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กติติกรรมประกาศ 
Minority Rights Group International (MRG)  
ขอขอบคุณอย่างย่ิงที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
SIDA (ส�านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของสวีเดน) ที่ให้การสนับสนุน
ทางการเงินแก่สิ่งพิมพ์นี้ภายใต้ ทั้งนี้โครงการ 
Minority/Disability Intersectional Discrimi-
nation Project ที่ได้รับการสนับสนุนจาก SIDA 
ขอไม่รับผดิชอบต่อการด�าเนนิงานใดๆทีอ่าจเกดิ
จากข้อมลูจากรายงานฉบบันี้ 
 
MRG ขอขอบคณุส�าหรบัการสนบัสนนุโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ คณุสอืนะ ดีสะเอะ จากสมาคมคนพกิาร
ภาคใต้ และฟารดีา ปันจอร์ จากสถานวจัิยความ
ขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภาคใต้(CSCD) รวมถึงคณะท�างานที่ผลิต
รายงานนี้

Minority Rights Group International 
(MRG) 
MRG เป็นองค์กรพฒันาเอกชน (NGO) ทีท่�างาน
เพ่ือประกันสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ 
ศาสนา และภาษาศาสตร์ทัว่โลก และเพือ่ส่งเสรมิ
ความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างชุมชน 
MRG มีสถานะที่ปรึกษากับสภาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งสหประชาชาต ิ (ECOSOC) และสถานะ                
ผูส้งัเกตการณ์กบัคณะกรรมาธิการสทิธิมนษุยชน
และสทิธมินษุยชนแห่งแอฟริกา MRG จดทะเบยีน
เป็นองค์กรการกุศล เลขที่ 282305 และบริษัท
จ�ากัดโดยการรับประกันในสหราชอาณาจักร 
เลขที ่1544957.

เครดติภาพถ่าย: 
สากนีา ยูโซะ  
: สตรีพิการชาวมาเลย์
มุสลิมในภาคใต้ของไทย
แบ่งปันผลผลิตทางการ
เกษตร’

การวาดภาพ:
Paeng Visual Notes

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร์ (Institute forPeace Studies, 
Prince of Songkla University: IPS)
เป็นองค์กรวิชาการทางการศึกษาแห่งแรกใน
ภาคใต้ ก่อตั้งข้ึนในปี 2547 จุดมุ ่งหมายของ
สถาบันคือการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะ
ความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสังคมภายใต้สันติวิถี นอกจากนี้ สถาบันสันติ
ศึกษาฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการ
ความขัดแย้งภายใต้สิทธิมนุษยชนและสันติใน
วิถีมุสลิม ภารกิจหลักของสถาบันนั้นรวมไปถึง
การสอนวิชาเลือกให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรี และเปิดสอนวิชาความขัดแย้งและ
สันติศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ในปัจจุบัน
สถาบันสันติศึกษาได้มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้แบบ
องค์รวมส�าหรับการผลิตหลักสูตรปริญญา
มหาบณัฑติเพือ่สร้างการเปลีย่นแปลงทางสังคม
และสร้างศักยภาพทางการวิเคราะห์เพื่อสร้าง
สังคมสันติสุข ด้วยเหตุน้ีสถาบันได้ร่วมมือกับ
คณะอื่น ๆ ในการค้นคว้าวิจัยและกิจกรรมทาง
วชิาการและร่วมเป็นหุน้ส่วนกบัมหาวทิยาลยัต่าง ๆ
 ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ



สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบัน
สนัตศึิกษา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
(Center forConflict Studies and 
Cultural Diversity: CSCD)
ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2551 เป็นสถานวิจัยที่ได้รับการ
รับรองโดยสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพื่อพัฒนาการค้นคว้าด้านความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ด ้วยวิธีสหวิทยาการจาก
การผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์สังคม 
มนุษยศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์และการเมือง 
ส่งผลให้เกิดการผลิตงานวิชาการที่ท�าหน้าที่ 
เป็นกลไกสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
และความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เนื่องด้วยความไม่สงบที่ยังคงสืบเน่ืองมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มีความประสงค์ให้สถานวิจัยความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นศูนย์การศึกษาและการค้นคว้าด้าน
ความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภายใต้สถาบันสันติศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
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สมาคมคนพิการภาคใต้ (Southern  
Association of Disability)
ก่อต้ังข้ึนเมือ่ปี 2558 เป็นสาขาย่อยของสมาคม
คนพิการแห่งประเทศไทยที่ขับเคลื่อนการ
ท�างานด้านสิทธิคนพิการในภาคใต้ รวมไปถึง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา 
นราธิวาส และปัตตานี กิจกรรมของสมาคม
ประกอบไปด้วยการส่งเสริมสิทธิคนพิการที่
เกีย่วข้องกับกฎหมายของภาครฐั การส่งเสรมิ
การเข้าถึงการศึกษา การฝึกฝนด้านทักษะ
วชิาชีพ เครือ่งมอืและอุปกรณ์ช่วยเหลอืต่าง ๆ
การกฬีาและการท่องเทีย่ว รวมไปถงึการส่งเสรมิ
สิทธเิฉพาะเจาะจงของสตรแีละเดก็พิการ
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ข้อสรุปโดยย่ออ่านง่าย

คนพิการถือเป็นกลุ ่มเปราะบาง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ประเทศไทย ที่ส่วนใหญ่เป็นชาว
มลายมูสุลมิ

คนพิการมลายูมุสลิมเป ็นกลุ ่ม
ชาติพันธุ ์ที่ เป ็นคนกลุ ่มน ้อยใน
ประเทศไทย ที่พวกเขาไม่ได้รับ
ความใส่ใจจากผู้ก�าหนดนโยบาย
และในระดับปฏิบัติ เกี่ยวกับสิทธิ 
คนพกิาร การพฒันา และการแก้ไข
ข้อขัดแย้ง

ร า ย ง า น ชิ้ น นี้ ร ะ บุ ถึ ง ค ว า ม
ต้องการของคนพิการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และการเข้าถึง
สทิธใินประเทศไทย 
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คนพิการเป็นส่วนหนึง่ทีส่�าคญัของ
การลดความขดัแย้งและเสรมิสร้าง
การพัฒนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
แต่มกัถูกลมืหรอืละเว้น

จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย 
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
และส่ีอ�าเภอของจังหวัดสงขลา 

ชายแดนภาคใต้เป็นบ้านเกิดของ
ชาวมุสลิมที่พูดภาษามลายู ล้อม
รอบด้วยชาวไทยพุทธและกลุ่ม
ชมุชนชาวจนี 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมี
ความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยและ
กลุ ่มกองก�าลังเคลื่อนไหวอิสระ    
ปาตานี 
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ความขัดแย้งสร้างความเสียหาย
อย่างรุนแรง รวมไปถึงมีประชาชน
เสียชีวิตเป็นจ�านวนถึง 7,000 ราย 
ตัง้แต่ปี 2547 

ใจกลางความขัดแย้งคือการต่อสู้
เพื่อสิทธิในการตัดสินใจของตัวเอง
ของชาวมลายูมุสลิม รวมไปถึง
สิทธิทางสังคมและการมีส่วนร่วม
ทางการเมอืง 

ก า ร ไ ม ่ เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ก า ร
ยอมรับในอัตลักษณ์ ภาษาและ
วฒันธรรม 

อย่างไรก็ตาม ประชากรมลายู
มุ ส ลิ ม ยั ง มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ก า ร           
ถูกเลือกปฏิบัติในความเท่าเทียม
ต่อการเข้าถึงสิทธิและการบริการ
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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การเลือกปฏิบัติสร ้างอุปสรรค
ในการเข้าถึงศึกษาที่ดี การดูแล
สขุภาพ การจ้างงาน และโอกาสใน
การพฒันา

ป ัญหาเหล ่านี้ เลวร ้ายลงจาก
สถานการณ์ความขัดแย ้งและ     
การละเลยของรัฐบาล

ผู้หญิงมลายูมุสลิมต้องเผชิญกับ
อุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิของตน
มากข้ึนเนื่องจากจารีตประเพณี
และความคาดหวังทางเพศ

ผู ้ ห ญิ ง พิ ก า ร มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่
จ ะ ถู ก ล ่ ว ง ล ะ เ มิ ด ท า ง เ พ ศ แ ล ะ
ความรุนแรงมากขึ้น เหยื่อต้อง
เผชิญกับอุปสรรคในการเข้าถึง
สทิธใินความยตุธิรรม
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มีจ�านวนกว่า 50,000 คนที่ลง
ท ะ เ บี ย น ค น พิ ก า ร ใ น จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบ
จากความขัดแย้งและความด้อย
พฒันาในภมูภิาคนี้  

คนพิการต้องเผชิญกับอุปสรรค
มากมายในการเข้าถึงสิทธิของตน 
อุปสรรคเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรค
ในการบริหารและทางกายภาพ 
แต่ยังรวมถึงอุปสรรคทางสังคม 
เช่น การตีตราและความเข้าใจผิด
เกีย่วกับความพกิาร

เนื่องด้วยอุปสรรคเหล่านี้ท�าให้คน
พิการต้องทุกข์ทรมานจากอัตรา
การตกงานที่สูงขึ้น การถูกจ�ากัด
การเข้าถงึการศึกษา สขุภาพท่ีแย่ลง 
โอกาสทางเศรษฐกจิอนัน้อยนดิ 

ซ่ึงเพ่ิมความยากจน และการถูก
กีดกันจากสังคมและการมีส่วนร่วม
ทางการเมอืง 
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ในการเขียนรายงานนี้ องค์กรสิทธิ
มนุษยชนเพื่อชนกลุ่มน้อยระหว่าง
ประเทศ(MRG) ได้ท�างานร่วมกับ
สถานวิจัยความขัดแย้งและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้
(CSCD) ทีม่หาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
และสมาคมคนพกิารภาคใต้

เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลพูดคุยกับ
คนพิการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
องค์กรอื่นๆ ในจังหวัดสงขลา 
นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ใน
ระหว่างปี 2563 และ 2564  

รายงานฉบบันีใ้ห้ข้อเสนอแนะ 9 ข้อ
ในการขจัดอุปสรรคต่อคนพิการ
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ข้อเสนอแนะเหล่านี้สามารถใช้เป็น
จดุเริม่ต้นได้ ประกอบด้วย:
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1. สร้างระบบท่ีดีขึ้นในการปกป้อง 
ผูห้ญงิพกิารมลายมูสุลิมในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้จากความรุนแรง
ทางเพศและการใช้ความรุนแรง
ทางร่างกายทกุรูปแบบ

โดยท�างานร่วมกับชุมชนในการ
บันทึก การล่วงละเมิดต่างๆ และให้
ความรู้ด้านสิทธิแก่ผู ้หญิงพิการ 
รวมไปถึงการยุติการบังคับการ
สมรสกบัผู้ชายทีใ่ช้ความรนุแรงทาง
ร่างกายและความรนุแรงทางเพศ

2. สร ้างความมั่นใจว่าผู ้หญิง
พิการมลายูมุสลิมสามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
และสามารถจับผู ้กระท�าผิดต่อ
ความรุนแรงทางเพศและการใช้
ความรุนแรงทางร่างกาย

3. สร้างความเช่ือมั่นว่าผู ้หญิง
พิการมลายูมุสลิมเข้าถึงสิทธิทาง
เพศและสทิธด้ิานอนามยัเจรญิพนัธุ์ 
รวมไปถึงการเข้าถึงการบริการ
ด้านสขุภาพทางเพศและการอนามยั
เจริญพันธุ ์และการป้องกันจาก
การบงัคบัการท�าหมนั



สิทธิของคนพิการและคนกลุ่มน้อยในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทย12

4. ส่งเสริมให้ผู้หญิงพิการมลายู
มุสลิมจ�านวนมากขึ้นเข ้าไปใน
โครงการพัฒนาชุมชน ฝึกอบรม 
และจ้างงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

สร้างความมั่นใจว่าองค์กรคน
พิการและกลุ ่มผู ้ที่ตกเป็นเหยื่อ
จากความขัดแย้งถูกรวมเข้าไปใน
แผนการริเริ่มการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง การพัฒนาและการสร้าง
สนัตสิขุในจงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

5. ให้ความรู ้แก่ประชาชนเร่ือง
สิทธิของคนพิการและครอบครัว 
รวมไปถึงการกระจายข้อมูลการ
ลงทะเบียนคนพิการ สวัสดิการ 
สุขภาพ การศึกษา และนโยบาย
การจ้างงานในรูปแบบภาษาต่าง ๆ 
ที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น ภาษา
มลายแูละภาษามอืท้องถิน่ 

เพ่ือลดอุปสรรคในการเข้าถึงการ
บริการต่างๆ ส�าหรับคนพิการ 
โดยลดขั้นตอนการบริการให้มี
ความสะดวกมากขึน้ และฝึกอบรม
บุคลากรให้สามารถให้บริการ
ความช่วยเหลอืได้อย่างเหมาะสม
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6 .  ส ร ้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ว ่ า ค น พิ ก า ร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้จะมีสิทธิ
ทางการเมือง โดยเพิ่มการเข้าถึงจัดให้
บริการสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ
มีสิ่งอ�านวยความสะดวก ซึ่งรวมถึง 
ขนส่งสาธารณะ บริการด้านสุขภาพ 
ศูนย์สันทนาการและศูนย์การค้า มัสยิด 
วัด ศาลเจ้า โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ 
มหาวทิยาลยั ท่ีว่าการอ�าเภอ หน่วยเลือก

ตัง้ และอาคารราชการต่าง ๆ 

ท�าให้พื้นที่และบริการสามารถเข้าถึงได้

โดยการจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวก 

เช่น ทางลาด ลิฟท์โดยสาร ข้อมูลใน

ภาษามือและอักษรเบรลล ์  ห ้องน�้า

ส�าหรับคนพิการ และการฝึกอบรมเจ้า

หน้าทีเ่ก่ียวกบัวธิกีารช่วยเหลือคนพกิาร

7. จัดให้มีการศึกษาและการฝึกฝน
แบบองค์รวมให้แก่เด็กและเยาวชน
พกิาร  รวมไปถงึในโรงเรยีนเอกชน
สอนศาสนาอสิลาม 

ฝึกอบรมครูผู ้สอนส�าหรับการ
ศึกษาแบบองค ์รวมและจัดให ้
อาคารเรียนมีสิ่งอ�านวยความ
สะดวก ให้คนพิการที่ใช้อุปกรณ์
ช่วยเหลอื เช่น รถเขน็ สามารถเข้า
ถงึได้ 



สิทธิของคนพิการและคนกลุ่มน้อยในพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทย14

8. สร้างความมั่นใจว่าคนพิการ
สามารถเข้าถงึสทิธใินการท�างานได้ 
โดยท�าให้คนพิการสามารถเข้าถึง
สถานที่ท�างานได้ สร้างโอกาสการ
จ้างงานและหยุดการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ท�างานร่วมมือกับองค์กรคนพิการ
เพื่อช่วยเหลือคนพิการหางาน และ
รเิริม่นโยบายการจ้างงานทีเ่หมาะสม

9.  ขจัดอุปสรรคในการเข ้าถึง
บริการดูแลสุขภาพและการบริการ
ทางสังคมส�าหรับคนพกิาร และการ
จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ช่วยเหลือคน
พกิาร โดยการท�าให้การบริการและ
ข้อมลูต่าง ๆ สามารถเข้าถงึได้

จัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิทธิคน
พิการให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ
และด ้านบริการสังคม พัฒนา
ระบบช่วยเหลือด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตให ้แก ่คนที่ ได ้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย ้งใน
จงัหวัดชายแดนภาคใต้
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ความเปราะบางของคนพิการ
มลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทยทีค่นพกิารก�าลงัประสบ
นั้น มีต้นก�าเนิดมาจากอัตลักษณ์ที่เป็น 
กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มน้อยในประเทศไทย 
ปราศจากความใส่ใจจากผู ้ก�าหนด
นโยบาย คนพิการในจังหวัดชายแดน
ภ า ค ใ ต ้ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ยั ง ค ง ถู ก   
เพิกเฉยต่อนโยบายที่ถูกก�าหนดมาเพื่อ
ระบุถึงความต้องการของคนพิการ 
ในบริบทโดยกว้างของสิทธิคนพิการ
ในประเทศไทย อีกทั้งถูกมองข้ามใน
ความพยายามในการลดความขัดแย้ง
และเสริมสร้างการพัฒนาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ก ่อให ้ เกิดการลด
บทบาทของคนพกิารต่อสงัคมวงกว้าง

จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบ
ไปด้วย จงัหวดัปัตตาน ียะลา นราธิวาส 
รวมไปถึงสี่อ�าเภอของจังหวัดสงขลา 
ภูมิภาคนี้เป็นบ้านเกิดของชาวมุสลิมท่ี
สื่อสารด้วยภาษามลายู ล้อมรอบด้วย
ชาวไทยพุทธและกลุ ่มชุมชนพื้นเมือง
ชาวจีน พื้นท่ีดังกล่าวยังคงเป็นที่อยู ่
อาศัยระยะยาวของกลุ ่มเคลื่อนไหว
อิสระปาตานี ถูกขับเคลื่อนด้วยกอง
ก�าลังติดอาวุธก่อให้เกิดความไม่สงบ 
โดยได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง 
รวมไปถึงมีประชาชนเสียชีวิตเป ็น
จ�านวนถึง 7,000 ราย ตั้งแต่ปี 2547 
ใจกลางความส�าคัญของความขัดแย้ง
นี้คือการดิ้นรนเพื่อสิทธิในการก�าหนด
ตัวเองส�าหรับประชากรมลายูมุสลิม 

รวมไปถึงสิทธิทางสังคมและการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง การไม่เลือกปฏิบัติ 
และการยอมรบัในอตัลกัษณ์ ภาษา และ
วฒันธรรม

การเลือกปฏิบัติในความเท่าเทียม
ต่อการเข้าถึงสิทธิและการบริการของ
ประชากรมลายูมุสลิมทั่วไปนั้นมีการ
บันทึกไว้อย่างดี สิทธิต่อคุณภาพการ
ศึกษา การดูแลสุขภาพ การจ้างงาน
และการพัฒนาโอกาสนั้นถูกจ�ากัด
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องด้วย
ประวัติศาสตร์และการเพิกเฉยอย่าง    
ต่อเนือ่งจากการบรหิารงานของรฐับาล
กลางแห่งประเทศไทย นอกจากนี ้สทิธิฯ 
ดังกล่าวยังถูกท�าให้มีความซับซ้อนและ
แย่ลงจากความขัดแย้งที่ยังด�าเนินอยู่
อย่างต่อเนื่อง สตรีมลายูมุสลิมก�าลัง
ประสบกบัความเปราะบางเฉพาะเจาะจง
ท่ีผูกมัดอยู่กับเพศของตนเอง รวมไป
ถึงต้นก�าเนิดจากขนบธรรมเนียมและ
ความคาดหวงัทางเพศเชงิอนุรกัษนยิม

ความเปราะบางที่ เป ็นรากฐาน
ต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันในฐานะ
ชาวมลายูมุสลิม ถูกท�าให้เพ่ิมมากขึ้น
ด้วยประสบการณ์ในฐานะคนพิการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสตรีคนพิการ 
ประชากรจ�านวนกว่า 50,000 คนที่
ลงทะเบียนคนพิการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้ 1 ได ้รับผลกระทบจากความ
ขั ด แ ย ้ ง แ ล ะ ค ว า ม ด ้ อ ย พั ฒ น า ใ น               
ภูมิภาคนี้ อุปสรรคที่ป้องกันสิทธิของ
คนพิการไม่ได้มีเพียงแค่การบริหาร
งานหรืออุปสรรคทางกายภาพเท่านั้น 

ข้อสรุปโดยย่อ
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แ ต ่ ยั ง ค ง ร ว ม ไ ป ถึ ง อุ ป ส ร ร ค ด ้ า น
จิตวิทยาสังคมที่ยังคงเป็นตราบาปติด
อยู่กับความพิการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผลกระทบที่เกิดข้ึน คนพิการ
ต้องทุกข์ทรมานจากอัตราการตกงาน
ที่มีจ�านวนเพิ่มสูงข้ึน การถูกจ�ากัดการ
เข้าถึงการศกึษา สขุภาพทีแ่ย่ลง โอกาส
ทางเศรษฐกิจอันน ้อยนิดและการ      
เพ่ิมขึ้นของอัตราความยากจน รวม
ไปถึงการถูกกีดกันจากสังคมและการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง สตรีพิการอยู่
ในความเส่ียงของการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศและการใช้ความรุนแรง และ
มคีวามยากล�าบากอย่างมากในการเข้า
ถึงการขอความช่วยเหลือด้านสิทธิและ
ความยุตธิรรมต่าง ๆ 

ในรายงานนี ้กลุม่สทิธิของคนกลุม่
น้อยระหว่างประเทศได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ และการ
สนทนากับกลุ ่มเป้าหมาย ในจังหวัด
สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา 
ในระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายน 
2563 และเดอืนกรกฎาคม 2564 ร่วมกบั
สถาบนัสนัติศกึษา มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาค
ใต้ และสมาคมคนพิการภาคใต้

รายงานฉบับนี้ได้ระบุถึงค�าแนะน�า
หลักที่จะท�าหน้าท่ีเป็นก้าวแรกส�าหรับ
การกล่าวถึงอุปสรรคต่อประสบการณ์
การมีส่วนร่วมของคนพิการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และการเลือกปฏิบัติ
เชิงโครงสร้างที่ทับซ้อนกันที่ยังคงมีอยู่
อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึ

1.  สร ้างกลไกที่ครอบคลุมเพื่อ
สร้างความมั่นใจต่อสตรีพิการมลายู
มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ว่าจะได้รับสิทธิทางความปลอดภัยและ
สิทธิในการเป็นอิสระจากความรุนแรง
ทางเพศและการใช้ความรุนแรงทาง
ร่างกายทกุรปูแบบ ท�างานร่วมกบัชมุชน
ในการบนัทกึ การล่วงละเมดิต่าง ๆ และ
ให้ความรูด้้านสทิธิสตรพีกิาร รวมไปถงึ
การยตุกิารบงัคบัการสมรสเพือ่ยตุกิาร
ใช้ความรุนแรงทางร่างกายและความ
รนุแรงทางเพศ

2. สร้างความมั่นใจว่าสตรีพิการ
มลายมุูสลมิสามารถเข้าถงึกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา และเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งในการยับย้ังผู้กระท�า
ผิดในความรุนแรงทางเพศและการใช้
ความรุนแรงทางร่างกาย

3. สร้างความเชื่อมั่นต่อสิทธิทาง
เพศและสิทธิด ้านการเจริญพันธุ ์ให ้
แก่สตรีพิการมลายูมุสลิม รวมไปถึง
การเข้าถึงการบริการด้านการอนามัย
เจริญพันธุ ์และการป้องกันจากการ
บงัคบัการท�าหมนั

4.  ผนวกรวมสตรีพิการมลายู
มสุลมิเข้าไปในการพฒันาชมุชน การฝึก
อบรมต่าง ๆ และการริเร่ิมการจ้างงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความ
มัน่ใจว่าองค์กรคนพกิารและกลุม่ผูแ้ทน
จากเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากความ
ขัดแย้งจนกลายเป็นคนพิการถาวรจะ
ถูกรวมเข้าไปในแผนการริเริ่มการแก้
ปัญหาความขดัแย้ง การพฒันาและการ
สร้างสนัตสิขุในจงัหวดัชายแดนภาคใต้
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5. ส่งเสริมความตระหนักรู ้เรื่อง
สิทธิของคนพิการและครอบครัว รวม
ไปถึงการกระจายข้อมูลการลงทะเบียน
คนพิการ สวัสดิการ สุขภาพ การศึกษา 
และนโยบายการจ้างงานในรูปแบบ
ภาษาต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น 
ภาษาไทยมลายูและภาษามือท้องถิ่น                          
ลดอุปสรรคในการเข้าถึงการบริการ
ด้านความพิการต่าง ๆ โดยลดข้ันตอน
การบริการให้มีความสะดวกมากข้ึน 
และฝึกอบรมบุคลากรให้สามารถให้
บรกิารความช่วยเหลอืได้อย่างเหมาะสม

6. สร้างความเชื่อมั่นว่าคนพิการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีสิทธิ
ทางการเมือง โดยเพิ่มการเข ้าถึง
บริการสาธารณะและพื้นที่สาธารณะ
ให้มากขึน้ เช่น ขนส่งสาธารณะ บรกิาร
ด้านสุขภาพ การผ่อนคลาย ส่ิงอ�านวย
ความสะดวกในการซื้อของ สุสาน วัด 
โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัย 
อ�าเภอ หน่วยเลือกตั้ง และอาคาร
ราชการต่าง ๆ โดยการจดัหา ทางลาด 
ลิฟต์โดยสาร การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ 
เช่น ภาษามือและอักษรเบรลล์ การเข้า
ถึงห้องน�้าและห้องเปลี่ยนเส้ือผ้า และ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่

7.  เพิ่ม เติมบทบัญญัติส�าหรับ       
การศึกษาและการฝึกฝนแบบองค์รวม
ให้แก่เด็กและเยาวชนพิการ รวมไปถึง
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จัดหาทรัพยากรในการฝึกอบรมครู        
ผู้สอนส�าหรับการศึกษาแบบองค์รวม
และท�าให้คนพกิารทีใ่ช้อปุกรณ์ช่วยเหลอื
การทางการเคลื่อนไหวสามารถเข้าถึง
อาคารเรยีนได้

8. สร้างความมั่นใจว่าคนพิการมี
สิทธิในการท�างานโดยการสร้างโอกาส
การจ้างงานและกล่าวถึงแนวทางการ
ปฏิบัติต่อการเลือกปฏิบัติในการจ้าง
งานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนา
และริเร่ิมนโยบายการจ้างงานที่เหมาะ
สมท้ังด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมใน
พื้นที่ดังกล่าว ภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์กรคนพกิาร

9. ลบอปุสรรคในการเข้าถงึบรกิาร
สาธารณสุข บริการทางการแพทย์ 
และความปลอดภัยในสังคม การจัด
ซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ 
โดยการท�าให้การบริการและข้อมูล
ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้ และจัดการ
ฝึกอบรมเก่ียวกับสิทธิคนพิการให้แก่
บุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคลากร
ด้านบริการสังคม พัฒนาแนวคิดริเริ่ม
ส�าหรับความต้องการด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตให้แก่บุคคลที่ประสบ
ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล

ข้อมูลสถานการณ์คนพิการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 
ได้ถูกรวบรวมผ่านการสัมภาษณ์และ
การสนทนากับกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด 
สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา 
ระหว่างเดือนสิงหาคมและกันยายน 
2563 และเดือนกรกฎาคม 2564 ข้อมูล
ถูกเก็บรวบรวมจากคนพิการที่มาจาก
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หลากหลายกลุ่มประเภทและชุมชน เช่น 
ชาวมลายูมุสลิม ชาวพุทธ สตรี เด็ก 
รวมไปถึงองค์กรคนพิการท้องถิ่นและ
ในระดับประเทศ องค์กรภาครัฐ และ
องค์กรสิทธิมนุษยชนที่ไม่ได้สังกัดใน
หน่วยงานของรัฐ รายงานฉบับร่างถูก
จัดเตรียมขึ้นโดยกลุ่มสิทธิของคนกลุ่ม
น้อยระหว่างประเทศและถูกตรวจทาน
โดยสถาบันสันติศึกษาและสมาคมคน
พิการภาคใต้ก่อนท�าให้เป็นฉบับสุดท้าย 
รายงานฉบับนี้ได้ถูกเตรียมการโดยยึด
ตามหลักการ “ไม่มีอะไรเกี่ยวกับพวก
เรา หากปราศจากเรา” Nothing About 
Us Without Us และทัง้ได้ร่วมหารอืและ
ท�างานร่วมกับชุมชนคนพกิารในจังหวดั
ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

ภมูหิลงั
จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต ้ ข อ ง

ประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสี่อ�าเภอ
ในจังหวัดสงขลา เป็นดินแดนของกลุ่ม
ชาติพันธุ์มลายูที่สืบเชื้อสายมาจากรัฐ
อิสระของชาวมุสลิมซ่ึงต่อมาถูกผนวก
เข้ามาสู่ประเทศไทย (อาณาจักรสยาม) 
ในช่วงต้นศตวรรษที ่ 19 ชาตพินัธุม์ลายู
เป็นชนกลุม่น้อยในประเทศไทยกลุม่ใหญ่
ที่สุด มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน 
ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและสื่อสารด้วย
ภาษามลายูเป็นส่วนใหญ่ในชายแดน
ภาคใต้2 ชาวมุสลิมนั้นมีจ�านวนเฉลี่ย
ร้อยละ 82.6 ของประชากรในชายแดน

ภาคใต้3  แต่เป็นเพียงร้อยละ 4.9 ของ
จ�านวนประชากรทั้งหมดของประเทศ4 

อ้างอิงจากข้อมูลประชากรในปี 2553 
อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 18 ของชาวไทย
มสุลมิมีเชือ้สายมาเลย์5 ส่วนร้อยละ 22.7 
เป็นชาวไทยพุทธ ภาษาไทยเป็นภาษา
ทางการของประเทศ มีผู้ใช้ภาษามลายู
ปัตตานี (ภาษายาวี) ประมาณ 1.4 ล้าน
คนทั่วประเทศ6 และอีกจ�านวนประมาณ
ร้อยละ 74.4 ของประชากรทั้งหมดของ
สามจังหวัดชายแดนใต้ มีผู ้ใช้ภาษา
จีนจ�านวนร้อยละ 1.47 และอีกหลายพัน
คนใช้ภาษาไทยหรือภาษามือท้องถิ่น
เป็นภาษาแรกของภมูภิาค

ประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ระยะยาวในการลบล้างความ
แตกต่างในอัตลักษณ์ของชาวปัตตานี
ผ่านภาษาไทยและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
กับอัตลักษณ์ความเป็นไทย สถาบัน
ของรัฐได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์
ของชาวปาตานีในฐานะภัยคุกคามที่
ใหญ่ท่ีสุดต่อบูรณภาพของรัฐไทย วิธี
การนีน้�าไปสูก่ารเกดิความไม่สงบอย่าง
ช้า ๆ โดยมีชาวปาตานีมุสลิมหลายคน
ถูกพิจารณาว่าการกระท�าดังกล่าว
เป ็นการยึดครองดินแดนในรัฐไทย  
เริ่มต้นขึ้นในปี 2473 จนท้ายที่สุดน�าไป
สู ่การก่อตั้งขบวนการแบ่งแยกดินแดน
ในปี 2503 มีเป้าหมายเพื่อเดินหน้า
เคล่ือนไหวทางการเมือง รัฐไทยได้ใช้
วิธีการประนีประนอมในการพยายาม
รองรับอัตลักษณ์และภาษาของกลุ ่ม
ชาติพันธุ์มลายู น�าไปสู ่การลดความ
รุนแรงและกิจกรรมของขบวนการ
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แบ่งแยกดินแดนในปี 2523 ภายหลัง
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ได้ใช้
วิธีการประนีประนอมเชิงรุกในภูมิภาค 
ท�าให้เกิดความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้เกิดความไม่สงบอีกครั้ง วิธี
การกวาดล้างเชิงรุกดังกล่าวท�าให้ชาว
มลายมูสุลมิ จ�านวน 85 ราย ขาดอากาศ
หายใจจนเสียชีวิตหลังจากถูกน�าตัวไป
ไว้ในรถบรรทกุทหาร เหตุการณ์ดังกล่าว
เกดิขึน้ในเดอืนตลุาคมปี 2547 ณ อ�าเภอ
ตากใบ ส่งผลให้ความรุนแรงและความ
ไม่สงบปะทขุึน้อีกครัง้

คนพิการได้รับผลกระทบอย่าง
ไม่ได ้สัดส่วนจากความขัดแย้งและ
จากการด้อยพัฒนาภายในภูมิภาค 
สถิติอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่า
ในปี 2563 จ�านวนตัวเลขคนพิการท่ี
ลงทะเบียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาส มีอยู ่ประมาณ 18,364 คน 
12,329 คน และ 21,227 คนตามล�าดับ 
รวมเป็นจ�านวนทัง้หมด 51,920 คน แบ่ง
ออกเป็นเพศหญิง 23,072 คนและเพศ
ชาย 28,848 คน หรือประมาณร้อยละ 2.5 
ต่อจ�านวนประชากรในจงัหวดั8 อย่างไร
กต็ามแบบส�ารวจความพกิารระดับชาติ
ในปี 2560 แสดงให้เห็นว่าอัตราการ
ลงทะเบียนคนพิการทั่วประเทศค่อน
ข้างต�า่ ร้อยละ 44.4 เป็นการลงทะเบยีน
คนพิการทั่วประเทศ ส่วนร้อยละ 38.7 
เป็นการลงทะเบียนคนพิการในภาคใต้9 
ดังนั้นตัวเลขแท้จริงของคนพิการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ันมีแนวโน้มท่ี
จะสูงกว่ามาก ตามที่องค์กรคนพิการ
ท้องถิ่นอ ้างไว ้ในแบบส�ารวจความ

พิการระดับชาติในปี 2560 อุปสรรคใน
การลงทะเบียนคนพิการคือ การขาด
ข้อมูล ความละอายในความพิการ ขาด
ศักยภาพในการเข้าถึงขั้นตอนการและ
การช่วยเหลือในการลงทะเบียนความ
พิการ ประเภทความพิการต่าง ๆ ไม่ได้
ถกูระบไุว้ในการลงทะเบยีน ขาดเอกสาร
ยืนยันตัวตน และผู้แจ้งไม่ได้มีความ
จ�าเป็นต่อการลงทะเบียน10  ข้อมูลคน
พิการไม่ได้ถูกจ�าแนกตามประเภท เช่น 
ชาติพันธุ ์  หรือศาสนา อีกทั้งตัวเลข
คนพิการที่ สังกัดอยู ่ในชนกลุ ่มน้อย
ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ถึงแม้ว่าข้อมูล
ประชากรบ่งชี้ว่าคนพิการส่วนใหญ่ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มเป็น
ชาวมลายูมุสลิม ส่วนที่เหลือเป็นชาว
ไทยเชื้อสายจีนหรือกลุ่มชาติพันธุ์และ
กลุม่ศาสนาอืน่ ๆ

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภ า ค ใ ต ้ ยั ง ค ง มี อ ยู ่ อ ย ่ า ง ต ่ อ เ นื่ อ ง 
ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงได้ลด
ระดบัลงไปจากการพดูคยุเพือ่สนัตภิาพ
ในปี 2556 มีจ�านวนเหตุการณ์ความ
รุนแรงเกิดขึ้นทั้งหมด 21,235 ครั้งนับ
ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปี 2564 แบ่งออก
เป็นการเสยีชวีติ 7,294 ครัง้ และบาดเจบ็
13,550 ครั้ง11 แม้ว่าชาวมลายูมุสลิม
ส่วนใหญ่เป็นเหยื่อผู้เสียชีวิตและไม่มี
ชุมชนไหนที่ ไม ่ได ้รับผลกระทบจาก
ความขัดแย้งนี้  ชาวไทยพุทธก็ได้รับ
ผลกระทบอย่างมหาศาลเนื่องจาก 
เป้าหมายของกลุม่ผูก่้อความไม่สงบนัน้
คือวัดนิกายพุทธและพระภิกษุสงฆ์ 
นอกเหนือจากเหยื่อผู ้ เสียชีวิตและ
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ได้รับบาดเจ็บระหว่างเหตุการณ์ความ
ขัดแย้งนั้น ผู ้ได้รับผลกระทบจ�านวน 
11,686 คน ในช่วงปี 2547 ถึงเดือน
พฤษภาคม 2563 ได้รับความช่วยเหลือ
จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ตัวเลขเหล่านี้
ประกอบไปด้วย เดก็ก�าพร้าผู้ทีค่รอบครวั
ได้รับบาดเจ็บสาหัส สตรีหม้ายและ
หลายร ้อยคนที่กลายเป ็นคนพิการ
หลังจากได้รับผลกระทบจากความ
ขดัแย้ง รวมไปถงึเดก็อกีจ�านวน 36 คน 
และครูอีกจ�านวน 151 คนในระหว่างปี 
2547-256012

ส ถ า น ก า ร ณ ์ ข อ ง ค น พิ ก า ร ใ น
จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงได้รับ
ผลกระทบอย่างต่อเน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและโครงสร้างของ
ภูมิภาค อุปสรรคที่ป้องกันสิทธิของคน
พิการไม่ได้มีเพียงแค่การบริหารงาน
หรอือปุสรรคทางร่างกายเท่านัน้ แต่ยงั
คงรวมไปถึงอุปสรรคด้านจิตใจที่ยัง
คงเป็นตราบาปติดอยู่กับความพิการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน คนพิการต้องทุกข์ทรมานจาก
อัตราการตกงานที่มีจ�านวนเพ่ิมสูงข้ึน 
การถูกจ�ากัดการเข ้าถึงการศึกษา 
สุขภาพที่แย่ลง โอกาสทางเศรษฐกิจ
อันน้อยนิดและการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ความยากจน รวมไปถึงการถูกกีดกัน
จากสังคมและการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง ความขัดแย้งที่ยังคงด�าเนินต่อไป
เรื่อย ๆ นี้มีแนวโน้มจะกระทบอย่าง
เฉพาะเจาะจงต่อคนพิการและสิทธิ
ด้านสุขภาพของชนกลุ ่มน้อยภายใน

จงัหวดัชายแดนภาคใต้ ยกตวัอย่างเช่น 
โรงพยาบาลจ�านวน 48 แห่งและบ้านพัก
คนชราถูกท�าลายโดยกองก�าลังแบ่ง
แยกดนิแดนตัง้แต่ปี 254713 

สตรีพิการชาวมลายูมุสลิมมีความ
เปราะบางจากการถูกเลือกปฏิบัติแบบ
ทวีคูณและการถูกเลือกปฏิบัติแบบ
ทับซ้อน โดยพื้นฐานมาจากเพศสภาพ 
ชาตพินัธุ ์ภาษา ศาสนาและความพกิาร 
หลักฐานเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแสดงให้
เห็นว่า การคุกคามทางเพศต่อสตรี
พิ ก า ร ช า ว ม ล า ยู มุ ส ลิ ม ใ น จั ง ห วั ด
ชายแดนภาคใต ้นั้นแพร ่ขยายเป ็น 
วงกว้าง แต่ปัญหานี้ไม่ได้รับการกล่าว
ถงึมากนกั หน่วยงานราชการหรอืชุมชน
ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเพียง
เล็กน้อย การช่วยเหลือเหยื่อรายงาน
ผูท้ีก่ระท�าผิดหรอืการเข้าถึงการช่วยเหลอื
ทางการแพทย์หรือการดแูลทางจติใจมี
เพียงเลก็น้อยจนถงึไม่มกีารช่วยเหลอืเลย

ยุทธศาสตร์ของรัฐว ่า
ด้วยการปกป้องสิทธิและ
การยอมรบั

 กรอบกฎหม า ย หลา ย ข ้อมี
ความเกี่ยวข้องกับคนพิการในประเทศ
อย่างเห็นได้ชัด รัฐธรรมนูญปี 2540, 
2550 และ 2560 ทกุฉบบัได้ระบุว่า ห้าม
ให้มีการเลือกปฏิบัติต ่อความพิการ
ในทุกกรณี พระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปี 
2550 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมปี 2556 ฉบับท่ี 2 
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ระบุว่า ห้ามให้มีการเลือกปฏิบัติจาก
เหตุแห่งความพิการ และยืนยันว่าการ
ปฏิเสธการช่วยเหลืออย่างสมเหตุสมผล
ถือเป ็นการเลือกปฏิบัติ 14 มีการวาง
ระบบโครงร่างเพิ่มเติมกรณีในส่วนของ
การเลือกปฏิบัติผ่านกรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและคณะ
อนุกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อคนพิการทุกรูปแบบ พ.ร.บ.ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ ได้บัญญัติให้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงาน
จากกระทรวงต่าง ๆ คณะกรรมการฯ 
ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ร ว ม ถึ ง ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ใ น ร ะ ดั บ
จังหวัดในการรวบรวมนโยบายและ
โครงการต ่าง ๆ ส�าหรับคนพิการ 
พ.ร.บ.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
ได ้บังคับให ้มี เงินทุนครอบคลุมการ 
ช่วยเหลือคนพิการผ่านสถาบันตัวแทน
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสขุภาพ การศกึษา
การฟื ้นฟู และการฝึกวิชาชีพ มีการ
จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมไว้เพื่อรับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ
คนพิการและสามารถส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส�าหรับมาตรการ
เยยีวยา หรอืส่งเรือ่งไปยงัระบบตุลาการ
ตามความเหมาะสม

มีบทบัญญัติส�าหรับการช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาและสุขภาพแก่คนพิการ
ภายใต้กฎหมายแห่งชาต ิพระราชบญัญตัิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2545 
ไม่ได้มีการอ้างอิงถึงการเลือกปฏิบัติ
ในการเข้าถึงบริการสุขภาพในรูปแบบ

ใด ๆ อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยได้
รวบรวมผู ้แทนจากหลากหลายสาขา
ต่าง ๆ รวมไปถึงสาขาสิทธิคนพิการ15  

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาคน
พิการได้ผ่านความเห็นชอบปี 2551 
พ.ร.บ. ดังกล่าวระบุไว้ถึงการปกป้อง
สิทธิการศึกษาและปกป้องสิทธิทางการ
ศกึษาแบบองค์รวมของคนพิการ

รฐับาลยงัมกีารพัฒนาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อวาง
กลยทุธ์และให้ความส�าคญัในด้านต่าง ๆ 
ในการส่งเสริมสิทธิคนพิการ โดยแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับล่าสุดของการส่งเสริมคุณภาพ
ชวีติคนพกิาร (ปี 2559-2563) ได้มุง่เน้น
ไปท่ี 5 เป้าประสงค์ ดังนี้ การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการทั่วไป สนับสนุน
การใช้ชีวิตอย่างอิสระ ส่งเสริมงาน
คนพิการอย่างครอบคลุม พัฒนาฐาน
ข้อมูลคนพิการ รวมไปถึงการเฝ้าระวัง
และการเริม่ต้นกระบวนการ

อย ่างไรก็ตามรัฐบาลไม ่มีการ
มุ่งเน้นที่ชัดเจนไปที่ชนกลุ ่มน้อยและ
ปัญหาอื่น ๆ ที่มีความทับซ ้อนกันที่
คนพิการก�าลังประสบอยู ่นอกเหนือ
จากกฎหมายแห่งชาติและนโยบาย
ต่าง ๆ การมองข้ามปัญหานี้ท�าให้เกิด
อุปสรรคในการใช้สิทธิต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับกลุ่มเปราะบาง ยิ่งไปกว่า
นั้น คนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้มีการร้องเรียนถึงปัญหาการขาด                                                  
การด�าเนนิการต่าง ๆ  เทยีบกบัพืน้ท่ีอืน่ ๆ  
ในประเทศไทย16   
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ดั ง นั้ น รั ฐ บ า ล ค ว ร จั ด ก า ร วิ จั ย
เพิ่ม เติมเพื่อ เก็บข ้อมูลส�าหรับการ
พิจารณาว่ากฎหมายและนโยบายต่าง ๆ 
มีผลกระทบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างไร และทรัพยากรต่าง ๆ ได้ถูก
กระจายไปยงัการบรกิารต่าง ๆ ได้อย่าง
เท่าเทยีมอย่างไร

ประเทศไทยได้ด�าเนินการแก้ไข
สถานการณ์สตรีมลายูมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ผ ่านโครงการริเริ่ม
ต่าง ๆ อาทิ แผนยุทธศาสตร์ส�าหรับ
เด็ก  สตรีและสถาบันครอบครัวใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562-2564 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีแห่งชาติ 
ปี 2560-2564 และศนูย์ประสานงานด้าน

เด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานเพียงน้อยนิด
ท่ีบ่งชี้ว ่าสตรีพิการมลายูมุสลิมได้มี
ส่วนร่วมหรือถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการริเริม่ดงักล่าว

สุดท้ายนี้ ประเทศไทยได้เป็นภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ที่ได้
กล่าวอย่างชัดเจนถึงคนพิการที่ถูก
เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ ทั้ ง รู ป แ บ บ ท วี คู ณ ห รื อ
รูปแบบร้ายแรงโดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของเช้ือชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา 
ค ว า ม เ ห็ น ท า ง ก า ร เ มื อ ง แ ล ะ อ่ื น  ๆ 
สัญชาติ ชาติพันธุ์ ชนเผ่าหรือถ่ินฐาน
ทางสังคม หลกัทรพัย์ การเกดิ อายหุรอื
สถานะอืน่ ๆ ซึง่อยูใ่นอารัมภบท17

สิทธิสตรีและความรุนแรง
ทางเพศ

 สตรียังคงได้รับผลกระทบจาก
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ท�าให้ได้รบัผลกระทบ
ทัง้ทางร่างกายและทางจติใจ จดุเชือ่มโยง
เกิดขึ้นจากความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับ
ความขัดแย้งทีเ่พิม่มากขึน้ตัง้แต่ปี 2547 
และความรนุแรงในประเทศทีเ่พิม่มากขึน้
โดยมีสาเหตุมาจากเพศสภาพ สตรีใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ต้องแบกรบัภาระ
หน้าที่เลี้ยงดูครอบครัวกรณีคู่สมรสถูก
กักตัว เสียชีวิตหรือพลัดจากถิ่นที่อยู ่ 
ผู้น�าครอบครัวที่เป็นเพศหญิงมีสถานะ

ประเด็นน่าเป็นห่วง

ยากจนกว่าผู ้น�าครอบครัวที่เป็นเพศ
ชาย เน่ืองมาจากทางเลอืกมจี�านวนน้อย
ส�าหรับการสนับสนุนหรือการจ้างงาน 
อีกทั้ง บทบาททางเพศในวัฒนธรรม
ได้ก�าหนดให้เพศหญิงต้องอาศัยอยู ่
ในส่ิงแวดล้อมภายในประเทศอย่าง
หนักแน่น สตรีประมาณ 3,000 คนมี
สถานะเป็นหม้ายหลังจากเหตุการณ์
ค ว า ม ขั ด แ ย ้ ง 1 8  แ ล ะ ถู ก ก ด ดั น ใ ห ้
จดทะเบยีนสมรสเพือ่ความปลอดภยัและ
หลกีเลีย่งสภาวะยากจน
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สตรีมลายูมุสลิมประสบกับการ
เหมารวมทางประเพณีนิยมและความ
อนุรักษนิยมท่ีส่งผลให้ขาดอ�านาจใน
การตัดสินใจ การจ�ากัดโอกาสทาง
เศรษฐกิจและการถูกข่มขู ่ไม่ให้สตรี
ได้รับบทบาทเป็นผู ้น�าในที่สาธารณะ 
สตรีเหล่านี้จะรายงานการถูกเลือก
ปฏิ บัติต ่อ เมื่อมีการรายงานเรื่อง
การล่วงละเมิดภายในครอบครัวกับ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ ซ่ึงภายหลังรายงาน
ดังกล่าวมักถูกส่งต่อไปยังส�านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด
เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นประเด็น
ภายใต้กฎหมายอิสลามว่าด้วยเรื่อง
ครอบครัว แม้กฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้
ผ ่านรัฐสภาอย่างเป็นทางการ แต่
กฎหมายยังคงถูกน�ามาใช้ในลักษณะท่ี
ไม่สอดคล้องกัน ส่วนมากมีการเลือก
ปฏิบัติที่ขัดต่อสิทธิสตรี ยกตัวอย่าง
เช่น ในกรณกีารหย่าร้าง การมคีูค่รอง
หลายคน และความรนุแรงต่อคูส่มรส

ตัวชี้วัดสุขภาพส�าหรับสตรีมลายู
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้แย่
กว่าสตรีในชุมชนเมืองและชาติพันธุ ์
กลุ ่มน้อยนอกพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ยกตัวอย่างเช่น การเสียชีวิต
ของมารดาระหว่างการตั้งครรภ์เพ่ิม
ขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงที่ความขัดแย้ง
กลับมาปะทุ ข้ึนอีกครั้งในระหว่างปี 
2546 และปี 254919 อัตราการเสียชีวิต
ของมารดาระหว่างการตั้งครรภ์ใน
ภาคใต้อยู ่ที่ 30.5/100,000 ต่อการ
มีชีพ เทียบกับตัวเลขอัตราระดับชาติ
ทั่วไปอยู่ที่  18/100,00020 ตัวเลขดัง

กล่าวค่อนข้างต�่า21  การศึกษาเรื่อง
อนามัยการเจริญพันธุ์แทบไม่ปรากฏ22 
ก า ร ข ริ บ อ วั ย ว ะ เ พ ศ ห ญิ ง ยั ง ค ง มี
อยู ่อย่างแพร่หลายในหมู ่ชาวมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้
สุขภาพของสตรีอยู่ในเกณฑ์เส่ียงใน
ระยะยาว

ภัยคุกคามของความรุนแรงทาง
เพศต่อสตรีพิการในประเทศไทยนั้น
แพร่หลาย ด้วยจ�านวนเหตุการณ์ที่
สตรีพิการถูกข่มขืนอย่างต่อเนื่องโดย
สมาชิกในครอบครัว ญาติ หรือบุคคล
ในชุมชนเดียวกัน23 เช่นเดียวกัน ความ
รุนแรงทางเพศต่อสตรีพิการมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าไม่มี
การร้องเรียนปัญหาดังกล่าว สตรีที่
ถูกล่วงละเมิดมักเก็บเหตุการณ์นี้เป็น
ความลบัหรอืจัดการกบัปัญหาดงักล่าว
ภายในชุมชนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในชุมชนท่ีต้องพ่ึงพาอาศัยผู้น�าท้องถิ่น 
ชุมชน สมาชิกในครอบครัว หรือผู้น�า
ทางศาสนา ผลที่ได้รับคือผู้กระท�าผิด
ในการละเมิดทางเพศไม่ถูกจับหรือ
ไม่เคยได้รับการตัดสินว่ามีความผิด 
รวมถึงไม่มีบันทึกอย่างเป็นทางการ
เกี่ยวกับการล่วงละเมิดดังกล่าว ถือ
เป ็นธรรมเนียมปฏิบัติว ่าผู ้ เสียหาย
ต้องถูกบังคับจดทะเบียนสมรสกับ
ผู้กระท�าความผิดโดยผู้น�าท้องถ่ินหรือ
โดยสมาชิกครอบครัว24 การเข้าไม่ถึง
กระบวนการทางอาญาของสตรีพิการ
และการขาดแคลนการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐก่อให้เกิดอุปสรรคในการฟ้อง
ร้องเพือ่ความยตุธิรรม
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สตรีพิการทางสติปัญญา พิการ
ทางการสื่อสารหรือพิการซ�้าซ ้อนมี
ความเสี่ยงอย่างชัดเจน การถูกข่มขืน
ก่อให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์เน่ืองจาก
ขาดการเขา้ถงึบริการอนามัยการเจรญิ
พันธุ์ ในบางกรณี การบังคับเหยื่อให้
ท�าหมันถูกน�ามาใช้เพื่อแก้ปัญหาโดย
ไม ่มีการตกลงยินยอมจากเหยื่อ 25 
นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู ้แทนจาก
กองทนุประชากรแห่งสหประชาชาตแิห่ง
ประเทศไทย กล่าวว่า การบงัคับท�าหมัน
โดยปราศจากการยินยอมจากเหยื่อ
เป็นเรื่องสามัญทั่วไปในครอบครัวเพื่อ
ยับย้ังความรุนแรงทางเพศ และเป็นการ
ป้องกันศักยภาพในการตั้งครรภ์ของ
สตรพิีการในประเทศไทย26

กรณีศึกษา - การบังคับท�าหมันของ
คนพกิารผูร้อดชีวติจากการถกูข่มขืน

ค ร อ บ ค รั ว อ า ศั ย อ ยู ่ ใ น อ� า เ ภ อ
โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีกับสตรีพิการ
ทางจติใจหรอืพฤตกิรรมและสตปัิญญา 
และบตุรสาวจ�านวน 2 คน หนึง่คนเป็นคน
พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมและสติ
ปัญญา บุตรสาวคนดังกล่าวถูกข่มขืน
บ่อยคร้ังโดยคนในชมุชนเดยีวกนัจนเกดิ
การต้ังครรภ์หลายคร้ัง เธอมีบุตรชาย
จ�านวน 3 คน โดย 2 ใน 3 คนเกดิมาพร้อม
ความพิการ แพทย์ได้ท�าหมันเธอหลัง
จากเธอให้ก�าเนดิบตุรคนท่ี 3 โดยชุมชน
ได้จดัการแก้ไขปัญหานีโ้ดยการเพิม่การ
เฝ้าระวังและการรักษาความปลอดภัย
ในครวัเรอืน ทัง้นี ้ผูก้ระท�าการข่มขืนยัง

คงไม่ถกูจบัตวั

การเข้าถงึความยุตธิรรม

จากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่ปะทุ
ขึน้อกีครัง้ในปี 2547 ประชาชนประมาณ
ร้อยละ 70 เสียชีวิตไปกับเหตุการณ์
ความขัดแย้งนี้27 โดยส่วนใหญ่คือชาว
มลายูมุสลิม เหตุการณ์ความขัดแย้ง
นี้ลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2550 และ
ยังคงต�่าระหว่างปี 2563 กองก�าลัง
แ บ ่ ง แ ย ก ดิ น แ ด น ป ร ะ ก า ศ ห ยุ ด ยิ ง
เนื่องจากผลลัพธ์ของโรคระบาด จาก
ข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์
ภาคใต้ซ่ึงเป็นองค์กรเฝ้าระวังความ
ขัดแย้งท้องถิ่น ระบุว่า เหตุการณ์ความ
รุนแรงเกิดขึ้นประมาณร้อยละ 27.9 และ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บร้อยละ 23.1 ต่อเดือน
ในปี 2563 อย่างไรก็ตามเหตุการณ์มี
จ�านวนเพิ่มมากขึ้นโดยคิดเป็นร้อยละ 
38.8 และมีผู้ได้รับบาดเจ็บร้อยละ 36.7 
ต่อเดือนในช่วงเดือนตุลาคม 256428  
ผู ้ก่อความไม่สงบใช้วิธีการยิงกระสุน 
ระเบิด และลอบวางเพลิง ทั้งสองฝ่าย
ของความขัดแย้งมีส่วนรับผิดชอบต่อ
การจูโ่จมประชาชน ส่วนมากได้รบับาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตระหว่างเหตุการณ์ระเบิด
ในพื้นที่สาธารณะโดยกลุ่มผู้ก่อความไม่
สงบ ประชาชนถูกมองว่าเป็นเครื่องมือ
ของรฐั อาท ิคร ูหรอือาสาสมคัรป้องกนั
หมู่บ้าน และมักถูกมองเป็นเป้าหมาย
อย่างไม่สมส่วน กองก�าลังรักษาความ
ปลอดภัยวิสามัญสังหารผู้ต้องสงสัย
ท่ี มีแนวโน ้มเป ็นผู ้ก ่อความไม ่สงบ 
เหตุการณ์การทารุณกรรมระหว่าง
การกุมขังเป็นเรื่องปกติ กลุ่มด้วยใจซึ่ง
เป็นกลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์ท้องถ่ิน
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ได้บันทึกเหตุการณ์การทารุณกรรมไว้
จ�านวน 150 เหตกุารณ์29  ไม่มสีมาชกิคนใด
ของกองก�าลงัรกัษาความปลอดภยัของ
รัฐถูกด�าเนินคดี ในทางกลับกันรัฐบาล
ได้เดินหน้าเพิ่มเงินอัดฉีดให้แก่เป้าหมาย
ทีเ่ป็นบุคคลอนัตราย

เงินชดเชยคือรายรับหลักส�าหรับ
คนพิการจากเหตุการณ์ความขัดแย้ง 
ประชาชนทั่วไปที่กลายเป็นคนพิการ
ถาวรจากการบาดเจ็บจากเหตุการณ์
ความขัดแย้ง มีสิทธิได้รับเงินชดเชย
เป็นจ�านวน 500,000 บาท เงินทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพเป็นจ�านวน 200,000 บาท 
และเงินเบี้ยเลี้ยงเป็นจ�านวน 1,000-
3,000 บาท ต่อเดือน30 โดยอ้างอิงถึง
นโยบายการเยียวยาให้แก่เหยื่อผู้ได้รับ
ผลกระทบจากความขัดแย้งในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม เหย่ือ
บางรายแจ้งว่าพวกเขาไม่ได้รับเงิน
ชดเชยเต็มจ�านวนที่พวกเขาพึงได้รับ 
เนื่องจากพวกเขาจ�าเป็นต้องพึ่งพาคน
อ่ืนในการน�าทางกระบวนการเข้าถึง
แบบฟอร์มที่มีความซับซ้อนเพ่ือขอรับ
เงินชดเชย และถูกยักยอกน�าเงินบาง
ส่วนไป31 

แม้ว่านโยบายการเยียวยาให้แก่
เหย่ือผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ้จะยืนยัน
ว่าเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับเงิน
ชดเชยจากรัฐ อย่างไรก็ตาม นโยบาย
ดงักล่าวใช้ได้เพยีงแค่ในกรณเีหตกุารณ์
ที่เกิดขึ้นหลังปี 2545 เป็นต้นมาเท่าน้ัน 
มีทหารจ�านวนประมาณ 100 นาย ที่ได้
รับบาดเจ็บก่อนปี 2545 ปัจจุบันอายุ

ราว 60-70 ปี และยังไม่ได้รับเงินชดเชย
ดังกล่าว เหยื่อผู ้ได้รับบาดเจ็บขณะ
ปฏิบัติหน ้าที่หรือเป ็นอาสาสมัครใน
กองก�าลังรักษาความปลอดภัยหลัง
ปี 2545 ได้รับสวัสดิการที่เพ่ิมมากขึ้น 
เช่นเงินบ�านาญหรือเงินเดือน สมาคม
ท ห า ร ผ ่ า น ศึ ก แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย รั บ
บทบาทส�าคัญในการช่วยเหลืออดีต
ข้าราชการทหารหรืออาสาสมัครในการ
เข้าถึงการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ อาทิ 
เงินทุนการศึกษาหรือกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญ อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไป
และสมาชิกกองก�าลังติดอาวุธที่ได้รับ
บาดเจ็บไม่ได้รับการยืนยันว่าจะได้รับ
สวัสดิการเหมือนกันและมีโอกาสได้รับ
เงินตอบแทนจากภาครัฐในอัตราที่ต�่า
กว่า ตามนโยบายการเยยีวยาให้แก่เหยือ่
ผู้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งใน
จงัหวัดชายแดนภาคใต้

คนพิการทางจิตใจยังคงมีความ
สาหัสภายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การสนับสนุน การรักษาหรือการบ�าบัด
นัน้ไม่เพยีงพอต่อบุคคลโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเด็กท่ีได้รับผลกระทบจากความขัด
แย้งและได้รับประสบการณ์กลายเป็น
คนพิการทางจิตใจ32 องค์กรคนพิการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเหยื่อจาก
เหตุการณ์ความขัดแย้งที่กลายเป็นคน
พกิารถาวรรายงานว่า ไม่มใีครตระหนกั
ถึงการมีอยู ่ของพวกเขา หรือให้พวก
เขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง หรือการริเริ่มการ
สร้างสนัตภิาพจากหน่วยงานท้องถิน่33
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สิทธิทางการเมืองและการ
เข้าถึงการบริการสาธารณะ
อย่างเท่าเทยีม

ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในเรื่องของ
ระบบการเมอืงแบบรวมศนูย์ ใช้กฎหมาย
ความมั่นคงโดยตรงหรือใช้อิทธิพลใน
การปกครอง โดยต่อต้านการกระจาย 
อ�านาจและการปกครองตนเองในท้องถิน่
ทุกรูปแบบ ผู ้ว่าราชการจังหวัดได้รับ
แต่งตัง้โดยตรงจากกระทรวงมหาดไทย
ในช่วงการบริหารงานโดยคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (ปี 2557-2562) สทิธิ
ต่อตัวเองและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองคือหัวใจส�าคัญของความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มเคลื่อนไหวอิสระปาตานีกับ
รัฐบาลกลาง จากผลส�ารวจสันติภาพ
ประจ�าป ีซึ่งจัดท�าโดยมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์  พบว่า ในปี  2562 
รัฐบาลไทยได้สร้างอัตราความเช่ือม่ัน
อยู่ที่ 4.21/10 ซึ่งเป็นตัวเลขท่ีต�่าท่ีสุดนับ
ตั้งแต่เร่ิมจัดท�าแบบส�ารวจในปี 255934  

โดยอ้างอิงจากการประเมินผลการ
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อ
กระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

หนึ่งในกลไกการปกครองหลัก
ที่รัฐบาลน�ามาใช้ในจังหวัดชายแดน       
ภาคใต้ คือการก่อต้ังศูนย์อ�านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 
โดยได้ก ่อตั้งขึ้นในปี  2524 ได ้ช ่วย
เหลือและอ�านวยความสะดวกในการ
ปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ท�าหน้าที่ เป ็นสะพาน
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานบริหารส่วน

กลางและชาวมมลายูท้องถิ่น โดยได้
สร้างช่ือเสียงในช่วงความขัดแย้งใน
ช่วงปี 2523-2533 ความรนุแรงได้ถกูยก
ระดับขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนหลังจาก 
นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ยกเลิก 
ศอ.บต. และในปี 2545 ศอ.บต. ถูกจัด
ตั้งขึ้นอีกครั้งผ่าน พระราชบัญญัติการ
บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี 2553 และได้รับอ�านาจในการเตรียม
แผนการพัฒนาและประสานงานร่วม
กบักระทรวงและหน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถงึ 
รบัเรือ่งร้องเรียนจากหน่วยงานราชการ
ท้องถิ่น ให้ความช่วยเหลือและเยียวยา
แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ความขัดแย้ง จัดการฝึก
อบรมตามวัฒนธรรมและความเหมาะสม
ให้แก่ข้าราชการทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นภมูภิาค
และส ่งเสริมความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ศอ.บต.  ยังได ้ รับการ
พิจารณาให้เป็นหน่วยประสานงานหลัก
กับรัฐบาล แม้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ
โครงสร้างองค์กรและผลกระทบ  โดยรวม

ยิ่งไปกว่านั้น คนพิการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไม่สามารถใช้สิทธิใน
การลงคะแนนเสยีงเน่ืองจากหน่วยเลอืก
ตัง้ ณ จงัหวดัหรืออ�าเภอขาดการเข้าถงึ
อย่างอสิระส�าหรับคนพกิารทางร่างกาย
หรอืคนพกิารทีใ่ช้รถเขน็เคลือ่นที ่ เป็นต้น 
รายงานจากผู้อาศัยในอ�าเภอเบตงและ
อ�าเภอกรงปินัง ในจังหวัดยะลา ระบุว่า 
หน่วยเลือกตั้งไม่มีการติดตั้งทางลาด
และคนพิการต้องพึ่งพาอาศัยเจ้าหน้าที่ 
สมาชิกในครอบครัวหรือคนในชุมชนใน
การลงคะแนนเสียงแทนตนเองระหว่าง
การเลือกตั้ง หรือถูกแยกออกจากการ
ลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้35
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สทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและ
วฒันธรรม

คนพิการทั่วประเทศไทยดิ้นรนใน
การเข้าถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ ไ ด ้ ก ล า ย เ ป ็ น
ตัวแทนความยากจนที่สุดในครัวเรือน
เมื่อเทียบกับความร�่ารวยที่สุด โดยคิด
เป็นร้อยละ 11.4 และ ร้อยละ 3.1 ตาม
ล�าดับ36  สถานะความเป็นอยู่ที่ยากจน 
และความยากล�าบากในการเข ้าถึง
โภชนาการและสาธารณสุขอาจอธิบาย
ได้ถึงความเหลื่อมล�้านี้ ความเหลื่อมล�้า
ดังกล่าวสามารถทวีความรุนแรงขึ้น
จากป ัจจัยด ้านสังคมวัฒนธรรมท่ี
กีดกันไม่ให้มีการเข้าถึงกลไกของรัฐ
ในการช่วยเหลือคนพิการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทั้งขาดแคลนข้อมูล
ในภาษามลายูเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ
โดยเฉพาะในพืน้ทีท่รุกนัดารและห่างไกล 
การแปลภาษาที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ
ข้อมลูสทิธคินพกิาร นโยบายและบรกิาร
ต่าง ๆ จากภาษาไทยสู่ภาษามลายูสร้าง
อุปสรรคแก่คนพิการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ควรได้รับประโยชน์จากสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม37  

ประเด็นการแปลภาษามือจากภาษา
ไทยสู่ภาษามลายู และข้อจ�ากัดของล่าม
ภาษามือกีดกันผู้ใช้ภาษามือในการเข้าถึง
การบริการและเข้าถึงข้อมูลท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วฒันธรรม38 

ก า ร ข า ด แ ค ล น ข ้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ
สิทธิคนพิการก่อให้เกิดตราบาปต่อ
ความพิการในระดับที่สูงมากในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้  ตราบาปต่อความ

พิการนั้นมาจากข้อมูลที่ผิดพลาดน�า
ไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อคนพิการและ
สร้างอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของคน
พิการในสังคมอย่างเต็มที่ ตราบาปนี้
ท�าให้คนพิการหลายคนเกบ็ตวัจากคนใน
ครอบครัวอยูใ่นบ้านและไม่ไปลงทะเบยีน
ด้วยบัตรคนพิการ39 ดังนั้น คนพิการ
หลายคนจึงไม่ได้รับสวัสดิการตามที่
พวกเขาสมควรได้รับ อีกทั้งยังเป็นการ
กีดกันคนพิการจากการมีส่วนร่วมใน
ชีวิตสาธารณะและก่อให้เกิดการลด
บทบาททางสังคมของคนพิการที่เพิ่ม
มากขึน้อกีด้วย

สทิธใินการท�างาน

เหตุการณ์ความขัดแย ้งที่ เพิ่ม
จ�านวนมากขึ้นระหว่างปี 2543 ส่งผล
ให้เศรษฐกิจและโอกาสการจ้างงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ย�่าแย่ลงอย่าง
มาก ชาวมลายูมุสลิมมีประสบการณ์
ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจมากกว่า
คนกลุ ่มอื่นโดยเฉลี่ย รวมถึงชาวไทย
พุทธที่อาศัยอยู ่ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประชากรในจังหวัดใกล้เคียง 
ประชาชนในกรงุเทพมหานคร และผู้คนที่
อาศัยอยู่ตามชายแดนประเทศมาเลเซีย 
อัตราความยากจนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้คิดเป็นร้อยละ 33 ในปี 2558 
เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราความยากจน
ของประเทศซึง่คดิเป็นร้อยละ 7.240 ระดบั
ความยากจนในจังหวัดปัตตานีและ
นราธิวาสเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34.2 และ 
ร้อยละ 34.1741 ตามล�าดับ ในปี 2560 
ซึง่ถอืว่าสงูท่ีสดุในประเทศไทย
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แม้ว ่าประเทศไทยจะมีเป้าหมาย     
และยุทธศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงในการ
ส ่งเสริมการจ ้างงานของคนพิการ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน อัตรา
การจ้างงานของคนพิการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยังคงอยู ่ในระดับต�่า 
โควตาการจ้างงานคนพิการ (มาตรา 
33, 34 และ 35 ของพระราชบัญญัติส่ง
เสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ปี 2550) ระบุให้หน่วยงานของรัฐและ
ธรุกจิของภาคเอกชนท่ีมลีกูจ้างมากกว่า 
100 คน42 ต้องจ้างคนพิการ 1 คนต่อ
จ�านวนลูกจ้าง 100 คน  อย่างไรก็ตาม
โควตาดังกล่าวไม่ได้มีการบังคับใช้ใน
จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
เนื่องจากไม ่มีธุรกิจขนาดใหญ่ที่มี
ลกูจ้างมากกว่า 100 คน ในภูมภิาค

มีศูนย ์การเรียนรู ้รวมเพื่อการ
พัฒนาทักษะต้ังอยู่ในจังหวัดปัตตานี
ส�าหรับคนพิการที่ว่างงาน เป้าหมาย
ของศนูย์การเรียนรู้คอืการพฒันาทกัษะ
ความสามารถของคนพิการเพื่อให ้
สอดคล้องกับมาตรา 33 และ 35 ของ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ อย่างไรก็ตาม 
การช่วยเหลือคนพิการท่ีว่างงานน้ัน
ยังไม ่ครอบคลุมเพียงพอเน่ืองจาก
ที่ศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังขาดแคลนการ
ช่วยเหลือที่จ�าเป็นและการเข้าถึงส่ิง
อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ43 

ในทางปฏิบัติ ยังคงมีการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงานซ่ึงมักจ้างผู้สมัคร
ที่ ไม ่ใช ่คนพิการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การขาดแคลนการเข้าถึงส่ิง
อ�านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรต่อคน

พิการในสถานที่ท�างาน อาทิ ห้องน�้า
คนพิการ ส่งผลให้เกิดการเข้าไม่ถึง
สิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่คน
พิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความ
ต้องการที่ค่อนข้างซับซ้อนส่งผลให้คน
พิการมีความยากล�าบากในการเข้าถึง
ต�าแหน่งงานของคนพิการในหน่วยงาน
ภาครัฐ คนพิการหลายคนได้รับการ
ศึกษาในระดับต�่าอันเนื่องมาจากการ
เลือกปฏิบัติต่อความพิการ44 คนพิการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบกับ
พฤติกรรมการเลือกปฏิบัติแบบเหมา
รวมจากนายจ้างและจากประชาชนทัว่ไป 
ท�าให้เกิดการจ�ากัดอิสระทางการเลือก
ในการจ้างงานโดยส่งเสริมแนวคิดว่า
คนพิการบางประเภทสามารถท�างานได้
บางประเภทเท่าน้ัน45

อ้างอิงจากพระราชบัญญัติส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการ คนพิการและ
ผู ้ดูแลมีสิทธิขอกู ้ เงินเพื่อเริ่มต ้นท�า
ธุรกิจขนาดเล็กจากกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้46    
ผู ้ถูกสัมภาษณ์จากจังหวัดชายแดน   
ภาคใต้รายงานว่า พบพฤติกรรมการ
เลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จากกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ โดยไม่ยอมให้ข ้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการและการเข้าถึงข้อมูลการขอ
เงนิกู้จากกองทนุดังกล่าว47

คนพิการในภูมิภาคนี้ไม่สามารถ
ได้รับผลประโยชน์จากการกระจาย
รายได้จากโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล 
โดยโควตานั้นจัดสรรให้สลาก จ�านวน 
1.3 ล้านใบแก่ผู ้ขายที่เป็นคนพิการ48 

อย่างไรก็ตาม โครงการสลากกินแบ่ง
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รัฐบาลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมส�าหรับ
คนพิการชาวมลายูมุสลิม เนื่องจากเป็น
สิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม 
โครงการสลากกินแบ่งรัฐบาลน้ันยังคง
เป็นที่ทราบเพียงเล็กน้อยและไม่มีการ
ส่งเสริมจากภาครัฐ ดังน้ัน คนพิการ
ชาวไทยพุทธที่เป็นคนกลุ ่มน้อยยังคง
ไม่สามารถเข้าถึงโครงการดังกล่าวเพื่อ
ท�าเป็นแหล่งรายรับได้ 

สิ ท ธิ ท า ง สุ ข ภ า พ  ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ        
การบริการทางสงัคม

ข้อมูลบ่งชี้ด้านสุขภาพจากจังหวัด
ช า ย แ ด น ภ า ค ใ ต ้ แ ส ด ง ใ ห ้ เ ห็ น ว ่ า 
ประชากรโดยทั่วไปในพ้ืนที่ดังกล่าว
มี สุ ข ภ า พ แ ย ่ ก ว ่ า ค ่ า เ ฉ ลี่ ย โ ด ย ร ว ม
ในประเทศ อ้างอิงจากรายงานของ
องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ในปี 2564 
พบว่า เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นกลุ่มที่ขาดสารอาหารมากที่สุดใน
ประเทศ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส ร้อยละ 23 ของเด็กอายุต�่า
กว่า 5 ปีมภีาวะแคระแกรน็หรอืความสงู
ต�า่กว่าเกณฑ์อายุซึง่คดิเป็นสองเท่าของ
ค่าเฉลี่ยโดยรวมในประเทศท่ีคิดเป็น
ร้อยละ 1349 จังหวัดนราธิวาสมีอัตรา
ความแคระแกร็นสูงที่สุดในบรรดา 17 
จังหวัดที่ได้มีการส�ารวจ การฉีดวัคซีน
ให้แก่เด็กมีน้อยอย่างน่าเป็นกังวลใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ การฉีดวัคซีน
พื้นฐานที่จ�าเป็นทั้งหมดให้แก่เด็กอายุ 
1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 50 ในจังหวัด

นราธวิาสเมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ใน
ประเทศซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8250 อ้างอิง
ถึงข้อมูลสถิติในปี 2555 อายุขัยของ
คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีค่าเฉลี่ย
ต�่ากว่าตัวเลขโดยรวมภายในประเทศ 
อายุขัยตั้งแต่เกิดในจังหวัดปัตตานี
อยู่ท่ี 60.6 ปีส�าหรับเพศชายและ 67.3 
ปี ส�าหรับเพศหญิง เมื่อเปรียบเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของประชากรโดยรวมใน
ประเทศไทยอยูท่ี่ 71.9 ปี และ 78.7 ปี ตาม
ล�าดบั51

การได้รับสิทธิทางสุขภาพของคน
พิการจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นจากการเลือกปฏิบัติ
และการเข้าถึงสิทธิที่มีความแตกต่าง
กัน อ้างอิงจากพระราชบัญญัติประกัน
สุขภาพแห่งชาติปี 2545 คนพิการมี
สิทธิ ในการใช ้บัตรประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าหรือที่เรียกว่าบัตรทองตาม
โรงพยาบาลของรัฐและศูนย์ฟื ้นฟูใน
ชมุชนต่าง ๆ โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย อย่างไร
ก็ ต า ม  ค น พิ ก า ร ใ น พื้ น ท่ี ดั ง ก ล ่ า ว
รายงานว่า ตนเองได้รบัการเลอืกปฏิบตัิ
ส�าหรับการเข้าถึงสิทธิทางสาธารณสุข
และบริการฟื้นฟูสุขภาพจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
เกี่ยวกับความต้องการและสิทธิคน
พกิาร52 

ก า ร เ ข ้ า ถึ ง ก อ ง ทุ น ค น พิ ก า ร
แห่งชาตินั้นอยู ่ภายใต้การประเมิน
และวินิจฉัยโดยกระทรวงสาธารณสุข 
หลังจากนั้นจึงมีการลงทะเบียนและ
จัดซ้ือจัดจ้างบัตรประจ�าตัวคนพิการ
ผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
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ความมั่นคงของมนุษย์ จากผลส�ารวจ
คนพิการระดับประเทศในป ี  2560 
เปิดเผยว่า คนพิการท่ัวประเทศร้อย
ละ 55.6 ยังไม่ได้รับการลงทะเบียน 
นั่นหมายความว่าคนพิการส่วนใหญ่
ในประเทศยังเข ้าไม ่ถึงสิทธิในการ
ช่วยเหลือทางสังคมที่พึงจะได้รับ อาทิ 
การเข้าถึงกองทุนคนพิการ53 องค์กร
คนพิการท้องถิ่นได้คาดคะเนจ�านวน
ตัวเลขคนพิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ันมีจ�านวน
สูงกว่าค ่าเฉลี่ยโดยรวมในประเทศ
เนือ่งจากการขาดแคลนข้อมลูเรือ่งสทิธิ
คนพิการ การเลือกปฏิบัติที่แพร่หลาย 
และอุปสรรคต่อการเข้าสู่ขั้นตอนการ
ลงทะเบียนคนพิการ เนื่องด้วยขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างบัตรคนพิการมีความ
ซับซ้อนและมีความจ�าเป็นต้องเดินทาง
ไปหลายสถานที่ ส่งผลให้คนพิการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกแยกออก
จากการเข้าถึงสิทธิดังกล่าวเนื่องจาก
การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะนั้นมี
จ�ากดั54

การเดินทางคืออุปสรรคหลัก
ใ น ก า ร เ ข ้ า ถึ ง บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข
ส�าหรับคนพิการในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เนื่องจากโครงสร้างการขนส่ง
สาธารณะพื้นฐานนั้นแย่และคนพิการ
ไม่สามารถเข้าถึงได้ มีเบอร์สายด่วน
ส�าหรับติดต่อรถโรงพยาบาลฉุกเฉิน 
แต่บริการดังกล่าวสามารถติดต่อได้
ในเฉพาะเวลากลางวัน คนพิการได้
พบกับการเลือกปฏิบัติเชิงทัศนคติจาก
ผูใ้ห้บรกิารด้านสาธารณสขุโดยไม่ได้รบั

การอ�านวยความสะดวกในการเข้าถึง
การเดินทางไปยังโรงพยาบาล ด้วย
เหตุนี้ คนพิการส่วนใหญ่จ�าเป็นจะต้อง
พึง่พาอาศยัสมาชกิในครอบครวั บคุคล
ในชุมชน หรือผู ้ดูแลส�าหรับการเดิน
ทางไปยังโรงพยาบาล การขาดแคลน
ท่ีจอดรถคนพิการ การใช้ที่จอดรถคน
พิการโดยคนไม่พิการ ในโรงพยาบาล 
กฎระเบียบที่ไม่อนุญาตให้สมาชิกใน
ครอบครัวหรือผู ้ดูแลใช ้สิ่งอ�านวย
ความสะดวกเมื่อต้องพาคนพิการมา
ท่ีโรงพยาบาล ท้ังหมดที่กล่าวมาคือ
อุปสรรคส�าหรับคนพิการในการเข้าถึง
บรกิารทางสขุภาพ55 

ศอ.บต. มีงบประมาณส�าหรับการ
สนบัสนนุอุปกรณ์ช่วยเหลอืคนพกิารใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ อุปกรณ์
ช่วยฟัง รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยการ
เดิน อย่างไรก็ตามอุปสรรคคือการจัด
ซ้ือจัดจ้างอุปกรณ์ช่วยเหลือดังกล่าว 
ส่งผลให้คนพิการขาดเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ที่จ�าเป็นเป็นระยะเวลานาน
หรืออย่างไม่มีก�าหนด อ้างอิงจากแบบ
ส�ารวจความพิการปี 2560 คนพิการ
ในภาคใต้รวมถึงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ร้อยละ 15.9 ไม่สามารถเข้าถึง
เครืองมือหรืออุปกรณ์ที่ต ้องการ56 
โดยอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือช่วยเหลือ
พื้นฐานทั่วไปหลัก ๆ ที่ต้องการแต่ยัง
ไม่ได้รับคอื ไม้เท้า เคร่ืองช่วยฟัง แว่นตา 
และรถเข็น อุปสรรคของการจัดซื้อจัด
จ้างเครือ่งมอืและอปุกรณ์ช่วยเหลือนัน้

รวมไปถึงการขาดแคลนแพทย์
ผู้เช่ียวชาญส�าหรับการท�าแบบประเมิน
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และสั่งเครื่องมือและอุปกรณ์ส�าหรับ
ใช้ในโรงพยาบาลในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้  และการลดจ�านวนสถานท่ี
ที่ขายอุปกรณ์และขายเครื่องมือดัง
กล่าว สามารถจัดซื้อได้ การขาดแคลน
บริการบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ช่วยเหลือ 
กล่าวคือในกรณีที่อุปกรณ์ไม่สามารถ
ใช้งานได้หากมีการเสียหายหรือช�ารุด
แม้จะสามารถสั่งซ้ืออุปกรณ์ช่วยเหลือ
มาได้ก็ตาม57

ส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน
และคนหูหนวกนั้น ล่ามแปลภาษามือใน
สถานรักษาพยาบาลในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้นั้นขาดแคลน น่ันหมายความว่า
คนพิการเหล่านั้นไม่สามารถส่ือสาร
ความต้องการด้านสุขภาพและความ
ต้องการของตนต่อเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บรกิาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คุณภาพ
ของการรกัษาพยาบาลและความปลอดภยั
ของตนจงึไม่ดเีท่าตามทีพ่งึได้รับ58

กรณศีกึษา: ค่าตอบแทนส�าหรบัความ
พกิารทีเ่กีย่วข้องกบัความขดัแย้ง

เดือนมกราคมปี 2550 Abibusta 
Saleem (นามสมมติ) นักศึกษาจาก
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
(ปอเนาะหรือปอนด็อก) ในจังหวัดยะลา 
ถูกกระสุนปืนยิงบริเวณสี่แยกระหว่าง
เดินทางกลับบ้านของตน กระสุนจ�านวน 
4 นัดถูกยิงเข้าบริเวณหน้าอกส่งผลให้
เกิดอาการอัมพาตช่วงบริเวณเอวลง
มา เหตกุารณ์ดงักล่าวเหมอืนจะเป็นการ
ยิงสุ่มซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไปในช่วงเวลา
นัน้ แต่ Saleem เชือ่ว่าการโจมตีดงักล่าว

เป็นการแก้แค้นเพื่อตอบโต้การยิงชาว
พทุธจากเหตกุารณ์เมือ่สองวันทีผ่่านมา

ในช่วงแรก สภาพร่างกายของเขา
แย่มาก เขาไม่สามาถพลกิตวัได้ด้วยตวัเอง
หรอืไม่แม้แต่มีความรูส้กึทางกายต่อขา
ทัง้สองข้างของเขา Saleem ใช้เวลา 3 ปี
ส�าหรับการพักฟื้น เข้ารักษาด้วยการ
กายภาพบ�าบัดจนกระทั่งอาการบาด
เจบ็นัน้ดีขึน้

หลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเพียง
ไม่นาน ครอบครวัของ Saleem เกดิอาการ
ตกใจและเสียใจเนื่องจาก Saleem เป็น
บุตรชายเพียงคนเดียว เร่ืองราวร้าย
แรงมากขึน้เมือ่พ่อของ Saleem สญูเสยี
การมองเห็นในปีเดียวกันกับที่เขาถูก
ยิง ท�าให้แม่ของเขาต้องแบกรับภาระ
รบัผดิชอบในครอบครวั

Saleem เริ่มท�ากายภาพบ�าบัดและ
สมรรถภาพทางกายของเขาเร่ิมดีขึ้น 
แพทย์ผูดู้แลการรักษาของ Saleem กับ
ครูสอน ณ สถาบันพลศึกษาโน้มน้าวให้
เขาเข้าร่วมทีมกีฬาคนพิการแห่งชาติ
โดยลงแข่งกีฬาแบดมินตัน หลังจาก
น้ันสภาพร่างกายของเขาเริ่มดีข้ึนมาก 
ไม่มีอาการชาบริเวณขาและสามารถ
ท�ากิจวัตรต่าง ๆ ด้วยตัวเองรวมไปถึง
การขบัรถยนต์

นอกเหนือจากการเข้าร่วมทีมกีฬา
คนพิการ Saleem ได้ทราบถึงสิทธิใน
การรับเงินเยียวยาจากภาครัฐจาก
การบาดเจ็บของเขา Saleem ได้รับเงิน
เยียวยาเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 500,000 
บาท โดยแบ่งจ่ายงวดแรกเป็นจ�านวน 
200,000 บาท และปีต่อไปทกุ ๆ ปี งวดละ 
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100,000 บาท จนกระทั่งได้รับเงินครบ
จ�านวน อีกทั้ง Saleem ยังมีสิทธิได้รับ
เบี้ยเล้ียงคนพิการเป็นจ�านวน 3,000 
บาทต่อเดอืน การเล่นกฬีาแบดมนิตนัยัง
สามารถสร้างรายได้ให้เขาเป็นจ�านวน 
9,000 บาท ต่อเดอืนอกีด้วย

Saleem วางแผนก่อตั้งสโมสร
พัฒนาศักยภาพคนพิการในจังหวัด
ยะลาเพื่อให้ความรู ้ เกี่ยวกับสิทธิคน
พิการและการติดต่อหน่วยงานภาครัฐ
ให้แก่คนพกิารในพ้ืนที่

สทิธทิางการศกึษา

เดก็ในสามจงัหวดัภาคใต้มีแนวโน้ม
ไม่สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนมากกว่า
เดก็ในภูมภิาคอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 5.6 ของ
เด็กที่ไม่ได้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียน59  

สาเหตุมาจากการหยุดชะงักทางการ
ศึกษาจากผลกระทบของความขัดแย้ง
และการปิดตัวของสถาบันการศึกษา
ทัว่ไป โรงเรยีนในจงัหวัดชายแดนภาคใต้
กลายเป็นเป้าหมายเฉพาะของกลุ่มผู้ก่อ
ความไม่สงบ โดยการระเบิดโรงเรยีนและ
สังหารบุคลากรครู โอกาสในการศึกษา
ต่อที่มีคุณภาพในระดับมัธยมศึกษา
ค่อนข้างมีจ�ากัดส�าหรับวัยรุ่นชาวมลายู
มุสลิม ส่วนมากขาดทักษะการใช้ภาษา
ไทยและเด็กหลาย ๆ คนสอบไม่ผ่าน
การสอบแข่งขันระดับประเทศซึ่งไม่มี
โควตารับรองไว้ให้ส�าหรับคนกลุ่มน้อย 
หลาย ๆ คนส�าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามเพื่อรองรับการศึกษาและการ

ปฏิบัติของอิสลาม แต่คุณภาพของ
การศึกษายับยั้งไม่ให้พวกเขาได้เข้ารับ
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย หรือ
พวกเขาต้องดิ้นรนหลังจากได้รับการ
ยอมรับ60 การศึกษาที่มีอยู่คือการเรียน
ในมหาวิทยาลัยเปิดที่ทุก ๆ คนสามารถ
สมัครเรียนได้แต่คุณภาพการศึกษา
ไม่เพียงพอต่อการรับประกันการจ้าง
งาน และการจ้างงานส่วนใหญ่อยู่ใน
กรงุเทพมหานคร

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า ป ี 
2542 รับประกันว่าเด็กทุกคนรวมถึง
เด็กพิการมีสิทธิได้รับการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพจนถึงอายุ 12 ปี โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย และได้ขยายออกเป็น 15 ปี 
ในปี 2552 แผนยุทธศาสตร์การศึกษา
เขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 20 ปี (2560-2579)
ได้รวมเอาการด�าเนินการเกี่ยวข้องกับ
การพฒันาการศกึษาของกลุม่เปราะบาง
กบัคนพิการไว้ด้วย

แม้ว่ารัฐบาลพยายามจะพัฒนา
และรับประกันว่าเด็กพิการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีสิทธิเข้าถึงการศึกษา 
อย่างไรก็ตามสิทธิดังกล่าวยังไม่เป็น
ที่ตระหนักมากนัก จากการคาดคะเน
ของนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการ
ท ้องถ่ินในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
พบว่า ร้อยละ 50 ของเด็กพิการไม่ได้
เข้าเรียนหรือได้รับการศึกษาอย่างเป็น
ทางการ คนพิการไม่สามารถเข้าถึง
มหาวทิยาลยัท้องถิน่ในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้ได้ คนพิการส่วนใหญ่จ�าเป็น
ต้องเข้าศึกษาในกรุงเทพมหานครซึ่งมี
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ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และอุปสรรคต่อการ
ศึกษาในระดับชั้นที่สูงข้ึนน้ันมีมากกว่า
ในภูมิภาคของตนเอง การขาดแคลน
การเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ส�าหรับคนหูหนวกหรือคนท่ีมีปัญหา
ด้านการได้ยนิในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
มีส่วนให้เกิดปัญหาในการส่ือสารและ
การเข้าถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวฒันธรรม61 

ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการส�าหรับ
การสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาของ
เด็กพิการยังคงขาดแคลน ยกตัวอย่าง
เช ่น  จะสามารถหาข ้อมูลเ ก่ียวกับ
อุปกรณ์ช่วยเหลือ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ศึกษาทางเลือกและการเรียนรู ้ท่ีบ้าน 
ได้จากทีไ่หนและอย่างไร การขาดแคลน
การฝึกอบรมเฉพาะให้แก่บุคลากรครู 
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเข้าถึงส่ิง
อ�านวยความสะดวก อาทิ อักษรเบรลล ์
ภาษามือ ทางลาด ห้องน�้าคนพิการ 
การศึกษาสองภาษา การช่วยเหลือและ
สนับสนุนแบบตัวต่อตัว การเข้าถึงรถ
รบั-ส่งของโรงเรยีนนัน้ยบัยัง้การมส่ีวน
ร่วมของเด็กและเยาวชนพิการในทุก
ระดับชั้นการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การขาดแคลนการเข้าถึงสิ่ง
อ�านวยความสะดวกนั้นจ�ากัดทางเลือก
การศึกษาทางศาสนาส�าหรับเด็กพิการ
มลายูมุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอสิลาม62

ในขณะทีส่่วนอืน่ ๆ ของประเทศนัน้
 ศูนย์การศึกษาพิเศษมีอยู ่ในแต่ละ
จังหวัดเพื่อจัดให้มีการฝึกการสอนและ
การฝึกอบรม แต่ยงัไม่มศีนูย์การเรยีนรู้

พิเศษตั้งอยู ่ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ แต่ในปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งแรก
อยู่ในระหว่างการก่อสร้างในจังหวัด
ยะลา63 

สิทธิทางสาธารณะและการมี
ส่วนร่วมในวฒันธรรม

คนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประสบกับอุปสรรคหลากหลายอย่าง
ต่อเนือ่ง การมส่ีวนร่วมในชวีติสาธารณะ
ในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ศาสนา กิจกรรม
ทางวัฒนธรรมไปจนถึงการกีฬาและ
การปฏิสัมพันธ ์ทางสังคม อ ้างอิง
ถึงแบบส�ารวจความพิการปี  2560 
คนพิการในภาคใต้ของประเทศไทย
ร้อยละ 38 ประสบกับความยากล�าบาก
หรือข ้อจ�ากัดในการมีส ่วนร ่วมใน
กิจกรรมของชุมชน ส�าหรับผู ้ที่ก�าลัง
ประสบกับอุปสรรคในการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชนนั้น  เหตุผล
หลักท่ีได้มีการอ้างอิงไว ้นั้นมาจาก 
1. เหตผุลด้านความพกิาร (ร้อยละ 60.6) 
2. การเข้าไม่ถงึการขนส่ง (ร้อยละ 26.6) 
และ 3. สมาชิกในครอบครัวไม่ประสงค์
จะให้เข้าร่วม (ร้อยละ 10.5)64 

พระราชบัญญัติการกีฬาแห ่ง
ประเทศไทยปี 2558 ได้บญัญตัเิก่ียวกับ
การรวมคนพิการเข้าไปในการส่งเสริม
กีฬาแห่งชาติ บทบัญญัติดังกล่าวได้
มอบหน้าที่ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย
พัฒนา สนับสนุนและส ่งเสริมกีฬา
คนพิการ และก่อตั้งคณะกรรมการ
การกีฬาซึ่งรวมประธานกรรมการ
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พาราลมิปิกแห่งประเทศไทยเป็นสมาชิก
ด้วย และบังคับให้ผู้เชี่ยวชาญในคณะ
กรรมการกีฬาจงัหวดัต้องมอีงค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญในกีฬาคนพิการ65  
นอกเหนือจากบทบัญญัติน้ี โอกาสใน
การเข้าร่วมกีฬา การนันทนาการและ
การพักผ่อนของคนพิการน้ันถูกจ�ากัด 
ตราบาปและการขาดแคลนทรัพยากร
ส�าหรบัเริม่ต้นการกีฬา การนนัทนาการ
และสิง่อ�านวยความสะดวกแบบองค์รวม
นั้นก่อให้เกิดอุปสรรคในการมีส่วนร่วม
อย่างเท ่าเทียมกันของคนพิการใน
จงัหวัดชายแดนภาคใต้66 

ชาวมลายูมุสลิมท่ีมีความพิการ
ทางร่างกายในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังคงเข้าไม่ถึงมัสยิด การขอติดตั้ง
ทางลาดโดยคนท้องถ่ินท่ีมีความจ�าเป็น
ต้องพบกับข้ออ้างเก่ียวกับผลกระทบ
ทางลบต่อสุนทรียภาพของอาคาร
และพื้นที่โดยรอบ67 ในพื้นที่อ่ืน ๆ เช่น
เดียวกัน ตราบาปและการขาดแคลน
ค ว า ม ต ร ะ ห นั ก ถึ ง สิ ท ธิ ค น พิ ก า ร
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อให้เกิด
อุปสรรคต่อการใช้สิทธิคนพิการทั่วไป
ต่อการบริการสาธารณะ ยกตัวอย่าง
เช่น คนพิการสามารถประสบกับการ
ถูกล่วงละเมิดบนขนส่งสาธารณะโดย
ผู้โดยสารคนอ่ืนและไม่สามารถเข้าถึง
ทีน่ัง่ส�าหรบัคนพิการทีม่กีารจดัไว้ได้68

บทสรปุ
ประเด็นดังกล ่าวต ่อการเลือก

ปฏิบัติ เ ชิงโครงสร ้างที่คนพิการใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ประสบอยู่อย่าง
ต่อเนื่องน้้น มีต้นก�าเนิดมาจากความ
แตกต่างของการเลือกปฏิบัติในการ
เข ้าถึงสิทธิทางสุขภาพ การศึกษา 
การจ้างงาน สังคม และวัฒนธรรม 
การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการ
เข้าถึงความยุติธรรม และมีต้นก�าเนิด
มาจากการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ในฐานะคนพิการและใน
ฐานะคนท่ีอยู่ในกลุ่มศาสนาชาติพันธุ์
กลุ ่มน้อย ขณะที่ประเด็นดังกล่าวนั้น
เป็นแค่ประเด็นเบื้องต้นที่แสดงให้เห็น
ว่านโยบายที่ตั้งมาเพื่อยกระดับสิทธิ
คนพิการไม่มีการน�าไปปฏิบัติอย่าง
เพียงพอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประสบการณ์ในฐานะคนพิการและ
ในฐานะชาวมลายูมุสลิมกลุ่มน้อยและ
ผลจากความเปราะบางที่ทับซ้อนกัน
นั้นถูกมองข้าม คนพิการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ตกอยู ่ในความเสี่ยง
ของการถูกลดบทบาททางสังคมผ่าน
ช่องโหว่ของนโยบายต่าง ๆ ที่ถูกร่าง
มาเพื่อระบุความต้องการในบริบทโดย
กว้างของสทิธิคนพกิารในประเทศไทย
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ในพ้ืนทีช่ายแดนใต้ของประเทศไทย
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จังหวัดสงขลา ภูมิภาคนี้ประกอบไปด้วยชาวมุสลิมที่ส่ือสารด้วยภาษามลายู ล้อมรอบด้วยชาวไทย
พุทธและกลุ่มชุมชนพื้นเมืองชาวจีน อย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีความขัดแย้งจากเหตุการณ์
ความไม่สงบทีส่ร้างความเสยีหายอย่างรุนแรง ซ่ึงมปีระชาชนเสยีชวีติกว่า 7,000 ราย ตัง้แต่ปี 2547 
ใจกลางความส�าคัญของความขัดแย้งนี้คือการต่อสู้เพื่อสิทธิในการก�าหนดตัวเองส�าหรับประชากร
มลายูมุสลิม รวมไปถึงสิทธิทางสังคมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง การไม่เลือกปฏิบัติ และการ
ยอมรับในอตัลกัษณ์ ภาษา และวฒันธรรม

ในขณะทีป่ระเทศไทยมกีารปรับปรุงในการส่งเสริมสทิธขิองคนพกิารในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมาแต่ผูพ้กิาร
ในชายแดนใต้ยังคงเผชิญกับจุดอ่อนและอุปสรรคที่ส�าคัญในการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในสังคม 
สถานการณ์ความไม่สงบท�าให้คนพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงถูกละเลยโดยนโยบายที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือตอบสนองความต้องการของพวกเขาในบริบทที่กว้างขึ้นของสิทธิของคนพิการใน
ประเทศไทย ในขณะเดียวกันคนพิการยังถูกมองข้ามในฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่จะลดความขัดแย้งและ
พฒันา ท�าให้คนพิการในชายแดนใต้ยงัเป็นคนชายขอบทีต่กอยูใ่นสภาวะอนัจมลึกในสังคมกว้าง
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