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Life Without ViolenceLife Without Violence

Christie
Christie is a former teacher whose life changed after the sexual violence awareness training opened her eyes to the different types of violence 
around her.  She has stopped her neighbour from beating his child, and convinced some couples not to enter into early marriages. As rushing 
to commit at a young age may cause adjustment problems and lead to physical and psychological abuse.

ยุติความรุนแรงทางเพศยุติความรุนแรงทางเพศ

คริสตี� 
อีกหนึ�งมือที�ช่วยเปิดประตูแห่งความสุขให้เพื�อนผู้ลี�ภัย
ผูหญิงตัวเล็กแตหัวใจไมเล็กคนนี้ชื่อ “คริสตี้” เธอเปนสาวชาวกะเหรี่ยงอายุ 31 ป 

ที่เดินเทาหลบหนีออกจากหมูบานเพียงลำพัง (ในวัยเพียง 25 ป) เพราะทหารไมวางใจ

ที่เธอเปนชาวกะเหรี่ยงแตมีสถานภาพเปนครูสอนเด็กนักเรียนในหมูบาน เธอถูกมองวา 

เปนสายลับใหฝายตรงขามและเฝาวนเวียนหาเรื่องเธอ 

 

จากวันแรกที่หลบหนีเขาปาขึ้นเขาและเดินเทาเรื่อยมา คริสตี้ไดสมทบกับผูคนระหวาง 

ทาง จนเวลาผานไปเดือนกวาเธอและเพื่อนรวมทางราว 6 คนจึงถึงชายแดนฝงไทยและ 

เขาอาศัยในคายแหงนี้นานราว 5 ปแลว   

สาวตัวเล็กคนนี้เปนคนจริงจัง ราเริงและไมหยุดนิ่งที่จะเรียนรูทุกสิ่งทุกอยาง เธอได 

เขาไปชวยทำงานตางๆ ที่พอจะชวยไดในหลายๆ กิจกรรม เชน การนัดคนมาประชุม 

เปนตน และดวยความกระตือรือลนที่จะชวยเหลือผูคน หัวหนาคายจึงแนะนำใหเธอ 

ไปอบรมความรูเรื่องความรุนแรงกับศูนยยุติความรุนแรงทางเพศ 

“ฉันไดไปอบรมถึง 2 ครั้งตอเนื่องกันในชวงป 2552 ฉันพบวามันมีประโยชนมาก 

เพราะทำใหฉันไดเรียนรูกวางขึ้นวาความรุนแรงไมไดหมายถึงแคการกระทำตอรางกาย

อยางเดียว แตการพูดจา การใชสายตาหยาบคายก็ถือเปนความรุนแรงดวย และที่สำคัญ 

ที่เรามักมองขามไปคือความรุนแรงในครอบครัว

หลังอบรมฉันไดใชความรูอยางเต็มที่จริงๆ เชน ฉันเห็นเพื่อนขางบานตบลูก ฉันก็รอ 

ใหเขาลดอารมณรอนกอน แลวคอยเขาไปบอกเขาวาสิ่งที่ทำมันเปนการทำรายลูกนะ 

ตอไปลูกจะสะสมความรุนแรงโดยไมรูตัว เขาก็ฟงนะ แลวก็คอยๆ ลดลง เดี๋ยวนี้เพื่อน 

คนนี้เขาก็ไมตีลูก อีกแลว”  

 

คริสตี้บอกวา บอยครั้งที่ผูลี้ภัยหลายคนมีความสนใจแตงงานกอนวัยอันควร หากเธอสามารถเขาไปพูดคุยได เธอจะแนะนำใหทั้งคูคิดทบทวนและชักชวนให 

เรียนหนังสือ หรือชี้ใหเห็นถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดกับคูรักที่แตงงานกอนวัยอันควร 

 

“ฉันคิดวาการไดไปอบรมมีประโยชนมากๆ ฉันไดชวยเหลือครอบครัวที่มีปญหา คนที่ถูกทำรายไดแนะนำและใชในสิ่งที่อบรมมา และแนนอนฉันมักจะชักชวนทั้ง 

ผูหญิงและผูชายใหไปเขารับการอบรมกับศูนยเพราะมันเปนสิ่งที่จะทำใหคุณรูจักความสุขไดอยางแทจริงเมื่อคุณเขาใจวาความรุนแรงคืออะไร และเราจะขามพน 

มันไปไดอยางไร” 

 

ถึงวันนี้คริสตี้ยังคงชอบแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนผูลี้ภัยคนอื่นๆ เสมอ และยังคงรักษาสถานภาพโสดไวอยางเหนียวแนน เพราะชอบความอิสระและทำอะไร 

ไดคลองตัว คริสตี้ยิ้มสดใสกอนจะทิ้งทายอยางติดตลกวา 

 

“ที่ฉันไมแตงงาน ไมเกี่ยวกับที่ฉันไปอบรมเรื่องความรุนแรงในครอบครัวหรอกนะ” 

“ฉันมักจะชักชวนทั�งผู้หญิงและผู้ชายให้ไปเข้ารับการ

อบรมกับศูนย์เพราะมันเป็นสิ�งที�จะทำให้คุณรู้จักความ

สุขได้อย่างแท้จริงเมื�อคุณเข้าใจว่าความรุนแรงคืออะไร 

และเราจะข้ามพ้นมันไปได้อย่างไร”
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เจ้าหน้าที�รัฐบาลฟิลิปปินส์ และหน่วยงานพันธมิตรประเมินความต้องการด้านความคุ้มครองต่อบุคคล 

ที�เสี�ยงต่อภาวะไร้สัญชาติในหมู่บ้านลาปู จ.โคตาบาโตใต้
Philippine government representatives and partners assess the protection needs of people at risk of 
statelessness in Lapu village, South Cotabato.

ยูเอ็นเอชซีอาร์ขาดงบประมาณทั�วโลก
ขณะที�วิกฤติการณ์ผู้ลี�ภัยที�ผ่านมายังไม่คลี�คลาย ความขัดแย้งใหม่ๆ ก็เกิดขึ�น 

ในเวลาใกล้เคียงกัน ปีที�แล้วผู้คนกว่า ���,��� คนต้องพลัดพรากจากบ้าน 

โดยเฉลี�ย �,��� คนต่อวัน ในปีนี� ผู้คนอีกกว่า ���,��� คนจากประเทศซีเรีย 

มาลี ซูดานและซูดานใต้ และสาธารณรัฐคองโก ต้องข้ามพรมแดนเพื�อลี�ภัย 

ยูเอ็นเอชซีอาร์เผชิญความท้าทายสูงสุดในประวัติศาสตร์ ทั�งเร่งให้ความ 

ช่วยเหลือผู้ที�ได้รับความเดือดร้อนด้วยงบประมาณที�ไม่เพียงพอ เรากำลังเร่ง 

ขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั�วไป

© UNHCR/F.T.Temprosa
คุณเคียวโกะ โยเนสุ ผู้แทนยูเอ็นเอชซีอาร์ ขึ�นรับรางวัล Thailand Literacy Award ���� 

จากคุณอิรินา โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโก
Ms. Kyoko Yonezu, a representative from UNHCR received Thailand Literacy Award 2012 from Ms. Irina 
Bokova, Director-General of UNESCO.

© UNHCR/S.Bhukittikul

ยูเอ็นเอชซีอาร์ให้ความช่วยเหลือผู้ลี�ภัยเกือบ ���,��� คนที�ต้องพลัดพราก 

จากบ้าน และเข้ามาขอที�พักพิงในประเทศไทยเพื�อความปลอดภัยของตนเอง 

และครอบครัว พวกเขายังต้องการโอกาส และการสนับสนุนอย่างต่อเนื�อง 

จากท่าน ร่วมปันน้ำใจสู่ผู้ลี�ภัยผ่านการพบปะ พูดคุยกับพนักงานระดมทุนที�เป็น 

ตัวแทนของเราในพื�นที�ต่างๆทั�วประเทศ

UNHCR protects almost 100,000 refugees in Thailand. They are 
forced to flee from homes and need your continued support. Learn 
more on how you can help from the fundraisers representing 
UNHCR.

UNHCR is facing a level of refugee crises unmatched in its recent 
history, with simultaneous new emergencies in Syria, Mali, Sudan 
and South Sudan, and Democratic Republic of Congo. We urge 
government and private sectors to increase their support to the 
people who are forced to flee from homes.

ฟิลิปปินส์ปรับกฎหมายรองรับสถานะผู้ลี�ภัย และบุคคลไร้สัญชาติ
ฟิลิปปินส์ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี�ภัย และในปีที�แล้วเป็น 

ประเทศแรกในอาเซียนที�ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพบุคคลไร้สัญชาติ 

ล่าสุดกระทรวงยุติธรรมได้ปรับกระบวนการทางกฎหมายเพื�อให้สิทธิผู้ขอลี�ภัย

ในการมีทนาย และล่ามในช่วงเวลาที�ขอลี�ภัย และไดรับสิทธิที�ไม่ต้องถูกเนรเทศ 

ขณะที�ดำเนินการลี�ภัย กระบวนการนี�ยังครอบคลุมถึงการคุ้มครองบุคคล

ไร้สัญชาติให้ได้รับความปลอดภัยระหว่างที�ดำเนินการขอสัญชาติอีกด้วย

The UN refugee agency hailed the Philippines for being the first 
country in the Asia-Pacific region to establish a procedure to protect 
both refugees and stateless people. The Department of Justice of 
the Philippines recently published a circular that enhanced its 
current system of determining refugee status and put in place a 
procedure to ascertain whether a person is stateless. 

ผู้ลี�ภัยรณรงค์ยุติความรุนแรง
ผู้ลี�ภัยในค่ายแม่หละจัดกิจกรรมในวันที� �� พ.ย. รณรงค์ยุติความรุนแรง 

ทางเพศต่อผู้หญิงและเด็ก เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและให้ความรู้

เกี�ยวกับเรื�องดังกล่าวในค่าย

Refugees in Mae La camp organised an event on 23 November to 
campaign to end sexual violence against women and children.

โครงการสอนภาษาในค่ายผู้ลี�ภัยได้รับรางวัล  Thailand Literacy Award

เงินบริจาคของชาวไทยมีสวนรวมในการดำเนินโครงการสอนภาษาไทยในคาย

ผูลี้ภัย ทำใหยูเอ็นเอชซีอารสามารถสนับสนุนสำนักงานสงเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสภาความมั่นคงแหงชาติ 

ในการจัดทำโครงการจัดการเรียนรูภาษาไทยใหผูลี้ภัยตั้งแตป พ.ศ. 2548 

ในคายผูลี้ภัย 8 แหง ใน จ.กาญจนบุรี ตาก และแมฮองสอน โดยมีผูเรียน 

จบหลักสูตรแลวกวา 13,436 คน ลาสุดโครงการดังกลาวไดรับรางวัล Thailand 

Literacy Award จากกระทรวงศึกษาธิการและยูเนสโก รางวัลดังกลาวมอบให 

สถานศึกษา และภาคีเครือขายที่ดำเนินการจัดกระบวนการสงเสริมความรูดีเดน 

ที่ไดอุทิศตนชวยใหผูที่ไมมีโอกาสไดรับการศึกษา 

UNHCR’s Thai language projects in refugee camps received “Thailand 
Literacy Award 2012” from the Ministry of Education and UNESCO.

The award is given to schools, organisations and partners that produce 
outstanding results and dedicate to help those who have limit opportunity 
to reach an education.

Nowhere People นิทรรศการภาพถ่ายคนไร้สัญชาติ
เกร็ค คอนสแตนติน ชางภาพมือรางวัลใชเวลากวา 6 ป เดินทางบันทึกภาพ 

และเก็บขอมูลของคนไรสัญชาติในหลายประเทศ และคัดเลือกภาพขาว-ดำ 

จำนวน 46 ภาพ มาจัดแสดงเปนนิทรรศการ Nowhere People ภาพถาย

คนไรสัญชาติไรตัวตนในทุกมุมโลก จัดแสดงที่เซ็นทรัลเวิลด ในวันที่ 4-10 มิ.ย. 

ที่ผานมา ไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเปนอยางมาก สรางกำลังใจตอ 

คนไรสัญชาติวาพวกเขาไมไดยืนอยูเดียวดาย

Greg Constantine, an award-winning photographer, has spent six 
years documenting the daily lives of stateless groups around the 
globe to produce the “Nowhere People” series. The exhibition was 
displayed from 4-10 June at the Central World drew everyone’s 
attention to people who live in limbo.

พนักงานระดมทุนของยูเอ็นเอชซีอาร์ทำงานหนักเพื�อผู้ลี�ภัยมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น
Fundraisers representing UNHCR works tirelessly to make a difference in refugee’s lives.

© UNHCR/S.Bhukittikul

ผูเขาชมนิทรรศการถายภาพเปนท่ีระลึก
The exhibition gets attention from young crowd.

ร่วมช่วยผู้ลี�ภัยผ่านพนักงานระดมทุน

© UNHCR/H. Caux

เด็กผู้ลี�ภัยชาวมาลีที�เต็มไปด้วยฝุนรอรับสิ�งของบรรเทาทุกข์จากยูเอ็นเอชซีอาร์
A Malian refugee boy covered with dust waits to receive relief items from UNHCR .

*ภาพหน้าปก ขอบคุณภาพเขียนโดยผู้ลี�ภัยจากศูนย์ยุติความรุนแรงทางเพศ
Cover Photo : Drawing by a refugee for a Sexual and Gender Based Violence Centre

© UNHCR/N.Mitjong
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ยูเอ็นเอชซีอาร์ให้ความช่วยเหลือผู้ลี�ภัยเกือบ ���,��� คนที�ต้องพลัดพราก 

จากบ้าน และเข้ามาขอที�พักพิงในประเทศไทยเพื�อความปลอดภัยของตนเอง 

และครอบครัว พวกเขายังต้องการโอกาส และการสนับสนุนอย่างต่อเนื�อง 

จากท่าน ร่วมปันน้ำใจสู่ผู้ลี�ภัยผ่านการพบปะ พูดคุยกับพนักงานระดมทุนที�เป็น 

ตัวแทนของเราในพื�นที�ต่างๆทั�วประเทศ

UNHCR protects almost 100,000 refugees in Thailand. They are 
forced to flee from homes and need your continued support. Learn 
more on how you can help from the fundraisers representing 
UNHCR.

UNHCR is facing a level of refugee crises unmatched in its recent 
history, with simultaneous new emergencies in Syria, Mali, Sudan 
and South Sudan, and Democratic Republic of Congo. We urge 
government and private sectors to increase their support to the 
people who are forced to flee from homes.

ฟิลิปปินส์ปรับกฎหมายรองรับสถานะผู้ลี�ภัย และบุคคลไร้สัญชาติ
ฟิลิปปินส์ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี�ภัย และในปีที�แล้วเป็น 

ประเทศแรกในอาเซียนที�ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพบุคคลไร้สัญชาติ 

ล่าสุดกระทรวงยุติธรรมได้ปรับกระบวนการทางกฎหมายเพื�อให้สิทธิผู้ขอลี�ภัย

ในการมีทนาย และล่ามในช่วงเวลาที�ขอลี�ภัย และไดรับสิทธิที�ไม่ต้องถูกเนรเทศ 

ขณะที�ดำเนินการลี�ภัย กระบวนการนี�ยังครอบคลุมถึงการคุ้มครองบุคคล

ไร้สัญชาติให้ได้รับความปลอดภัยระหว่างที�ดำเนินการขอสัญชาติอีกด้วย

The UN refugee agency hailed the Philippines for being the first 
country in the Asia-Pacific region to establish a procedure to protect 
both refugees and stateless people. The Department of Justice of 
the Philippines recently published a circular that enhanced its 
current system of determining refugee status and put in place a 
procedure to ascertain whether a person is stateless. 

ผู้ลี�ภัยรณรงค์ยุติความรุนแรง
ผู้ลี�ภัยในค่ายแม่หละจัดกิจกรรมในวันที� �� พ.ย. รณรงค์ยุติความรุนแรง 

ทางเพศต่อผู้หญิงและเด็ก เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและให้ความรู้

เกี�ยวกับเรื�องดังกล่าวในค่าย

Refugees in Mae La camp organised an event on 23 November to 
campaign to end sexual violence against women and children.

โครงการสอนภาษาในค่ายผู้ลี�ภัยได้รับรางวัล  Thailand Literacy Award

เงินบริจาคของชาวไทยมีสวนรวมในการดำเนินโครงการสอนภาษาไทยในคาย

ผูลี้ภัย ทำใหยูเอ็นเอชซีอารสามารถสนับสนุนสำนักงานสงเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสภาความมั่นคงแหงชาติ 

ในการจัดทำโครงการจัดการเรียนรูภาษาไทยใหผูลี้ภัยตั้งแตป พ.ศ. 2548 

ในคายผูลี้ภัย 8 แหง ใน จ.กาญจนบุรี ตาก และแมฮองสอน โดยมีผูเรียน 

จบหลักสูตรแลวกวา 13,436 คน ลาสุดโครงการดังกลาวไดรับรางวัล Thailand 

Literacy Award จากกระทรวงศึกษาธิการและยูเนสโก รางวัลดังกลาวมอบให 

สถานศึกษา และภาคีเครือขายที่ดำเนินการจัดกระบวนการสงเสริมความรูดีเดน 

ที่ไดอุทิศตนชวยใหผูที่ไมมีโอกาสไดรับการศึกษา 

UNHCR’s Thai language projects in refugee camps received “Thailand 
Literacy Award 2012” from the Ministry of Education and UNESCO.

The award is given to schools, organisations and partners that produce 
outstanding results and dedicate to help those who have limit opportunity 
to reach an education.

Nowhere People นิทรรศการภาพถ่ายคนไร้สัญชาติ
เกร็ค คอนสแตนติน ชางภาพมือรางวัลใชเวลากวา 6 ป เดินทางบันทึกภาพ 

และเก็บขอมูลของคนไรสัญชาติในหลายประเทศ และคัดเลือกภาพขาว-ดำ 

จำนวน 46 ภาพ มาจัดแสดงเปนนิทรรศการ Nowhere People ภาพถาย

คนไรสัญชาติไรตัวตนในทุกมุมโลก จัดแสดงที่เซ็นทรัลเวิลด ในวันที่ 4-10 มิ.ย. 

ที่ผานมา ไดรับความสนใจจากบุคคลทั่วไปเปนอยางมาก สรางกำลังใจตอ 

คนไรสัญชาติวาพวกเขาไมไดยืนอยูเดียวดาย

Greg Constantine, an award-winning photographer, has spent six 
years documenting the daily lives of stateless groups around the 
globe to produce the “Nowhere People” series. The exhibition was 
displayed from 4-10 June at the Central World drew everyone’s 
attention to people who live in limbo.

พนักงานระดมทุนของยูเอ็นเอชซีอาร์ทำงานหนักเพื�อผู้ลี�ภัยมีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น
Fundraisers representing UNHCR works tirelessly to make a difference in refugee’s lives.

© UNHCR/S.Bhukittikul

ผูเขาชมนิทรรศการถายภาพเปนท่ีระลึก
The exhibition gets attention from young crowd.

ร่วมช่วยผู้ลี�ภัยผ่านพนักงานระดมทุน

© UNHCR/H. Caux

เด็กผู้ลี�ภัยชาวมาลีที�เต็มไปด้วยฝุนรอรับสิ�งของบรรเทาทุกข์จากยูเอ็นเอชซีอาร์
A Malian refugee boy covered with dust waits to receive relief items from UNHCR .

*ภาพหน้าปก ขอบคุณภาพเขียนโดยผู้ลี�ภัยจากศูนย์ยุติความรุนแรงทางเพศ
Cover Photo : Drawing by a refugee for a Sexual and Gender Based Violence Centre

© UNHCR/N.Mitjong

© UNHCR
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เราอาจคุนเคยกับภาพของผูลี้ภัยในฐานะผูรับ หากแตพวกเขายังมีอีกมุมมองที่คนทั่วไปไมไดพบเห็นคือเปนผูให มีสวนรวมในสังคมของตนเอง 

ถึงแมจะอาศัยในคายที่ไมใชบานที่แทจริง แตพวกเขาไมเคยหยุดนิ่งที่จะมีบทบาททำใหสิ่งแวดลอมในคายเปนไปอยางมีระเบียบเรียบรอย 

 

ยูเอ็นเอชซีอาร สนับสนุน และสรางแนวทางใหความคุมครองปองกันผูลี้ภัยซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดความรุนแรงในแงมุมตางๆ ไมวาจะเปนการ 

คุกคามทางเพศ ความรุนแรงทางรางกาย การพูดจา หรือแมกระทั่งในประเด็นของการปองกันคูหนุมสาวซึ่งมีวุฒิภาวะยังไมมากพอที่จะแตงงาน 

อันเปนสาเหตุสำคัญที่สงผลตอการเกิดความรุนแรงตอผูหญิง หรือแมแตผูชายไดในอนาคต 

 

โครงการยุติความรุนแรงทางเพศ ตองการความรวมมือจากทุกฝาย ตั้งแตการใหความรู สรางความมั่นใจตอการรายงานผลเพื่อปองกันเหตุ รวมถึง 

แนวทางที่ถูกตองในการเยียวยาผูลี้ภัยที่ประสบปญหา โดยบุคคลที่สำคัญที่สุดคือตัวผูลี้ภัยนั่นเอง   With You ฉบับนี้ นำเสนอเรื่องจริงของผูลี้ภัย 

ทั้งชาย และหญิงในบทบาทตางๆ ทั้งเปนผูเคราะหราย แตบทบาทที่สำคัญที่สุดคือ ในฐานะคนทำงาน ผูลี้ภัยบางสวนยอมเสียสละทำหนาที่ 

เพื่อสวนรวมเพราะพวกเขาตองการเห็นสังคมที่ปราศจากความรุนแรงทางเพศ

หน่อ เล ลา 
ทุ่มเทชีวิตเพื�อผู้หญิง

“ฉันหวังไววา กอนตายฉันจะไดชวยเหลือผูหญิงที่ถูกทำราย ไมวาจะโดยรางกายหรือถูกลวงเกินสิทธิเทาที่ฉันทำได และจะทำตอไปเรื่อยๆ เพื่อผูหญิงซึ่งตองอดทนทุกอยาง 

ในชีวิต” 

“หนอ เล ลา” หญิงสูงวัยทาทางกระฉับกระเฉงกลาวคำนี้ดวยแววตามุงมั่น เธอไมไดพูดในฐานะเจาหนาที่ของศูนยยุติความรุนแรงทางเพศ หากแตพูดมันออกมาจากใจ 

ในมุมมองของผูหญิงคนหนึ่งที่ผานรอนผานหนาวและเคยผานประสบการณเจ็บปวด ซึ่งแมไมไดเกิดกับชีวิตของเธอโดยตรงแตภาพที่เห็นครั้งยังอยูที่ประเทศพมา 

ฝงลึกลงไปในใจจนเปนแรงผลักดันใหเธอตั้งใจทำงานเพื่อลูกผูหญิงดวยกัน

จากหมูบานเดิม เธอและครอบครัวเดินทางหลบหนีทหารที่เขามายึดพื้นที่ในหมูบาน ยึดอาหารการกินไปเปนของตัวเอง จับผูชายไปเปนลูกหาบ และทำรายรางกายผูหญิง 

ทั้งขมขืนและฆาทิ้ง ซึ่งเธอไดเห็นมากับตา ทำใหหนอ เล ลา กับสามีซึ่งเปนศาสนาจารย และลูกๆ อีก 7 คนเดินเทาหลบหนีเขาปา และหาทางออกจากหมูบานใหได  

แมจะตองเผชิญความยากลำบากแสนสาหัสระหวางการหลบหนี เพราะตองสูญเสียลูก 1 คนที่ปวยตาย และหลงทางกันไปอีก 2 คน แตใจเขมแข็งของเธอและสามี ก็พากัน 

เดินทางถึงคายผูลี้ภัย พรอมลูกๆ ที่เหลืออีก 4 คนและเพื่อนที่พบระหวางทาง เมื่อเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2543

ดวยความเปนคนมุงมั่น เมื่ออยูอาศัยในคายไดราว 3 ปเธอจึงเริ่มมองหางานดานการคุมครองและปกปองสิทธิของเพศหญิงเพื่อชวยผูหญิงไดอยางเต็มที่ดังที่เธอตั้งใจ วันนี้ 

เธอทำงานตอสูเพื่อสิทธิของผูหญิงมากวา 3 ปแลว

หญิงผูลี้ภัยคนนี้อายุกวา 60 ป แตยังคงคลองแคลวและเต็มไปดวยพลัง ทุกวันนี้เธอเปนเจาหนาที่ของศูนยยุติความรุนแรงทางเพศ ที่ชวยในการดูแลแกปญหาตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการคุมครอง ปกปองการคุกคามทางเพศ และการแตงงานกอนวัยอันควร อันเปนสาเหตุอีกประการหนึ่งที่มักทำใหเกิดปญหาครอบครัวตามมาในภายหลัง 

“หนอ เล ลา” เลาวา งานหลักๆ ของเธอคือการใหคำปรึกษา ใหความรู และใหกำลังใจกับผูหญิงที่ประสบปญหาและหาทางชวยเยียวยาแกไข เธอยกตัวอยางใหฟงวา

บางครอบครัวในคาย สามีเครียดและหาทางออกดวยการทุบตีภรรยา ทำใหภรรยาหวาดกลัวและรูสึกหมดหวังในชีวิต ผูหญิงบางคนไมรูจะหันหนาไปพึ่งใครก็จะไปหา 

คณะกรรมการคาย และไดรับการแนะนำใหมาปรึกษาเธอ 

“ฉันจะแนะนำผูหญิงที่ถูกสามีทำรายรูจักที่จะนิ่ง ไมตอบโตเพื่อใหเรื่องไมบานปลาย แตเมื่อสามีหายเครียด... จึงเขาไปชวนทั้งสองคนคุย โดยเฉพาะกับผูชาย ถามเขาวา 

ทำไมตองตีภรรยาดวย และชี้ใหเขายอนคิดไปถึงตอนรักกันใหมๆ วาเปนอยางไร นึกไปถึงตอนที่เขาอยากใหผูหญิงมาอยูดวยวาจะตีภรรยาไหม สวนใหญผูชายก็จะบอกวา 

“ไม” เราก็จะบอกวาเห็นมั้ย แลวทำไมทุกวันนี้ตองทำดวย ลองใจเย็นๆ คอยๆ คิดแกปญหาไมดีกวาหรือ 

หลังจากการใหคำปรึกษา พบวาไดผลนะ เพราะเขาก็จะไมตีภรรยาแลวอาจมีโตแยงกันบาง แตไมถึงขั้นลงไมลงมือ เพราะพอจะเริ่มตี ภรรยาจะเตือนสติบอกใหคิดถึงตอน 

ที่รักกันใหมๆ ทุกครั้งไป นอกจากนั้นทางศูนยของเรามีการติดตามผล ไปเยี่ยมบานสัปดาหละครั้ง ซึ่งหากเหตุการณดีขึ้นภายใน 2 เดือนก็จะหยุดติดตามผล”  

หนอ เล ลาบอกวา สามีซึ่งเปนศาสนาจารยเขาใจสิ่งที่เธอทำ และมองเห็นคุณคาของการทำงานชวยเหลือผูหญิง จึงทำหนาที่ดูแลบาน ดูแลลูกหลาน และหุงหาอาหารใหกับ 

ครอบครัวแทนเธอ 

“ฉันอยูที่นี่ชวยผูหญิงไดเยอะมาก ชวยเรื่องการถูกทำราย และเรื่องสิทธิอยางที่ฉันเคยคิดไว สามีของฉันสนับสนุนในสิ่งที่ฉันทำ และหากฉันเจอกรณีที่หนักหนาสาหัส 

เขาก็ใหกำลังใจและบอกใหฉันทำอยางดีที่สุดเพื่อชวยเหลือคนอื่นใหเต็มที่” 

Naw Le Lah
After witnessing brutal attacks against women back home, 60-year-old Naw Le Lah does not want to see any women get hurt again. 

She is determined to be part of the process to stop violence against women in the refugee camp. “I hope that before I die I can help 

women who are survivors of violence as much as I can. I wish to continue performing this role to encourage women not to tolerate 

everything in life.”

“ฉันหวังไว้ว่า ก่อนตายฉันจะได้ช่วยเหลือผู้หญิงที�ถูกทำร้าย 

ไม่ว่าจะโดยร่างกายหรือถูกล่วงเกินสิทธิเท่าที�ฉันทำได้ 

และจะทำต่อไปเรื�อยๆ เพื�อผู้หญิงซึ�งต้องอดทนทุกอย่างในชีวิต” 
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เราอาจคุนเคยกับภาพของผูลี้ภัยในฐานะผูรับ หากแตพวกเขายังมีอีกมุมมองที่คนทั่วไปไมไดพบเห็นคือเปนผูให มีสวนรวมในสังคมของตนเอง 

ถึงแมจะอาศัยในคายที่ไมใชบานที่แทจริง แตพวกเขาไมเคยหยุดนิ่งที่จะมีบทบาททำใหสิ่งแวดลอมในคายเปนไปอยางมีระเบียบเรียบรอย 

 

ยูเอ็นเอชซีอาร สนับสนุน และสรางแนวทางใหความคุมครองปองกันผูลี้ภัยซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดความรุนแรงในแงมุมตางๆ ไมวาจะเปนการ 

คุกคามทางเพศ ความรุนแรงทางรางกาย การพูดจา หรือแมกระทั่งในประเด็นของการปองกันคูหนุมสาวซึ่งมีวุฒิภาวะยังไมมากพอที่จะแตงงาน 

อันเปนสาเหตุสำคัญที่สงผลตอการเกิดความรุนแรงตอผูหญิง หรือแมแตผูชายไดในอนาคต 

 

โครงการยุติความรุนแรงทางเพศ ตองการความรวมมือจากทุกฝาย ตั้งแตการใหความรู สรางความมั่นใจตอการรายงานผลเพื่อปองกันเหตุ รวมถึง 

แนวทางที่ถูกตองในการเยียวยาผูลี้ภัยที่ประสบปญหา โดยบุคคลที่สำคัญที่สุดคือตัวผูลี้ภัยนั่นเอง   With You ฉบับนี้ นำเสนอเรื่องจริงของผูลี้ภัย 

ทั้งชาย และหญิงในบทบาทตางๆ ทั้งเปนผูเคราะหราย แตบทบาทที่สำคัญที่สุดคือ ในฐานะคนทำงาน ผูลี้ภัยบางสวนยอมเสียสละทำหนาที่ 

เพื่อสวนรวมเพราะพวกเขาตองการเห็นสังคมที่ปราศจากความรุนแรงทางเพศ

หน่อ เล ลา 
ทุ่มเทชีวิตเพื�อผู้หญิง

“ฉันหวังไววา กอนตายฉันจะไดชวยเหลือผูหญิงที่ถูกทำราย ไมวาจะโดยรางกายหรือถูกลวงเกินสิทธิเทาที่ฉันทำได และจะทำตอไปเรื่อยๆ เพื่อผูหญิงซึ่งตองอดทนทุกอยาง 

ในชีวิต” 

“หนอ เล ลา” หญิงสูงวัยทาทางกระฉับกระเฉงกลาวคำนี้ดวยแววตามุงมั่น เธอไมไดพูดในฐานะเจาหนาที่ของศูนยยุติความรุนแรงทางเพศ หากแตพูดมันออกมาจากใจ 

ในมุมมองของผูหญิงคนหนึ่งที่ผานรอนผานหนาวและเคยผานประสบการณเจ็บปวด ซึ่งแมไมไดเกิดกับชีวิตของเธอโดยตรงแตภาพที่เห็นครั้งยังอยูที่ประเทศพมา 

ฝงลึกลงไปในใจจนเปนแรงผลักดันใหเธอตั้งใจทำงานเพื่อลูกผูหญิงดวยกัน

จากหมูบานเดิม เธอและครอบครัวเดินทางหลบหนีทหารที่เขามายึดพื้นที่ในหมูบาน ยึดอาหารการกินไปเปนของตัวเอง จับผูชายไปเปนลูกหาบ และทำรายรางกายผูหญิง 

ทั้งขมขืนและฆาทิ้ง ซึ่งเธอไดเห็นมากับตา ทำใหหนอ เล ลา กับสามีซึ่งเปนศาสนาจารย และลูกๆ อีก 7 คนเดินเทาหลบหนีเขาปา และหาทางออกจากหมูบานใหได  

แมจะตองเผชิญความยากลำบากแสนสาหัสระหวางการหลบหนี เพราะตองสูญเสียลูก 1 คนที่ปวยตาย และหลงทางกันไปอีก 2 คน แตใจเขมแข็งของเธอและสามี ก็พากัน 

เดินทางถึงคายผูลี้ภัย พรอมลูกๆ ที่เหลืออีก 4 คนและเพื่อนที่พบระหวางทาง เมื่อเดือนเมษายน ป พ.ศ. 2543

ดวยความเปนคนมุงมั่น เมื่ออยูอาศัยในคายไดราว 3 ปเธอจึงเริ่มมองหางานดานการคุมครองและปกปองสิทธิของเพศหญิงเพื่อชวยผูหญิงไดอยางเต็มที่ดังที่เธอตั้งใจ วันนี้ 

เธอทำงานตอสูเพื่อสิทธิของผูหญิงมากวา 3 ปแลว

หญิงผูลี้ภัยคนนี้อายุกวา 60 ป แตยังคงคลองแคลวและเต็มไปดวยพลัง ทุกวันนี้เธอเปนเจาหนาที่ของศูนยยุติความรุนแรงทางเพศ ที่ชวยในการดูแลแกปญหาตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการคุมครอง ปกปองการคุกคามทางเพศ และการแตงงานกอนวัยอันควร อันเปนสาเหตุอีกประการหนึ่งที่มักทำใหเกิดปญหาครอบครัวตามมาในภายหลัง 

“หนอ เล ลา” เลาวา งานหลักๆ ของเธอคือการใหคำปรึกษา ใหความรู และใหกำลังใจกับผูหญิงที่ประสบปญหาและหาทางชวยเยียวยาแกไข เธอยกตัวอยางใหฟงวา

บางครอบครัวในคาย สามีเครียดและหาทางออกดวยการทุบตีภรรยา ทำใหภรรยาหวาดกลัวและรูสึกหมดหวังในชีวิต ผูหญิงบางคนไมรูจะหันหนาไปพึ่งใครก็จะไปหา 

คณะกรรมการคาย และไดรับการแนะนำใหมาปรึกษาเธอ 

“ฉันจะแนะนำผูหญิงที่ถูกสามีทำรายรูจักที่จะนิ่ง ไมตอบโตเพื่อใหเรื่องไมบานปลาย แตเมื่อสามีหายเครียด... จึงเขาไปชวนทั้งสองคนคุย โดยเฉพาะกับผูชาย ถามเขาวา 

ทำไมตองตีภรรยาดวย และชี้ใหเขายอนคิดไปถึงตอนรักกันใหมๆ วาเปนอยางไร นึกไปถึงตอนที่เขาอยากใหผูหญิงมาอยูดวยวาจะตีภรรยาไหม สวนใหญผูชายก็จะบอกวา 

“ไม” เราก็จะบอกวาเห็นมั้ย แลวทำไมทุกวันนี้ตองทำดวย ลองใจเย็นๆ คอยๆ คิดแกปญหาไมดีกวาหรือ 

หลังจากการใหคำปรึกษา พบวาไดผลนะ เพราะเขาก็จะไมตีภรรยาแลวอาจมีโตแยงกันบาง แตไมถึงขั้นลงไมลงมือ เพราะพอจะเริ่มตี ภรรยาจะเตือนสติบอกใหคิดถึงตอน 

ที่รักกันใหมๆ ทุกครั้งไป นอกจากนั้นทางศูนยของเรามีการติดตามผล ไปเยี่ยมบานสัปดาหละครั้ง ซึ่งหากเหตุการณดีขึ้นภายใน 2 เดือนก็จะหยุดติดตามผล”  

หนอ เล ลาบอกวา สามีซึ่งเปนศาสนาจารยเขาใจสิ่งที่เธอทำ และมองเห็นคุณคาของการทำงานชวยเหลือผูหญิง จึงทำหนาที่ดูแลบาน ดูแลลูกหลาน และหุงหาอาหารใหกับ 

ครอบครัวแทนเธอ 

“ฉันอยูที่นี่ชวยผูหญิงไดเยอะมาก ชวยเรื่องการถูกทำราย และเรื่องสิทธิอยางที่ฉันเคยคิดไว สามีของฉันสนับสนุนในสิ่งที่ฉันทำ และหากฉันเจอกรณีที่หนักหนาสาหัส 

เขาก็ใหกำลังใจและบอกใหฉันทำอยางดีที่สุดเพื่อชวยเหลือคนอื่นใหเต็มที่” 

Naw Le Lah
After witnessing brutal attacks against women back home, 60-year-old Naw Le Lah does not want to see any women get hurt again. 

She is determined to be part of the process to stop violence against women in the refugee camp. “I hope that before I die I can help 

women who are survivors of violence as much as I can. I wish to continue performing this role to encourage women not to tolerate 

everything in life.”

“ฉันหวังไว้ว่า ก่อนตายฉันจะได้ช่วยเหลือผู้หญิงที�ถูกทำร้าย 

ไม่ว่าจะโดยร่างกายหรือถูกล่วงเกินสิทธิเท่าที�ฉันทำได้ 

และจะทำต่อไปเรื�อยๆ เพื�อผู้หญิงซึ�งต้องอดทนทุกอย่างในชีวิต” 



“ฉันทนเจ็บและทนถูกทำร้ายอยู่

ประมาณ � ปี ครั�งสุดท้ายที�โดนนั�น 

มันรุนแรงมาก ฉันกลัวที�สุด...เขาด่า

ว่าฉันและต่อยฉันที�หน้าจนฟันโยก

เลือดไหล หน้าบวมเขียวและช้ำไป 

หลายวัน”
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ด่อ ซัม จิน 
ชายหนุมผูเห็นคุณคาของความเปนคน 

Do Zam Cin
One of the only three men who work at the Sexual and Gender Based Violence centre, Do Zam Cin is a trainer who educates refugees about their rights and the 

types of violence that may occur. His proudest moment was when he helped turn a disabled man from a victim of violence into the family’s breadwinner.

ใบหนานิ่งเฉย ดูออนโยนและเรียบรอยของ นอ เอ มู ยังคงติดอยูในใจ โดยเฉพาะดวงตาเศราซึ่งแดงก่ำ 
คลายมีน้ำตา แตไมไดไหลออกมาอาบแกมขณะที่เธอเลายอนไปถึงชวงเวลากวาหนึ่งปที่ถูกสามีทำราย 
รางกาย กอนทุกอยางจะเปลี่ยนแปลงเมื่อลูกพี่ลูกนองของเธอทนเห็นเธอถูกทุบตีไมไหว จึงแนะนำให 
นอ เอ มู ไปปรึกษาศูนยยุติความรุนแรงทางเพศ และตั้งแตวันนั้นชีวิตและเรื่องราวถูกกระทำซ้ำซากของ 
ลูกผูหญิงคนหนึ่งก็ไมเหมือนเดิมอีกตอไป 
 
นอ เอ มู หญิงวัย 33 ป เลายอนถึงความหลังใหฟงวาเธอและสามีแตงงานกันในคาย เมื่อป 2546 สองป 
หลังจากเธอเขามาอยูที่นี่ เพราะหนีทหารที่เขามาทำรายคนในหมูบานที่มองวาเปนศัตรู ครอบครัว 
ของเธอและเพื่อนบานจึงหนีจนกระทั่งมาถึงคายแหงนี้ 
 
หลังจากแตงงาน เธอมีลูกสาวหนึ่งคน ชวงแรกนั้นสามีเธอยังพยายามหางานรับจางในคายและดูแล 
ครอบครัวอยางดี กระทั่งผานไปไดราว 5 ป สามีก็เปลี่ยนไป หาเรื่องทะเลาะสงเสียงดัง  ทำลายขาวของ 
เครื่องใชในบาน กระทั่งไลเธอออกจากบาน เธอทนเจ็บช้ำน้ำใจและไมปริปากบนเพราะไมอยาก 
มีปญหา แตเมื่อนานวันเขาสามีทำรายเธอรุนแรงมากขึ้นทั้งดึงผม ผลักจนหงายหลังกระแทกพื้น

“ฉันทนเจ็บและทนถูกทำรายอยูประมาณ 1 ป ครั้งสุดทายที่โดนนั้นมันรุนแรงมาก ฉันกลัวที่สุด... 
เขาดาวาฉันและตอยฉันที่หนาจนฟนโยกเลือดไหล หนาบวมเขียวและช้ำไปหลายวัน” 

นอ เอ มู บอกวาเธอกลัวมากจึงไปปรึกษาลูกพี่ลูกนอง ซึ่งเมื่อเห็นสภาพเธอจึงรีบพาเธอและลูกมาที่ศูนย 
ยุติความรุนแรงทางเพศ 

“ทั้งๆ ที่ฉันก็เคยเห็นศูนยนี้นะ แตไมเคยคิดวาจะตองเขาไปหาหรือปรึกษาหรอก แตตอนนั้นพอเขาไป 
ทางศูนยเขาเห็นจึงรีบพาฉันไปอยูที่เซฟเฮาส 1 เดือน” 

“ชวงแรกที่อยูเซฟเฮาสฉันยังกลัวมากอยูดี กลัวถูกตี กลัวโดนดาสารพัด แตทางเจาหนาที่คอยดูแล
และปลอบใจวาอยากลัวเลย ที่สามีเปนอยางนี้เพราะเขาไมรูวาตัวเองกำลังทำรุนแรง และไมรูวาจะดูแล
ครอบครัวอยางไร ตอนอยูที่เซฟเฮาสก็ไดรูวาหัวหนาแคมปเรียกสามีฉันไปอบรม และบอกใหเลิกทำ
อยางที่ผานมา เขาใหสามีลงชื่อรับรองดวยวาจะไมทำรายฉันอีกตอไป”  
  
เวลาผานไปหนึ่งเดือน นอ เอ มู และลูกกลับไปอยูที่บาน สามีไดขอโทษและสัญญากับเธอวาจะไมทำรายเธออีกแลว ขณะเดียวกันหลังจากผานความเลวรายมาได 
นอ เอ มู ก็เขารับการอบรมกับศูนยยุติความรุนแรงทางเพศ ในเรื่องของความรุนแรง สิทธิ และการปกปองตนเองใหพนจากความรุนแรง 
 
เรื่องราวที่เกิดขึ้นผานพนมาถึง 3 ปแลว และนอ เอ มู ก็อยูดวยความสุขมากขึ้น
   
“ตอนนี้ฉันไมกลัวแลว สามีฉันเลิกทำรายฉันแลว...แตถึงวันนี้ถาเขาทำรายอีกฉันก็ไมกลัว เพราะตั้งแตอบรมมาฉันมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น รูแลววาถาถูก 
ทำรายตองไปขอความชวยเหลือจากใคร... และถาเขาทำรายฉันอีกจริงๆ ฉันจะไมทน จะหยาไปเลย” 

“บอกจริงๆ นะ ทุกวันนี้รูสึกสบายใจและรูสึกปลอดภัยมากขึ้น ถาฉันรูจักเขาไปคุยกับศูนยตั้งแตแรก ฉันคงไมทนใหสามีทำรายเปนปแนๆ” นอ เอ มู ยืนยันดวย 
น้ำเสียงเขมขึ้นมาเล็กนอยจากใบหนาเรียบเฉยของเธอ พรอมกับบอกวาหากวันนี้เธอเห็นภรรยาคนใดถูกสามีทำราย เธอจะพาไปศูนยยุติความรุนแรงทางเพศ 
อยางแนนอน

Naw Eh Moo*
For about a year, Naw Eh Moo tolerated both verbal and physical abuse from her husband. With proper intervention from the camp committee and Sexual and 

Gender Based Violence centre, she has survived and become stronger. “I’m not afraid any more, my husband stopped beating me… but if he does it again I won’t 

be afraid. Since I joined the training, I gained more confidence. I know what to do and where to go if I am abused… and if he really hurts me, I won’t take it 

anymore. I will go for a divorce.”

*นามสมมุติด้วยเหตุผลด้านความคุ้มครอง Name changed for reasons of protection

“ดอ ซัม จิน” เปนผูชายหนึ่งในสามคนของเจาหนาที่ทั้งหมด 10 คน ของศูนย 

ยุติความรุนแรงทางเพศ เขาทำหนาที่หลักคืออบรมใหความรูดานตางๆ 

บนพื้นฐานความรูเรื่องความรุนแรง การคุกคามทางเพศ สิทธิ และกฏหมายที่ 

เกี่ยวเนื่องกับประเด็นดังกลาว 

 

เขาเปนชายหนุมชาวฉิ่น วัย 23 ป ที่กระตือรือลนอยางยิ่งในการใหความรู 

และยื่นมือเขาชวยเหลือเพื่อนมนุษยไมวาจะเปนเพศหรือวัยใดๆ อาจเพราะ 

ความเปนครูที่ติดตัวมาตั้งแตครั้งยังอยูในประเทศของเขา เขาจึงตองการ 

ทำประโยชนและเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมความรูความเขาใจใหกับเพื่อน

ผูลี้ภัยคนอื่นๆ เพื่อชวยกันลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นไมวาจากกรณีใดๆ 

ก็ตาม 

“ผมชอบไปดูประกาศที่มีในนี้เพื่อจะดูวามีอะไรที่ทำไดบาง พอเห็นปายประกาศของศูนยยุติความรุนแรงทางเพศ  ถึงผมไมเคยรูจักวาคืออะไรแตดูแลวนาสนใจ 

จึงเขาไปที่ศูนยและสอบถามเพื่อทำความรูจัก ไดคุยกับเจาหนาที่ เมื่อเขาอธิบายวาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศ ความรุนแรงทางเพศและอื่นๆ ที่มีพื้นฐาน 

ความคิดเรื่องสิทธิและอื่นๆ ผมก็เลยสนใจมาก ที่สนใจเพราะถึงแมผมจะไมมีประสบการณเกี่ยวกับความรุนแรงโดยตรง แตผมก็เคยเห็นมาบาง อยางเชนทหาร 

ทำรายรางกายหรือบังคับกดขี่ผูคน คือ แคเห็นการบังคับผมก็ไมชอบแลว” 

 

ดอ ซัม จิน ประทับใจความรูใหมๆ ที่ไดรับหลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเจาหนาที่ และหลังจากสมัครงาน เขาก็ไดรับเลือกเขาทำงาน จนมาถึงวันนี้ผานมาเกือบสี่ป 

เขายังคงทำหนาที่เจาหนาที่อบรมดวยความสุขและมีความหวังทุกครั้ง 

 

“ผมคิดวาผูที่อพยพมาใหมๆ ตางก็ไมมีความรูเรื่องสิทธิ เรื่องกฎหมาย และเรื่องความรุนแรง บางครั้งก็ทำอะไรโดยไมคิด การที่เราทำหนาที่อบรม เราก็ไดให 

ความรูเขา ไดทำใหเขามองเห็นสิ่งตางๆ ไดชัดเจนขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องพื้นฐานอยางประเภทของความรุนแรง การคุกคามทางเพศ หรือแมกระทั่งการคุกคามดวยวาจา 

หรือสายตา รวมไปถึงสิทธิในการปกปองตัวเองเพื่อไมใหโดนทำรายดวย 

การอบรมมักจัดขึ�นที�โรงเรียนหรือไม่ก็ตามศูนย์กลางของพื�นที�แต่ละส่วน และหลังการอบรมเราจะมีการทดสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจด้วย”   

  

นอกจากทำหนาที่อบรมใหความรูแลว ดวยบุคลิกอันแจมใสและเอาใจใสตองาน เขายังเปนที่ปรึกษาที่ดีใหกับครอบครัวที่ประสบปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับประเด็น 

ความรุนแรงทางเพศอีกดวย เมื่อขอใหยกตัวอยางงานชวยเหลือที่เขาประทับใจที่สุด เขาบอกวา

  

“ผูชายพิการขาขาดคนหนึ่ง เขามีฐานะเปนพอเลี้ยงในครอบครัวใหญ ภรรยามีลูกติดมา 10 คน ภรรยามักเครียดและหาเรื่องชวนทะเลาะ และดาทอเขา ทำใหเขา 

นอยใจมากและรูสึกวาตัวเองไมมีประโยชนอะไรเลยเพราะเปนคนพิการ 

วันหนึ่งเขามาเขาอบรมเรื่องความรุนแรงกับศูนยของเรา  เขาเริ่มเขาใจวาสิ่งที่เขาเจอมันเปนความรุนแรงประเภทหนึ่ง เขาเลยมาปรึกษาผม ผมก็ใหกำลังใจและแนะนำ 

ใหเขาไปคุยกับหนวยงาน... หลังจากนั้น ชายพิการคนนี้ไดไปอบรมตัดผม และทุกวันนี้เขาก็มีอาชีพเปนชางตัดผมไปแลว” 

 

ดอ ซัม จิน ยิ้มกวางตาเปนประกาย ไมเพียงดวงหนาและแววตาเทานั้นที่ฉายแววแหงความสุข แตน้ำเสียงและทาทีที่เขาพูดถึงชายพิการ ยิ่งทำใหมั่นใจวาเขามีความสุข 

และรักในหนาที่การงานของเขาอยางแทจริง 

ดอ ซัม จิน เลาวาเมื่อเขามาอยูในคายแหงนี้ใหมๆ เมื่อป 2550 เขามองหางาน 

ที่จะทำเพื่อไดใชความรูที่มี เริ่มแรกไดไปชวยงานที่โบสถ กระทั่งไมนาน 

เขาเห็นประกาศรับสมัครเจาหนาที่ของศูนย จึงเขาไปพูดคุย

“ผูชายพิการขาขาดคนหนึ่ง เขาอบรมเรื่องความรุนแรง 

กับศูนยของเรา  เขาเริ่มเขาใจวาสิ่งที่เขาเจอมันเปนความ 

รุนแรงประเภทหนึ่ง ... หลังจากนั้น ชายพิการคนนี้ได 

ไปอบรมตัดผม และทุกวันนี้เขาก็มีอาชีพเปนชางตัดผม 

ไปแลว”



“ฉันทนเจ็บและทนถูกทำร้ายอยู่

ประมาณ � ปี ครั�งสุดท้ายที�โดนนั�น 

มันรุนแรงมาก ฉันกลัวที�สุด...เขาด่า

ว่าฉันและต่อยฉันที�หน้าจนฟันโยก

เลือดไหล หน้าบวมเขียวและช้ำไป 

หลายวัน”

Withyou
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ด่อ ซัม จิน 
ชายหนุมผูเห็นคุณคาของความเปนคน 

Do Zam Cin
One of the only three men who work at the Sexual and Gender Based Violence centre, Do Zam Cin is a trainer who educates refugees about their rights and the 

types of violence that may occur. His proudest moment was when he helped turn a disabled man from a victim of violence into the family’s breadwinner.

ใบหนานิ่งเฉย ดูออนโยนและเรียบรอยของ นอ เอ มู ยังคงติดอยูในใจ โดยเฉพาะดวงตาเศราซึ่งแดงก่ำ 
คลายมีน้ำตา แตไมไดไหลออกมาอาบแกมขณะที่เธอเลายอนไปถึงชวงเวลากวาหนึ่งปที่ถูกสามีทำราย 
รางกาย กอนทุกอยางจะเปลี่ยนแปลงเมื่อลูกพี่ลูกนองของเธอทนเห็นเธอถูกทุบตีไมไหว จึงแนะนำให 
นอ เอ มู ไปปรึกษาศูนยยุติความรุนแรงทางเพศ และตั้งแตวันนั้นชีวิตและเรื่องราวถูกกระทำซ้ำซากของ 
ลูกผูหญิงคนหนึ่งก็ไมเหมือนเดิมอีกตอไป 
 
นอ เอ มู หญิงวัย 33 ป เลายอนถึงความหลังใหฟงวาเธอและสามีแตงงานกันในคาย เมื่อป 2546 สองป 
หลังจากเธอเขามาอยูที่นี่ เพราะหนีทหารที่เขามาทำรายคนในหมูบานที่มองวาเปนศัตรู ครอบครัว 
ของเธอและเพื่อนบานจึงหนีจนกระทั่งมาถึงคายแหงนี้ 
 
หลังจากแตงงาน เธอมีลูกสาวหนึ่งคน ชวงแรกนั้นสามีเธอยังพยายามหางานรับจางในคายและดูแล 
ครอบครัวอยางดี กระทั่งผานไปไดราว 5 ป สามีก็เปลี่ยนไป หาเรื่องทะเลาะสงเสียงดัง  ทำลายขาวของ 
เครื่องใชในบาน กระทั่งไลเธอออกจากบาน เธอทนเจ็บช้ำน้ำใจและไมปริปากบนเพราะไมอยาก 
มีปญหา แตเมื่อนานวันเขาสามีทำรายเธอรุนแรงมากขึ้นทั้งดึงผม ผลักจนหงายหลังกระแทกพื้น

“ฉันทนเจ็บและทนถูกทำรายอยูประมาณ 1 ป ครั้งสุดทายที่โดนนั้นมันรุนแรงมาก ฉันกลัวที่สุด... 
เขาดาวาฉันและตอยฉันที่หนาจนฟนโยกเลือดไหล หนาบวมเขียวและช้ำไปหลายวัน” 

นอ เอ มู บอกวาเธอกลัวมากจึงไปปรึกษาลูกพี่ลูกนอง ซึ่งเมื่อเห็นสภาพเธอจึงรีบพาเธอและลูกมาที่ศูนย 
ยุติความรุนแรงทางเพศ 

“ทั้งๆ ที่ฉันก็เคยเห็นศูนยนี้นะ แตไมเคยคิดวาจะตองเขาไปหาหรือปรึกษาหรอก แตตอนนั้นพอเขาไป 
ทางศูนยเขาเห็นจึงรีบพาฉันไปอยูที่เซฟเฮาส 1 เดือน” 

“ชวงแรกที่อยูเซฟเฮาสฉันยังกลัวมากอยูดี กลัวถูกตี กลัวโดนดาสารพัด แตทางเจาหนาที่คอยดูแล
และปลอบใจวาอยากลัวเลย ที่สามีเปนอยางนี้เพราะเขาไมรูวาตัวเองกำลังทำรุนแรง และไมรูวาจะดูแล
ครอบครัวอยางไร ตอนอยูที่เซฟเฮาสก็ไดรูวาหัวหนาแคมปเรียกสามีฉันไปอบรม และบอกใหเลิกทำ
อยางที่ผานมา เขาใหสามีลงชื่อรับรองดวยวาจะไมทำรายฉันอีกตอไป”  
  
เวลาผานไปหนึ่งเดือน นอ เอ มู และลูกกลับไปอยูที่บาน สามีไดขอโทษและสัญญากับเธอวาจะไมทำรายเธออีกแลว ขณะเดียวกันหลังจากผานความเลวรายมาได 
นอ เอ มู ก็เขารับการอบรมกับศูนยยุติความรุนแรงทางเพศ ในเรื่องของความรุนแรง สิทธิ และการปกปองตนเองใหพนจากความรุนแรง 
 
เรื่องราวที่เกิดขึ้นผานพนมาถึง 3 ปแลว และนอ เอ มู ก็อยูดวยความสุขมากขึ้น
   
“ตอนนี้ฉันไมกลัวแลว สามีฉันเลิกทำรายฉันแลว...แตถึงวันนี้ถาเขาทำรายอีกฉันก็ไมกลัว เพราะตั้งแตอบรมมาฉันมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น รูแลววาถาถูก 
ทำรายตองไปขอความชวยเหลือจากใคร... และถาเขาทำรายฉันอีกจริงๆ ฉันจะไมทน จะหยาไปเลย” 

“บอกจริงๆ นะ ทุกวันนี้รูสึกสบายใจและรูสึกปลอดภัยมากขึ้น ถาฉันรูจักเขาไปคุยกับศูนยตั้งแตแรก ฉันคงไมทนใหสามีทำรายเปนปแนๆ” นอ เอ มู ยืนยันดวย 
น้ำเสียงเขมขึ้นมาเล็กนอยจากใบหนาเรียบเฉยของเธอ พรอมกับบอกวาหากวันนี้เธอเห็นภรรยาคนใดถูกสามีทำราย เธอจะพาไปศูนยยุติความรุนแรงทางเพศ 
อยางแนนอน

Naw Eh Moo*
For about a year, Naw Eh Moo tolerated both verbal and physical abuse from her husband. With proper intervention from the camp committee and Sexual and 

Gender Based Violence centre, she has survived and become stronger. “I’m not afraid any more, my husband stopped beating me… but if he does it again I won’t 

be afraid. Since I joined the training, I gained more confidence. I know what to do and where to go if I am abused… and if he really hurts me, I won’t take it 

anymore. I will go for a divorce.”

*นามสมมุติด้วยเหตุผลด้านความคุ้มครอง Name changed for reasons of protection

“ดอ ซัม จิน” เปนผูชายหนึ่งในสามคนของเจาหนาที่ทั้งหมด 10 คน ของศูนย 

ยุติความรุนแรงทางเพศ เขาทำหนาที่หลักคืออบรมใหความรูดานตางๆ 

บนพื้นฐานความรูเรื่องความรุนแรง การคุกคามทางเพศ สิทธิ และกฏหมายที่ 

เกี่ยวเนื่องกับประเด็นดังกลาว 

 

เขาเปนชายหนุมชาวฉิ่น วัย 23 ป ที่กระตือรือลนอยางยิ่งในการใหความรู 

และยื่นมือเขาชวยเหลือเพื่อนมนุษยไมวาจะเปนเพศหรือวัยใดๆ อาจเพราะ 

ความเปนครูที่ติดตัวมาตั้งแตครั้งยังอยูในประเทศของเขา เขาจึงตองการ 

ทำประโยชนและเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมความรูความเขาใจใหกับเพื่อน

ผูลี้ภัยคนอื่นๆ เพื่อชวยกันลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นไมวาจากกรณีใดๆ 

ก็ตาม 

“ผมชอบไปดูประกาศที่มีในนี้เพื่อจะดูวามีอะไรที่ทำไดบาง พอเห็นปายประกาศของศูนยยุติความรุนแรงทางเพศ  ถึงผมไมเคยรูจักวาคืออะไรแตดูแลวนาสนใจ 

จึงเขาไปที่ศูนยและสอบถามเพื่อทำความรูจัก ไดคุยกับเจาหนาที่ เมื่อเขาอธิบายวาทำงานเกี่ยวกับเรื่องการคุกคามทางเพศ ความรุนแรงทางเพศและอื่นๆ ที่มีพื้นฐาน 

ความคิดเรื่องสิทธิและอื่นๆ ผมก็เลยสนใจมาก ที่สนใจเพราะถึงแมผมจะไมมีประสบการณเกี่ยวกับความรุนแรงโดยตรง แตผมก็เคยเห็นมาบาง อยางเชนทหาร 

ทำรายรางกายหรือบังคับกดขี่ผูคน คือ แคเห็นการบังคับผมก็ไมชอบแลว” 

 

ดอ ซัม จิน ประทับใจความรูใหมๆ ที่ไดรับหลังจากพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเจาหนาที่ และหลังจากสมัครงาน เขาก็ไดรับเลือกเขาทำงาน จนมาถึงวันนี้ผานมาเกือบสี่ป 

เขายังคงทำหนาที่เจาหนาที่อบรมดวยความสุขและมีความหวังทุกครั้ง 

 

“ผมคิดวาผูที่อพยพมาใหมๆ ตางก็ไมมีความรูเรื่องสิทธิ เรื่องกฎหมาย และเรื่องความรุนแรง บางครั้งก็ทำอะไรโดยไมคิด การที่เราทำหนาที่อบรม เราก็ไดให 

ความรูเขา ไดทำใหเขามองเห็นสิ่งตางๆ ไดชัดเจนขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องพื้นฐานอยางประเภทของความรุนแรง การคุกคามทางเพศ หรือแมกระทั่งการคุกคามดวยวาจา 

หรือสายตา รวมไปถึงสิทธิในการปกปองตัวเองเพื่อไมใหโดนทำรายดวย 

การอบรมมักจัดขึ�นที�โรงเรียนหรือไม่ก็ตามศูนย์กลางของพื�นที�แต่ละส่วน และหลังการอบรมเราจะมีการทดสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจด้วย”   

  

นอกจากทำหนาที่อบรมใหความรูแลว ดวยบุคลิกอันแจมใสและเอาใจใสตองาน เขายังเปนที่ปรึกษาที่ดีใหกับครอบครัวที่ประสบปญหาอันเกี่ยวเนื่องกับประเด็น 

ความรุนแรงทางเพศอีกดวย เมื่อขอใหยกตัวอยางงานชวยเหลือที่เขาประทับใจที่สุด เขาบอกวา

  

“ผูชายพิการขาขาดคนหนึ่ง เขามีฐานะเปนพอเลี้ยงในครอบครัวใหญ ภรรยามีลูกติดมา 10 คน ภรรยามักเครียดและหาเรื่องชวนทะเลาะ และดาทอเขา ทำใหเขา 

นอยใจมากและรูสึกวาตัวเองไมมีประโยชนอะไรเลยเพราะเปนคนพิการ 

วันหนึ่งเขามาเขาอบรมเรื่องความรุนแรงกับศูนยของเรา  เขาเริ่มเขาใจวาสิ่งที่เขาเจอมันเปนความรุนแรงประเภทหนึ่ง เขาเลยมาปรึกษาผม ผมก็ใหกำลังใจและแนะนำ 

ใหเขาไปคุยกับหนวยงาน... หลังจากนั้น ชายพิการคนนี้ไดไปอบรมตัดผม และทุกวันนี้เขาก็มีอาชีพเปนชางตัดผมไปแลว” 

 

ดอ ซัม จิน ยิ้มกวางตาเปนประกาย ไมเพียงดวงหนาและแววตาเทานั้นที่ฉายแววแหงความสุข แตน้ำเสียงและทาทีที่เขาพูดถึงชายพิการ ยิ่งทำใหมั่นใจวาเขามีความสุข 

และรักในหนาที่การงานของเขาอยางแทจริง 

ดอ ซัม จิน เลาวาเมื่อเขามาอยูในคายแหงนี้ใหมๆ เมื่อป 2550 เขามองหางาน 

ที่จะทำเพื่อไดใชความรูที่มี เริ่มแรกไดไปชวยงานที่โบสถ กระทั่งไมนาน 

เขาเห็นประกาศรับสมัครเจาหนาที่ของศูนย จึงเขาไปพูดคุย

“ผูชายพิการขาขาดคนหนึ่ง เขาอบรมเรื่องความรุนแรง 

กับศูนยของเรา  เขาเริ่มเขาใจวาสิ่งที่เขาเจอมันเปนความ 

รุนแรงประเภทหนึ่ง ... หลังจากนั้น ชายพิการคนนี้ได 

ไปอบรมตัดผม และทุกวันนี้เขาก็มีอาชีพเปนชางตัดผม 

ไปแลว”
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Christie
Christie is a former teacher whose life changed after the sexual violence awareness training opened her eyes to the different types of violence 
around her.  She has stopped her neighbour from beating his child, and convinced some couples not to enter into early marriages. As rushing 
to commit at a young age may cause adjustment problems and lead to physical and psychological abuse.

ยุติความรุนแรงทางเพศยุติความรุนแรงทางเพศ

คริสตี� 
อีกหนึ�งมือที�ช่วยเปิดประตูแห่งความสุขให้เพื�อนผู้ลี�ภัย
ผูหญิงตัวเล็กแตหัวใจไมเล็กคนนี้ชื่อ “คริสตี้” เธอเปนสาวชาวกะเหรี่ยงอายุ 31 ป 

ที่เดินเทาหลบหนีออกจากหมูบานเพียงลำพัง (ในวัยเพียง 25 ป) เพราะทหารไมวางใจ

ที่เธอเปนชาวกะเหรี่ยงแตมีสถานภาพเปนครูสอนเด็กนักเรียนในหมูบาน เธอถูกมองวา 

เปนสายลับใหฝายตรงขามและเฝาวนเวียนหาเรื่องเธอ 

 

จากวันแรกที่หลบหนีเขาปาขึ้นเขาและเดินเทาเรื่อยมา คริสตี้ไดสมทบกับผูคนระหวาง 

ทาง จนเวลาผานไปเดือนกวาเธอและเพื่อนรวมทางราว 6 คนจึงถึงชายแดนฝงไทยและ 

เขาอาศัยในคายแหงนี้นานราว 5 ปแลว   

สาวตัวเล็กคนนี้เปนคนจริงจัง ราเริงและไมหยุดนิ่งที่จะเรียนรูทุกสิ่งทุกอยาง เธอได 

เขาไปชวยทำงานตางๆ ที่พอจะชวยไดในหลายๆ กิจกรรม เชน การนัดคนมาประชุม 

เปนตน และดวยความกระตือรือลนที่จะชวยเหลือผูคน หัวหนาคายจึงแนะนำใหเธอ 

ไปอบรมความรูเรื่องความรุนแรงกับศูนยยุติความรุนแรงทางเพศ 

“ฉันไดไปอบรมถึง 2 ครั้งตอเนื่องกันในชวงป 2552 ฉันพบวามันมีประโยชนมาก 

เพราะทำใหฉันไดเรียนรูกวางขึ้นวาความรุนแรงไมไดหมายถึงแคการกระทำตอรางกาย

อยางเดียว แตการพูดจา การใชสายตาหยาบคายก็ถือเปนความรุนแรงดวย และที่สำคัญ 

ที่เรามักมองขามไปคือความรุนแรงในครอบครัว

หลังอบรมฉันไดใชความรูอยางเต็มที่จริงๆ เชน ฉันเห็นเพื่อนขางบานตบลูก ฉันก็รอ 

ใหเขาลดอารมณรอนกอน แลวคอยเขาไปบอกเขาวาสิ่งที่ทำมันเปนการทำรายลูกนะ 

ตอไปลูกจะสะสมความรุนแรงโดยไมรูตัว เขาก็ฟงนะ แลวก็คอยๆ ลดลง เดี๋ยวนี้เพื่อน 

คนนี้เขาก็ไมตีลูก อีกแลว”  

 

คริสตี้บอกวา บอยครั้งที่ผูลี้ภัยหลายคนมีความสนใจแตงงานกอนวัยอันควร หากเธอสามารถเขาไปพูดคุยได เธอจะแนะนำใหทั้งคูคิดทบทวนและชักชวนให 

เรียนหนังสือ หรือชี้ใหเห็นถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดกับคูรักที่แตงงานกอนวัยอันควร 

 

“ฉันคิดวาการไดไปอบรมมีประโยชนมากๆ ฉันไดชวยเหลือครอบครัวที่มีปญหา คนที่ถูกทำรายไดแนะนำและใชในสิ่งที่อบรมมา และแนนอนฉันมักจะชักชวนทั้ง 

ผูหญิงและผูชายใหไปเขารับการอบรมกับศูนยเพราะมันเปนสิ่งที่จะทำใหคุณรูจักความสุขไดอยางแทจริงเมื่อคุณเขาใจวาความรุนแรงคืออะไร และเราจะขามพน 

มันไปไดอยางไร” 

 

ถึงวันนี้คริสตี้ยังคงชอบแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนผูลี้ภัยคนอื่นๆ เสมอ และยังคงรักษาสถานภาพโสดไวอยางเหนียวแนน เพราะชอบความอิสระและทำอะไร 

ไดคลองตัว คริสตี้ยิ้มสดใสกอนจะทิ้งทายอยางติดตลกวา 

 

“ที่ฉันไมแตงงาน ไมเกี่ยวกับที่ฉันไปอบรมเรื่องความรุนแรงในครอบครัวหรอกนะ” 

“ฉันมักจะชักชวนทั�งผู้หญิงและผู้ชายให้ไปเข้ารับการ

อบรมกับศูนย์เพราะมันเป็นสิ�งที�จะทำให้คุณรู้จักความ

สุขได้อย่างแท้จริงเมื�อคุณเข้าใจว่าความรุนแรงคืออะไร 

และเราจะข้ามพ้นมันไปได้อย่างไร”
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