ศ. 2010-2016 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้ต่อยอด
จากการแก้ไขช่องว่าง ใช้กรอบที่กว้างขึ้นในการจัดการกับสถานการณ์
ของผู ้หญิงในการสู ้รบและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของผู ้หญิงใน     
การสร้างสันติภาพ NAP ยังรวมเอาค�าแนะน�าที่ส�าคัญบางประการไว้ใน
การศึกษาระดับโลกเรื่อง UNSCR 1325 ในปี ค.ศ. 2015 เช่น การจัด
ล�าดับความส�าคัญของการป้องกันความขัดแย้ง ก�าหนดกรอบสันติภาพ
และความมั่นคงของสตรีจากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วม
และความเป็นผูน้�าของสตรใีนโครงการสนัตภิาพทกุระดับ ความยตุธิรรม
ในช่วงเปลีย่นผ่าน ความพยายามวางแผนด�าเนินการให้สอดรบักบับรบิท
ท้องถิ่น (Localization)   แบบร่วมมือและมีส่วนร่วม การต่อสู้กับลัทธิ/
แนวคดิสดุโต่งรนุแรงด้วยการสนบัสนนุให้ผูห้ญงิเข้ามามส่ีวนร่วมในการ
สร้างสันติภาพ แนวทางการด�าเนินการมีหลายระดับท้ังท�างานกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และการริเริ่มด้านการเงินเพ่ือมุ่งผลักดันวาระผู้หญิง 
สันติภาพ และความมั่นคง

การมีส่วนร่วมของผู้หญิงด�าเนินไปพร้อมกันในรูปแบบเครือข่าย
ระดับประเทศ ประกอบด้วย  องค์กรสทิธิสตร ีสันตภิาพ และสทิธิมนุษยชน 
ที่ก่อตั้งขึ้นและกลายเป็นพันธมิตรหลักของรัฐบาลในการริเริ่มต่างๆ 
เกี่ยวกับ WPS ความร่วมมือครั้งนี้รวมถึงการปรับแต่งเพิ่มเติมของ 
Action Plans และตัวชี้วัด NAP ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2010 ต่อมา
ในปี 2013 มีรายงานการก�ากับดูแลภาคประชาสังคมฉบับแรกเร่ือง 
“Implementing the Philippines National Action Plan on UN Security 
Council Resolution 1325 and 1820: A Civil Society Monitoring 
Report (March 2010-January 2013)” ได้รบัการตพีมิพ์และได้รวบรวม
สิ่งที่ได้ท�าส�าเร็จในการน�า 1325 NAP ไปปฏิบัติเป็นเวลา 3 ปี 
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เหตุนี้ การที่ฟิลิปปินส์จัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติ 2 ฉบับ 
แผนแรกปี ค.ศ. 2010-16 และแผนที่สอง 2017-22 NAP ทั้งสองอ้างถึง
กฎหมายท่ีส�าคัญเป็นพื้นฐาน มีพระราชบัญญัติให้ความช่วยเหลือและ
คุ้มครองผู้ถูกข่มขืนปี ค.ศ. 1997 พระราชบัญญัติการช่วยเหลือและ
คุ้มครองผู้ถูกข่มขืนปี ค.ศ. 1998 รวมทั้งพระราชบัญญัติต่อต้านการค้า
มนษุย์ ค.ศ. 2003 และพระราชบญัญัตต่ิอต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี
และเด็ก ค.ศ. 2004 โดยท่ี NAP ตระหนักดีว่ากฎหมายเหล่านี้มีส่วน
สนับสนุนกฎหมายระดับชาติอยู่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ฟิลิปปินส์ยังได้ผ่าน
ร่างกฎหมายสองฉบบัทีใ่ห้รปูแบบการปฏบิตัทิีด่เีพือ่ประกอบการพจิารณา
โดยประเทศอ่ืนๆ พระราชบญัญตัสิาธารณรฐั 7192 “ตระหนกัถงึบทบาท
ของสตรีในการสร้างชาตแิละจะประกันความเท่าเทียมกนัขัน้พ้ืนฐานก่อน
กฎหมายของสตรแีละบรุษุ” กฎหมายก�าหนดให้เจ้าหน้าทีช่่วยเหลอืด้าน
การพัฒนาจากรัฐบาลต่างประเทศหรือหน่วยงานพหุภาคีอุทิศให้กับ
โครงการเพื่อผู้หญิงที่หน่วยงานของรัฐรับรองว่าผู้หญิงจะได้รับประโยชน์
อย่างเท่าเทียมกนัจากโครงการดงักล่าว และเป็นหน่วยงานของรัฐทีส่นใจ
ขจัดอคติทางเพศออกจากกฎระเบียบและแนวปฏิบัติงาน

จุดส�าคัญของ 1325 NAP คือผู้หญิงมีส่วนร่วมในกระบวนการ
สันติภาพอย่างมีความหมาย การบรรลุเป้าหมายส�าคัญภายใต้เสาหลัก
ของการเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วม การคุ้มครองและการป้องกัน 
และการส่งเสรมิและการรวมบทบาทสตรใีนกระแสหลกั ในความสงบและ
ปลอดภัย เมื่อด�าเนินการตามค�าแนะน�าเฉพาะของคณะกรรมการ     
ความยตุธิรรมและการปรองดองในช่วงเปลีย่นผ่าน ฟิลปิปินส์เป็นประเทศ
แรกในโลกท่ีจดัท�าและด�าเนินการตามแผนปฏบิตักิารระดบัภมูภิาคเกีย่วกบั
สตรแีละสนัติภาพและความมัน่คง แผนนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของความพยายาม
ของรัฐบาลในการด�าเนินการตามมติ 1325 (2000) ในท้องถิ่น ผู้หญิงได้
มีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพอย่างมีความหมายกับกลุ่มแนวร่วม
ปลดปล่อยอิสลามแห่งโมโร ซึ่งน�าไปสู่การผ่านร่างกฎหมายบังซาโมโร   
ในท้ายที่สุด
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อินโดนีเซีย
อนิโดนเีซยีเปิดตวัแผนปฏบิตักิารระดับชาตฉิบับแรก ในปี ค.ศ. 2014 ช่วงปี 

2014-2019 ร่าง 1325 NAP ได้รับการพัฒนาโดยกระทรวงการส่งเสริมศักยภาพ
ผูห้ญงิและการปกป้องเด็ก อย่างไรกต็าม มกีารยกร่าง 1325 NAP โดยองค์กรผูห้ญงิ
ภาคประชาสงัคมทีร่เิริม่พร้อมกบัการท�างานในชมุชนต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
กระทั่งรัฐบาลเห็นความจ�าเป็นและความส�าคัญที่จะต้องมี 1325 NAP จึงได้ให้
ภาคประชาสังคมช่วยกันพิจารณายกร่าง รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ
ด้วยเม่ือ NAP เข้าใกล้การด�าเนนิการตามวาระ WPS ในประเทศ โดยทีรั่ฐคอื       
เจ้าภาพหลักและเป็นศนูย์กลางในการผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายงานปกป้อง
และเสริมศักยภาพผู้หญิงและเด็กในระหว่างที่ความขัดแย้งยังด�าเนินอยู่  

1325 NAP มี 3 ส่วนที่ครอบคลุมซึ่งเน้นที่มาตรการป้องกัน ฟื้นฟูเยียวยา 
และเสริมศักยภาพกับการมีส่วนร่วม แต่ละส่วนมีการด�าเนินการและตัวบ่งชี้  
เฉพาะ รัฐก�าหนดกรอบการติดตามและประเมินผลประกอบการด้วยการประชุม
เพื่อประเมินความคืบหน้าในการด�าเนินการที่ระบุไว้ใน 1325 NAP 

ในแง่สถานการณ์ภายในเรื่องความขัดแย้งทางอาวุธคร้ังล่าสุดใน
ประวัติศาสตร์ของอินโดนีเซียคือ ความขัดแย้งในอาเจะห์ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง
รัฐบาลอินโดนีเซียและกลุ่มเคลื่อนไหวอาเจะห์เสรี (Gerakan Aceh Merdeka 
หรอื GAM) ทีเ่รยีกร้องอิสรภาพระหว่างปี ค.ศ. 1976-2005  ความขดัแย้งสิน้สดุ
ลงด้วยข้อตกลงสนัติภาพทีล่งนามในป ีค.ศ. 2005 แตข่อ้ตกลงดังกล่าวไม่ไดร้วม
อยู่ในบทมาตรการที่มีความอ่อนไหวทางเพศ นอกจากน้ี ข้อตกลงสันติภาพยัง    
เรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงและปรองดอง ซึ่งจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะครั้งแรกในปี ค.ศ. 2018 โดยมีการด�าเนินอยู่
จนถึงปี ค.ศ. 2002 

ส่วนของการพฒันา 1325 NAP แม้คณะกรรมการ (National Action Plan 
for the Protection and Empowerment of Women and Children in Social 
Conflict/ RAN P3A-KS) ซึง่น�าโดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการส่งเสริมศกัยภาพ   
ผูห้ญิงและการปกป้องเด็ก บทบาทใดๆ ของภาคประชาสงัคมในการมส่ีวนร่วมใน
การพฒันาหรอืการด�าเนนิการ ในความเป็นจรงิรฐับาลอนิโดนเีซยีจดัให้มกีารปรกึษา
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หารอืกบัภาคประชาสงัคม รวมถงึกลุม่สตร ีและกระบวนการตดิตามด�าเนนิการโดย
สมาชกิของภาคประชาสงัคมทีม่ส่ีวนร่วมอย่างแขง็ขนัตัง้แต่กระบวนการร่าง 1325 NAP 
ในอินโดนีเซีย มีกลุ่มเคลือ่นไหว ได้แก่ AMAN อินโดนีเซีย  The Gender Based 
Violence Organization (องค์กรความรนุแรงทางเพศ) และ  Indonesian Institute 
of Sciences/สถาบันวิทยาการอินโดนีเซีย (LIPI)

ในแง่การน�าแผนปฏิบัติการระดับชาติผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคง
ไปสูก่ารปฏบิตัน้ัิน พบว่าองค์กรภาคประชาสงัคมร่วมกนัด�าเนนิการเพือ่ให้ม ี1325 
NAP ในระดับท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นประสานงานเครือข่ายกับ 
NGOs ในระดบัภมูภิาครเิริม่ให้มกีารร่างแผนปฏบิตักิารในพืน้ท่ีเพือ่ให้การด�าเนิน
การมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้มีการท�างานร่วมกับตัวแทนรัฐบาลท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมความสามารถและเจตจ�านงทางการเมือง และเพื่อจัดการกับความ
ท้าทายท่ีเกิดขึ้นใหม่ ในอีกด้านหน่ึง RAN P3A-KS ได้จัดต้ังศูนย์ประสานงาน
คณะท�างานเพื่อรับผิดชอบการน�า 1325 NAP ไปปฏิบัติ    

อย่างไรก็ตาม ในการด�าเนินงานไม่มีการกล่าวถึงตัวแสดงคู่ตรงข้ามรัฐ
เฉพาะกลุ่ม ในทางกลับกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผน ส�านักงาน
ของรฐัต่างๆ เป็นผูน้�าในการด�าเนนิการตามขัน้ตอนต่างๆ กระทรวงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้หญิงและการปกป้องเด็ก หรือ KPP PA (ประสานงานกิจกรรม) 
ส�านกังานต�ารวจอนิโดนเีซยี กระทรวงกฎหมายและสทิธมินุษยชน กระทรวงการ
ส่ือสารและข้อมูล กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานอัยการสูงสุด คณะกรรมการ
คุ้มครองเด็กแห่งชาติ กระทรวงการส่งเสริมศักยภาพผู้หญิงและการปกป้องเด็ก  
กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (ผู้ประสานงานกิจกรรม) กระทรวงกิจการ
สงัคม สถาบนัวทิยาศาสตร์/วทิยาการแห่งอนิโดนเีซยี กระทรวงกลาโหม กองทพั
อินโดนีเซีย กระทรวงการพัฒนาพื้นที่ด้อยโอกาส กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ศึกษาธิการและวัฒนธรรม กระทรวงศาสนา คณะกรรมการข้อมูลสาธารณะ    
สภากาชาดอินโดนีเซีย 

อินโดนีเซียจัดการตรวจสอบและประเมินผล 1325 NAP จากรายงานของ
ทีมประสานงานกลางซึ่งประกอบด้วยคณะท�างาน RAN P3A-KS ในจังหวัดและ
อ�าเภอ/เมือง ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานการด�าเนินการของ 
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NAP - KS P3A เพื่อให้เกิดการท�างานร่วมกันและความต่อเนื่อง
ของขั้นตอนในการปกป้องและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้หญิง
และเด็กในช่วงที่เกิดความขัดแย้ง

 ในแง่ความมุ่งมั่นของอินโดนีเซียสะท้อนจากการให้
ค�ามัน่ท่ีจะเพ่ิมการมส่ีวนร่วมของผูห้ญงิในการรกัษาสนัตภิาพและ
ต�ารวจของสหประชาชาต ิและเสรมิสร้างระบบการคุม้ครองผูห้ญงิ
และเด็กที่ประสบกับความขัดแย้ง ส่วนหนึ่งของความพยายามนี้ 
อนิโดนเีซยีร่วมกบั ICRC ในการประชมุระดบัสงูระดบัภมูภิาคใน
หัวข้อ “Preparing Modern Armed Forces for Peacekeeping 
Operations in the 21st Century” เมือ่เดอืนมถินุายน ค.ศ. 2019 
และจัดงานประชุม “Preparing Modern Armed Forces for 
Peacekeeping Operations in the 21st Century” เมื่อวันที่ 
25-27 มิถุนายน 2562 โดยสรุปว่าอินโดนีเซียเพิ่มจ�านวนผู้รักษา
สันติภาพหญิงขึ้น 60 เปอร์เซ็นต์ (จาก 77 เป็น 123)

ผูห้ญิงชาวอนิโดนเีซยีเข้าร่วมภารกิจรกัษาสนัติภาพมากขึน้ 
เช่นเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ ค.ศ. 2020 UNSCR คณะใหม่ในการรกัษา
สนัตภิาพ (UNSCR 2538) ได้รบัการอนมุตัใินเดอืนสงิหาคม ค.ศ. 
2020 ภายใต้ต�าแหน่งประธานาธบิดขีองสภาอนิโดนีเซยี ขณะท่ี
อกีประเดน็ส�าคญัคอืการต่อต้านความรนุแรงสดุโต่ง อินโดนเีซยี
มุง่ม่ันท่ีจะบูรณาการระเบยีบวาระการประชมุ WPS เพือ่ป้องกนั
และต่อต้านลทัธหิวัรนุแรงสดุโต่ง และเพิม่ขีดความสามารถระดบั
ชาติและชุมชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในฐานะตัวแทน
งานสันติภาพและความอดทนอดกลั้น รวมทั้งประเด็นการขจัด
ความรนุแรงสดุโต่งเป็นจดุสนใจเชงิกลยทุธ์ที ่3 ของอนิโดนีเซีย 
เพือ่สร้างศกัยภาพดงักล่าวอินโดนีเซยีจึงได้จัดการฝึกอบรมระดับ
ภมูภิาคของนกัการทูตหญงิ จากภมูภิาคอาเซยีน เรือ่ง WPS ใน
ฐานะผู้เจรจาสันติภาพและผู้ด�าเนินการมีการจัดฝึกอบรมระดับ
ภมูภิาคส�าหรบันักการทตูหญิงในเดอืนเมษายน ค.ศ. 2019 เป็นต้น
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สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานการณ์ความรุนแรงและผลกระทบ
ข้อมูลในส่วนนี้ประมวลขึ้นจาก “รายงานสถานการณ์ผู้หญิง เด็กและ

เยาวชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้” พ.ศ. 2564 จดัพมิพ์โดยศนูย์ประสานงานด้าน
เดก็และสตรใีนจงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.) และผลการส�ารวจความคดิเหน็
ประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ หรือ Peace Survey จ�านวน 5 ครั้ง ระหว่าง 
พ.ศ. 2559-2563

กว่า 17 ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 20,692 เหตุการณ์         
มีผู้เสียชีวิต 7,162 ราย และบาดเจ็บ 13,348 คน ในภาพรวมสถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีข้ึน จ�านวนเหตุการณ์ความรุนแรงลดลงอย่างต่อเน่ือง 
จ�านวนผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บลดลง หากพิจารณาแยกเป็นรายเดือนหรือ 
รายวันก็ยังมีความแปรปรวน และมีเงื่อนไขที่ให้ความรุนแรงพุ่งสูงขึ้นได้ตลอด
เวลา ส่งผลต่อความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ ที่ยังคงกังวลต่อความปลอดภัย 
พบว่าคนท�างานส่งเสริมสันติภาพภาคประชาสังคมด้านผู้หญิง เด็กและเยาวชน
ออกมาเรียกร้องพื้นที่ปลอดภัย กลุ่มผู้หญิงต้องการ “พื้นที่สาธารณะปลอดภัย” 
เพือ่ให้การใช้ชวีติประจ�าวนัของพลเรอืน โดยกลุม่ผูห้ญิงรูส้กึปลอดภยัในการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ศาสนสถานและสถานที่ราชการ แต่รู้สึกปลอดภัยน้อยลงเมื่อไปตลาด 
ในขณะทีก่ลุม่เดก็เรียกร้อง “พืน้ท่ีสร้างสรรค์ปลอดภยั” เพือ่ให้เกดิการพฒันาการ
เรยีนรูแ้ละโอกาสในการด�าเนนิชวีติอย่างมคีณุภาพและปลอดความรุนแรงท้ังจาก
สถานการณ์และความรุนแรงในครอบครัวและสถานศึกษา และอีกพื้นท่ีหน่ึงคือ 
“พื้นที่เสรีภาพในการแสดงออก” ที่เสนอโดยเยาวชนที่ต้องการแสดงออกและ     
มส่ีวนร่วมทางการเมอืง และกลุม่ท่ีต้องการความเป็นธรรมทางเพศ ซึง่กลุม่ผูห้ญงิ  
ก็รู้สึกว่า พื้นท่ีท่ีปลอดภัยน้อยที่สุดคือพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะ
การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือฝ่ายขบวนการและการแสดงออกถึงท่าทีสนับสนุน
ฝ่ายขบวนการ

ในพื้นที่ชายแดนใต้มีเด็ก (อายุ 0-17 ปี) และเยาวชน (อายุ 18-25 ปี) 
รวมกันอาศัยอยู่มากกว่าหนึ่งล้านคน จากจ�านวนประชากรสองล้านกว่าคน      
การใช้ชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ที่ยังมีความเสี่ยงที่จะประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรง     
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ได้อย่างไม่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้ ท�าให้มีโอกาสท่ีเกิดความพิการหรือเสียชีวิต
และเป็นก�าพร้าได้ เด็กจ�านวนหนึ่งยังเคยมีประสบการณ์เป็นประจักษ์พยาน      
ในการสูญเสียของคนในครอบครัวและในชุมชนไปต่อหน้าต่อตา ในขณะที่ข้อมูล
ภาพใหญ่ท่ัวโลกมเีดก็มากถงึ 460 ล้านคนอาศัยอยูใ่นพืน้ทีค่วามขดัแย้งและรนุแรง
เหมือนพื้นที่ชายแดนใต้นั้นมีความเสี่ยงต่อการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้
ความรุนแรงได้เช่นกัน ในพื้นที่มีเด็กก�าพร้า 6,687 คนและมากกว่า 1,000 คน   
ทีไ่ม่ได้รบัการรบัรองเยยีวยาสามฝ่าย ซ่ึงเป็นประเดน็ท่ีภาครัฐและภาคประชาสงัคม
ก�าลงัหาแนวทางช่วยเหลอื ปัญหาเดก็ก�าพร้ามทีัง้ด้านจติใจ สงัคม และเศรษฐกิจ 
ในด้านจิตใจพบว่ามภีาวะซมึเศร้า ความรูสึ้กโกรธแค้น รูส้กึไม่ได้รบัความเป็นธรรม
ในชีวิต เด็กก�าพร้าหลายคนต้องพบกับภาวะไร้ที่พึ่งพิง ต้องอาศัยในสถานดูแล
เด็กก�าพร้า และอยู่ได้ด้วยทุนการศึกษาจากเงินบริจาค

ในเชงิสถติิอาจเหน็ว่าผูห้ญงิสญูเสียชีวติน้อยกว่า แต่ผลกระทบอนัเกดิจาก
การเสียชีวิตของผู้ชายส่งผลให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจ�านวนหญิงหม้ายมาก
ทีส่ดุในประเทศ และเป็นกลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบทัง้ด้านจิตใจ เศรษฐกจิ และสงัคม 
ต้องรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสถานภาพและบทบาททางเศรษฐกจิอย่างกะทนัหนั 
ต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นเสาหลักของครอบครัว ผลกระทบที่เกิดกับหญิงหม้าย
เป็นภาระที่ต้องแบกรับต่อเนื่องไม่ได้จบลงเมื่อเหตุการณ์รุนแรงสิ้นสุดลง  

การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ก็สร้างผลกระทบต่อเด็กและผู้หญิง   
ในชายแดนใต้ท้ังทางตรงและทางอ้อมด้วยเช่นกัน มาตรการตรวจเก็บดีเอ็นเอ   
ในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกลุ่มผู้ต้องสงสัยและการเชิญตัวผู้หญิงที่สมาชิก 
ในครอบครัวถูกกล่าวหาจากการเป็นผู้ต้องสงสัยจากคดีความมั่นคง ความถี่ของ
การปิดล้อมและวิสามัญฆาตกรรมในชุมชนส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวที่มี        
ผู้สูงอายุ เด็กและผู้หญิง ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจเมื่อต้องรับรู้ชะตากรรม
ของคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน ผลกระทบของกฎหมายพิเศษไม่ได้กระทบต่อ
สาธารณะเท่านั้นหากยังส่งผลกระทบในระดับครอบครัวด้วย

เมือ่พจิารณาทศันะของผูห้ญงิต่อประเดน็การละเมดิสทิธมินษุยชนในพืน้ที่ 
พบว่าผู้หญิงมุสลิมและผู้หญิงพุทธมีมุมมองที่แตกต่างกัน โดยผู้หญิงมุสลิมให้
ความส�าคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนตามล�าดับดังน้ี 1) การห้ามคลุมฮิญาบ
เป็นการละเมิด 2) การปฏบิตักิารทางการทหารเพือ่ต่อต้านฝ่ายขบวนการในหมูบ้่าน 
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3) การซ้อมทรมาน 4) การถูกถ่ายรูปที่ด่าน และ 5) การเก็บข้อมูลส่วนตัว 
เช่น ข้อมูลดีเอ็นเอหรือข้อมูลบัตรประชาชน    

ส�าหรับผู้หญิงพุทธเห็นว่าประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ 
ได้แก่ 1) เหตุการณ์ระเบิดในพื้นที่สาธารณะ แต่ไม่ได้แยกว่ากลุ่มไหนก่อเหตุ 
2) การไม่จดับรกิารอาหารของชาวพทุธในโรงพยาบาล เช่น เน้ือสกุร 3) เจ้าหน้าที่
รฐัถกูยงิโดยขบวนการตดิอาวธุ 4) การให้โควตาและทนุการศกึษาส�าหรบัมสุลมิ
มากกว่า  

นอกจากนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เข้ามาซ�้าเติม
คณุภาพชวีติทีม่คีวามถดถอยของเดก็และครอบครวัในพืน้ที ่โควดิท�าให้หลาย
ครอบครัวมีฐานะยากจนมากขึ้น เป็นอุปสรรคต่อการดูแลเด็กอย่างมีคุณภาพ 
บางครอบครัวขาดอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และไม่มีเงินเพื่อการศึกษา        
ซึ่งพบว่าหนี้ครัวเรือนท่ีเพิ่มขึ้นน้ันส่วนหนึ่งเป็นหน้ีท่ีเกิดจากค่าใช้จ่าย        
เพื่อการศึกษาของบุตรหลานในครอบครัว รวมทั้งได้รับผลกระทบจากความ
รนุแรงทางเพศและความรนุแรงในครอบครวั ซึง่เดก็หลายคนไม่มพ้ืีนทีส่่วนตวั
ท�าให้เด็กหลายคนมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศ
มากขึ้นด้วย

ความก้าวหน้าของผู้หญิงและเด็ก
ตลอดช่วง 17 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐ ผู้น�าศาสนา ภาคประชาสังคมและ

ภาคส่วนต่างๆ ได้สร้างเสรมิความเสมอภาคของเดก็และสตรใีนพืน้ที ่ทีส่�าคญั 
ความก้าวหน้าและความเปลีย่นแปลงอนัเกดิจากการปรบัตวัและวสิยัทศัน์เพือ่
น�าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและสตรีในมิติต่างๆ ทั้ง
ด้านการศึกษา สาธารณสุข และเศรษฐกิจ ได้มีพัฒนาการขึ้นตามล�าดับ อาทิ

1) องค์กรศาสนากบัการคุ้มครองปกป้องสทิธเิดก็หญงิและผูห้ญงิ ได้แก่ 
การออกระเบยีบคณะกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการสมรส  
(นิกะห์) บคุคลทีม่อีายุต�า่กว่า 17 ปี พ.ศ. 2561 เพ่ือป้องกันการแต่งงานในวยัเดก็ 
และการจัดต้ัง “ศูนย์ปรึกษาเสริมพลังผู้หญิง” ของส�านักงานคณะกรรมการ
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อสิลามประจ�าจงัหวดันราธวิาสและจงัหวดัยะลา เพือ่ช่วยเหลอืผูห้ญงิทีไ่ด้รบัความ
รุนแรงในครอบครัว 

2) ภาครฐักบัการคุ้มครองสทิธเิดก็ ได้แก่ การระบใุห้มวีธิปีฏบิตัต่ิอบคุคล
ต้องสงสยักรณทีีเ่ป็นเดก็และเยาวชนในระเบยีบกองอ�านวยการรักษาความมัน่คง
ภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการบงัคบัใช้กฎหมายพเิศษเพือ่การคุ้มครองเด็ก และ
การพฒันาหลกัสตูรของโรงเรยีนสอนศาสนาอสิลามเพือ่สนับสนุนให้มกีารจัดการ
ศึกษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและความต้องการของชุมชน 

3) มาตรการและแนวปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและ    
ความม่ันคง ของกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย์สามารถใช้เป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องใช้ใน
การบูรณาการเรื่องเพศสภาพ การปรับใช้นโยบายด้านสันติภาพและความมั่นคง
เพือ่ขจดัความรนุแรงต่อสตร ีและส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่  

4) ศนูย์ประสานงานด้านเดก็และสตรใีนจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.)   
เป็นกลไกทีต่ัง้ข้ึนภายใต้การสนบัสนุนของศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อนุวัตตาม
มาตรการและแนวปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง     
เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีอย่างมีประสิทธิผล 

5) เครือข่ายเพื่อการคุ้มครองปกป้องสิทธิเด็กเพ่ือผลักดันนโยบายและ   
ส่งเสรมิการสร้างกลไกในระดบัโรงเรยีนและชุมชน ให้มศีกัยภาพและมปีระสทิธภิาพ
ในการปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งในบ้านและในพ้ืนที่สาธารณะ 
รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมยุติธรรม มีโอกาสได้พัฒนา
ศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่ส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตและอนาคตของตน 

6) การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะและในระดับการตัดสินใจ
ทั้งในภาคความมั่นคง ภาคการเมือง และภาคประชาสังคม ผู้หญิงมีบทบาทใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพและงานพัฒนาในพื้นที่มากขึ้น 
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บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
แม้ผูห้ญงิจะมบีทบาทในพืน้ทีส่าธารณะเพิม่ขึน้ แต่กย็งัมจี�านวน

น้อยที่มีบทบาทอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทางการโดยเฉพาะในกระบวนการ
สันติภาพและในการเมืองทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ ในขณะที่
ระดับนานาชาติเริ่มมีการให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
เพิม่มากขึน้ อย่างเช่นประเทศฟิลิปปินส์ อนิโดนเีซยี อริกั หรือแคชเมยีร์ 
รวมท้ังมีงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของผู้หญิงส่งผลต่อ
ความยั่งยืนและความส�าเร็จของกระบวนการสันติภาพและน�าไปสู่การ
บรรลุข้อตกลง 

การมีส ่วนร่วมของผู ้หญิงในจังหวัดชายภาคแดนใต้ของ
ประเทศไทย ขยายตวัอยูใ่นส่วนของภาคประชาสงัคมซ่ึงเกดิจากความ
จ�าเป็นท่ีต้องการลดผลกระทบจากความรุนแรง และความต้องการ     
ท่ีจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความเป็นธรรมและสันติภาพ 
โดยมลีกัษณะแบบไม่เป็นทางการและเป็นงานอาสาสมคัรทีม่งีบประมาณ
และทรพัยากรจ�ากดั เช่น การส่งเสรมิทางอาชพีและรายได้ การปกป้อง
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ งานด้านการฟื้นฟูเยียวยา ผู้หญิงเป็นส่วน
ส�าคญัในการขบัเคลือ่นงานด้านสิทธิมนษุยชนของกลุม่เปราะบางต่างๆ 
ในพืน้ที ่ไม่ว่าจะเป็นเดก็ เยาวชน ผูห้ญงิและครอบครัวทีไ่ด้รับผลกระทบ
จากความรุนแรงและกฎหมายพิเศษ ผู้หญิงในพื้นที่มีความตื่นตัวและ
เป็นกลุ่มส�าคัญที่สนับสนุนกระบวนการสันติภาพ แม้ว่าผู้หญิงจ�านวน
มากจะยังไม่ค่อยมั่นใจในกระบวนการพูดคุยที่ด�าเนินการอยู่ว่าจะมี
ความก้าวหน้าเพยีงใด ผู้หญงิกย็งัให้ความส�าคญักบังานด้านการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับสันติภาพศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่  

ผู้หญงิยังขาดโอกาสเข้าถงึอ�านาจในการตดัสินใจและการเข้าถงึ
ทรัพยากรท่ีจ�าเป็นต่อการผลักดันการสร้างสันติภาพในระดับทางการ
และการเมืองท่ีจะส่งผลต่อนโยบายและการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อพิจารณาประเด็นที่ผู้หญิงให้ความส�าคัญคือ
เรือ่งเศรษฐกจิและปากท้อง การยตุคิวามรนุแรงและสร้างความเป็นธรรม
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ทางกฎหมายและสังคมการเมือง การมีส่วนร่วมของผู้หญิงจะช่วยให้
กระบวนการสนัตภิาพครอบคลมุมติทิางสงัคมการเมอืงและความมัน่คงทีมี่
หลากหลายมากขึ้น 

ความเห็นต่อการจัดท�ามาตรการแก้ ไขปัญหาความไม่สงบ
ในส่วนนี้เป็นข้อมูลท่ีได้จากการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อ

กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ในช่วง พ.ศ. 2559-2563 โดยแบ่งเป็น
มาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาว ดังนี้

1) มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา ผู้หญิงมุสลิมและผู้หญิง
พทุธมคีวามเหน็ตรงกนัว่า ปัญหาเร่งด่วนทีค่วรให้ความส�าคญัคอืการสร้าง   
พื้นที่ปลอดภัยในชุมชนและไม่ท�าร้ายพลเรือน และให้ความส�าคัญกับ
กระบวนการสันติภาพและการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยหากมีเหตุการณ์
ละเมิดสทิธมินษุยชนควรแต่งตัง้คณะกรรมการค้นหาความจริง ในส่วนของ
การสร้างสนัตภิาพจะต้องให้ความปลอดภยัให้กบัผูเ้ข้าร่วมพดูคยุ โดยผูห้ญงิ
มุสลิมมีมุมมองเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมถึงการรายงาน
ข่าวท่ีต้องคุ้มครองสิทธิผู้ต้องสงสัย และมีข้อเสนอเรื่องการลดก�าลังทหาร
เพิ่มเติมด้วย 

2) มาตรการระยะยาว ส�าหรับผู ้หญิงมุสลิมและผู้หญิงพุทธมี    
ความเห็นพ้องกันว่า มาตรการระยะยาวล�าดับต้นที่ควรให้ความส�าคัญคือ 
การส่งเสริมอาชีพและรายได้ ล�าดับสองคือ การจัดการปัญหายาเสพติด 
ล�าดับที่สามคือ ปัญหาอาชญากรรม การค้าของเถื่อน ล�าดับที่สี่คือ         
การปรับปรุงการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ล�าดับที่ห้าคือ การฟื้นฟู
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบแบบไม่แบ่งฝ่าย ส�าหรับการใช้ก�าลังทางทหาร    
ผู ้หญิงไทยพุทธมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการใช้มาตรการทางทหารใน     
การปราบปรามขบวนการ 

การท�าความเข้าใจข้อมลูในเชิงประจักษ์ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์
ของผูห้ญงิทีม่คีวามแตกต่างกนัต่อการสร้างสนัตภิาพในพืน้ที ่ผู้หญงิมคีวามเหน็
และมีบทบาทต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพที่หลากหลาย ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูก้�าหนดนโยบายและผูป้ฏบิตังิานในทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
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ข้อเสนอแนะต่อกระบวนการจัดท�าแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติ 

ข้อเสนอแนะในส่วนนีไ้ด้จากการหารอืแลกเปลีย่นใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง เมื่อเดือนพฤศจิกายนและ
ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 85 คน หลังจากนั้น
มีการอภิปรายปรึกษาหารือ (consultation) ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มีผู้เข้าร่วม
จ�านวน  25 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคม 
ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกบัการผลกัดนัและพฒันาแผนปฏบิตักิารระดบัชาติ 
หน่วยงานทางศาสนา หน่วยงานด้านความมัน่คง หน่วยงาน
ด้านกจิการระหว่างประเทศ สือ่สารมวลชน และผูแ้ทนพเิศษ
ของรฐับาลในการแก้ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซึง่ด�าเนนิงาน
เก่ียวกบัประเด็นสันติภาพและสิทธิความเสมอภาคในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนใต้ การเข้าร่วมจากภาคส่วนต่างๆ แสดง
การสนบัสนุนให้มกีารจัดท�าแผนปฏบิตักิารระดบัชาตด้ิานสตรี 
สันติภาพและความมั่นคง หรือ National Action Plan on 
Women, Peace and Security (NAP-WPS) ท่ามกลาง
ความห่วงใยว่าคนในสังคมมีความเข้าใจเร่ือง 1325 NAP 
และ WPS อย่างจ�ากัด และการจดัท�าแผนจะด�าเนินการไป
อย่างไรไม่ให้คุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนา 1325 NAP โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการคุ้มครอง
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ
ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือผลักดันวาระ
สันติภาพและความมั่นคงให้เกิดขึ้นจริงในท้ายที่สุด
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การพฒันาแผนปฏบิตักิารระดบัชาตด้ิานสตร ีสนัตภิาพ 
และความมัน่คง ต้องมคีวามเป็นสากลทีจ่ะท�าให้ทุกคนได้รบั
ประโยชน์บนฐานความยุติธรรมเท่าเทียม ในขณะเดียวกัน 
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้หญิงในพื้นที่จากมิติ 
เพศสภาพที่ต้องการแก้ปัญหาความรุนแรงทางเพศ ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการสื่อสารที่สร้างความ
เกลียดชัง ปัญหาความรุนแรงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม 
ผลกระทบของการใช้กฎหมายพเิศษ อนึง่ ประเด็นความห่วงใย
และความจ�าเป็นของผูห้ญงิทีอ่ยูใ่นแต่ละภมูภิาคของประเทศ
อาจแตกต่างกันไป จึงต้องแสวงหาจุดสมดุลของความเป็น
สากลและจุดส�าคัญของประเดน็ท้องถิน่ในการขบัเคลือ่นวาระ
ผู้หญิง สันติภาพ และความมั่นคงให้สอดคล้องไปตามบริบท 
โดยควรตระหนักในหลักการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของผู้หญิง และส่งเสริมให้ผู้หญิงได้พัฒนาตนเองและเป็น 
ส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีและปลอดพ้นจากความ
รุนแรงทุกรูปแบบ  

ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้ข้อเสนอแนะที่ส�าคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

1) ความเป็นสากล (Universality)และ
การท�าความเข้าใจบนฐานของบริบทท้องถิ่น 

(Localization):
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2) ความเชือ่มโยงสอดคล้อง
                         (Congruence): 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเจ้าภาพใน 
การพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านสตรี สันติภาพ และความมั่นคง 
ตามกรอบคิดของ “มาตรการและแนวปฏิบัติด้านสตรีกับ      
การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง” (ในทั้ง 5 ด้านได้แก่        
1) การป้องกนั 2) การคุม้ครองและฟ้ืนฟ ู3) การพฒันาศกัยภาพ 
4) การเสริมอ�านาจและการมส่ีวนร่วม และ 5) กลไกและการน�า
ไปสู่การปฏิบัติ) ให้เกิดการเชื่อมโยงกับกรอบการส่งเสริม
สถานภาพสตรีที่มีอยู่ในประเทศ อาทิ 1) “แผนปฏิบัติการด้าน
การพัฒนาสตรี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565)” ที่อนุวัตตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564 2) “อนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัตต่ิอสตรีในทกุรปูแบบ” (Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women: CEDAW) และ 3) “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
(Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อให้กรอบการ
พัฒนาที่มีอยู่เสริมต่อกัน เลี่ยงการปฏิบัติท่ีซ�้าซ้อนเพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าให้กับการผลักดันวาระผู้หญิง สันติภาพ และ
ความมั่นคง ตลอดจนผนวกกลไกการเข้าถึงความยุติธรรมให้
กับกลุ่มผู้หญิงที่มีความจ�าเพาะ เช่น ชนกลุ่มน้อยทางศาสนา 
และวัฒนธรรม  42



 กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครวั กระทรวงการพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงาน
และภาคส่วนต่างๆ จากบทเรยีนการพัฒนา
แผนปฏิบัติการระดับชาติของประเทศ
ฟิลิปปินส์และประเทศอินโดนีเซียพบว่า 
กระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติการเป็น  
กระบวนการท่ีต้องการความมีส่วนร่วม
และความร่วมมอืในด้านทรัพยากร ความรู้
และทักษะจากบุคลากรและหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
และภาควิชาการ โดยเฉพาะภาครัฐที่
ประกอบด้วยหน่วยงานและกระทรวง
ต่างๆ ที่ส�าคัญ เช่น กระทรวงการต่าง
ประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมัน่คงของมนษุย์ กระทรวงยตุธิรรม 
ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ สภาความมั่นคงแห ่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการ
ผู ้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อนึ่ง 
กระบวนการพัฒนาแผนระดับชาติฯ       
ท่ีเกี่ยวเนื่องกับปัญหาความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเชื่อมโยง   
ได้รบัความร่วมมอืและไว้วางใจจากคณะ
พดูคยุสนัตภิาพ/สันตสิขุจังหวดัชายแดน
ภาคใต้และคณะกรรมการขับเคลื่อน  
การแก้ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ เพ่ือ
ให้วาระผูห้ญงิ สนัตภิาพ และความมัน่คง
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการแก้ปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป    

3) การมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือของทกุฝ่าย
(Inclusiveness):
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  องค ์กรและผู ้น�าทางศาสนา       
ทุกศาสนาในระดับประเทศและพื้นที่      
ควรสนับสนุนการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติฯ ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญต่อความ
ส�าเร็จในการผลักดันวาระผู้หญิง สันติภาพ 
และความมั่นคงที่ริเริ่มจากพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ประเด็น ความรนุแรงอันเนือ่งจากเพศภาวะ 
ระบบบันทึก และการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
ในกระบวนการสันติภาพและการเมือง     
รวมทั้งการมีส ่วนร ่วมของผู ้น�าศาสนา      
ในการป้องกันอิทธิพลของแนวคิดความ
รุนแรงสุดโต่ง  

4) บทบาทของผู้น�าศาสนา 

       (Role of Religious Leaders):
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เพือ่ให้ผูห้ญงิในทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐั (พลเรอืนและ
ความมัน่คง) ภาคประชาสงัคม ภาคการเมอืง และภาควชิาการ 
มีความรูค้วามสามารถในเรือ่งการวเิคราะห์ปัญหาจากมมุมอง
เพศสภาพและความมัน่คงเพือ่ให้พวกเขาสามารถมส่ีวนร่วม
อย่างแข็งขันในการร่วมพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติ 
ด้านสตร ีสนัตภิาพและความมัน่คง และเมือ่ได้น�าวาระ WPS 
ไปสู่การปฏิบัติก็สามารถติดตามผลและเสนอแนวทางเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาเมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคได้ 

5) การพัฒนาศักยภาพแกนน�าสตร ี

      (Women’s Empowerment): 
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ผู้เข้าร่วมกระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติด้านสตรี สันติภาพ และความมั่นคง       
มโีอกาสได้อภปิรายกนัอย่างเตม็ทีถ่งึมโนทศัน์เกีย่วกบั
สันติภาพและความมั่นคงอย่างเปิดใจกว้างต่อกัน 
รวมทั้งมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมองการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและการขยายความเข้าใจมิติ
ความมั่นคงของชาติและของมนุษย์จากมุมมองสตรี 
สันติภาพ และความมั่นคงกันอย่างเต็มท่ี เวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันควรจัดอย่างเข้มข้นในช่วง
เริม่ต้นและต่อเนือ่งตลอดกระบวนการ ทัง้น้ีเพือ่สร้าง
ความเข้าใจและลดทัศนคติหรือพฤติกรรมที่เป็น
อปุสรรคต่อการขบัเคลือ่นการพฒันาแผนปฏบิตักิาร
ระดับชาติ

6) พืน้ทีก่ลางทีป่ลอดภัย 
(Safety and Security in Public    
        and Common Space):
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 การส่งเสรมิความรูก้รอบแนวคิด
สตรี สันติภาพ และความมั่นคง ยังคงมี
ความจ�าเป็นไม่ว่าจะเป็นการจัดการ   
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ สนทนา      
แลกเปลีย่นระหว่างกลุม่และภายในกลุม่ 
เจ ้าหน้าท่ีรัฐโดยเฉพาะทหารพราน      
ทัง้ชายและหญงิ ต�ารวจ ทหาร และกลุม่
ผู้เห็นต่างจากรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วน
อย่างมากในการขับเคลื่อนกระบวนการ
สร้างสนัตภิาพ รวมไปถงึนกักจิกรรมทาง
สังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้น�า
ศาสนา ผู้น�าท้องถิ่น นักการเมืองและ
สื่อมวลชน เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมสามารถ  
แลกเปลี่ยนสนทนากันได้อย่างเต็มที่ 
สามารถเช่ือมร้อยประเด็นหลักกับงาน

7) การขยายความรูเ้รือ่ง WPS และ NAP 

(Knowledge Dissemination): 
ของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นมติคิวามมัน่คง 
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต 
การป้องกันความรุนแรงสุดโต่ง คณะ
ท�างานการพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
ระดับชาติต ้องท�างานใกล ้ชิดกับ  
องค์กรพันธมิตรในระดับภูมิภาคและ
ระดบันานาชาติ เช่น ASEAN Institution 
for Peace and Reconciliation 
(AIPR), ASEAN Women for Peace 
Registry (AWPR), International Civil 
Society Action Network (ICAN) เพือ่
แลกเปลีย่นเรียนรู้กระบวนการพัฒนา
แผนปฏิบัติการระดับชาติต่อกัน และ
เพือ่สนับสนนุองค์ความรูใ้ห้กบัผูม้ส่ีวน
เกีย่วข้องในประเทศให้กว้างขวางย่ิงข้ึน  
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 คณะท�างานพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับ
ชาติควรจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอย่างสม�่าเสมอ 
โดยเปิดให้มีมุมมองท่ีหลากหลาย และเป็นการ
สื่อสารท่ีปลอดภัย เช ่นจัดการปรึกษาหารือ 
(consultation) ทุก 3 เดือนตามข้อเสนอของ        
ทีป่ระชุม ท้ังแบบทางการและก่ึงทางการกบัผูม้ส่ีวน
เกี่ยวข้องที่หลากหลายตลอดช่วงกระบวนการ
พฒันาแผนปฏบิตักิารระดบัชาตเิพือ่เป็นการเตรยีม
ความพร้อมของภาคส่วนต่างๆ ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องไป
สู่การน�าแผนไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
เงื่อนไขของการมีเจตจ�านงเสรีทางการเมือง  

8) การสื่อสาร
         (Communication):
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การวางแผนเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ ท่ี
ริเริ่มจากพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้
นบัเป็นจดุเริม่ต้นในกระบวนการปรกึษา
หารือ การจะพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติ ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาค
จ�าเป็นต้องมีกระบวนการปรึกษาหารือ
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละภูมิภาคได้
สะท้อนปัญหาท่ีผู้หญิงได้รับผลกระทบ 
เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นแม้ไม่ได้เผชิญ
ปัญหาความไม่สงบและความรนุแรง แต่
ก็มีปัญหาภัยคุกคามรูปแบบอ่ืนๆ เช่น 

ปัญหาโลกร้อน ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ    
ทีท่�ากนิ ความขดักนัระหว่างสทิธส่ิวนบคุคล
ของผู้หญิงกับสิทธิทางวัฒนธรรม ปัญหา
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
ปัญหาการล่วงละเมดิอนัมฐีานมาจากเพศ
ทั้งในโลกเสมือนและโลกแห่งความเป็น
จริง ปัญหาการเข้าถึงและการไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในระบบกฎหมาย ปัญหา
การถูกกดทับและด้อยค่าสร้างความเป็น
อืน่เมือ่แสดงซึง่ความเหน็ต่างทางการเมอืง
และเรยีกร้องการเปลีย่นแปลง และการถกู
คุกคามเมื่อลุกขึ้นปกป้องสิทธิของผู้อื่น
และของกลุม่ เป็นต้น ซ่ึงภยัคกุคามเหล่าน้ี
ล้วนส่งผลกระทบต่อความมัน่คงของมนุษย์ 
รวมทัง้เดก็และผูห้ญงิ ทัง้จ�าเป็นต้องค�านึง
ถึงมิติเพศสภาพในการแก้ปัญหาเพ่ือให้   
ผูห้ญิงปลอดพ้นจากภยัคกุคามทีม่รีปูแบบ
หลากหลายและซับซ้อนยิ่งขึ้น     

9) การพัฒนาแผน
ปฏบิตักิารระดบัชาติ
ที่ ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก
ภูมิภาคทั่วประเทศ 
(NAP at National 
Level): 
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ในระยะต่อไปรัฐควรจัดเวทีให้เกิดการ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อประเด็นผู้หญิง สันติภาพ 
และความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลีย่นระหว่างผู้คนในภมูภิาคต่างๆ ของ
ประเทศ เนื่องจากในระดับท้องถิ่น กลไกในการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกันจะช่วยเสริมความเข้มแข็ง
ในศักยภาพผู้หญิง และความเสมอภาคระหว่าง
เพศ ตลอดจนเพิม่ขีดความสามารถในการรวมพลัง
เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและมั่นคง      

10) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ข้ามภูมิภาคระดับประเทศ
(Nationwide Exchange): 
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