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วารสาร “ผู้ไถ่” จัดพิมพ์โดยแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) ในคณะ
กรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม เพื่อเสนอข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน
ประชาธิปไตย ศาสนา สิ่งแวดล้อม และสาระทางสังคมที่นอกเหนือไปจาก
ข่าวสารกระแสหลักตามหน้าหนังสือพิมพ์ โดยไม่ได้มุ่งแสวงหาก�าไรมากไป
กว่าความรับผิดชอบต่อสังคม
“ผู้ไถ่” ยินดีรับความคิดเห็นของผู้รักความเป็นธรรม นักคิด นักเขียน
นักวิชาการ ศิลปิน ในทุกรูปแบบที่สอดคล้องตามแนวของวารสาร โดย
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขขัดเกลาต้นฉบับตามความเหมาะสม
แต่จะรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของผู้ผลิตงาน
อนึ่ง ข้อเขียนทั้งหมดที่ตีพิมพ์ใน “ผู้ไถ่” เป็นทัศนะเฉพาะของผู้เขียน
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างนักเขียนและบรรณาธิการ แต่ไม่จ�าเป็นว่าผู้จัดท�า
ต้องเห็นด้วย และไม่ผกู พันกับแผนกยุตธิ รรมและสันติ (ยส.) ในคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
ภาพและข้อเขียนใน “ผู้ไถ่” ยินดีให้คัดลอกเผยแพร่ เพียงแต่โปรด
แจ้งให้เราทราบด้วย
วารสาร “ผู้ไถ่” ถือก�าเนิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยก�าลังประสบวิกฤติ
ทางการเมืองและสังคม จากเหตุการณ์เดือนตุลาคม ปี ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๙
โดยมีคนกลุ่มเล็กๆ จ�านวน ๓ – ๔ ท่าน ที่ตระหนักดีว่าเป็นความจ�าเป็นที่
พระศาสนจักรคาทอลิกต้องอยู่ในความเป็นจริงของสังคม เข้าใจปัญหาและ
ความทุกข์ยากทีเ่ กิดขึน้ กับประชาชน จากกรณีความขัดแย้งทางลัทธิอดุ มการณ์
และเพื่อช่วยมิให้พระศาสนจักรถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง หากสมาชิก
พระศาสนจักรไม่เข้าใจว่า อะไรคือความเป็นจริง ความยุติธรรม และความ
ถูกต้องที่แท้ของสังคมในขณะนั้น
การเลือกใช้ค�าว่า “ผู้ไถ่” ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากพระคัมภีร์
ไบเบิล ในสมัยที่โมเสสเป็นผู้น�าชาวยิวอพยพจากประเทศอียิปต์ เป็นการปลด
ปล่อยชาวยิวให้เป็นอิสระจากการอยูใ่ ต้อา� นาจของต่างชาติ และจากการตกเป็น
ทาสและเชลย ซึง่ มีนยั ถึงการไถ่กู้ การช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากพันธนาการ
ที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาความเป็นคน และได้รับอิสรภาพ เสรีภาพ เพื่อ
บรรลุถึงความเป็นคนที่ครบครันทั้งทางด้านจิตใจและสังคม
ด้วยเหตุนี้ เหตุการณ์ตุลาคมวิปโยคจึงเป็นบทเรียนที่สะท้อนถึง
การต่อสู้ของภาคประชาชนเพื่อให้ตนเองและสังคมหลุดพ้นจากการถูกกดขี่
ข่มเหง จากกลุม่ ผูม้ อี า� นาจในการปกครอง และโครงสร้างทางสังคมทีอ่ ยุตธิ รรม
วารสาร “ผู้ไถ่” ในยุคเริ่มต้นนั้น จึงท�าหน้าที่เสมือน “สื่อ” น�าเสนอข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น วิเคราะห์และไตร่ตรองบนจุดยืนของคุณค่าศาสนา เพื่อกระตุ้นให้
ผู้อ่าน ได้ใช้วิจารณญาณในการเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และส�านึก
ถึงบทบาทการมีส่วนร่วมสร้างความเป็นประชาธิปไตย การเคารพสิทธิของ
ประชาชนให้เกิดขึ้นในสังคม
และถึงแม้เส้นทางของการท�าหน้าทีเ่ ป็นสือ่ ของวารสาร “ผูไ้ ถ่” ยาวนาน
มากว่า ๓๐ ปี แต่เราก็ยังยืนยันที่จะสืบสานต่อภารกิจการไถ่กู้ด้วยความเชื่อ
มั่นว่า เราแต่ละคนและทุกคนต่างมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์สังคมให้ด�ารงไว้
ซึ่งความยุติธรรมและสันติ เพราะเรามีศักดิ์ศรี มีอิสรภาพและเสรีภาพ ที่เท่า
เทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์

 เปดเลม
สถานที่: บ้านเด็กใกล้วัด* บ้านที่ท�าหน้าที่เปนครอบครัวทดแทนให้แก่เด็กเร่ร่อน

น้อย หนุ่มน้อยวัย ๑๕ ปี
บุคลิกนิ่ง พูดน้อย แต่ยิ้มเก่ง กับ
ต�าแหน่งหัวหน้าประจ�าบ้าน คอย
ดูแลจัดระเบียบเพือ่ นๆ และน้องๆ
ให้เข้าทีเ่ ข้าทาง หัวแดง หนุม่ น้อย
วัยเดียวกันกับน้อย บุคลิกร่าเริง
หัวเราะเก่ง มีบอยน้องชายวัย ๕
ขวบ คอยติดสอยห้อยตามไม่หา่ ง
ส่วนบอย เด็กชายหน้าตาน่ารักน่า
เอ็นดู พูดเก่งเป็นต่อยหอย เป็น
น้องน้อยของพีๆ่ ทุกคน นอกจาก
นี้ยังมี ลูกชิ้น วัย ๙ ขวบ ไอ้ตัว
เล็กแต่ใจใหญ่ เป็นตัวแสบประจ�า
บ้าน และตูน วัย ๑๓ ปี ตัวใหญ่
แต่ใจเล็ก เอะอะอะไรฟ้องครูท่า
เดียว ส่วนผู้หญิง มีกันเพียง ๒
สาว คือ เอ วัย ๑๘ ปี สาวห้าว

ประจ�าบ้าน โผงผาง ไม่กลัวใคร
และเปิล วัย ๑๓ ปี สาวน้อยหน้า
หวาน นิสัยขี้อ้อน
พวกเขาและเธอเป็ น
เด็ ก เร่ ร ่ อ นที่ ม าจากครอบครั ว
แตกแยก เมื่อบ้านไม่ได้ท�าให้
เด็กเหล่านี้รู้สึกถึงความรัก ความ
อบอุ ่ น และความปลอดภั ย
แต่ ก ลั บ เป็ น เสมื อ นกรงขั ง จิ ต
วิญญาณอันบริสุทธิ์ให้ต้องทุกข์
ทนกั บ ปั ญ หาของผู ้ ใ หญ่ ที่ ส ่ ง
ผลกระทบต่อจิตใจอันบอบบาง
เหล่านั้น พวกเขาจึงโบยบินออก
จากกรง สูโ่ ลกกว้างภายนอกทีแ่ ม้
จะไม่ปลอดภัย แต่คงช่วยให้พวก
เขาไม่ต้องทนอยู่กับภาพเคยชิน

เดิมๆ ในทุกวีว่ นั ทีซ่ า�้ เติมร่างกาย
และจิตใจให้บอบช�้าไปกว่านี้
โชคดีที่มีครูและครูอาสา
ของมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือ
เด็กเร่รอ่ น ซึง่ ออกไปให้ความรูแ้ ก่
เด็กๆ เหล่านี้ตามสถานที่ต่างๆ ที่
เด็กเร่ร่อนอยู่ สร้างความคุ้นเคย
กับเด็กๆ จนกระทั่งรู้ถึงปัญหา
ของพวกเขา และชักชวนให้ลอง
มาอยู่ที่บ้านเด็กใกล้วัด โดยมี
ครูทุม ครูหนุ่มผู้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม
ท�าหน้าที่เป็นเสมือนพ่อและแม่
ของเด็กๆ เหล่านี้ เป็นครอบครัว
ทดแทนให้กับเด็กๆ ในบ้านหลัง
น้อยที่ชื่อ “บ้านเด็กใกล้วัด”

สถานที่: โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพมหานคร เมื่อเตียงผู้ปวยบนตึก
ศัลยกรรม ต้องกลายเปนบ้านให้กับครอบครัวหนึ่ง

นรินทร์ ชายหนุ่มวัย ๒๖
ปี ป่ ว ยด้ ว ยโรคที่ แ พทย์ ยั ง ไม่
สามารถระบุสาเหตุได้แน่ชัด แต่
อาการเมื่อมาถึงมือหมอนั้นคือ

* เขียนขึ้นจากความทรงจ�าในอดีต

เส้นเลือดใหญ่ที่ขาข้างหนึ่งแตก
ต้องเข้า รับ การผ่ า ตั ด อย่ า งเร่ ง
ด่ ว น ต่ อ มาไม่ น านนั ก เขาก็
ต้องเข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินอีก

ครั้ ง เมื่ อ เส้ น เลื อ ดใหญ่ แ ตกใน
ล�าไส้ แพทย์ผู้ท�าการรักษาบอก
กับพ่อของเขาว่า ลูกชายเป็นโรค
ที่พบได้ประมาณ ๓ ในล้านคน

ครั้งหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปเป็นครูอาสาของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก แต่ไม่ทราบว่าปัจจุบัน
บ้านเด็กใกล้วัดยังมีอยู่หรือไม่ ส่วนเด็กๆ แต่ละคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้ว คงไปสร้างครอบครัวของพวกเขากัน
ต่อไป
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เท่านั้น และไม่รู้ว่าเส้นเลือดใหญ่
จะไปแตกที่ ไ หนอี ก ในร่ า งกาย
แต่ท่ีแน่ๆ เขาต้องนอนนิ่งๆ อยู่
บนเตียงเท่านั้น ไม่อาจลุกเดิน
หรื อ ท� ำ กิ จ กรรมอื่ น ใดเช่ น คน
ปกติ ไ ด้ อี ก ต่ อ ไป และนั บ จาก
นั้ น นริ น ทร์ ก็ ต ้ อ งนอนอยู ่ บ น
เตียงของโรงพยาบาลเดือนแล้ว
เดือนเล่า โดยยังไม่มีก�ำหนดที่
จะได้ออกจากโรงพยาบาล
กิ จ วั ต รประจ� ำ วั น ของ
นรินทร์จึงขับเคลื่อนอย่างช้าๆ
อยูบ่ นเตียง ข้างๆ ตัวเขารายล้อม
ไปด้ ว ยหมอนนุ ่ ม ๆ และตุ ๊ ก ตา
ตัวใหญ่ๆ นุม่ นิม่ ๆ ทีเ่ หล่าเพือ่ นๆ
และครอบครัวสรรหามาให้ ซึ่ง
เหมือนจะเป็นตัวแทนคอยดูแล
และช่ ว ยรั บ ร่ า งกายยามที่ ต ้ อ ง
ขยั บ พลิ ก ซ้ า ยขวาคลายความ
ปวดเมื่อยและแผลกดทับของคน

ทีต่ อ้ งนอนอยูเ่ ฉยๆ บนเตียงเล็กๆ
นั้นทั้งวันและทุกวัน
ด้วยวัยหนุ่มที่เพิ่งสนุกกับ
ความท้าทายในการท�ำงาน แต่
กลับต้องมาหยุดชะงักเพราะโรค
ภัยทีเ่ ป็น แม้จะเกินรับไหวส�ำหรับ
ใจขนาดแค่กำ� ปัน้ แต่นรินทร์กลับ
ท�ำใจรับสภาพได้อย่างน่าชื่นชม
วันทั้งวันที่เขาต้องจ่อมจมอยู่บน
เตียง มีเพียงโทรศัพท์มือถือช่วย
คลายเหงา โลกโซเชียลแม้เรา
จะพบแง่มุมที่เป็นโทษภัยแก่ผู้รับ
สาร แต่ส�ำหรับนรินทร์แล้ว กลับ
เป็ น เรื่ อ งดี ที่ มี สิ่ ง สารพั น ให้ เ ขา
เลือกสรร
ในทุ ก ๆ วั น ตั้ ง แต่ เ ช้ า
พยาบาลประจ� ำ ตึ ก จะมาช่ ว ย
เช็ดตัวท�ำความสะอาดร่างกาย
ให้เขา สายๆ หน่อย แม่จะมา
พร้อมอาหารและขนมนานาชนิด

ที่เขาชอบกินมาให้ นรินทร์กินได้
ตามที่เขาต้องการ เพราะโรคที่
เขาเป็นนั้นต้องกินให้มากเพื่อให้
ได้สารอาหารครบถ้วนแก่รา่ งกาย
แม่จะอยู่คอยดูแลไม่ห่างเพื่อให้
ลูกชายได้อุ่นใจ และรู้สึกไม่โดด
เดี่ยวเกินไปนัก พอตกเย็นพ่อจะ
มารับหน้าที่แทนแม่ พ่อมีสีหน้า
ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ เขามัก
ทักทายครอบครัวของผูป้ ว่ ยเตียง
อื่นๆ พูดจาถามสารทุกข์สุกดิบ
อยู่เป็นประจ�ำ หลังเวลาเลิกงาน
พอตกค�ำ่ พีส่ าว และน้องสาวของ
นรินทร์ จะเสริมทัพน�ำของกินเข้า
มาร่วมวงรับประทานอาหารค�่ำ
ร่วมกันพร้อมหน้าครอบครัว
...เป็นเช่นนี้ทุกวัน ทุกวัน
และทุกวัน อย่างไม่มีก�ำหนด

ยังมีอกี มายมายของครอบครัวในแบบทีค่ ณุ อาจไม่เคยได้รบั รูม้ าก่อน ในโลกทีห่ ลากหลายและซับซ้อน
เสียเหลือเกิน พวกเขาต่างด�ำเนินชีวิตไปตามวิถีของตน ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด ให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็น
มนุษย์ แม้ว่าบางครั้งชะตาชีวิตของบางครอบครัว ท�ำให้อดตั้งค�ำถามไม่ได้ว่า ดูเหมือนฟ้าจะให้บททดสอบ
มากเกินไปหรือเปล่า?
ไม่ว่ารูปแบบครอบครัวจะเป็นแบบใด จะเป็นครอบครัวใหญ่ที่ประกอบด้วยพ่อแม่ ปู่ย่า/ตายาย และ
ลูกหลาน เป็นครอบครัวพ่อแม่เลีย้ งเดีย่ ว ทีพ่ อ่ หรือแม่ตอ้ งรับภาระเลีย้ งดูลกู อยูเ่ พียงคนเดียว หรือครอบครัว
ข้ามรุ่นที่ปู่ย่า/ตายาย ช่วยเลี้ยงหลานแทนพ่อแม่ของพวกเขาที่ต้องไปท�ำงานหรือพ่อแม่ที่ทิ้งพวกเขาไป หรือ
แม้แต่ครอบครัวคนรักเพศเดียวกันไม่ว่าคู่รัก ชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง ที่มีมากขึ้นในทุกวันนี้...
เพราะที่สุดแล้ว สิ่งที่เราทุกคนต่างก็ต้องการจากความเป็น “ครอบครัว” ไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์
ก็คือ “ความรัก” และ “ความห่วงใย” ...เพียงเท่านั้นเอง!

ÊÒÃºÑÞ
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สÑ§คÁ
ไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร:
ยุคคนเกิดน้อย ตายยาก แล้วจะสร้างพลัง
ครอบครัวที่ยั่งยืนได้อย่างไร
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ÈÒÊ¹Ò
คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, S.J.
ไตร่ตรองพระสมณลิขิตเตือนใจ
Amoris laetitia “ความรักในครอบครัว”
วรพจน์ สิงหา

เสียงร�่าไห้ของสตรีและโลก
พระไพศาล วิสาโล

สÔ·¸ÔÁนุÉยªน

กÅุ‹ÁªÒµÔ¾Ñน¸ุ
เวียงค�าฟ้า ณ เวียงเชียงรุ้ง…
“หมู่บ้าน 9 ชาติพันธุ์ การปรับตัวกับ
ความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่”

4๓

“มึนอ” พิณนภา พฤกษาพรรณ
๓ ปที่ถามหาความยุติธรรม

๕๓

องอาจ เดชา

๓๒

วรพจน์ สิงหา

»กÔ³กะ – วÃÃ³กÃÃÁ

๗6

กวีเปิดปก: แม่และพ่อ

ศิวกานท์ ปทุมสูติ

หน้าแรก

ปักดอกไม้ในแจกันใจ:
ล็อคหัวใจของคุณ แล้วสอนเด็กให้รู้จักรัก

๒๒

นริศ มณีขาว

อุ้ม (หาย) ไปไหน

61

พื้นที่เล็กเล็ก: Lifestyle ในยุค “สะดวกซื้อ”

๒6

กฎหมายเกี่ยวกับการทรมาน
และการบังคับให้สูญหาย

๗0

เนื้อในหนัง: Captain Fantastic
ครอบครัวปราชญ์พันธุ์พิลึก

๓9

ปลายทางเส้นนี้มีดอกไม้:
หุบเขาของความเศร้า

๕0

นกเขาครวญ อาลัยกิ่งที่เคยเกาะ:
เสียงในใจยามเผชิญหน้าบาดแผลต้นขนุน

๕8

สนธยา ตั้วสูงเนิน

ศราวุฒิ ประทุมราช

กÒÃÈÖกÉÒ
จิตวิญญาณของความเป็นครู

รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

น�้าค้าง ค�าแดง

แมวอินดี้

66

ภู เชียงดาว

หญ้าน�้า ทุ่งขุนหลวง

6 บทความหลัก

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี เรียบเรียง/สัมภาษณ์

ไทยมาถึงจุ ดนี้ได้อย่างไร:

ยุ คคนเกิดน้อย ตายยาก

่ นได้อย่างไร
แล้วจะสร้างพลังครอบครัวที่ยังยื
(Generation B) หรือคนเจนบี (Gen
B) คนที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๙
- ๒๕๐๗ รุ่นที่ ๕ เจนเนอเรชั่น
เอ็กซ์ (Generation X) หรือคน
เจนเอ็กซ์ (Gen X) คนที่เกิดตั้งแต่
พ.ศ.๒๕๐๘ - ๒๕๒๒ รุน่ ที่ ๖ เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) หรือ
คนเจนวาย (Gen Y) คนทีเ่ กิดตัง้ แต่
พ.ศ.๒๕๒๓ - ๒๕๔๐ และรุ่นที่ ๗
เจนเนอเรชั่ น ซี (Generation Z)
ซึ่ ง การแบ่ ง คนออกเป็ น หรือคนเจนซี (Gen Z) คนที่เกิด
แต่ละยุค แต่ละเจนเนอเรชัน่ นัน้ ก็ หลังปี พ.ศ.๒๕๔๐ มาถึงปัจจุบัน
มีตั้งแต่ รุ่นแรก คือ ลอสท์ เจนเนอเรชั่น (Lost Generation) ซึ่ง
เป็นคนที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๒๖ ๒๔๔๓ รุ่นที่ ๒ เกรทเทสต์ เจนเนอเรชั่น (Greatest Generation)
เราจะเริ่มจากการไปท�ำ
คนที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๔๔ - ความรู ้ จั ก ผู ้ ค นในแต่ ล ะเจน๒๔๖๗ รุ่นที่ ๓ ไซเล้นท์ เจน- เนอเรชัน่ กันก่อน ซึง่ ในบทความนี้
เนอเรชั่น (Silence Generation) จะกล่าวถึงเฉพาะยุคเบบีบ้ มู เมอร์
คนที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๖๘ - หรือเจนเนอเรชั่นบี, เจนเนอเรชั่น
๒๔๘๘ รุ่นที่ ๔ เบบี้บูมเมอร์ เอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่นซี ทั้งนี้
(Baby Boomer) เจนเนอเรชั่นบี ก็เนื่องจากประชากรเหล่านี้ยังมี

www.pacrimgroup.com
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ในช่ ว งหลายปี ม านี้ ในแวดวง
การท� ำ ธุ ร กิ จ การตลาด และ
ผู้บริหารองค์กรชั้นน�ำ ต่างให้
ความส�ำคัญกับการแบ่งกลุ่มคน
ออกเป็นเจนเนอเรชั่นต่างๆ ตาม
ที่ นั ก วิ ช าการชาติ ต ะวั น ตกได้
ศึ ก ษาและแบ่ ง กลุ ่ ม ประชากร
ออกเป็นรุ่นต่างๆ ตามช่วงอายุ
เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิ ด การแสดงออก
ของคนในสังคมแต่ละรุ่นอย่าง
ชัดเจน ซึ่งการจ�ำแนกรุ่นเช่นนี้
ส่งผลดีต่อการศึกษาในหลายๆ
ด้าน ทั้งด้านสังคมศาสตร์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ โดย
เฉพาะภาคธุ ร กิ จ ที่ ต ้ อ งศึ ก ษา
วิ จั ย พฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภค เพื่ อ
วางแผนงานธุ ร กิ จ การตลาด
การขาย การประชาสัมพันธ์ รวม
ถึ ง การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ให้เข้าใจผู้คนในวัยต่างๆ ได้ตรง
กลุม่ เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
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เริ่มกันที่ ยุคเบบี้บูมเมอร์
(Baby Boomer) เราเรียกคนที่
เกิ ด ในยุ ค นั้ น ว่ า เจนเนอเรชั่ น
บี (Generation B) หรื อ คน
Gen B เนื่องจากยุคนั้นเป็นยุค
หลั ง สงครามโลกครั้ ง ที่ ๒ สิ้ น
สุ ด ลง ต้ อ งมี ก ารบู ร ณะฟื ้ น ฟู
ประเทศกันขนานใหญ่ ประกอบ
กับผู้คนเสียชีวิตไปเป็นจ�ำนวน
มาก จึงขาดแคลนแรงงานในการ
ขับเคลื่อนประเทศ รัฐบาลจึงมี
นโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีลกู
กันหลายๆ คน เพื่อสร้างแรงงาน
ขึน้ มาพัฒนาประเทศ จึงเป็นทีม่ า
ของค�ำว่า “เบบี้บูมเมอร์”
คนเจนบี มี ชี วิ ต เพื่ อ การ
ท�ำงาน เคารพกฎเกณฑ์กติกา

มี ค วามอดทนสู ง ทุ ่ ม เทให้ กั บ
การท�ำงานและองค์กรมาก ถูก
ครอบครั ว สั่ ง สอนให้ ป ระหยั ด
อดออมจึงใช้จา่ ยอย่างระมัดระวัง
และรอบคอบ คนเจนบี เ ป็ น
นั ก อนุ รั ก ษ์ นิ ย ม เคร่ ง ครั ด ใน
ธรรมเนียมประเพณี
คนเจนบีปจั จุบนั คือ คนที่
มีอายุตั้งแต่ ๕๓ - ๗๑ ปี ซึ่งเข้า
สู่วัยเกษียณ และเป็นผู้สูงวัย ซึ่ง
จัดว่าเป็นวัยที่มีจ�ำนวนประชากร
มากที่สุดในขณะนี้ ดังที่ข้อมูล
ล่าสุดพบว่า ประชากรสูงวัยที่
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสัดส่วนถึง ๑๖
เปอร์เซ็นต์ และไทยก�ำลังจะเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอีก ๔
ปีข้างหน้านี้ (ปี ๒๕๖๔)
ต่อมาเป็น ยุคเจนเนอเรชัน่
เอ็กซ์ (Generation X) หรือ คน Gen
X เกิดมาในช่วงที่โลกพัฒนาขึ้น
ในทุกด้า น ทั้ งเรื่ อ งเครื่ อ งจั ก ร
อุตสาหกรรม และความทันสมัย
ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
คนเกิ ด ยุ ค นี้ เ ป็ น ผลิ ต ผลของ
นโยบายส่งเสริมให้มีลูกจ�ำนวน
มากๆ ส่งผลให้ประชากรล้นเกิน
กลายเป็นกระแสตีกลับยุคเบบีบ้ มู
เมอร์ มีการควบคุมอัตราการเกิด
ของประชากร รัฐบาลต้องออก
นโยบายวางแผนครอบครัวโดย
การคุมก�ำเนิด ใครที่เกิดทันยุค

นั้นอาจยังพอจ�ำเนื้อเพลงที่เปิด
ทางวิทยุเสียงตามสาย รณรงค์
ให้คนไทยคุมก�ำเนิด มีลูกให้น้อย
ลง กรอกหูทกุ วันว่า “มีลกู มากจะ
ยากจน เลี้ยงดูแต่ละคนเหนื่อย
อ่อนใจ กว่าลูกน้อยจะเติบใหญ่
หาได้เท่าไหร่ก็ใช้ไม่พอ”
คนเจนเอ็ ก ซ์ ช อบอะไร
ง่ายๆ ไม่เป็นทางการ มีแนวคิด
และลั ก ษณะการท� ำ งานแบบรู ้
ทุ ก อย่ า งและชอบท� ำ ทุ ก อย่ า ง
เพียงล�ำพัง เป็นตัวของตัวเอง
สู ง มี ค วามคิ ด เปิ ด กว้ า งและ
สร้างสรรค์ คนเจนเอ็กซ์ให้ความ
ส�ำคัญกับเรื่องความสมดุลของ
งานกั บ ครอบครั ว ไม่ ยึ ด ถื อ
ขนบธรรมเนียมประเพณีมากนัก
มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวกับ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป เช่น มอง
ว่าการอยู่ก่อนแต่ง หรือการหย่า
ร้างเป็นเรื่องปกติ เช่นเดียวกับ
เรื่องเพศที่สาม

ภาพ: brandinside.asia
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ชี วิ ตอยู ่ แ ละมี บทบาทส�ำคัญใน
ฐานะแรงงานที่ ช ่ ว ยขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในยุคปัจจุบันนี้
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คนเจนเอ็กซ์ปัจจุบัน คือ
คนที่อายุ ๓๘ ปีขึ้นไปจนถึง ๕๒
ปี ซึง่ ล้วนแต่อยูใ่ นวัยท�ำงานทีเ่ ป็น
หัวหน้าสายงาน สร้างเนื้อสร้าง
ตั ว จนมี ฐ านะการงานที่ มั่ น คง
แล้ ว เริ่ ม สร้ า งครอบครั ว ของ
ตนเอง เป็นพ่อแม่ที่ลูกอยู่ในวัย
เรียนและวัยท�ำงาน คนเจนเอ็กซ์
นิยมมีลูกเพียงหนึ่งหรือสองคน
เท่ า นั้ น และมี อี ก มากที่ คู ่ ส ามี
ภรรยาเลือกที่จะไม่มีลูก ทั้งนี้ก็
เนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมทีเ่ ปลีย่ นไป ผูค้ นต้องดิน้ รน
ท�ำมาหากิน ประกอบกับคนเจน
เอ็กซ์ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงขึ้น
ผู้หญิงเจนเอ็กซ์จ�ำนวนมากเป็น
หัวหน้าครอบครัว เป็นผู้หาราย
ได้หลักของบ้าน อยู่เป็นโสด ไม่
แต่งงานมากขึ้น
มาถึงยุคเจนเนอเรชั่นวาย
(Generation Y) หรือ คน Gen Y
ซึ่งเป็นผลผลิตของคน Gen B และ
คน Gen X คน Gen Y เติบโตมา
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและ
ค่านิยมทีแ่ ตกต่างกันระหว่างปูย่ า่
ตายาย Gen B และพ่อแม่ Gen X
เด็กยุคนี้มักถูกตามใจตั้งแต่ยัง
เล็ก ได้ในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ค่อยได้
เป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบถูก
บังคับให้อยู่ในกรอบ เนื่องจาก

อยู่ในยุคไอที คนยุคนี้จึงคุ้นเคย
กับการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ต ชอบงานด้าน
การติดต่อสื่อสารและใช้ ค วาม
คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เนื่องจาก
เติบโตมาพร้อมกับการประชุม ถูก
ฝึกให้ระดมความคิดเห็น ต้องการ
ความชัดเจนในการท�ำงานว่าสิ่ง
ที่ท�ำมีผลต่อตนเองและต่อหน่วย
งานอย่างไร จึงชอบท�ำงานเป็น
ทีมมากกว่าวันแมนโชว์แบบคน
เจนเอ็กซ์
คนเจนวายให้ คุ ณ ค่ า ใน
การท�ำงานและการใช้ชีวิตส่วน
ตัวแตกต่างไปจากคนยุคก่อนๆ
เป้าหมายชีวติ ของคนเจนวายมิใช่
เพียงค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและ
การงานที่มั่นคง แต่ต้องมีความ
ท้าทาย ตอบสนองความต้องการ
และความสนใจของพวกเขาด้วย

ภาพ: brandinside.asia

8

ดังนัน้ รูปแบบการท�ำงานทีต่ ายตัว
เช่น เวลาเข้า-ออกงาน และสถาน
ที่ท�ำงาน จึงเป็นตัวแปรส�ำคัญที่
คนเจนวายผู้รักอิสระจะตัดสินใจ
อยูห่ รือไปจากองค์กร คนเจนวาย
จึงมีโอกาสเปลีย่ นงานง่ายกว่าคน
เจนอืน่ นีจ่ งึ เป็นสัญญาณเตือนให้
องค์กรต่างๆ เข้าใจคนท�ำงานเจน
วายให้มากขึ้น เพื่อดึงประชากร
รุน่ นีใ้ ห้อยูใ่ นทีท่ ำ� งานอย่างเต็มใจ
และนานขึ้น
คนเจนวายปัจจุบนั คือคน
ที่มีอายุตั้งแต่ ๒๐ - ๓๗ ปี ก�ำลัง
เติบโตอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย
และวัยท�ำงาน จ�ำนวนประชากร
คนเจนวายมี อ ยู ่ ป ระมาณ ๑๙
ล้านคน ซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การพั ฒ นาประเทศชาติ อ ยู ่ ใ น
ขณะนี้ และจากการคาดประมาณ
ประชากรไทยระหว่างปี ๒๕๕๓
- ๒๕๗๓ คนท�ำงานเจนวายจะมี
สัดส่วนถึงกว่าร้อยละ ๔๓ - ๔๖
ของประชากรวัยแรงงานทั้งหมด
ของประเทศ โดยค่อยๆ ขึ้นมา
ทดแทนก�ำลังแรงงานเจนบี และ
เจนเอ็กซ์ที่จะเกษียณอายุออกไป
จากตลาดแรงงาน
แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือ คน
ไทยเจนวายมีความรู้ด้านการเงิน
ในระดับที่ต�่ำกว่าคนเจนวายทั่ว
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เห็ น ได้ ว ่ า การเข้ า ใจคน
แต่ละเจนเนอเรชั่นนี้ นอกจาก
ช่ ว ยให้ เ ราเข้ า ใจถึ ง พฤติ ก รรม
และอิทธิพลแวดล้อมต่างๆ ทีม่ ผี ล
ต่อวิถีชีวิต การด�ำเนินชีวิต และ
วัฒนธรรมของผู้คนในบริบททาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ยังมีผลต่อ
ทิศทางการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคตเลยทีเดียว!

เกิดน้อย ตายยาก โครงสร้างประชากรไทยที่เปลี่ยนไป
จะเรี ย กว่ า เป็ น ความ จากนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้
ส�ำเร็จ (หรือความล้มเหลว?) ของ เห็นได้จากจ�ำนวนประชากรไทย
นโยบายคุมก�ำเนิดที่ด�ำเนินมาใน หลังปี พ.ศ.๒๕๑๓ ที่รัฐบาลมี
แต่ละยุคสมัย เมื่อภาพสะท้อน นโยบายวางแผนครอบครัวแห่ง

ชาติ๒ แม้จ�ำนวนประชากรยังคง
เพิ่มขึ้น แต่กลับเป็นการเพิ่มใน
อัตราที่ลดลงเรื่อยๆ คือ ในปี
๒๕๑๗ มีประชากร ๔๑.๕ ล้านคน

๑
๒

ภาพ: brandinside.asia

ใบให้มาอยู่ตรงหน้าได้ทุกอย่าง
เพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
หรือไวไฟ (wifi) ทั้งสาระความ
รู้ และความบันเทิงในรูปแบบที่
ต้องการ แต่จะเป็นประโยชน์หรือ
โทษนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เด็กเจนซีส่วนใหญ่เติบโต
มาด้ ว ยการเลี้ ย งดู จ ากพี่ เ ลี้ ย ง
หรือปู่ย่าตายาย เนื่องจากพ่อ
แม่ต้องดิ้นรนท�ำงานเพื่อความ
อยู่รอดของครอบครัว เด็กเจนซี
จึ ง คุ ้ น เคยกั บ การที่ พ ่ อ แม่ อ อก
ไปท� ำ งานนอกบ้ า นทั้ ง คู ่ ต่ า ง
จากคนรุ่นก่อนที่พ่อเป็นหัวหน้า
ครอบครัว แม่เป็นแม่บ้านเลี้ยง
ลูก หลายๆ ครอบครัวปล่อยลูก
ไว้ กั บ เทคโนโลยี เด็ ก เจนซี ถู ก
เลี้ยงมาด้วยเงิน และวัตถุสิ่งของ
มากกว่ า ความอบอุ ่ น จากอ้ อ ม
กอดของพ่อแม่

โลก๑ ยังมีนิสัยใช้จ่ายโดยไม่เก็บ
ออม ก่อหนี้สินเกินตัว เป็นหนี้
บัตรเครดิตและสินเชือ่ ส่วนบุคคล
ซึ่งไม่เพียงจะสร้างปัญหาเฉพาะ
ตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังอาจสร้าง
ปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ต่อไปในอนาคตได้
ในขณะที่ยุคเจนเนอเรชั่น
ซี (Generation Z) หรือ คน Gen
Z ก็เป็นผลผลิตของคนยุคเจน
เอ็กซ์และคนเจนวาย พวกเขาคือ
เด็กๆ ตั้งแต่วัยแรกเกิด ไปจนถึง
นักเรียนนักศึกษา วัยรุ่น เยาวชน
คนรุ่นใหม่ เด็กเจนซีเติบโตมา
พร้ อ มกั บ เครื่ อ งมื อ สิ่ ง อ� ำ นวย
ความสะดวกนานัปการ จึงเรียน
รู้เรื่องเทคโนโลยีได้เร็ว พวกเขา
เกิดมาพร้อมกับของเล่นชิ้นเดียว
นั่นก็คือ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ท
โฟน หรือแท็บเล็ต ที่เชื่อมโลกทั้ง

รู้เรื่องการเงินต�่ำ ใช้เก่ง ออมน้อย ธปท.หวั่นเจนวายก่อหนี้เกินตัว https://www.thairath.co.th/content/863597
นโยบายคุมก�ำเนิด โดย ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจาก ชัยยนต์
ประดิษฐ์ศิลป์. “เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยการวางแผนครอบครัวของไทย: ศึกษาจากกระบวนการนโยบาย”
วิทยานิพนธ์รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๓๓
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ปี ๒๕๒๓ มีประชากร ๔๖.๙ ล้าน
คน ปี ๒๕๓๒ มีประชากร ๕๕.๘
ล้านคน ปี ๒๕๔๓ มีประชากร
๖๐.๖๑ ล้านคน และปี ๒๕๕๒ มี
ประชากร ๖๓.๔ ล้านคน หรือ
หากดูจากสถิติการเกิด ช่วงปี
๒๕๐๖ - ๒๕๒๖ ที่เกินกว่าปีละ ๑
ล้านราย หรือจ�านวนเด็กเกิดเฉลีย่
นาทีละ ๓ ราย แต่ตงั้ แต่ปี ๒๕๒๗
เป็นต้นมา สถิติการเกิดค่อยๆ
ลดลงต�่ากว่าปีละ ๑ ล้านราย๓
เมื่อมาดูข้อมูลสถิติปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรไทย พบว่า
ปัจจุบัน ไทยมีเด็กเกิดใหม่ปีละ
ประมาณ ๗๗๐,๐๐๐ คน ในขณะที่
มีคนตายเฉลีย่ ปีละ ๔๐๐,๐๐๐ คน
เท่ากับเกิดมากกว่าตายประมาณ
๓๗๐,๐๐๐ คนต่อปี หรือคิดเป็น
อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ (เกิดลบ
ตาย ไม่รวมย้ายถิ่น) ราวๆ ๐.๖%

๓

ต่อปี และจากอัตราการเจริญพันธุ์
ที่อยู่ในระดับต�่าลงเรื่อยๆ คือ
ปี ๒๕๐๗ ค่าเฉลี่ยหญิงไทย ๑
คน มีลูก ๖ คน มาถึงปี ๒๕๕๗
หญิงไทย ๑ คน มีลูกเพียง ๑-๒
คนเท่า นั้น ซึ่งไม่เพียงพอที่จะ
ทดแทนอัตราการเป็นพ่อและแม่
ในอนาคตได้ รวมไปถึงอายุเฉลี่ย
คนไทยที่ มี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น โดย
เฉพาะผู้หญิง นับจากปี ๒๕๐๗
อายุเฉลีย่ ผูช้ ายอยูท่ ี่ ๕๖ ปี ผูห้ ญิง
๖๒ ปี มาถึงปี ๒๕๕๗ อายุเฉลี่ย
ผู้ชาย ๗๒ ปี ผู้หญิง ๗๘ ปี และ
เมื่อคาดการณ์ต่อไปถึงปี ๒๕๘๓
ผู้ชายจะมีอายุเฉลี่ย ๗๕ ปี ส่วน
ผู้หญิงจะมีอายุยืนยาวถึง ๘๒ ปี
ปัญหาโครงสร้างประชากร
ที่ เ ปลี่ ย นผ่ า นไปสู ่ สั ง คมสู ง
วั ย โดยมี ป ระชากรวั ย เด็ ก ลด
ลง ประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ส่วนวัยแรงงานกลับมี
แนวโน้ ม ลดลง
เช่นนี้ ย่อมส่ง
ผลต่อศักยภาพ
การเจริญเติบโต
ของประเทศให้
ถดถอยลง
ใช่ เ พี ย ง
เท่านั้น ปัจจุบัน

นี้รูปแบบครอบครัวไทยก็เปลี่ยน
ไปเช่ น กั น จากเดิ ม ครอบครั ว
ไทยเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ที่
ประกอบด้วย พ่อแม่ ปูย่ า่ /ตายาย
และลูกหลานอยู่กันหลายๆ คน
แต่ปัจจุบันครอบครัวไทยมีขนาด
เล็กลง แต่มีความหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น
ดั ง ที่ ก องทุ น ประชากร
แห่ ง สหประชาชาติ ป ระจ� า
ประเทศไทย (UNFPA Thailand)
และส� า นั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จดั ท�ารายงาน
สถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ.
๒๕๕๘ เรื่อง “โฉมหน้าครอบครัว
ไทย ยุคเกิดน้อย อายุยืน” ซึ่ง
เป็นการเก็บข้อมูลโดยอ้างอิงจาก
ส�านักงานสถิติแห่งชาติ โดยผล
ส�ารวจระบุว่า ปัจจุบันครอบครัว
ไทยมีความหลากหลายมากขึ้น
และที่ส�าคัญ องค์ประกอบของ
ครอบครั ว ตามแบบแผนเดิ ม ๆ
คือ ครอบครัวเดี่ยวซึ่งเคยเป็น
รูปแบบครอบครัวไทย กลับไม่ใช่
รูปแบบหลักของสังคมไทยอีกต่อ
ไปแล้ว เห็นได้จากสถิตใิ นช่วง ๒๖
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๕๖)
ลดลงจาก ๕๒.๔% เหลือ ๒๖.๖%

รายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ.๒๕๕๘ โฉมหน้าครอบครัวไทยยุคเกิดน้อย อายุยืน State of Thailand Population
Report 2015

กลายเป็ น ว่ า รู ป แบบ
‘ครอบครัว ๓ รุ่น’ คือ ปู่ย่า/
ตายาย-พ่ อ แม่ - ลู ก /หลาน มี
จ�ำนวนมากที่สุด คิดเป็น ๓๓.๖%
อันดับสอง คือ ‘ครอบครัวพ่อ
แม่ลูก’ อยู่ที่ ๒๖.๖% อันดับ
สาม คือ ‘คู่สามีภรรยาที่ไม่มี
บุตร’ ๑๖.๒% เพิ่มขึ้นประมาณ

๓ เท่าจากการส�ำรวจครั้งก่อนอยู่
ที่ ๕.๖% อันดับสี่ คือ ‘ครัวเรือน
อยู่คนเดียว’ ๑๓.๙% จากเดิม
๖.๑% อันดับห้า คือ ‘ครอบครัว
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว’ ๗.๑% หรือคิด
เป็น ๑.๓๗ ล้านครัวเรือน จาก
เดิม ๙.๗ แสนครัวเรือน และ
ในจ� ำ นวนนี้ มี ถึ ง ๘๐% ที่ เ ป็ น

ครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว อันดับ
หก คือ ‘ครัวเรือนข้ามรุ่น’ ซึ่งมี
เพียงปู่ย่า/ตายายที่อยู่กับหลาน
โดยพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วย ๒.๑%
และอันดับสุดท้ายคือ ‘ครัวเรือน
ที่ไม่ใช่ญาติ’ ๐.๖%
ซึ่ ง รู ป แบบครอบครั ว ที่
หลากหลายนีเ้ ป็นผลมาจากหลาย
ปัจจัย อาทิ การหย่าร้าง คู่สามี
ภรรยาที่ไม่ต้องการมีลูก ภาวะ
การมีบุตรยาก ความอิสระของ
ความรักเพศเดียวกัน เหล่านีย้ อ่ ม
สะท้อนถึงทัศนคติ ค่านิยม รูป
แบบการด�ำเนินชีวิต และปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของผูค้ น
ในยุคสมัยนี้

ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว - ครอบครัว ๓ รุ ่น - ครอบครัวข้ามรุ ่น :
รู ปแบบครอบครัวยุ คใหม่ท่ีอ่อนแอและเปราะบางทางเศรษฐกิจ
จากงานวิ จั ย “พลั ง ครอบครั ว : อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน”๔ ซึ่งได้ท�ำการ
ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
และรูปแบบครอบครัว รวมถึงปัจจัยที่สะท้อนถึง “พลัง
ครอบครัว” ว่าส่งผลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวมากน้อยเพียงไร ซึ่งงานวิจัยนี้ได้รับการ
สนับสนุนจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
๔
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ภาพ: www.komchadluek.net

ภาพ: www.komchadluek.net
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งานวิจัย “พลังครอบครัว: อิทธิพลต่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน” โดย ดร.สวรัย บุณยมานนท์ อาจารย์
ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ปภัศร ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจ�ำบัณฑิตวิทยาลัย การ
จัดการส�ำหรับเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1๒

ผูไถ ฉบับที่ ๑๐๔ : พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐

(พม.) เพื่อน�าผลการศึกษานี้มา
ใช้ ว างแนวทางในการก� า หนด
นโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจให้แก่ครัวเรือน โดย
เฉพาะครัวเรือนที่มีความเปราะ
บางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรง
เป้ า หมาย และสอดคล้ อ งกั บ
ความเป็นจริง โดยใช้ข้อมูลจาก
การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือน (Household
Socio - Economic Survey) ของ
ส�านักงานสถิตแิ ห่งชาติ ปี ๒๕๔๙,
๒๕๕๔ และ ๒๕๕๘ เพื่อดูการ
เปลี่ ย นแปลงในระยะ ๑๐ ปี ที่
ผ่านมา
จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบ
ว่ า รู ป แบบครอบครั ว ที่ ภ าครั ฐ
ควรให้ความส�าคัญมากที่สุดคือ
ครอบครัวพ่อหรือแม่เลีย้ งเดีย่ วซึง่
เป็นครอบครัวทีม่ คี วามเปราะบาง
มากที่สุด โดยเฉพาะครอบครัว
พ่ อ แม่ เ ลี้ ย งเดี่ ย วที่ มี ลู ก วั ย เด็ ก
(อายุต�่ากว่า 1๕ ป) มากกว่า ๒
คนขึ้นไป และครอบครัว ๓ รูป
แบบ คือ ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยง
เดี่ยว, ครอบครัว ๓ รุ่น และ
ครอบครัวข้ามรุ่น โดยเฉพาะถ้า
ครอบครัว ๓ รูปแบบนี้ไม่มีที่อยู่
๕

อาศัยเป็นของตัวเองก็จดั เป็นกลุม่
ที่น่าเป็นห่วงที่สุด
ดร.สวรัย บุณยมานนท์
อาจารย์ ค ณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาฯ หนึ่งในผู้ท�าการศึกษาวิจัย
ให้รายละเอียดถึงผลการวิจยั นีว้ า่
“จากการศึกษาพบว่า ดัชนีความ
ยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ในภาพรวมทั้งประเทศอยู่ระดับ
ค่อนข้างต�า่ คืออยูท่ ปี่ ระมาณร้อย
ละ ๑๔ ถึง ๑๗ เท่านั้น จากเต็ม
๑๐๐ แต่แนวโน้มก็ดีขึ้นทุกๆ ป
ตั้งแต่ป ๒๕๔๙ มา ๒๕๕๔ และ
๒๕๕๘ โดยพบว่ามีบางครอบครัว
ที่พบว่าคะแนนความยั่งยืนหรือ
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของ
ครอบครั ว เขาอยู ่ ใ นระดั บ ที่ สู ง
มาก คือ มากกว่า ๙๐ ก็มี ไม่ใช่
ว่าทุกครอบครัวต�่าหมด คือ ค่า
พิสยั ๕ (range) มันกว้างมาก แสดง

ให้เห็นว่าครอบครัวไทยมีระดับ
ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่แตก
ต่างค่อนข้างมาก บางครอบครัว
ก็อ่อนแอมาก แต่บางครอบครัว
ก็มีความเข้มแข็งมาก”
“หลังจากนัน้ เราก็มาศึกษา
ดู ว ่ า ลั ก ษณะของครั ว เรื อ นมี
ความเปลี่ยนแปลงไปไหม เราพบ
ว่า โครงสร้างองค์ประกอบ และ
รูปแบบของครัวเรือนเปลีย่ นแปลง
ไปค่อนข้างมาก ครอบครัวที่มี
สัดส่วนมากที่สุดก็คือ ครอบครัว
เดี่ยวที่ประกอบด้วย พ่อแม่และ
ลูกเท่านั้น แต่สัดส่วนนี้เริ่มลดลง
เรือ่ ยๆ จากปี ๒๕๔๙ มีประมาณ
๑ ใน ๓ ของครอบครัวทั้งหมด
แต่พอปี ๒๕๕๘ พบว่า เหลืออยู่
๑ ใน ๔ คือจากประมาณ ๓๓%
ก็ลดลงเหลือประมาณ ๒๕%”

พิสัย (Range) คือค่าความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่มีค่าสูงสุดกับข้อมูลที่มีค่าต�่าสุด
หาค่าได้จากสูตร พิสัย = ค่าสูงสุด-ค่าต�่าสุด

ภาพ: www.isranews.org

“ครอบครัวที่มีแนวโน้มจะ
มี ค วามส� ำ คั ญ เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ก็
คือ ครอบครัวที่มีเฉพาะสามีและ
ภรรยา มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
และอีกรูปแบบของครอบครัวที่
น่าสนใจคือ ครัวเรือนที่มีสมาชิก
เพียงคนเดียว มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๑๙
นอกจากนีเ้ รายังพบว่า ครอบครัว
ที่มีสมาชิก ๓ รุ่นขึ้นไป คือ มี
๓ เจนเนอเรชั่น ทั้งปู่ย่าตายาย
รุ่นพ่อแม่ และรุ่นลูก มีสัดส่วน
ที่ลดลง”
“ผลการศึกษาส่วนถัดมา
เราต้องการดูว่า พลังครอบครัว
ที่มี ๔ มิตินั้น แต่ละมิติส่งผลต่อ
ความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจอย่างไร
บ้าง มิติแรก ที่เราพิจารณาเรื่อง
รู ป แบบโครงสร้ า ง และองค์ ประกอบของครัวเรือน พบว่า รูปแบบครัวเรือนที่มีแนวโน้มความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจน้อยที่สุดคือ
กลุ่มครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
ค� ำ ว่ า “ครอบครั ว พ่ อ แม่ เ ลี้ ย ง
เดี่ยว” เราจะเน้นเฉพาะกลุ่มที่มี

wallpaper.campus-star.com
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เพียงพ่อหรือแม่ทอี่ ยูก่ บั ลูกเท่านัน้
ซึ่งพบว่า กลุ่มครอบครัวลักษณะ
นีม้ คี วามเปราะบางทางเศรษฐกิจ
มากที่สุด โดยเฉพาะครอบครัว
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกจ�ำนวน
มาก มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะมี ค วาม
อ่อนแอทางเศรษฐกิจมากกว่า
เนือ่ งจากเด็กยังไม่สามารถท�ำงาน
หารายได้ และเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงดู ไม่ว่าจะเป็นอาหาร
การกิ น การศึ ก ษา หรื อ เรื่ อ ง
สุขภาพที่ส่งผลท�ำให้ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวลด
ลง”
“มิ ติ ที่ ๒ ของพลั ง ทาง
ครอบครั ว คื อ ลั ก ษณะทาง
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม
ของสมาชิกในครัวเรือน เราพบ
ว่า ครอบครัวทางภาคอีสาน มี
แนวโน้มว่าจะเป็นครอบครัวที่มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจต�่ำกว่า
ภาคอื่นๆ ทั้งนี้อาจมาจากเรื่อง
รายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ รายจ่ า ย
เรือ่ งของความมัง่ คัง่ ทางทรัพย์สนิ
การมีหนี้สินที่มากกว่าครอบครัว
ในภูมิภาคอื่นๆ
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และอี ก ประการหนึ่ ง คื อ
เรื่องการศึกษา อันนี้แน่นอนว่า
ยิ่งครอบครัวที่มีระดับการศึกษา
เฉลี่ยยิ่งสูง จะส่งผลต่อความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจค่อนข้างมาก
และครอบครัวที่มีที่ดินหรือที่อยู่
อาศั ย ที่ ตั ว เองเป็ น เจ้ า ของ มี
แนวโน้ ม ว่ า จะมี ค วามเข้ ม แข็ ง
ทางเศรษฐกิจมากกว่าครอบครัว
ที่ต้องไปเช่าที่ของคนอื่นเพื่ออยู่
อาศัย อีกประเด็นที่น่าสนใจคือ
ครอบครัวทีม่ สี มาชิกในครอบครัว
ทีส่ บู บุหรีแ่ ละดืม่ เหล้าก็มแี นวโน้ม
ทีจ่ ะมีความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ
มากกว่าครอบครัวอื่น”

“มิติที่ ๓ การดูแลเกื้อหนุน
กันระหว่างสมาชิก มิตเิ รือ่ งความ
ช่วยเหลือภายในครอบครัว เรา
ไปดู เ รื่ อ งของตั ว เงิ น ที่ เ ป็ น การ
ให้ระหว่างกัน เงินโอนภายใน
ครอบครัวทีอ่ าจมีญาติหรือบุคคล
ที่ย้ายออกจากครอบครัวไปแล้ว
เขามีเงินส่งกลับมาให้มากน้อย
แค่ไหน แล้วเงินส่งกลับตรงนี้ก่อ
ให้เกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ภายในครอบครัวหรือเปล่า ตรงนี้
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ความส�ำคัญของเงินส่งกลับนี้ลด
น้อยลง คือ จากที่เราใช้ข้อมูล
๓ ปี เราพบว่า ในปี ๒๕๔๙ เงิน
โอนนี้มีความส�ำคัญ การโอนเงิน
ให้กันระหว่างครอบครัว ถ้าได้รับ
มามากก็ทำ� ให้ครอบครัวนีม้ คี วาม
เข้มแข็งมาก แต่พอปี ๒๕๕๔ และ
ปี ๒๕๕๘ มิตินี้เคยมีความส�ำคัญ
แต่มันลดลง อาจเนื่องจากมูลค่า
ของเงินโอนลดลงจนท�ำให้การให้
หรือไม่ให้ ไม่ได้ส่งผลต่อความ
ยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจของครอบครัว
หรืออาจเป็นไปได้ว่า การช่วย
เหลือจากภาครัฐมีบทบาทส�ำคัญ
มากขึ้น จากเดิมเรื่องสวัสดิการ
ของภาครัฐที่ไม่เคยให้ ตอนนี้ก็
มาให้เพิ่มมากขึ้น ก็ช่วยแบ่งเบา
ภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ไปได้ หรือครอบครัวอาจดิ้นรน
ด้วยตัวเอง ไม่ตอ้ งไปคอยสมาชิก
ที่มาท�ำงานในกรุงเทพฯ ส่งเงิน
กลับไป แต่ตวั ครอบครัวพยายาม
สร้างรายได้ด้วยตัวเอง
ถ้ า เรามองเชิ ง บวกก็ คื อ
เนื่ อ งจากเงิ น พึ่ ง พามั น น้ อ ยลง
เขาจึงต้องสร้างความเข้มแข็งให้

ภาพ: farm5.static.flickr.com
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ตัวเองมากขึ้นด้วย แต่ถ้ามองอีก
แง่ อาจเป็นเพราะสัมพันธภาพ
ในครอบครัวไม่ได้เข้มแข็งเหมือน
เดิม ถ้าเราอยากส่งเสริมให้มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในครอบครัว
มากขึ้น ก็อาจจะช่วยให้ความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
ก็ได้”
“มิติที่ ๔ คือ ความช่วย
เหลื อ จากบุ ค คลภายนอกครั ว
เรือนและภาครัฐ เราพบว่าถ้าเป็น
สิทธิประโยชน์ หรือสวัสดิการที่
ได้จากการท�ำงาน เช่น ประกัน
สุขภาพ มีแนวโน้มจะสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ครอบครัวมากยิ่ง
ขึ้น แต่หากเป็นครอบครัวที่ได้รับ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐ เช่น
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การ
เข้าถึงเงินทุนเพื่อการศึกษา หรือ
กองทุนกู้ยืมต่างๆ จะมีแนวโน้ม
ว่าเป็นครอบครัวที่อ่อนแอทาง
เศรษฐกิจ
เรามองว่าสวัสดิการของ
ภาครัฐน่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่ม
เป้ า หมายที่ มี ค วามเปราะบาง
ทางเศรษฐกิ จ ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
แม้ ต อนนี้ ผู ้ รั บ ประโยชน์ ก ลุ ่ ม นี้
จะยังอ่อนแอ แต่หลังจากได้รับ
สวัสดิการเหล่านี้ไปแล้ว เราเชื่อ
ว่าน่าจะส่งผลท�ำให้อนาคตของ
เขามีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น”

พลังครอบครัวเข้มแข็ง ลดปั ญหาสังคม
“ไม่วา่ รูปแบบครอบครัวจะเป็นลักษณะไหน ถ้าเขาสามารถสร้างความเข้มแข็งได้ดว้ ยตัวเองก็สามารถ
ท�ำให้ปัญหาต่างๆ ลดลงได้ แต่สิ่งที่เราพบคือ ครอบครัวที่ดูเหมือนจะมีปัญหามาก อย่างครอบครัวพ่อแม่
เลี้ยงเดี่ยว เนื่องจากภาระที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวเพียงล�ำพัง ถ้าตัวเขาเองไม่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว แล้ว
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จะเห็นเลยว่า เขาต้องการความ
รัก ต้องการเวลา ต้องการความ
อบอุ่น ซึ่งตรงนี้คนที่ให้ความช่วย
เหลือดูแลเขาก็ไม่มีเวลา เขาจึง
มีปัญหาทางด้านจิตใจ แต่นี่ก็
เป็ น บริ บ ทที่ ค รอบครั ว มี ค วาม
ขาดแคลนทางเศรษฐกิจอยู่แล้ว
พอมาเป็นครอบครัวแตกแยก พ่อ
หรือแม่ไม่มีเวลาให้ลูก ท�ำให้เด็ก
มีแนวโน้มที่จะเป็นปัญหาต่อไป
ในอนาคต”
“นอกจากนี้เริ่มมีแนวโน้ม
ของเด็กที่ไม่ยอมเรียนต่อ ทั้งๆ ที่
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงิน เพราะ
ถ้าเขาเรียนต่อเขาก็จะได้รับทุน
สนับสนุนจากภาครัฐอยูแ่ ล้ว แล้ว
ลาออกมาก็ไม่ได้ท�ำอะไร แต่
จับกลุ่มกับเพื่อนที่ไม่ยอมเรียน
ต่อซึ่งมีมากขึ้นเรื่อยๆ เลยเป็น
แรงผลักให้เด็กๆ เข้ามาในกลุ่ม
นี้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง ดู แ ล้ ว ก็ ไ ม่ พ ้ น ว่ า

กลุ ่ ม นี้ จ ะต้ อ งไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ
กิจกรรมผิดกฎหมายมากขึ้น ซึ่ง
เป็นประเด็นที่เจ้าหน้าที่เขาดูอยู่
เหมือนกันว่าท�ำไมอยูๆ่ มันถึงเป็น
เทรนด์ กลายเป็นกลุ่มนี้ที่ลาออก
มา เพราะไม่อยากเรียน แล้วพ่อ
แม่ก็ไม่ได้สนใจ เจ้าหน้าที่ก็บอก
ว่า เริ่มไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อนาคตอาจไปเป็นผู้ขายด้วยซ�้ำ
ก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกัน”
ดร.สวรัย ยังเล่าถึงบางเคส
ครอบครัวที่พ่อแม่ไม่มีเวลา การ
ให้ความอบอุ่นในครอบครัวน้อย
ลูกจึงมีปญั หาเชิงสัมพันธภาพ “มี
เคสทีล่ กู ไม่พดู จนอายุ ๔-๕ ขวบ
ลูกก็ยงั ไม่พดู แล้วด้วยความทีพ่ อ่
แม่ไม่มีเวลาให้ลูก ไปซื้อแท็บเล็ต
ให้ ก็ยิ่งไปกันใหญ่เลย”
กล่ า วได้ ว ่ า การดิ้ น รน
เพื่ อ ปากท้ อ งของครอบครั ว ที่
ขาดแคลนทางเศรษฐกิ จ ยิ่ ง

ภาพ: www.opdc.go.th

ต้องรับภาระโดยไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากภายนอกเลย ใน
ระยะยาวก็จะส่งผลให้ความเข้ม
แข็งของครอบครัวลดลงเรื่อยๆ
ลักษณะนีน้ า่ จะให้ความช่วยเหลือ
มากทีส่ ดุ ” ดร.สวรัย ให้ความเห็น
ต่อประเด็นพลังครอบครัวช่วยลด
ปัญหาสังคม
รูปแบบครอบครัวที่อ่อนแอเปราะบางจึงมีความเสี่ยงที่จะ
น�ำไปสู่ปัญหาสังคมได้ต่อไปใน
อนาคต จากประสบการณ์ที่ได้
มีโอกาสลงพื้นที่ชุมชนแออัดใน
กรุงเทพมหานคร ดร.สวรัย ยก
ตัวอย่างที่เธอพบว่า “เด็กกว่า
๙๐% มาจากครอบครัวทีแ่ ตกแยก
พ่ อ หรื อ แม่ ต ้ อ งแยกทางกั น ไป
ด้ ว ยเหตุ ผ ลทางเศรษฐกิ จ หรื อ
เหตุผลส่วนตัว สัมพันธภาพใน
ครั ว เรื อ น การให้ ค วามอบอุ ่ น
เด็กในครอบครัวก็คงจะน้อย ซึ่ง
ส่ ง ผลกั บ ตั ว เด็ ก ค่ อ นข้ า งมาก
มีหลายเคสมาก ได้คุยกับเจ้า
หน้าที่มูลนิธิที่ท�ำงานร่วมกับเด็ก
ในชุมชน เขาบอกว่า ถึงแม้คน
ที่เลี้ยงเขาตอนนี้จะให้ความรัก
เขาเต็มที่อย่างไรก็ตาม แต่มัน
เป็นความรักที่ไม่ใช่จากคนที่เขา
อยากจะได้ เขาใช้ค�ำว่า “เติม
อย่างไรก็ไม่เต็ม” แล้วเด็กเหล่านี้
ก็จะมีปัญหามาก เวลาเราเข้าไป
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ท�ำให้ครอบครัวนัน้ เปราะบางทาง
เศรษฐกิจและอ่อนแอทางสังคม
มากขึ้นไปอีก ส่วนครอบครัวที่
เข้ ม แข็ ง ก็ ไ ม่ ไ ด้ วั ด จากจ� ำ นวน
สมาชิ ก ที่ มี ม ากในครอบครั ว
นั้ น ในทางกลั บ กั น อาจส่ ง ผล
ให้ครอบครัวนั้นเปราะบางทาง
เศรษฐกิ จ เสี ย มากกว่ า หาก
สมาชิกจ�ำนวนมากนั้น ไม่มีการ
ศึกษา หรือไม่ได้ท�ำงานสร้างราย
ได้ให้กับครอบครัว
ดังที่ ดร.สวรัย อธิบาย
ว่า “ครอบครัวที่เข้มแข็งไม่ว่าจะ
อยู่กันกี่คน ที่ส�ำคัญ คือ ต้องมี

คนที่มีการศึกษา มีคนท�ำงานหา
รายได้ ยิ่งมากยิ่งดี ถ้าเขาอยู่
ในครอบครัวที่มีคนจ�ำนวนมาก
แต่ถ้าสมาชิกไม่ได้ท�ำงานมีราย
ได้ ก็จะก่อให้เกิดความอ่อนแอ
ทางเศรษฐกิจมากกว่า แต่ถ้า
อยู่ในครอบครัวใหญ่แล้วสมาชิก
ในครอบครัวนั้นท�ำงาน ก็จะยิ่ง
สร้างความเข้มแข็งมากขึ้น เรา
ไม่ ส ามารถบอกได้ ว ่ า ต้ อ งเป็ น
ครอบครัวแบบไหนจึงจะมีความ
เข้มแข็งมากที่สุด แต่ขึ้นอยู่กับ
ว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง เท่าที่
เห็น แนวโน้มครอบครัวพ่อแม่

wallpaper.campus-star.com
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เลี้ยงเดี่ยว และครอบครัวข้ามรุ่น
ที่จ�ำนวนผู้หารายได้ในครอบครัว
มีน้อย ภาระที่มาก ก็น่าจะส่งผล
ให้ในอนาคตเกิดความอ่อนแอ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวและ
อาจส่งผลต่อสังคมมากขึ้น ซึ่ง
หากพ่อแม่ได้รับความช่วยเหลือ
จากทางรัฐ ก็อาจท�ำให้สามารถ
ดูแลลูกได้ดีขึ้น”

คุณภาพส�ำคัญกว่าปริมาณ นโยบายรัฐควรเพิ่มสิทธิและสวัสดิการ
ให้แม่และเด็กเกิดใหม่ เพื่อความอยู ่ดีมีสุขของครอบครัว
การก� ำ หนดทิ ศ ทางและ
เป็ น ที่ แ น่ ชั ด ว่ า ขณะนี้
ประเทศไทยอยู ่ ใ นช่ ว งขาลง ออกแบบแรงจูงใจให้ประชาชน
ของการเพิ่ ม จ� ำ นวนประชากร ในประเทศเห็นความส�ำคัญของ
เนื่ อ งจากอั ต ราเด็ ก เกิ ดใหม่ ใ น การเพิ่มจ�ำนวนประชากร และ
แต่ละปีลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง การลงทุนกับสถาบันครอบครัว
ผลจากอัตราการเกิดทีต่ ำ�่ ลงท�ำให้ จึงเป็นสิง่ ทีภ่ าครัฐต้องมีมาตรการ เป็นวัยท�ำงานต้องรับภาระดูแล
ขนาดของครอบครัวไทยโดยเฉลีย่ และนโยบายรองรั บ การอยู ่ ดีมี ผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ประเด็น
ลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่ง ทั้งยังมี สุ ข ของครอบครั ว ประเด็ น นี้ คือ เราจ�ำเป็นไหมที่จะต้องเพิ่ม
รูปแบบครอบครัวที่หลากหลาย ดร.สวรัย มองว่ารัฐควรให้ความ จ�ำนวนเด็ก โดยส่วนตัวมองว่า
และซับซ้อนกว่าเดิม อีกทั้งการ ส�ำคัญกับคุณภาพของประชากร เด็กเกิดน้อยไม่เป็นไร แต่ต้อง
เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ที่ เกิดใหม่มากกว่าเพียงการเพิ่ม เป็นเด็กที่มีคุณภาพ การที่เราไป
จ�ำนวนผู้สูงอายุมีแต่จะเพิ่มขึ้น ปริมาณเท่านั้น
สนับสนุนให้คนมีลูก แต่ถ้าเด็กที่
“เรารู้ว่าต่อไปเด็กจะน้อย เกิดมาแล้วไม่มคี ณุ ภาพจะยิง่ เป็น
เรื่อยๆ เช่นนี้
ลงเรื่อยๆ แล้ววัยเด็กที่จะโตมา ภาระกับสังคมหรือไม่ ดิฉันอยาก

ภาพ: www.uasean.com
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จะให้สนับสนุนให้เด็กที่เกิดมามี
คุณภาพมากกว่า”
ส่ ว นการสนั บ สนุ น จาก
ภาครัฐ ในเรือ่ งสิทธิและสวัสดิการ
ต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือส�ำหรับ
เด็กแรกเกิด โดยเฉพาะเรื่องสิทธิ
และสวัสดิการต่างๆ ที่ให้แก่สตรี
ตั้งครรภ์และเด็กที่จะเกิดใหม่ รัฐ
ควรพิจารณาเพิ่มให้ครอบคลุม
มากกว่านี้ เพื่อรองรับการอยู่ดี
มีสุขของครอบครัวสังคมไทยใน
อนาคต
“การให้เงินสนับสนุนแก่
แม่ที่เพิ่งคลอดลูก เดือนละ ๖๐๐
บาท ๖ เรารู้ว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
เด็กจะเยอะ เพราะฉะนัน้ เพียงเท่า
นี้คงยังไม่เพียงพอ อาจจะต้อง
มีการเพิ่มเงินช่วยเหลือให้แก่แม่
และไม่ใช่เพียงเรือ่ งเงินอย่างเดียว
การสนับสนุนต่างๆ เช่น ตัวแม่
เองก็มคี วามจ�ำเป็นด้านเศรษฐกิจ
ท�ำให้ไม่สามารถลาคลอดตาม
ที่ ต ้ อ งการได้ ก็ ม องว่ า การให้
ความช่วยเหลือ เช่น เนิร์สเซอรี่
๖

หรือศูนย์เด็กเล็ก มีความส�ำคัญ
เพราะเรามองว่ า เด็ ก ช่ ว งอายุ
๐-๕ ปี มีความส�ำคัญมากที่สุด
ถ้าพ่อแม่มีความจ�ำเป็นต้องออก
ไปท�ำงาน ไม่มีใครมาช่วยสอน
เด็กในวัยนี้ได้ เรื่องของศูนย์เด็ก
ก่ อ นวั ย เรี ย นจึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น
เพราะมีงานศึกษาหลายอันเลย
เช่น เรื่องของเด็กที่พ่อแม่มีเวลา
ให้ หรือเด็กที่มาจากครอบครัวที่
มีฐานะทางเศรษฐกิจดี การเรียน
รูศ้ พั ท์จะมากกว่าเด็กทีค่ รอบครัว
ทางเศรษฐกิจไม่ดี ต่างกันหลาย
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เท่า จึงมองว่านอกจากให้ความ
ส�ำคัญด้านเศรษฐกิจแล้ว การให้
ความช่วยเหลือในเชิงการจัดตั้ง
ศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพให้มีมาก
ขึ้นก็จ�ำเป็น
หรือแม้แต่เรือ่ งการให้สทิ ธิ
ในการลา ประเทศไทยยังให้น้อย
มากเมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ดิฉนั
มองว่า เรื่องบทบาทในการเลี้ยง
ลูก สมัยนี้ก็ไม่เหมือนสมัยก่อน
ถ้าเป็นสมัยก่อนบทบาทระหว่าง
ผู้หญิงและผู้ชายอาจจะชัดเจน
คือเป็นแม่บา้ นก็ทำ� หน้าทีเ่ ลีย้ งลูก
ผู้ชายก็เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว
แต่ปัจจุบัน ผู้หญิงมีบทบาทใน
การท�ำงานมากขึ้น เพราะฉะนั้น
บทบาทจึงเท่าๆ กับผู้ชายในการ
หารายได้เลี้ยงครอบครัว แต่คน

จากเดิมรัฐก�ำหนดให้จ่ายเงินแก่เด็กแรกเกิดจนอายุครบ ๑ ปี ๔๐๐ บาทต่อเดือน ต่อมารัฐได้ขยายเป็นตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงอายุ ๓ ปี และเพิ่มวงเงินเป็น ๖๐๐ บาทต่อเดือน

ภาพ: hpc4.go.th/riskcom

ภาพ: อบต.วังชมภู
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ส่วนใหญ่กย็ งั มองว่าบทบาทในการเลีย้ งลูกก็ยงั ต้องเป็นผูห้ ญิงอยูด่ ี ซึง่ ตรงนีน้ า่ จะมีการปรับเปลีย่ นเรือ่ งสิทธิที่
ให้กบั แม่ในการลาคลอดลูก จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องเพิม่ มากขึน้ หรือแม้แต่ตวั ของพ่อเอง ถ้าเป็นข้าราชการก็ให้สทิ ธิลา
ได้แค่ ๑๕ วันเอง มันน่าจะเปลีย่ นแปลงตรงนีห้ รือเปล่า ในต่างประเทศทัง้ พ่อและแม่มสี ทิ ธิในการลาเหมือนกัน”
ลดวยาคติต่อผู ้สูงอายุ สร้างเทรนด์ใหม่ ให้คุณค่า
‘ผู ้สูงวัย คือ ปั จจัยสร้างครอบครัวเข้มแข็ง’
ในมุมมองของนักเศรษฐจากงานวิ จั ย “พลั ง
ครอบครั ว : อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความ ศาสตร์ ดร.สวรัย ยังมองประเด็น
ยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือน” สั ง คมสู ง วั ย ว่ า “ในอนาคต
ยังมีขอ้ ค้นพบทีน่ า่ สนใจคือ เดิมที ประชากรจากวัยท�ำงานเข้าสู่วัย
เราเคยมีความเชื่อว่า ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ เราจะหวังพึ่งพาการ
เมื่ อ แก่ แ ล้ ว ไม่ ส ามารถท� ำ งาน ช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว
ได้ จะเป็นภาระทางเศรษฐกิจ คงไม่ได้ ถ้าเป็นสมัยก่อน คนอาจ
ของครอบครั ว และต่ อ สั ง คม จะมองเรื่องเป็นหลักประกันของ
แต่ผลการศึกษากลับพบในทาง ผู้สูงวัยว่าในอนาคตลูกหลานจะ
ตรงกันข้าม คือ การที่เรามีผู้สูง มาดูแลเรา ซึ่งไม่ใช่ทางเลือกที่
อายุในครอบครัวมีแนวโน้มที่จะ ถูกต้องมากนัก ดิฉันมองว่าผู้สูง
ท�ำให้ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ อายุต้องวางแผนในการเก็บออม
เพิ่มสูงขึ้น การเป็นผู้สูงวัยที่อายุ ด้วยตัวเอง โดยภาครัฐอาจให้
เกิน ๖๐ ปีขึ้นไป ตราบใดที่เขา เงินสนับสนุนส่วนหนึ่ง จึงต้องมี
ยังสามารถท�ำงานสร้างรายได้ให้ การวางแผนการออมด้วยตัวเอง
ครอบครัวได้ ก็เป็นปัจจัยส�ำคัญ ตั้งแต่เริ่มท�ำงานเลย
ที่จะท�ำให้ครอบครัวมีความเข้ม
สมมุติเราเริ่มท�ำงานเมื่อ
แข็งขึ้น เรื่องของ ‘วยาคติ’ คือ อายุ ๒๕ ปี ถ้าเป็นสมัยก่อน เงิน
อคติเกี่ยวกับวัย จึงเป็นประเด็น ออมที่สะสมไว้ใ ช้ จ ่ า ยจากการ
หนึ่งที่ภาครัฐควรให้ความส�ำคัญ ท�ำงานมา ๓๕ ปี ก็พอที่น�ำมา
ควรมีการรณรงค์ลดวยาคติที่มี ใช้จ่ายเพื่อชีวิตตัวเองที่เหลืออีก
ต่อผู้สูงอายุ และส่งเสริมว่าผู้สูง ประมาณ ๕-๑๐ ปี แต่ปัจจุบัน
อายุที่มีสุขภาพแข็งแรง มีการ อายุเฉลี่ยเรายืนยาวไปอีกอย่าง
ศึกษา สามารถสร้างรายได้ให้ น้อย ๑๕-๒๐ ปีเลยน่ะ เราจะต้อง
ครอบครัว จะเป็นปัจจัยที่สร้าง เก็บออมอย่างไรเพือ่ ให้ชีวิตในวัย
ความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวได้ ชราของเราเป็นไปอย่างมีคณุ ภาพ

เรื่องของเงินออมจึงต้องรู้จักการ
ออมในสินทรัพย์ที่มีการกระจาย
ความเสี่ยง เรื่องการให้ความรู้
ทางด้านการเงินจึงส�ำคัญมาก จะ
ลงทุนอย่างไรให้ได้ผลตอบแทน
ที่ เพี ยงพอต่ อ การใช้ จ่ า ยไปอี ก
๒๐ ปี เมื่ออายุ ๖๐ ปี ไม่ให้เกิด
ความเสี่ยง
สรุปแล้วก็คือ เชื่อในเรื่อง
ตนเป็ น ที่ พึ่ ง แห่ ง ตน นอกจาก
เรื่องการเงินแล้ว เราจะดูแลตัว
เองอย่างไรให้มีสุขภาพกายและ
สุ ข ภาพใจที่ ดี เราต้ อ งไม่ เ ป็ น
ภาระ ท�ำอย่างไรเพื่อดูแลตัวเอง
ถ้าเราไม่อยากเป็นผู้ป่วยติดเตียง

เรื่องของสุขภาพ ต้องให้ความ
ส�ำคัญ ส่วนด้านจิตใจ ถ้าผู้สูง
อายุมองเห็นว่าตัวเองมีประโยชน์
กับครอบครัว หรือแม้แต่สังคม
ก็ จ ะท� ำ ให้ สุ ข ภาพจิ ต ดี ขึ้ น ด้ ว ย
เท่าที่เห็นผู้สูงอายุที่มีความหดหู่
ก็เพราะอาจมองว่าตัวเองไม่มี
ประโยชน์ ไร้ค่า เพราะฉะนั้น
ถ้าเราท�ำให้ตัวเราเองแอคทีฟอยู่
ตลอดเวลา ตราบใดที่เรายังเป็น
คนส�ำคัญที่ยังสร้างประโยชน์ให้
กับครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้น ก็จะ
สร้างความภาคภูมิใจให้ตัวเอง
ผลักดันให้เราเป็นผู้สูงอายุที่ยังมี
ความแอคทีฟต่อไป
ส่วนมาตรการต่อผูส้ งู อายุ
ที่ภาครัฐควรให้ความส�ำคัญนั้น
ดร.สวรัยให้ความเห็นว่า “เรื่อง
เงินช่วยเหลือซึ่งมีความจ�ำเป็น
อยู่แล้ว แต่เรื่องของการเรียนรู้
ตลอดชีวติ Lifelong Learning จะท�ำ
อย่างไรให้ผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุ
ที่ แ อคที ฟ การส่ ง เสริ ม การ
เรี ย นรู ้ ใ ห้ เ ขาได้ เ รี ย นรู ้ อ ะไร
ใหม่ๆ สามารถท�ำอะไรที่ก่อให้
เกิดประโยชน์ได้ ก็จะได้ทั้งผล

ตอบแทนทางเศรษฐกิจและต่อ
ตัวเขาเองด้วย
ดิ ฉั น เคยศึ ก ษาเรื่ อ งการ
ท�ำงานในผู้สูงอายุ อย่างของไทย
ภาครัฐก�ำหนดอายุเกษียณอยู่ที่
๖๐ ปี ก็ควรจะเริ่มขยายช่วงอายุ
เกษียณออกไป คนอายุ ๖๐ ปี
เป็นทรัพยากรทีม่ คี ณุ ค่ามากๆ ใน
การเป็นแหล่งความรู้ อยากให้มี
การพิจารณาในเรื่องนี้ แต่ให้เป็น
ไปโดยความสมัครใจ ใครที่ยัง
อยากท�ำงานอยูก่ ท็ ำ� ได้ และไม่ใช่
ว่าผู้สูงอายุท�ำงานลักษณะเดิม
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ประสบการณ์จากต่างประเทศ
พบว่า เขามีการปรับเปลี่ยนการ
ท�ำงานของผู้สูงอายุ เช่น ถ้าเขา
มีเงือ่ นไขทางร่างกายทีไ่ ม่สามารถ
ใช้แรงงานได้เท่าเดิม ก็ควรมี
การปรั บ เปลี่ ย นภาระหน้ า ที่ ไ ป
เป็นการใช้ประสบการณ์ แนวคิด
มากกว่าการใช้แรงกาย ก็น่าจะ
เป็นแนวทางที่น่าสนใจ
ในอนาคตภาครั ฐ ต้ อ ง
สนับสนุนเรือ่ งของค่าใช้จา่ ยทีม่ าก
ขึน้ อยูแ่ ล้ว เนือ่ งจากคนวัยท�ำงาน
ที่ลดลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เนื่องจาก
ภาระตรงนี้ค่อนข้างเยอะมาก ถ้า
จะให้ปลอดภัย ประกันความเสีย่ ง
ได้มากที่สุด ก็คือ การดูแลตัวเรา
เองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
ทางเศรษฐกิจ ก็จะท�ำให้เราก้าว
เข้าสูว่ ยั สูงอายุได้อย่างมีคณุ ภาพ”

ภาพ: www.manager.co.th
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สนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
ลดวยาคติต่อผู ้สูงวัย ออกมาตรการช่ วยเหลือครอบครัวที่อ่อนแอ
เพื่อสร้างพลังครอบครัวที่ย่งั ยืน
โดยสรุ ป แล้ ว ผลการ ความเปราะบาง
ศึกษาทีค่ น้ พบนี้ ทีมงานวิจยั ได้ให้ อย่างพ่อแม่เลี้ยง
ข้อเสนอแนะแนวทางในการเสริม เดี่ยวที่มีภาระค่า
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ เลี้ยงดูบุตรหลาน
ให้แก่ครอบครัวที่มีความอ่อนแอ ในวัยเรียนที่มาก
ดังที่ ดร.สวรัย หนึ่งในทีมวิจัยได้ นี้ ภาครั ฐ ควร
ให้การสนับ สนุน
ให้ข้อเสนอแนะว่า
“หนึ่ง เราพบว่าเรื่องการ ตรงนี้มากขึ้น เพราะเราพบว่ามัน ของคนในครอบครัวให้เข้มแข็ง
ศึกษามีความส�าคัญมาก พอดู เป็นการลงทุนระยะยาวทีจ่ ะให้ผล ขึ้น ก็น่าจะช่วยให้ความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวไทย
มิตทิ เี่ กีย่ วกับประชากร เศรษฐกิจ ตอบแทนเป็นทวีคูณ
สอง การเสริ ม สร้ า ง ในอนาคตเพิ่มขึ้นได้
สังคม เราพบว่าเรื่องการศึกษา
สาม การลดวยาคติต่อ
มีความส�าคัญ ยิ่งถ้าครอบครัว สัมพันธภาพของสมาชิกภายใน
มีการศึกษาจ�านวนเฉลี่ยมากขึ้น ครัวเรือน ความช่วยเหลือทางการ ประชากรสูงอายุ คือ ประชากร
เท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลให้มีความเข้ม เงินระหว่างสมาชิกในครัวเรือนซึง่ สูงอายุไม่ใช่ภาระ ตราบใดที่เรา
แข็งมากขึ้น ซึ่งการศึกษาตรงนี้ เคยมีความส�าคัญแต่ตอนนี้ความ มั่นใจว่าเป็นประชากรสูงอายุที่
เรามองว่าแม้ระยะสั้นอาจเป็น ส�าคัญนี้หายไป ในอดีตเราพบ มีคุณภาพ ไม่ว่าอายุจะเลย ๖๐
ภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยของครอบครั ว ว่าถ้าเคยได้รับเงินโอน จากคนที่ ปี หรือ ๖๕ ปี มีการศึกษาซึ่งไม่
แต่ ก ารลงทุ น กั บ ทุ น มนุ ษ ย์ ซึ่ ง เคยอยู่ในครอบครัวแล้วย้ายไป จ�าเป็นต้องเป็นการศึกษาในระบบ
เป็นการลงทุนระยะยาวจะให้ผล อยู่คนละที่กัน จะสร้างความเข้ม เพียงเท่านั้น การศึกษาสามารถ
ที่ทวีค่า เพราะฉะนั้นเป็นความ แข็งให้ได้ แต่ในปัจจุบันความ ท�าได้ตลอดช่วงวัย ตราบใดที่
จ�าเป็น โดยเฉพาะครอบครัวที่มี ส�าคัญนั้นลดลงแล้ว ครอบครัวก็ เขามีความสนใจที่จะเรียนรู้ ถ้า
ต้องช่วยเหลือตัว สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เองมากขึน้ หรือได้ ได้ก็จะส่งผลให้มีความเข้มแข็ง
รับความช่วยเหลือ ภายในครอบครัวมากขึน้
ต่ า งๆ จากภาค
และสี่ การให้มาตรการ
รัฐมากขึ้น ถ้าเรา ช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว ที่ มี ค วาม
สามารถส่ ง เสริ ม เปราะบาง เพราะเรารู้แล้วว่า
สร้างสัมพันธภาพ ครอบครัวที่มีแนวโน้มจะมีความ

ภาพ: wallpaper.campus-star.com

เปราะบางเป็นอย่างไร และเรา
เลือกแล้วว่าครอบครัวลักษณะที่
จ�าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
มากที่สุด คือ ครอบครัวพ่อแม่
เลี้ ย งเดี่ ย วที่ มี ลู ก ที่ ยั ง อยู ่ ใ นวั ย
เด็กมากกว่า ๒ คนขึ้นไป หรือ
ครอบครัว ๓ รุ่น และครอบครัว
ข้ามรุ่นที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตัวเอง เป็นกลุ่มที่มีความเปราะ
บางมากที่สุด ซึ่งภาครัฐควรให้
ความส�าคัญกับครอบครัวลักษณะ
นี้มากที่สุด โดยอาจมีมาตรการ
ลดภาระรายจ่ายและหนี้สิน หรือ
ส่งเสริมให้เขามีการออมมากขึ้น
สะสมสินทรัพย์มากขึ้น หรือการ

ให้ความรู้ในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน จะ
ช่วยให้เขามีความเข้ม
แข็งต่อไปในอนาคต”
จากข้อมูลทีไ่ ด้นา�
เสนอมาทั้ ง หมดนี้ คง
เห็นแล้วว่าประเทศไทยมี
ภาระอันหนักหน่วงทีต่ อ้ งตัง้ รับกับ
เทรนด์ของสังคมที่เปลี่ยนไป เป็น
‘ยุคคนเกิดน้อย แต่ตายยาก’ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยรูปแบบครอบครัว
ที่หลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น
แต่กลับเป็นครอบครัวที่มีความ
เปราะบางทางเศรษฐกิ จ และ
อ่อนแอทางสังคมมากขึ้นไปอีก
ในขณะที่ สั ง คม
สูงวัยก็ก�าลังคืบ
คลานเข้ า มาใน
ระยะอั น ใกล้ นี้
สังคมไทยจะเต็ม
ไปด้วยประชากร
คนสูงวัย Gen B

๒1

และ Gen X ที่ยังไม่มีความพร้อม
ทั้งด้านการเงิน การออม และ
สวัสดิการต่างๆ เพื่อเตรียมรับ
สังคมสูงวัย โดยมีคน Gen Y ผู้
รั ก อิ ส ระทั้ ง ในวิ ถี ชี วิ ต และการ
งาน แต่ต้องเป็นแรงงานส�าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ส่วนคน
Gen Z รุ่นเยาว์ที่มีจ�านวนลดลง
เรื่อยๆ ในขณะที่พวกเขาจะต้อง
เป็นก�าลังขับเคลื่อนการเติบโต
ทางเศรษฐกิ จ ให้ เ จริ ญ รุ ด หน้ า
แต่ ก ลั บ เป็ น ผู ้ ที่ จ ะต้ อ งมาแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายและภาระทาง
สังคมในการดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่ม
ขึน้ นับจากนีต้ อ่ ไปในอนาคตเช่นนี้
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พลังครอบครัวของสังคมไทยที่เข้ม
แข็งและยั่งยืนควรเป็นเช่นไร จึงเป็นโจทย์
ใหญ่ที่ผู้มีอ�านาจในการขับเคลื่อนประเทศ
จะต้องน�าไปขบคิดเพือ่ หามาตรการทีเ่ หมาะ
สมและตอบโจทย์ของคนทุกเจนเนอเรชั่น
และทุกรูปแบบครอบครัว ก่อนที่สถาบัน
ครอบครัวไทยจะถึงกาลล่มสลาย และสาย
จนเกินเยียวยา

22 ปักดอกไม้ในแจกันใจ
นริศ มณีขาว

“ ล็อคหัวใจของคุณ...แล้วสอนเด็กให้รู้จักรัก”

ผ
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มได้ยินเรื่องราวของพ่อ
แม่มากมายที่รักและเป็น
ห่วงลูกๆ ท�ำทุกอย่างเต็มที่
เพื่อลูก แต่บ่อยๆ ครั้งก็พูด
หรื อ ท� ำ อะไรที่ ท� ำ ให้ เ สี ย ใจ
ภายหลัง อย่างเช่น พูดกับลูก
ด้วยถ้อยค�ำรุนแรง ทั้งที่ไม่ได้
ตั้งใจ ไม่มีเจตนาจะพูดอย่าง
นั้น พูดแล้วรู้สึกผิดกับลูก ...
ตัง้ ใจว่าจะไม่พดู ไม่ทำ� รุนแรง
กับลูกอีก ...
แต่พอเจอเรือ่ งทีก่ ระทบใจอีก ก็พดู แรงกับลูก
อีก แล้วรู้สึกผิด เสียใจอีก วนเวียนไปมาอยู่อย่างนี้
... ท�ำให้เกิดค�ำถามในใจตัวเองว่า แล้วอย่างนี้จะ
สอนลูกได้อย่างไร โดยเฉพาะเรื่องความรัก ความ
เข้าใจกัน ...
ผมรู้สึกเห็นใจและเข้าใจพ่อแม่ในยุคนี้มาก
ครับ ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ และคุณลูกได้รับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ และความกดดันต่างๆ เข้ามามากมาย
อย่างท่วมท้น ... ความเครียดจากการท�ำงาน ความ
สัมพันธ์ ภาวะเศรษฐกิจ สังคม พอกลับมาบ้าน ก็
หวังว่าจะพบสิ่งที่สบายใจบ้าง แต่กลับพบกับความ
ไม่เข้าใจกัน ผิดหวังว่าลูกหลานไม่เป็นตามที่หวังไว้
ฯลฯ ความเครียด หงุดหงิด โกรธ เสียใจก็เกิดขึ้น ...
ด้ ว ยเหตุ นี้ ผมจึ ง ตั้ ง ใจสรรหาเครื่ อ งมื อ
ต่างๆ มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ คุณครู นักบวช แพทย์

พยาบาล ฯลฯ ช่วยผู้คนให้
ดูแลอารมณ์ให้กลับสู่ความ
สงบสุ ข สมดุ ล เพื่ อ แสดง
ความรัก ความเข้าใจกับคนใน
ครอบครัว ในที่ท�ำงาน โดย
สามารถสื่อสารเจตนาดีในใจ
ทีอ่ ยากให้เกิดขึน้ แทนการพูด
หรือท�ำสิ่งที่ท�ำให้ตัวเองและ
คนอื่นเสียใจในภายหลัง
บทความนีผ้ มขอเสนอ
เครื่องมือหนึ่งที่ชื่อว่า เทคนิค
“ล็อคหัวใจ” ซึง่ ศึกษาวิจยั โดยสถาบันฮาร์ทแมท เป็น
วิธีการที่เรียบง่าย แต่ทรงพลัง น�ำมาใช้กับชีวิตส่วน
ตัว ชีวติ ครอบครัว การดูแลลูกหลาน ดูแลเด็กๆ รวม
ทั้งใช้ในชีวิตการท�ำงานได้เป็นอย่างดีด้วย
ประโยชน์ของการท�ำเทคนิคนี้อย่างต่อเนื่อง
๒ สัปดาห์ คือ
• โฟกัสดีขึ้นและความคิดชัดเจนขึ้น
• ตัดสินใจได้ดีขึ้น
• ลดการตอบโต้รุนแรง
• ลดความกังวล
• นอนหลับได้ดีขึ้น
• เพิ่มทัศนคติในทางบวก
• เพิ่มสันติภายในจิตใจ
• เพิ่มความกรุณาต่อตนเองและคนอื่น
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การดูแลตัวคุณเองก่อนเป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คุณ
สามารถดูแลตนเองได้โดยฝึกการใช้เทคนิค “ล็อค
หัวใจ” ๖ ขัน้ ตอน กับตัวคุณเองก่อน หลังจากนัน้ คุณ
สามารถน�ำไปสอนลูกหลานหรือเด็กๆ ได้
๑. หาสถานที่ที่คุณสะดวก เพื่อผ่อนคลายได้
อย่างสบายๆ สัก ๕ - ๑๕ นาที แล้วหลับตาลง
๒. เปลี่ยนความสนใจจากความคิดต่างๆ
ของคุณ ผ่อนคลาย และโฟกัสไปที่บริเวณรอบๆ
หัวใจซึ่งคุณรู้สึกถึงความรัก ความห่วงใย การดูแล
เอาใจใส่ ความชื่นชม การเห็นคุณค่าอย่างจริงใจ
๓. คิดถึงเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกรัก ดูแลเอาใจ
ใส่ หรือชื่นชมลูกหลานของคุณ คิดถึงความรู้สึกนั้น
อีกและอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าคุณก�ำลังรู้สึกผิดหวังกับลูกหลานของคุณ
มันอาจจะยากที่จะคิดถึงความรู้สึกรัก ดูแลเอาใจ
ใส่ ชื่นชม เห็นคุณค่า ลองคิดถึงความรู้สึกสุขใจ
เช่น เมื่อลูกหลานของคุณเป็นทารกน้อยอยู่ในอ้อม
แขนของคุณ คุณมองลูกหลานของคุณขณะทีห่ ลับอยู่
เหมือนเป็น เทวดาตัวน้อย นางฟ้าตัวน้อย
๔. ส่งความรักที่จริงใจที่คุณมีต่อลูกหลาน
ของคุณตอนนี้ได้เลย พลังของความรักที่เติมเต็มนี้
ช่วยให้คุณเข้าใจลูกหลานของคุณได้มากยิ่งขึ้น
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๕. หากมีความคิดอืน่ ๆ แว่บเข้ามาในหัวของ
คุณ ให้คุณค่อยๆ กลับมาโฟกัสที่หัวใจและส่งความ
รักจากหัวใจของคุณต่อไป
เพียงแค่สง่ ความรักจากหัวใจ ค�ำถามของคุณ
จะได้รบั ค�ำตอบในทีส่ ดุ ความรักทีค่ ณุ มีตอ่ ลูกหลาน
นีจ้ ะช่วยเพิม่ ความอดทนของคุณและน�ำความเข้าใจ
มาให้ได้ง่ายขึ้น
๖. ส่งความรักให้ลูกหลานของคุณเป็นเวลา
๕ - ๑๕ นาที เปรียบเหมือนการล็อคหัวใจคุณไว้ใน
ความรักนี้
คิดถึงสิ่งที่คุณรักในตัวลูกหลานของคุณ และ
ส่งความรักต่อไป โดยไม่ใช้ค�ำพูดใดๆ การท�ำเช่นนี้
ช่วยล็อคตัวคุณเข้ากับความรักในหัวใจ ความชืน่ ชม
เห็นคุณค่าลูกหลานของคุณและการเข้าถึงความ
เข้าใจพวกเขา
การส่งความรักจากหัวใจเพียงเล็กน้อยเช่น
นี้ ช่วยให้คุณเติมเต็มและรักษาความรักที่มีต่อลูก
หลานได้ง่ายขึ้น
ในกรณีที่คุณรู้สึกยากหรือรู้สึกเจ็บปวดเกิน
กว่าที่จะคิดถึงความรัก ความห่วงใย ความชื่นชม
เห็นคุณค่าต่อลูกหลานของคุณได้ก็ไม่เป็นไร ขอให้
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คุณผ่อนคลายกับความรู้สึกอ่อนโยนในหัวใจก่อน
… การฝึกล็อคหัวใจในความรักอย่างต่อเนือ่ งจะช่วย
เพิม่ ความรูส้ กึ ทางบวก และปลดปล่อยความรูส้ กึ เจ็บ
ปวดของคุณทีอ่ าจเก็บไว้ในจิตใต้สำ� นึก จนท�ำให้คณุ
รู้สึกปลอดภัยและสัมผัสถึงความรักในหัวใจของคุณ
ได้เพิ่มมากขึ้นในที่สุด
เมื่อคุณสัมผัสความรักนี้ได้เข้มข้นมากขึ้น
ทัศนคติและความรูส้ กึ ทางลบเก่าๆ จะได้รบั การปลด
ปล่อยออกไป สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงการท�ำล็อคหัวใจนี้
เป็นการเติบโตในความรักทีละเล็กทีละน้อย เปรียบ
เหมือนการเติบโตของต้นไม้ที่สวยงามในหัวใจของ ในการสอน “ล็อคหัวใจ” ให้ลกู หลานหรือเด็กๆ
๑) หาสถานที่เงียบๆ (ถ้าเป็นเด็กเล็ก ให้คุณ
คุณ...
อุม้ เด็กมาไว้บนตักของคุณ) และแนะน�ำพวกเขาตาม
เมื่อคุณต้องการสื่อสารหรือพูดคุยเรื่องส�ำคัญ ขั้นตอน โดยปรับขั้นตอนให้เหมาะสมกับเด็กและ
ระดับอายุของเด็ก
กับลูกหลานของคุณ
๒) ขอให้ลูกหลานหรือเด็กๆ ฝึกร่วมกับคุณ
ก่อนอืน่ ให้คณุ ท�ำล็อคหัวใจและส่งความรักให้
ลูกหลาน ความรักนี้ช่วยให้หัวใจและสมองประสาน การฝึกร่วมกันแม้วา่ จะเป็นเวลาเพียง ๑ หรือ ๒ นาที
กัน เพิ่มการรับรู้ที่ช่วยให้คุณเข้าใจลูกหลานคุณได้ เพือ่ ส่งความรักจากหัวใจให้กบั ครอบครัวและเพือ่ นๆ
ง่ายขึ้น
ก็เป็นช่วงเวลาที่งดงามซึ่งสามารถเปิดประตูสู่การ
การสือ่ สารด้วยความจริงใจจากหัวใจของคุณ สื่อสารอย่างลึกซึ้ง
กับลูกหลานหรือเด็กๆ ด้วยความเข้าใจ ความห่วงใย
๓) การสอนเด็กให้ปิดตาระหว่างการล็อค
การเห็นคุณค่า ดูแลเอาใจใส่ ช่วยให้ลูกหลานหรือ หัวใจ ช่วยลดการรบกวนต่างๆ จากภายนอกได้
เด็กๆ เคารพพ่อแม่และพ่อแม่ก็เคารพลูกหลานหรือ
ดวงตาได้รับการกระตุ้นอย่างมากจากภายนอก แม้ว่าดวงตาของมนุษย์จะรับรู้ข้อมูลทั้งหมด
เด็กๆ ด้วย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้วิธีการฟังด้วย ที่ระบุไว้เพียงหนึ่งในล้านล้าน แต่สมองก็สามารถ
หัวใจ เพื่อท�ำความเข้าใจการสื่อสารของลูกหลาน ตีความและรวบรวมภาพได้หลายร้อยล้านอย่าง
ของคุณให้ลกึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ ทัง้ ในระดับค�ำพูด ระดับความ ในเวลาเดียวกัน ท�ำให้การรับรู้ของมนุษย์เป็นสิ่ง
อัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง
รู้สึก และระดับสาระส�ำคัญ

จากข้อมูลนี้ ความคิด ความรู้สึก และการ
แสดงผลจะถูกสร้างขึ้น นั่นเป็นเหตุผลส�าคัญที่เรา
ช่วยลูกหลานหรือเด็กๆ ด้วยการให้พวกเขาหลับตา
ลงในช่วงเวลาที่เราท�าล็อคหัวใจ เพื่อเด็กๆ จะได้
รู้สึกถึงหัวใจภายในของพวกเขาได้ง่ายขึ้น
คุณอาจพบว่าเด็กเล็กๆ สามารถปิดตาของ
พวกเขาและโฟกัสได้เพียง ๓๐ วินาที เมื่อฝึกไป
เรื่อยๆ เด็กๆ จะท�าได้นานขึ้นๆ
4) เมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะติดต่อกับหัวใจ พวก
เขาจะสนุ ก กั บ การรู ้ สึ ก ถึ ง ความรั ก และค้ น หา
สัญชาตญาณที่ซ่อนอยู่ในหัวใจ
ประโยชน์ทเี่ ด็กๆ ได้รบั จากการเรียนรูเ้ ทคนิค
ล็อคหัวใจคือ พวกเขาใช้มันเพื่อแก้ปัญหา หรือเมื่อ
เจอสถานการณ์ที่ยากๆ หรือเมื่อต้องการให้ตนเอง
รูส้ กึ ดีขนึ้ ... เด็กๆ จะเกิดความรับผิดชอบต่ออารมณ์
ความรู้สึกของตนเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ผู้ใหญ่ก็ได้ประโยชน์จากใช้เทคนิคล็อคหัวใจ
เพื่อแก้ปัญหา เผชิญสถานการณ์ที่ยาก และเพื่อให้
ตนเองรู้สึกดีขึ้นเช่นเดียวกัน นอกนั้น ยังช่วยเพิ่ม
ความสมดุลของระบบประสาทได้อีกด้วย
โจส อายุ 8 ขวบ กล่าวว่า “เมือ่ คุณล็อคหัวใจ
ของคุณ คุณรู้สึกถึงความรักภายในตัวคุณทั้งหมด
รู้สึกถึงความอบอุ่นของหัวใจผ่านร่างกายที่รักของ
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คุณทั้งหมด เมื่อคุณรู้สึกแย่ นั่นคือเสียสมดุล เมื่อ
คุณแก้ปัญหา มันช่วยคุณได้ ...”
โจสบอกเราเพิ่มเติมว่า “ไม่ต้องกังวล ทุกๆ
วัน เราทุกคนท�าสิ่งที่เสียสมดุลอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
หรือมากกว่านัน้ อยูแ่ ล้ว แต่เมือ่ คุณล็อคหัวใจของคุณ
มันเป็นตัวช่วยที่มีคุณค่า คุณก็ได้รับพลังมากขึ้นๆ”
ผมหวังว่าเทคนิคล็อคหัวใจเพื่อเพิ่มความ
รักให้ตัวคุณ เพิ่มความรักให้ลูกหลานของคุณ รวม
ทั้งการสอนลูกหลาน สอนเด็กๆ ให้รู้จักรัก จะเป็น
ประโยชน์กบั คุณผูอ้ า่ นและครอบครัวของคุณนะครับ
ผมขออวยพรให้คณุ มีความสุขกับการให้และ
รับความรักในทุกวันของชีวิตนะครับ
ด้วยความรัก
นริศ มณีขาว

เทคนิคล็อคหัวใจ Heart Lock-in อ้างอิงจาก *A Parenting Manual, FREEZE-FRAME, CUT-THRU and Heart Signals,
Planetary Publications.
“ฝึกใจกาย สลายเครียด อารมณ์ลบ & แผลใจ” ผลลัพธ์: จิตใจสงบสุข งานดี สัมพันธ์ที่บ้าน-ที่ท�างานดีขึ้นใน
ทันที ด้วย TRE® รวม ๙ ศาสตร์ใหม่ ครั้งที่ ๙ - เรียนครั้งเดียว น�าไปใช้ได้ตลอดชีวิต โดยไม่ต้องเล่าเรื่องของ
คุณให้ใครฟัง วันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิเซนต์คาเบรียล ซ.ทองหล่อ สุขุมวิท วิทยากร: นริศ มณีขาว
ดูรายละเอียด Website/Facebook บ้านใส่ใจ carefor.org สมัครได้ที่ Line ID: narislove โทร ๐๙ ๓๔๔๕ ๑๖๖๕

26 พื้นที่เล็กเล็ก
น�้ำค้าง ค�ำแดง

ภาพ: SCB

วัสดีปี ๒๕๖๐ แม้จะ
ผ่ า นมาหลายเดื อ น
แล้วก็อยากจะสวัสดีอย่าง
เป็นทางการอีกครั้ง ลอง
มองดูรอบตัวสิคะว่าปีนี้มี
อะไรใหม่ๆ เข้ามาให้วยั รุน่
อย่างรุน่ ของท่านได้เห็นกัน
บ้าง บางคนเรียกยุคนี้ว่า
ยุค 4G บางคนเรียกยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐ บางคน
เรียกยุคนี้ว่ายุคโซเชียล เพื่อให้ทันสมัย บทความฉบับนี้
เราว่ากันด้วยเรื่องครอบครัว ฉันขอใช้ค�ำให้ดูเก๋ไก๋ด้วย
ค�ำนิยามในแบบของฉัน “Lifestyle ในยุคสะดวกซื้อ”
เราอยู่ในยุคที่อยากได้อะไรเพียงแค่หยิบโทรศัพท์แล้ว
กดหน้าจอสองสามทีก็ได้ในสิ่งที่ปรารถนา
แต่คุณๆ เจ้าขา การมีชีวิตครอบครัวไม่ใช่
เรื่อ งง่า ยขนาดนั้น ฉันเขียนบทความในผู้ไถ่ตั้งแต่
เป็นนักเรียนมัดผมสูง จนตอนนี้ถึงวัยอันสมควรที่จะ
มีครอบครัวได้แล้ว
หลายสิ่ ง ที่ เ คยนึ ก
ฝันในวัยเด็กอยาก
แต่ ง งานใส่ ชุ ด เจ้ า
สาวสวยๆ แต่เดี๋ยว

ก่อนถ้าจะท�ำอย่างนั้นเรา
ต้องมีเงินในบัญชีไม่ตำ�่ กว่า
๕๐๐,๐๐๐ คุณพระ! (ค�ำ
อุทาน) ถ้าถึงอย่างนั้นขอ
อนุ ญ าตยกพานขอขมา
พ่ อ แม่ กราบท่ า นให้ รั บ
ทราบ และใช้ชีวิตอยู่กับ
แฟนและครอบครั ว แบบ
เงียบๆ เก็บเงินจ�ำนวนนั้นไว้เลี้ยงดูพ่อแม่เรา พ่อแม่
แฟนน่าจะสมควรกว่า การประกาศก้องให้โลกรู้อาจจะ
ไม่ใช่เรื่องเหมาะส�ำหรับฐานะอย่างฉัน แล้วตั้งหน้าตั้ง
ตาท�ำมาหากินต่อไป ยิ่งเรื่องลูกยิ่งคิดแล้วคิดอีก การ
เลี้ยงคนหนึ่งคนให้เป็นคนดีในสังคมปัจจุบันมันช่างเป็น
ความท้าทายความสามารถเสียจริง ฉันไม่ได้กลัวการมี
ลูก แต่ฉันยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะใจกว้างพอที่จะให้ลูก
ได้เรียนรู้สังคม
อะไรกันนะทีท่ ำ� ให้ฉนั เติบโตมาไม่เป็นภาระของ
ใคร? อะไรกันที่ท�ำสังคมเปลี่ยนไป? เพื่อที่คุณผู้อ่าน
จะได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย ฉันอยากให้คุณได้อ่าน
ความคิดของบุคคลเหล่านี้ บางคนเอ่ยชือ่ ได้ บางคนขอ
อนุญาตปิดบังข้อมูลส่วนตัว ฉันอยากให้ทกุ คนเปิดใจให้
กว้างและเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะ
brandinside.asia

ส

Lifestyle ในยุค “สะดวกซื้อ”

คุณชรัทดา ลีกุลนิมิต ชื่อเล่น โบ อายุ ๒๘ ปี ต�ำแหน่ง Project Coordinator บริษัท Act
Now Children's Consulting จ�ำกัด คนรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตมากับครอบครัว ๓ รุ่น

“โบเกิดและเติบโตมาในครอบครัวค่อนข้างใหญ่ ในบ้านมีกัน
ประมาณ ๑๐ คน มี อาม่า พ่อ แม่ อาๆ โบ และน้อง ส�ำหรับโบ การทีเ่ ราอยู่
กันอย่างครอบครัวใหญ่เป็นเรื่องสนุก อบอุ่น เลิกเรียนกลับมาก็จะมีคุณอา
คอยสอนการบ้าน พ่อ แม่ ไปท�ำงานก็ไม่ตอ้ งมาคอยห่วงว่าโบจะอยูย่ งั ไง กิน
อะไร เพราะมี อาม่า กับ อา คอยดูแล การได้ใกล้ชดิ กับอาม่าซึง่ เป็นคนแก่ใน
บ้าน ท�ำให้เราเป็นคนมีระเบียบ เข้ากับคนอืน่ ได้งา่ ย เข้าใจคนอืน่ เวลาไปวัด
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อาม่าก็จะคอยสอนว่าต้องท�ำยังไง เหมือนการถ่ายทอด
วิชาจากรุ่นสู่รุ่น ฟังอาม่าเล่าเรื่องเก่าๆ ตอนที่เรายังไม่
เกิด ได้ฟังเพลงเก่าๆ จากคุณอา โบเลยเหมือนเด็กร่วม
สมัยเพราะครอบครัวมีคนหลายวัย
โบคิดว่าการที่อยู่กันหลายๆ คน หลายๆ รุ่น
ท�ำให้เราเป็นคนละเอียดอ่อนโดยไม่รู้ตัว แต่ตอนนี้โบ
กับพ่อแม่และน้องย้ายออกมาอยู่เองได้ประมาณ ๕ ปี
จริงอยู่ที่มีความเป็นส่วนตัว แต่ก็เหงานะคะ เคยกลับ
มาบ้านแล้วได้คุยกับคนโน้นคนนี้ ตอนนี้กลับมาบ้านก็
เข้าห้องใครห้องมัน เพราะทุกคนต้องท�ำงาน ด้วยความ
ที่เคยอยู่แบบครอบครัวใหญ่มาท�ำให้โบหัวโบราณนิดๆ
เช่น ตอนนี้โบมีแฟนและก�ำลังจะสร้างครอบครัวกัน โบ
กับแฟนไม่คิดจะอยู่ด้วยกันก่อนถ้ายังไม่แต่งงานเป็น
เรื่องเป็นราว ตัวโบเองแพลนที่จะซื้อบ้าน แต่บ้านจะ
ต้องอยู่ใกล้กับพ่อแม่เพื่อจะได้กลับมาดูแลกัน กินข้าว
ด้วยกัน ถ้าอยู่บ้านเดียวกันได้ก็คงอยู่ แต่ด้วยสถานที่
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อาจจะไม่อ�ำนวยมากนัก ตอนนี้แม่โบป่วย พ่อ โบ และ
น้อง ช่วยกันดูแลท่าน โบเลยเริม่ วางแผนให้ตวั เอง หาก
จะแต่งงานโบก็อยากมีลกู สัก ๒ คน เหมือนทีแ่ ม่มโี บกับ
น้อง วันหนึ่งที่เราเจ็บป่วยก็จะมีลูกเป็นที่พึ่งค่ะ
หน้าที่การงานของโบ ท�ำให้ต้องเดินทางไป
ต่างจังหวัดบ่อยๆ ลงไปตามหมู่บ้านที่ค่อนข้างล�ำบาก
หลายครอบครัวไม่มโี อกาสได้รบั การศึกษา สิง่ ทีเ่ ห็นเป็น
ประจ�ำ คือพ่อแม่วยั ท�ำงานออกไปท�ำงานต่างถิน่ ทิง้ ลูก
ไว้กบั ตายายซึง่ ไม่สามารถสอนการบ้านได้ สายสัมพันธ์
ของลูกกับแม่ห่างหายไป โบมองว่าการศึกษาเป็นเรื่อง
ส�ำคัญมากนะคะ ถ้าเรามีความรู้ เราจะเอาตัวรอดได้
การศึกษาไม่สอนแค่ให้อา่ นออกเขียนได้เท่านัน้ แต่สอน
เรื่องการอยู่ร่วมกัน ให้แนวทางการใช้ชีวิตในอนาคตได้
โบเชื่อว่าความรู้ช่วยให้ครอบครัวเข้มแข็งได้”

คุณกฤษณะ กอปรกิจงาม อายุ ๓๙ ปี
อาชีพ พนักงานบริษัท ครอบครัวขนาดเล็ก

“ผมอยู่กับภรรยาและลูกชาย ๒ คน คนโต ป.๓ คนเล็ก
อนุบาล ๒ ตัวผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ ต้องมาอยู่กรุงเทพฯ เพราะ
หน้าทีก่ ารงาน ตอนเด็ก ในหมูบ่ า้ นจะเป็นเครือญาติกนั หมด ท�ำกับข้าว
ก็จะตะโกนเรียกพี่ ป้า น้า อา มากินด้วยกัน พึ่งพาอาศัยกัน ถึงจะ
อยู่คนละบ้านแต่เดินไปหากันไม่ถึง ๑๐ ก้าวก็ถึง เราเรียนรู้ภูมิปัญญา
จากคนเฒ่าคนแก่ พ่อแม่ไม่ต้องสอนเป็นค�ำพูด ท่านถ่ายทอดความรู้
ด้วยการกระท�ำ
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แต่เมื่อถึงวัยที่ต้องท�ำงานมีครอบครัว ผมเข้า
ส�ำคัญเท่าการเป็น
มาอยู่กรุงเทพฯ ตัวผมเองยังอยากที่จะอยู่ร่วมกันเป็น
คนดี ไม่เป็นภาระ
ครอบครัวใหญ่ แต่สถานที่ไม่เอื้อให้ท�ำอย่างนั้น ผม
และไม่สร้างภาระ
อยากให้พ่อแม่ช่วยดูแลหลาน เพราะผมเชื่อสิ่งที่ท่าน
ให้สังคม ผมไม่ได้
สอนจะท�ำให้ลูกชายทั้ง ๒ คน เติบโตมาเป็นคนดีของ
หวั ง ถึ ง ขั้ น ให้ เ ขา
สังคมเหมือนที่ท่านเคยสอนผม แต่เมื่อไม่สามารถท�ำ
เติ บ โตมาท� ำ งาน
อย่างนั้นได้ ผมกับภรรยาต้องตกลงกัน เราจะไม่ให้
ท�ำการแล้วส่งเงิน
ปัจจัยภายนอกมาแย่งเวลาลูกไป เมื่อมีคนหนึ่งเป็น
ให้ผม ผมหวังแค่
หลักในการหารายได้ อีกคนจะเป็นหลักในการดูแลลูก
ว่าวันหนึง่ ทีผ่ มเจ็บ
ทั้งการหารายได้และการเลี้ยงลูก คืองานเหมือนกัน ไม่ ป่วย เขาจะกลับมาป้อนข้าวป้อนน�้ำผมบ้าง
เกี่ยวว่าใครหาเงินมาได้เท่าไร
ถ้าถามผมว่า ผมพอใจกับการอยู่กันแบบพ่อ
แม่ ลูก ไหม ผมอยากอยู่แบบครอบครัวใหญ่มากกว่า
การที่เรามีคนเฒ่าคนแก่ในบ้าน สิ่งที่เด็กๆ จะได้คือ
ภูมิปัญญา ความละเอียดอ่อน ความนอบน้อม ความ
เข้าอกเข้าใจคนอื่น ที่ส�ำคัญ มันอบอุ่นกว่ากันมากครับ
ผมยังเชื่อค�ำพูดที่ว่า ผู้ใหญ่อาบน�้ำร้อนมาก่อน แม้ว่า
ปัจจุบนั จะมีเทคโนโลยีมากมาย แต่การถ่ายทอดความรู้
ทีม่ าจากรุน่ สูร่ นุ่ มันมีคณุ ค่ามากครับ เราคงปฏิเสธไม่ได้
เลยว่าการแยกตัวออกมาจากครอบครัวใหญ่คือ ปัจจัย
ผมกับภรรยาให้ความส�ำคัญกับการสร้างคน ของเงิน ของรายได้ ของการต่อสู้ดิ้นรน แต่ถ้าผมเลือก
คนในทีน่ ขี่ องผมคือ ลูกชาย ๒ คน ของผม ผมอยากให้ ได้ผมอยากอยู่กันแบบ ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลูก และ
เขาเติบโตมาเป็นผูใ้ หญ่ทมี่ คี ณุ ภาพ เรียนเก่งหรือไม่ ไม่ เราก็ดูแลกัน”
คุณเดชณรงค์ อายุ ๓๐ ปี เพศทางเลือกที่ยังโสด อาชีพ พนักงานบริษัท

ภาพ: www.pacrimgroup.com

“นอกจากผมจะโสดแล้ว ผมยังเป็นเกย์ด้วย (หัวเราะ) เพื่อนๆ ใน
รุ่นเดียวกับผมมีครอบครัวกันไปหมดแล้ว ส่วนตัวผมถึงที่บ้านจะยอมรับ
สถานะทางเพศของผมได้ ผมก็อยากให้เกียรติพ่อแม่ ไม่ใช่ผมไม่อยาก
มีแฟน แต่ผมอยากให้มีความพร้อมกว่านี้สักนิด อยู่ในจุดที่สามารถดูแล
ท่านได้กว่านี้ การสร้างครอบครัวใหม่ของเพศทางเลือกไม่ใช่เรือ่ งง่ายครับ
นอกจากครอบครัวทั้ง ๒ ครอบครัวจะต้องยอมรับได้แล้ว คนในสังคมอีก
ที่เราต้องใจกว้างพอที่จะยอมรับค�ำวิจารณ์
ผมฝันว่าถ้าวันหนึง่ ผมมีครอบครัว ผมอยากให้พอ่ แม่มาอยูด่ ว้ ยกัน
จะได้ดแู ลท่านได้ ตอนเด็กเรารักความเป็นอิสระ อยากอยูเ่ อง ใช้ชวี ติ เอง แต่วนั นีเ้ มือ่ เราโตขึน้ ผมมีความสุขกับการ
กินข้าวร่วมกับท่าน มีเงินพอจะซื้อของที่ท่านชอบมาให้ ผมภูมิใจที่ผมดูแลท่านได้ แต่พอคิดกลับมาที่ตัวเอง ถ้าผม
อายุเท่าท่าน ใครจะมาดูแล เพศอย่างเรามีลกู ไม่ได้ จะให้รบั ลูกคนอืน่ มาเลีย้ งก็ไม่ได้สบายใจเหมือนเลีย้ งลูกตัวเอง
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คุณวีรญา สาวโสด อายุ ๓๐ ปี อาชี พ
เธอมีค�ำนิยามประจ�ำตัวที่น่ารักว่า “วี โสด สวย
และรวยเสียงหัวเราะ”
“ดิฉันอยู่เป็นโสดมานานมากแล้วค่ะ (หัวเราะ)
เป็นสาวโสดที่สวยและอารมณ์ดีด้วยนะคะ (หัวเราะ)
ครอบครัวของดิฉันอยู่จังหวัดนครนายก แต่ด้วยงาน
ท�ำให้ดิฉันต้องมาอยู่กรุงเทพฯ ล�ำพัง ตอนเด็กๆ อยู่
เป็นครอบครัวใหญ่ค่ะ มีพ่อ แม่ พี่ อา ป้า ย่า แต่พอ
เริม่ โตก็แยกกันอยู่ ส�ำหรับดิฉนั การอยูใ่ นครอบครัวใหญ่
โดยมีเราเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวไม่ใช่เรื่องสนุกเลยค่ะ
เพราะงานบ้านทุกอย่างจะตกเป็นหน้าที่ของเรา คุณย่า
เองเป็นคนเจ้าระเบียบมาก เลิกเรียนต้องกลับให้ถงึ บ้าน
ตรงเวลา ไม่มีสิทธิแม้แต่จะกระโดดหนังยางกับเพื่อนที่
โรงเรียน พอโตมาเลยรู้สึกอยากมีอิสระ การได้อยู่คน
เดียวเป็นเรื่องสนุกมากค่ะ แต่ดิฉันกลับบ้านบ่อยนะคะ
เพราะคุณพ่อยังดูแลเหมือนตอนเป็นเด็ก ถึงจะออกมา
อยู่เองเป็น ๑๐ ปี แต่ทุก ๒ ทุ่ม พ่อจะโทรหา เมื่อก่อน
โทรหา ๓ เวลา แต่เดี๋ยวนี้อายุ ๓๐ แล้ว ก็เหลือแค่
เวลาเดียว ไม่อยากให้ท่านโทรดึกกว่านี้ ท่านแก่แล้ว
ควรได้พักผ่อน

พนักงานบริษัท
เสาร์-อาทิตย์ พ่อจะขับรถมารับกลับนครนายก
เดือนหนึ่งกลับนครนายกประมาณ ๑-๒ ครั้ง สาเหตุ
ที่เลือกเป็นโสด ส่วนหนึ่งก็เพราะชอบความอิสระ ไม่
ชอบผูกมัดกับใคร อีกส่วนหนึ่งคือ รู้นิสัยตัวเองว่าถ้า
มีแฟนก็คงติดแฟนมาก เวลาที่ให้กับพ่อแม่คงน้อยลง
และถ้าเป็นอย่าง
นั้น พ่อแม่จะต้อง
เหงาและเสี ย ใจ
เลยเลือกที่จะโสด
ตอนนี้ยังไม่ได้คิด
กลับไปอยู่บ้านกับ
พ่อแม่นะคะ ไปๆ มาๆ ขอใช้ชีวิตตรงนี้ให้เต็มที่ แต่
เมื่อวันใดที่พ่อแม่แก่หรือป่วย ก็พร้อมจะกลับไปดูแล
ท่านทันที
พูดตรงๆ ที่เป็นโสดแล้วอยู่ได้อย่างมีความสุข
เพราะส่วนหนึ่งดิฉันเป็นติ่งเกาหลี (แฟนคลับศิลปิน
เกาหลี) เรามีความสุขที่ได้ดูได้เห็นนักร้องที่เราชอบ
บินไปเกาหลีเพื่อตามเขาบ้าง คิดเล่นๆ ว่านี่แฟนฉัน
(หัวเราะ) แต่ยอมรับนะคะว่าเป็นคนเสพติดโซเชียล
มาก ขาดโทรศัพท์ไม่ได้เลย เน้นดูอย่างเดียวไม่มีความ
เคลือ่ นไหวใดๆ แค่นกี้ ม็ คี วามสุขแล้วค่ะ เป็นโสดสบาย
ตัวดีคะ่ แต่กว็ างแผนชีวติ ให้ตวั เองอยูบ่ า้ ง ตอนนีท้ ำ� งาน
เก็บเงินไว้ส�ำหรับวันหนึ่งที่แก่เฒ่า เจ็บป่วย ในเมื่อไม่มี
ลูกไม่มีสามี ก็ต้องพึ่งหลาน ให้เขาดูแลเราอย่างเดียว
ค่ะ ค่าใช้จ่ายเราก็เตรียมไว้ให้ตัวเราเอง”
Knowledge Farm

มีที่เที่ยว มีคนสอนท�ำโน่นท�ำนี่ พ่อแม่ก็ปล่อยให้ลูกอยู่
กับเทคโนโลยีโดยไม่สอน ตัวผมเองเป็นคนช่วงระหว่าง
เทคโนโลยีก�ำลังพัฒนา เราเลยใช้มันเท่าที่จ�ำเป็น และ
ให้ความส�ำคัญกับสิง่ มีชวี ติ อืน่ มากกว่า (หัวเราะ) ต่อให้
เทคโนโลยีจะล�้ำสมัยแค่ไหน แต่สถาบันครอบครัวก็ยัง
คงส�ำคัญนะครับ คนจะดีจะชั่วอยู่ที่พื้นฐานครอบครัว
อยู่ที่สังคมเล็กๆ ที่ชื่อว่า ครอบครัว”

ภาพ: tw.pixtastock.com

ตอนนีค้ วามหวังคงอยูก่ บั พีส่ าว และหลานๆ โชคยังดีนะ
ครับที่พ่อแม่มลี กู ๒ คน จะได้คอยปรึกษา คอยดูแลกัน
ถ้าถามผมว่าอะไรท�ำให้สถาบันครอบครัวเปลีย่ น
ไป อ่อนแอลงไปทุกวัน ผมคิดว่าเทคโนโลยีมีบทบาท
มากที่ท�ำให้ครอบครัวอ่อนแอลง เราเอาเวลาไปให้กับ
เทคโนโลยีมากขึน้ ความเอาใจใส่ดแู ลครอบครัวน้อยลง
เทคโนโลยีมีทุกอย่างโดยที่เราไม่ต้องแคร์ใคร มีเพื่อน
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“หนูเติบโตมาในครอบครัวค่อนข้างจน พ่อแม่
ทะเลาะกันเป็นประจ�ำ จนในที่สุดท่านก็แยกกัน แม่
เลี้ยงดูหนูด้วยอาชีพรับจ้างซักผ้า รีดผ้า งานเล็กๆ
น้อยๆ ของคนที่ไม่ได้มีการศึกษาเท่าไร อยู่มาวันหนึ่ง
แม่หายไป ทิ้งให้หนูอยู่ห้องเช่าเพียงล�ำพัง ตอนนั้น
เรียนอยู่ประมาณ ม.๒ อายุประมาณ ๑๔ ปี แม่หายไป
๓ เดือน หนูไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า ค่าน�้ำ ค่าไฟ พยายาม
รับจ้างท�ำงานเพื่อที่จะพอมีเงินไปโรงเรียน แล้ววันหนึ่ง
ก็โดนตัดน�้ำตัดไฟ และโดนไล่ออกจากห้องเช่า
ช่วงจังหวะนั้น หนูมีแฟนพอดี เขาเข้ามาในช่วง
ทีช่ วี ติ หนูกำ� ลังแย่ หนูเริม่ ย้ายไปอยูบ่ า้ นแฟนซึง่ ต้องปรับ
ตัวเยอะมาก เขาเป็นครอบครัวใหญ่ ในบ้าน ๑ หลังมี
๕ ครอบครัว หนูตั้งใจที่จะท�ำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
ชีวิตเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักหนูรู้ แต่ว่าการศึกษา
จะท�ำให้หนูรอดพ้นจากจุดทีย่ นื อยู่ หนูตงั้ ใจเรียนจนจบ
ม.ปลาย ในช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัย ผู้ชายที่หนูคบเริ่ม
ไปมีผหู้ ญิงคนอืน่ ไม่กลับบ้าน ชวนทะเลาะ ตบตี หนูหนี
ออกมาอยูข่ ้างนอกแต่เขาก็ยงั ตามมา และหนูก็พลาดมี
ลูกกับเขา จากทีต่ อ้ งการเลิกกลายเป็นต้องมาเป็นพ่อแม่
ของเด็กคนหนึ่ง เราตกลงกันที่จะดูแลลูกให้ดีที่สุด แต่
สุดท้ายเขาก็ไปมีคนอื่นอีก ใจหนูอยากเลี้ยงลูกด้วยตัว
เอง (ร้องไห้) แต่ทางครอบครัวแฟนเขาขอเอาลูกไว้ ส่วน
ตัวหนูจะออกไปใช้ชวี ติ เองก็ได้ หนูคดิ อยูห่ ลายรอบเป็น
ห่วงลูก หนูตัดสินใจเอาลูกให้พ่อแม่แฟนเลี้ยง และหนู
จะเป็นคนส่งเสียค่าใช้จ่าย
การที่หนูผ่านมรสุมชีวิตมาหลายครั้ง สิ่งที่หนู
คาดหวัง คือการสร้างครอบครัวตัวเองที่ดี อยากมีพ่อ
แม่ ลูก เหมือนครอบครัวอื่น การเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยมี
ต้นทุนเดิมที่น่ารักคือ ลูกชายคนแรก ท�ำให้หนูคิดอะไร
เยอะขึ้น ระมัดระวังการใช้ชีวิต และมองว่าครอบครัว
เป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก ตอนที่หนูอยู่กับพ่อแม่ ค�ำสอน
ของท่านท�ำให้หนูตั้งใจท�ำชีวิตให้ดี แม้ท่านจะไม่ใช่

ภาพ: wallpaper.campus-star.com

คุณอริสา อายุ ๒๒ ปี พนักงานบริษัท และก�ำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปี ๔
คนรุ่นใหม่กับความซับซ้อนของครอบครัว

ตัวอย่างที่ดีมากนัก ส�ำหรับหนู ลูกไม่ใช่โซ่ทองคล้องใจ
แต่ลกู คือหัวใจของหนู คือคนทีห่ นูจะเป็นผูใ้ ห้อนาคตแก่
เขา ในทางกลับกัน ถ้าหนูโชคดี ลูกก็คงจะกลับมาดูแล
หนู เหมือนวันนีท้ หี่ นูทำ� งานพอจะมีเงินพาแม่ของหนูไป
กินของอร่อยที่ท่านอยากจะกิน ให้เงินท่านใช้
ตัวหนูเองไม่ได้มีปัญหากับการมีลูกหรือไม่มี
ลูก และไม่ได้มองว่าลูกเป็นภาระ หนูอยากจะมีลูกอีก
แต่ครั้งนี้ต้องมีทั้งพ่อและแม่ ดูแลให้เขาเติบโตมาเป็น
คนดีของครอบครัวและสังคมด้วย หนูคิดว่าที่สถาบัน
ครอบครัวอ่อนแอลง ก็เป็นเพียงเพราะการกระท�ำ ความ
คิดของคนในครอบครัวเอง ที่บางคนไม่รู้จักหน้าที่ของ
ตัวเอง ไม่รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร และถ้ามองในอีก
มุมหนึง่ หากอีกคนรูว้ า่ หน้าทีค่ อื อะไร หรือรูว้ า่ อะไรควร
หรือไม่ควร หากโดนการกระท�ำของอีกฝ่ายมาบั่นทอน
จิตใจ นานวันเข้าความอดทนทีจ่ ะรักษาครอบครัวไว้มนั
ก็มีน้อยลงเรื่อยๆ จึงท�ำให้ครอบครัวมีความแตกแยก
กันมากขึ้น จนท้ายสุดต้องจบลงด้วยการแยกกันอยู่ ซึ่ง
ความสัมพันธ์ต่างๆ มันก็จะจางลง
แต่ถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นจะมีลูกแล้วก็ตาม แต่
ด้วยยุคปัจจุบัน การแยกกันอยู่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร
มันก็เลยกลายเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นกัน ที่คนเราจะมี
ความคิดทีจ่ ะแยกกันมากขึน้ ณ ตอนเวลาทีม่ ปี ญั หาต่อ
กัน เลือกที่จะคุยกันน้อยลง ใช้ความเงียบเข้ามาสยบ
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เพราะคิดว่าเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นเอง จนลืมคิดไปว่า
มันจะยิ่งท�าให้ครอบครัวเรามีความสัมพันธ์กันน้อยลง
และอ่อนแอไปเรื่อยๆ
ครอบครัวเป็นสิ่งแรกไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ก็คือ
จะนึกถึงเป็นอย่างแรก และด้วยการเติบโตมาทีค่ อ่ นข้าง
จะขาดความสมบูรณ์แบบในครอบครัว หนูยงิ่ มีความคิด
ว่าเราจะต้องท�ายังไงก็ได้ เพือ่ ให้คนในครอบครัวเราสุข
มากทีส่ ดุ ไม่ให้ใครต้องมาเดือดร้อนกับเราอีก การทีเ่ รา
โตขึ้นยิ่งท�าให้เราเห็นค่ามากขึ้นกับเรื่องที่ผ่านมา และ
มันจะเป็นบทเรียนทีค่ อยย�า้ เตือนเสมอ ว่าเราจะไม่ทา� ให้
ครอบครัวของเรา กลับไปเป็นเหมือนแต่กอ่ น เพราะมัน
ล�าบากมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ จุดที่แม่มีความสบาย
มากขึ้น ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการใช้ชีวิตประจ�าวันเท่า
ไหร่เหมือนแบบแต่ก่อน แต่ส�าหรับลูก ลูกเป็นอีกสาย
เลือดที่ไม่สามารถตัดใจทิ้งได้ ยิ่งหนูอยู่ห่างจากลูก ลูก
ยิ่งมีคุณค่า ยิ่งท�าให้หนูต้องท�าอะไร เพื่อลูก เพื่อแม่
เพราะทั้งสองเป็นคนที่คอยช่วยให้หนูขับเคลื่อนไปข้าง
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หน้าต่อได้ ถึงไม่ช่วยทางกายภาพ แต่ทางด้านจิตใจ
พวกเขา คือสิ่งที่ส�าคัญที่สุด”
ขอบคุ ณ ทุ ก ครอบครั ว ที่ เ สี ย สละแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์ที่มีค่า หากวิเคราะห์กันตามความคิด
เห็นของทุกคน คงปฏิเสธไม่ได้วา่ “เงิน” เป็นปัจจัยให้รปู
แบบสังคมไทยเปลีย่ นไป การดิน้ รนท�ามาหากินเพือ่ เลีย้ ง
ตัวและครอบครัว ท�าให้เกิดช่องว่างระหว่าง Generation
และเพราะการต่อสูด้ นิ้ รนทีท่ า� ให้คนรุน่ ใหม่เลือกทีจ่ ะใช้
ชีวิตอยู่อย่างคนโสด ไม่ต้องดูแลใคร ไม่ต้องผูกมัด ใน
ทางกลับกัน ส�าหรับคู่รักที่เรียกว่า “ข้าวใหม่ปลามัน” ก็
เลือกที่จะใช้ชีวิตคู่แบบครอบครัวเดี่ยว มีเพียง พ่อ แม่
ด้วยต้องการความเป็นส่วนตัว อยากใช้ชีวิตด้วยทฤษฎี
ของตน แต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง หลายครอบครัวจะเดินกลับ
ไปที่พ่อแม่ของตน หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ของลูก เพื่อให้
ท่านช่วยเลี้ยงดูลูกหลาน ถ่ายทอดภูมิปัญญา
สังคมบ้านเราเติบโตมีวฒั นธรรมทีต่ า่ งจากหลาย
ชาติในเรื่องของครอบครัว ความกตัญู การที่คนวัย
ท�างานจะสร้างครอบครัวโดยมีพอ่ แม่ชว่ ยเลีย้ งดูสงั่ สอน
ลูก ส่วนเราเลีย้ งดูพอ่ แม่ ยิง่ ความสะดวกเดินเข้ามาใกล้
เรามากเท่าไร สายใยของครอบครัวก็ดูจะเปราะบางลง
ไปเท่านัน้ การใช้ชวี ติ และให้ความส�าคัญกับสิง่ มีชวี ติ ใน
สังคมเล็กๆ เพือ่ ทีจ่ ะเติบโตมาสร้างสีสนั ให้กบั สังคมเป็น
เรื่องที่ต้องท�าให้ดีที่สุด ฉันยังเชื่อเสมอว่าโลกใบนี้เรา
สร้างได้ เราเลือกสิ่งที่พอดีให้กับตัวเองและคนที่เรารัก
ได้ ค�าว่า “ทางสายกลาง” ใช้ได้กับทุกเรื่อง ใช้ได้กับ
ทุกยุคทุกสมัย
ชีวิตไม่ใช่เรื่องสะดวก ถ้าอยากให้ชีวิตสะดวก
คงต้องเริ่มวางแผนการใช้ชีวิตตั้งแต่วันนี้

น�้าค้าง ค�าแดง เคยเป็นอาสาสมัครขบวนการตาสับปะรด ผู้ช่วยผลิตรายการ “ระเบียงหลังบ้าน” ช่อง TTV ๑
ผู้ด�าเนินรายการ “ร่วมด้วยช่วยกัน” ทาง สวท. A.M.๘๙๑ KHz อาสาสมัครเพื่ออันดามัน สู่อาสาสมัครพัฒนาบ้าน
เกิด (We Volunteer) เคยได้รับรางวัลความเรียงเยาวชน “ผลงานดีเด่น” ลูกโลกสีเขียว และเคยเป็นทีมงานผลิต
รายการของบริษัททีวีบูรพา และเป็นอาสาสมัครไม่มีสังกัด

๓๒ บทความ
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วรพจน์ สิงหา สัมภาษณ์

คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน, S.J.

ไตร่ตรอง พระสมณลิขิตเตือนใจ

Amoris laetitia
“ความรักในครอบครัว”

ป

ค.ศ. ๒๐๑๕ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงออกพระสมณสาสน์ Laudato Si’ ขอสรรเสริญองค์
พระผู้เป็นเจ้า เรียกร้องมนุษย์ทุกคนให้ร่วมกันเอาใจใส่ดูแลโลกและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นบ้านของเรา
มนุษย์ทกุ คน ส่วนในปี ๒๐๑๖ พระองค์ทรงขอให้พระศาสนจักรโดยรวม หันมาสนใจและเอาใจใส่ครอบครัว
ซึ่งเป็นสถาบันพื้นฐานและเป็นบ้านส่วนตัวของเราผ่านทางพระสมณลิขิตเตือนใจ Amoris laetitia ความ
ปีติยินดีแห่งความรัก เกี่ยวกับความรักในครอบครัว
คุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน พระสงฆ์คณะเยสุอิต อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยแสงธรรม และ
ผู้อ�านวยการชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ เป็นผู้หนึ่งที่ได้ศึกษาและได้รับเชิญไปพูดคุยแบ่งปันแนวคิดจากพระ
สมณลิขิตเตือนใจ Amoris laetitia ในหลายเวที ซึ่งความส�าคัญของพระสมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้สามารถ
เป็นแนวทางในการค้นหาค�าตอบในการแก้ปัญหาครอบครัวในยุคสมัยปัจจุบัน โดยเผยแพร่พร้อมกัน
สู่สาธารณชนเป็น ๖ ภาษา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๐๑๖ และได้แปลเป็นภาษาไทยออกเผยแพร่ในวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๗
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ความเปราะบางของครอบครัวในยุ คปั จจุ บัน
“ครอบครัวที่อ่อนแอเป็นผลเสียต่อการพัฒนา ฟรังซิสส่งเสริมให้ความรักของครอบครัวนั้นมีเพิ่มขึ้น
บุคคลให้มีวุฒิภาวะ การบ่มเพาะคุณค่าต่างๆ ของ และให้คนที่มีครอบครัวหรือขาดครอบครัวก็ตาม ได้
สังคมและความเจริญก้าวหน้าด้านศีลธรรมของเมือง พบความปีติยินดีแห่งความรักให้มากขึ้น ส่วนสาระ
และประเทศ” (Amoris laetitia, ข้อ ๕๒)
ส�ำคัญของพระสมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้บอกเล่าถึง
สถาบันครอบครัวในสังคมไทยและทั่วโลกใน หลักการของศาสนา กล่าวถึงสถานการณ์ครอบครัว
ปัจจุบันประสบกับความล้มเหลว อ่อนแอ และเปราะ ในมิติต่างๆ ในพระศาสนจักรคาทอลิกจริงๆ รวมถึง
บาง คู่สมรสในปัจจุบันขาดความอดทนอดกลั้น การ แนวทางที่จะช่วยให้ครอบครัวต่างๆ นั้นมีความปีติ
หย่าร้างเพิม่ จ�ำนวนสูงขึน้ ผูส้ งู อายุและเด็กถูกทอดทิง้ ยินดีมากขึ้น
“ที่ส�ำคัญคือเราไม่ควรที่จะตัดสินกัน ควรจะ
รวมถึงความรุนแรงในครอบครัวมีเพิม่ มากขึน้ อย่างน่า
ตกใจ ซึง่ เป็นผลกระทบจากการขาดความรักทีแ่ ท้จริง เคารพสถานการณ์ที่เป็นอยู่จริง เคารพว่าแต่ละคน
แต่ละครอบครัวมีพนื้ ฐานมีเบือ้ งหลังไม่เหมือนกัน และ
ในครอบครัว
ประเด็นเรื่องครอบครัวไม่ใช่เรื่องใหม่ มีการ หาทางที่จะช่วยเหลือเขามากกว่า”
พูดถึงกันมายาวนานอย่างต่อเนื่อง แต่ภายใต้วิกฤติ
ครอบครัวที่ก�ำลังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น
นี้ มุมมองจากพระสมณลิขิตเตือนใจ Amoris laetitia
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เป็นหนึ่งความ
พยายามในการตอกย�้ำและทบทวนถึงความส�ำคัญ
ของครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อร่วมค้นหาแนวทางใน
การแก้ปัญหาวิกฤติครอบครัวที่ก�ำลังทวีความรุนแรง
ขึ้นในยุคสมัยปัจจุบัน
คุณพ่อพิเชฐกล่าวว่า จุดประสงค์ของพระสมณ
ลิขิตเตือนใจ Amoris laetitia สมเด็จพระสันตะปาปา
“อย่าตัดสิน” ครอบครัวผู ้อ่ืน
บางบทบางตอนจากพระสมณลิขิตเตือนใจ
Amoris laetitia ระบุไว้อย่างตรงไปตรงมาว่า “เรามัก
วางท่าทีเป็นฝ่ายตั้งรับ เราทุ่มเทพละก�ำลังด้านการ
อภิบาลโดยเปล่าประโยชน์ไปกับการต�ำหนิติเตียน
โลกอันเสือ่ มโทรม โดยไม่ได้กระตือรือร้นต่อการเสนอ
หนทางทีจ่ ะค้นพบความสุขทีแ่ ท้จริง ผูค้ นมากมายรูส้ กึ
ว่าสาสน์ของพระศาสนจักรเกี่ยวกับการแต่งงานและ
ครอบครัวนัน้ ไม่ได้สะท้อนอย่างชัดแจ้งถึงค�ำสอนและ
ท่าทีของพระเยซูเจ้า” (ข้อ ๓๘)

พระสมณลิขิตเตือนใจฉบับนี้เน้นถึงการเปิดใจ
กว้างของบรรดาคริสตชน ไม่ควร “ตัดสินผู้อื่น” จาก
มุมมองความเชื่อหรือกฎเกณฑ์ที่เรามีอยู่
คุณพ่อพิเชฐกล่าวว่า พระสันตะปาปาเป็นห่วง
เป็นกังวลในแง่ที่ว่าหลายครอบครัวอาจจะไม่สมบูรณ์
พร้อม แต่เขาเหล่านั้นมีจิตใจดี อยากจะแสวงหา
พระเจ้า อยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร
แต่วา่ ส่วนตัวเขาเอง บางทีเขาก็พอจะเข้าใจว่าเขาผิด
หลักการของพระศาสนจักร ท�ำตามได้ไม่ครบถ้วน เขา
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เองก็อาย หรือไม่กล้าที่จะเข้ามา “แต่มองอีกแง่หนึ่ง
พร้อมกันไปก็คือคนอื่นในพระศาสนจักร เราต้อนรับ
เขาดีแค่ไหน มีบางครั้งที่เราตัดสินเขาทั้งโดยตรง
และโดยอ้อม การตัดสินถ้าตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิด
เท่านั้น เราพอจะท�ำได้ แต่บางครั้งการปฏิบัติต่อเขา
มีความเมตตากรุณาน่าจะส�ำคัญกว่าเรื่องการตัดสิน
ว่าเขาถูกหรือเขาผิด ซึ่งบางทีการท�ำไม่ถูกหลักการ
ยังไงพระเจ้าก็ทรงรักเขาอยู่ และเขายังเป็นส่วนหนึ่ง
ของพระศาสนจักรอยู่ เพราะฉะนั้นเราควรจะให้เขา
สามารถมีส่วนในการมานมัสการพระเจ้าด้วยกันกับ จะท�ำอย่างไรให้เหมาะกับสถานภาพของเขา” (เทียบ
เรา มีส่วนในการร่วมขอบพระคุณพระองค์กับเรา ซึ่ง Amoris laetitia, ข้อ ๒๔๖)
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ความเชื่ อมโยงระหว่าง พระสมณสาสน์ Laudato Si ’
และพระสมณลิขิตเตือนใจ Amoris laetitia
คุณพ่อพิเชฐเชื่อมโยงสาระส�ำคัญระหว่างพระ ใจ Amoris laetitia จุดเน้นอยู่ที่ครอบครัวมากกว่า
สมณสาสน์ Laudato Si’ ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และ และความอ่อนแอในที่น้ีจะเป็นความอ่อนแอในแง่ที่
พระสมณลิขิตเตือนใจ Amoris laetitia ที่เกี่ยวกับ ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบตามค�ำสอน เขาเองมีจุด
ครอบครัวไว้อย่างน่าสนใจว่า สิ่งที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญ อ่อนอยู่แล้วในเรื่องของความอ่อนแอ เราจะช่วยเขา
ที่สุดของทั้งสองเอกสาร คือการปฏิบัติต่อผู้อื่น ทั้งที่ ได้อย่างไร โดยไม่ตัดสิน ไม่ซ�้ำเติม แต่หาหนทางที่
เป็นเพื่อนมนุษย์และสิ่งสร้าง
จะช่วยเขา”
“พระสมณสาสน์ Laudato Si’ เน้นถึงผูท้ อี่ อ่ นแอ
หญิงชายธรรมดาสองคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
คนยากจนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ไปจนถึงโลกทีเ่ ปราะบาง ย่อมมีความบกพร่อง มีการเรียกร้องจากกันและกัน
ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาเชื่อมโยงความอ่อนแอของ อารมณ์ที่แตกต่างของแต่ละฝ่าย อาจน�ำไปสู่ความไม่
มนุษย์กับความเปราะบางของสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย เข้าใจกันในครอบครัว คุณพ่อพิเชฐกล่าวถึงใจความ
ให้เรามีความเมตตากรุณา ปฏิบัติต่อสิ่งสร้างด้วย ส�ำคัญจากพระสมณลิขิตเตือนใจ ว่า ครอบครัวส่วน
ความรักและเอาใจใส่ พอมาถึงพระสมณลิขิตเตือน มากไม่ได้เป็นไปตามอุดมการณ์ หรือตามหลักค�ำสอน
ทีค่ รบถ้วนของพระศาสนจักร คือมีความบกพร่องบ้าง
“สมเด็จพระสันตะปาปาคิดว่าเราไม่ควรมอบ
ภาระให้คนต้องแบก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนเรายังมี
ความอ่อนแอ มีความเป็นมนุษย์ มีความไม่สมบูรณ์
ของสองคนที่พยายามจะอยู่ด้วยกัน พยายามส่งเสริม
ความรักต่อกัน อย่าน�ำภาระให้เขาแบก มีเงื่อนไขให้
เขาท�ำให้ครบสมบูรณ์ทกุ อย่างเหมือนกับหลักของพระ
ศาสนจักรสอน เพราะหลักค�ำสอนของพระศาสนจักร
นัน้ ตัง้ อยูบ่ นค�ำสอนพืน้ ฐานในพระคัมภีร์ และเป็นการ
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วัฒนธรรมทิ้งขว้าง “คู่สมรส”
“เราท�ำกับความสัมพันธ์ดา้ นอารมณ์เหมือนกับ
ทีเ่ ราท�ำกับวัตถุสง่ิ ของหรือสิง่ แวดล้อม ทุกสิง่ สามารถ
ใช้แล้วทิง้ ไปได้ ทุกๆ คนใช้แล้วก็ทงิ้ ไป ยือ้ แย่งมาแล้วก็
ทิง้ ไป หาประโยชน์และบีบเค้นจนถึงหยดสุดท้าย จาก
นั้นก็ลาก่อน ความหลงตัวเองท�ำให้ผู้คนไม่สามารถ
มองไกลพ้นไปจากตัวเอง” (Amoris laetitia, ข้อ ๓๙)
คุณพ่อพิเชฐเปิดประเด็นให้เราทุกคนและทุก
ครอบครัวได้น�ำไปขบคิดว่า “อาจจะมีความเกี่ยวโยง
กันระหว่างวัฒนธรรมการทิ้งขว้างกับการทิ้งคู่สมรส
ในปัจจุบันหรือไม่?” โดยกล่าวว่า เราอยู่ท่ามกลาง
วัฒนธรรมที่ไม่ค่อยเคร่งครัดนักในเรื่องความยั่งยืน
ของการแต่งงาน คือสามารถแยกทางได้ หย่าร้าง
ได้ง่ายกว่าสมัยก่อน อีกส่วนหนึ่งคือชีวิตความเป็น
อยู่ของผู้คนในยุคสมัยใหม่ตกอยู่ในกระแสของลัทธิ
บริโภคนิยม
“ถ้าเราซื้ออะไรต่างๆ ได้ง่ายๆ พอซื้อแล้วไม่
ชอบ ไม่ถกู ใจ เราก็ทงิ้ บางทีอาจจะเกีย่ วกับวัฒนธรรม
ทิ้งขว้างที่กล่าวถึงในพระสมณสาสน์ Laudato Si’ คือ
ไม่มีอะไรที่มั่นคงเท่าไหร่ ยกตัวอย่าง เมื่อก่อนถ้าเรา
ซื้อพัดลมหนึ่งตัว เราเลือกดีๆ ถ้าซื้อมาแล้ว มีอะไร
ที่เริ่มเสียหาย เราจะพยายามหาวิธีซ่อมแซม หาวิธี
เปลี่ยนชิ้นส่วนนั้นๆ ฯลฯ แต่คนในยุคปัจจุบันเวลา
ที่เลือกพัดลม อาจจะเลือกจากโปรโมชั่นที่ถูกที่สุด
เลือกที่สีสวย และพอน�ำมาใช้สักพักหนึ่ง บางทีพอ
มีรุ่นใหม่เข้ามา ก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆ หรือถ้ามี
อะไรเสียนิดๆ หน่อยๆ ความพยายามที่จะซ่อม หรือ
ความพยายามทีจ่ ะเปลีย่ นอะไหล่ตวั นัน้ มีนอ้ ยกว่าเมือ่
ก่อน และกลายเป็นชิ้นส่วนในกองขยะได้ง่ายดาย คน
เมื่อก่อนมีความอดทนอดกลั้น เดี๋ยวนี้ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์ บางทีมีบางส่วนเสียหายไป ก็ไม่อยาก
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เรียกร้องทีส่ งู มาก อย่างเช่น เรียกร้องให้สามีรกั ภรรยา laetitia, ข้อ ๑๒๒) มีหลายอย่างทีม่ นุษย์เราอยูใ่ นความ
เหมือนกับพระเยซูเจ้าทรงรักพระศาสนจักร และจะ อ่อนแอ เราไม่สามารถทีจ่ ะรักได้ถงึ ระดับนัน้ ให้เข้าใจ
อุทิศชีวิตให้ได้ คือตายแทนได้นั่นเอง (เทียบ Amoris และบางครัง้ มนุษย์เราเองตัดสินใจผิดพลาดบางอย่าง”

จะซ่อม ยิ่งเป็นการเปลี่ยนจิตใจ เปลี่ยนวิถีการด�ำเนิน
ชีวิต บางทีเราก็ไม่ขยันที่จะซ่อมจริงๆ เรื่องความเสีย
สละ เรื่องการให้อภัย บางทีเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติใน
สังคมปัจจุบัน อันนี้คือมองในแง่ของวัตถุ”
“มองในแง่ของปัจเจกบุคคลนิยมคือ อิทธิพล
ของวัฒนธรรมตะวันตกที่แต่ละคนถือว่าเป็นบุคคล
หนึ่ง มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ มีความเป็นอิสระจาก
คนอื่น ซึ่งวัฒนธรรมเอเชียดั้งเดิมจริงๆ เราจะมอง
อะไรที่เป็นกลุ่มเป็นก้อน เป็นชุมชนมากกว่า เช่น ใคร
จะแต่งงาน หลายครั้งชุมชนจะรับรู้ก่อน และชุมชน
จะมีส่วนที่จะส่งเสริมหรือบางครั้งชุมชนต่อต้าน และ
บางครัง้ การเลีย้ งดูลกู การมีครอบครัวในสมัยก่อน ทัง้
สังคมทั้งชุมชนจะช่วยกัน แต่ปัจจุบันทั้งสังคมกลาย
เป็นสังคมที่กระจัดกระจาย เป็นครอบครัวเดี่ยว ไม่รู้
จักเพื่อนบ้าน ไม่ได้ใกล้ชิดกัน ยิ่งเป็นแบบนั้น สถาบัน
ครอบครัวยิ่งเปราะบางมากขึ้น ยิ่งปัจจุบันครอบครัว
เล็กลง มีพ่อแม่ลูก ไม่สนิทกับเพื่อนบ้าน อยู่ไกลจาก
ญาติๆ การจะแยก การจะหย่า ดูเหมือนมีแรงจาก
สังคมที่จะช่วยประสานช่วยประคองน้อยกว่า หรือ
แม้แต่การทะเลาะเบาะแว้ง ความขัดแย้งในครอบครัว
ไม่ค่อยจะมีเพื่อนบ้านหรือเครือญาติที่จะมาคอยช่วย
ประสาน”
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วัฒนธรรมที่ชายเป็นใหญ่
“พ่อนึกถึงการกระท�ำเลวร้ายที่น่าอับอายต่อผู้
หญิง ความรุนแรงในครอบครัวและการใช้งานเยี่ยง
ทาสในหลายรูปแบบ ซึ่งไม่ได้แสดงถึงอ�ำนาจของ
ผู้ชายเลย แต่เป็นการกระท�ำของคนขี้ขลาด ในคู่
สมรสบางคู่ ผู้หญิงต้องอดทนต่อความรุนแรงทางค�ำ
พูด ทางร่างกายและทางเพศ ซึ่งขัดแย้งกับธรรมชาติ
ของการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยา... ประวัติศาสตร์
เต็มไปด้วยเรือ่ งราวทีม่ ากเกินไปของวัฒนธรรมทีผ่ ชู้ าย
เป็นใหญ่ ซึ่งเห็นว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ด้อยกว่า” (Amoris
laetitia, ข้อ ๕๔)
คุ ณ พ่ อ พิ เ ชฐกล่ า วอย่ า งชั ด เจนว่ า “ไม่ ไ ด้
หมายความว่าทุกกรณีหญิงชายแต่ละคู่จะต้องทนอยู่
ด้วยกันตลอดไป” โดยเฉพาะถ้ามีความรุนแรงเกิดขึ้น
ในครอบครัว หรือฝ่ายหญิงถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
ทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ บางทีมีการทุบตี ใน
กรณีเหล่านั้นการแยกกันจะท�ำให้เขาด�ำเนินชีวิตได้ดี
มากกว่า” (เทียบ Amoris laetitia, ข้อ ๒๔๑)
ยิง่ ข่าวตามสือ่ มวลชนไทยในรอบหลายปีทผี่ า่ น
มา เราคงพบเห็นถึงความรุนแรงในครอบครัวที่ฝ่าย
หญิงถูกท�ำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจ โดยหลายกรณี
ฝ่ายหญิงต้องตกเป็นจ�ำเลยของสังคม ซึ่งทุกกรณีชี้
บางแง่มุมในเชิ งชี ววิทยาจริยธรรม
แม้คุณพ่อพิเชฐจะไม่ได้ท�ำงานด้านอภิบาล
ครอบครัวโดยตรง แต่บางกรณีในการท�ำงานเชิง
วิชาการได้พบกับบางปัญหาที่เกี่ยวพันและส่งผลกระ
ทบต่อบางครอบครัวในปัจจุบัน
“ผมเองไม่ค่อยมีโอกาสท�ำงานอภิบาลด้าน
ครอบครัวโดยตรง จะเป็นงานวิชาการมากกว่า ที่จะ
มีเกีย่ วข้องกับปัญหาครอบครัว ก็คอื บางครัง้ ผูอ้ ภิบาล
หรือพระสงฆ์ที่แนะน�ำให้คู่สมรสหรือใครที่มีค�ำถาม
กรณี Bioethics หรือชีววิทยาจริยธรรม มักให้มาถาม
ผมแทน เช่น กรณีหนึ่งที่ไม่นานนัก ค�ำถามหลักของ

ชัดถึงเบื้องหลังที่มาจากความรุนแรงในครอบครัว
ทั้งสิ้น “วัฒนธรรมไทยยังเป็นวัฒนธรรมที่ผู้ชายเป็น
ใหญ่ ถ้าฝ่ายหญิงถูกท�ำร้ายถูกกระท�ำด้วยความ
รุนแรง ที่สุดแล้วฝ่ายหญิงมีสิทธิที่จะแยกตัวออกมา
ทางที่ดีพยายามหาหนทางที่จะท�ำให้เราสุขภาพกาย
สุขภาพจิตดี หรือหาคนที่ให้ค�ำปรึกษาในครอบครัว
หรือบุคลากรในพระศาสนจักรบางส่วนอาจจะช่วย
กันได้ ซึ่งเราคงต้องเปลี่ยนในระดับของวัฒนธรรม
ด้วย เพราะว่าเกิดขึ้นหลายกรณีในประเทศไทย และ
ในสังคมไทยยังมองเรือ่ งสตรีนยิ ม เรือ่ งความเท่าเทียม
กันระหว่างหญิงชายยังค่อนข้างน้อย”
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เขาคือเขามีลูกยาก จะสามารถท�ำ “เด็กหลอดแก้ว”
ได้หรือไม่ ซึง่ มีบริบททางครอบครัวทีส่ ำ� คัญคือ ผูห้ ญิง
เป็นคาทอลิกที่ศรัทธา มีพื้นฐานทางด้านการแพทย์
ด้วย พอจะเข้าใจว่ากระบวนการนี้เป็นอย่างไร และรู้
ค�ำสอนพระศาสนจักรพอสมควรว่าพระศาสนจักรสอน
อย่างไร พอแต่งงานกับคนต่างศาสนา มีเชื้อสายจีน
ซึ่งการมีลูกชายไว้สืบสกุลเป็นเรื่องส�ำคัญมากส�ำหรับ
เขา ซึง่ ทัง้ สองคนมาแต่งงานกันตอนอายุมากแล้ว เป็น
คนมีการศึกษาทั้งสองฝ่าย พอแต่งงานแล้ว ยังไม่มี
ลูกชาย ก็ได้รับแรงกดดันจากครอบครัวของสามีที่จะ

ภาพ: www.korathealthcenter.com
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ให้ทำ� เด็กหลอดแก้ว เพือ่ จะได้มลี กู ชายให้เขา ซึง่ หลัก
ศาสนาคาทอลิกคงจะอธิบายให้ฝา่ ยสามีเข้าใจได้ยาก
คือยากที่เขาจะยอมรับได้ เพราะว่าในแง่หนึ่ง ถ้ามอง
ในหลักอื่นๆ ยิ่งถ้าเขาไม่เข้าใจในเรื่องของความเป็น
มนุษย์ของ Embryo ในกระบวนการเอง มักจะต้องมี
การทิง้ ตัวอ่อนมนุษย์ หรือ Embryo ทีไ่ ม่ได้เอาไปใช้ฝงั
ในมดลูก หรือบางคนอาจจะเข้าใจ แต่ไม่ได้ยอมรับ
ตรงจุดนี้ว่าเป็นชีวิตมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน เขา
ก็อาจจะไม่ยอมง่ายๆ ทีจ่ ะใช้หลักศาสนามาบอกว่าจะ
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ขอไม่ทำ� หลอดแก้ว ซึง่ เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีห่ นักใจส�ำหรับ
ฝ่ายหญิงมาก”
“ผมพยายามให้ค�ำแนะน�ำตามหลักของพระ
สมณลิขิต คือเรื่องความส�ำคัญของมโนธรรม พระ
สันตะปาปาน�ำเรื่องนี้มาเน้นในบริบทของครอบครัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของครอบครัวที่ไม่ได้เป็น
ไปตามหลักการ ว่าบางครั้งเราเลือกอะไร การเลือก
ท�ำสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า น่าจะน�ำหลัก
นี้มาเป็นหลักมากกว่าการเปิดประมวลค�ำสอนของ
พระศาสนจักร หรือเปิดประมวลกฎหมายของพระ
ศาสนจักร แล้วหาข้อที่ตรงที่สุด เพราะหลายครั้งมี
หลายข้อที่เกี่ยวข้อง ที่ส�ำคัญคือ ความส�ำคัญยิ่งของ
มโนธรรมของแต่ละคนในแต่ละสถานการณ์เฉพาะ
นั้น (เทียบ Amoris laetitia, ข้อ ๓๗ และ ๓๐๒) ซึ่ง
เรื่องนี้ค่อนข้างยากส�ำหรับคริสตชน แต่เขาควรยึด
มั่นในความเชื่อว่าพระเจ้าจะเผยแสดงอะไรบางอย่าง
ให้กับเขา”

ภาพ: www.popereport.com

ปั ญหาเศรษฐกิจที่กระทบต่อสถาบันครอบครัว
“ปัญหาครอบครัวแตกแยกก่อให้เกิดความ
บอบช�้ำทางจิตใจและความเจ็บปวดมากขึ้นในกรณี
ของคนยากจน เพราะพวกเขามีทรัพยากรอยู่แต่เพียง
น้อยนิดที่จะน�ำมาใช้เพื่อเริ่มต้นใหม่ หากถูกโยกย้าย
ออกจากสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่มั่นคง คน
ยากจนจะมีความเสี่ยงต่อการถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้นเป็น
สองเท่าหรือเสี่ยงต่อการถูกท�ำร้าย” (Amoris laetitia
ข้อ ๒๔๒)
ในพระสมณลิขิตเตือนใจ Amoris laetitia ระบุ นัน้ เป็นอุปสรรคในการทีจ่ ะมีความสุขในครอบครัว ถ้า
ไว้ว่า ในยุคปัจจุบัน สถาบันครอบครัวได้ผลกระทบ ครอบครัวนัน้ มีปญั หามากๆ ในการเลีย้ งปากเลีย้ งท้อง
จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีปัญหาทั้งทางตรง ขาดแคลนปัจจัยพืน้ ฐานอยูม่ ากมาย ครอบครัวเครียด
และทางอ้อมอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยส่งผลให้ ไม่มีความสุข อาจจะแยกกันอยู่ในแง่นั้น ยิ่งถ้าฝ่าย
เกิดปัญหาแรงงานอพยพเข้ามาหางานท�ำทั้งภายใน หนึ่งไปพบคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่าที่จะช่วย
เขาได้ บางทีอาจจะแยกกันด้วยเรื่องนั้น”
ชาติและข้ามชาติ
“ผลกระทบต่อครอบครัวในแง่เศรษฐกิจก็คือ
“ในพระสมณลิขิตเตือนใจ Amoris laetitia
ถ้าครอบครัวไหนยากจนมากๆ บางครั้งความยากจน ตั้งแต่บทที่ ๒ กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการ
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แยกกันอยู่ของครอบครัวมากยิ่งขึ้น บางทีต้องไป
ท�ำงานต่างเมือง ครอบครัวจึงไม่ได้อยูด่ ว้ ยกัน บางครัง้
สามีหรือภรรยาต้องเข้าเมืองไปท�ำงาน และปล่อยลูก
ให้อยู่กับปู่ย่าตายาย หรือพ่อแม่เท่านั้น บางทีทั้งสามี
ภรรยาต้องไปท�ำงานและปล่อยให้ลูกต้องอยู่กับญาติ
ถ้าลูกอยู่ไกลจากพ่อแม่ ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่
ลูกก็ไม่สามารถทีจ่ ะมีความอบอุน่ ทีแ่ ท้จริง และในบาง
กรณีทพี่ อ่ กับแม่แยกกันอยูอ่ กี แต่ละคนก็ไม่มโี อกาสที่

จะแสดงความรักต่อกันได้เท่าทีค่ วร และถ้าเกิดกรณีที่
ไปเจอคนใหม่ ก็จะมีปัญหาตามมาอีก”
“ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เกิดขึ้นมายาวนานแล้ว
ซึ่งปัจจุบันจะมีประเด็นแรงงานข้ามชาติมากขึ้น สมัย
๒๐ - ๓๐ ปีก่อน ยังไม่ค่อยมีกรณีข้ามชาติมากนัก
คือคนไทยในชนบทเข้ามาท�ำงานในกรุงเทพฯ แต่มา
ในปัจจุบันนี้ บางทีไปท�ำงานถึงต่างประเทศ หรือ
อย่างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมาท�ำงานใน
ประเทศไทย”

ภาพ: www.slideshare.net/pmartinflynn

ภาพ: www.slideshare.net/pmartinflynn

ความรักที่ม่นั คง ครอบครัวที่ย่งั ยืน
ทุกคนทราบดีวา่ ครอบครัว คือสถาบันพืน้ ฐาน
ของสังคม โดยครอบครัวท�ำหน้าที่ถ่ายทอดความเชื่อ
ขัดเกลาระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่ง
เสริมสิทธิ ความคิด ความเชื่อ และการใช้ชีวิต ซึ่ง
“ความผาสุกของครอบครัวเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ตัดสิน
อนาคตของโลกและของพระศาสนจักร” (Amoris
laetitia, ข้อ ๓๑)
คุณพ่อพิเชฐกล่าวว่า “ที่สุดแล้ว ครอบครัว
ต้องยอมรับและให้อภัยกัน คือยอมรับกันว่าอีกฝ่าย
หนึ่งจะไม่เป็นไปตามอุดมคติที่มีไว้ และบางทีคนเรา
ก็เปลี่ยนแปลงไป สมัยหนุ่มสาวอาจจะจีบด้วยความ มากในการใช้ชีวิตร่วมกัน” (เทียบ Amoris laetitia, ข้อ
ทุม่ เท พอผ่านไปสักพักหนึง่ อาจจะไม่รอ้ นแรงเท่าเดิม ๔๑ และ ๒๓๖)
แม้พระสมณลิขิตเตือนใจ Amoris laetitia จะ
ซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกัน ควรยอมรับในสิ่งที่แต่ละคน
เป็น ยอมรับความบกพร่อง ให้อภัยกัน ซึง่ เรือ่ งนีส้ ำ� คัญ เน้นสือ่ สารกับคริสตชน แต่หลายมุมมองความคิดของ
เอกสารฉบับนีส้ ามารถน�ำมาเตือนใจทุกคนในสังคมได้
เป็นอย่างดี ซึ่งบทสรุปข้อสุดท้ายจากพระสมณลิขิต
เตือนใจ Amoris laetitia คงสามารถเป็นก�ำลังใจให้กับ
ทุกคนและทุกครอบครัวในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
โดยระบุไว้ว่า “ไม่มีครอบครัวใดตกลงมาจากสวรรค์
ด้วยรูปแบบที่สมบูรณ์ ครอบครัวจ�ำเป็นต้องเติบโต
อย่างมั่นคงและสมบูรณ์พร้อมด้วยความสามารถที่
จะรัก... ขอให้พวกเราจงเดินทางเป็นครอบครัว ก้าว
ไปข้างหน้าด้วยกัน... ขอให้พวกเราอย่าเสียก�ำลังใจ
เพราะข้อจ�ำกัดของตนเอง”

เนื้อในหนัง 39
แมวอินดี้

เ

Captain Fantastic
ครอบครัวปราชญ์พันธุ์พิลึก

ชื่ อ ว่ า คงมี ใ ครหลายคนที่ คิ ด
อยากหลี ก หนี จ ากสั ง คมเมื อ ง
ที่ มั น เน่ า เฟะและสกปรกแย่ ง ชิ ง
ผลประโยชน์เพื่อตัวเอง และคงมี
เด็กๆ มากมายที่ไม่อยากตื่นเช้า
แต่งตัวไปโรงเรียน ถ้าท�ำได้จะ
เรียน เล่น กิน และนอนพร้อมกัน
ในเวลาเดียวกันเลย และยังมีคน
บางคนที่ไม่ต้องการพิธีกรรมใดๆ
ทางศาสนา อยากท�ำตามใจตัวเอง
เพราะเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ก�ำหนด
ชะตาชีวติ ตัวเอง ซึง่ เราเริม่ จะได้ยนิ
ได้เห็นมากขึ้นๆ ในสังคมปัจจุบัน
Captian Fantastic หนังรางวัลผู้ก�ำกับยอดเยี่ยม
ในการประกวดสายรอง จากเทศกาลหนังเมืองคานส์
โดย แมตต์ รอส ผู้เขียนบท/ผู้ก�ำกับ และวิกโก้ มอร์
เตนเซน เข้าชิงรางวัลออสการ์ ปี ๒๐๑๗ สาขานักแสดง
น�ำยอดเยี่ยม
เบน (Viggo Mortensen) คุณพ่อลูก ๖ คน ผู้มี
สไตล์การแต่งตัวแบบวินเทจสุดๆ และมีแนวคิดสุดโต่ง
เป็นของตัวเอง เขาเกลียดและต่อต้านสังคมทุนนิยม จึง
ได้ชักชวนภรรยาย้ายบ้านจากในเมืองมาอยู่ในป่าเป็น
เวลา ๑๕ ปีกว่าแล้ว ตั้งแต่ “โบดีแวน” (George Mackey)
ลูกชายคนโตอายุได้ ๓ ขวบ หนังเปิดตัวครอบครัวนี้
ขณะก�ำลังพรางตัวซุม่ ล่าสัตว์ ดูคล้ายๆ เผ่าคนป่า เมือ่
โบดีแวนลูกชายคนโตล่ากวางได้ส�ำเร็จ เบนจึงท�ำพิธี
รับรองว่าเขาผ่านจากการเป็นเด็กชายกลายเป็นชาย
หนุ่มเต็มตัวแล้ว และกินหัวใจดิบๆ ของกวางที่ล่าได้
ก็เป็นอันเสร็จพิธี

แต่เขาไม่ได้มีชีวิตเยี่ยงคน
ป่านะ บ้านกระโจมของเขาแม้จะ
ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่มีของใช้ใน
บ้านเหมือนบ้านชาวเมืองทั่วไป มี
เรือนกระจกปลูกผัก มีจักรเย็บผ้า
ของแม่ แต่ตอนนีแ้ ม่ปว่ ยต้องเข้าไป
รักษาตัวในเมืองนานเกือบเดือน
แล้ว มี “สตีฟ” รถบัสเป็นพาหนะ
คู่ครอบครัว เบนมีระเบียบวินัย
เข้มงวดค่อนไปทางเผด็จการนิดๆ
ทุ ก คนมี ห น้ า ที่ แ ละต้ อ งช่ ว ยกั น
ท�ำงานบ้าน ช่วยกันประดิษฐ์สงิ่ ของ
ประดับสวนเพื่อไปขายในเมือง เด็กๆ ได้รับการศึกษา
แบบโฮมสคูลโดยพ่อเป็นผูค้ ดิ หลักสูตรการเรียนเอง อ่าน
วรรณกรรม เรียนปรัชญา คณิตศาสตร์ เรียนการเมือง
(ที่เอนเอียงไปทางซ้าย) และเล่นดนตรี ซึ่งลูกทุกคน
ฉลาดล�ำ้ ทางการเรียนมาก และยังต้องออกก�ำลังเพือ่ ให้
ร่างกายแข็งแรง ฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว และไต่เขา ทุก
วิชาที่ว่านี้พ่อเป็นคนสอนเอง ซึ่งผู้เขียนสงสัยว่าพ่อเป็น
ใครมาจากไหนถึงเก่งไปซะทุกอย่างเลยหนอ
ทุกคนดูจะมีความสุขกับวิถีชีวิตแบบนี้ แต่เรา
ยังแอบเห็นสายตาของลูกชายคนโต “โบดีแวน” และ
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“เรลเลียน” (Nicholas Hamilton) ลูกชายคนกลางที่มี
อะไรบางอย่างแฝงเร้นอยู่ ท�ำให้สงสัยว่าเขาเห็นด้วย
กับวิถีชีวิตที่พ่อก�ำหนดให้หรือไม่ โดยเฉพาะเรลเลียน
นัน้ มีสหี น้าคล้ายพยายามเก็บกดอะไรบางอย่างไว้ ส่วน
“เวสเปอร์” (Annalise Basso) และ “คีเลอร์” (Samantha
Isler) ลูกสาว ๒ คน ดูเหมือนจะรับได้กับวิถีชีวิตแบบ
ที่พ่อก�ำหนดไว้ “ซาจ” (Shree Crooks) ลูกสาวคนเล็ก
ฉลาดเกินวัย เธอสนุกสนานกับวิชากายวิภาค เช่น ใน
ฉากหนึ่ง เมื่อซาจถามว่า "ข่มขืนคืออะไร" เบนเลือก
อธิบายด้วยความจริง แม้ซาจจะไม่เข้าใจแต่ก็พยายาม
คิดตาม ไม่วา่ เรือ่ งอะไรเขาจะอธิบายข้อเท็จจริงให้ลกู ๆ
คิดวิเคราะห์และสามารถแสดงความคิดเห็นโต้แย้งได้
อย่างมีเหตุและผล ในขณะที่ “นาย” (Charlie Shotwell)
ลูกชายคนเล็ก มี พล พต (ผู้น�ำเขมรแดง ที่ใช้อ�ำนาจ
เผด็จการปกครองกัมพูชาระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๘ ถึงต้นปี
๒๕๒๒) เป็นไอดอล ชื่นชอบการล่าและสะสมซากสัตว์
แต่แล้วชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อพ่อน�ำข่าวมา
บอกลูกๆ ว่า แม่สุดที่รักของพวกเขาเสียชีวิตแล้วจาก
การฆ่าตัวตาย ทุกคนร้องไห้เสียใจมากโดยเฉพาะเรล
เลียนแสดงความโกรธและเกลียดพ่อออกมา พวกเขา
ไม่สามารถไปร่วมงานศพแม่ได้ เพราะพ่อบอกว่า “คุณ
ตา” ไม่ต้อนรับพวกเรา แต่เมื่อเห็นสีหน้าลูกๆ แล้ว เบน
จึงตัดสินใจ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะไปงานศพ
ของแม่ให้ได้ และกลับมาอยู่บ้านป่าเหมือนเดิม
สิ่งแรกที่ “ซาจ” และ “นาย” สงสัยเมื่อเข้าไปใน
เมือง คือ ท�ำไมคนเมืองอ้วนกันหมด เขาป่วยกันหรือ
ไร (ใช่..ผู้เขียนก็ป่วยหนักมาก) พ่อจะต่อต้านทุก
อย่างที่เป็นทุนนิยม แม้แต่แฮมเบอร์เกอร์ก็ไม่ยอมให้
กินเพราะเห็นว่ามันไม่ใช่อาหารจริงๆ แต่พ่อกลับออก

อุบายปานหัวหน้าแก๊งมิจฉาชีพ พาลูกๆ ไปขโมยสินค้า
ในซุปเปอร์มาร์เก็ต มันเป็นการกระท�ำที่เลวร้ายกว่า
การกินฟาสต์ฟู้ดเสียอีก แม้พ่อจะให้เหตุผลกับคุณตา
ในภายหลังว่า ช่วยให้ลูกคลายเศร้า แต่มันก็เป็นการ
กระท�ำที่สิ้นคิดอยู่ดี สมแล้วที่เรลเลียนบอกโบดีแวนว่า
“พ่อเป็นตัวอันตราย”
ในตอนนีท้ ำ� ให้ผเู้ ขียนคิดว่า เด็กๆ ไม่วา่ จะเรียน
แบบโฮมสคูลหรือเรียนในโรงเรียน มันไม่ส�ำคัญเท่ากับ
การได้แม่พิมพ์ที่ดี เพราะคนสอนมักจะใส่สิ่งที่ตัวเอง
เชือ่ ลงไป แม้วา่ คนทีส่ อนจะเป็นพ่อแม่กต็ ามหากเขาน�ำ
เมล็ดพันธุช์ ั่วร้ายหย่อนลงในสมองเด็ก แล้วมันสามารถ
เจริญงอกงามขึน้ ได้ อนาคตของเด็กจะเป็นอย่างไร เบน
คงลืมไปว่าสิ่งสกปรกในสังคมเมืองที่เขารังเกียจนั้น
ล้วนเติบโตมาจากเมล็ดพันธุ์ชั่วร้ายนานาชนิด
การอยู่แต่ในป่าท�ำให้เด็กๆ ต้องเผชิญกับความ
แปลกแยก การรู้อะไรในหนังสือเยอะกลับท�ำให้พวก
เขาเป็นตัวประหลาด และการไม่รู้เรื่องราวของโลก
ภายนอกเลยมันท�ำให้พวกเขาเป็นตัวตลก แม้กระทั่ง
เด็กวัย ๘ ขวบ อย่าง “ซาจ” ยังรู้สึกไม่พอใจ เมื่อถูก
หัวเราะเยาะ เพราะเข้าใจว่า “ไนกี้” เป็นเทพเจ้ากรีก
“ฮาร์เปอร์” อาสาว ทะเลาะกับเบนทุกครัง้ เมือ่ พยายาม
จะพูดให้เบนพาลูกเข้าโรงเรียนเพราะมีประสิทธิภาพ
มากกว่า แต่ประเด็นนี้ต้องพับไป เมื่อเบนเรียกหลาน
ชายมาถาม “บัญญัติสิทธิ” คืออะไร แน่นอนว่าไม่มีใคร
ตอบได้ แต่ “ซาจ” สามารถตอบตามความเข้าใจของ
ตัวเองได้อย่างถูกต้อง
อีกประเด็นทีห่ นังสือ่ ให้เราเห็นความคิดต่าง คือ
การพูดความจริง ฉากทีโ่ ต๊ะอาหาร ลูกชายของฮาร์เปอร์
ถามแม่ว่า ป้าเลสซี่เป็นอะไรถึงตาย ฮาร์เปอร์และเดฟ
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ตอบลูกชายอย่างอ้อมๆ ว่า ป้าป่วยมากเข้าโรงพยาบาล
หมอให้ยาแต่ปา้ ก็ตาย ตอนนีเ้ ราจะเห็นภาพสีหน้าลูกๆ
ของเบนที่ดูคล้ายไม่เข้าใจว่า ท�ำไมฮาร์เปอร์และเดฟ
จะต้องพูดอ้อมค้อม ในขณะที่เบนบอกความจริงว่า
ป้าเลสซี่ฆ่าตัวตายโดยการกรีดข้อมือเพราะเป็นโรค
ซึมเศร้าซึ่งคาดว่าจะเป็นหลังคลอดโบดีแวน โรคนี้ท�ำ
ให้มีอารมณ์แปรปรวน สองขั้ว เด็กๆ ต่างรับฟังด้วย
ความสงบ แต่วงแตก เพราะฮาร์เปอร์โกรธมากที่เบน
บอกเรื่องที่เด็กๆ ไม่สมควรต้องรู้
เราจะเห็นว่าแม้เบนจะเล่าความจริง เขาบอก
แค่ว่าป้าตายอย่างไรและบอกลักษณะของโรคซึมเศร้า
เช่นเดียวกัน เมื่อซาจถามเรื่องข่มขืน เขาก็อธิบายเพียง
การมีเพศสัมพันธ์ที่ผู้หญิงไม่สมยอมแต่ไม่ลงลึกถึงราย
ละเอียดอื่น และเมื่อซาจแอบหยิบหนังสือเกี่ยวกับเพศ
สัมพันธ์มาดู เบนแค่มองหน้าลูกเป็นเชิงไม่อนุญาต ซาจ
จ�ำต้องทิ้งหนังสือด้วยความเสียดาย และเรื่องอาการ
ป่วยของแม่ เด็กๆ ก็รู้แต่ว่าแม่ป่วยหนัก แต่ไม่รู้ว่าแม่
ของพวกเขามีอาการประสาทหลอนและคลุ้มคลั่ง เบน
จะเลือกบอกเฉพาะบางเรื่องและเลือกช่วงเวลาในการ
บอก
เบนและลูกๆ ไปร่วมงานศพแม่ที่โบสถ์ด้วยชุด
แต่งกายสีสันจัดจ้าน ขณะที่บาทหลวงก�ำลังอ่านค�ำ
ไว้อาลัย เบนก็แทรกขึ้นเพื่อขออ่านพินัยกรรมที่เลสซี่
เขียนไว้ว่า เนื่องจากเธอนับถือศาสนาพุทธ ดังนั้นจึง
ขอให้เผาศพเธอเพราะเธอไม่อยากนอนในกล่องแคบๆ
ใต้ดิน และขอให้สัจธรรมนี้ด้วยการร้องร�ำท�ำเพลง เมื่อ
เผาแล้วขอให้ทิ้งเถ้ากระดูกในสถานที่ๆ ไม่มีคนสนใจ
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แต่ตอ้ งเป็นทีส่ าธารณะมีคนพลุกพล่าน เธอจะได้จากไป
อย่างง่ายๆ และรวดเร็ว (ผู้เขียนคิดว่าแม่เข้าใจศาสนา
พุทธเป็นอย่างดีเพราะแม่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆ)
การอ่านพินยั กรรมฉบับนีท้ ำ� ให้เบนกลายเป็นตัว
ป่วนงานศพ เขาถูกหิว้ ออกจากโบสถ์และห้ามไปร่วมพิธี
ฝังศพอย่างเด็ดขาด มิฉะนัน้ จะต้องโดนต�ำรวจจับ การ
ถูกห้ามไปร่วมพิธีฝังศพท�ำให้ลูกๆ ผิดหวัง แต่พ่อก็ยัง
ท�ำตัวป่วนดันทุรังที่จะไปล้มพิธีฝังศพให้ได้ ท�ำให้ลูกๆ
โกรธ แต่ภายใต้ความโกรธนั้น คือ ความกลัวว่าจะต้อง
เสียพ่อไป ด้วยเหตุผลนี้ท�ำให้พ่อต้องยอมเลี้ยวรถกลับ
ตอนนีก้ น็ า่ คิดเหมือนกันว่า ท�ำไมตอนพ่อน�ำทีมไปขโมย
ของในซุปเปอร์มาร์เก็ตถึงไม่มใี ครคัดค้านหรือกลัวว่าจะ
ถูกต�ำรวจจับเพราะหากติดคุกและศาลพิพากษา พ่อ
อาจหมดสิทธิ์เลี้ยงดูลูกทั้ง ๖ คน... ครอบครัวนี้อินดี้แท้
เรื่องราวมาถึงจุดแตกหัก เมื่อเรลเลียนบอก
โบดีแวนถึงเรื่องราวที่เขาได้ยินพ่อแม่คุยกัน แม่อยาก
ออกจากป่ามาอยูบ่ า้ น แต่พอ่ ไม่ยอม เขาคิดว่าพ่อท�ำให้
บ้าถึงขนาดประสาทหลอนว่าจะเอาหินทุบหัวลูกๆ พ่อ
ยังท�ำให้พวกเราเป็นตัวประหลาดของชาวโลก ว่าแล้ว
เรลเลียนก็หนีจากครอบครัวไปอยู่กับตา ในขณะที่โบดีแวนตัดสินใจบอกพ่อว่า มหาวิทยาลัยเยล, สแตนฟอร์ด, พรินซ์ตัน, ดาร์ทเมาท์, เอ็มไอที และฮาวาร์ด
ตอบรับเขาเข้าเป็นนักศึกษา แม้ลึกๆ จะภูมิใจที่ลูกได้
รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ แต่เบนก็รู้สึก
ผิดหวังทีล่ กู โกหก แอบไปสอบและขอใบรับรองการเรียน
แบบโฮมสคูล ท�ำให้โบดีแวนระเบิดความอัดอั้นออกมา
ว่า แม่ต่างหากที่จัดการเรื่องเรียนให้เขา แม่เข้าใจทุก
อย่าง แม่รู้ว่าเขาอยากเรียนมหาวิทยาลัย ถึงเขาจะรู้
ทฤษฎีทุกอย่างที่พ่อสอน พูดได้ ๖ ภาษา แต่จริงๆ แล้ว
เขาเป็นตัวประหลาดที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนอกจากใน
หนังสือ สิง่ ทีไ่ ด้ยนิ ท�ำให้เบนถึงกับจุกสนิทไปเลยทีเดียว
เบนไปรับเรลเลียนที่บ้านคุณตา แต่คุณตาบอก
ว่าตามกฎหมาย เรลเลียนมีอายุครบที่จะเลือกได้แล้ว
ว่าจะอยูก่ บั ใครและให้เตรียมตัวไว้เพราะคุณตาจะฟ้อง
ศาลขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูหลานทั้งหมด เรลเลียนดูจะ
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สะใจมากที่เขาชนะพ่อได้ เบนกลับมาบ้านคุณตาอีก
ครั้ง และให้เวสเปอร์ปีนหลังคาขึ้นไปที่ห้องเรลเลียน
แต่กระเบื้องแตกท�ำให้เวสเปอร์ตกลงมากระแทกพื้น
มันเป็นภาพที่ช็อคความรู้สึกของเบนมาก สายตาจ้อง
ไปที่ร่างของเวสเปอร์ที่เขาไม่รู้ว่าจะเป็นหรือตาย มันมี
หลายๆ อย่างในแววตานั้น เบนนั่งสงบนิ่งอยู่หน้าห้อง
ฉุกเฉินในโรงพยาบาล ดวงตาแดงก�ำ่ ท�ำให้เรารูส้ กึ ได้ถงึ
ความรัก ความกลัว ความเคว้งคว้าง และความรูส้ กึ ผิด
ถึงแม้หมอจะบอกเขาว่า เวสเปอร์ปลอดภัยแล้วก็ตาม
ตั้งแต่เริ่มเรื่องจนมาถึงตอนนี้ ผู้เขียนคิดว่า
คงไม่มีอะไรเปลี่ยนความคิดเบนได้ ถึงแม้เขาจะรับ
ฟังความคิดเห็นคนอื่น แต่เขาก็ท�ำตัวเป็นศูนย์กลาง
จักรวาลเสมอ แต่มันไม่ใช่..เบนเป็นตัวละครที่แมน
มากๆ เขายอมรับความจริงว่า สิ่งที่เขาท�ำมันมากเกิน
ไป สิ่งที่เรลเลียนและโบดีแวนบอก ท�ำให้เขาคิดได้ แต่
ที่ท�ำให้เขาตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ยกลูกทั้ง ๖ คนให้ตา
ยายดูแลก็คือ ความรักนั่นเอง เขาท�ำให้ลูกเกือบตาย
เขาท�ำให้ลูกเป็นตัวประหลาด แม้ว่าการที่เขาตัดสิน
ใจไปอยู่ป่าเพราะคิดว่าการมีชีวิตแบบนั้นจะช่วยรักษา
โรคซึมเศร้าของแม่ได้ แต่ตรงกันข้าม เธอกลับมีอาการ
หนักมากขึ้น ทุกอย่างที่เบนเลือกท�ำเพราะคิดแล้วว่า
มันดี แต่เมื่อผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่ดีอย่างที่คิด หาก
ลูกๆ ยังอยู่กับเขา เขาคงเป็นผู้ท�ำลายอนาคตของลูกๆ
เขาจึงยอมแพ้และกลับไปอยู่บ้านป่าเพียงล�ำพัง
แต่ภารกิจส�ำคัญ
ยังไม่ส�ำเร็จ เรลเลียนที่รัก
พ่อแม่ไม่น้อยกว่าพี่น้อง
คนอื่ น น� ำ ที ม แอบซ่ อ น
ตัวใน “สตีฟ” ครั้งนี้ลูกๆ
บังคับให้พอ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจ
ของแม่ให้ส�ำเร็จ ทุกคนพากันไปที่สุสาน ขโมยขุดศพ
แม่ขึ้นมา แล้วน�ำร่างแม่ไปเผาริมทะเลสาบ ร้องร�ำท�ำ
เพลงที่แม่ชอบ และเดินทางไปสถานที่สาธารณะที่มีคน
พลุกพล่าน พวกเขาเลือกส้วมในสนามบินเพื่อท�ำพิธี
ลอยอังคาร “กู๊ดบาย มอมมี่” พร้อมกับกดชักโครกลง

ไป ทุกคนยิ้มแย้มท�ำได้หมดถ้าแม่สดชื่น จากนั้นก็เดิน
ไปส่งโบดีแวนขึน้ เครือ่ งบิน.. “พีจ่ ะไปนามิเบียท�ำไม” ซาจ
ถาม... “พีก่ แ็ ค่จมิ้ นิว้ ลงไปในแผนทีเ่ ท่านัน้ เอง” ..เหตุผล
อินดี้มากๆ
แล้วเบนก็คน้ พบการเดินทางสายใหม่ในชีวติ เขา
นั่นคือ การเดินทางสายกลาง สิ่งส�ำคัญอีกอย่างที่เรา
เห็นได้จากเรื่องนี้ คือ ทุกคนเคารพในความคิดของกัน
และกัน รักและผูกพันกันมาก เบนเลือกใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขแบบพอเพียงในบ้านหลังเล็กๆ ที่แวดล้อมด้วย
สวนผัก และ “สตีฟ” ก็แปลงร่างเป็นเล้าไก่ เหตุผลที่ไม่
อยากอยู่บ้านตายายก็คงจะเป็นเพราะบ้านตายายเป็น
ผลพวงจากระบบทุนนิยมนั่นเอง แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยน คือ
เบนและลูกๆ ยังคงเลือกการเรียนแบบโฮมสคูล

หนังสื่อถึงแนวคิด ๒ มุม ที่ก�ำลังได้รับความ
สนใจในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบโฮม
สคูล หรือการเลี้ยงดูเด็กๆ ซึ่งฝ่ายหนึ่งคิดว่าระบบการ
ศึกษาหรือการอบรมสั่งสอนเด็กๆ ที่มีการตีกรอบความ
คิด ก�ำหนดถูกผิดว่าอะไรควรและไม่ควรไว้แล้ว มัน
ท�ำให้เด็กไม่ได้ใช้ศกั ยภาพทางความคิดอย่างเต็มที่ หนัง
ไม่ได้ชี้ชัดให้ใครถูกใครผิด เพราะทุกอย่างมี ๒ ด้าน
เสมอ แต่หนังจบลงด้วยการให้ตัวละครเลือกการพบ
กันครึ่งทาง ไม่มีใครฝืนความเป็นไปของโลกได้ และ
การเปลี่ยนสังคมก็เป็นเรื่องยาก แต่เราสามารถเปลี่ยน
สังคมในบ้านของเราให้มีความสุขได้ แค่อย่าเห็นแก่ตัว
จนไม่ยอมเสียอะไร และอย่าเห็นแก่คนอืน่ จนตัวเองเสีย
ทุกอย่าง พบกันครึ่งทางแล้วจูงมือเดินร่วมทางกันไป
ปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้หมด ถ้าทุกฝ่ายสดชื่น ..
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เวียงค�ำฟ้า ณ เวียงเชี ยงรุ ้ง...
“ หมู่บ้าน ๙ ชาติพันธุ์
การปรับตัว กับ ความเปลี่ยนแปลง ใน โลกยุ คใหม่ ”

ใ

นฤดู ห นาวของทุ ก ปี เราจะ
พบว่ามีบรรดานักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทย ชาวต่างชาติ ต่างพา
กันเดินทางไปเยือนเหนือสุดของ
สยาม และแน่นอน ปัจจุบัน มีอีก
พื้นที่หนึ่งที่ก�ำลังได้รับการกล่าว
ขาน และนักท่องเที่ยวมักพากัน
ไปเยือน นั่นคือ ทุ่งดอกทานตะวัน
ณ เวียงค�ำฟ้า อยู่ระหว่างเส้นทาง
เชียงราย-เวียงชัย-เชียงรุ้ง ซึ่งว่า
กันว่า เป็นทุง่ ทานตะวันทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
ในภาคเหนือ กันเลยทีเดียว
และไม่ใกล้ไม่ไกลกันนั้น
เราจะพบกับชุมชนหนึ่งตั้งอยู่บน
เนินทุ่งกว้างใหญ่ คือ ชุมชนบ้าน

เวี ย งค� ำ ฟ้ า ในอาณาเขตพื้ น ที่
ประมาณ ๕,๗๐๐ ไร่ อยู่ในพื้นที่
ต�ำบลดงมหาวัน อ�ำเภอเวียงเชียง
รุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งจุดเด่น
ของชุมชนแห่งนี้ก็คือ เป็นชุมชน
ที่ มี พี่ น ้ อ งกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ทั้ ง หมด
๙ ชนเผ่า คือ ๑.ม้ง ๒.อาข่า
๓.เมี่ ย น ๔.จี น ๕.ลี ซู ๖.ลาหู ่
๗.ไทยใหญ่ ๘.ไทยลื้ อ
๙.คะฉิ่น ซึ่งได้อาศัยอยู่
รวมกันมานานกว่า ๑๕
ปีมาแล้ว
คุณธีรวัฒน์ ท่อเสถียรธรรม ตัวแทนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ บ้านเวียงค�ำฟ้า

ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในงานพัฒนา
ชาติพันธุ์ม้ง เป็นประธานม้ง และ
เครือข่ายม้งดอยยาวผาหม่น บอก
เล่าประวัติท่ีมาของชุมชนแห่งนี้
ให้ฟังว่า เดิมที ชาวบ้านกลุ่มนี้
มีถ่ินฐานก�ำเนิดกระจัดกระจาย
อยู ่ ใ นเขตพื้ น ที่ สู ง หลายพื้ น ที่
หลายอ�ำเภอ หลายจังหวัด อาทิ
จังหวัดตาก พะเยา เชียงราย น่าน
เป็นต้น ซึ่งชุมชนดั้งเดิมส่วนใหญ่
นั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ป่าสงวนแห่งชาติ แน่นอน ในทุก
ปี จึงมักเจอปัญหาความขัดแย้ง
กับเจ้าหน้าที่รัฐกันอยู่เนืองๆ เมื่อ
ชาวบ้านต้องท�ำไร่ท�ำมาหากินกับ
ป่า ในขณะที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็
พยายามเข้าไปกวดขันจับกุมชาว
บ้ า นโดยมั ก อ้ า งว่ า ชาวบ้ า นนั้ น
บุกรุกท�ำลายป่า
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“จนกระทั่ง มี ดร.บัณฑิต
แสงเสรีธรรม ซึ่งเป็นคนชาติพันธุ์
ม้ง และเป็นอาจารย์ ต�ำแหน่ง
รองผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนวิรุณห์
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีในขณะ
นั้น ได้ขึ้นไปส�ำรวจข้อมูลสภาพ
สังคมและเยี่ยมเยือนชนเผ่าบนที่
สูงตามหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัด
เชียงราย ในช่วงปี ๒๕๔๗ ได้
รู้จักกับผู้น�ำชนเผ่าหลายพื้นที่และ
ทราบถึงสภาพสังคมวิถชี วี ติ ชนเผ่า
จึงมีแนวคิดว่าท�ำอย่างไรถึงจะไม่
ให้ชาวบ้านซึง่ เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุน์ นั้
ต้องขัดแย้งและปะทะกันระหว่าง
รัฐกับชาวบ้าน ท�ำอย่างไรถึงจะ
ไม่ให้พี่น้องชาติพันธุ์ต้องถูกกล่าว
หาว่าเป็นคนท�ำลายป่าหรือท�ำไร่
เลื่อนลอยเหมือนที่ผ่านมา จนเกิด
แนวคิดอพยพชาวบ้านลงจากดอย
มาตั้งถิ่นฐานในพื้นราบกัน จนได้
มาอยู่ในพื้นที่บ้านเวียงค�ำฟ้า โดย
ได้ มี ก ารซื้ อ ขายที่ ดิน แปลงใหญ่
จากคุณปราโมทย์ เจ้าของพืน้ ที่ ซึง่
มีเอกสารสิทธิ เป็น นส.๓ ก. จาก
นั้นจึงมีการจัดสรรให้ชาวบ้านที่
อพยพเข้ามา สร้างที่อยู่อาศัยกัน”
ว่ากันว่า ตอนแรกๆ นั้น มี
พี่น้องชาติพันธุ์ อพยพโยกย้ายลง
มาไม่กี่หลังคาเรือน โดยเริ่มจาก
มีพี่น้องชนเผ่าม้งเข้ามาติดต่อกับ
ดร.บั ณ ฑิ ต เพื่ อ ขอเช่ า ที่ ดิน ท� ำ
กินของ ดร.บัณฑิต ในเขตพื้นที่
ปกครองต� ำ บลดงมหาวั น เพื่ อ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรปลูก
มันส�ำปะหลัง ต่อมาเมื่อพี่น้องชน

เผ่าหลายหมู่บ้านทราบข่าว จึงพา
กันอพยพย้ายตามกันมาอย่างต่อ
เนื่อง ขอเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่
ให้เช่าประกอบอาชีพการเกษตร
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ซึ่งท�ำให้ ดร.บัณฑิต ได้
เล็งเห็นความส�ำคัญของพี่น้องชน
เผ่าด้านความทุกข์ยาก เนื่องจาก
เดิ ม ที ช นเผ่ า จะรวมกลุ ่ ม อาศั ย
อยู่กันตามป่าเขาในเขตป่าสงวน
แห่งชาติบ้าง ในเขตป่าต้นน�้ำบ้าง
ไม่มีที่ท�ำ กินและที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง ซึ่งยังขาดการพัฒนา
อาชีพและการศึกษาและยากจน
จึงเป็นประเด็นที่ท�ำให้ ดร.บัณฑิต
ได้ตัดสินใจให้ที่ดินท�ำกินให้เป็นที่
อยูอ่ าศัยชัว่ คราวของชนเผ่าต่างๆ
ที่ เ ข้ า มาขอสร้ า งบ้ า นอยู ่ อ าศั ย
ประกอบอาชีพที่แคมป์มะเขือเทศ
โดยให้ ทุ ก คนอยู ่ ใ นเงื่ อ นไขของ
โครงการที่ดินอยู่อาศัยของชนเผ่า
จากนั้นจึงได้ก่อตั้งมูลนิธิราชพลี
เวียงค�ำฟ้า ขึ้นมาเพื่อรองรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตชนเผ่าต่างๆ
จ น ก ร ะ ทั่ ง เ มื่ อ วั น ที่
๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ดร.บัณฑิต ได้บริจาคที่ดินให้พี่

น้อ งชนเผ่าสร้างบ้านเรือ นที่อ ยู่
อาศัยอย่างถาวรครั้งแรกจ�ำนวน
๓๐๐ ไร่ จากนั้นได้พร้อมใจกันตั้ง
ชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “เวียงค�ำฟ้า” แปล
ว่า เมืองทองแห่งชนเผ่า หรือถิ่น
หมู่บ้านชนเผ่า โดยมี นายหวัง
ดี แซ่ ท ่ อ เป็ น ผู ้ น� ำ หมู ่ บ ้ า นคน
แรก ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครอง
ของก�ำนันต�ำบลดงมหาวัน ในเขต
ปกครองของบ้ า นป่ า สั ก งามหมู ่
ที่ ๙ ปัจจุบัน มีทั้งหมดประมาณ
๕๐๐ หลังคาเรือน และมีจ�ำนวน
ประชากรทัง้ หมดเกือบ ๑,๐๐๐ คน
ที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่รวมกัน
ประเด็ น ส� ำ คั ญ ก็ คื อ ว่ า
ชุมชนเวียงค�ำฟ้า นี้เป็นชุมชนที่จ�ำ
ต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่าง
และต้ อ งตั้ ง รั บ ปรั บ ตั ว กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งมีความ
ยากซับซ้อนมากกว่าชุมชนอื่นๆ
ตามมาอย่างต่อเนื่อง
“อย่างแรกเลย คือ ก่อน
หน้านั้น ตอนที่เราอาศัยอยู่บน
พื้นที่สูง เราสามารถปลูกข้าวไร่ มี
ไร่ มีสวน สามารถเก็บผักเก็บไม้ใน
ป่า มีชวี ติ ความเป็นอยูเ่ รือ่ งการกิน
การอยู่อุดมสมบูรณ์ พอย้ายจาก
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ข้างบน ลงมาอยู่ข้างล่าง เรามีแต่
ทีอ่ ยูอ่ าศัยปลูกบ้านอยู่ แต่เราไม่มี
ไร่ ไม่มสี วน ไม่มนี าเป็นของตัวเอง
เลย เราก็ตอ้ งมาปรับตัวกันใหม่วา่
ท�ำอย่างไร ถึงจะมีขา้ วกิน มีรายได้
มาเลี้ยงครอบครัวกัน”
อาศัยทีว่ า่ พืน้ ฐานเดิมของ
พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นั้น มีความ
ขยัน อดทน และอดออม ท�ำให้
หลายครอบครัว เลือกใช้วิธีเช่าที่
นาทีส่ วนของคนพืน้ ราบ แล้วลงมือ
ท�ำนาท�ำสวนกันเพื่อเลี้ยงชีพเลี้ยง
ครอบครัว “รอบๆ หมูบ่ า้ นของเรา
จะมีทงั้ คนพืน้ ราบ ซึง่ มีทงั้ คนเมือง
คนอีสานที่ย้ายมาอยู่แถวนี้ เราก็
จะใช้วธิ เี ช่าทีน่ าทีส่ วนเขา ปลูกมัน
ส�ำปะหลัง สับปะรด ข้าวโพด กัน
เป็นส่วนใหญ่ ก็จะพอมีรายได้มา
จากส่วนนี้”
ในขณะที่อีกหลายครอบครัวที่อยู่ในวัยแรงงาน ก็พากันไป
เป็นลูกจ้างกรรมกรก่อสร้างในตัว
เมืองเชียงราย
“คนที่ไม่ท�ำนา ท�ำเกษตร
ก็จะพากันไปรับจ้าง ท�ำงานเป็น
กรรมกรก่อสร้างในเมืองเชียงราย
ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลมากนัก แต่ไม่ได้ไป

ค้างคืนนะ จะไปเช้า เย็นกลับ โดย
ในทุกเช้า จะมีผู้รับเหมา ขับรถไป
รับไปส่ง ซึ่งผู้รับเหมาจะชอบด้วย
เพราะไม่ต้องแบกรับภาระดูแลถ้า
ไปนอนค้างแรมท�ำงานก่อสร้าง
แบบนั้น”
อีกประเด็นหนึ่งที่หลายคน
จะตั้งค�ำถามกันว่า ชุมชนแห่งนี้
มีตั้ง ๙ ชาติพันธุ์ และอพยพโยก
ย้ายมากันทุกสารทิศแบบนี้ มีการ
บริหารปกครองดูแลกันอย่างไร
แล้วไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งกัน
เลยหรือ?
คุณธีรวัฒน์ ตัวแทนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ ชุมชนเวียงค�ำฟ้า บอก
เล่าให้ฟังว่า หมู่บ้านของเรามีจุด
เด่นในเรื่องการปกครองหมู่บ้าน
แตกต่างจากหมู่บ้านอื่น ก็คือ เรา
จัดตั้งผู้น�ำแต่ละชนเผ่าขึ้นมาดูแล
กันเอง โดยมีการตั้งเป็นหัวหน้า
คุม้ เพือ่ ช่วยกันสอดส่องดูแลพีน่ อ้ ง
ชาวบ้าน นอกจากนั้น เราจะมีการ
ตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ขึ้นมา
อีกชั้นหนึ่ง เพื่อดูแลภาพรวมของ
หมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน
นั้นมาจากการคัดเลือกของชาว
บ้านในหมู่บ้านให้มี หัวหน้าบ้าน
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(ประธานกรรมการ) มีผชู้ ว่ ย ๒ คน
มีหวั หน้าคุม้ ๔ คุม้ มีหวั หน้าเผ่าๆ
ละ ๑ คน และให้มีผู้ช่วยหัวหน้า
เผ่าๆ ละ ๑ คน
“ที่ผ่านมา ปัญหาในหมู่บ้ า นก็ มี เ หมื อ นๆ กั บ ทุ ก ๆ พื้ น ที่
เช่น ปัญหาผัวเมียทะเลาะวิวาท
ลั ก เล็ ก ขโมยน้ อ ย ปั ญ หาเรื่ อ ง
วัยรุ่น ซึ่งเราก็ใช้วิธีไกล่เกลี่ย ให้
ผูน้ ำ� แต่ละชนเผ่าดูแลจัดการแก้ไข
ปัญหากันไป จึงท�ำให้มันคลี่คลาย
ลงไปได้”
จุ ด เด่ น อี ก อย่ า งก็ คื อ มี
การน� ำ วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ
ประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่า มา
ปรับใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง
จุดแข็งของหมู่บ้านนี้ อีก
มุมหนึง่ ทีเ่ ราสัมผัสได้กค็ อื การน�ำ
วัฒนธรรมและความเชือ่ ของแต่ละ
กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ม าปรั บ ใช้ ใ นการ
ด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ท�ำให้ผู้คน
ที่นี่ก้าวพ้นปัญหาต่างๆ นั้นไปได้
ยกตัวอย่าง เรื่องการปลูก
ข้าว คุณธีรวัฒน์ บอกเล่าให้ฟัง
ว่า “เมื่อก่อนอยู่บนดอย ชาวบ้าน
ก็จะปลูกข้าวไร่กนั แต่พอลงมาอยู่
ข้างล่าง เมื่อเช่าที่นาชาวบ้านเพื่อ
ปลูกข้าว พี่น้องชนเผ่าก็พยายาม
น�ำแนวคิดการปลูกข้าวแบบบน
ดอยมาปรั บ ใช้ จะไม่ ป ลู ก ข้ า ว
ด�ำนาเหมือนคนพื้นราบทั่วไป แต่
ก่อนลงมือปลูกข้าว ทุกคนจะน�ำ
เมล็ดข้าวเปลือกไปแช่น�้ำ จนใกล้
จะงอกแล้ว จึงน�ำไปหยอดลงในนา
ซึง่ เป็นภูมปิ ญั ญาชนเผ่าดัง้ เดิม พอ
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เก็บเกี่ยวแล้ว ก็ถือว่าได้ผลผลิตดี
พอๆ กับทีค่ นพืน้ ราบท�ำนากันเลย”
นอกจากนั้น ชาวบ้านที่นี่
ยังพยายามใช้ชีวิตให้เหมือนบน
ดอยมากที่สุด นั่นคือการปลูกพืช
ผักสวนครัวรอบๆ หมู่บ้านเอาไว้
“จะเห็นว่า ชาวบ้านที่นี่ไม่
ค่อยใช้จ่ายไปตลาดกันเท่าไหร่
ส่วนใหญ่จะปลูกผัก เก็บผักตาม
ทุ่งนา ตามป่ารอบๆ หมู่บ้าน”
และที่ ห ลายคนสั ม ผั ส กั น
ได้ นั่นคือ ในหมู่บ้านเวียงค�ำฟ้า
มี ค วามหลากหลายทางศาสนา
วัฒนธรรม และความเชื่อ คนใน
หมู่บ้านส่วนใหญ่จะนับถือศาสนา
คริ ส ต์ รองลงมาคื อ นั บ ถื อ ลั ท ธิ
บรรพบุรษุ ตามความเชือ่ เดิม และ
ศาสนาพุทธ
“ในหมูบ่ า้ นของเรา ศาสนา
คริสต์จะมีคนนับถือมากที่สุด มี
หลายนิกาย มีโบสถ์คริสต์ จ�ำนวน
๔ หลัง สาเหตุทมี่ คี นนับถือศาสนา
คริสต์มากทีส่ ดุ อาจเป็นเพราะว่ามี
ผู้น�ำศาสนาที่เน้นการจัดกิจกรรม

การพัฒนาในด้านต่างๆ ท�ำให้มี
ความเจริญก้าวหน้ากันมากขึ้น”
คุณธีรวัฒน์ บอกเล่า
ว่ า กั น ว่ า ศาสนาคริ ส ต์
นอกจากจะมีบทบาทมากในเรื่อง
การพัฒนาจิตใจแล้ว ยังเข้าไปมี
ส่วนหนุนเสริมในเรื่องการพัฒนา
คุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ อง
ชาวบ้านกลุ่มนี้อีกด้านหนึ่งด้วย
ยกตัวอย่างหลายๆ กิจกรรม ที่กลุ่มสังฆมณฑลเชียงใหม่
ได้เข้าไปหนุนเสริมกัน
คุ ณ กิ่ ง แก้ ว จั๋ น ติ๊ บ ผู ้
ประสานงานแผนกกลุ่มชาติพันธุ์
และแผนกยุ ติ ธ รรมและสั น ติ
สั ง ฆมณฑลเชี ย งใหม่ และ
ประธานศู น ย์ ป ระสานงานหลั ก
ประกันสุขภาพประชาชนเครือข่าย
ชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้บอก
เล่าให้ฟังว่า ที่ผ่านมา ได้เข้าไป
หนุนเสริมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ใน
ฐานะนั ก พั ฒ นาองค์ ก รศาสนา
คาทอลิก โดยได้ใช้แนวคิดค�ำสอนเรื่องวัฒนธรรมทิ้งขว้าง หรือ

Laudato Si’ ช่วยเหลือพี่น้องกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่มักถูกมองข้ามและมัก
ถูกแบ่งแยก
“การหนุ น เสริ ม งาน ที่
ผ่านมา เราได้เข้าไปเน้นส่งเสริม
การพัฒนาผู้น�ำคนรุ่นใหม่ ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้เรื่องราวของ
ชุ ม ชน บนพื้ น ฐานความหลาก
หลายทางชาติพันธุ์ ที่จ�ำต้องปรับ
ตัวในการอยู่ร่วมกัน โดยเน้น
สนับสนุนการรวมกลุ่มชุมชน เพื่อ
มองหาโอกาสในงานพัฒนาชุมชน
โดยงานเครือข่ายอาหารปลอดภัย
ของชุมชนเวียงค�ำฟ้า ก็เป็นหนึง่ ใน
กระบวนการรวมกลุ่มชุมชน เพื่อ
เรียนรู้ช่องทางคุ้มครองสิทธิและ
เศรษฐกิจในระดับครัวเรือน และ
ระดับกลุ่มต่อไป”
จะเห็นได้ว่า ทุกวันนี้ พี่
น้องกลุ่มชาติพันธุ์ในบ้านเวียงค�ำ
ฟ้า ส่วนหนึง่ ได้มกี ารรวมตัวกันจัด
ท�ำกิจกรรมในหลายด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งชาว
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บ้านมองว่า จริงๆ แล้ว เป็นวิถี
ดัง้ เดิมของพีน่ อ้ งชนเผ่ากันอยูแ่ ล้ว
“คื อ ทุ ก วั น นี้ เรามองว่ า
ปัญหาในสังคมไทยปัจจุบันนี้ ไม่
ว่าจะเป็นคนกลุ่มชาติพันธุ์ คน
บนดอย หรือคนพื้นราบ ต่างต้อง
เจอปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อชีวิตประจ�ำวันของเราเลย นั่น
คือ ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่ง
สาเหตุหลักๆ ที่เรารู้กันดีก็คือ ทุก
วันนี้ เราต่างบริโภคพืชผัก อาหาร
ที่เต็มไปด้วยสารพิษ มีสารเคมี
ตกค้าง จนคนเจ็บไข้ได้ป่วย ต้อง
เข้ารับการรักษา จนโรงพยาบาล
แต่ละพื้นที่รองรับกันไม่ไหวแล้ว
รวมไปถึงสินค้าหลายอย่างที่มา
จากต่ า งประเทศและทะลั ก เข้ า
มา ล้วนมีแต่สารเคมีทั้งนั้น จุดนี้
ท�ำให้เราหันกลับมาทบทวน ว่าถึง
เวลาแล้วทีเ่ ราจะต้องกลับมาพึง่ พา
ตนเอง มาท�ำอาหารปลอดภัยกัน
ดีกว่า” คุณธีรวัฒน์ ตัวแทนกลุ่ม
ชาติพันธุ์บ้านเวียงค�ำฟ้า บอกเล่า
ถึงที่มาโครงการ
ที่ส�ำคัญคือ ทุกคนต่างน�ำ
แนวคิดการพึง่ พาตนเองของแต่ละ
ชนเผ่า นั้นมาเป็นจุดแข็งในการ
เริ่มต้นจัดกิจกรรม
“เราเริ่มตระหนักกันว่า เรา
ต้องค้นหาแนวคิดภูมิปัญญาของ
ตั ว เอง กลั บ มาค้ น หาการผลิ ต
อาหารของชาติพันธุ์ดั้งเดิม ว่า
เรามี อ าหารอะไรบ้ า ง มี ผ ลไม้
อะไรบ้าง น�ำมาคิด น�ำมาแปรรูป
และค้ น หาอั ต ลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะ

ชนเผ่า แล้วก็บอกกันว่า เราจะ
พึ่งพาตนเอง เราจะมาท�ำอาหาร
ปลอดภัยกันดีกว่านะ”
จนเกิดกิจกรรมต่างๆ ตาม
มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การปลูก
พืชผักสวนครัวที่เป็นผักปลอดสาร
โดยเริ่ ม ขยั บ ขยายจากการปลู ก
ไว้ กิ น เหลื อ จึ ง เอามาท� ำ ตลาด
เล็กๆ ให้เป็นตลาดทางเลือก ให้
คนได้หันมาเลือกซื้อพืชผักอาหาร
ที่ปลอดภัยกัน
ในขณะที่กลุ่มแม่บ้าน สตรี
ก็รวมกลุ่มกันท�ำอาหารสมุนไพร
เช่น ‘ไข่+ก๊า-เจา’ (Kab raus)
หรื อ ไข่ ตุ ๋ น สมุ น ไพร สรรพคุ ณ
บรรเทาอาการไอ, ก๋วยเตี๋ยวก้อเลี๊ ย (koj liab) หรื อ ก๋ ว ยเตี๋ ย ว
สมุนไพร สรรพคุณเป็นยาบ�ำรุง
เลือด ท�ำให้โลหิตไหลเวียนดี แก้
ประจ�ำเดือนมาไม่ปกติ แล้วยังมี
‘ต้มไก่สมุนไพร’ สรรพคุณแก้ช�้ำ
ใน, จุกเสียด, เลือดลมไหลเวียนดี
เป็นยาอายุวัฒนะ ฯลฯ
นอกจากอาหารปลอดภัย
ที่ น ่ า รั บ ประทานแล้ ว ยั ง มี ก าร
รวมกลุ่มกันทอผ้า ท�ำผ้าลายปัก
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ของแต่ละชนเผ่า ซึ่งล้วนมีฝีมือ
และมีลวดลายสีสันสวยงาม จน
กลายเป็นสินค้าทางเลือกใหม่ให้
กับชุมชน
อีกทั้ง ยังมีการรวมกลุ่ม
กั น ท� ำ สบู ่ ส มุ น ไพรที่ ท� ำ จากผล
อาโวคาโด จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับความนิยมและขายดีมาก
ผลิตภัณฑ์หนึ่งเลยในขณะนี้
ว่ากันว่า สินค้าอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์หลายชนิดของชุมชน
เวียงค�ำฟ้านัน้ สามารถสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวและชุมชนได้เป็น
อย่างดี
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“ยกตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สบู่
อาโวคาโด ซึง่ ตอนแรกเราก็ทดลอง
ลองผิดลองถูก ท�ำสบูม่ าหลายชนิด
ด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็นสบูท่ ำ� จากข้าว
หอมมะลิ น�้ำนมข้าว ท�ำจากผลไม้
ต่างๆ นับ ๑๐ ชนิด แต่สดุ ท้าย เรา
มาพบว่า สบู่ท�ำจากอาโวคาโดนั้น
มีคุณภาพที่ดีที่สุด และมีลูกค้าชื่น
ชอบกันมากที่สุด”
จนทุกวันนี้ สบู่อาโวคาโด
ของชุมชนเวียงค�ำฟ้า ได้กลายเป็น
ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษที่ได้รับ
ความนิยม ขายดี มีพ่อค้าแม่ค้า
สั่งซื้อน�ำไปขายในตลาดออนไลน์
กั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนั้ น
ผลิตภัณฑ์สบู่และผ้าลายปัก ยัง
สามารถผลิตและส่งไปขายยังต่าง
ประเทศอีกด้วย
“เราส่ ง ไปขายที่ ป ระเทศ
สหรัฐอเมริกา กับฝรั่งเศส เพราะ
ว่าที่นั่นจะมีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์
ของเราอพยพไปอยู่ที่นั่นกันเยอะ
ก็จะสัง่ ของออนไลน์ แล้วเราจัดส่ง
ไปให้เขาอีกที”

ในขณะทีอ่ กี มุมหนึง่ เรายัง
พบว่า หมู่บ้านราชพลี หรือเวียง
ค�ำฟ้า ยังมีปัญหาที่ยังทับซ้อนกัน
อยู่หลายเรื่อง ที่เห็นเด่นชัดก็คือ
ทุกวันนี้ ยังเป็นหมู่บ้านบริวารของ
หมูบ่ า้ นป่าสักงาม ต�ำบลดงมหาวัน
ยังไม่ได้แยกออกมาเป็นหมู่บ้าน
อย่างเป็นทางการ ทั้งๆ ที่มีจ�ำนวน
ประชากรหนาแน่น มีองค์ประกอบ
ของชุมชนพร้อมแล้วก็ตาม
“ใช่ ทุ ก วั น นี้ นอกจาก
หมู ่ บ ้ า นเรายั ง ไม่ ไ ด้ แ ยกเป็ น
หมู่บ้านทางการแล้ว เรายังเจอ
ปัญหาเรื่องทางการไม่ยอมออก
บ้านเลขที่ให้กับชาวบ้าน ซึ่งหลาย
คนก็ตั้งข้อสังเกตกันว่า ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นเพราะทางเจ้าหน้าทีร่ ฐั ยัง
มองว่า การที่ชนเผ่าย้ายอพยพกัน
มาอยูท่ นี่ ี่ จะมาสร้างปัญหาให้กบั
สังคม บางคนก็บอกว่า เข้ามาเป็น
แรงงาน มาแย่งงานคนพื้นราบท�ำ
และบ้างก็กลัวว่าจะน�ำปัญหายา
เสพติดเข้ามา รวมไปถึงชาวบ้าน
บางคน ยังไม่ได้รับสัญชาติ ก็จะ
มองว่าเป็นคนต่างด้าว ซึ่งตอนนี้

มีอยู่ประมาณ ๑๐% ที่ยังเป็นคน
ไร้สญั ชาติกนั อยู”่ ชาวบ้านคนหนึง่
บอกเล่าให้ฟัง
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วย
งานรัฐ และสังคมทัว่ ไปจะมองชาว
บ้านหมู่บ้านเวียงค�ำฟ้าเช่นไร แต่
ในขณะเดียวกัน กลับท�ำให้พี่น้อง
กลุ่มชาติพันธุ์ ๙ ชนเผ่าของเวียง
ค�ำฟ้า กลับฮึดสู้ มีความสามัคคี
และเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
ยิ่งปัญหาซับซ้อน ก็ยิ่งต้อง
ปรับตัว ตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลง และหาทางพัฒนาชุมชน
ของตนให้เข้มแข็งและมั่นคงไว้ให้
มากที่สุด
จุ ด แข็ ง ของชุ ม ชนแห่ ง นี้
นั่นคือ การหันกลับมาทบทวนราก
เหง้า อัตลักษณ์ ตัวตนของแต่ละ
ชนเผ่า และน�ำมาปรับใช้ในวิถชี วี ติ
ประจ�ำวัน น�ำมาพัฒนาชุมชนของ
ตนให้ได้
“ใช่ๆ เราจะใช้จุดแข็งของ
เรา ก็คอื วัฒนธรรมชนเผ่านีแ่ หละ
มาพัฒนาหมู่บ้านของเรา ซึ่งเรามี
แนวคิดกันมานานแล้วว่า อยาก
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เอาหมู่บ้านเวียงค�ำฟ้า ซึ่งมี ๙ ชน
เผ่ามาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม อยากท�ำโฮมสเตย์ มี
แนวคิดอยากท�ำศูนย์วัฒนธรรม
ประจ� ำ เผ่ า โดยจ� ำ ลองวิ ถี ชี วิ ต
ดัง้ เดิมของแต่ละเผ่ามาไว้ทนี่ ี่ แต่ก็
ยังติดขัดเรื่องงบประมาณ ยังไม่มี
หน่วยงานไหนเข้ามา ก็คงค่อยๆ
ท�ำกันไปทีละเล็กทีละน้อยไปก่อน
ซึ่งตอนนี้เราได้กันพื้นที่สาธารณะ
เอาไว้รองรับแล้วประมาณ ๑๒ ไร่”
คุณธีรวัฒน์ ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์
เวียงค�ำฟ้า บอกเล่า
และในฤดูหนาวของแต่ละ
ปี เราจะได้สัมผัสกับงานประเพณี
ปีใหม่ ๙ ชนเผ่า ซึ่งชาวบ้านทุก
คนพร้อมใจกันจัดขึ้นทุกปีบนลาน
กว้างแห่งนี้ รวมไปถึงนักท่องเทีย่ ว
พากันเที่ยวชมทุ่งดอกทานตะวัน

บานทีเ่ วียงค�ำฟ้ากันอย่างหนาแน่น
ทุกปี ซึ่งว่ากันว่า ชาวบ้านเวียงค�ำ
ฟ้านี่แหละ ที่ช่วยกันหว่าน ช่วย
กันปลูก จนกลายเป็นสถานที่ท่อง
เทีย่ วแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย
จะเห็ น ได้ ว ่ า นี่ เ ป็ น อี ก
หนึ่ ง ชุ ม ชนที่ พ ยายามตั้ ง รั บ และ
ปรั บ ตั ว ให้ เ ท่ า ทั น กระแสความ
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เปลี่ยนแปลงในสังคม กระแสของ
โลกยุคใหม่
เหมือนกับสุภาษิตชนเผ่า
เมีย่ น ทีบ่ อกสอนสืบต่อกันมาว่า...
“ไม่มีอดีต ก็ไม่มีปัจจุบัน”
“หากเข้ า ใจอดี ต และ
ปัจจุบันไม่ถ่องแท้ ก็เหมือนม้าวัว
ที่ไร้ก�ำลัง”

ข้อมูลประกอบ
• ข้อมูลหมู่บ้านเวียงราชพลี ม.๙ ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
• ข่าวและภาพ “ทุ่งดอกทานตะวัน ณ เวียงค�ำฟ้า ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ”, www.chiangraifocus.com
• ข้อมูลและภาพ, แผนกกลุ่มชาติพันธุ์ และยุติธรรมและสันติ สังฆมณฑลเชียงใหม่
• บทสัมภาษณ์คุณธีรวัฒน์ ท่อเสถียรธรรม ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ บ้านเวียงค�ำฟ้า, ประธานม้ง และเครือข่ายม้งดอยยาว
ผาหม่น, กรกฏาคม ๒๕๖๐
• ภาพกิจกรรมปีใหม่พี่น้อง ๑๐ ชนเผ่า ณ ไร่เวียงค�ำฟ้า, เฟซบุ๊ก มูลนิธิต้นไม้สีเขียว Green Tree Foundation

๕0 ปลายทางเส้นนี้มีดอกไม้
ภู เชียงดาว

หุบเขา ของ ความเศร้า...
กับ ความทรงจ�าเก่าๆ
-๑ท่ า มกลางสั ง คมก� า ลั ง
แปลกแยกและสิ้นหวัง...และโลก
ยังคงเหลื่อมล�้า
จูๆ่ ผมนึกถึงเรือ่ งราวเก่าๆ
ที่ครั้งหนึ่งผมเคยประสบพบพาน
ผุดขึ้นมาในห้วงความทรงจ�าอีก
ครั้ง...
น�้ า บ่ อ ใหม่ เป็ น หมู ่ บ ้ า น
เล็ ก ๆ ของชนเผ่ า ลี ซู ตั้ ง อยู ่ ใ น
หุบเขาใกล้ชายแดน ซ่อนตัวอยู่ใน
ป่าลึก แต่น่าจะเรียกว่าหย่อมบ้าน
มากกว่า เพราะทางฝ่ายปกครอง
เขายั ง ไม่ ไ ด้ จั ด ตั้ ง เป็ น หมู ่ บ ้ า น
อย่างเป็นทางการ ยังคงถือว่าเป็น
หมู่บ้านบริวารที่ต้องอยู่ในความ
ควบคุมดูแลจากหมู่บ้านของคน
พื้นราบ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะปัก
หลักมีชวี ติ อยูก่ นั ทีน่ มี่ านานนับร้อย
ปีมาแล้วก็ตาม
ก็อย่างที่รู้ๆ กันนั่นแหละ
หมู่บ้านติดชายแดน ไม่ว่าที่ไหนๆ
เมฆหมอกของความหวาดระแวง
ไม่ไว้ใจยังคงปกคลุมไปทั่ว ท�าให้
บรรยากาศนั้นอึมครึม มัวซัวอยู่
อย่างนั้น
๑

๕๐ กว่าครัวเรือนในหุบเขา
แห่ ง นี้ จึ ง อาศั ย อยู ่ อ ย่ า งคุ ด คู ้
จ�ายอมกับหลายสิ่งหลายอย่างที่
เข้ามากระทบวิถีการด�ารงอยู่ของ
ผู้คนชนเผ่าที่นี่
ยิ่งยามยินข่าวมาว่า ทางการมีค�าสั่งให้ชาวบ้านที่นี่เตรียม
อพยพออกจากป่า ยิ่งท�าให้คนใน
หุบเขานั้นรู้สึกหวาดสะทกอกจุก
แน่น ปวดแปลบ เหมือนก�าลังถูก
มือลึกลับนั้นล้วงคว้านเข้าไปข้าง
ในโพรงอก แล้วบีบเอาหัวใจดวง
นัน้ ให้แหลกเหลวคามือ ยังไงยังงัน้

บางห้ ว งอารมณ์ นั้ น ผู ้ ค น
ที่นี่ก็รู้สึกเหมือนก�าลังเคว้งคว้าง
ว่างเปล่า
ลอยละล่องไปโดยมิรชู้ ะตา
กรรม
ว่าในที่สุดแล้ว ชีวิตพวก
เขาจะไปสู่หนใด...
ในบางค�่าคืน…ผมยินเสียง
“ซือบือ” ๑ ซึงหนังแลน ดังแว่วมา
ในความมืด
เป็นเสียงกรีดครวญเศร้า
และบาดลึกเข้าไปในความรู้สึก
-๒ใกล้ค�่าบนภูสูง…
แสงทองของตะวั น ที่ เ จิ ด
จ้ามาตลอดทั้งวัน พลันเริ่มอ่อน
ล้าคล้อยต�่าลาลับเหลี่ยมเขาทาง
ตะวันตก ลมป่าโชยพัดแผ่วเบา
ผมนั่ ง อยู ่ ใ นครั ว ไฟ หยิ บ ขวาน
ลงมือผ่าฟืน จุดไม้เกี๊ยะก่อไฟใน
เตาหินสามเส้า เตรียมท�าอาหาร
มือ้ เย็น ซึง่ ก็คงไม่พน้ น�า้ พริกป่า กับ
แกงผักกาดรสชาติขมๆ อีกเช่นเคย
เพียงไม่นาน…ความมืดเริม่
เข้าปกคลุมแผ่นฟ้า พายุพดั พาเมฆ

ซือบือ เครื่องดนตรีประเภทดีด มี ๓ สาย แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ชาวลีซู
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ด�ำเคลื่อนตัวมาพร้อมเสียงค�ำรน
ของสายฟ้าแลบแปลบเปรี้ยงเป็น
ประกาย
ผมรู้สึกสัมผัสได้ถึงความ
เย็นเยียบของฝนปลายฤดูมาแต่
ไกล
ในขณะอากาศครึม้ ฟ้าครึม้
ฝนอยู่นั้น ผมยินเสียงตะโกนของ
อะตาผะ ลูกศิษย์เผ่าลีซอตัวน้อย
วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาในศูนย์การ
เรียน
“ครู ครู อาหวู่มะก�ำลังจะ
ตาย…”
“อาหวู่มะ เป็นอะไรหรือ..”
ผมรี บ ถามเด็ ก ชายด้ ว ยความ
ร้อนรนใจ
“บ่ซ”ึ อะตาผะส่ายหน้าไป
มาบอกไม่รู้
ผมรีบวิ่งน�ำหน้าอะตาผะ
ตรงไปยังบ้านของอาหวู่มะซึ่งตั้ง
อยู่บนเนินเขา ใกล้ถึงแล้ว ผมยิน
เสียงร�่ำร้องสะอึกสะอื้นดังขึ้น ดัง
ขึ้น...

ท่ า มกลางผู ้ ค นยื น มุ ง ดู
สีหน้าบางคนเศร้าโศกและหวาดหวั่น
โดยเฉพาะอาหมี่มะ แม่
ของอาหวู่มะนั้น ยกมือปิดหน้า
คร�่ำครวญหวนไห้ หันหน้าเข้าข้าง
ฝาบ้าน บางคนยืนดูดว้ ยความสงบ
อีกหลายคนยืนมองด้วยสายตา
เรียบเฉย
หรือว่าพวกเขาเคยชินและ
ใกล้ ชิ ด กั บความตายมามากต่อ
มากแล้ว…ผมร�ำพึงเบาๆ ในใจ
ไม่มีเสียงพูด หรือเสียงร�่ำ
ร้องออกจากปากของเลาหลู่ ผูเ้ ป็น
พ่อของเด็กน้อย
มี เ พี ย งหยาดน�้ ำ ใสๆ ริ น
ไหลอาบใบหน้ า อั น หยาบกร้ า น
เท่านั้น
แม่เฒ่าจัดแจงแต่งกายชุด
พื้นเมืองประจ�ำเผ่าให้กับอาหวู่มะ
เด็กหญิงวัย ๓ ขวบ ก�ำลังหายใจ
พะงาบๆ ลมหายใจเริ่มแผ่วเบา
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ช้าลงทุกที เสียงเพ้อขาดหายเป็น
ห้วงๆ เริ่มอ่อนลง
พ่อเฒ่าจุดธูปไว้บนหิ้งไหว้
ผี กลิ่นควันธูปฟุ้งกระจายไปทั่ว
บรรยากาศนัน้ ช่างทารุณจิตใจเสีย
เหลือเกิน เหมือนกับว่าทุกคนต่าง
เฝ้ารอคอยเจ้าแห่ง ความตายที่
ก�ำลังมาเยี่ยมเยือน เพื่อจะพาเธอ
ไปพร้อมๆ กัน
"ท�ำไมไม่พาไปหาหมอเล่า”
ผมหันมาถามเลาหลู่ ซึง่ เบือนหน้า
ทอดมองกองไฟกลางบ้านที่ใกล้
มอดดับอย่างทอดอาลัยตายอยาก
“เฮาเคยพาไปแล้ว ทุกครั้ง
ที่เฮาถึงโฮงยา หมอบ่ถามว่าเจ็บ
ป่วยมาอย่างใด แต่ถามหาเงิน
ก่อน ครูก่อฮู้ว่าเฮามีลูกห้าหกคน
มันทุกข์มันยากแค่ไหน…” เลาหลู่
พู ด พร้ อ มกั บ จ้ อ งมองลู ก สาวที่
นอนแซ่วอยู่ข้างกองไฟ
“ชีวิตคนบ้านป่าบ้านดอย
อย่างหมู่เฮา มีค่าแค่ดินแค่ทราย
เม็ดหนึ่งเท่านั้น เฮาตัดสินใจแล้ว
ให้มนั รอความตายอย่างนีเ้ ถิด ครู
อย่าสงสารเฮาเลย หมูเ่ ฮาคุน้ เคย
กับมันดีแล้ว บ่วันใดวันหนึ่ง เฮา
ก็ต้องเจอกับมันจนได้…”
น�ำ้ เสียงของเลาหลู่ เหมือน
กับก�ำลังเย้ยหยันต่อชะตากรรม
ความจน ความเจ็บ และความตาย
นัน้ แฝงกายอยูใ่ นหมูบ่ า้ นบนดอยนี้
มานานแสนนาน
ผมพยายามคะยัน้ คะยออยู่
นานสองนาน กว่าจะบอกให้พ่อ

๕๒
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พาเด็กน้อยไปโรงพยาบาลในตัว
อ�าเภอ โดยผมอาสาพาลงไปส่ง…

ดอย

-๓ความมื ด ห่ ม คลุ ม ทั่ ว ดง

เม็ดฝนโปรยปรายลงมาไม่
ขาดสาย ท�าให้ถนนแคบๆ ทางลง
ดอยนั้นทั้งลาดชัน ทั้งเละลื่นด้วย
ดินโคลน
ผมค่อยๆ ประคับประคอง
มอเตอร์ไซค์คนั เก่า พร้อมกับชีวติ
สองพ่อลูกที่ซ้อนท้าย ผ้าขาวม้า
ผืนใหญ่ผกู รวบสามชีวติ เข้าไว้ดว้ ย
กัน เพื่อป้องกันการถลาลื่นล้ม
อา…๓ ร่าง ๓ ชีวิตก�าลัง
ผูกโยงไว้ด้วยความเป็นความตาย
อย่างแยกกันไม่ออก

บางห้ ว ง
จังหวะทีม่ อเตอร์ไซค์ล้มคะม�า ผม
พยายามยั น ขึ้ น
มาใหม่ ผมรู ้ สึ ก
ถึงความเปียกชื้น
แผ่นหลัง เลาหลู่
นั้ น ร�่ า ไห้ ส ะอึ ก
สะอื้นตลอดทาง
“ครู ลองเอามื อ อั ง ดู ว ่ า
อาหวูม่ ะยังหายใจอยูห่ รือเปล่า…”
เลาหลู่กระซิบบอกผมด้วยเสียงที่
สั่นสะท้านแปลบปวดในความรู้สึก
ผมท�าตามทีเ่ ขาบอก พร้อม
กั บ พยั ก หน้ า ให้ เ ขารั บ รู ้ ว ่ า ยั ง
มี ค วามหวั ง เรามาถึ ง ครึ่ ง ทาง
แล้ว มองเห็นแสงไฟแวมวาวในตัว
อ�าเภออยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล
ในทีส่ ดุ , มอเตอร์ไซค์วบิ าก
ก็พาเรามาถึงโรงพยาบาลจนได้…
ภายในโรงพยาบาลยาม
ค�่าคืนนี้ เงียบเชียบราวบ้านร้าง
วังเวง
ร่ า งของอาหวู ่ ม ะถู ก วาง
บนเตี ย งฉุ ก เฉิ น ข้ า งเตี ย งนั้ น มี
เจ้าหน้าที่ยามกับผู้ช่วยพยาบาล
สองคน ก� า ลั ง เตรี ย มลากท่ อ

ออกซิเจน ก่อนที่จะช่วยกันปัม
หัวใจ ในห้วงยามนั้น...อาหวู่มะ
กระตุกเฮือกพร้อมเสียงเพ้อออก
มาเบาๆ พักหนึ่ง
“หวังว่าโชคคงเข้าข้างเธอ
นะเด็กน้อย...” ผมพึมพ�าๆ ภาวนา
-๔บรรยากาศเงียบสงัด ลม
พัดเข้ามาเย็นยะเยียบ...
ผมเดินออกจากห้องฉุกเฉิน
เลาหลู่นั่งกอดเข่าอยู่ตรงขั้นบันได
หน้าโรงพยาบาล เหม่อมองออก
ไปบนภูเขา มองไปในความด�ามืด
ผมเดินเข้าไปบีบไหล่เลาหลู่เบาๆ
“……………” เงียบงัน มี
เพียงคราบน�้าตาเปรอะเปื้อนเต็ม
ตามใบหน้าของเลาหลู่ พร้อมเสียง
หายใจขาดเป็นห้วงๆ อยู่อย่างนั้น
นานและนาน
นัยน์ตาคู่นั้น มีหยาดน�้าใส
รืน้ ๆ ไหลลงมาอาบสองแก้มหยาบ
กร้านของเลาหลู่
ครั้นเมื่อหันไปมองบนเวิ้ง
ฟ้า...ในความมืด
ผมเห็นดาวดวงหนึง่ พุง่ วาบ
เป็นทางยาวก่อนวับหาย

ภู เชียงดาว เป็นนามปากกาของ องอาจ เดชา อดีตครูดอยที่ผันตัวเองมาเป็นนักข่าวส�านักข่าวออนไลน์ที่ชื่อ
“ประชาไท” ปัจจุบัน เขากลับไปใช้ชีวิตในสวนหุบผาแดง อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อันเป็นถิ่นฐานบ้าน
เกิด ไปเป็นคนสวนคนเขียนหนังสือ และเจ้าของร้านหนังสือเชียงดาว ร้านหนังสือในดวงใจของใครหลายๆ คน
ที่ปิดตัวลงไปแล้วอย่างน่าเสียดาย ปัจจุบันเขาท�าร้านหนังสือออนไลน์ในเฟซบุ๊ก ชื่อ Books & Life: ร้านหนังสือ
มือสอง วรรณกรรมหายาก
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วรพจน์ สิงหา เรื่อง/สัมภาษณ์

“ มึนอ ” พิณนภา พฤกษาพรรณ
ปี ที่ถามหา ความยุ ติธรรม

๓

สูญหาย ตามหา ความเป็นธรรม
หลายกรณีในประเทศไทย เข้าใจว่าที่พี่บิลลี่หายไป
ที่ ค นท� ำ งานด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เป็นเรื่องส่วนตัว”
มึ น อเล่ า ว่ า วั น
ต้ อ งหายตั ว ไปอย่ า งไร้ ร ่ อ งรอย
มึนอและครอบครัวคือผูท้ ไี่ ด้รบั ผล สุ ด ท้ า ยที่ บิ ล ลี่ อ ยู ่ กั บ
กระทบโดยตรง มึนอบอกว่า เป็น ครอบครั ว ที่ ต� ำ บลป่ า สิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้นกับคนที่ท�ำ เด็ง อ�ำเภอแก่งกระจาน
เพื่อส่วนรวม ท�ำความดีแล้วต้อง จั ง หวั ด เพชรบุ รี คื อ วั น
ถูกก�ำจัด ถูกท�ำให้หายไป “ไม่น่า ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ บิลลี่ออก
เกิดขึ้นอย่างยิ่ง เรื่องแบบนี้ ไม่ว่า จากบ้าน บอกว่าไปท�ำหน้าที่ อบต.
กับใคร อย่างเรื่องของพี่บิลลี่ เขา เพราะบิลลี่เป็นสมาชิก อบต. ห้วย
จะท�ำให้เป็นเรื่องส่วนตัว จริงๆ แม่เพรียง และจะไปเยี่ยมแม่ของ
แล้ว ทีพ่ บี่ ลิ ลีห่ ายตัวไปก็เพราะเขา เขา โดยไม่ได้บอกว่าไปกี่คืนและ
ท�ำเรื่องส่วนรวม เขาถูกท�ำให้หาย จะกลับมาเมื่อไหร่ ครั้งสุดท้าย
ไป จนทุกวันนี้ยังมีคนจ�ำนวนมาก ที่มีคนเห็นบิลลี่ เขาถูกเจ้าหน้าที่

รอยตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๕๗
บอกเล่าถึงผลกระทบต่อครอบครัว
และความรู้สึกของลูกๆ
๓ ปีกว่าทีผ่ า่ นมา มึนอและ
ลูกๆ ทั้ง ๕ คน ออกตามหาและ
เรียกร้องความเป็นธรรมในกรณีที่
เกิดขึ้นกับบิลลี่ แต่ดูเหมือนเรื่อง
ราวจะค่อยๆ เงียบหายไปเหมือน
ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น
...บางที ไ ม่ เ พี ย ง “บิ ล ลี่ ”
เท่านั้นที่สูญหาย แต่เป็นความ
ยุตธิ รรมในสังคมไทยด้วยทีห่ ายไป
อย่างไร้ร่องรอย
ภาพ: voicefromthais.wordpress.com

“ตั้งแต่แรกที่พ่อเขาหายไป
ลูกสาวคนที่สี่จะถามถึงพ่อทุกวัน
ตื่นนอนตอนเช้าถามแม่ เมื่อคืน
แม่นอนฝันถึงพ่อหรือเปล่า ถาม
ทุกเช้า ก็บอกเขาว่าถ้าหนูคดิ ถึงพ่อ
หนูต้องเป็นเด็กดี ต้องตั้งใจเรียน
หนังสือ ต้องเป็นคนดีของสังคม
ต้องเป็นคนดีให้ได้ จะได้ไม่ต้อง
อยู่ภายใต้อ�ำนาจมืด”
“มึนอ” พิณนภา พฤกษาพรรณ ภรรยาของบิ ล ลี่ หรื อ โป่งลึก-บางกลอย อ�ำเภอแก่ง
พอละจี รั ก จงเจริ ญ นั ก ต่ อ สู ้ กระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งถูก
เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยง บังคับให้สูญหายไปอย่างไร้ร่อง-

อุ ท ยานควบคุ ม ตั ว ในวั น ที่ ๑๗
เมษายน ๒๕๕๗ ด้วยข้อหามีนำ�้ ผึง้
ป่าไว้ในครอบครอง โดยเจ้าหน้าที่
บอกว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว ซึ่งหลัง
จากนั้นบิลลี่ก็หายตัวไปอย่างไร้
ร่องรอย
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หลังจากทราบว่าบิลลี่หาย
ตัวไป มึนอเดินทางไปแจ้งความ
ไปยื่ น หนั ง สื อ ถึ ง ผู ้ ว ่ า ราชการ
จังหวัดเพชรบุรี ขึ้นศาลจังหวัด
หลังจากนัน้ ต�ำรวจตัง้ คณะท�ำงาน
สืบสวนสอบสวนคดี สอบปากค�ำ
พยานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สืบสวน
ร่ อ งรอยของบิ ล ลี่ สรุ ป ส� ำ นวน
ส่งให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
หรือ ป.ป.ท. และมึนอร่วมกับ
เครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ร้องต่อศาลจังหวัดเพชรบุรีให้
มีการไต่สวนการหายไปของบิลลี่
แต่ศาลยกค�ำร้องโดยระบุว่าหลัก
ฐานไม่เพียงพอ
ต่ อ มามึ น อยื่ น หนั ง สื อ ถึ ง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอส
ไอ ให้เข้ามารับคดีเป็นคดีพิเศษ
แต่สบื สวนได้ระยะหนึง่ ทางหน่วย
งานดีเอสไอส่งหนังสือถึงมึนอ ระบุ
ว่าไม่รับคดีบิลลี่เป็นคดีพิเศษ แต่

สาเหตุท่ีบิลลี่หายตัวไป
มึนอเชื่อว่าสาเหตุที่ท�ำให้
บิลลี่หายตัวไปไม่ใช่เป็นเรื่องของ
การขนน�้ำผึ้งป่าอย่างแน่นอน แต่
เป็นเพราะบิลลี่ไปช่วย “ปู่คออี้”
ผู้น�ำจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยงที่มี
กรณีถูกเผาบ้านในช่วงปี ๒๕๕๔
“เขาเข้าไปช่วยเหลือปู่คออี้ ที่ถูก
เผาบ้าน พาปู่คออี้มาฟ้องศาล
ปกครองกลาง ท�ำให้หน่วยงาน
อุทยานฯ ไม่พอใจเขา เหมือนกับ
ว่าขัดผลประโยชน์ของเขา”

ภายหลังหน่วยงานดีเอสไอ ซึ่ง
เคยปฏิเสธคดีบิลลี่ กลับมาสืบคดี
บิลลี่อีกครั้งหนึ่ง
“ตอนแรกทางดีเอสไอไม่
รับคดีพี่บิลลี่เป็นคดีพิเศษ และ
หนูก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะด�ำเนินคดีหรือ
ติ ด ตาม หรื อ ยื่ น เรื่ อ งตามหาพี่
บิลลี่ได้อีก เพราะไม่ใช่ภรรยาที่
ถูกต้องตามกฎหมาย ก็เลยต้อง
ไปสืบกับแม่พี่บิลลี่แทน และเขา
ก็ ม าที่ สภ.แก่ ง กระจานอี ก ครั้ ง

ให้แม่พ่ีบิลลี่ลงมาให้ปากค�ำเพิ่ม
เติม เขาก็ถามความสัมพันธ์ ถาม
รายละเอียดต่างๆ หนูก็อยู่ด้วย
แม่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าหายไปที่ไหน
อย่างไร แม่ตามหาไม่เจอ เขาถาม
ว่าอยากให้รับเป็นคดีพิเศษไหม
แม่กบ็ อกว่าแม่อยากให้รบั นานแล้ว
พอสุดท้ายเขาก็บอกว่าเขาจะเสนอ
ไปที่ข้างบน เขาต้องรอฟังอีกรอบ
หนึ่ง ก็จะลงมาคุยอีกครั้งหนึ่ง”

“พี่บิลลี่บอกว่าถ้าวันใดวัน
หนึ่งเขาหายไป เขาบอกไม่ต้อง
คิดมาก ไม่ต้องเป็นห่วงเขา ไม่
ต้องตามหา ให้รู้เลยว่าหัวหน้า
อุทยานฯ พาไป เขาบอกบ่อย และ
บอกกับเพื่อนสนิทด้วย”
มึนอเล่าถึงเหตุการณ์ก่อน
หน้าที่บิลลี่จะหายตัวไป ซึ่งเป็น
เหมือน “สัญญาณ” บางอย่างที่จะ
เกิดขึ้นกับบิลลี่ “ก่อนหน้านั้นไม่
นาน มีชาวบ้านวิ่งมาบอกว่าถ้าพี่

บิลลี่ไปบางกลอย อย่าขี่รถเครื่อง
มาคนเดียว จะมีคนขึ้นไปดักรอ
ยิงระหว่างทางโป่งลึกบางกลอย ก็
โทร.ไปบอกพี่บิลลี่ว่าอย่าให้ลงมา
คนเดียว เพราะมีคนดักรออยู่ วัน
นั้นรู้ทันก็เลยไม่ได้ลงมา และก่อน
หน้านั้นอีก มีเรื่องเกี่ยวกับช้างป่า
ที่ถูกยิงตาย เขากล่าวหาว่าเป็น
คนกะเหรี่ยงท�ำ บอกว่าพี่บิลลี่เป็น
ขบวนการล่าช้าง คอยดูตน้ ทาง แต่
ความจริงพี่บิลลี่ไม่รู้เรื่องเลย”

ภาพ: voicefromthais.wordpress.com
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“พี่ บิ ล ลี่ ไ ปช่ ว ยปู ่ ข องเขา เขาบอกว่าถ้าเขาท�ำความดี ถึง ที่ได้รับความเดือดร้อนจะเข้าไป
ยังเคยบอกพี่บิลลี่ว่าถ้ารู้ตัวว่ามี แม้ต้องแลกด้วยชีวิต เขาก็จะท�ำ ช่วยเหลือ”
อันตราย ไม่ต้องช่วยปู่ไม่ได้เหรอ พี่บิลลี่รักความยุติธรรม เห็นใคร

ผลกระทบกับครอบครัว
หลั ง จากบิ ล ลี่ ห ายตั ว ไป
มึนอต้องรับภาระในครอบครัวและ
เลี้ยงลูกทั้ง ๕ คน โดยปัจจุบัน ลูก
คนโตอายุ ๑๒ ปี และลูกคนเล็ก
อายุ ๕ ขวบ
มึนอเล่าว่า ชีวิตความเป็น
อยู่ ตอนบิลลี่อยู่ รู้สึกว่าตัวเอง
มีครบทุกอย่าง อยู่แบบสุขสบาย
ไม่เดือดร้อนอะไรเลย ถึงแม้เป็น
แค่ชาวบ้านธรรมดา ท�ำไร่ ปลูก
ผัก ก็มีความสุข มีความอบอุ่น
ในครอบครัว แต่พอหลังจากบิลลี่
หายไป ตนต้องรับภาระคนเดียว
ต้องท�ำเองทุกอย่าง ลูกเรียนทุก
คน “ลูกสาวคนที่สี่ อายุ ๗ ขวบ
จะถามถึงพ่อทุกวัน ตื่นนอนตอน
เช้า ถามแม่ เมื่อคืนแม่นอนฝันถึง
พ่อไหม ถามทุกเช้า ก็บอกเขาว่า
ถ้าหนูคิดถึงพ่อ หนูต้องเป็นเด็กดี
ต้องตั้งใจเรียนหนังสือ ต้องเป็น
คนดีของสังคม ต้องเป็นคนดีให้ได้
จะได้ไม่ต้องอยู่ภายใต้อ�ำนาจมืด
ลูกสาวคนนี้ถามหาพ่อมาตลอด
ตอนแรกที่พ่อหายไป ลูกคนที่สี่
และคนที่ห้าเป็นไข้เป็นอาทิตย์เลย
ไม่สบาย”
“ส่วนมากเหตุการณ์ต่างๆ
ลู ก ๆ ก็ รู ้ เขาดู ที่ อ อกข่ า วตาม
โทรทัศน์ เขาจะนั่งดูข่าวทุกวัน
เขาบอกว่าพ่อเขาไม่ได้ท�ำอะไร

ให้ ท�ำไมต้องจับตัวพ่อเขาไป ไม่
ปล่ อ ยกลั บ มาซะที ตอนเขาไม่
สบาย เขาจะเอามือไว้ที่หัว บ่น
คิดถึงพ่อเขา”
“ระยะหลัง รูส้ กึ เหมือนขาด
อะไรไป โดยเฉพาะช่วงตอนเย็นๆ
ก่อนนอน เวลามองลูกๆ จะนึกถึง
พี่บิลลี่”
“ลูกๆ ทุกคนรับรู้เรื่องที่พี่
บิลลี่หายไป ลูกคนที่สี่บอกว่าโต
ขึ้นจะเรียนเป็นทนายความให้ได้
น้องเบญลูกคนทีส่ เี่ ป็นลูกคนทีส่ นิท
กับพ่อมากที่สุด เขาก็เลยพูดอะไร
เกี่ยวกับพ่อบ่อยๆ ถามหาพ่อทุก
วัน ทุกเช้า ถ้าวันไหนเขาลุกขึ้น
มายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดี ถาม
เขาว่าท�ำไมวันนี้ยิ้มหัวเราะ เขา
บอกว่าเมื่อคืนเขาฝันเห็นพ่อกลับ
มาหา มาคุยมาเล่นกับเขา ถ้าวัน

ไหนตืน่ ขึน้ มา หน้าซึมๆ เศร้าๆ จะ
มาถามว่าแม่เมือ่ คืนฝันเห็นพ่อไหม
เอาภาพของพี่บิลลี่ที่สมัคร อบต.
แผ่นใหญ่ติดไว้ที่บ้าน บอกลูกว่า
ถ้าคิดถึงพ่อให้ไปดูรูป บอกว่าพ่อ
เห็นหนูทุกวันเลย”
“ทุกวันนี้ เวลาสอนลูก ให้
พี่บิลลี่เป็นตัวอย่าง บอกลูกว่าพ่อ
ท�ำให้ดู พ่อเสียสละ พ่อสอนเรามา
พี่บิลลี่สอนลูกในทางที่ว่า อะไรที่
ไม่มีประโยชน์อย่าท�ำ เรื่องเงินถ้า
ไม่จ�ำเป็น ไม่ต้องใช้ เงินกินไม่ได้
ท�ำนาปลูกข้าวท�ำต่อไป อาหารการ
กินเราท�ำเองปลอดภัยกว่า ถ้าเรา
ซือ้ กินจะมีสารพิษ พอพีบ่ ลิ ลีไ่ ม่อยู่
หนูกส็ อนลูกต่อ ให้ลกู ท�ำสิง่ ทีด่ ี โต
ขึน้ ถ้าไปเรียนข้างนอกอย่าลืมบ้าน
เกิดของตัวเอง”
มึนอเล่าว่า มีหลายคนทีไ่ ม่
อยากให้เธอออกติดตามคดีของ
บิลลี่อีก “มีคนบอกเยอะเลยว่า
อย่าเข้าไปยุ่ง ทั้งชาวบ้านคนไทย
และคนกะเหรี่ยงด้วยกัน เตือนว่า
ท�ำไมต้องไปติดตามเรื่องที่พี่บิลลี่
หายไป ไม่กลัวเหรอ เดี๋ยวจะหาย
ไปอีกคนหรอก บางคนก็บอกว่า
ท�ำไมต้องไปท�ำให้คดีรื้อฟื้นขึ้นมา
อีก บางคนก็บอกว่าไม่ตอ้ งไปตาม
แล้ว ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับ
มา เสียเวลาท�ำมาหากินเปล่าๆ”
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“ช่ ว งแรกๆ ที่ พี่ บิ ล ลี่ ห าย
ไป เคยมีรถผ่านมาที่บ้าน แล้วก็
ถ่ายรูปแถวบ้าน ไม่รู้ว่าเขาถ่าย
วิวสวยๆ หรือถ่ายบ้าน พอถ่าย
เสร็จแล้วก็ไป มีหลายครั้ง ก็สงสัย
เหมือนกัน ก็รู้สึกกลัว ความกลัว

เกิ ด จากใจที่ เ ราจิ น ตนาการขึ้ น
มา ถ้าเราไม่จินตนาการ เราก็จะ
ไม่กลัว”
ทุ ก วั น นี้ มึ น อยั ง มี ค วาม
กลัวและรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย
อยู่บ้าง “ถ้าออกมาข้างนอก ไม่

ความยุ ติธรรมมีจริง แต่ขึ้นอยู ่กับคนปฏิบัติ
ตั้งแต่บิลลี่หายตัวไป นอก
จากมึนอต้องเดินทางไปเรียกร้อง
ความยุ ติ ธ รรมยั ง สถานที่ ต ่ า งๆ
เธอยั ง ได้ เ รี ย นรู ้ แ ละได้ รั บ ก� ำ ลั ง
ใจจากหลายคนและหลายหน่วย
งาน โดยเฉพาะได้รับรู้ถึงคนที่มี
ความรู้สึกใกล้เคียงกับเธอในกรณี
ที่หัวหน้าครอบครัวต้องถูกบังคับ
ให้สูญหายไป
“ทุ ก วั น นี้ อ อกมาอบรม
บ่อยๆ ได้รบั ความรู้ เรียนรูใ้ นเรือ่ ง กระทั่งปัจจุบันยังไม่สามารถระบุ
ต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย สาเหตุการหายตัวไปได้ “พ่อเด่น
ตอนเด็ ก เป็ น คนอยากเรี ย นรู ้ สิ่ ง ก็ท�ำงานเหมือนพี่บิลลี่ เข้าไปหา
ต่างๆ อยากท�ำได้ทุกอย่าง พอพี่ หน่อไม้ในป่าแล้วหายตัวไป เหลือ
บิลลี่หายไป ความอยากรู้เรื่องก็มี แต่ภรรยาคือ แม่สุภาพ อายุ ๖๐
มากขึ้น อยากเรียนรู้มากกว่าเดิม” กว่า หนูไปถึงบ้านเขา น่าสงสาร
“ส่ ว นตั ว หนู เ ชื่ อ ว่ า ความ เราอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ คิดในใจ
ยุติธรรมมีอยู่จริง แต่ขึ้นอยู่กับคน ว่าคนท�ำดีไม่น่าจะท�ำให้เขาหาย
ไป น่าจะมีมุมมอง หรือมาตรฐาน
ที่ปฏิบัติ”
มึนอเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่ง อะไรที่ปกป้องรักษาคนที่ท�ำดี ท�ำ
เคยไปเยี่ ย มภรรยาของพ่ อ เด่ น เพือ่ ส่วนรวมไว้ เพือ่ ทีจ่ ะช่วยเหลือ
ค�ำแหล้ นักต่อสู้เพื่อสิทธิในที่ดิน คนในอนาคตในสังคมต่อไป”
ท�ำกิน ซึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่อง
“พอกลั บ มาบ้ า นก็ คิ ด ถึ ง
รอย เมือ่ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ ครอบครัวทีถ่ กู กระท�ำ เคยโทรศัพท์

ได้คิดอะไร ไม่รู้สึกว่ากลัว แต่ถ้า
กลับไปที่บ้าน กลัวเมื่อกลับไปอยู่
ในบ้านตัวเอง จะเกิดอะไรเราไม่รู้
บางทีก็รู้สึกกลัว”

ภาพ: www.youtube.com

56

คุยกับภรรยาของพ่อเด่น ให้ก�ำลัง
ใจซึ่งกันและกัน หรือคดีที่เขาไป
เก็บเห็ดแล้วถูกฆ่าตาย ชื่อ ชาลี
ไล้โอจ่ เป็นคนกะเหรี่ยง ก็ได้เจอ
กับภรรยาและลูก ๓ คน เจ้าหน้าที่คิดว่าไปล่าสัตว์ในเขตป่า
เจ้าหน้าที่ที่ยิงเขาบอกว่าชาวบ้าน
ต่อสูก้ บั เขา แต่จริงๆ แล้วชาวบ้าน
ไม่ได้เอาอะไรไป”
“หรื อ อย่ า งพี่ อั ง คณา
นีละไพจิตร หนูเจอตั้งแต่แรกที่
ไปขึ้นศาล ทุกวันนี้ก็ยังคุยกับเขา
อยู่ เขาให้ก�ำลังใจหนู ช่วยเหลือ
ตลอด”
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ช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ (พ.ร.บ.)
ป้องกันและปราบปรามการทรมาน
และการบังคับบุคคลให้สญู หาย ซึง่
คนทีท่ ำ� งานด้านสิทธิมนุษยชนต่าง
มุ่งหวังว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้จะท�ำให้
ความเป็นธรรมปรากฏขึน้ ในสังคม
ไทย โดยเฉพาะกับครอบครัวของผู้
ที่ได้รับผลกระทบ แต่ร่าง พ.ร.บ.
ดังกล่าวนี้ ทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติ หรือ สนช. มีมติตีกลับ
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ที่ผ่านมา โดย
อ้างเหตุผลว่า ยังไม่ผา่ นการรับฟัง
ความคิดเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อย่างรอบด้าน
การบังคับให้สูญหายเป็น
เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งในสังคมไทยและ
ทัว่ โลก กรณีการหายตัวไปอย่างไร้
ร่องรอยของ “บิลลี่” และอีกหลาย
กรณีของการอุ้มหาย โดยเฉพาะ
ผู้ที่ต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งคดี
ลักษณะนี้ส่วนใหญ่ถูกท�ำให้เงียบ
หายไปและไม่สามารถหาผู้กระท�ำ
ผิดมาลงโทษได้ พ.ร.บ.ป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลให้สูญหาย จึง
เป็นความหวังถึงความยุติธรรมที่
จะปรากฏขึ้นในสังคมไทย
“มึนอ” ผู้หญิงชนเผ่าตัว
เล็กๆ แม่ของลูกๆ ทั้ง ๕ คน
เธอเรียกร้องสิทธิและความเป็น
ธรรมให้กับสามี เธอบอกว่าทุกวัน

ภาพ: voicefromthais.wordpress.com

พ.ร.บ. ทรมาน-อุ ้มหาย ความหวังแห่งสิทธิมนุษยชน

นี้ยังคงหวังเกี่ยวกับกฎหมายการ
บังคับให้สูญหาย แม้จะยังไม่ผ่าน
“กฎหมายการบั ง คั บ ให้ สู ญ หาย
ช่วยกันร่างตัง้ แต่ชว่ งพีบ่ ลิ ลีห่ ายไป
กฎหมายยังไม่ผ่าน อยากให้ผ่าน
เพื่อป้องกันคนไม่ให้ถูกบังคับให้
หายไป และก็ดำ� เนินการกับคนทีท่ ำ�
หรือคนที่อยู่กับคนที่สูญหายเป็น
คนสุดท้าย ให้สงั คมได้รบั รู้ ได้เห็น
ความชัดเจน ว่ามันเกิดขึ้นยังไง”
“ในภาพรวมเหมือนกับว่า
ชาวบ้านที่อยู่บนดอย ขาดความ
เชื่อมั่นในตัวเอง ขาดการเรียน
รู้ ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้ ถ้าคนที่ท�ำงานเกี่ยว
กับกฎหมาย เกีย่ วกับกระบวนการ
ยุติธรรม ท�ำให้เกิดความยุติธรรม
จริงๆ ประชาชนทั่วไป หรือคน
ที่อยู่ชายขอบ หรือคนดอย เขา
จะเข้ า ใจความยุ ติ ธ รรมมากขึ้ น
แต่ ใ นเมื่ อ คนที่ ท� ำ งานเกี่ ย วกั บ
กระบวนการยุติธรรม ไม่ปฏิบัติให้
เกิดความยุติธรรมจริงๆ จะท�ำให้
คนที่ไม่เข้าใจ ก็ไม่เข้าใจมากขึ้น

ต่อไป อยากให้คนที่ท�ำงานปฏิบัติ
เรื่องความยุติธรรมอย่างจริงจังให้
ชัดเจนและตรงไปตรงมา”
ทุกวันนี้ “มึนอ” ยังคงถาม
หาความเป็นธรรมให้กบั บิลลีอ่ ย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง จนกว่ า ความจริ ง จะ
ปรากฏ แม้จะมีหลายค�ำถามที่
ยัง คงไม่มีค�ำตอบ แต่สิ่ง หนึ่ง ที่
ชั ด เจนส� ำ หรั บ มึ น อในวั น นี้ ก็ คื อ
เธอต้องท�ำหน้าที่แม่อย่างเข้มแข็ง
เพื่ อ เลี้ ย งดู ลู ก ๆ ให้ เ ป็ น คนดี ใ น
อนาคต ...อนาคตที่หวังว่าจะมี
ความยุติธรรมให้กับมนุษย์ทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน

๕8 นกเขาครวญอาลัยกิ่งที่เคยเกาะ
หญ้าน�้า ทุงขุนหลวง

เสียงในใจ

ยามเผชิญหนา

บาดแผลตนขนุน

เ

รือ่ งความต่างของการคิดตกแต่ง
ต้ น ขนุ น หนึ่ ง ต้ น การลดทอน
คุณค่าความงามเดิมของต้นขนุน
เสียรูปทรงไปอย่างไม่คนื ฟอร์มเดิม
แม้ต้องรอนาน ก็ยากจะคืนฟอร์ม
เดิ ม กลั บ มา บาดแผลต้ น ขนุ น
กับความงามต้นขนุนทั้งต้น เรา
เคยชินกับการเอาแต่ได้จากพืชผล
โดยไม่เคยมองเห็นความงามของ
พืชผลเลย...
คลื่นความคิดลุกลามเรื่อย
เปื ่ อ ยเหมื อ นไฟไหม้ อ ยู ่ ใ นโพรง
สมอง เพียงแค่ลมื ตาตืน่ ในดึกสงัด
เวลา ๐๑:๕๘ น. ของวันพฤหัส
เริม่ ต้นขึน้ ในความมืด แสงสว่างจะ
มาอีกสีห่ า้ ชัว่ โมงข้างหน้า แต่ยาม
นี้ดูเหมือนว่ายังอยู่อีกไกล
เพราะเรายั ง เชื่ อ ว่ า แสง
สว่ า งยั ง จะมา เราจึ ง มอบกาย
วางใจให้กลางคืนด้วยการนอน
หลับสนิทอย่างที่สุด

ถ้าเรารู้ล่วงหน้า ว่าแสง
สว่างจะไม่ย้อนคืนผืนดินอีกแล้ว
ความรู้อันได้ชื่อว่าทันสมัยที่สุด
เป็ น เหตุ เ ป็ น ผลมากที่ สุ ด เป็ น
วิทยาศาสตร์ที่ถูกพิสูจน์ทดสอบ
ได้มาแล้ว เท่าที่มีอัดแน่นอยู่ใน
โพรงสมอง และเรามอบความเชื่อ
ให้อย่างเต็มเปี่ยม ว่าต้นไม้ใบไม้
ต้องการแสงแดด สร้างคลอโรฟิลล์
สร้างอาหาร เกิดใบใหม่ ให้ดอก
ออกผล ในทีส่ ดุ มนุษย์และสัตว์กนิ
พืชทั้งหลายก็ไล่ตามเก็บกิน
เราไม่มีความเห็นต่อต้นไม้
หนึง่ ต้นหรือ? ว่าควรประกอบด้วย
ล�าต้น กิ่ง ก้าน ใบ ดอก และผล
เรามองไม่เห็นว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมี
ใบออกมาตรงส่วนไหนของกิง่ ก้าน
เลยหรือ?
เราหยุดเวลาอยูท่ กี่ ารสร้าง
บาดแผลซ�้าๆ บาดแผลขยายลาม
สร้างบาดแผลและไม่จ�าเป็นต้อง

หันหลังไปรักษาบาดแผล เรามา
ถึงจุดแห่งส�านึกการท�าลายเป็น
ปรมาณูอยู่ในใจอย่างตั้งใจ และ
เราดูดายหรือมองไม่เห็นความงาม
ใดๆ ที่จะเกิดใหม่ขึ้นมา
คนงาน ไม่ใช่ตัวละครของ
แม็กซิม กอร์กี้ ไม่ใช่ผ้ยู ากไร้ดีงาม
ของลีโอ ตอลสตอย คนงานมาก
ด้วยจิตส�านึก เห็นความงามใน
การงาน ในชีวิตจริง ตัวละครเช่น
นั้นหาได้ที่ไหน
คนงานตะปู คนงานไขควง
คนงานสว่าน ไม่ตีไม่ทุบ ไม่ไข
ไม่ควง ก็ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิง
ตะปูกแ็ ค่เหล็กปลายแหลมหัวป้าน
รอสนิมกัดกิน ไขควงก็แค่เหล็กมี
แฉกสี่แฉกหรือหัวแบน ตั้งวางบื้อ
อยู่อย่างนั้น สว่านก็แค่เครื่องกล
เหล็กแข็งทื่อไม่รู้เหนือรู้ใต้ตกออก
ชุดความรู้ของตะปูคือ ไม่
รับรู้ว่าค้อนตีลงไป ไขควงก็ต้อง
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อาศัยมือใช้แรงข่มแรงหมุนบิดลง
ไปสุดแรง สว่านก็ยิ่งต้องออกแรง
ดัน การเจาะจึงจะเกิดขึ้นได้
ชุ ดความรู ้ อั น ซาดิ ส ท์ ทั้ ง
หลาย คือต้องถูกกระชาก กระท�ำ
ทุ บ ตี เท่ า นั้ น จึ ง จะเห็ น ผลไป
ทางหนึ่งทางใด และได้ชื่อว่าเกิด
ประโยชน์ในนามของตะปู ไขควง
หรือสว่าน
นาง (คนงาน) ใช้ความเชื่อ
แบบไหน จัดการกับขนุนต้นนั้น
ในช่วงเวลาขณะที่นางกลายเป็น
ค้อน นางไม่ใช่ตะปู นางเป็นมือ
จับไขควงเสียเอง และนางไม่ใช่
สว่ า นตั ว บื้ อ ๆ ตั้ ง วางอย่ า งไร้
ประโยชน์ นางได้โอกาสใช้สว่าน
เจาะได้เต็มที่ มันจะเจาะลงไปเพือ่
การใดก็ตาม ก็ขอให้ได้เจาะ ให้ชอื่
ว่า ผู้กุมสว่าน
เราอยากเป็ น มื อ ทุ บ ตะปู
กันทั้งนั้น เราไม่อยากเป็นตะปู
เราไม่อยากเป็นไขควงวางทิ้งๆ

ด้วย และเราไม่อยากเป็นสว่านที่
ไร้ประโยชน์
สิทธิและโอกาสมีอยู่ตลอด
เวลา เหมือนว่า ลมหายใจเข้าออก
นั้น เป็นอิสระอยู่ชั่วนิรันดร์ ตราบ
เท่าที่ยังมีลมหายใจ
อะไรมากเกิน อะไรพอดี
อะไรขาดพร่อง
แบบในหัวที่เราอยากเห็น
แบบไหนที่ถูกต้องสอดคล้องกับ
การอยู่ ที่ส�ำคัญเป็นที่อยู่ของใคร
ใครมาเป็นผู้ใช้ ใครมาถูกท�ำให้
ต้องเชื่อในแบบนั้น
เจ้าของบ้านต้องยอมให้
นางเข้ามาจัดการต้นขนุนนัน้ หรือ?
ความเข้าใจการปะติดปะต่อโลก
ทั้ ง มวล นางอาศั ย อยู ่ กั บ เวลา
กระเสือกกระสนและขัดสน ตกอยู่
ท่ามกลางความขาดแคลนให้ต้อง
ดิ้นรนอยู่ตลอดเวลา
ปล่อยให้นางคิดออกแบบ
ตัง้ แต่ตน้ จนเสร็จ ให้เจ้าของบ้านที่
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เป็นนักวิชาการอยูก่ ลางเมืองหลวง
และมีกจิ การส่วนตัวทีจ่ ะบริหารให้
ออกผลก�ำไรงอกเงยอีกมากมาย
นางได้โอกาสจัดวางความ
เชื่ อ ในแบบของนาง บนพื้ น ที่ ที่
เจ้ า ของบ้ า นไม่ ไ ด้ ม าใช้ ชี วิ ต ให้
กลมกลืนและสอดคล้องกับพื้นที่
จริง
มนุษย์กลางเมืองที่จ�ำเป็น
ต้องใช้ชีวิตในเมืองหลวง เบียด
เสียดแออัดกันอยู่ในที่แคบๆ ตาม
ท้องถนน บนตึก ศูนย์การค้า ร้าน
อาหาร ธนาคาร ห้างร้าน บนเรือ
บนรถโดยสารประจ�ำทาง บนรถไฟ
ใต้ดนิ บนดิน ฯลฯ ล้วนแล้วต้องรีบ
ต้องเร็ว ต้องแย่ง ต้องเบียดเสียด
ต้องเข้าคิวก่อนหลัง ต้องไขว่คว้า
ต้องรอนาน ฯลฯ ทุกสถานที่ล้วน
แล้วมีคนแห่มงุ่ หน้าเข้าไปใช้ทงั้ สิน้
ออกมาจากบ้านไปดาหน้า
อยู่กับพื้นที่มากคนมาใช้ร่วมกัน
ฝันหวานของคนที่มีโอกาส
ในเมืองหลวง คือมีบ้านอีกหลังใน
ชนบท อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ใกล้
ป่าเขา เห็นวิวภูเขา ทุ่งนากว้างๆ
ทุ่งกว้างๆ มีนกบิน ได้ยินเสียงกบ
เขียด มีสัตว์ป่าป้วนเปี้ยนได้ยิ่งดี
นักฝันผู้มีโอกาสฐานะทางการเงิน
พอรองรับชีวิต และสามารถสร้าง
บ้านในต่างจังหวัดได้อีกหลัง
จึงไม่ต้องนับอีกมากมาย
ชีวิตต้องดิ้นรน จ�ำยอมชีวิตให้วิถี
จ�ำเป็นในเมืองหลวงเมืองใหญ่
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เขาเป็ น นั ก วิ ช าการเบื่ อ
กรุงเทพ เบื่อชีวิตดิ้นรนในเมือง
หลวง อยากอยู ่ ใ นชนบท ฝั น
หวานถึงการใช้ชวี ติ ช้าๆ ไม่เบียดเสียดท่ามกลางหมู่คน อยู่ในที่โล่ง
อากาศถ่ายเทได้สะดวก ฯลฯ ร้อย
แปดความรู้สึกดีๆ ที่จะมีขึ้นใน
บ้านหลังใหม่
เขาหาต้นไม้มาปลูก หา
หญ้ามาปู สร้างสวนในจินตนาการ
ด้ ว ยยื ม มื อ คนอื่ น มาปลู ก ทั้ ง นั้ น
เกิดเป็นสวน แม้แทบจะไม่รู้สึก
ผูกพันกับต้นไม้เลย
เขาหลบเมื อ งหลวงได้
ส�าเร็จในช่วงเวลาวันหยุด แต่วิถี
เมื อ งหลวงก็ ติ ด ตามตั ว มื อ ถื อ
สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แทบไม่
ห่างมือ วิถเี มืองใหญ่ไม่อนุญาตให้
ลมหายใจเข้าออกเป็นอิสระ
วั น หนึ่ ง เขาแวะซื้ อ ขนุ น
ข้างทาง คนขายบอกอธิบายถึง
รสชาติ หวานหอม เม็ดเล็ก เนื้อ
เยอะ มีพันธุ์เพาะขายด้วย เขา
ติดใจรสชาติ จึงซือ้ ต้นขนุนมาปลูก
เป็นต้นไม้ต้นแรกที่ติดมือ
เขามาปลูกอยู่บ้าน พร้อมกับการ
ฝากให้คนอื่นช่วยดูแลรดน�้าพรวน
ดิน
เวลาผ่านไปสามสี่ปี ต้น
ขนุนโตพอจะออกลูกให้ดูเป็นครั้ง

แรก แต่เจ้าของบ้านแทบไม่เคย
พูดถึง เห็นเหมือนไม่เห็น
ต้นขนุนของเขาจึงได้พบ
กับนาง นางเป็นคนงานคนใหม่ที่
เข้ามาดูแลสวน ในมือนางมีมีด
จอบ คอยรดน�้าต้นไม้ เอาหญ้า
เศษไม้ อ อกไป แต่ น างเลยเถิ ด
มากกว่านั้น ตัดกิ่งไม้อย่างที่นาง
เห็นความรกเรื้อ
ต้นไม้งามได้แม้ปล่อยให้
เป็ น ไป เพี ย งมองเห็ น ประโยค
สัจจะในต้นไม้
เช่นกัน ต้นไม้งามได้ หาก
ตัดแต่งกิง่ ก้านใบให้พองาม ให้เห็น
รูปร่างรูปทรงที่ต้องใช้สายตาพินิจ
มองให้เห็นฟอร์มต้นไม้หนึ่งต้น
ต้นขนุนก็ไม่ต่างจากต้นไม้
อื่นๆ เพียงต้นขนุนให้ดอกผลเก็บ
กิน ราวกับให้รางวัลต่อโลกทั้ง
มวล วิถีต้นไม้พันธุ์ออกลูกให้เก็บ
กิน งอกบนแผ่นดินไหนก็ออกผล
ให้เก็บกินได้
นางใช้ มี ด ฟาดฟั น กิ่ ง ใบ
ขนุน เหลือแต่ลูกห้อยโตงเตง กิ่ง
ขาดใบหาย ทั้งต้นเต็มไปด้วยรอย
แผล เปลือกฉีก ยางขาวแตกออก
มาจากต้น เหมือนต้นไม้หนึ่งต้น
ยืนพิกลพิการ
ใช่ ก็แค่ขนุนหนึ่งต้น ไม่
ได้มีความหมายอะไร คิดอย่าง

นั้นก็ใช่ เรื่องเล็กน้อยไม่น่าใส่ใจ
เรื่องใหญ่กว่านั้นมีอีกตั้งมากมาย
ในชีวิต
เราคิดกันเช่นนี้ กับทุกเรือ่ ง
เรื่อ งเล็กหรือ ใหญ่ก็ถูกคิดเช่น นี้
หรือ?
ความงามมาจากไหน เริ่ม
ต้นจากไหน หากไม่ได้เริ่มจากสิ่ง
เล็กๆ น้อยๆ ผสมเคมีในตัวคนข้าม
ผ่านเวลา ไม่เริ่มจากสิ่งเล็กๆ จะ
หวังให้เกิดความงามได้จากทีไ่ หน?
รอยแผลบนต้นขนุนกับกิง่ ก้านใหม่
ที่งอกออกมา ก็อย่าหวังว่าจะมี
สายตาเห็นความงาม
ชั่วชีวิต ราวกับนางเต็มใจ
อยู่กับบาดแผล แผลเดิมๆ นาง
สร้างขึ้นมาเอง ...

หญ้าน�้า ทุ่งขุนหลวง คือ นามปากกาของ สุวิชานนท์ รัตนภิมล หนุ่มใต้ ริมฝั่งทะเลสาบสงขลา ท�างานพัฒนา
ชุมชนกะเหรี่ยง หลงใหลวัฒนธรรมปกาเกอะญอ นักเขียนผู้บุกเบิกต�านานเพลงคนรักป่า จับปากกาสะท้อนภาพ
ชนกลุ่มน้อยบนรอยต่อของประเทศได้อย่างลึกซึ้งกินใจ เจ้าของรางวัลลูกโลกสีเขียว ปัจจุบันเป็นนักเดินทาง นัก
แต่งเพลง และนักเขียนอิสระ มีผลงานรวมเล่ม อาทิ ใต้เงาภูเขา, นกนางแอ่นกลางทะเลสาบ, เอกเขนกในสวน
ของคนขี้เกียจ, คนในเงา ฯลฯ
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สนธยา ตั้วสูงเนิน ฝ่ายสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ยส.

ภาพ: www.khaosod.co.th

สื บ เนื่ อ งจากการที่ มี โ อกาสได้ ไ ปร่ ว มงาน
“ร�ำลึกความทรงจ�ำการหายตัว นายเด่น ค�ำแหล้”
เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ อ�ำเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ ที่จัดขึ้นเพื่อร�ำลึกถึงประวัติและ
การต่อสู้ของนายเด่น ค�ำแหล้ และสะท้อนปัญหา
ของการถูกบังคับให้สูญหายให้สังคมได้ทราบ ซึ่งเป็น
ที่มาของบทความนี้ มีการเก็บข้อมูลโดย Protection
International (PI) ท�ำให้ทราบว่า ในรอบ ๒๐ ปี ที่
ผ่านมา มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกลอบสังหารหรือ
สูญหายแล้วกว่า ๕๙ ราย อีกทั้งในรอบ ๓ ปี ที่ผ่าน
มา มีนกั ปกป้องสิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็นชาวบ้านถูกด�ำเนิน
คดีกว่า ๑๗๐ คน
และตั้งแต่มีการรัฐประหาร สถานการณ์การ
คุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนพุ่งสูงขึ้นจากที่ผ่าน
มากว่า ๕๐๐ ครั้ง มีนักต่อสู้ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็น
กลุม่ ชาวบ้านทีไ่ ร้ทดี่ นิ ท�ำกิน กลุม่ ชาติพนั ธุ์ กลุม่ คนจน
ทัง้ ในเมืองและต่างจังหวัด ถูกกระท�ำด้วยความรุนแรง
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการถูกจับเพื่อน�ำไปปรับ
ทัศนคติ การถูกปลดออกจากงาน หรือการสูญเสียราย
ได้ การรณรงค์ปา้ ยสีวา่ นักปกป้องสิทธิฯ เป็นศัตรูของ

?
ภาพ: www.citizenthaipbs.net

อุ ้ม (หาย)ไปไหน

ชาติ เป็นผู้ทรยศหรือเป็นผู้ที่ท�ำงานเพื่อผลประโยชน์
ของต่างชาติ การใช้กฎหมายในการกลั่นแกล้งทั้งจาก
บริษัทเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ซึ่งในบางกรณีก็
เป็นการใช้อำ� นาจจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในระดับประเทศอีก
ด้วย ในช่วงเร็วๆ นี้ ชื่อของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ที่ถูกบังคับให้สูญหายหรือถูกท�ำให้ตาย ที่เราพอคุ้นหู
อยู่บ้างก็มีจ�ำนวนไม่น้อย
เด่น ค�ำแหล้ นักปกป้องสิทธิในที่ดินท�ำกิน
ชุมชนโคกยาว อ�ำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ได้
หายตัวไปขณะที่เข้าไปเก็บหาของป่าตามปกติ เมื่อ
เดือนเมษายน ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถ
ระบุสาเหตุการหายตัวไปได้ แม้จะมีการพบพยาน
หลักฐานต่างๆ มากมายที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
ของนายเด่น แต่ก็ต้องรอขั้นตอนในการพิสูจน์ข้อเท็จ
จริง ซึ่งต้องใช้เวลานาน หรือย้อนกลับไปเมื่อเดือน
เมษายน ๒๕๕๗ บิลลี่ หรือ พอละจี รักจงเจริญ ถูก
เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติแก่งกระจานจับกุมตัวและน�ำ
ตัวไปสอบสวนโดยทีย่ งั ไม่ทราบสาเหตุแน่ชดั หลังจากที่
บิลลีเ่ ข้าไปเก็บน�ำ้ ผึง้ ป่า จนถึงตอนนีก้ ย็ งั ไม่ทราบชะตา
กรรมของบิลลีเ่ ช่นกัน ซึง่ เป็นเวลาล่วงมากว่า ๔ ปีแล้ว
จนถึงปัจจุบันที่บิลลี่หายตัวไป
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มึนอ หรือ พิณนภา พฤกษาพรรณ และสุภาพ
ค�ำแหล้ ผู้หญิง ๒ คน ต่างวัย ต่างที่มา แต่มีสิ่งหนึ่ง
ทีพ่ วกเธอเหมือนกัน คือ สามีของพวกเธอถูกบังคับให้
สูญหาย โดยที่ในขณะนีก้ ย็ งั ไม่สามารถบอกได้วา่ สามี
ของพวกเธอมีชะตากรรมเป็นเช่นใดบ้าง การหายไป
ของบุคคลผูเ้ ป็นคูช่ วี ติ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวติ ของ
เธอทั้งสองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกการเสียชีวิตหรือ
การหายตัวไปล้วนส่งผลกระทบต่อครอบครัวของพวก
เขาทัง้ สิน้ ส่วนหนึง่ เพราะบุคคลเหล่านีด้ ำ� รงฐานะเป็น
เสาหลักของครอบครัว หลังการหายตัวไปของผูท้ เี่ ป็น
สามี พวกเธอต้องเผชิญกับความยากล�ำบากในการใช้
ชีวิต ต้องแบกรับภาระที่หนักขึ้น
มึนอต้องแบกภาระในการดูแลลูกๆ ถึง ๕ คน
หวาดกลัวไม่กล้าไว้ใจใคร นางสุภาพขาดเพื่อนคู่คิด
เพราะหลังจากตกลงแต่งงานกับนายเด่นก็ใช้ชีวิตร่วม
กันมาเพียงแค่ ๒ คน การหายตัวไปของทั้งบิลลี่และ
นายเด่นอย่างไม่รชู้ ะตากรรม ความหวังทีจ่ ะได้เจอเขา
ทั้ง ๒ คน ก็ลดน้อยลงตามไปด้วย แม้วันนี้ความหวัง
ที่มึนอและนางสุภาพจะได้เจอสามีลดน้อยลงจนแทบ
ไม่เหลือ แต่ความหวังที่จะได้รับความเป็นธรรมจาก
กระบวนการยุติธรรมยังคงมีอยู่ เพราะเรายังเห็นว่า
เธอทั้งสองคนยังคงสู้และพยายามเรียกร้องความเป็น
ธรรมให้แก่ตัวเองเรื่อยมา
“ธรรมชาติของคนเป็นผัวเมียกัน มันก็ต้อง
คิดถึงกันเป็นธรรมดา” ค�ำพูดของนางสุภาพ ที่ยังดัง
อยู่ในห้วงความรู้สึก มันสะท้อนให้เห็นภาพของการ
ขาดองค์ประกอบส�ำคัญในครอบครัวได้อย่างชัดเจน
เพราะหากเราจะหานิยามของค�ำว่า ‘ครอบครัว’ หลาย

คนคงให้ความเห็นที่คล้ายกันว่า ครอบครัว คือ การ
มีคนอยู่ร่วมกันตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป เป็นการอยู่ร่วมกัน
ของคนทีม่ คี วามรัก ความอบอุน่ ความเอือ้ อาทรต่อกัน
และกัน อยู่แล้วรู้สึกสบายกาย สบายใจ ส�ำหรับนาง
สุภาพหลังจากที่นายเด่นหายตัวไปก็ต้องใช้ชีวิตเพียง
ล�ำพัง เมื่อเหลือเพียงคนเดียวเรายังสามารถเรียกว่า
ครอบครัวได้อีกหรือ?
ในขณะที่ครอบครัวของบิลลี่ตลอดระยะเวลา
กว่า ๔ ปี เด็กๆ ทัง้ ๕ คน เติบโตมาโดยทีไ่ ม่มพี อ่ ของ
พวกเขาอยูด่ ว้ ย ในพืน้ ฐานของความเป็นครอบครัว ลูก
ควรเติบโตขึน้ มาท่ามกลางความรักความอบอุน่ ได้รบั
การดูแลเอาใจใส่จากทั้งพ่อและแม่ เด็กๆ ควรเติบโต
มาโดยทีพ่ วกเขาไม่รสู้ กึ ว่าขาดสิง่ ใด เพราะเรามีความ
เชื่อว่าหากเด็กได้เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่สมบูรณ์
และอบอุ่น ท่ามกลางความรักจากพ่อและแม่ย่อมส่ง
ผลในทางที่ดีต่อจิตใจของเด็ก และเด็กจะเติบโตมา
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ดีในอนาคตได้ แม้ว่าทั้งสอง
คนอาจเจอรูปแบบปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับครอบครัวในแบบ
ทีต่ า่ งกัน แต่สดุ ท้ายสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก็สร้างแรงสัน่ สะเทือน
ให้กบั ครอบครัวของเธอทัง้ สอง ท�ำให้ครอบครัวกลาย
เป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่เคยเป็นมา
ณ ตอนนี้ สิ่งที่พวกเธอยังคงคาดหวัง คือ การ
ทราบความจริงว่าสามีของพวกเธอหายไปไหน หาย
ไปได้อย่างไร ใครเป็นคนท�ำ แม้ค�ำตอบที่จะได้รับ
เกี่ยวกับสถานะของผู้เป็นสามี อาจจะเป็นสิ่งที่พวก
เธอไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ตาม แต่เชื่อว่าพวกเธอเอง
ก็คงมีการเตรียมใจกับค�ำตอบมาบ้างแล้วในระดับ

ภาพ: www.matichon.co.th

ภาพ: www.isranews.org
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๑

เช่นว่านั้นเป็นการท�าให้บุคคลนั้นสูญเสียอิสรภาพใน
ตนเอง ๓. เป็นการกระท�าโดยใช้อ�านาจโดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐมีความเกี่ยวข้อง
รู้เห็นเป็นใจต่อการกระท�านั้น ๔. มีการปฏิเสธการ
กระท�าหรือไม่ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับความเป็นอยูข่ องบุคคล
นั้น นอกจากนี้ยังมีลักษณะส�าคัญอีกประการของการ
บังคับให้สญู หาย คือ บุคคลต้องถูกบังคับให้ตอ้ งตกอยู่
นอกความคุม้ ครองของกฎหมายหรือตกอยูใ่ นสถานะที่
ไม่อาจอ้างสิทธิใดๆ ตามกฎหมายได้๒ ท�าให้ญาติของ
บุคคลที่สูญหายไม่อาจยกสิทธิใดๆ มาอ้างเพื่อให้ได้
รับการคุม้ ครองตามกฎหมาย เพราะยังไม่ทราบชะตา
กรรมที่แน่ชัดของบุคคลผู้สูญหาย
ปัจจุบนั หากมีการบังคับให้สญู หายเกิดขึน้ ก็ยงั
ไม่ถือว่าเป็นการก่ออาชญากรรม ส่งผลให้ครอบครัว
ของผู้สูญหาย ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้เสียหาย เพราะ
ไม่มหี ลักฐานว่าผูท้ สี่ ญู หายได้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ
แล้ว ท�าให้ครอบครัวของผูส้ ญู หายไม่สามารถเรียกร้อง
สิ่งใดหรือจัดการกับทรัพย์สินใดๆ ของผู้สูญหายได้
จนกว่าจะขอให้ศาลสัง่ ว่าเป็นคนสาบสูญ ซึง่ ต้องรอให้
ครบระยะเวลา ๕ ปี หรือ ๒ ปี ในกรณีที่มีเหตุการณ์
พิเศษ และในระหว่างที่ยังไม่มีการออกกฎหมายเพื่อ
รองรับการกระท�าความผิดนี้ ก็อาจจะเป็นช่องทางให้

ภาพ: TNN24

หนึ่ง ซึ่งหากมีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตรงนี้ได้อย่างชัด
แจ้งโปร่งใส เจ้าหน้าที่มีความจริงใจและตระหนักถึง
ปัญหาที่พวกเธอก�าลังแบกรับ และแสดงความจริงใจ
ในการช่วยเหลือและรีบเร่งหาความจริง ก็คงเป็นการ
คืนความเป็นธรรมให้แก่เธอทั้งสองได้บ้าง แม้ไม่อาจ
เทียบเท่ากับสิ่งที่พวกเธอได้สูญเสียไปเลยก็ตาม
การบังคับบุคคลให้สูญหายถือเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง เพราะถือเป็นการกระท�า
ละเมิดต่อสิทธิในชีวิต ร่างกาย การกระทบกระเทือน
ถึงจิตใจ ปัญหาการถูกบังคับให้สญู หายในประเทศไทย
จึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขเยียวยา
อย่างเร่งด่วน เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมายที่มีฐานความผิดมารองรับการกระท�า ดัง
นั้น เมื่อเกิดการบังคับบุคคลให้สูญหายเกิดขึ้น เราจึง
ไม่สามารถเอาผิดกับใครได้ เนือ่ งจากยังไม่มกี ฎหมาย
ที่มาก�าหนดฐานความผิดนี้ไว้
“การบังคับบุคคลให้สูญหาย” หมายความว่า
การจับกุมคุมขังลักพาหรือกระท�าการด้วยประการ
ใด ที่เป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกายต่อบุคคล ซึ่ง
กระท�าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลทีไ่ ด้รบั ค�าสัง่ การสนับสนุน หรือการรูเ้ ห็นเป็นใจ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีการปฏิเสธว่ามิได้มีการ
จับกุม คุมขัง ลักพา หรือกระท�าการด้วยประการใดที่
เป็นการลิดรอนเสรีภาพในร่างกายของบุคคลนั้น หรือ
ปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลนั้น๑
จากความหมายนี้ เราสามารถตีความความ
หมายของการบังคับบุคคลให้สูญหายได้ว่า ๑. มีการ
บังคับบุคคลให้สูญหายโดยการจับ การควบคุมตัว
การลักพาตัว หรือการกระท�าอย่างอื่น ๒. การกระท�า

6๓

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ.... ฉบับแก้ไขล่าสุด ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ คุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
๒ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw). (มิถุนายน ๒๕๕๖). เข้าใจความหมายของการ “อุ้มหาย” เขียน
กฎหมายให้แก้ปัญหา. จากเว็บไซต์: https://ilaw.or.th/node/2818
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เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยาน ซึง่ ท�ำให้การตรวจสอบยากขึน้ ไปอีก
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะอ้างว่าปล่อยตัวบิลลี่มาแล้วก็ตาม
จาก ๒ กรณี มีความเหมือนกันในลักษณะของ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ คือ ไม่ให้ความร่วมมือ
ในการช่วยเหลือ หากจะย้อนดูถึงสาเหตุของข้ออ้าง
นี้จริงๆ ก็คงจะย้อนมาที่โครงสร้างทางกฎหมายที่ยัง
ไม่มกี ฎหมายมารองรับ หากในประเทศไทยมีกฎหมาย
มารองรับ แม้จะแก้ปัญหาการอุ้มหายในประเทศไทย
ไม่ได้ท้ังหมด แต่หากเกิดกรณีการอุ้มหายเกิดขึ้น
อย่างน้อยครอบครัวของผู้ถูกอุ้มหายก็ยังมีหนทางใน
การได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้บ้าง หรือ
ในกรณีทเี่ กิดการสูญหายจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่
เองก็อาจยังมีช่องทางให้ท�ำการตรวจสอบ ติดตามได้
แม้จะมีความพยายามในการผลักดันร่างพระ
ราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลให้สูญหาย ซึ่งทางกรมคุ้มครองสิทธิและ
เจ้าหน้าที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่โดย เสรีภาพพยายามผลักดันในเรือ่ งนีม้ าโดยตลอด อีกทัง้
มิชอบต่อไปได้
ยังมีการจัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้
การหายตัวไปของบิลลี่และพ่อเด่น รวมถึงนัก และท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการทรมาน
ปกป้องสิทธิมนุษยชนอีกหลายคนที่ไม่ได้กล่าวถึงใน
ที่นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความหละหลวมของกฎหมาย
และการท�ำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ สืบเนื่องมาจากใน
ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่รองรับส�ำหรับการกระ
ท�ำความผิดในข้อหาการบังคับบุคคลอื่นให้สูญหาย
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เมื่อเกิดกรณีที่บุคคลใด
บุคคลหนึง่ หายตัวไป ทางเจ้าหน้าทีก่ ไ็ ม่สามารถด�ำเนิน
การใดๆ ได้เพราะไม่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
หลังจากที่นายเด่นหายตัวไป นางสุภาพก็เข้า
แจ้งความเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ต�ำรวจช่วยด�ำเนินการ
ค้นหา แต่เจ้าหน้าที่ก็ปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่มีอ�ำนาจ
หน้าทีใ่ นการช่วยติดตามค้นหาและตัง้ ข้อสันนิษฐานให้
เพียงว่านายเด่นอาจจะถูกสัตว์ปา่ ท�ำร้าย หรือในกรณี
ของบิลลี่ เจ้าหน้าที่แจ้งว่า มึนอไม่สามารถแจ้งความ
ได้ เนื่องจากมึนอไม่ได้จดทะเบียนสมรส ดังนั้น มึนอ
จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย อีกทั้ง คนที่จับตัวบิลลี่ไป ก็คือ

ภาพ: www.matichon.co.th

และการบังคับบุคคลให้สูญหายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ
เรื่อยมา แต่ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มีการชะลอ
การผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างไม่มีก�ำหนด โดยให้
เหตุผลว่าในปัจจุบนั ประเทศไทยมีรฐั ธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใช้บังคับแล้ว โดย
มีมาตรา ๗๗ ว่าด้วยเรื่องของการออกกฎหมายใหม่
ที่จ�ำกัดกรอบและเพิ่มขั้นตอนในการออกกฎหมายให้
ยุ่งยากขึ้นไปอีก โดยก่อนการออกกฎหมายใดๆ ต้อง
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อน�ำมาใช้ประกอบในการพิจารณาร่างกฎหมายใน
ทุกขั้นตอน ส่งผลให้จากเดิมที่เราก�ำลังจะมีกฎหมาย
ฉบับนี้ใช้บังคับ เราจึงต้องกลับมาร่างกฎหมายฉบับนี้
และยื่นเพื่อการพิจารณาใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นการทอด
เวลาออกไปอย่างไม่มีก�ำหนด แต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ท�ำลาย
ความหวัง หรือสร้างความหวาดหวั่นให้แก่มึนอและ
นางสุภาพเลย เพราะเรายังเห็นเธอทัง้ สอง แสดงความ
เข้มแข็งออกมาเสมอ
“พอใจและภูมใิ จทีพ่ อ่ เด่นไปต่อสูเ้ พือ่ เรียกร้อง
สิทธิท�ำกิน แม่เองก็ไม่ได้ขัดขวาง เพราะว่าไปเพื่อ
พี่น้อง ถึงตัวเองจะไม่มีลูกก็ช่าง ได้สิทธิในที่ดินมา
แล้วไม่มีผู้รับมรดกก็ช่าง แต่ขอให้พ่ีน้องได้มีอยู่มีกิน
เพราะบางคนที่มีลูก จะได้มีสืบไว้ให้ลูกให้หลานต่อ
ไป” สุภาพ ค�ำแหล้
“จากทีไ่ ด้รบั ฟังเรือ่ งราวของพ่อเด่น ท�ำให้รสู้ กึ
ว่า ท�ำไมนะ? บนโลกนี้ เหมือนคนดีๆ ไม่มีที่อยู่ แต่
คนที่ไม่ดีมีที่อยู่มากมาย รู้สึกว่าตัวเองมีที่ยืนอยู่แค่
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นิดเดียว และรู้สึกว่าบิลลี่ พ่อเด่น หรือชัยภูมิ การ
กระท�ำที่เกิดขึ้นกับเขา รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่คล้ายๆ กัน
ไม่แตกต่างกันเลย เกิดขึ้นจากการที่พวกเขาเรียกร้อง
สิทธิที่พวกเขาควรจะได้รับ อยากฝากไปถึงหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ถ้าคนท�ำดี ปล่อยให้เขาได้มที ยี่ นื อยูต่ อ่ ไป
ได้ไหม? ไม่ต้องท�ำให้เขาหายจากไปได้ไหม?” มึนอ
พิณนภา พฤกษาพรรณ
การยอมรับในชะตากรรมทีต่ อ้ งเผชิญ หญิงคน
หนึ่งอาจยังโชคดีกว่าหญิงอีกคนหนึ่ง เพราะแม้ว่าเธอ
จะสูญเสียสามีไป แต่เธอก็ยังคงเหลือลูกๆ ท�ำให้เธอ
ไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว และลูกๆ ก็เปรียบเสมือน
สิ่งแทนใจของสามีที่พอจะท�ำให้เธอรู้สึกเหมือนว่ายัง
มีสามีอยู่ข้างๆ ตลอดเวลา ต่างจากอีกคนที่ไม่มีใคร
เลย เธอต้องใช้ชีวิตอยู่ตามล�ำพัง ด�ำเนินชีวิตด้วยตัว
คนเดียว แม้เธอจะแข็งแกร่งและไม่ยอมแพ้ต่ออะไร
ง่ายๆ เธอท�ำให้ทุกคนเชื่อว่าเธอสามารถอยู่ได้โดย
ล�ำพัง แต่หากวันใดที่เธอรู้สึกเหนื่อยล้าหรือต้องการ
ก�ำลังใจ แต่เธอกลับไม่พบคนที่เคยอยู่เคียงข้าง วัน
นั้นคงเป็นวันที่โหดร้ายส�ำหรับเธอจนเราไม่อาจคาด
เดาความรูส้ กึ ได้ สุดท้ายเราต่างก็มคี วามหวังว่าในวัน
หนึ่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและ
การบังคับบุคคลให้สูญหายจะถูกใช้บังคับเสียที เพื่อ
ป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต และเพื่อ
เยียวยาความเสียหายแก่ครอบครัวของผู้สูญหายโดย
เร็ว อย่างน้อยเพื่อให้ครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นได้
รับความเป็นธรรมกลับคืนมาบ้าง
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ขออัญเชิญพระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ครู
เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ มาให้ช่วยกันพิจารณา:
“งานของครูนั้น เป็นงานพิเศษ ผลตอบแทนที่ส�ำคัญย่อมเป็นผลทางใจ ได้แก่ ความปีติชุ่มชื่นใจ ได้
ฝึกสอนคนให้ได้ดี มีความเจริญ ... ผลตอบแทนเช่นนี้ เมื่อดูให้ลึกซึ้งแล้ว ย่อมจะเห็นว่า ประเสริฐกว่า ยศ
ศักดิ์ อ�ำนาจ และผลประโยชน์ทางวัตถุอื่นๆ มากมายนัก”
ในฐานะที่ เ คยเป็ น อาจารย์ ส อนในมหาวิทยาลัยมาก่อน และขณะนี้ยังเป็นครูพิเศษสอน
นักเรียนชั้นมัธยมหก (แม้จะเพียงสัปดาห์ละ ๒
ชั่วโมง) จึงอยากน�ำประสบการณ์เรื่อง “จิตวิญญาณ
ของความเป็นครู” มาแบ่งปันให้ครูอาจารย์ทกุ ท่านใน
ฐานะที่เราเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน
ถ้ า เราพิ จ ารณาถึ ง ปั ญ หาต่ า งๆ ภายใน
ประเทศของเรา ณ ปัจจุบัน เราจะรู้สึกถึงปัญหา
ความรุนแรงที่มีมากขึ้น และเราต่างก็โทษว่า ความ
ล้มเหลวในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านคุณธรรม และ ในสังคม สมควรค่าแก่การรักษาไว้ เราช่วยให้ศิษย์
ศีลธรรม สืบเนือ่ งมาจากความล้มเหลวทีร่ ากฐาน ซึง่ ของเราตัดสินใจบนพื้นฐานของคุณธรรมหรือเปล่า
ก็คือ ความล้มเหลวทางการศึกษา ดังนั้น การศึกษา สิ่งเหล่านี้มิใช่เรื่องง่าย แต่เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญ
ที่ดีที่มีคุณภาพ จึงยังเป็นประเด็นส�ำคัญที่ท้าทาย และจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
เราอยู่ จึงอยากชวนให้พวกเราที่เป็นครูอาจารย์
ครูอาจารย์มีบทบาทและหน้าที่ให้การศึกษา
ผู้ให้การศึกษาอยู่ในขณะนี้ ช่วยกันพิจารณาว่า: อบรม แต่ในความเป็นจริง ครูอาจารย์ส่วนใหญ่
การศึกษาของเรามุ่งพัฒนาหล่อหลอมบุคคลให้มี มักจะให้ความรู้ด้านวิชาการเป็นส�ำคัญ และศิษย์ก็
มโนธรรมทีด่ หี รือเปล่า มุง่ ส่งเสริมจิตส�ำนึกในคุณค่า มักจะคุ้นเคยกับการได้รับความรู้ด้านวิชาการ ต่าง
ของความยุติธรรม และเมตตาธรรมหรือเปล่า มุ่ง ก็ปรารถนาจะเป็นคนเก่ง ได้คะแนนดี เพื่อสอบ
สร้างคนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ ที่ตั้งใจท�ำงาน แข่งขันไปเรียนต่อระดับสูงขึ้น หรือเรียนจบได้งาน
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างมั่นคง มี ท�ำ มีอาชีพที่มั่นคง แต่เรามักจะขาดความสนใจที่
อุดมการณ์ที่สูงส่งหรือเปล่า เราช่วยให้ศิษย์ของเรา จะอบรมในด้านของคุณธรรม ในด้านของอุดมการณ์
รู้จักคิด พิจารณา แยกแยะ วิเคราะห์ปัญหาสังคม และเรามักจะละเลยการอบรมบ่มเพาะให้ศิษย์ของ
ให้สามารถมองเห็นและรู้สึกว่า สิ่งใดถูกต้อง ดีงาม เราเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์”
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ม.ล.ปิ ่ น มาลากุ ล อดี ต รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ เคยกล่าวถึงความส�ำคัญของ
การ “อบรม” ไว้ว่า:
“การอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์นั้น
แม้แต่วันละนาทียังมีผล
ศิษย์จะดีมีค่าหรือล่มจม
อาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาที”

ภาพ: binsbox.com

ในฐานะทีเ่ ป็นครูพเิ ศษในปัจจุบนั ได้ตกลงกับ
นักเรียนว่า นอกเหนือจากให้ความรูด้ า้ นวิชาการแล้ว
จะใช้เวลาราว ๕ ถึง ๑๐ นาที อบรมนักเรียนในเรื่อง
ความรัก ความสามัคคี มีเมตตา เห็นคุณค่าของคน
เคารพในศักดิศ์ รี และสิทธิอนั เท่าเทียมกันของมนุษย์
ทุกคน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความซื่อสัตย์ และ
ความยุติธรรม
มีอยู่ปีหนึ่ง นักเรียนชายผู้หนึ่งขอร้องว่า:
“ครูครับ ช่วยอบรมให้พวกผมเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ได้
ไหมครับ” ท�ำให้ครูประทับใจมาก การอบรมให้เป็น
“มนุษย์ที่สมบูรณ์” จึงเริ่มขึ้นเพราะความปรารถนา
ของศิษย์ เราต้องไม่ลืมว่าการที่เราจะเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ จะต้องมีอุดมการณ์อันสูงส่ง
โดยส่วนตัวคิดว่า การให้การศึกษาอบรมที่
ดีที่สุด และได้ผลมากที่สุด คือ การปฏิบัติตนเป็น
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แบบอย่างที่ดี ศิษย์จะเรียนรู้จากการปฏิบัติของครู
อาจารย์ มากกว่าการสั่งสอนด้วยค�ำพูด และเมื่อ
ศิษย์เคารพรักครูอาจารย์แล้ว การอบรมสัง่ สอน และ
การให้ความรู้ทางวิชาการ จะเป็นไปอย่างราบรื่น
การปฏิบัติตัวของครูอาจารย์จึงนับว่าส�ำคัญ อาจ
เป็นแบบอย่างที่ประทับใจของศิษย์ แต่ถ้าศิษย์ของ
เราไม่เคารพรักเรา เพราะเราไม่นา่ เคารพ การอบรม
สั่งสอนก็ย่อมไม่ราบรื่น แม้แต่การเข้าเรียนในวิชา
ของเราก็อาจมีปญั หา เชือ่ แน่วา่ ศิษย์ของเราต้องการ
แบบอย่างในการด�ำรงชีวิต และแบบอย่างที่ดีจาก
ครูอาจารย์ที่มีเมตตา จะกระตุ้นให้ศิษย์ปฏิบัติตาม
ได้เคยถามลูกศิษย์ชั้นมัธยมหกที่สอนอยู่ ให้
แสดงความคิดเห็นว่า “ครูทดี่ คี อื ใคร” ก็ได้รบั ค�ำตอบ
ที่น่าสนใจ เช่น:
• ครูที่ดีต้องไม่เพียงแค่สอน แต่ต้องเป็น
ตัวอย่างที่ดี เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตาม
• ครูที่ดีต้องมีความยุติธรรม ไม่ล�ำเอียง
เอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึง
• ครูตอ้ งไม่โกรธ และพูดจาแรงๆ กระทบใจ
นักเรียน
• ครูต้องมีความรัก มีเมตตา เข้าใจ และให้
อภัยนักเรียน
• ครูต้องรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
• ครูตอ้ งมีจรรยาบรรณ ต้องมีคณุ ธรรม และ
ถ่ายทอดคุณธรรมเหล่านั้นให้นักเรียน
• ครูต้องมีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่ดี ไม่
มองศิษย์ในแง่ลบ
• ครูต้องให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ เป็นเสมือน
พ่อแม่ที่สอง
• ครูไม่ควรท�ำให้นักเรียนอับอายขายหน้า
ต่อหน้าชั้นเรียน
• ครูควรสอนให้เด็กเป็นคนดี มากกว่าเป็น
คนเก่ง
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ความรู้สึก ความปรารถนา ความหวัง และ
ถ้าเราย้อนกลับไปดู พระราชบัญญัติการ
ความคาดหมายที่นักเรียนเรียกร้องจากครู เป็นสิ่ง ศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๖ ก�ำหนด
ท้าทายที่ครูควรต้องน�ำมาพิจารณา โดยเฉพาะข้อที่ ว่า: “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
เสนอว่า “ครูควรสอนให้เด็กเป็นคนดี มากกว่าสอน ให้เป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา
ให้เป็นคนเก่ง” นับเป็นข้อเสนอทีน่ า่ พิจารณา ส�ำหรับ ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมใน
ความคิดเห็นของนักเรียนในโลก
การด�ำรงชีวิต สามารถอยู่
ปัจจุบนั ทีม่ งุ่ แสวงหาความรู้ ความ
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความ
สามารถ เพือ่ ความก้าวหน้าในชีวติ
สุ ข ” ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การ
ยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวางใน
การงาน และอาชีพ
ระดับนานาชาติว่า: คริสต์อั น ที่ จ ริ ง ครู อาจารย์
ศตวรรษที่ ๒๑ นี้ สิ่งส�ำคัญ
ตลอดจนผู้ใหญ่อื่นๆ ควรพร้อม
ส�ำหรับมนุษยชาติ คือ การ
ที่จะเปิดใจ ฟังความคิดเห็นของ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน
นักเรียน นิสติ นักศึกษาบ้าง ก็ยอ่ ม
จะท�ำให้เกิดความเข้าใจกัน ปรับ
ตัวเข้าหากันมากขึ้น และสามารถ
แก้ปัญหาความเข้าใจผิดอันอาจ
vigornotrigor.files.wordpress.com
น�ำไปสู่ความรุนแรงได้
ครูอาจารย์ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู
คือผู้ที่มีความรักและเมตตาต่อศิษย์ รักความเป็น
ธรรม มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ แสวงหา
ความจริง ความถูกต้อง รู้จักแยกแยะความดี –
ความชั่ว ความจริง – ความเท็จ มีความกล้าท�ำใน
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ได้ การศึกษา
สิ่งที่ถูกต้อง มีความยุติธรรม โปร่งใส ไม่คดโกง ไม่ จะต้องช่วยให้คนเราเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และ
เบียดเบียนผู้อื่น
เข้าใจโลกให้ดยี งิ่ ขึน้ การศึกษาจะต้องสร้างจิตส�ำนึก
ปัญหาส�ำคัญที่เกี่ยวกับการศึกษา ที่พวกเรา ให้ตระหนักรู้ว่า มนุษย์เราต้องพึ่งพาอาศัยกัน ต้อง
ครูอาจารย์จะต้องตระหนัก คือ การศึกษาจะเตรียม ร่วมมือเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้งต่างๆ โดยชี้
เยาวชนไทยให้เป็นผู้ที่เข้าใจ และรู้เท่าทันสภาพ ให้เห็นว่า ความหลากหลาย ความเข้าใจอันดีต่อกัน
สังคมไทยที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกา- และสันติภาพ เป็นสิ่งที่มีคุณค่า สมควรแสวงหา ดัง
ภิวัตน์ เตรียมพร้อมรับความก้าวหน้าทางวิทยาการ นัน้ คุณธรรมสากล ไม่วา่ จะเป็นสิทธิมนุษยชน ความ
ได้อย่างไร การศึกษาจะเป็นปัจจัยน�ำไปสู่การแก้ไข ยุติธรรม ความสมานฉันท์ และสันติภาพ รวมทั้ง
และป้องกันภาวะวิกฤติของสังคมได้อย่างไร และใน ความกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มีส่วน
ทีส่ ดุ การศึกษาจะท�ำให้เยาวชนไทยสามารถอยูร่ ว่ ม ส�ำคัญในการสร้างจิตส�ำนึกต่อปัญหาของมนุษยชาติ
กับผู้อื่นในยุคโลกไร้พรมแดนได้อย่างไร
ท�ำให้ปัญหาหลักกลายเป็นปัญหาร่วม ซึ่งต้องร่วม

มือกันแก้ไข และป้องกันเพื่อความอยู่รอดของมวล
มนุษย์ ดังนัน้ การศึกษาจะต้องปรับเปลีย่ นให้เหมาะ
สมส�ำหรับโลกที่ก�ำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤติต่างๆ
ด้วยการเพิม่ การเรียนรู้ และปลูกฝังเรือ่ งค่านิยมและ
คุณธรรมระดับโลก
การทีส่ งั คมมีความรุนแรงอยูท่ วั่ ไปในหลายรูป
แบบ การปราศจากสันติสขุ ในสังคม มีสาเหตุมาจาก
การไม่เคารพชีวิต ไม่เคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าของ
ชีวิตมนุษย์ ตลอดจนสิทธิอันเท่าเทียมกันของมนุษย์
ทุกคน และความอยุติธรรมในสังคม การศึกษาจึง
ต้องเน้นการให้ความเคารพต่อชีวิต การไม่ใช้ความ
รุนแรง การแบ่งปัน การรับฟังผู้อื่นเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจกัน และการสร้างความสมานฉันท์
ขอสรุปว่า วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ
การพัฒนาศักยภาพของความเป็นมนุษย์ ซึ่งหมาย
ถึง การให้การศึกษาอบรม เสริมสร้างค่านิยมทาง
คุณธรรมและจริยธรรม ผ่านการฝึกปฏิบัติ จนกลาย
เป็นคุณลักษณะส่วนหนึง่ ของชีวติ และเติบโตเป็นผูท้ ี่
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ได้รับการพัฒนา
เช่น มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม กล้าหาญ รับผิดชอบ
มีความรัก ความเมตตา เสียสละเพื่อผู้อื่น เป็นต้น
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ให้เป็นคนดีควบคู่ไปกับเป็นผู้
มีความรู้ สิ่งส�ำคัญก็คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ดังกล่าวนี้ จ�ำเป็นต้องได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
เป็นระยะเวลาเพียงพอจึงจะบรรลุผล ที่สำ� คัญที่สุด
คือ ครูอาจารย์ต้องรักและเมตตาศิษย์ พร้อมที่จะ
อุทศิ ตนในการให้การศึกษาอบรมศิษย์ให้ครบทุกมิติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติทางจิตวิญญาณ เพื่อให้ศิษย์
เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ขอฝากข้อความที่คัดลอกมาจากส่วนหนึ่ง
ของข้อเขียนของผูท้ รี่ อดตายจากค่ายกักกันของพวก
นาซีสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อให้พวกเรา ครู
อาจารย์ทั้งหลายได้พิจารณาใคร่ครวญ:
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“ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่รอดตายมาได้จากค่าย
กักกันชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ข้าพเจ้า
ได้เห็นสิ่งที่ไม่มีมนุษย์คนไหนในโลกควรจะต้อง
พบเห็น:
ห้องแก๊สเพื่อรมควันให้คนตาย สร้างโดย
วิศวกรที่ได้เรียนรู้มาอย่างดี
เด็กๆ ถูกวางยาพิษโดยแพทย์ที่มีการศึกษา
ทารกถูกฆ่าตายโดยพยาบาลที่ฝึกอบรมมา
อย่างเชี่ยวชาญ
ผู้หญิงและเด็กถูกผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยยิงตาย”
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความคับข้องใจมากกับ
ความหมายของการศึกษา และสิ่งที่ข้าพเจ้าวิงวอน
ขอร้องจากบรรดาท่านผู้ให้การศึกษาอบรม คือ:
ความทุ่มเทของท่านในการเป็นครูอาจารย์
ต้องไม่เป็นการสร้าง :
คนมีความรู้ดีที่ชั่วช้า
คนมีทักษะช�ำนาญการที่จิตวิปลาส
ผู้มีการศึกษา ที่ใช้อ�ำนาจของตนอย่างโหด
เหี้ยม
การอ่านออก เขียนได้ ความรู้ประวัติศาสตร์
สังคม และคณิตศาสตร์ จะมีความส�ำคัญได้ ก็
ต่อเมื่อมันช่วยให้ลูกศิษย์ของท่านเป็นมนุษย์ที่มี
มนุษยธรรม

๗0 บทความ

โดย ศราวุฒิ ประทุมราช

www.ispacethailand.org

กฎหมาย เกี่ยวกับ การทรมาน
และ การบังคับให้สูญหาย
สนช.ลงมติใหนําราง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม
การทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหาย
กลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
(เว็บไซต์ข่าว บีบีซีไทย ดอทคอม ๑ มีนาคม ๒๕๖๐
http://www.bbc.com/thai/thailand-39127371)

ข่าวที่ปรากฎในสื่อมวลชน
ทุกแขนง ยังความประหลาดใจให้
แก่ญาติผู้หายสาบสูญและองค์กร
ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลกรวมทั้ง
สหประชาชาติด้วย ก็คือ กรณีที่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ตี ก ลั บ ร่ า ง พ.ร.บ. ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลให้สูญหาย ซึ่งนาย
สมชาย แสวงการ เลขานุการคณะ
กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.)

ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า กรณี
ที่ ส� า นั ก งานข้ า หลวงใหญ่ สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห่ ง สหประชาชาติ
(OHCHR) แสดงความผิดหวังการ
ตีกลับร่างฯ ดังกล่าว เนื่องจาก
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้
นั้น ในมาตรา ๗๗ ระบุว่า จะต้อง
มีการรับฟังความเห็นให้รอบด้าน
ก่ อ นที่ จ ะผลั ก ดั น กฎหมายออก
มา ทางวิป สนช.จึงได้มอบหมาย
ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาร่ า ง

กฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมน� า เรื่ อ งนี้ ไ ปศึ ก ษา ซึ่ ง
พบว่ า ร่ า งกฎหมายที่ เ สนอโดย
กระทรวงยุตธิ รรมฉบับนีย้ งั ไม่ผา่ น
การรับฟังความเห็นให้ครบถ้วน
จึงเห็นว่าควรส่งกลับไปพิจารณา
ให้รอบคอบและรับฟังความเห็น
จากฝ่ า ยต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม
ไทย ทั้งจากมหาดไทย ต�ารวจ
ฝ่ายความมั่นคง ทหาร อัยการ
เสียก่อน

ท�าไมต้องมีกฎหมายต่อต้านการทรมานและการบังคับบุ คคลให้หายสาบสูญ
เนื่ อ งจากการทรมาน วางใจในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือ
และการบังคับบุคคลให้สูญหาย ประกอบกับประเทศไทยได้เป็น ที่ย�่ายีศักดิ์ศรี และได้ลงนามใน
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้น ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
ร้ายแรง และส่งผลต่อความไว้ การทรมานและการกระท�าอื่นๆ การคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับ
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ให้สูญหายแล้ว จึงมีหน้าที่ในการ
ปฏิบัติตามเพื่อป้องกันและปราบ
ปรามการทรมานและป้องกันไม่
ให้บังคับสูญหาย ซึ่งมีพันธกรณี
ที่คล้ายคลึงกันหลายประการ แต่
ประเทศไทยยั ง ไม่ มี ฐ านความ

ผิดในการทรมานและการบังคับ
สูญหาย รวมถึงกลไกในการน�ำผู้
กระท�ำความผิดมาลงโทษ และ
เยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดฐานความ
ผิ ด และมาตรการการป้ อ งกั น
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และปราบปรามให้สอดคล้องกับ
อนุ สั ญ ญาทั้ ง สองฉบั บ ดั ง กล่ า ว
ดังนั้น จึงต้องจัดให้มีกฎหมายดัง
กล่าวขึ้นในประเทศไทย

ร่างพระราชบัญญัติต่อต้านการทรมานฯ คุ้มครองใครบ้าง
และคุ้มครองได้อย่างไร
๑.๑ “การกระทําทรมาน”
หมายความว  า การกระทํ า
ที่ ทํ า ให  เ กิ ด ความเจ็ บ ปวดหรื อ
ความทุกขทรมานอยางร้ายแรง
แกร า งกายหรือจิตใจตอบุคคลหนึง่
บุคคลใดเพือ่ ทีจ่ ะใหไ ดม าซึง่ ขอ มูล
หรือคําสารภาพจากบุคคลนัน้ หรือ
จากบุคคลที่สามเพื่อการลงโทษ
บุคคลนั้น สําหรับการกระทําซึ่ง
บุคคลนั้น หรือบุคคลที่สาม ได
กระทํา หรือถูกสงสัยวาไดกระทํา
เพื่อขมขูใหกลัว หรือบังคับขูเข็ญ
บุคคลนั้น หรือบุคคลที่สาม หรือ
เพราะเหตุผลอืน่ ใดบนพืน้ ฐานของ
การเลือกปฏิบตั ิ โดยการกระทาํ ดัง
กลาวเปนการกระทาํ โดยเจา หนา ที่
ของรัฐหรือโดยการยุยงโดยความ
ยินยอม หรือโดยการรูเห็นเปน
ใจของเจาหนาที่ของรัฐหรือของ
บุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการ
ทั้งนี้ ไมรวมถึงความเจ็บปวดหรือ
ความทุกขทรมานที่เกิดจากหรือ

ภาพ: www.ispacethailand.org

๑. ก�ำหนดนิยามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย ดังนี้

สืบเนื่องมาจากการลงโทษที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย
๑.๒ “การบั ง คั บ บุ ค คล
ใหสูญหาย” หมายความวา การ
จับกุม คุมขัง ลักพา หรือกระทํา
การดวยประการใดๆ ที่มีลักษณะ
เปน การลิดรอนเสรีภาพในรางกาย
ซึง่ กระทาํ โดยเจาหนาทีข่ องรัฐหรือ
บุคคลหรือกลุม่ บุคคลทีไ่ ดรบั คําสัง่
การสนับสนุนหรือความยินยอม
ไมวาโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย

จากหนวยงานของรัฐหรือ เจาหนาที่ของรัฐ และมีการปฏิเสธวา
มิไดมีการการจับกุม คุมขัง ลักพา
หรือกระทําการดวยประการใดๆ ที่
มีลักษณะเปนการลิดรอนเสรีภาพ
ในรางกาย หรือปกปดชะตากรรม
หรือที่อยูของบุคคลซึ่งถูกลิดรอน
เสรีภาพนั้น
๑.๓ “ผู  บั ง คั บ บั ญ ชา”
หมายความวา บุคคลซึ่ง เปนผู
มีอํานาจบังคับบัญชาเหนือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
๑.๔ “ผูเสียหาย” หมาย
ความวา บุคคลที่ไดรับความเสีย
หายจากการกระทําทรมาน หรือ
การบังคับบุคคลใหสูญหาย หรือ
การกระท� ำ ที่ ย�่ ำ ยี ศั ก ดิ์ ศ รี และ
หมายความรวมถึง บุพการี ผูสืบ
สันดาน สามี ภรรยา ของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบ
โดยตรงด้วย
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๒. รับรองสิทธิเสรีภาพ และสิทธิในการเยียวยา

โดยการเยียวยาผู้เสียหายตามพระราชบัญญัตินี้นั้น บัญญัติให้
ครอบคลุมถึงการท�ำให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนเกิดการกระท�ำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ การก�ำหนดสินไหมทดแทนที่เพียงพอ ครอบคลุมความ
เสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจ การบ�ำบัดและฟื้นฟูสภาพอย่างสมบูรณ์
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

๓. ก�ำหนดฐานความผิด

ผูก้ ระท�ำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและเป็นผูท้ ที่ าํ ใหเ กิดความ
เจ็บปวดหรือความทุกขทรมาน อยางร้ายแรง โทษในฐานความผิดดังกล่าว
จึงต้องสูงกว่าความผิดฐานท�ำร้ายร่างกาย ดังนัน้ ผูก้ ระท�ำความผิดคดีทรมาน
และคดีบงั คับบุคคลให้สญู หาย ต้องได้รบั โทษหนัก จ�ำคุกห้าปีถงึ ยีส่ บิ ปี และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ถาเปนการกระทําตอเด็กอายุไมเกินสิบแปดป หญิงมีครรภ ผูสูง
อายุ ผูพิการทางรางกายหรือจิตใจ หรือผูซึ่งไมอาจพึ่งตนเองได ตองระ
วางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงสามสิบป และปรับตั้งแตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
ถึงหกแสนบาท กรณีการกระท�ำเปนเหตุใหผูถูกทรมานถึงแกความตายตอง
ได้รับโทษจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหกแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท โดย
ไม่ได้ก�ำหนดให้การทรมานถึงแก่ความตายมีโทษประหารเพราะถือเป็นการ
ทรมานประเภทหนึ่ง
นอกจากนีย้ งั ก�ำหนดให้ผกู ระทาํ ให้เกิดอันตรายแก่รา่ งกายหรือจิตใจ
ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่ใช่การทรมาน โดยการกระท�ำดังกล่าวเป็นการ
กระท�ำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยการยุยง โดยความยินยอมหรือโดย
การรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตอ งได้รบั โทษจาํ คุกตัง้ แตหนึง่ ปีถงึ สิบป และปรับตัง้ แตสองหมืน่ บาทถึงสอง
แสนบาท

ภาพ: prachatai.org

๔. ก�ำหนดความรับผิดของผู้บังคับบัญชา

หากผูบังคับบัญชาผูใดทราบหรือจงใจเพิกเฉยตอขอมูลที่ระบุอยาง
ชัดแจงวาผูซึ่งอยูใตบังคับบัญชาของตน จะกระทําหรือไดกระทําความผิด
และไมดําเนินการทั้งหลายที่จําเปนและเหมาะสม ตามอํานาจของตน เพื่อ
ปองกันหรือระงับการกระทําความผิด หรือไมดําเนินการหรือสงเรื่องให
ดําเนินการสอบสวนและดําเนินคดีตามกฎหมายตองได้รับโทษกึ่งหนึ่งของ
ที่บัญญัติไว้
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๕. ก�ำหนดเหตุบรรเทาโทษ

ให้ผู้ซึ่งชวยใหมีการคนพบบุคคลที่ถูกบังคับใหสูญหายในสภาพมี
ชีวิตอยู ใหขอมูลอันเปนประโยชนตอการสอบสวน ดําเนินคดี หรือชี้ตัวผู
กระทําความผิด ศาลอาจลดโทษใหไมเกินกึ่งหนึ่ง

๖. ไม่มีข้อยกเว้นในการกระท�ำความผิด

แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐสามารถจ�ำกัดสิทธิประชาชนได้บาง
ประการ แต่เนื่องจากสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิเด็ดขาด รัฐ
ไม่อาจอ้างสถานการณ์ใดเพื่อการทรมานหรือการบังคับบุคคลสูญหายได้

๗. ก�ำหนดเขตอ�ำนาจศาลสากล

เนื่องจากการทรมานและการบังคับสูญหายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานและในกรณีท่ีกระท�ำอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ยังถือเป็น
อาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ ผู้กระท�ำความผิดจึงสมควรได้รับโทษไม่
ว่าจะอยู่ในประเทศใด กฎหมายจึงก�ำหนดว่าบุคคลซึ่งกระท�ำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักรจะตองรับโทษในราชอาณาจักรตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

๘. ก�ำหนดให้ไม่เป็นความผิดทางการเมือง

เนื่องจากความผิดทางการเมืองถือเป็นข้อยกเว้นตามหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศในการส่งผูร้ า้ ยข้ามแดน จึงก�ำหนดว่าความผิดตามพระราช
บัญญัตนิ ไี้ ม่เป็นความผิดทางการเมือง เพือ่ ไม่ให้ความผิดดังกล่าวกลายเป็น
ข้อยกเว้นและเป็นข้ออ้างในการไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
เนื่องจากการทรมานและการบังคับสูญหายนั้นมักเกิดระหว่างการ
บังคับใช้กฎหมายพิเศษ เช่น การควบคุมตัวระหว่างการประกาศใช้พระราช
บัญญัติ กฎอัยการศึก หรือการควบคุมตัวตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ซึง่
ช่วงเวลาดังกล่าว ญาติและทนายความไม่สามารถเข้าถึงผู้ถูกควบคุมตัวได้
และสุ่มเสี่ยงว่าจะเกิดการทรมานหรือการบังคับสูญหายได้ คณะกรรมการ
ปฏิรปู กฎหมายจึงเห็นสมควรก�ำหนดให้การจ�ำกัดเสรีภาพของบุคคลจะตอ ง
กระทําในสถานที่ที่เปดเผย ไดรับการรับรองอยางเปนทางการ และสามารถ
ถูกตรวจสอบได้

ภาพ: prachatai.org

๙. ห้ามควบคุมตัวในสถานที่ลับ
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๑๐. สิทธิของผู้ถูกจ�ำกัดเสรีภาพ

บุคคลที่ถูกลิดรอนเสรีภาพมีสิทธิแจงใหญาติ ทนายความ หรือผูที่ตนไววางใจทราบถึงสภาพการถูกคุม
ขังและสถานที่คุมขังและมีสิทธิไดรับการเยี่ยมจากญาติ ทนายความ หรือผูที่ตนไววางใจตั้งแต่ถูกจ�ำกัดเสรีภาพ
โดยให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ หี น้าทีค่ วบคุมตัว มีหน้าทีแ่ จ้งด้วยวาจาและบันทึกไว้เป็นหนังสือให้ผถู้ กู จ�ำกัดเสรีภาพ
ทราบโดยพลัน และก�ำหนดให้บุคคลผู้ถูกจ�ำกัดเสรีภาพมีสิทธิพบทนายความเป็นการเฉพาะตัว

๑๑. หน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ถูกจ�ำกัดเสรีภาพ และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

ภาพ: prachatai.org

เจ้ า หน้ า ที่ ที่ จั บ กุ ม ผู ้ ถู ก จั บ ต้ อ งบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผู ้
ถูกจ�ำกัดเสรีภาพเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการ
ทรมานและการบังคับให้สูญหาย รวมทั้งเมื่อจะมีการ
ปล่อยตัวผู้ถูกจับ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแจ้งญาติให้ทราบ
ถึงการปล่อยตัว และหากมีญาติหรือบุคคลอื่นที่ไว้วางใจ
มารับตัว ให้เจ้าหน้าที่บันทึกชื่อและที่อยู่ของบุคคลซึ่ง
มารับตัวไว้ หากไม่มีต้องจัดหาพยานในการปล่อยตัว
โดยก�ำหนดให้ญาติสามารถขอให้เปิดเผยข้อมูล หาก
เจ้าหน้าที่ปฏิเสธ สามารถร้องขอต่อศาลในการเปิดเผยข้อมูล โดยมีข้อยกเว้นหากการเปดเผยดังกลาว
อาจกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลหรืออันตรายตอความเปนสวนตัวของบุคคล หรือเปนอุปสรรคตอการสืบสวน
คดีอาญา เว้นแต่การไม่เปิดเผยข้อมูลท�ำให้เกิดการทรมานและการบังคับสูญหาย

๑๒. มาตรการเบื้องต้นในการระงับการกระท�ำความผิดและการเยียวยาผู้เสียหาย

เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ เป็นการกระท�ำของเจ้าหน้าทีร่ ฐั การป้องกันหรือการ
ระงับยับยัง้ จึงควรใช้อำ� นาจศาลในการไต่สวนเรือ่ งดังกล่าว กล่าวคือ เมือ่ มีการอางวาบุคคลใดถูกกระทําทรมาน
ถูกกระทํา หรือถูกลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรมหรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี หรือการบังคับให้สูญหาย ผูเสียหายมีสิทธิ
ยื่นคํารองตอศาลอาญาว่ามีกรณีควบคุมตัวไม่ชอบตามกฎหมาย โดยศาลมีอํานาจเรียกเจาหนาที่ของรัฐหรือ
บุคคลอื่นใดมาใหถอยคํา หรือให้สงเอกสารหรือวัตถุอื่นใด พร้อมทั้งผู้ถูกจ�ำกัดเสรีภาพมาประกอบการไตสวน
และศาลสามารถก�ำหนดมาตรการต่างๆ ได้ เช่น ใหยุติการกระทําทรมาน การกระทําหรือการลงโทษที่
โหดรายไรมนุษยธรรมหรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี ให้ปลอยตัวบุคคลผูถูกคุมขัง สั่งให้ย้ายสถานที่ซึ่งใช้ในการควบคุมตัว
ใหผูเสียหายไดพบญาติ ทนายความ หรือบุคคลอื่นที่ไววางใจเปนการสวนตัว เป็นต้น

๑๓. หลักการห้ามส่งกลับ (Non-Refoulement)

แม้หลักการดังกล่าวจะเป็นหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศ และสามารถใช้นโยบายในการด�ำเนิน
การได้ แต่เพื่อความชัดเจนและเป็นหลักประกันตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และอนุสัญญามิให้บุคคล
สูญหายฯ จึงก�ำหนดหามมิใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการสงตัวบุคคลใดออกไปนอกราชอาณาจักร หากเปนที่เชื่อไดวาการสงบุคคลดังกลาวออกไป จะสงผลใหบุคคลนั้นถูกกระทําทรมานหรือถูก
บังคับใหสูญหาย
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๗๕

14. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท�าทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย

ให้จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท�าทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
ขึ้นเป็นกลไกฝ่ายบริหาร เพื่อติดตามตรวจสอบการกระท�าความผิด โดยมีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเป็น
ฝ่ายเลขานุการ และมีอ�านาจสืบสวนสอบสวนการกระท�าการทรมาน การกระท�าหรือการลงโทษที่โหดร้าย
ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี และการบังคับบุคคลให้สูญหายได้

16. เขตอ�านาจศาล

ให้คดีตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ในเขตอ�านาจศาลอาญา
และศาลยุตธิ รรม โดยให้ศาลอาญาเป็นศาลทีม่ เี ขตอ�านาจเหนือ
คดีทรมานหรือคดีบังคับบุคคลให้สญู หายทีไ่ ด้กระท�านอกราชอาณาจักร ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลมีสิทธิในการฟ้อง
คดีสามารถฟ้องคดีได้ และได้รับการพิจารณาโดยตุลาการที่เป็นอิสระและเป็นกลาง
จะเห็นได้วา่ ร่างกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการบังคับให้สญู หาย มีสาระส�าคัญทีค่ วร
จะได้ประกาศใช้ให้เป็นกฎหมายโดยเร็ว เราจึงควรติดตามความคืบหน้าและมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิด
เห็น ซึ่งกระทรวงยุติธรรมจะด�าเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นเร็วๆ นี้ และ “ผู้ไถ่” จะติดตามความคืบหน้า
ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาน�าเสนอในโอกาสต่อไป
ศราวุฒิ ประทุมราช นักกฎหมายและนักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน มีประสบการณ์ในการท�ากิจกรรมทางสังคม
ในองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่ง เช่น กลุม่ ประสานงานศาสนาเพือ่ สังคม (กศส. ปิดตัวไปแล้ว) คณะกรรมการ
ประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน (กปส.ปิดตัวไปแล้ว) สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) มูลนิธริ ว่ มมิตร
ไทย-พม่า เป็นต้น เป็นกรรมการของ ยส. ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ - ๒๕๔๘ เป็นที่ปรึกษาวารสาร “ผู้ไถ่” ตั้งแต่ปี
๒๕๓๖ และเป็นนักเขียนประจ�าในวารสาร “ผู้ไถ่” คอลัมน์ “ยุติธรรมน�าสันติ” ปัจจุบันเป็นนักวิชาการปฏิรูป
กฎหมายช�านาญการพิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ภาพ: prachatai.org

ก�าหนดหน้าทีข่ องผูพ้ บเห็นการกระท�าความผิด ต้องแจ้ง
เจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการ โดยผูร้ อ้ งเรียนโดยสุจริตย่อมได้
รับความคุม้ ครอง นอกจากนีอ้ า� นาจการสอบสวนถือเป็นประเด็น
ส�าคัญในการด�าเนินคดี ซึ่งคณะกรรมการมีอ�านาจสั่งการ
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนเป็น
พนักงานสอบสวน และพนักงานสอบสวนผูร้ บั ผิดชอบคดีทรมาน
และคดีบังคับบุคคลให้สูญหาย โดยค�านึงถึงหลักประสิทธิภาพ
และหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความขัดกันของต�าแหน่งหน้าที่ของผู้ถูก
กล่าวหากับผู้เป็นพนักงานสอบสวน และมิให้อยู่ในอ�านาจของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ภาพ: prachatai.org

1๕. การด�าเนินคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลสูญหาย
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อ

าตมาพูดถึงธรรมชาติ
ว่ า ก� ำ ลั ง ถู ก ท� ำ ลาย
เพื่อโยงมาสู่ประเด็นการ
เบียดเบียนผู้หญิง ผู้หญิง
กับธรรมชาติ แม้ดูเหมือน
ต่างกัน แต่กม็ หี ลายอย่างคล้ายคลึงกัน มีจดุ ร่วมหลาย
อย่างทีเ่ หมือนกัน คนสมัยก่อนจะมองว่าธรรมชาติเป็น
เหมือนแม่ เราเรียกสายน�้ำใหญ่ว่า แม่น�้ำ อีกทั้งคน
ไทยแต่กอ่ นก็เชือ่ ว่าในน�ำ้ มีแม่คงคา ผืนดินก็มแี ม่ธรณี
ในทุ่งนามีแม่โพสพ คนสมัยก่อนมองว่าธรรมชาติเป็น
เหมือนแม่ เพศสตรีนั้นก็คือเพศแม่ แต่การที่ปัจจุบัน
เพศแม่ถูกเบียดเบียน เลือกปฏิบัติ ถูกกระท�ำด้วย
ความรุนแรง ก็เพราะทัศนคติที่ถือเอาอ�ำนาจเป็น
ใหญ่ อย่างเดียวกับที่เราปฏิบัติกับธรรมชาติ เรา
เบียดเบียนธรรมชาติเพราะเราคิดว่าเรามีอำ� นาจเหนือ
กว่าธรรมชาติ มีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถสยบ
ธรรมชาติได้ เราจึงมองธรรมชาติว่าต�่ำต้อย และรู้สึก
เหิมเกริม ท�ำลายและเบียดเบียนธรรมชาติอย่างไม่ยั้ง
มือ ทัศนคติเชิงอ�ำนาจแบบนีก้ เ็ ป็นทัศนคติเดียวกันกับ
ที่ผู้ชายมองผู้หญิง คือมองว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ต�่ำต้อย
ทีต่ อ้ งอยูใ่ นการควบคุมก�ำกับของผูช้ าย ความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจที่น�ำไปสู่การเบียดเบียนธรรมชาติ ก็เป็น
ความสัมพันธ์แบบเดียวกันทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเบียดเบียนสตรี
เพศ ในขณะที่เราท�ำร้ายธรรมชาติ เราก็เบียดเบียน
สตรีเพศ ใช้ความรุนแรงไม่น้อยไปกว่ากัน
ข้อมูลทั้งทั่วโลกและในประเทศไทย ชี้ให้เห็น
ถึงความจริงทีน่ า่ ตกใจว่ามีการกระท�ำความรุนแรงกับ
ผู้หญิงในเมืองไทย จากข้อมูลของคุณศิริพร สะโคร-

www.thaihealth.or.th

เสียงร�่ำไห้ ของ สตรี และ โลก

บาเน็ค ประธานมูลนิธิผู้หญิง มีผู้หญิงและเด็กถูก
กระท�ำความรุนแรง เฉลี่ย ๘๗ รายต่อวัน หรือว่า
๓๐,๐๐๐ คนต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๕ เมื่อเทียบกับ
ปีกอ่ นนัน้ คือปี ๒๕๕๕ ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่
เป็นความรุนแรงในครอบครัว เกิดขึ้นจากคนใกล้ชิด
โดยเฉพาะจากสามี อันนี้เป็นความจริงที่ทุกคนต้อง
ตระหนัก ร้อยละ ๘๐ - ๙๐ ของความรุนแรงทางเพศ
เกิดจากสามีท�ำร้ายร่างกายภรรยา ส่วนที่เหลือเป็น
ความรุนแรงที่เกิดจากพ่อเลี้ยงท�ำร้ายลูกเลี้ยง
การทีเ่ พศชายมองเพศหญิงเป็นเพศทีม่ อี ำ� นาจ
น้อยกว่า ดังนั้นจึงจะปฏิบัติอย่างไรก็ได้ น�ำไปสู่การ
เลือกปฏิบัติในลักษณะต่างๆ เช่น มองเพศหญิงว่า
มีสติปัญญาน้อยกว่า เอาแต่ใจ ท�ำตามอารมณ์ ไม่
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนได้ เป็นมุมมองที่ไม่
ต่างจากการที่เรามองธรรมชาติ
อาตมาคิดว่าความรุนแรงทางเพศไม่สามารถ
จะยุติได้ ถ้าเราไม่สามารถสาวลึกลงไปถึงรากเหง้าใน
เชิงทัศนคติ ซึง่ ก่อเกิดจากวัฒนธรรมทีส่ ง่ เสริม ยอมรับ
สนับสนุนความรุนแรงทางเพศ หรือปล่อยให้ความ
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รุนแรงก่อตัว เวลาผูห้ ญิงถูกท�ำร้ายริมถนน ป้ายรถเมล์
เพียงแค่ผู้ชายบอกว่านี่เป็นเรื่องครอบครัว ก็ไม่มีใคร
ขวางกัน้ ทัง้ ๆ ทีค่ วามจริงเขาทัง้ สองอาจไม่รจู้ กั กันเลย
ผูช้ ายก็ไม่รจู้ กั ผูห้ ญิง แต่วา่ ต้องการลักขโมยทรัพย์สนิ
ของผูห้ ญิง ฝ่ายหญิงต่อสู้ ผูช้ ายก็บอกคนอืน่ ว่าอย่ายุง่
นี่เป็นเรื่องครอบครัว เพียงเท่านี้ผู้หญิงคนนั้นก็ตกเป็น
เหยื่อของความรุนแรงได้ต่อหน้าผู้คนมากมาย
นี่เป็นทัศนคติที่เปิดโอกาสและสนับสนุนความ
รุนแรงทางเพศ ยังไม่ต้องกล่าวถึงการเลือกปฏิบัติใน
ลักษณะทีเ่ ป็นการบัน่ ทอนคุณภาพชีวติ อย่างไรก็ตาม
ความรุนแรงหรือการเลือกปฏิบัติต่อสตรีเพศ ไม่ได้
เกิดจากทัศนคติที่ถือเอาอ�ำนาจเป็นใหญ่เท่านั้น แต่
เราควรจะมองให้กว้างไปถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างทีต่ า่ ง
สนับสนุนเอาเปรียบเบียดเบียนสตรีเพศ
มีการวิจัยในหมู่ประเทศที่ร�่ำรวยทั่วโลก เขา
พบว่ า ประเทศไหนมี ค วามเหลื่ อ มล�้ ำ ทางรายได้
มาก สถานะของสตรีในประเทศนั้นจะต�่ำกว่าเพศ
ชายมาก ส่วนประเทศใดก็ตามที่มีความเหลื่อมล�้ำ
ทางรายได้น้อย ความเท่าเทียมระหว่างเพศจะมีมาก
เช่น สวีเดน เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ประเทศเหล่า
นี้มีความเหลื่อมล�้ำทางรายได้น้อย คือแตกต่างกันไม่
มาก สถานะของเพศชายและเพศหญิงจะไม่แตกต่าง
กันมาก ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มี
ความเหลื่อมล�้ำทางรายได้น้อย เมื่อเทียบกับอเมริกา
สิงคโปร์ โปรตุเกส แต่ว่าสถานะของผู้หญิงด้อยกว่า
ผู้ชายมาก อันนี้เขาถือว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นข้อยกเว้น
แต่ถ้าพิจารณาประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ำทางรายได้
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น้อย คนไม่แตกต่างกันมากทางรายได้ จะพบว่าผูห้ ญิง
กับผูช้ ายไม่แตกต่างกัน อันนีเ้ ขาศึกษาเฉพาะประเทศ
ที่ร�่ำรวย ไม่ได้ศึกษาประเทศที่ปานกลางหรือยากจน
อาตมาคิดว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สังคมไหนมี
ความแตกต่างทางด้านรายได้น้อย สถานะของผู้หญิง
และผู้ชายก็จะแตกต่างกันน้อยด้วย เพราะว่าเมื่อมี
ความแตกต่างหรือความเหลือ่ มล�ำ้ ทางด้านรายได้นอ้ ย
แสดงว่ามีการกระจายทรัพยากรหรือเปิดโอกาสให้
หญิงและชายเข้าถึงทรัพยากรได้ใกล้เคียงกัน ไม่แตก
ต่างกันมาก ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา และการเมือง ประเทศใดที่เปิด
โอกาสให้ผู้หญิงมีความรู้ เข้าถึงทรัพยากร มีอาชีพ
การงานที่ไม่แตกต่างจากผู้ชาย ผู้หญิงในประเทศนั้น
ย่อมมีสถานะดีกว่าผูห้ ญิงในประเทศทีม่ คี วามแตกต่าง
ทางด้านรายได้มาก
หากว่าเราต้องการยกสถานะของผูห้ ญิงให้ดขี นึ้
มีการเลือกปฏิบัติน้อยลง นอกจากการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของผู้คนที่ส่งเสริมความเหลื่อมล�้ำทางเพศ
แล้ว ยังจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส�ำคัญกับ
การปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อท�ำให้มีความ
เหลื่อมล�้ำน้อยลง อย่างน้อยก็ลดความเหลื่อมล�้ำทาง
ด้านรายได้ ซึ่งหมายถึงการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้า
ถึงทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมือง
มากขึ้น
ตอนนี้ ความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นโดยเฉพาะ
ความรุนแรงในครอบครัว เป็นความรุนแรงที่สามี
กระท�ำกับภรรยา หรือพ่อเลีย้ งกระท�ำกับลูกเลีย้ ง สมัย
ก่อนอาตมาคิดว่าความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึน้ น้อย
กว่า แม้จะไม่มสี ถิตยิ นื ยันก็ตาม ถามว่าท�ำไมน้อยกว่า
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ายังมีชุมชนที่คอยช่วยเฝ้าระวัง
เช่น ในหมู่บ้าน ผู้คนในหมู่บ้านจ�ำนวนมากเป็นเครือ
ญาติกัน หากสามีจะท�ำความรุนแรงต่อภรรยา ย่อม
ท�ำไม่ได้ง่ายๆ ยิ่งในชนบท ผู้ชายต้องย้ายไปอยู่บ้าน
ภรรยา จึงแวดล้อมไปด้วยเครือญาติของผูห้ ญิง เพราะ
ฉะนัน้ จะท�ำรุนแรงต่อผูห้ ญิง ก็ทำ� ได้ยาก เพราะว่าคน
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แวดล้อม ไม่วา่ จะเป็นชุมชน หมูบ่ า้ น รวมทัง้ คนในบ้าน
เองก็จะไม่ยอม ความสัมพันธ์ทแี่ น่นแฟ้นในชุมชนและ
ครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวขยาย มีคนหลายวัยอยู่ใน
บ้านเดียวกัน ท�ำให้สามีกระท�ำรุนแรงต่อภรรยาได้นอ้ ย
แต่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ ครอบครั ว แยกขาดจาก
ชุมชน ขณะที่ชุมชนเองก็อ่อนแอ ครอบครัวก็เล็ก
ลง ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว อยู่กันแค่
สามีภรรยาและลูก ไม่มีปู่ย่าตายาย ไม่มีลุงป้าน้าอา
เพราะฉะนัน้ จึงเป็นเรือ่ งง่ายทีผ่ ชู้ ายจะก่อความรุนแรง
ในครอบครัว โดยเฉพาะสามีกระท�ำรุนแรงกับภรรยา
ตอนนี้แต่ละครอบครัวถูกกระท�ำจากสิ่งต่างๆ
รอบตัวมากมาย ท�ำให้อ่อนแอ อาทิเช่น สื่อมวลชน
มีผลท�ำให้ครอบครัวอ่อนแอ เพราะต่างคนต่างอยู่
ดูโทรทัศน์คนละเครื่อง ดูหนังคนละเรื่อง คนละจอ
โซเชียลมีเดียท�ำให้ต่างคนต่างไม่สนใจกัน พ่อก้มหน้า
เล่นไลน์ แม่ก้มหน้าโพสต์เฟซบุ๊ก ส่วนลูกเล่นเกมส์
ออนไลน์ ความสัมพันธ์ทเี่ หินห่างก็นำ� ไปสูค่ วามรุนแรง
ทางเพศได้ง่าย เพราะว่าท�ำให้ต่างคนต่างอยู่ มีส่วน
ร่วมกันน้อยลง จึงมีความเข้าใจกันน้อยลง เกิดช่องว่าง
มากขึ้น ท�ำให้เกิดความขัดแย้งได้ง่าย นี่คือปัจจัยทาง
สังคมที่กดดันในครอบครัว ซึ่งน�ำไปสู่ความร้าวฉาน
และความร้าวฉานก็เป็นบ่อเกิดให้ความรุนแรงเพิ่มขึน้
เหล่านี้เป็นปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้ เพราะฉะนั้น
จึงไม่แปลกที่นับวันความรุนแรงในครอบครัว โดย
เฉพาะการกระท�ำต่อผู้หญิงหรือเด็กจะมีมากขึ้น ยัง
ไม่ต้องพูดถึงกฎหมาย (หรือการใช้กฎหมาย) ที่ไม่
เป็นธรรม เวลาผูห้ ญิงท�ำร้ายสามี ถูกศาลลงโทษอย่าง
รุนแรง แต่เวลาผู้หญิงถูกสามีท�ำร้าย ศาลลงโทษ
สถานเบา หรือไม่เจ้าหน้าที่ก็พยายามโน้มน้าวให้
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ประนีประนอมยอมความ โดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่อง
ในครอบครัว
อาตมาอยากให้มองว่าเรื่องความรุนแรงใน
ครอบครัวไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชายนิสัยไม่ดีโดย
สันดาน แต่มีปัจจัยทางสังคมที่ส่งเสริมให้เกิดความ
รุนแรงไปทัว่ ทัง้ สังคม ปัจจัยเหล่านีก้ อ่ ให้เกิดวัฒนธรรม
บางอย่างที่ส่งเสริมความรุนแรง เพราะฉะนั้น เมื่อเรา
พิจารณาความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับธรรมชาติ และความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นกับสตรีเพศ ในที่สุดก็จะพบว่ามันคือ
เรื่องเดียวกัน เกิดจากทัศนคติหรือแนวคิดที่ใกล้เคียง
กัน โดยมีปัจจัยทางสังคมนานัปการเป็นตัวหล่อเลี้ยง
และสนับสนุน รวมทั้งความสัมพันธ์เชิงอ�ำนาจ
เมือ่ พูดถึงการแก้ปญั หา อาตมาคิดว่าสิง่ ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ คือการเปลีย่ นทัศนคติทมี่ นุษย์มตี อ่ ธรรมชาติ และ
ทัศนคติที่ผู้ชายมีต่อผู้หญิง นี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้
สมัยก่อนผูห้ ญิงไม่มสี ทิ ธิลงคะแนนเสียงเพราะผูค้ นใน
ยุคนัน้ เชือ่ ว่าเพศหญิงไม่มคี วามรู้ ไม่มกี ารศึกษา ขาด
วิจารณญาณ แต่บัดนี้ทัศนคติดังกล่าวลดน้อยถอย
ลง เปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีสิทธิลงคะแนนเสียงเกือบ
ทั้งโลกแล้ว
นอกจากการเปลี่ยนทัศนคติแล้ว สิ่งที่เราควร
ท�ำคือการปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของเรา เช่น ปรับเปลีย่ น
การบริโภค รู้จักรีไซเคิล น�ำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่
ไม่ใช้ทรัพยากรฟุ่มเฟือย รู้จักเลือกเฟ้นในการบริโภค
ทุกวันนี้น�้ำบรรจุขวดที่เราบริโภค ถ้าเราลองคิดสัก
หน่อยว่ากว่าจะมาถึงเรา ต้องผ่านขัน้ ตอนอะไรมาบ้าง
เราจะพบว่าน�้ำแต่ละแก้วที่เราดื่ม ก่อให้เกิดมลภาวะ
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จากวัตถุน้อยลง ถ้าเรามีความสุขจากภายใน ความ
สันโดษ ความเรียบง่ายจะเกิดขึ้น เราจะไม่ขวนขวาย
ความสุขจากภายนอก จากวัตถุสิ่งเสพ ไม่ปรารถนา
ความพรัง่ พร้อมบริบรู ณ์ทางวัตถุ เพราะเรามีความสุข
จากภายในมาทดแทน
การหาความสุ ข จากภายในท� า ให้ ชี วิ ต เรา
เรี ย บง่ า ย อ่ อ นโยน ความสุ ข ภายในเกิ ด ขึ้ น จาก
การที่เราได้สัมผัสกับความสงบในจิตใจ ศาสนาทุก
ศาสนาสามารถช่วยให้คนเราพบความสงบภายในได้
สามารถเข้าถึงความสุขทางจิตวิญญาณ ท�าให้เราไม่
ตกเป็นทาสของสิ่งเสพหรือการบริโภควัตถุ ท�าให้เรา
เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยให้ผู้คนใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ นี้เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยให้วิถีชีวิตของเรา
ไม่เป็นภัยต่อธรรมชาติ ท�าให้การอนุรกั ษ์ธรรมชาติเกิด
ขึ้นได้อย่างแท้จริง
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แทบทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การผลิตขวดพลาสติก ขน
ขวดพลาสติกไปบรรจุน�้า จากนั้นขนน�้าบรรจุขวดไป
ห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ เวลาซื้อเราก็ขน
ขวดน�้าขึ้นรถไปที่บ้าน มลภาวะที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิด
จากการผลิตอย่างเดียว แต่เกิดจากการขนส่งหลาย
ขั้นตอน ครั้นดื่มน�้าเสร็จ ขวดที่บรรจุน�้าก็กลายเป็น
ขยะ ก็ต้องขนกลับไปที่โรงก�าจัดขยะ ถ้าเราใช้ความ
คิดสักหน่อย เราจะพบว่าวิถีการบริโภคของเราก�าลัง
ท�าร้ายสิ่งแวดล้อม ท�าให้ทรัพยากรร่อยหรอ และก่อ
ให้เกิดมลภาวะ
อาหารที่เรากิน กว่าจะมาถึงเรา เราทราบหรือ
เปล่าว่ามันเกิดการสูญเปล่าตามมามากมาย มีการ
ศึกษาพบว่าอาหารที่เราผลิตนั้นสูญเปล่าเป็นจ�านวน
มหาศาล เช่น ถูกทิ้งโดยไร้ประโยชน์ ตั้งแต่เรือกสวน
ไร่นาจนถึงร้านค้า และเมื่อมาถึงเรา ก็สูญเปล่าไป
อีกมากมาย เพราะว่าซื้อมาแล้วก็เก็บไว้จนหมดอายุ
หรือเน่าเสีย ส่วนที่เอามาปรุงเป็นอาหาร กินไม่หมด
ก็ทิ้งอีก หรือกินน�้าเพียงครึ่งแก้ว แล้วน�้าอีกครึ่งหนึ่ง
ไปไหน ก็ทิ้งอีก มีการประมาณว่าแต่ละปีอาหารถูก
ทิ้งหรือถูกปล่อยให้เน่าเสียทั้งโลกมีถึง ๓๐๐ ล้านตัน
ปริมาณขนาดนี้สามารถเลี้ยงคนได้ถึง ๙๐๐ คน นี้คือ
ความจริงทีเ่ กิดขึน้ ในขณะทีค่ นนับร้อยล้านขาดอาหาร
ถ้าเราลองพิจารณาการใช้ชีวิตของเรา เราจะ
พบว่าเราก�าลังสร้างภาระให้กับธรรมชาติอย่างมาก
เพราะฉะนั้น ถ้าเราใส่ใจธรรมชาติ จะต้องรู้จักเลือก
เฟ้นในการบริโภค อย่างไรก็ตาม การที่คนเราจะ
เปลี่ยนไปใช้ชีวิตเรียบง่าย ไม่ใช่เรื่องง่าย ล�าพังการ
มีจิตส�านึกรักธรรมชาติหรือตระหนักถึงวิกฤติที่ก�าลัง
เกิดขึ้น ยังไม่พอ หลายคนรู้ แต่ท�าไม่ได้ เพราะคุ้น
เคยกับพฤติกรรมเดิมๆ แต่ถา้ เรารูจ้ กั หาความสุขจาก
ภายใน เข้าถึงความสุขในใจ เราจะพึ่งพาความสุข
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ส่วนในเรือ่ งผูห้ ญิง ดังทีอ่ าตมาได้กล่าวไปแล้ว
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของเราเป็นสิ่งส�าคัญ และที่
ต้องท�าควบคูก่ นั ก็คอื ท�าให้ปจั จัยทางสังคมทีส่ ง่ เสริม
ความรุนแรงระหว่างเพศหรือในครอบครัว ลดน้อย
ถอยลง อาตมาได้ใช้เวลาพอสมควรแล้ว ขอยุติการ
บรรยายเพียงเท่านี้

บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งจากการบรรยาย “เสียงร�่าไห้ของสตรีและโลก” ของพระไพศาล วิสาโล จากงานสัมมนาสมัชชา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี (คคส.) หัวข้อ “สองขอบฟ้าที่สัมพันธ์กัน รัก
บ้าน รักษ์โลก” วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
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ที่อยู ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... รหัสไปรษณีย ..............................
โทรศัพท................................................ โทรสาร................................ E-Mail ..................................................
สมาชิกวารสาร “ผูไถ”
ระยะเวลา

สมาชิกใหม

ตออายุสมาชิก รหัส ...........................................

๑ ป (๓ ฉบับ) ๑๕๐ บาท

๒ ป (๖ ฉบับ) ๓๐๐ บาท

สมัครสมาชิก มากกวา ๒ ป กรุณาระบุจํานวน ................................................................................................
สั่งซื้อวารสาร “ผูไถ” ฉบับที่ ..........................................................................................................................
ขอรวมสนับสนุนการจัดพิมพวารสาร “ผูไถ” เปนจํานวนเงิน ............................................................................
รวมจํานวนเงิน ............................. บาท (.....................................................................................................)
ธนาณัติ สั่งจายในนาม “ปริญดา วาปกัง” ปณ. สุทธิสาร ๑๐๓๒๑
โอนเขาบัญชี ในนาม “คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกยุติธรรมและสันติ”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาหวยขวาง บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี ๐๘๔-๒-๐๗๖๓๙-๒
(กรุณาสงสําเนาการโอนเงินมาตามที่อยูขางลางนี้ หรือสงสําเนาเอกสารทางโทรสาร ๐ ๒๖๙๒ ๔๑๕๐)

ชําระโดย

ฝายเผยแพรเพื่อการมีสวนรวม คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.)
๑๑๔ (๒๔๙๒) ซ.ประชาสงเคราะห ๒๔ ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๗๕ ๗๗๘๓, ๐ ๒๒๗๗ ๔๖๒๕
โทรสาร ๐ ๒๖๙๒ ๔๑๕๐ เว็บไซต: www.jpthai.org E-Mail: ccjpthai@gmail.com

