
ท าไมผู้หญิงเรียกร้อง 
“พืน้ที่สาธารณะปลอดภยั” 

ส าหรับทุกคน? 
 

 

คณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ 
 



11 ปีสถานการณ์ความรุนแรงชายแดนใต้สร้างผลกระทบ...... 
ตัง้แต่ 4 มกราคม 2547 - 31 ธันวาคม 2558 

 

มีเหตุการณ์ความไม่สงบมากกว่า  17,000 ครัง้ 

ยิ่งผู้ชายตายมาก เกดิวกิฤตแม่หม้าย และเดก็ก าพร้า เพิ่มมากเป็นเงาตามตัว ขณะนีมี้เดก็ก าพร้า
มากถงึ 9,000 คน 

ผู้หญิงหม้ายที่เกดิจากสถานการณ์มากกว่า 3,000 คน 

ผู้หญิงบาดเจบ็จากสถานการณ์มากกว่า 3,000 คน 

ผู้หญิงเสียชีวติจากสถานการณ์ มากกว่า 500 คน  

(ที่มา:ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ ศวชต.) 

 

 



ความสูญเสียของสตรีในรอบ 12 ปี (2547-2558)  



 

“........เสียงที่ได้ยินไม่ดังมากนัก 
เม่ือรู้สึกตวัมากขึน้ 
ฉันตกใจ.. หนัไปเพื่อจะเรียกหาลูก 
แต่กลับเหน็ลูกล้มลงนอนน่ิงอยู่กับ
พืน้.....” 



เหตุระเบิดหน้าร.ร.ตาบา จ.นราธิวาส  
เม่ือ 6 ก.ย. 2559 

เหตุระเบิดตลาดโต้รุ่ง จ.ปัตตานี  
เม่ือ 24 ต.ค. 2559 



ชีวติทีเ่หลืออยู่ หลงัเหตุระเบิดหลายสิบจุดในเมืองปัตตานี เม่ือ 24 พ.ค. 2557 



ใครขัดแย้งกนั? 
เป็นปัญหาความขดัแย้งท่ีมีรากฐานมาจากปัญหาประวตัศิาสตร์ ชาติพนัธุ์  และ

วฒันธรรม ระหวา่ง “รัฐไทย” กบั “กลุม่ขบวนการตอ่สู้ปาตานี” ใช้ความรุนแรงก่อความ
ไมส่งบในพืน้ท่ี เปา้หมายสงูสดุอยูท่ี่การแยกตนเป็นอิสระ  โดยมีกลุ่ม BRN เป็นหลกั 

รู้สกึไมพ่อใจตอ่การยดึครอง “ปาตานี” ของ “รัฐสยาม” ในอดีต ตลอดจนมีความข้อง
ใจตอ่นโยบายและการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าท่ีรัฐบางสว่นท่ีท าให้รู้สึกวา่ไมไ่ด้รับความ
เป็นธรรม อนัเป็นการสู้รบสะสมมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 



 
การพูดคุยสันติภาพของจังหวดัชายแดนภาคใต้ 

 



รอบ 1 / Dialogue 1 รอบ 2 / Dialogue 2 

• รัฐบาลไทยกบับีอาร์เอ็น 
• การลงนาม 28 กมุภาพนัธ์ 
• นโยบายการบริหารฯ 
• บีอาร์เอ็นปรากฎตวั 
• การต่ืนตวัทางการเมือง 
• 5 ข้อเรียกร้อง 
• “Hak Pertuanan” 
• รอมฎอนสนัติภาพ 
• การต่อต้านของ Dewan Revolusi 

• รัฐประหารครัง้ท่ี 2 
• ค าสัง่ คสช. 98/2557 
• ค าสัง่ สร. 230/2557 
• การริเร่ิม Mara Patani โดย “บีอาร์

เอ็น” 

• รัฐบาลไทยกบัมาราปาตานี 
• ประยทุธ์กบันาจิบ 1 ธนัวาคม 2557 
• การรวมตวัของ 6 องค์กร – MARA Patani 
• ท่าทีของบีอาร์เอ็น “ปีกทหาร” (DR) 
• เพดานของรัฐบาลไทย (รัฐบาลทหาร) 
• ปัญหาในการยกร่าง TOR (กติกาพดูคยุ) 
• พืน้ท่ีปลอดภยัเป็นวาระพจิารณาในการพดูคยุ 

รัฐบาลไทย VS BRN รัฐบาลไทย VS MARA Patani 



คณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้  
PEACE  AGENDA OF WOMEN  (PAOW) 

• 23 องค์กร/เครือข่ายร่วมก่อตัง้ มีสมาชิกในเครือข่ายมากกว่า 5,000 คน โดยแถลงเปิดตวัตอ่
สื่อมวลชน และ “รณรงค์ยุตวิงจรความรุนแรง” เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 

• ท างานร่วมกนัโดยยดึหลกัการส าคญั คือ 

 - เป็นกลาง 

 - สันตวิธีิ 

 - สทิธิมนุษยชน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 - พหุวัฒนธรรม 



ที่มาของข้อเสนอ “พืน้ที่สาธารณะปลอดภัย” 
 จากการศกึษารวบรวมข้อมูล/ความคดิเหน็ในเวทสีานเสวนากับผู้หญิงจากกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม 

 ตัง้แต่ตุลาคม 2558 - เมษายน 2559 ส ารวจความคิดเหน็ผู้หญิงจากภาคประชาสังคม และชุมชน

ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพืน้ที่จังหวัดชายแดนใต้ มากกว่า 500 คน จาก 

5 เวท ีคือ 

 -  เวทปีระชาสังคม  อ.เมือง จ.ปัตตานี 

 -  เวทชุีมชน ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 

 -  เวทชุีมชน ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 

 -  เวทชุีมชน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 

 -  เวทชุีมชน อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 







4  
พืน้ทีส่าธารณะ  
ปลอดภยั 

ตลาด 

ถนน 

โรงเรยีน  
สถานศกึษา 

ศาสนสถาน  
มสัยดิ  วดั ฯ 

คณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ 
 

ผลจากการรับฟังความคดิเหน็ 
สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ : 
 ผู้ใช้ก าลงัอาวธุทกุฝ่าย 
 ภาครัฐและฝ่ายความมัน่คง 
 ภาคประชาสงัคมชายแดนใต้ 



ตลาดต้องปลอดภยั 

พืน้ที่ท ามาหากนิเพื่อความอยู่รอดของทุกคน 

พืน้ที่สร้างอาชีพผู้หญิงในการหาเลีย้งครอบครัว 

ผู้หญิงมีอ านาจต่อรองทางเศรษฐกจิ 

 “พืน้ที่กลาง” ของผู้คนที่มีความหลากหลายทัง้ศาสนา เพศวัย และชาตพิันธ์ุ 



ถนนต้องปลอดภยั 

พืน้ที่สัญจรเพื่อการท ามาหากนิ และเช่ือมโยงสู่การประกอบกจิทางสังคม

ของผู้คน 

พืน้ที่เสริมบทบาทผู้หญิงการดแูลครอบครัว เช่น รับ-ส่งลูกไปโรงเรียน พา

ลูกไปท าศาสนกจิ ฯลฯ 

พืน้ที่ทางสังคม ใช้ในการเรียกร้องส่ือสารรณรงค์ประเดน็ต่างๆอย่างสันติ

วธีิ 



ศาสนสถาน มัสยดิ วัด ต้องปลอดภยั 

•พืน้ที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมในการหล่อหลอมอัตลักษณ์
ของผู้คน และช่วยเยียวยาฟ้ืนฟูจติใจผู้หญิง ผู้ได้รับผลกระทบต่อเหตุความ
รุนแรงและความสูญเสีย 

•พืน้ที่ทางสังคมในการแลกเปล่ียนข่าวสาร จุดศูนย์รวมของชุมชนในการจัด
กิจกรรมส าคัญทางศาสนา 



โรงเรียน สถานศึกษาต้องปลอดภยั 

พืน้ที่เรียนรู้ของเดก็เพื่อเช่ือมต่อระหว่างตวัตน ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม 

พืน้ที่ดแูลเดก็แทนครอบครัว 

 “พืน้ที่กลาง” : พืน้ที่ใช้สอยสาธารณะ ชุมชนท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้คนหลากหลาย 



คณะท างานวาระผูห้ญิงชายแดนใต ้
ผลกัดนัขอ้เสนอเชิงนโยบาย “พืน้ที่สาธารณะปลอดภยั” 

รณรงค ์และส่ือสารสาธารณะอยา่งต่อเน่ือง 

• รณรงค์ “พืน้ที่สาธารณะปลอดภยั”                   

วนัยตุิความรุนแรงตอ่สตรีสากล                  

วนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 

 

รณรงค์สนัติภาพ “พืน้ที่สาธารณะ
ปลอดภัย” ต้องขึน้โต๊ะพูดคุย  
วันที่ 1 กันยายน 2559 

 

รณรงค์และจัดเวทสีาธารณะ 
“พืน้ที่ (กลาง) ตลาดปลอดภยั 
วันที่ 28 เมษายน 2559 

 

 



จากการรณรงค์สาธารณะสู่ข้อเสนอ “พืน้ที่สาธารณะปลอดภัย” ต้องอยู่บนโต๊ะพูดคุยสันตภิาพ  
วนัที ่1 กนัยายน 2559 ย่ืน 3 ข้อเสนอต่อคู่พูดคุย : ฝ่ายไทย-ฝ่ายมารา ปาตานี 

1. พืน้ที่สาธารณะต้องปลอดภัยจากเหตุรุนแรง และปฏิบัตกิารทางการทหารของทุกฝ่าย 

2. สนับสนุนการพูดคุย และขอให้บรรจุ “พืน้ที่สาธารณะปลอดภัย ” เป็นวาระบนโต๊ะพูดคุย 

3. การขับเคล่ือนงานของผู้หญิงภาคประชาสังคมต้องปลอดภัย และเป็นอสิระ 



ข้อเสนอ “พืน้ท่ีสาธารณะปลอดภยั” ขึน้สู่โตะ๊พดูคยุ  
 

 MEDIA STATEMENT : MARA PATANI 

IN THE JWG-PDP MEETING TODAY THE REPRESENTATIVES OF MARA PATANI 

AND THE THAI GOVERNMENT AGREED ON THE FOLLOWING: 

1. ACCEPT THE LATEST VERSION OF THE TOR 

2. PRINCIPLY AGREED TO DISCUSS THE SAFETY ZONES ISSUE IN THE COMING 

TALK 

3. ACCEPT THE PROPOSALS FROM WOMEN'S AGENDA FOR PEACE FOR 

FURTHER EVALUATION AND DISCUSSION 

4. THE JWG -PDP MEETINGS WILL STILL CONTINUE UNOFFICIALLY 

THANK YOU  

ABU HAFEZ AL-HAKIM  

FOR MARA PATANI 

2/9/2016 

 



25 ตุลาคม 2559  
• รัฐบาลไทย และองค์กรมารา ปาตานี พูดคุยบนโต๊ะพูดคุย ประเดน็พืน้ทีป่ลอดภัย ทีป่ระเทศมาเลเซีย 

ผล 

ขอ้พิจารณาเบ้ืองตน้ร่วมกนัเก่ียวกบัพ้ืนท่ีปลอดภยั 4 รูปแบบ 

1.รูปแบบพ้ืนท่ีต าบล อ าเภอ 

2.รูปแบบพ้ืนท่ีสาธารณะปลอดภยั (ขอ้เสนอของ PAOW) 

3.รูปแบบบุคคลบางประเภท 

4.รูปแบบอ่ืน ๆ  





 
“เราเช่ือวา่ การไม่น่ิงเฉยของคุณ ลดความสูญเสีย

ในพืน้ที่สาธารณะ ที่ที่ เราทกุคนเป็นเจ้าของ 
 

คณะท างานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (PAOW) 




