
เนื่องในวาระครบรอบ ๔๐ ปี ยส.

ก่อนอื่นต้องขอโมทนาคุณแด่ พระสังฆราช มีคาแอล 

บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ พ่อผู้ให้ก�าเนิด ยส. หากไม่มีท่าน ก็

คงไม่มี ยส. หรือคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา

สังคม แผนกยุติธรรมและสันติ องค์กรศาสนาภายใต้ร่มเงา

ของสภาพระสังฆราชาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ท�างานส่ง

เสริมความยุติธรรมและสันติในสังคมไทย ผ่านกระบวนการ

ศึกษาและอบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ แก่ผู้คน

หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง 

ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก ครูอาจารย์ นักเรียน เยาวชน

ชายและหญิง ในทุกภูมิภาค ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ปกา-

เกอะญอ ม้ง ลาหู่ และอาข่าทางภาคเหนือ กลุ่มผู้น�าสตรีใน

ภาคอสีาน เจ้าหน้าทีภ่าครัฐ องค์กรพฒันาเอกชน ผู้น�าชมุชน 

และชาวบ้านทัง้ไทยพทุธและมสุลมิใน ๓ จังหวดัชายแดนใต้ 

(ปัตตาน,ี ยะลา และนราธิวาส) รวมถึงเจ้าหน้าทีท่ีท่�างานกบั

แรงงานข้ามชาตแิละกลุม่แรงงานพม่าทางภาคใต้ฝ่ังอนัดามัน 

(ระนอง, พังงา, ภูเก็ต และสงขลา) เป็นต้น

๔๐ ปี หรือ ๔ ทศวรรษ กับประสบการณ์มากมายให้

เจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบติังานแต่ละรุ่นได้เรียนรู้ ลองผิดลองถูก ต้อง

เผชิญกับอุปสรรค ความยากล�าบากนานัปการในการท�างาน 

เพ่ือสรรค์สร้างงานและกระบวนการท�างานให้สอดคล้องกับ

บริบทปัญหาในสงัคมไทยทีส่่งผลกระทบต่อประชาชนคนเลก็

คนน้อย และคนชายขอบผู้ต้องเผชญิกบัความอยุติธรรมจาก

โครงสร้างการพฒันาทีไ่ม่เป็นธรรม ละเมดิสทิธิ และไม่ค�านงึ

ถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เราทุกคนต่างมีเท่าเทียมกัน

ในวาระครบรอบ ๔๐ ปี ยส. ในปีนี้ วารสาร “ผู้ไถ่” 

จึงขอถือโอกาสประมวลงานทีผ่่านมานบัจากอดตีถึงปัจจุบนั 

๔ ทศวรรษนี้ เพื่อเป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์ขององค์กร

เล็กๆ องค์กรหนึ่งที่ท�างานส่งเสริมความยุติธรรมและสันติ 

ด้วยความเชื่อมั่นถึงสังคมและโลกที่มีสันติสุขด้วยการมี 

ส่วนร่วมของเราทุกคน 

ผู้ไถ่
ปีที่ ๓๘  ฉบับที่ ๑๐๕  ๓/๒๕๖๐

ผู้ก่อตั้ง

พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์

ที่ปรึกษา

พระสังฆราชบรรจง ไชยรา

บาทหลวงพิชาญ ใจเสรี

รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

อัจฉรา สมแสงสรวง

จักรชัย โฉมทองดี

ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล

นริศ มณีขาว

บรรณาธิการ

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

กองบรรณาธิการ

เอมมิกา ค�าทุม

สนธยา ตั้วสูงเนิน

ธัญญา นาวา

ปริณฑร วาปีกัง

วรพจน์ สิงหา

ฝ่ายสมาชิกและการเงิน

ปริญดา วาปีกัง

รูปเล่ม

บุศรินทร์ อังศกุลชัย

โรงพิมพ์

ศูนย์การพิมพ์แก่นจันทร์ โทร. ๐ ๒๒๗๖ ๖๕๔๕

จัดพิมพ์โดย

แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.)

ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

๑๑๔ (๒๔๙๒) ซ.ประชาสงเคราะห์ ๒๔

ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๕ ๗๗๘๓, ๐ ๒๒๗๗ ๔๖๒๕

โทรสาร ๐ ๒๖๙๒ ๔๑๕๐

www.jpthai.org

E-Mail : ccjpthai@gmail.com



๒

ฝากไว้ให้คิด ๓
จาก พระสังฆราช บรรจง ไชยรา
และกรรมการ ยส.

บทบาทของ ยส. ในด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ๑๘
รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

สังเขปพัฒนาการ 4๐ ปี แห่งการท�างาน 
แผนกยุติธรรมและสันติ (๒๕๒๐ - ๒๕๖๐) ๒๕

อัจฉรา สมแสงสรวง

เหลียวหลัง แลหน้า งานด้านสังคมของ ๖๓
พระศาสนจักรไทยในโอกาสครบรอบ 4๐ ปี ยส.

วงเสวนาจากคนคุ้นเคย

ปฏิญญาโลก The Earth Charter ๘๘
ดร.จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ความเป็นมาของงานพัฒนาสังคม 9๘
เพื่อความยุติธรรมและสันติ

รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

“ศูนย์กลางเทวา” ๑๐๓
…ต้นธารการก่อเกิดงานพัฒนาสังคม 
ในพระศาสนจักรคาทอลิกไทย

ธัญลักษณ์ นวลักษณ์กวี

ไตร่ตรองชีวิตจากการงาน ๑๒๑
เจ้าหน้าที่ ยส. อดีตและปัจจุบัน

ÊÒÃบัÞ ผู้ไถ ่ ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑๐๕ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๖๐

ชื่อ-สกุล............................................................................ อายุ............ การศึกษา ............................

อาชีพ / องคกร.............................................................................ที่อยู ..............................................................

................................................................................................................. รหัสไปรษณีย ...................................

โทรศัพท................................................ โทรสาร................................ E-Mail ...................................................

 สมาชิกวารสาร “ผูไถ”  สมาชิกใหม  ตออายุสมาชิก รหัส ............................................
                 ระยะเวลา  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 (.....................................................................................................)

ชําระโดย  ธนาณัติ  สั่งจายในนาม “ปริญดา วาปกัง” ปณ. สุทธิสาร ๑๐๓๒๑
  โอนเขาบัญชี ในนาม “คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกยุติธรรมและสันติ”

  ธนาคารกสิกรไทย สาขาหวยขวาง บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี ๐๘๔-๒-๐๗๖๓๙-๒

(กรุณาสงสําเนาการโอนเงินมาตามที่อยูขางลางนี้ หรือสงสําเนาเอกสารทางโทรสาร ๐ ๒๖๙๒ ๔๑๕๐)

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

ใบสมัครสมาชิก / สั่งซ้ือ วารสาร “ผู้ไถ”่



ผู้ไถ ่ฉบับที่ ๑๐๕ : กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ ๓

เ ป็นเร่ืองน่าชื่นชมยินดีที่แผนก

ยุติธรรมและสันติ ในคณะ

กรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันา

สงัคม จะโมทนาคณุพระเจ้า และ

มองเร่ืองราวย้อนหลังสู่อดีตเป็น

บทเรียน โอกาสเฉลิมฉลองความ

เป็นมาครบ ๔๐ ปี ใน พ.ศ.๒๕๖๐ 

หากเป็นมนษุย์กอ็ยู่ในวยักลางคน 

ผ่านร้อนผ่านหนาวของฤดูกาล 

ผ่านสถานการณ์น่าตื่นเต้นทั้งดี

และร้ายในสังคม ทั้งในเร่ืองใกล้

ตัวและไกลตัว

ฉันใดก็ฉันนั้น ย้อนเวลา

กลับไป ๔๐ ปี แผนก “ยุติธรรม

และสันติ” ได้บอกเล่าถึงภารกิจ

ที่ร่วมสนับสนุนเสริมสร้างความ

ยุติ ธรรมและสัน ติ ให ้ เ กิด ข้ึน

ในสังคมไทย โดยเฉพาะเม่ือ

สถานการณ์ใดท้าทายประเด็น

ละเมิดศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย-

ชน ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ซึ่ง

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานแต่ละรุ่น

ได้ผลัดเปลี่ยนเข้ามาท�าหน้าที่ขับ

เคลือ่น ตามแนวคดิและเป้าหมาย

การพัฒนามนุษย ์ในแนวทาง 

ค�าสอนคาทอลิก ซึ่งสมเด็จพระ

สนัตะปาปาแต่ละยุคทรงมีสมณ-

สาสน์ค�าสอนด้านสังคมออกมา

เป็นแนวทาง

ปี พ.ศ.๒๕๕๙ วารสาร  

"ผู ้ไถ่" ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๑๐๐ 

มกราคม - เมษายน น�าผู้อ่านย้อน

เร่ืองราวจากจุดเร่ิมต้นยุคแรก 

สู ่การเรียนรู้ทั่วกันว่า พระคุณ

เจ้าบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ นัก

คิด นักพัฒนา เป็นบิดาผู ้ให้

ก�าเนิดแผนก “ยุติธรรมและสันติ” 

ในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ

ฝากไว้ให้คิด 
จาก พระสังฆราช บรรจง ไชยรา

มุขนายก ยส.



ผู้ไถ ่ฉบับที่ ๑๐๕ : กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐4

การพัฒนาสังคม รวมถึงผลิต

วารสาร “ผู้ไถ่” เป็นช่องทางให้

เจ้าหน้าที่ได้น�าเสนอข้อเท็จจริง

เร่ืองราวที่เกิดข้ึน สืบเนื่องจาก

การ เปลี่ ยนแปลงด ้ านสั งคม 

วัฒนธรรม และการเมือง ในยุค

นั้น เพื่อวิเคราะห์และไตร่ตรอง

ประเด็นด้านยุติธรรมและสันติ 

บนจุดยืนของคุณค่าค�าสั่งสอน

คาทอลิก อันเป็นอุดมการณ์

ผมไม ่ เคยร ่วมงานกับ

พระคุณเจ้าบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ 

แต่ได้อ่านวาทะอันน่าสนใจ “เต่า

หดหัวอยู่แต่ในกระดองก็เดินไป

ข้างหน้าไม่ได้ ตราบใดที่เต่ายืด

หัวออกไปจากกระดองก็จะเดิน

ก้าวหน้าไปได้” เป็นข้อคิดให้

เจ้าหน้าที่แผนก “ยุติธรรมและ

สันติ” ทั้งในระดับชาติ และระดับ

สังฆมณฑล รวมถึงท่านผู้อ่าน 

เห็นความส�าคัญในการก้าวต่อไป

สู่การสร้างสังคมที่น่าอยู่ ศักดิ์ศรี 

ความยุติธรรมและสันติอยู่ในมือ

เรา ปัจจุบันยืนอยู่จุดเดิมคือการ

ด้อยพัฒนา จงตระหนักไว้ว่า เรา

ทุกคนมีหน้าที่ในการสร้างสังคม

ให้ด�ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมและ

สันติร่วมสมัย เพราะแต่ละคนใน

ฐานะที่เป็นมนุษย์มีศักดิ์ศรีเท่า

เทียมกัน เราเป็นลูกของพระเจ้า 

“พระเจ้าทรงสร้างมนษุย์ตามภาพ

ลักษณ์ของพระองค์ พระองค์

ทรงสร้างเขาตามภาพลักษณ์ของ

พระเจ้า พระองค์ทรงสร้างให้เป็น

ชายและหญิง” (ปฐก ๑: ๒๗)

ฉลองครบ ๔๐ ปี แผนก 

“ยุติธรรมและสันติ” นี้ ขอฝาก

เนื้อหาสาระหลักๆ เร่ืองสิทธิ

มนุษยชนที่ปรากฏในกฤษฎีกา

สมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักร

คาทอลิกในประเทศไทย คริสต

ศักราช ๒๐๑๕ บางตอนเป็น

ข้อคิด “พระศาสนจักรทุกภาค

ส่วนต้องมองเหน็ความส�าคญัและ

ร่วมมือกันปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ยอมรับ ยกย่องให้เกียรติ และ

เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ของทุกคน โดยส่งเสริมสนับสนุน 

พฒันาคณุภาพชวีติ ศักดิศ์รี และ

สิทธิของครอบครัว เด็ก เยาวชน 

สตรี บุรุษ ผู้สูงอายุ และสมาชิก

กลุม่พเิศษในสงัคมซึง่เป็นรูปแบบ

ใหม่ๆ ของความยากจนและ

ความอ่อนแอ...เพื่อบุคคลทั้ง

หลายนั้นได้ “มีชีวิต และมีชีวิต

อย่างสมบูรณ์” (เทียบ ยน ๑๐: 

๑๐) มนษุย์ และ “ความเป็นมนษุย์

ใหม่” ต้องเป็นศูนย์กลาง หรือ

หัวใจส�าคัญของชีวิตและพันธกิจ

ของพระศาสนจักร” (ข้อ ๒๗)

เพื่อร่วมกันรักษ์สิ่งสร้าง

ตามเสียงร ้องโอดครวญของ

ธรรมชาติ กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ 

น�าหลักค�าสอนในมุมมองของ

คาทอลิกมาอธิบาย “พระเจ้าทรง

มอบหมายให้มนษุย์มีหน้าทีรั่กษา

ดูแลโลกและสรรพสิ่ง...มนุษย์จึง

ต้องท�างานร่วมกับพระผู้สร้าง 

สานต่อกจิการสร้างโลกโดยท�าให้

สิ่งสร้างสมบูรณ์ มั่นคงเติบโตอยู่

เสมอ...โดยไม่ละเมิดหรือท�าลาย

ระบบนิเวศ และความงดงาม

ของโลก มีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วน

ร่วม โดยเอาใจใส่ท�านุบ�ารุงดูแล

เยียวยาสภาพแวดล้อมด้วยโลก

ทัศน์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อ

ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ

อย่างยั่งยืน” (ข้อ ๒๘)

เหตุนี้ ด้วยความห่วงใย 

องค ์สมเด็จพระสันตะปาปา 

ฟรังซิส ทรงย�้าถามมนุษย์โลก

ในยุคนี้ ในพระสมณสาสน์ “ขอ

สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า” (ข้อ 

๑๖๐) “โลกชนิดใดที่เราปรารถนา

มอบให้แก่ผู ้ที่ตามเรามา และ

บรรดาลูกหลานที่ก�าลังเติบโต”  

วาทะนี้คมคายยิ่งนัก 
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สุธี ประศาสน์เศรษฐ

ใ นวาระนี้ สิ่งแรกที่ต้อง

จารึกไว้ก็คือ ความริเริ่ม

สร้างสรรค์ ความกล้าหาญ 

และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ 

ของทุกท่านที่ได้ร่วมก่อตั้ง 

คณะกรรมการยุตธิรรมและ

สันติ ขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่ง

ในสภาพระสังฆราชคา- 

ทอลกิฯ เม่ือ ๔๐ ปีก่อน เหตุ

ที่ต้องใช้ค�าว่า “กล้าหาญ” 

ข้างต้น เพราะการเกิดข้ึน

ของ ยส. อยู่ในท่ามกลางบริบทที่

สงัคมไทยเผชญิปัญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ทั้ง

ก่อนและหลงัเหตกุารณ์ ๖ ตลุาคม 

๒๕๑๙ กลุ่มผู้ท�างานเพื่อสังคม

ตกอยู่ในภาวะแวดล้อมทางการ

เมืองที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ และ

ง่ายที่อาจถูกกล่าวหาว่าเป็น “ผู้

มกีารกระท�าอันเปน็คอมมวินิสต์” 

แน่นอน ภารกิจช่วงแรกๆ เน้นหนกั 

ด้านสิทธิมนุษยชนในบริบทดัง

กล่าว แน่นอน พวกเราก็ทราบดี

อยู่แล้วว่าผู้มีบทบาทแกนน�าก็คือ 

ท่านสงัฆราชบญุเลือ่น หม้ันทรัพย์

ต ่อมาเมื่อสถานการณ์

ทางการเมืองผ่อนคลายลง และ

มีคลื่นนักอุดมการณ์จ�านวนมาก 

“กลับจากป่า” จ�านวนไม่น้อยใน

กลุ่มนี้ เข้าร่วมในกิจกรรมของ 

“องค์กรพัฒนาเอกชน” ทั้งที่มีอยู่

ก่อน และมาร่วมกันต้ังข้ึนใหม่ 

และ ยส. ก็มีองค์กรเพื่อนมิตร

ที่หลากหลาย เข้าร่วมงานกัน

อย่างแข็งขันในภารกิจทีอ่าจเรียก

ได้ว่า “การพัฒนาสังคม” 

และงานอื่นๆ ในเวลาต่อ

มา ในอีกแง่หนึ่ง การเกิด

ข้ึนของ ยส. ถือได้ว่าเป็น 

การสร้างสถาบันแห่งหนึ่ง 

ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างส�าคัญ

อย่างต่อเนื่องในด้านการ

เคลื่อนไหวทางสังคม เพื่อ 

สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  ค ว า ม

ยุติธรรม สันติธรรม และ

การพัฒนาทางเลือกใน

สังคมไทย นับเป ็นการปฏิบัติ

ภารกิจ ที่ต้องรักษาความสมดุล 

ทั้งขอบเขตงานภายในศาสนจักร 

และสังคมฆราวาสโดยรวม 

โดยส่วนตัว ผมเองก็ได้

ร่วมงานกับเพื่อนมิตร ยส. และ 

“สังคมพัฒนา” โดยตรงหรือโดย

อ้อม เร่ิมจากยุคทีน่กัวชิาการส่วน

หนึ่งมีแนวความคิดว่า “บรรษัท

ข้ามชาติ” เป็นทั้ง “กลไก และ

รูปแบบของจักรวรรดินิยม” ผม

ก็ได้มีโอกาสร่วมสังเกตการณ์

ขอแสดงความยินดี
เนื่องในวาระครบรอบ ๔๐ ปี การก่อตัง้ ยส.
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รูปธรรมการกดข่ีขูดรีดและการ

ท�าลายสิ่งแวดล้อมของบรรษัท

ข ้ามชาติ ในธุรกิจการเกษตร

ร่วมกับน้องๆ กลุ่มหนึ่ง ได้รับรู้

กิจกรรมเพื่อผู้ถูกกดข่ี และเรียน

รู้อีกหลายอย่าง ท�าให้ต้องลงมา

จาก “หอคอยงาช้าง” ราวสิบ

ปีที่ผ่านมา ผมก็มีความภูมิใจ

มาก ทีไ่ด้รับเชญิมาเป็นกรรมการ

ของ ยส. อยู่หลายปี ซึ่งผมก็โชค

ดี ได้รับค�าชี้แนะอันทรงคุณค่า 

และเรียนรู้จากประธานสองท่าน

คือ ท่านสังฆราชบุญเลื่อน หมั้น

ทรัพย์ และต่อมาก็จาก ท่าน

สังฆราชบรรจง ไชยรา นอกจาก

นี้ ผมประทับใจที่ได้ท�างานกับ

ท่านกรรมการที่มีอุดมการณ์และ

ความคิดสร้างสรรค์ และน้องๆ 

ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ตั้งใจท�างาน

อย่างทุ ่มเท และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์พื้นที่ให้เรารับทราบ

ได้อย่างชดัแจ้ง ท�าให้ภารกจิของ

องค์กรส�าเร็จผลดี      

เมือ่ประมวลดพูนัธกจิและ

กิจกรรมต่างๆ ของ ยส. รวม

ทั้งการประสานกิจกรรมทั้งกับ

เครือข่ายกจิกรรมในประเทศและ

ต่างประเทศ ท�าให้ผมไม่ลังเล

ที่จะเสนอว่า ยส. เป็นส่วนหนึ่ง

ของการเคลื่อนไหวทางสังคมเชิง

วิพากษ์ กล่าวคือ งานของ ยส. 

ได้สะท้อนถึงวิวัฒนาการสังคม

ทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ และ

ด้านจิตวิญญาณ เสนอความ

จริงของสังคมอันเหลื่อมล�้า วิถี

ชีวิตผู ้ถูกทอดทิ้ง ผู ้ถูกละเมิด

สิทธิในมิติต่างๆ โดยการศึกษา

แบบองค์รวม ระดมภูมิปัญญา

อันหลากสาขา รวมทั้งภูมิปัญญา

พื้นบ้าน ดังเห็นได้จากเนื้อหา

ในรูปแบบต่างๆ ในวารสาร “ผู้

ไถ ่” และชี้ ให ้ เห็นถึงลักษณะ

ปัญหาที่เนื่องมาจากโครงสร้าง

อันไร ้ความยุติธรรม ชี้ให ้เห็น

แนวนโยบายการพัฒนาที่ล ้ม

เหลว เพราะมีประชาชนจ�านวน

มหาศาลถูกตัดขาดจากผลพวง

ของการพัฒนาหรือถูกทิ้งไว้ข้าง

หลัง (ในภาษาปัจจุบัน) องค์กร

เชิงวิพากษ์ ย่อมไม่เพียงแต่เสนอ

การสืบสวนค้นคว้าว่าปัญหาคือ

อะไร และเสนอค�าวิพากษ์ต่างๆ 

นานา แต่ต้องเสนอกระบวนการ

อันสร้างสรรค์เป็นทางเลือกด้วย 

ในแง่นี้ ยส. ได้ด�าเนินการระดับ

ปฏบิติัการในบางพืน้ที ่เพือ่พิสจูน์

ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของงาน

พฒันาตามแนวค�าสอนทางสงัคม

ของศาสนจักร งานในแนวทางนี้

ยังต้องท�าอีกมาก

สุดท้ายนี้ เราจะเห็นว่า 

การที่สถาบันหนึ่งซึ่งด�าเนินงาน

ต่อเนื่องมายาวนานถึงสี่ทศวรรษ 

ย่อมมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนใน

โครงสร้าง องค์กร มีพลังพลวัต

ในตนเอง ที่จะเปลี่ยนแปลงไป

สู่ความก้าวหน้าเพื่อสังคมที่เป็น

ธรรม  ทีเ่คารพสทิธิมนษุยชนและ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ความเสมอภาคในบทบาทหญิง

ชาย และความสมดุลในระบบ

นิเวศ การน�าความคิดหลักตาม 

“ค� าสอนด ้านสั งคมของพระ

ศาสนจักร” และการแปลความ

หมายแนวความคิดเหล่านั้นมา

เผยแพร่ ผ่านการสร้างจิตส�านึก 

การสร ้างสรรค ์ชุดกิจกรรมที่

เหมาะสม ในท่ามกลางความซับ

ซ้อนของสังคม กับสภาพการณ์

แวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ

การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น 

การเสวนาแลกเปลี่ ยน การ

สมัมนา และการสือ่สารสาธารณะ 

โดย วารสาร “ผู้ไถ่” (ทั้งตัวเล่ม

และเว็บไซต์) และการสร้างรูป

ธรรมทางเลือกการพัฒนา ระดับ

พื้นที่ ฯลฯ

เหล่านี้ เป ็นยุทธศาสตร์

หลักซึ่ง ยส. ต้องด�าเนินต่อไป

อย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่น 

ด้วยความรักและสามัคคี 
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“มนุษย์ผู้มีน�้าใจดี” ต่างค้นพบ “สัจธรรม หรือ ความจริง

สากล” ดังกล่าว และด�าเนินชีวิตด้วยความยุติธรรม เพื่อบรรลุ

สันติสุขซึ่งเป็นยอดปรารถนาของทุกคน แต่มนุษย์ในสังคมส่วน

หนึ่งมุ่งเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นอย่างเห็นแก่ตัว ด้วยความหลงผิด 

นอกจากตัวเขาไม่พบสันติสุขแล้ว ยังท�าร้ายผู้อื่นและท�าลาย

สังคมอีกด้วย

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนก

ยุติธรรมและสันติ ได้ยืนหยัดม่ันคงตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมาด้วย

ความรับผิดชอบต่อพนัธกจิของการเป็น “เกลอืดองแผ่นดนิไทย” 

และ “มโนธรรมของสังคมไทย”

จึงขอคารวะน�า้ใจอนัประเสริฐของทกุท่านทีม่ส่ีวนร่วมใน

แต่ละช่วงเวลา ดั่งจิตรกรเอกสะท้อนฝีพระหัตถ์ของพระผู้สร้าง 

ขอเป็นก�าลังใจและภาวนาให้ใจของผู้มีบทบาทปัจจุบันมีพลัง

ผลกัดนัพนัธกจิให้วฒันาถาวร โดยอาศัยพระหรรษทานอนัเนือ่ง

มาจากพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ตรัสว่า "พระอาณาจักรของ

พระเจ้าเปรียบได้กบัเมลด็มสัตาร์ด ซึง่เลก็ทีส่ดุในบรรดาเมลด็พชื

ผักทัง้หลาย แต่เม่ือเป็นต้นกเ็ตบิโตสงูใหญ่กว่าพชืผักใดๆ กลาย

เป็นต้นไม้ที่นกสามารถมาท�ารังได้" (มัทธิว ๑๓: ๓๑-๓๒) 

“ยุติธรรม”  คือ  วิธีการ
“สันติสุข”  คือ  เป้าหมาย

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี, C.Ss.R.
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ยังมีสิ่งท้าทายรอ ยส. อยู่
แม้วันเวลาผ่านมาแล้ว ๔๐ ปี

รุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ

คริสตชนคาทอลิก ทั้งฝ ่าย 

พระสงฆ์ นักบวช หรือแม้แต่

ฆราวาส ต่างก็เร่ิมท�างานด้าน

สังคมกับผู้ทุกข์ยาก เดือดร้อน 

ด้อยโอกาส ถูกกีดกัน ถูกรังเกียจ 

เช่น ทาส ปอบ (คนที่ชาวบ้าน

รังเกียจ น่าจะเป็นวิธีการลงโทษ

ทางสังคม Social Sanction อย่าง

หนึ่ง) มาเนิ่นนานแล้ว อย่างไร

ก็ตาม งานที่ท�านี้ค่อนข้างจะมี

ลักษณะต่างคนต่างท�า ไม่ค่อยมี

การประสานงานกันอย่างจริงจัง

เพราะมีข้อจ�ากัดหลายอย่าง 

จนเมื่อ ๔๐ กว่าปีก ่อน 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย ได้ตั้งหน่วยงาน

หนึ่งข้ึนมา คือ คณะกรรมการ

สังคมสงเคราะห์ เมื่อปี พ.ศ.

๒๕๑๑ (ค.ศ.๑๙๖๘) ให้รับผิดชอบ

งานด้านสงัคมกับผู้ทกุข์ยาก ตาม

ค�าสอนของพระศาสนจักรสากลที่

เริ่มจากสังคายนาวาติกันที่ ๒ ที่

มีข้ึนระหว่างปี ๒๕๐๕ - ๒๕๐๘  

(๑๙๖๒ - ๑๙๖๕) โดยได้ออก

เอกสารส�าคัญฉบับสุดท้าย คือ 

พระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสน- 

จักรในโลกสมัยนี้ (Gaudium et 

Spes) และสมณสาสน์ ‘การ

พัฒนาประชาชาติ’ (Populorum 

Progressio) ของพระสันตะปาปา

ปอล ที่ ๖ ในปี ๒๕๑๐ (๑๙๖๗)  

รวมถึงแถลงการณ์ของสมัชชา

พระสังฆราชคร้ังที่สอง ในปี 

๒๕๑๔ (๑๙๗๑) ที่ชื่อว่า ‘ความ

ยุติธรรมในโลก’ (Justicia in 

Mundo)

ส�าหรับในเอเชีย พระ

สังฆราชในเอเชียได้จัดประชุม

ร ่วมกันคร้ังแรกในป ี ๒๕๑๓ 

(๑๙๗๐) ที่ฟิลิปปินส์ ซึ่งที่ประชุม

เห็นพ้องให้มีการจัดต้ังสหพันธ์

สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย (ซึ่ง

เรียกชื่อย่อว่า  FABC)  เป็นการ

กระจายอ�านาจ และเสริมสร้าง

พระศาสนจักรท้องถ่ิน และในปี 

๒๕๑๗ (๑๙๗๔) กไ็ด้มกีารประชมุ

ใหญ่คร้ังแรกที่ไทเป ประเทศ

ไต้หวัน การประชุมทั้งสองคร้ัง 

มีแถลงการณ์ออกมาด้วย ซึ่ง

เอกสารทั้ งสองนี้  หนุนเสริม
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แนวคิดของเอกสารทั้ง ๓ ของ

พระศาสนจักรสากลในบริบทของ

เอเชียด้วย

คณะกร รมกา รสั ง คม 

สงเคราะห์ท�างานต่อยอดจาก

งานอภิบาลสังคม ที่คณะสงฆ์

เยสุอิตเร่ิมต้นท�าไว้ที่ชุมชนสลัม 

(กองขยะ) ดินแดง-ห้วยขวาง 

ซึ่งเป็นต้นก�าเนิดขบวนการกลุ่ม

เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย 

(ปัจจุบันมีสถานะเป็นสถาบัน

การเงิน มากกว่าเป็นขบวนการ

วงสัมพันธ์ของชาวบ้านที่มุ่งช่วย

เหลือซึ่งกันและกันเพื่อพัฒนา

มนุษย์และสังคม) 

ต ่ อมาคณะกรรมการ

สังคมสงเคราะห์มีมติให้เปลี่ยน

ชื่อมาเป็น สภาคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา ซึ่ง

เป ็นที่ รู ้ จักกันในชื่อย ่อภาษา

อังกฤษว่า CCTD โดยมีส�านัก 

ปฏิบัติการชื่อ ศูนย์สังคมพัฒนา 

แห่งประเทศไทย (NASAC) ให้

มีบทบาทสนับสนุนสังฆมณฑล

ต่างๆ ในการพัฒนางานด้าน 

สั ง คม ในขณะนั้ น  แต ่ ล ะ

สังฆมณฑลยังไม่มีศูนย์สังคม

พัฒนา และเมืองไทยในยุค 

นั้นไม่มี NGOs มากมายเหมือน 

สมัยนี้  ที่ เห็นก็มี เ พียงมูลนิ ธิ 

บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย

เท่านั้น ซึ่ง อ.ป๋วย อึ้งภากรณ์ 

เป็นผู ้ก่อตั้ง ต่อจากโครงการ

พัฒนาลุ ่มแม่น�้าแม่กลอง ซึ่ง 

มูลนิธิฯ มีศูนย์ปฏิบัติการอยู ่ที่

จังหวัดชัยนาท ต่อมาเจ้าหน้าที่

หลายคนซึ่งเคยท�างานที่มูลนิธิฯ 

นี้ ก็ออกมาจัดตั้ง NGOs ต่างๆ 

มากมาย

เหตุการณ์ที่กล่าวถึงข้าง

ต้น เกิดขึ้นไม่กี่ปี ก่อนผมจะเข้า

มาท�างานด้านสังคมพัฒนา เมื่อ 

๔๐ กว่าปีก่อน ผมเข้ามาท�างาน

กับ CCTD โดยได้รับมอบหมาย

ให้จัดท�าสารจากสภาคาทอลิก

แห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา 

รายเดือน (ใช้การพิมพ์ดีด และ

โรเนียวเป็นหลัก เพราะยังไม่มี

คอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยน

ชื่อเป็น ‘สังคมพัฒนา’ และส่ง

เข้าโรงพิมพ์ แต่ก็ยังต้องใช้พิมพ์

ดีดพิมพ์ต้นฉบับอยู่) มีเนื้อหา

เผยแพร่ประสบการณ์ แนวคิด 

และค�าสอนด้านสังคม รวมถึง

เทวศาสตร์ว ่าด้วยการพัฒนา 

ท�าให้ต ้องหาบทความ เขียน 

แปล และต้องอ่านเอกสารของ

พระศาสนจักรมากมาย รวมถึง

การรายงานข่าวการพัฒนาทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ และ

รายงานสรุปการสัมมนาด้านการ

พัฒนาต่างๆ ด้วย 

นอกจากนั้น ยังมีโอกาส

จัดพิมพ์หนังสือ ๒ เล่มที่ส�าคัญ 

คือ สมณสาสน์ ‘การพัฒนา

ประชาชาต’ิ ของพระสนัตะปาปา 

ปอล ที่ ๖ และแถลงการณ์ของ 

สมัชชาพระสังฆราช ‘ความ

ยุติธรรมในโลก’ รวมถึงสารวัน

สันติสากลของพระสันตะปาปา

ในแต่ละปี เอกสารที่ส�าคัญ ๓ 

ฉบับของพระศาสนจักรข้างต้น 

ท�าให้ CCTD (เป็นสภาที่มีสมาชิก

ทั้ง สังฆมณฑล คณะนักบวช 

และองค์กรฆราวาส รวม ๓๐ กว่า

องค์กร) ใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษา

เอกสารทั้งสาม ทั้งการสัมมนา

พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส 

เพื่อค้นหาแนวคิดที่ส�าคัญของ

พระศาสนจักรพันธะกรณี หรือ 

‘ภารกิจ’ (ผมยังชื่นชอบค�านี้

มากกว่าค�าว่า ‘พันธกิจ’ ครับ) 

ที่มีต่อประชาชน โดยเฉพาะคน

ยากคนจน และแนวคิดด้านการ

พัฒนาของพระศาสนจักรสากล 

และพระศาสนจักรในเอเชีย รวม

ถึงสถานการณ์ในประเทศไทย

และประเทศต่างๆ ทั้งเกาหลีใต้ 

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม

นอกจากนั้น เนื่องจาก

ยังไม่มีศูนย์สังคมพัฒนาตาม

สังฆมณฑลต่างๆ ท�าให้ผมต้อง

เดินทางเข้าหมู่บ้านเป็นประจ�า 

ส่วนใหญ่เป็นภาคเหนือ ภาค

อีสาน และภาคตะวันออก ท�าให้

ได้รับรู้สภาพความเป็นจริงของ
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ชาวบ้านชนบท โดยเฉพาะชาวไร่

ชาวนา และได้รู้อีกว่า พวกเขา

ท�างานหนักถึงหนักมาก แต่ก็ยัง

ยากจนตามเกณฑ์ของทางการ 

พวกเขาไม่ได้ขี้เกียจตามที่ได้ยิน

กรอกหูมาตลอดจากทางภาครัฐ 

เมื่อคิดพิจารณาถึงสิ่งที่

ได้ยินได้ฟังจากชาวบ้านแล้ว จะ

เห็นได้ชัดว่า พวกเขาจนเพราะ

ถูกท�าให ้จน จนจริงๆ แบบ 

ยากไร้ เพราะราคาพืชผลถูกกด

ราคา และปัจจัยการผลิตพื้นฐาน

มีราคาสูง เนื่องจากทางภาครัฐ

มาส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

เชิงเดี่ยวและการเกษตรพันธ-

สัญญา ท�าให้ไม่มีอ�านาจต่อรอง

ทั้งในการซื้อและการขาย และ

จนเพราะระบบเศรษฐกิจที่เอา

ตัวเลขเป็นเกณฑ์วัดว่าพวกเขา

รายได้น้อยจึงอยู่ใต้เส้นความ

ยากจน การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศทีว่ดัโดยผลผลติมวล

รวมประชาชาติ หรือจีดีพี ที่ยึด

เอาตัวเลขภาคเศรษฐกิจที่ส�าคัญ

เป็นหลัก พวกเขาถูกท�าให้จน

เพราะโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

และสังคม เป็นโครงสร้างที่ไม่เอา

คณุค่า เอาแต่วตัถุ เป็นโครงสร้าง

ที่ไม่ยุติธรรม มีแต่การเอารัด

เอาเปรียบ แข่งขันชิงดีกัน ซึ่ง

ตามค�าสอนของคาทอลิกเรียกว่า 

“โครงสร้างความบาป”

งานของผม ท�าให้รู ้ว ่า 

ถ้าต้องการให้งานสังคมพัฒนา

ส่งผลด้านบวกต่อชาวบ้าน คง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดและ

ท�างานเร่ืองความยุติธรรม สิทธิ 

มนุษยชน เพราะมนุษย์จะไม่

สามารถด�ารงชวีติอย่างมีคณุภาพ

สมเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ที่พระเจ้าพระผู้สร้างทรง

ประทานให้ได้ หากยังต้องได้รับ

ผลกระทบจากความอยุติธรรม 

การกดข่ี การเอารัดเอาเปรียบ ซึง่  

มนษุย์มไิด้กระท�าต่อมนษุย์เท่านัน้ 

แต่ยังกระท�าต่อธรรมชาติซึ่งเรา

ถือว่าเป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า

ด้วย

ผมเข้ามาเกีย่วข้องกบังาน

ส่งเสริมความยุติธรรมและสันติ 

และสิทธิมนุษยชนตามสายงาน 

และยังได้มีส่วนแจกจ่าย “ผู้ไถ่” 

ฉบับพิเศษ ๒ ฉบับ ฉบับแรก 

เกี่ยวกับเหตุการณ์นักศึกษาเรียก

ร้องประชาธิปไตย ๑๔ ตุลา และ

ฉบับที่สองเก่ียวกับเหตุการณ์

เ รี ยก ร ้ อ งป ระชา ธิป ไตย ใน

เกาหลีใต้ “ผู้ไถ่” ฉบับพิเศษทั้ง

สองฉบับนี้ เป็นเอกสารโรเนียวที่

ยังไม่ใช่ “สังคมพัฒนา ฉบับผู้ไถ่” 

และ “ผู้ไถ่” ในปัจจุบัน

อย่างไรกต็าม ไม่นานหลงั

จากสภาพระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย ให้มีการจัดต้ัง

คณะกรรมการยุติธรรมและสันติ

ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ (๑๙๗๗) 

ผมยังได้รับมอบหมายให้ดูแล

ส�านักงานของคณะกรรมการฯ 

ด้วย ท�าให้ได้รับข้อมูลจากพื้นที่

มากมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ 

มนุษยชน ซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้กระท�า

มิได ้ส�านึกว ่าท�าให ้ ผู ้อื่นและ

ธรรมชาติเดอืดร้อน และบ่อยคร้ัง 

ที่ผู ้ถูกละเมิดก็มิได้ตระหนักว่า 

ตนถูกละเมิด หรือมีความรู้สึก 

ว่าตนเองเป็นคนต�่าต้อย เปลี่ยน 

แปลงอะไรไม่ได้ ยอมรับสภาพ 

สภาพความจริงเหล่านี้ถูกถ่าย- 

ทอดจากปากของผู ้ถูกละเมิด 

เอง รวมถึงได้มีการท�าการศึกษา 

วิ จัย ซึ่ งคณะกรรมการฯ จัด 

ท�าข้ึน เช่น ผลกระทบของการ

ท่องเที่ยว (พัฒน์พงศ์ พัทยา 

ภูเก็ต เชียงใหม่) ผลกระทบของ 

บรรษัทข้ามชาติ กรณีอุตสาห-

กรรมการเกษตร ผลกระทบของ
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โครงการพฒันาภาครัฐ (เชยีงใหม่, 

สกลนคร, สรุาษฎร์ธาน,ี สระแก้ว) 

แรงงานนอกระบบ กรณีศึกษา

แรงงานเย็บผ้าห้องแถว ฯลฯ

จากการท�างานกับคณะ

กรรมการคาทอลิกเพื่อความ

ยุติธรรมและสันติ ทั้งของสภา 

พระสังฆราชแห่งประเทศไทย 

ของสหพันธ ์สภาพระสังฆราช

แห่งเอเชีย และของสมณสภา

เพื่อความยุติธรรมและสันติ แห่ง 

สันตะส�านักวาติกัน โดยเฉพาะ

เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

ผมได้เรียนรู้ว่า การพัฒนามนุษย์ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่าง

องค์รวมที่แท้จริงไม่อาจเกิดข้ึน

ได้ หากไม่ท�างานด้านส่งเสริม

ความยุติธรรม ส่งเสริมการคืน 

ดีกัน และสร้างสันติ (ผมไม่ชอบ

ค�าว่า ปรองดอง เพราะฟังดู

คล้ายหยวนๆ กันไป แต่ความ

สัมพันธ์ที่ดีอย่างแท้จริงอาจไม่

ได้เกิดข้ึน ส่วนการคืนดีกัน คือ

การฟื ้นฟูความสัมพันธ ์ที่ดีต ่อ

กัน มาร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน

และกัน พึ่งพาอาศัยกันและกัน 

ซึ่งการคืนดีกันนี้ เป็นหัวข้อของ

ปีศักดิ์สิทธ์ิของพระศาสนจักร

คาทอลิกสากลในปี ค.ศ.๑๙๗๕ 

คือ ‘Renewal and Reconcilia- 

tion’) ตามที่พระสันตะปาปา

ปอล ที่ ๖ ในสมณสาสน์ ‘การ

พฒันาประชาชาติ’ ทีท่รงประกาศ

ตั้ง ‘สมณสภาเพื่อความยุติธรรม

และสันติ’ ในสันตะส�านักเมื่อป ี

๒๕๑๐ (๑๙๖๗) และได้ทรงออก

สารประกาศให้วันที่ ๑ มกราคม

ของทกุปี เป็น ‘วนัสนัติสากล’ เป็น 

ครั้งแรกในปี ๒๕๑๑ (๑๙๖๘) 

พระสันตะปาปาเห็นว ่า 

งานอภิบาลมนุษย์นั้น ต้องเป็น

องค์รวม ครบทุกมิติ เกี่ยวข้อง

สัมพันธ์กับแต่ละคนและทุกคน 

(มนุษยชาติ) และหมายรวมถึง

ธรรมชาติสิ่งสร้างด้วย อีกทั้งเป็น

งานที่รวมถึงการส่งเสริมความ

ยุติธรรมและสันติ และการส่ง

เสริมปกป้องสทิธิมนษุยชนทีใ่ส่ใจ

ทัง้สทิธิส่วนตวัและส่วนรวมควบคู่

กันไปด้วย

จากประสบการณ์และ

การเรียนรู้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 

ท�าให้มั่นใจในสิ่งที่ได้แบ่งปันข้าง

ต้นครับ ผมต้องขอขอบคุณเป็น

พิเศษต่อพระสังฆราชบุญเลื่อน 

หมั้นทรัพย์ อาจารย์ที่เปิดโอกาส

ให้ได้เรียนรู้ รวมถึงกรรมการ 

เพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆ ท่าน ใน

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อส่ง

เสริมความยุติธรรม และสภา

คาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อ

การพัฒนา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่

ของคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบัน 

ที่มีน�้ าใจเป ิดโอกาสให ้ผมได ้

เรียนรู้ต่อ แบ่งปันมิตรภาพ เป็น

กัลยาณมิตรต่อกัน ขอพระเจ้า

อวยพรให ้ทุกคนเข ้มแข็ง มี

ก�าลังใจ มีสุขภาพใจและกายที่

ดี เพื่อร่วมกันท�างานต่อไปเพื่อ

เกยีรติและศักดิศ์รีของมนษุย์และ

ธรรมชาติสิ่งสร้างของพระเจ้าจะ

ได้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 



ผู้ไถ ่ฉบับที่ ๑๐๕ : กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐๑๒

๑ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๒๖ (๒) การศึกษาจะได้จัดไปในทางพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่างเต็มที่ 

และยังความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานให้มั่นคงแข็งแรง จะต้องส่งเสริมความเข้าใจ ขันติธรรม และ

มิตรภาพ ระหว่างบรรดาประชาชาติ กลุ่มเชื้อชาติ หรือศาสนา และจะต้องส่งเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติเพื่อการ

ธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพ
๒ โปรดดู http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/467/04/PDF/N1146704.pdf?OpenElement

 ๔๐ ปี ยส. :
ข้อไตร่ตรองในงาน ด้าน สิทธิมนุษยชนศึกษา

 ศราวุฒิ ประทุมราช

สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น ศึ ก ษ า 

(Human Rights Education) หมาย

ถึง กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน

ร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคล 

กลุ่ม ชุมชน ให้มีความรู้ ทักษะ 

และทัศนคติที่สอดคล้องกับหลัก

สิทธิมนุษยชน ตามปฏิญญา

สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่

ว่า “การศึกษาจะต้องมุ่งไปสู่การ

พัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์และ

เสริมสร้างการเคารพต่อสิทธิและ

เสรีภาพข้ันพืน้ฐาน ส่งเสริมความ

เข้าใจ ขันติธรรมและมิตรภาพ

ระหว่างประชาชาต ิกลุม่ชาตพินัธ์ุ 

เชื้อชาติ ศาสนา และสันติภาพ

ของมนุษยชาติ” ๑ 

การจัดการฝึกอบรมเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษย

ชน จึงมีความส�าคัญต่อมนุษย์

ทุกคนในแง ่ที่ เป ้าหมายสูงสุด

ของสิทธิมนุษยชนศึกษา คือ 

การเรียนรู้ระหว่างเพ่ือนมนุษย์ 

เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร ่วม

กันในสังคมอย่างมีความสุข ไม่

เบียดเบียนซึ่ งกันและกัน ซึ่ ง

สหประชาชาติเห็นความส�าคัญ

ของสทิธิมนษุยชนศึกษา จึงมีการ

ประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ-

มนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรม  

(UN Declaration on Human Rights 

Education and Training ๒๐๑๑) 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒

ความเป็นมาและพัฒนาการ

ระหว่างปี ๒๕๓๘ - ๒๕๓๙ แผนกยตุิธรรมและสันติ (เดิม : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยตุิธรรม

และสนัติ / ยส.) เร่ิมการด�าเนนิงานโดยประสานความร่วมมอืกบัผู้ทรงคณุวฒิุ นกัการศึกษา และนกัส่งเสริมสทิธิ
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มนุษยชน เพื่อก�าหนดแนวทางที่

เป็นไปได้ในการจัดต้ังโครงการ

สิทธิมนุษยชนศึกษา

ต่อมาในเดอืนพฤศจิกายน 

๒๕๔๑ ได ้มีการแต่งตั้งคณะ

กรรมการจ�านวน ๑๑ คน ประกอบ

ด้วย นักการศึกษา ผู ้บริหาร

โรงเรียน ตัวแทนสภาการศึกษา

คาทอลิกฯ และนักวิชาการ และ

ได้จัดพิมพ์ “คู่มือการเรียนการ

สอนสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ” 

ส�าหรับใช้ประกอบการอบรม

นับแต่ ปี ๒๕๔๒ เป็นต้น

มา ยส. ได้เร่ิมด�าเนินการเพื่อ

ผลกัดนัให้โรงเรียนคาทอลกิจัดให้

มกีารเรียนการสอนสทิธิมนษุยชน

ให้เป็นวิชาที่ทุกระดับการศึกษา

สามารถน�าไปประยุกต์ในวิชาที่

นักเรียนต้องเรียน โดยครั้งแรกมี

การจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน

คาทอลิก ที่โรงเรียนมาแตร์เดอี

วิทยาลัย เพื่อแนะน�าโครงการ

สิทธิมนุษยชนศึกษา มีผู้เข้าร่วม

ประชมุ ๕๒ คน จาก ๒๒ โรงเรียน 

และจัดสัมมนาผู้บริหาร เร่ือง

สิทธิมนุษยชน ที่อาคารมูลนิธิ

เซนต์คาเบรียล มีผู้บริหารจาก 

๒๐ โรงเรียน เข้าร่วม

จากนั้นในเดือนเมษายน 

๒๕๔๒ เร่ิมจัดอบรมเชิงปฏิบัติ

การสิทธิมนุษยชนศึกษา เป็น

เวลา ๔ วัน ให้แก่ตัวแทนครู

จาก ๗ โรงเรียน ที่ส�านักงาน

กลาง ซิสเตอร์คณะผู ้ รับใช ้ฯ 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนา

ไปสู่การจัดอบรมให้แก่คณะครู

ทั้งโรงเรียน ที่โรงเรียนนารีวุฒิ 

จ.ราชบุรี เป็นแห่งแรก ในเดือน

พฤษภาคม ๒๕๔๒

ปี ๒๕๔๓ จัดท�าโครงการ

ฝ ึกอบรมเ ร่ืองสิท ธิมนุษยชน

ศึกษา ให้แก่กลุ ่มผู ้น�าลูกเสือ

รัตนโกสินทร์ และจัดกิจกรรม

ติดตามประเมินผลการบูรณา-

การสทิธิมนษุยชนในโรงเรียนทีรั่บ

การอบรมในปี ๒๕๔๒ นอกจากนี้ 

คณะกรรมการโครงการฯ ชุดแรก

มีมติให้ทาบทามตัวแทนสภาการ

ศึกษาคาทอลกิฯ เข้าร่วมเป็นคณะ 

กรรมการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน

โครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา

ในปี ๒๕๔๔ ได้สนับสนุน

ให้ครูโรงเรียนมาแตร์เดอวีทิยาลยั 

และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

เข้าร่วมอบรม Human Rights จัด

โดย Human Rights OSAKA ที่

ประเทศฟิลิปปินส์ 

และสนับสนุนคณะ

วิ ท ย า ก ร ใ ห ้ กั บ

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม เร่ือง “การ 

บู ร ณ า ก า ร สิ ท ธิ

มนุษยชนศึกษาใน

การเรียนการสอนระดับมัธยม 

ศึกษา” ซึ่งจัดโดยคณะศิลป-

ศาสตร ์ มหาวิทยาลัยอุบล- 

ราชธานี ให้แก่ครูจากโรงเรียน 

ในเขตอีสานใต้

ปี ๒๕๔๕ คณะกรรมการ

โครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา ได้

รับเชญิจากสภาการศึกษาคาทอ-

ลิกฯ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ

ในงานมหกรรมการศึกษา โดย

ได้เชิญ รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร 

บรรยายเร่ือง “สิทธิมนุษยชน

ศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก” จาก

นั้นได้มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่

หนังสือ “เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชน

ศึกษา” จ�านวน ๒,๐๐๐ เล่ม เพื่อ

เผยแพร่ในโรงเรียน

ป ี  ๒๕๔๘  -  ๒๕๔๙ 

ตัวแทนคณะกรรมการโครงการ

สทิธิมนษุยชนศึกษา ยส. ร่วมเป็น

คณะท�างานและวทิยากรอบรมใน

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน

ศึกษา ของคณะกรรมการสิทธิ-

มนุษยชนแห่งชาติ และจัดท�า
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ศูนย์ข้อมลูสทิธิมนษุยชน ประเภท

หนงัสอืและสือ่ต่างๆ เช่น วดีทีศัน์ 

ภาพยนตร์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

เพื่อให้บริการแก่โรงเรียน องค์กร

เครือข่าย และผู้ที่สนใจ

ปี ๒๕๔๘ - ปัจจุบัน มุ่ง

เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิ

มนุษยชนศึกษาแก่ครูทั้งโรงเรียน

จ า ก พั ฒ น า ก า ร เ พื่ อ 

บรูณาการการเรียนการสอนสทิธิ-

มนษุยชนในโรงเรียนคาทอลกิโดย

ความริเร่ิมของ ยส. นับเป็นการ

เปิดประตูความรู้และการปฏิบัติ

เพื่ อ ให ้ เ ร่ื องสิท ธิมนุษยชนที ่

ในช่วงแรกของการด�าเนินงาน 

นกัการศึกษาหรือนกับวชบางส่วน

ในแวดวงคาทอลิก ไม่สามารถ

ยอมรับแนวคิดเร่ืองการจัดการ

เรียนการสอนสิทธิมนุษยชนใน

โรงเรียนได้ เนื่องจากมีความ

คิดว่า หากจัดให้มีการสอนเร่ือง

สิทธิมนุษยชนในโรงเรียนแล้ว 

จะท�าให้เด็กมีความก้าวร้าว ไม่

เคารพพ่อแม่หรือครูอาจารย ์

ในโรงเรียน และจะกลายเป็นผู้

กระด้างกระเดื่องต่อสังคม หัว

แข็ง ปกครองยาก ฯลฯ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ ท ธิ

มนุษยชนศึกษาของ ยส. ได ้

พยายามท�าความเข ้าใจและ

ผลักดันจนกระทั่งประเด็นเร่ือง

การจัดการเรียนการสอนสิทธิ- 

มนุษยชนในโรงเรียนคาทอลิก ได้

รับการยอมรับ จนเกิด “คู่มือการ

เรียนการสอนสิทธิมนุษยชนและ

สันติภาพ” และพัฒนามาสู่การ

จัดท�าหนังสือ “เส้นทางสู ่สิทธิ

มนุษยชนศึกษา” ที่ได้รับการเผย

แพร่ทั่วไป จนกระทั่งส�านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาติ ขออนุญาตน�าไปตีพิมพ์ซ�้า 

เพือ่เผยแพร่นอกวงการการศึกษา

คาทอลิก ส่งผลให้ประเด็นเร่ือง

สิทธิมนุษยชนศึกษาในโรงเรียน

ได้รับการยอมรับในวงกว้างย่ิงข้ึน 

นับเป็นความภาคภูมิใจมาสู่ ยส. 

อีกขั้นหนึ่ง 

ในวาระครบรอบ ๔๐ ปี 

การก่อตัง้คณะกรรมการคาทอลกิ

เพื่ อความยุติ ธรรมและสัน ติ 

(ยส.) และการผลักดันเรื่องสิทธิ- 

มนุษยชนศึกษาในโรงเรียน ที่ได้

รับการยอมรับในระดับผู้บริหาร

โรงเรียน ตลอดจนครู อาจารย์ 

ผู้สอนในโรงเรียนคาทอลิก จึงมี

ความคาดหวังว่า “สิทธิมนุษย-

ชนศึกษา” จะได้รับการสถาปนา

ให้เป็นหลักหมุดหรือหมุดหมาย

ของการอยู ่ร ่วมกันของผู ้คน

ในสังคม ทั้งในระดับโรงเรียน 

ครอบครัว ชุมชน ชาติ จนถึง

ระดับระหว่างชาติ และระดับ

ภูมิภาคของโลก เพื่อให้สมกับ

หลักการของสหประชาชาติที่

ว ่า “การศึกษาจะต้องมุ่งไปสู ่

การพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์

และเสริมสร้างการเคารพต่อสิทธิ

และเสรีภาพข้ันพื้นฐาน ส่งเสริม

ความเข้าใจ ขันติธรรม และ

มติรภาพระหว่างประชาชาติ กลุม่

ชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา และ

สันติภาพของมนุษยชาติ” โดย

ต้องระลึกไว้เสมอว่ามนุษย์ทุก

คนล้วนเป็นผู ้สร ้างและมีส่วน

ร่วมในการสร้างสรรค์การเคารพ

สิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐานและน�า

สนัตภิาพมาสูม่วลมนษุยชาต ิเพือ่

ความยุติธรรมและสันติภาพของ

โลกใบเล็กใบนี้  
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๔๐ ปี ยส.

" ผู้ส่งเสียงร้อง ให้กับ ผู้ไร้เสียง "
บาทหลวงประสิทธิ์ รุจิรัตน์

พระคุณเจ้าบุญเลื่อน หม้ัน-

ทรัพย์ เคยกล่าวว่า “หน้าที่

ของพระศาสนจักรจะต้องตดิตาม

และกล่ันกรองสถานการณ์สงัคมที่

ก�าลงัเกดิข้ึน และกระตุน้ให้บคุคล

ที่เก่ียวข้องในพระศาสนจักร ได้

มีส�านึกและร่วมในกิจกรรมตอบ

สนองต่อปัญหาที่เป็นอยู่ให้มาก

ขึ้น”

ดังนี้ ๔๐ ปีของ ยส. จึง

มีบทบาทและธรรมชาติในการ

สังเกตเคร่ืองหมายแห่งกาลเวลา 

ต่อสถานการณ์สังคม ก่อให้เกิด

การส�านกึ การมีส่วนร่วม มเีครือ-

ข่าย ประสานความร่วมมือใน

ประเดน็ต่างๆ โดยเฉพาะประเดน็

สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ เป็นต้น

พระคุณเจ้าบุญเลื่อนบอก

ว่า ยส. เป็นเหมือนไก่ ส่งเสยีงร้อง 

เตือนภัย ตลอด ๔๐ ปี ของ ยส. 

จึงเป็นเหมือนผู้ส่งเสียงร้องให้กับ

ผู้ไร้เสียง ยอมรับว่ามีคุณูปการ

ต่อพระศาสนจักรและสังคมไทย

มาโดยตลอด ๔๐ ปี

ศูนย์สังคมพัฒนา สังฆ-

มณฑลราชบรีุ ขอบคณุในบทบาท

ของ ยส. ที่ร่วมกิจกรรมกันมา 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง เมื่อวันที่ 

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เปิดเวที

เสวนากรณีศึกษาท่อก๊าซไทย-

พม่าในการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ต่อจากนั้นเมื่อทางศูนย์มิสซัง

ราชบุรี ขอความช่วยเหลืออบรม, 

สัมมนา ตามพื้นที่ชายแดน ใน

หมู่บ้านห่างไกล ชุมชนกะเหร่ียง

ที่อยู่ในป่า ฯลฯ ตามประเด็น

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ

สิทธิชุมชนในการอยู่ร่วมกับป่า 

ฯลฯ ยส. ก็เข้าร่วมและน�าเสนอ

ประเดน็สร้างเครือข่าย การมส่ีวน

ร่วมในการจัดการแก้ปัญหาโดย

ให้คนเป็นจุดศูนย์กลางของการ

เปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็แล้วแต่ ถ้า ยส. 

ในวัย ๔๐ ปี พบกับอุปสรรคบ้าง

ไม่มากก็น้อย รู้สึกเหนื่อย เพราะ

รักจนหมดใจก็ให้นึกถึงโครงการ

ของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ตั้งอยู่

ที่ จ.เพชรบุรี ๒ โครงการ มีชื่อ 

ว่า "โครงการปิดทองหลังพระ" 

และ "โครงการชั่งหัวมัน" ถึง 

กระนั้น ความรู้สึกนึกคิดที่ต้อง

ตระหนักอยู่เสมอ ตามที่นักบุญ

เปาโลเ ขียนจดหมายถึงชาว

โรม บทที่ ๘ ข้อ ๒๘ กล่าวว่า  

“เหตุการณ์ทุกอย ่างที่ เกิดข้ึน 

พระเจ้าทรงบันดาลให้เกิดผลดี

แก่ผู้ที่รักพระองค์” 
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ฝากไว้ให้คิด
บาทหลวงสุวัฒน์ เหลืองสอาด

ส�าหรับพระศาสนจักรแล้ว 

เลข ๔๐ ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่มี

ความส�าคัญมาก ในพระคัมภีร์

มีความหมายถึง ช่วงเวลาของ

การทดสอบ เป็นช่วงเวลาแห่ง

การเรียนรู้ และถูกทดลอง เรามี

ตวัอย่างของโมเสสในพระคมัภร์ีที่

ใช้ชีวิต ๔๐ ปีในอียิปต์ ๔๐ ปีใน

ทะเลทราย ก่อนที่พระเจ้าจะทรง

เรยีกใหน้�าประชากรของพระองค์

ออกจากการเป็นทาสในประเทศ

อียิปต์ และชาวอิสราเอลใช้เวลา

รอนแรมในทะเลทราย ๔๐ ปี ถูก

ทดสอบ และทดลองจากพระเจ้า 

เพื่อพร้อมที่จะเข้าสู่ดินแดนแห่ง

พันธสัญญา พระเยซูเจ้าทรงถูก

ทดลองจากปีศาจหลายคร้ังหลาย

คราในช่วงเวลา ๔๐ วันที่ทรงอด

อาหารในถิ่นทุรกันดาร ก่อนที่จะ

ทรงเร่ิมต้นพันธกิจ ทรงปรากฏ

พระองค์ให้กับบรรดาอัครสาวก 

เป็นเวลา ๔๐ วันหลังที่ทรงกลับ

คืนชีพจากบรรดาผู้ตาย

๔๐ ปีของ ยส. จึงเป็น

ช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง เป็น

เวลาที่หันกลับไปมองถึงการถูก

ทดลอง การเรียนรู ้ บทบาท

ของ ยส. ในสังคมไทยที่ผ่านมา 

และเป็นโอกาสส�าคัญในการมอง

ไปข้างหน้าถึงพระประสงค์ของ

พระเจ้าส�าหรับบทบาทของ ยส. 

ในสังคมไทย 

บทบาทของ ยส. ในแต่ละ

ยุค สะท้อนให้เห็นถึงการเป็น 

“เสยีง” เป็น “มโนธรรม” ในบริบท

ของสังคมไทย ในพระศาสนจักร

คาทอลิก ถือได้ว่าเป็นบทบาท

ของ “การเป็นประกาศก” ที่

ต้องพยายามท�าความเข้าใจถึง

สัญญาณแห่งกาลเวลาของสังคม 

เพื่อค่อยๆ หล่อหลอมสังคมไป

สู ่ความยุติธรรมและสันติอย่าง

แท้จริง 

ในยุคนี้ เราได้เห็นพระ-

สันตะปาปาฟรังซิส พระองค์

เองทรงเป็นรูปแบบของการเป็น 

ประกาศกท ่ ามกลางสั งคม

ปัจจุบันอย่างแท้จริง ในสังคม

ปัจจุบัน เราเห็นรูปแบบมากมาย
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ของความอยุตธิรรมในสงัคม โดย

เฉพาะอย่างย่ิงความอยุติธรรม 

ต่อบรรดาคนยากจน ผู้อพยพ 

กลุ่มชาติพันธุ์ ฯลฯ โดยไม่ทรง

แบ ่งแยกเชื้อชาติและศาสนา 

พระองค์ทรงเป็นปากเป็นเสียง

ส�าหรับคนเหล่านี้อย่างแท้จริง 

เราได้เห็นแบบอย่างเหล่านี้อย่าง

เป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการ

เรียกร ้องสิทธิส�าหรับผู ้อพยพ 

การกล่าวถึงผลกระทบอย่างร้าย

แรงส�าหรับระบบเศรษฐกิจที่ไม่

ยุตธิรรมจากประเทศทีร่�า่รวยกว่า 

ที่ใช้ระบบการตลาดเพื่อเอารัด- 

เอาเปรียบต่อประเทศในโลกที่

สาม การกล่าวถึงผลกระทบจาก

การใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ที่มากเกินไป น�าไปสู ่การเกิด

ภัยพิบัติ ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่

นั้นตกอยู่ที่คนยากจน รวมไป

ถึงการเรียกร้องสิทธิส�าหรับชาว 

โรฮิงญา ฯลฯ  

เหล่านี้เป็นตัวอย่างเพียง

เล็กน้อยที่เห็นได้ถึงบทบาทของ

พระสันตะปาปาในสังคมโลก ที่

ทรงบอกว่า เราไม่อาจนิง่เฉย หรือ 

ท�าเป็นทองไม่รู้ร้อน (Indifference) 

ต่อสถานการณ์ในสังคมที่มีการ

ละเมิดสิทธิต่อผู้ยากไร้ เพียงเพื่อ

ผลประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอ�านาจ

เพียงไม่กี่กลุ่มบนโลกนี้เท่านั้น 

ในช่วงเวลาจากนี้ไป ๔๐ 

ปี ยส. จึงไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเวลา

ที่ผ่านไป แต่เป็นช่วงเวลาที่ได้

รับการทดลอง ทดสอบ มีการ

เรียนรู้ มีประสบการณ์ เชื่อมั่นว่า

ประสบการณ์ของ ยส. ๔๐ ปี มี

คุณค่ามากอย่างย่ิงส�าหรับพระ

ศาสนจักร และสังคมไทย ในการ

เป็น “ประกาศก” ในบริบทของ

สงัคมไทย ทีถื่อได้ว่าเป็นช่วงเวลา

ของการข้ามผ่านเช่นเดียวกัน 

สิ่งที่ได้เห็นมากข้ึนส�าหรับ ยส. ในยุคนี้ ที่ไม่ใช่เพียงแค่เป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก

ไทย ที่ได้ส่ง “เสียง” หรือ “สัญญาณ” ในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเท่านั้น  แต่ยังหมายรวม

ไปถึงการมีบทบาทในการช่วยให้องค์กรของพระศาสนจักรคาทอลิกทุกภาคส่วน ได้ตระหนักเช่นเดียวกันว่า  

บทบาทในการส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมใน

สังคม เป็นหน้าที่ของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหน่วยงานของพระศาสนจักรคาทอลิกที่มีหน้าที่โดยตรงใน

การเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้า ที่เป็นอาณาจักรแห่งความยุติธรรมและสันติ 
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บทบาทของ ยส. ในด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือ

ความยตุิธรรมและสันติ (ยส.) 

ได้ด�าเนินพันธกิจในการส่งเสริม

การเคารพคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย์ ด้วยการ

ปฏิบัติความยุติธรรม เคารพ

ในสิทธิมนุษยชน และส่งเสริม

สันติภาพ มาครบ ๔๐ ปี (เริ่มก่อ

ตั้งคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๗ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐) นับเป็น

งานด้านสงัคมของพระศาสนจักร

คาทอลกิในประเทศไทยทีม่คีวาม

ส�าคัญ ด�าเนินการตลอดมาถึง ๔ 

ทศวรรษ และจะมุ่งหน้าด�าเนิน

พันธกิจต ่อไปอย ่างมั่นคงใน

อนาคต

บทความนี ้เน้นเฉพาะงาน

ด้าน สทิธิมนษุยชนศึกษา (Human 

Rights Educat ion) ซึ่ งคณะ 

กรรมการฯ ยุติธรรมและสันติให้

ความส�าคัญปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

จนเห็นผลส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์

ตลอดมาจนปัจจุบนั ในฐานะทีไ่ด้

ร่วมมือกบั ยส.ในการส่งเสริมงาน

ด้านสทิธิมนษุยชนศึกษามาตัง้แต่

แรก ตลอดจนได้ร่วมงานด้านนี้

กับองค์กรอื่นๆ เช่น แอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ จึงยืนยันได้ว่า ยส.เป็น

องค์กรแรกที่ปฏิบัติงานด้านสิทธิ

มนุษยชนศึกษาในประเทศไทย 

และประสบความส�าเร็จจนได้รับ

เชิญเข้าร่วมงานกับองค์กรอื่นๆ 

ด้วย

เพื่อที่จะได้เข้าใจบทบาท 

และผลงานด้านสิทธิมนุษยชน 

ศึกษาของ  ยส .  ควรจะเ ร่ิม

ด้วยข้อสังเกตบางประการต่อ

การรับรู ้และยอมรับเร่ืองสิทธิ 

มนุษยชนของสังคมและชุมชน

ในประเทศไทยซึ่งเพิ่มมากข้ึน 

เมื่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ  

พ.ศ. ๒๕4๐ และ ๒๕๕๐ เน้นถึง 

ศักดิ์ศรี สิทธิ และเสรีภาพ ของ

ประชาชนชาวไทย ค�าว่า ศกัดิ์ศรี 

สิทธิ และเสรีภาพ จึงเป็นค�าที่

คนในสังคมใช้กันมาก และรู้จัก

กันอย่างแพร่หลาย เพ่ือปกป้อง

ตนเองจากการถูกละเมิด หรือ

เมื่อถูกละเมิดแล้วจะได้ร่วมมือ

กันต่อสู้เพื่อได้สิทธิกลับคืนมา ใน

ขณะที่ผู้มีอ�านาจไม่ยินดียอมรับ

เร่ืองสิทธิมนุษยชน เพราะกลัว

การเรียกร้องสิทธิจากผู ้อยู ่ใต้

อ�านาจ ดังจะเห็นได้ว่า ผู้บริหาร

โรงเรียน ตลอดจนครู อาจารย์ 

ไม ่ปรารถนาให ้น� า เ ร่ืองสิท ธิ 

มนุษยชนเข้าสู่สถาบันการศึกษา 

เพราะกลัวนักเรียน นักศึกษา 

เรียกร้องสิทธิของตน
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การรับรู้เร่ืองสทิธิมนษุยชน

ในระดบัรัฐบาล ผู้บริหารประเทศ

ยังมีน้อย และการยอมรับยิ่งน้อย

มาก ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยระบไุว้อย่างชดัเจน 

และประเทศไทยเป็นภาคีในสนธิ

สัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่ง

สหประชาชาติถือเป็นสนธิสัญญา

หลักรวมถึง ๗ สนธิสัญญา การ

เป็นภาคีในสนธิสัญญาด้านสิทธิ

มนุษยชน เช่น อนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก (Convention on 

the Rights of the Child) เม่ือ 

พ.ศ.  ๒๕๓๕ หมายความว ่า 

ประเทศไทยให้ความยินยอม

ปฏิบัติตามพันธกรณี ในสน ธิ

สัญญาทุกประการ แต่กระทรวง

ศึกษาธิการก็ยังไม ่ถือว ่าเ ร่ือง

สิทธิมนุษยชนของเด็กเป็นเร่ือง

ส�าคัญ ถึงแม้ว่าจะมีเร่ืองสิทธิ

มนุษยชน และสิทธิเด็กปรากฏ

อยู่ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้น

ฐาน พ.ศ.๒๕๔๔ ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม แต่กระทรวง

ศึกษาธิการก็มิได ้ เตรียมครูผู ้

สอน ไม่มีการอบรมครู ไม่ได้

เตรียมท�าคู่มือครู หรือเอกสาร

ประกอบการเรียนรู้ ผู้ที่ลงมือท�า

สิ่งดังกล่าวนี้คือ องค์กรเอกชน

ด้านสิทธิมนุษยชน และคณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

คณะกรรมการคาทอลกิเพือ่ความ

ยุติธรรมและสนัติจึงได้รับเชญิเข้า

ร่วมงานกับหน่วยงานทั้งสอง ได้

น�าประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษย-

ชนไปแบ่งปันให้หน่วยงานดัง

กล่าวด้วย

การรับรู้เร่ืองสทิธิมนษุยชน

ของครู อาจารย์ และผู้บริหารการ

ศึกษา ควรจะต้องชดัเจน และลกึ

ซึ้งมากกว่าบุคคลอื่นๆ ในสังคม 

เพราะครู อาจารย์ และผู้บริหาร

การศึกษา ต้องเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้ให้ศิษย์ จึงมีหน้าที่ต้อง

แสวงหาความรู้ ความเชี่ยวชาญ

อย่างเต็มที่

เนื่องจาก ยส.เป็นองค์กร

ของพระศาสนจักรคาทอลิก 

ประเทศไทย จึงเน้นให้การอบรม

สิทธิมนุษยชนศึกษาในโรงเรียน

คาทอลิก กระบวนการอบรม

อย ่าง เป ็น รูปธรรมเ ร่ิมเ ม่ือป ี 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วยการแต่งตั้ง 

“คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

ศึกษา” ประกอบด้วย ผู้บริหาร

โรงเรียน ครู อาจารย์คาทอลิก

ผู้มีประสบการณ์ด้านการอบรม

ครู และด้านสิทธิมนุษยชน นัก

กฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและ

สิทธิเด็ก และเจ้าหน้าที่ของ ยส. 

จากนั้นก็ได้วางแผนการท�างาน

อย่างเป็นขั้นตอน เริ่มด้วย :
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๑. การท�าความเข้าใจร่วมกันถึงความหมายของสิทธิมนุษยชนศึกษา ซึ่งสรุปได้ว่า หมายถึง การฝึก

อบรม ถ่ายทอดความรู้ และให้ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสากลแห่งสิทธิมนุษยชนให้เกิดข้ึนในสังคม  

สิทธิมนุษยชนศึกษาจึงมิใช่เพียงแค่การศึกษาเร่ืองสิทธิมนุษยชน หากแต่เป็นการใช้กระบวนการเรียนรู้ ฝึก

ทักษะ และหล่อหลอมทัศนคติ เพื่อมุ่งให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ คือ:

• การเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

• พัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่

• ความเข้าใจ และความเคารพในความเสมอภาค และมิตรภาพระหว่างชนทุกชาติ ทุกเชื้อชาติ 

เผ่าพันธุ์ ศาสนา และกลุ่มภาษา

• การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมที่เป็นอิสระ

• การพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า และด�ารงไว้ซึ่งสันติสุข

• การส่งเสริมให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เน้นความยุติธรรมในสังคม

๒. การจัดท�าคู่มือการเรียนการสอน “สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ”

๓. จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน เพื่อแนะน�าโครงการ “สิทธิมนุษยชนศึกษา”

๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ให้แก่บรรดาครูผู้สอน และผู้สนใจ

๕. ติดตาม และประเมินผลตามโรงเรียนที่ได้มีการอบรมครู

๖. จัดพิมพ์ และเผยแพร่ หนังสือ “เส้นทางสู่สิทธิมนุษยชนศึกษา”

๗. สร้างเครือข่ายของบรรดาโรงเรียนที่มีโครงการ “สิทธิมนุษยชนศึกษาในโรงเรียน”

ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี

ที่ด�าเนินโครงการ (พ.ศ.๒๕๔๐ – 

๒๕๕๐) “สิทธิมนุษยชนศึกษา” 

ได้เข้าสู ่โรงเรียนคาทอลิก ๕๕ 

โรง ครูที่ได้รับการอบรมจนน�าไป

ถ่ายทอดให้นักเรียนได้มีจ�านวน 

๑,๖๒๒ คน ครูส่วนใหญ่มีความ

เข้าใจ มีจิตส�านึก ปฏิบัติตน

เป็นตัวอย่างแก่นักเรียน สถาน

ศึกษาที่ร่วมงานกับ ยส. เพื่อน�า 

“สิทธิมนุษยชน” เข้าสู่การเรียนรู้ 

ตระหนักถึงความส�าคัญของการ

เคารพศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษย-

ชน และเชื่อมั่นว่า การศึกษามี

ภารกิจในการพัฒนาศักยภาพ

ทุกมิติของเด็กและเยาวชนเพื่อ

ให้เจริญชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์อย่างเต็มภาค

ภูมิ จึงพยายามท�าให้การเรียนรู้

มีบรรยากาศของความรัก ความ

เมตตา เกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกัน

และกัน และปฏิบัติต่อกันฉันพี่

น้อง

ในบรรดาสถานศึกษาดัง

กล่าว ขอยกตัวอย่างที่ประสบ

ความส�าเร็จในเร่ือง “สทิธิมนษุย-

ชนศึกษา” เพราะผู้บริหารเชื่อ

ในการปลูกฝังความเข้าใจ การ

ตระหนักรู้ และส่งเสริมวิถีการ

ด�าเนนิชวีติทีเ่น้นคณุค่าของความ

เป็นคน โดยสืบทอดเจตนารมณ์

ของผู ้ให ้ก�าเนิดสถาบัน เช ่น 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้

เน้นเจตนารมณ์ของท่านบาท- 

หลวงมงฟอร์ตในการอภิบาลเด็ก

และเยาวชน และให้ความส�าคัญ

ในการเฟ้นหาและฝึกอบรมครูที่

ด ีเพือ่สานต่องานอภบิาลเดก็และ

เยาวชน โดยยึดมั่นว่าการศึกษา

ช่วยให้ “บุคคลพัฒนาศักยภาพ

ทกุมติิของตนเองอย่างเต็มที ่และ

เจริญชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีแห่ง
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ความเป็นมนุษย์อย่างเต็มภาค

ภมิู” ด้วยเหตนุี ้โรงเรียนมงฟอร์ต

จึงท�าให้การเรียนรู้มีบรรยากาศ

ของความรัก ความเมตตา มีชวีติ

ชีวา และอุทิศตนรับใช้ผู้อื่นและ

สังคม อีกทั้งยังเน้นการศึกษาที่

ให้คณุธรรม น�าความรู้ สูค่วามสขุ

โ ร ง เ รี ย น ที่ มี ลั ก ษณะ

คล้ายคลึงกัน เช่น โรงเรียนมา-

แตร์เดอีวิทยาลัย และโรงเรียน

วาสุเทวี ซึ่งมีเป้าหมายในการ

อบรมเด็กและเยาวชนให้เป ็น

คนที่สมบูรณ์ตามปรัชญาที่ว่า : 

“อบรมเสริมคนให้ครบ ประสบ

ธรรมอันสูงส่ง ปัญญาแตกฉาน

มัน่คง เสริมส่งเป็นคนจนสมบรูณ์” 

นักเรียนโรงเรียนดังกล่าว จึง

ได้รับการอบรมสั่งสอนให้เห็น

คุณค่าของตนเองและผู้อื่น รวม

ถึงเคารพศักดิศ์รีของมนษุย์ทกุคน

โ ร ง เ รี ยน เซนต ์ โ ย เซฟ

คอนแวนต์ และโรงเรียนในเครือ 

ทั้งในกรุงเทพฯ เช่น เซนต์โยเซฟ

ทิพวัล และในต่างจังหวัด เช่น 

โรงเรียนสันติวิทยา เป็นโรงเรียน

ที่คณะผู้ก่อตั้งเป็นคณะนักบวช

ชาวฝร่ังเศสผู้รวบรวมบรรดาสตรี

เพือ่ช่วยบรรเทาทกุข์ คนป่วย คน

ยากจน คนชรา และเด็กก�าพร้าผู้

ได้รับผลกระทบจากสงคราม จึง

เน้นการอภิบาลผู้ป่วยและสอน

หนงัสอืเดก็ก�าพร้าและเดก็ยากจน 

และเน้นแนวทางปฏิบัติซึ่งสืบต่อ

มาจนถึงปัจจุบนั คอื “ท�าทกุอย่าง

เพื่อทุกคน” เมื่อมาสร้างโรงเรียน

เพือ่สอนวชิาการและอบรมเยาว-

สตร ีโรงเรยีนในเครอืเซนต์โยเซฟ

จึงเน้นสอนให้เด็กและเยาวชนรัก

การท�างานเพื่อผู้อื่นที่ด้อยโอกาส 

และด�ารงชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่

ฟุ ้งเฟ้อ และไม่รังเกียจความ

ยากจน

โรงเรียนอาเวมารีอา ซึ่ง

เป ็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชน

ขนาดใหญ่ของจังหวัดอุบล- 

ราชธานี และโรงเรียนสตรีมารดา

พิทักษ์แห่งจังหวัดจันทบุรี ได้

สืบสานงานแพร่ธรรมและดูแล

ให้การศึกษาแก่สตรีมาต้ังแต่สมยั

ที่มิชชันนารีชาวฝร่ังเศสเข้ามา

แก่พระสงฆ์ และคณะนักบวชหญิง
ที่โรงเรียนอาเวมารีอา จ.อุบลราชธานี วันที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2559
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ในประเทศไทยสมัยสมเด็จพระ-

นารายณ์มหาราช ต่อมาได้ด�าเนนิ

การสร ้างโรงเ รียนเพื่ออบรม

เยาวชน ได้มีการเน้นคุณธรรม

น�าความรู้ เช่นเดียวกัน ในขณะ

ที่โรงเรียนส่วนใหญ่เน้นความรู้คู่

คุณธรรม สถานศึกษาทั้งสองนี้

อบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีความ

รัก ความเมตตา เสียสละ และ

ช่วยเหลือแบ่งปันผู้ด้อยโอกาส 

เช่น ท�ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน

ตามชายแดน ตลอดจนรับเด็ก

ยากจนจากโรงเรียนตามชายแดน

มาเรียนในโรงเรียน

ที่ส�าคัญไปกว่านั้น สถาน

ศึกษาบางแห่ง เช่น โรงเรียน

ดาราสมุทรศรีราชาได ้พัฒนา

สิทธิมนุษยชนให ้ เป ็นวิ ถีชีวิต 

หรือวัฒนธรรมของสถานศึกษา 

ด ้วยการบูรณาการคุณธรรม

สิทธิมนุษยชนเข้าสู่โครงการและ

กิจกรรมของโรงเรียน ท�าให้เกิด

การเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียน ภายใน

โรงเรียน และภายในชุมชนนอก

โรงเรียน ทีบ่รรดานกัเรียนได้ออก

ไปสัมผัสชีวิต ท�าให้นักเรียนมีทั้ง

ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และ

การปฏบิตัคิณุธรรมสทิธิมนษุยชน

อย่างเป็นรูปธรรม

กระบวนการน�า “สิทธิ

มนุษยชนศึกษา” เข้าสู่โรงเรียน

คาทอลิกดังได้กล่าวมาแล้ว จะ

ได้รับความส�าเร็จหรือไม่ หรือเมือ่

ส�าเร็จแล้วจะด�าเนินต่อไปอย่าง

ย่ังยืนเพียงใด ข้ึนอยู่กับคณะผู้

บริหารโรงเรียนเป็นส�าคัญ ถ้าผู้

บริหารให้การสนับสนุน ความ

ต่อเนื่องอย่างย่ังยืนย่อมเกิดข้ึน 

แต่ปัญหาส�าคัญคือ การเปลี่ยน

ผู ้บริหารที่ มีแนวความคิดและ

ความสนใจต่างไปจากผู้บริหาร

เดิม และอาจจะไม่สนับสนุน

โครงการที่ด�าเนินอยู่ การเสริม

สร้าง “วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน” 

ในโรงเรียนก็ย่อมล้มเหลว สิ่งที่

ผู ้บริหารโรงเรียนพึงกระท�าคือ

พยายามให้คุณธรรมสิทธิมนุษย

ชนมีความหมายที่ชัดเจน และ

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ และ

ปรัชญาของการศึกษา และเป็น



ผู้ไถ ่ฉบับที่ ๑๐๕ : กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ ๒๓

เป้าหมายของการให้การศึกษา

อบรม ถ้าเป็นเช่นนี้ได้ การเคารพ

ศักดิ์ศรีและสิทธิของมนุษยชนก็

จะเป็นวิถีชีวิตของสถานศึกษา

เพื่อจะได ้ เห็นภาพการ

ด�าเนินกิจกรรมด้านสิทธิมนุษย-

ชนศึกษาของ ยส. อย่างเป็นข้ัน

ตอนตั้งแต่เร่ิมแรก ขอน�าบันทึก

ความเป็นมาของโครงการมาให้

พิจารณาร่วมกันดังต่อไปนี้ :

ความเป็นมาและพัฒนาการ 
งานการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ

งานการศึกษาเพื่อสิทธิ

มนุษยชนและสันติภาพ หรือ 

โครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา 

(ชื่อเดิม) ของแผนกยุติธรรมและ

สันติ (ยส.) เริ่มด�าเนินงานตั้งแต่

ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จากการที่กลุ่ม

เจ้าหน้าที่ ยส.มีความเห็นร่วมกัน

ว่า ยส.ต้องท�างานสร้างภมูคิุม้กนั 

ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมสิทธิ

มนุษยชน และส่งเสริมการปฏิบัติ

สิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นตั้งแต่ 

วัยเด็ก ผ่านระบบการศึกษาของ

สถาบันการศึกษาคาทอลิก ใน

ปี พ.ศ.๒๕๓๙ ยส. ได้ประสาน

ความร่วมมือกับผู ้ทรงคุณวุฒิ 

นักการศึกษา และนักส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชน ก�าหนดแนวทางที่

เป็นไปได้ ในการจัดตั้งโครงการ

สทิธิมนษุยชนศึกษา พร้อมๆ กบัมี 

กลุ่มคณะท�างานเล็กๆ ที่ร่วมกัน

เขียนคู่มือการเรียนการสอนสิทธิ

มนุษยชนและสันติข้ึนมา และใน

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑ 

ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ชุดแรก และจัดพิมพ์ “คู่มือการ

เรียนการสอนสิทธิมนุษยชนและ

สันติภาพ” ส�าหรับใช้ประกอบ

การอบรม

ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ยส. เริ่ม

ด�าเนินการคร้ังแรก ด้วยการ

จัดประชุมผู ้บริหารโรงเรียนที่

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย เพื่อ

แนะน�าโครงการสิทธิมนุษยชน

ศึกษา และจัดสัมมนาผู้บริหาร 

เร่ืองสิทธิมนุษยชน ในวันที่ ๑๑ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่อาคาร

มูลนิธิเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ 

มีผู้เข้าร่วม ๔๙ คน จาก ๒๐ 

โรงเรียน

ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.

๒๕๔๓ ยส.  ได ้ จัดอบรมเชิง 

ปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนศึกษา 

แก่ครูตัวแทนกลุ่มสาระต่างๆ ใน

โรงเรียนคาทอลิกตามภูมิภาค

ต ่ างๆ แก ่กลุ ่ ม ผู ้ น� าลูก เสือ

รัตนโกสินทร์ และพัฒนาไปสู่การ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้แก่

ครูทั้งโรงเรียน พร้อมกับได้ปรับ

กระบวนการอบรมเป็นระยะๆ 

และเพิ่มเติมเนื้อหาสันติภาพ

เข้าไปด้วย เป็นการอบรมเชิง

ปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนศึกษา
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และสันติภาพ เพื่อหลอมรวม

เร่ืองสทิธิมนษุยชนและการปฏบิตัิ

สันติภาพให้เป็นเรื่องเดียวกัน

ส�าหรับคณะกรรมการ

โครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา ชุด

แรก ได้ยุติบทบาทลงเม่ือเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๐ ขณะที่ 

ยส. ยังคงด�าเนินกิจกรรมอบรม

เชงิปฏบิตักิารสทิธิมนษุยชนศึกษา

ต่อไป และมีการสรรหาผู้ทรง

คุณวุฒิ และแต่งตั้งเป็นคณะ

อนุกรรมการ งานการศึกษาเพ่ือ

สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ใน

เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่ง

ประกอบด้วยผู ้เชี่ยวชาญด้าน

สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ พระ

สงฆ์ นักบวชชายและหญิงที่เป็น 

ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลกิ จ�านวน 

๑๐ คน โดยท�าหน้าทีใ่ห้ค�าปรึกษา 

พร้อมกับร่วมเป็นทีมงานอบรม

อย่างต่อเนื่อง 

จนถึงปัจจุบัน ป ี พ.ศ.

๒๕๖๐ มีโรงเรียนที่จัดอบรมเรื่อง

สิทธิมนุษยชนและสันติภาพแก่

ครู ทั้งสิ้น ๘๔ โรงเรียน จ�านวน

ครูทั้งสิ้น ๓,๘๒๔ คน นอกจาก

นี้ ยส. ยังได้ขยายงานอบรมเชิง

ปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนศึกษา

ไปสู่กลุ่มเยาวชน โดยมีการจัด

อบรมสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชน

นกัเรียนภายในโรงเรียน  และการ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชน

พทิกัษ์สทิธิมนษุยชนในพืน้ทีต่่างๆ 

เพื่อเรียนรู้ วิเคราะห์สถานการณ์

สิทธิมนุษยชน ผ่านกระบวนการ 

See Judge Act อีกด้วย  
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สังเขปพัฒนาการ
๔๐ ปี แห่งการท�างาน แผนกยุติธรรมและสันติ

( ๒๕๒๐ - ๒๕๖๐)
โดย อัจฉรา สมแสงสรวง

ก�าเนิดองค์กรประจักษ์พยานต่อความจริงและเป็นมโนธรรมทางสังคม 
ปี ๒๕๑๖ – ๒๕๒๐

จากจุดเร่ิมต้นเล็กๆ แต่มี

ความส�าคัญย่ิง ด้วยการที่กลุ่ม

บุคคลกลุ่มเล็กๆ ประกอบด้วย 

พระสังฆราชบุญเลื่อน หม้ัน-

ทรัพย์๑ และฆราวาส จ�านวน 

๓ - ๔ คน๒ ในฝ่ายส่งเสริม

และเผยแพร่ ของสภาคาทอลิก

แห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา 

(สคทพ.  ในขณะนั้น ) ได ้ท� า

หน้าที่เป็นตัวแทนของศาสนจักร

คาทอลิกต่อหน้าสังคม ด้วย

การออกจดหมายเรียกร้อง และ

ผลิตแผ่นปลิวโรเนียว ชื่อ “ผู้ไถ่” 

เป็นปากเสียงแทนนักศึกษา นัก

วิชาการ ผู้น�าแรงงานและชาวนา 

ผู้ถูกจับกมุและถูกกล่าวหาว่าเป็น

นักโทษการเมือง จากเหตุการณ์

เรียกร้องประชาธิปไตย เดือน

ตุลาคม ๒๕๑๖ – ตุลาคม ๒๕๑๙ 

รวมทั้ ง ร ่ วมมือกับ เค รือข ่ าย 

ศาสนิก ท�าหน้าที่เป็นมโนธรรม

ของสังคมต่อสถานการณ์ละเมิด

สิทธิฯ ทั้งในประเทศไทยและ

ภูมิภาคอินโดจีนในช่วงเวลานั้น 

จนถูกมองว่าเป็นงาน “เผือก

ร้อน” ที่อาจส่งผลกระทบต่อพระ

ศาสนจักรโดยรวม

เพื่อช่วยให้งานสงเคราะห์ 

และงานพัฒนาชาวบ้าน ของ

สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เพื่อการพัฒนา ซึ่งถือว ่าเป ็น

งาน “เย็น” สามารถด�าเนินไป

ตามพันธ กิจแห ่ งการพัฒนา

มนุษย์ทั้งครบ สภาพระสังฆราช

คาทอลิกแห่งประเทศไทย จึง

มีมติให้แยกงานส่งเสริมความ

ยุติธรรมและสันติ ออกจากฝ่าย

ส่งเสริมและเผยแพร่ และก่อต้ัง

เป็นคณะกรรมการยุติธรรมและ

สันติแห่งประเทศไทย เม่ือวัน

๑ บาทหลวงบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ ในขณะนั้น
๒ คุณสมชาย ทองประดิษฐ์ (ผู้วาดภาพ), คุณรุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ (ผู้จัดท�าข้อมูลและผลิตแผ่นปลิว)
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ที่ ๑7 กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ โดยมี 

พระสงัฆราชบญุเลือ่น หม้ันทรัพย์ 

เป็นมุขนายก๓ ทั้งนี้ ถือเป็นความ

ร่วมมือที่พระศาสนจักรคาทอลิก

แห่งประเทศไทย ตอบสนอง

ต่อเจตนารมณ์ของพระสันตะ- 

ปาปาปอล ที่ ๖ ในสมณสาสน์

การพัฒนาประชาชาติที่ประสงค์

ให้ก ่อตั้งหน่วยงานด้านความ

ยุตธิรรมและสนัติข้ึน เพ่ือสบืทอด

เจตนารมณ์ของสงัคายนาวาตกินั

ครั้งที ่๒ “เมื่อค�านึงถึงความทุกข์

ยากสาหัสที่ก�าลังเบียดเบียน

มนุษยชาติส่วนใหญ่ในเวลานี้...

เพื่อส ่งเสริมความยุติธรรมใน

ทุกหนแห่ง อีกทั้งเพื่อสืบทอด

ความรักของพระคริสต์ต่อคน

ยากจน...จึงเห็นเป็นการเหมาะ

สมอย่างย่ิงที่จะตั้งองค์การของ

พระศาสนจักรสากล เพื่อกระตุ้น

จิตส�านึกประชาชน ให้ตระหนัก

ถึงพนัธกจิต่อผู้ยากไร้และร่วมกนั

ท�างานส่งเสริมความยุติธรรมและ

สันติในสังคม”

การก่อตั้งส�านักงานคณะ

กรรมการยุติธรรมและสันติแห่ง

ประเทศไทย (ยส.) จึงเป็นโอกาส

เหมาะสมพอดีในขณะนั้น เพื่อส่ง

เสริมศาสนิกให้ตื่นตัวต่อปัญหา

อยุติธรรมต่างๆ ในสังคม ด้วย

การด�าเนินกิจกรรมในรูปแบบ

ของการศึกษาวิเคราะห์ต่อกรณี

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคม 

และเผยแพร่ข้อมลูที่ไดร้บัออกไป

สูส่าธารณชน รวมทัง้ประสานงาน

และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 

เพ่ือหาทางออกและแก้ไขปัญหา

ต่างๆ นั้น ด้วยสันติวิธี

เม่ือมีความเป็นองค์กรที่

ชัดเจน ยส. ก็ได้ขยายการท�างาน

โดยร่วมมือกับองค์กรศาสนา 

องค์กรอื่นๆ ในการร่วมกันท�า

กิจกรรมเ รียกร ้องความเป ็น

ธรรม ต่อความรุนแรงที่เกิดข้ึน

กับภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น 

สหภาพแรงงาน กลุ่มชาวนาภาค

เหนือ นิสิตนักศึกษา และร่วมกัน 

จัดต้ังองค์กรที่เป็นมโนธรรมทาง

สงัคม คอื กลุม่ประสานงานศาสนา

เพื่อสังคม ซึ่งเป็นการประสาน

ความร ่วมมือของศาสนิกชน 

ชาวพุทธ คาทอลกิ และโปรแตส-

แตนท์ ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน

๓ คณะกรรมการอ�านวยการ ประกอบด้วย พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ เป็นประธาน บาทหลวงประสิทธิ์ สมานจิต 

เป็นรองประธาน และกรรมการ คือ บาทหลวงโมลิ่ง เอส.เจ, นายทิวา บุญยวนิช, นางวไล ณ ป้อมเพชร, นายสนั่น 

วงศ์สุธี, นายพีรพันธ์ พาลุสุข, นายจ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ และนายประนอม ศรีอ่อน เป็นเลขานุการ
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ทศวรรษที่ ๑
ปี ๒๕๒๑ - ๒๕๓๐

ศึกษาความเป็นจริงทางสังคม เพื่อกระตุ้นจิตส�านึกทางสังคม

หลังจากได้รับการก่อตั้ง

อย่างเป็นทางการแล้ว ปี ๒๕๒๑ 

ยส. ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ�า แต่

สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

เพื่อการพัฒนา ได้สนับสนุนเจ้า

หน้าที่งานส่งเสริมและเผยแพร่ 

คือ คุณชาญชัย พัฒนะอิ่ม มา

ช่วยด�าเนินกิจกรรม โดยร่วม

มือกับองค์กรเอกชนอื่นๆ เช่น 

กลุ ่มประสานงานศาสนาเพื่อ

สังคม สมาคมสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน องค์กรนิสิตนักศึกษา 

และสหภาพแรงงาน รณรงค์เรียก

ร้องความเป็นธรรมจากปัญหา 

ความอยุติธรรม และการละเมิด

สิทธิมนุษยชนในสังคม พร้อมกับ

เผยแพร่ข้อมูลผ่านวารสารสังคม

พัฒนา ฉบับผู้ไถ่

ป ี  ๒๕๒๒ เมื่อมีส�านัก

ปฏิ บั ติ ง า นขอ งตน เ อ ง  ย ส .  

เ ร่ิมเขียนโครงการเพื่อ ย่ืนขอ 

ง บป ร ะ ม าณสนั บ ส นุ น จ า ก

องค์การ Asian Partnership for 

Human Development (APHD) และ

ในปลายปีเดียวกัน ยส. ได้รับ

งบประมาณจาก APHD ส�าหรับ

ด�าเนินงานเป็นเวลา ๓ ปี มี

แผนงาน และรูปแบบกิจกรรมที่

สอดคล้องกันคือ (๑) งานศึกษา

วิเคราะห์ปัญหาความอยุติธรรม

ในสังคม ด้วยรูปแบบของงาน

ศึกษาเฉพาะกรณี ที่ก�าลังเป็น

ปัญหาในสังคม (๒) งานให้การ

ศึกษาเพือ่ความยุติธรรมและสนัติ 

โดยจัดสัมมนา และผลิตสิ่งพิมพ์ 

เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาเฉพาะ

กรณี (๓) ประสานงาน กับองค์กร

อื่นๆ โดยเฉพาะองค์กรที่ส่งเสริม

สิทธิมนุษยชน 

ในช่วงเวลานั้น (ปี ๒๕๒๓) 

สถานการณ์บ้านเมืองและสังคม

ไทย ตกอยู่ภายใต้การปกครอง

ของรัฐบาลทหาร พลเอกเปรม 

ติณสูลานนท ์  ซึ่ งก� าลั งป รับ

โฉมหน้าของประเทศเป็นเมือง

ล้อมป่า เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่

เข้าป่าไปร่วมกบัฝ่ายคอมมิวนสิต์ 

จากเหตุการณ ์ เดือนตุลาคม 

๒๕๑๙ ได้กลับเข ้ามาสู ่ เมือง 

ภายใต้นโยบาย ๖๖/๒๓ ขณะที่

ภาคเศรษฐกิจของประเทศ มี

การเร่งพัฒนาเพ่ือการส่งออก 

และส่งเสริมการผลิตพืชเกษตร

เพื่อการส่งออก ตามแผนพัฒนา

งานของพระศาสนจักร กับบทบาทด้านความยุติธรรมในสังคม
เสวนาเกี่ยวกับสถาบันการเงินระดับโลก 

และทิศทางการพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับที่ ๕ ส่งผลต่อการเข้ามา

ลงทุนท�าธุรกิจการเกษตรของ

บรรษัทข้ามชาติ และเปลี่ยนวิถี

การเกษตรเพื่อยังชีพ ไปเป็นการ

ปลกูพชืเชงิเดีย่วเพือ่ส่งออก ขณะ

เดียวกัน ก็มีการเคลื่อนย้ายของ

แรงงานจากภาคชนบทสู ่เมือง 

แรงงานไทยออกไปท�างานต่าง

ประเทศ ปัญหาการกล่าวหาว่า

ชาวเขาบุกรุกที่ดิน ตัดไม้ท�าลาย

ป่า และผลกระทบจากการท่อง

เที่ยวที่มีต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน 

ปี ๒๕๒๒ – ๒๕๒๕ ยส.  

ได้ด�าเนินงานศึกษาวิเคราะห์

ปัญหาความอยุติธรรมในสังคม  

ที่เกี่ยวกับเร่ืองแรงงาน บรรษัท

ข้ามชาติ การท่องเที่ยว และ

โครงการพัฒนาของรัฐ โดย

ปรากฏออกมาเป็นงานการศึกษา

ต่างๆ อาทิ งานศึกษาผลกระทบ 

ของบรรษัทข้ามชาติในสังคม

ไทย: กรณีบริษัทโดลไทยแลนด์ 

ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์  และ

งานศึกษาปัญหาของชาวไร่อ้อย 

เป ็นการศึกษาเปรียบเทียบถึง

พืชเศรษฐกิจชนิดอื่น นอกเหนือ

จากสับปะรด  งานศึกษาปัญหา

แรงงานอพยพจากชนบทสู่เมือง 

ร่วมกับกลุ่มประสานงานศาสนา

เพ่ือสังคม และงานศึกษาปัญหา

คนงานสตรีในโรงงานขนาดเล็ก 

ในเขตอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร 

ซึ่งสืบเนื่องจากงานศึกษาปัญหา

แรงงานอพยพจากชนบทสู่เมือง 

งานศึกษาผลกระทบโครงการ

พัฒนาของรัฐและเอกชนต ่อ

ประชาชนในหมู ่บ ้ านโพนสูง 

อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ศึกษา

ผลกระทบในชุมชนจากโครงการ

พัฒนาของรัฐและเอกชน งาน

ศึกษาผลกระทบของการท่อง-

เที่ยวที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรม

ท้องถ่ินของประชาชนในพ้ืนที่ 

เชียงใหม่ พัทยา พัฒน์พงศ์ และ

ภูเก็ต  และงานศึกษาปัญหาของ

ชาวเขาในภาคเหนือ  ที่ถูกกล่าว

หาจากนโยบายการพัฒนาของ

รัฐว่า เป็นผู้ตัดไม้ท�าลายป่า และ

ไม่มีสัญชาติ  

ส�าหรับงานให้การศึกษา

เพื่อความยุติธรรมและสันติ ก็

ปรากฏในรูปแบบของการจัด

สัมมนาเพื่อน�าเสนอผลจากงาน

ศึกษาเฉพาะกรณี เพื่อให้กลุ ่ม

เป้าหมายทั้งในศาสนจักร และผู้

สนใจทั่วไป ได้เข้าใจถึงปัญหาที่

เกิดข้ึน และร่วมรณรงค์ประเด็น

ความยุติธรรมและสันติ กับ

องค์กรเอกชนด้านศาสนา และ

สิทธิมนุษยชน โดยใช้โอกาสวัน

ต่างๆ อาทิ วันสันติสากล วัน

สตรีสากล วันระพี และวันสิทธิ

มนุษยชน  

ช ่วงป ี  ๒๕๒๖ – ๒๕๒๗  

ยส. ประสบปัญหาภายในองค์กร 

น� า ไ ปสู ่ ก า รทบทวนตน เ อ ง 

ทบทวนบทบาท วัตถุประสงค ์

ภา
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และกิจกรรมขององค์กร ผลจาก

การประชุมประเมินผล ยืนยัน

ว่า การที่ ยส. เริ่มท�างานด้าน

การศึกษาเชิงลึกถึงต้นตอของ

ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดข้ึนกับชีวิต

มนุษย์ในสังคม และใช้ข้อมูลที่

ได้จากผลการศึกษา เป็นเคร่ือง

มือในการให้การศึกษาเพื่อส่ง

เสริมความยุติธรรมและสันตินั้น 

ถือเป็นการเดินมาถูกทางแล้ว 

บทบาทที่ส�าคัญของ ยส.  เป็น

เสมือนกังหันไก่ที่อยู่บนหอคอย  

ที่คอยบอกทิศทางลม เป ็นผู ้

กระตุ ้นจิตส�านึกประชาชนให้

ตื่ นตัวและมีความเข ้ าใจต ่อ

ปัญหาความอยุติธรรมที่แฝงเร้น

ในโครงสร้างสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจและการเมือง ยส. เป็น

ผู ้สนับสนุนด้านข้อมูลในเร่ือง

ความยุติธรรม แก่หน่วยงาน

สังคมพฒันาในสงัฆมณฑลต่างๆ 

และองค์กรอื่นๆ ภายในพระ

ศาสนจักร (รวมทั้งพันธมิตรใน

สังคม) เพื่อมิให้งานของพระ

ศาสนจักรที่ท�างานกับประชาชน

ในฐานล่างของสังคมต้องสูญเสีย

มิติ หรือมองข้ามความยุติธรรม

ไป

การทบทวนองค์กรคร้ัง

นี้ ท�าให้ ยส. ได้พัฒนาแผนงาน

ของตนต่อไป ทั้งในส่วนของงาน

ศึกษาเฉพาะกรณี และเฉพาะ

อย่างย่ิง งานให้การศึกษา ยส. 

ได้จัดสัมมนาน�าเสนอผลกรณี

ศึกษาของ ยส. และจัดสัมมนา

เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาความอ

ยุติธรรมที่เกิดข้ึนในสังคมอย่าง

ต ่อเนื่อง โดยมีกระบวนการ 

Exposure เรียนรู้และไตร่ตรอง

ถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในสังคม 

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม และ

ถือเป็นเวทีสร้างความสัมพันธ์

กับบุคลากรและองค์กรในพระ

ศาสนจักร นับแต่นั้นเป็นต้นมา 

ปลายปี ๒๕๓๐ ยส. เริ่ม

ท�างานศึกษากรณีแรงงานตัดเย็บ

เสื้อผ้าห้องแถว ที่เป็นผลมาจาก

โรงงานตัดเย็บเสือ้ผ้า และโรงงาน

ทอผ้าต่างๆ ย่านพระประแดง 

รังสิต และอ้อมน้อย ปิดตัวลง 

และเลิกจ ้างคนงาน ในย ่าน

ห้วยขวางที่ส�านักงาน ยส. ตั้งอยู่ 

ก็มีแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง รวมตัว 

กันรับเสื้อผ้าจากตลาดประตูน�้า 

และตลาดโบ๊เบ๊มาเย็บในห้อง

แถวมากมาย ด้วยเหตุนี้ ยส. ได้

วันสันติภาพสากล ปี ๒๕๒9
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ท�าการศึกษาเจาะลกึกรณแีรงงาน

ตัดเย็บเสื้อผ้าห้องแถว โดยมี

อาสาสมัครเข้าไปเป็นแรงงานตัด

เย็บร่วมกับคนงานอื่นๆ ในห้อง

แถว เป็นเวลา ๓ เดือน ท�าให้

ได้ข้อมูลในแง่ผลกระทบที่เกิด

จากการรับเหมาช่วง ทั้งในแง ่

ค่าตอบแทน เวลาท�างาน ทักษะ

ในการท�างาน ความสัมพันธ์เชิง

สังคมและวัฒนธรรมระหว่างคน

ตัดเย็บเสื้อผ้า รวมทั้งผลกระทบ

ด้านสุขภาพ และได้ประสานงาน

กับนักวิชาการด้านแรงงาน และ

เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน

ด้านแรงงานและภาครัฐ เพื่อ

ผลักดันให้ป ัญหาของแรงงาน

ตัดเย็บเสื้อผ้าในห้องแถว เป็นที่

รับรู้ในสังคม เพื่อน�าไปสู่การหา

แนวทางคุ้มครองสิทธิฯ ของกลุ่ม

คนเหล่านี้

ทศวรรษที่ ๒
ปี ๒๕๓๑ – ๒๕๔๐

สร้างแนวร่วมงานส่งเสริมความยุติธรรมในพระศาสนจักรและสังคม
แตกแขนงเป็น ๔ องค์กรใหม่

จากการท�างานศึกษาผล 

กระทบที่มีต่อชีวิตของชุมชนใน

ช่วงที่หนึ่ง ควบคู่ไปกับการน�าผล

การศึกษามาสะท้อนแก่สมาชิก 

ภายในพระศาสนจักรและสังคม 

มีงานศึกษากรณีต ่างๆ  ที่ ถูก

พัฒนาไปสู่การก่อต้ังเป็นองค์กร

ใหม่ เช่น โครงการชาวเขา ที่ 

ยส. ท�าการศึกษาผลกระทบของ

ชาวเขาจากนโยบายพัฒนาของ

รัฐ และกรณีศึกษาผลกระทบ

ของการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชน

ในภาคเหนือ ภาคใต ้  และ

ตะวันออก ทั้ง ๒ กิจกรรมนี้ได้

สร ้างแนวร่วมเพื่อนทั้งนักการ

ศาสนา นกัวชิาการ องค์กรพฒันา

เอกชน และหน่วยงานราชการ ผู้

ห่วงใยต่อปัญหาดังกล่าว และ

ร่วมกันขยายผลของการศึกษา

ไปสู่สาธารณชนวงกว้าง ซึ่งถือได้

ว่าเป็นการร่วมมอืกนัในการแก้ไข

ปัญหาสังคมในขณะนั้น

ย่ิงกว ่านั้น จากการที่

ปัญหาทั้งสองเป็นผลกระทบมา

จากนโยบายของภาครัฐ ยส. 

ตระหนักดีว่าควรจะมีการจัดต้ัง

องค์กรที่เป็นทางการของพระ-

ศาสนจักร ในการท�างานเพือ่แก้ไข 

ปัญหาดังกล่าว (ซึ่งเป็นช่วงเวลา

ที่สอดคล้องกับที่พระศาสนจักร

สากล โดยพระสันตะปาปายอห์น 

ปอล ที่  ๒ ได้ออกสารวันสันติ

สากลในปี ๒๕๓๒ เรื่อง ส่งเสริม 

สันติภาพควรเคารพชนกลุ่มน้อย 

(To Bu i ld Peace, Respect 

ภาพ: touchchiangmai.com
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Minorities) ที่สุด ผลจากการ

ประชมุสภาพระสงัฆราชคาทอลกิ

แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 

๑๙ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ ได้

เห็นชอบก่อต้ัง คณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อการพัฒนาชน- 

พื้นเมือง (จากโครงการชาวเขา) 

ปัจจุบันคือ แผนกชาติพันธุ์

เช ่นเดียวกับงานศึกษา

กรณผีลกระทบของการท่องเทีย่ว 

พื้นที่ พัทยา พัฒน์พงศ์ ภูเก็ต 

และเชียงใหม่ รวมทั้งงานกรณี

ศึกษาทัวร์ป่า (Trekking Tour) 

ที่ ยส. ได้น�าเสนอสภาพระสังฆ-

ราชฯ ให้ก่อตั้งหน่วยงานที่เข้า

มารับผิดชอบด้านงานท่องเที่ยว 

ซึ่งสภาพระสังฆราชฯ ได้ก่อตั้ง

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการ

ท่องเที่ยว ขึ้นในปี ๒๕๓๓

นอกจากนี้  ง านก รณี

ศึกษา แรงงานหญิงไทยอพยพ

ไปเอเชียตะวันออก เมื่อ ยส. ได้

ท�าการรวบรวมข้อมูล และน�า

เสนอผลการศึกษาแก่ที่ประชุม

กรรมาธิการฝ ่ายสังคม สภา 

พระสังฆราชคาทอลิกฯ ในเดือน

สิงหาคม ๒๕๓๗ พร้อมกับได้

เสนอสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ 

ให ้มีหน ่วยงานรับ 

ผิดชอบงานด ้ าน

แรงงานอพยพ ที่สุด 

ที่ประชุมสภาพระ-

สังฆราชฯ ได ้ก ่อ

ต้ังหน ่วยงานด ้าน

แรงงานอพยพ โดย

มีคณะนักบวชหญิงแมร่ีโนลด์ 

เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งหน่วยงาน

ด้านแรงงานอพยพ ในปัจจุบัน

คือ แผนกผู ้ท ่องเที่ยวและผู ้

เดินทางทะเล

ส�าหรับงานศึกษากรณี

แรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าห้องแถว 

จากจุดเริ่มต้นปี ๒๕๓๐ ที่ศึกษา

สภาพทางธุรกิจของผู้ประกอบ

การ สภาพการท�างาน เงื่อนไข 

และสวัสดิการของลูกจ้าง (ช่าง

ตัดเย็บ) ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่าง

ผู้ประกอบการและลูกจ้าง ไป

จนถึงการรวมกลุ ่มผู ้ประกอบ

การร้านตัดเย็บเสื้อผ้าห้องแถว 

ประสานนักวิชาการสายแรงงาน 

เยี่ยมศูนย์เลี้ยงเด็กของแรงงานนอกระบบ 
ราษฎร์บูรณะ ตุลาคม ๒๕๓๘

เยี่ยมแรงงานก่อสร้าง
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เชื่อมเครือข่ายองค์กรพัฒนา

เอกชนเป็นแนวร่วมในการท�างาน

เชิงนโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิแก่

แรงงานนอกระบบ น�าไปสูก่ารก่อ

ตั้งเครือข่ายพัฒนาแรงงานนอก

ระบบขององค์กรพัฒนาเอกชน 

และจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาและ

พัฒนาผู้รับงานไปท�าที่บ้าน ใน

ปี ๒๕๔๐ โดยเป็นอิสระจาก ยส. 

ซึ่งปัจจุบันคือ สมาคมเครือข่าย

แรงงานนอกระบบ (Homenet 

Thailand Association)

ในทศวรรษที่  ๒ ของ

การท�างาน สถานการณ์บ้าน

เ มื อ ง มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่

น ่าสนใจ คือช่วงต้นของยุคนี้  

การเมอืงได้ค่อยๆ เปลี่ยนมอืจาก

ประชาธิปไตยภายใต้การปกครอง

โดยทหาร มาสู่ยุคพลเรือนที่นิยม

เศรษฐกิจ แต่การเปลี่ยนแปลง

ดังกล่าว ยังมีความพยายามยึด

อ�านาจคืนโดยกลุ ่มทหารบาง

กลุ่มในปี ๒๕๓๔  และกลายเป็น

วิกฤติการเมืองที่ส�าคัญอีกคร้ัง 

ที่เรียกว่า พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕  

ซึ่งเป็นปฐมบทของการเมืองภาค

ประชาชนที่ร่วมกันผลักดันให้มี

การปฏิรูปการเมือง โดยเฉพาะ

การจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญฉบับ

ประชาชนปี ๒๕๔๐ ขึ้นมา

ช่วงเหตุการณ์

พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ 

ยส. ได้ท�าหน้าที่เป็น 

กระบอก เสี ย งแทน

ประชาชน ด้วยการ

ออกสารในนามสภา 

พระสังฆราชคาทอลิก

แห่งประเทศไทย เรียก

ร้องไปยังรัฐบาลทหาร

ให ้ ยุ ติการใช ้ความรุนแรงกับ

ประชาชน และยังส่งจดหมาย

รณรงค์ไปยังเครือข่าย ยส. ใน

ต ่างประเทศ เพื่อ เ รียกร ้อง 

รัฐบาลประเทศนั้นๆ ให้กดดัน 

รัฐบาลไทย และได ้ทราบว ่า 

รัฐบาลออสเตรเลีย และสหรัฐ 

อเมริกา ได้ระงับและยกเลิก

การฝึกทหารร่วมระหว่างรัฐบาล

ไทย สหรัฐ และออสเตรเลีย  

ในปีนั้น 

ดังที่กล่าวมาแล้วถึงผล

การประเมินภายใน และทบทวน

บทบาทองค์กร ยส. ในปี ๒๕๒๘ ที่

เห็นว่า ยส. ควรท�าบทบาทให้การ

ศึกษาเพื่อสร้างจิตส�านึกแก่กลุ่ม

เป้าหมายในพระศาสนจักร ดัง

นั้น ในช่วง ๑๐ ปีนี้ นอกเหนือ

จากงานผลักดันเพื่อให้เกิดเป็น

หน่วยงานใหม่ๆ ข้ึนมา ยส. ยัง

คงด�าเนินกิจกรรมให้การศึกษา

เพื่อความยุติธรรมและสันติ ด้วย

การจัดสัมมนาโดยเอาปัญหาในบทบาทศาสนิกในการปกครองตนเอง  
ตามระบอบประชาธิปไตย ท่าตูม อุดรธานี
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ขณะนั้นมาท�าการศึกษา ไตร ่

ตรอง เพื่อกระตุ้นจิตส�านึกด้าน

สังคมแก่สมาชิกในศาสนจักร ใน

ประเด็น แรงงาน การท่องเที่ยว  

สิท ธิมนุษยชน การเลือกตั้ ง 

ปัญหาการเอาเปรียบเดก็ทางเพศ

และโสเภณีเด็ก สถานภาพสตรี 

กระแสโลกาภิวัตน์ ความเสมอ

ภาคของบทบาทหญิงชาย สิทธิ

ในการดูแลชุมชนและทรัพยากร 

รัฐธรรมนูญ และวิกฤติเศรษฐกิจ 

เป็นต้น

ในสองเร่ืองหลังคือ รัฐ-

ธรรมนูญ และวิกฤติเศรษฐกิจ

นั้น ยส. ถือเป็นตัวแทนคาทอลิก

ในเครอืข่ายศาสนิกในการจดัเวที

ระดมความคดิเหน็ของศาสนกิชน

ต่อร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๔๐ 

โดยเฉพาะหมวดสทิธิและเสรภีาพ

ในการนบัถือศาสนา และเสนอต่อ

สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ส่วน

การจัดสัมมนาบทบาทคริสตชน

ไทยในวิกฤติเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ 

ถือเป็นการแสดงจุดยืนและการ

ทบทวนตนเองของคริสตชนต่อ

การปฏิบัติช่วยเหลือกันในยาม

ที่สังคมเผชิญความยุ่งยากทาง

เศรษฐกิจ

ทศวรรษที่ ๓
๒๕๔๑ – ๒๕๕๐

ร่วมเป็นเครือข่ายในงานสร้างสันติในสังคม 
และวางรากฐานปลูกฝังวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน

นบัตัง้แต่ ปี ๒๕๔๐ เป็นต้น

มา ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ภาวะ

สั่นคลอนจากวิกฤติเศรษฐกิจ

อย่างเป็นทางการ จนน�าไปสู ่

การเป ิดประเทศให ้ต ่างชาติ

ที่ มีก�าลังทางเศรษฐกิจเข ้ามา

ด�าเนินธุรกิจ และควบคุมเอาผล

ประโยชน์ทั้งภาคเกษตรและภาค

อุตสาหกรรมกลับสู ่ประเทศแม่ 

นอกจากนั้น การเปิดเสรีทางการ

ค้าจากอิทธิพลของโลกาภิวัตน ์

ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาค

เสวนา "ศาสนิกกับรัฐธรรมนูญ"
๑๖ มี.ค. ๒๕4๐ธรรมยาตรา ๕๐ ปี ครบรอบสงครามโลกครั้งที่ ๒, ๒๕๓๕
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ประชาชน ซึ่งมิใช่เฉพาะกลุ ่ม

คนในระดับล่างของฐานพีระมิด

อีกต่อไป แต่ขยายไปถึงผู้ที่อยู่

ในระดับกลาง หรือระดับสูงล่าง

อีกด้วย การที่ประเทศไทยไปท�า

สัญญาทางการค้ากับประเทศที่

มีอ�านาจทางเศรษฐกิจดีกว่าก็ส่ง

ผลต่อดลุการผลติภายในประเทศ 

และเสียเปรียบทางการค้า ภาค

ประชาชนไม่มเีสรีภาพในการผลติ

ตามวิถีดั้งเดิมอีกต่อไป นอกจาก

นี้ สภาพสังคมโดยรวมก็ถูกชักจูง

เข้าสู่บรรยากาศวัตถุนิยมอย่าง

ไม่มีทางเลือก ทั้งในระดับความ

คิดทีค่ล้อยตามอดุมการณ์บริโภค

นิยม และพฤติกรรมการด�าเนิน

ชีวิตทางสังคม  

ผลจากการปฏิรูปทางการ

เมืองที่ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

อย่างมาก และน�าไปสู ่การได้

มาซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ 

กระแสสังคมไทยก็ตื่นตัวกับการ 

เตรียมการเลือกต้ังระบบใหม่

ในปี ๒๕๔๒ นอกจากนั้น ยังมี

สถานการณ์ทางการเมืองทีส่�าคัญ

ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองสิทธิมนุษยชน

ในระดับภูมิภาค คือ ติมอร์ตะวัน

ออกก่อตั้งเป็นประเทศ หลังจาก

ได้รับเอกราชจากอินโดนีเซีย ใน

ปี ๒๕๔๒ การเลือกต้ังระบบ

ใหม่ ปี ๒๕๔๔ จนได้รัฐบาล

พรรคเดียว น�าโดย อดีตนายกฯ 

ทักษิณ ชินวัตร ปกครองประเทศ 

และกรณีวินาศกรรมที่ตึก World 

Trade Center ๑๑ กนัยายน ๒๕๔๔ 

เป็นต้น

ส�าหรับ ยส. เอง ในปี 

๒๕๔๑ มีการจัดงานฉลองครบ  

๒๐  ปี  แห ่งการก ่อต้ังองค ์กร  

พร้อมกับจัดเวทีสัมมนาซึ่งให้

ข้อเสนอต่อทิศทางของ ยส. ใน

อนาคตว่า ควรเน้นงานการศึกษา

สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม

มากข้ึน และควรเป็นการศึกษา

ที่มุ ่งปรับทัศนคติ เน้นกิจกรรม

อบรมสันติวิ ธี ให ้ เป ็นแก ่นแท ้

ส�าหรับทุกคนในสังคมที่ต ้อง

ปฏิบัติต่อกัน และเป็นตัวกลาง

ช่วยพัฒนาองค์กรที่ท�างานส่ง

เสริมความยุติธรรมและสิทธิ

มนุษยชนในพื้นที่ ซึ่งข้อเสนอดัง

กล่าวถูกน�ามาพัฒนาเป็นแผน

งานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาและ

สันติภาพ ที่มุ ่งสร้างผู้ส่งเสริม

และพิทกัษ์สทิธิมนษุยชนในบริบท

ต่างๆ นับต้ังแต่นั้นมา จนถึง

ปัจจุบัน ปี ๒๕๖๐
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งานให้การศึกษาเพื่อกระตุ้นจิตส�านึกทางสังคม 

ด้วยสถานการณ์ต่างๆ ที่

เกิดข้ึน และด้วยแผนกิจกรรมที่

ก�าหนดให้สอดคล้องกับบทบาท

ของ ยส. ส�านกัปฏิบตังิาน ยส. ใน

ช่วงเวลาทศวรรษที่สามนี้ ยังให้

ความส�าคัญต่องานให้การศึกษา

โดยใช้เหตกุารณ์การเปลีย่นแปลง

ในสังคม หรือสาระจากสารวัน

สันติสากลของทุกๆ ปี มาเป็น

เนือ้หาในกจิกรรมสมัมนา เพือ่ให้

องค์กรในพระศาสนจักรได้เข้าใจ

ถึงสัญญาณแห่งกาลเวลาในขณะ

นั้น โดยเริ่มในต้นปี ๒๕๔๑ จาก

งานสัมมนาผลกระทบของสภาพ

เศรษฐกิจ จัดกิจกรรมอบรม

เรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ ตาม

รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ แก่

เจ้าหน้าที่ศูนย์สังคมพัฒนาใน

สังฆมณฑลต่างๆ ในปี ๒๕๔๒  

กรณีโศกนาฏกรรม ๑๑ กันยายน 

๒๕44  ยส.ได้จัดพธีิมสิซาภาวนา

ระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิต และร่วมกับ

เครือข่ายศาสนิกชนชาวไทยเพื่อ

สันติภาพ รณรงค์เรียกร้องการ

แก้ไขปัญหาอย่างสันติ และจาก

เหตุการณ์นั้น แนวร่วมศาสนิก 

จิตอาสา เพื่ อสั งคมก็ค ่ อยๆ 

ขยายเพิ่มขึ้น และกลายเป็นพลัง

มโนธรรมของภาคประชาสังคม 

ต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดข้ึน ใน

ปี ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ ช่วงรัฐบาล

นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร

ป ี๒๕๔๗ - ๒๕๕๐ ความ

ขัดแย ้ งระหว ่ างภาค รัฐและ

ประชาชนรุนแรงมากข้ึน โดย

เฉพาะภาคใต้สดุของประเทศไทย

ที่เคยสงบ กลายเป็นพื้นที่เปราะ

บางต่อเรื่องสันติภาพ เหตุการณ์

ความรุนแรงที่มัสยิดกรือเซะ 

จ.ปัตตานี เดือนเมษายน ๒๕๔๗ 

และก า รสล ายก า ร ชุ ม นุ มที่ 

อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เดือน

ตุลาคม ๒๕๔๗ ที่ท�าให้มีผู้เสีย

ชวีติจ�านวนมาก นอกจากนี ้มกีาร

คกุคามนกัต่อสูเ้พือ่สทิธิมนษุยชน 

กรณีทนายสมชาย นีละไพจิตร 

ถูกท�าให้หายสาบสูญ แกนน�านัก

ต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชนและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม นายเจริญ วัดอักษร 

รวมถึงพระสุพจน์ สุวโจ และคน

อื่นๆ ถูกลอบสังหารชีวิต  

ปี ๒๕4๘ ภาคประชา

สังคม ทั้งองค์กรเอกชนด้าน

ศาสนา องค์กรสิทธิมนุษยชน 

และนักวิชาการต่างตื่นตัวต ่อ

ความรุนแรง และร่วมกันจัดเวที
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สัมมนาเพื่อร่วมกัน

เรียกร้องต่อรัฐบาล

ของนายกฯ ทักษิณ 

ชนิวตัร ให้ยุตกิารใช้

ความรุนแรงปราบ

ปร ามประช าชน 

และคุกคามชีวิตผู ้พิทักษ ์สิทธิ

มนุษยชน

ส�าหรับ ยส. เอง ได้ร่วม

กบัเครือข่ายองค์กรศาสนกิต่างๆ 

เช่น กลุ่มเสขิยธรรม และสภา

องค์กรมุสลมิแห่งประเทศไทย จัด

เวทีสัมมนาวิเคราะห์สถานการณ์

ความขัดแย้งและความรุนแรง 

รวมทั้ง ท�าหน้าที่เป็นปากเป็น

เสียงแทนผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ และ

สะท้อนถึงจุดยืนทางศาสนา เพื่อ

ถ่วงดลุมิให้รัฐใช้อ�านาจและความ

รุนแรงตามอ�าเภอใจ ในการแก้ไข

ความขัดแย้งและความรุนแรง   

เ ดื อ นตุ ล าคม  ๒๕๔๘  

ยส .  ไ ด ้ ร ่ วม กับสั งฆมณฑล

สุราษฎร์ธานี จัดสัมมนาเรียน

รู ้วิ ถีการอยู ่ร ่วมกันท่ามกลาง

ความแตกต่างทางด้านศาสนา 

วัฒนธรรม และเผ่าพันธุ์ เพื่อ

ช่วยให้บุคลากรในพระศาสนจักร

ท ้ อ ง ถ่ิ น ภ า ค ใ ต ้ ไ ด ้ เ ข ้ า ใ จ

สถานการณ์อย่างแท้จริง และ

พร้อมกันนั้น ยังได้เชิญคุณพ่อ 

Ignatius Ismartono S.J. พระ

สงฆ์ชาวอินโดนีเซีย มาแบ่งปัน

ประสบการณ์การท�างานศาสน-

สัมพันธ์ ท่ามกลางความแตกต่าง

ทางวฒันธรรมและศาสนาอสิลาม 

ผลจากการสัมมนาคร้ังนั้น พระ

ศาสนจักรท้องถ่ินมีความมั่นใจ

ในการท�างานในมติิศาสนสมัพนัธ์

ต่อไป และเป็นความส�าเร็จที่ 

ยส. พยายามช่วยให้หน่วยงาน

ต่างๆ ของพระศาสนจักรท้อง-

ถ่ิน มคีวามตระหนกัในเร่ืองความ

ยุติธรรมและสันติ 

ประเทศไทยประสบความ

สั่นคลอนทางการเมืองอีกคร้ัง 

จากรัฐประหารเดือนกันยายน 

๒๕๔๙ และน�าไปสู ่การร ่าง

รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ ซึ่ง 

ยส. ได้ตดิตามผลร่างรัฐธรรมนญู

ดังกล่าว และจัดสัมมนาศึกษา

ร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ อีกครั้ง 

เพื่อให้สมาชิกในพระศาสนจักร

ท�าความเข้าใจถึงสาระของร่าง

รัฐธรรมนญู โดยเฉพาะบทบญัญตัิ

ในเร่ืองการคุม้ครองสทิธิ เสรีภาพ 

และสิทธิมนุษยชน
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งานร่วมสร้างเครือข่ายรณรงค์ยุติกับระเบิด

ปลายปี ๒๕๔๐ ยส. ได้ร่วม

กบัองค์กรคาทอลกิอกี ๔ องค์กร 

คือ คณะกรรมการประสานงาน

องค์กรสิทธิมนุษยชน (กปส.), 

องค์กรพุทธศาสนิกสัมพันธ์เพ่ือ

สังคม (INEB), สมาพันธ์นิสิต 

นักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศ 

ไทย และส� านั กงาน เยสุอิ ต

สงเคราะห์ผู้ลี้ภัย (JRS) ภายใต้

ชื่อ คณะท�างานไทยรณรงค์เพื่อ

ยุติกับระเบิด (Thailand Campaign 

to Ban Landmines / TCBL) เร่ิมงาน

รณรงค์เพื่อยุติการใช้กับระเบิด 

ซึ่งเป็นงานผลักดันเชิงนโยบาย 

โดยด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ให้คน

ไทยตระหนักถึงภัยอันตรายจาก

กับระเบิด รวมทั้งส่งเสริมให้มี

การเก็บกู้ ท�าลายกับระเบิด ช่วย

เหลือผู้ประสบภัยจากกับระเบิด 

ผลักดันให้รัฐบาลไทยลงนามใน

อนสุญัญาออตตาวา (OTTAWA) จัด

ท�าหนังสือรายงานการปฏิบัติการ

ก�าจัดระเบิดสังหารในประเทศ 

ร่วมกับ Landmines Monitor รวม

ทั้งร ่วมเป ็นสักขีพยานในการ

ท�าลายทุ่นระเบิดของศูนย์ปฏิบัติ

การทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) 

และผลส�าเร็จจากการท�างานของ

คณะท�างานฯ ชุดนี้คือ รัฐบาล

ไทยได้ลงนามในอนุสัญญาห้าม

ทุ่นระเบิด เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม 

๒๕๔๐ และให้สัตยาบันต่ออนุ

สญัญาฯ ในวนัที ่๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๔๑ อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิด

มีผลบังคับใช้ในไทยเมื่อวันที่ ๑ 

พฤษภาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นมา ซึ่ง

มีสาระส�าคัญคือ หยุดการสะสม 

การซื้อขาย การใช้กับระเบิด

ร่วมเป็นเครือข่ายรณรงค์ การก่อตัง้ประเทศติมอร์ตะวันออก
ในปี ๒๕๔๒ ประชาชนใน

ติมอร์ตะวันออก ลงมติแยกตน

เป็นอิสระจากการปกครองของ

อินโดนีเซีย และจัดตั้งประเทศ 

แล้วถูกทหารอินโดนีเซียปราบ

ปราม ถือเป็นปัญหาสทิธิมนษุยชน

ทีรุ่นแรงระดบัภมูภิาคอาเซยีน ซึง่

ในประเทศไทย มีการเคลื่อนไหว

ช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ทั้ง

รัฐบาลและเอกชน 

ส�าหรับ ยส. นอกเหนือ

จากกจิกรรมพืน้ฐานทีเ่ป็นตัวแทน

คาทอลกิ จัดเสวนาท�าความเข้าใจ

ถึงสถานการณ์ดังกล่าว จัดพิธี

สนทนากับผู้ประสบภัยระเบิด

ภาวนาเพื่อติมอร์

๔ อนุสัญญาออตตาวา อนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้ สะสม ผลิตและโอน และการท�าลายทุ่นระเบิดสังหารบุคคล
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มิสซาภาวนาเพื่อสันติภาพและผู้

เสียชีวิต และร่วมกับกลุ่มศาสนิก 

และองค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ 

จัดกิจกรรมเรียกร้องต่อรัฐบาล

อินโดนีเซียให้ยุติความรุนแรง 

ยส. ยังร่วมเป็นคณะกรรมการใน

โครงการไทยบรรเทาทกุข์ น�า้ใจสู่

ติมอร์ตะวันออก ซึ่งเป็นการผนึก

ก�าลังของภาคประชาสังคม ร่วม

กับองค์กรมนุษยธรรมระหว่าง

ประเทศ ในการช่วยเหลือด้าน

มนุษยธรรมแก่ชาวติมอร์ตะวัน

ออก ซึง่เป็นภารกจิเร่งด่วนในช่วง

หัวเลี้ยวหัวต่อขณะนั้น

เริ่มวางรากฐานโครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา
ในปลายทศวรรษที่สอง

ของการท�างาน (ปี ๒๕๓๘ - 

๒๕๓๙) ยส. ริเร่ิมงานสทิธิมนษุย-

ชนศึกษา ด้วยเหตุผลว่า แม้สงัคม

เจริญก้าวหน้ามาก แต่ปัญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนมิได้หมดไป 

หรือลดลง ในทางกลับกัน การ

ละเมิดสิทธิฯ มีความซับซ้อนมาก

ข้ึน และความรุนแรงที่เกิดข้ึนก็

มิใช่ความรุนแรงทางกายภาพ 

แต่เป็นความรุนแรงทางจิตใจ 

เม่ือเป็นเช่นนี้ จ�าเป็นอย่างย่ิงที่

ต้องท�างานสร้างภูมิคุ ้มกันด้วย

การปลูกฝังคุณธรรมสิทธิมนุษย-

ชน และส่งเสริมการปฏิบัติสิทธิ 

มนุษยชนให้เกิดข้ึนต้ังแต่วัยเด็ก 

ผ่านระบบการศึกษาของสถาบัน

การศึกษาคาทอลิก

ด้วยเหตุนี้  ยส. ได ้เชิญ

บุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการศึกษา 

นักวิชาการจากจุฬาลงกรณ ์

มหาวทิยาลยั และผู้เชีย่วชาญด้าน

สทิธิมนษุยชน มาเป็นคณะท�างาน 

“โครงการสิทธิ

มนุษยชนศึกษา” 

และร่วมกนัจัดท�า 

“คู่มือการศึกษา

เ พื่ อ สั น ติ ภ าพ

และสิทธิมนุษยชน” ข้ึนมา เพื่อ

เตรียมใช้เป็นคู่มือประกอบการ

อบรมสิทธิมนุษยชนศึกษา 

ต่อมาในปี ๒๕๔๒ ยส. 

ได้จัดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน

คาทอลกิ เพือ่ขอความร่วมมอืต่อ

งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา

ในโรงเรียน  และเร่ิมจัดอบรม

เชงิปฏบิตักิารสทิธิมนษุยชนศึกษา 

ตามโรงเรียนคาทอลิกหลักๆ ใน

ภูมิภาคต่างๆ เพื่อบรรดาครูที่

รับการอบรมได้เข้าใจเร่ืองสิทธิ

มนุษยชน ทั้งจากแนวคิดทาง

ศาสนาและหลักการสากลของ

สิทธิมนุษยชน รวมทั้งอนุสัญญา

ว่าด้วยสิทธิเด็ก และออกแบบ

แผนการเรียนการสอนเร่ืองสิทธิ

มนุษยชน ตามกลุ่มสาระต่างๆ 
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แก่นักเรียนและเยาวชน ซึ่งถือ

เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้รับประโยชน์

หลักปลายทาง อันเป็นการบ่ม

เพาะวิถีปฏิบัติวัฒนธรรมสิทธิ

มนุษยชนแก่อนุชนรุ่นใหม่ๆ

ระหว่าง ปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาติ ชุดที่ ๑ ได้พยายามผลักดัน

การสอนสิทธิมนุษยชนในสถาบัน

การศึกษาของรัฐ และได้เชิญ

ตวัแทนกรรมการ 

ยส. เข้าเป็นคณะ

อนุกรรมการงาน

สิทธิมนุษย-ชน

ศึกษา และร่วม

เป็นวิทยากรใน

การอบรมสิทธิ

มนุษยชนศึกษา 

แก่ครูทั่วประเทศ ซึ่งจัดโดยคณะ

อนุกรรมการงานสิทธิมนุษยชน

ศึกษา ของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ 

ร่วมทบทวนพันธกิจงานพัฒนามนุษย์ 
ในปี ๒๕๕๐ นี้ ยังเป็นปีที่

ครบรอบ ๔๐ ปี ของสมณสาสน์

การพัฒนาประชาชาติ คณะ

กรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันา 

(คพน.)๔ และ ยส. เหน็ความส�าคญั

ที่จะท�าการศึกษาผลกระทบของ

การพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน์

ที่มีต่อประชาชน อีกค�ารบหนึ่ง 

โดย ยส. ได้รับมอบหมายให้เป็น

ผู ้ ศึกษาวิจัยหลัก ร ่วมกับ ๔ 

ศูนย์สังคมพัฒนา คือ เชียงใหม่,  

ท่าแร่-หนองแสง, จันทบุรี และ

สุราษฎร ์ธานี ภายใต ้หัวข ้อ  

“นโยบายการพฒันากระแสหลกัที่

มีผลกระทบต่อการพัฒนาความ

เป็นมนษุย์” ใช้เวลาด�าเนนิการ ๒ ปี  

(สิงหาคม ๒๕๔๙ – กรกฎาคม 

๒๕๕๑) และน�าเสนอผลการ

ศึกษาต่อที่ประชุมสมัชชาคณะ

กรรมการคาทอลกิเพือ่การพฒันา

ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งผลที่

ค้นพบจากการศึกษา คอื ชมุชนที่

เคยพึง่ตนเองได้ และเข้มแข็งด้วย

การปฏิบัติคุณธรรม และคุณค่า

ตามหลกัค�าสอนของศาสนา กลบั

มีความอ่อนแอ และตกอยู่ใน

หลุมพรางของการพัฒนากระแส

หลักที่มีเศรษฐกิจเป็นตัวก�าหนด 

๕ ในอดีต คือ สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา ปัจจุบัน คือ แผนกพัฒนา ในกรรมาธิการฝ่ายสังคม
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และสาละวนกบัการดิน้รนให้หลดุ

พ้นจากกับดักหนี้สิน แม้ว่าจะ

มีความเชื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยว 

และคอยประคับประคองให้ด�ารง

ชีวิตอยู่ได้  

นอกจากนี้ การศึกษาวิจัย

ยังให้ข้อเสนอแนะต่อเร่ืองการ

ศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง การ

สืบทอดผู ้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ต้องสรุปบทเรียนการท�างานเป็น

ระยะๆ และต้องมีกระบวนการ

เปลี่ยนทัศนคติของชาว

บ้าน เพื่อหลุดพ้นจาก

การเป็นทาสเศรษฐกิจ  

ทศวรรษที่ ๔
๒๕๕๑ – ปัจจุบัน

มุ่งสร้างผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ
หลังเหตุการณ์รัฐประหาร 

ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา สังคมไทย

ติดกับดักความขัดแย้งทางการ

เมือง จาก ๒ ขั้วที่ต่างฝ่ายต่าง

มีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลัง ฝ่าย

รัฐบาลที่มีอ�านาจ ประกอบด้วย

กลุ่มอนุรักษ์นิยม และฝ่ายทหาร 

ขณะฝ่ายทุนนิยมใหม่ (อดีต 

นายกฯ ทักษิณ ชินวัตร) มีแนว

ร่วมประชาชนเพือ่ขับไล่เผดจ็การ

แห่งชาติ เป็นกลุ่มสนับสนุน ที่สุด

แล้ว ความขัดแย้งของทั้ง ๒ 

ฝ่าย ลงเอยที่การเลือกตั้ง วัน

ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่ง

ฝ ่ายตัวแทนของอดีตนายกฯ 

ทักษิณ ได้รับเลือกตั้ง และจัด

ตั้งรัฐบาล แต่ความขัดแย้งและ

ความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน 

ยังคงปรากฏอยู่ทั่วไป การแสดง

ความคิดเห็นของผู้คนในสังคม

ถูกเหมารวมว่าเป็นพวกใคร หรือ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือเหมารวมว่า

กลุ่มคนภาคไหน สนับสนุนพรรค

ใด เป็นต้น

ความแตกแยกทางความ

คดิในสงัคมแบบ ๒ ข้ัว และความ

อ่อนไหวต่อการเหมารวมหรือจัด

เข้าพวก ส่งผลกระทบต่องาน

ให้การศึกษาโดยใช้ Issue Oriented 

ของ ยส. ด้วย  หลังจาก ยส. 

ได้พยายามจัดสัมมนาเพื่อแสดง

จุดยืนถึงหลักค�าสอนศาสนาต่อ

ความขัดแย้งในสังคม แต่กลับ

ได้รับความร่วมมือจากสมาชิก

ในศาสนจักรไม่มากดังที่เคยมีมา 

เพราะความขัดแย้งทางความคิด
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กระจายไปในหมู่ศาสนกิชน ขณะ

เดียวกัน สังคมเปลี่ยนแปลงเร็ว

มากเพราะความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี มีเคร่ืองมือสื่อสาร

ทางสังคมที่ผู้คนสามารถเข้าถึง

ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว งาน

สัมมนาเพื่อเข้าใจสถานการณ์

สังคม ซึ่งในอดีตเคยเป็นเคร่ือง

มือส�าคัญที่ช่วยเปิดหูเปิดตาแก่

กลุ ่มเป้าหมาย และต้องทุ ่มเท

เวลาพอสมควรต่อการเตรียม

งาน การติดต่อประสานงานกลุ่ม

เป้าหมาย และเชิญวิทยากร แต่

ค�าตอบรับจากผู้สนใจเข้าร่วม

กิจกรรมน้อยกว่าอดีต รวมทั้ง

แผนโครงการ ๓ ปี ๒ เทอมหลงันี้ 

ยส. ได้ปรับวิธีการท�างาน มุ่งเน้น

งานอบรมเร่ืองสิทธิมนุษยชนและ

สันติภาพ และพัฒนาศักยภาพ

แก่สมาชิกกลุ ่มต่างๆ ในพื้นที่ 

โดยใช้รูปแบบกิจกรรมอบรมเชิง

ปฏิบติัการ ควบคูกั่บกระบวนการ 

See Judge Act ในการถ่ายทอด

ความรู้แนวคิดสิทธิมนุษยชนและ

สนัติภาพ และเรียนรู้เชงิวเิคราะห์

กรณกีารละเมิดสทิธิมนษุยชนจาก

บริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนา

ศักยภาพในการเป็นผู้ร่วมส่งเสริม

และพิทักษ์สิทธิมนุษยชน  

งานพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
ต้นทศวรรษที่ ๔ ของ 

การท�างาน ยส. พบความยุ ่ง

ยากอีกคร้ังหนึ่ง เมื่อองค์กรทุน 

MISEREOR ลดการสนับสนุนงบ

ประมาณ แต่วิกฤติคร้ังนี้ถือเป็น

โอกาสที่ดีมากส�าหรับ ยส. เมื่อ 

Caritas Italiana อนมัุตงิบประมาณ 

๓ ปี (๒๕๕๑-๒๕๕๔) ให้ ยส. 

ด�าเนนิโครงการเรียนรู้การอยู่ร่วม

กันอย่างสันติ ร่วมกับศูนย์สังคม

พฒันาสรุาษฎร์ธาน ีโดยจัดอบรม

พฒันาศักยภาพด้านสนัติวธีิ แก่ผู้

ปฏิบัติงานด้านสังคม ศูนย์สังคม

พัฒนาสุราษฎร์ธานี ตามพื้นที่ฝั่ง

อันดามัน คือ จ.ระนอง, พังงา, 

ภเูกต็ และสงขลา เพือ่สามารถน�า

ทักษะคลี่คลายความขัดแย้ง ไป

ใช้ท�างานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น

ชาวบ้าน คนไทย และแรงงานข้าม

ชาติในภาคก่อสร้างและประมง

 ต่อมา MISEREOR สนับ-

สนุน ยส.  ท�างานอบรมเ ร่ือง

สันติภาพอย่างเต็มที่ พร้อมกับ

จัดสรรงบประมาณให้เจ้าหน้าที่

เข้ารับการอบรมเร่ืองสันติภาพ

และการแก ้ ไขความขัดแย ้ ง 

(Fundamentals for Peace and 

Conflict Work Course) ในปี ๒๕๕๔ 
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ที่ประเทศกัมพูชา จากนั้น ยส. ก็

เดนิหน้าเร่ืองการอบรมการเรียนรู้

สันติภาพและแก้ไขความขัดแย้ง 

แก่เยาวชน และกลุ่มผู้หญิงที่เป็น

เหย่ือของความรุนแรง กลุ ่มผู้

สูญเสีย และข้าราชการในระดับ

อ�าเภอและต�าบล ของ จ.ยะลา, 

ปัตตานี, นราธิวาส ซึ่งเป็นกลุ่ม

เป้าหมายของเครือข่ายศูนย์สงัคม

พัฒนาฯ สุราษฎร์ธานี  

สิ่งที่เป็นความประทับใจ 

ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรียน

รู ้สันติภาพและแก้ไขความขัด

แย้ง คือ ยส. ได้รับความไว้วางใจ

จากเยาวชนชายมุสลมิในพืน้ที ่ ๓ 

จังหวัดภาคใต้สดุ ผู้ติดยาเสพติด

ระดับพื้นฐานเกือบทุกคน และ

ขาดโอกาสทางการศึกษา ได้เข้า

ร่วมการอบรม แม้ต้องใช้เวลา

อบรมนาน ด้วยข้อจ�ากดัด้านการ

สื่อสารภาษาไทย และขาดสมาธิ

เม่ือไม่ได้เสพยา หรือต่ืนตัวเม่ือ

เสพยา แต่เมื่อถึงจุดสิ้นสุดการ

อบรม เยาวชนกล้าแสดงออก แม้

พดูภาษาไทยไม่ได้ เขียนไม่ได้ ก็

ขอให้คนอื่นพูดหรือเขียนในสิ่งที่

ตนคดิเหน็ สะท้อนให้เหน็ว่า ทกุ

คนสามารถพฒันาตนเองได้ หาก

เขาได้รับโอกาสและความเข้าใจ 

การปรับปรุงแก้ไขเป็นเร่ืองที่เป็น

ไปได้เพราะการตระหนกัในศักดิศ์รี

ของตน ภาวะแห่งสันติ 

ยังด�ารงอยู่ในใจเยาวชน

เสมอ และเป็นสิ่งที่หล่อ

เลี้ยงจิตใจเยาวชนแต่ละ

คนให้ประคองตนอยู่ได้ 

ภายใต้การถูกกดดนัจากค�าตดัสนิ

ของสงัคมภายนอก

งานอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 

ดังกล่าว ถือเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ที่ช ่วยเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันต่อ

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และ

ผสานวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน

และสันติ ระหว่างพ่ีน ้องต่าง

ความเชื่อและวัฒนธรรมในพื้นที่ 

ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน ยส. เองก็ได้

ประสบการณ์แห่งการเป็น “คนใน” 

ด้วยการถอดกรอบต่างๆ เพือ่พดู

คุยและเข้าใจสาระแห่งความจริง

เดียวกัน ได้เข้าใจการต่อสู้ดิ้นรน

ของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะผู้หญิง

และเยาวชนที่ต้องการมีพื้นที่ยืน

ในสังคมร่วมสมัย ขณะเดียวกัน

ก็ไม่สูญเสียอัตลักษณ์ในฐานะ

สมาชิกของสังคมมุสลิม

ร่วมสร้างโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ปี ๒๕๕๒ คณะอนกุรรมการ 

โครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา

ชุดใหม ่ เห็นชอบเปลี่ยนชื่อ 

“โครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา” 

เป็น “งานการศึกษาเพื่อสิทธิ

มนุษยชนและสันติภาพ” พร้อม

กบัจัดท�าแผนแม่บท และแผนงาน

อบรม ขณะเดียวกันได้ติดตาม

ผลกับโรงเรียนต่างๆ ที่เคยรับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในช่วง

เวลาเหล่านี้ โดยใช้วิธีการส่ง

แบบติดตามผล และไปพูดคุยกับ

ตัวแทนครูที่โรงเรียนอีกด้วย

ในปี ๒๕๕๔ ถึงปี ๒๕๕๖ 

ยส. ได้รับความไว้วางใจจาก
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บาทหลวงวัชรินทร์ สมานจิต 

ผู ้บริหารโรงเรียนดาราสมุทร 

อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ ให้ไปจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนและ

สันติภาพแก่บุคลากรในโรงเรียน 

ด้วยความตระหนักต่อการปลูก

ฝังคุณธรรมสิทธิมนุษยชน และ

เน้นให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

ของการพฒันาคณุธรรมจริยธรรม

แก่เด็กและเยาวชน และถึงแม้

เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่ก็

จัดสรรเวลาการอบรมอย่างเต็ม

กระบวนการเพื่อครูทุกคนได้มี

โอกาสรับการอบรม โดยเร่ิม

ต้นด้วยกิจกรรมอบรมเร่ืองสิทธิ

มนุษยชน และพัฒนาแผนการ

เรียนการสอนสิทธิมนุษยชนเพื่อ

น�าไปสอนในชั้นเรียน และได้เพิ่ม

กิจกรรมอบรมเร่ืองการสื่อสาร

อย่างสนัต ิเป็นการอบรมข้ันทีส่อง 

ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส�าคัญส�าหรับ

การปฏิบัติการเคารพสิทธิฯ ต่อ

กันและกัน แก่ครูทุกคน รวมทั้ง

บคุลากรสนบัสนนุ (พนกังานทีเ่อือ้

อ�านวยความสะดวกแก่นักเรียน, 

พนักงานรักษาความปลอดภัย, 

คนขับรถ, แม่บ ้านดูแลความ

สะอาด) และขั้นสุดท้ายของแผน

งานอบรมครูในเร่ืองสทิธิมนษุยชน

ศึกษาและสนัตภิาพ คอื จัดอบรม 

Training of Trainers เร่ืองสิทธิ

มนุษยชนศึกษา และการสื่อสาร

ด้วยหัวใจแห่งสันติ แก่ครูแกน

น�า เพือ่ครูเหล่านีม้บีทบาทในการ

วางรากฐานเร่ืองสิทธิมนุษยชน

และสันติภาพในโรงเรียนดารา-

สมุทร ศรีราชา และเป็นผู้อบรม

ขยายความรู้เรื่องดังกล่าว ไปยัง

โรงเรียนในเครือของสังฆมณฑล 

จันทบุรี ต่อไป

อนึ่ ง ด ้วยรูปแบบการ

อบรมเชงิปฏบิตักิารสทิธิมนษุยชน

พืน้ฐาน และบูรณาการด้วยเนือ้หา

และทกัษะเกีย่วกบัสนัตภิาพ รวม

ทั้งสร้างครูแกนน�าสิทธิมนุษยชน

ที่โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 

เป็นต้นแบบนั้น ในปี ๒๕๕๗ 

และ ๒๕๕๙ โรงเรียนอัสสัมชัญ 

จ.ล�าปาง และโรงเรียนศรีหฤทัย 

ขลุง จ.จันทบุรี ก็ขอรับการอบรม

ในรูปแบบเดียวกัน คือทั้งการ

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ และการ

อบรมครูแกนน�า นอกจากนี้ โรง

เรียนอัสสัมชัญ จ.ล�าปาง ขยาย

ผลสู่การสร้างครูแกนน�าเฉพาะ

หมวดวิชาสังคมศึกษา ขณะที่

โรงเรียนศรีหฤทยั ขลงุ จ.จันทบรีุ 

ขยายผลการอบรมไปสู่นักเรียน
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ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในปี

การศึกษา ๒๕๖๐

นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ จนถึง

ปัจจุบัน (ปี ๒๕๖๐) มีโรงเรียน

ที่ผ ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ

การสิทธิมนุษยชน จ�านวน ๘๔  

โรงเรียน และครูผ่านการอบรม

ทั้งสิ้น ๓,๘๒๔ คน

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สิ ท ธิ 

มนุษยชนแห่งชาติ ได้ยอมรับ

และชื่นชมการท�างานส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชนศึกษาของ ยส. 

ว่า “เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน

องค์กรเดียว ที่สามารถท�างาน

ส่งเสริมเร่ืองสิทธิมนุษยชนศึกษา

ในโรงเรียนเอกชนคาทอลิกได้

อย่างต่อเนื่อง และมีผลสัมฤทธ์ิ

ที่ปรากฏ” คือมีจ�านวนโรงเรียน 

จ�านวนครูทีรั่บการอบรม รวมทัง้มี

พฒันาการเร่ืองการขยายผลไปยัง

เยาวชนและนักเรียนในโรงเรียน 

ในขณะที่สถานศึกษาของรัฐบาล

ยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้ แม้ว่า

กระทรวงศึกษาธิการจะประกาศ

นโยบายให้มีการเรียนการสอน

เรื่องสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ พ.ศ.

๒๕๔๔ ก็ตาม

ปลูกฝังการปฏิบัติคุณธรรมสิทธิมนุษยชนสู่เยาวชน
การทุ่มเทในโครงการสิทธิ

มนุษยชนศึกษามาเกือบ ๑๐ ปี 

(๒๕๔๒-๒๕๕๐) ยส. เร่ิมตระหนกั

ในทรัพยากรที่ตนเอง (องค์กร) มี 

ทั้งในเร่ืองข้อมูลและทักษะของ 

ผู้ปฏบิตังิาน ขณะเดยีวกนั ยส. กไ็ด้

รับการเรียกร้องจากครูที่เคยผ่าน

การอบรมสิทธิมนุษยชนศึกษา

ว่า แม้ครูบางคนได้บูรณาการ 

การ เ รียนการสอนเ ร่ืองสิท ธิ 

มนุษยชนเข้าไปในโรงเรียนแล้ว 

แต่หาก ยส. จัดอบรมสิทธิมนุษย

ชนแก่เยาวชนด้วย จะเป็นอีก

แรงหนึ่งที่ช่วยปลูกฝังการปฏิบัติ

คุณธรรมสิทธิมนุษยชนแก่ชนรุ่น

ใหม่ 

ดังนั้น ยส.ได้ออกแบบ

หลักสูตรอบรมสิทธิมนุษยชน

ส� าห รับ เยาวชน และ ต้ังแต ่

ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ยส. เริ่ม 

กิจกรรมค่ายยุวสิทธิมนุษยชน

ข้ันพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ 

See Judge Act จัดเป็นกิจกรรม 

๒ ระดับ โดยระดับเบื้องต้น คือ 

ค่ายยุวสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน 

ที่เปิดรับเยาวชนนักเรียนจากทั่ว

ประเทศเข้าร่วมกิจกรรม และ
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ระดับก้าวหน้า คือค่ายพัฒนา

ศักยภาพเยาวชนผู้น�าสทิธิมนษุย-

ชน ต่อมาขยายกิจกรรมค่าย

ยุวสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน ไป

ยังกลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์ในภาค

เหนือ และเยาวชนมุสลิมในพื้นที่

ภาคใต้ โดยสรุปแล้ว กิจกรรมที่

แตกหน่อออกไปก็เพื่อประโยชน์

สูงสุดแก่เยาวชนและเด็ก ซึ่งเป็น 

กลุม่เป้าหมายสดุท้ายในงานสร้าง

ภูมิคุ้มกันเรื่องสิทธิมนุษยชน ต่อ

สังคมโดยรวม

ส่วนค่ายพัฒนาศักยภาพ

เยาวชนผู้น�าสิทธิมนุษยชน เป็น 

การคัดเลือกเยาวชนที่ผ่านค่าย 

สทิธิฯ ข้ันพืน้ฐาน มารับการอบรม

ขั้นเข้มข้น ครั้งละ ๑๐ - ๑๕ คน 

โดยใช้กระบวนการ Exposure–

Immersion จัดกจิกรรมพกัค้างคนื

ร่วมใช้ชีวิตกับชาวบ้านในชุมชน 

เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน เรียนรู้และ

เข้าใจความเป็นจริงเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนที่ชาวบ้านและชุมชน

ก�าลังเผชิญอยู่  

น�างานอบรมสิทธิมนุษยชนเยาวชนนักเรียนเข้าสู่โรงเรียน
ปี ๒๕๕๓ เร่ิมมีผู้บริหาร

โ ร ง เ รี ยนคาทอลิ กบา งแห ่ ง 

สนบัสนนุให้จัดอบรมสทิธิมนษุย-

ชนศึกษาแก ่ เยาวชนนักเ รียน

ภายในโรงเรียน ยส. จึงมีโอกาส

เข้าไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน แก่

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาภายใน

โรงเรียนคาทอลิก ใน จ.ปัตตานี, 

นครศรีธรรมราช, ภเูก็ต, ขอนแก่น 

และพะเยา ในช่วงปี ๒๕๕๓ - 

๒๕๕๕

ส�าหรับนกัเรยีนในโรงเรียน

ดาราสมุทร ศรีราชา จ.ชลบุรี 

นั้น ยส. ได้รับความไว้วางใจ

จากผู้บริหารโรงเรียน ให้ไปจัด

อบรมเชิงปฏิบัติสิทธิมนุษยชน

ข้ันพื้นฐาน แก่นักเรียนแกนน�า

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และค่ายพัฒนาศักยภาพผู ้น�า

เยาวชนสิทธิมนุษยชน แก่กลุ่ม

นักเรียนแกนน�าที่ผ่านการอบรม

สิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน ตั้งแต่

ปี ๒๕๕๕ ถึงปัจจุบัน ซึ่งนักเรียน

แกนน�าสามารถจัดกิจกรรมเรียน

รู้สิทธิมนุษยชนแก่นักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในโรงเรียนดารา

สมุทร ศรีราชา และจัดค่ายเรียน

รู้สิทธิมนุษยชนแก่นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาปีที ่๑-๓ ของโรงเรียน

ศรีหฤทัย อ.ขลุง จ.จันทบุรี รวม

ทั้ง ยส. ยังร่วมจัดฐานการเรียน

รู ้สิทธิมนุษยชนในค่ายลูกเสือ

ประจ�าปี ๒๕๕๖-๒๕๕๘ ซึ่งถือ

เป็นการให้ความรู้โดยเบื้องต้น

ถึงคุณค่าสิทธิมนุษยชนแก่เด็ก

นักเรียน อีกช่องทางหนึ่ง

ประสบการณ ์จากการ

ท�างานอบรมสิทธิมนุษยชนแก่

เยาวชนในโรงเรียน คอื เราต้องเชือ่

มัน่ว่าเยาวชนทกุคนมคีวามพร้อม

ที่จะเรียนรู้ ถ้าหากเราสามารถ

เอื้ออ�านวยให้พวกเขาได้สัมผัส / 

ถูกสะกิด หรือประสบความจริง

จากความทกุข์ยาก ความเดอืด-

ร้อนของผู้คนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ภาวะแห่งการเปลีย่นแปลงทีส่มัผัส

ได้ในระดบัส่วนตวัของเยาวชนก็จะ

เป็นทีป่รากฏ เราเหน็ความอ่อนโยน 

การยอมเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่ และ

กล้าแสดงออก รวมทัง้เป็นแกนน�า

เยาวชนที่ท�ากิจกรรมจิตอาสาใน
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โรงเรียน มเียาวชนหลายคนที ่ยส. 

ตดิตาม ได้กลายเป็นนกักจิกรรม

เพือ่สงัคมในระดบัมหาวทิยาลยั 

ที่สุด เพื่อให้การเรียนรู้

สทิธิมนษุยชนออกไปสูเ่ยาวชนอกี

จ�านวนมากในสงัคม ยส. ได้จัดท�า

หนงัสอืคูมื่อค่ายยุวสทิธิมนษุยชน 

ออกมาในปี ๒๕๕๗ เพื่อเผยแพร่

แก่ผู ้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ

ศึกษา และผู้สนใจ ได้น�าไปใช้

จัดกิจกรรมอบรมสิทธิมนุษยชน

แก่เยาวชนต่อไป

เสริมความรู้สิทธิมนุษยชนและกฎหมายพื้นฐาน 
แก่เยาวชนครูค�าสอน สังฆมณฑลเชียงใหม่ 

ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๙  ยส. ได้

รับความไว้วางใจจากสงัฆมณฑล

เชียงใหม่ ให้ไปถ่ายทอดความ

รู้สิทธิมนุษยชนและกฎหมายพื้น

ฐานแก่เยาวชนชาติพันธุ ์ ปกา-

เกอะญอ, ม้ง, อาข่า และลาหู่  

ผู้เตรียมตัวเป็นครูค�าสอน ที่ศูนย์ 

ค�าสอนแม่ริม จ.เชยีงใหม่ เป็นการ

ช่วยเตรียมเยาวชนชาติพันธุ์ซึ่ง 

เป็นคนรุ่นใหม่ให้มีความสนใจ 

ห่วงใยต่อเร่ืองสิทธิของชาวบ้าน 

ทัง้นีเ้พราะพีน้่องชาตพินัธ์ุในพืน้ที่

ที่บรรดาครูค�าสอนท�างานแพร่

ธรรมอยู่ ต่างก็เป็นผู้ที่ถูกละเลย 

ในเร่ืองสิทธิต่างๆ และไม่ได้รับ

การคุม้ครองทางกฎหมาย ดงันัน้  

การบูรณาการความรู้เร่ืองสิทธิ

มนุษยชน และกฎหมายพื้นฐาน

ต่างๆ อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับ

ป่าไม้, ที่ดิน, พ.ร.บ.ป่าชุมชน, 

กฎหมายปกครอง และวธีิพจิารณา

ความอาญา เข้าไปในพนัธกิจของ

ครูค�าสอน ถือเป็นงานอภิบาล

สังคมที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทัง้ทางด้านจิตวญิญาณ และชวีติ

ทางสังคม และให้โอกาสแก่ลูก

หลานชาตพินัธ์ุได้พฒันาศักยภาพ

ด้านความรู้และทกัษะพืน้ฐาน เพือ่

ปกป้องและคุม้ครองสทิธิของความ

เป็นมนษุย์ได้บ้างไม่มากกน้็อย  

บทบาทในการแบ ่งป ัน 

ค ว าม รู ้สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ล ะ

กฎหมายพื้นฐาน ของ ยส. สิน้สดุ

ลง เนื่องจากศูนย์ค�าสอนแม่ริม 

ปรับเปลีย่นหลกัสตูรการเรียนการ

สอนในปี ๒๕๖๐
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สร้างนักพิทักษ์สิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มคนชายขอบในพื้นที่

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึง 

๒๕๖๑ โครงการ ๓ ปี ๒ กรอบ

เวลา ของ ยส. มียุทธศาสตร์การ

ท�างานร่วมกับองค์กรพันธมิตร

ระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างกลุ่มเป้า-

หมายที่เปราะบางในพื้นที่ให้เป็น

นักพิทักษ์สิทธิมนุษยชน และ

ขยายองค์กรทีท่�างานส่งเสริมสทิธิ

ในพื้นที่ต่างๆ โดยมีข้อตกลง คือ

องค์กรในพื้นที่ เช่น ศูนย์สังคม

พัฒนาสุราษฎร์ธานี (ภาคใต้), 

ศูนย์สังคมพัฒนาท่าแร่-หนอง

แสง (ภาคอีสาน), ศูนย์สังคม

พฒันาเชยีงใหม่ (ภาคเหนอื) และ

เครือข่ายผู้หญิงและเยาวชนใน

สามจังหวดัภาคใต้สดุ รับผิดชอบ

เร่ืองประสานงานและกลุ่มเป้า-

หมาย ส่วน ยส. รับผิดชอบเรื่อง

กระบวนการอบรมและเนื้อหา

สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 

ด ้ ว ย กิ จ ก ร ร มพัฒน า

ศักยภาพด้านสิทธิมนุษยชนและ

สันติภาพ แก่คนชายขอบที่เป็น 

กลุ ่มชาติพันธุ ์ ที่ จ.เชียงราย, 

กลุ่มแรงงานข้ามชาติ จ.ระนอง 

พังงา และภูเก็ต, กลุ่มเกษตรกร

ผู ้ ได ้ รับผลกระทบจากกรณี

โรงงานน�้าตาลและโรงไฟฟ ้า 

ชีวมวล บ้านโคกสะอาด อ.กุสุ- 

มาลย์ และโครงการเหมืองแร่

โปแตช อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร 

และกลุ่มสตรีและเยาวชนผู้ได้รับ

ผลกระทบจากความรุนแรงพื้นที่ 

จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 

มีการอบรม ๓ ขั้น คือ ขั้นแรก 

อบรมผู้น�าชุมชนสิทธิมนุษยชน

และสันติภาพระดับพื้นฐาน ข้ัน

ที่ ๒ อบรมผู้น�าชุมชนภาคปฏิบัติ

เพื่อการเปลี่ยนแปลง เน้นฝึก

ทักษะวิเคราะห์ความเสี่ยงใน

พืน้ที ่และเรียนรู้มาตรการป้องกัน 

แผนช่วยเหลือ และพิทักษ์สิทธิ

ของตนเอง และชุมชน ซึ่งเป็น

ความย่ังยืนของงานด้านสังคม

ของพระศาสนจักร และเครือข่าย

ในท้องถ่ิน และสุดท้าย ท�าการ

สรุปบทเรียนร่วมกนักบัผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยี ตัวแทนชาวบ้านผู้รับการ

ภาคเหนือ
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อบรม และ 

เจ้าหน้าทีศู่นย์

สังคมพัฒนา 

ด้วยการประเมินผลการ

ท�างาน แบบ Chain of Causality ใน

ระหว่างกลางของระยะการด�าเนนิ

โครงการ ๓ ปี เราพบว่า มีผล

สัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มต่างๆ 

กลุ ่ มแกนน� าชา ติพัน ธุ ์ 

พื้นที่ภาคเหนือ เร่ิมสร้างเครือ

ข่าย มีกลุ ่มไลน์รับ-ส่งข้อมูล

ข่าวสาร ให้ค�าปรึกษาและค�า

แนะน�าในเรื่องสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยว

กบัชาตพินัธ์ุ และกลุม่อาสาสมัคร

ที่ รับเร่ืองร้องทุกข์ร ้องเรียนใน

เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล การ

ข้ึนทะเบียนเร่ืองสถานะบุคคล 

การขึ้นทะเบียนแรงงาน ฯลฯ 

กลุ่มผู้น�าสตรี พื้นที่ภาค

อีสาน ที่ตระหนักถึงผลกระทบ

จากโรงงานน�้าตาลและโรงไฟฟ้า

ชีวมวล และโครงการเหมือง

แร ่ โปแตช 

จ.สกลนคร 

ไ ด ้ ส ร ้ า ง

เค รือข ่ าย

กับกลุ ่ ม ผู ้

ต่อสูใ้นเร่ือง

สิทธิชุมชน

ในพ้ืนที่ จ.ใกล้เคียง และมีเวที

พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหา และ

แสวงหาแนวทางการต่อสู้ร่วมกัน

โดย ยส. เป็นผู้ประสานงาน และ

จัดท�าข้อมูล

กลุ ่มแรงงานพม่า พื้นที่

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีความเข้ม-

แข็ง และรวมกลุ่มกันเป็นเครือ

ข่าย CBO สามารถเข้าหาหน่วยงาน

รัฐ สะท้อนปัญหาทีพ่วกเขาเผชญิ

จากการกระท�าของเจ้าหน้าที่รัฐ 

นอกจากนี้ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของ

องค์กรเครือข่ายในพื้นที่ก็ได้รับ

การยอมรับจากฝ่ายรัฐให้เข้าไป

มีบทบาทในการแก ้ไขป ัญหา

การค้ามนุษย์ อันเป็นผลพวง 

จากปัญหาแรงงานข้ามชาติ

กลุ ่มผู ้น�าสตรี จ.ยะลา 

พืน้ทีภ่าคใต้สดุ ก�าลงัมบีทบาทใน

ฐานะตัวแทนภาคประชาสงัคม ใน

กจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมสนัตภิาพ 

และส่งเสริมความเข้มแข็งของ

ชุมชนต่างๆ ที่ภาครัฐให ้การ

สนับสนุน ส�าหรับกลุ่มเยาวชน

ก็เป็นเครือข่ายเยาวชนจิตอาสา 

ภาคอีสาน

ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ผู้น�าสตรียะลา
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ในการท�ากจิกรรมรณรงค์ส่งเสริม

สันติภาพ ร่วมกับกลุ่มผู้น�าสตรี

เหล่านี้เป็นผลของความ

พยายามท�างานขององค์กรขนาด

เล็ก เช่น ยส. ซึ่งมีข้อจ�ากัดทั้ง

เร่ืองบุคลากรและงบประมาณ 

งานที่  ยส. สามารถลงมือได ้

อย่างเต็มที่ คือ งานด้านการ

อบรมแก่ผู้ที่เป็นเหย่ือ หรือเสี่ยง

ต่อการตกเป็นเหย่ือ ให้มีความ

รู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้

ศักยภาพของตนเอง ในการดูแล

และปกป้องพิทักษ์สิทธิของตน 

ได้ทั้งระดับส่วนตัวและเป็นกลุ่ม

ในระดับชุมชน

สืบทอดพันธกิจด้านสังคมของพระศาสนจักร
(๑) ถ่ายทอดความรู้ “ค�าสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร”

ด้วยบทบาทองค์กรที่ถูก

ก�าหนดให้เป็นตัวแทนของพระ

ศาสนจักร ในการท�าหน้าที่ส่ง

เสริมการปฏิบัติความยุติธรรม

และสันติ ยส. จึงท�าหน้าที่ใน

การเผยแพร่ค�าสอนด้านสังคม

ของพระศาสนจักร ตามโอกาส

ที่เหมาะสม ดังที่ปรากฏในยุค

แรกๆ ที่ ยส. ได้แปลเอกสารด้าน

สังคมของพระศาสนจักรในเร่ือง

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ความ

ยุติธรรมและสันติ และจัดเวทีพูด

คุยถึงสาระที่พระศาสนจักรสอน

ในเร่ืองการปฏิบัติต่อกันและกัน

ในสังคม

ต่อมา ยส. ยังได้รับความ

ไว้วางใจจากวิทยาลัยแสงธรรม

ให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ “ค�าสอน

ด้านสังคมของพระศาสนจักร” 

ในวิชาศาสนากับงานพัฒนา แก่

นักศึกษาสาขาวิชาปรัชญาและ

ศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ชั้นปี 

ที่ ๔ หรือสามเณรใหญ่ชั้นปีที่ ๔ 

ซึ่งผู้อ�านวยการ ยส. ได้ไปสอน

วิชาดังกล่าวในทุกๆ ภาคเรียน

แรกของปีการศึกษา ๒๕๔๙ จน 

ถึง ๒๕๕๓ พร้อมกับรับผิดชอบ

กิจกรรมฝึกปฏิบัติด ้านสังคม 

(Practicum) ของนักศึกษาชั้นปี

ที่ ๔ ในช่วงปิดเทอมแรกเดือน

ตุลาคม โดยจัดลงชุมชนเพื่อ

ศึกษาความจริงและร ่วมชีวิต 

(Exposure-Immersion) ในพื้นที่

งานพัฒนาของศูนย์สังคมพัฒนา

ของสังฆมณฑลต่างๆ ถือเป็น

ช่วงเวลาส�าคัญที่ ยส. ได้เชื่อม

ให้นักศึกษาชั้นปีที่  ๔ ได้เข้าใจ
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เชิงวิเคราะห์ต่อประเด็นความ

ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ใน

สนามงานด้านสังคมของพระ-

ศาสนจักร ซึ่งประสบการณ์ที่

นกัศึกษาชัน้ปีที ่๔ ได้รับ สามารถ

เป็นพื้นฐานต่องานด้านอภิบาล

สังคม เมื่อพวกเขาเป็นพระสงฆ์ 

การได้รับความไว้วางใจ

ให้เป็นผู ้ถ ่ายทอดความรู ้แก่ผู ้

เตรียมตัวเป ็นพระสงฆ์ เพื่อ

เข้าใจต่อค�าสอนด้านสังคมของ

พระศาสนจักร ถือเป็นความ

ภูมิใจไม่น้อย เพราะ ยส. เป็น

องค์กรพระศาสนจักรที่ด�าเนิน

การโดยฆราวาส และมีส่วนใน

กระบวนการหล่อหลอมบุคคล 

ผู ้ น� า ด ้ า น จิ ต วิญญาณ ให ้

บูรณาการงานด้านพัฒนาและ

สิทธิมนุษยชน เข้าสู่งานอภิบาล

สังคม

ในช ่วงทศวรรษนี้ ยส. 

ยังมีโอกาสแบ่งปันค�าสอนด้าน

สงัคมของพระศาสนจักร ทัง้เร่ือง

ประวตัศิาสตร์และพฒันาการของ

ค�าสอนด้านสังคม ไปจนถึงน�า

เสนอสาระของเอกสารด้านสงัคม

ของพระศาสนจักรเฉพาะเร่ือง แก่

กลุม่เป้าหมายของพระศาสนจักร

ท้องถิ่น คณะนักบวช และหน่วย

งานด้านสังคม ซึ่งเป็นการช่วยให้

สมาชิกของพระศาสนจักรในงาน

ด้านต่างๆ มีความเข้าใจค�าสอน

และจุดยืนของพระศาสนจักร 

และท�างานส่งเสริมความยุติธรรม 

สิทธิมนุษยชน และสันติ ตาม

บทบาทหน้าที่ต่างๆ ช่วยพระ- 

ศาสนจักรในระดับท้องถ่ิน มาก

ขึ้น

(๒) สืบทอดบุคลากรพระสงฆ์ด้านงานพัฒนา และงานยุติธรรมและสันติ
การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ของพระศาสนจักรคาทอลิกใน

ประเทศไทย ในช่วงปี ๒๕๕๐ ที่

ให้มีแผนกงานยุติธรรมและสันติ 

(ยส.) ในระดับสังฆมณฑล เม่ือ

เป็นเช่นนี้ ยส. ในฐานะองค์กร

ของพระศาสนจักรระดับชาติ ได้

จัดประชุม “พันธกิจด้านพัฒนา

และส่งเสริมความยุติธรรมและ

สันติของพระศาสนจักรไทย” ใน

ปลายเดอืนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๓ 

เพื่อช่วยให้พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบ

งานของแผนกยุติธรรมและสันติ 

ระดับสังฆมณฑล เข้าใจบทบาท

ของงานด้านยุติธรรมและสันติ 

และมีแนวทางในการบูรณาการ

งานยุติธรรมและสันติเข้าสู ่งาน

ด้านสังคมระดับสังฆมณฑล 
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ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ 

ขณะที่แผนกพัฒนาสังคม (ชื่อ

เดิม คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ

การพัฒนา) อยู่ในสภาพหยุด

นิ่ง ไม่มีผู ้ปฏิบัติงาน แต่ยังมี

โครงการ “สืบทอดพระสงฆ์และ

นกับวชในงานด้านสงัคมของพระ

ศาสนจักร” (Priest and Religious 

in Social Action / PRISA) ยส. 

และ DISAC สุราษฎร์ธานี ได้ช่วย

แผนกพัฒนาสังคม ในการจัด

กระบวนการศึกษาความจริงและ

ร่วมชีวิตของพระสงฆ์ นักบวช 

ครั้งที่ ๘ มีพระสงฆ์และนักบวช

ที่ท�างานด้านอภิบาลและด้าน

การศึกษาอบรม เข้าร่วม ๑๔ 

คน พวกเขาได้ลงพื้นที่ศึกษาวิถี

ชวีติชาติพนัธ์ุมอแกน แลกเปลีย่น

ศาสนาและวัฒนธรรมกับชุมชน

มุสลิม และร่วมปฏิบัติถือศีลบวช

ช่วงเวลารอมฎอน เรียนรู้การ

จัดการสิ่งแวดล้อมและประมง

ชายฝั่ง และการดิ้นรนเพ่ือด�ารง

อยู ่ของแรงงานพม่า ในพื้นที่

จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต  

ต่อมาในเดือนสิงหาคม 

๒๕๕๘ ยส. และคาริตัส ไทย

แลนด์ จัดสัมมนา “พัฒนาการ

ของศาสนจักรต ่อการท�างาน

พัฒนาสังคม และพระศาสนจักร

ของผู้อยู่ชายขอบ จากมุมมอง

พระสันตะปาปาฟรังซิส”  อีก

คร้ัง เพือ่พระสงัฆราชผู้รับผิดชอบ 

คาริตัส ไทยแลนด์ พระสงฆ์รุ่น

ใหม่ และฆราวาสที่รับผิดชอบ

งานด้านอภิบาลและพัฒนาของ

พระศาสนจักร ได้ท�าความเข้าใจ 

มีทักษะ และเป็นเครือข่ายในการ

สืบทอดพันธกิจแห่งงานพัฒนา

มนุษย์ของพระศาสนจักรตาม

เจตนารมณ์ของพระสันตะปาปา

ฟรังซิส

สื่อสิ่งพิมพ์ของ ยส. :
เครื่องมือให้การศึกษาความยุติธรรม สันติ และสิทธิมนุษยชน
(๑) วารสาร “ผู้ไถ่”

สื่อสิ่งพิมพ์ที่ เป ็นจุดก่อ

ก�าเนิดและอยู่คู่องค์กร ยส. มา

จวบจนปัจจุบัน คือ วารสาร 

“ผู้ไถ่” จากกระดาษ โรเนยีว๕ ๒ คู่ 

๘ หน้า ที่อัดแน่นด้วยตัวหนังสือ 

แทรกด้วยภาพการ์ตูนสะท้อน

ความจริงของสังคม และยืนยัน

ถึงความถูกต้อง ความยุติธรรม 

ในช ่ ว ง วิ กฤติ ท า งกา ร เมื อ ง  

๖ โรเนียว มีชื่อตามภาษาราชการว่า เครื่องอัดส�าเนา  มาจากยี่ห้อ Roneo ของประเทศอังกฤษที่ผลิตออกจ�าหน่ายและ

แพร่หลาย คนไทยจึงเรียก "โรเนียว"
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๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มีการปรึกษา

หารือกันระหว่างพระสังฆราช 

บญุเลือ่น หมัน้ทรัพย์ คณุประนอม 

ศรีอ่อน และคุณจ�าเนียร วรรัตน์

ชยัพนัธ์ ถึงชือ่ของเอกสารโรเนยีว

นี้ ซึ่งคุณจ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ 

ได้เสนอใช้ค�าว่า “ผู ้ไถ่” เพื่อ

สะท้อนถึงสังคมที่ถูกเบียดเบียน

ด้วยความอยุติธรรม มีความ

พยายามเป็นกระบอกเสียงของผู้

ที่ถูกกดขี่ เรียกร้องความถูกต้อง 

และร่วมมือกันกอบกู้สถานการณ์ 

เช่นเดียวกับที่พระเยซูคริสตเจ้า

ทรงกระท�าบทบาทของผู้ไถ่กู้  

อย่างไรก็ดี ต้นฉบับ “ผู้

ไถ่” ทีเ่ป็นงานโรเนยีวเอกสาร ราย

สะดวก ถูกเปลี่ยนเป็นฉบับพิมพ์

ในปี ๒๕๒๑ ภายใต้ชื่อ วารสาร 

สังคมพัฒนา ฉบับ ผู้ไถ่  อันเป็น

หลักฐานยืนยันสถานะความเป็น

องค์กร ยส. แม้ยังไม่มีส�านักงาน

เป็นของตนเอง โดยมีคุณรุ่งโรจน์ 

ตั้งสุรกิจ เจ ้าหน้าที่ของสภา

คาทอลิกแห ่งประเทศไทยใน

ขณะนั้น เป็นผู ้ รับผิดชอบจัด

ท�าข้ึน น�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ

ประเด็นความอยุติธรรม / สิทธิ

มนุษยชน ที่ก�าลังเกิดขึ้นในสังคม

ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

เช่น ขบวนการนิสิตนักศึกษา

และประชาชน เดือนตุลาคม 

๒๕๑๖, รอยเลือดในกวางจู ซึ่ง

เป็นการเรียกร้องประชาธิปไตย

ในเกาหลีใต้ 

ต ่อมาเมื่ อ มีส� านักงาน

ปฏิบัติงาน ยส. อย่างเป็นทางการ 

มีการด� า เนิน โครงการ และ

กิจกรรมต่างๆ วารสารสังคม

พัฒนา ฉบับ ผู้ไถ่ ก็ท�าหน้าที่น�า

เสนอผลการศึกษา และข้อมูล

ต่างๆ ทีเ่กีย่วกบังานที ่ยส. ได้ท�า 

หรือเป็นบทบาทที ่ยส. รับผิดชอบ 

รวมทั้งน�าเสนอสารวันสันติสากล 

และประเด็นทางสังคม การเมือง 

และเศรษฐกิจ ที่ท้าทายต่อเร่ือง

ความยุติธรรมและสันติ และสิทธิ

มนุษยชน และไตร่ตรองด้วยมุม

มองทางศาสนา เพือ่กระตุน้ผู้อ่าน

ได้ใช้วิจารณญาณในการเข้าใจ

เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น

กลางปี ๒๕๕๖ แผนก

ชาติพันธุ์ ยุติงานผลิตจุลสารชน

เผ่าพื้นเมือง และขอให้วารสาร 

“ผู้ไถ่” ช่วยท�าหน้าที่เป็นสื่อกลาง

น�าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับพี่น้อง

ชาติพันธุ์ ซึ่งทาง ยส. ได้ตอบ

รับ ขยายหน้ากระดาษเพือ่รองรับ

คอลัมน์สิทธิของพี่น้องชาติพันธุ์ 

ทั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อ

กลุ่มสมาชิกวารสาร “ผู้ไถ่” ที่

จะรับทราบและเข้าใจถึงเร่ือง

ราวต่างๆ ของพี่น ้องชาติพันธุ ์ 

ขณะเดียวกัน พ่ีน้องชาติพันธุ์

ที่เคยรับจุลสารชนเผ่าพื้นเมือง 

และกลายมาเป็นสมาชิกวารสาร  

“ผู้ไถ่” ก็ได้เข้าถึงประเด็นต่างๆ 

ทางสังคม การเมือง และสิทธิ

มนุษยชนมากขึ้น 

แม ้ว ่า จุดมุ ่งหมายการ

เป็นสื่อของวารสาร “ผู้ไถ่” ที่

อ่านสัญญาณแห่งกาลเวลา น�า

เสนอข้อเท็จจริง และไตร่ตรอง

ด ้ วยมุมมองและคุณค ่ าทาง

ศาสนา เพื่อกระตุ ้นให้ผู ้อ ่าน

ได้ใช้วิจารณญาณในการเข้าใจ
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เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่ ยส. 

ก็ตระหนักว ่า หลายๆ ครั้งที่ 

วารสาร “ผู้ไถ่” ไม่สามารถท�า

บทบาทของการท้าทายหรือยืนยัน

ด้วยหลักการค�าสอน หรือคุณค่า

ทางศาสนาได ้อย ่างเข ้มแข็ง 

เนื่องจากข้อจ�ากัดของผู ้เขียน 

หรือไม่มีผู้เขียนในเร่ืองนั้นๆ ซึ่ง 

นี่ เป ็นความจริงที่งานผลิตสื่อ

เผชิญอยู่เสมอๆ  

นับตั้งแต ่แรกเร่ิมจนถึง

ปัจจุบัน วารสาร “ผู้ไถ่” เดินทาง

มาถึงฉบับที่ ๑๐๕ ยังเป็นเครื่อง-

มือที่ท�าหน้าที่แทน ยส. ในการให้ 

การศึกษาต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ยังยืนหยัดอยู ่

ต่อหน้าสังคมดิจิตัล เร่ืองราว

ต ่างๆ ที่ ถูกบันทึกลงบนแผ ่น

กระดาษ ยังสามารถท�าหน้าที่ให้

ความรู้แก่ทุกๆ คนที่หยิบข้ึนมา

อ่าน ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนาน

เท่าใด สิ่งที่เป็นก�าลังใจต่อทีม

ผลิตวารสาร “ผู้ไถ่” ในปัจจุบัน 

คือการได้รับความสนใจ การ

ตอบรับจากสถาบันอุดมศึกษา

ต่างๆ รวมทั้งเครือข่ายองค์กร

เอกชน ที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อหา 

และน�าเนือ้หาไปเป็นส่วนหนึง่ของ

การศึกษา และเผยแพร่ยังกลุ่ม 

เป้าหมายอื่นๆ 

(๒) สารวันสันติสากล
เมื่อสันตะส�านักประกาศ

เจตนารมณ์ที่จะท�างานส่งเสริม

ความยุตธิรรมและสนัต ิสนบัสนนุ

การ เคารพและปกป ้องสิท ธิ 

มนุ ษยชน และก ่ อตั้ ง คณะ

กรรมการยุติธรรมและสันติข้ึนใน

สันตะส�านักเมื่อปี ๒๕๑๐ (ค.ศ.

๑๙๖๗)  และในปี ๒๕๑๑ (ค.ศ.

๑๙๖๘) พระสันตะปาปาปอลที่ ๖ 

ทรงก�าหนดให้วันที่ ๑ มกราคม 

ของทุกป ี เป ็นวันสันติสากล 

พร้อมกับออกสารวันสันติสากล 

เพื่อเชื้อเชิญผู้น�าประเทศต่างๆ 

บรรดาคริสตชนและผู้มีน�้าใจดีใน

สงัคม ได้ไตร่ตรองถึงปัญหาความ

อยุติธรรมในสังคมโลก และเรียก

ร้องถึงการปฏิบัติความยุติธรรม 

เคารพสิทธิ เพื่อร่วมกันสร้างสันติ 

สารวันสันติสากล เป็น

เคร่ืองมือที่พระศาสนจักรสากล

ไ ด ้ ส ะ ท ้ อ น ถึ ง

ป ัญหาส� าคัญๆ 

ของสังคมโลก ที่

ก� า ลั ง คุ ก ค า ม

ศั ก ดิ์ ศ รี ค ว า ม

เป็นมนุษย์ และ

ล ่วงละเมิดสิทธิ

มนษุยชน ขณะเดยีวกนักว็เิคราะห์

ถึงโครงสร้างและลัทธิอุดมการณ์

ที่ เป ็นต ้นเหตุของปัญหานั้นๆ 

พร้อมๆ กับไตร่ตรองด้วยความ

เชื่อและค�าสอนด้านสังคมของ

พระศาสนจักร และท้ายสุดก็เชิญ

ชวนทุกผู้คนในสังคมได้ร่วมกัน

ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องตามความ

สามารถของแต่ละคน และใน

บริบทต่างๆ เพื่อประโยชน์ผาสุก

ของส่วนรวม 

ยส.ได ้แปลสารวันสันติ

สากล ตั้งแต ่ฉบับแรกของป ี 

๒๕๑๑ (ค.ศ.๑๙๖๘) จนถึงปัจจุบนั

นี้ ปี ๒๕๖๐ (ค.ศ.๒๐๑๗) และ

เผยแพร่ไปยังพระสงฆ์ตามโบสถ์

คาทอลิกต่างๆ คณะนักบวชทุก

แห่ง รวมทั้งสถาบันและองค์กร

คาทอลิก สมาชิกวารสาร “ผู้

ไถ่” และหน่วยงานอื่นๆ รวม
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ทั้งถือเป ็นธรรมเนียมปฏิบัติที่

ต้องจัดสัมมนาทุกปี เพื่อศึกษา

สาระส�าคญัของสารวนัสนัติสากล 

และไตร่ตรองประเด็นต่างๆ จาก

บริบทสังคมไทย และสังคมโลก 

ตลอดเวลา ๕๐ ปี ของ

สารวันสันติสากล สรุปได้ว่า โลก

เผชิญปัญหาที่ซ�้าซ้อน เวียนวก

กลับมา หรือกล่าวได้ว่าปัญหา

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่เกิดข้ึนในโลก

ไม่เคยที่หมดสิ้นเด็ดขาดเลย ไม่

ว่าจะเป็นปัญหาแรงงาน ปัญหา

สภาพแวดล้อม ความขัดแย้ง 

ลัทธิอุดมการณ์ ปัญหาเศรษฐกิจ

ที่ควบคุมการเมือง ผลกระทบ

ของสงครามต่อผู้หญิง เดก็ และผู้

อพยพ โลกาภวิตัน์ และวฒันธรรม

สมัยใหม่ การศึกษา และเทคโน-

โลยีสมัยใหม่ ครอบครัว ศาสน-

สัมพันธ์ และสันติวิธี ซึ่งสาเหตุ

ของปัญหาทั้งหมดมาจากความ

เห็นแก่ตัว หรือความเพิกเฉยของ

มนุษย์ ไม่เห็นมนุษย์อีกคนเป็น

พี่น้องของตน ไม่รักเพื่อนบ้าน

เหมือนรักตนเอง

(๓) สารร�าลึกวันสิทธิมนุษยชนของพระศาสนจักรในประเทศไทย
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม 

๒๕๓๔ โอกาสระลึกถึงพระนาง

ม า รี ย ์ ร า ชิ นี แ ห ่ ง ส า กล โ ลก 

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย ได้ออกสารของ

สภาพระสั งฆราชคาทอลิกฯ 

สนบัสนนุเจตนารมณ์ขององค์การ

สหประชาชาติ และมีมติของ

สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่ง

เอเชียในการท�างานส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชน และได้ประกาศให้วัน

อาทิตย์สัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน

พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน 

สิทธิมนุษยชน ถือเป็นการสนับ-

สนุนทั้งการท�างานส่งเสริมสิทธิ

มนุษยชนของ ยส. และเป็นการ

ประกาศจุดยืนของพระศาสนจักร

ต่อหน้าสังคมอีกบทบาทหนึ่ง

ตลอดเวลา ๒๖ ปี ยส. 

ได ้ รับ ผิดชอบการจัดท� าสาร

รณรงค ์ วั นสิ ท ธิมนุษยชนใน

นามพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย โดยใช้สถานการณ์

ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองสิทธิมนุษยชน

ในแต่ละปี อาทิ ความขัดแย้ง

ทางการเมือง การเลือกตั้ง กรณี

ฆ่าตัดตอนจากยาเสพติด ความ

เหลื่อมล�้าในสังคม ปัญหาหนี้สิน 

การค้ามนุษย์ สิ่งแวดล้อมและ

การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป็นต้น มาเป็นพื้นฐานในการ

เขียนสารเพื่อเชิญชวนคริสตชน

ให้ร่วมไตร่ตรอง และเชิญชวน

ให้ทุกคนแสดงจุดยืนด้วยการ

ปฏิบัติตามค�าสอนของพระคริสต์ 

และค�าสอนด้านสังคมของพระ

ศาสนจักร 
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(๔) เอกสารค�าสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร
ตลอดเวลา ๔๐ ปี ยส. 

ได้ผลิตเอกสารส�าคัญๆ ด้าน

สังคมของพระศาสนจักรที่เกี่ยว

กับเร่ืองความยุติธรรมและสันติ 

และสิทธิมนุษยชนมาเป็นระยะๆ 

อาทิ พระศาสนจักรกับสิทธิ 

มนุษยชน (The Church and  

Human Rights) พระศาสนจักร

กบัความยุติธรรม, ความยุติธรรม

อยู่ที่ไหน, สมณสาสน์ว่าด้วย

การท�างาน (Laborem Exercens) 

สมณสาสน์ความรักในความจริง 

(Caritas in Veritate) และหนังสือ

ประมวลหลักค�าสอนด้านสังคม

ของพระศาสนจักร (Compendium 

of the Social Teachings of the 

Church) ซึ่งเป็นหนังสือที่ผลิตโดย 

สมณสภาว่าด้วยความยุติธรรม

และสันติ (Pontifical Council for 

Justice and Peace) รวมทัง้เอกสาร 

อื่นๆ อีกที่มิได้กล่าวในที่นี้

กรณีศึกษา การศึกษาของลูกแรงงานข้ามชาติ  
ในรอบ ๑๐ ปีหลังนี้ ยส. 

ได้ท�ากรณีศึกษาเร่ืองการศึกษา

ของลูกแรงงานข ้ามชาติ ซึ่ ง

เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึน จากการ

ที่ ยส.ท�างานร่วมกับศูนย์สังคม

พัฒนา สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 

และลงพื้นที่เก็บข้อมูลในประเด็น

สทิธิของแรงงานพม่า ที ่จ.ระนอง 

แต่กลับพบปัญหาที่ซ่อนอยู่ คือ

การขาดโอกาสทางการศึกษาของ

เด็กลูกแรงงานพม่า ซึ่งโรงเรียน

ของรัฐไทยหลายแห่งไม่รับเด็ก

พม่าเข้าเรียน เนื่องจากอคติของ

ผู้ปกครองเด็กไทย และแนวคิด

เร่ืองความมั่นคงของรัฐ ซึ่งขัด

ต่อสิทธิของเด็กตามอนุสัญญาว่า

ด้วยสทิธิเดก็และกฎหมายภายใน

ของไทยอีกหลายฉบับที่ก�าหนด

ให้เด็กทุกคนในประเทศไทย ไม่

ว ่าจะมีสัญชาติไทยหรือไม ่มี

สัญชาติ ต้องได้รับการศึกษา 

ยส.จึงคิดว่าโรงเรียนคาทอลิกซึ่ง

เป็นผู้น�าเร่ืองการจัดการศึกษา

ควรเป็นผู้น�าในการเปิดโอกาส

ทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ลูก

แรงงานข้ามชาติ หรือมีส่วนร่วม

ในการช่วยแก้ปัญหานี้ 

ปี ๒๕๕๓ ยส. ได้จัดท�า

กรณศึีกษาเร่ืองการศึกษาของลกู

แรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่อ�าเภอ



ผู้ไถ ่ฉบับที่ ๑๐๕ : กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐๕๖

แม่สอด จังหวัดตาก, อ�าเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสาคร, อ�าเภอ

เมือง จังหวัดระนอง และอ�าเภอ

เมือง จังหวัดภูเก็ต และได้รับ

ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหาที่เกิด

ข้ึนในแต่ละพื้นที่, รูปแบบต่างๆ 

ในการจัดการศึกษาให ้แก ่ลูก

แรงงานข้ามชาติที่ด�าเนินการโดย

หน่วยงานเอกชน องค์กรศาสนา 

และโรงเรียนของรัฐ, ป ัญหา

และอุปสรรคในการจัดการเรียน

การสอน, ทัศนคติของผู้บริหาร

โรงเรียน รวมทัง้ความช่วยเหลอืที่

ต้องการ และข้อเสนอทีอ่าจน�าไป

สูก่ารแก้ปัญหาในระยะยาว  

เ ดื อน มีนาคม ๒๕๕๔  

ยส. ได้จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูล

กรณีศึกษา การศึกษาของลูก

แรงงานข้ามชาติ และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การท�างานระหว่าง

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ผลกั

ดันให้เกิดความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานที่ท�างานด้านแรงงาน

ของพระศาสนจักร ในการส่ง

เสริมโอกาสทางการศึกษาแก่ลูก

แรงงานข้ามชาติ ที่สุด ยส. ได้

น�าเสนอผลสรุปของกรณีศึกษา

ดังกล่าว ต่อที่ประชุม Caritas 

Thailand ปลายเดือนมิถุนายน 

๒๕๕๔ และมีข ้อเสนอจากที่

ประชุม Caritas Thailand ให้แผนก

ผู้อพยพย้ายถ่ินฐาน (NCCM) ท�า

หน้าที่เป็นตัวกลางประสานเครือ

ข่ายที่ท�างานด้านการศึกษาของ

ลูกแรงงานข้ามชาติต่อไป 

ยุทธศาสตร์ขยายงานสิทธิมนุษยชน สู่ศูนย์สังคมพัฒนา  
ด้วยโครงสร้างกรรมการ ยส.

เมื่อแรกก่อตั้งองค์กร ยส. 

อย่างเป็นทางการ มีกลุ่มบุคคลที่

เป็นพระสงฆ์ และฆราวาสผู้ทรง

คุณวุฒิ ด้านการศึกษา ด้าน

แรงงาน และกฎหมาย ได้รับ

การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

อ�านวยการ และมีพระสังฆราช

มีคาแอล บุญเลื่อน หม้ันทรัพย์ 

เป็นมุขนายก และนับจากนั้น

จนถึงปัจจุบัน มีบุคคลที่ได้รับ

การสรรหาและหมุนเวียนเข้ามา

เป็นคณะกรรมการอ�านวยการ 

ประกอบด้วย นกัวชิาการด้านการ

ศึกษา กฎหมาย สิทธิมนุษยชน 

และเศรษฐศาสตร์ ตัวแทนจาก

คณะนักบวชหญิง ตัวแทนพระ

สงฆ์ และตัวแทนจากศูนย์สังคม

พัฒนา ซึ่งองค์ประกอบของคณะ

กรรมการอ�านวยการที่มาจาก

สาขาต่างๆ เป็นคุณูปการต่อการ

ท�างานของ ยส. เพราะกรรมการ

มิได้มีบทบาทเฉพาะเสนอความ
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คิดเห็น ข้อแนะน�า แต่ยังเป็น

ตัวกลางประสานงานหรือเป็นช่อง

ทางช่วยให้การด�าเนินกิจกรรม

ของส�านักปฏิบัติงานบรรลุผล 

โดยเฉพาะเม่ือช่วงต้นของ

ทศวรรษที่ ๔ แห่งการท�างาน

นี้ ยส. มีความตั้งใจในการผลัก

ดันให้มีการบูรณาการแนวคิด

ด้านยุติธรรมและสันติ เข้าไปใน

งานด้านสังคมของศูนย์สังคม

พัฒนาในพื้นที่ ด้วยเหตุนั้น มติ

ที่ประชุมกรรมการอ�านวยการ 

ยส. จึงได้เชิญตัวแทนจากศูนย์

สังคมพัฒนาในพื้นที่เข้าร่วมเป็น

กรรมการของ ยส. ทัง้ผู้ทีเ่ป็นพระ

สงฆ์ และฆราวาส ผลตามมาที่

ปรากฏในปัจจุบันคือ งานพัฒนา

ของศูนย์สงัคมพฒันาสงัฆมณฑล

สุราษฎร์ธานี, ราชบุรี, ท่าแร่-

หนองแสง และเชียงใหม่ มีความ

ชัดเจนในประเด็นสิทธิมนุษยชน 

และหันมาท�างานในแนวทางสิทธิ

มนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิใน

ทางสงัคม สทิธิของชาติพนัธ์ุ สทิธิ

แรงงานข้ามชาติ และสิทธิของ

เกษตรกร ซึ่งเป็นแนวทางการ

ท�างานพัฒนามนุษย์แบบบูรณา

การที่ครบครันและยั่งยืน

ความสัมพันธ์กับองค์กรทุน ถูกประเมินภายนอก  
ยืนยันการท�างานพิทักษ์สิทธิต่อไป

นั บ ตั้ ง แ ต ่ เ ร่ิ ม ก า ร ท� า 

กิจกรรมเล็กๆ เป ็นมโนธรรม 

ต่อหน้าสังคม และได้รับการก่อต้ัง

อย่างเป็นทางการ มีโครงการและ

แผนกิจกรรมรองรับ องค์กร ยส. 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากองค์กรทุน MISEREOR / KZE 

ประเทศเยอรมนั มาจนถึงปัจจุบนั 

ซึ่ง ยส. ตระหนักเป็นอย่างย่ิง

ถึงน�้าใจไมตรีของพันธมิตรต่าง

ประเทศองค์กรนี้  ที่สนับสนุน 

‘เคร่ืองมอื’ ส�าคญั เพือ่เอือ้ให้ ยส. 

สามารถท�างานไปตามเป้าหมาย

ให้ส�าเร็จ และแม้บางครั้งอาจจะ

ไม่ประสบความส�าเร็จ ก็ตาม

สี่ ท ศ ว ร รษขอ งคว าม

สัมพันธ์ ทั้ง MISEREOR / KZE 

และ ยส. ต่างต้องเรียนรู้ ปรับ

ทัศนคติ และท�าความเข ้าใจ

ระหว่างกันและกันเป็นครั้งคราว 

โดยเฉพาะในเร่ืองทัศนคติ จาก

อดตีทีเ่คยเป็นไปในฐานะผู้ให้การ

สนับสนุนและผู้รับการสนับสนุน 

ปรับเปลี่ยนไปสู่ฐานะพันธมิตรที่

พัฒนาไปด้วยกัน และยังคงเป็น

พันธมิตรที่เหนียวแน่น เห็นได้

จากเมื่อ MISEREOR / KZE ยุติการ
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สนับสนุนองค์กรเอกชนอื่นๆ แต่

ยังคงช่วยเหลอื ยส. ต่อไป แม้ต้อง

ลดสัดส่วนงบประมาณสนับสนุน

กต็าม ทัง้นี ้เพือ่เอือ้โอกาสให้ ยส. 

สามารถด�าเนินพันธกิจต่อไปได้ 

ในขณะที่ ยส. ก็พยายามสรรหา

งบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆ 

หรือจากหน่วยงานหลักภายใน 

คือ พระศาสนจักรคาทอลิกใน

ประเทศไทย มาสมทบ

ตลอดเวลาที่ ยส. ได้รับ

ทนุสนบัสนนุ เจ้าหน้าทีป่ฏบิติังาน

มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะ

การเขียนโครงการ ปรับปรุงการ

จัดท�าบัญชีและรายงานการเงิน

อยู่ตลอดเวลา เพราะ MISEREOR 

/ KZE เป็นองค์กรทุนที่ได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมัน 

ต้องรายงานการปฏิบัติงานและ

รายงานการเงินต่อรัฐบาลด้วย 

สิง่นีส่้งผลกระทบต่อ ยส. โดยตรง 

แต่ ยส. เห็นว่าเป็นคุณูปการที่

ส�าคัญต่อผู้ปฏิบัติงาน ยส. การ

เขียนโครงการให้ชัดเจน มีตัวชี้

วดัได้ ท�ารายงานการเงินทีโ่ปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และส่งรายงาน

กิจกรรมตรงเวลา กลายเป็นสิ่งชี้

วดัเร่ืองความน่าเชือ่ถือและความ

ยั่งยืนขององค์กร ยส. อีกด้วย

ในปี ๒๕๕๗ ยส. ได้รับการ

ประเมินภายนอกจาก MISEREOR 

/ KZE เป็นคร้ังแรก ผลจากการ

ประเมินภายนอก ผู้ประเมินชาว

เยอรมันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน

สิทธิมนุษยชนได้บันทึกข้อคิดเห็น

ส่วนตัวที่สนับสนุนงานของ ยส. 

ไว้ว่า (๑) ‘ต้องยอมประนปีระนอม

ต่อการท�างานของ ยส. ที่เน้น

งานอบรมด้านจริยธรรมและศีล

ธรรม ควบคู ่ไปกับการเรียนรู ้

ทักษะสันติวิธี เป็นเคร่ืองมือใน

การปฏิบัติและสร้างวัฒนธรรม

สิทธิมนุษยชน’ (เพราะตามความ

คิดของผู ้ประเมินคนดังกล่าว

ถือว่า สิทธิมนุษยชนตามแนวคิด

ของตะวันตก หมายถึง ธรรมาภิ

บาล ไม่สามารถเทยีบเคยีงกบัการ

ศึกษาด้านจริยธรรมและศีลธรรม) 

และ (๒) ยส. เป็นตัวแทนขยาย

แนวคดิสทิธิมนษุยชน และช่วยให้

ศนูย์สังคมพัฒนาในพื้นที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลงจากงานสงเคราะห์

มาเป็นงานสร้างจิตส�านึกเร่ือง

สิทธิฯ ขณะเดียวกัน (๓) ก็มี

ข้อเสนอว่างานของ ยส. ต้อง

ช่วยให้งานของศูนย์สังคมพัฒนา  

สร้างแกนน�าผู ้พิทักษ์สิทธิฯ ใน

ชุมชน และ (๔) ขอให้ MISEREOR 

/ KZE ยังคงสนับสนุนการท�างาน

ของ ยส. ต่อไป ซึ่ง ยส. ก็ได้

น�าผลของการประเมินภายนอก 

มาพัฒนาเป็นโครงการในกรอบ

เวลาปัจจุบัน (๒๕๕๘-๒๕๖๑) ที่

มุ่งสร้างนักพิทักษ์สิทธิมนุษยชน

ในพื้นที่ โดยการท�างานร่วมกับ

ศูนย์สังคมพัฒนา และเครือข่าย

ในพื้นที่

ความยั่งยืนจากผลของการท�างาน
ที่สุด ณ ปัจจุบันนี้ ยส. 

ประเมินค่าความย่ังยืนจากผล

ของการท�างานตลอดเวลาหลาย

ปีที่ผ่านมาว่า 

๑) เรายึดมั่นในวิสัยทัศน์

ขององค์กรมาโดยตลอด 

๒) เราท�างานตามเป ้า

หมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

ไว ้ แม้ว ่าประสบอุปสรรคใน

บางคร้ัง แต่นั่นได้ท้าทายให้ผู้

ปฏิบัติงานต้องแสวงหาทางออก

ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบต่อ

วัตถุประสงค์  
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๓) ความรับผิดชอบและ

ความโปร่งใส เป็นเงื่อนไขส�าคัญ

ของการท�างาน ยส. ที่มีต่อหน้า

พระศาสนจักร ต่อหน้ากลุ ่ม

เป้าหมาย และต่อหน้าผู้ให้การ

สนับสนุนและช่วยเหลือด้านงบ

ประมาณ 

๔) เรามีศักยภาพทีเ่หมาะ

สมในการบูรณาการแนวคิดด้าน

สิทธิและสันติภาพเข้าด้วยกัน 

และสามารถเปลี่ยนทัศนคติของ

ผู้ร่วมมีส่วนได้ส่วนเสีย และกลุ่ม

เป้าหมายปลายทาง ได้เข้าใจ

อย่างถ่องแท้ และปรับรื้อฟื้นการ

ปฏิบัติให้เป็นวิถีการด�าเนินชีวิต  

๕) ยส. ยังเป็นที่ยอมรับ

ในฐานะเป็นองค์กรฆราวาสด้าน

สิทธิฯ ของพระศาสนจักร ที่มี

ความรู้และสามารถถ่ายทอดค�า

สอนด้านสงัคมให้แก่ผู้สนใจต่างๆ 

๖) การท�างานแบบมีส่วน

ร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่ ส่งผล

ต่อการเรียนรู้ร่วมกนัระหว่าง ยส. 

และองค์กรในพื้นที่ แต่ที่ส�าคัญ

กว่าคือ กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับ

ผลกระทบได้ร่วมคิด วางแผน 

เพื่อก�าหนดแนวทางในการแก้ไข

ปัญหา และเป็นผู้ทีอ่อกมาปกป้อง

สิทธิฯ ของตนเองและชุมชน ซึ่ง

เป็นยุทธศาสตร์การท�างานแบบ

ห่วงสัมพันธ์แบบเหตุและผลที่

ยั่งยืน

ระลึกถึงหน่วยงาน ที่ร่วมเดินทางในบ้าน ยส. 
โอกาสครบรอบ ๔๐ ปี 

ยส. นี้ ขอน�าเสนองานที่ เคย

ปรากฏตัวอยู่ในส�านักปฏิบัติงาน 

ยส. ใน ๒ ช่วงทศวรรษแรก ซึ่ง

ส�าหรับ ยส.แล้ว เราตระหนักใน

คุณูปการของงานเล็กๆ ที่ทรง

พลงันี ้แม้ช่วงเวลาปัจจุบนั สงัคม

ไม่มข้ีอมลูเรือ่งราวของหน่วยงาน

เล็กๆ ที่วางรากฐานต่องานขับ

เคลื่อนงานรณรงค์สิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทย อีกแล้ว นั่นคือ 

โครงการฮอทไลน์ ประเทศไทย 

(Hotline Thailand) 

ปี ๒๕๒๒ ส�านักงานเพื่อ

การพัฒนามนุษย์ (Office for 

Human Development / OHD) 

ของสหพันธ ์สภาพระสังฆราช

แห่งเอเชีย (Federation of Asian 

Bishops’ Conference / FABC) ได้

จัดประชมุคณะกรรมการยุติธรรม

และสันติแห่งเอเชียข้ึนเป็นคร้ัง

แรก ที่กรุงโตเกียว ประเทศ

ญี่ปุ ่น และเห็นชอบให้มีหน่วย

งานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อร่วม

มือกันท�างานรณรงค์ ปกป้อง 

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ

ประชาชนในเอเชีย โดยก่อตั้ง 

โครงการฮอทไลน์ เอเชียแปซิฟิก

ข้ึนมา และอยู่ภายใต้ความรับ

ผิดชอบของส�านักงานเพื่อการ

พัฒนามนุษย์ (Office for Human 

Development / OHD) และ Center 

for the Progress of People (CPP) 

ที่ฮ่องกง โดย CCP เป็นผู้บริหาร

โครงการ
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ส�าหรับประเทศไทย เร่ิม

มี เจ ้ าหน ้ าที่ ปฏิบัติ งานโครง

การฮอทไลน์ ประเทศไทย ใน

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ โดยที่

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทยในขณะนั้น เห็นว่า

งานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นงานที่

อ่อนไหวและสัมพันธ์กับประเด็น

การเมือง จึงขอให้โครงการฮอท

ไลน์ ประเทศไทย มีสถานะเป็น

อิสระ มีการด�าเนินงาน และรับ

งบประมาณสนับสนุนโดยตรง

จากโครงการฮอทไลน์ เอเชีย

แปซิฟิก แต่ ยส. เอื้ออ�านวย

ความสะดวก คือให ้สถานที่

ท�างาน และผู้บริหาร ยส. เป็นที่

ปรึกษา ส่วนการท�างานรณรงค์

กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทยนั้น เจ้าหน้าที่โครง

การฮอทไลน์ ประเทศไทย ส่ง

ข้อมูลไปยังส�านักงานประสาน

งานที่ฮ ่องกง เพื่อส�านักงาน

ประสานงานที่ฮ่องกง จัดท�าเป็น

จดหมายเรียกร้อง และท�าการ

รณรงค์ ส่งไปยังเครือข่ายใน

ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศที่

เป็นต้นเร่ืองการละเมิดสทิธิฯ ด้วย 

งานโครงการฮอทไลน ์ 

ไทยแลนด์ ด�าเนินงานมาจนถึง 

ปี ๒๕๓๕ มีผู้ประสานงาน ๔ 

คน คือ คุณสมพจน์ สมบูรณ์ 

(กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ – มิถุนายน 

๒๕๒๕) คุณมณีมัย ทองเศวต 

(สิงหาคม ๒๕๒๕ – เมษายน 

๒๕๒๖) คุณวิภาดา กิตติโกวิท 

(มิถุนายน ๒๕๒๖ – มกราคม 

๒๕๒๙) และคุณสมศรี หาญ-

อนันทสุข (มิถุนายน ๒๕๓๐ – 

ตุลาคม ๒๕๓๔) งานที่ได้ด�าเนิน

การในช่วงเวลานั้น เป็นการช่วย

เหลือผู้ตกเป็นเหย่ือการละเมิด

สิทธิ หรือการเรียกร้องเพื่อช่วย

ให้นักกิจกรรม หรือผู้ถูกกล่าวหา 

พ้นจากการถูกจับกุมตัว ได้รับ

การลดโทษ ไม่ถูกตัดสินประหาร 

ทัง้ในประเทศไทยและในประเทศ

เพื่อนบ้านต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ 

ยังร่วมกบัหน่วยงานอืน่ๆ รณรงค์

เชิงนโยบาย แม้จะไม่สามารถ

น�าไปสู่การแก้ไขทางกฎหมายได้

มากนั้น ด้วยเง่ือนไขของระบบ

การปกครอง แต่ก็ถือว่า ท�าให้

สาธารณชนได้รับรู้ความไม่เป็น

ธรรมในสงัคม และเป็นการกดีกัน

มใิห้ผู้มอีทิธิพลใช้อ�านาจในทางที่

ไม่ถูกต้อง

เดือนมกราคม ๒๕๓๕ ที่

ประชุมสมัชชายุติธรรมและสันติ

แห่งเอเชีย (Justice and Peace 

Coordinating Committee for Asia 

/ JPCCA) ครั้งที่ ๔ ที่พัทยา ได้

ทบทวนบทบาทของส�านักงาน

เพื่อการพัฒนามนุษย์ (OHD) ใน

งานอภิบาลด้านยุติธรรมและสนัติ 

และเห็นว่าควรให้งานโครงการ

ฮอทไลน์ เอเชียแปซิฟิก เป็น
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อิสระจาก OHD และอยู่ภายใต้

การบริหารของ Asian Center for 

the Progress of Peoples /ACPP 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่ง

ผลกระทบต่อโครงการฮอทไลน์ 

ไทยแลนด์ ด้วย ทั้งนี้ ACPP ไม่

สามารถสนบัสนนุงบประมาณการ

ด�าเนินงานอีกต่อไป

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๕  

การประชุมระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

และที่ปรึกษา ยส. ถึงโครงสร้าง 

บทบาท และหน ้าที่ของงาน 

ฮอทไลน์ ไทยแลนด์ ได้ข้อสรุปว่า 

ควรผนวกงานฮอทไลน์ ไทยแลนด์ 

เข้าเป็นงานสิทธิมนุษยชน และ

ปรับรูปแบบการท�างาน เป็นการ

ให้การศึกษาเร่ืองสิทธิมนุษยชน 

ขณะเดียวกันยังคงร่วมมือกับ

โครงการ ฮอทไลน์ เอเชยีแปซฟิิก 

ด้วยการเป ็นคณะกรรมการที่

ปรึกษา และเป็นคณะท�างาน

เฉพาะกิจของโครงการฮอทไลน ์

เอเชียแปซิฟิก๖

ปลายป ี  ๒๕๓๖ ยส . 

ทบทวนกิจกรรมของตนเอง ที่สุด 

ได้น�าไปสู ่การพัฒนาแผนงาน

สิทธิมนุษยชนใหม่ข้ึนมา ด้วย

เหตุผลว่า การที่สังคมมีความ

เจริญก้าวหน้ามาก แต่นั่นมิได้

หมายความว่าปัญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนจะหมดไป หรือลด

ลง ในทางกลับกัน การละเมิด

สิทธิกลับมีความซับซ้อนมากข้ึน 

และความรุนแรงที่เกิดข้ึนก็มิใช่

ความรุนแรงทางกายภาพ แต่

เป็นความรุนแรงทางจิตใจ เม่ือ

เป็นเช่นนี้ จ�าเป็นอย่างย่ิงที่ต้อง

ท�างานสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการ

ปลูกฝ ังคุณธรรมสิทธิมนุษย-

ชน และส่งเสริมการปฏิบัติสิทธิ

มนุษยชนให้เกิดข้ึนต้ังแต่วัยเด็ก 

ผ่านระบบการศึกษาของสถาบัน

การศึกษาคาทอลิก ด้วยเหตุ

นี้ ความพยายามในการก่อรูป

คณะท�างานเพื่อเตรียมโครงการ

สิทธิมนุษยชนศึกษา จึงเกิดข้ึน

ในปี ๒๕๓๘ ส�านักปฏิบัติงาน 

ยส. ได้เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องใน

วงการศึกษา นักวิชาการจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มาเป็น

คณะท�างาน เพื่อร่วมกันวางแผน

ริเร่ิมโครงการสทิธิมนษุยชนศึกษา 

จนกลายเป็นงานอบรมเชิงปฏิบัติ

สทิธิมนษุยชนศึกษาและสนัตภิาพ 

แก่ครูและเยาวชน จนถึงปัจจุบัน

ร่วมสร้างกลุ่มประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
จากเหตุการณ์เรียกร้อง

ประชา ธิปไตยเดือนตุลาคม 

๒๕๑๖-๒๕๑๙ และนโยบายปราบ

ปรามคอมมิวนิสต์ รวมไปถึงการ

ใช้อ�านาจโดยพลการและไม่เป็น

ธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ น�าไปสู่

การละเมิดสิทธินักศึกษา ผู้น�า

แรงงาน และผู้น�าเกษตรกร เป็น

เง่ือนไขที่ก ่อให้เกิดหน่วยงาน

เอกชนอื่นๆ เช่นเดียวกับ ยส. 

คือ สมาคมสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน (สสส.) กลุ่มประสาน

งานศาสนาเพื่อสังคม (กศส.) 

และแต่ละหน่วยงานก็ท�างาน

ช่วยเหลือและเรียกร้องกรณีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ความ

รู้ทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ

มนุษยชน และประสานงานกับ 

๗ จัดกิจกรรมอบรม Justice and Peace workers แก่ผู้ท�างานสิทธิมนุษยชนในองค์กรพระศาสนจักรเอเชีย ทุกระยะ ๒ ปี 

(จนถึงปัจจุบัน ปี ๒๕๖๐)  เป็นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของพระศาสนจักรเอเชีย ให้มีทักษะในการท�างานด้าน

ยุติธรรม สันติ และสิทธิมนุษยชน
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ยส. รวมทัง้มีการประชมุเพือ่หนนุ

เสริมการท�างานระหว่างกันเร่ือย

มาจนถึงปี ๒๕๒๕ 

วันที่  ๓ - ๕ มิถุนายน 

๒๕๒๖ องค์กร ยส., สสส., กศส. 

และโครงการฮอทไลน ์ ไทย

แลนด์ ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง

ปัญหาและทิศทางการท�างาน

ด้านสิทธิมนุษยชน ที่หัวหิน และ

ที่สุด ได้ก่อตั้งคณะกรรมการ

ประสานงานองค์กรสิทธิมนุษย-

ชนในประเทศไทย (กปส.) หรือ 

Coordinating Committee of 

Human Rights Organizations in 

Thailand / CCHROT หลังจากนั้น 

ชื่อของ กปส. ก็ปรากฏในนาม

องค์กรสทิธิมนษุยชน ท�ากจิกรรม

รณรงค์ปัญหาสิทธิมนุษยชนทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ และ

ในภายหลังมีอีกองค์กรสมาชิก

เพิ่มข้ึน คือ ศูนย์พิทักษ์สิทธิ

เด็ก มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก 

กลุ่มเพื่อนหญิง และสภาพัฒนา

วัฒนธรรมแห่งเอเชีย

กปส. ได้ร่วมกันท�างาน

รณรงค์เร่งด่วนในประเด็นละเมิด

สทิธิมนษุยชน โดยเฉพาะประเดน็

สทิธิทางการเมืองและพลเรือน ทัง้

ในประเทศไทย มาเลเซยี สงิคโปร์ 

ศรีลังกา ฯลฯ งานฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพผู ้ท�างานด้าน

สิทธิฯ งานเผยแพร่ปัญหาสิทธิ

มนุษยชนผ่านสื่อ

หนังสือพิมพ์ มี

บทบาทส�าคัญใน

การผลักดันให้มี

คณะกรรมาธิการ

สิทธิมนุษยชนข้ึน

ในสภาผู้แทนราษฎร และเป็น

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง

ชาติ หนึ่งในองค์กรอิสระภายใต้

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๔๐  

ต่อมา กปส. ได้ยุตบิทบาท

และความร่วมมอืระหว่างกนั ด้วย

ปัญหาไม่มีทุนสนับสนุน ขณะ

เดียวกัน เจ้าหน้าที่ระดับสูง และ

ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรสิทธิฯ ถูก

เชิญเข้าไปเป็นตัวแทนของภาค

ประชาสังคมในหน่วยงานต่างๆ 

ของรัฐ อาทิ คณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ และหน่วย

งานอิสระอื่นๆ ที่ได้รับการก่อ

ต้ังภายหลังรัฐธรรมนูญฉบับ ปี 

๒๕๔๐  

หมายเหตุ: สังเขปพัฒนาการ ๔๐ ปี ยส. ค่อนข้างยาว แต่ชาว ยส. เห็นว่า การบันทึกรายละเอียดที่เห็นว่าส�าคัญลง

ในงานเขียนรวบรวม และบรรจุลงในวารสาร “ผู้ไถ่” ฉบบัที ่๑๐๕ ฉบบัพเิศษนี ้เป็นการฝากฝังประวติัศาสตร์ทีส่ามารถ

ด�ารงอยู่บนหน้ากระดาษไปได้อีกนาน ตราบเท่าที่ผู้ได้รับวารสาร “ผู้ไถ่” ยังเก็บรักษาไว้ และจะสะท้อนเรื่องราวออก

มาได้อีก เมื่อมีการมองย้อนกลับมาในอนาคต ถึงงานเล็กๆ งานหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ที่

เคยเป็นเวทีในการหล่อหลอมผู้คน ในงานส่งเสริมความยุติธรรมและสันติ
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เหลียวหลัง แลหน้า
งานด้านสังคม ของ พระศาสนจักรไทย 
ในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ยส.
วงเสวนาจากคนคุ้นเคย

เรียบเรียงโดย ชื่นสุข อาศัยธรรมกุล 
และธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

เ นื่องในโอกาสครบรอบ 

๔๐ ป ี แห ่งการก ่อตั้ ง

องค์กร ยส. คณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อการพัฒนา

สั งคม แผนกยุติ ธ รรม

และสันติ (ยส.) ได ้ จัด

เสวนา “งานด้านสังคม

ของพระศาสนจักรไทยใน

โอกาสครบรอบ 4๐ ปี 

ยส.” ระหว่างวันที่ ๑๘ - 

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ 

อมรพันธ์วิลล่ารีสอร์ท จ.ระยอง 

เพื่ อ ระดมความคิด เห็นจาก

กรรมการ ยส. ตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้ง 

จนถึงกรรมการ ยส. ชุดปัจจุบัน 

ได้ช่วยกันรวบรวมประวัติศาสตร์

ของ ยส. และมองภาพอนาคต

ของพระศาสนจักรไทย

ทั้งนี้ กรรมการที่มาร่วม

ระดมความคิดเห็น ประกอบด้วย 

พระสังฆราชบรรจง ไชยรา มุข-

นายก ยส. และประธานกรรมการ

อ�านวยการ ยส., รศ.ดร.วไล 

ณ ป้อมเพชร ประธานโครงการ

สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ยส., 

ดร.จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้

แทนประจ�าประเทศไทย องค์กร

ระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์

ธรรมชาต ิ(IUCN), คณุพ่อวชัรินทร์ 

สมานจิต ฮนุกรรมการแผนงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ยส.,  

คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร ผู ้

อ�านวยการศูนย ์วิ จัยและฝ ึก

อบรมศาสนาและวัฒนธรรม

ชุมชน จ.เชียงใหม่, คุณพ่อ 

วิชัย โภคทวี อดีตจิตตาธิการ 

ยส. ,  คุณ รุ ่ ง โรจน ์  ตั้ งสุ ร กิจ 

กรรมการ ยส., คณุพ่อไพรัช  

ศรีประเสริฐ กรรมการ ยส. 

และเลขากรรมาธิการฝ่าย

สังคม, ซิสเตอร์ศรีพิมพ์  

ซาเวยีร์ กรรมการ ยส. และ

ผู ้อ�านวยการแผนกสตรี, 

คุณระกาวิน ลีชนะวานิช-

พันธ์ อดีตผู้ประสานงาน 

ยส. ปัจจุบันท�างานเป็น 

เจ ้าหน ้าที่ประสานงาน 

องค์การแรงงานระหว่าง

ประ เทศ ( I LO ) ,  คุณชื่ นสุ ข  

อาศัยธรรมกุล กรรมการ ยส. 

และที่ปรึกษาวารสาร “ผู ้ไถ่”, 

คุณนริศ มณีขาว กรรมการ 

ยส. และที่ปรึกษาวารสาร “ผู้

ไถ่”, คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ 

อนุกรรมการแผนงานด้านสิทธิ

มนุษยชนศึกษา ยส., คุณอัจฉรา 

สมแสงสรวง ผู ้ อ� านวยการ  

ยส., คุณพ่อประสิทธ์ิ รุจิรัตน์ 

กรรมการ ยส. และผู้อ�านวยการ

แผนกชาติพันธุ์, คุณพ่อสุวัฒน์  

เหลืองสอาด กรรมการ ยส. และ
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ผู ้อ�านวยการศูนย์สังคมพัฒนา 

สุราษฎร์ธานี, คุณพ่อบุญเลิศ 

พรหมเสนา อนกุรรมการแผนงาน

สิทธิมนุษยชนศึกษา ยส.

คุณอัจฉรา สมแสงสรวง 

ผู ้อ� านวยการแผนกยุติ ธรรม

และสันติ (ยส.) คณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 

ได้กล่าวถึงที่มาของการสัมมนา

ระดมความคิด เห็ น เพื่ อ วาง

ทิศทางงานด้านสังคมของพระ 

ศาสนจักรไทยในอนาคตว่า “พระ

ศาสนจักรได้ให้ความไว้วางใจ

ให้ฆราวาสเข้ามาดูแลงานนี้ ยส. 

เป็นองค์กรเดียวที่ฆราวาสเป็น

ผู้ดูแล ซึ่งพระสังฆราชบุญเลื่อน 

หม้ันทรัพย์ ได้มอบให้เราดูแล 

ยส.  มาต้ังแต ่แรกเ ร่ิม จนถึง 

ปัจจุบัน ยส. มีอายุครบ ๔๐ ปี 

เราอยู่ในบ้านหลังนี้ เราจึงควร

ที่จะเป็นตัวแทนในการท�าหน้าที่

แทนพระศาสนจักรเพื่อรวบรวม

ประวัติศาสตร์การท�างานของ 

ยส. เพราะสิ่งที่มีค่ามากที่สุด 

คือ การรวบรวมข ้อมูลทาง

ประวัติศาสตร์การท�างานไว้ แม้

งานของเราจะส�าเร็จบ้างหรือไม่

ส�าเร็จบ้าง แม้ว่าเราจะมอีปุสรรค 

แต่เราก็ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคมา

จนถึงทุกวันนี้

และเราก็ได้เห็นว่า นี่คือ

สิ่งที่เราตั้งใจท�าในฐานะที่พระ

ศาสนจักรได้มอบความไว้วางใจ

ให้กับเรา เพราะเราก็เป็นส่วน

หนึ่งที่ท�าให้พระศาสนจักรเติบโต

ข้ึน วนันีเ้ป็นโอกาสส�าคัญทีเ่ราจะ

ได้ช่วยกันรวบรวมประวัติศาสตร์ 

ซึ่งการครบรอบ ๔๐ ปี ยส. ใน 

ครั้งนี้เป็นเพียง Entry Point แต่

สิ่งที่ เราจะต้องช ่วยกันอีกคือ 

ช ่วยกันมองภาพอนาคตของ

พระศาสนจักรไทย โดย ยส. 

จะบันทึกและรวบรวมข ้อมูล

และความคิดเห็นเหล่านี้ เพื่อท�า

เป็นเอกสารและจะน�าไปมอบ

ให้กับ Caritas Thailand และ

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทยต่อไป”

สัญลักษณ์ ‘เต่า’ และ ‘ไก่’ 
ในปี พ.ศ.๒๕๑๖ หลัง

เกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาฯ ไม่

นานก็เกิด “ผู้ไถ่” ในรูปแบบของ

แผ่นพับบรรยายเหตุการณ์ที่ผู ้

มีอ�านาจได้กระท�าความรุนแรง

ต่อนิสิตนักศึกษา เพื่อแจกใน

กลุ่มคาทอลิกตามวัดต่างๆ ให้

ได้ทราบสถานการณ์ความเป็น

จริงที่เกิดข้ึนและแสดงจุดยืนไม่

เห็นด้วยต่อการใช้ความรุนแรง

ดังกล่าว
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พระสังฆราชบุญเลื่ อน 

หมั้นทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง ยส. เคยเล่า

ไว้ว่า “พ่อเคยไปฟิลิปปินส์เห็น

คนวาดรูปเต่าโผล่หัวออกมา ซึ่ง

คนวาดอธิบายว่า ถ้าเต่าหดหัว

อยู่ในกระดองกเ็ดนิไปข้างหน้าไม่

ได้ ตราบใดที่เต่ายืดหัวออกจาก

กระดองก็จะเดินก้าวหน้าไปได้ 

เม่ือได้คนวาดภาพคอื คณุสมชาย 

ทองประดิษฐ์ บอกว่า กระดอง

เต่ากับหมวกทหารคล้ายกัน พ่อ

กเ็หน็ด้วยว่าหมวกทหารมนัครอบ

ประชาชนอยู่ ถ้าประชาชนไม่กล้า

ย่ืนหัวออกจากอิทธิพลของทหาร

ก็จะก้าวไปข้างหน้าไม่ได้” 

ส่วน “ไก่” หมายถึง ไก่อยู่

บนหอคอย เป็นไก่ที่บอกทิศทาง

ลม และจะคอยขันบอกว่าเราควร

ไปทิศทางไหน ซึ่งเป็นบทบาทที่

เกิดขึ้นในเวลานั้น แม้ปัจจุบัน

บทบาทนี้อาจจะลดลงบ้างแล้ว

ผู้ที่เราต้องขอบคุณ...
งานของ ยส. (รวมทั้งงาน

พัฒนาด้วย) ต้องขอบคุณกลุ่ม

และสถาบันพระศาสนจักรอย่าง

น้อย ๓ สถาบัน คือ  

๑. College General ที่ปีนัง 

ซึง่สร้างบคุลากรทีมี่คณุภาพ มผู้ีที่

จบมาจากที่นี่ เช่น คุณพ่อนิพจน์ 

เทียนวิหาร, คุณพ่อวัชรินทร์ 

สมานจิต, คุณประนอม ศรีอ่อน 

และคุณจ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ 

ซึ่งเคยไปท�างานในสลัมดินแดง

ห้วยขวางมาก่อน

๒. ค ณ ะ เ ย สุ อิ ต ใ น

ประเทศไทย เป็นจุดเร่ิมต้นของ

งานในสลัมดินแดงห้วยขวาง คุณ

พ่ออัลเฟรด บอนแนงก์ และคุณ

หมอชวลิต จิตรานุเคราะห์ เป็น

บุคคลผู้ทรงคุณค่าของ ยส. 

๓. คณะอุ ร ์ สุ ลิ น แ ห ่ ง

สหภาพโรมัน คณะนักบวชหญิง

ที่เรามักไม่ได้กล่าวถึง

รวมถึงผู้ปฏิบติังานรุ่นแรก 

ได้แก่ คุณชาญชัย พัฒนะอิ่ม, 

คณุศิริพงษ์ สรุชาติ, คณุนจุรินทร์ 

นาเมืองรักษ ์ , คุณประเสริฐ  

นาเมืองรักษ์, คุณวิบูลย์ แก้ว-

แหวน และอีกหลายท่าน...ซึ่งนี่

คือจุดเร่ิมต้นที่หล่อหลอมมาเป็น

งาน ยส.

ก�าลังสนับสนุนจากองค์กรศาสนาหลายศาสนา
สิ่งที่โดดเด่นในยุคนั้น คือ 

ความร่วมมือระหว่างศาสนา งาน

ของคนยากคนจนที่เกิดข้ึนมาใน

เวลานั้น ได้รับการสนับสนุนเป็น

อย่างมากจาก OHD (Office for 

Human Development) และ ACPO 

(Asian Committee for People’s 

Organization) ซึ่งเป็นการท�างาน

ร่วมกันระหว่างโปรเตสแตนท์กับ

คาทอลกิ ทีร่่วมมือกนัก่อต้ัง ACPO 

ขึ้นมา จนเกิดการร่วมแรงร่วมใจ

ต่อสู้กับความอยุติธรรม ไม่ว่าจะ

เป็นงานในสลมั งานผู้ยากไร้ และ

งานแรงงาน

ดร.จ�าเนยีร วรรัตน์ชยัพนัธ์ 

เล่าว่า “งานของ ACPO ได้พระ

สงฆ์คณะเยสุอิตเข้ามามีส ่วน

ร่วมด้วย ซึ่งในเวลานั้นความ
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สัมพันธ์ระหว่างท่านลาบาเย็น
๑ 

กับพระคุณเจ้าบุญเลื่อน หมั้น-

ทรัพย์ มีความสัมพันธ์ที่ดีมาก 

ท่านได้ผลักดันให้เกิดงานต่างๆ 

ที่เก่ียวกับการพัฒนาสังคม โดย

มีอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เข้า

มามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย”

และยังมีความร ่วมมือ

ระหว่าง OHD กับ CCA (Christian 

Conference of Asia)  รวมทั้งเรื่อง

ของ ECOT (Ecumenical Coalition 

on Tourism) ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยว 

กับสิทธิในเร่ืองของเซ็กส ์ทัวร ์  

(Sex Tour) ที่ OHD เข้าไปเป็น

กรรมการ ท�าให้ ยส. ได้เข้าไป

ท�างานรณรงค์เร่ืองการท่องเที่ยว 

(Tourism) ที่ละเมิดสิทธิความ

เป็นมนุษย์

ส่วน VOMPOT (Voluntary 

Mo v emen t  f o r  P e o p l e ’ s 

Organization in Thailand) เป็นการ

เคลื่อนไหวที่มีที่มาจากปีนัง คือ

กลุ่มอาสาสมัครจัดระบบชุมชน

ซึ่งท�างานส่งเสริมการรวมกลุ ่ม

ชาวบ้านโดยเฉพาะชาวสลัม งาน

แรกที่ได้ร่วมกับ VOMPOT คือ มี

ตัวแทนจากโปรเตสแตนท์มาร่วม

ด้วย พร้อมกับท่านบุญเลื่อน คุณ

พ่อจอห์น กิลวูต์ คุณพ่อบอน

แนงก์ มาแมร์ทีโอดอร์ มาแมร ์

ฟรานซิสเซเวียร์ ซึ่งหน่วยงานที่

เข้ามาสนับสนุนคือ คณะเยสุอิต  

“เราไม่ได้ท�างานกับสลัม

อย่างเดียว เราท�างานกับชาวไร่

ชาวนาและผู้ใช้แรงงานด้วย ได้

ร่วมงานกับคุณสนั่น วงศ์สุธี นัก

วชิาการด้านแรงงานซึง่เข้ามาเป็น

ผู้ประสานงานในเวลานัน้ คนเหล่า

นีท้ีเ่ป็นส่วนหนึง่ในการท�างานของ 

ยส. รวมถึงจุดแข็งของศาสน-

สัมพันธ์ด้วย” ดร.จ�าเนียร กล่าว

๑ ท่านลาบาเย็น หรือ Bishop Julio Labayen แห่งสังฆมณฑล Infanta, Phillippines, ผู้มีบทบาทส�าคัญในการก่อตั้ง Office 

for Human Development

ดร.จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร “สหพันธ์สภาพระสังฆราชแห่งเอเชีย 

(Federation of Asian Bishops’ Conference (FABC) ได้มีแนวทางการ

ประกาศข่าวด ี(Evangelization)ทีเ่คารพต่อประชาชนเอเชยี มนัเป็นเร่ือง

ของการเสวนา (Dialogue) ไม่ใช่เรื่องวาระการประชุม (agenda) คิดว่า

ตรงนี้คือการเคารพ ศาสนา วัฒนธรรม พลังการพัฒนาของเอเชีย ซึ่ง

เป็นเรื่องที่ OHD น�าขึ้นมา และต้องค้นหา เพราะว่ากระบวนการในการ

พัฒนาที่ต้องเผชิญกับกระแสหลักต้องมาจากรากฐานประวัติศาสตร ์
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร
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ข้างใน มรดกคืออะไร ประวัติ-

ศาสตร์ของเอเชยีคอือะไร ซึง่จุดนี้

เป็นจุดทีส่�าคญัมาก ๑. FABC น่าจะ

เป็นส่วนส�าคญัของประวตัศิาสตร์ 

ที่ท�าให้ประเทศไทยได้เคลื่อน

ไป ๒.ทิศทางของการประกาศ

ข่าวดี (Evangelization) ในเอเชีย 

ต้องอิงการเสวนากับประชาชน 

ศาสนา วัฒนธรรม ซึ่งเราจะต้อง

อ้างสิ่งเหล่านี้ เพราะเกี่ยวข้อง

กบัสิง่ทีก่ระท�าต่อเนือ่งมาตัง้แต่ปี 

ค.ศ.๑๙๗๐ นั่นคือความร่วมมือ 

ระหว่างโปรเตสแตนท์ (World 

Council of Churches (WCC), 

Christian Conference of Asia 

( C C A )  และพี่ น ้ อ ง

พุทธศาสนิกชน เช่น 

อ.สุลักษณ์

FABC หรือ APHD 

(Asian Partnership for 

Human Development) 

ได้ร่วมกันสร้าง ACFOD 

(Asian Cultural Forum 

on Development) ด้วย ซึ่งสิ่งที่น่า

สนใจคือ  APHD สนับสนุน ACFOD 

และคนที่ท�างานใน ACFOD ก็เป็น

มสุลมิด้วย คอื คุณอบัดลุซาบ ูซึง่

หลงัจากนัน้เขากไ็ปพฒันาองค์กร

มุสลิม ชื่อ AMAN - Asian Muslim 

Action Network เอาเยาวชนรุ่น

ใหม่จากประเทศอิหร่าน และ

อินโดนีเซีย ให้ข้ามพรมแดนไป

เสวนา (dialogue) ระหว่างศาสนา 

ซึ่งท่านบุญเล่ือน, อ.สุลักษณ์,  

คุณโกศล, อ.บัณฑร เคยเข้าร่วม

ด้วย ซึ่ง CCA ในเอเชีย อ.บัณฑร 

ก็เข้าไปท�างานอยู่ด้วย 

ต อ น นั้ น คณ ะ เ ย สุ อิ ต 

จัดประชุมหัวข้อ SELA - Socio 

Economic Life in Asia ที่ประเทศ

ญี่ปุ ่น โดยมี อ.สุลักษณ์ และ

อ.สมาน แสงมะลิ เข้าร่วมด้วย 

จึงท�าให้ท่านบุญเลื่อนรู ้จักกับ  

อ.สุลักษณ์ ดี ย่ิง ข้ึน รวมทั้ ง 

อ.สมาน และ อ.สิปปนนท์ เกตุ-

ทัต จึงท�าให้เกิดการเสวนา แลก

เปลี่ยน สานสัมพันธ์กันในกลุ่ม 

ดังกล่าวขึ้น

ต ่ อ ม า คุ ณพ ่ อ อั ง เ ด ร 

โกมาน พระสงฆ์คณะเยสุอิต 

ชาวฝร่ังเศส ได้น�าเอาแนวคดิหลงั

สังคายนาวาติกันที่ ๒ มาสู่การ

ปฏบิตัโิดยเฉพาะเร่ือง Ecumenical 

โดยไปเสวนากับโปรเตสแตนท์ 

และสร้างกลุ่ม Ecumenical ข้ึน

เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทย และ 

ประชุมกันปีละครั้ง ที่สวนเจ็ดริน 

ท�าให้คาทอลิกกับโปรเตสแตนท์ 

เหมือนพี่น ้องกันมาตั้งแต่หลัง

ปี ค.ศ.๑๙๖๕ และจากนั้นจึงมี 

กับ อ.โกศล ศรีสังข์ และ อ.โคทม อารียา 
เพื่อนร่วมงานใน กศส.
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ชาวพทุธมาร่วมด้วย คอื หลวงพ่อ 

พระเทพกวี จึงท�าให้โปรเตส-

แตนท์ คาทอลิก และพทุธ ร่วมมอื

กันปกป้องสิทธิของชนเผ่า”

คุณรุ ่ งโรจน ์ ต้ังสุร กิจ  

เสริมว่า “ช ่วงนั้นยังมี กศส. 

หรือกลุ่มประสานงานศาสนาเพ่ือ

สงัคม มเีจ้าอาวาสวดัทองนพคุณ 

เป็นประธาน มีอาจารย์สุลักษณ ์

ศิวรักษ์ มีพระสังฆราชบุญเลื่อน 

ห ม้ันท รัพย ์  รวมทั้ งคุณพ ่อ

ประสิทธ์ิ สมานจิต, คุณอุไร 

ปทุม จันทรัตน ์ ,  คุณสมจิตร  

วรางคณางยุบล, อาจารย์โกศล 

ศรีสังข์ ท�างานด้วย ซึ่งเป็นตัว

เชื่อมให้กับการท�างานด้านต่างๆ 

เช ่น มีการอบรมเร่ืองเครดิต 

ยูเนี่ยน” 

“ และ ยั ง มี คุณพ ่ อ เ ล ้ ง 

โคธิเสน, คุณพ่อล้วน นักพรรษา 

และคุณพ่อทวีศักดิ์ บุญสู่ ที่ไป

กินไปนอนรวมกับชาวบ้าน ต่อสู้

เร่ืองเข่ือนปากมูล บุคคลเหล่านี้

เป็นบคุคลส�าคญัในประวติัศาสตร์

ของ ยส.” พระสังฆราชบรรจง 

เสริมทิ้งท้าย

การทวนกระแส ย่อมเผชิญขวากหนาม
คุณรุ ่งโรจน์ “ป ี พ.ศ.

๒๕๑๘ เกิดความตึงเครียด คือ 

สมาคมคาทอลิกเป็นผู้จัดและมี

การเชิญพระสังฆราชทั้ง ๓ ท่าน 

ไปพูด ผมจึงเดินทางไปร่วมด้วย

เพื่อเป็นก�าลังใจให้ท่านบุญเลื่อน 

แต ่เมื่อไปถึงปรากฏว ่า พระ

สังฆราชอีก ๒ ท่าน ไม่มา ท่าน

บญุเล่ือนก็พดูถึงงานพฒันาต่างๆ 

พอเล่าเสร็จ ไม่มีค�าถามเกี่ยวกับ 

สิ่งที่ท ่านบุญเลื่อนพูดเลย แต่

เป็นค�าถามในลักษณะที่เป็นการ

ซักฟอกท่านบุญเลื่อน

และผู้ที่ตั้งค�าถามรุนแรง

กับท่านบุญเลื่อน ในภายหลังก็

มีท่าทีที่เปลี่ยนไป เพราะได้รับ

หน้าทีใ่ห้ไปท�างานกบัคนทีย่ากจน 

คนทีเ่ดอืดร้อน ท�าให้เร่ิมรู้ว่าอะไร

เป็นอะไร ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับความยุติธรรม 

มีเอกสาร “สังคมพัฒนา” 

และ “ผู้ไถ่” ซึ่งตอนนั้น “ผู้ไถ่” ยัง

ไม่ได้มีรูปแบบที่เป็นวารสารฉบับ 

“ผู ้ไถ่” สัญลักษณ์เต่าใส่หมวก

ทหาร ก็สร้างความขัดเคืองใจ 

เพราะมีบางรูปที่ค ่อนข้างเป็น

ตัวแทนของบางคน ท�าให้เกิด

ความรู ้สึกในแง ่ลบ ในสังคม

พัฒนาฉบับหนึ่งมีเร่ืองงานวิจัย 

โดลไทยแลนด์ ที่หน้าปกเป็นรูป

หัวกะโหลกและมีดเฉือนกะโหลก 

เป็นเร่ืองของบริษัทข้ามชาติจึง

เกดิผลกระทบกบัคณะมหาไถ่ ซึง่

คุณหมอชวลิต จิตรานุเคราะห์ หลวงพ่อนาน สุทธิสีโล อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ 
เพื่อนร่วมงานที่ศูนย์กลางเทวา คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา  

และกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม

คุณรุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ
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มีมิชชันนารีที่เป็นอเมริกันเยอะ

จุดเร่ิมต้นของบริษัทโดล 

คือ มิชชันนารีชาวอเมริกัน ๒ คน 

ที่ไปท�างานที่ฮาวายกับชนพื้น

เมือง ไปส่งเสริมอาชีพเพื่อให้เกิด

รายได้ คอื การปลกูสบัปะรด เม่ือ

ปลูกมากข้ึนก็มีการพัฒนาเป็น

โรงงานเพื่อที่จะขายผลผลิตจน

ใหญ่โตและกลายเป็นบริษัทข้าม

ชาติ จุดเริ่มต้นจริงๆ คือ เริ่มมา

จากความมีน�้าใจของมิชชันนารี 

เมือ่เร่ืองนีม้กีารลงตพีมิพ์ในสงัคม

พฒันาจึงท�าให้เกดิความขุ่นเคอืง

ใจของหลายๆ คน โดยเฉพาะ

ผู้ใหญ่ในศาสนจักร และเชือ่มโยง

พัวพันกับเร่ืองของท่านบุญเลื่อน 

ท�าให้เราสูญเสียองค์กรสมาชิก 

ไม่มีใครอยากมาร่วมท�างานด้วย 

เพราะดูเหมือนเราเป็นพวกหัว

รุนแรง สุดท้ายพวกลูกไล่ตาม

เกษตรพันธสัญญาก็ได้รับความ

เดือดร้อนจากบริษัทข้ามชาติ” 

พ ร ะ สั ง ฆ ร า ช บ ร ร จ ง 

ไชยรา “สืบเนื่องจากอิทธิพลของ

คอมมิวนิสต์ ประเทศไทยเป็น

ประเทศที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ มี

ความเข้าใจว่าในพระศาสนจักรก็

มีการแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ท�าให้

มองว่ากลุ่มที่ท�างานร่วมกับ ยส. 

เป็นกลุม่ทีต่่อต้านรัฐบาลไปในตวั 

ทางศาสนจักรเองก็มีการร่วมกับ

ทางพทุธในการให้ความช่วยเหลอื

พาคอมมิวนิสต์เข้าป่า”

คุณรุ่งโรจน์ “ในตอนนั้น

เป็นช่วงรัฐบาลทหาร รัฐบาล

พลเรือนที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ

ทหาร เสรีภาพถูกจ�ากัด ท�าให้

การแสดงความคิดเห็นท�าได้ยาก 

สิ่งที่ CCTD และ ยส. ท�า เราไม่ได้

เป็นคอมมิวนิสต์ แต่เราเป็นศิษย์

ของพระเจ้า เราท�าตามค�าสอน 

ท�างานกับคนยากจน จากการ

ท�างานเราเห็นว่างานพัฒนาของ

ภาครัฐเองจากทีจ่ะช่วยเหลอืกไ็ม่

ช่วย เหมือนที่เปรียบเราเป็นไก่ที่

ขันบอกเร่ืองราว แต่บางคร้ังเรา

ก็ขันผิดเวลา ความขัดแย้งตรงนี้

มีข้อกล่าวหา คือ พวกหัวเอียง

ซ้าย วิพากษ์วิจารณ์มาก”

องค์กรพระศาสนจักรที่เข้มแข็งในยุคนัน้
คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต 

“แต่ก่อนเราถูกปฏิเสธเพราะคน

อาจมองว่าเป็นความรุนแรงหรือ

อะไรต่างๆ ช่วงนั้น ยส. กับ CCTD 

เรามนีโยบายว่า หาเพือ่นร่วมงาน 

เร่ิมต้นด้วยองค์กรและหน่วยงาน

ต่างๆ

ตอนนั้นมี CCTD, ยส., งาน

เยาวชน, และงานชีวิตครอบครัว 

เป็น ๔ หน่วยงานใหญ่ของพระ-

ศาสนจักรที่ท�างานไปด้วยกัน จึง

เป็นการจุดประเด็นงานของฝ่าย

สังคมในพระศาสนจักร”

อาจกล่าวได้ว่า ยส. และ 

CCTD มีส่วนในการริเร่ิมก่อตั้ง

พระสังฆราชบรรจง ไชยรา
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หน่วยงานอื่นๆ ในพระศาสนจักร 

รวมถึงการจัดตั้งสภาเยาวชน

คาทอลกิ ซึง่ CCTD เป็นผู้สนบัสนนุ

ให้เกิดข้ึนตั้งแต่สมัยของคุณพ่อ

บัญชา ศรีประมง รวมทั้งคณะ 

กรรมการฯ เพื่อการท่องเที่ยว 

คณะกรรมการฯ เพือ่กลุม่ชาตพินัธ์ุ 

และคณะกรรมการฯ เพื่อสตรี  

ซึ่งล ้วนเป ็นหน่วยงานภายใต้

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย

ในสมัยนั้น CCTD ไม่ได้

เพียงแค่ท�างานกับสังฆมณฑล

เท่านั้น แต่มีองค์กรต่างๆ ที่เป็น 

สมาชิก มีสังฆมณฑล ๑๐ สังฆ-

มณฑล องค์กรต่างๆ ทีเ่ป็นองค์กร

ฆราวาส เช่น สมาคมครูคาทอลกิ 

สมาคมวินเซนต์เดอปอล รวมทั้ง

คณะนักบวชอีกหลายคณะ เช่น 

คณะอร์ุสลุนิ คณะเซนต์คาเบรียล 

คณะซิสเตอร์จากอุบลราชธานี 

จันทบุรี คณะศรีชุมพาบาล ซึ่ง

ในขณะนัน้กม็ซีสิเตอร์เป็นตวัแทน

นักบวชหญิงเข้า

มาร่วมด้วย เมื่อ

เข ้ามาร ่วมงาน

ท�าให ้ เกิดความ

เข ้ า ใจลั กษณะ

การท�างานของ 

CCTD มากขึ้น ต่อ

มาความร่วมมือ

ระหว่างองค์กรในพระศาสนจักร 

การท�างานด้านสังคมกับ ยส. ได้

รับการยอมรับมากข้ึน เพราะมี

มิติศาสนาและวัฒนธรรมเข้ามา

ในการท�างาน

คุณรุ่งโรจน์ “ซึ่งนี่อาจจะ

เป็นบทเรียนให้เราเข้าใจว่าแม้

องค์กรภายนอกยังไม่เข้าใจงาน

ของเรา เพราะฉะนั้นการท�างาน

ในรูปแบบของการมีเครือข่าย

จะช่วยให้งานขับเคลื่อนไปข้าง

หน้าได้”

เมื่อความอยุติธรรมไปถึงพี่น้องชนเผ่าบนดอย  

จึงเกิดคณะกรรมการฯ เพื่อกลุ่มชาติพันธ์ุ (คชพ.)
คุณพ่อนิพจน์ “หลังจาก

ปี พ.ศ.๒๕๑๖ – ๒๕๑๙ มีการ

ประท้วงกันในกรุงเทพฯ ซึ่งส่ง

ผลกระทบกับบนดอย ผู้น�าส่วน

ใหญ่ที่ต่อสู้อยู่ในกรุงเทพฯ ก็ไป

ทางอีสานบ้าง ทางพ่ีน้องชนเผ่า

บ้าง จึงถูกเรียกว่าเป็นฝ่ายซ้าย มี

อาจารย์และทมีของผมกไ็ด้ขึน้ไป

บนดอยด้วย งานแพร่ธรรม งาน

พัฒนา งานเยาวชน ๓ งาน เป็น

งานที่ไม่แยกจากกัน เราไปอบรม

ครูค�าสอน หรือหัวหน้าคริสตัง 

และประชุมกับชาวบ้าน เพราะมี

ปัญหาด้านการลงทุน จุดส�าคัญ

คือ มีชาวบ้านถามผมว่า เราจะ

ไปทางไหนดี กลางวันทหารก็มา

หาเรา กลางคืนน้องกม็าเกีย่วข้าว

ด้วย (น้องหมายถึงผู้น�าที่ข้ึนมา

บนดอย) แล้วเราจะไปทางไหน 

ซึ่งคุณพ่อคณะเบธารามกับพวก

เราต้องตอบค�าถามชาวบ้าน นีค่อื 

ที่มาของศาสนาและวัฒนธรรม 

เราจะต้องยืนบนขาของเรา และ

ขาของเราเป็นประวัติศาสตร์ของ

เราที่ไม่ว่างเปล่า ไม่ว่างเปล่าคือ

อะไร จะต้องค้นหาต่อไป พอมาก

ขึ้นๆ ชาวบ้านถูกกระท�าจากทั้ง 

คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต
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๒ ฝ่าย โดยเฉพาะจากกรมป่าไม้

และบริษัทป่าไม้ต่างๆ ชาวบ้านก็

ประท้วง เช่น ทีแ่ม่ลาน้อย แม่เตีย๋ 

เหล ่าครูค�าสอนก็สู ้กับ

กรมป่าไม้และนายทุน เม่ือเรา

สู้แล้ว ทางทหารก็คิดว่าเราเป็น

คอมมิวนิสต์ ฉะนั้นเราจึงพูด

คุยกับคุณพ่อเบธารามเกี่ยวกับ

ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ที่ไม่ใช่เป็น

เพียงประเด็นปัญหาของชาวบ้าน 

เราจึงเสนอเร่ืองนี้ให ้สภาพระ

สังฆราชฯ ได้รับทราบปัญหา 

ผมเล่าให้ท่านบุญเลื่อนฟัง และ

ท่านบุญเลื่อนก็ประสานงานต่อ  

และพัฒนามาเป็นคณะกรรมการ

ชาติพันธุ์ คุณประเสริฐ ตระการ-

ศุภกร ก็ท�างานนี้ พื้นที่บนดอย

ทั้งหมด ตั้งแต่ น่าน แม่ฮ่องสอน 

และแม่แจ่ม ฯลฯ เวลาที่เราจะ

ไปสอนค�าสอน มีสายสอดแนม

เยอะมาก ฉะนัน้ เวลาไปท�างานมี

ความยากล�าบาก และนี่เป็นที่มา

ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีพื้นที่ท�างาน

ต้ังแต่เชียงใหม่ ยาวไปจนถึง

แม่สอด ถึงราชบุรีด้วย”

งานการประสานเครือข่ายภายในประเทศ
การท� า ง านของ ยส . 

สร้างคุณูปการ และมีส่วนในการ

ริเร่ิมเชื่อมเครือข่าย เช่น กปส. 

หรือ คณะกรรมการประสาน

งานองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่ง

ประเทศไทย และในส่วนของ 

CCTD เป็นองค์กรที่ริเร่ิมจัดงาน

ประชุม NGOs ซึ่งตอนนั้นมีอยู่

มากจึง เป ็นที่มาของ “คณะ

กรรมการประสานงานองค์กร

พัฒนาเอกชน” 

ยส. กับเครือข่ายในระดับเอเชีย
การท�างานของ ยส. ใน

ช่วงเวลานั้นมีความเชื่อมโยงกับ

เหตุการณ์ต่อต้านผู้น�าเผด็จการ

ในเอเชีย ด้วย “สายใย” หรือ 

เครือข่ายของ ยส. มกีารท�างานทัง้

ในไทย อนิโดนเีซยี และฟิลปิปินส์ 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรามี

การแยกออกมาในลักษณะ PO 

(People’s Organization) ท�างาน

ควบคู่กันไป ช่วงเวลานั้น ยส.ไม่

ได้โดดเดี่ยว แต่ยังมีองค์กรอื่นๆ 

ในเอเชียท�างานร่วมด้วย

ดร.จ�าเนยีร “ในช่วงนัน้ผม

เป็นผู้ประสานงานกับ People’s 

Organization การเชื่อมโยงของ

เราในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล

ต่างๆ ว่า ใครเป็นผู้ก่อการร้าย 

ใครเป็นผู้บ่อนท�าลายความมัน่คง 

ในเวลาเดียวกันพวกเราก็มีการ

แลกเปลี่ยนกันอยู่ในเครือข่าย

ที่ท�างานกับประชาชน ซึ่งตอน

นั้นเรียกได้ว่าหนักหน่วงอยู่พอ

สมควร เพราะคนที่ท�าหน้าที่อยู่

กบัพระศาสนจักรกรู้็สกึล�าบากใจ

ว่าตัวเองจะสนับสนุนใครดี และ

เป็นห่วงอยู่ว่าอาจจะท�าให้พระ-

ศาสนจักรเดือดร้อน”
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คุณรุ ่งโรจน ์ “ประเด็น

ต่างๆ ที่เราท�า ไม่ได้เกิดขึ้นเพียง

แค่ในประเทศไทย ยังมีหลาย

ประเทศในเอเชียที่มีประเด็น

เหมือนๆ กันด้วย เช่น กรณี

บริษัทโดล ที่ขยายจากประเทศ

ฟิลิปปินส์ มาสู่ประเทศไทย ซึ่ง

การท�างานนั้นไม่ได้ท�าเพียงการ

ศึกษาสถานการณ์ปัญหาเท่านั้น 

แต่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปท�างานกับ

ชาวบ้าน ที่ไม่ใช่แบบเชิงวิชาการ  

และมีประเด็น Tourism และ

ประเด็น Sex Tour ด้วย 

ในช ่วงเวลานั้น พระ-

ศาสนจักรสากลได้ออกเอกสาร 

ส�าคัญๆ คือ Gaudium Et Spes 

ออกมาปี ๑๙๖๕ และ  Populorum 

Progressio ในปี ค.ศ.๑๙๖๗ ซึ่ง

พูดถึงการพัฒนาตามแนวทาง

ของคาทอลิก ส ่วนหนึ่ งก็คือ

ความยุตธิรรม มีการก่อตัง้สมณ-

กระทรวงว่าด้วยความยุติธรรม

และสันติ (Pontifical Commission 

for Justice and Peace) และใน

ปี ๑๙๖๘ เกิดปีสันติภาพสากล 

(World Day of Peace)  ครั้งแรก 

และในสารวันสันติภาพสากล

ได้พูดถึงความยุติธรรมและงาน

พัฒนา การพัฒนามนุษย์ และ

สันติภาพ เพราะฉะนั้น ๓ เรื่องนี้ 

คือเร่ืองเดียวกัน ไม่ได้แยกจาก

กัน ซึ่งบทบาทของ ยส.ที่ผ่านมา 

เป็นบทบาทในการเป็นประกาศก” 

ทบทวนทิศทางการท�างานด้วยการไตร่ตรอง: ยึดแนวทาง Positive Approach
 ช ่วง ป ี พ.ศ.๒๕๒๗ 

ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ CCTD ต้อง

ปรับทิศทางการท�างานพัฒนา 

เนื่องจาก CCTD มองสังคมในเชิง

วพิากษ์ มองว่าการท�างานพฒันา

ต้องท�าอยู ่ในชนบท ต้องเป็น

ลักษณะของโครงการเศรษฐกิจ 

สังคม มองงานการศึกษาเป็น

งานพฒันามนษุย์ ท�าให้ขาดเพือ่น

ร่วมงานภายในพระศาสนจักร 

ทิศทางการท�างานของ ยส.  
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ขณะนั้นท�างานตาม CCTD จึงเน้น

การปฏิรูป CCTD มากกว่า ยส. 

คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต 

“เรามกีลุม่ Think Tank มกีลุม่แกน

ในการท�างาน ทั้งบรรดาพระสงฆ์

และฆราวาส เช่น คุณพ่อนิพจน์ 

เทียนวิหาร, คุณพ่อมนัส ศุภ-

ลกัษณ์, อ.กาญจนา แก้วเทพ พดู

คุยกันในโอกาสการปฏิรูป CCTD 

มีการเสวนาและวิพากษ์ว่าเรา

จะท�างานอย่างไร ในช่วงนั้นเรา

ปรับทิศทางการท�างานของ CCTD 

เป็นช่วงเวลาที่เราต้องไตร่ตรอง

เป็นพิเศษ โดยเฉพาะการใช้

กระบวนการ ไตร่ตรอง-ลงมือ

กระท�า-ไตร่ตรอง (Reflection-

Action-Reflection) มองทิศทาง

การท�างานพัฒนามนุษย์ของพระ

ศาสนจักรไปสู ่จุดเปลี่ยนอย่าง

แท้จริง” 

“ประ เด็ นแรกที่ ไ ด ้ รั บ

ภารกิจจากกลุ่มแกน คือ ต้อง

อ่อนน้อมถ่อมตน พระคุณเจ้า

บุญเลื่อนเคยพูดเร่ืองนี้ไว้อย่าง

ชัดเจน จุดเปลี่ยนที่ส�าคัญคือ 

เราจะยึดแนวทางแนวคดิเชงิบวก 

(positive approach) เป็นอันดับ

แรก ท�าให้ความคิด กระบวน

ทัศน์ของเราเปลี่ยนไปในแง่ที่ว่า 

เราจะไม่วพิากษ์อย่างทีเ่คยท�ามา

ก่อน เพราะการวิพากษ์เสร็จแล้ว

เราทิ้งประเด็นปัญหาไว้ จนใน

ที่สุดเราก็ขาดเพื่อนร่วมงาน เรา

จึงต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน

ในแง่ที่ว่า เราต้องเข้าหาผู้ใหญ ่

คนแรกที่เข้าไปพบ คือ นักบวช

หญิง มาแมร์มีเรียม แห่งคณะ

เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร, คณะ

พระหฤทัยคลองเตย ได้มีการ 

เชือ้เชญิซสิเตอร์พเยาว์ ถาวรวงศ์  

เจ้าคณะคนใหม่ของคณะรัก-

กางเขนจันทบุรีในขณะนั้น เข้า

มาร่วมกิจกรรม PRISA IV (Priests 

and Religious’ Institute for Social 

Action) ด้วย คณะนักบวชหญิงจึง

มีบทบาทส�าคัญในการท�างานใน

ช่วงนั้น”

จุดไฮไลท์ (Highlight) คือ 

PRISA IV ในปี พ.ศ.๒๕๒๙ ด้วย

แนวทางมรดกทางศาสนาและ

วัฒนธรรมเป ็นจุดเปลี่ยนการ

ท�างานของ CCTD และเป็นจุด

เร่ิมต้นของการสร้างเครือข่าย

ภายในพระศาสนจักร ทั้งพระ

สงฆ์ นักบวช ทั้งคณะนักบวช

หญิง คณะนักบวชชาย พระสงฆ์

พื้นเมือง ในสมัยนั้น CCTD จึงเริ่ม

มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนา

ข้ึนเร่ือยๆ PRISA IV เป็นเคร่ือง

มอืทีช่่วยปฏิรูป จึงเป็นช่วงเวลาที่

มีการทบทวน CCTD อย่างจริงจัง

สันติภาพ กับ ชุมชน

กรณีศึกษา จากคุณแม่ชาวชิลี

เยี่ยมชุมชนสาคลี จ.อยุธยา
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คณุพ่อวชัรินทร์ “พอมาถึง 

ยส. เราก็ต้องใช้แนวคิดเชิงบวก 

(Positive Approach) ด้วย เราจะ

ไม่ใช้วิธีการวิพากษ์แบบที่ CCTD 

เคยท�าเพราะเราจะหาผู้ร่วมงาน

ไม่ได้ เราได้องค์กรเป้าหมายของ 

CCTD มาเป็นฐานของ ยส. เป็นพื้น

ฐานส�าคัญที่ท�าให้ ยส. มีสมาชิก 

ซึ่งต้องมองไปถึงข้างหน้าอีก ๑๐ 

ปี ๑๕ ปี เพราะเป็นปีสันติภาพ

สากล เป็นช่วงที่มีปีเยาวชน จึง

ริเร่ิมกนัว่า CCTD ก�าลงัท�างานร่วม

กบัสภาเยาวชนคาทอลกิ กบัคณะ

กรรมการส่งเสริมชีวิตครอบครัว 

โดยทาง ยส. จะต้องเข้าร่วมด้วย 

เพื่อให้ทั้ง ๔ องค์กรมีความเป็น

ปึกแผ่นในเนื้องาน งานเยาวชน

เร่ิมต้นจากการท�างานกับเด็ก

เร่ร่อนในกรุงเทพฯ เป็นจุดเร่ิมต้น

ของงานเยาวชนในการท�างานกับ

เยาวชนนอกระบบ เยาวชนเร่ร่อน 

ไปจนถึงการหางานให้เยาวชนท�า”

ช ่ ว ง เวลานั้ น  คุณพ ่อ

วัชรินทร์ ซึ่งท�างานกับเยาวชน

จึงได้ชักชวนคุณระกาวิน (สาย

นักศึกษา) และคุณอัจฉรา (สาย 

Disac) เข้ามาท�างานใน ยส. นับ

แต่นั้นมา รวมถึงกลุ่มนักศึกษา

ที่เพิ่งเรียนจบ และตัวแทนจาก

บ้านเซเวียร์มาเข้าร่วมในฝ่าย

เยาวชนด้วย

บุกเบิกงานด้านแรงงานนอกระบบ
ยส.  เ ร่ิมบุกเบิกท�างาน

เก่ียวกับแรงงานนอกระบบ ช่วง

เวลานั้ นมีสถานการณ ์ที่ เ กิด

โรงงานขนาดเล็ก เป็นแรงงานตัด

เย็บตามห้องแถว หรืออาจเรียก

ได้ว่าเป็น “โรงงานทาส” มากมาย 

เด็กๆ ที่ท�างานในโรงงานเหล่านี้

จบแค่ ป.๖ จากชนบท แล้วโยก

ย้ายจากต่างจังหวัดมาท�างานใน

โรงงานห้องแถว จึงเกิดอาการ

คิดถึงบ้านอย่างหนัก เพราะอยู่

ในโรงงานขนาดเล็กและมีสภาพ 

ที่แย ่มาก ขณะนั้นมีอาจารย ์

วรวิทย์ เจริญเลิศ และอาจารย์

ผาสุก พงษ์ไพจิตร สนใจท�างาน

ประเด็นนี้ 

คุณระกาวิน ลีชนะวานิช-

พันธุ์ “เราจัดกิจกรรมการศึกษา

นอกห้องเรียน โดยได้รับความ

ร่วมมือจากศูนย์กลางเทวาจัด

ศูนย์การศึกษานอกห้องเรียนข้ึน 

ท�าอยู่ ๕-๖ ปีได้  ซึ่งสมัยก่อน

นั้น เราร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ของ

กระทรวงแรงงานเข้ามาดู แต่

เขาไม่มาเลย เขาบอกว่าเพราะ

ร่วมเดินขบวนเพื่อสันติภาพ

คุณระกาวิน ลีชนะวานิชพันธุ์
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โรงงานเหล่านี้ เป ็นโรงงานผิด

กฎหมาย เจ้าหน้าที่ไม่เข้ามา

ดูแล เพราะเป็นโรงงานที่ไม่ได้

อยู่ในการคุ้มครองของกฎหมาย

แรงงาน และอ้างว่าแรงงานใน

ระบบยังดแูลไม่ไหว จะให้มาดแูล

แรงงานนอกระบบอกีกไ็ม่ไหวเช่น

กัน แต่ปัจจุบนัมเีครือข่ายแรงงาน

นอกระบบแล้ว ก็น�าไปสู่การเข้า

ถึงหลักประกันสังคม

ในการท�างานเกีย่วกับเร่ือง

แรงงานนอกระบบในขณะนั้นมี

คนเข้าใจเร่ืองนี้น้อยมาก หลัง

จากลาออกจาก ยส. แล้ว ช่วง

นั้นได้ท�างานกับ CSO และภาค

ประชาชนอีกหลายกลุ ่ม เช ่น 

กลุ ่มท�างานด้าน HIV กลุ ่มคน

พิการ และอื่นๆ ซึ่งกลุ่มคนเหล่า

นี้เขาก็ก�าลังรณรงค์เร่ืองการดูแล

สขุภาพถ้วนหน้า (Universal Health 

Coverage) และการให้หลกัประกนั

สุขภาพถ้วนหน้า บัตร ๓๐ บาท

รักษาทุกโรค 

บทเ รียนจาก ยส .  ให ้

ประสบการณ์มากมาย ตอนนั้น

ได้เข้าพบ อ.จอน อึ้งภากรณ์ ซึ่ง

ขณะนั้นเป็นประธาน สามารถ

รวบรวมความร่วมมอืได้ประมาณ 

๑๐ กลุ่มใหญ่ๆ และได้ร่วมแลก

เปลี่ยนประสบการณ์สู่กันฟัง เมื่อ 

อ.จอน เข้าไปเป็นวุฒิสมาชิก จึง

ได้รับช่วงเป็นประธานต่อจากท่าน 

และได้ร่วมกนัรณรงค์ จนเกดิเป็น

กฎหมายขึ้นมา”

งานรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์
ยส. ท�างานรณรงค์ยุติการ

ค้ามนุษย์ คือปัญหาโสเภณีเด็ก 

ซึ่งขณะนั้นมีการน�าเด็กที่อายุ

น้อยลงเร่ือยๆ มาเป็นหญงิบริการ  

ยส. ได้ไปช่วยงานของซิสเตอร์

คณะศรีชุมพาบาลที่พัทยา 

คุณพ่อวิชัย โภคทวี จิต-

ตาธิการ ยส.ขณะนั้น “เราไปช่วย

เด็ก ๒ คน อายุ ๑๓ ขวบ และอีก

คนประมาณ ๘ - ๙ ขวบ ซึ่งทั้ง

สองถูกบังคับให้ขายบริการทาง

เพศมาแล้วเป็นปี เราเห็นสภาพ

แวดล้อมที่พัทยามันเสื่อมมาก 

เราจึงรณรงค์เร่ืองนี้ คนที่น�าเด็ก

ไปท�างาน เป็นนายทุนแทบทั้งสิ้น 

เขาท�าเหมือนกับเป็นคนที่จะมา

ช่วยให้เด็กมีงานท�า แต่เด็กไม่รู้

ว่าเขาจะพาไปท�าอะไร จ�าได้ว่า 

พ่ออัลฟองโซ แดยวง (คณะ

เยสุอิต) รณรงค์เร่ืองนี้มาก จน

ได้รับรางวัลจากประเทศสเปน 

และเป็นที่สนใจของสื่อ จึงท�าให้

เร่ืองนีค่้อน

ข้างเป็นที่

รับรู้มากข้ึน ปกติพระศาสนจักร

ค่อนข้างที่จะอายในเร่ืองแบบ

นี้ พอได้คุยกับซิสเตอร์มิเชล 

โลเปซ คณะศรีชุมพาบาล เรา

ก็ได้รณรงค์กันเป็นประเด็นใหญ่”
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งานรณรงค์เพื่อยุติกับระเบิดระดับเอเชีย 

ที่ประเทศไทยมีกับระเบิด

อยู่เป็นล้านลูกในแถบชายแดน

จังหวัดสระแก้ว ซึ่งขณะนั้นมี  

JRS – Jesuit Refugee Services 

ที่ท�างานอยู ่ในระดับระหว ่าง

ประเทศ JRS เป็นสมาชกิของคณะ

ท�างานรณรงค์เพื่อยุติกับระเบิด 

คุณพ่อวิชัย “ได้พูดคุยกับ

คุณเอมิลี่ เกตุทัต (JRS) ว่า อยาก

ให้จัดแคมเปญที่เมืองไทย มีการ

พูดถึงอนุสัญญาออตตาวา ที่พูด

ถึงเรื่องการห้ามใช้กับระเบิด กับ

ระเบิดเหล่านี้เมื่อถูกทิ้งลงไปใน

ดนิจะมอีายุประมาณ ๗๐ – ๑๐๐ ปี 

และสามารถเคลื่อนที่ได้ หากเกิด

น�้าท่วมก็จะไหลไปตามกระแส

น�้า ท�าให้ไม่มีพิกัดในการก�าหนด

จุดที่ชัดเจน มีเหตุการณ์ที่เด็กคน

หนึ่งถูกกับระเบิดในน�้าขณะที่ไป

จับปลา มีคนไทยโดนกับระเบิด

เฉลี่ยเดือนละ ๑ ครั้ง

จึ ง บ อ ก คุ ณ

เอมิลี่ว่า เราน่าจะมี

การรณรงค์ เพราะใน

ขณะนั้นประเทศไทย

ยังไม่มีท่าทีว่าจะเข้า

ร่วมเป็นภาคีกับอนุ- 

สัญญาฯ หรือไม่ ใน

สมัยที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร 

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

การต ่ า งประ เทศ จึ ง มีการ

เข้าไปพูดคุยกับเหย่ือกับระเบิด

แถวสระแก้ว และมีการจัดท�า

แคมเปญให้ผู้ที่รับผลกระทบ ปั่น

จักรยานเข้ากรุงเทพฯ และเข้า

พบ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ เพื่อขอให้

พิจารณาการเข้าลงชื่อเป็นภาคี

ในอนุสัญญาฯ จนเป็นผลส�าเร็จ 

เพราะรัฐบาลก็มีการคิดเร่ืองนี้ไว้

อยู่แล้ว โดยมีแคมเปญของเรา

เข้าไปเป็นตัวเสริม และมีการจัด

แคมเปญนีอ้กีครัง้ในหลายปีต่อมา 

โดยปั ่นจักรยานจากกรุงเทพฯ

ไปลพบุรี เนื่องจากในขณะนั้นมี

การจัดประชุมระดับนานาชาติ มี

ตัวแทนเข้าร่วมกว่าร้อยประเทศ 

และถือเป็นโอกาสในการท�าลาย

ระเบิดในคลังแสงในเมืองไทย มี

การรณรงค์เร่ืองนีอ้ยู่เป็นเวลานาน

พอสมควร

ตอนที่มีการจัดประชุมใน

ระดับนานาชาติ คุณเอมิลี่เสนอ

ว่า ควรให้มีการเร่ิมต้นที่บ้าน

เซเวียร์โดยการภาวนา ทุกคน

ดีใจมาก เพราะไม่เคยมีการน�า

มิติด้านภาวนาเข้ามาใช้เลย จึง

เล็งเห็นว่างานด้านสังคมก็มีมิติ

ของด้านศาสนสัมพันธ ์เข ้ามา

เกี่ยวข้องได้ เพื่อนชาวมุสลิม

รู้สึกต่ืนเต้น เราจึงบรรลุความ

ส�าเร็จในระดับหนึ่ง เพราะการกู้

กับระเบิดต้องใช้เวลาอีกเป็น ๑๐ 

ปี เนื่องจากกระบวนการในการ

เก็บกู ้กับระเบิดมีความยุ่งยาก

ซับซ้อนหลายขั้นตอน” 



ผู้ไถ ่ฉบับที่ ๑๐๕ : กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ 9๕

กรณีการแยกตัวของติมอร์ตะวันออก จากประเทศอินโดนีเซีย
คุณพ่อวิชัย “กรณีติมอร์

แยกตัวออกมาจากอินโดนีเซีย 

ยส. ได้เข้าร่วมงานสัมมนาและ

มีโอกาสพูดคุยกับคุณนิติ ฮาซัน 

เลขาธิการของจุฬาราชมนตรี ใน

ขณะนั้น มีการพูดคุยกันว่าน่า

จะไปคุยกับสถานทูตอินโดนีเซีย

ประจ� าประ เทศไทยว ่ า  ใน

ประเทศไทย คาทอลิกกับมุสลิม

เป็นมิตรกัน ได้ข่าวจากเพื่อน

ชาวอินโดนีเซียเห็นถึงความโหด

ร้ายทารุณเพราะมีการฆ่ากันทุก

วัน จึงบอกกับคุณนิติว่าเราเขียน

จดหมายร่วมกันข้ึนมาหนึ่งฉบับ

ว่า เรามีการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

ในเมืองไทยคาทอลิกกับมุสลิม

เป็นเพื่อนกัน ได้เดินทางไปเยี่ยม

สถานทตูอนิโดนเีซยี และได้มกีาร

ยื่นจดหมายฉบับนี้”

 สร้างเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในกลุ่มฆราวาสและนักธุรกิจคาทอลิก
เนื่องจาก ยส. ถูกมองว่า

ค่อนข้างไปทางฝ่ายซ้าย ท่าน

บุญเลื่อนจึงมีความเป ็นห ่วง

กังวลว่าจะสร้างความเข้าใจและ

สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับ

ทางกลุ ่มนักธุรกิจคาทอลิกและ

ผู้น�าฆราวาสคาทอลิกได้อย่างไร 

จึงมอบหมายให้คุณพ่อวิชัยหา

วิธีในการเชื่อมสัมพันธ์กับสภา

การศึกษาคาทอลิก และนักธุรกิจ

คาทอลิก เม่ือสภาการศึกษา

คาทอลกิมกีารประชมุ ยส. ได้เข้า

ร่วมประชุมมาโดยตลอด ท�าให้

เร่ิมรู้จักผู้คนมากข้ึน จึงน�าไปสู่

การพูดคุย 

“ท่านบุญเลื่อนเร่ิมที่จะให้

เราได้มองและสานต่อในเร่ืองของ

สิทธิมนุษยชนกับกลุ่มต่างๆ เรา

ได้เข้าไปอธิบายในเร่ืองของการ

ส่งเสริมด้านสทิธิมนษุยชนจากมมุ

มองของคาทอลกิ จนได้รับเชญิให้

เข้าไปพูดเร่ืองสิทธิมนุษยชนในที่

ประชุมใหญ่ของสมาคมนักธุรกิจ

คาทอลิก และมีการเชิญกลุ ่ม

ผู้อ�านวยการโรงเรียนมาพูดคุย 

ว่าเราควรมีการจัดอบรมเร่ืองนี้

โดยตรงเพราะจะเป็นการขยาย

มิติเร่ืองสิทธิมนุษยชนให้ลึกข้ึน 

มีมนุษยธรรมมากขึ้น กับสมาคม

นกัธุรกจิคาทอลกิ มีการพดูคยุว่า 

เร่ืองความยุติธรรมและสันติภาพ

ควรเป็นเร่ืองทีม่อียู่ในใจของทกุๆ 

คน จะท�าอย่างไรให้มันเกิดข้ึน 

และท�าในภาคธุรกิจด้วย”
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งานราตรีเพื่อสันติภาพ (Night of Peace)
เนื่องจากขณะนั้น ยส. 

ประสบปัญหาเร่ืองเงินทุนเนื่อง 

จากองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนได้

ถอนตัวออกจากประเทศไทย

จ�านวนมาก จึงได้มีการพูดคุย 

กันเพื่อหาทางออก ได้จัดอบรม 

เร่ืองการระดมทุนที่มูลนิธิเซนต์-

คาเบรียล ซ.ทองหล่อ กรุงเทพฯ 

โดยเชิญผู้จัดการฝ่ายระดมทุน

ของ CCFD๒ มาเป็นวิทยากร

คณุรุ่งโรจน์ “ตอนนัน้ก�าลงั

จะมีการเปลี่ยนสกุลเงินจากสกุล

เงินฟรังก์มาใช้เป็นยูโร ซึ่งช่วง

ของการเปลี่ยนผ่านนี้จะมีเงินที่

เป็นเศษซึ่งคนขี้เกียจน�าไปแลก

เป็นเงินยูโรได้น�ามาบริจาคให้กับ 

CCFD จึงน�ามาเป็นทุนให้กับ ยส. 

เนื่องจาก ยส. เขียนโครงการขอ

ทุนล�าบาก เพราะงานของ ยส. 

ในประเทศไทยยังไม่ค่อยเป็นที่

ยอมรับ สภาพระสังฆราชก็ไม่ได้

ให้ทุนสนับสนุน จึงเกิดเป็นการ

สนับสนุนเงินตรงนี้ขึ้นมา

เราไม่ได้ใช้ค�าว่า “ฝ่าย

ระดมทุน” แต่เราใช้ค�าว่า “ฝ่าย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม” เราคิด

ว่าการท�างานหากไม่อยากช่วย

เป็นเงิน ก็ให้ช่วยเป็นการท�างาน 

การท�างานเพื่อสันติ การท�างาน

เพื่อสร้างความยุติธรรม เป็นการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ซึ่งถือว่า

เป็นการระดมทุนอีกอย่างหนึ่ง 

เพราะเป็นการระดมก�าลังคนใน

การท�างาน”

คุณพ่อวิชัย “สืบเนื่องจาก 

CCFD ให้ทุนกับ ยส. ในการจัด

กิจกรรมฝึกทักษะเพิ่มศักยภาพ

ในการระดมทุน มีการตกลงกัน

ว่าจะหาจิตรกรที่เป็นศิลปินแห่ง

ชาติให้ช่วยวาดภาพเพื่อท�าการ

ประมูล มีการเชิญท่านสมณทูต

และทูตจากประเทศต่างๆ เข้า

ร่วมงานด้วย”

การท�าวิจัย “นโยบายการพัฒนากระแสหลักที่มีผลกระทบต่อชุมชน”
คณุพ่อวชัรินทร์ “มปีระเดน็

ของรัฐบาลยุคทักษิณ ชินวัตร 

ในเร่ืองของความเป็นชาตินิยม

ที่เข้าไปท�าลายหมู ่บ้านที่ก�าลัง

ด�าเนินกิจกรรมร่วมกันภายใน

หมู่บ้านต่างๆ มีการใช้เงินเป็น 

๒  CCFD ย่อมาจาก Comite’ Catholique Contre la faim et pour le d’eveloppement  ชื่อหน่วยงานคาทอลิกเพื่อการพัฒนา 

ประเทศฝรั่งเศส
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ตัวตั้ง จึงได้ตั้งสมมุติฐานว่า เราน่าจะมีการ

ศึกษางานพฒันากระแสหลกัทีเ่ข้าไปท�าลาย

ภายในหมู่บ้านที่เคยอยู่อย่างสงบ มีกองทุน

หมู่บ้านเข้าไป เป็นประเด็นที่มีความท้าทาย

อย่างมากว่าการพัฒนากระแสหลักเข้าไป

ท�าลายหมู่บ้านอย่างไร”

การขยายงานอบรมสิทธิมนุษยชน 
อบรมสิทธิในโรงเรียน / โรงเรียนปรีชานุศาสน์ จ.ชลบุรี

คณุพ่อวชัรินทร์ “ปี ๒๕๔๖ 

- ๒๕๔๗ สภาการศึกษาคาทอลกิ

ในขณะนั้น ประกาศสนับสนุน

ให้มีการเผยแพร่เร่ืองสิทธิมนุษย

ชนศึกษาในโรงเรียน โดยเฉพาะ

กับครูและนักเรียน หลายคน

จะเข้าใจถึงเร่ืองการเรียกร้อง

สทิธิ แต่เป็นประเดน็ทีว่่าเราจะส่ง

เสริมและด�ารงรักษาไว้ซึ่งคุณค่า

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้

อย่างไร มันเก่ียวเนื่องเร่ืองการ

อยู่ร่วมกัน การเคารพกัน ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อ

ให้เกิดการเคารพสิทธิซึ่งกันและ

กัน เร่ืองเพศศึกษา การเคารพ

ความเป็นหญิงเป็นชาย ที่ต้อง

มีการปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็กๆ”

ปี ๒๕๔๘ ขณะที่คุณพ่อ

วัชรินทร์เป็นผู้รับใบอนุญาตดูแล

โรงเรียนปรีชานศุาสน์ จ.ชลบรีุ ได้

เชิญทีมอบรมสิทธิมนุษยชนจาก 

ยส. ไปจัดอบรมให้แก่ครูของ

โรงเรียนทัง้หมดเพือ่ให้เข้าใจเร่ือง

สทิธิฯ และบรูณาการเร่ืองสทิธิฯ สู่

การเรียนการสอนในชั้นเรียน

งานอบรมสันติภาพและความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
คุณรุ่งโรจน์ “ได้ไปพบ อบต. ที่อ�าเภอหนึ่งใน

จังหวดันราธิวาส ได้พดูคยุกนัแล้วเขาบอกว่ารู้จัก ยส. 

เพราะเคยเข้ารับการอบรมกับ ยส. ที่จังหวัดปัตตานี 

เร่ืองการสร้างสันติ หลังจากอบรมแล้วมีการน�าไป

พูดคุยกับเยาวชนที่เข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายให้

กลับมาได้มากถึงเกือบสองพันคน เนื่องจากปัญหา

ความรุนแรงทางภาคใต้ สื่อเขียนข่าวเกินความเป็น

จริง เพราะชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังอยู่ร่วมกันด้วยความ

สงบสขุ สิง่ที ่ยส. ลงไปท�างานร่วมกบัเดก็และสตรี ใน

เรื่องของสิทธิมนุษยชน ก็ช่วยได้เยอะ”
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 คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต
“การส ่งเสริมเร่ืองศักดิ์ศรีและ

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ เป็นพันธกิจ

ของการเป็นศาสนกิชนของพระศาสนจักร 

งานของ ยส. มีจุดยืนที่ชัดเจนในการ

ท�างานส่งเสริมและปกป้องชวีติมนษุย์ การ

ส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีมนุษย์ แต่เรา

จะท�าในบริบทไหน หากอยู่ในเหตุการณ์

ทางการเมืองที่มีความรุนแรง เราต้องท�างานในแบบอ่อนโยนในบริบทที่เราสามารถพูดได้ แบ่งปันได้ จุดยืน

ของ ยส. ชัดเจนแต่เราต้องมีการปรับวิธีการในบริบทใหม่ งานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา สภาการศึกษาคาทอ

ลกิฯ เคยมกีารประกาศเป็นนโยบายแต่ไม่มีใครท�างาน เป็นงานป้องกนัทีม่องระยะยาวในการปลกูฝังเดก็และ

เยาวชนที่จะเติบโตในอนาคตซึ่งเป็นงานที่ต้องอาศัยเวลา

แนวทางการท�างานในอนาคตแบบที่ต้องพึ่งพาตนเอง ควรส่งเสริมการท�างานในระบบ Training of 

Trainer ควรท�าออกมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้หลายๆ องค์กรต่อไป จุดส�าคัญอยู่ที่การเข้าใจกระบวน

ทัศน์ในการท�างานพัฒนามนุษย์ กระบวนการจัดการศึกษาด้วยสิทธิอันชอบธรรม ปลูกฝังและบ่มเพาะเรื่อง

สิทธิด้วยความชอบธรรม” 

 คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร
"ทิศทางของการประกาศข่าวดี 

(Evangelization) ในเอเชีย จะต้องอิง

การสนทนา (dialogue) กับประชาชน 

ศาสนา วัฒนธรรมกระบวนการในการ

พัฒนาที่ต้องเผชิญกับกระแสหลัก ไม่ใช่

ต้องมาจากมาร์กซิสต์ หรือมาจากเทว-

ศาสตร์ แต่ต้องมาจากการเคารพศาสนา 

วัฒนธรรมของเอเชีย และค้นหารากฐาน

ประวัติศาสตร์ข้างใน ค้นหาว่ามรดกคือ

อะไร ประวัติศาสตร์ของเอเชียคืออะไร 

ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ส�าคัญมาก

ไตร่ตรอง และ แบ่งปันประสบการณ์ ความคิดเห็น



ผู้ไถ ่ฉบับที่ ๑๐๕ : กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ 99

ฉะนั้นหากงานของ ยส. ขาดตรงนี้ไป มันจะเหมือนขาดหัวใจหลัก เพราะไม่ได้พูดถึง

รากเหง้าของประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากว่า ๕,๐๐๐ ปี ของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ประชาชน กลุ่มชาติพันธุ์ หรือศาสนาก็ดี เพราะฉะนั้นจึงคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งจ�าเป็นจะต้องเอาเข้า 

มาเพราะเก่ียวข้องกับศาสนสัมพันธ์ ซึ่งหัวใจหลักที่คนท�างานในพระศาสนจักรจะต้องมีไตร

เสวนา* (Tripple Dialoque) คือ ด�าเนินชีวิตอย่างถ่อมตน - ปฏิบัติความยุติธรรม - รักความดีงาม 

(Walk humbly - Work justly - Love kindly)

คนท�างานใน local church จะต้องไปกิน ไปอยู่ กับเขา ไปเกิดอยู่ในประวัติศาสตร์ของ

ประชาชน ถ้าไม่ท�าอย่างนี้ ศาสนจักรเป็นศาสนาฝรั่ง ต้องถอดศาสนาฝรั่งออกให้ได้ 

ฉะนัน้ต้อง รับสภาพเป็นมนษุย์ - ผสานวฒันธรรม - ปรับตวัเข้ากบัวถีิท้องถ่ิน (Incarnate 

- Inculturate - Indigenization) ซึ่งเป็นกระบวนการท�างานด้วยชีวิตกับประชาชน"

 คุณระกาวิน ลีชนะวานิชพันธ์
“จากการท�างานของ ยส. ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เริ่มมีความชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้

พอมองเห็นแนวทางในอนาคตของ ยส. ได้ โดยเฉพาะในช่วง ๑๐ ปีหลัง การช่วยเหลือจากพระ

ศาสนจักรเพียงพอหรือไม่ พระศาสนจักรให้การช่วยเหลือฆราวาสที่มีจิตใจในการท�างานอุทิศ

เพือ่ศาสนจักรอย่างไรบ้าง และการสบืทอดบคุลากรในการท�างานในพืน้ทีต่่างๆ ควรมองถึงการ

สบืทอดบคุลากรด้วยทัง้ใน ยส. และในสงัฆมณฑล เนือ่งจากในหลายพืน้ทีข่าดแคลนเจ้าหน้าที”่

 คุณพ่อไพรัช ศรีประเสริฐ
“จากประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมถึงการบอกเล่าในวันนี้ มี

เหตุการณ์ดีๆ เกิดขึ้น คือ การได้ตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน เห็นการ

เจริญเติบโตและความรับผิดชอบของสังฆมณฑล ซึ่ง ยส. เข้าไปเติมเต็ม

ในแง่ของเนื้อหา ส่วนในเร่ืองงบประมาณการท�างานต่างๆ เป็นหน้าที่

ของแต่ละสังฆมณฑลที่ต้องรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ พระ

สงัฆราชในแต่ละสงัฆมณฑลต้องเป็นผู้ดแูลและให้ความส�าคญักบังานใน

ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านอภิบาล งานด้านการศึกษา และทุกอย่าง

ต้องมีความสมดุล ต้องมีความตระหนักว่าภาระค่าใช้จ่ายในการท�างานเป็นเร่ืองที่สังฆมณฑล

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วน ยส.  ส่วนกลางให้เป็นผู้ช่วยในเรื่องของเนื้อหา นโยบาย ทิศทางว่า

ท�าอย่างไรที่จะเป็นการช่วยผลักดัน”

* ไตรเสวนา (Tripple Dialoque) คือการพบปะเสวนากับพี่น้องต่างวัฒนธรรม, การพบปะเสวนากับพี่น้องต่างศาสนาหรือ

ความเชื่อ และการเสวนากับคนยากจน
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 คุณชื่นสุข อาศัยธรรมกุล
“การท�างานของ ยส. ที่ผ่านมา สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ 

รากฐานทางเทววิทยา ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ แล้วค่อยน�ามาเชื่อม

โยงกับบริบทของสังคมในขณะนั้น ต้องมีการเชื่อมโยงด้าน

เทววิทยากับการท�างานเข้าด้วยกันอย่างชัดเจน”

• ประเด็นเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าทีม่กีารเรียนรู้เพิม่เตมิตลอด

เวลาในระดับลึก การวิเคราะห์เชื่อมโยงเทววิทยากับ

บริบทสงัคม ท�าให้งานทีท่�าออกมามีคณุภาพ และ ยส. 

สามารถยืนได้ด้วยตัวเองแม้จะต้องฟันฝ่าอุปสรรค

มากมายก็ตาม 

• การประสานการท�างานด้วยท่าทีเชิงบวก ร่วมประสาน

การท�างาน แต่เราไม่ทิ้งประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์

ทางสังคม การชี้ผิดชี้ถูกอย่างชัดเจน เม่ือเราเห็นว่า

สิ่งใดไม่ถูกต้อง เราก็ประสานความร่วมมือกับคนอื่นในท่าทีเชิงบวก

• การจัดการความเสี่ยง งานที่ท�าเป็นงานที่สัมผัสชีวิตทุกคนจริงๆ ที่ก�าลังเผชิญกับความยากล�าบาก 

เป็นงานที่มีความเสี่ยง แต่เราเรียนรู้การจัดการความเสี่ยงของตนเอง เพราะบางครั้งเราหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ เราจึงเรียนรู้วิธีการท�างานที่จะท�าให้ตัวเราปลอดภัย ชาวบ้านปลอดภัย 

• การท�างานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในสังคม และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

• การระดมทุน กรรมการ ยส. ร่วมกันระดมทุนในกรณีที่มีความจ�าเป็น

 คุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์
"การท�างานล้วนอยู่บนพืน้ฐาน คอืงานทีเ่รา

ตัดสินใจท�าคืองานอะไร อยู่ในบริบทไหน ค�าสอน

ของพระศาสนจักรจากสภาพงานที่เราเคยท�า คน

ของเรา รวมถึงงบประมาณ ต้องดงูานต่อไปว่าอกี 

๑๐ ปีข้างหน้าเราจะเน้นงานด้านไหน"
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ข้อเสนอแนะต่อแนวทางงานด้านสังคมของพระศาสนจักรไทยในอนาคต
 คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร

• จ�าเป็นต้องเปลีย่น ต้องคดิเพือ่ให้เกดิสิง่ใหม่ และ

พ้นจากระเบียบแบบแผน (Methodology) เดิม ซึ่งต้องเข้าใจ

กระบวนการ (Process) ของมนุษย์ การออกจาก → ไปสู่  
ยส. ต้องตระหนักจริงๆ ว่า เราก�าลังจะอยู่ใน Process อะไร 

และเครื่องมือของเราจะท�าให้โครงสร้างแข็งแรงขึ้น ซึ่ง ยส. 

เป็นเหมือนหน่วยรบพิเศษ (Commando) เป็นตัวเดินไปข้าง

หน้าต้องเผชิญกับหลายอย่าง

เราต้องท�าความเข้าใจกับบริบทที่เป็นอยู่ (Contex-

tualize) ในปัจจุบันให้กระจ่าง ขณะนี้เราก�าลังเดินทางออก

จากพันปีที่สอง เข้าสู่พันปีใหม่ เราต้องท�า กระบวนการเรียนรู้ (Process/Pedagogy) ส�าหรับพันปีใหม่ ที่จะ

เกิดอารยธรรมใหม่ (New Civilization) ที่จ�าเป็นต้องคิดใหม่หมด เพราะโครงสร้างเดิมในกรีกเป็นโครงสร้างที่

กดขี่ (Dominant Structure) แต่การไปเป็นพันธสัญญากับพระเจ้า เป็นการสร้างบัญญัติใหม่ เป็นพันธสัญญา

ใหม่ที่หลุดออกจากบัญญัติเก่าในอียิปต์ ซึ่งอารยธรรมของพันปีที่สาม (ไม่ใช่ศตวรรษที่ ๒๑) ยส. ต้องเป็นผู้

บุกเบิก/หน่วยรบพิเศษ (Pioneer/Commando) ที่ไม่มีภาระที่แบกหนักเกินไป และต้องคิดให้ละเอียดในเรื่อง

ระเบียบแบบแผน (Methodology) การจะเปลี่ยนจากพันปีที่สองไปสู่พันปีที่สามเป็นความท้าทาย (Challenge) 

ที่ต้องการคนที่มีความเชื่อ

• คอมมานโดเป็นหวัใจ เป็นคนทีถู่กส่งมาเป็นพเิศษ ทีส่ามารถสละชวีติเม่ือไหร่ก็ได้ ต้องไปในที่ๆ  คน

ไม่อยากไป ต้องหลดุออกจากสถาบนัทีท่�าให้เราต้องแบกหนกั (ทีมุ่ง่เน้นเฉพาะเร่ืองงบประมาณ, การก่อสร้าง

วัตถุ) และการที่จะสร้างพระสงฆ์ให้หลุดออกจากสถาบันได้ต้องมีการเปลี่ยนบทบาทของคนที่จะท�างาน ซึ่ง

คณะเยสุอิตที่อินเดียได้ท�าวิจัยว่าจะไม่สร้างพระสงฆ์ให้เป็นบุคลากรของสถาบัน (Institution) แต่จะให้เณร

ไปอยู่กับชาวบ้าน ให้คิด รู้สึก ให้มีความต้องการอันเดียวกันกับชาวบ้าน เป็นนักคิดของชาวบ้าน (Organic 

Intellectual of the People)

ยส. เป็นคอมมานโด จะต้องลงไปท�าอย่างนี้ ไปสร้างนักคิด (Organic Intellectual) และต้องมีการ

เปลี่ยนบทบาทของคนที่จะท�างานยุติธรรมและสันติ (Justice and Peace) ซึ่งมีการท�าวิจัย และได้น�าออกมา

ใช้ (Implement) แล้วทางภาคใต้

• การท�างานต้องมีกายส�านึก (Incarnate) ไม่ใช่แค่จิตส�านึก ต้องท�าการเปลี่ยนแปลง (Transform) 

กรอบความคิดทั้งหมดของพระศาสนจักร (Church) ก่อน ไม่ใช่เป็นเพียงส�านักงาน ยส. (Office for Justice  

and Peace) แต่ ยส. เป็นการขับเคลื่อน (Movement) เป็นคอมมานโด
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• เราต้องฟื้นพระศาสนจักร ต้อง

ดงึเอาแรงบนัดาลใจ (Inspiration) ของแต่ละ

คนมารวมกันเป็นหุ้นส่วน (Partner) ที่จะ

ร่วมกันเดินไปเพื่อที่จะเป็นคอมมานโด ซึ่ง 

Justice and Peace เป็นคอมมานโด และ

แต่ละคนเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Specialist)

• ค�าสอนทางสังคมของพระ-

ศาสนจักรในไทย บอกไว้ว่า มีปัญญาชน

ซึ่งเป็นประกาศก และค�าพวกนี้ต้องกลับมา 

ค�าว่า Justice and Peace ต้องมีการนิยาม (Define) ความหมายให้ครบถ้วนในบริบทใหม่ ค�าว่า “ปัญญาชน

คาทอลิกเป็นประกาศก” หมายถึง เราก�าลังจะบอกให้ประชาชนรู้ว่า จะมีภัยเกิดขึ้น และพวกเขาอยู่รอดได้

เพราะมีความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า

• เราต้องคิดจากฐานของประสบการณ์ ประวัติศาสตร์ของความเชื่อว่า เราจะต้องเป็นแบบนั้นใน

ท่ามกลางของห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transition) 

• ยส.เป็นองค์กรที่จะท�าให้เกิดพลังขับเคลื่อนไปในระดับสังฆมณฑล เป็นตัวที่จะเคลื่อนไปข้างหน้า 

ต้องไม่ใช่คนไปท�าแทนพระศาสนจักร แต่ไปท�าให้เขาตื่น ต้องคิดถึงวิธีการท�างานตรงนี้ให้ได้ ซึ่งเป็นวิธีคิด

สูงสุด และเป็นยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญมาก ต้อง Bold Revolution of Culture ต้องเปลี่ยนวัฒนธรรม (Culture) ของ

ศักดินา ซึ่งพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ท�าให้เห็นแล้วถึงการเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้น�าที่ออกไปหาคนยากจน ไป

ฟังเสียงและได้กลิ่นแกะ

• ยส. ต้องก�าหนด (Define) บทบาทใหม่และงานจะไม่หนัก บทบาทของเราต้องไม่กว้างเกินกว่าที่

เราจะไปได้ แต่เราต้อง Focus Group ให้ได้ และเคลื่อนให้ชัด ให้ดูว่าใครที่จะเดินสายนี้บ้าง และขับเคลื่อน

ไปอย่างเป็นกระบวนการ ท�าให้เขาลงไปสู่จิตวิญญาณของการเคลื่อนออกจากสิ่งที่กดทับและเปลี่ยนแปลง

ตนเองอย่างแท้จริง และลงสมอ (Exodus) ในพระเยซูเจ้าด้วยชีวิตของการเป็นประกาศกที่ออกจากตนเอง

• ต้องก�าหนดบทบาทของพระศาสนจักรท้องถ่ินต่างๆ (ไม่ใช่ของเรา) ถ้าพระศาสนจักรไม่เปลี่ยน 

การประกาศข่าวดีก็ไม่มีความหมาย เพราะวิกฤติ (Crisis) ครั้งนี้ส�าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 

เราก�าลังมาถึง the point of no return จะเป็นการสูญพันธุ์ (Extinction) ครั้งที่ ๖ ถ้าเราไม่เป็นคอมมานโด 

ประกาศให้เขากลับใจ คือการไปอยู่ท่ามกลางคนยากจน

• เราต้องจ�ากัดบทบาทของเราให้มากขึ้น และโฟกัสเหมือนกับเอากระจกส่องดวงอาทิตย์เพื่อจุดไฟ 

นั่นแหละคือพลังของคอมมานโดที่หาพลังพระสงฆ์นักบวชในพื้นที่มาเป็นหัวหอกท�างานเพื่อประชาชน
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กระบวนการสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงตนเองในการท�างานด้านสังคม๓

แรงดึง (Pulling Motivation) จากสถานการณ์ปัญหาภายนอก เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากสภาพ

แวดล้อมภายนอก หรือปัญหาต่างๆ ที่สะท้อนใจเรา ท�าให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะแก้ปัญหา

แรงผลัก (Pushing Motivation) จากการแสวงหาความรู้ความเข้าใจความจริงที่เกิดขึ้น หมายถึง 

มคีวามรู้ความเข้าใจสงัคมโลก เมือ่เหน็ชมุชนหรือชาวบ้าน สงัคม ร่วมกนัดิน้รนต่อสูท้ีจ่ะแก้ไขปัญหา ท�าให้

ต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ หาสาเหตุแห่งปัญหานั้น

แรงจูงใจโดยตรง (Direct Motivation) ประสบการณ์ตรงโดยตัวเอง ในการร่วมดิ้นรนต่อสู้ในชีวิต 

ซึ่งก็เป็นปัญหาชีวิตของตัวเอง

แรงหนุน (Supportive Motivation) จากความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา หลักธรรมค�าสอน 

และจากวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของประชาชนในประวัติศาสตร์ เป็นแรงหนุน เป็นตัวอธิบายความหมาย

ของชีวิตเรา

แรงบนัดาลใจจากภายในด้านลกึของเรา (Inner Motivation) พลังภายใน สมัผัสกบัสจัธรรมภายใน 

เป็นปัญญาญาณ เป็น Wisdom ภายใน เป็นความรู้แจ้งภายในตน

เมือ่เราผ่านกระบวนการทัง้ ๔ มาแล้ว เราจะใช้เวลาร�าพงึภาวนาด้านลกึ เป็นกระบวนการไตร่ตรองที่

เรียกว่า Contemplation จะก่อให้เกดิการสมัผัสความจริง และสิง่ทีพ่บกจ็ะเป็นแรงบนัดาลใจจากภายในด้าน

ลกึของเรา และมันจะเป็นพลงัด้านในทีท่�าให้เราออกไปข้างนอกอกีคร้ังหนึง่ในการร่วมชวีติกบัชมุชน สงัคม 

โลก เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกจากภายใน  (Experience with God / Inner/Deep Contemplative) เข้าถึงขั้นในสุด  

เป็นกระบวนการเดินทางออกไปสู่ภายนอก (Outward Journey) ไปสู่กระบวนการท�างานเพื่อก่อเกิด การ

เปลีย่นแปลงสงัคมโลกทีเ่ป็นอยู่ ทีถู่กกระบวนการกระแสหลกัผลกัดนัในการพฒันา และให้เราม ีConscious 

of Universe หรือจิตส�านึกแห่งสากลจักรวาล

กระบวนการจากขั้นที่ ๑ ถึงขั้นที่ ๕ Inner Journey ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (เป็น Self-

Transformation) ทัง้ ๕ องค์ประกอบ เป็นการเดนิทางเข้าไปข้างใน และจากนัน้กต้็องเดนิทางออกสูภ่ายนอก 

และกระบวนการทั้งเข้าในและออกนอกเป็นสิ่งที่จะต้องท�าต่อเนื่องตลอดไปในชีวิตของเรา 

๓ จาก รายงานวจัิยเพือ่ท้องถ่ินฉบบัสมบรูณ์ ชดุโครงการวจัิยเพือ่ท้องถ่ิน “การเสริมพลงัสร้างส�านกึในการพฒันาอาชพี

และเศรษฐกิจเชิงจิตวิญญาณเพื่อการด�ารงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีบนแผ่นดินเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดเชียงใหม่และ

แม่ฮ่องสอน โดย บาทหลวงนิพจน์ เทียนวิหาร และคณะ
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 คุณพ่อสุวัฒน์ เหลืองสอาด
"สรุปสิ่งที่คุณพ่อนิพจน์ได้แนะน�า คือเร่ือง

กระบวนการต้องคิดอย่างละเอียดอ่อน ต้องถอด

บทเรียน ต้องหลุดจากกรอบโครงสร้าง และส่งเสริม

กลุ่มเป้าหมายมากกว่าสถาบัน ส�าหรับบทบาทของ 

ยส.ต้องท�างานเหมือนหน่วยคอมมานโดที่จะต้อง

ท�างานจู่โจมอย่างรวดเร็ว และต้องท�าให้เจ้าหน้าที่

เป็นผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ด้านยุติธรรมและสันติ 

(Justice and Peace) จริงๆ"

 คุณรุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ
"ยส. ควรมีคณะกรรมการที่เป็นทีม Think Tank และ ยส. เป็น Commando ที่ยอมสละ พร้อม

ตาย ที่ไม่ได้หมายถึงต้องการไปตาย แต่พร้อมเสี่ยง เป็นหัวหอกที่จะบุก ลุย เป็นหอกที่มีเครื่อง

มือในการลับให้หอกแหลมคมขึ้น มีทักษะที่จะปกป้องตัวเองให้พร้อมลุยไปข้างหน้า

งานช่วง ๓ ปีหลงัของ ยส. เร่ิมโฟกสัเร่ืองบทบาทของ ยส. มากข้ึน ส่วนเร่ืองพระสงฆ์ นกับวชเป็น

เร่ืองของการสบืทอดบคุลากรทีจ่ะมาเป็นหวัหอกและช่วยเราท�างานในพืน้ทีต่่างๆ ซึง่งาน ยส. ในแผน  

๓ ปีหน้า จะมีการสืบทอดบุคลากรให้มีหัวหอกมากข้ึน โดยจะมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

กระบวนการ และวิธีการ"

 ซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์
"งานของ ยส. บางอย่างต้องมีหน่วยงาน/พระสงฆ์ที่

จะช่วยให้งานเคลื่อนด้วยนอกเหนือจากการท�างานกันเอง 

และจะท�าอย่างไรที่จะมีพระสงฆ์ นักบวชที่ได้รับการอบรม 

ที่มาจากการเข้าไปสู่รากหญ้า/พ้ืนฐานที่ท�าให้เขาเกิดแรง

บันดาลใจ เราต้องมองไปข้างหน้าว่าเราจะท�าอย่างไรจึงจะ

เป็นประกาศกจริงๆ ซึง่เราอยู่ในยุคของการเปลีย่นแปลง แต่

เราต้องเป็นความเปลี่ยนแปลงนั้นเอง และการเปลี่ยนแปลง

แบบ Bold Cultural Revolution ต้องมีแนวร่วมจากหลายฝ่าย

ช่วยกัน"
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 คุณนริศ มณีขาว

"ควรรวบรวมและเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่เป็น

ส่วนหนึ่งของ ยส. ทั้งเรื่องเทววิทยา (Theology), พลัง

ชีวิตภายใน (Spiritual) กระบวนการ (Process) และ 

วธีิการ (Methodology) เพือ่เป็นตัวอย่างและสบืทอดแก่

คนท�างานรุ่นใหม่ๆ ต่อไป"

 คุณอัจฉรา สมแสงสรวง
"ในแผน ๓ ปี หรือ ๖ ปีข้างหน้า ที่จะช่วยพระศาสนจักรในการมีผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

(Change Agent) เราต้องมีกิจกรรมรองรับ และใช้รูปแบบปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

(Participation Action) ที่ท�างานกับ Disac ต้องให้งานพัฒนามีมิติ Justice and Peace เข้าไป 

ซึง่ระยะหลงั ยส. ก�าลงัท�าให้ผู้ทีรั่บผิดชอบงานยุตธิรรมและสนัตขิองสงัฆมณฑลท่าแร่ท�างาน

กับชาวบ้านและปัญหาในพื้นที่มากขึ้น และจากการที่ ยส. ไปให้ก�าลังใจผู้น�าชุมชนที่อยู่ใน

ภาวะของความเสี่ยง พระสงฆ์ที่ดูแลงานด้านยุติธรรมและสันติของท่าแร่ได้มาร่วมพูดคุย

ด้วย จึงเห็นว่าเป็นจังหวะก้าวที่ส�าคัญที่ได้เห็นพระสงฆ์ที่ดูแลงานยุติธรรมและสันติมีความ

กระตือรือร้นมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาของมันจากความยุ่งยากของประชาชน

งานของ ยส. เกี่ยวข้องกับการสืบทอดบุคลากร หลักคิดต่างๆ ในการเปลี่ยนกระบวน

ทัศน์ และต้องคิดถึงกระบวนการ วิธีการ/กระบวนการเรียนรู้ (Methodology/Pedagogy) ที่จะ

ท�าให้เกิดขึ้นมา เป็นการวางแผนงานในระยะ ๓ ปี ที่มีความต่อเนื่องของงาน เรื่องแนวคิด

ทางศาสนา เป็นกิจกรรมอย่างเป็นทางการ และการท�างานกับ Disac บนพื้นฐานของปัญหา

ประชาชน ก็ยังต้องท�าอยู่ และงานประสานร่วมมือกันเพื่อพระศาสนจักรโดยรวม"  
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ปฏิญญาโลก The Earth Charter
ดร.จ�าเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ผู้แทนประจ�า

ประเทศไทย องค์กรระหว่างประเทศเพือ่การอนรัุกษ์

ธรรมชาติ: IUCN ได้น�าเสนอเรื่องปฏิญญาโลก (The 

Earth Charter) ที่ประกาศเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๓)

ประการแรกคือ ในความสัมพันธ์ระหว่าง

ธรรมชาติกับคน องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการ

อนุรักษ์ธรรมชาติ (International 

Union for Conservation of 

Nature หรือ IUCN) ซึง่เป็นองค์กร

ระหว่างประเทศที่ท�างานเร่ือง

การอนรัุกษ์ธรรมชาติ เราจะเน้น

มากที่สุดในเร่ืองความสัมพันธ์

ของคนกับธรรมชาติ ยุคแรก 

เป็นการแยกกันระหว่างคนกับ

ธรรมชาติอย่างสิ้นเชิง มาถึงยุค

ของการพัฒนาการเกษตร เป็น

ยุคที่คนควบคุมธรรมชาติ มีการหักล้างถางพง การ

ดูดทรัพยากรจากใต้ดิน เช่น น�้ามัน ในยุคนั้น และ

ยุคต่อมาเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นใหญ่

IUCN เป็นองค์กรที่เกิดข้ึนเม่ือ ๘๐ ปีที่แล้ว 

และมีเป้าหมายเร่ืองการอนุรักษ์ (Conservation)  

หมายความว่าต้องเอาธรรมชาติ ทั้งพืชและสัตว์ 

(Flora and Fauna) แต่ละทิ้งคน นี่เป็นเทรนด์ ต่อ

มาประมาณ ๒๐-๓๐ ปีที่แล้ว ความสัมพันธ์อยู่

ระหว่างคนและธรรมชาติ คอืคนต้องอยู่กับธรรมชาติ 

ต้องไปด้วยกัน ซึ่งเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ และอยู่กับ

ปัจจุบันเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

หมายความว่า พวกเราจะอยู่

กับธรรมชาติได้อย่างไร ให้

สมดุล ย่ังยืน และมั่นคง ซึ่ง

นี่เป็นเร่ืองที่ส�าคัญมาก เพราะ

ฉะนั้นกิจกรรมใดก็ตามที่น�า

ไปสู ่การพัฒนาที่ย่ังยืน พวก

เราต้องค�านึงถึงแนวคิดและ

ปรัชญาระหว่างคนกับธรรมชาติ

แต่สิ่งส�าคัญสุดที่ท้าทายส�าหรับหน่วยงาน

รัฐบาล องค์กร หรือ NGOs ทั่วโลกที่ยังขาดมิติเกี่ยว

กับเรื่องของจิตวิญญาณ Universe Spirituality ที่อยู่

ทั้งในธรรมชาติและคน ซึ่งเป็นเร่ืองที่มีความส�าคัญ 

และผมคดิว่าพวกเราไม่ได้ให้ความส�าคญัในเร่ืองของ

คณุค่า เร่ืองของจิตวญิญาณทีอ่ยู่ในธรรมชาตแิละคน

ที่มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะท�าอย่างไร

ให้เรื่องนี้เป็นที่ปรากฏ

เมื่อเกือบ ๒๐ ปีที่แล้ว มีความพยายามที่จะ

อธิบายเร่ืองจิตวิญญาณในคนและธรรมชาติ ถ้าไป

ภา
พ

: จ
นัเ
จ้า
คะ่
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พูดให้หน่วยงานรัฐฟังก็จะไม่เข้าใจว่าจิตวิญญาณ

อยู่ในคนและอยู่ในธรรมชาติ และยิ่งไปเกี่ยวข้องกับ

เรื่องขององค์กร เศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

ฉบับที่ ๑๑ - ๑๒ แล้ว ก็ไม่ได้พูดถึงเร่ืองของจิต-

วิญญาณ (Spirituality) และย่ิงถ้าไปคุยกับธนาคาร 

โลก (World Bank) ก็จะยิ่งว่าเราบ้า

ขอพูดถึงปฏิญญาโลก (The Earth Charter) 

ที่มาจากความพยายามขององค์กรภาคประชา

สงัคม (Civil Society) เร่ิมมีการประชมุพดูคยุหลงัจาก 

World Environment Development ที่ ริโอ เดอ จาเน

โร เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว หลังจาก

นั้น ๒ ปี ผมได้มีโอกาสร่วม

ประชุมเพื่อพิจารณาปฏิญญา

ของแผนพัฒนาสู ่ความย่ังยืน 

หรือ Agenda 21 ของโลก ที่

มีข้อตกลงร่วมกันว่า จะไปสู่

ความย่ังยืนอย่างแท้จริงไม่ได้ 

ถ้าขาดการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาสังคม เพราะองค์การ

สหประชาชาติเป็นการรวมตัว

ของผู้น�าประเทศ คือ รัฐบาล 

๑๖๐ กว่าประเทศเท่านั้น แต่การรวมตัวของภาค

ประชาคมโลกที่มีทั้ง NGOs และภาคธุรกิจต่างๆ ยัง

ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม และยังไม่ได้ลงลกึถึงเร่ืองของ

จิตวิญญาณ หรือจริยธรรม

ปฏิญญาโลก เป็นความพยายามของมอริส- 

สตรอง (Maurice Strong) เลขาธิการขององค์การ

สหประชาชาติในขณะนั้น ซึ่งเป็นผู้จัดสัมมนา เขา

บอกว่าได้เห็นทางเลือก และเห็นข้อจ�ากัดของข้อ

ตกลงของ UN Declaration on Development พวกเราได้

ใช้เวลาเกือบ ๑๐ ปี คอืผมได้มส่ีวนร่วมด้วย มตีวัแทน

ในการร่างปฏิญญาโลก และอยู่ในกระบวนการพดูคยุ

ในระดบัชมุชน และระดบัประเทศข้ึนมา ผมในฐานะ

เป็นตัวประสาน ได้มีการรวมนักคิดจากทางคริสต์ 

(โปรเตสแตนท์) พุทธ อิสลาม มหาวิทยาลัย องค์กร

ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐบาล มาร่วมร่าง และได้

มีการระดมการเขียนปฏิญญาโลกข้ึนมา ผมคิดว่า 

รายละเอียดในปฏิญญาโลกที่เกี่ยวข้องกับ Laudato 

Si’ มีความคล้ายคลึงกัน

ผมมโีอกาสไปประชมุที ่ริโอ เดอจาเนโร และ

ที่โยฮันเนสเบิร์ก เกี่ยวกับเร่ืองการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(Sustainable Development) ซึ่ง Declaration นี้เป็น

ของภาคประชาสังคม (Civil 

Society) ที่พยายามลงลึกไป

ถึงการพัฒนาที่ ย่ังยืน สังคม 

สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่

ต้องมีการบูรณาการ ซึ่งจุดที่มี

ความย่ังยืนมั่นคงจริงๆ อาศัย

แค่ ๓ อย่างนี้ไม่ได้ และไม่

สามารถลดช่องว่างต่างๆ ได้ 

แต่สิ่งที่จะเป็นตัวผลักดันความ

ย่ังยืนของการพัฒนาได ้คือ 

จิตวิญญาณ (Spirituality)

มีความพยายามที่จะลงไปท�างานกับภาค

ต่างๆ ในการบูรณาการเร่ืองเศรษฐกิจ สังคม สิ่ง-

แวดล้อม ส�าหรับในประเทศไทย หลักของทางพุทธ 

คือเรื่องความเมตตากรุณา (Compassion) ซึ่งมีความ

ส�าคัญได้ถูกใส่เข้าไปในปฏิญญาโลกนี้ ซึ่งทาง UN 

และ IUCN ได้ยอมรับ และในวงการศึกษามีการน�า

แนวคิดนี้เข้าไปสู่การปฏิบัติในองค์กรของตน ซึ่ง

วงการศึกษาในประเทศไทยได้เข้าร่วมด้วย ในเวลา

นั้นผมท�างานอยู่ที่สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยก็ได้น�า

เข้าไปบูรณาการใน ๘ สาระหลักของการเรียนการ

สอนโดยการสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น และทาง
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คณะซิสเตอร์ มาแมร์ ได้น�าเข้าไปในกระบวนการ

วางแผนการปกครองคณะ (Congregation) รวมทั้ง

ทางภาคธุรกจิได้น�าเข้าไปในแผนงานการพฒันาของ

ธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนฐานของการรักษาระบบนิเวศ  

ธรรมาภิบาล และจริยธรรม

ผมจึงอยากเสนอให้พระศาสนจักรในไทยน�า

เรื่องนี้ไปพิจารณาและดูในเรื่องที่เกี่ยวกับ ยส. ด้วย

ทีค่อสตาริกา ได้ตัง้มหาวทิยาลยั University of 

Peace ศึกษาระดบัปริญญาตรี โท เอก มีการตดิตาม

แนวของปฏิญญาโลก และมีทุนการศึกษา ด้วย จึง

ขอเสนอให้ตัวแทนที่ท�างานด้านพัฒนาสังคม หรือ

เจ้าหน้าที่ ยส. ไปเรียน ซึ่งอยู่ในกระบวนการเสริม

สร้างศักยภาพ (Capacity Building) เพื่อจะได้ทราบ

ความเคลือ่นไหวของโลกปัจจุบนั

เพราะฉะนั้น เร่ืองของ 

๓ เอกสาร คือ Earth Charter, 

Laudato Si’ และเอกสารของ SDG 

(Sustainable Development Goals) 

ที่ต้องน�ามาพิจารณาควบคู ่ไป

กับการพัฒนาที่น�าไปสู ่ความ

ย่ังยืน ความม่ันคง และม่ังค่ัง 

และบูรณาการเข้ามาหากัน ว่า

มีความหมายอย่างไร และเกี่ยว

กับงานต่างๆ ของพระศาสนจักร

ไทยอย่างไร ทั้งทางด้านสังคม สตรี เด็ก การศึกษา 

และเราควรน�ามาเชื่อมโยงกับสถานการณ์โลก และ

พยายามน�าไปสู่การปฏิบัติ

อีกเร่ืองหนึ่งที่อยากเน้น จากการไปร่วม

ประชุมมรดกโลกที่เจจู ประเทศเกาหลี ซึ่งจัดโดย

สภาเมืองแห่งโลก มีข้อตกลงในปัจจุบันว่า การ

พัฒนาใดๆ ก็ตาม ต้องมีความสัมพันธ์ด้วยกัน

ระหว่างธรรมชาติแวดล้อม (Nature Base Solution) 

และพื้นฐานของประเทศ (Country Base Solution) 

เพราะทั้ง ๒ base นี้ต้องมีมุมมองด้านจิตวิญญาณ 

(Spirituality Aspect) ด้วย

การพัฒนาที่แล้วมาที่น่าเป็นห่วงคือ เร่ือง 

Technology Base Solution หรอืเรือ่งของผลประโยชน์ 

ซึ่งมาแรงมาก และเราก็เห็นถึงการพัฒนาที่บอกว่า 

พวกเราจะไม่ละทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Leave No One 

Behind) ซึ่งเป็นข้อความที่มีความส�าคัญมาก คน

ยากจน คนชายขอบ ไม่ควรถูกทิ้งไว้อยู่ข้างหลัง แม้

กระทั่งความยับเยินของระบบนิเวศและธรรมชาติ 

และความหลากหลายทางชีวภาพก็ไม่ควรถูกทิ้งไว้

ข้างหลัง

เพราะฉะนั้น การพัฒนาของประเทศไทยที่

ท�ากันอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่น่ากลัว ไม่ว่าจะเป็น

เร่ืองไทยแลนด์ ๔.๐, การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

พิเศษ, รวมถึงการเปิดเสรีอาเซียน หรือ AEC ที่ไม่มี

การมีส ่วนร ่วมของประชาชน 

และไม่มีรายงานผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งผมเอง 

เป็นคณะกรรมการผู้ช�านาญการ

พิเศษของ EIA อยู ่ ๘ ปีก็เห็นว่า

มันไม่ใช่ และเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่ม

ออกมาคัดค้าน เช่น ที่ศรีราชา 

เขาพยายามที่จะต่อต้านเร่ือง 

AEC ที่ไปสร้างความแตกแยก มี

การซื้อนายกเทศมนตรีเพื่อจะ

โอนที่ดินของรัฐไปให้บริษัท เพื่อ

จะสร้างรีสอร์ท แม้กระทัง่ทีเ่กาะสชีงัทีผ่มได้มีโอกาส

ท�างานกบัเทศบาลต่างๆ นีก้เ็กิดความแตกแยก และ

ถ้าพวกเราไม่พยายามที่จะติดตามถึงผลกระทบใน

โปรเจ็กต์ใหญ่ๆ แบบนี้ ซึ่งถามว่าเป็นหน้าที่ของ ยส. 

และของพวกเราด้วยไหม พวกเราก็เห็นผลกระทบ

ของการพัฒนา แม้กระทั่ง ๓.๐ ที่มาบตาพุดก็ยังไม่

ได้รับการแก้ไข และพวกเราก�าลังไปสู่ยุคที่จะมีการ

ท�าลายอย่างเร่งรัดและรวดเร็ว ผลกระทบนีคื้อความ

ไม่เป็นธรรมในทุกมิติ
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ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์และทิศทางแนวทางการท�างาน
ประเด็นยุทธศาสตร์และภาคียุทธศาสตร์

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ เราจะเอาเรื่องอะไร 

ข้ึนมาจับ ต้องมีความชดัเจนในประเดน็ - สิง่แวดล้อม 

สตรี เด็ก ชนกลุ่มน้อย (Minority Group)

๒. ภาคียุทธศาสตร ์(Strategic Partner) ของ

เราคือใคร มีหน่วยงานที่พวกเราจะสามารถร่วม

ด้วย ทั้งในคริสตจักร สถาบันการศึกษา สถาบัน

ทางวัฒนธรรม องค์กร หรือหน่วยงานใดบ้างที่เรา

สามารถดึงเข้ามาท�างานได้ตามประเด็นยุทธศาสตร์

ของกลุ่มนั้น

และสิง่ส�าคัญคือโรดแมพ (Road Map) ก�าหนด

ไว้กี่ปี และจะเอาอย่างไร ที่เป็นเร่ืองของทิศทางที่

พวกเราจะเดนิ รวมถึงเคร่ืองมอื (Instruments Models) 

ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอหรือไม่ ที่ได้พัฒนากันมา 

จะท�าให้มีความส�าคัญมากข้ึนกว่านี้ได้อย่างไรบ้าง 

ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ทั้ง Laudato Si’, Earth Charter, 

SDG (Sustainable Development Goals) ไม่ได้ลงราย

ละเอียดในการที่จะลงไปอยู่ในบริบทของประเทศ

อย่างละเอียด จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะท�าให้

เจ้าหน้าที่มีความชัดเจนมากขึ้น

“ห่วงใยโลกกว้าง สรรค์สร้างท้องถ่ิน Think 

Globally, Act Locally”

ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
คุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร

ปฏิญญาโลก (Earth Charter) เป็นประเด็นที่

ต้องท�าการสัมมนากันต่อเนื่อง เพราะเป็นคร้ังแรก

ที่ได้คุยกันและมีการน�าเสนอจากประสบการณ์ที่ได้

เข้าร่วม ประเด็นที่ได้พูดคุยกันนี้ยังไม่พอ จ�าเป็น

ที่จะต้องมีขบวนการที่จะท�าให้เราหลุดจากกรอบ

ที่เราถูกปลูกฝังไว้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย 

เราต้องไม่ยึดติดกับสิ่งที่เรียนรู้มา (Unlearn) และ 

เรียนรู้ส่ิงที่เคยรู้ด้วยมุมมองใหม่ๆ (Relearn) เรา

จะเรียนจากความคิด (Concept) ไม่พอ ต้องลงไป 

Relearn กับชาวบ้าน เช่น กรณีที่ลุงชัยพูดกับต้นไม้

บอกให้ดูแลลูกด้วยนั้น เขาคิดและท�าได้อย่างไร เรา

อยากจะคิดได้เหมือนเขา และท�าให้กรอบความคิด 

(Conceptualize) นีเ้ป็นประสบการณ์ของตัวบาทหลวง

ที่จะล้างบาป เราล้างให้เป็นลูกพระ แต่เราไม่ได้ล้าง

ให้เป็นลูกของธรรมชาติ เราจะท�าอย่างไร ซึ่งต้อง

เร่ิมตั้งแต่เทววิทยา (Theology) เร่ืองการล้างบาป 

(Baptism) เลย เร่ือง Earth Charter จึงเป็นเร่ืองที่ 

ส�าคัญมาก จ�าเป็นต้องศึกษา

SDG เป็นเร่ืองส�าคัญมาก จากการประชุม 

JCAP (Jesuit Conference of Asia Pacific) ที่อินโดนีเซีย 

มข้ีอตกลงว่า เราจะเอาเร่ืองเป้าหมายของการพฒันา

ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของ UN 

แต่เราจะเอาความศักดิ์สิทธ์ิเข้าไปอยู่ใน SDG ได้

อย่างไร คณะสงฆ์เยสุอิตจะท�าการประกาศข่าวดี

ด้วยการปฏิบัติจริง (Evangelization) in SDG เพื่อไป

สู่เป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Goals) 

ได้อย่างไร จึงขอให้ไปเอากรอบของคณะเยสุอิตมา

อ่าน ซึ่งได้ท�ายุทธศาสตร์ไว้น่าสนใจมาก ซึ่งคุณพ่อ

โจโจ้ได้ท�ารายงานไว้ (ยังไม่เสร็จ) นีค่อืสิง่ทีเ่พือ่นเรา

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียแปซิฟิก และสิ่งที่ 

อ.จ�าเนียร ได้ท�าไว้ในระดับโลก
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ส่วนของภาคปฏิบัติก็จ�าเป็น ในกระบวนการ

ต้องเป็นการปฏบิตั ิ(Praxis) ไม่ใช่เป็นทฤษฎ ี(Theory) 

เพราะทฤษฎทีีเ่ป็นความคดิ (Concept) มาจากยุคสมยั

ใหม่ (Modern) แล้วมันวิกฤติ (Crisis) คนรู้ข้อมูลบอก

ว่าเหมือนกบั Laudato Si’ เป็นพลแุตก ตมู! มันดมีาก 

แต่มันเหมือนระเบิดแล้วหายไป เราจะท�าอย่างไรที่

จะไม่ให้เป็นแบบพลุแตก แต่เป็นการปฏิบัติได้ด้วย 

ซึ่งเป็นสิ่งที่พระสันตะปาปาต้องการ

ผมคิดว่าขบวนการสร้างแรงบันดาลใจและ

เปลี่ยนแปลงตนเอง (Spiral Motivation) ๖ ขั้น ต้อง 

เปลี่ยนแปลง (Transform) ขั้น ๑ - ๔ เป็นการเดินทาง

สู่ข้างใน (InnerJourney) จนกระทั่งเข้าไปถึงขั้นที่ ๕ 

และต้องเดินทางออกสู่ภายนอก (Outward Journey) 

จากการเปล่ียนแปลงโดยส่วนตัว (Personnel) ด้วย

การเปลี่ยนแปลงจากข้างใน เพราะถ้าไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงโดยส่วนตัว แล้วพบพระเจ้า หรือความ

ศักดิ์สิทธ์ิแล้ว (Sacred) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิถี

ชีวิต และออกไปเปลี่ยนแปลงโลกได้

ผมคิดว่าน่าจะมีคนไปเรียนเร่ืองจิตวิญญาณ 

ของจักรวาล (Cosmic Spirituality) ที่มาจากฐานของ

เทววิทยาของทั้งอีสานและเหนือ ผมให้คุณสุนทร 

วงศ์จอมพรไปเรียนเร่ืองมานุษยวิทยาจักรวาล 

(Cosmic Anthropology) และท�าวิจัยเร่ือง Cosmic 

Spirituality ร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุนงาน

วจัิย (สกว.) เร่ืองเศรษฐกจิเชงิจิตวญิญาณของเกษตร

วัฒนธรรม เราต้องน�าจิตวิญญาณเข้าไปอยู่ในการ

ผลติ การเกษตร ไม่ใช่แค่การผลติแบบเกษตรอนิทรีย์ 

(Organic Farming) หรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจพอเพียง 

ก็ต้องมีมิติด้านจิตวิญญาณ (Spirituality) ที่เรียกว่า

เศรษฐศาสตร์ในมิติของกระบวนการพัฒนาชีวิต

ภายใน (Economy in the Dimension of Spirituality 

in Process) 

ฉะนั้ น เ ราต ้ องน� าความศักดิ์ สิ ท ธ์ิ ไปสู ่

กระบวนการการด�าเนินชีวิตทั้งหมดและในกระบวน

ทัศน์ของมนุษย์ (Paradigm)  ไม่ใช่เป็นแค่การปฏิวัติ

ครัง้ที่หนึง่และสอง และการปฏวิัตทิี่พระสันตะปาปา

เรียกว่า "การปฏิวัติทางวัฒนธรรมอย่างกล้าหาญ" 

(Bold Cultural Revolution) จ�าเป็นต้องมีมิติด้านจิต

วิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญมาก และงานพวกนี้ถ้า

ไม่มีมิติด้านจิตวิญญาณ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เพราะเขาจะไม่เจอพระเจ้า ไม่เจอการเสริมสร้าง

พลังจากมิติภายในที่ลึกล�้าที่สุด (Transcendent 

Empowerment/มิติเหนือธรรมชาติ) ถ้าไม่มีคุณค่า

ตรงนี้ เขาจะเอาคุณค่าเชิงเศรษฐกิจมาเป็นตัว

ก�าหนดของการผลิต และจะเข้าไปสู่ระบบการผลิต

ที่ไม่มีที่สิ้นสุด เราต้องวิพากษ์เส้นทางของการผลิต

เกษตรเชิงเดี่ยว และมิติด้านจิตวิญญาณต้องเข้าไป

เป็นมาตรของการบรรลุถึงความเป็นมนุษย์ ไม่ใช่ได้

กินเยอะ สะสมเยอะ

สุดท้าย การจะลงไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างไร 

ซึ่งผมคิดว่าจ�าเป็นต้องท�าเพราะเราได้วิเคราะห์

ปัญหาเร่ืองวิกฤติเยอะแล้ว จากการวิเคราะห์จะ

เห็นว่า FABC / Climate Change Desk ได้น�าเสนอ

งานวิจัยผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

(climate change) ซึ่งผลที่ออกมาเป็นด้านลบเกือบ

หมด แต่ไม่มีการค้นพบว่า เราควรจะท�าอะไร ดังนี้ 

เราจึงหมดแรง และสดุท้ายจะหมดหวงั แต่เราจะท�า

อย่างไรให้มีความหวังว่า เทวศาสตร์ของสิ่งสร้างที่

พระเจ้าอยู่ในโลก in/with the World จะกลับมาเป็น

เทวศาสตร์แห่งความหวัง หรือ Theology of Hope 

ในวิกฤตินี้ได้อย่างไร สิ่งส�าคัญคือ พระศาสนจักร

ต้องเอา Theology of Hope เข้ามาสู่วิกฤติตรงนี้ให้ได้
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คุณรุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ
มีประเด็นที่สงสัย เรื่องค่าอุณหภูมิของโลกที่

สูงขึ้นเกิน ๒ องศา จะเป็นจุดที่ไม่หวนกลับ (Point 

of No Return) โดยส่วนตัวผม สมัยก่อนที่เคยปลูก

ต้นไม้และสงัเกตการปลกูต้นไม้ต่างถ่ินในพ้ืนทีต่่างๆ 

กเ็หน็ว่าต้นไม้กข็ึน้ได้ด ีซึง่ได้มาไตร่ตรองทฤษฎขีอง 

ชาร์ลส ดาร์วิน และนักวิทยาศาสตร์ต่างๆ และเห็น

ด้วย และจากการท�างานกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีมา ๑๓ 

ปี ทางการแพทย์มีการควบคุมผู้ติดเชื้อโดยใช้ยา

ต้านเพื่อควบคุม ซึ่งเชื้อเป็นสิ่งมีชีวิตและทุกชีวิตใน

โลกมีการปรับตัว มีวิวัฒนาการ จึงมีการดื้อยา (โรค

ดื้อยา) ซึ่งไม่ใช่เร่ืองเฉพาะของสิ่งมีชีวิตที่พยายาม

ปรับตวัเพือ่ให้เผ่าพนัธ์ุอยู่รอด แม้กระทัง่สิง่ไม่มีชวีติ 

ก็หาทางที่จะอยู่รอด เช่น สายน�้าก็มีการเปลี่ยนเส้น

ทางหลังน�้าท่วม และการที่น�้าท่วมในปัจจุบัน น�้าก็

พยายามเบี่ยงหนี ซึ่งมองว่าเป็นเร่ืองของการมีชีวิต 

และโลกของเราก�าลังเผชิญปัญหาภัยแล้ง อากาศ

ร้อนมาก น�้าที่มีอยู่บนพื้นก็ระเหยข้ึนไปมาก เวลา

ฝนตกจึงตกลงมาหนักมากเพราะละอองน�้าที่ระเหย

ข้ึนไปบนท้องฟ้า ซึง่เป็นกลไกของธรรมชาตเิพือ่รักษา

ความสมดุลของโลกอยู่ตลอดเวลา และเร่ือง the 

Point of No Return นั้น มองในแง่พลวัต (Dynamic) 

ของโลกแล้วเหน็ว่า พระเจ้าสดุยอด ผมจึงไม่แน่ใจว่า

จะมีโอกาสไปถึงจุดนัน้หรือไม่ the Point of No Return

คุณพ่อนิพจน์ ตอบเรื่อง  the point of no return ของคุณรุ่งโรจน์
เป ็นค�าถามแบบที่นักเศรษฐกิจ อย ่าง 

โดนัลด์ ทรัมพ์ ไม่เชื่อ นักวิทยาศาสตร์เก่าก็ไม่เชื่อ  

กระบวนการที่พวกเราทางเชียงใหม่พยายามคุยกัน 

จากการที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมท�าคอร์สของคุณพ่อ

โทมัส แบร่ี ซึ่งเป็นสงฆ์คณะแมร่ีโนลด์ ที่อเมริกา

อยู ่๓ เดือน ซึ่งเพื่อนชาวอเมริกันพยายามมากที่จะ

ท�าเร่ือง Million Circle คือ วงจรสร้างกลุ่มคนใหม่

ที่มาจากปรัชญาของอินเดียนแดงที่รวมกลุ่มกันเป็น

วงกลม ขยายวงกลมไปเร่ือยๆ เพือ่จะได้เผชญิกบัวถีิ

ชีวิตที่จะกลับไปหาปรัชญาของอินเดียนแดง ซึ่งเขา

วพิากษ์ประธานาธิบดขีองอเมริกาทีจ่ะไปซือ้ทีด่นิของ

พวกอเมริกนั ผู้น�าซแีอตเทลิ (Seattle) เขาบอกว่า “ผม

ไม่เข้าใจว่า คุณมาซื้อแม่ของเราได้อย่างไร แม่น�้าก็

เป็นพีน้่องชายหญงิของเรา ทีใ่ห้ชวีติเรามาแต่อ้อนแต่

ออก แล้วเราจะขายเขาได้อย่างไร และคุณจะมาซื้อ

เสียง หึ่ม หึ่ม ของแมลงที่มัน หึ่มแล้ว ได้อย่างไร”

ผมว่า คุณคิดอย่างไร นี่คือการปรับเปลี่ยน

กระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) นะ และที่บอกว่า

จุดที่ไม่มีวันหวนกลับ (the Point of No Return) 

หมายความว่า มนุษย์ที่เป็นสปีชีส์ (Species) ในโลก

ทัศน์ของยุคเรืองปัญญา (Enlightenment) ที่เก่งที่สุด

ที่จะให้เทคโนโลยีมาเกิด (Heaven on Earth) เข้าไป

ถึงข้ันนีแ้ล้ว ตวัสปีชส์ีนีเ้องจะเป็นสาเหตขุองการสญู

พันธุ์ (Extinction) ครั้งที่ ๖ ซึ่งเป็นข้อสรุปว่าครั้งที่ ๖ 

นี้ (ไม่ใช่สาเหตุมาจากอุกกาบาตตก) มนุษย์นี่เองจะ

เป็นตัวก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ของมนุษย์ คนที่มีปอด

หายใจจะสูญพันธุ์ แต่โลกยังอยู่ Mother is going to 

Evolve และแม่ธรณีอาจจะ Evolve Another Species 

of Human that is Spiritualized ที่ไม่มีหัวใจ (Heart) 

เป็นหินแบบพวกเรา แม่ธรณีจะ Evolve the Species 

ที่ฉลาดกว่า Species ของคนที่ว่าฉลาดแล้ว
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และนี่คือค�าถาม จะเป็นจุดที่ไม่หวนกลับ 

(the Point of No Return) ของมนุษย์ และสัตว์ที่

หายใจด้วยปอดจะอยู่ไม่ได้ และจะทรมานย่ิงกว่า

ไดโนเสาร์ เพราะเร็วมาก แต่คร้ังนีค้วามทรมานจะย่ิง

ใหญ่และยาวนานเพราะทรมาน (Suffer) มาก และนี่

คอืข้อคดิเหน็ทีท่�าให้มนษุย์ตระหนกัว่า อย่าเข่ืองเป็น

พระเจ้าแทนพระเจ้าได้ไหม พระเจ้ายิง่ใหญ่ที่คุณจะ

ต้องสุภาพที่จะเข้าไปสัมผัสพระองค์ที่นั่น Approach 

God with Nature แล้วเราจะกลับใจเพราะพระองค์

ยิ่งใหญ่เหลือเกิน และถ้าเราไม่มี Imaginic Wonder 

และประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณ (Experience of 

Spirituality) ก็จะไม่มีทางกลับใจและจะไม่เกิดการ

เปลี่ยนแปลง (Transform) ในลักษณะโลก นี่คือสิ่งที่

เราคุยกันที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ผมได้มโีอกาสขอบคณุ คณุพ่อแบร่ี คณะแมร่ี

โนลด์ ที่บอกว่า คุณพ่อนิพจน์ท�างานกับกะเหรี่ยงใน

เรื่องธรรมชาติ และพูดเรื่องเทวศาสตร์ข้าว คุณช่วย

เอาธรรมชาติเข้าไปบูรณาการในงานของการพัฒนา 

คุณช่วยไปแลกเปลี่ยนหน่อย ผมได้ไปคุยกับกลุ่ม 

Million Circle นั่งคุยกันเป็นวงกลม จึงคิดว่าเราจะ

ท�าให้เกิด Million Circle ในเมืองไทยได้อย่างไร เป็น 

Spirituality และจับมือกัน ซึ่ง Circle นี้จะเกิด Ecozoic 

Era* ในชีวิตของเรา ไม่ต้องให้คนอื่นท�า แต่เราจะ

ท�า ศูนย์วิจัยฯ ตอนนี้เป็นป่าไปหมด และศูนย์ฯ จะ

ต้องมีจิตวิญญาณ (Spirituality) ที่มีวัดอยู่ตรงกลาง

ของส�านักงาน และมีพระเยซูเจ้าท�าสมาธิด้วย และ

บูรณาการทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างจริงจัง

ผมคิดว่าถ้าเราไม่ตระหนัก เราถึงจุดที่ไม่

หวนกลับแน่ แต่โลกจะตอบ พระเจ้าจะอยู่ในโลก 

(God is with the world) ถ้ามนุษย์ไม่เคารพพระเจ้า 

คุณตายแน่ (If Human is doesn’t respect God, you 

are going to die.) แม่ธรณีจะอยู่ และแม่ธรณีจะมี

ความเมตตาที่จะสร้างมนุษย์เผ่าพันธุ ์ (Species) ใหม่ 

ค�านี้ส�าคัญมาก ไม่ใช่เผ่าพันธุ์แบบเราที่มีหัวสมอง

แต่ใจเล็ก มีความเมตตาน้อยมาก แต่เป็นเผ่าพันธุ์ที่

ไม่ใช่จิตส�านึก (Conscious) แต่เป็นกายส�านึก กายที่

ศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูมาเป็น Cosmic กาย ที่ต้องให้กาย

ส�านึก (ไม่เฉพาะจิตส�านึก กายต้องส�านึกด้วย) และ

เป็นศัพท์ที่ต้องเปลี่ยน 

* Ecozoic Era ยุคแห่งอนาคต เมื่อมนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติและโลก
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The Earth Charter
มีนาคม ๒๕๔๓

บทน�า
เราก�าลงัยืนอยู่ ณ ช่วงเวลาวกิฤตอิกีคร้ังหนึง่

ของประวัติศาสตร์โลก เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ต้อง

เลือกอนาคตของตนเอง ในขณะที่โลกเปราะบางขึ้น 

ต้องพึ่งพากันและกันมากข้ึน อนาคตจึงเต็มไปด้วย

อันตรายอย่างใหญ่หลวง และสัญญาณมากมาย ดัง

นั้น เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า เราต้องตระหนักว่าใน

ท่ามกลางความหลากหลายของวัฒนธรรมและชีวิต

นั้น พวกเราเป็นครอบครัวมนุษย์ครอบครัวเดียวกัน 

และเป็นชุมชนโลกที่ย่ังยืนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ความเคารพนบัถือต่อธรรมชาต ิสทิธิมนษุยชนสากล 

ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมแห่ง

สันติภาพ เพื่อมุ่งสู่สิ่งนี้ เราในฐานะประชากรโลก

จึงขอประกาศความรับผิดชอบของเราต่อคนอื่นๆ 

ต่อชุมชนของชีวิตที่ยิ่งใหญ่กว่า และคนรุ่นต่อไปใน

อนาคต

ความท้าทายข้างหน้า
ทางเลือกนั้นเป ็นของพวกเรา จะจัดต้ัง

พันธมิตรโลกเพื่อดูแลโลกและสิ่งอื่นๆ หรือจะเสี่ยง

ท�าลายล้างพวกเราด้วยกนัเอง และความหลากหลาย

ของสรรพชวีติ การเปลีย่นคณุค่า สถาบนั และวถีิการ

ด�ารงชวีติของเรา เป็นเร่ืองจ�าเป็นข้ันพืน้ฐาน เราต้อง

ตระหนักว่าเมื่อความต้องการพ้ืนฐานได้รับการตอบ

สนองแล้ว การพฒันามนษุย์จะเกีย่วข้องกบัการ “เป็น

อะไร” มากขึ้น มากกว่าการ “มีอะไร” มากขึ้น เรามี

ความรู้และเทคโนโลยีทีจ่ะจัดหาให้ทกุคนเพือ่ทีจ่ะลด

ผลกระทบของเราต่อสิง่แวดล้อม ประชาสงัคมโลก ที่

เกดิข้ึนก�าลงัสร้างสรรค์โอกาสด้านจิตวญิญาณ สงัคม 

การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ล้วนเชื่อมโยง

สัมพันธ์กัน และเราสามารถบุกบั่นหาทางออกของ

ทุกเรื่องด้วยกันได้

โลก…บ้านของเรา
มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลที่มีความ

เก่ียวพันอันย่ิงใหญ่ โลก…บ้านของเรา มีชีวิตอยู่

ได้ด้วยชุมชนแห่งชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียว พลังของ

ธรรมชาติท�าให้ชีวิตเป็นการผจญภัยที่ไร ้ความ

แน่นอน และเรียกร้องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่โลกก็ได้

ให้สภาพแวดล้อมที่จ�าเป็นต่อวิวัฒนาการของชีวิต 

ความยืดหยุ่นของชุมชนแห่งสรรพชีวิตทั้งมวล และ

ความเป็นอยู่ทีด่ขีองมนษุยชาตข้ึินอยู่กับการปกป้อง

โลกให้มคีวามสมบรูณ์ โดยเฉพาะอากาศบริสทุธ์ิ น�า้

ปฏิญญาโลก
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สะอาด ดินที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งความหลากหลาย

ของพืช สัตว์ และระบบนิเวศทั้งหมดที่มีอยู่ มนุษย์

พึงสังวรณ์อยู่เสมอว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็น

เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคน ฉะนั้นจึงเป็นภารกิจ

อันประเสริฐของเราที่จะปกป้องรักษาชีวิต รวมทั้ง

ความหลากหลาย

สถานการณ์ของโลก
รูปแบบการผลติและการบริโภคทีเ่ป็นรูปแบบ

หลักในปัจจุบัน เป็นต้นเหตุส�าคัญของการท�าลาย

ล้างสิ่งแวดล้อม การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตจ�านวน

มาก และการท�าลายล้างทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน

ก�าลังถูกท�าลาย ผลประโยชน์จากการพัฒนาไม่ได้

แบ่งอย่างเป็นธรรม ช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจน

ก�าลังเพิ่มมากข้ึน ความอยุติธรรม ความยากจน 

ความไม่รู้ และความขัดแย้งรุนแรงที่แพร่กระจาย 

และเป็นสาเหตุของความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัส 

การเพิม่ข้ึนของจ�านวนประชากรมนษุย์อย่างทีไ่ม่เคย

เกิดขึ้นมาก่อน ได้เพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศและ

ระบบสงัคม เศรษฐกิจ มากเกนิไป รากฐานแห่งความ

ม่ันคงปลอดภัยของโลกถูกคุกคาม แนวโน้มเหล่านี้

เป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ภารกิจร่วมโลก
ความปรารถนาเหล่านี้จะเป็นจริงได้ ต่อเมื่อ

เราตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตในแนวทางหรือรูปแบบของ

ความรับผิดชอบที่เป็นสากล พิจารณาว่าตนเองเป็น

ชุมชนโลกทั้งปวง และเป็นชุมชนท้องถ่ินของเราเอง 

เราเป็นประชาชนของนานาชาติที่แตกต่างกัน และ

เป็นประชากรของโลกใบเดียวกัน ที่ซึ่งมีระดับท้อง

ถิ่นและระดับโลกเชื่อมโยงถึงกัน ทุกคนมีส่วนรับผิด

ชอบต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ และโลก ของสิ่ง

มีชีวิตที่กว้างใหญ่กว่าทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า จิต

วิญญาณในความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน และความ

เป็นกัลยาณมิตรกับสิ่งมีชีวิตทั้งมวลจะถูกเสริมให้

เข้มแข็งข้ึนเม่ือเราต้องอยู่อาศัยกับความเคารพต่อ

สิ่งลึกลับเหนือความเข้าใจของมนุษย์ ความรู้สึก

ขอบคุณส�าหรับการให้ชีวิต และความถ่อมตัวต่อ

แหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในธรรมชาติ เรามีความ

จ�าเป็นอย่างเร่งด่วนต่อวิสัยทัศน์รวมเกี่ยวกับคุณค่า

พืน้ฐานซึง่จะเป็นรากฐานทางจริยธรรมส�าหรับสงัคม

โลกที่จะบังเกิดขึ้น ดังนั้น ด้วยความหวังร่วมกัน เรา

ต่างเหน็พ้องในหลกัการของการพึง่พากันและกนัเพือ่

วิถีชีวิตที่ยั่งยืนดังต่อไปนี้ ที่เปรียบเหมือนมาตรฐาน

ร่วมทีใ่ช้เป็นแนวทางและประเมินพฤตกิรรม หรือการ

ด�าเนินการของทุกหน่วย ทั้งในระดับบุคคล องค์กร 

ธุรกิจ รัฐบาลและสถาบันระหว่างประเทศ

หลักการทั่วไป
๑. เคารพต่อโลกและส่ิงมีชวีติในความหลาก

หลายทั้งปวง

๒. ดูแลชุมชนของสิ่งมีชีวิตด้วยความเข้าใจ 

ความรัก และความเมตตาสงสาร
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 ๓. สร ้างสังคมประชาธิปไตยที่มีความ

ยุติธรรม การมีส่วนร่วม ความยั่งยืนและสันติภาพ

 ๔. ปกป้องความอุดมสมบูรณ์และความ

งดงามของโลกเพื่อผู้คนในปัจจุบันและในอนาคต

ความสมบูรณ์มั่งคั่งของระบบนิเวศ
 ๕. คุ้มครองและฟื้นฟูความสมบูรณ์มั่งคั่ง

ของระบบนิเวศของโลก ด้วยความตระหนักอย่าง

ย่ิง ต่อความหลากหลายทางชวีภาพและกระบวนการ

ทางธรรมชาติที่ค�้าจุนสรรพชีวิต

 ๖. ป้องกันอนัตรายอนัเป็นวธีิการทีด่ทีีส่ดุใน

การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และเมื่อความรู้ใดๆ มีจ�ากัด 

ให้ด�าเนินการด้วยแนวทางที่ระมัดระวัง

 ๗. ปฏิบัติตามรูปแบบการผลิต การบริโภค 

และการสืบเผ่าพันธุ์ที่ช่วยป้องกันศักยภาพของโลก

ในการให้ชีวิตใหม่ สิทธิมนุษยชน และความเป็นอยู่

ที่ดีของชุมชน

 ๘. พัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับความย่ังยืน

ของระบบนิเวศ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยน และ

การประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาอย่างกว้างขวาง

ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
 ๙. ก�าจัดความยากจน ในฐานะที่เป็นเร่ือง

จ�าเป็นทั้งทางด้านจริยธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม

๑๐. ท�าให้กิจกรรมและสถาบันทางเศรษฐกิจ

ในทุกระดับ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนามนุษย์

อย่างยั่งยืนและยุติธรรม

๑๑. ให้การรับรองและเหน็ด้วยกบัความเท่า-

เทียมกัน และความเป็นธรรมทางเพศ อันจะเป็น 

พื้นฐานเบื้องต้นของการพัฒนาอย่างย่ังยืน และท�า 

ให้เกิดการเข้าถึงทางเศรษฐกิจ ทางการสาธารณสุข 

และการศึกษาอย่างกว้างขวาง

๑๒. คุ้มครองสิทธิของทุกคนโดยปราศจาก

การแบ่งแยก ทัง้สทิธิต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

และทางสังคมที่สนับสนุนศักดิ์ศรี สุขภาพ ร่างกาย 

และจิตใจทีด่ขีองพวกเขาเหล่านัน้ โดยให้ความสนใจ

เป็นพิเศษต่อสิทธิของคนพื้นเมืองและชนกลุ่มน้อย

๑๓. เสริมความเข้มแข็งให้กบัสถาบนัทางด้าน

ประชาธิปไตยทุกระดับ และท�าให้เกิดความโปร่งใส 

และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในกลไกประชา

รัฐ ( Governance) การมส่ีวนร่วมในการตัดสนิใจ และ

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

๑๔. ผสมผสานความรู้ คุณค่า และความ

เชี่ยวชาญท่ีจ�าเป็นต่อวิถีชีวิตที่ย่ังยืน เข้าไว้ในการ

ศึกษาในระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๑๕. ปฏิบัติต่อชีวิตทั้งมวลด้วยความนับถือ 

และความใคร่ครวญพิจารณา

๑๖. ส่งเสริมวฒันธรรม ความอดทน สนัตภิาพ 

และการไม่ใช้ความรุนแรง  

ปฏิญญาโลก The Earth Charter  อ้างอิงจาก http://www.arts.chula.ac.th/~complit/litenvi/news/earthcharter_th.htm
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ความเป็นมา ของ งานพัฒนาสังคม
 เพื่อ ความยุติธรรม และ สันติ

(เท่าที่ข้าพเจ้าได้สัมผัส)
 รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

ง านพัฒนาสังคมเพื่อความ

ยุติธรรมและสันติ เริ่มเกิดขึ้น

ในจิตใจของข้าพเจ้าในปี พ.ศ.

๒๕๐๐ (ค.ศ.๑๙๕๗) เมื่อข้าพเจ้า

เป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ ปีที่ 

๔ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และได้เร่ิมเป็นศิษย์วิชาวรรณคดี

ฝ ร่ัง เศสของคุณพ ่ออัล เฟรด 

บอนแนงก์ S.J. บาทหลวงคณะ

เยสุอิตแห่งบ้านเซเวียร์ ข้าพเจ้า

ได้รู ้จักประวัติชีวิตของท่านมา

ก่อนหน้านี้แล้ว เพราะเคยไปฟัง

ท่านเล่าประวัติชีวิตที่ต้องต่อสู ้

ของท่านในประเทศจีน ถูกจับขัง

คุกอยู่ ๑,๑๑๕ วัน ถูกล้างสมอง 

๓ คร้ัง และในที่สุดก็ถูกไล่ออก

จากประเทศจีน

ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจใน

ชีวิตที่ต้องต่อสู ้ ความทรมาน

ที่ได้รับ ก�าลังใจและก�าลังกาย

ที่เข้มแข็ง ความยืนหยัดอดทน 

ถูกทรมานซ�้าแล้วซ�้าอีก เพราะ

ปฏิเสธที่ จะร ่วมมือกับพรรค

คอมมิวนสิต์ และประโยคสดุท้าย

ที่พวกเขากล่าวกับคุณพ่อก็คือ: 

“It’ is a pity that you are a priest. 

You would make an excellent 

Communist.” (น่าเสียดายที่ท่าน

เป็นพระสงฆ์ มิฉะนั้นท่านจะ

กลายเป็นคอมมวินสิต์ทีย่อดเย่ียม

คนหนึ่ง) พวกเขาได้เห็นคุณค่า

ของท่าน เช่นเดียวกับพวกเราใน

ประเทศไทยได้เห็น และส�านึกใน

พระคุณอนัย่ิงใหญ่ของท่านในการ

ให้โอกาสแก่ผู้ยากไร้

คร้ังแรกที่ คุณพ่อบอน-

แนงก์พาข้าพเจ้าไปแถวดนิแดงซึง่

ในสมัยนั้นเรียกว่า “สลัมดินแดง” 

ก็เพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับ

เด็กยากจน เพื่อพวกเขาจะได้มี

หนทางหางานท�า การสอนภาษา

อังกฤษจึงเร่ิมข้ึนในวันนั้นส�าหรับ

เยาวชน ๕ - ๖ คน ภายในห้อง
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เล็กๆ ที่มีแต่โต๊ะ เก้าอี้ กระดาษ 

และดนิสอ และสอนต่อมาเร่ือยๆ 

งานที่ท�าเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือ

พากย์หนังกลางแปลง คุณพ่อ      

มกัเอาภาพยนตร์เกีย่วกบัสขุภาพ

อนามัยมาฉายให้ผู้คนในสลัมดู 

ส่วนใหญ่เป็นหนังเงียบจึงต้องมี

คนพากย์ และอธิบาย นอกจาก

นั้นก็เดินตามคุณพ่อไปเย่ียมชาว

บ้านที่เจ็บป่วย การติดตามคุณ

พ่อบอนแนงก์ไปยังสถานที่ดัง

กล่าว ท�าให้รู้สกึว่าคุณพ่อได้สอน

ให้เราได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัส และ

ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

ตามที่เราสามารถจะท�าได้ และ

ที่ส�าคัญ เป็นการกระตุ้นให้เรามี

ความรับผิดชอบต่อผู้ที่ด้อยกว่า

เรา นับเป็นการให้การอบรมสั่ง

สอนศิษย์โดยไม่ต้องเอ่ยปากสอน

ทันทีที่เรียนจบจากคณะ

อกัษรศาสตร์ ได้เป็นอาจารย์สอน

หนังสือ ก็ได้ชักชวนลูกศิษย์และ

เพื่อนอาจารย์ร่วมสถาบันไปช่วย

สอนหนงัสอืและเล่นกฬีากบัเดก็ๆ 

ในศูนย์เยาวชนที่สวนลุมพินีซึ่ง

เป็นสถานที่ที่ไปสะดวก เพราะ

อยู่ใกล้มหาวิทยาลัย คุณพ่อไม่

ได้สอนแต่ได้ท�าให้ศิษย์ตระหนัก

รู ้อย่างชัดแจ้งว่า : “แม้คนจะ

ยากจน สกปรก หากินบนกอง

ขยะ ขาดการศึกษา เขาก็เป็นคน 

เป็นบุตรของพระเจ้า เป็นพี่น้อง

กันในพระคริสต์ มิบังควรดูถูก 

เหยียดหยาม แต่ควรเคารพให้

เกยีรตใินศักดิศ์รีความเป็นมนษุย์

อย่างเท่าเทียมกัน และคอยช่วย

เหลือเพื่อให้เขาช่วยตนเองได้” 

นอกจากคณุพ่อบอนแนงก์ 

แล้ว ข้าพเจ้ายังได้พบผู้ใหญ่

ใจดีผู้ร่วมงานกับคุณพ่อในการ

พัฒนาสังคมที่เป็นแบบอย่างแก่

ข้าพเจ้าคือ นายแพทย์ชวลิต  

จิตรานุ เคราะห ์ ผู ้ช ่วยเหลือ

อภิบาลผู ้ป ่ วยในสลัม และ 

อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ 

อยุธยา ผู้มีบทบาทในด้านการ

ศึกษาของ เด็ กและ เยาวชน 

นอกจากนั้นก็มีท่านผู้หญิงโมฬี  

คอมันตร์ ซึ่งต ่อมาเม่ือได้รับ

ความช่วยเหลือจากองค์กรทุน 

MISEREOR แห่งประเทศเยอรมนี 

ในด้านการเงิน ท�าให้สามารถ
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ซื้อที่ดินและสร้างอาคารเป็นที่

ท�างาน ที่ รักษาผู ้ป่วย และที่

ฝึกงานให้ชาวบ้าน ซึ่งได้ชื่อว่า 

“ศูนย์กลางเทวา” เป็นศูนย์กลาง

ในการพัฒนาคน จดทะเบียน

เป็น “สมาคมศูนย์กลางเทวา” 

ท่านผู้หญิงโมฬีเป็นนายกสมาคม 

ผู ้ที่มีบทบาทส�าคัญอีก

ท่านหนึ่งคือ คุณอัมพร วัฒนวงศ์ 

เจ้าหน้าที่ของศูนย์กลางเทวาซึ่ง

ไปศึกษาดูงานที่สถาบันฝึกอบรม

ผู้น�าการพัฒนา ซึ่งอบรมเร่ือง

เครดิตยูเนี่ยนด้วย ณ ประเทศ

ฟิลิปปินส์ และในที่สุด เครดิต

ยูเนี่ยนก็ เกิดขึ้นเป ็นแห ่งแรก

ในประเทศไทย ณ ศูนย์กลาง

เทวาแห่งนี้ และกลายเป็นเครดิต

ยูเนีย่นทีเ่ข้มแข็ง และขยายไปทัว่

ประเทศ เป็นที่รู้จักกันในระดับ

ชาติว่า “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” 

และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าคุณ

พ่อบอนแนงก์ เป็นผู้ก่อต้ัง และ

เป็นบิดาแห่งเครดิตยูเนี่ยนใน

ประเทศไทย

ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ผู้เรียน

รู ้งานด้านสังคมสงเคราะห์กับ

คุณพ่อบอนแนงก์อยู่ไม่นาน ได้

เห็นการเกิด “ศูนย์กลางเทวา” 

การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

อย่างได้ผล การจุดประกายให้

เกิดจิตตารมณ์อาสาสมัคร การ

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั ครัน้เรียน

จบจากคณะอักษรศาสตร์ ได้

รับทุนจากรัฐบาลฝร่ังเศสให้ไป

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ต่อที่กรุง

ปารีส จิตตารมณ์อาสาสมัครยัง

คงติดตัวไปด้วย จึงร่วมมือกับ

เพื่อนชาวฝร่ังเศสในหอพัก น�า

ปิ่นโตไปรับอาหารเที่ยงจากบ้าน

ผู้มีอันจะกิน แล้ววิ่งเอาไปให้ชาว

บ้านทีย่ากจน เพ่ือพวกเขาจะได้มี

อาหารรับประทานอย่างเต็มที่สัก

วันละหนึ่งมื้อ 

กิจกรรมนี้ท�าให้รู ้สึกหิว

เพราะต้องวิ่งส่งอาหารก่อนได้

รับประทานอาหารเที่ยง เกิด

ความตระหนักรู ้ เ ร่ือง “ความ

หิว” ซึ่งไม่เคยรู้สึกมาก่อน ท�าอยู่

ได้เพียงหนึ่งปีก็ต้องเลิก เพราะ

การเรียนหนักข้ึนและต้องรีบท�า

วทิยานพินธ์ จนไม่มีเวลาว่างพอที่

จะเดนิ (ส่วนใหญ่วิง่) ไปรับอาหาร

จากถ่ินของคนร�่ารวย น�าไปยัง

บ้านของคนยากจนซึ่งอยู่คนละ

ถิ่น ห่างไกลกัน

เม่ือเรียนจบกลับมารับ

ราชการ เป็นอาจารย์ทีค่ณะอกัษร

ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ใน ค.ศ.๑๙๖๒ (พ.ศ.๒๕๐๕) คุณ

พ่อเดอนีส์ชวนให้ข้าพเจ้าเข้า

ท�างานที่ศูนย์กลางเทวา โดย

เป็นกรรมการภายใต้การน�าของ

พระคุณเจ้าบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ 

ข้าพเจ้าจึงได้กลับมายังแวดวง

ที่เคยบ่มเพาะให้ข้าพเจ้าเคารพ

ศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ 

การท�างานภายใต้พระคุณเจ้า

บุญเลื่อน แตกต่างไปจากสมัย

ของคุณพ่อบอนแนงก์ซึ่งข้าพเจ้า

เ ร่ิมเรียนรู ้ ด ้วยการเดินตาม 



ผู้ไถ ่ฉบับที่ ๑๐๕ : กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑๑9

คุณพ่อไปเย่ียมชาวบ้านที่ยากจน

และเจ็บป่วย เล่นกับเด็กๆ ที่

แหวกค้นกองขยะเพื่อเก็บของที่

ยังใช้ประโยชน์ได้ สอนหนังสือ

เยาวชน และพากย์หนังกลาง

แปลง 

สมัยพระคุณเจ้าบุญเลื่อน 

ข้าพเจ้าเป็นส่วนหนึ่งของคณะ

กรรมการ มีท่านเป็นประธานที่มี

เมตตา แนะน�า สั่งสอน ให้เข้าใจ

งานด้านสงัคมของพระศาสนจักร

ที่ส่งเสริมความยุติธรรม และการ

อยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ เน้นให้มีการ

เคารพศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาส 

ปฏิบัติความยุติธรรม และเคารพ

ในสิทธิมนุษยชน

ข ้ า พ เ จ ้ า ย อ ม รั บ ว ่ า

ตนเองมิได้ทุ่มเทให้เวลากับงาน 

“ยุติธรรมและสันติ” ที่ศูนย์กลาง

เทวาอย่างเต็มที่ เพียงเข้าประชุม

คณะกรรมการตามวาระ และ

ร่วมต่อสู้กับเร่ืองที่สนใจบางเร่ือง

เท่านัน้ ทัง้นีเ้พราะข้าพเจ้าท�าการ

สอนทีค่ณะอกัษรศาสตร์เตม็เวลา 

ต้องตระเตรียมการสอน เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา เตรียมเขียน

ต�าราเรียนในระดับต่างๆ รวม

ทั้งท�างานวิจัยเสนอมหาวิทยาลัย

ด้วย แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าจ�าได้ว่า

สนใจมาก และทุ ่มเทเวลาให้ 

คือ ต่อต้านอุตสาหกรรมที่ส่ง

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ

แรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ

ท�าไร่สับปะรด และผลิตสับปะรด

กระป๋องจ�าหน่ายโดยบริษัท โดล 

(Dole) ของสหรัฐอเมริกา

พระคุณเจ ้าบุญเลื่อนมี

บทบาทส�าคัญที่ท�าให้พวกเรา

ที่ร ่วมงานกับท่านตระหนักถึง

ความส�าคญัของการพฒันามนษุย์

บนพื้นฐานของความยุติธรรม

และสันติ ท่านเป็นผู้ที่ได้ปลูกฝัง

คุณธรรมและจริยธรรมด้านสิทธิ

มนษุยชน อนัประกอบด้วย ความ

รัก ความเมตตา ความเคารพใน

คุณค่าและศักดิ์ศรีของคน

ข้าพเจ้าร่วมงานกับท่าน

เพียงไม ่กี่ป ีก็ต ้องลาไปสร ้าง

ครอบครัว มีลกู ดแูลลกู และหลงั

จากนั้นก็ต้องเดินทางไปเรียนต่อ

ระดบัปริญญาเอก คร้ันกลบัมายัง

ประเทศไทยอกีคร้ังหนึง่ จึงได้เข้า

ร่วมงานกบัท่านในฐานะกรรมการ

ของ “คณะกรรมการคาทอลิก

เพื่อความยุติธรรมและสันติ” ซึ่ง

ท่านด�ารงต�าแหน่ง “มุขนายก

ของคณะกรรมการฯ” ระหว่าง 

พ.ศ.๒๕๒๐ ถึง ๒๕๔๙ ภายใต้

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย

ในช ่วงระยะนั้น ท ่าน

เป ็นสังฆราชของสังฆมณฑล

อุบลราชธานีด้วย การได้ร ่วม

งานกับท่านท�าให้พวกเราได้เรียน

รู้และเข้าใจเร่ือง “สิทธิมนุษย-

ชน” จากการปฏิบัติต่อผู ้ด้อย

โอกาส เ ร่ืองความยุ ติธรรม 

เมตตาธรรม และการร่วมมือ

กันแสวงหาหนทางสู ่สันติภาพ 

นอกจากนั้น ข้าพเจ้ายังได้รับ

ความเมตตาจากท่านด้วยการ

สนับสนุนงานที่ข ้าพเจ้าปฏิบัติ

อยู่ในขณะนั้น คือการรวมพลัง

ครูอาจารย์คาทอลิกที่สอนอยู่ใน

โรงเรียน และมหาวิทยาลัยของ

รัฐบาล เพื่อสร้างส�านึกเก่ียวกับ 

“จิตวิญญาณของความเป็นครู”

ท ่ านได ้อนุญาตให ้ จัด

ประชมุครูอาจารย์จากภาคอสีาน

ที่สังฆมณฑลของท่าน และเข้า

ร่วมประชุมทุกคร้ังที่ท่านพอจะ

มีเวลาว่าง การรวมกลุ่มครูนี้เร่ิม

ที่ประเทศฝร่ังเศส๑และขยาย

ไปยังประเทศในละตินอเมริกา 

๑ ใช้ชื่อว่า Equipes Enseignantes  หรือ Teachers’ Teams
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แอฟริกา และเอเชีย โดยใช้

กระบวนการ SEE JUDGE ACT 

เพื่อทบทวนการปฏิบัติตนของครู

อาจารย์คาทอลิกในสถาบันของ

รัฐ นับได้ว่างานนี้สอดคล้องกับ

งานของคณะกรรมการคาทอลิก

เพื่อความยุติธรรมและสันติ และ

เน้นเร่ืองความเคารพในศักดิ์ศรี

และสิทธิของเด็ก เยาวชน และ

บรรดาผู้ด้อยโอกาส

การที่ได้ร่วมงานกับท่าน

บญุเลือ่น เป็นการกระตุน้ให้สนใจ

เร่ืองสทิธิมนษุยชน ความยุตธิรรม

ในสงัคม และการอยู่ร่วมกนัอย่าง

สันติ และการที่ท่านส่งข้าพเจ้า

ไปร่วมประชุมเร่ืองสิทธิมนุษย-

ชน ซึ่งสหประชาชาติจัดขึ้นที่กรุง

เวยีนนา ได้เป็นผู้แทนไทย (เพราะ

รัฐบาลไทยไม่ได้ส่งผู้แทน) ได้

พบปะผู้คนในวงการ ได้เข้าใจ

ปัญหาเรื่องดังกล่าวดีข้ึน ท�าให้

ข้าพเจ้าคิดจะศึกษาและท�างาน

เรื่องนี้อย่างจริงจัง และเมื่อเวลา

และโอกาสมาถึง ข้าพเจ้าจึงลา

ท่านและคณะกรรมการฯ ไป

ท�างานเป็นผู้เชี่ยวชาญการศึกษา

เพื่อสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ 

ที่องค์การยูเนสโก กรุงปารีส 

ระหว่าง พ.ศ.๒๕๒๖-๒๕๔๐ 

(ค.ศ.๑๙๘๓-๑๙๙๗) เม่ือเกษียณ

อายุจากยูเนสโกแล้ว จึงได้กลับ

มาร ่วมงานกับคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและ

สันติ อีกวาระหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน

งานส่วนใหญ่เป็นงานด้าน

สิทธิมนุษยชนศึกษา ซึ่งเน้นการ

อบรมครูอาจารย์ตามโรงเรียน 

ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนคาทอลิก 

คร้ันต่อมาในปัจจุบัน ได้มีการ

จัดต้ัง “คณะกรรมการ การศึกษา

เพ่ือสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ” 

ข้ึนอยู่กับ “แผนกยุติธรรมและ

สันติ” หรือ “ยส.” นี่เป็นเพียงงาน

ส่วนหนึ่งของ “ยส.” ที่ข้าพเจ้าได้

เข้าร่วม ควบคู่ไปกับการร่วมงาน

วารสาร “ผู้ไถ่” 

การที่ ได ้ เ ข ้ า ร ่ วมงาน

พัฒนาสังคมเพื่อความยุติธรรม

และสนัติ ตัง้แต่สมัยคณุพ่อบอน-

แนงก์ จนถึงปัจจุบนั (เว้นไปหลาย

ช่วงของชีวิต) นับรวมได้ราว ๖๐ 

ปี ต้องขอยอมรับว่า ตนเอง

เป็นฝ่าย “ได้รับ” มากกว่า “ได้

ให้” หลายเท่านัก การร่วมงาน

กับผู้ใหญ่ที่แนะน�า สั่งสอนด้วย

ความเมตตา และให้โอกาสเรา

พัฒนาตนเอง และการกลับมา

ร่วมงานกับน้องๆ ที่เปิดใจรับเรา

ด้วยความรักและนับถือ ท�างาน

ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งมี

โอกาสได้พบครู อาจารย์ ผู้บริหาร

โรงเรียนทีย่อมรับฟังประสบการณ์

ของเรา และโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ได้ร่วมงานกับพระสงฆ์ผู้บริหาร

โรงเรียน และบริหารการศึกษา

ด้วยความเมตตา เป็นตัวอย่างที่

น่าเคารพ ขอขอบคุณส�าหรับสิ่ง

ที่ได้รับตลอดมาจนทุกวันนี้  
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“ศูนย์กลางเทวา”...ต้นธารการก่อเกิด
งานพัฒนาสังคม ใน พระศาสนจักรคาทอลิกไทย

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี
เรียบเรียง

“ถ้าคนๆ หนึ่งได้ค้นพบความรักที่เกิดขึ้น 

และค้นพบพระเจ้าในชีวิตของเขาที่ผ่านมา 

เขาก็จะสามารถขอบคุณ 

และมอบความรักให้แก่คนอื่นๆ ในสังคมต่อไป...” 

ค�าสอนของนักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลา  
ผู้ก่อตั้งคณะเยสุอิต

จากจุดเริ่มต้น... เมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว
คุณพ่ออัลเฟรด บอนแนงก์ เอส.เจ. บาทหลวงชาว

ฝร่ังเศส นักบวชคณะเยสุอิต ผู้ยึดถือในจิตตารมณ์นี้ของนัก

บญุอกิญาซโีอ จึงได้ทุม่เทชวิีตของท่านเพือ่คนยากจนในชมุชน

แออัดหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร 

ด้วยมีแนวคิดว่า การให้ความช่วยเหลือโดยที่ชาวบ้าน 

ในชุมชนคอยรับความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นการ

ท�าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เสียมากกว่า คุณพ่อบอนแนงก์ 

จึงต้องการยกระดับศักดิ์ศรีของชาวบ้านที่ยากจนในชุมชน

แออัดให้สูงข้ึนเท่ามาตรฐานคนไทยทั่วไป ท่านจึงเร่ิมเข้าไป

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวชุมชนกองขยะ

ดินแดง (ดินแดง-ประชาสงเคราะห์ ในปัจจุบัน) กระทั่งน�าไป

สูง่านพฒันาสงัคมของพระศาสนจักรคาทอลกิไทย - จุดก�าเนดิ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน “ศูนย์กลางเทวา” สถาบันการเงินของ

ชมุชน ทีพ่ึง่ของคนยากไร้ และงานสร้างความยุตธิรรมและสนัติ 

อันเป็นจุดก่อเกิดองค์กร ยส. 
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‘ศูนย์กลางเทวา’: ศูนย์รวมของผู้มีน�้าใจดีงาม
คุณพ่อบอนแนงก์เคยกล่าวไว้ว่า “แม้คนจะ

ยากจน สกปรก หากินบนกองขยะ ขาดการศึกษา 

เขาก็เป็นคน เป็นบุตรของพระเจ้า เป็นพี่น้องกันใน

พระคริสต์ มบิงัควรดถููกเหยียดหยาม แต่ควรเคารพ 

ให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม

กัน ต้องให้เขาช่วยตนเองให้ได้”

ในปี พ.ศ.๒๕๐๐ ขณะพ�านักอยู่ที่บ้านเซเวียร์ 

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ คุณพ่อบอนแนงก์เป็นอาจารย์

สอนภาษาฝรั่งเศสที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และใช้เวลาว่างไปกับการเดินเย่ียม

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในสลัมกองขยะดินแดง บริเวณ

ถนนมิตรไมตรี และต้นทางถนนวิภาวดีรังสิตใน

ปัจจุบัน ซึ่งชาวบ้านกลุ่มนี้โดนไล่ร้ือที่อยู่อาศัยจาก

ที่อื่นๆ บางส่วนอพยพหนีความแร้นแค้นในชนบท

ถ่ินเกิดของตน เข้ามาแสวงหาโอกาส ท�ามาหากิน

ในกรุงเทพมหานคร

เมื่อเข ้าไปในชุมชนแห่งนี้และพบว่าชาว

บ้านส่วนใหญ่ล้วนแต่ยากจน ต้องด�าเนินชีวิตอยู่

ท่ามกลางกองขยะ และด�ารงชีพด้วยการคุ้ยขยะ

เก็บหาสิ่งของที่จะน�ามาบริโภค ใช้สอย และน�าไป

แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่

ไม่เหมาะสมเช่นนีส่้งผลให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มปัีญหา

สุขภาพด้านระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ 

และโรคผิวหนัง

คุณพ่อบอนแนงก์ และคณะสงฆ์เยสุอิตแห่ง

บ้านเซเวียร์ จึงได้จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเข้าไปให้

ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบทุกข์ยาก โดยร่วมกับ

นายแพทย์ชวลิต จิตรานุเคราะห์ แพทย์อาสาสมัคร 

จากชมรมแพทย์คาทอลิก และอาจารย์ประคิณ 

ชุมสาย ณ อยุธยา อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยกลุ่มอาสา-

สมัคร แพทย์ พยาบาล นิสิตนักศึกษา และคริสตชน 

อีกหลายท่าน เข้าไปให้การรักษาพยาบาล ให้ความ

รู้เร่ืองสุขอนามัย และสอนหนังสือให้แก่เด็กๆ ใน

ชุมชนแห่งนี้

 ปี ๒๕๐๐ แม่บ้านเก็บถุงพลาสติกมาล้างขาย... 
อาชีพหลักของชาวสลัม
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แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

เพราะอยู่ท่ามกลางกองขยะ คณะท�างานจึงได้ย้าย

มาอยู่ที่ห้องแถวไม้เล็กๆ ๒ ชั้น ๒ คูหา และเปิด 

คลนิกิเพือ่ตรวจรักษา จ่ายยา พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�า

ด้านสุขอนามัย โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Adult 

Education Laboratory” ที่มีความหมายว่า ศูนย์

ปฏิบตักิารเพือ่การศึกษาเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ส่วนภาษา

ไทยชื่อ “ศูนย์กลางเทวา” ที่หมายถึง ศูนย์รวมของ

ผู้มีน�้าใจดีงาม เพราะผู้ที่เข้ามาช่วยงานศูนย์กลาง

เทวา ดูแลชาวบ้านในด้านต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มี

จิตอาสา ปราศจากค่าตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นคณะ

แพทย์คาทอลกิ กลุม่เภสชักรจากมหาวทิยาลยัมหดิล 

คณาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ฯลฯ

ศูนย์กลางเทวามีกิจกรรมหลากหลายที่เน้น

การปฏิบัติงานร่วมกัน คิดและท�าร่วมกัน มีกิจกรรม

เสริมรายได้แก่กลุ่มแม่บ้านในสลัม สนับสนุนทุนแก่

พ่อบ้านเพื่อซื้อรถสามล้อถีบรับจ้าง รวบรวมเด็กๆ 

ในสลัมที่ขาดโอกาสทางการศึกษามาเรียนหนังสือ 

จัดอบรมด้านสังคมและมารยาทแก่เด็กและเยาวชน

เพื่อออกไปรับจ้างขัดรองเท้า ฯลฯ

เรื่องเล่า “เทวดา ๓ องค์” ผู้ก่อตัง้ศูนย์กลางเทวา
“ศูนย์กลางเทวาในสมยันัน้ นอกจากอาจารย์ 

ประคิณ และคุณพ่อบอนแนงก์แล้ว ยังมีหมอ 

คนหนึง่ทีม่ใีจกศุลคอื คณุหมอชวลติ จิตรานเุคราะห์ 

ทั้งสามคนเปรียบเหมือนเทวดา ได้ให้ความช่วย

เหลือชาวบ้านในสลัม ท่านเหล่านี้เห็นถึงปัญหาของ

ชาวบ้านที่เป็นหนี้ มีเงินเท่าไรก็ใช้หนี้หมด ไม่มีเงิน 

เหลอืใช้ สมยันัน้เร่ิมจาก ๑ บาท สมาชกิจะต้องฝาก

หนึ่งเท่า และมีสิทธิกู้เงินมาช�าระหนี้และซ่อมแซม

บ้านของตน  เงินก็งอกเงยขึ้น และได้เห็นคนมีน�้าใจ

พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้อง

ศูนย์กลางเทวาได้พัฒนามาเป็นที่พ่ึงของ

ประชาชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน ทุกสิ่งที่ผ่านมาในการท�าเพื่อผู้คน ได้

กระตุ้นให้คนได้ค้นพบศักยภาพของตนที่จะสร้าง

สังคมที่มีความร่วมมือ การพึ่งพา ความซื่อสัตย์ 

ตึกศูนย์กลางเทวา ปี ๒๕๐๘ ออกทุนสร้างตึก 

และซื้อที่ดินโดยองค์กรทุนมิสซีรีออร์ เยอรมนี
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ความสามัคคี คือ พลัง 

ซึ่งอาจารย์ประคิณเป็น

คนหนึ่งที่มีบทบาท” ๑

คุณพ่อมิเกล พระ 

สงฆ์คณะเยสุอิตที่ลง 

พื้นที่ท�างานร่วมกับคุณ

พ่อบอนแนงก์ และเคย

เป็นจิตตาธิการของศูนย์กลางเทวาในยุคหนึ่ง ได้

เล่าประวัติศาสตร์การก่อตั้งศูนย์กลางเทวาไว้ในว

จนพิธีกรรม “พิธีศพ อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ 

อยุธยา”๒ โดยกล่าวถึงผู้มีบทบาทส�าคัญ ๓ ท่าน ที่

ร่วมกันบุกเบิกงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่คน

ยากจนในสลัมกองขยะดินแดง

ผู้มีบทบาทส�าคัญท่านแรก คือ คุณหมอ

ชวลิต จิตรานุเคราะห์ ผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์กลางเทวา 

 คุณหมอชวลิตได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการท�างานเพื่อ

สังคมของท่านไว้ในหนังสือครบรอบ “๕๐ ปี เครดิต

ยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา” ว่า

“คนืวนัหนึง่ คณุพ่อบอนแนงก์ได้มาตามผมให้

ไปเย่ียมคนไข้หนกัในสลมั เราเดนิไปถึงเพงิหลงัเลก็ๆ 

เต้ียแค่เอว หลงัคาท�าด้วยกระดาษแข็ง อยู่กลางกอง

ขยะ พบหญิงวัยกลางคนที่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก 

นอนหายใจรวยรินอยู่บนเสื่อขาดๆ เราอุ้มแกขึ้นรถ

พาไปส่งโรงพยาบาลเซนต์หลยุส์ วนัรุ่งข้ึนผมไปเย่ียม

และเห็นเขายิ้มให้ แม้เขาจะสิ้นใจในอีก ๒ วันต่อมา 

เขาก็ได้ตายอย่างสงบสุขในมือหมอ บนเตียงคนไข้ 

เหตุการณ์คืนนั้นเองที่ท�าให้ผมตัดสินใจเดินตาม 

คุณพ่อบอนแนงก์ เริ่มลงมาช่วยสังคมอย่างจริงจัง”

ผู้มีบทบาทส�าคัญอีกท่านหนึ่งคือ อาจารย์ 

ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา๓ หรือในนาม “อุชเชนี” 

เจ้าของผลงาน “ขอบฟ้าขลิบทอง” หนังสือกวีนิพนธ์

ในดวงใจ ที่นับวันจะเป็นมรดกกวีอันทรงคุณค่า

๑ ครบรอบ ๕๐ ปีเครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒ อาจารย์ประคิณ ชุมสาย ณ อยุธยา ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓ บทสมัภาษณ์สดุท้าย “อชุเชน”ี กวคีริสตชน โดย คณุพ่ออนชุา ไชยเดช, อชุเชน ีทีเ่รารัก, สือ่มวลชนคาทอลกิประเทศไทย 

จัดพิมพ์, กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
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สืบไปในอนาคตแก่ผู ้รักจะเรียนรู้และศึกษางาน

วรรณศิลป์ไทย๔

อาจารย์ประคิณเป็นหนึ่งในกลุ ่มผู้บุกเบิก 

ผู้ร่วมก่อต้ังศูนย์กลางเทวา ท่านได้เล่าไว้ในบท

สัมภาษณ์สุดท้าย “อุชเชนี” กวีคริสตชน๕ ว่า “เป็น

อาจารย์สอนในคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย สอนไปสอนมาก็ได้ไปท�างานที่สลัม

ดนิแดง-ห้วยขวาง กบัคณุพ่ออลัเฟรด บอนแนงก์ ซึง่

สอนหนงัสอืทีจุ่ฬาฯ เราเจอกนัทีจุ่ฬาฯ และคณุหมอ

ชวลิต จิตรานุเคราะห์ คุณพ่อต้องการ ๓ คน เพื่อ

จะไปช่วยคนในสลมั ดฉัินจ�าได้ เราไปทีก่องขยะกอง

โตทีด่นิแดง ซึง่ตอนนีไ้ม่มีแล้ว มแีมลงวนัตอมเตม็ไป

หมด น�้าคร�าก็เหม็น ได้ไปเห็นกองขยะ คนสลัมที่อยู่

อย่างยากจนเป็นครั้งแรก คนที่นั่นน่าสงสารจริงๆ มี

ชีวิตอยู่กับกองขยะ พอมีคนเอาขยะมาเท เขาก็จะ

มาคุ้ยหาอะไรที่เก็บมาใช้มากินได้

ดิฉันไปซื้อบ้านที่กองขยะเป็นเสาโยกเยก 

ราคาสามพนับาท ก็เอามาดดัแปลงเป็นทีท่�างานของ

อาสาสมคัร และเอาเดก็จากกองขยะมาสอนหนงัสอื 

โดยความควบคมุของคณุพ่อบอนแนงก์ เดก็กองขยะ

มาเรียนหนังสือ เอาผ้านุ่งของพ่อแม่กระโจมอก เอา

เชือกกล้วยมัด มาเรียน ๓๐ - ๔๐ คน ครูที่ดิฉันเอา

ไปสอนคือนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ดิฉันก็ไป

บอกบุญว่า ใครศรัทธาที่จะไปสอนเด็กพวกนี้ไหม ก็

มีทั้งคนพุทธ มุสลิม คริสต์ ที่มาช่วยกัน ทั้งผู้หญิง 

และผู้ชายผลัดกันมา ดิฉันซื้อไม้กระดานยาวๆ มา

ต่อขา ท�าเป็นโต๊ะ นั่งกับพื้น ซื้อกระดานชนวน  

ดินสอหิน ให้เขียน

จากกระต๊อบราคาสามพันบาทที่ดิฉันซื้อจาก

ชาวบ้านมา พร้อมกบัฆราวาสอาสาสมัครจ�านวนหนึง่

ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือคนจนในสลัม และได้รับความ

ช่วยเหลือจากองค์กรทุนต่างประเทศ จึงเป็นจุดเริ่ม

ต้นของศูนย์กลางเทวา จนสามารถสร้างตกึทีท่�าการ

ได้และขยายงานสงเคราะห์ออกไปอกีมากมาย มีงาน

ให้การศึกษาเด็กก่อนวัยประถมศึกษา จัดกิจกรรม

เยาวชน และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ”

และนี่เองที่เป็นจุดเร่ิมต้นงานประพันธ์กวี

นิพนธ์ “ขอบฟ้าขลิบทอง” ผลงานชิ้นเอกของ  

“อุชเชนี” ที่ได้รับการยอมรับและยกย่องในแวดวง

วรรณกรรมว่า “หัวใจของงานเขียนของท่านเข้าอก

เข้าใจความทุกข์ตรมของคนยาก” โดยแท้ นั่นเป็น

เพราะท่านได้พบเจอผู้คนในสลัมและระบายความ

รู้สกึเหล่านัน้ออกมาเป็นบทกว ีด้วยความรู้สกึว่าเป็น

หน้าที่ที่ต ้องพูดถึง

คนที่เสียเปรียบและ

คนด้อยโอกาส

๔ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ ได้กล่าวไว้ใน “อุชเชนี ที่เรารัก”
๕ บทสัมภาษณ์สุดท้าย “อุชเชนี” กวีคริสตชน โดย คุณพ่ออนุชา ไชยเดช สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
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เปลี่ยนชุมชนกองขยะดินแดง... 
สู่ต้นแบบสถาบันการเงินของชุมชน ที่พึ่งของคนยากไร้

คุณพ่อบอนแนงก์ และกลุ ่มจิตอาสาผู้มี

น�้าใจดี ให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์และ

ด้านการแพทย์แก่ชาวบ้านในชุมชนกองขยะดินแดง

อย่างต่อเนื่อง ผลงานปรากฏเด่นชัดและเป็นที่

ยอมรับ กระทัง่ปี พ.ศ.๒๕๐๔ องค์กรทนุ “มสิซรีีออร์” 

(MISEREOR) จากประเทศเยอรมันได้ให้เงินทนุในการ

จัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารขนาด ๒ ชั้นครึ่ง ใน

ซอยแสนสุข (ประชาสงเคราะห์ ๒๔) และได้ซื้อที่ดิน

ข้างเคยีงอกีหนึง่แปลง รวมทัง้สิน้ ๑๘๐ ตารางวา ซึง่

อาคารและที่ดินนี้ได้ถูกใช้เพื่องานสังคมสงเคราะห์

และงานพฒันาภายใต้การดแูลของคณุพ่อบอนแนงก์

ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ คุณพ่อบอนแนงก์ได้เข้า

ร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อการส่งเสริมและ

พัฒนาสังคม-เศรษฐกิจในเอเชีย (Social Economic 

Life in Asia : SELA) ในวงสัมมนาผู้น�าเอเชีย ๑๓ 

ประเทศ สรุปว่า ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนเป็นเครื่อง

มือในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ดีย่ิง คุณพ่อ

บอนแนงก์และนายแพทย์ชวลิต จึงได้ส่งคุณอัมพร 

วัฒนวงศ์ พนักงานเต็มเวลาคนแรกขององค์กร ซึ่ง

ก่อนหน้านั้นบวชเป็นพระภิกษุ ได้เข้ามาฝึกพิมพ์

ดีดและใช้ห้องสมุดที่

ศูนย์กลางเทวา ต่อ

มาเม่ือลาสิกขาแล้ว 

จึงได้เข้ามาท�างานที่

ศูนย์กลางเทวา

ท ่านทั้ งสอง

ได้จัดหาทุนส่งคุณ

อั ม พ ร ไ ป ศึ ก ษ า

เกี่ยวกับขบวนการ

เครดิตยูเนี่ยนที่สถาบันฝึกอบรมผู้น�าภาคพื้นเอเชีย 

(SEARSORIN) ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อกลับมาแล้วจึง

ได้น�าแนวทางเครดิตยูเนี่ยนมาจัดอบรมให้แก่ชาว

บ้าน สอนให้ชาวบ้านรู้จักการเก็บออมเงินเพื่อช่วย

เหลอืกันในรูปแบบเครดติยูเนีย่น เกดิเป็นกลุม่เครดติ

ยูเนีย่นแห่งแรกในประเทศไทย ใช้ชือ่ว่า “กลุม่เครดติ

ยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา” ก่อต้ังเมื่อวันที่ ๒๕ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ด้วยเงินทุนแรกเริ่มจ�านวน 

๓๖๐ บาท มีสมาชิกรุ่นแรก จ�านวน ๑๓ คน ที่ร่วม

กันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ นานา ภายใต้การเฝ้าดู ให้

ก�าลงัใจ และให้ค�าแนะน�า จากคณุพ่อบอนแนงก์และ

นายแพทย์ชวลิต
คุณอัมพร วัฒนวงศ์
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คุณวาศินี ศุภบรรพต ซึ่งเป็นผู้อ�านวยการคนแรกของชุมนุมกลุ ่ม

ออมทรัพย์พัฒนาแห่งประเทศไทย ได้เล่าไว้ถึงเหตุผลที่คุณพ่อบอนแนงก ์

แนะน�าให้ชาวบ้านศูนย์กลางเทวาจัดตัง้เครดติยูเนีย่น ว่าเป็นเพราะ “คณุพ่อเชือ่

มั่นว่าชาวบ้านศูนย์กลางเทวาเป็นคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพ

เพียงพอและพอเพียงที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีครบถ้วนทุกด้าน ให้

สามารถรับผิดชอบตนเอง รวมทั้งครอบครัว และชุมชนของตนเองได้ หากมี

โอกาสเรียนรู้วิธีการและมีโอกาสที่จะได้รับแรงสนับสนุนประคับประคอง ไม่ใช่

ด้วยเงินทุนจากภายนอก เพียงแต่มีแรงก�าลังใจให้ พวกเขาก็จะสามารถช่วยกัน

ริเร่ิมรวมกลุม่กนัเองได้ ไม่ใช่จะต้องอยู่ในสภาพยอมจ�านนต่อชวีติ ไม่ใช่เพยีงแค่

รอรับการสงเคราะห์จากสังคมภายนอก ต้องแบมือขอ รอคอยรับสิ่งของบริจาค 

หรือคอยรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นอยู่ร�่าไป”

พระคุณเจ้าบุญเลื่อน หมัน้ทรัพย์ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี
ผู้เผยแพร่อุดมการณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในระดับสากล

“ศูนย์กลางเทวาเป็นแม่แบบของเครดิตยูเนี่ยน เราต้องส�านึกอยู่เสมอว่าเราเป็นแม่ของสหกรณ์เครดิต 

ยูเนี่ยนในประเทศไทย แม่ที่แบ่งปันชีวิตที่แท้จริงของเครดิตยูเนี่ยนให้แก่บรรดาเพื่อนๆ อย่าลืมส�านึกข้อนี้  

เราจะต้องถือเป็นภาระหน้าที่ที่จะต้องให้ชีวิตในฐานะที่เป็นแม่ แก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วไป พ่อเคยพูด

อยู่เสมอว่า ศูนย์กลางเทวาโดยเฉพาะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นโรงเรียนที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าประชาชน 

คนธรรมดาที่หาเช้ากินค�่าบนกองขยะ ที่ราชการบางคนเขาเคยดูถูก วันนี้เราสามารถพัฒนากันมาได้จนถึง

ระดับนี้ เราต้องภูมิใจ เราพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าในที่สุดเราท�าได้ เราสามารถพัฒนาตัวเราเองให้เจริญเป็น

มนุษย์ที่ครบครันได้” 
พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์

ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ พระสงฆ์หนุ่มผู้เปี่ยมด้วย

พลังและความมุ่งมั่น คุณพ่อมีคาแอล บุญเลื่อน 

หม้ันทรัพย์ แห่งสังฆมณฑลราชบุรี ได้ทราบข่าว

และติดต่อกับคุณพ่อบอนแนงก์เพื่อขอความรู้เกี่ยว

กับเครดิตยูเนี่ยน จากการศึกษาเครดิตยูเนี่ยนอย่าง

จริงจัง จนเกิดศรัทธาและน�ามาจัดตั้งกลุ่มเครดิต

ยูเนี่ยนข้ึนที่โรงเรียนดรุณานุกูล จังหวัดราชบุรี ใน

ปี ๒๕๐๙ เพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและยกระดับ

คุณภาพชีวิตให้แก่ครูในโรงเรียน คุณพ่อบุญเลื่อน
คุณพ่อบุญเลื่อนมาร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์กลางเทวา 

ในพิธีเปิดอาคารศูนย์กลางเทวาหลังที่ ๒
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ในขณะนั้น ซึ่งต่อมาคือพระสังฆราชบุญเลื่อนแห่ง

สังฆมณฑลอุบลราชธานี ได้ตระเวนไปทั่วประเทศ

เพื่อให้การศึกษาอบรมเร่ืองเครดิตยูเนี่ยนแก่กลุ่ม

ต่างๆ โดยไม่แบ่งแยกทางเชื้อชาติหรือศาสนา ด้วย

เชื่อม่ันและเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาคน

ด้วยวิธีการนี้ จึงได้พยายามผลักดัน ส่งเสริม และ

สนับสนุนขบวนการเครดิตยูเนี่ยนให้แพร่หลายออก

ไปกว้างขวางมากข้ึน สมกับที่คุณพ่อบอนแนงก์ผู้

ให้ก�าเนิดเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทยได้กล่าวไว้ว่า 

“ถ้าไม่มีคุณพ่อบุญเลื่อน ก็จะไม่มีเครดิตยูเนี่ยนใน

ประเทศไทย”

คุณอุไร ปทุมจันทรัตน์ หนึ่งในบุคลากรรุ่น

แรกของเครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวาซึ่งได้ร่วมงาน

อย่างใกล้ชดิกบัพระสงัฆราชบญุเลือ่น เล่าไว้ว่า “ผม

มโีอกาสได้เรียนรู้งานเครดติยูเนีย่นมากขึน้เร่ือยๆ ได้

เดินทางไปร่วมประชุม ไปจัดอบรมเผยแพร่ในพื้นที่

ต่างๆ โดยมพีระคณุเจ้าบญุเลือ่นเป็นหวัหน้าทมี ช่วง

แรกก็ไปเป็นเพื่อนท่าน พอไปกับท่านบ่อยๆ เข้า ก็

ค่อยๆ ซึมซับเรื่องราวของเครดิตยูเนี่ยนมากขึ้น ทีม

งานทีอ่อกตระเวนอบรมเผยแพร่เครดติยูเนีย่นในช่วง

นั้น ได้ร่วมกันจัดอบรมเผยแพร่ให้ชาวบ้านรู้จักและ

เข้าใจความหมายของเครดิตยูเนี่ยน เจตนารมณ์ 

วิธีจัดตั้งและด�าเนินงาน เราไปในแทบทุกภาคของ

ประเทศ”

“ความเข้าใจในระบบเครดิตยูเนี่ยนของคน

ส่วนใหญ่ในระยะแรกเป็นเร่ืองที่สร้างได้ยากล�าบาก

มาก เนือ่งจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มคีวามรู้ กลวัจะ

ถูกหลอก ไม่กล้าริเร่ิมท�าอะไรใหม่ๆ เราก็ได้พยายาม

อธิบายให้เหน็ ให้เข้าใจว่าระบบเครดติยูเนีย่นเป็นวธีิ

การสร้างกองทนุของชาวบ้านเอง ด�าเนนิการเองโดย

อาศัยความร่วมไม้ร่วมมือของชาวบ้านในชมุชน ไม่มี

ใครไปสัง่การได้ ค่อยๆ ร่วมมือกนัท�าให้เตบิโตมัน่คง 

ประโยชน์ที่ได้ก็เป็นของทุกคนในชุมชนเอง”

กลุ ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวาได้

เติบโตพัฒนาด้วยการบริหารจัดการของคณะ

กรรมการและอาสาสมัคร ได้พิสูจน์ให้ส่วนราชการ 

ด้านการสหกรณ์ประจักษ์ถึงศักยภาพความร่วมมือ

กันของสมาชิกที่ยึดมั่นในกฎระเบียบ จิตตารมณ์ 

และคุณธรรม ๕ ประการของเครดิตยูเนี่ยน กระทั่ง

ในที่สุดได้รับการยอมรับจากทางราชการ ให้จด

ทะเบยีนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ด้วย

จ�านวนสมาชกิ ๘๗ คน เงินถือหุน้รวม ๑๑๓,๑๑๖.๙๔ 

บาท เม่ือวันที่  ๒๖ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ใช้

ชื่อว่า สหกรณ์เครดิต

ยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา 

จ�ากัด

คุณพ่อโมลิ่ง คุณพ่อบุญเลื่อน และอาจารย์ประสิทธิ์  
ร่วมยินดีกับความส�าเร็จของสหกรณ์

ทีมงานของคุณพ่อบุญเลื่อน  
คณะผู้บุกเบิกงานเครดิตยูเนี่ยน
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จากผู้ก่อตัง้ในอดีต ...สู่ผู้สานต่อ ณ ปัจจุบัน
หากกล่าวถึงสหกรณ์เครดติยูเนีย่นศูนย์กลาง

เทวาแล้ว คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักบุคคลท่านนี้  “ป้า

เพทาย” หรือคุณเพทาย ปทุมจันทรัตน์ ผู ้น�า

ชุมชนแสนสุข (ซอยประชาสงเคราะห์ ๒๔ ที่ตั้ง

ศูนย์กลางเทวา) ที่ชาวชุมชนคุ้นเคยกันเป็นอย่าง

ดี กับบทบาทหน้าที่ ผู้จัดการสมาคมศูนย์กลาง 

เทวา และเลขาธิการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์- 

กลางเทวา ผู้สืบสานเจตนารมณ์จากบุพการีผู้ก่อตั้ง

ไว้ให้คงอยู่ต่อไป

ย้อนหลังไปในยุคเร่ิมก่อต้ังศูนย์กลางเทวา 

ขณะนั้นป้าเพทาย อายุเพียง ๑๔ - ๑๕ ปี ครอบครัว

ของป้าเพทายได้ย้ายจากบ้านเดมิทีอ่ยุธยามาอยู่แถว

ดอนเมอืง และต่อมาเม่ือป้าเพทายแต่งงานกบัลงุอไุร

แล้วจึงย้ายมาปลูกบ้านและเปิดร้านเสริมสวยอยู่ใน

ซอยแสนสุข

ป้าเพทายเล่าถึงจุดเร่ิมต้นที่น�าเธอ เข้าสู ่

แวดวงการท�างานพัฒนาสังคม มาเป็นอาสาสมัคร

ช่วยเหลือชาวสลัมกองขยะดินแดง ว่า “คุณพ่อพบ

ว่าคนที่อยู่ในสลัมมีปัญหาว่างงาน มีแม่บ้าน และ

เด็กที่ยังไม่เรียนหนังสือ คุณพ่อจึงไปเล่าเร่ืองนี้ให ้

อาจารย์ประคณิฟัง อาจารย์จึงเข้ามาและระดมนสิติ

จากจุฬาฯ มาเป็นอาสาสมคัรสอนหนงัสอืให้เดก็ โดย

อาจารย์ประคิณซื้อโรงเลี้ยงควายจากแขกปาทาน 

หลงัโรงเรียนพบิลูประชาสรรค์ เป็นจ�านวนเงนิ ๓,๐๐๐ 

บาท ให้เป็นสถานทีส่�าหรับนสิติทีม่าสอนหนงัสอืเดก็ 

นสิติทีก่ล่าวนีก็้รวมถึงพีส่าวของป้า คณุอารมณ์ ชศูรี 

ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์และคุณพ่อ เมื่อเกิดกลุ่ม

ขึ้น น�าเด็กที่ไม่เรียนหนังสือ เพราะเด็กที่เกิดบนกอง

ขยะนีไ้ม่มีใบเกดิ ไม่มีทะเบยีนบ้าน เข้าโรงเรียนใหญ่

ไม่ได้ จึงให้มาเรียนหนังสือกัน

มาถึงตรงนี้ พี่สาวป้าจึงบอกคุณพ่อว่ามีน้อง

สาวอยู่ที่นี่ จากนั้นมาก็มีการฝึกอาชีพกับการแพทย์

ที่พื้นที่นี้ ป้าก็ช่วยค่อนข้างเต็มมือกับน้องๆ ที่อยู่

ด้วยกัน และลุงพล สวนไพรินทร์ ซึ่งเป็นคนสลัมมา

ชว่ยงานเป็นอาสาสมคัรท�าบตัรคนไข้ ท�าอะไรต่างๆ 

เพราะการแพทย์ที่นี่เปิดวันเว้นวัน”

ต่อมาเมื่อองค์กรทุนมิสซีรีออร์ ซึ่งให้ทุนช่วย

เหลือคุณพ่อบอนแนงก์ ทั้งเร่ืองค่าใช้จ่ายเด็กเรียน

หนังสือ และค่าอาหารแก่ชาวบ้านในสลัม พบว่าวิธี

การท�างานของคุณพ่อซึ่งให้ความส�าคัญกับ “คน” 

เป็นเป้าหมายในการพัฒนานั้นถูกต้องแล้ว มิสซีรี-

ออร์จึงซือ้ทีด่นิให้ ๑๘๐ ตารางวา (ซึง่ในสมยันัน้ทีด่นิ
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บริเวณนั้นราคาตารางวาละ ๓๕๐ บาท) ตรงอาคาร

ชุมชนปัจจุบันนี้ (ตึกเครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา) 

เพื่อสร้างตึกสองชั้นครึ่ง และยกให้เป็นที่ท�างานของ

คุณพ่อบอนแนงก์เพื่อท�างานกับชุมชน

“ตอนนัน้เป็นทีว่่าง เป็นลานโล่ง เราใช้หลงัคา

มุงเฉยๆ เด็กเรียนหนังสือกันใต้หลังคา พอสร้าง

อาคารศูนย์กลางเทวา ปี ๒๕๐๔ แล้ว คณุพ่อมีความ

รู้สกึว่าคนสลมัยังรอแต่การให้ รอแต่การแจก เพราะ

มีโรงเรียนใหญ่ๆ อย่าง อัสสัมชัญ มาแตร์ฯ น�าเงิน

มาสมทบให้คณุพ่อ และน�าของมาแจก คณุพ่อจึงคดิ

ว่าเช่นนีเ้หมือนเราสร้างขอทาน ช่วงนีค้ณุพ่อจึงเรียก

ป้าไปช่วยเดินสลัม”

ป้าเพทายเล่าถึงสภาพของสลัมดินแดงในยุค

นั้นว่า “สมัยนั้นยังไม่มีกองขยะหนองแขม หรือกอง

ขยะอ่อนนุช ขยะทั้งกรุงเทพฯ ก็ทิ้งที่นี่ที่เดียว กอง

ขยะนี้ใหญ่โตมาก กินบริเวณตั้งแต่โรงเรียนพิบูล

ประชาสรรค์มาถึงโรงแรมปรนิซต์นั หรอื สน.ดนิแดง

ปัจจุบัน ช่วง ร.ร.ปรินซ์ตัน กับ สน. นี่เป็นลานตาก

อจุจาระซึง่เป็นทีท่ิง้สิง่ปฏกูิลของ กทม. ตอนนัน้ถนน

ยังไม่มี ถนนประชาสงเคราะห์เพิ่งลงลูกรัง นอกนั้น

รอบๆ ก็เป็นทุ่งนา มีแขกปาทานต้อนควายมาเลี้ยง

รอบกองขยะเลย

บ้านเรือนตอนนั้นยังไม่มากเท่าสมัยนี้ กลิ่น

ขยะจะโชยมาถึงที่นี่ เราห่างจากดินแดงกิโลกว่า 

เกือบสองกิโล กลิ่นมาถึงท่ีนี่ทุกวัน เมื่อคนมาอยู่

มากข้ึนๆ กม็าปลกูบ้านอยู่บนกองขยะ และรอบกอง

ขยะ ปลกูข้ึนไปบนกองขยะคร่ึงกอง สองชัน้ สามชัน้  

เรยีงแถวข้ึนไปเพราะที่ๆ  อยู่รอบๆ ข้างล่างไม่พอแล้ว 

อีกส่วนหนึ่งก็ข้ามมาปลูกตรงลานตากอุจจาระ

คนที่มาปลูกบ้านอยู่บนกองขยะ ส่วนหนึ่งก็

ประกอบอาชพีด้วยการเกบ็วสัดจุากกองขยะมาขาย

ชัง่กโิล เก็บไม้และเศษลงัไปปลกูบ้านรอบๆ กองขยะ 

เขาใช้แผ่นกระดานหรือกระดาษแข็งปูผ่านหน้าบ้าน

ไปโดยรอบ เพือ่เชือ่มกนัทัง้กอง และนอกจากคัดแยก

เศษขยะแล้ว เขาจะเก็บอาหาร ผัก ผลไม้ และเนื้อ-

สัตว์ที่ทิ้งจากกองขยะ มาเฉือนส่วนที่ไม่ดีทิ้งและน�า

มาปรุงอาหารกัน บางคนถึงกับแปรรูปเอาไปเร่ขาย

ป้ากับคุณพ่อบอนแนงก์ เข้าไปเห็นสภาพ

คนในสลัม เห็นเขาฉีกถุงพลาสติกแหวกน�้าคร�า

ล้าง หนอนตัวเป้งๆ กระเด็นรอบทิศ เป็นสภาพที่แย่

ชีวิตบนกองขยะ ที่เล่น ที่กิน ...ที่ท�างาน
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เหลือเกิน น�้าก็สกปรก ด�าปี๋เลย แล้วตากถุง เราก็

รู้สึกว่าโอ๊ย ยากแค้นเหลือเกิน ถ้วยโถโอชามในบ้าน

ก็เขรอะเชียว เขาเรียกกินข้าวกินน�้า บางทีก็ต้อง

กล�้ากลืนกิน ไม่อยากให้เขาเห็นว่าเรารังเกียจ

มันตรงกับที่คุณพ่อบอกว่า ไร้สภาพมนุษย์ 

มนัตดิในหวัใจ ป้านีท่ะเลาะกบัคุณพ่อ “พ่อ พูดอย่าง

นี้ได้ยังไง ลูกเป็นคนไทยนะ พ่อเป็นฝรั่ง พ่อมาว่า

คนไทยไร้สภาพมนุษย์” คุณพ่อบอกว่า “แล้วคนไทย

ทีไ่หนล่ะลกู อยู่บนกองขยะ เกบ็อาหารจากกองขยะ

กินน่ะ” เราเถียงไม่ออก ค�านี้เป็นค�าหนึ่งที่เราเห็นอยู่

ทุกเมื่อเชื่อวัน “มันจริงเว้ย” นั่งคิดอย่างนี้ คนจนใน

สลัมถูกดูหมิ่นถูกเหยียบย�่ามาก”

เร่ืองเล่าถึงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่

ของชาวชมุชนกองขยะดนิแดงในยุคนัน้ทีน้่อยคนนกั

จะมีโอกาสได้รับรู้ ยังคงติดอยู่ในใจของป้าเพทาย

“ตอนนั้นถนนดินแดงเร่ิมตัด ตึกแถวที่เรา

เห็นใกล้องค์พระเร่ิมข้ึนแล้ว สมัยนั้นเป็นเรือนไม้

อาคารสงเคราะห์ของกรมประชาสงเคราะห์ และ

ข้างหลังเป็นตึก เพราะเขาขายที่ดินส่วนตัวแล้ว คน

สลมัเกบ็เผือกเกบ็มันเอามาเชือ่ม ใส่กะละมังเคลอืบ 

กระเดียดใส่เอวมาขาย ชาวบ้านแถวนั้นเรียกคนรับ

ใช้ไปเฝ้าประตูรั้วไว้ เขาบอก “อีคนสลัมมันออกมา 

เดี๋ยวมันมาขโมยของ” มันก็เจ็บไปในหัวใจอีก ถ้า

สังคม คนมองกันแบบนี้ จะเป็นยังไง จะอยู่ยังไง”

สภาพความเป็นอยู่ทีต่�า่กว่ามาตรฐานของคน

ไทยทั่วไป และทัศนคติของคนในสังคมไทยที่มอง

คนจนในสลมัอย่างดหูมิน่ศักดิศ์รีความเป็นมนษุย์ จึง

เป็นเหมือนแรงผลักดันให้ป้าเพทายในวันนั้น เข้ามา

เป็นอาสาสมัครช่วยงานคุณพ่อบอนแนงก์อย่างเต็ม

ที่ด้วยความเต็มใจ

“อีกข้อหนึ่งที่ป้าพบ คือ เรามองลูกค้าที่มา

ท�าผม เราก็เห็นปัญหาสารพัดของลูกค้า บางคน

ก็มาพร้อมกับลูกอายุ ๔ - ๕ ขวบ ลูกก็ร้องไห้กว่า

จะเสริมสวยเสร็จ แล้วเสริมสวยก็ไม่มีตังค์จ่ายให้

เรา แต่จ�าเป็นเพราะจะต้องไปงาน เราก็ไม่ว่า ถาม

เขาว่า “ท�าไมลูกร้องงอแงอย่างนี้” เขาบอก “มันหิว  

หนูไม่มีตังค์ซื้อข้าวให้ลูกกิน ต้องรอพ่อเด็กกลับเย็น 

เบิกค่าแรงได้วันนี้ เขาจะหิ้วกลับมาด้วย"

เจออย่างนี้บ่อยมาก เราก็มีความรู้สึกว่า นี่

มนษุย์เรายังขนาดนีห้รือนี ่เพราะบ้านเรา พ่อแม่มีนา

ร้อยกว่าไร่ มาซื้อที่ปลูกบ้านให้ลูกอยู่ ตัวเองก็สบาย 

น้องชายเรียน พี่ชายเรียนเยอะ เราเองไม่อยากเรียน

เยอะ สมัยนั้นพ่อหวง อยู่อยุธยา ไม่อยากให้เรียน

ไกลบ้านไกลช่อง ไม่ดี ก็เลยไม่ได้เรียนมากอย่างพี่

น้องคนอื่นเขา 

เราก็เกิดความคิด ๒ ประการ อันที่หนึ่ง เห็น

สภาพสังคมที่มันแย่เหลือเกินในสลัม อันที่สอง มอง

ว่าสงัคมข้างหน้าจะเดนิไปรูปไหน ถ้าไม่มีใครจะชกัน�า 

หรือจูงให้เข้าทิศเข้าทาง จากที่เราเห็นสภาพลูกค้า

ที่มาท�าผม แล้วถ้าเราซึ่งมีบ้านของตัวเอง มีที่ดิน

ของตัวเอง มีสามีคือลุงอุไร ที่ท�างานเป็นพนักงาน

ฝ่ายบัญชี สมัยนั้นเขาเรียก ระดับชั้นตรี ของการรถ

ไฟฯ ป้าแต่งงานปี ๒๕๐๘ ป้าก็คิดว่า เรามีเงินเดือน

ประจ�าจากสามี เราก็ยังอยู่ได้ ถ้าเราขัดข้อง พ่อแม่

อยู่ดอนเมือง วิ่งไปขอสตางค์ได้ ว่างั้นเถอะ จึงนึก

อย่างนี้ว่า “ถ้าเราพออยู่พอกิน แล้วเรายังไม่มอง

สังคม เรายังไม่หันมาช่วยสังคม เรารอใคร"
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สุดท้ายป้าก็เลยตัดสินใจ และสมัยนั้นยังไม่มี

ใครท�า แล้วคนไทยก็กลัวเข้ารีตกับคุณพ่อ ป้าเป็น

พุทธโดยต้นตระกูลเลย บังเอิญพี่สาวส่งมาท�างาน  

ป้าก็คิดว่าต้องปลอดภัยสิ ไม่งั้นพี่สาวจะให้มาช่วย

เหรอ แล้วป้าเป็นคนแบบนี้ ปากป้าก็ถามคุณพ่อ

ตรงๆ “คุณพ่อ ต่อไปจะเอาหนูเข้าคริสต์ไหมเนี่ย” 

คุณพ่อบอก “ท�าไมต้องเอาหนูเข้า” ป้าบอก “คน

ท�างานกับคริสต์ ก็ต้องเข้าคริสต์ไม่ใช่เหรอ” คุณพ่อ

บอก “ไม่เกี่ยว ตรงนี้ที่พ่ออยู่ ที่เซเวียร์เป็นคาทอลิก 

ไม่ใช่โปรเตสแตนท์ เอ้ารู้ซะ คาทอลิกเป็นอย่างไร 

แตกต่างจากโปรเตสแตนท์อย่างไร โอ้! เราก็เข้าใจ

กระจ่างชัด แต่ก็ยังไม่กล้าพูดกับใครๆ นะ กลัวเขา

ไม่เชื่อ ก็ท�างานได้เต็มร้อยแล้วตอนนี้”

ป้าเพทายเป็นอาสาสมัครช่วยงานในสลัม

ดินแดงควบคู่ไปกับการท�าร้านเสริมสวย นับแต่เร่ิม

ก่อตั้งศูนย์กลางเทวา กระทั่งเติบโตเป็นสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา นับเป็นระยะเวลา 

เกอืบ ๒๐ ปี ต่อมาเมือ่ถูกขอให้มาเป็นเจ้าหน้าทีเ่ตม็

เวลาในต�าแหน่งกรรมการและผู้จัดการในปี ๒๕๒๐ 

จึงตัดสินใจปิดร้านเสริมสวยที่สร้างรายได้เป็นกอบ

เป็นก�า มารับเงินเดือนที่น้อยกว่าด้วยเหตุผลที่ว่า

“ค�าถามนี้มันเกิดข้ึนมาในสมอง คนรวยล้น

ฟ้าเขาก็มองไม่เห็นสภาพข้างล่าง คนจนก็ไม่มีจะ

กนิ แล้วจะเอาอะไรไปช่วยคนอืน่ นัน่ล่ะเลยตัดสนิใจ 

ปิดร้าน ป้าท�าเสริมสวยได้เดือนหนึ่ง หักค่าใช้จ่าย

แล้ว ได้ประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าบาท ป้าปิดร้าน มารับ

เงินเดือนผู้จัดการ ได้เดือนละ ๑,๒๐๐ บาท คนล้อกัน

เลย บ้าหรือดี ป้าบอก ขอบ้า อยากบ้า ป้าตัดสินใจ

ไม่นาน มันค่อยๆ สั่งสม เพราะป้ามีความคิดว่า ถ้า

เรามาท�างานประจ�า เรามกีารเรยีนรู ้เรามีการศกึษา 

เราสามารถชี้น�าบุคคลเหล่านี้ให้เขาก้าวเดินไปข้าง

หน้าได้อย่างมีเกยีรตมีิศักดิศ์รี น่าจะมีประโยชน์กว่า 

ชีวิตเราครอบครัวเดียวเอง คนตรงนี้เป็นร้อย”

เปลี่ยนค่านิยมชาวสลัมดินแดง จาก “ผู้รับ” เป็น “ผู้ให้”
กว ่ าจะมา เป ็นสหกรณ ์ เครดิต ยู เนี่ ยน

ศูนย์กลางเทวาทีม่ัน่คงเช่นทกุวนันี ้ต้องผ่านอปุสรรค

ความยากล�าบากนานัปการ เนื่องจากเครดิตยูเนี่ยน

เป็นแนวทางใหม่มากส�าหรับสังคมและวัฒนธรรม

ไทยในยุคนั้น กลุ่มบุคคลในยุคเร่ิมต้นจึงต้องต่อสู้

ฟันฝ่าอย่างอดทน ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจผิดของ

ชุมชนว่า ศูนย์กลางเทวาเป็นองค์กรที่มาชักจูงให้

นับถือศาสนาคริสต์ รวมถึงการที่คณะผู้ปฏิบัติงาน

ขาดประสบการณ์ตรงในการท�างาน จึงไม่ได้รับ

ความสนใจและไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่

รัฐสมัยนั้น ทั้งยังถูกจับตามองจากหน่วยงานความ

ม่ันคงว่าจะน�าลัทธิคอมมิวนิสต์มาเผยแพร่แก่ชาว

สลมัให้กระด้างกระเดือ่งต่อทางราชการ ซ�า้ยังถูกสบ

ประมาทว่าเป็นกิจการของคนจนชาวสลัมไม่มีทาง

ประสบความส�าเร็จได้

นอกจากนี้ การที่กลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งเป็น

ชาวชุมชนกองขยะผู้มีรายได้น้อย ยังลังเลใจที่จะ

น�าเงินที่ตนหามาได้ด้วยความยากล�าบากมาฝากไว้
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กับกลุ่มคนที่รู้จักเพียงผิวเผิน และโดยเฉพาะการ

ที่ชาวชุมชนคุ้นเคยกับการเป็นผู้รับจากศูนย์กลาง

เทวามาโดยตลอด

ป้าเพทายบอกว่า “มันยาก เพราะเงินที่จะมา

ออมมันน้อยมาก แล้วสมาชกิเคยได้เปล่า ศูนย์กลาง

เทวาให้มาตลอด ไม่เคยต้องกูต้้องยืม ชาวบ้านกเ็ลย

ไม่ค่อยพอใจกันนัก ต้องเป็นคนที่ใจถึงกันจริงๆ ๑๓ 

คนที่เริ่มก่อตั้ง ถึงอยู่รอด ทีแรกคุณอัมพรรวม ๖๐ 

คน ตั้งไม่ได้ รอบที่สอง ๓๐ คนตั้งไม่ได้ มารอบที่

สาม ต้องถือว่าเป็นพระเอกขี่ม้าขาว เรียกว่า ผู้กล้า 

๑๓ ท่าน เพราะมีปัญหาเร่ืองความยากล�าบากในการ

ออม เพราะเขาอยู่ในฐานะคนเล็กคนน้อย”

“และเร่ืองค่านิยมที่ศูนย์กลางเทวาแจกแถม

ให้มาตลอดเกือบ ๑๐ ปี ท�าให้ชาวบ้านคิดว่าท�าไม

ตอนนีต้้องดงึจากเขา ท�าไมเขาต้องเป็นผู้ให้ เขาเคย

แต่เป็นผู้รับ เคยแต่แบมอื ท�าไมตอนนีต้้องคว�า่มือ นี่

เป็นค�าของพระคุณเจ้าบุญเลื่อน ท่านพูดเก่งมากใน

การให้คนเข้าใจ ท่านบอกว่า “ขานี่ของเราไหม แล้ว

คนจะยืนข้างหน้าน่ะ เรายืน หรือใครยืน พวกเราจะ

ท�าให้ขาเราแข็งแรงไหม เราจะไปให้ขาคนนั้นคนนี้

เขาแข็งน่ะ แล้วเรายืนได้ไหม ก็ไม่ได้ใช่ไหม เราก็

ต้องใช้ขาเรา ขาเราจะยืนได้ด้วยพลัง พลังก็คือถ้า

เราจะปรับเป็นชีวิตข้างหน้า ก็คือเงินใช่ไหม เราก็

ต้องสร้างของเรา แล้วเงินก็ต้องเป็นของตัวเอง อย่า

ไปเอาของคนอื่น ขอให้มาจากการประหยัด เอามา

สะสม คุณค่ามันจะมหาศาล มันจะเป็นเร่ืองทวน

กระแสสังคม ป้าจ�าเสียงท่านชัด “เอามาจากเรานะ 

อย่าไปเบียดลูกเต้า อย่าไปลดค่าเบี้ยเลี้ยงสามีไป

ท�างานนะ เอาจากตัวเอง”

สมาชิกที่เป็นชาวบ้านธรรมดา เข้ามาติดต่อกับสหกรณ์
ตามที่สัญญาไว้

การเลือกตั้งกรรมการของกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 
แห่งศูนย์กลางเทวา

ด้วยการ “อด” จึงเห็นคุณค่าของการ “ออม” 
ส�าหรับตัวป้าเพทายเองก็มีต�านาน “ออมเงินด้วยการอด

โอเลีย้งวนัละบาท” ไว้เล่าให้พีน้่องลกูหลานชาวชมุชนซอยแสนสขุ

และสมาชกิสหกรณ์เครดติยูเนีย่นได้ฟังสบืต่อกนัไป กบัเร่ืองเล่าที่

ป้าเพทายเล่าว่า 

“ป้าเร่ิมด้วยการอดโอเลี้ยงวันละบาท เร่ิมสะสมเม่ือปี 

๒๕๑๒ เพื่อเอาเงินเดือนของตัวเองเดือนละ ๓๐ บาทมาออม 
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แล้วป้าก็รู้คุณค่าตามที่พระคุณเจ้าพูดว่ามันมีคุณค่า

มหาศาล มนัเป็นการทวนกระแสสงัคม มนัมรีากแก้ว

ยึดดินดาน ท่านบอกว่า รู้ไหมใต้แผ่นดินเรา มันมี

ดินดานอยู่ข้างล่าง เราก็สงสัยว่ามันจะยึดยังไง ก็

จากประสบการณ์เรื่อยๆ มา

โอเลี้ยงวันละบาทของป้า รู้แล้วเร่ืองคุณค่า 

ความรู้สึกกระหายโอเลี้ยงมันติดอยู่ในความทรงจ�า 

ป้าท�าผมให้ลูกค้า ไม่มีเวลากินข้าว ตอนนั้นตัวนิด

เดียว น�้าหนักแค่ ๔๒-๔๓ กิโล เลี้ยงลูก ๓ คน เช้า

ป้าจะสั่งโอเลี้ยงมา ๑ ถุง ๑ บาท ตอน ๑๐ โมงเช้า 

ถุงทีส่องคอื บ่าย ๒ โมง ถุงสดุท้ายคอื ๔ โมงเย็น จะ

กินโอเลี้ยงวันละ ๓ ถุง กว่าจะกินข้าวเย็นก็หลังจาก 

๔ โมงเย็นนะ ส่วนใหญ่จะกินข้าวมื้อเดียว ไม่มีเวลา

กนิข้าวเพราะท�าผมก�าไรเดอืนละ ๓,๐๐๐ ไม่ใช่น้อยๆ

โอ๊ย! พออดโอเลี้ยงตอนบ่าย ๒ โมง แล้ว 

ความรู้สึกพอท�าผมไป มันจะ ๔ โมงหรือยัง ไอ้ถุง

ที่สองจะมาหรือยัง เรากระหายมันจนแสบไปถึง

สมองเลย ความรู้สึกต้องการโอเลี้ยงนี่เอง ทวน

กระแส นี่เองมีคุณค่า บาทเดียวเนี่ย เพราะความ

รู้สึกกระหายโอเลี้ยง เราไม่ลืม

เวลาป้าอบรมสมาชกิ ป้าจะเล่าให้เขาฟัง แล้ว

เงนินีเ่รากห็วงส ิหวงแหนแล้ว จะเอามาท�าอะไรไม่ได้ 

จะต้องต่อยอด แล้วป้าก็พิสูจน์จากสมาชิกคนอื่นๆ 

ด้วย อย่าดูถูกเงินเล็กเงินน้อย ออมไม่ต้องเยอะ แต่

ขอให้ประจ�า ให้สม�่าเสมอ”

ช่วงเวลาของการผลิดอกออกผล และการแบ่งปัน
หลังจาก ๒ ปี นับจากเร่ิมก่อตั้งกลุ่มออม-

ทรัพย์ซึง่เป็นการรวมกลุม่ของชาวบ้านเพือ่ช่วยเหลอื

กันและกัน เมื่อเริ่มมีเงินออมจากสมาชิกแม้จะยังไม่

มากนัก จึงเร่ิมปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกเพื่อน�าไปใช้แก้

ปัญหาความเดอืดร้อนภายในครอบครัวของพวกเขา

ป้าเพทายเล่าว่า “ช่วงแรกๆ เมื่อต้ังเครดิต 

ยูเนี่ยนแล้ว ป้าเปรียบให้เห็นภาพชัดว่า มันเหมือน 

ต้นมะม่วงที่ ๑๓ คน ช่วยกันปลูก ช่วยกันรดน�้า 

การอบรมสมาชิกในระยะเริ่มต้น เน้นกลุ่มแม่บ้าน 
ที่ยากจนเป็นหลัก
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พรวนดนิไว้ ดแูมลงไว้ เมือ่มนัแตกยอดอ่อน ห้ามทกุ

คนเดด็จ้ิมน�า้พริก ห้าม เดีย๋วมันตาย เม่ือมันออกช่อ 

ออกผลเล็กๆ ห้ามเด็ด ให้รอ เพราะฉะนั้นช่วง ๒ ปี

แรก ต้นเครดิตยูเนี่ยน ห้ามใครมาแตะต้อง ให้ช่วย

กันบ�ารุงรักษาให้เติบโตอย่างเดียวเท่านั้น

หลัง ๒ ปีไปแล้ว ใครมีปัญหาบ้าง บอกมา 

ขอกู้กัน เราออมเงินได้ไม่มากนัก ประมาณ ๓,๐๐๐-

๔,๐๐๐ บาท เวลาใครเดอืดร้อน จะกู้ยืมกอ็ย่าเกนิเงิน

ที่ตัวเองฝาก ไม่งั้นได้ไม่ทั่ว ต่อมาอีกสักระยะหนึ่ง 

ก็เกินหุ้นสักนิดหน่อย หรือถ้าไม่พอจริงๆ ก็แบ่งกัน 

โรงเรียนเปิดเทอมก็กู้ค่าใช้จ่ายลูก สมมุติ ๕ คนๆ 

ละ ๕,๐๐๐ แต่เงินมี ๒๐,๐๐๐ คุณก็ลดลงหน่อย เอา

แค่ ๔,๐๐๐ ได้ไหม เฉลี่ยกันไป แล้วโอ้โห ด้วยน�้าใจ

จริงๆ นะ ถึงอยู่กันได้

ส่วนใหญ่กู้ไปเป็นค่าใช้จ่ายลูกเรียน และการ

ประกอบอาชีพ ตัวป้าเอง คุณลุงกู้เร่ืองป้าคลอด

ลูกสาว ได้คร่ึงเดียว ลุงเขาบอกเขียนกู้ไป ๑,๕๐๐ 

ได้ ๗๐๐ ลงุเขาเล่าอยู่เรือ่ยเวลาประชมุ แบ่งกนัจริงๆ 

เราจะมองอย่างนี ้ใครเดอืดร้อนทีส่ดุเอาไปก่อน เป็น

อย่างนี้มาตลอด

ต่อมาเมือ่จดทะเบยีนแล้วจึงก�าหนดหลกัการ

กู้ขึ้นมา ๓ ขั้นตอน คือ ๑.กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน อันนี้กู้ไม่

เกนิหุน้ตัวเอง ๒.กูส้ามญั ไม่เกนิ ๒ เท่าคร่ึงของเงนิที่

ตวัเองสะสม ๓.กูพ้เิศษ เมือ่เป็นสมาชกิทีด่คีรบ ๓ ปี

แล้ว สามารถกู้พิเศษได้ไม่เกิน ๘ เท่าของเงินสะสม”

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวาจึงเป็น

สถาบันการเงินของชุมชน เป็นที่พึ่งให้แก่คนจนได้

อย่างแท้จริง เพราะพวกเขาไม่ต้องเข้าโรงรับจ�าน�า 

ไม่ต้องไปขอยืมคนอื่น หรือไปกู้เงินนอกระบบจาก

นายทุนที่ขูดรีดเอารัดเอาเปรียบด้วยอัตราดอกเบี้ย

แสนแพง เพราะชาวบ้านคนยากคนจนไม่อาจเข้าถึง

สถาบันการเงินของรัฐและเอกชนได้

จิตตารมณ์ “สนใจ ห่วงใย แบ่งปัน รับใช้”
“ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจ และไว้วางใจ” หลักคุณธรรม ๕ ประการ

หัวใจหลักในการท�างานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา
“สิ่งที่ท�าให้ศูนย์กลางเทวายังยึดมั่นในสิ่งนี้ได้ มาจากบุพการีที่เริ่มต้นศูนย์กลางเทวาทั้งหมด เพราะ

ท่านมีจิตตารมณ์ ท่านจึงสนใจคนสลัม ทั้งที่ท่านอยู่คนละขอบฟ้า ท่านเป็นคนข้างนอกทั้งหมดเลยและเมื่อ

ท่านสนใจแล้ว ท่านไม่ได้ดูเปล่า ท่านลึกไปถึงความห่วงใยเขา ท่านก็แบ่งปันลงมารับใช้ นั่นคือจิตตารมณ์
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จิตตารมณ์เครดิตยูเนี่ยนมาจากบุพการีที่ก ่อตั้ง

ศูนย์กลางเทวา  จิตตารมณ์ที่ประกอบด้วย จิต กับ 

อารมณ์ มาจากบุพการีของเราวางแนวไว้ให้ แล้ว

ท�าให้เรายึดถือมาใช้ในขบวนเครดิตยูเนี่ยนครบถ้วน

เลย ทั้ง ๔ ข้อ 

ส่วนคุณธรรม พระคุณเจ้าบุญเลื่อนชอบบอก

ว่า วัฒนธรรมไทย ก็คือ คุณธรรม คนมีความดีใน

ตวั ผลกัมนัออกมาใช้ให้เป็นทีป่ระจักษ์ด้วยกัน ความ

ซื่อสัตย์ ท�าอย่างไรให้เป็นรูปธรรม เสียสละ มีเงิน

เดือนเยอะแยะ ออมท�าไมทีละร้อยสองร้อย แบ่งลง

มาให้เพือ่นได้ใช้เยอะหน่อย รับผิดชอบ ท�าอะไร พดู

อะไร ถ้าไม่รับผิดชอบค�าพูดตัวเอง การกระท�าของ

ตัวเอง จะอยู่ในสังคมได้อย่างไร กรรมการต้องน�า

เป็นตัวอย่าง เห็นใจกันว่าเป็นคนด้วยกัน  เห็นใจกัน 

กค็อืแบ่งปัน เวลาเงินไม่พอกแ็บ่งกนัใช้ ไม่ใช่เอาตาม

ที่ตัวเองต้องการ ต้องมองสังคมโดยรวม และวางใจ 

ใหม่ๆ เราตั้งกันมา เราไม่รู้ทิศรู้ทางว่า ใครจะเก็บ

เงิน ใครจะท�าอะไร ถ้าไม่ไว้ใจ มัวแต่ระแวง มอง

ลบกันอย่างเดียวไม่ได้ ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน”

กล่าวได้ว่า หวัใจของขบวนการเครดติยูเนีย่น 

ทีบ่พุการีผู้ก่อตัง้ได้ปลกูฝังไว้เพือ่ใช้ในการด�าเนนิงาน 

นี่เองที่ท�าให้ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนเติบโตอย่าง

มีคุณภาพ แพร่หลายกระจายไปทั่วประเทศ เป็น 

ที่ยอมรับจากสาธารณชนและส่วนราชการ เป็น 

ต้นแบบและแบบอย่างที่ดีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

และสหกรณ์ประเภทอื่น

แต่เมื่อการพัฒนาประเทศที่เน้นตัวเลขการ

เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายส�าคัญ สังคมไทย

กลายเป็นสังคมแห่งทุนนิยมบริโภคนิยม ส่งต่อการ

เปลี่ยนแปลงทางความคิดของผู้คนในสังคมที่ให้

คณุค่ากบัวตัถุนยิมและเงนิตรา พระคณุเจ้าบญุเลือ่น 

ได้แสดงความห่วงกังวลว่าจิตตารมณ์และคุณธรรม

ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเครดิตยูเนี่ยนจะแปรเปลี่ยนไป 

ท่านจึงได้พยายามที่จะบอกกล่าวแก่สมาชิกเครดิต

ยูเนี่ยนในทุกครั้งที่ท่านมีโอกาสพูดเสมอว่า

“เราควรช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนพ้องแวดวง

เดยีวกันโดยการรักษาจิตตารมณ์  อย่าให้จิตตารมณ์

ละลายหายไป เอาความคิดจิตตารมณ์มาพัฒนา

ประชาชน เราต้องยอมรับว่า คนในปัจจุบันนี้ต้อง

ผจญกับปัญหาเศรษฐกิจ แม้จะมีวิชาความรู้ แต่ 

ศีลธรรมกลับหดหาย ผู้คนถูกมอมเมาตลอด มีการ

แจกเงินกัน นึกว่าเงินจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง แต่

กลับสร้างปัญหาข้ึนมาเยอะแยะ ฉะนั้นพวกเราจะ

ต้องช่วยกนัด้วยวธีิการเครดติยูเนีย่นของเราเอง ต้อง

พยายามสร้างส�านึกให้กับเพื่อนๆ ของเรา เร่ิมจาก

สมาชิกของเราก่อน สอนวิธีการใช้เงิน วิธีหาเงิน วิธี

บริหารเงินของตนเอง สมัยนี้อุดมการณ์ของเราถูก
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ท้าทายมากขึ้น การที่เราจะเป็นคนอย่างสมบูรณ์ครบครันนั้น จะต้องมีหลักการของศาสนาเข้ามากล่อมเกลา

จิตใจของเรา และสิ่งที่ส�าคัญ อย่าลืมสร้างบุคลากรส�าหรับอนาคต”

เมื่อถามว่าศูนย์กลางเทวาหล่อหลอมป้ามาถึงวันนี้อย่างไร
ป้าเพทายตอบว่า “ถ้าจะใช้ค�าว่าหล่อหลอมก็

คือ ต้นแบบที่ท�าทางให้เราเห็นการพัฒนาตัวเอง ว่า

เราจะเดนิในรูปไหน ทีท่�าทางไว้ และให้โอกาสเราได้

ศึกษาเรียนรู้ มศัีกยภาพ ไม่ครอบง�า เพราะท่านเหล่า

นี้ปล่อยให้เราท�างาน แล้วให้เราคอยรายงานท่านว่า

เราท�าอะไรถึงตรงไหน ซึง่ตรงนีห้ายากในสงัคมทัว่ไป 

อาจารย์ประคิณให้ก�าลังใจด้วย เราส่ง 

ส.ค.ส.ไปอวยพรวันคริสตมาส ท่านตอบกลับมาว่า 

“คุณเพทาย ดีใจที่งานศูนย์กลางเทวาก้าวหน้าเกิน

คาด ฝากขอบคุณพี่น้องที่ท�างานเพื่อคนจนของเรา 

ให้มีความสุข อาจารย์ขอให้ทุกคนมีความสุข ขอให้

เจริญ ขอให้ท�างานนีต่้อไป อาจารย์ภมูใิจมากกับการ

ได้เริ่มต้นศูนย์กลางเทวาไว้ และเดินมาถึง ณ วันนี้”  

ส.ค.ส.ของท่าน ป้าเก็บให้ทุกคนอ่าน ถามว่าชื่นใจ

ไหมคนท�างาน” 

ความประทับใจต่อบุพการีผู้ก่อตัง้ศูนย์กลางเทวา
“ในส่วนของศูนย์กลาง

เทวา เราแยกเป็นสองกลุ ่ม 

ถ้าในตัวองค์กรสมาคมก็คือ 

คุณพ่อบอนแนงก์ที่ เป ็นต้น

ธารและทีมงานของท่านจาก

บ้านเซเวียร์ ไม่ว่าจะเป็นพ่อ

โมลิ่ง พ่อมิเกล พ่ออัลฟองโซ 

ที่เมตตาเอ็นดูพวกเรา และ

ห่วงคนจนสลัมอย่างท่วมท้น

หัวใจท่าน ต้นทางที่ท่านท�าไว้ 

เราประทับใจวิธีการ และเรา

มองว่าสิ่งที่คุณพ่อท�า ไม่มีอะไรเพื่อตัวเองเลย คุณ

พ่ออุทิศตนทุ่มเทอย่างนี้ หาที่ไหนไม่ได้แล้วในโลกนี้

ส่วนพระคุณเจ้าบุญ-

เลื่อน วิธีการในการสอนคน

ของท่าน ในการกระตุน้ให้เกดิ

พัฒนาการข้ันเย่ียม หาไม่ได้

ง่ายๆ วธีิการพดู วธีิการกระตุน้ 

ให้คนเกิดส�านกึ ให้คนมองเหน็

คุณค่าตัวเอง ให้เดินตามรอย

ที่ท�าทางไว้ให้ และรักพวกเรา

อย่างสนิทใจ ป้าประทับใจ

มากกับค�าพูดที่ท่านชมตลอด

เวลา จนวาระสุดท้ายที่ท่าน

จะไม่ได้อยู่กับพวกเรา ท่านชื่นชมว่า “พ่อดีใจนะ 

ที่ศูนย์กลางเทวาเป็นสหกรณ์แท้ และเชื่อม่ันว่า

คุณเพทายและคณะ เดินทางไปเย่ียมคารวะ 
คุณพ่อบอนแนงก์ที่ประเทศฝรั่งเศส
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ศูนย์กลางเทวาจะเป็นสหกรณ์แท้ตลอด

กาล เป็นตัวอย่างให้สหกรณ์อื่นๆ เดิน

ตาม ไม่ต้องโตเร็ว โตช้าๆ ขอความ

มั่นคงแข็งแรง และยึดม่ันความเป็น

สหกรณ์แท้ไว้”

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลาง

เทวาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ด้วยยึดม่ัน

ในคุณธรรมและจิตตารมณ์ของเครดิต

ยูเนี่ยนซึ่งเป็นหัวใจหลักในการท�างาน 

และยึดม่ันในหลกัศาสนาโดยใช้คณุธรรม

ความดีมาเป็นแนวทางปฏิบัติในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางที่บุพการีผู้ก่อตั้ง

และคณะกรรมการรุ่นบุกเบิกได้ถางทางไว้ จากวันนั้นมาจนถึงขวบปีที่ ๕๒ จากสมาชิกเริ่มต้น ๑๓ คน กับ

เงินทุน ๓๖๐ บาท ในวันนั้น... ถึงวันนี้ จ�านวนสมาชิก ๑,๗๙๙ คน และสินทรัพย์รวมกว่า ๑๗๐ ล้านบาท๖

จากจุดเริ่มต้นงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสลัมกองขยะดินแดง มาสู่การเป็นสถาบันการเงิน

ของชมุชน ทีพ่ึง่ของคนยากไร้ในทกุวนันี ้จากงานสงเคราะห์ทีป่รับเปลีย่นมาเป็นงานพฒันาในหลากหลายมติิ 

ทัง้การพฒันาคน พฒันาคณุภาพชวีติ พฒันาศักยภาพของความเป็นมนษุย์ จนถึงพฒันาชมุชนและสังคมโดย

รวม ...และนี่เองที่เป็น “ต้นธาร” การก่อเกิดงานพัฒนาสังคมในพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 

๖ จากรายการส�าคัญแสดงสถานภาพของสหกรณ์ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
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ไตร่ตรองชีวิตจากการงาน

๔๐ ปี ยส. มีบางเรื่องที่อยากขอบคุณ.... 
ขอขอบคณุ ...คณุพ่อวชัรินทร์ สมานจิต อดตีเลขาธิการสภา

คาทอลิกแห่งประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๓  ทีช่กัชวน

ให้เข้าเป็นสมาชิกบ้าน ยส. เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๒๘

ขอขอบคุณ...พระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ ...ผู้ปฏิบัติ

เป็นแบบอย่างด้วยความเมตตา แบบพ่อกับลูก ผู้วางศิลารากฐาน

และก�าหนดเอกลักษณ์แก่บ้าน ยส. ไว้ ให้เป็นองค์กรของพระ

ศาสนจักรที่ด�าเนินงานโดยกลุ่มฆราวาส และเป็นร่มให้ชาว ยส. 

ได้พึ่งพิงด้านชีวิตฝ่ายจิต ถึง ๓๗ ปี 

ขอบคุณ..ทุกบุคคลที่มีโอกาสเข้ามาร่วมใช้ชีวิต ร่วมคิด

วางแผน และร่วมปฏิบัติงาน แต่ละความพยายามของทุกคน ได้สร้างเสริมความเข้มแข็งเชิงประจักษ์

แก่ ยส. อย่างต่อเนื่อง

ขอบคณุ...ความยุ่งยาก อปุสรรค  ทีเ่ป็นเกราะป้องกนัมใิห้หย่ิงยโส จองหอง แต่กลับเป็นเคร่ือง

มือที่น�าพาเพื่อน พี่น้อง ผู้มีจิตใจเมตตา เข้ามาช่วยเหลือ

ขอบคุณ...ส�าหรับความแตกต่าง ความไม่เข้าใจกัน ความขัดแย้ง ความนิ่งเงียบ และการพูด

คุยเพื่อทบทวนไตร่ตรอง และการคืนดี ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน  และเติบโตไปด้วยกัน 

ขอบคุณ ..ประชาชน ที่ ยส. มีโอกาสท�างานด้วยกันกับพวกเขา  เราตระหนักเป็นอย่างดีว่า 

พวกท่านเหล่านั้น เป็นเครื่องมือของพระในการเปลี่ยนแปลงพวกเรา ความยุ่งยากในชีวิตของพวกเขา 

สอนให้เราได้ถ่อมตน  ความยากจนของพวกเขาเชื้อเชิญเราให้ออกจากตัวเอง ความแตกต่างทาง

หน้าตา และส�าเนียงที่แปร่งหู  ย�้าเตือนเราเสมอว่าให้ฟังถึงความจริงของพวกเขา เพื่อปัดเป่าอคติ ที่

ท�าให้เราเหินห่างจากการเห็นว่าเขาเป็นพี่น้อง และไม่เลือกปฏิบัติต่อพวกเขา เช่นนี้ เป็นหลักพื้นฐาน

แห่งวิถีปฏิบัติสิทธิมนุษยชน

ส�าคัญที่สุด ลูกขอโมทนาพระคุณแด่พระเจ้า ส�าหรับสติปัญญา พละก�าลัง และการค้นพบแนว

ทางใหม่ๆ การ เป็น และด�ารงอยู่ ของ ยส. คงไม่ยืนหยัดถึงทุกวันนี้  และไม่อาจก้าวไปข้างหน้าได้ 

หากปราศจากพระเจ้า ผู้เป็นองค์ความดีสูงสุด  ขอสรรเสริญพระองค์... พระเจ้าข้า

อัจฉรา สมแสงสรวง

ผู้อ�านวยการ แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.)
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๔ ใน ๔๐ (ปี) ที่ ยส.

ความห่างไกลท�าให้ด้อยโอกาส ส�าหรับผมเป็นความจริงในแง่ศาสนธรรม

ผมเป็นชาวพุทธโดยการเกิดเช่นเดียวกับคนไทยส่วนใหญ่ แต่ในหมู่บ้านป่าแถบถ่ินที่ผมเกิด  

๓ - ๔ หมู่บ้านจะมีวัดสักแห่ง ความห่างไกลวัดวาในทางกายภาพ พลอยพาให้ห่างไกลทางศาสนธรรม

ไปด้วยโดยปริยาย

ต่อเมื่อได้เรียนหนังสือ และเรียนชั้นสูงข้ึน

ไปไกลจากบ้านเกิด ได้อ่านหนังสือแนวมาร์กซิสต์ 

เหมาอิสต์ ก็คล้อยตามไปอย่างง่ายว่า ศาสนา คือ 

ยาเสพติด

และเชือ่หนกัแน่นว่าค�าตอบของชวีติและสงัคม

ต้องอยู่กับสิง่ทีพ่สิจูน์เหน็จับต้องได้เป็นรูปธรรมเท่านัน้

หลังเรียนจบ แม้จะสนใจด้านการขีดเขียนแต่

เม่ือมองหาการงานให้ชีวิตวัยหนุ่ม ผมมุ่งไปที่องค์กร

เคลือ่นไหวเรียกร้องด้านสงัคมแบบจะแจ้ง ทีเ่รียกกนัในวงการเอน็จีโอว่า “งานร้อน” เผชญิหน้ากบัปัญหา

หรือความขัดแย้งแบบตรงไปตรงมา เห็นผลแพ้ชนะเป็นรูปธรรมทันตา

ผมไม่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมงานในองค์กรที่หมาย แต่ต้องนับเป็นบุญคุณที่กรรมการพิจารณาให้

ความกรุณา เขียนลงในใบสมัครว่า ศักยภาพเกินบทบาทอาสาสมัคร

ตอนหลังใบสมัครที่ตกรอบนั้น ถูกส่งต่อไปยัง ยส. หรือชื่อเต็มในขณะนั้นว่า คณะกรรมการ

ยุติธรรมและสันติแห่งประเทศไทย

ผมรู้เร่ืองนีจ้ากพีจ๋ิ่ม (รุ่งทพิย์ อิม่รุ่งเรือง) ผู้ประสานงาน ยส. ในเวลานัน้ ตอนเธอโทรมาทาบทาม

ว่า "สนใจมาท�างานด้วยกันไหม"

เธอแนะน�าองค์กร งานที่ท�า และส่วนงานที่ชักชวนให้ผมรับผิดชอบ

ผมไม่เคยสนใจงานด้านศาสนา แต่เวลานั้นเพิ่งอ่าน “พี่น้องคารามาซอฟ” จบ นอกจากหน้าที ่

ฝ่ายข้อมูลและสิง่พมิพ์ ทีเ่หน็ว่าเป็นช่องทางให้ได้ท�างานเขียนและท�าหนงัสอื แง่งามของคริสตศาสนธรรม 

ที่แฝงอยู่ในวรรณกรรมรัสเซียชิ้นเอกอุของโลกเล่มนั้น มีส่วนชักน�าให้ผมตัดสินใจเข้าท�างานกับ ยส. ใน

ปี ๒๕๔๒

เป็นการเข้าสูช่วีติในภาคของการท�างานประจ�าคร้ังแรก และเสมือนการเข้าสูโ่ลกอกีใบในมติศิาสนา

ซึง่ไม่เคยสมัผัสมาก่อน  ได้ท�างานร่วมกบัเพือ่นทีเ่ป็นคริสตชน นกับวช จนถึงพระสงัฆราช (พระคณุเจ้า

บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์)

เพือ่นร่วมงานบางคนกระซบิว่า ส�าหรับชาวคาทอลกิ การได้จูบแหวนสงัฆราชถือเป็นพรและมงคล

ย่ิงใหญ่ในชีวิต  แต่ความเมตตาและความใกล้ชิดเป็นกันเองของพระคุณเจ้าต่อชาว ยส. ทุกคน ต่างรู้

กันว่ายิ่งกว่านั้น
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ด้วยความเป็นคนหนุม่ทีรุ่่มร้อน ผมยังเต็มไปด้วยค�าถามและการซกัฟอก โดยมีเพือ่น พี ่บราเดอร์ 

ซิสเตอร์ จนถึงผู้ใหญ่ที่เปิดใจคุยกันได้ คอยให้ค�าอธิบาย บางคร้ังเพื่อนใช้วิธีหาค�าตอบให้คนถามด้วย

การย้อนถาม แล้วขมวดประเด็นโยนกลับมาเปิดตาผมว่า สิ่งที่คุณปฏิเสธและต่อต้านมาตลอดนั้นไม่ใช่ 

“ศาสนา” แต่เป็น “เปลือกพิธีกรรม”

ต่อมา ผมได้เข้าร่วมพิธีมิสซา ตอนท้ายก็จะออกไปรับแผ่นปังกับเขาด้วย เพื่อนต้องรีบดึงไว้ว่า

นั่นส�าหรับผู้ที่ผ่านการรับศีลล้างบาปแล้วเท่านั้น

ได้ร่วมร้องเพลง (สวด) ฟังบทภาวนาอธิษฐาน สมัผัสศาสนสถาน สงัคมและชมุชนชาวคริสต์ รวม

ทั้งเนื้องานขององค์กรซึ่งโดยแก่นแท้ก็เพื่อการผดุงส่งเสริมสิทธิ ศักดิ์ศรี คุณค่า และความเท่าเทียมใน

ความเป็นมนุษย์ โดยมีหลักศาสนธรรมเป็นธงน�า

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนุนน�า หล่อหลอมกล่อมเกลาให้ผมค่อยๆ มองเห็นแง่งามของศาสนา จาก

การสัมผัสจริง

รวมทั้งหน้าที่รับผิดชอบในบทบาทบรรณาธิการ วารสาร “ผู้ไถ่” ก็มีส่วนไม่น้อยในการปลูกสร้าง

ประสบการณ์การท�าหนังสือ กับถือเป็นความปลาบปลื้มที่ครั้งหนึ่ง คุณพ่อวิชัย โภคทวี กล่าวว่า "วีเป็น

คนท�าให้ผมเขียนหนังสือ" ซึ่งที่จริงผมก็ไม่ได้ท�าอะไรมาก แค่คอยยุให้ท่านหาโน่นนี่มาแปล หรือเอามา

เขียนลงคอลัมน์ และคอยทวงต้นฉบับเม่ือถึงเวลา ซึ่งคุณพ่อวิชัยเป็นคอลัมนิสต์คนหนึ่งที่มีวินัยสูง ส่ง

ต้นฉบับตรงเวลานัดหมายเสมอ

ท�างานอยู่กับ ยส. เท่าๆ กับช่วงเวลาที่เรียนมหาวิทยาลัย นอกจากได้มีโอกาสพัฒนาทักษะฝีมือ

ไปใช้ในการเขียนและท�าหนังสือต่อมา  ประสบการณ์ในมิติศาสนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นแนวทางหลักสายหนึ่ง

ของ ยส. ยังช่วยเปิดทางให้ผมเร่ิมเปิดใจออกสดบัพทุธศาสนธรรม มากกว่าแค่เป็นชาวพทุธตามทะเบยีน

ราษฎร์ดังแต่เดิมมา

ผมลาออกจาก ยส. เมื่อต้นปี ๒๕๔๖ หลายปีหลังจากนั้น เพื่อนนักเขียนหญิงรุ่นพี่ที่มีเซ้นส์ด้าน

การดูหมอดูดวง จับมือผมข้ึนมาดูลายมือแล้วบอกว่า "เป็นผู้มีใจใฝ่ในทางธรรม และนับวันจะย่ิงมาก

ขึ้นตามวัย"

ดวงชะตาค�าพยากรณ์ จะว่าไปก็เป็นเร่ืองนามธรรมที่ไม่อาจพิสูจน์แสดงให้เห็นได้ชัดแจ้งอย่าง

วัตถุ-สมการ

แต่เรื่องที่เพื่อนท�านายทายทัก ผมรู้ความจริงอยู่แก่ใจตนเอง

วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

• อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและสิ่งพิมพ์ คณะกรรมการยุติธรรมและสันติแห่งประเทศไทย (ชื่อขณะนั้น) ระหว่าง

ปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕

• ปัจจุบัน นักเขียนสารคดี  ผู้ช่วยบรรณาธิการนิตยสาร สารคดี
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๒๖ มกราคม ๒๕๔๒ เป็นวันเริ่มต้นท�างานที่ ยส. ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ “มึงจะท�างานอยู่ที่นี่ได้ถึง ๓ 

เดือนไหมนี่?” แม่ตั้งค�าถามเมื่อรู้ว่าลูกสาวเปลี่ยนงานอีกแล้ว...  

นับเป็นความโชคดีที่ได้มาท�างานที่นี่ งานธุรการเป็นงานใหม่ที่ต่างจากงานที่เคยท�ามา และก็ไม่ใช่เรื่องยาก

นักกับการเรียนรู้งานใหม่ เพราะในที่ท�างานแห่งนี้ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ฝึกฝนเรียนรู้ผ่านการท�างาน เช่น ประชุม

เจ้าหน้าที่ทุกเดือน, การสัมมนาประจ�าปี, การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ และการร่วมเสวนากับองค์กร

เครือข่ายอื่นๆ ภายนอก กิจกรรมเหล่านี้ที่เป็นกระบวนการหล่อหลอมให้ได้ศึกษาเรียนรู้ เข้าใจ เปิดความคิดของ

เราในมุมมองด้านสังคมที่กว้างขึ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ ยส. บรรยากาศการประชุม 

เนื้อหาการประชุม การแบ่งปันสถานการณ์ปัญหาสังคมจากกรรมการนักวิชาการอาวุโสที่ท�างานใกล้ชิดกับชาวบ้าน 

ฯลฯ ถือว่าได้ท�าให้เราเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ รู้จักมองสังคม รู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นมากขึ้น และการที่

เราได้น�าสิ่งที่ได้รับมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆ ฟังเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ภาพเพื่อนๆ ที่นั่งกินข้าวไปฟังไปด้วย เรารู้สึก

ภูมิใจ ประทับใจมาก ประชุมทุกครั้งก็ประทับใจทุกครั้งจนถึงทุกวันนี้  

ขอบคณุสงัคมที่ให้เรยีนรู้เพื่อด�าเนินชีวิตในวันนี้  ชว่งแรกๆ ของการมาท�างานที่นี่ งานสว่นใหญ่จะเปน็เรือ่ง

งานรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่สังคม โดยร่วมท�ากิจกรรมกับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชน และร่วมกับ

องค์กรศาสนิก ๓ ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) น�าเสนอประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมและสันติภาพ 

นั่นถือว่าเป็นสนามงานให้ได้ศึกษาเรียนรู้สังคม เกิดความเข้าใจ รู้จักคิดวิเคราะห์ปัญหา มองสังคมวงกว้างมาก

ข้ึน มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากข้ึน ย่ิงท�างานไปเร่ือยๆ ย่ิงรู้สึกเป็นงานที่ตรงจริต เป็นงานที่ชอบ บรรยากาศ

ในที่ท�างานก็กล่าวได้ว่า มีส่วนส�าคัญเพราะพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคน เราร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันอย่างเป็นมิตร เปิด

โอกาสให้กล้าพูด กล้าแสดงออกมากข้ึน “ที่นี่ให้โอกาสคนท�างานทุกคน – ถ้าคุณต้องการจะพัฒนาทักษะความ

สามารถตนเอง คุณสามารถท�าได้อย่างเต็มที่เท่าที่คุณต้องการ” เคยพูดค�านี้กับน้องๆ รุ่นใหม่ที่มาท�างานกับ ยส. 

คุณท�าได้ มันอยู่ที่ตัวคุณเอง 

นอกจากงานแล้ว บุคคลผู้เป็นต้นแบบ

และแรงจูงใจในการท�างานคือ พระคุณเจ้า

บุญเลื่อน หม้ันทรัพย์ ตนเองถือว่าโชคดีที่ได้

ท�างานและได้ดูแลพ่ออย่างใกล้ชิด พ่อเป็นพ่อ

ปู่ที่เรารักและเคารพมากๆ ด้วยบุคลิกเรียบ

ง่าย ไม่ถือตัว เข้าหาได้ง่าย พ่ออยู่เคียงข้างให้

ก�าลังใจลูกๆ ของพ่อตลอดมา ท่านมีต�าแหน่ง

เป็นถึงพระสังฆราช แต่ท่านใช้ต�าแหน่งที่มี

ท�างานเพื่อรับใช้ผู้อื่น พ่อจะไม่นิ่งเฉย และจะ

ถือเป็นเร่ืองจ�าเป็นในฐานะที่เป็นผู้น�าศาสนา

ที่ท�าหน้าที่เรียกร้องผู้น�าทางการเมืองให้แก้ปัญหาด้วยวิถีแห่งสันติ โดยยึดหลักความถูกต้องชอบธรรมตามหลัก 

ศาสนา – ความทรงจ�ากับพ่อที่ศาลากลางจังหวัดอุบลฯ ที่ท�าภาวนาเรียกร้องผู้น�าทางการเมืองในการแก้ปัญหา 

ด้วยสนัติวธีิ และภาพพ่อกบัการตัง้เสาและเสกเสาสนัตภิาพทีส่นัเข่ือนปากมูน - ความทรงจ�าถึงวนัทีพ่่อร้องไห้คดิถึง

สัตบุรุษของพ่อที่อุบลฯ ในคืนวันคริสตมาส ขณะที่พ่อนอนท�ามิสซาอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ - ความ

ทรงจ�าถึงพ่อในวันที่ถามความสมัครใจไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่ได้ปฏิเสธพ่อไปและพ่อก็ยังให้ก�าลังใจ “ถ้าอย่าง
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นัน้พ่อกยิ็นด ีและอวยพรให้เธอโชคด.ี.. หากมอีะไรให้พ่อช่วย 

พ่อกยิ็นดนีะ”  และความทรงจ�าถึงเสยีงเรียกชือ่ “แม่ไพๆๆๆ” 

ที่พ่อใช้เรียกแทนการเรียกชื่อเฉยๆ เมื่อเจอหน้า (ขณะเขียน

ยังยิ้มในใจ - ใจเตลิดไปถึงพ่อบนสวรรค์เลย)

กลางปี ๒๕4๕ รับต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

และการบัญชี เมื่อได้ทบทวนและย้อนกลับไปมอง ก็ต้องขอ

ขอบคุณพระ ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ และขอบคุณความ

ทกุข์ล�าบากใจเม่ือคร้ังทีรั่บงานแรกๆ เป็นธรรมดาทีจ่ะเจอทาง

ขรุขระของการท�างานบ้าง แต่เพราะวกิฤตติรงนัน้ท�าให้เราได้

ท้าทายทุ่มพลังอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหา และความท้าทายนั้นท�าให้จิตใจของเรากล้าแกร่งขึ้น 

“รู้สึกอย่างไรกับการต้องมาท�าบัญชี, เบื่อไหม?” เป็นค�าถามจากผู้ประเมินผลการท�างานขององค์กร 

ต่างประเทศ ตอบเขาไปว่า “ไม่ชอบงานนี้ – แต่ก็ท�าได้, ไม่ล�าบากใจ” เพราะโดยลักษณะการท�างานของ ยส. เรา

ท�างานกันเป็นทีม ไม่ใช่เจ้าหน้าที่การเงินจะท�างานอยู่แต่กับตัวเลข อยู่แต่ในส�านักงานอย่างเดียว แต่จะมีส่วนร่วม

ในทุกการท�างานในองค์กร เช่น จะมีการจัดเสวนา งานจะถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่รับผิดชอบงานนั้นๆ มาน�าเสนอบน

โต๊ะประชุม ทุกคนจะช่วยพิจารณาเนื้อหา รูปแบบการจัดกิจกรรม และวิทยากร งานในส่วนใดที่ใครสามารถช่วย

รับผิดชอบได้ก็ช่วยๆ กนั งานการเงินก็เช่นกนั กว่าจะมาเป็นโครงการ เป็นแผนการท�างานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

ทุกคนจะรับรู้และให้ความร่วมมือ รวมทั้งการติดตาม / ประเมินผล เมื่อจบกิจกรรม ส่วนใดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข 

ดังนี้เอง ที่ท�าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกมีตัวตนของเราในการท�างานไม่ว่าจะอยู่ในต�าแหน่งใดๆ ก็ตาม

สัมผัสคุณค่าความหมายของการท�างาน: เม่ือคร้ังท�างานธุรการ เพื่อนร่วมงานเล่าถึงวันที่เขาได้โทรศัพท์

มาสอบถามเส้นทางในวันที่จะเดินทางมาสัมภาษณ์งานว่า “ประทับใจเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์ บอกเส้นทางที่เขา

ถามอย่างละเอียดด้วยน�้าเสียงเป็นมิตร...” เราซึ่งนั่งฟังอยู่ในที่ประชุมฯ ถึงกับน�้าตาปริ่มๆ อธิบายไม่ถูก รู้แค่ว่าสิ่ง

ที่ท�าแม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยมากๆ แต่มันได้ให้คุณค่ากับผู้อื่นขนาดนั้นเลยหรือ?

ความเป็นครอบครัวในที่ท�างาน: ปี ๒๕๔๒ มาท�างาน ประมาณกลางปี ๒๕๔๓ พ่อป่วยหนัก เพื่อนๆ พี่ๆ 

น้องๆ ในทีท่�างานจะคอยให้ก�าลงัใจ และให้เวลาในการกลบัไปดแูลพ่อ รู้สกึประทบัใจเพราะผู้ใหญ่ถือเอาความเจ็บ

ไข้ได้ป่วยของคนในครอบครัวเจ้าหน้าทีเ่หมือนเป็นความเจ็บป่วยของคนใน ยส. ด้วย มนัคอืความเชือ่ใจ – ไว้วางใจ

ในการท�างานของเจ้าหน้าที่ด้วย มันได้ให้คุณค่าต่อจิตใจ ในเมื่อส�านักงานให้ใจ คนท�างานก็ให้ใจ ตั้งใจท�างาน รัก

งาน ทุ่มเท พร้อมเสมอที่จะพัฒนางานและพัฒนาตนเอง วัฒนธรรมองค์กรที่กล่าวถึงนี้ ถือเป็นแรงจูงใจส�าคัญ ที่

ท�าให้คนท�างานสามารถท�างานอยู่ด้วยกนั เกดิกลุม่ท�างานทีเ่ชือ่มร้อยประสานและสนบัสนนุบทบาทของการท�างาน

กันอย่างมีประสิทธิภาพ และนี่เองที่ท�าให้ ยส. ยังคงเดินอย่างมั่นคงมาถึง ๔๐ ปี 

ปริญดา วาปีกัง 

• ท�างานที่ ยส. ๒๖ มกราคม ๒๕๔๒ ในต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

• มิถุนายน ๒๕๔๕ ท�างานต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และการบัญชี

• ปัจจุบัน  ก็ยังคงท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการบัญชี ของ ยส. ถือเป็นค�าตอบแก่แม่ว่า “ท�างานอยู่ที่ ยส. ได้

นานเกิน ๓ เดือน...”
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ยส. เป็นเวทีแห่งการแสวงหา และเรียนรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาของนักศึกษาสมัยนั้น... กระตุ้นและ 

ผลักดันให้รู้จักการเปิดโลกทัศน์ มุมมองในการวิเคราะห์สังคม โดยผ่านกระบวนการสัมผัสชีวิต การ

เสวนา สัมมนาเชงิปฏิบตักิาร การศึกษาค�าสอนด้านสงัคม การศึกษาวจัิยวถีิชมุชน เป็นต้น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการฝึกตั้งค�าถามในทุกสถานการณ์ที่พบเจอ หาข้อมูล และกลับมาไตร่ตรอง / Reflection กับ

ตัวเองว่า เรามีส่วนท�าให้เกิดเหตุการณ์นั้นไหม แล้วเราจะท�าอย่างไรให้สถานการณ์นั้นดีขึ้น ทั้งใน

ระดับส่วนตัว ครอบครัว และสังคม จนหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่เชื่ออะไรยาก เมื่อตัดสินใจจะท�า

อะไร ต้องได้ข้อมูลให้ครบถ้วน รอบด้าน อีกทั้งเตรียมแผนส�ารองไว้เสมอ

อพัเดตสถานการณ์ทัง้ในและนอกประเทศตลอดเวลา... ในทกุๆ วนั ทัง้คณุพ่อและพี่ๆ  มกัจะ

เน้นย�้าเสมอว่า เราต้องอ่านหนังสือพิมพ์ ติดตามข่าวจากแหล่งข้อมูล ๓ - ๔ แห่ง เพื่อจะได้เท่าทัน

สถานการณ์ และเรียนรู้อยู่เสมอ โชคดีที่เป็นคนชอบอ่านและศึกษาอยู่แล้ว จึงเป็นเรื่องปกติที่ท�าได้ 

ไม่ยากนกั แต่เม่ือท�างานนานๆ ไป เราต้องเรียนรู้เก่ียวกบัหลกัสทิธิมนษุยชน กตกิาว่าด้วยสทิธิฯ ด้าน

ต่างๆ รัฐธรรมนูญ ค�าสอนด้านสังคม ฯลฯ ซึ่งมี

ศัพท์เฉพาะ หรือบางทีต้องตีความมากๆ ค่อน

ข้างใช้เวลาศึกษาเรียนรู้อยู่พอสมควร แต่เม่ือได้

น�ามาใช้เป็นประจ�า กท็�าให้แทรกซมึเข้าไปในเนือ้

งานและชีวิตประจ�าวัน 

การท�างานร่วมกันระหว่างคนที่นับถือ

ศาสนาต่างกนั... การท�างานที ่ยส. ซึง่เป็นองค์กร

คาทอลิก ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์ แต่เราเป็นคนพุทธ และในทีมก็มีเพื่อนชาวมุสลิมที่ท�างาน

ด้วยกันนั้น เราจะค�านึงถึงและเคารพในความแตกต่างหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 

และขนบธรรมเนยีมประเพณ ีอย่างเช่น ช่วงถือศีลอด เพือ่นเราต้องอดอาหาร เรากต้็องให้เกียรติและ

เคารพ และมีความเกรงใจ เวลาไปรับประทานอาหารร่วมกัน ก็เลี่ยงอาหารที่มีเนื้อหมู อันนี้ส่งผลต่อ

การทีเ่ราไปท�างานร่วมกบัองค์กรอืน่ ทีน่บัถือศาสนาต่างจากเรา ยส. มกัมีการจัดเสวนาระหว่างศาสนา

เพือ่สะท้อนมมุมอง ทศันคต ิความเชือ่ และการแสดงออกของแต่ละศาสนาต่อประเดน็ต่างๆ ในสงัคม 

สิง่นีท้�าให้เราเรียนรู้หลกัธรรม ค�าสอน และหลกัปฏบิตัขิองแต่ละศาสนาในบริบทแห่งความเป็นจริงได้ดี

การแบ่งปันชวีติซึง่กนัและกนัในหมูช่าว ยส. นีค่อืสิง่ส�าคญัทีค่นท�างานพฒันาควรเรียนรู้ร่วมกัน 

บางคร้ังเรามุ่งสนใจแต่การท�างาน จนลมืนกึถึงคนทีท่�างานร่วมกนั การมาแบ่งปันชวีติในช่วงเวลาก่อน

ประชุม หรือเวลามี Staff in Training จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้เราได้ทราบปัญหาอุปสรรค ความรู้สึก 



ผู้ไถ ่ฉบับที่ ๑๐๕ : กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑๒7

ความคดิ ทศันคติ ฯลฯ ของเพือ่นๆ พี่ๆ  ทีร่่วมงานกนั ส่งผลต่อการ

ท�างานที่เข้าใจกัน เอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจกันและกัน บรรยากาศ

แห่งความเป็นพีน้่องแบบนี ้ท�าให้รู้สกึถึงความเป็นครอบครัว แม้จะ

แยกย้ายกันไปที่อื่นแล้ว ก็ยังถามไถ่ทุกข์สุขอยู่เสมอ คอยติดตาม

ความเป็นไป ห่วงใยใส่ใจกันเสมอ ซึ่งกระบวนการนี้ เราได้น�าไป

ปรับใช้กับครอบครัวและคนที่รักเราด้วย

แม้สังคมจะเปลี่ยนไป ผู้คนจะเปลี่ยนแปลง บทบาทหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบจะมีมากข้ึน 

แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการได้ร่วมเป็นครอบครัวชาว ยส. ก็ยังวนเวียนอยู่ และก�าลังค่อยๆ ถ่ายทอดให้

ลูกได้รับรู้ด้วย

...ขอขอบพระคุณ... ชาว ยส. ทุกท่านที่เคยร่วมชีวิตกัน...

เสาวภาคย์ สุรจิตติพงศ์ (ก้อย) 

ท�างานที่ ยส. ตั้งแต่ ๒๕4๕ - ๒๕๕๐

• ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ

• ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐ กองบรรณาธิการ วารสาร “ผู้ไถ่”

• ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ Researcher of Landmines Monitor Report ๒๐๐๔

• ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ หัวหน้างานรณรงค์ฝ่ายสิทธิมนุษยชน และเลขานุการฯ โครงการสิทธิมนุษยชนศึกษา  

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ

ปัจจุบัน 

• ผู้ช่วยผู้ประสานงานภาคสนาม โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์และคุ้มครองปกป้องสิทธิมนุษยชนของแรงงาน

ข้ามชาติ ของศูนย์สังคมพัฒนา มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี



ผู้ไถ ่ฉบับที่ ๑๐๕ : กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐๑๒๘

“สิ่งที่ได้จากการท�างานใน ยส.”

ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี ยส. ไว้ด้วย ณ ที่นี้

“มีด้วยเหรอ ความยุติธรรม” 

“สันติเป็นยังไง ก็ยังเห็นฆ่าฟันกันอยู่ทุกวี่ทุกวัน” 

“การพัฒนาเป็นแบบไหนเหรอ”

ทุกวันๆ เราจะได้เห็นข่าวสารปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีค�าถาม

มากมายเกิดขึ้นในหัว.......

ค�าถามเหล่านี้เกิดขึ้นจากสมัยตอนที่ยังเรียนในมหาวิทยาลัย  

ซึง่บทเรียนและต�าราต่างๆ กไ็ม่อธิบายให้เราเข้าใจได้ จนวนัหนึง่...ได้

ร่วมงานกจิกรรมต่างๆ ของศูนย์นสิตินกัศึกษาบ้านเซเวยีร์ ซึง่หลายๆ 

ครั้งได้มีโอกาสฟังเรื่องดีๆ จากพระคุณเจ้าบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ และ

คณุพ่อวชิยั โภคทว ีซึง่ได้เร่ิมสร้างความตระหนกัให้ผมสนใจงานด้าน

พัฒนาสังคม เริ่มได้รู้จัก ยส.  

จนเมือ่เรียนจบปริญญาตรีจึงได้มาท�างานกบั ยส. ซึง่ในสมัยนัน้ยังใช้ชือ่ว่า คณะกรรมการยุตธิรรมและ

สันติแห่งประเทศไทย จากการที่ได้ท�างานกับ ยส. ในเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษา งานด้านอบรมสันติวิธี งาน

รณรงค์ยุติกับระเบิดในประเทศไทย และได้ร่วมงานกับเครือข่ายด้านปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  

แน่นอนว่าจากการที่ได้ท�างานต่างๆ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะการท�างานที่เราสามารถจะเอาไปใช้ใน

ชีวิตการท�างานต่างๆ ได้ แต่การท�างานกับ ยส. ไม่ได้ให้แค่นั้น ทีละเล็กละน้อย ยส. ช่วยให้ผมได้พัฒนา

ด้านจิตใจ ค่อยๆ เข้าใจศาสนธรรมผ่านปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคม เร่ิมจะเข้าใจว่า เราจะเป็น 

ศาสนิกชนอย่างไรในสภาพสังคมปัจจุบัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นเมล็ดพันธุ์ในจิตใจที่ค่อยเติบโตไปพร้อมกับ

การด�าเนินชีวิตของผม

ค�าถามหลายๆ ค�าถาม กยั็งคงไม่ได้ค�าตอบ แต่มันไม่ได้ท�าให้ผมหยุดถาม หยุดทีจ่ะพยายามท�าความ

เข้าใจกับมัน และหาค�าตอบให้ตัวเอง ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร แต่สิ่งเหล่านี้ล่ะที่ยังด�ารงอยู่ในใจ ไม่ว่าผมจะมี

สถานะหรือตัวตนแบบไหนในสังคม ผมก็ยังใช้ความเข้าใจแบบนี้ในการด�าเนินชีวิตในทุกๆ วัน 

เสียงแว่วๆ ในหัว ยังคงดังขึ้นมาเสมอๆ “ความยุติธรรม คือความเมตตาที่เอ่อล้นออกมาจากหัวใจ”

กุลชาติ แดงเดช (กุล)

• ต�าแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการ MEGA Furniture Market สาขาเชียงใหม่

• ท�างานช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๔๕

• ท�างานเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษา งานด้านอบรมสันติวิธี งานรณรงค์ยุติกับระเบิดในประเทศไทย
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ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดกีับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (ยส.) ในโอกาสครบ

รอบ ๔๐ ปี รู้สึกดีใจและภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ ยส. ช่วงเวลาเกือบ ๕ ปีที่ท�างานกับ ยส. 

ตนเองได้รับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับการงานและการด�าเนินชีวิต

นอกจาก ยส. จะท�าให้เข้าใจเรื่องความยุติธรรม สันติภาพ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้กลายเป็นพื้นฐาน

ที่ส�าคญัในการท�างานจนถงึทกุวนันี้ ยงัไดเ้รยีนรูแ้ละไดเ้หน็แบบอย่างที่ดีในการท�างานภายใต้การน�าของพระ

สังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ ซึ่งตนเองได้ซึมซับและน�ามาเป็นรากฐานที่ส�าคัญของชีวิตและการงาน

 ท่านบุญเลื่อนท�าให้เข้าใจค�าสอนของพระศาสนจักรและน�ามาเป็นแนวทางในการท�างานเพื่อผู้ยากไร้

และคนทีอ่ยู่ในภาวะความยากจน  ท่านเป็นแบบอย่างของ

การใช้ชวีติทีเ่รียบง่ายและพอเพยีง ท่านเป็นพระสงัฆราชที่

เราซึง่เป็นเจ้าหน้าทีส่ามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ท่านคอย

ให้ค�าแนะน�าและเป็นก�าลงัใจเวลาทีเ่ราต้องท�างานประเดน็

ร้อนที่เกี่ยวกับการเมือง ค�าสอนของท่านท�าให้เราเป็นนัก

ปฏิบัติมากกว่าพูดเพียงอย่างเดียว 

แม้ว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา ยส. ได้สร้างความตระหนัก

และสร้างพืน้ทีใ่นการพดูคยุประเดน็ความยุติธรรมและสนัติ

ในกลุ่มคริสตชนและศาสนิกอื่นๆ และได้แสดงจุดยืนของ

พระศาสนจักรในประเด็นดังกล่าว การท�างานสร้างความ

เป็นธรรม สันติภาพ และการเคารพสิทธิมนุษยชน ยังคง

เป็นเร่ืองที่ท้าทายและย่ิงมีความจ�าเป็นมากข้ึน พิจารณา

จากสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและระดับโลกใน

ปัจจุบนั การท�างานเพือ่สร้างความตระหนกัและส่งเสริมให้

คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เป็นธรรม

และเท่าเทยีม และสร้างการเปลีย่นแปลงร่วมกนัย่ิงมีความ

ส�าคัญมากขึ้น ซึ่ง ยส. ได้ท�าบทบาทนี้ผ่านการท�างานกับ

เยาวชนและหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างดียิ่ง

ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เป็นครูและเป็นโค้ช และเพื่อนร่วมงานในช่วงที่ท�างานกับ ยส. และ

ขอให้ก�าลังใจกับเจ้าหน้าที่และกรรมการ ยส. ทุกท่านที่ท�างานสืบทอดภารกิจในการสร้างความยุติธรรมและ

สันติในสังคมไทย  และขอให้ประสบความส�าเร็จในกิจการงานทุกด้านค่ะ

รุ่งทิพย์ อิ่มรุ่งเรือง

อดีตผู้ประสานงาน ยส.

• ปัจจุบัน ผู้จัดการโปรแกรม องค์การแอ็คชั่นเอดประเทศไทย 
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ไม่ผิดนักหากจะบอกว่า ยส. ให้ “ชีวิตใหม่” แก่ฉัน 

จริงดังที่มักมีคนกล่าวว่า “กราฟชีวิตคนเราเม่ือถึงจุดที่ต�่าสุด ไม่มีทางจะต�่าไปกว่านี้

อีกแล้ว”  

ก่อนมาท�างานที่ ยส. ฉันเพ่ิงย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพฯ หลังจากที่ได้ไปเรียนรู้และมี

ประสบการณ์ชวีติอยู่ทีเ่ชยีงใหม่มากว่า ๕ ปี แต่เป็นประสบการณ์ชวีติทีท่�าให้ฉันเปลีย่นไป ...ความ

ร่าเริงที่ถูกความทุกข์เข้าครอบครองตัวตน คนที่มองโลกในแง่บวกเสมอ กลายเป็นมองคนในแง่

ลบ และคนช่างฝัน...ที่ฝันสลาย 

ยส. เร่ิมท�าให้ฉันค่อยๆ กลับมาเป็น

ฉันคนเดิม แม้จะไม่เหมือนเดิมเสียทุกอย่าง 

ด้วยมิตรภาพของชาว ยส. เพื่อน พี่ 

และน้อง ที่ให้ความจริงใจ ไม่เสแสร้ง มี

น�้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สิ่งเหล่านี้มีอยู่

เต็มเปี่ยม...ที่นี่

ผู้ให้โอกาส: นิด หรือ นิตยา กฤษณานนท์ เพื่อนที่แนะน�างานนี้ให้ - พี่อัจ อัจฉรา  

สมแสงสรวง พี่สาวผู้แสนดีของน้องๆ ทุกคน ยังจ�าน�้าเสียงทางโทรศัพท์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความ

มีน�้าใจไมตรีที่ช่วยแนะน�าและอธิบายถึงการสมัครงานที่ ยส. ให้ - คุณพ่อวิชัย โภคทวี จิตตา- 

ธิการ ยส. ขณะนั้น หนึ่งในผู้สัมภาษณ์งาน และเมื่อฉันได้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที ่ยส. แล้ว ท่านเป็น

ผู้ใหญ่ท่านแรกที่ให้ความเป็นกันเอง คอยแนะน�าสิ่งต่างๆ ในการท�างานที่นี่  และคุณจิ๋ม รุ่งทิพย์  

อิ่มรุ่งเรือง หัวหน้างานคนเก่งที่ให้อิสระในการท�างาน พร้อมชี้แนะและติติงเพื่อให้งานออกมาดี 

ที่สุด 

“ผู้ใหญ่ใจดี” (ฉันชอบค�านี้ก่อนที่มันจะถูกใช้ในทางธุรกิจและการตลาดกันอย่างเฝือๆ) 

ของชาว ยส. นั่นเพราะท่านเป็นเช่นนั้นโดยเนื้อแท้ ความเมตตาที่แผ่รัศมีออกมาให้ใจเราสัมผัส

ได้ อย่างพระคุณเจ้าบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ พระที่เรากราบได้อย่างสนิทใจด้วยศรัทธาที่มาจาก

วิถีปฏิบัติของท่าน ภาพในความทรงจ�าของฉันยังคงเห็นรอยย้ิมกว้างขวางอย่างจริงใจของท่าน

เสมอ - รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร แม้อาจารย์จะเป็นผู้ใหญ่กว่าเรามาก แต่อาจารย์ไม่เคยท�าให้

เรารู้สึกว่าอาจารย์ไกลเกินเราจะสัมผัสถึงได้เพราะอาจารย์ให้ความเป็นกันเองกับเราเจ้าหน้าที ่

ทุกคนเสมอมา ที่ส�าคัญ อาจารย์มักจะให้ก�าลังใจในการท�างาน ส�าหรับฉันแล้ว นี่เป็นเสมือนน�้า
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รดต้นไม้ในใจฉันให้สดชื่นเบิกบาน – คุณรุ่งโรจน์ ตั้งสุรกิจ หรือพี่ฮุยของพวกเรา พี่ใหญ่ที่คอยให้

ค�าปรึกษาและเป็นคลังข้อมูลให้ความรู้เราได้เสมอในทุกเรื่อง 

งานที่ท�าให้ฉันเข้าใจความหมายของการท�าหน้าที่ “สื่อเพื่อสังคม”

แม้จะเคยเป็น “สื่อสารมวลชน” ในสื่อกระแสหลักมาก่อน แต่ฉันไม่เคยเข้าใจถึงบทบาท

หน้าที่และความหมายของการท�าหน้าที่นี้อย่างแท้จริงเลย แต่งานที่ ยส. ค่อยๆ ปลูกฝังทัศนคติ

และมุมมอง “สิทธิมนุษยชน” ที่เป็นเรื่องใหม่ให้แก่ฉัน สิทธิที่ไม่ใช่เพียง “อย่าละเมิดสิทธิฉัน” ให้

เปิดกว้างมากขึ้นเป็น “อย่าละเมิดสิทธิของผู้อื่น” ด้วย และเราสามารถปฏิบัติสิทธิได้อย่างง่ายๆ 

แค่ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” 

การอยู่เคียงข้างคนยากคนจนและผู้ด้อยโอกาส เลือกข้างความเป็นธรรม โดยการเป็น 

“กระบอกเสียง” เล็กๆ ช่วยบอกเล่าเร่ืองราวต่างๆ ของคนเล็กคนน้อย ให้สังคมวงกว้างได้รับรู้ 

เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมและมีสันติสุข 

...แม้จะเป็นจุดหมายปลายทางอันแสนไกล แต่การได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมในเจตนารมณ์

นี้ ส�าหรับฉัน อย่างน้อยก็คงไม่เสียชาติเกิดแล้ว ในชาตินี้!

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่เพื่อการมีส่วนร่วม และบรรณาธิการ วารสาร “ผู้ไถ่” 

  เริ่มงานเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน
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ยส. ด้วยรักและรับใช้ 

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ เมื่อได้เข้ามาท�างานในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ของ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ หรือที่พวกเรารู้จักกันในชื่อย่อว่า “ยส.” ส�าหรับเรา ยส. 

ไม่ใช่หน่วยงานที่เพิ่งรู้จัก เรารู้จัก ยส. และได้มีโอกาสร่วมงานกับ ยส. มาตั้งแต่เป็นนักศึกษา กลุ่มค่ายนิสิต

นกัศึกษาอาสาพฒันาบ้านเซเวยีร์ ซึง่สมัยทีเ่ป็นนกัศึกษาคดิว่าคนทีจ่ะท�างานที ่ยส.ได้ ต้องเป็นคนทีเ่ก่งมากๆ 

เป็นคนที่จะต้องต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน และในตอนนั้นยังแอบคิดเลยว่า เราไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะ

ท�างานที่ ยส. ได้ จนกระทั่งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ยส. 

เราในฐานะคนที่นับถือต่างศาสนา แต่นั่นไม่ใช่อุปสรรคในการ

ท�างานเลย เราได้รับการยอมรับจากพี่ๆ เพื่อนๆ ในการท�างาน ได้มี

โอกาสเรียนรู้งานเพื่อสร้างสังคมแห่งความยุติธรรมและสันติ หน้าที่

ของฝ่ายงานการศึกษา คือ จัดเวทีสัมมนา เสวนา เพื่อสร้างความ

เข้าใจให้กับคนในสังคมให้รู้เท่าทันสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ที่

จะส่งผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะประเด็นสิทธิมนุษยชน การจัด

ค่ายสิทธิมนุษยชนเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าของสิทธิ 

มนุษยชนและร่วมสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

การท�างานกบั ยส. ท�าให้ได้มีโอกาสร่วมงานกบัผู้ใหญ่หลายๆ 

ท่าน ที่ท�าให้ได้เรียนรู้และตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่า

เทียมกัน พระคุณเจ้าบุญเลื่อน พ่อปู่ที่ใจดีของพวกเรา ท่านสอนให้

เราได้เข้าใจค�าว่า “รักและรับใช้” เพื่อนมนุษย์ แม้ท่านได้จากพวกเราไปแล้ว แต่ค�าสอนของท่านยังฝังแน่น

อยู่ในตัวของพวกเรา ท่านอาจารย์วไล ณ ป้อมเพชร ผู้ใหญ่ที่ใจดีอีกท่านหนึ่ง ที่มีรอยยิ้มและความห่วงใย

ให้พวกเราเจ้าหน้าที่ ยส. เสมอ และท่านท�าให้พวกเราเห็นว่าการท�างานเพื่อผู้อื่นมีความสุขเช่นไร และอีก

ท่านหนึ่งที่ไม่เคยลืมเลย ที่สอนให้ท�างานเป็นและท�าได้ดีอย่างมีคุณภาพ คือ พี่อัจ (อัจฉรา สมแสงสรวง) 

อยากจะบอกว่าหลังจากที่ลาออกจาก ยส. แล้ว เมื่อไปท�างานที่ไหน ก็ได้รับการยอมรับในการท�างานที่มี

คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนคนพิการและจนสอบเข้าเป็นข้าราชการครูได้ ก็ยังน�าวิถีการท�างานที่ค�านึงถึง

สิทธิมนุษยชนและยึดหลักสันติวิธีมาใช้ บนความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม   

ท้ายสุด อยากบอกว่าภูมิใจมากที่ครั้งหนึ่งของชีวิตได้มีโอกาสท�างานร่วมกับท่านเหล่านี้และเป็นส่วน

หนึ่งของ ยส.

สุภาพร นะมามะกะ

• ท�างานที่ ยส.  กรกฎาคม ๒๕๔๖ - ธันวาคม ๒๕๕๑ ในต�าแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา

• ปัจจุบัน  ข้าราชการครู โรงเรียนบ้านห้วยหิน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
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ส�าหรับผม นับแต่วันที่ได้เข้ามาท�างานที ่ ยส. จนถึงวันท่ีออกจากงาน ผมได้เรียนรู้ถึงการท�างาน 

การติดต่อประสานงานกับตัวแทนเครือข่ายที่จะท�างานร่วมกัน 

ด้านการท�างานนั้นจะมีการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบในการท�างาน การประชุมวางแผน

เตรียมความพร้อม การปรึกษาหารือกันก่อนที่จะไปท�างานร่วมกันทุกครั้ง อีกทั้งหลังจากท�างาน

เสร็จแล้วก็จะมีการแบ่งปันความรู้สึก สิ่งที่ได้รับจากการไปท�างานด้วย

ด้านการติดต่อประสานงานนั้น ไม่ว่าจะเป็นการท�างานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน หรือกลุ่มคน

ใด ก็จะมีการพูดคุยรายละเอียดกันอย่างชัดเจนและรอบคอบ มีการติดต่อกันล่วงหน้าสม�่าเสมอ 

จนน�าไปสู่การท�างานร่วมกันต่อไปเรื่อยๆ ในอนาคต

ระยะเวลาหนึง่ปีกว่าทีผ่มได้ท�างานที ่ยส. นัน้ 

สิ่งที่ผมได้ตระหนักรู้และเข้าใจได้ดีที่สุดในการอยู่

ร่วมกันในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กๆ หรือสังคม

ใหญ่ ก็คือ การเคารพและให้เกียรติกันและกันของ

เจ้าหน้าที่ ยส.ด้วยกันเอง แม้ในบางครั้งผมอาจจะ

ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ท�าอะไรไม่เป็น หรือไม่สามารถที่จะ

ท�าได้เลยกต็าม แต่พี่ๆ  และน้องเจ้าหน้าที่ ยส. ทกุคน

ก็ดีและให้เกียรติผมเสมอ 

ผมคดิวา่ถ้าเราเคารพและใหเ้กยีรติซึ่งกนัและกนัเสมอๆ กค็งไม่จ�าเป็นทีจ่ะต้องเรยีกร้องหา

สิทธิและสันติภาพ เฉกเช่นที่สังคมต่างๆ ร้องหากันอยู่ในปัจจุบันนี้แต่อย่างใดไม่

ขอบคุณมากครับ

นายปริญญา สมบูรณ์พูลเพิ่ม (เคน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิมนุษยชน ธันวาคม ๒๕๕๗ - เมษายน ๒๕๕๙
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สิ่งที่ได้จากการท�างาน ยส. บางสิ่งเป็นแนวคิดและการปฏิบัติที่ได้รับมาจากผู้ใหญ่รุ่นเก่า จากการพบ

เจอได้เห็นการท�างานและการวางตัวของพวกท่านในช่วงที่ท�างานด้วยกัน เช่น การตั้งใจช่วยเหลือผู้ที่

ถูกเอาเปรียบในสังคม การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพอ่อนน้อม ความมีเมตตาต่อผู้ด้อยกว่า เห็นผู้อื่น

เป็นพี่น้อง และบางสิ่งเป็นการซึมซับจากการท�างานทั้งในส�านักงานเองและการไปอบรมเด็ก ท�าให้เรา

ตระหนักว่า สิ่งที่น�าไปอบรมเด็กต้องเป็นสิ่งที่เราปฏิบัติเองได้ด้วยถึงจะไปบอกและสอนเขาได้ ต้อง

เป็นสิ่งที่เราก็ได้ปฏิบัติกับคนรอบตัวเช่นกัน เช่น การปฏิบัติต่อกันฉันพี่น้องที่เราได้ปฏิบัติต่อกันใน

ส�านักงาน การเข้าใจ ยอมรับและเคารพในความแตกต่างของ

กัน ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ความรู้สึกนึกคิด 

หรือแม้แต่ค�าพูดที่เราคิดว่า แค่การหยอกล้อกันเล่น แต่ความ

จริงคือ เราก�าลังละเมิดสิทธิ เป็นการลดคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของคนนั้นอยู่ หรือเรื่องความยุติธรรม ที่ไม่ได้หมายถึงการได้

สิ่งของในจ�านวนที่เท่ากัน แต่เป็นการได้ของตามความจ�าเป็น

ของแต่ละคน ท�าให้เรารู้จักคิดมากข้ึนในการที่จะช่วยหรือให้

อะไรใครตามสมควรแก่คนนั้น 

และเมื่อได้รู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ ยส. ย่ิง

ท�าให้รู้สึกถึงความโชคดี ที่ได้มาท�างานในองค์กรที่เป็นเพียง

องค์กรเล็กๆ แต่มีคนรุ่นเก่าที่มีความตั้งใจและอุดมการณ์ที่

จะช่วยสร้างความยุติธรรมและช่วยเหลือผู้ที่ถูกเอาเปรียบใน

สงัคมด้านต่างๆ ช่วยผลกัดนัจนมคีนหลายกลุม่ได้รับสทิธิและ

ประโยชน์ที่พวกเขาควรจะได้ และก่อเกิดเป็นมูลนิธิหรือหน่วย

งานต่างๆ ที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อนพ้องในกลุ่มงานเดียวกันได้มาจนถึงทุกวันนี้  ซึ่งผู้ใหญ่รุ่นเก่า

หลายท่านกยั็งช่วยเป็นทีป่รึกษาให้ความคิดเหน็และค�าแนะน�าต่างๆ ที ่ยส. น�ามาปรับใช้ในการท�างาน

จนมีความเข้มแข็งอยู่มาถึง ๔๐ ปี

ช่วงที่มาท�างานยังทันได้พบพระคุณเจ้าบุญเลื่อน จากที่เคยได้ยินถึงความเป็นพระสงฆ์ที่ใจดี 

สุภาพ อ่อนน้อม ยึดมั่นในอุดมการณ์และความถูกต้องเป็นสิ่งส�าคัญ รักเพื่อนมนุษย์ตามค�าสอนของ

พระเจ้า สิ่งเหล่านี้ท่านท�าจนเป็นเอกลักษณ์ประจ�าตัวที่หลายคนพูดถึงท่านในลักษณะเดียวกัน จนมา

พบและได้เห็นตัวตนของท่านจริงๆ คือ เป็นพระสงฆ์แก่ ตัวเล็กๆ ผอมๆ ถือไม้เท้า หน้าตายิ้มแย้ม 

อารมณ์ดีและใจดี ซึ่งบางสิ่งได้เห็นจากการกระท�าของท่านที่แสดงออกมา โดยเฉพาะครั้งหนึ่ง ท่าน
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มาธุระที่ศูนย์กลางเทวาฯ และได้แวะมาเยี่ยม ยส. ด้วย ซึ่งไม่ใช่แค่การมาแวะทักทายแล้วกลับ แต่ท่าน

แวะมาเพื่อเยี่ยมเยือนทุกคน 

เนื่องจากส�านักงาน ยส. เป็นตึกแถว ๓ ชั้น ท่านมาเจอเจ้าหน้าที่ที่ชั้น ๑ แล้ว ยังถามถึงคนอื่นและ

ยืนยันที่จะขึ้นไปหา ไปทักทาย ให้ก�าลังใจกับเจ้าหน้าที่คนอื่นจนถึงชั้น ๓ ด้วย ซึ่งท่านเห็นเป็นสิ่งส�าคัญ 

ท่านยอมเสียเวลาและยอมเหนื่อยขึ้นไปหาเจ้าหน้าที่เด็กๆ แสดงให้เห็นถึงความใจดี ความมีเมตตา การ

นึกถึงผู้อื่นโดยเฉพาะผู้น้อยที่ท่านได้ปฏิบัติมาตลอด และเราก็ได้ท่านเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัวต่อผู้

อื่นเช่นกัน

จากการท�างานอบรมเด็กเร่ืองสิทธิมนุษยชนทั้งในและนอกโรงเรียน ทั้งที่เป็นเด็กชาติพันธุ์และลูก

แรงงานข้ามชาติ เพราะเรารู้ว่า การสอนและเปลี่ยนผู้ใหญ่เป็นเรื่องยาก แต่เราสอนและปรับเปลี่ยนเด็ก

ได้ แต่เราก็ไม่สามารถจะท�าให้เด็กทุกคนรับรู้สิ่งที่เราพยายามบอกและสอนได้หมด เช่น สิ่งไหนควรและ

ไม่ควรปฏิบัติต่อเพื่อนและคนอื่น โดยเฉพาะคนที่ด้อยกว่าเขา ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือ คุณธรรมจริยธรรม ที่เรา

ต้องปลกูฝังและปรับเปลีย่นเขา ให้เขาโตไปเป็นผู้ใหญ่ทีมี่คณุธรรมจริยธรรมทีจ่ะช่วยสร้างคนดใีนสังคม ที่

สามารถน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ รับรู้ ไปใช้และเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและการกระท�าไปในทางที่ดีขึ้น แค่

คร้ังละ ๒ - ๓ คน อย่างน้อยเรากม็เีดก็ทีมี่คณุธรรมจริยธรรมกระจายอยู่ในสงัคมทีจ่ะไปช่วยเปลีย่นสังคม

ให้ดีขึ้น มีสันติสุขมากขึ้น และจะช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้นหรือไม่แย่ลงไปกว่าที่เป็นได้ในอนาคต

ซึ่งการท�างานที่ ยส. ท�าให้รู้ว่า งานของเรามีคุณค่าและเราภูมิใจที่ได้ท�างานนี้ เป็นงานสร้างคน 

สร้างสังคมให้ดีข้ึน และสร้างตัวเราให้เป็นคนที่มีคุณค่ามากข้ึนด้วยจากการอบรมเด็กและการน�าความ

รู้ที่ได้จากการอบรมทั้งสิทธิมนุษยชนและสันติภาพไปปฏิบัติเอง และถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ครูแต่เวลาที่ไป

อบรมเดก็ก็ได้รับความเคารพเช่นเดยีวกนั เราจึงใช้ช่วงเวลาอบรมเขา ทีไ่ม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาของการอบรม

เท่านั้น แต่รวมถึงช่วงเวลาที่เราได้เจอเด็กเล่นกัน คุยกัน บอกและสอนเขา ในสิ่งที่เห็นว่า เขาคิดและท�า

ไม่ถูก ซึ่งการอบรมเด็กแต่ละครั้งเราอาจไม่มีโอกาสกลับไปอบรมให้เขาอีก เราจึงพยายามสอนสิ่งที่เป็น

ประโยชน์กับเขาให้มากที่สุด เพื่อว่าเขาจะได้น�าสิ่งที่จ�าได้ไปใช้ให้ได้มากที่สุดเช่นกัน อย่างที่แม่ชีเทเรซา 

กล่าวไว้ว่า “ไม่ส�าคญัว่าเราให้มากเท่าไหร่ แต่อยู่ทีว่่าเราใส่ความรักลงไปมากแค่ไหนในการให้นัน้” เพราะ

ทุกการให้ถึงแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย แต่ถ้าเราท�าให้ด้วยใจ ย่อมมีคุณค่าและส�าคัญส�าหรับผู้รับเสมอ

ธัญญาณี นวลักษณกวี

เลขานุการส�านักงาน / ๙ ปี 
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สิไปอิหลีบ่...ถ้าเขาพาไปขายชายแดนสิเฮ็ดจั่งได๋? ไปราชบุรี ๑ เลยติ? … นี่คือค�าพูดของผู้เป็นพ่อที่แสดง

ถึงความเป็นห่วงและหวงลูก เมื่อลูกสาววัยแรกเริ่มเข้าวงการท�างานอย่างฉันที่เพิ่งเรียนจบต้องออกจาก

บ้าน ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าไปท�าอะไร ไปกับใครบ้าง และไปท�าไม โดยปกติฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยดื้อกับพ่อมากนัก 

แต่ไม่รู้ท�าไมตอนนั้นฉันจึงตัดสินใจอยากมาที่นี่...ที่ ยส.

ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่ฉันออกเดินทางไปต่างจังหวัดกับคนแปลกหน้าที่ฉันไม่รู้จัก แต่คนแปลกหน้า

เหล่านั้นกลับท�าให้ฉันรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูก จนพวกเขากลายเป็นพี่สาว พี่ชาย ในเวลาไม่นาน ...ฉัน

ตืน่เต้นทกุคร้ังทีพ่วกเขาพดูคยุกนั ฉันชอบฟัง ชอบการท�างาน ชอบทศันคติของแต่ละคน ทีแ่ม้จะแตกต่าง

กัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันสัมผัสได้ว่าพวกเขามีเหมือนกัน คือ พวกเขามีความเสียสละ เขาไม่ได้เข้ามาท�างาน

นี้เพื่อตัวเอง แต่เขาก�าลังท�าบางสิ่งเพื่อผู้อื่นอยู่ มันจึงเป็นค�าตอบให้ฉัน...ว่าท�าไมฉันจึงตัดสินใจเข้ามา

ท�างานที่นี่ เพราะงานทุกอย่างที่พี่ๆ เขาท�า เป็นสิ่งที่ฉันอยากท�ามาตั้งแต่สมัยเรียน  ฉันอยากท�างานอะไร

ก็ได้ที่ได้ช่วยเหลือคนอื่น ฉันชอบเห็นเวลาคนอื่นยิ้ม ฉันชอบการเดินทาง และฉันชอบพวกเขา

ถ้าให้นับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ วันที่ ฉันเขียน

บทความนี้อยู่ รวมๆ แล้วก็เป็นเวลาประมาณ ๒ ปีกว่าที่ 

ฉันได้รับโอกาสให้เข้ามาท�าในสิ่งที่ฉันอยากท�า ตัวฉันเอง 

หรือแม้แต่คนอื่นๆ มักพูดเสมอว่า “ฉันโชคดี ที่ได้ท�างานใน

สิง่ทีต่วัเองรัก คงมีไม่กีค่นหรอกทีเ่รียนจบมาแล้วได้ท�างาน

ในสิง่ทีต่นฝันไว้” ฉันรู้สกึว่า ฉันมาถึงจุดทีฝั่นไวมาก เพราะ 

๒ ปีที่ผ่านมา นับแต่วันที่ฉันนั่งอ่านระเบียบการท�างานของ

ส�านกังานในวนัแรก จนถึงตอนนี ้ฉันสามารถออกไปพดูเผย

แพร่ความรู้และให้ค�าปรึกษาแก่คนอื่นๆ ได้ ฉันมองว่าฉัน

ไม่ใช่วิทยากรหรือผู้น�าการอบรม เพราะมันดูไกลตัวเกินไป

และดูห่างเหินกับผู้ฟังด้วย เอาจริงๆ ฉันเป็นคนพูดไม่ค่อย

เก่งหรอก ฉันประหม่าทุกครั้งที่ได้ออกไปพูด แต่มีหนึ่งคน

ที่ท�าให้ฉันรู้สึกมีก�าลังใจและเชื่อมั่นในตัวเองมากข้ึน นั่น

๑ ครั้งแรกที่ได้เข้าไปสัมผัสกับงานของ ยส. คือ การประชุม Staff in Training ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ 

มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่พอเพลิน รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นการเรียนรู้การท�างานของ ยส. เพื่อ

ประกอบการตัดสินใจว่าสนใจเข้ามาท�างานที่ ยส. หรือไม่



ผู้ไถ ่ฉบับที่ ๑๐๕ : กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ ๑๓7

คือ หัวหน้าของฉัน ซึ่งจะเรียกหัวหน้าก็คงไม่ถูกทั้งหมด เพราะส�าหรับฉัน เธอเป็นทั้งแม่ ทั้งครู พร้อมๆ 

กับเป็นพี่สาวในเวลาเดียวกัน ไม่รู้เพราะอะไร เวลาเธอพูด มันดูเป็นค�าที่อบอุ่น และอุ่นใจทุกครั้งที่ได้ฟัง 

ท�าให้ฉันกล้าที่จะท�าอะไรหลายๆ อย่างมากขึ้น เช่น การพูด เป็นต้น

การท�างานในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิมนุษยชน ฉันได้อะไรมากกว่าที่ฉันคาดหวังไว้ในตอน

แรก ทุกๆ ครั้งที่ฉันได้ออกไปท�างาน ฉันไม่ได้รู้สึกว่าฉันไปท�างานและไม่ได้รู้สึกว่าเราไปเป็นผู้ให้ แต่เรา

เป็นผู้รับต่างหาก “รับ” ในทีนี้ หมายถึง ได้ฟังคนอื่นพูดในสิ่งที่ไม่เคยได้ยิน ได้มองเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็น 

ได้สัมผัสความหลากหลายของชีวิตที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆ โดยที่ 

ไม่ได้ค�านึงถึงความแตกต่างของกันและกัน  ฉันรู้สึกว่าตัวเองเติบโตและเรียนรู้ไปกับงานที่ฉันท�า

ถ้ามคีนมาถามฉันว่า ยส. เปรียบเสมือนอะไรมากทีสุ่ด???  ฉันคงตอบเขาไปว่า ยส. เปรียบเสมอืน

ห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่มีชาวบ้านเป็นครู และตัวฉันเองเป็นนักเรียนที่เพิ่งเข้าเตรียมอนุบาล ก�าลังฝึกหัด

เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน ล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูกในหลายๆ ด้าน และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่ง

ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งแน่นอน ห้องเรียนขนาดใหญ่นี้ คงเป็นห้องเรียนที่ฉันสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มี

วันสิ้นสุด...และฉันคงพลาดมาก หากวันนั้นฉันไม่ไปราชบุรี !!!

 “จากเมล็ดพันธุ์ที่รอวันเป็นต้นกล้า  มองขึ้นฟ้ารอฝนพรมสมใจหมาย

อยากเป็นกล้าขึ้นงามเด่นไม่เสื่อมคลาย  ถึงจุดหมายดั่งใฝ่ฝันวันฝนมา

 จากวันนั้นถึงวันนี้ที่ฉันอยู่  ฉันได้รู้ ได้ท�า สิ่งหลากหลาย

ฉันเรียนรู้พบเจอคนมากมาย  ไม่มีขาย ต้องค้นหาด้วยตัวเอง”

เอมมิกา ค�าทุม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิมนุษยชน
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“ฉันโชคดี ที่ตัวเองมีโอกาสได้มาท�างานอยู่ที่นี่”

นี่คงเป็นค�าที่ใช้นิยามความสัมพันธ์ของฉันกับ ยส. ได้ดีที่สุดในขณะนี้

ยุตธิรรมและสนัติ หรือ ยส. ฉันได้ยินชือ่นีค้ร้ังแรกจากเพือ่นคนหนึง่ พร้อมกบัค�าถามทีผุ่ดข้ึนมาใน

หัวว่า “มันคืออะไรวะ?” ก่อนที่ตัวเองจะได้มีโอกาสท�าความรู้จักกับ ยส. มากขึ้น จนถึงปัจจุบัน 

ก่อนเข้ามาท�างานที่ ยส. ฉันเองก็เคยมีประสบการณ์การท�างานจากที่อื่นมาบ้าง แต่ก็ไม่ค่อยถูก

จริตของตวัเองสกัเท่าไหร่ เพราะรู้สกึว่าตวัเองไม่เข้ากบังาน เม่ือรู้ว่าที ่ยส. เปิดรับสมคัรเจ้าหน้าที่ 

ฉันไม่มีความลงัเลเลยแม้แต่น้อย และฉันกท็�าเร่ืองขอลาออกจากทีท่�างานเก่า ก่อนทีจ่ะย่ืนใบสมคัร

งานที่ ยส. ด้วยซ�้า ฉันมีค�าตอบให้ตัวเองอยู่แล้ว และมันเป็นเพียงค�าตอบเดียว คือ “ฉันต้องมา”

ยส. ให้สิ่งต่างๆ กับฉันมากมาย 

ฉันโชคดี ที่ตัวเองมีโอกาสได้มาท�างานอยู่ที่นี่

ยส. เติมเต็มให้ชีวิตฉันสมบูรณ์ขึ้น เพียงเพราะว่าฉันมีโอกาสได้ท�าเพื่อตัวเอง และได้แบ่งปันเพื่อ

ผู้อืน่ มันไม่ใช่แค่การท�างานเพยีงอย่างเดยีว แต่มันคอืการใช้ชวีติในแบบทีน่กึถึงชวีติของผู้อืน่ด้วย 

เรื่องราวของผู้อื่น คือ เป้าหมายในการท�างาน แต่ระหว่างทางนั้น มันคือเรื่องราวของฉัน ผู้คน

ใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา และขยายพื้นที่ออกไปอย่างไม่รู้จักจบ

สิ้น ทุกสิ่งล้วนให้ประสบการณ์และความทรงจ�าแก่ฉัน มันเป็นช่วงเวลาที่พอนึกย้อนกลับไป มัน

ท�าให้ฉันยิ้มได้ทุกครั้ง

ยส. ให้คุณค่าแก่ฉัน 

ฉันโชคดี ที่ตัวเองมีโอกาสได้มาท�างานอยู่ที่นี่

หลายคร้ังฉันถูกจ�ากัดไว้ภายใต้เง่ือนไขบางอย่าง ที่ท�าให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า แต่ ยส. 

ท�าให้ฉันมองเห็นว่าตัวเองท�าอะไรได้บ้าง ฉันกล้าพูดคุยกับผู้คนมากขึ้น ยส. สอนให้ฉันท�างาน

เป็น ไม่ใช่แค่ท�างานได้ แม้ตอนนี้ฉันอาจจะยังไม่เก่ง แต่ ยส. ก็เปิดโอกาสให้ฉันได้พัฒนาตัวเอง

เสมอ มันมีไม่กี่ที่ ที่เปิดโอกาสให้ฉันได้ลองท�าสิ่งต่างๆ ได้ค้นหาตัวเองในหลายๆ ด้าน บ่อยครั้ง

ที่ฉันท�าผิดพลาด แต่ฉันไม่เคยได้รับค�าต�าหนิ ตรงกันข้าม ฉันได้รับค�าแนะน�า การสั่งสอน เพื่อ

ที่ฉันจะได้แก้ไขปรับปรุง ทุกค�าพูดเต็มไปด้วยเหตุผลและก�าลังใจ และทุกคนก็อยู่ข้างๆ คอย

ให้การสนับสนุนในสิ่งที่ฉันท�าเสมอ
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ฉันโชคดี ที่ตัวเองมีโอกาสได้มาท�างานอยู่ที่นี่

ฉันเห็นบางอย่าง ที่หลายคนไม่มีโอกาสได้เห็น

ฉันรับรู้บางอย่าง ที่หลายคนไม่มีโอกาสได้รับรู้

ฉันได้รับบางอย่าง ที่หลายคนไม่มีโอกาสได้รับ

ฉันสัมผัสบางอย่าง ที่หลายคนไม่มีโอกาสได้สัมผัส

และ ฉันโชคดี ที่จะได้เป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งใน ยส.

ผู้เขียน    นางสาวสนธยา ตั้วสูงเนิน

ต�าแหน่ง    เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิมนุษยชน

จ�านวนปีที่ท�างาน ๑ ปี

งานปัจจุบัน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนศึกษา,  

   จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสิทธิมนุษยชน, ประสานงานองค์กรด้านสิทธิฯ
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เป็นเวลากว่าสิบปีมาแล้ว ที่ฉันท�างานในส�านักงานแห่งนี้ ที่เรียกสั้นๆ ว่า ยส. ฉันเข้ามาท�างานที่ ยส. เมื่อ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ (๑๒ ปีแล้ว) ฉันเรียนจบคณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จาก

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคอีสาน เรียกได้ว่า งานนี้เป็นการเริ่มต้นประสบการณ์ชีวิตอย่างแท้จริง ฉัน

รู้สึกโชคดีที่ฉันได้มาท�างานที่นี่ ฉันไม่รู้ว่าการท�างานที่อื่น องค์กรอื่นๆ เป็นอย่างไร เพราะที่นี่เป็นที่แรกที่

ฉันได้เริ่มการท�างานอย่างจริงจัง ที่นี่

ไม่เหมือนเป็นส�านักงาน แต่เป็นบ้าน 

เป็นครอบครัว เราอยู่กันแบบพี่น้อง 

ทัง้ส�านกังานมีกนัอยู่ ๗ คน เจ้าหน้าที่

ปัจจุบนัเป็นผู้หญงิล้วนๆ ต่างวยั ต่าง

ศาสนากัน แต่เราก็อยู่ร่วมกันได้ 

ฉันท�างานอยู่ในฝ่ายเผยแพร่

เพื่อการมีส่วนร่วม รับผิดชอบงาน

ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ท�าเว็บไซต์ 

(www.jpthai.org) และงานข้อมูล จัดท�าแผ่นพับ จัดรูปแบบรูปเล่มเพื่อผลิตหนังสือ เช่น การจัดอาร์ตเวิร์ค

หนังสือแปล Compendium, หนังสือแปล Jesus CEO, สมณสาสน์ต่างๆ, สารวันสิทธิ และสารวันสันติสากล 

แนวทางการท�างานของ ยส. ที่ฉันเห็นมาตลอดคือ เป็นงานให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ 

และสันติภาพเป็นหลัก ซึ่งเป็นงานที่ตรงกันข้ามกับที่ฉันเรียนจบมา ฉันยอมรับว่า งานให้การศึกษาอบรม

นี้เป็นงานที่ฉันไม่ถนัดนัก ฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออก พูดไม่ค่อยเก่ง แต่ต้องไปช่วยน�ากิจกรรม

บ้าง แต่ทีละเล็กทีละน้อย งานเหล่านี้ที่ฉันท�า ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของฉัน ฉันรู้สึกดีใจเมื่องาน

ที่เราท�า ท�าให้คนอื่นๆ หรือแม้แต่ตัวฉันเอง ได้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิของตัวเอง และสิทธิของคนอื่นๆ ใน

สังคมมากขึ้น ถึงแม้ฉันจะเป็นแค่เพียงส่วนเสริมเล็กๆ ในส�านักงานแห่งนี้ แต่ฉันก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง

เล็กๆ ในประวัติศาสตร์ของงานเหล่านั้น

ปริณฑร วาปีกัง (นุช)


