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รุ่งรางของรอยยิ้ม
ศิวกานท์ ปทุมสูติ

 บางรู้สึกลึกร้างระหว่างชีวิต ดั่งบานประตูปิดกั้นจิตสมัย

ทั้งขวากหนามต�าแปลบคับแคบใจ บางความหมายหายไปจากใจมนุษย์

...ก็เผลอนึกน้อยใจในพระองค์ พระผู้ทรงผู้สร้างธิดาบุตร

ทั้งแบ่งแยกแตกต่างทางช�ารุด ทั้งประทุษกรรมด้วยฆาตกร

ท่ามคืนวันหวั่นไหวใจหวั่นหวาด เบื้องหลังหยาดน�้าตาที่ซุกซ่อน

พลัดบ้านพลัดเมืองมาแรมรอน เถอะสะทกสะท้อน...ต้องมิท้อ

แม้ในห้วงค�านึงร�าพึงโลก  วิปโยคมิตรญาติต้องไปต่อ

ผู้ล้มตายผู้ย้ายถิ่นสิ้นเหล่ากอ ผู้ลอยคอในทะเลคลื่นลมร้าย

 เงยหน้าขึ้นสบตาชะตากรรม วาบส�านึกลึกล�้าบางความหมาย

ยังแผ่นดินถิ่นใดล่ะใจกาย  ได้ค้นหาสิ่งที่หายได้คืนมา

ชีวิตซึ่งพระผู้สร้างทรงเชื่อมั่น สิจะต้องใช้มันเพื่อฟันฝ่า

นอกประตูที่ปิดกั้นมีมรรคา  ศรัทธาในมนุษย์ต้องน�าทาง

เมื่อกล้าหาญที่จะมีชีวิตใหม่  เธอต้องกล้าที่จะใช้ชีวิตสร้าง

เธอบอกกับวันคืนที่ขื่นระคาง ด้วยรุ่งรางของรอยยิ้มที่แย้มบาน

 บางรู้สึกลึกซึ้งโลกสดใส ผักสดจากท้ายไร่อวบกิ่งก้าน

ฉันรับมอบขอบใจมาใส่จาน  ยิ้มตอบเธอ-เหงื่องานข้ามแผ่นดิน

เปดปก

ภา
พ

: p
cp

rb
al

ik
ta

na
w

.w
or

dp
re

ss
.c

om



ผู้ไถ่
ปีที่ ๓9 ฉบับที ่๑06 ๑/๒56๑

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

วารสาร “ผู้ไถ่” ถือก�าเนิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยก�าลังประสบวิกฤติ

ทางการเมืองและสังคม จากเหตุการณ์เดือนตุลาคม ปี ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๙ 

โดยมีคนกลุ่มเล็กๆ จ�านวน ๓ – ๔ ท่าน ที่ตระหนักดีว่าเป็นความจ�าเป็นที่

พระศาสนจักรคาทอลิกต้องอยู่ในความเป็นจริงของสังคม เข้าใจปัญหาและ

ความทกุข์ยากทีเ่กดิข้ึนกบัประชาชน จากกรณคีวามขัดแย้งทางลทัธิอดุมการณ์ 

และเพ่ือช่วยมิให้พระศาสนจักรถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง หากสมาชิก

พระศาสนจักรไม่เข้าใจว่า อะไรคือความเป็นจริง ความยุติธรรม และความ

ถูกต้องที่แท้ของสังคมในขณะนั้น

การเลือกใช้ค�าว่า “ผู้ไถ่” ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากพระคัมภีร์

ไบเบิล ในสมัยที่โมเสสเป็นผู้น�าชาวยิวอพยพจากประเทศอียิปต์ เป็นการปลด

ปล่อยชาวยิวให้เป็นอสิระจากการอยู่ใต้อ�านาจของต่างชาต ิและจากการตกเป็น

ทาสและเชลย ซึง่มีนยัถึงการไถ่กู ้การช่วยให้ประชาชนหลดุพ้นจากพนัธนาการ

ที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาความเป็นคน และได้รับอิสรภาพ เสรีภาพ เพื่อ

บรรลุถึงความเป็นคนที่ครบครันทั้งทางด้านจิตใจและสังคม

ด้วยเหตุนี้ เหตุการณ์ตุลาคมวิปโยคจึงเป็นบทเรียนที่สะท้อนถึง

การต่อสู้ของภาคประชาชนเพื่อให้ตนเองและสังคมหลุดพ้นจากการถูกกดข่ี

ข่มเหง จากกลุม่ผู้มอี�านาจในการปกครอง และโครงสร้างทางสงัคมทีอ่ยุตธิรรม 

วารสาร “ผู้ไถ่” ในยุคเร่ิมต้นนั้น จึงท�าหน้าที่เสมือน “สื่อ” น�าเสนอข้อเท็จจริง

ที่เกิดข้ึน วิเคราะห์และไตร่ตรองบนจุดยืนของคุณค่าศาสนา เพื่อกระตุ้นให้

ผู้อ่าน ได้ใช้วิจารณญาณในการเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน และส�านึก

ถึงบทบาทการมีส่วนร่วมสร้างความเป็นประชาธิปไตย การเคารพสิทธิของ

ประชาชนให้เกิดขึ้นในสังคม

และถึงแม้เส้นทางของการท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่ของวารสาร “ผู้ไถ่” ยาวนาน

มากว่า ๓๐ ปี แต่เราก็ยังยืนยันที่จะสืบสานต่อภารกิจการไถ่กู้ด้วยความเชื่อ

มั่นว่า เราแต่ละคนและทุกคนต่างมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์สังคมให้ด�ารงไว้

ซึ่งความยุติธรรมและสันติ เพราะเรามีศักดิ์ศรี มีอิสรภาพและเสรีภาพ ที่เท่า

เทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์

วารสาร “ผู้ไถ่” จัดพิมพ์โดยแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) ในคณะ

กรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม เพื่อเสนอข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน 

ประชาธิปไตย ศาสนา สิ่งแวดล้อม และสาระทางสังคมที่นอกเหนือไปจาก

ข่าวสารกระแสหลักตามหน้าหนังสือพิมพ์ โดยไม่ได้มุ่งแสวงหาก�าไรมากไป

กว่าความรับผิดชอบต่อสังคม

“ผู้ไถ่” ยินดีรับความคิดเห็นของผู้รักความเป็นธรรม นักคิด นักเขียน 

นักวิชาการ ศิลปิน ในทุกรูปแบบที่สอดคล้องตามแนวของวารสาร โดย

บรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขขัดเกลาต้นฉบับตามความเหมาะสม 

แต่จะรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของผู้ผลิตงาน

อนึ่ง ข้อเขียนทั้งหมดที่ตีพิมพ์ใน “ผู้ไถ่” เป็นทัศนะเฉพาะของผู้เขียน 

รับผิดชอบร่วมกันระหว่างนักเขียนและบรรณาธิการ แต่ไม่จ�าเป็นว่าผู้จัดท�า

ต้องเหน็ด้วย และไม่ผูกพนักบัแผนกยุติธรรมและสนัต ิ(ยส.) ในคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

ภาพและข้อเขียนใน “ผู้ไถ่” ยินดีให้คัดลอกเผยแพร่ เพียงแต่โปรด

แจ้งให้เราทราบด้วย



 เปดเลม

สารวันสันติสากลของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ปีนี้มีหัวข้อว่า “ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย คือชาย

หญิงที่มุ่งแสวงหาสันติภาพ” โป๊ปฟรังซิส กล่าวว่า “ส�าหรับข้าพเจ้าแล้ว ขอให้พิจารณาด้วยความเชื่อมั่น

ว่า การอพยพเป็นโอกาสในการสร้างสนัตภิาพด้วยเช่นกนั” ด้วยการมองว่า เราทกุคนเป็นสมาชกิในครอบครัว

เดียวกันทั้งผู้อพยพและประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ

มีหลายข้อความที่ชวนให้

เราไตร่ตรองและมองเหน็ถึงความ

ส�าคัญของแรงงานอพยพทั่วโลก 

โดยเฉพาะประโยคที่ทรงกล่าวว่า 

“เม่ือเราหันไปเพ่งมองบรรดาผู้

อพยพและผู้ลี้ภัย เราพบว่าพวก

เขามิได้มาแต่มือเปล่า พวกเขา

น�าความกล้าหาญ ทักษะ ความ

กระตือรือร้น และความใฝ่ฝัน

ของเขาติดตัวมาด้วย รวมถึง

สมบัติวัฒนธรรมของพวกเขาเอง 

และด้วยเหตุนี้ พวกเขาก็ช่วย

สร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศที่

ต้อนรับพวกเขาด้วย”

ส�าหรับในประเทศไทย ทกุ

วันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงาน

ข้ามชาติ หรือแรงงานเพื่อนบ้าน

อยู ่รอบตัวเราและใกล้ชิดเรา

มากกว่าที่คิด แทบทุกตรอกซอก

ซอยทั่วประเทศ มีทั้งแรงงาน

พม่า กัมพูชา ลาว และชาติอื่นๆ 

พวกเขาเข้ามาท�างานอยู่ในภาค

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม งาน

ประมง โรงงาน ก่อสร้าง งาน

บริการ ร้านขายอาหาร รับจ้าง 

และงานบ้าน ย่ิงตอกย�้าให้เห็น

ภาพความจริงว่าแรงงานข้ามชาติ 

คือพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย

ในทุกภาคส่วน

“ผู้ไถ่” ฉบับนี้ มีหลาก-

หลายเร่ืองราวของแรงงานข้าม

ชาติผู้จ�าต้องละทิ้งบ้านเกิดเมือง

นอนของตนเพื่ อมาแสวงหา

อนาคตที่ดีกว่าในเมืองไทย ด้วย

ความหวงัและความฝันทีจ่ะท�าให้

ครอบครัวของพวกเขามีความ

เป็นอยู่ที่ดีข้ึน...หวังเป็นอย่างย่ิง

ว่าเร่ืองราวของพวกเขาจะช่วย

ให้เรามองแรงงานข้ามชาติอย่าง

เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม

เ พียง เ ร่ิมมองแรงงาน

ข ้ามชาติทุกประเทศในฐานะ

เพื่อนมนุษย์ ไม่ใช่ด้วยสายตา

หวาดระแวง สงสัย หรือดูถูก

เหยียดหยาม เห็นพวกเขาเป็น

ส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและ

สร้างความเจริญให้ประเทศ เพยีง

เท่านี้ถ้อยค�าในสารของสมเด็จ

พระสนัตะปาปาฟรังซสิทีก่ล่าวว่า 

“หากคุณูปการของ “ผู้ลี้ภัย” และ 

“ผู้อพยพ” ได้รับการประเมนิอย่าง

ถูกต้อง เมื่อนั้น มนุษยชาติก็จะ

สามารถเป็นครอบครัวสากลหนึ่ง

เดียวได้มากยิ่งขึ้น” และโลกของ

เรากจ็ะเป็น “บ้านของเราร่วมกนั” 

อย่างแท้จริง ภา
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ÊÒÃºÑÞ
ผู้ไถ่ ปีที่ ๓๙ ฉบับที่ ๑๐๖ มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑

ÊÑ§¤Á
ความส�าคัญของแรงงานข้ามชาติ ๑5
ต่อเศรษฐกิจไทยถึงเวลา เปลี่ยนมายาคติ
เพราะ… “วันใดขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก!”   

ฝ่ายเผยแพร่เพื่อการมีส่วนร่วม ยส.

แรงงานเพื่อนบ้าน  ๒7
ชีวิต และ ความฝัน บน แผ่นดินอื่น

วรพจน์ สิงหา

NCCM กับ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต  ๓8
แรงงานข้ามชาติ ใน ประเทศไทย

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

ÈÒÊ¹Ò
ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจ�าของโลก  5
คือ โลกก�าลังเผชิญ กับเหตุการณ์
การพลัดถิ่นฐาน ของผู้คน

อัจฉรา สมแสงสรวง

คุณพ่อเจริญ เวียนสิรินันทโชติ  58
กับงานช่วยเหลือแรงงานไทยในเกาหลีใต้

วรพจน์  สิงหา

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ - ÊÔ·¸ÔÁ¹ØÉÂª¹
สิทธิมนุษยชนศึกษาในอาเซียน 78

รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

¡ÅØ‹ÁªÒµÔ¾Ñ¹¸Ø�
ชาติพันธุ์ม้ง กับ พิธีกรรม “ ผู ่”  65
รับลูกสาวกลับบ้าน 
เพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศ

องอาจ เดชา 

ปกาเกอะญอลอแอะ 7๓
สนธยา ตั้วสูงเนิน

วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า 77
เอมมิกา ค�าทุม

»¡Ô³¡Ð – ÇÃÃ³¡ÃÃÁ
บทกวีเปิดปก: รุ่งรางของรอยยิ้ม (หน้าแรก)

ศิวกานท์ ปทุมสูติ

พื้นที่เล็กเล็ก: ที่นี่มีคนไทยอยู่ไหม? 9
น�้าค้าง  ค�าแดง

ปลายทางเส้นนี้มีดอกไม้: ๒๔
ชีวิต แรงงาน ข้ามพรมแดน

ภู เชียงดาว

นกเขาครวญ อาลัยกิ่งที่เคยเกาะ:  ๓5
ไผ่ล�าเดียวไม่เป็นแพ

หญ้าน�้า ทุ่งขุนหลวง

เนื้อในหนัง: 55
The Hundred-Foot Journey: 
ปรุงชีวิต ลิขิตฝัน

แมวอินดี้



5บทความหลัก
อัจฉรา สมแสงสรวง

‘ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจ�าของโลก ในเวลาปัจจุบัน

คือ โลกก�ำลังเผชิญ กับเหตุการณ ์กำรพลัดถิ่นฐำน ของผู้คน’

ต ามธรรมเนียมปฏิบัติ โอกาส

วันขึ้นปีใหม่ของทุกๆ ปี ผู้น�า

ศาสนจักรคาทอลิกได้ส่งความ

ปรารถนาดีเพื่อความสุขมายัง

มนุษย์ทุกคน พร้อมกับใช้ช่วง

เวลาที่ส�าคัญนี้เชิญชวนทุกคนให้

สนใจต่อประเด็นที่น่าเป็นห่วงใน

สังคมโลก ต้นปี พ.ศ.๒๕๖๑ นี้ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงน�า

ปัญหาผู้อพยพและผู้ลี้ภัยข้ึนมา

เรียกร้องอีกคร้ัง ซึ่งเป็นเร่ืองเอก

ที่ทรงห่วงใยมาตลอดเวลา ๕ ปี

แห่งสมณสมัยของพระองค์ และ

เราก็ไม่อาจแสร้งท�าเป็นมองไม่

เหน็ หรือไม่ได้ยิน ปัญหาดงักล่าว

เป็นปัญหาที่ส�าคัญที่สุดของโลก 

เป็นสัญญาณแห่งกาลเวลา ซึ่งมี

สาเหตุมาจากสงคราม ความขัด

แย้งด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความ

ขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากร 

หรือจากความยากจน ท�าให้

ผู้คนต้องโยกย้ายจากสถานที่ที่

เป็น “บ้าน” แม้จะต้องเป็นไป

ด้วยความรู ้สึกจ�ายอม คิดถึง

ถวิลหา เพื่อความปลอดภัยของ

ชีวิตและแสวงหาอนาคตที่ดีกว่า 

จากข้อมูลของสหประชาชาติ มี

ประชากร ๒๕๘ ล้านคนที่อาศัย

อยู่นอกประเทศที่ตนเองเกิด ใน

จ�านวนนี้ ๒๖ ล้านคน เป็นผู้ลี้ภัย 

และผู้ขอลีภ้ยัทีม่าจากผลพวงของ

สงคราม

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง

มนุษยชาติ บรรพบุรุษของพวก

เรา อพยพโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย 

ด้วยเหตุผลนานา ทั้งที่เต็มใจ 

หรือไม่เต็มใจ แต่ท่ีสุดแล้วเพ่ือ

การอยู่รอดของชีวิต ครอบครัว

ของพระเยซูเจ้า ต้องออกจาก

ถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อไปลงทะเบียน

ส�ามะโนประชากร ตามค�าสั่ง

ของผู้ปกครองชาวโรมัน ภาย

ใต้บรรยากาศของบ้านเมืองที่

ตกเป็นเมืองข้ึน ผู้คนระดับล่าง

ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน

เพราะค�าสั่งที่มาจากอ�านาจของ

ผู้ปกครอง นักบุญโยเซฟ ผู้เป็น

พ่อ และพระนางมารีย์ ผู้เป็น

แม่ ต้องเดินทางรอนแรมจาก

นาซาเรธ (Nazareth) ไปยังเบธเล- 

เฮม (Bethlehem) และครอบครัว 

๓ คน พ่อแม่ลกู กมี็ประสบการณ์

ของการเป็นคนแปลกหน้า เป็นผู้

ไร้บ้าน ไม่มทีีอ่ยู่ในดนิแดนต่างถ่ิน

พระสันตะปาปา พยายาม

เชญิชวนให้เราเปลีย่นมมุมองเร่ือง

การอพยพ ว่าเป็นการเดินทาง

สร้างสันติภาพ “เราทุกคนล้วน

ผ่านการโยกย้าย จากชัว่ขณะแรก

ของการปฏิสนธิ เราเร่ิมต้นการ

เดินทางอย่างใกล้ชิดกับแม่ของ

เรา และเข้ามาสู่โลก ที่ที่เราถูก

เลี้ยงดู หล่อหลอมด้วยความรัก

และได้รับการอบรมสั่งสอนจาก

พ่อแม่ ครู เรามีเพื่อน มีผู้ให้ค�า

ปรึกษา มีผู้ฝึกสอน ผู้ร่วมเดิน

ทางไปกับเรา บางคนก็ร่วมเดิน

ทางในระยะส้ันๆ บางคนก็เป็น
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มิตรร่วมเดินไปตลอดชีวิต การ 

‘โยกย้าย’ ของเราก็มีทัง้ข้ึนๆ ลงๆ 

บางเวลากเ็หมอืนเดนิขึน้เนนิ หรือ

ลงหบุเขาทีแ่สนยากล�าบากเตม็ไป

ด้วยความสูญเสีย เศร้าโศก แต่

ตลอดเส้นทางชีวิต มีผู้คนที่เดิน

ทางร่วมไปกบัเรา...ไม่ต่างไปจาก

นักปราชญ์สามคน ที่เสี่ยงชีวิต

รอนแรมเดนิทางเข้าไปในดนิแดน

ที่ไม่คุ้นเคย ต้องเผชิญอันตราย

มากมาย เสี่ยงต่อการถูกจับจาก

กษตัริย์เฮโรดผู้มีแต่ความกลวัสญู

เสียอ�านาจ ครอบครองหัวใจของ

ตน จนลุแก่อ�านาจท�าลายชีวิต

เด็กจ�านวนนับพันคน แต่บรรดา

นักปราชญ์เหล่านั้น ก็มุ่งม่ันเดิน

ตามความใฝ่ฝันของตนเองเพื่อ

ไปพบเจ้าชายแห่งสันติ”

เ ม่ื อมี กลุ ่ มคนจ� านวน

มากหนีออกจากบ้านเมืองของ

ตน และเข้าไปอยู่ในดินแดนใหม่ 

โดยที่เจ้าของดินแดนไม่เต็มใจ

จะต้อนรับ ถือเป็นเรื่องปกติ แต่

ก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะปิดกั้นหัวใจ

ไม่แสดงออกซึ่งความเมตตารัก 

เฉกเช่นที่หัวใจมนุษย์พึงมีต่อกัน 

เราแต่ละคนมิอาจปฏิเสธได้ว่า 

เราต่างก็ล้วนเป็นลูกหลานของ

บรรพชนผู้อพยพ ผู้เคล่ือนย้าย

จากถ่ินฐานหนึง่ไปอกีถ่ินฐานหนึง่ 

และต้องเผชญิกบับรรยากาศแห่ง

การปฏิเสธ การกีดกัน ถูกเลือก

ปฏิบัติ ปรากฏข้ึนมา ควบคู่ไป

กับปฏิกิริยาย่ืนมือต้อนรับทีละ

เล็กทีละน้อย และความเห็นอก

เห็นใจ จากผู้ที่อยู่ในสถานะของ

เจ้าของบ้าน ห้วงเวลาที่วิกฤติ

ที่สุด คือห้วงเวลาที่พี่น้องกลุ่ม

ใหม่พยายามขอแทรกตัวเข้าไป

อยู่ในสถานทีท่ีม่นัเป็นระเบยีบอยู่

แล้ว ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้น ในที่

นีพ้ระสนัตะปาปาฟรังซสิ เรียกว่า 

เป็นภาวะปะทะกันเพราะความ

กลัว ความกลัวเป็นพฤติกรรม

ธรรมชาติของมนุษย์ ความกลัว

และความกงัวลถึงผลกระทบจาก

การอพยพและการลี้ภัยนี้ มิใช่

บาป แต่ความกลัวที่ถูกครอบง�า

ด้วยความเห็นแก่ตัว เป็นบาปที่
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อันตรายที่สุดของปัจเจกบุคคล

มนษุย์ น�าไปสูก่ารปฏิเสธทีจ่ะช่วย

เหลือผู้ที่เดือดร้อน หรือยอมให้

ความกลัวมาก�าหนดให้เราจ�ากัด 

หรือเลือกวิธีการช่วยเหลือ รวม

ทั้งเป็นอุปสรรคต่อการแสดงออก

ซึ่งความใจกว้างและการเคารพ

มนุษย์ที่เดือดร้อน ผู้ต�่าต้อยกว่า 

ที่เรามองเห็นอยู่ต่อหน้า

“เพื่อเอาชนะความกลัว 

ให้เราใช้วิธี Come and See เรา

ต้องเดินออกไป และหันไปมอง

เห็นและใส่ใจต่อผู้เข้ามาอยู่ใหม่ 

บนถนนหนทาง เมื่อเราตั้งใจมอง

และต้ังใจฟัง ด้วยความเชือ่ทีเ่รามี 

เราก็สามารถเข้าใจถึงความทุกข์

ยากจากห้วงลึกในใจของผู้เดือด

ร้อนที่ปรากฏออกมาบนใบหน้า

ของพวกเขา”...

เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างดี

ต่อไป ส�าหรับผู้อพยพเข้าไปอยู่ใน

ประเทศใหม่ พวกเขาก็ต้องเรียนรู้

เพือ่เข้าใจ และเคารพกฎระเบยีบ

และวถีิปฏิบตัขิองผู้คนทีอ่ยู่อาศัย

ที่นั่นมาก่อน ซึ่งหมายรวมถึงต้อง

เข้าใจถึงความกลัว ความกังวล

ของเจ้าของบ้านที่มีต่อพวกตน

ด้วย เป็นความกลัวว่าผู้มาใหม่

จะมาท�าให้ระเบียบต่างๆ ที่เคย

ปฏิบัติมาต้องซวนเซไป หรือมา

ร่วมใช้สิ่งต่างๆ ที่ประชาชนใน

ประเทศได้สร้างสะสมเอาไว้

และแน่นอน ส�าหรับผู้ทีม่า

อยู่ใหม่ พวกเขาก็กลัวการเผชิญ

หน้า กลัวการถูกตัดสิน กลัวถูก

เลือกปฏิบัติ และชีวิตที่ล้มเหลว

ในอนาคต

เ ม่ือทั้ งสองฝ ่ ายต ่ างมี

ความกลวัตามบริบทของตน พวก

เขาได้สร้างก�าแพงความกลัวให้

ชอบธรรม และเมื่อเป็นเช่นนี้ 

บาปก็ปรากฏข้ึนเม่ือประชาชน

ปฏิเสธที่จะพยายามเข้าใจ ไม่

ต้อนรับ หรือค้นพบซึ่งความทุกข์

ยาก ความเดือดร้อน ในผู้อื่น ใน

คนจน คนทีถู่กปฏิเสธ ผู้ลีภ้ยั และ

ผู้อพยพ

สารวันสันติสากล ๒๐๑๘ 

เรียกร ้องให้เราพิจารณาด้วย

สายตาใหม่ ต่อผู ้อพยพ ต่อ

แรงงาน หรือแม้แต่ผู้ไม่มีบ้าน

อยู่อาศัย สถานการณ์แรงงาน 

ผู้อพยพ และผู้ไร้บ้าน รบกวน

มโนธรรมของเรา ความสิ้นหวัง

ของผู้อพยพสะกิดเตือนเราถึง

ความเป็นพี่น้อง ถึงความจ�าเป็น

ทีม่นษุย์ทกุคนต้องแบ่งปันกัน แม้

กระทั่งแก่ใครสักคน เพื่อชีวิตที่ดี

กว่าหรืออนาคตที่ดีกว่าของเขา

เหล่านั้นด้วย ในการเป็นบุคคล

มนุษย์ เราจ�าเป็นต้องสังเกตเห็น

เรื่องราวต่างๆ เราต้องรู้ถึงความ

หมายและเป้าหมายแห่งการด�ารง

ชีวิตอยู่ เราต้องได้รับโอกาส เป็น

โอกาสเพื่อการท�าให้ความฝัน

ของแต่ละคนเป็นจริงและกระท�า

ประโยชน์ให้แก่คนอื่นๆ หาก

ปราศจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ หัวใจ

มนษุย์กไ็ร้สนัติภาพ และหากขาด

สันติในใจ ก็ไม่สามารถแสวงหา

สนัตใินครอบครัว ชมุชน ทีท่�างาน 

และสังคมได้

ผู้อพยพทัง้หลาย ผู้ทีเ่ดอืด

ร้อนทีเ่ดนิทางมาขออาศัยอยู่ เขา

ก็ก�าลังแสวงหาสันติภาพด้วย
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เช่นกัน และพวกเขามิได้มาแต่

มือเปล่า เขามีความกล้าหาญ มี

ความกระตือรือร้น และความ

ใฝ่ฝัน มีทักษะที่หลากหลาย และ

มีวัฒนธรรมที่ดีงามที่ติดตัว ซึ่ง

สามารถช่วยพัฒนาสังคมใหม่ที่

เขาปรับตัวอาศัยอยู่ พระสันตะ-

ปาปาฟรังซิส ทรงเสนอกลยุทธ์

ผสานการปฏิบัติ ๔ ประการ เพื่อ

ช่วยให้ผู้แสวงหาที่หลบภัย ผู้ลี้

ภัย ผู้อพยพ และผู้เสียหายจาก

การค้ามนุษย์ ได้มีโอกาสพบกับ

สันติภาพที่พวกเขาแสวงหา คือ

(๑) เป็นการต้อนรับ ด้วย

การขยายช่องทางกฎหมายเพื่อ

สามารถรับผู ้ลี้ภัยเข้าประเทศ 

และไม่ผลักดันผู ้อพยพและผู ้

พลัดถิ่น ไปยังประเทศอื่นที่มีการ

ข่มเหงรังแก และความรุนแรง

(๒) ก า ร ป ก ป ้ อ ง แ ล ะ

คุ้มครอง ผู้ที่หลบภัย ผู้ที่เสี่ยง

ต่อการถูกล่วงละเมิด 

ให้ได้พบกับความมั่นคง

ปลอดภัย

(๓) การส่งเสริม 

การพัฒนามนุษย์ในทุกมิติชีวิต

ของผู ้อพยพและผู ้ลี้ภัย โดย

เฉพาะหลักประกันการเข้าถึงการ

ศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชนใน

ทุกระดับชั้น

(๔) การผสมกลมกลืนเข้า

กับสังคม ซึ่งให้โอกาสผู้ลี้ภัยและ

ผู้อพยพมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ใน

สงัคมทีต้่อนรับพวกเขา ทัง้นี ้ด้วย

การถอืว่าผูล้ีภ้ยัและผูอ้พยพ เปน็

ส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา

มนุษย์ทุกมิติ และเพื่อทุกฝ่ายใน

สังคมต่างได้ประโยชน์ การกระ

ท�าเช่นนี้ เพื่อผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ 

“ไม่เป็นคนต่างด้าวหรือคนแปลก

หน้าอีกต่อไป แต่เป็นเพื่อนร่วม

ชาติของประชากรของพระเจ้า” 

(นักบุญเปาโล)

หากคุณูปการของ ‘ผู ้ลี้

ภัย’ และ ‘ผู้อพยพ’ ได้รับการ

เข้าใจด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง และ

ปฏิบัติด้วยหลักความคิดว่า ‘เขา

ก็เป็นพี่น้องของเราอีกคนหนึ่ง’ 

เม่ือนั้น มนุษยชาติก็สามารถ

เป็นครอบครัวสากลหนึ่งเดียว

ได้มากย่ิงข้ึน และโลกของเรา

ก็จะเป็น ‘บ้านของเราร่วมกัน’ 

อย่างแท้จริง” ในประวัติศาสตร์

มนุษยชาติแห่งพันปีที่สาม 
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“ที่นี่มีคนไทยอยู่ไหม”
น านๆ จะได้มาเดินตลาดหาของสดไปท�าอาหาร หัน

ซ้าย แลขวา เอ๊ะ! นี่เรายังอยู่ในประเทศไทยหรือ

เปล่า ณ ตลาดสด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่หันไป

ทางไหนก็จะเจอพ่อค้า แม่ค้า ที่เป็นชาวเมียนมา ว่าแต่

พ่อค้าแม่ค้าคนไทยเขาหายไปไหนกันหมด ต่อมสงสัย

ท�างานหนกัมาก เดนิไปคยุกบัร้านนัน้ท ีร้านนีท้ ีได้ความ

ว่า บางร้านก็จ้างแรงงานจากประเทศเพือ่นบ้านให้มาเฝ้า

แผง บางร้านก็ให้เช่าแผงขาย บางร้านเจ้าของเป็นคน

ไทยที่อายุเยอะแล้วก็ขายแผงต่อให้ลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติเพราะลูกหลานไม่คิดจะขายของในตลาด 

เรียกว่านี่คือการเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริง เปลี่ยนจากคนไทยเป็นคนต่างชาติ เปลี่ยนจากลูกจ้างเป็นเจ้าของ 

ที่ส�าคัญแรงงานเหล่านี้เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นก�า ฉันเชื่อว่าหลายคนคงพอมีค�าตอบอยู่ในใจว่าคนไทยหาย

ไปไหน ท�าไมที่ที่เราเคยไป เคยมีพ่อค้าแม่ค้าคนไทย ตอนนี้ถึงกลายเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากประเทศเพื่อน

บ้าน แต่ก่อนที่จะคิดไปเองและคิดไปไกล ฉันอยากให้พวกเราลองอ่านบทสัมภาษณ์เหล่านี้ดู แล้วมาเรียนรู้ 

รับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยกันค่ะ

คุณซี สัญชาติเมียนมา อายุ ๒๒ ปี  
อาชีพพนักงานยกกระเป๋า โรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะหลีเป๊ะ

ผมเข้ามาที่ประเทศไทยตั้งแต่อาย ุ๑๖ ปี เข้า 

มาหางานท�าแบบใช้แรงงาน ครอบครัวที่เมียนมา 

ยากจนมาก พอเริ่มโตก็ต้องออกหางานท�า ทุกวันนี้

เลยเหมอืนตวัคนเดยีว ไม่มคีรอบครัว

ที่โน่นแล้ว ผมไม่มีความรู้ ไม่ได้

เรียนหนังสือ อ่านหนังสือไม่ออก 

มาท�างานที่เมืองไทยก็มาฝึกภาษา

ไทยกับภาษาอังกฤษที่นี่ครับ อยู่

ที่นี่ไม่ได้รู ้สึกว่าโดนดูถูกหรือ

เอาเปรียบอะไรนะครับ เพราะที่

นี่เมืองท่องเที่ยว มีลูกจ้างที่มา

จากเมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา เราอยู่ร่วมกัน 

ไม่มีใครสนใจว่าเรามาจากประเทศไหน เพราะยังไง

เราก็จากบ้านมาเหมือนๆ กนั คนไทยเองทีม่าท�างาน

ที่นี่ หลายคนก็ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ พอคนต่างที่มา

อยู่รวมกนั เรากเ็หมือนพวกเดยีวกนั จะแตกต่างกก็บั

คนที่เขาเรียนสูงหน่อย เขาได้งานที่ดีกว่า สบายกว่า 

รายได้ดีกว่า แต่ก็เป็นเรื่องปกติ เขามีโอกาสได้เรียน 

จะได้งานที่ดีก็เป็นเรื่องธรรมดา อยู่ที่นี่สบายกว่าอยู่

เมียนมา ของถูกกว่า ค่าแรงสูงกว่า คนไทยไม่ค่อย

เครียด ใจดี พี่น้องของผมเข้ามาท�างานที่นี่กันหลาย

คน ผมคงไม่กลบัไปทีเ่มียนมาแล้วคงอยู่ทีน่ีไ่ปตลอด

พื้นที่เล็กเล็ก
น�้าค้าง ค�าแดง
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คุณน้อย สัญชาติลาว อายุ ๒๖ ปี อาชีพแม่บ้าน ในกรุงเทพฯ
หนูเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยได้ ๖ ปีแล้วจ้ะ ไปๆ กลับๆ บ้านที่เวียงจันทน์

ท�านา พอช่วงไหนเกี่ยวข้าวก็จะขอเจ้านายลากลับบ้าน ไปช่วยเกี่ยวข้าว เกี่ยว

เสร็จก็กลับมาท�างานต่อ ที่เวียงจันทน์ไม่มีงานให้ท�า ค่าครองชีพก็พอๆ กับที่

เมืองไทย ท�างานมา ๖ ปี ก็เก็บเงินได้หลายแสนแล้วจ้า อยู่นี่ต้องประหยัดจะ

ได้มีเงินส่งไปให้ลูกที่โน่น

น้อยคิดว่าเพราะอะไร อาชีพแม่บ้านท�าความสะอาดถึงต้องจ้างแรงงานจาก

ต่างประเทศ?

หนูคิดว่าเป็นเพราะค่าแรงถูกกว่าคนไทย แล้วแรงงานอย่างพวกหนูก็ไม่ค่อยบ่น มีอะไรให้ท�าก็ท�า 

เพราะถ้าต้องกลับไปที่บ้านก็ไม่มีอะไรท�า นายจ้างได้คนท�างานในราคาถูก ส่วนลูกจ้างก็ได้รายได้ที่มากกว่า

อยู่ในประเทศของตัวเอง คนไทยส่วนใหญ่เรียนสูงค่าจ้างแพงคงไม่อยากมาท�างานใช้แรงแบบนี้ แต่พวกหนู

ไม่ได้มีทางเลือกเยอะ ให้พวกหนูท�าอะไรก็ท�า ขอแค่มีที่กิน ที่อยู่ มีเงินส่งให้ลูกหนูท�าได้ทุกอย่างจ้ะ

เคยโดนดูถูกหรือเลือกปฏิบัติบ้างไหม?

ก็มีบ้างจ้ะ (หัวเราะ) หนูไม่ค่อยได้สนใจ แต่

ก็มีบ้าง โชคดีที่เราไม่ใช่คนประเทศเดียวกัน บางที

เขาพูดว่าเรามา เราก็ไม่เข้าใจ คิดว่าเขาพูดเล่น เลย

ไม่ได้ไปสนใจเท่าไร แต่เท่าที่หนูรู้สึกคือ คนไทยใจดี

มากนะ มีน�้าใจ ชอบแบ่งของให้กิน อยู่นี่ใช้เงินน้อย

มากค่ะ เงินเดอืน ๑๐,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท ใช้จริงเดอืน

หนึ่งไม่ถึง ๕,๐๐๐ เลยมีเงินเก็บ อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขาท�าอะไรให้เรา เราก็ต้องอดทน ถ้าเจอคนที่เขาชอบ

ว่าเราเราก็แค่ไม่ต้องไปอยู่ใกล้เขา ท�างานของเราให้ดี เก็บเงินให้เยอะๆ แล้วกลับไปอยู่บ้านเรา แต่ส่วนมาก

หนูเจอแต่คนไทยน่ารักนะ เวลาหนูจะกลับเวียงจันทน์เขาจะเอาเสื้อผ้าเด็ก รองเท้า ตุ๊กตา ฝากไปให้ลูกหนู

คุณหนูแดง สัญชาติเมียนมา อายุ ๓๙ ปี 
อาชีพเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง

พี่มาอยู่เมืองไทยได้ ๑๐ ปีแล้วค่ะ มากันทั้ง

ครอบครัวเลย พี่ สามี ลูก ๒ คน ที่ต้องเข้ามาใน

เมอืงไทยเพราะทีเ่มียนมาไม่มงีานให้ท�า เงินไม่พอใช้ 

ครอบครัวที่โน้นไม่ได้อบอุ่นเหมือนคนไทย พอโตขึ้น

ต่างคนก็ต้องแยกครอบครัวมาหางานท�า พี่เข้ามา

เมืองไทยพร้อมกับเพื่อนอีกหลายคน งานแรกที่ท�า
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แฟนพีม่าเข็นผักในตลาด ได้ค่าจ้างวนัละ ๑๕๐ บาท 

ตวัพีต่อนนัน้ลกูยังเลก็เลยรับจ้างเฝ้าแผงผักในตลาด 

ได้ค่าจ้างวันละ ๑๐๐ ต้องอดทนเก็บเงิน เอาผักที ่

เหลอืจากขายไปท�ากับข้าวกนิ ไม่ต้องรู้รสชาตอิาหาร

หรอก เอาแค่พออิม่กพ็อ (หวัเราะ) พีท่�าอยู่ประมาณ 

๔ ปี พอลูกเริ่มโต พอดูแลตัวเองได้ พี่ก็ไปเป็นเด็ก

ล้างจานในร้านอาหารตามสั่ง ไปเป็นลูกมือเค้าบ้าง 

ตอนแรกได้วันละ ๒๕๐ บาท วันไหนป่วยก็ไม่ได้เงิน

มีอยู่วันหนึ่งเจ้าของร้านไม่ค่อยสบาย เขาให้

พี่ช่วยผัดกับข้าวให้ลูกค้า เขาบอกว่าพี่ท�าอาหารได้ 

ความจ�าดี เขาก็เร่ิมสอนว่าอะไรเรียกว่าอะไร ใส่

อะไรบ้าง พี่ก็จ�าเอา เพราะไม่ได้เรียนหนังสือ อ่าน

ไม่ออกใช้จ�าเอา ลูกพี ่๒ คนก็ไม่ได้เรียนนะ แต่ลูก

เจ้าของร้านเขาใจดี สอนภาษาไทยให้เด็กๆ เลยพอ

จะอ่านภาษาไทยได้ ตอนนีพ่ี้กพ็ออ่านได้ พีท่�างานอยู่

ในร้านอาหารตามสั่งมา ๓ ปี เจ้าของร้านก็เริ่มป่วย

หนักข้ึนท�าไม่ไหว เขาก็เลยถามว่าอยากเซ้งร้านต่อ

จากเขาไหม พีด่แูล้วว่ารายได้น่าจะดกีว่าเป็นลกูจ้าง 

เลยตดัสนิใจเอาเงินเกบ็ไปเซ้งร้าน กเ็ป็นเจ้าของร้าน

อาหารตามสั่งมาได้ ๓ ปี ทุกวันนี้ปลูกบ้านให้ญาติพี่

น้องที่เมียนมาใหม่แล้วนะ มีเงินเก็บพอสมควร ราย

ได้เรามากข้ึน แต่เราใช้เงนิเท่าเดมิ พีไ่ม่ใช่คนไทยเลย

ต้องขยันต้องอดทน เวลากลบัไปทีเ่มียนมา พีเ่หมือน

คนรวยเลยนะ (หัวเราะ) คนไทยใจดี ใจกว้าง ชอบ

สอน ชอบแนะน�า อัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย ยิ้มเก่ง

เอาจริงๆ พี่ก็อยากเป็นคนไทยนะ คนที่นี่มี

ทุกอย่างพร้อม รัฐบาลดูแลประชาชน อาหารการ

กินดี การเดินทางสะดวก มีคนบอกว่าคนไทยชอบ

ดูถูกหรือกดคนต่างด้าว พี่ว่ามันแล้วแต่คน ก็คงมี

บ้าง แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเราท�าตัวให้เค้าว่าได้แบบ

นั้นหรือเปล่า พูดกันตรงๆ มันก็มีแรงงานต่างด้าวที่

ท�าตัวไม่ด ีท�าให้คนอืน่มองพวกเราไม่ด ีแต่กบัพวกพี่

ไม่เป็นนะ อยู่ทีน่ีม่านาน เดีย๋วนีม้คีนไทยมาขอยืมเงนิ

ด้วยนะ พี่ก็คิดดอกเบี้ย แต่ไม่ได้ปล่อยเงินกู้เยอะนะ 

หลักร้อย หลักพัน ก็กลัวโดนโกงเหมือนกัน คนไทย

บอกว่าพี่รวย จริงๆ พี่ไม่ได้รวยหรอกนะแต่พี่ไม่ได้มี

หนี้สิน ไม่ได้อยากกินของแพง ไม่ได้อยากได้เครื่อง

ประดับ เงินก็เลยไม่ได้ถูกใช้ เอาไว้เก็บอย่างเดียว 

คนไม่เคยมีเลยต้องอดทน เพื่อนๆ พี่ที่เข้ามาท�างาน

ก่อสร้าง ต้องอดทนมากเลยนะ ล�าบากทีน่ียั่งได้ตังค์ 

แต่ถ้าไปล�าบากทีป่ระเทศเราไม่ได้ตังค์ เราเลยต้องสู้

Mr. Sopheak Lem หรือ สิงห์ สัญชาติ กัมพูชา อายุ ๒๗ ปี อาชีพพนักงานบริษัท
นักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผมเข้ามาที่ประเทศไทยปี ค.ศ.๒๐๑๑ ครับ 

อายุประมาณ ๑๙ – ๒๐ ปี ได้ทุนมาเรียนปริญญาตรี

ที่เมืองไทย ที่กัมพูชาตัวเลือกทางการศึกษาน้อย

มากครับ อีกอย่างผมชอบที่จะเรียนรู้ อยากรู้ว่าคน

ไทยเขาคิดอะไร ท�าอะไร มีอะไรที่ผมเอากลับไปท�า

ที่กัมพูชาได้บ้าง ผมได้ทุนมาเรียนที่มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมนานาชาติ พอจบก็สมัครเข้าท�างานที่บริษัท 
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อินทรา แม่โขง จ�ากัด จ.นนทบุรี ท�ามาได้ ๓ ปีแล้ว

ครับ เดิมผมสมัครมาเพราะอยากท�างานด้านโล- 

จิสติกส์ เพราะอยากได้คอนเน็คชั่น อยากได้ความรู้ 

ไว้ไปท�าธุรกิจที่กัมพูชา คุยกับเพื่อนที่เรียนมาด้วย

กัน ๓ - ๔ คน ว่าถ้าอาย ุ๓๐ ปี เราจะกลับไปสร้าง

ธุรกิจที่กัมพูชา ตอนนี้ต่างคนเลยต้องพยายามหา

ประสบการณ์จากงานที่ท�าให้ได้มากที่สุด บริษัทที่

ผมท�าเขาไม่ได้ท�าแค่โลจิสติกส์อย่างเดียว ท�าท่อง

เที่ยวด้วย ผมเลยค่อนข้างโชคดีได้เรียนรู้หลายแบบ

มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองใช้ชีวิตล�าบากไหม?

ช่วงแรกๆ ครับ ตอนเข้ามาเพิ่งจบ ม.๖ ก็จะ

ยากสักหน่อย แต่พอปรับตัวได้ก็สบายครับ เพราะ

ผมมาอยู่ที่ภาคอีสาน ที่มหาสารคาม สภาพสังคม

ใกล้เคียงกับที่กัมพูชา น่ารัก อบอุ่น บางคนก็พูด

ภาษากัมพูชาได้ แต่ตอนมาท�างานก็เจอปัญหานิด

หน่อย เช่น ตอนไปต่อวีซ่าเพื่อท�างาน ทั้งที่ผมยื่น

เร่ืองขอต่อวีซ่าเพื่อธุรกิจ แต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ค่อยดู 

พอเขาเห็นว่าเป็นชาวกัมพูชาก็จะต่อแต่วีซ่าแรงงาน

ให้ จริงๆ ผมถือว่ามันเป็นเรื่องข�าๆ นะครับ เพราะ

ชนิแล้ว คอืเข้าใจว่าคนไทยเคยชนิทีค่นกัมพชูาเข้ามา

ท�างานประเภทแรงงาน แต่คนที่เข้ามาแบบมีความรู้

ก็มีเช่นกัน

 อย่างหนึ่งที่ผมดีใจมากที่ได้เข้ามาท�างาน

ในบริษัทนี้ เพราะเจ้านายเขาไม่ได้สนใจว่าผมถือ

สญัชาติอะไร เขาดทูีค่วามสามารถและศักยภาพของ

ผมมากกว่า ผมรู้สึกว่าตัวเองได้รับการให้เกียรติไม่

ต่างจากคนอื่น ส่วนถ้าจะมีใครพูดหรือว่าอะไรเรื่อง

การเป็นคนต่างชาติหรือต่างด้าว ผมไม่ค่อยสนใจ

เท่าไรครับ จะว่าชินก็ชิน อีกอย่างก็ต้องยอมรับว่าที่

ผ่านมากมี็ชาวกัมพชูาทีเ่ข้ามาสร้างปัญหา จริงๆ มัน

ก็เป็นทุกชาติแหละ อยู่ที่

คน แต่ตัวผมไม่ได้สร้าง

ความเดอืดร้อน อยู่อย่าง

สุภาพ ท�าหน้าที่ของตัว

เอง เรามีความรู้มีความ

สามารถก็ใช้ตรงนั้นให้

เต็มที ่จริงๆ ผมยังอยาก

ที่จะหาโอกาสไปศึกษาหรือหาประสบการณ์จาก

ประเทศอื่นๆ อีก เพราะที่กัมพูชาไม่มีความพร้อม 

ค่าครองชีพแพง อาหารการกินของใช้ต้องน�าเข้า 

หรือแม้แต่การรักษาพยาบาลเองก็ค่อนข้างล�าบาก 

ถ้าไม่สบายแล้วไม่มีเงินก็คงต้องปล่อยให้ตายแบบ

นั้น คนไทยและประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่า

เยอะครับ อยากให้คนไทยเห็นค่าและภูมิใจตรงนี้ 

ส่วนเร่ืองมุมมองทีม่ต่ีอแรงงานต่างด้าว ผมคดิว่าเรา

ควรมองความเป็นคนอย่างเสมอภาค ให้เกยีรติ ส่วน

เรือ่งของศกัยภาพกด็ูเปน็บุคคลไป คนดี คนไม่ดี ไม่

ได้ขึ้นอยู่ที่สัญชาติครับ อยู่ที่ตัวคนจริงๆ ตัวผมเอง

ค่อนข้างคิดบวกกับคนไทย เพราะผมอยู่กับกลุ่มคน

และสังคมที่ดีมาโดยตลอด

คุณอรอนงค์ ผการัตน์ ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท อินทรา แม่โขง จ�ากัด  
(นายจ้างของคุณสิงห์)

ที่บริษัท อินทรา แม่โขง มีพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติ ๑ คน ตามเงื่อนไขกฎหมายแรงงาน พนักงาน

คนไทย ๑๐ คน สามารถรับต่างชาติได้ ๑ คน ทางบริษัทท�าตามกฎถูกต้องทุกอย่างค่ะ ถึงแม้เราจะอยาก

ได้นักเรียนทุนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเป็นพนักงานเพิ่มข้ึน แต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎ ความคิดเห็น
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ของพี่นะ พี่คิดว่าความแตกต่างระหว่างเด็กไทย กับเด็ก

จากประเทศเพื่อนบ้านที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วมาท�างาน 

มีความต่างกันในเร่ืองของความอดทน ความใฝ่รู้ ความ

พยายาม ความตั้งใจ และภาษา

อย่างกรณีของน้องสิงห์ ได้ภาษากัมพูชา ภาษา

อังกฤษ และภาษาไทย ท�าให้การติดต่อกับลูกค้าได้ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อดีในการท�าธุรกิจ เพราะ

เดก็ประเทศเพือ่นบ้านขาดโอกาส ถ้าจะเรยีนต้องดิน้รนด้วย

ตัวเอง การที่เขาได้อะไรมายาก ท�าให้มีความตั้งใจ ความ

ใส่ใจที่มากกว่า ข้อแม้น้อยกว่า ด้วยสภาพสังคมของบ้าน

เราที่ส่วนใหญ่มีพ่อแม่คอยหยิบยื่นให้ หรืออย่างที่บ้านพี่เอง

ก็จะมีแม่บ้านเป็นชาวกัมพูชา ด้วยธุรกิจเราที่มีส�านักงานใน

ประเทศกัมพูชาด้วย จึงมีความคุ้นเคยกับชาวกัมพูชา แม่

บ้านที่พี่จ้างมาท�างาน รายได้ก็เป็นหมื่นนะ (หัวเราะ)

ทีช่อบจ้างแรงงานจากประเทศเพือ่นบ้านมากกว่าคอื เขามคีวามอดทน มีความรับผิดชอบ อยู่ตดิบ้าน 

ไม่ค่อยลางาน บริหารเวลาเป็น พี่อาจจะโชคดีที่ได้แม่บ้านดี ได้พนักงานชาวต่างชาติที่ดี ไม่ค่อยเจอปัญหา 

อย่างน้องสิงห์เอง เขาท�างานเก่ง หัวไว ให้ท�าอะไรก็ท�า มีน�้าใจ ไม่เกี่ยงงาน สมัยนี้หาเด็กที่จะทนงานยาก

นะ ถึงการจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจะมีเงื่อนไขเยอะ เอกสารที่จะใช้ในการด�าเนินการก็เยอะ แต่

เมื่อดูคุณภาพที่ได้มาก็ยังคุ้มค่า

เกร็ดความรู้เรื่องรายได้แรงงาน
ตารางเงนิได้ท้ายค�าสัง่ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ ที ่๗๗๗/๒๕๕๑ ลงวนัที ่๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตาม

หลักเกณฑ์ ข้อ ๒.๑ (๒)

 สัญชาติ รายได้ขั้นต�่า

๑. ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นรัสเซีย) และออสเตรเลีย, แคนาดา,  ๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน

 ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา 

๒. ประเทศเกาหลีใต้, สิงคโปร์, ไต้หวัน และฮ่องกง  ๔๕,๐๐๐ บาท/เดือน

๓. ประเทศในทวีปเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์,ไต้หวัน, ฮ่องกง, กัมพูชา, ๓๕,๐๐๐ บาท/เดือน

 พม่า, ลาว และเวียดนาม) และทวีปอเมริกาใต้, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก,  

ประเทศในเขตอเมริกากลาง, เม็กซิโก, ตุรกี, รัสเซีย และแอฟริกาใต้

๔. ประเทศในแอฟริกา (ยกเว้นแอฟริกาใต้), กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม ๒๕,๐๐๐ บาท/เดือน
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ฉันเข้าใจมาตลอดว่าคนจ�านวนหนึ่งเลือกที่

จะจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเพราะ

ค่าแรงถูก แต่งานเขียนฉบับนี้ท�าให้ฉันได้ข้อมูล

ใหม่ ราคาค่าแรงเป็นแค่เพียงองค์ประกอบ (เพราะ

ในหลายๆ อาชีพค่าแรงของเขามากกว่าเราเสียด้วย

ซ�้า) ความตั้งใจ ความอดทน ความใฝ่รู้ เป็นสิ่งที่

นายจ้างต้องการ

ถ้าวันนี้เรารู้ว่าเราน�าหน้าประเทศเพื่อนบ้าน

เร่ืองความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ เราก็ควรรู้

ด้วยว่าคนส่วนหนึง่ก�าลงัถอยหลงัในเร่ืองความอดทน 

ความใฝ่รู้ หลายคนพูดเหมือนกันว่าเป็นเพราะเขา

ขาดเขาถึงต้องพยายาม แต่ก็นัน่แหละเป็นเพราะเรา

มีมาก ได้อะไรมาง่าย เลยไม่ค่อยรักษา ไม่ค่อยเห็น

คณุค่า ไม่ต้องใช้ความพยายาม มีอกีหลายความคดิ

เห็นที่ฉันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนายจ้าง อย่างเช่น 

เรื่องของการศึกษา หลายคนเรียนปริญญาโทเพราะ

ต้องการเพิม่ค่าตวั เพิม่เงนิเดอืนให้มากข้ึน แต่เรามัก

ลมืไปว่าในโลกของการท�างาน วฒิุหรือเกรดเหล่านัน้

ไม่สามารถแปลงเป็นประสบการณ์ได้ จะมปีระโยชน์

อะไร หากเราจบสูง เกรดเฉลี่ยดีเลิศ แต่เราท�างาน

ไม่เป็น เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ วุฒิภาวะต�่า ไม่

ชอบศึกษาข้อมูล แก้ปัญหาไม่ได้ เรียงล�าดับความ

ส�าคัญไม่เป็น

เปิดใจกว้างๆ ลองอดทนให้ลูกหลานได้ต่อสู้

กับความล�าบาก เห็นคุณค่าของเงิน เมื่อวันหนึ่งที่

เขาไม่มีพ่อแม่คอยประคับประคอง เขาจะสามารถ

ใช้ชีวิตบนโลกกลมๆ ที่การแข่งขันสูงๆ นี้ได้อย่างไม่

เป็นทุกข์

ความไม่เท่าเทยีมทางสงัคม สญัชาติ ประเพณี 

วิถีชีวิตของแต่ละชาติไม่สามารถกีดกันความหวัง 

ความฝันของความเป็นคนได้เลย ฉันว่ามันไม่สายเลย

ที่เราจะกลับไปถามเด็กๆ บ้านเราซ�้าวา่ “โตขึ้นอยาก

เป็นอะไร” ค�าถามโบราณนี้ ถามบ่อยๆ เด็กจะเกิด

ความคิด เด็กจะเริ่มหาเป้าหมาย เด็กจะมีเป้าหมาย 

และในที่สุด เขาจะมีความพยายามที่จะท�าให้ส�าเร็จ 

ในวันที่โลกเราแคบมากข้ึน การแข่งขันสูงข้ึน อย่า

ชะล่าใจว่าวันนี้เราเป็นผู้น�า ความแน่นอนคือความ

ไม่แน่นอน ถ้าเด็กของเราได้แต่เรียน แต่ท�างานไม่

เป็น เราไม่มีทางเป็นผู้น�าไปได้ตลอดรอดฝั่ง

ส ่งท ้ายสักนิด ส่ิงหนึ่งที่น ่าดีใจจากบท

สัมภาษณ์ในครั้งนี้คือ ความน่ารักของคนในชาติเรา 

ความโอบอ้อมอารี ความอ่อนโยน การแบ่งปัน ยังมี

อยู่ทกุแห่ง ทกุๆ คนพดูเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าทีพ่วกเขา

มีวันนี้เพราะได้น�้าใจจากคนไทย มีหลายอย่างต้อง

พัฒนาต่อไป แต่เร่ืองจิตใจของคนไทยที่ต้องรักษา

ไว้ตราบนานเท่านาน “ฉันรักเธอนะประเทศไทย” 
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ความส�าคัญของแรงงานข้ามชาติ ต่อเศรษฐกิจไทย

ถึงเวลา เปลี่ยนมายาคติ
เพราะ... “วันใดขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก!”

ทุกวันนี้ ในกิจวัตรประจ�าวัน ในวิถีชีวิตของ

คณุ ตัง้แต่เช้ายันค�า่ ดเูหมือนคุณแทบจะฝากชวีติไว้

กับพวกเขาแล้วก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็จะ

มแีต่พวกเขาและเธอแทรกซมึคอยให้บริการคณุอยู่ใน

ทุกภาคส่วนของกิจการต่างๆ ในสังคมไทย ว่ากันไป

ตั้งแต่มื้อเช้าของคุณ กับคาปูชิโน่เย็นจากร้านกาแฟ

เจ้าประจ�าที่ชงโดยพนักงานสาวชาวลาว ...มื้อเที่ยง

กับร้านอาหารตามสั่งใกล้ออฟฟิศที่เสิร์ฟโดยลูกจ้าง

ชาวพม่า กะเพราทะเลราดข้าวทีค่ณุสัง่ มีทัง้กุ้ง และ

ปลาหมึก ดูอวบอ้วนน่ากิน ก็ล้วนมาจากหยาดเหงื่อ

ของแรงงานชาวเขมรและพม่าแถวสมทุรสาคร ...พอ

อิ่มจากม้ือเที่ยงก่อนจะเข้าออฟฟิศ คุณแวะซื้อผล

ไม้จากร้านรถเข็นข้างทางก็มีแหล่งที่มาจากแรงงาน

พม่าที่ตลาดไทอีกนั่นแหละ ...เลิกงานตอนเย็นแวะ

ตลาดนัดใกล้บ้าน หลายร้านที่คุณแวะซื้อไม่ว่าจะ

เป็นอาหารสดหรืออาหารปรุงส�าเร็จแล้ว คนขายก็

ยังเป็นชาวพม่า เขมร และลาวอยู่ดี

พวกเธอและเขาผู้มนี�า้เสยีงแปร่งห ูอย่างทีเ่รา

เรียกกนัว่า “พดูไทยไม่ชดั” เขาบางคนทีย้ิ่มทเีหน็ฟัน

มคีราบสคีล�า้ๆ ออกด�าๆ แดงๆ เพราะกินหมาก และ

เธอที่พวงแก้มมีวงแป้งสีเหลืองอ่อนๆ ทาอยู่ และ

อีกหลายๆ คนที่ดูกลมกลืนไม่ต่างจากคนไทยทั่วไป 

พวกเธอและเขาเหล่านี้เองที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า 

“แรงงานต่างด้าว”

หลายคนตั้งค�าถาม “คนไทยหายไปไหน?” 

“ท�าไมมีแต่แรงงานข้ามชาติ”

บ้างก็ว่า “ระวังจะถูกเขายึดเมือง” “ดูสิ เปิด

แผงขายของเต็มไปหมด”

“อีกหน่อยคนไทยต้องไปเป็นลูกจ้างพม่าบ้าง

แล้ว”

“คนพวกนี้เข้ามาใช้สิทธิใช้ประโยชน์จากบ้าน

เราโดยไม่ต้องเสียภาษี”

“น่ากลัว! มีแต่ข่าวคนพวกนี้เข้ามาจ้ี ปล้น 

ฆ่านายจ้าง”

บทความ
เรียบเรียงโดย ฝ่ายเผยแพร่เพื่อการมีส่วนร่วม ยส.
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ข้อมูลที่น�าเสนอถัดจากนี้ไป มุ่งหวังจะเปิดมุมมองอีกด้านหนึ่งที่ช่วยทลายมายาคติ ทัศนคติ มุมมอง 

หรือความเชื่อที่ฝังหัวคนในสังคมไทยจ�านวนมากที่ยังมีต่อแรงงานข้ามชาติเหล่านี้

“ท�าไมมีแต่แรงงานข้ามชาติ แรงงานไทยหายไปหมด?”
ภาพรวมของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย

จากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ 

โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เมื่อเดือน

มกราคม ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติ ๓ 

สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา จ�านวนทั้งสิ้น

กว่า ๓.๘ ล้านคน ซึ่งเป็นแรงงานที่เข้าเมืองและ

ท�างานอย่างถูกกฎหมายประมาณ ๒ ล้านคน และ

ที่เหลือคือแรงงานประเภททั่วไปที่ได้รับการผ่อนผัน

ให้เข้ามาท�างานประมาณ ๑.๙ ล้านคน

 ในจ�านวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

ทั้งหมด ๓,๘๐๕,๘๒๗ คนนั้น เป็นแรงงานประเภท

ฝีมือ ๑๖๕,๙๐๙ คน แรงงานประเภททั่วไป 

๓,๕๘๑,๒๕๕ คน และเป็นชนกลุม่น้อย ๕๘,๖๖๓ คน

ส�าหรับแรงงานประเภทฝีมือยังแบ่งเป็น 

แรงงานทั่วไป ๑๑๕,๗๘๙ คน และแรงงานตามการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ๕๐,๑๒๐ คน ส่วนแรงงาน

ประเภททัว่ไปแบ่งเป็น แรงงานทีไ่ด้รับอนญุาตให้เข้า

มาท�างาน ๑,๕๖๓,๓๖๙ คน แรงงานที่ได้รับการผ่อน

ผันให้เข้ามาท�างาน ๑,๙๙๙,๒๔๐ คน และแรงงานที่

เข้ามาท�างานแบบไป-กลบั หรือตามฤดกูาล ๑๘,๖๔๖ 

คน และในจ�านวน ๑,๕๖๓,๓๖๙ ที่ได้รับอนุญาต

ให้เข้ามาท�างานนั้น เป็นแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์

สัญชาติ ๑,๐๖๒,๙๒๙ คน และแรงงานที่ขออนุญาต

ท�างานตาม MOU๑ ๕๐๐,๔๔๐ คน

เป็นที่ทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เข้า

มาท�างานในภาคเกษตรกรรม งานบ้าน งานก่อสร้าง 

และงานในภาคอุตสาหกรรม เเนวโน้มสถานการณ ์

เเรงงานข้ามชาติ (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา) ตั้ง

เเต่ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๖๐ เเม้จะมีตัวเลขที่ข้ึนๆ ลงๆ 

เพราะความไม่เเน่นอนในนโยบายของประเทศไทย 

เเต่อัตราการจ้างเเรงงานข้ามชาติกลับเพิ่มข้ึนตลอด 

เนื่องจากประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติ อย่างเช่น 

มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ยังต้องการทั้งแรงงาน

ไร้ฝีมือและแรงงานมีทักษะเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน

แรงงาน และเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดไป

ส�าหรับอาชีพและกิจการที่แรงงานข้ามชาติ

เข้ามาท�างานจ�านวนมากนั้น จากข้อมูลของกอง

บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน เม่ือเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ระบุ

ว่า แรงงานข้ามชาติที่ท�างานแบบไม่ใช้ทักษะฝีมือ

ประเภท ๓ สญัชาต ิในกิจการทีมี่การจ้างมากทีส่ดุ ๕ 

ล�าดับแรกคือ กิจการก่อสร้าง, การให้บริการต่างๆ, 

เกษตรและปศุสัตว์, กิจการต่อเนื่องการเกษตร และ

ต่อเนื่องประมงทะเล

๑ การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานกับประเทศเมียนมา, สปป.ลาว และกัมพูชา 

(Memorandum of Understanding หรือ MOU)
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ประเภทกิจการที่แรงงานข้ามชาติกลุ่มที่ใช้

ทักษะจ�านวนมากที่สุด ๕ อันดับแรก คือ การศึกษา 

มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย, โรงแรมและภัตตาคาร, 

บริการด้านธุรกิจอื่นๆ, การขายส่ง และการค้าเพื่อ

ค่านายหน้า และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและ

เครื่องดื่ม

 ส่วนแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างานใน

ลกัษณะไป-กลบั หรือตามฤดกูาล สญัชาตกิมัพชูาที่

มีการจ้างงานมากที่สุด ๕ ล�าดับแรกคือ เกษตรและ

ปศุสตัว์, กิจการก่อสร้าง, กจิการต่อเนือ่งการเกษตร, 

จ�าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม และค้าส่ง ค้าปลีก 

แผงลอย

ทั้งนี้ จากข้อมูลงานศึกษา "ขนาดและการ 

กระจายของประชากรข้ามชาตสิญัชาตพิม่า กมัพชูา 

และลาวในประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๘ : การ

ประมาณจากข้อมูลหลายแหล่ง” 
๒ ระบุว่า จังหวัดที่

แรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่มากที่สุด ๑๕ ล�าดับ ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ชลบุรี สุราษฎร์ธานี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ระยอง สงขลา 

ระนอง เชียงใหม่ ตาก ชุมพร ราชบุรี และ

ประจวบคีรีขันธ์

จังหวดัทีแ่รงงานข้ามชาตสิญัชาตพิม่าอยู่มาก

ทีส่ดุ ๑๕ ล�าดบั ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมทุรสาคร 

สุราษฎร์ธานี ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ระนอง 

เชียงใหม่ สงขลา นนทบุรี ตาก ชุมพร ราชบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ และนครปฐม

ขณะทีแ่รงงานข้ามชาตสิญัชาติกมัพชูาอาศัย

อยู่ใน กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ตราด 

สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สระแก้ว ลพบุรี 

จันทบุรี สงขลา ฉะเชิงเทรา ปัตตานี เพชรบุรี และ

พระนครศรีอยุธยา

ส่วนแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวอาศัยอยู่

ใน กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปทุมธานี นนทบุรี 

ฉะเชงิเทรา สรุาษฎร์ธาน ีระยอง สระบรีุ สมทุรสาคร 

หนองคาย จันทบุรี ปราจีนบุรี สงขลา อุบลราชธานี 

และขอนแก่น

มายาคติ “แรงงานข้ามชาติเข้ามาแย่งงานคนไทย จริงไหม?”
เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่า ประเทศไทย

ป ร ะ สบป ั ญห า ข า ด แคลน แ ร ง ง า น ใ นภ า ค

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลที่ มีความ

ต้องการใช้แรงงานเข้มข้น (Labour Intensive) 

และราคาถูก เนื่องจากแรงงานไทยไม่ท�างาน

ประเภทนี้ ในขณะที่แรงงานข้ามชาติประเทศ 

เพื่อนบ้านอย่างพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ล้วน

แต่ประสบปัญหาความยากจนและความขัดแย้ง

ทางการเมืองภายในประเทศ จึงอพยพเข้ามา

๒ โดย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และสุรีย์พร พันพึ่ง อาจารย์ประจ�าสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล, อภิชาติ จ�ารัส- 

ฤทธิรงค์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล, อรทัย หรูเจริญพรพานิช นักวิจัยอิสระ และ

กัญญา อภิพรชัยสกุล นักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

ภา
พ

: n
ak

ho
np

ha
no

m
.la

bo
ur

.g
o.

th



ผู้ไถ ่ฉบับที่ ๑๐๖ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑๑8

แสวงหาโอกาสที่ดีกว่าในประเทศไทย ทั้งแบบ

เข้ามาอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งใน

อนาคต ความต้องการแรงงานข้ามชาติไม่ได้ลดลง

เลย แต่กลับมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เพื่อทดแทน

แรงงานที่จะเกษียณ ประกอบกับสังคมผู้สูงอายุ 

และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทย

ที่จะมีจ�านวนประชากรวัยแรงงานลดลง จะท�าให้

ไทยประสบภาวะขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะส่งผล 

กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

จากการเสวนา หัวข้อ “เเรงงานต่างด้าว 

ช่วยจริง หรือ วุ่นวาย” 
๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ ทีห้่อง ๑๐๑ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ผศ.ดร.ศุภชยั ศรีสชุาติ 

อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ผู้อ�านวยการสถาบันเสริมศึกษาเเละ

ทรัพยากรมนษุย์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 

เเรงงานข้ามชาติท�าให้ประเทศไทยมทีางเลอืกในการ

ใช้ทรัพยากรมนษุย์ บรรเทาผลกระทบของสงัคมผู้สงู

อายุ เเละปัญหาการเลือกงานของคนไทย

“สัดส่วนแรงงานคนไทยมีอยู่เหมือนกันแต่

มีเหลือน้อยลง เดี๋ยวนี้หนุ่มโรงงานแปลงร่างเป็น

วินมอเตอร์ไซค์ หรือประกอบอาชีพขับแท็กซี่บ้าง 

เพราะเป็นงานสบายกว่า นอกจากนี้ คนไทยม ี

ค่านยิมประกอบกจิการเอง” ดงันัน้ “พม่ามาแย่งงาน

คนไทยท�า” เรียกแบบนี้ไม่ได้เหมือนกัน”

“ต้องคิดอีกมิติหนึ่งว่า ปัญหาของตลาด

แรงงานไทย บางอาชพีต่อให้ค่าจ้างสงูยังไงกไ็ม่มีคน

มาเข้าสูอ่าชพีนัน้ๆ บางอาชพีคนไทยเลอืกไม่ท�า เช่น 

งาน 3 D – งานยากล�าบาก (Difficult) งานสกปรก 

(Dirty) งานอันตราย (Dangerous) งานที่สถานะการ

ท�างานไม่แน่นอนทั้งหลาย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ

การดูแลผู้สูงอายุ งานดูแลบ้านต่างๆ ถามว่างาน

พวกนี้คนไทยท�าไหม โดยเชิงโครงสร้างเอง คนไทย

ก็ไม่อยากท�า อันนี้ก็อาจต้องพึ่งพิงต่างชาติ

 อีกส่วนหนึ่ง เราก็เห็นข่าวตลอดว่า มีคน

ตกงานเป็นว่าเล่นเลย เพราะฉะนั้นอาจเหมารวม 

ทั้งเข่งไม่ได้ว่าเราขาดแคลนแรงงาน แล้วเราต้อง

เติมด้วยแรงงานข้ามชาติ แต่เป็นบางอาชีพเท่านั้น

ที่เราไม่ท�า เช่น ประมง คนไทยอาจบอกว่าไม่ใช่

แล้ว ด้วยพฤติกรรมคนไทยรักสบาย แต่งานประมง

เป็นงานที่หนัก แต่ต่างชาติเขาหนักเอาเบาสู้ เพราะ

สภาพเศรษฐกิจบ้านเขาเองด้วย เพราะฉะนั้น งาน

เหล่านีอ้าจยังจ�าเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาตอิยู่ หรือ

๓ การเสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ ๑๒ (Thammasat Economic Focus-TEF12) หัวข้อ “เเรงงานต่างด้าว ช่วย

จริง หรือ วุ่นวาย” ที่ห้อง ๑๐๑ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐
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อย่างภาคการเกษตร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

บางอย่าง เราก็ยังจ�าเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติ ดัง

นั้นที่ถามว่ามาแย่งงานไหม ก็อาจไม่ใช่”

“แต่มีบางอาชีพที่กฎหมายระบุไว้ว่าน่าจะ

สงวนไว้ให้คนไทย๔ แต่ต่างชาติก็เอาไปท�า เช่น 

ค้าขาย เป็นเจ้าของกิจการ เช่น เจ้าของแผงปลา 

ตอนนี้เราก็เห็นเจ้าของต่างชาติอยู ่ อย่างนี้ผิด

กฎหมายเพราะเขาไม่สามารถท�าอาชีพเหล่านี้ได้ 

เขาอยู่มานาน เขาก็ฝังรากลึก บางคนก็ใช้วิธีเคลม

สญัชาติ คอืมาอยู่กบัไทยนานๆ กแ็ต่งงานได้สญัชาติ

ไทย กส็ามารถประกอบกจิการเหมอืนคนไทยไปเลย 

ลองไปดตูวัอย่างแถวสมทุรสงคราม สมทุรสาคร เรา

จะเห็นภาพเหล่านี้เยอะ เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่า

งานไหนควรสงวนไว้ให้คนไทยและงานไหนควรปลด

ล็อกเพื่อให้ต่างชาติเข้ามาได้”

มายาคติ “แรงงานข้ามชาติไม่เสียภาษี
แต่มาใช้สาธารณูปโภคของไทย เข้ามารักษาฟรีในโรงพยาบาลไทย”

รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนา

แรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง ‘มายาคติ’ 

ความเชื่อเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติที่สังคมไทยยัง

อาจเข้าใจคลาดเคลือ่นอยู่๕ ในประเดน็ทีว่่า “แรงงาน

ข้ามชาตไิม่เสยีภาษีแต่มาใช้สาธารณปูโภคของไทย” 

โดยกล่าวว่า

“ความจริงคือ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติ 

หรือคนไทย เสียและไม่เสียภาษีเหมือนกัน กล่าว

คือทุกคนต้องจ่าย ‘ภาษีมูลค่าเพิ่ม’ (VAT) จากการ

ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งนี่คือรายได้หลักของ

ประเทศ ถึงประมาณร้อยละ ๘๐ ส่วน ‘ภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา’ ที่แรงงานข้ามชาติถูกมองว่าไม่ได้

จ่าย แรงงานไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จ่ายเช่นกัน เพราะ

ต่างก็มรีายได้ไม่ถึงเกณฑ์ต้องเสยีภาษี หรือ แรงงาน

ข้ามชาติรักษาฟรีในโรงพยาบาลไทย ความจริงคือ 

ถ้าแรงงานข้ามชาตเิข้ามาถูกต้องตามกฎหมาย ต้อง

ส่งเงินเข้ากองทนุประกนัสงัคม ฉะนัน้จึงมสีทิธิในการ

รักษาพยาบาลเฉกเช่นคนไทย”

เช ่นเดียวกับที่ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 

อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ผู้อ�านวยการสถาบันเสริมศึกษาเเละ

๔ อาชีพสงวนของคนไทย ได้แก่ งานกรรมกร, งานกสิกรรม, งานก่ออิฐ (งานช่างไม้หรืองานก่อสร้าง), งานเจียระไน

หรือขัดเพชรพลอย, งานท�าที่นอนหรือผ้าห่มนวม, งานท�ารองเท้า, งานท�าหมวก, งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย, งาน

เครื่องปั้นดินเผา, งานท�ามีด
๕ งานเสวนา “พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ ปวงชนชาวไทยได้อะไร” เมื่อวัน

ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕ 

อาคารกระทรวงแรงงาน
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ทรัพยากรมนษุย์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้ความ

เห็นในประเด็นนี้ ๖ ว่า

“เราชอบพูดกันว่า เเรงงานข้ามชาติมาใช้

สวัสดิการของบ้านเรา ถามว่าจริงไหม มันคือความ

จริง เเต่เขาต้องจ่ายภาษเีช่นเดยีวกบัเเรงงานไทย เเต่

ไม่ได้อยู่ในรูปของภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าแรงงาน

ข้ามชาติเข้ามาถูกกฎหมายก็ต้องถูกควบคุมหรือถูก

ก�ากับด้วยกฎหมายไทย เขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎ

หมายเเรงงาน นายจ้างจะต้องพาเขาไปเข้าสู่ระบบ

ประกนัสงัคม เขาจะถูกหกัเงนิเดอืนเข้าประกนัสงัคม 

ซึ่งท�าให้เขาได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับคนงาน

ไทย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอุบัติเหตุ การเสียชีวิต 

การรักษาพยาบาล เเต่ก็มีบางข้อที่เขาไม่ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ เช่น ชราภาพ ที่ระบุว่าเมื่อท�างานจนอายุ

ครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์

เวลาเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อต่างๆ เราเสีย

แวต (VAT) แรงงานข้ามชาติเขาก็ต้องจ่ายเหมือนกับ

เรา เพราะฉะนั้นการมาใช้ทรัพยากร ปฏิเสธไม่ได้ว่า

เขากม็าใช้ แต่เราเองกไ็ด้ประโยชน์จากเขาเหมอืนกนั 

ทางตรงคอื ได้แรงงานอยู่ในภาคธุรกจิ ทางอ้อม เรา

ก็ได้ภาษีจากเขาผ่านกระบวนการแวตพวกนี้ เขาซื้อ

สินค้าก็กระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราด้วย”

มายาคต ิ“แรงงานข้ามชาติเป็นภาระสังคมไทย”
รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงศ์ ผู้อ�านวยการวิจัย

ด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย (TDRI) ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของ

แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย โดย

กล่าวว่า “ช่วงปี ๒๕๔๙-๒๕๕๗ แรงงานข้ามชาติ

ท�าให้จีดพีขีองประเทศขยายตวัประมาณ ๐.๑๖% ส่ง

ผลดีต่อผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ ๕.๕๓%”

“คาดว่าภายในสิ้นปี ๒๕๖๐ จะมีแรงงาน

ข้ามชาติทั้งสิ้น ๓,๔๖๗,๐๐๐ คน ซึ่งจ�านวนแรงงาน

ที่เพิ่มข้ึนจะส่งผลกระทบทั้งในด้านดีและด้านลบ

แก่เศรษฐกิจไทย ผมมองว่า เนื่องจากสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งเร่ืองของโครงสร้างประชากร

ที่มีจ�านวนผู้สูงอายุมากข้ึน วัยแรงงานลดลง ภาค

เศรษฐกิจยังคงใช้แรงงานทักษะน้อย แรงงานไทย

เลือกงาน โดยปฏิเสธที่จะท�างานที่มีความสกปรก 

อันตราย และงานที่มีความล�าบาก ท�าให้ความ

ต้องการแรงงานข้ามชาติยังเป็นทีต้่องการของตลาด”

คุณจักรชัย โฉมทองดี ผู้ประสานงานด้าน

นโยบายและรณรงค์ประจ�าประเทศไทย องค์การ 

อ็อกซ์แฟม ซึ่งเป็นผู้ด�าเนินรายการเสวนา “ข้าม

ชาติมาคุย” ในงาน Root Garden๗ ให้ความเห็นว่า 

๖ ฮาร์ดคอข่าว กับ ปริยา เนตรวิเชียร ประเด็น แรงงานต่างด้าว กับ ปัญหาแบบขนมชั้น พูดคุยกับ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรี

สุชาติ ผู้อ�านวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗ เก็บตกวงเสวนาในงาน Root Garden ตอน ข้ามชาติมาคุย กับชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานย้ายถิ่นในประเทศไทย และ

บริบทความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยในค�าถามทีว่่า “ถ้าวนันีไ้ม่มแีรงงานข้ามชาต”ิ ใน Root Talk ที ่สวนครูองุ่น ทองหล่อ

ซอย ๓ ในวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
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“แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายประมาณ ๔ ล้านคน 

รายได้เฉลี่ยต่อคนประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

ถามแรงงานว่ารายได้ส่งกลับบ้านเท่าไร เก็บไว้ใช้

เท่าไร เขาส่งกลับบ้านแค่ ๓,๐๐๐ ส่วนอีก ๗,๐๐๐ 

ใช้จ่ายในไทยหมด แสดงว่าเงินที่คนพม่าสร้างมูลค่า

ขึ้นมาด้วยตัวเขา แล้วใช้จ่ายในไทยปีหนึ่งประมาณ 

๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถซื้อเรือด�าน�้าได้ปีละ

ล�า โดยคนไทยไม่ต้องเสียสักบาท เป็นการกระตุ้น

เศรษฐกิจได้ดีย่ิงกว่ารัฐบาลมาท�าโครงการช็อปช่วย

ชาติ และยังไม่นับอีก ๗% ของ ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท 

ที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ที่

พวกเขาจ่ายเข้าระบบสวสัดกิารของไทย และไม่นบัที่

เขาต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อประกันสุขภาพอีก ซึ่งสุดท้าย

แล้วค�าว่าเป็นภาระของพวกเขาน้อยมาก”

รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนา

แรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงประเด็น 

“แรงงานข้ามชาติเป็นภาระสังคมไทย” ว่า

“ความจริงคอื ชาวต่างชาตจิากประเทศเพือ่น

บ้านเหล่านี้ ไม่ได้มาขอทาน แต่มาท�างานในภาค

ส่วนต่างๆ เกดิเป็นผลผลติท�ารายได้ให้ประเทศไทย”

รศ.แล ยังกล่าวชวนคิดว่า “ถ้าใครมีบัตร

ประจ�าตัวคนต่างด้าว ดูภาษาอังกฤษแล้วจะตกใจ 

เพราะใช้ค�าว่า Alien Registration แปลว่า ‘มนุษย์

ต่างดาว’ มันก็ท�าให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นคนอื่น เวลา

คิดอะไรไปมา เราก็จะบอกว่า ในเมื่อเขาเป็นคนอื่น 

ท�าไมเราต้องไปปฏิบัติกับเขาอย่างนั้น แต่ภาคธุรกิจ

ของไทยทั้งหมดเติบโตข้ึนมาจากมนุษย์ต่างดาวนี่

แหละ การเงิน การธนาคาร การส่งออก อตุสาหกรรม 

ถ้าคุณลองไล่ย้อนไป บรรพบุรุษของผู้ประกอบการ

เหล่านี้ไม่เกิน ๓-๔ ชั่วคน อยู่นอกพรมแดนไทยทั้ง

สิ้น” รศ.แล กล่าวไว้

ส่วนในมุมมองของ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 

อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ผู้อ�านวยการสถาบันเสริมศึกษาเเละ

ทรัพยากรมนษุย์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ต่อเร่ือง

นี้ กล่าวว่า “หากไม่มีแรงงานข้ามชาติในไทย สถาน

ประกอบการจะหายไปครึ่งหนึ่งของประเทศ”

ผศ.ดร.ศุภชัย ยังฝากให้เราคิดต่อถึงการ 

เตรียมพร้อมรับภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคต

อันใกล้นี้ ว่า “การที่ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้

สูงอายุท�าให้แรงงานบางส่วนหายไป เพราะฉะนั้น

แรงงานข้ามชาติจึงมีความส�าคัญกับเรา อย่างไรก็ดี 

เราจะหวังพึ่งแรงงานข้ามชาติตลอดไปไม่ได้ เพราะ

เม่ือเศรษฐกจิในบ้านของพวกเขาเองดข้ึีน กถึ็งเวลาที่

พวกเขาจะต้องกลับบ้าน ไปพัฒนาเศรษฐกิจในบ้าน

เกิดของตนเองเช่นกัน”
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และทั้งหมดที่ “ผู้ไถ่” ได้รวบรวมสถิติตัวเลข

เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ และความคิดเห็นจากนัก

วิชาการหลายท่านผู้คร�่าหวอดอยู่กับปัญหาแรงงาน

ข้ามชาติเป็นอย่างดี คงจะพอท�าให้เรามองเห็นภาพ

ความจริงอีกด้านหนึ่งว่า แรงงานข้ามชาติเหล่านี้

ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงระบบเศรษฐกิจและ

สังคมไทยอย่างแยกไม่ออกอีกต่อไป ที่ส�าคัญ พวก

เขาเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศอยู่ขณะนี้

การปรับเปลีย่นวธีิคิด มุมมอง ทลายมายาคติ 

หรืออคติที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ โดยการยอมรับถึง

การด�ารงอยู่ของกลุ่มคนเหล่านี้ ยอมรับว่าพวกเขา

ก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคม น่าจะเป็นสิ่งที่เราจะปฏิบัติ

ต่อพวกเขาได้อย่างไม่เหลือบ่ากว่าแรง ส่วนภาค

รัฐเองก็ต้องท�าให้แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีสถานะ

ทางกฎหมายที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้า

ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับ มีการบริหารจัดการ

ให้การด�าเนินการต่อแรงงานข้ามชาติมีความเป็น

เอกภาพ และอยู่ภายใต้มาตรฐานสากลที่ยอมรับได้ 

รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานข้ามชาติ 

มียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนในการป้องกัน 

ช่วยเหลือ และคุ้มครองคนเหล่านี้ ตลอดจนการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจไปสู่การใช้แรงงานที่มีทักษะมากข้ึน 

ใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศ ให้สมดังที่ผู้น�ารัฐบาลมี

ความฝันว่าจะพัฒนาประเทศไปสู่โมเดลไทยแลนด์ 

๔.๐! 

ข้อมูลอ้างอิง

เสวนาโครงการตดิตามเศรษฐกจิไทยคร้ังที ่๑๒ (Thammasat Economic Focus-TEF12) หวัข้อ “เเรงงานต่างด้าว ช่วย

จริง หรือ วุ่นวาย” ที่ห้อง ๑๐๑ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 

๒๕๖๐ จาก https://www.prachachat.net/economy/news-70957

เก็บตกวงเสวนาในงาน Root Garden ตอน ข้ามชาติมาคุย กับชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานย้ายถิ่นในประเทศไทย 

และบริบทความเป็นไปของเศรษฐกจิไทยในค�าถามทีว่่า “ถ้าวนันีไ้ม่มแีรงงานข้ามชาต”ิ ใน Root Talk ที ่สวนครูองุ่น ทองหล่อ

ซอย ๓ ในวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

‘แรงงานข้ามชาติ’ ถึงไม่ชอบ...แต่ก็ขาดไม่ได้ วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ http://www.naewna.com

ฮาร์ดคอข่าว กับ ปริยา เนตรวิเชียร ประเด็น แรงงานต่างด้าว กับ ปัญหาแบบขนมชั้น พูดคุยกับ ผศ.ดร.ศุภชัย 

ศรีสุชาติ ผู้อ�านวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ชีวิต แรงงาน ข้ามพรมแดน

เ มื่ออ่านข่าวเร่ืองแรงงาน

ข้ามชาติ ในยามนี้ ครั้งใด 

ท�าให้ผมนึกย้อนกลับไปเมื่อ

หลายสิบปีก่อน เหตุการณ์

เ ร่ืองราวต ่างๆ  นั้ น ยังคง

คล้ายๆ ไม่ต่างกันเท่าใดนัก 

สิ่งที่เผชิญอยู่นั้น ยังสะท้อน

ให้เราเห็นความจริงว่าเหตุ

ใดที่ท�าให้พวกเขาต้องระเห

เร่ร่อน ลุยน�้าข้ามดอย มา

เสี่ยงโชคชะตา มาใช้ชีวิต 

มาใช้แรงงานอยู่ในเมืองไทย

ของเรา

ท�าให้นึกถึง ใบหน้าแววตาของพี่น้องดาระ-

อั้ง หรือปะหล่อง ที่บ้านปางแดง เชียงดาว ซึ่งปกติ

จะไม่ค่อยร่าเริง แจ่มใส สีหน้าแววตาของพวกเขา

นั้นเหมือนแฝงไปด้วยความเศร้าและความทุกข์มา

ยาวนานในชีวิต

ในประวัติศาสตร์ บันทึกเอาไว้ว่า บรรพบุรุษ

ของชนเผ่าดาระอั้ง หรือปะหล่อง ต่างล้วนเป็นฝ่าย

ผู้ได้รับผลกระทบจากภยัสงคราม และเป็นฝ่ายทีต้่อง

หลบเลี่ยงหนีการรุกรานของชนเผ่าอื่นเรื่อยมา

ว่ากันว่า ชนกลุ่มนี้ได้อาศัยอยู่มากในแถบ

ตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐฉาน ในบางส่วนของรัฐ

กะฉ่ิน ประเทศพม่า ในแถบมณฑลยูนนาน ของ

ประเทศจีน และกระจายอยู่ทางตอนเหนือของ

ประเทศไทย ใน ๙ หมู่บ้านในแถบอ�าเภอฝาง 

แม่อาย และเชียงดาว ของจังหวัดเชียงใหม่

“แล้วท�าไมปะหล่องถึง

ต้องระเหเร่ร่อนไปไกลมาถึง

เมืองไทยได้เล่า ...”  ใครคน

หนึ่งเอ่ยถาม

“ก็เพราะสงครามที่

ไม่รู้จักสุดสิ้นนั่นไง...”

ว่ากันว่า ถ่ินฐานเดิม

ของปะหล่องนั้นอยู ่ในเขต

ตะวันออกของรัฐฉาน ซึ่งต้ัง

อยู่บนเส้นทางเดินของทหาร

กลุ่มต่างๆ ไม่ว่าทหารพม่า 

ทหารว้า ทหารไทยใหญ่ รวม

ทั้งทหารป่าซึ่งเป็นทหารของ

ชนกลุ่มน้อยอื่นๆ เป็นเส้นทางของการสู้รบ เส้น

ทางของความขัดแย้งจากดงสงคราม แน่นอน ย่อม

ท�าให้ชนกลุ่มนี้ต้องกลายเป็นผู้ถูกกระท�า อย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้

เมื่อพูดถึงการถูกกดข่ีข่มเหง เมื่อคร้ังอยู่

ในฟากฝั ่งแผ่นดินของพม่า ชาวดาระอั้ง หรือ

ปะหล่อง นั้นถูกทหารพม่า ทหารป่า เข้ากดขี่ข่มเหง

มาโดยตลอด บ้านเรือนถูกรื้อท�าลาย ยุ้งฉางถูกเผา 

ทรัพย์สินเงินทองถูกปล้นจ้ี  ลูกชายถูกจับไปเป็น

ทหาร ลกูสาวถูกข่มขืน ผู้คนในหมู่บ้านต่างหวาดผวา

ภัยที่มากับสงคราม ต่างละทิ้งหมู่บ้านพากันหลบหนี

เข้าป่าอาศัยเป็นที่ซุกซ่อนหลบภัย นอนกลางดิน กิน

กลางป่า ต่างอพยพกันไปคนละทิศละทาง

ชาวดาระอั้ง ที่อพยพหนีภัยสงครามกลุ่มที่

อาศัยอยู่ทางตอนกลางและทางตอนเหนอืของรัฐฉาน 

ปลายทางเส้นนี้มีดอกไม้
ภู เชียงดาว
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ต้องใช้เวลาเดินเท้า เดินทางไกลและนานถึง ๔ - ๕ 

เดือน กว่าจะเข้ามายังฝั่งไทย ในขณะที่กลุ่มที่อยู่

บนดอยลาย นั้น บอกว่า บ้างเดินทางใช้ระยะเวลา

ประมาณ ๓ วัน ๓ คืนโดยไม่หยุดพัก บ้างต้องใช้

เวลาเดนิทางเกอืบคร่ึงเดอืน เนือ่งจากมากนัเป็นกลุม่

ใหญ่ มทีัง้คนแก่และเดก็ จ�าต้องหยุดพกัมาตลอดทาง 

บ้างเก็บแมลงทุกอย่างใส่ปาก

บ้างเดด็ใบไม้กินแทนข้าว 

เพื่อประทังความหิวโหยและ

ความอยู่รอด บางครั้งมีคนตาย

เพราะป่วยไข้ระหว่างทาง

“ตายก็บ่ได้ฝัง ท�าศพ

อะไรก็ใช้ใบตองกล้วยปิดห่ม

เฉยๆ แล้วก็ต้องรีบเดินทางกัน

ต่อ เพราะตอนนั้น ทหารพม่า

สัง่ว่า ถ้าไม่ออกจากดอยลายจะ

เข้ามาจัดการ...” ลงุค�า จองตาล 

บอกเล่าด้วยน�้าเสียงหม่นเศร้า

แหละนัน่คอืเหตผุลทีค่นดาระอัง้ หรือปะหล่อง 

ต้องอพยพมาอยู่ตามรอยตะเข็บชายแดนไทย

แน่นอน เพื่อความอยู่รอดและความมั่นคงใน

ชีวิต ย่อมท�าให้พวกเขาดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตนั้นอยู่รอด 

และพากันลงไปใช้แรงงาน รับจ้างท�าสวนชา สวน

ลิ้นจี่  เกี่ยวข้าว จึงท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน 

ไปในหลายๆ พื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่

จากการส�ารวจพบว่า ทุกวันนี้ มีชาวดา-

ระอั้ง หรือปะหล่อง อาศัยอยู ่ในประเทศไทย

ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ๓ อ�าเภอของจังหวัด

เชียงใหม่

หมู ่บ้านห้วยหวายนอก และหมู่บ้านห้วย 

ทรายขาว ในพื้นที่อ�าเภอแม่อาย

หมู่บ้านห้วยจะนุ  หมู่บ้านห้วยหมากเลี่ยม 

และหมู่บ้านนอแล ในเขตพื้นที่อ�าเภอฝาง

หมู่บ้านแม่จร  หมู่บ้านห้วยปง 

หมู่บ้านปางแดงนอก และหมู่บ้านไทย

พัฒนาปางแดง(ปางแดงนอก) ในเขต

พื้นที่อ�าเภอเชียงดาว

ว่ากันว่า ในปัจจุบัน มีจ�านวน

ประชากรชาวดาระอั้ง หรือชาวปะ-

หล่องที่อยู ่ในประเทศไทยทั้งหมด

ประมาณ ๕,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ คน หรือ

อาจมากกว่านั้น

และท�าให้ผมนึกไปถึงพี่น้องไทยใหญ่อีกกลุ่ม

หนึ่ง ที่เดินเท้าข้ามรอยตะเข็บชายแดนไทย-พม่า 

ทางฝั่งอ�าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาขอ

พักนอนค้างคืนในศูนย์การเรียนฯ ที่ผมสอนหนังสือ

อยู่ เมื่อราวปี ๒๕๓๗ ที่ผ่านมา

ค�่านั้น, ฝนยังคงโปรยปรายลงมาไม่ขาดสาย 

หลายวันมาแล้วที่ดวงตะวันไม่อาจสาดส่องถึง มีแต่

เมฆหมอกและม่านฝน บรรยากาศในยามนี้ จึงดู

ซึมเซาและหงอยเหงาอย่างบอกไม่ถูก

ขณะที่ผมก�าลังนั่งท�ากับข้าวในครัวไฟอยู่นั้น 

อะเลมะ เด็กลีซูคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกผมว่า 

มีใครไม่รู้ ไม่รู้จัก เดินเข้ามาในหมู่บ้านเยอะแยะ

เลย ….ผมรีบออกมายืนดูอยู่ตรงหน้าศูนย์การเรียน 

จดจ้องมองภาพความเคลื่อนไหวท่ามกลางสายฝน

ที่หล่นโปรย ผู้คนประมาณ ๓๐ กว่าชีวิต ก�าลังดุ่ม

เดนิเรียงราย ไต่ข้ึนมาตามทางดนิทีเ่ละลืน่ด้วยโคลน
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แฉะชื้น ผู้ชายเดินน�าหน้า ผู้หญิงก้าวตามหลังพร้อม

เดก็หญงิเดก็ชาย บางคนหอบกระเตงลกูน้อยไว้แนบ

แน่นแผ่นอก เสือ้ผ้าทีส่วมใส่แต่ละคนล้วนเปียกปอน

โทรมกาย

พวกเขาหยุดอยู่ตรงประตูร้ัวหน้าศูนย์การ

เรียนพักหนึ่ง ก่อนย่างเข้ามาหาผมช้าๆ ด้วยสีหน้า

ที่ยังหวั่นหวาดขลาดกลัว เด็กน้อยคนหนึ่งร้องไห้

ลั่น เนื้อตัวสั่นเทาเพราะความหนาวเย็นของฝอยฝน 

ลูกน้อยกอดคอแม่ไว้ แม่พยายามปลอบ อือๆ ออๆ 

พร้อมกอดกระชับลูกไว้แนบอกแน่น

“คู หมู่เฮาขอค้างนอนที่โฮงเฮียนนี้ซักคืนได้

ก่อค่า…” ชายวัยกลางคนผู้มีใบหน้ากร้าน เอ่ยกับ

ผมเบาๆ เหมือนจะเกรงใจ

ผมจ้องมองลึกลงไปในดวงตาของเขานั้นดู

หม่นเศร้า ผมพยักหน้า พร้อมกับเรียกทุกคนเข้ามา

ข้างในห้องเรียน ซึง่เป็นเพยีงเพงิพกัเก่าๆ ผมไม่ถาม

หรือพดูอะไรมาก เพราะจากทีฟั่งส�าเนยีงภาษาทีพ่วก

เขาพดูกนั และดจูากการแต่งกาย ก็พอรู้แล้วว่า เป็น

พี่น้องไต หรือชาวไทยใหญ่นั้นแน่นอน

ฟ้ามืด ฝนหยุดตก พายุคงใกล้สงบแล้ว

ผมค้นหาเสื้อผ้าเก่าๆ เอาให้เด็กๆ เปลี่ยนใส่

กันหนาว เด็กๆ วิ่งเล่นภายในเพิงพักและเร่ิมมีรอย

ย้ิมและเสียงหัวเราะ แต่เมื่อหันไปมอง พ่อแม่ของ

เด็กๆ ไม่มีรอยยิ้ม ไม่มีเสียงหัวเราะ มีเพียงใบหน้า

หมองกับดวงตาที่ไร้หวัง

ในเตาไฟ พวกผู้หญิงก�าลังง่วนอยู่กับการก่อ

กองไฟ หุงข้าว ต�าน�้าพริก ผมจุดตะเกียงเจ้าพายุ

แขวนไว้กับเสากลาง เพียงครู่เดียวแสงไฟตะเกียงที่

สว่างไสว ก็หลอกล่อให้เจ้าแมลงเม่าบินว่อนเข้ามา

หาแสงไฟ พวกผู้ชายรีบเอาน�้าใส่ถังมาต้ังไว้ใต้ดวง

ตะเกียง ปล่อยให้หมู่แมลงเม่าหล่นร่วงลงในถังน�้า

ใบใหญ่นั้น

เด็กๆ ตื่นเต้นกับแสงไฟ ช่วยกันจับแมลงเม่า

กันยกใหญ่ อาหารของค�่าคืนนี้ จึงดูเอร็ดอร่อยเป็น

พิเศษ…น�้าพริกถั่วเน่ากับแมลงเม่าคั่ว

ดึกมากแล้ว…

เด็กๆ ล้มตัวลงนอนอยู่ในอ้อมกอดของแม่

อย่างอ่อนเพลีย ผมเข้าใจว่า ค�่าคืนนี้คงเป็นการพัก

ผ่อนหลับนอนอย่างมีความสุขของพวกเขา

แต่ผมกับหนุ่มไทยใหญ่ ๔ คนยังไม่ยอมนอน 

เรานัง่คยุกนัตรงแคร่ไม้ไผ่ ริมหน้าต่าง ลมหลงัฝนพดั

ผ่านเข้ามาเย็นยะเยียบ ผมหยิบเหล้าป่ารินให้พวก

เขายกดื่มเพื่อเรียกความอบอุ่นให้กับร่างกาย

ลมป่ายังคงครวญคร�่า คล้ายดั่งลมแห่งชะตา

กรรม ที่โหมพัดใส่ชีวิตหลายชีวิตที่พลัดถ่ิน หมอก

หนาวคลี่คลุมไปทั่ว เงยหน้ามองฟ้า ดาวหมองอ่อน

แสงล้า มองออกไปเบือ้งหน้า เทอืกเขาทีส่ลบัทบัซ้อน

คล้ายซุกซ่อนความเศร้า หม่นมืดทะมึนอยู่รายรอบ

“เหตุการณ์ฝั่งโน้นเป็นไงบ้าง…” ผมเอ่ยถาม

ท�าลายความเงียบ

“ยังเหมือนเดิม ทหารม่าน๑มันร้าย บ้าน ยุ้ง

ข้าวของเฮาถูกเผา คนโดนมันต้อนเหมือนงัวเหมือน

ควาย ผู้ชายถูกจับไปเป็นลูกหาบ จนบ่าหลังนั้นเต็ม

ไปด้วยแผลเน่าเฟะ สงสารหมูแ่ม่หญิงและเดก็ๆ ต่าง

ถูกพวกมนัท�าร้าย บางคร้ังพวกมนัก็ลากเอาไปข่มขนื

๑ ‘ทหารม่าน’ ค�าที่ชาวบ้านเรียกทหารพม่า
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ต่อหน้าต่อตาญาตพิีน้่องของเรา…” เขาบอกเล่าด้วย

น�้าเสียงสั่น กัดกรามแน่น…

บางอารมณ์ของความรันทดร้าวและโหยหา

แผ่นดินที่จากมา ชายไตคนหนึ่งร้องเพลง ‘ลิ่กห่ม

ปางโหล๋ง’๒ ด้วยน�้าเสียงสั่นเครือและเศร้าสะท้าน…

ในห้วงยามนั้น ผมมองเห็นน�้าใสๆ ในดวงตา

ของเขาหยาดหยดรดอาบแก้ม…

ขณะผมนั่งจมกับภาพเหตุการณ์เลวร้ายและ

รุนแรงอยู่นั้น หนุ่มไทยใหญ่ผมโล้นเกรียนที่นั่งอยู่

ตรงหน้าผม ควักกระดาษสีขาวยับยู่ยี่แผ่นหนึ่งออก

มาจากกระเป๋าเสื้อ เขาค่อยๆ คลี่ออกมา ก่อนย่ืน

ให้ผมดู เป็นเอกสารของเรือนจ�ากลางเชียงใหม่ ที่

ระบุบอกว่า เขาเพิ่งพ้นโทษออกจากคุกมาหมาดๆ 

ด้วยข้อหาลกัลอบเข้าเมอืง และเพิง่ถูกทางการส่งตวั

ออกไปนอกประเทศ

ผมไม่จ�าเป็นต้องถามหรอกว่าท�าไมถึงต้องหนี

ข้ามมาฝั่งไทยอีก...

“เฮาขอยอมเสี่ยง ยอมตายที่เมืองไทย ยังดี

กว่าถูกพวกทหารม่านมนัฆ่า...” เขาเอ่ยออกมาเบาๆ 

เหมือนจะร้องไห้

นกึไปถึง ล ีแซ่เล่า หนุม่ม้งจากลาว ทีเ่ดนิเท้า

ข้ามน�้าข้ามดอยมาจากฝั่งลาว มาตั้งถ่ินฐานในฝั่ง

ไทย เขตพื้นที่อ�าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อ

ตามหาแม่ซึ่งย้ายมาอยู่ก่อนหน้านานแล้ว

“ช่วงที่อพยพมา ผมอายุได้ประมาณ ๑5 ปี 

เดินเท้ามา ในตอนเช้า เดินมาถึงฝั่งไทย ก็ประมาณ

บ่ายสี่โมงเย็น ผมจ�าได้ว่าเป็นช่วงที่ชาวบ้านก�าลัง

เดินทางกลับจากไร่ ระหว่างเดินทางมีเพียงเสื้อผ้า 

และเงินแท่งอีก ๒ แท่งที่ได้จากการขายนา และน�า

มาแลกเงินใช้เมื่อถึงที่แล้ว”

ลี บอกให้ฟังว่า สมัยนั้น ทหารลาวยังไม่เข้ม

งวดเร่ืองการเดนิทางหรือการอพยพ สามารถเดนิทาง

หรือย้ายถิ่นได้โดยไม่ถูกจับกุม เมื่อเดินทางมาถึงฝั่ง

ไทย ก็ยึดอาชีพรับจ้าง และท�าการเกษตร คือท�าไร่

ข้าวส�าหรับกนิในครอบครัว และท�าไร่ข้าวโพดส�าหรับ

ขาย เอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว

นี่เป็นบางกรณี บางเรื่องราวที่ผมประสบพบ

เจอ และรับฟังเร่ืองราวชีวิตข้ามพรมแดนของผู้คน

เหล่านี้

ใช่แล้ว เมือ่อ่านข่าวเร่ืองแรงงานข้ามชาต ิใน

ยามนี้คร้ังใด ท�าให้ผมนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์

เร่ืองราวที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังคงคล้ายๆ ไม่ต่าง

กันเท่าใดนัก สิ่งที่เผชิญอยู่นั้น ยังสะท้อนให้เราเห็น

ความจริง ว่าเหตุใดที่ท�าให้พวกเขาต้องระเหเร่ร่อน 

ลุยน�้าข้ามดอย มาเสี่ยงโชคชะตา มาใช้ชีวิต ใช้

แรงงานอยู่ในเมืองไทยของเรา

ซึ่งผมคิดว่า ทุกคนก็เหมือนอีกหลายๆ ชีวิต 

เหมือนพี่น้องของเรา ที่เกิดมาแล้ว ก็ล้วนต้องการมี

ชีวิตที่ดีกว่า มีสันติสุข และมีความหวัง...

หากเราก ้าวข ้ามพรมแดนแห่งอคติทาง

ชาติพันธุ์ได้แล้ว เราอาจค้นหาคุณค่า ความหมาย

ของชีวิตผู้คนเหล่านี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๒ ‘ลิ่กห่มปางโหล๋ง’ เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า “สัญญาปางโหลง” สัญญาที่สมัยลงนามกันที่เมืองปางโหลง ว่า เมื่อครบ

สิบปี จะยกให้แต่ละเมืองแต่ละเผ่า แยกประเทศปกครองกันเอง แต่ก็ถูกทหารพม่าปิดล้อมสภา ฆ่าผู้น�าตายหมด รวม

ถึงอูอองซาน พ่อของอองซานซูจี ตัวแทนพม่า ก็ถูกยิงตายในสภานี้ด้วย

ภา
พ

: p
cp

rb
al

ik
ta

na
w

.w
or

dp
re

ss
.c

om



๒7

แรงงานเพื่อนบ้าน
ชีวิต และ ความฝัน บน แผ่นดินอื่น

คงไม่มีใครอยากอพยพออกจากบ้านเกิดของตัวเอง เพื่อไปท�ามาหากินยังดินแดนแปลกหน้าแปลกภาษา

และวัฒนธรรม แต่ด้วยความจ�าเป็นและเงื่อนไขในชีวิตท�าให้ผู้คนจ�านวนไม่น้อยต้องเดินทางจากบ้าน

เกิดของตัวเองเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า

มองไปรอบตวั คนไทยในทกุวันนี ้คงปฏเิสธไม่ได้ว่าแรงงานเพือ่นบ้านอยู่รอบตัวเราและใกล้ชดิเราแทบ

ทุกตรอกซอกซอย ทั้งแรงงานพม่า กัมพูชา ลาว และชาติอื่นๆ พวกเขาเข้ามาหางานท�าเลี้ยงครอบครัว อยู่

ในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน งานบริการ ร้านขายอาหาร ตลาด และตามบ้านพวกเขาอยู่ใกล้ชิดเรา แต่เป็น

คนแปลกหน้าของสังคมไทย และน้อยครั้งนักที่เราจะเปิดใจรับฟังสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขา

ความใฝ่ฝันกับการเดินทางอันยาวไกล
ข้อมูลของนักวิชาการที่

ท�าวิจัยเร่ืองแรงงานข้ามชาติใน

ไทยระบุว ่า ในประเทศไทยมี

แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย

ประมาณ ๔ ล้านคน ส่วนที่ผิด

กฎหมายอีกจ�านวนมากที่ยังไม่

สามารถระบุจ�านวนที่แน่ชัด ส่วน

ตัวเลขจากส�านักบริหารแรงงาน

ต่างด้าว กรมการจัดหางาน ณ 

เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ระบุว่าคน

ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�างาน

ทั่วราชอาณาจักร มีจ�านวนทั้งสิ้น 

๒,๐๖๒,๘๐๗ คน

คน ไทยคงทร าบดี ว ่ า 

แรงงานเพื่อนบ ้านคือพลังขับ

เคลื่ อน เศรษฐกิ จ ไทยในทุ ก

ภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม 

การเกษตร ก่อสร้าง งานประมง 

ตามบ้านและตามร้านต่างๆ

โกโม่ วัย ๕๐ ปี จากเมือง

เมาะล�าไย รัฐมอญ ใช้ชีวิตอยู่

เมืองไทยมายาวนานกว่า ๒๕ ปี 

 

หรือเกือบคร่ึงหนึ่งของชีวิตของ

เขาที่อยู ่ในประเทศไทย โกโม ่

เล่าย้อนถึงการเดินทางเข้ามา

บทความ
วรพจน์ สิงหา เรื่อง/สัมภาษณ์
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ในประ เทศไทยทาง จั งหวั ด

กาญจนบุรี โดยอยู่ในศูนย์อพยพ

ตามแนวชายแดนไม่กี่วัน หลัง

จากนั้นมีนายหน้าพามาท�างาน

ออกเรือแถวจังหวัดสมุทรสาคร

“อยู่พม่าค่าแรงถูก หางาน

ล�าบาก ที่ไทยหางานง่ายกว่า”

 ชีวิตของโกโม่วนเวียนอยู่

กับการท�าประมงแถวสมุทรสาคร

กระทั่งถึงปัจจุบัน ทั้งออกเรือ ท�า

โรงงานอาหารกุ้ง แกะหมึก ลอก

หมึก แกะกุ้ง และโรงงานปลาป่น 

โกโม่มีลูก ๓ คน โดยลูกสองคน

ท�างานอยู่เมืองไทย ส่วนคนเล็ก

อยู่ที่พม่า

“ตอนนีพ่้อแม่ไม่อยู่แล้ว มี

แต่พีน้่องทีพ่ม่า อนาคต ผมอยาก

กลับบ้าน อยากอยู่ที่พม่า เร่ือง

ของอายุทีม่ากข้ึนด้วย อยากกลบั

ไปอยู่บ้าน อยากเปิดร้านขายของ 

คิดไว้อย่างนั้น”

คร่ึงชีวิตของโกโม ่ที่อยู ่

เมืองไทย โดยกฎหมายไทยระบุ

ว่าถ้าอายุครบ ๕๕ ไม่สามารถอยู่

เมืองไทยได้ ไม่สามารถต่อวีซ่า

ได้ เขาต้องกลับประเทศ “ภายใน 

๒ - ๓ ปีนี้ก็ต้องกลับ แต่ลูกๆ ยัง

ท�างานที่ไทยได้”

โกโม่บอกว่า ชีวิตทุกวันนี้

ดีแล้ว ตอนนี้ลูกท�างานหมดแล้ว 

ครอบครัวช่วยกันท�ามาหากิน มี

ความสขุทีท่�างานและอยู่ทีน่ี ่ส่วน

อกี ๒ - ๓ ปีต้องเร่ิมขยับขยายตาม

ที่ก�าหนด “ตอนนี้เร่ิมมีเงิน เอา

ไว้ตั้งหลักที่พม่า ไม่เยอะ แต่พอ

เลี้ยงตัวเองได้ ดีกว่าตอนที่เข้า

มาแรกๆ”

แม้จะอายุ ๕๐ ปี แต่ทุก

วันนี้โกโม่ยังไม่หยุดที่จะเรียน

รู้ โดยวันอาทิตย์เขาจะมาเรียน

คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา

ตัวเอง ที่ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับ

แรงงานข้ามชาตแิละผู้ด้อยโอกาส 

ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต

จอมทอง ร่วมกับคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อผู ้อพยพย้ายถ่ิน 

(NCCM)

เอ็ม อายุ ๒๖ ปี จากเมือง

พะอัน รัฐกะเหรี่ยง อยู่เมืองไทย

มานานประมาณ ๑๐ ปี เอ็มพูด

ไทยได้ชัดเจนและส�าเนียงเหมือน

คนไทยมาก เอ็มเล่าว่าเดินทาง

เข้ามาทางแม่สอด จ.ตาก อยู่ที่

นั่น ๒-๓ ปี หลังจากนั้นก็เข้ามา

กรุงเทพฯ ท�างานทัว่ไป ทัง้งานแม่

บ้านและงานโรงงาน โดยปัจจุบัน

เป็นแม่บ้านตามบ้าน และส่งเงิน

กลับบ้านทุกเดือน

“ตอนที่เข้ามาไม่มีอะไร

ท�า แต่ตอนนี้เริ่มมีโรงงานเย็บผ้า

แล้ว เมื่อก่อนยังไม่มี เมื่อก่อนที่

หมูบ้่านยังไม่มไีฟฟ้า ต้องใช้เทยีน 

ตอนนี้หมู่บ้านเริ่มพัฒนาขึ้น”

เอ็มเล่าว่าที่พม่ามีแม่อยู่ 

ส่วนพี่สาวท�างานแม่บ้านอยู่ที่

ราชบุรี “ตอนมาใหม่ๆ ไม่ได้มา

แบบถูกต้องตามกฎหมาย ตอน

นี้ได้พาสปอร์ตชั่วคราวแล้ว ต้อง

ต่อ ๒ ปีคร้ัง ตอนแรกที่มามี

อุปสรรคเรื่องบัตร เรื่องภาษา ก็

มีปัญหาเร่ืองท�างานบ้าง บางที

เจอนายจ้างไม่ดีบ้าง ก็ย้ายงาน 

เปลี่ยนงาน”

ก่อนหน้านี้เอ็มท�างานขาย

ของในห้างแห่งหนึ่งที่หัวหิน แต่

เม่ือมี พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว 

พ.ศ.๒๕๖๐ ออกมา ซึ่งมีหลาย

อาชีพที่ ห ้ ามคนต ่ างด ้ าวท� า

ภา
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ทั้งหมดรวม ๓๙ อาชีพ ตัวอย่าง

เช่น กสกิรรรม, ขายของหน้าร้าน, 

งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้

บริการบัญชี, ตัดผม ดัดผม หรือ

งานเสริมสวย, งานในวิชาชีพ

วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา 

และงานช่างฝีมือต่างๆ เป็นต้น 

หลังจากนั้นเอ็มจึงต้องย้ายกลับ

มาท�างานที่กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน

เอ็มบอกเล่าถึงการท�างาน

ในปัจจุบนัว่า “เจ้านายใจด ีบางที่

ใช้งานเราเยอะ ท�างานหนัก ไม่มี

วันหยุด เม่ือก่อนนี้ไม่มีวันหยุด

เลย ทีน่ีส่บายใจ ชวีติตอนนีถื้อว่า

ด ีพกัอยู่กบันายจ้าง หยุดอาทติย์

ละหนึ่งวัน”

“ทุกวันนี้ ส่งเงินส่วนหนึ่ง

กลบัไปให้แม่ทีพ่ม่า บางส่วนไว้ใช้

จ่ายเอง ประมาณ ๒ - ๓ ปีจะกลบั

บ้านคร้ังหนึง่ ส่วนใหญ่เป็นช่วงวนั

หยุดปีใหม่ หรือสงกรานต์ เวลา

กลับบ้านก็ขอเวลาวันหยุดเพิ่ม”

เอ็มคิดไว้ว่า “ถ้าได้ตาม

ความฝันที่เราฝัน เก็บเงินได้สัก

ก้อน จะกลับพม่า แม้จะยังไม่ได้

คิดแบบจริงจัง ถ้ากลับบ้าน คง

ต้องไปดูก่อนว่าจะท�าอะไรบ้าง”

แม้หยุดงานวนัอาทติย์ แต่

เอ็มไม่หยุดที่จะหาความรู้เพ่ิม

เตมิ โดยวนัอาทติย์เธอจะมาเรียน

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ศูนย์การ

เรียนรู้ส�าหรับแรงงานข้ามชาติ

และผู้ด้อยโอกาส โดยเธอต้ังใจไว้

ว่า “ถ้าเรียนภาษาอังกฤษจบแล้ว 

ได้ภาษามากกว่านี้ ก็จะมีโอกาส

ในการหางานที่ดีมากขึ้น”

การอพยพเป็นโอกาสในการสร้างสันติภาพ
ในสารวันสันติสากล ปี 

ค.ศ.๒๐๑๘ ของสมเด็จพระสัน-

ตะปาปาฟรังซิส “ผู้อพยพและผู้

ลี้ภัย คือชายหญิงที่มุ่งแสวงหา

สันติภาพ” มีหลายข้อความที่

ชวนให้เราไตร่ตรองและมองเห็น

ถึงความส�าคญัของแรงงานอพยพ

ทั่วโลก “เม่ือเราหันไปเพ่งมอง

บรรดาผู้อพยพและผู้ลี้ภัย เรา

พบว่าพวกเขามิได้มาแต่มือเปล่า 

พวกเขาน�าความกล้าหาญ ทกัษะ 

ความกระตือรือร้น และความ

ใฝ่ฝันของเขาติดตัวมาด้วย รวม

ถึงสมบัติวัฒนธรรมของพวกเขา

เอง และด้วยเหตนุี ้พวกเขาก็ช่วย

สร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศที่

ต้อนรับพวกเขาด้วย”

น้อย อายุ ๓๐ ปี มาจาก

เมืองพะโค (หงสาวดี) ประเทศ

พม ่ า  อ ยู ่ เ มื อ ง ไทยมานาน

ประมาณ ๑๓ ปี โดยเข้ามาทาง

แม่สอด จ.ตาก หลังจากนั้น

มาท�างานเป็นแม่บ้านและงาน

โรงงาน โดยปัจจุบันน้อยเป็นแม่

บ้าน อยู่กับนายจ้างแถวสุขุมวิท

“ อ ยู ่ พม ่ า ไม ่ มี ง านท� า 

ครอบครัวล�าบาก ตอนเข้ามา

ใหม่ๆ ล�าบากมาก ต้องแอบเข้า

มา อยู่ในป่า ตอนนั้นคนมาเยอะ

ประมาณร้อยกว่าคน เดินเข้ามา 

อยู่ประมาณ ๒ ปีกว่าถึงได้บัตร”

น้อยเล่าว่าตอนแรกๆ มี

ปัญหาเร่ืองบัตรและเร่ืองภาษา 

“บางทีเจ้านายไม่มีวันหยุดให้ อยู่ 

๔ - ๕ ปี ไม่เคยออกไปไหนเลย 

เขาไม่อนุญาต ต้องท�างานอย่าง

เดียว ไม่มีวันหยดุ สุดท้ายไม่ไหว 

ก็ลาออก”

ทกุวนันี ้เงินเดอืนคร่ึงหนึง่

ต้องส่งไปให้แม่ที่พม่า “ตอนนี้แม่

อายุ ๗๐ อยู่ที่พม่า และมีหลาน

เรียนอยู่ ทีเ่มอืงพะโค ตอนนีถื้อว่า

ดีข้ึน หมู่บ้านไม่ได้อยู่ในเมือง 

ตอนทีม่า ยังไม่มีไฟฟ้า ตอนนีเ้ร่ิม

มีทุกอย่างแล้ว”
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แม้ยังไม่ได้กลับบ้านเกิด

ในเร็ววันนี้ แต่น้อยคงเหมือนอีก

หลายคนทีอ่ยากกลบัไปใช้ชวีติอยู่

ที่บ้านเกิดของตัวเอง “ความฝัน

อยากกลับไปเปิดร้านในหมู่บ้าน

ที่พม่า อีก ๒ - ๓ เดือนต้องเปิด

ร้านขายของช�าที่พม่า ให้พี่ชาย

ที่อยู่แม่สอดกลับบ้านไปเปิดร้าน 

คุยกันแล้ว เมื่อเปิดร้านเรียบร้อย

แล้ว ก็กลับไปดู”

วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุด 

น้อยจะมาเรียนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ศูนย์การ

เรียนรู้ส�าหรับแรงงานข้ามชาติ

และผู้ด้อยโอกาส โดยคนพม่า

ติดต่อสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น

ไลน์ หรือเฟซบุ๊ค ท�าให้ได้รับ

ข้อมูลข่าวสารที่จ�าเป็นสะดวก

มากขึ้น

ชัยยา อายุ ๓๐ ปี ชาว

กมัพชูา จากเมอืงพระตะบอง อยู่

เมืองไทยมานาน ๑๐ ปี ตอนแรก

เขามาท�างานก่อสร้างที่ปทุมธานี

ประมาณ ๓ ปี โดยมีเพื่อนมา

ท�างานก่อนและมีญาติหลายคน

มาท�างานเมืองไทย หลังจาก

นั้นเขาย้ายมาท�างานเป็นช่าง

เคร่ืองฉีดพลาสติกที่โรงงานแถว

พระประแดงถึงปัจจุบัน ซึ่งที่

โรงงานแห่งนี้มีคนกัมพูชาหลาย

สิบคน

ชัยยามีลูก ๓ คน ลูกๆ 

อยู่กับแม่ที่พระตะบอง โดยเขา

ส่งเงินให้แม่ทุกเดือน “ที่กัมพูชา 

หางานล�าบากกว่า หางานยาก 

ไม่พอกิน ไม่มีโรงงาน ท�านาท�า

ไร่ ถ้าได้เยอะ ก็อยู่ได้ แต่ได้

น้อย กไ็ม่พอ ตัดสนิใจไม่นานมาก 

ประมาณ ๑ เดอืน เพราะชวีติค่อน

ข้างล�าบาก”

ชัยยาบอกว่า “ไม่มีใคร

อยากมาท�างานที่อื่น ทุกคน

อยากอยู่บ้าน ไม่รู้อนาคตจะเป็น

อย่างไร”

ชัยยาบอกว่า “ทุกวันนี้ 

ชีวิตดีขึ้น วันหยุดเราก็พัก เพื่อที่

จะท�างานต่อไป เถ้าแก่ดี ถ้าผม

ออกจากโรงงานนี้ก็กลับบ้านแล้ว 

ถ้าที่ไหนดี เราก็อยากอยู่ ท�างาน

ต่อไป”

อนาคตที่ชัยยาคิดไว้คือ 

อีกสัก ๑๐ ปี อยากกลับบ้านที่

กัมพูชา แต่ตอนนี้ต้องเก็บเงิน

ก่อน โดยเขาอยากเปิดร้านขาย

ของ และอยู ่กับครอบครัวที่

ประเทศกัมพูชา

บ้านหลังที่สอง กับการช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ
นัน พอว์น อวา หรือ มีมี่ เจ้าหน้าที่ของ NCCM-AMT 

หรือส�านกังานช่วยเหลอืแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (Aid 

for Migrants in Thailand) ท�างานในต�าแหน่งผู้ประสานงาน 

(Program Coordinator)

มีม่ีเป็นชาวกะเหร่ียงจากเมืองพะอัน ประเทศพม่า 

เธอเข้ามาในไทยเนื่องจากได้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อ

ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค ใน

คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๖ ขณะที่เป็นนักศึกษาเธอได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้

คนพม่าที่ศูนย์การเรียนรู้ ของ NCCM ทุกวันอาทิตย์ เมื่อเรียนจบแล้วจึงเข้าท�างานเป็นเจ้าหน้าที่ของ NCCM 
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โดยเป็นผู้ช่วยของผู้จัดการโครงการ (Project Manager) ช่วยงานทีเ่กีย่วกบัศูนย์การเรียนรู้ทีโ่รงเรียนพระหฤทยั 

คลองเตย และงาน CBO คือการสร้างแกนน�าอาสาสมัครในชุมชน (Community Base Organization)

มีมี่เล่าถึงงานที่เธอรับผิดชอบว่า “ตอนแรกช่วยดู Learning Center ต่างๆ ที่มี ๗ ศูนย์ มีที่พระประแดง 

สุขุมวิท สะพานใหม่ ช่วยท�ารายงาน (Report) ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับนักเรียน เช่น เดือนหนึ่งมีกี่คน ผู้หญิง 

กี่คน ผู้ชายกี่คน และติดต่อครูอาสาสมัครที่เรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และที่ไปช่วยตามศูนย์ฯ ต่างๆ  

เรียกประชุมและดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับศูนย์ฯ”

ศูนย ์การ เ รียน รู ้ที่ เป ิด

สอนภาษาอังกฤษและไทยในวัน

อาทิตย์ให้แก่แรงงานข้ามชาติ

นั้น เธอเล่าว่า “ส่วนมากเป็นพม่า 

อายุตั้งแต ่๑๘ - ๓๐ ปี เวลาจะ

เปิดคอร์ส เรากจ็ะแจกโบรชวัร์ให้

ตามสถานที่ต่างๆ ตามโรงงาน 

ตามป้ายรถเมล์ พอเขาได้เบอร์

เขากโ็ทรมา บางคนอยู่แถวมนีบรีุ 

มาเรียนที่คลอง ๘ ก็มี บางคนก็

พาเพื่อนมาเรียนด้วย ที่มาเรียน 

ผู้หญิงมีเยอะกว่าผู้ชาย ผู้หญิง

ท�างานเป็นแม่บ้าน ที่มาเรียนวัน

อาทติย์เพราะส่วนมากเขาท�างาน

วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เขามีวันหยุด

แค่วันอาทติย์วันเดยีว เขามาเรียน

ภาษาไทยเพราะคุยกบัเจ้านายไม่

เข้าใจกนั บางคนพูดภาษาไทยได้

แล้วก็อยากเรียนเขียนภาษาไทย

ด้วย บางคนเรียนภาษาอังกฤษ

แล้ว ไปท�างานกับเจ้านายต่าง

ชาติ ก็ได้เงินเดือนสูงขึ้น”

การท�างานกับแรงงาน

ข้ามชาติท�าให้ได้รับรู้ถึงปัญหา

ที่แรงงานเหล่านี้ต้องเผชิญ มีม่ี

เล่าว่า “มีคนที่มาเล่าให้ฟังว่าเขา

ท�างานหลายชั่วโมงแต่ไม่ได้เงิน

เต็มที่ บางคนต้องย้ายไปย้ายมา 

ตอนแรกเขาไม่ได้มีปัญหาเร่ือง

เงินเดือนหรอก แต่มีปัญหาเร่ือง

ความไม่ปลอดภัย เจ้านายดูถูก

เขา หรือบางคนพอถึงวนัเงินเดอืน

ออก เจ้านายไม่ยอมให้เงินเดือน 

อย่างเงินเดอืนออกทกุวนัที ่๕ แต่

ไม่ยอมจ่าย ต้องให้คอยทวง”

มีมี่บอกว่า ถึงแม้แรงงาน

ข้ามชาติจะต้องเจอกับปัญหา

ถูกละเมิดสิทธิต่างๆ แต่พวกเขา

ก็ต้องท�างานในไทยต่อไปเพื่อ

คณุภาพชวีติทีด่ข้ึีนของครอบครัว 

“เราช่วยได้เราก็ช ่วยเขา แต่

ปัญหานี้มีทุกวัน เขาอยากท�างาน

ที่นี่เพราะกลับไปพม่าไม่มีงานท�า 

บางคนขายบ้านขายทีด่นิมากนัทัง้

ครอบครัวก็มี ที่นี่ได้เงินมากกว่า 

๕ เท่าเลย หรือ ๘ เท่าก็มี อย่าง

ท�านา ปีหนึ่งเราจะได้เงินแค่คร้ัง

เดียว แต่ทั้งปีเขาจะใช้เงินยังไง 

มนัไม่พอค่าใช้จ่าย ถ้าลกูเยอะค่า

ใช้จ่ายก็ไม่พอหรอก แต่มาท�างาน

ที่นี่อายุ ๑๘ ขึ้นไป ถ้ามีลูก ๒-๓ 

คน ลกูคนหนึง่ท�างานได้เงินเดอืน

หนึ่งหมื่น มี ๓ คน ท�างานส่งเงิน

กลับไปให้พ่อแม่สบายๆ ไม่ต้อง

ท�างาน สร้างบ้านก็ได้ ถามเขา

ว่าจะกลับบ้านไหม เขาไม่กลับ 

เพราะไม่มีงานท�า แล้วชีวิตจะ

เดินไปยังไง”

ในมุมมองของมีมี่ ความ

รู้เร่ืองสิทธิและกฎหมายจึงเป็น

สิง่จ�าเป็นส�าหรับแรงงานข้ามชาติ

“เราให้เขาอบรมเกี่ยวกับ

สิทธิและกฎหมาย ถ้าแรงงานมี
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เอกสารครบทุกอย่าง เขาจะได้

ค่าแรง ๓๐๐ บาท หรือมากกว่า

นั้น แต่บางคนเขาไม่เข้าใจเกี่ยว

กับเอกสาร เวลาไปท�าค ่าใช ้

จ ่ายจะเยอะมาก เขาก็ไปคุย

กับนายจ้างว่าไม่มีเอกสาร แต่

นายจ้างให้เขาท�างานก็ผิด เขา

ก็ได้เงินน้อยกว่า ๓๐๐ บาท ถ้า

เขารู้เร่ืองสิทธิของเขา เขาก็จะ

ไม่โดนอย่างนี้ ถ้าเขามีเอกสาร

ครบ มีประกันสังคม ถ้าเขาเกิด

อุบัติเหตุ เขาก็ได้รับสิทธิ ช่วย

เขาได้ แต่เขาไม่คิดเยอะ เขาคิด

แค่สั้นๆ ว่าท�างานวันนี้ได้เงินวัน

นี ้อนาคตเป็นยังไง เขาไม่คดิ เรา

ไปเล่าให้เขาฟัง เขาก็บอกว่า เขา

ได้ท�างานแบบนี้ก็ดีใจแล้ว จริงๆ 

แล้วเขามาท�างานในประเทศ เขา

ก็น่าจะรู้เร่ืองสิทธิของเขาด้วย 

เขาคิดว่าเขามีงานก็สบายแล้ว 

จริงๆ ไม่ใช่ ได้เงินอย่างเดียว

มันไม่พอ เขาต้องรู้เรื่องสิทธิด้วย

ว่าเขามีสิทธิอะไรบ้างเวลาเขา

ท�างานที่นี่”

การท�างานที่ได้มีโอกาส

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติที่มาตก

ระก�าล�าบากบนแผ่นดินอื่น จึง

เป็นความภาคภูมิใจของเธอ

“ท�างานแบบนี้ก็ภูมิใจกับ

งานทีเ่ราท�าอยู่ เราได้ช่วยคนทีม่า

จากพม่า เขาไม่รู้อะไร เราก็ช่วย

เชค็ให้เขา เกีย่วกับการท�างาน ว่า

ต้องท�าอะไร อย่างไรบ้าง เกี่ยว

กับการออมเงินต้องท�าอย่างไร 

ไปช่วยเขาสร้างกลุ ่มในชุมชน 

คนที่ยากจน คนที่ไม่รู้อะไร เขา

อ่านหนังสือไม่เป็น เพราะเขาไม่

ได้เรียนหนังสือ เขาก็ไม่รู้ข้อมูล

อะไร เราคิดว่าเราดีกว่าเขาเยอะ

เลย ถึงแม้ช่วยเขาได้ไม่เยอะ เรา

ก็ช่วยเขาได้ส่วนหนึ่ง”

ส�าหรับมีมี่ เมืองไทยเป็น

เหมือนบ้านที่สองของเธอไปแล้ว 

และเธอกม็คีวามสขุกบัการท�างาน

และการได้อยู่ในเมืองไทยพร้อม

ครอบครัวอันเป็นที่รัก

“ส่วนมากเพื่อนที่มาเรียน

ด้วยกัน เขาเรียนจบก็กลับพม่า

หมด เหลือมีมี่คนเดียว ไม่ได้

กลับ ท�างานที่นี่มา ๗ ปีแล้ว 

มีครอบครัวแล้ว แฟนเป็นคน

กะเหร่ียงท�างานที่นี่เหมือนกัน มี

ลูก ๒ คน คนโต ๑๐ ขวบ คน

เล็ก สองขวบครึ่ง ในชีวิตนี้งานที่ 

NCCM เป็นงานแรก เราท�างานไป

เร่ือยๆ ไม่ค่อยมปัีญหา เรากส็นกุ

กับการท�างานที่นี่ ยังไม่ได้คิดว่า

จะกลับเมื่อไรด้วย”

เศรษฐกิจของประเทศ สิทธิของแรงงานข้ามชาติ
ขณะทีเ่ตรียมต้นฉบบัเร่ือง

นี้ ข่าวคราวเกี่ยวกับแรงงานไทย

ที่ยอมเสี่ยงชีวิตเป็นแรงงานผิด

กฎหมายในประเทศเกาหลีใต้ 

หรือที่เรียกว่า “ผีน้อย” ได้ถูก

น�าเสนอจากสื่อมวลชนไทยอีก

คร้ัง ชวีติของแรงงานอพยพไม่ว่า

จากประเทศใดคงไม่แตกต่างกัน

เท่าใดนัก พวกเขาต้องเสี่ยงชีวิต

เพือ่แสวงหาโอกาสทีด่กีว่า หลาย

ชีวิตลักลอบหนีเข้าประเทศ อาจ

ตกเป็นเหย่ือการค้ามนุษย์ เสี่ยง

อันตรายจากการท�างาน หลาย

แห่งแอบแฝงการค ้าประเวณี 

รวมถึงการเอารัดเอาเปรียบจาก

นายจ้าง ในภาพสวยงามของค่า

ตอบแทนที่คิดฝัน แรงงานข้าม

ชาติหลายคนกลับพบเจอความ

เลวร้ายมากมายที่รออยู่ข้างหน้า

ทรา ทุน ส่วย หรือ เมือง 

อายุ ๔๑ ปี คนไทยใหญ่ รัฐฉาน 

อยู่เมืองไทยมานาน ๑๔ ปี โดย

ปัจจุบันเมืองเป็นล่ามอิสระของ 

กองการต่างประเทศ แผนกล่าม
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และการแปล ต ้น

สังกัดคือศาลอาญา, 

กองการต่างประเทศ 

และกระทรวงการ

พัฒนาสั งคมและ

ค ว ามมั่ น ค ง ข อ ง

มนุษย์ (พม.)

เมืองเป็นคนหนึ่งที่ผ ่าน

การท�างานมาหลายรูปแบบ เร่ิม

แรกเขามาท�างานก่อสร้างแบบ

รายวัน แถวสวนหลวง ท�างานอยู่

ร้านก๋วยเตี๋ยว แถวอนุสาวรีย์ชัยฯ 

หลงัจากนัน้มาท�างานโรงงานย้อม

ผ้า แถวสุขสวัสดิ์ถึงปัจจุบัน โดย

ก่อนหน้านี้ เมืองเคยท�างานร่วม

กับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้

อพยพย้ายถิ่น (NCCM) ประมาณ 

๓ ปี นอกจากนี้ เมืองยังมีหน้า

ที่หาคนงานเข้าโรงงาน หรือหา

โรงงานทีจ้่างแรงงานข้ามชาตด้ิวย

ความเป็นธรรม

ด ้วยความที่ เมือง เป ็น

แรงงานคนหนึ่ง เขาจึงเข้าใจ

ปัญหามากมายที่แรงงานข้าม

ชาติต้องประสบพบเจอ “ปัญหา

อุปสรรคของแรงงานข้ามชาติใน

เมืองไทย อัตราเสี่ยงเรื่องการค้า

มนุษย์จะน้อย เพราะแต่ละคน

ชักชวนญาติพี่น้องของตัวเองมา

ท�างาน ที่จะเสี่ยงมากที่สุดคือ

การน�าแรงงานเข้า MOU ที่ไม่ได้

ผ่านการชักชวนของญาติพี่น้อง 

แต่จะผ่านจากบริษทัหรือนายหน้า 

ความเสีย่งจะมากกว่า เพราะไม่รู้

จักใครที่นี่เลย และการเข้าไม่ถึง

กฎหมาย ไม่เข้าใจกฎหมาย เร่ือง

สภาพการท�างานไม่ชัดเจน”

หลายปีที่ผ ่านมา เมือง

ต้องเข้าไปช่วยเหลือแรงงานพม่า

ในหลายกรณี โดยท�าหน้าที่ล่าม 

สื่อสารระหว่างแรงงานในหลาย

กรณีให้เข้าใจตรงกัน

“เร่ืองของแรงงานข้ามชาติ

เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงมาก 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

มหาดไทย ตม. กระทรวงแรงงาน 

และมีประกันสังคมเข้ามาด้วย”

เมืองบอกว่าแรงงานข้าม

ชาติส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเร่ืองสิทธิ 

“การที่จะได้สิทธิตามกฎหมาย 

เช่น การท�าบัตรก็หมดเยอะกว่า

คนอื่น เสียเงินเยอะกว่า เช่น 

รัฐบาลก�าหนดไว้ ๓,๐๐๐ บาท 

แรงงานต้องจ ่ายมากกว ่านั้น 

แรงงานข้ามชาติไม่รู้จักสิทธิของ

ตัวเอง ต้องผ่านคนกลาง ไม่

สามารถเข้าถึงกฎหมายได้ การ

เข้าไม่ถึงกฎหมายคือปัญหาหลัก

ของแรงงานข้ามชาติทั้งหมด”

“ด้านสทิธิของแรงงานข้าม

ชาติ ดีกว่าเดิม แรงงานมีปัญหา

ที่สุดคือ การเข้าไม่ถึงกฎหมาย 

ถ้าไม่รู้กฎหมาย ทุกสิทธิก็ไม่เข้า

ถึง ไม่มีอะไรที่จะน�าไปต่อรอง

กบันายจ้างหรือหน่วยงานภาครัฐ

ได้ แรงงานข้ามชาติไม่เคยมีปาก

มีเสียงในด้านกฎหมาย จะออก

กฎหมายอะไร ก้มหน้าท�าตาม 

อย่างเดียว ซึ่งบางทีเราก�าลังถูก

เอาเปรียบโดยกฎหมาย”

เมื อ งบอกว ่ าป ั จ จุบั น

ทัศนคติเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ

ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน “ทางหน่วยงาน

ภาครัฐพยายามที่จะปรับปรุง

ระบบการบริการ เช่น เร่ืองของ

การประชาสัมพันธ์ เมื่อก่อนไม่

ค่อยมี ตอนนี้หลายโรงพยาบาล

มีหน ่วยประชาสัมพันธ ์และมี
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ล่ามแปลภาษาควบคู่ไปด้วย แต่

ตอนนี้ยังขาดล่ามภาษากัมพูชา”

“แรงงานข้ามชาติพึ่งพา

นายจ้าง พึ่งพาเศรษฐกิจ ถ้า

เศรษฐกิจไม่ดี เราก็ไม่รู้จะเป็น

อย่างไร เช่น โรงทอผ้าปิดไปเยอะ 

โรงงานผลติอะไหล่มอเตอร์ไซค์ก็

ปิดตัวลง อุตสาหกรรมก่อสร้างก็

ไม่ค่อยดี แรงงานก็ถึงจุดอิ่มตัว 

คือโรงงานต่างๆ ก็ไม่ต้องการรับ

คนเพิ่มอีกแล้ว”

เมืองบอกว่า “อยากให้

แรงงานข้ามชาติเข้าถึงกฎหมาย 

แต่กฎหมายยังเป็นภาษาไทย 

เราอ่านไม่ออกอยู่แล้ว คือแค่

อยากจะดึงข้อที่ส�าคัญออกมาว่า

สิทธิเป็นแบบนี้ บทลงโทษของ

ลูกจ้างนายจ้างเป็นแบบนี้ อยาก

ให้นักกฎหมายดึงข้อส�าคัญของ

กฎหมายเร่ืองนายจ้างลูกจ้าง

ออกมาส�าหรับให้แรงงานข้าม

ชาติอ่าน”

“แรงงานข้ามชาติกเ็หมือน

ทุกคน อยากมีความปลอดภัย 

อยากได้ความอุ่นใจในยามวิกาล 

อยู่ร่วมกันได้อย่างดี ตอนแรก

เราก็ท�างานเชิงนี้ด้วย ไม่อยาก

ให้คนไทยรังเกียจเราด้วย ท�าตัว

ให้ดี เรารู้หน้าที่ของเรา เราก็อยู่

ได้ เรามาท�างาน รับผิดชอบตัว

เอง ไม่ให้ใครเดือดร้อน”

“ชีวิตของแรงงาน เม่ือ

พ ่อแม ่ ไม ่ มี งาน ลูกก็ ได ้ รับ

ผลกระทบตามไปด้วย จะตีวง

กว้างไปเร่ือยๆ เงินมีค ่ามาก

ส�าหรับแรงงานทุกคน ส่วนมาก

แรงงานพม่าจะส่งเงินไปทางบ้าน

ประมาณ ๑ แสนจ๊าดต่อครอบครัว 

เงินมีค่ามากส�าหรับเขา”

หลายประเทศในโลกนี้

สร้างประเทศข้ึนมาได้จากหยาด

เหงื่อของแรงงานอพยพ การ

พึ่งพาแรงงานข้ามชาติในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท�าให้หลาย

ประเทศในปัจจุบันเจริญก้าวหน้า 

ประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศ

ที่จ�าเป็นต้องพึ่งพาแรงงานข้าม

ชาติ และพยายามแก้ปัญหามา

อย่างต่อเนื่อง

ทุกชีวิตของแรงงานเพื่อน

บ้านในประเทศไทย พวกเขา

มีความคิด ความฝัน แสวงหา

อนาคตที่ดีกว ่าเพื่อครอบครัว

และตัวเอง มองเห็นและได้พูด

คยุกบัพวกเขา เหมือนได้มองเหน็

ชีวิตของแรงงานไทยและแรงงาน

ข้ามชาติทุกประเทศที่ใช้ชีวิตบน

แผ่นดินอื่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดของ

ตัวเอง...

เ พียง เ ร่ิมมองแรงงาน

ข้ามชาติในทุกประเทศในฐานะ

เพื่อนมนุษย์ ไม่ใช่ด้วยสายตา

หวาดระแวง สงสัย หรือดูถูก

เหยียดหยาม เห็นพวกเขาเป็น

ส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและ

สร้างความเจริญให้ประเทศ เพยีง

เท่านี้ถ้อยค�าในสารของสมเด็จ

พระสนัตะปาปาฟรังซสิทีก่ล่าวว่า 

“หากคุณูปการของ “ผู้ลี้ภัย” และ 

“ผู้อพยพ” ได้รับการประเมนิอย่าง

ถูกต้อง เมื่อนั้น มนุษยชาติก็จะ

สามารถเป็นครอบครัวสากลหนึ่ง

เดียวได้มากยิ่งขึ้น” และโลกของ

เรากจ็ะเป็น “บ้านของเราร่วมกนั” 

อย่างแท้จริง 
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ไผ่ล�าเดียวไม่เป็นแพ
เพลงพืน้บ้าน หรือเพลงทา

ของชาวปกาเกอะญอ

“ไผ่ล�าเดียว ไม่เป็นแพ

ข้าวเมล็ดเดียว ไม่เป็น

เหล้า”

ผมจดจ�าไว้ข้ึนใจ ความ

งามในความหมายปรัชญา ความ

จริงของการไม่อยู่คนเดียวในโลก 

เป็นหมู่พวก ไผ่อาจไม่ใช่แค่ไผ่ 

เมล็ดข้าวอาจไม่ใช่แค่เดินทางไป

เป็นเหล้า  แม้ภาพเบื้องปลาย

มองเห็นล�าแพและเหล้าหนึ่งขวด 

เบื้องต้นนั้นเริ่มด้วยนับหนึ่ง เพิ่ม

ทีละหนึ่ง กระทั่งคร้ังละหลาย

จ�านวน ล�าไผ่หรือเมล็ดข้าวจึง

ต้องอาศัยจ�านวนมากพอ จึงจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้

ไผ่ล�าเดียว ไม่เรียกเป็น

แพ เช่นกัน ข้าวเมล็ดเดียวก็ไม่

อาจเรียกเหล้า

เป็นแพข้ึนมาได้ด้วยรวม

ล�าไผ่ ไผ่บง ไผ่รวก ไผ่ตง ไผ่แดง 

ไผ่เหลือง ไผ่เขียว รวมล�ากันเมื่อ

ไหร่ จะเปลี่ยนเป็นเร่ืองอื่นทันที 

เป็นแพข้ึนมาแล้วจะใช้บรรทุก 

เป็นแพข้ามฟาก แพล่องไหลตาม

น�้า เป็นแพไม่เกี่ยงแบกน�้าหนัก

เกิดเป็นแพข้ึนมาก็ต ้อง

ล ่องไหล ก�ามัดล�าไผ ่พร ้อม

กระแทกทุกสิ่งอย ่าง เหมือน

อี กนานกว ่ าจะ ถูกแยกแตก

กระจัดกระจายออกจากกันอีก

ครั้ง

แพข้ามฟากไม่เลือกนิสัย

คนนัง่ แพไม่อาจเลอืกสมัภาระกด

ทบั แพไม่อาจหลบหลกีแรงปะทะ

ที่หลบเร้นเป็นพื้นที่ขรุขระใต้น�้า 

ผิวน�้าเรียบแต่ใต้น�้านั้นเต็มไป

ด้วยความไม่เสถียรตะปุ่มตะป�่า

ของก้อนหินที่โดนน�้าบาดอยู่ชั่ว

กัปกัลป์

เช่นกัน เป็นเหล้าข้ึนมา

แล้ว เหล้าก็ไม่อาจเลือกสีหน้า

แววตาคนดื่ม เหล ้าไม ่อาจ

เลือกภาชนะที่รินใส่ อยู่ในแก้ว

เจียระไน แก้วใส แก้วสี จอก

ไม้ จอกไม้ไผ่ ใส่ขวดหรือใส่ไห 

พร้อมจะกลมกลนืกบัภาชนะนัน้ๆ

เหล้าเลือกภาชนะที่ใส่ไม่

ได้จริงๆ 

ใครคือผู้ได้รับโอกาสจาก

แพ คนท�าแพ หรือคนนั่งแพ คน

ท�าแพกับคนนั่งแพควรเป็นคน

เดียวกัน กลุ่มเดียวกันหรือไม่

เป็นแพก็ต้องล่องน�้า จึง

ต้องมีล�าน�้าไว้ล่อง บึงน�้านั้นนับ

วันจะถอยร่นไปอยู่ในโลกนิทาน 

บึงน�้าต่างเหือดหายหรือโดนถม

กลบจนไม่เหลือไว้ให้รองรับน�้า 

หรือไม่ ความหมายของบึงกลับ

เปลี่ยนเป็นสระน�้า เนรมิตข้ึนมา

ใหม่พร้อมเจ้าของสระน�้า

นกเขาครวญ อาลัยกิ่งที่เคยเกาะ
หญ้าน�้า ทุ่งขุนหลวง
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ตราบใด แพยังล่อง นั่น

หมายถึงล�าน�า้ยังไหลมชีวีติ ล�าน�า้

หยุดไหล แพก็หยุดล่องเช่นกัน 

กลายเป็นแพลอยนิ่งกับที่ แบก

สัมภาระกดทับแน่นิ่ง จนกว่าจะ

เก่าผุสลายไปตามกาล

ข้าวเมล็ดเดียวเช่นกัน ไม่

อาจกลั่นเหล้า

มากกว ่าแพและเหล ้า 

เพลงพื้นบ้านบทนี้มุ่งหมายไปถึง

การร่วมไม้ร่วมมือ ผนึกก�าลัง

ช่วยเหลือกัน ไปให้ถึงที่หมายดัง

หวังไว้

เรานัดหมายกันที่บ ้ าน

พะกา อ�าเภอแม่สอด จังหวัด 

ตาก ไปตัดไม้ไผ่มาท�าบ้าน บ้าน

หลังหนึ่งแบบดั้งเดิม ไม่ต ้อง

ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว มีองค์

ประกอบเป็นไม้ไผ่กับใบตองตึง 

มีกลุ่มชาวบ้านรอพวกเราอยู่แล้ว 

นับจ�านวนได้เกือบสิบคน

ไปเอาไม้ไผ่ที่อยู่ไกลออก

ไปในหุบเขาลึก ซึ่งมีแม่น�้าละเมา 

หรือน�้าแม่ละเมาไหลผ่าน ผมนึก

ว่า เพียงแค่เอารถอีแต๊ก หรือ

อีแต๋น(ชาวบ้านนิยมใช้กัน) ไป

บรรทุกไม้ไผ่ เที่ยวเดียวก็เพียง

พอแล้ว

“ท�าแพล่องน�้าลงมา” พ่อ

น้องภู หนึ่งชาวบ้านที่นั่งคอยอยู่

อธิบายให้ฟัง

ทั้งหมด ๑๑ คน ชายหญิง

ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวบ้าน 

สละเวลามาช่วยกัน มีเรามาจาก

เมืองเพียง ๓ คนเท่านั้น ผมคือ

หนึ่งในสามคน ทุกอย่างเหมือน

การเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

นับตั้ ง แต ่ นั่ ง รถอี แต ๊ ก

เข้าไป ผ่านทางยากไต่ไหล่เขาไป

ให้ถึงส่วนลึกสุดของล�าน�้าแม่ละ

เมา มือบังคับเคร่ืองจักรไถนาที่

น�ามาผูกลากเลื่อนติดล้อ ใจต้อง

ถึง อ่านแนวล้อ ประเมินก�าลัง

เครื่องยนต์ เกียร์ และน�้าหนักรถ 

ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย ปีนป่ายทาง

ยากทางชนั บงัคบัล้อหลบก้อนหนิ

น้อยใหญ่

นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการ

เข้าไปถึงล�าแพ

แพสามล�าพร้อม ชาวบ้าน

กลุ่มนี้ลุยหน้ามาท�าแพรอไว้ก่อน

ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แพลอยน�้ารอ

การเดินทาง

ไผ่ล�าเดยีวไม่เป็นแพจริงๆ

หนึ่งแพแบกน�้าหนักได ้

สามคนสี่คน ผมนั่งมากับแพที่

ทุกคนมีน�้าหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัม

ทั้งนั้น บนแพจึงมีน�้าหนักรวม

มากกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม แพปริ่ม

น�้าเลยทีเดียว เมื่อนั่งแพก็ไม่ต้อง

กลัวเปียกน�้า

นานนบั ๑๐ ปีทเีดยีว ทีผ่ม

ไม่ได้ล่องแพไม้ไผ่ ก่อนหน้านี้ผม

เคยล่องแพไม้ไผ่หลายคร้ัง ล่อง

แม่น�้าเงา รอยต่อจังหวัดตากกับ

แม่ฮ่องสอน เอาเข้าจริงแล้ว มี

แม่น�้าไม่กี่สายในภาคเหนือที่ยัง

ล่องแพไม้ไผ่ได้
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แม่น�้าล�าน�้ายังไหลมีชีวิต 

มีระดับน�้าลึกเพียงพอ แพจึงจะ

ลอยไปได้ แม่น�้าล�าน�้าหลายสาย

ลดฮวบอย่างรวดเร็วหลังหน้าฝน 

อีกทั้งการล่องแพ ไม่ใช่เร่ืองการ

ขนถ่ายสิ่งของจ�าเป็นจากหมู่บ้าน

กลางป่าลึกอีกแล้ว หรือคนป่วย

ต้องนอนแพไปหาหมอในเมือง 

หรือแพบรรทุกผลผลิตจากป่า 

เช่น หัวบุก หน่อไม้ ข้าวเปลือก 

ผักดอง ฯลฯ น�าออกไปขายให้

พ่อค้าในเมือง

ทางเดนิริมแม่น�า้ล�าน�า้ต่าง

ถูกขยายออกไปเป็นถนน รถยนต์ 

รถมอเตอร์ไซค์ วิ่งเข้าออกไปมา

ได้ แพจึงลดความหมายกลาย

เป็นสิ่งตกยุค ไม่ใช่ความจ�าเป็น

อีกต่อไป ด้วยความล่าช้าของ

การเดินทาง

เดินทางช้าช้า นั่น เป็น

ความจริงติดตามแพ ไหลตาม

ความเร็วของสายน�้า ไม่อาจเร่ง

ให้เร็วกว่านั้นได้จริงๆ

ช่วงเวลาเคลื่อนไปตาม

กระแสน�้า เหมือนได้ทิ้งทุกอย่าง 

ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ ไม่มีอีเมล 

เฟซบุ๊ค ไม่อยากแสวงหาคลื่น

ใดๆ ในอากาศ เหมือนเราล่อง

ไหลอยู่กลางอากาศจริงๆ ไร้ซึ่ง

การควบคุม มีทิศทางเพียงไหล

ไปตามร่องน�้าให้ได้เท่านั้น

หากแม้นฝืนไม่ไปตามร่อง

น�้าก็จะติดขัดทันที

ช่วงจังหวะคุ้งน�้าไหลแรง 

คนถ่อแพท�าได้เพียงประคองแพ

ให้ล่องไปตามกระแส คอยหลบ

กิง่ไม้ หลบการปะทะก้อนหนิใต้น�า้

“ไม่ว่าเราจะออกแรงแค่

ไหนก็ต้านแรงน�้าไม่ได้ ท�าได้แต่

ไปตามร่องมันเท่านั้น” คนถ่อแพ

ผู้เป็นเสมือนหางเสือของเรือ พูด

ไปยิ้มไปในสิ่งมองเห็น

เหมือนล่องแพกนัมาเล่นๆ 

ไม่ได้จริงจังอะไร เล่นบ้างจริงบ้าง 

ชีวิตก็คงเป็นเช่นนั้น เล่นๆ จริงๆ 

ไปบนกระแสน�้า รีบเร่งหรือเชื่อง

ช้าก็มุ ่งสู ่ที่หมายเหมือนกัน ไม่

อาจถ่อแพได้เร็วกว่ากระแสน�้า

จริงๆ

เหมือนนั่งแพกันมาเล่นๆ 

แต่ไม้ไผ่กลับแปรเปลี่ยนเป็นส่วน

หนึ่งของบ้านจริง แพหนึ่งแพเป็น

ส่วนประกอบของบ้านได้หลาย

อย่าง พืน้ ฝาบ้าน เพดาน ระเบยีง 

เป็นไปได้ทั้งนั้น ได้มาอย่างเล่นๆ  

จริงแค่ไหนก็แค่นั้น

แค่ความเรว็ของกระแสน�า้ 

ความเร็วใจจึงต้องเชื่องช้าสงบ

เย็นตามไปด้วย

เป็นการเดินทางโดยแพที่

สนุกสนานคร้ืนเครงมากคร้ังหนึ่ง 

การล่องแพที่ไม่ได้มุ ่งม่ันต้ังใจ 

ท่วงท�านองเล่นๆ ในระหว่างทาง 

เล่นจริงแค่ไหนก็ต้องจบการเดิน

ทาง จริงจังแค่ไหนก็เหลวทุกครั้ง 

เป็นแพมาตลอดเส้นทาง ยังสลาย

แยกส่วนเดินทางต่อ

ไม่มีแพอีกแล้ว เหลือแต่

ล�าไผ่ที่ถูกแยกร่าง ล�าไผ่เดินทาง

ต่อนับจากนี้ ไปเป็นส่วนหนึ่งของ

บ้านจริงๆ บ้านทีส่ร้างข้ึนมาอย่าง

เล่นๆ ไม่ได้หวังมากไปกว่า พื้น

บ้าน ฝาบ้าน ระเบียงบ้าน ไผ่

หนึ่งล�าไม่เป็นแพ ไผ่หนึ่งล�าก็ไม่

เป็นบ้านด้วย เช่นนั้นจริงๆ 
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NCCM กับ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานข้ามชาต ิใน ประเทศไทย

 

ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “‘โลกไร้พรมแดน’ ซึ่งผู้อพยพย้ายถิ่นและบุคคลที่อยู่ในอันตราย ด�าเนิน

ชีวิตด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน และมีศักดิ์ศรี ดุจบุตรธิดาของพระเจ้า”

และพันธกิจที่มุ่ง “ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อพยพย้ายถิ่น ผู้ถูกคุมขัง และผู้ที่ตกอยู่ใน

ภาวะยากล�าบากทั้งในและนอกประเทศ ในด้านสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้พวกเขา

สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียม”

คณะกรรมการคาทอลิก

เพื่อการอภิบาลสังคม แผนก

ผู ้อพยพย ้าย ถ่ินและผู ้ ถูกคุม

ขัง หรือที่รู ้จักกันในชื่อ NCCM 

(National Catholic Commission 

on Migration) หน่วยงานภายใต้

สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย ที่ก่อตั้งข้ึนมากว่า 

๓๐ ปีแล้ว (ก่อน พ.ศ.๒๕๓๐)

จากจุดเร่ิมต ้นของงาน

ช่วยเหลือแรงงานภาคอีสานที่

อพยพย้ายถ่ินเข้ามาท�างานใน

กรุงเทพมหานคร แล้วประสบ

ปัญหาเร่ืองการหางานและไม่มี

ที่พักอาศัย มาสู่งานช่วยเหลือ

แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างาน

ในประเทศไทย และงานช่วย

เหลือแรงงานไทยที่ไปท�างานต่าง

ประเทศ รวมถึงงานช่วยเหลือ

และอภิบาลผู้ถูกคมุขัง ในทกุวนันี้

คุณจิราพัชร พิลาจันทร์ 

หรือคุณอ ้อม ผู ้ จัดการฝ ่าย

บริหารทรัพยากรบุคคล/นัก

สังคมสงเคราะห์รับใบอนุญาต 

และคุณพิพัฒน์ ไตรจันทร์ ผู ้

จัดการโครงการ MISEREOR NCCM-

Bangkok ทั้งสองเป็นเจ้าหน้าที่

ของ NCCM ที่ประจ�าอยู่ส่วนกลาง

ในกรุงเทพมหานคร ท�าหน้าที่

บทความ
ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี สัมภาษณ์

จิราพัชร พิลาจันทร์ 
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เขียนและพัฒนาโครงการเพื่อ

เสนอแหล่งทนุในต่างประเทศ จัด

ท�าแผนงานและแผนงบประมาณ

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม คอย

ช่วยอ�านวยความสะดวก และ

ติดตามงานตามที่วางแผนไว้ ทั้ง

สองเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่จะ

มาเล่าถึงงานและกิจกรรมต่างๆ 

ของ NCCM

ต้อนรับ ปกป้อง ส่งเสริม และบูรณาการ เพื่อผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

จากข้อมูลของกรมการ

จัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ 

เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ส�ารวจไว้

ว่า แรงงานข้ามชาติ ๓ สัญชาติ 

คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ที่

เข้ามาท�างานในประเทศไทยมี

จ�านวนมากถึง ๓.๘ ล้านคน ซึ่ง

เป็นแรงงานที่เข้ามาถูกกฎหมาย

ประมาณ ๒ ล้านคน ที่ เหลือ

อีกประมาณ ๑.๙ ล้านคน เป็น

แรงงานทีเ่ข้ามาอย่างผิดกฎหมาย

ซึ่งรัฐมีมาตรการผ่อนผันให้ แต่

ในความเป็นจริงยังมีแรงงานข้าม

ชาติอีกเป็นจ�านวนมากที่ไม่ถูก

ส�ารวจ เป็นแรงงานผิดกฎหมาย

ที่แฝงอยู่ในมุมมืดของสังคมไทย 

จึงง่ายต่อการถูกละเมิดสิทธิและ

เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์

แม้จะมีองค์กรทั้งภาครัฐ

และเอกชนที่ท�างานช่วยเหลือ

แรงงานข้ามชาติอยู่หลายองค์กร 

แต่ป ัญหาที่ เกิดข้ึนกับแรงงาน

ข้ามชาติกลับไม่ได้ลดลงและยัง

ทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน งานช่วย

เหลือแรงงานข้ามชาติจึงเป็นงาน

ใหญ่ที่ภาครัฐในฐานะเจ้าภาพ

และองค์กรด้านแรงงานข้ามชาติ

ทัง้รัฐและเอกชนต้องร่วมกนัแก้ไข

ปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจังและ

ต่อเนื่อง

ส�าหรับ NCCM แล้ว ด้วย

ความเป ็นองค ์กรคาทอลิกที่

ท�างานช่วยเหลือแรงงานข้าม

ชาติและผู้อพยพย้ายถ่ิน และใน

แต่ละปี พระสันตะปาปาจะทรง

ออกสารฯ เนื่องในโอกาสวันผู้

อพยพและผู้ลี้ภัยโลก โดยเฉพาะ

พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน คือ 

พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงให้

ความส�าคญัและห่วงใยเป็นพเิศษ

กับปัญหาผู้อพยพ ผู้พลัดถิ่น ผู้ลี้

ภัย และเหย่ือของการค้ามนุษย์

เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสารฯ ใน

ปีนี้ ทรงเน้นให้คริสตชนร่วมกัน 

รับ ผิดชอบในการ “ต ้อน รับ 

ปกป้อง ส่งเสริม และบูรณาการ 

เพื่อผู้อพยพและผู้ลี้ภัย”
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คุณอ้อม พูดถึงเ ร่ืองนี้

ว ่า “พระสันตะปาปาออกสาร 

WORLD DAY OF MIGRANTS AND 

REFUGEES 2018 หลังจากนั้น

สมณกระทรวงส่งเสริมการพฒันา

มนุษย์ทั้งครบที่ดูแลเร่ืองผู้อพยพ

และผู้ลี้ภัยที่วาติกัน ได้ออกข้อ

ปฏิบัติ ๒๐ ประการ ซึ่งประเด็น

หลัก พระสันตะปาปาทรงกล่าว

ว่า ๑. ให้ต้อนรับผู้ลี้ภัยหรือผู้

อพยพที่เข้ามา และ ๒. เรื่องการ

ปกป้อง พระสันตะปาปาบอกว่า 

เราต้องสร้างหลักประกันเร่ือง

สิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อพยพย้าย

ถิ่น ๓. ท่านให้ส่งเสริม คือการที่

เราจะพัฒนามนุษย์ทั้งครบ เรา

ต้องส่งเสริมเขา ๔. เป็นเรื่องของ

การบรูณาการ ซึง่จะมหีลกัปฏิบตัิ

อยู่ ทั้ง ๔ ข้อหลักๆ ก็มีแยกออก

มาเป็น ๒๐ ข้อ ว่าเราควรจะส่ง

เสริมรัฐอย่างไร

แต่ก ่อนสมณกระทรวง

หรือสารฯ ที่ออกมาไม่ค่อยพูดถึง

บทบาทที่จะไปร่วมกับรัฐ จะพูด

ถึงว่าให้พระศาสนจักรต้องท�า

อย่างนั้นอย่างนี้กับคนยากจน ผู้

อพยพ แต่ว่าฉบับนี้รู้สึกว่าท่าน

อยากให้เราท�างานกับรัฐมากข้ึน 

ในการช่วยเหลือผู ้ลี้ภัยเพราะ

ว่าการจะแก้ปัญหาจริงๆ รัฐต้อง

มีบทบาท คือเป็นพระเอกในการ

แก้ปัญหาผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพย้าย

ถ่ิน ดังนั้นพระศาสนจักรจึงควร

สนับสนุนและส่งเสริมรัฐให้ออก

นโยบายต่างๆ ที่เอื้อต่อผู้ลี้ภัย ไม่

บงัคบัเขา แต่เป็นการต้อนรับและ

บูรณาการเข้าไป”

คุณอ้อม เร่ิมเล่าถึงงาน

ของ NCCM ว่า ส่วนใหญ่จะเป็น

เร่ืองของการพฒันาศักยภาพกลุม่

แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างาน

ในประเทศไทย และแรงงาน

ที่อยู่ประเทศต้นทางด้วย เช่น  

เมียนมา, สปป. ลาว กิจกรรมที่ 

NCCM ส่งเสริมแรงงานข้ามชาต ิมี

หลากหลายกิจกรรม ดังนี้

ด้านสุขภาพ โดยการ

อบรมให ้ความรู ้ เ ร่ืองสุขภาพ

เบื้องต้น เร่ืองอนามัยเจริญพันธุ์ 

อนามยัแม่และเดก็ โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ และโรคตามฤดูกาล

ที่อาจเกิดข้ึนได้กับแรงงานข้าม

ชาติ เนื่องจากแรงงานจ�านวน

มากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ

และไม่ได้รับการตรวจสุขภาพซึ่ง

อาจส่งผลต่อสุขภาพตนเองและ

ผู้อื่นในชุมชน งานของ NCCM ยัง

รวมถึงการสงเคราะห์ด้านสขุภาพ 

โดยให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

แก่แรงงานข้ามชาติที่เจ็บป่วย ผู้

พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ 

และหญิงตั้งครรภ์ นอกจากนี้

ยังมีการอบรมเร่ืองหลักประกัน

สขุภาพและการเข้าถึงบริการของ

รัฐโดยน�าข้อมูลที่เป็นประโยชน์

มาเผยแพร่ให้อาสาสมัครและ

แรงงานข้ามชาติในชุมชนได้รับ

ทราบ

ด้านการศึกษา จัดการ

ศึ กษาส� าห รั บ เด็ ก ข ้ า มชา ติ 

(เมียนมา ไทยใหญ่ ลาว กัมพูชา) 

ที่ จ.สมุทรสาคร, อ.สังขละบุรี 
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จ.กาญจนบุรี, อ.แม่สอด จ.ตาก, 

จ.ระยอง และ จ.ระนอง โดย

มีศูนย์การเรียนรู้ หรือ Migrant 

Learning Center สอนภาษา

ไทย-พม่า-องักฤษ และวชิาอืน่ๆ 

ตามหลักสูตรของส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(สพฐ.) ระดับประถมศึกษาปีที ่

๑ - ๖ และช่วยส่งต่อเดก็ทีม่คีวาม

พร้อมเข้าเรียนในโรงเรียนของ

รัฐบาล นอกจากนี้ยังส่งเสริมการ

ประกอบอาชพี เช่น ปลกูผัก เลีย้ง

สัตว์ เพื่อเพิ่มทักษะการด�าเนิน

ชีวิตในประเทศไทยอีกด้วย

คุณพิพัฒน์ ยกตัวอย่าง

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ 

อ.แม่สอด จ.ตาก โดยเล่าว่า 

“เพราะพื้นที่แม ่สอดเป็นพื้นที่

ชายแดน ซึ่งเป็นลักษณะของ

การข้ามเข้ามาอยู่ในเมืองไทย

เป็นเวลานานๆ ๔๐ - ๕๐ ปีแล้ว 

ยกครอบครัวมาอยู่ เกิดลูกเกิด

หลานในเมืองไทย บางคนก็หอบ

ลกูหอบหลานจากทีโ่น่นเข้ามาอยู่

ด้วย ขณะที่พ่อแม่ท�างาน เด็กก็

ไม่รู้จะท�าอะไร จะไปท�างานก็ไม่

ได้ อายุไม่ถึง ๑๘ ปี ผิดกฎหมาย

อกี เดก็กอ็ยู่บ้านเล่นไป เรากไ็ปดู

ความต้องการของเขาว่าคืออะไร 

ต้องการศูนย์การเรียน เรากจั็ดตัง้

ศูนย์การเรียนให้เขา เป็นลักษณะ

ประถมศึกษา แต่ไม่ได้ขึ้นกับเขต

การศึกษา เป็นแค่ศูนย์การเรียน

แม้ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่

มันก็ช่วยเขาได้ในระดับหนึ่ง คือ

ป้องกันไม่ให้เขาไปเป็นแรงงาน

เด็ก ช่วยพัฒนาตัวเขาเองด้วย 

เวลาทีเ่ขากลบัประเทศ หรือโตข้ึน

ไปอยากเรียนต่อ นี่ก็จะเป็นการ

ศึกษาระดับพื้นฐานของเขาที่จะ

ไปต่อที่อื่น

 ที่ ผ ่ า น ม า เ ร า มี เ ด็ ก

จากศูนย์การเรียนรู้ไปเรียนต่อ

โรงเรียนไทยพุทธเยอะพอสมควร 

จาก ๑,๐๐๐ คน เข้าเรียนต่อ

ประมาณ ๒๕๐ คน ก็ถือว่าเยอะ

แล้ว และถ้าเป็นชายแดนเราก็

เน้นการส่งเสริมอาชีพ ฝึกอาชีพ

ให้เขามีรายได้ เพราะเข้ามาเป็น

ครอบครัว รายได้ไม่พออยู่แล้ว 

เราก็พยายามไปหาว่าในพื้นที่นี้

เหมาะท�าอะไร เขาอยากท�าอะไร 

ก็ให้เขาคิด ครีเอทออกมา แล้ว

เรากเ็ข้าไปช่วยสนบัสนนุกิจกรรม

ของเขา”

คุณพิพัฒน์ บอกว่า การ

มีศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้าม

ชาติมีส่วนส�าคัญอย่างมากที่ช่วย

ป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิ

เด็ก และการเข้าสู่กระบวนการ

ค้ามนุษย์

“ถ้ามองในแง่การศึกษา

ของเด็ก อันนี้ป้องกันได้หลาย

เรื่องมาก ศูนย์การเรียนรู้ ถึงแม้

รัฐบาลไม่ได้รับรอง แต่ศูนย์ฯ นี้

เป็นการป้องกันเขา ไม่ให้เขาถูก

บังคับใช้แรงงาน เพราะเด็กพอ

มาเรียนที่ศูนย์ฯ เขาจะปลอดภัย 

ป้องกันการละเมิด ป้องกันการ

ถูกหลอก ป้องกันภัยจากการค้า

มนุษย์ ตอนนี้เรามีนักศึกษาที่

เคยเรียนที่ศูนย์ฯ ประมาณ ๓-๔ 

คน ทีจ่บแล้วมีโอกาสได้ศึกษาต่อ 

อย่างน้อยเป็นการป้องกนัเขาก่อน

ที่จะไปเผชิญปัญหา”

คณุอ้อมเสริมว่า “คอือย่าง

น้อยเด็กได้มาอยู่กับศูนย์ฯ มา

เรียนหนงัสอื เดก็ไม่ออกไปเร่ร่อน 

ขอทาน หรือไปเป็นแรงงานทาส 

ดงันัน้น่าจะเป็นตัวชีว้ดัได้ด ีทีเ่ดก็

ได้ไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น”

ที่น่าสนใจก็คือ ศูนย์การ

เรียนรู้ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

และศูนย์สันถวไมตรี อ.แม่สอด 

จ.ตาก ทีส่ามารถยกระดบัข้ึนเป็น

โรงเรียนเอกชนสงเคราะห์ ช่วยให้

พิพัฒน์ ไตรจันทร์
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เด็กลูกแรงงานข้ามชาติมีโอกาส

เข้าเรียนในระบบการศึกษา เมื่อ

เรียนจบแล้วจะได้วุฒิบัตร ท�าให้

สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่

สูงข้ึนหรือมีโอกาสสมัครงานที่ได้

ค่าตอบแทนสูงขึ้นได้ ซึ่งนี่ถือเป็น

ความส�าเร็จขององค์กรคาทอลิก

ที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

คณุอ้อมเล่าว่า “ทีส่งัขละ- 

บุรี เด็กส่วนใหญ่แถวนั้นจะเป็น

พม่า กะเหรี่ยง มอญ เราท�างาน

กับเครือข่ายของบราเดอร์วกิตอร์ 

คณะลาซาล ซึ่งท�าโรงเรียนไม้ไผ่ 

(Bamboo School) และข้ามไป

ฝั ่งพม่าก็มีศูนย์การเรียนรู ้ซึ่ง

เป็นโครงการของ AMT 
๑

 เข้าไป

สนับสนุน”

คณุพพิฒัน์ เล่าต่อว่า “จาก

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เร่ิม

จากโรงเรียนไม้ไผ่ของบราเดอร ์

วิกตอร์ กิล มูโนส กลายเป็น

โรงเรียนเอกชนสงเคราะห์ (ถึง

ระดับชั้น ป.๖) บราเดอร์วิกตอร์

สามารถจดทะเบียนเป็นโรงเรียน

เอกชนสงเคราะห์ได้เรียบร้อยแล้ว 

ถ้ามองในภาพรวมของคาทอลิก

เรา คอื โรงเรียนเอกชนสงเคราะห์

ปรีชาญาณ และโรงเรียนเอกชน

สงเคราะห์สันถวไมตรี เป็นความ

ส�าเร็จของคาทอลิกเรา”

คุณอ้อม “ท�าให้องค์กร

อื่นได้เห็นว่า คาทอลิกสามารถ

จดทะเบียนเป็นโรงเรียนเอกชน

สงเคราะห์ได้ ซึ่งผลดีคือ เด็กที่

เข้าเรียนซึ่งเป็นลูกของแรงงาน

ข้ามชาติ สามารถเข้าเรียนได้ และ

ได้รับเงินอุดหนุนร้อยเปอร์เซ็นต์

จากรัฐบาล”

คุณพิพัฒน์ “พอจบมาก็มี

วฒุบิตัรไปศกึษาต่อได ้ถ้าเปรยีบ

เทียบกับศูนย์ Migrant Learning 

Center ก็จะไม่ได้วุฒิอะไร จบ

แล้วต้องไปสอบเทียบที่อื่น”

ส ่วนการจัดการศึกษา

ส�าหรับแรงงานข้ามชาติผู้ใหญ่ มี

ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่กรุงเทพฯ 

และปริมณฑล และที่ อ.แม่สอด 

จ.ตาก โดยใช้วัด โบสถ์ โรงเรียน 

เป็นศูนย์ฯ จัดสอนภาษาไทย/

อังกฤษเบื้องต้น เช่น ศูนย์การ

เ รียน รู ้ที่ โ รง เ รียนพระหฤทัย 

คลองเตย เปิดสอนวันอาทิตย์ 

เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานชาว

พม่าและไทยใหญ่ที่ท�างานมา

เรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เพื่อใช้สื่อสารกับนายจ้างได้

๑ ส�านักงานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (Aid for Migrant in Thailand : AMT) ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ

การอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง (NCCM-BKK)
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คุณพิพัฒน ์  “ ศูนย ์การ 

เรียนรู ้ในกรุงเทพฯ  จะเปิดวัน

อาทิตย์ โดยเราไปขอความร่วม

มือกับโรงเรียนคาทอลิก วัดพุทธ 

และวัดคาทอลิก ในการเปิดสอน

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้

กับกลุ่มแรงงานที่เขาสนใจอยาก

มาเรียน”

คุณอ้อม “มีสอนคอม- 

พิวเตอร์ด้วย เช่น ที่วิทยาลัย 

แสงธรรม นอกจากสอนไทย-

อังกฤษแล้ว ทางคณะซาเลเซียน

เขาให้พื้นที่เพื่อสอนคอมพิวเตอร์ 

เพราะเรามีอุปกรณ์แต่ไม่มีห้อง 

เรียน คณะซาเลเซยีนชายเขากใ็ห้

ห้องส�าหรับนักเรียนไปเรียน”

ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ยัง

มีการตั้งแกนน�าอาสาสมัครใน

ชุมชนให้สามารถดูแลศูนย์ฯ ใน

ชุมชนของตน มีการประสานงาน

ร่วมกับการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

ด้านหลักสูตรและครูผู้สอน เพื่อ

ให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้า

เรียนต่อในศูนย์ กศน.ได้ เมื่อจบ

จากศูนย์การเรียนรู้แล้ว

และเนื่ องจากแรงงาน

ข้ามชาติมีความเสี่ยงที่จะตกเป็น

เหย่ือการค้ามนุษย์ ถูกบังคับ

ใช้แรงงาน และถูกเอารัดเอา

เปรียบจากนายจ้างได้ง่าย ศูนย์

การเรียนรู ้จึงช ่วยป้องกันการ

ค้ามนุษย์ ช่วยลดอัตราเสี่ยงนี้

ได้ เพราะศูนย์ฯ ยังเป็นศูนย์รวม

ข้อมลูในการประสานงานกบัเครือ

ข่ายให้ความช่วยเหลือเมื่อถูก

ละเมิด มีการอบรมและรณรงค์

ให้ความรู้ เช่น น�าหลักสูตรการ

ต่อต้านการค้ามนุษย์อบรมแก่

นักศึกษา รณรงค์ให้ความรู้แก่

ชุมชนที่แรงงานอาศัยอยู่ หรือ

พืน้ทีเ่สีย่งอืน่ๆ ศูนย์ฯ จึงสามารถ

ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานได้

การส่งเสริมอาชีพ ใน

การส่งเสริมอาชีพให้แก่แรงงาน

ข้ามชาติ NCCM ด�าเนินการใน ๒ 

ลักษณะคือ พัฒนาด้านทักษะ

อาชีพ อาทิ สอนเย็บผ้า ท�า

อาหาร งานฝีมือ คอมพิวเตอร์ 

ซ่อมมอเตอร์ไซค์ และสอนภาษา

ไทย และพัฒนาด้านการเพิ่มราย

ได้ให้แก่แรงงาน เช่น ส่งเสริมการ

ท�าเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ 

เพาะเห็ด ปลูกผัก เลี้ยงหมู ใน

กรุงเทพฯ มีศูนย์ฝึกอาชพี ๒ แห่ง 

คือ บ้านเอื้ออารีที่สะพานใหม่ 

และศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพแรงงาน

ข้ามชาติที่พระราม ๒ นอกจากนี้

ยังมีการจัดอบรมเร่ืองที่แรงงาน

สนใจ เช่น การฝึกฝีมือแรงงาน 

ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆ สลับสับ

เปลี่ยนกันเข้าไปอบรมให้ การ

ช่วยสร้างกลุม่ออมทรัพย์ กองทนุ

ประกอบอาชีพ และการส่งเสริม

อาชีพรายบุคคล

คณุอ้อม เล่าว่า “ทีส่ะพาน

ใหม่ จะเป็นเรื่องการเย็บผ้า เขา

มีการท�างานกับพื้นที่ปทุมธาน ี

กลุ่มพม่ามุสลิมที่ท�างานเป็นแม่

บ้าน ผู้น�าชุมชน กลุ่มแรงงาน

ลาวที่มาท�างานปลูกหญ้า ปลูก

ต้นไม้ ขายต้นไม้กันเยอะๆ เราก็

ไปร่วมมือกบับ้านเอือ้อารี สะพาน

ใหม่ และคณะธิดาเมตตาธรรม

ที่คลอง ๑๓ เพื่อท�างานร่วมกัน 

แรงงานลาวส่วนใหญ่ที่ เข ้ามา

เป็นแรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้น

ทางทีมจึงไปอบรมเร่ืองการข้ึน

ทะเบียน พยายามท�าให้เขาอยู่

ในเมืองไทยอย่างถูกกฎหมาย 

ค่อยๆ ให้ความรู้ไป”

คุณพิพัฒน์ เสริมถึงการ

ตดิตามผลการท�างานของแรงงาน

ที่มาฝึกอาชีพกับศูนย์ฯ ว่า “การ

ส่งเสริมอาชีพ จะมี ๒ ส่วน ส่วน

ที่อยู ่ในเมือง เราจะมีศูนย์ฝึก

อาชีพ มีการอบรมเร่ืองการใช้

เคร่ืองจักรอุตสาหกรรม เย็บผ้า 

คอมพิวเตอร์ ซึ่งตรงนี้แรงงาน
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มาใหม่ๆ เขาจะไม่มีความรู้ ก็

มาขอเรียนกับเรา แล้วเขาก็ไป

ท�างานได้ เราไปติดตามผลจาก

ทางโรงงานด้วยว่า คนที่จบจาก

เราไป ท�างานได้จริงไหม และเก่ง

กว่าคนอื่นไหม

อีกส่วนหนึ่งเป็นเร่ืองของ

การเพิ่มรายได้ อันนี้เน้นตาม

ชายแดน อย่างที่แม่สอดเห็น

ได้ชัด เม่ือประมาณ ๓ - ๔ ปีที่

แล้ว เราเคยให้ทุนก้อนเล็กๆ แก่

แรงงาน กองละ ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ 

บาท ในการท�าเกษตร ปัจจุบันมี

การตดิตามต่อเนือ่ง กองทนุนีก้ยั็ง

อยู่ เขายังมีการหมุนเวียนท�าทุก

ปี มีการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ 

ปลูกดอกไม้ อย่างชาวพม่าจะ

ชอบปลูกดอกไม้เพื่อน�าไปถวาย

พระ แล้วเงินก�าไรจากตรงนี้เขาก็

จะน�าไปบ�ารุงกลุ่มของเขา” 

กล่าวได้ว่า การส่งเสริม

อาชพีเป็นการช่วยพฒันาคณุภาพ

ชีวิตให้แก่แรงงานข้ามชาติที่ย้าย

ถ่ินฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 

และถือได้ว่าเป็นตัวชี้วัดความ

ส�าเร็จในงานของ NCCM ที่ช่วย

เหลือแรงงานข้ามชาติมาอย่าง

ต่อเนื่อง และยังมุ่งที่จะพัฒนา

พวกเขาให้พึง่พาตนเองได้ในทีส่ดุ

คุณพิพัฒน์ “ยกตัวอย่าง

ตัวชี้วัด เช่น ปีนี้คุณได้อะไรจาก

โครงการส่งเสริมอาชพี เขาก็บอก

ว่าได้ทาสีใหม่ นี่เห็นแล้วว่ามีการ

เปลีย่นแปลง บางปีได้เยอะหน่อย

กเ็อาไปสร้างอาคารเรียนในศูนย์ฯ 

ของเขาเอง เห็นได้ว่าสิ่งที่เราให้

ไปมันงอกเงยในตัวกิจกรรมที่เขา

ท�าอยู่ ท�าให้เขารู้สกึว่ามันมคีวาม

ส�าคญั เขาต้องรักษากลุม่ของเขา 

เงินของเขา ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสิ่ง

ส�าคัญมาก

และปัจจุบัน แรงงานที่เรา

เข้าไปท�างานด้วย เขาจะมีการ

รวมกลุ่ม มีส่วนร่วมมากขึ้น เมื่อ

ก่อนแรกๆ ที่เราไปท�าศูนย์การ

เรียนรู้ทีแ่ม่สอด แรงงาน เป็นผู้รับ

อย่างเดยีว ปัจจุบนันีไ่ม่ใช่ เขาจะ

หาเองด้วย เราแค่ช่วยบางส่วน นี่

เป็นความส�าเร็จส่วนหนึ่งที่เราฝึก

หรือส่งเสริมให้เขาช่วยตัวเองได้ 

บางคนคดิว่าตวัเองเป็นผู้รับ กร็อ

รับ ซึ่งไม่ใช่ เขาต้องหาเองบ้าง 

นี่คือสิ่งที่เราพยายามสอดแทรก

เข้าไปในตัวกิจกรรม”

คุณอ ้อมเสริมว ่า “ เรา

พยายามให้เขาพึ่งตัวเอง โดยใช้

ศูนย์การเรียนรู้ ทัง้ผู้ปกครองและ

ตวัเดก็เอง หาวธีิการว่า เดก็จะพึง่

ตัวเองได้อย่างไร อย่างเด็กที่กิน

นอนอยู่ในศูนย์ฯ เราก็จะดูว่า ถ้า

เด็กออกไปอยู่เอง หรือไปเรียนที่

อื่น แล้วเขาจะอยู่อย่างไร เขา

จะท�ากับข้าวกินได้ไหม ก็สอนให้

เขาท�ากับข้าว เร่ืองการอยู่รอด 

การพึ่งตัวเอง เราพยายามปรับ

ทัศนคติพวกเขา”

การส่งเสริมสิทธิแรงงาน

และการป้องกันการค้ามนุษย์ 

โดยอบรมให้ความรู้เร่ืองนโยบาย

และกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน

ข้ามชาติ เช่น อาชีพที่แรงงาน

ข้ามชาติสามารถท�าได้ การจด

ทะเบยีนแรงงาน ให้เข้ามาท�างาน

อย่างถูกกฎหมาย ความรู้เร่ือง

สถานะบุคคล เพราะแรงงาน

ข้ามชาติหลายคนไม่มีสถานะ 

อยู่ในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ 

การให้ความรู้เร่ืองสิทธิแรงงาน

ข้ามชาติจึงเป็นสิ่งส�าคัญ เพื่อให้

แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิที่ตัว

เองพงึได้รับในการประกอบอาชพี 

รวมถึงความรู้เร่ืองการเข้าถึงหลกั
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ประกันสุขภาพ ความปลอดภัย

ในการท�างาน และความรู้เร่ือง

การค้ามนุษย์ เช่น ความหมาย 

สาเหตุ กระบวนการค้ามนุษย์ 

การป้องกันตนเอง การดแูลชมุชน 

และการช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อ

คืนสู่ชุมชน เพราะเม่ือแรงงานมี

ความรู้ความเข้าใจเร่ืองสทิธิเหล่า

นี้ก็จะสามารถป้องกันตัวเองจาก

การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้

คุณอ ้อม “ เพราะ เรา

ท�างาน Advocacy ด้วย เรื่องการ

ผลักดันนโยบายระดับประเทศ 

ในการที่จะให้แรงงานที่เข้ามาใน

ไทย ท�าอย่างไรเขาจะอยู่อย่างถูก

กฎหมาย เพราะเมื่อถูกกฎหมาย

แล้วเขาก็จะได้รับสิทธิ์ เช่น การ

รักษาพยาบาล ประกนัสงัคม หรือ

สิทธิด้านการศึกษา”

เนื่องจากปัญหาของกลุ่ม

แรงงานข้ามชาตส่ิวนใหญ่ทีเ่ข้ามา

ท�างานในไทยคือ การไม่รู้หนังสือ 

อ่าน เขียนภาษาไทยไม่ได้ พวก

เขาจึงตกเป็นเหย่ือของโบรกเกอร์

หรือนายหน้าทีมุ่ง่จะหาประโยชน์

คุณอ้อมบอกว่า “ปัญหา

เร้ือรังของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

ส่วนใหญ่คอื เขาไม่รู้หนงัสอื หรือ

การกรอกเอกสารข้อมูลมันยาก 

ใช้เวลา ดงันัน้เขาจึงใช้โบรกเกอร์ 

หรือนายหน้าท�าให้หมดเลย เขา

ยอมจ่ายส่วนต่าง ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

บาท เพื่อให้เอกสารครบและ

เรียบร้อย ดังนั้นค่าใช้จ่ายจึง

มากกว่าแนวปฏิบัติหรือระเบียบ

ทีอ่อกมา เพราะเขาก็ไม่มเีวลาไป

ท�าเองหรือไม่รู้อะไรเลย"

คณุพพิฒัน์เสริมว่า “ล่าสดุ

เมื่อ ๒ เดือนที่แล้ว มีแรงงานลาว

หลายคนทีก่ลบัประเทศเพือ่จะไป

ท�าพาสปอร์ต แล้วกลบัเข้ามาใหม่ 

บางคนเสียถึง ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

บาท”

เป็นทีน่่ายินด ีเม่ือปัญหานี้

ซึง่เครือข่ายองค์กรด้านประชากร

ข้ามชาติ (Migrant Working Group 

:MWG)๒ พยายามผลักดันให้ภาค

รัฐออกแนวปฏิบั ติในการเข ้า

มาท�างานของแรงงานข้ามชาติ 

๓ สัญชาติ ให้ชัดเจนและเป็น

ระบบเพื่อป้องกันการทุจริตของ

หน่วยงานราชการและกลุ่มคนที่

แสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน

ข้ามชาติ เพิง่ได้รบัการอนมัุติแนว

ปฏิบัตินี้จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน

ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา

คุ ณอ ้ อ ม ข ย า ยค ว าม

เร่ืองนี้ว่า “เครือข่ายองค์กรด้าน

ประชากรข้ามชาติพยายามผลัก

ดันมาหลายปี เพิ่งมีมติ ครม.

อนุมัติแนวปฏิบัติออกมาว่า ข้ัน

ตอนแต่ละขั้นตอนใช้เงินเท่าไรใน

การท�าเอกสาร จะมีรายละเอียด

๒ MWG เป็นเครือข่ายองค์กรที่ท�างานด้านประชากรข้ามชาติ อาทิ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN, 

Acylum Access Thailand, มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF),  International Organization for Migration 

(IOM), Save the children  และ NCCM ฯลฯ ซึ่งเห็นตรงกันถึงความไม่เป็นธรรมของการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติใน

ระบบประกันตนเมื่อปี ๒๕๔๙ จึงร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนร่วมกับภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม 

ในประเด็นหลัก ๓ ประเด็น ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา และสิทธิแรงงาน
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ว่าชาติไหนต้องจ่ายเท่าไร ซึ่ง

เป็นแนวปฏิบัติแล้ว แนวปฏิบัติ

ออกมาดี แต่เวลาไปที่ศูนย์ One 

Stop Service จะเวิร์คหรือไม่เวิร์ค

ก็ต้องติดตามอีกทีหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้

เป็นเรื่องที่ดี เป็นการตัดตอนการ

ทจุริต ส�าหรับแรงงานในเมอืงไทย

จะควบคุมได้ด้วยข้อปฏิบัตินี้”

คณุพพิฒัน์ “ในเร่ืองนีเ้ราก็

อาศัยเครือข่ายการท�างานในการ

ให้ความรู้ เวลาเราได้ข้อมูลมา 

เราก็จะกระจายไปให้กับชุมชน

ต่างๆ ต้องเอาภาษาไทยมาแปล 

หรือมาอธิบายให้เจ้าหน้าที่เราที่

เป็นชาวพม่าได้ทราบและน�าไป

อธิบายต่อกับชุมชน ที่ส�าคัญคือ 

บางทแีรงงานเข้าไม่ถึงข้อมูล ไม่รู้

หนังสือด้วย เขียนไม่ได้อ่านไม่

ออก ไม่รู้ว่าเกิดอะไรข้ึน จึงตก

เป็นเคร่ืองมือของเอเยนต์ในการ

เรียกรับเงิน แทนที่จะจ่ายตาม

มติ ครม. ที่เขาก�าหนดมา ที่ผ่าน

มาเราเห็นสภาพนี้”

การสร้างแกนน�าอาสา

สมัครในชมุชน (Community Base 

Organization : CBO) โดยสนบัสนนุ

ให้เกิดอาสาสมัครที่มีจิตอาสา

ในการท�างาน สามารถระดมทุน 

และบรหิารจัดการกลุม่/เครือข่าย

ได้เอง และช่วยพัฒนาศักยภาพ

ของแกนน�าในชุมชนเพ่ือให้เกิด

ความเข้มแข็ง สามารถท�างานได้

อย่างต่อเนือ่ง และช่วยเหลอืกลุม่

ของตนเองในแต่ละชุมชนได้

คุ ณ อ ้ อ ม อ ธิ บ า ย ว ่ า 

“แรงงานข้ามชาติจะมีตัวแทน 

มีอาสาสมัคร กลุ ่มเหล่านี้เขา

สามารถจัดตั้งกลุ ่มของเขาเอง 

เรียกว่า CBO เราเน้นให้เขาเป็น

ผู้น�าเพื่อจะดูแลตัวเอง ดูแลกลุ่ม

และชุมชนของเขา เช่น ถ้ามี

กฎหมาย มีนโยบายอะไรออก

มา เขาก็จะน�าไปอบรมต่อ หาก

มีประเด็นร้อน (Hot Issue) แกน

น�าเขาก็จะคอยประสานในชุมชน 

กับเจ้าหน้าที่ของเรา และกับ 

CBO อื่นๆ ในพื้นที่ ร่วมกับเอ็น

จีโออื่นๆ”

คุณพิพัฒน์เสริมว่า “เรา

พยายามให้กลุ ่มแรงงานเขาได้

สร้างกลุ่มของเขาขึ้นมา ตอนนี้มี

หลายกลุม่ มีแรงงานลาว แรงงาน

พม่าที่กรุงเทพฯ มี CBO เป็น ๑๐ 

กลุ่ม ที่นครสวรรค์มี ๕-๖ กลุ่ม”

คุณอ้อม “กลุ่มนี้เขาดูแล

กันเองนะ แต่เราส่งเสริมให้เขา

ได้เจอกัน ได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน 

มกีารพฒันาต่อยอดจากกลุม่ของ

พวกเขาเอง”

คุณพิพัฒน์ “ใช้วฒันธรรม 

ถ้าเป็นพม่าเขาจะชอบเข้าวัด เรา

ก็ใช้วันพระ จัดงานกฐิน ผ้าป่า 

มีการผูกข้อมือชาวปกาเกอะญอ 

และเขาก็มีการระดมทุน เราก็ไป

ช่วยเขา แล้วเงินเขาก็ดูแลของ

เขากันเอง”

คุณอ้อม “อย่างงานผ้าป่า 

เขาก็บริจาคให้วัดที่ เขาไปท�า

กิจกรรมคร่ึงหนึ่ง อีกคร่ึงหนึ่ง

เขาก็เอาเข้ามาในกลุ ่มของเขา 

เอามาบริหาร ให้กู ้ยืม ไปต่อ

พาสปอร์ต วีซ่า หรือเจ็บไข้ได้

ป่วย เขาก็เอาไปช่วยกัน เร่ืองนี้

องค์กรเราค่อนข้างผลักดันให้เขา

ใช้วัฒนธรรมเข้ามาในกิจกรรม

ขับเคลื่อน”
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การสร้างเครือข่าย การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน (แรงงานข้ามชาติ) และ
การผลักดันนโยบายร่วมกับภาครัฐและเอกชน

 “NCCM เราเป็นแค่ตวัเฟือง

ตวัหนึง่ ในการขับเคลือ่นงานด้าน

แรงงาน เราเป็นแค่ส่วนประกอบ

ส่วนหนึ่ง เมื่อเทียบกับองค์กรอื่น

ทีท่�า ไม่ว่าจะเป็นองค์กรคาทอลกิ 

หรือเอ็นจีโออื่นๆ เราไม่ได้ท�า

ทั้งหมด เพราะเวลาเราท�างาน 

มีหลายองค์กรที่เขาท�างาน และ

ท�าได้ดีกว่าเรา งานนี้มันท�าคน

เดียวไม่ได้ NCCM จะท�าคนเดียว

โดดๆ ไม่ได้ กต้็องมหีลายองค์กร

ร่วมกัน ต้องค่อยเป็นค่อยไป ท�า

ทลีะจุด จุดไหนทีเ่ราท�าดเีข้มแข็ง

ก็ท�าต่อ จุดไหนไม่เข้มแข็ง เราก็

อาศัยเพื่อน” คุณพิพัฒน์กล่าวย�้า

ถึงความส�าคญัของการสร้างเครือ

ข่ายและการท�างานร่วมกับเครือ

ข่ายแรงงานข้ามชาติอื่นๆ

เช ่นเดียวกับคุณอ้อมที่

บอกว่า การสร้างเพื่อนก็เป็น

หัวใจหนึ่งของ NCCM ในการมี

เพื่อนร่วมทาง “เร่ืองของเพื่อน 

ท่านพิบูลย์๓บอกว่าเราต้องสร้าง

เพื่อน เราไปท�างานเราต้องมี

เพือ่น ดงันัน้เม่ือเราออกไปท�างาน

ที่ไหนก็แล้วแต่ เราต้องมีเพื่อน

ร่วมงาน เราท�างานคนเดียวไม่

ได้ ดังนั้นเพื่อนเราเยอะแยะเลย

ที่จับตามองเราอยู่ว่าคาทอลิกท�า

อะไร เขาท�าจริงหรือเปล่า เรื่อง

การท�างาน การสร้างเพื่อนก็เป็น

หัวใจหนึ่งของ NCCM ในการมี

เพื่อนร่วมทาง”

NCCM ท�างานร่วมกับ ๔ 

เครือข่ายใหญ่ๆ คือ เครือข่าย

ด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant 

Working Group) เครือข่ายสิทธิ

เด็กประเทศไทย (Child Rights 

Coordination Thailand :CRC) เครือ

ข่ายคาทอลกิไทยอภบิาลผู้ต้องขัง 

และเครือข่ายคาทอลิกต่อต้าน

การค้ามนุษย์

คุณอ้อมเล่าถึงงานที่ร่วม

กับเครือข่ายด้านประชากรข้าม

ชาติ ซึ่งมีองค์กรทั้ง INGOs๔ และ 

NGOs ที่ท�างานประเด็นแรงงาน

ข้ามชาติมาร่วมกันทั่วประเทศ

เพ่ือผลกัดนันโยบายการช่วยเหลอื

แรงงาน โดยยกตัวอย่างเคสที่ได้

ร่วมกนัช่วยเหลอืแรงงานข้ามชาติ

ที่ประสบปัญหา

“เร่ืองค่าแรง เขาบอกว่า

ไม่ได้รับค่าแรงข้ันต�่าที่ประกาศ

ว่า ๓๐๐ บาท แต่ได้แค่วันละ 

๒๐๐ บาท เป็นปัญหาที่เขาเรียก

ร้องสิทธิแรงงาน เรื่องการโกงค่า

จ้าง เขาก็จะร้องเรียนมา ฝ่าย

กฎหมายของเครือข่ายแรงงาน

ข้ามชาติก็ไปช่วยเจรจา และจะ

มีกลุ ่ม CBO ของเขา ช่วยเรียก

๓ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประธาน NCCM
๔ International Non-Government Organization
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ร้องถ้าถูกโกง ไม่ได้รับค่าจ้าง

จากนายจ ้าง เขาก็จะจัดหา

ทนายความไปช่วย แต่ข้ันแรก

เขาจะไปเจรจาไกล่เกลี่ยก่อน ถ้า

นายจ้างยอมจ่ายค่าแรงให้ แต่ถ้า

ไม่ยอมกเ็อากฎหมายเข้ามา และ

เร่ืองของการประสบอบุตัเิหตจุาก

การท�างาน ถูกทิ้ง ไม่ได้รับการ

ดูแลจากนายจ้าง”

คุณพิพัฒน์เสริมถึงปัญหา

ที่แรงงานถูกละเมิดสิทธิว่ารวม

ถึง “เร่ืองการถูกจ�ากัดอิสรภาพ 

นายจ ้างไม ่ให ้ออกนอกพ้ืนที่ 

เพราะแรงงานข้ามชาติถ้าออก

นอกพื้นที่จะถูกต�ารวจจับ ต้อง

เสียค่าปรับ”

ส�าหรับงานที่ร่วมกับเครือ

ข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย (CRC) 

ซึ่งมีอยู ่  ๔๔ องค์กร เป็นการ

ท�างานกับหน่วยงานเอกชนทั่ว

ประเทศที่ท�านโยบายให้แก่รัฐ

ในการดูแลเด็กทุกคน และเด็ก

เคลื่อนย้าย

คุณพิพัฒน ์ อ ธิบายว ่ า 

องค์กรที่ท�างานกับเด็ก ประเทศ

ไหนที่มีข้อตกลงสิทธิเด็กจะต้อง

มีกฎกติกา มีนโยบายที่เกี่ยวกับ

การปกป้องคุ้มครองเด็กเกิดข้ึน 

เพราะว่าทั่วโลกมีการใช้แรงงาน

เด็ก มีการละเมิดโดยไม่รู ้ ตัว 

บางทีคนท�างานเองไม่รู้ว่าตนไป

ละเมิดเด็กอย่างไร จึงจ�าเป็น

ต้องมีนโยบายเกดิข้ึนเพือ่เป็นการ

ป้องกัน

“เนื่องจากเราท�างานกับ

เด็กเยอะมาก เร่ืองการศึกษา 

เราเป็นเน็ตเวิร์กของ CRC เราม ี

นโยบายปกป้องสิทธิเด็ก ในภาค

สนามจะเห็นได้ชัดว่าเราท�างาน

กบัเดก็โดยตรง เราจะให้พนกังาน

ทุกคนได้ทราบว่าคุณมาท�างาน

กับเรา ควรเคารพสิทธิของเด็ก 

เคารพการตัดสินใจของเด็ก เรา

จะมีกฎข้อบังคับต่างๆ ออกมา

เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของ

เราไปละเมิดต่อเด็ก และเป็นการ

ป้องกันคนที่มาเย่ียมด้วยว่าเรา

มีกฎกติกาในการเข้าเย่ียมเด็ก

ในศูนย์ฯ หรือในพื้นที่ที่มีเด็ก 

ซึ่งถือว่าประสบความส�าเร็จพอ

สมควร”

คณุอ้อม กล่าวอย่างภูมิใจ

ว่า “NCCM เป็นองค์กรต้นแบบที่

ท�านโยบายปกป้องสิทธิเด็ก ทั้ง

กบักลุม่ทีม่าเย่ียมเรา กลุม่ทีล่งไป

ท�างาน แม้กระทัง่คนทีป่ฏบิตังิาน

กับเด็กในชุมชน ในศนูย์การเรียน

รู้ ก็ท�างานกับเครือข่ายนี่แหละ 

คือเป็นการผลักดันทั้งประเทศ 

ซึ่งก็เป็นการล้อกับนโยบายสิทธิ

เด็กทั่วโลก เราท�างานให้เข้ากับ

มาตรฐานสากลในการปกป้อง

สิทธิเด็ก”

ส่วนงานที่ร ่วมกับเครือ

ข ่ า ยค าทอลิ ก ต ่ อ ต ้ า น ก า ร

ค้ามนุษย์ โดยท�างานร่วมกับ 

Talitha Kum Thailand หรือคณะ

นักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์ 

และหน่วยงานคาทอลิกทั้งหมด

ที่ท�างานต่อต้านการค้ามนุษย์

ในประเทศไทย และเชื่อมโยง

กับ Caritas Asia และCaritas 

Internationalis เป็นการสร้างเครือ

ข่ายความร่วมมือในการป้องกัน 

และช่วยเหลือเหย่ือจากการค้า

มนุษย์ ทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน 

และองค์กรศาสนา
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เนื่องจากงานของ NCCM 

ยังรวมไปถึง การอภิบาลผู้ต้อง

ขัง ทั้งผู้ต้องขังชาวต่างชาติ และ

แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในเรือนจ�า

และสถานกักกันซึ่งส่วนใหญ่มี

ความเครียด กังวล หมดก�าลังใจ 

หรือท้อแท้ งานของ NCCM จึง

เป็นการช่วยฟื้นฟู เยียวยา โดย

ไปเย่ียมผู้ต้องขัง ท�าพิธีมิสซาให ้

และสงเคราะห์สิ่งของแก่ผู้ต้อง

ขัง เพื่อให้ก�าลังใจ ช่วยรับฟัง

ปัญหา และช่วยเหลือผู้ต้องขัง

ให้ได้รับความยุติธรรมตามสิทธิที่

เขาควรได้รับตามกฎหมาย มกีาร

อบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ ให้ค�า

ปรึกษาแก่ผู้ท�างานด้านผู้ต้องขัง/

ผู้ต้องกัก และประสานงานกับ

กรมราชทัณฑ์ เพื่ออ�านวยความ

สะดวกให้แก่เครือข่ายที่ท�างาน

ในเรือนจ�าในการเข้าเย่ียมผู้ต้อง

ขัง เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการ

ท�างานที่มีแบบแผนชัดเจน รวม

ถึงการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่พ้น

โทษให้ได้รับการรักษาวัณโรคต่อ

เนื่องจนครบก�าหนด

ส�าหรับงานเครอืข ่าย

คาทอลิกไทยอภิบาลผู้ต้องขัง 

ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๒๒ องค์กร

ที่ท�างานร่วมกัน คุณอ้อมเล่า

ว่า “เราพยายามเป็นตัวกลาง 

เป ็น ผู ้ประสานให ้ เค รือข ่ าย

คาทอลิกที่ท�างานกับผู้ต้องขังใน

ประเทศไทย โดยปกติแล้วจะ

มีคณะนักบวชหรือศูนย์สังคม

พัฒนาต่างๆ เขาท�าอยู่แล้ว แต่

เราจะเป็นตัวประสานให้เขาได้

มาแบ่งปันประสบการณ์กันและ

กัน แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติของ

แต่ละองค์กรว่า ท�าแบบนี้แล้ว

เกิดผลดีต่อผู้ต้องขัง เป็นการ

ผลักดันให้งานของคาทอลิกใน

การอภิบาลผู้ต้องขังเกิดผลมาก

ขึ้น เป็นงานของพระศาสนจักรที่

ต่างประเทศเขามีการติดตามอยู่

ว่าประเทศไทยท�าอะไรบ้างกับผู้

ต้องขัง องค์กรของเราก็มีข้อมูล

ที่จะให้เขา และพยายามเสริม 

สนบัสนนุองค์กรเครือข่ายของเรา

ให้เข้าไปท�างานในแต่ละเรือนจ�า

ในแต่ละจังหวัด”

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ง า น

พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน 

(แรงงานข้ามชาต)ิ เนือ่งจากเหน็

ได้ชัดว่าเครือข่ายภาคประชาชน

สามารถด�าเนินกิจกรรมพึ่งพา

ตนเองได้ NCCM จึงมุง่ทีจ่ะส่งเสริม

ให้แรงงานข้ามชาตใินแต่ละชมุชน

จัดตัง้เครือข่ายภาคประชาชนเพือ่

สามารถด�าเนนิกจิกรรมและพึง่พา

ตนเองได้ในอนาคต โดย NCCM 

จะช่วยพัฒนาทักษะการท�างาน

ของคณะท�างานในเครือข่าย ส่วน

การผลักดันเชิงนโยบายด้านสิทธิ

แรงงานข้ามชาตินัน้ NCCM ท�างาน

ขับเคลื่อนร ่วมกับภาครัฐและ

องค์กรพัฒนาเอกชนอื่นๆ ที่

ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ อาทิ 

ประเดน็เร่ืองสขุภาพกบักระทรวง

สาธารณสุข ด้านการศึกษากับ

กระทรวงศึกษาธิการ สปฐ., กศน. 

และด้านอาชีพกับกรมการจัดหา

งาน กระทรวงแรงงาน

คุณพิพัฒน์บอกว่า “NCCM 

เราเน้นเร่ืองของการบรูณาการ ไม่

ว่าเขาจะเป็นชาติพันธุ์ไหนเข้ามา
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ในประเทศ เราพยายามเคารพ

ความแตกต่างของเขา ให้เขาเหน็ 

ความแตกต่างและเคารพซึ่งกัน

และกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือการ

สร้างกลุ ่ม การรวมกลุ ่ม การ

สร้างความเข้มแข็งมากกว่า ขณะ

เดยีวกนักใ็ห้คนในพืน้ทีมี่ส่วนร่วม 

ไม่ว่าจะเป็นผู้น�าในชมุชน องค์กร

เอกชน ไม่ใช่ให้เขาอยู่ตามล�าพัง 

เราก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์”

เปิดใจ เปลี่ยนทัศนคติเชิงลบต่อแรงงานข้ามชาติ
ส�าหรับคนที่ท�างานกับ

แรงงานข ้ามชาติมานับสิบป ี  

เจ้าหน้าที่ทั้งสองของ NCCM มอง

ว่าสังคมไทยส่วนใหญ่ยังคงมี

ทัศนคติเชิงลบต่อแรงงานข้าม

ชาติอยู่มาก

คุณอ้อม “คนไทยบางคน

ก็ชอบแรงงานข้ามชาติ อย่างเขา

มีแม่บ้านที่มีความซื่อสัตย์ น่ารัก 

ถ้าเราไม่พยายามตีข่าวว่าเขามี

ความแตกต่าง อย่างเมื่อก่อน

เรียกเขาว่า ‘แรงงานต่างด้าว’ แต่

ตอนนีเ้ขาเปลีย่นให้เรียก ‘แรงงาน

เพื่อนบ้าน’ ‘แรงงานข้ามชาติ’ ”

คุณพิพัฒน์ “นี่คือสาเหตุ

ส�าคัญ คือความไม่รู้ เป็นปัญหา

การสื่อสาร ที่ไม่รู้ว่าเวลาเรียกว่า 

‘ต่างด้าว’ จะแตกต่างจากค�าว่า 

‘แรงงานข้ามชาติ’ แต่ค�าว่า ‘ชาว

ต่างชาติ’ หมายถึง คนที่มาเที่ยว 

คนทีม่าท�างาน เขาแยกกันชดัเจน 

แล้วท�าไมไม่เรียกให้เหมือนกัน

เลยล่ะ ระหว่างคนที่เป็นเพื่อน

บ้าน หรือว่าชาวต่างชาติ พูดค�า

นีใ้ห้เป็นค�าเดยีวกนัเลย นีค่อืสิง่ที่

ท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้า ถ้าเป็น

คนจากยุโรปเรียกว่า ชาวต่างชาติ 

แต่มาจากพม่าเรียก ‘ต่างด้าว’ ซึง่

ภาษาอังกฤษคือ ‘เอเลี่ยน’ (Alien) 

‘มนุษย์ต่างดาว’ ผมว่ามันไม่ใช่ 

กับการให้นิยามแบบนี้”

คุณอ้อม “ภาษาทางรัฐ

เขายังใช้ “ต่างด้าว” แต่ทาง

ภาคเอกชนเขาผลักดันอยู่ อย่าง

มหาวิทยาลัยบางแห่งเขาใช้ว่า 

“แรงงานเพื่อนบ้าน”

เมือ่ถามว่าตัวแรงงานข้าม

ชาติเอง เขารู้สึกอย่างไรกับค�าว่า 

‘แรงงานต่างด้าว’

คุณพิพัฒน์ “ก็ไม่พอใจนะ 

ก็เห็นชัดเจนว่าไม่ชอบ”

คุณอ้อม “เขาจะรู้สึกว่า

สองมาตรฐาน เขายังมองว่า 

เร่ืองความเสมอภาค ความเท่า

เทียม เขายังด้อยกว่าคนไทย 

ความรู้สึกของแรงงานข้ามชาติ

เขาจะรูส้ึกไม่เทา่เทียมกับคนไทย 

เขาจะเรียกร้องความเป็นธรรม 

ความยุติธรรม ความเท่าเทียม 

พม่าจะรู้สึกว่าตนเองยังมีความ

ไม่เท่าเทียม ต้องการความเป็น

ธรรม และส่วนใหญ่กลุ่มคนพม่า

ค่อนข้างจะมีพลงัในการเรียกร้อง

เพราะเขาเป็นกลุ่มใหญ่และรวม

กลุ่มได้ แต่กัมพูชาไม่ค่อยเห็น

เพราะเขาจะมกีารศึกษาน้อยกว่า 

ส่วนลาวไม่ค่อยมีปัญหา”

คุณพพิฒัน์ “ถ้าเขายอมรับ

ได้ก็ไม่มีปัญหา คือยอมรับว่า

มันไม่เท่าเทียม เหมือนกับเราไป

ยุโรปกไ็ม่เท่าเทยีมอยู่แล้ว มันเป็น

วัฏจักรทั่วโลก”
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ในเร่ืองทศันคตเิชงิลบของ

คนไทยที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ 

แล้วงานของ NCCM ท�าอย่างไร

ที่จะช่วยปรับทัศนคติเชิงลบให้

เป็นทัศนคติเชิงบวกได้นั้น คุณ

อ้อมบอกว่า “มีงานวิจัยของ 

ม.มหดิลท�าการส�ารวจทศันคตใิน

เชงิลบของคนไทยต่อแรงงานข้าม

ชาติเมื่อปี ๒๕๕๕ พบว่าคนไทย

กลัวแรงงานข้ามชาติจะมาแย่ง

อาชีพ แย่งสถานะบุคคล ถึงแม้

จะมองว่าแรงงานข้ามชาติท�าให้

เศรษฐกิจดี พยายามโปรโมท แต่

จริงๆ แล้วเขากลวัว่าแรงงานข้าม

ชาติจะมาได้สถานะเป็นคนไทย 

ท�าให้ทศันคตต่ิอแรงงานข้ามชาติ

ไปในเชิงลบ

เราคุยกันถึงเร่ืองการปรับ

ทัศนคติเชิงบวกของคนไทยต่อ

แรงงานข้ามชาติ มีข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไขอยู่ว่าท�าอย่างไรจะ

แก้ทัศนคติของคนไทย เขาบอก

ว่าปัจจัยหนึ่งที่จะท�าได้คือ การ

ที่คนไทยมีเพื่อนเป็นคนข้ามชาติ

จะท�าให้เรามทีศันคตเิชงิบวกมาก

ขึ้น อย่างท่านพิบูลย์บอกว่า เรา

ต้องน�ากิจกรรมไปท�ากับชุมชน 

กับกลุ่มที่มีแรงงานข้ามชาติเยอะ 

เช่น กิจกรรมด้านศาสนาและ

วัฒนธรรม เอาความเชื่อทาง

ศาสนามาจัดงานร่วมกัน ให้คน

ไทยเข้ามาร่วม ทัง้รัฐและเอน็จีโอ

ในพื้นที่ ท�ากิจกรรม สร้างอาสา

สมัคร และสร้างกลุ่มเพื่อการมี

ส่วนร่วม จะท�าให้ทศันคติคนไทย

ต่อแรงงานข้ามชาติดีขึ้น เห็นอก

เห็นใจกัน เห็นวัฒนธรรมที่ดีๆ

 ซึ่งเร่ืองการปรับทัศนคติ

นี้ เราท�ามานานแล้ว การสร้าง

ความเป็นหนึ่งเดียว (Harmony) 

ในชุมชนไทย การท�ากิจกรรม

ร่วมกันกับคนไทย ที่ผ่านมาเรา

พยายามส่งเสริมให้แรงงานข้าม

ชาติท�าความสะอาดในชุมชน

ของเขา เพราะบางที่สกปรก เรา

ก็จะบอกให้เขาท�าความสะอาด

สภาพแวดล้อมที่ เขาอยู ่ และ

เร่ืองลูกหลานของเขาที่มาเรียน 

ผู ้ปกครองยังมีทัศนคติเชิงลบ 

เวลาโรงเรียนรับเด็กลูกแรงงาน

ข้ามชาติเข้ามาเรียน พ่อแม่คน

ไทยก็จะเอาลูกตัวเองออก ไม่

ให้ลูกเรียนในโรงเรียนที่มีแรงงาน

ข้ามชาติ ยังเป็นทัศนคติเชิงลบ

อยู่ มันก็ไม่ได้เป็นกระแสแรง 

แต่ทางภาคใต้เราก็เห็นอยู่ ใน

กรุงเทพฯ ก็มีอยู่ แม้เขาจะไม่

ได้พูดเสียงดัง มีการเสนอปัญหา

นี้ข้ึนมาว่าถ้าเอาเด็กพม่าเข้ามา

เรียน ผู้ปกครองเขาจะเอาลูก

เขาออก ศูนย์การเรียนรู้ก็ช่วยได้

เยอะในการสอนให้เขาได้สื่อสาร 

เตรียมเขาให้ได้เรียนภาษาไทย 

เพื่อสื่อสารกับเด็กไทยได้ ถ้าเป็น

เร่ืองกายภาพ อย่างความสะอาด

ของเสื้อผ้า เราก็เตรียมให้เขา 

เพื่อช่วยลดทัศนคติเชิงลบของผู้

ปกครองไทย”

คุณพิพัฒน์เสริมว่า “ถ้า

พูดถึงในพื้นที่ คนที่อยู่ด้วยกันใน

พื้นที่เขาไม่ค่อยขัดแย้งกันหรอก 

อย่างพื้นที่แม่สอด พระสมุทร

เจดีย์ สมุทรสาคร เขาอยู่ร่วม

กันได้ นายจ้างลูกจ้างอยู่ด้วยกัน

อย่างมีความสุข เขาพึ่งพาอาศัย

กัน แต่คนที่ไม ่เคยอยู ่กับเขา

โดยตรง เป็นคนข้างนอก อาจมี

ทัศนคติเชิงลบมากกว่า”
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คุณอ้อม “เร่ืองของการ

สื่อสารก็ส�าคัญ เช่น ถ้าคนพม่า

พูดภาษาไทยได้ สื่อสารกับคน

ไทยได้ คนไทยก็จะเข้าใจว่าเขา

อยู่บ้านเขามีความล�าบาก แต่มา

อยู่ที่นี่เขามีความสุข คนเราเวลา

ฟังกันเข้าใจ ก็จะเห็นอกเห็นใจ

กันมากข้ึน หลายๆ คร้ังเวลาได้

คุยกับแท็กซี่ซึ่งเป็นนายจ้างของ

แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา เขา

บอกว่า น่าเห็นใจนะ แรงงาน

ข้ามชาติขยัน ประหยัด นิสัยดี 

พูดเพราะ เขาได้คุย ได้อยู่ด้วย

กัน ทัศนคติเชิงลบก็จะไม่มีเลย

นะ ถ้าเขาเข้าใจกัน เร่ืองการ

สื่อสารให้เข้าใจกัน เราจึงมีการ

สอนภาษาไทยในศูนย์การเรียนรู้ 

ให้แรงงานได้เรียนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ บางคนท�างานใน

บริษัท เขาก็สื่อสารกับเพ่ือนร่วม

งานได้ คุยกับนายจ้างได้ ก็ช่วย

ปรับทัศนคติของคนไทยได้เยอะ”

นอกจากการสอนภาษา

ไทย-อังกฤษเพื่อให ้แรงงาน

สามารถสื่อสารกับคนไทยได ้

อย่างเข้าใจกันมากข้ึน จะช่วย

เปลีย่นทศันคตเิชงิลบแล้ว การน�า

เร่ืองของศาสนาและวัฒนธรรม

เข้ามาก็เป็นอกีแนวทางหนึง่ทีค่วร

ส่งเสริมให้มากขึ้น

คณุพพิฒัน์เล่าถึงกจิกรรม

ที่ NCCM น�าเร่ืองศาสนาและ

วัฒนธรรมเข้ามาว่า “คนไทยไม่รู้

ด้วยซ�้าว่าพม่าบริจาคเงินเข้าวัด

เยอะกว่าคนไทยอีก เวลาเราจัด

งานเราจึงใช้ประเพณีในการรวม

คน และเชิญแกนน�าคนไทยมา

ร่วม เพ่ือให้เขาเห็นว่าแรงงาน

ข้ามชาติก็รักวัฒนธรรม เขาเป็น

เมืองพุทธย่ิงกว่าเราอีก เราใช้

วัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง”

คุณอ้อมเสริมว่า “การแก้

ปัญหา ถ้าเอาเร่ืองศาสนาและ

วัฒนธรรมเข้ามา ประเทศไทย

น่าจะท�าได้ดเีพราะว่าคนไทยส่วน

ใหญ่นบัถือพทุธ พม่ากน็บัถือพทุธ 

เคร่งและศรัทธามาก ดังนั้นการ

ท�าบุญร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่น่า

จะส่งเสริมให้มากขึ้นในชุมชน”

ในขณะทีปั่ญหาสงัคมผู้สงู

อายุ แรงงานเดก็และวยัท�างานลด

ลง ท�าให้เราต้องอาศัยแรงงาน

ข้ามชาติมาทดแทนอย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้ สังคมไทยไม่อาจ

ปฏิเสธการด�ารงอยู่ของแรงงาน

ข้ามชาติได้อีกต่อไป ดังนั้นเรา

ควรจะมีมุมมองของการอยู่ร่วม

กัน เห็นความส�าคัญของแรงงาน

ข้ามชาติว่าเขามีความส�าคัญต่อ

เศรษฐกิจไทยและการพัฒนา

ประเทศอย่างไร

คุณพิพัฒน์มีความเห็นว่า 

“ผมว่าเราต้องเรียนรู้ ต้องเปิด

ใจ คือคนเราแม้แต่ตัวผมเองนะ 

ผมท�างานที่นี่มา ๑๐ ปี ตอนแรก 

ผมไม่ชอบเลยนะ แต่พอท�าไป 

ได้เห็นสภาพ ได้คลุกคลีกับเขา 

พยายามเปิดใจ และอีกอย่างที่

ส�าคัญ ถ้าเราใช้วัฒนธรรมมา

เชื่อมประสานกัน ผมคิดว่าท�าให้

มีความเข้าใจกันมากข้ึน โดย

อาศัยวัด อาศัยประเพณี จะได้

ผล ดกีว่าเราไปมุง่เอาเร่ืองงานมา

เป็นเรื่องใหญ่ ความเป็นอาเซียน 

เป็นเมอืงพทุธเหมอืนกัน ถึงแม้ว่า

เราจะเป็นองค์กรคาทอลกิ แต่เรา

อยู่เมืองพุทธ เราก็ต้องเคารพ มี

หลกัปฏิบตั ิเขาปฏบิตัอิย่างไรเรา

ก็ต้องปฏิบัติตาม”

ส่วนคุณอ้อมมีความเห็น

ว่า “ภาครัฐต้องเป็นเจ้าภาพใน

การส่งเสริมให้ชุมชนที่มีแรงงาน

ข้ามชาติอาศัยอยู่มากๆ ให้เขามี

กิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นคน

พม่า กัมพูชา หรือลาว เพราะ

วัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนไทย

มาก ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาหาร

การกิน การท�าบุญ ค�าพูด การ

แต่งกาย หน้าตาก็คล้ายๆ กัน 

ดังนั้นจึงไม่ยากที่จะท�าให้เขาอยู่

ร่วมกันได้ หรือมีทัศนคติที่ดีต่อ

กัน โดยรัฐเองต้องจัดกิจกรรม
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ส่งเสริม เพราะรู้อยู่แล้วว่าใน

อนาคตแรงงานในประเทศไทย

จะน้อย ผู้สงูอายุกเ็ยอะ ดงันัน้ท�า

อย่างไรให้แรงงานข้ามชาติเขาอยู่

ในชุมชนแล้วเขามีความสุข และ

เขาสามารถท�าให้เศรษฐกิจไทยดี

ขึ้น ต้องส่งเสริมเขา

และอีกอย่างหนึ่ง ทางรัฐ

เคยบอกว่าจะส่งเสริมเร่ืองการ

พัฒนาฝีมือแรงงานข้ามชาติ ถึง

แม้ว่าจะมี พ.ร.บ.ส่งเสริมการ

พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ 

แต่ยังมีค�าถามและข้อขัดแย้ง

กันอยู่ การพัฒนาฝีมือแรงงาน

ข้ามชาติควรท�า และควรปฏิรูป

ระบบระเบียบการท�างานของ

แรงงานข้ามชาติที่ล้าสมัย เพื่อ

ให้การจ้างแรงงานเกิดประโยชน์

สงูสดุทัง้ระดบัประเทศ และระดบั

บุคคล ซึ่งองค์กรเราพูดถึงการ

พัฒนาทักษะ (Skill) คือแรงงาน

ที่มีทักษะน้อย (Low Skill) ควร

พัฒนาให้เขามีทักษะมากขึ้น ถ้า

รัฐบาลออกโรงจริงๆ และส่งเสริม

ด้านการให้โอกาส ให้อาชีพทาง

เลือกแก่แรงงานข้ามชาติ ถ้าเขา

ได้รับโอกาสพัฒนาเร่ืองของฝีมือ

แรงงาน คิดว่าคนไทยจะยอมรับ

มากขึ้น คงไม่มองว่าแรงงานข้าม

ชาติแย่งอาชีพหรอก”

คุณค่าของงานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ
การท�างานพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ท�าให้

ได้เหน็พฒันาการของแรงงานข้าม

ชาติหลายต่อหลายคนที่ NCCM 

ได้ให้โอกาสพวกเขา คุณพิพัฒน์

บอกว่า “มีหลายๆ เร่ืองทีป่ระทบั

ใจ อย่างล่าสุด การประชุมที่

ผ่านมา เครือข่ายเร่ืองสุขภาพ 

เรามีเครือข่ายผู้ติดเชื้อ เป็นชาว

ลาว คนกลุ่มนี้เป็นผู้ติดเชื้อเอช

ไอวี เราให้งบประมาณเขาไป

นิดเดียว เป็นเงินทุนประมาณ

คนละ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท เราดู

แล้วว่าเขาไม่มีทุนจะไปประกอบ

อาชีพ คือมีแต่ไม่เพียงพอ แล้ว

เงินท่ีเราให้ไปสามารถช่วยเขาให้

สามารถท�าอาชีพได้ แล้วเวลาที่

เขามาพูดในเวที เขาจะให้เกียรติ

คนท�างานมาก ให้เกียรติ NCCM 

มากๆ เขาบอก ขอบคุณมากๆ 

ส�าหรับเงนิทีคุ่ณให้เรา แล้วเขาได้

ท�างาน ได้ประกอบอาชพี ได้เลีย้ง

ครอบครัวของเขา เขาบอกว่าเงนิ

แค่นิดเดียวของคุณ แต่ส�าหรับ

เขา มันย่ิงใหญ่มาก ผมประทับ

ใจตรงนี้ เป็นเคสลาว กลุ่มลาว

ที่เราท�างานประมาณ ๒๐๐ กว่า

คน นี่เป็นสิ่งที่เราเห็นว่างานของ

เรา ไม่ใช่ว่าช่วยแค่หกพันแล้วจะ

ไม่มีประโยชน์ แต่ส�าหรับคนที่ไม่

มีจริงๆ มันมีประโยชน์”

ส่วนคณุอ้อมบอกถึงความ

ภูมิใจของเธอว่า “ความภูมิใจกับ

แรงงานพม่านี่แหละ หลายคน

เข้ามาเป็นแรงงานแล้วเขาพัฒนา

ตัวเอง เขาได้รับโอกาสทางการ

ศึกษา ได้รับโอกาสเข้าไปเข้า

ร่วมประชุมเวทีต่างๆ และได้รับ

โอกาสมาท�างานกับเรา จากเป็น

แรงงานธรรมดาๆ เลย แต่เขา

สามารถข้ึนมาเป็นผู้น�าเครือข่าย

แกนน�าของ CBO แรงงานข้ามชาติ 

แล้วเขาไปท�างานเติบโตในองค์กร

ระดับชาติ (INGOs) และไปท�างาน

ให้ภาครัฐ เป็นล่ามแปลในศาล 

และท�างานขับเคลื่อนนโยบาย 

แต่สิ่งหนึ่งที่เขามี ที่เขาได้รับจาก

เรา เขาคิดถึงพวกเราเสมอ เขามี

ความกตัญญู ประทับใจเขามาก”

คุณอ้อมยกเคสตัวอย่าง

มาเล่าว่า “เขาชื่อเมือง ท�างาน

เป็นล่าม ประเด็นค้ามนุษย์และ

แรงงานให้กับศาล เขาเคยมา

ท�างานกับเรา เรามีกิจกรรมอะไร 

เขาจะมาร่วมงานตลอด พี่คิด

ว่าความกตัญญูจากที่เขาเห็นว่า

องค์กรคาทอลิกช่วยคนจริงๆ 

นะ โดยเฉพาะกับกลุ่มแรงงาน

ข้ามชาติของพวกเขา และเวลา

เขาไปคุยกับใคร เขาค่อนข้างให้
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เกียรติ NCCM เวลาเรามีกิจกรรม

อะไร เขาก็อยากมาเข้าร่วมกับ

เรา ตอนนี้เขาก็ยังช่วยองค์กรเรา

อยู่ แต่อยู่เบื้องหลัง พี่คิดว่าเรา

ช่วยเขาประสบความส�าเร็จอยู่ใน

ระดับหนึ่งแล้ว และกลุ่มของเขา

ก็จะช่วยเหลือกันเองโดยที่เราไม่

ต้องไปออกแรงมากแล้ว เพราะ

กลุ่มของเขาเข้มแข็งแล้ว แต่เขา

ไม่ลืมเรา”

เมื่อถามถงึความภูมิใจต่อ

งานที่ท�า คุณพิพัฒน์บอกว่า “คือ

จริงๆ เมื่อก่อนไม่ได้คิดว่าจะมา

ท�างานตรงนี้และไม่ได้ใส่ใจด้วย

ว่ามาท�างานเพื่อใคร แต่ด้วย

เนื้องานที่เราไปเห็นแล้ว สิ่งที่เรา

ท�ามันเล็กน้อย เมื่อเทียบกับที่

คนอื่นเขาท�า แต่ก็เป็นการสร้าง

โอกาสให้คนอื่น เราเลยรู้สึกว่า

สิ่งที่เราท�าเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเป็นไป

ได้ก็อยากจะท�าต่อ อยากท�าให้

มันดีข้ึน และที่ส�าคัญคือเม่ือเรา

เห็นกลุ่มเป้าหมายของเราเขามี

ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เราก็

รู้สึกว่าพระศาสนจักรเป็นองค์กร

ที่เปิดกว้างให้คนได้เข้ามามีส่วน

ร่วม และพระศาสนจักรทั่วโลกก็

ยังสนับสนุนพระศาสนจักรเมือง

ไทยอยู่ ก็ภาคภูมิใจแทนในฐานะ

ที่ตัวเองเป็นคาทอลิก รู้สึกดี”

ส่วนคุณอ้อม “คงคล้ายๆ 

กั น  ก า รท� า ง าน รั บ ใ ช ้ พ ร ะ

ศาสนจักรของเราก็ถือว ่าเป็น

ความภาคภูมิใจของคาทอลิกอยู่

แล้วทีไ่ด้มาท�างานตรงนี ้พีท่�างาน

องค์กรนี้มา ๑๕ ปีแล้วที่เราเป็น 

กระบอกเสียง ในฐานะที่เราเป็น

คนของพระศาสนจักร ได้มีโอกาส

ท�างานให้กับผู้ที่ถูกมองว่าเป็น 

กลุ่มที่ยากจนที่สุด กลุ่มผู้อพยพ

ย้ายถ่ินนี่ท่านพิบูลย์บอกว่าเป็น 

กลุ่มที่ล�าบากที่สุด ดังนั้นเมื่อเรา

ได้โอกาสท�างาน เรากท็�าให้ดทีีส่ดุ

โดยเชื่อว่าทุกอย่างไม่ใช่เราเป็น

ผู้ท�า แต่พี่เชื่อเร่ืองของพระจิต

ท�างานในตัวพี่ เพราะว่าทุกคร้ัง

เวลามีปัญหาหรือเวลาเจอทาง

ตัน หรือท้อแท้ มันจะได้ค�าตอบ

ออกมาเลย บางทีโดยบังเอิญ ทุก

อย่างพี่มองว่าพระน�าทางเรา ให้

เราเจอเหตุการณ์ที่เป็นทางออก

ในงาน งานนีไ้ม่ใช่งานของเรา แต่

เป็นงานของพระ”

“เราไม่ใช่แค่เป็นเจ้าหน้าที่

รับเงินเดือน แล ้วก็จบ พระ

ศาสนจักรก็เหมือนเลือดที่หล่อ

เลี้ยงเรามา พระศาสนจักรก็เลี้ยง

ดูเราด้วย ดังนั้นเมื่อเรามีโอกาส

ได้ท�างานตรงจุดนี้ เราก็ท�าให้ดี

ที่สุด แต่ว่าเราไม่ได้เก่งนะ ถือว่า

เราได้โอกาสเรียนรู้และพัฒนา 

เมื่อเราพัฒนามาถึงระดับหนึ่ง

แล้วเราต้องขอบคุณองค์กร”

มีค�ากล่าวที่ว่า “ค่าของ

คน อยู่ที่ผลของงาน” การท�างาน

ท�าให้คนๆ นั้นได้เข้าใจว่าชีวิต

ของตนนั้นมีคุณค่า แต่จะดีย่ิง

กว่าหากงานที่เราท�ามีส่วนช่วย

ให้เพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเชื้อชาติ

หรือเผ่าพันธุ ์ใดที่ประสบภาวะ

ยากล�าบากในชีวิต สามารถลุก

ยืนได้ด้วยขาของตัวเอง สามารถ

พัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม

ได้อย่างเท่าเทยีมกบัผู้อืน่ อย่างมี

ศักดิศ์รีความเป็นมนษุย์เต็มเป่ียม 

ซึ่งงานของ NCCM ได้ช่วยให้เป็น

เช่นนั้น 
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The Hundred-Foot Journey
ปรุงชีวิต ลิขิตฝัน

ใ นช่วงเวลาทีต้่องผจญกบัสภาพรถติดทัง้เมอืงกรุงเช่น

นี ้การเลอืกทีจ่ะนอนอยู่บ้านแล้วดหูนงั Feel Good สกั

เร่ือง ทวิทศัน์สวยงามในหนงักท็�าให้พอจะมีความสขุได้

เหมือนกัน The Hundred-Foot Journey ภาพยนตร์จาก

ค่ายดรีมเวิร์ก ก�ากับการแสดงโดย ลาสซี ฮอลสตรอม 

เร่ืองราวของครอบครัวชาวอนิเดยีทีล่ีภ้ยัไปต้ังรกรากใน

ยุโรป เพราะได้รับผลกระทบจากการเมืองทีตั่วเองไม่ได้

เก่ียวข้อง แค่มนีกัการเมืองมาเลีย้ง

ฉลองชยัชนะจากการเลอืกตัง้ทีร้่าน

อาหารของตน กองไฟขนาดใหญ่

จึงเกิดข้ึน เมื่อฝ่ายแพ้เลือกตั้งบุก

เข้ามาท�าลายข้าวของและเผาร้าน

อาหาร ท�าให้แม่ผู้เป็นที่รักจากไป

ในกองเพลิงด้วยเช่นกัน

หนังมีสีสันของอินเดียให้

เห็นเล็กน้อยตอนต้นช่วงที่ฮัสซัน 

(มานิช ดายาล) ระลึกถึงบ้านที่

อินเดียระหว่างท่ีตอบค�าถามเจ้า-

หน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ปาป้า  

(ออมม์ ปูรี) หอบสมาชิกตระกูล 

คาดัม ๓ ลูกชาย ๒ ลูกสาว มาลี้ภัยที่อังกฤษ แต่แล้ว

เมืองผู้ดีก็ไม่ตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการ จึงพาลูกๆ ขับ

รถบุโรทั่งปุเลงๆ ข้ามไปฝร่ังเศส โดยให้เหตุผลกับเจ้า

หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองว่า “ลอนดอนหนาวไป” แต่ถ้า

ถามฮัสซัน ลูกชายผู้ชื่นชอบการปรุงอาหาร เขาก็จะ

ตอบว่า “ที่ลอนดอน ผักไม่มีวิญญาณจึงมาหาผักที่มี

ชวีติชวีาในฝร่ังเศส” แม้จะถูกเหนบ็ว่าน่าจะเป็นเดก็ล้าง

จานมากกว่าพ่อครัว แต่ฮสัซนักยื็นยันอย่างม่ันใจว่าเขา

คือพ่อครัว ผ่านการศึกษาจากสถาบันของครอบครัว 

คือ แม่เป็นครูสอนท�าอาหารที่สอนให้ใช้ประสาทสัมผัส

ทั้งหมดชิมอาหาร แม่บอกว่า “ท�าอาหารต้องฆ่าสัตว์ 

วิญญาณของสัตว์คือผี” ดังนั้นอาหารจึงมีผีสิงอยู่ เรา

กินผีกันทุกวันนะ รู้มั้ย ฉะนั้นก็อย่าได้แปลกใจ ถ้าบาง

คนมีอาการผีเข้าผีออกทุกวัน!

ค�าตอบของฮัสซัน เป็นแนวคิดใหม่ทางการ

ศึกษาที่ก�าลังถูกพูดถึงมากในขณะนี้ เม่ือเรามีความ

สามารถมีประสบการณ์จากการ

ท�างานจริง ท�าไมถึงไม่ได้รับการ

ยอมรับเพียงเพราะไม่มีใบรับรอง

จากสถาบนัทีไ่ด้รับการจดทะเบยีน 

ท�าไมต้องบังคับให้เรียนวิชาที่เรา

ไม่ได้ใช้ประโยชน์และอีกมากมาย

ที่ก�าลังถกเถียงกันอยู่ “ถ้าอยาก

ให้ลูกคุณเก่ง ต้องหาทางให้ลูกได้

เจอครูทีส่ดุยอด ไม่ใช่โรงเรียนทีส่ดุ

ยอด” แม่ของฮัสซันไม่ได้กล่าว

นะ...บิล เกตต์ กล่าว

ปาป้าท�าทุกอย่างด้วยจิต

สมัผัสกบัผีแม่ อ๊ะ! อย่าเข้าใจผิด นี่

ไม่ใช่หนงัผี ปาป้าแค่เพ้อไปเองคนเดยีว การพาลกูเร่ร่อน

มาตัง้หลกัใหม่ทีฝ่ร่ังเศส ปาป้ากถ็ามผีแม่ ถึงแม้ มนัเซอร์  

(อามิช ชาห์) ลูกชายคนโตจะโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง เขา

ก็ไม่สนใจ การเร่ิมต้นใหม่ทุกคร้ัง คือ การเดินทางที่

พ่อกล้าเสี่ยง แม้คนทั้งบ้านจะคัดค้าน ในขณะที่ลูกๆ 

เร่ิมปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมชาวตะวันตก ปาป้ายังคง

สไตล์อินเดียอย่างที่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ โดย

เฉพาะสิ่งที่ท�าให้ลูกๆ อับอายนักหนา คือ การต่อรอง

ราคาซื้อของ เพราะมันท�าให้พวกเขาโดนดูถูกยิ่งขึ้นไป

เนื้อในหนัง
แมวอินดี้
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อีก แต่พ่อกลับบอกอย่างมั่นใจว่า “การที่ผมต่อ ไม่ใช่

เพราะผมจน แต่เพราะผมประหยัด” เอาจริงๆ เรื่องนี้

ปาป้าแย่งซนีคนอืน่ๆ ทัง้เร่ืองเลย ดแูล้วจะหลงรักสไตล์

อินเดียอินดี้ของปาป้ามากๆ

 และแล้วซากรถที่ขับมาเกิดเบรคแตก ณ 

หมู่บ้านแซงต์ แอนโทนนิ วลั ประเทศฝร่ังเศส ทวิทศัน์ที่

สวยงามของหมูบ้่านท�าให้ปาป้าต้องมนต์และบอกลกูๆ 

ว่า “แม่ให้อยู่ที่นี่ แม่บอกว่า เบรคแตกเป็นพรหมลิขิต” 

คงจะจริงเพราะท�าให้ได้เจอกับ มาดามมัลลอรี่ (เฮเลน 

มิเรน) และมาร์กาเร็ต (ชาล็อต เลอ บอง) น�้าเน่าแต่มี

เงาจนัทร์จงึเกดิขึ้น เมือ่ฮัสซันว่า “พ่อบา้ไปแลว้” ที่ควัก

เงินซื้อบ้านเก่าฝั่งตรงข้ามร้านป้าไฝ มิชลิน สตาร์ เพื่อ

เปิดร้านอาหารอินเดีย โดยไม่สนใจว่าลูกๆ จะโวยวาย

แค่ไหน “ก็เงินที่ซื้อเป็นเงินของฉัน ฉันจะซื้ออะไรก็ได้ 

และฉันเชื่อมั่นว่า ถ้าคนฝร่ังเศสได้ลองจะต้องชอบ

อาหารอินเดีย” ปาป้ามั่นใจ

ดเูหมอืนปาป้าจะเป็นคนโลกสวย เพราะชอบคดิ

ง่ายๆ ว่าอะไรๆ จะต้องดีไปหมด จนเป็นที่ขัดเคืองของ

ลูกๆ แต่ความคิดบวกและกล้าลงมือท�าทันทีของปาป้า 

ท�าให้นกึถึงค�าคมจากนกัธุรกจิระดบัโลกหลายคน อย่าง 

วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีหุ้น บอกว่า “ตอนผม

อายุ ๒๑ ต่อให้พดูสิง่ทีฉ่ลาดทีส่ดุในโลกกไ็ม่มีใครสนใจ 

แต่ตอนนี้ต่อให้พูดสิ่งที่โง่เง่าที่สุดในโลก คนก็คิดว่ามี 

นัยยะซ่อนไว้” ยังมี แจ็ค หม่า อีกคนที่ตอนนี้พูดอะไร

กห็ล่อ เขาบอกว่า “คนเราส่วนใหญ่มกัจะเสยีโอกาสดีๆ  

ไป ต้องรอให้ภาพชดัเจนก่อนแล้วค่อยลงมอืท�า มองไม่

ออกว่าเป็นอะไร มองไม่เห็นว่าเป็นอะไร มองไม่เข้าใจ

ว่ามันเป็นยังไง สุดท้ายไม่ทันซะแล้ว” และ “อย่าปล่อย

ให้เสียงนกเสียงกา มาท�าลายความเชื่อมั่นจากเสียง

ภายในจิตใจของคุณเอง” สตีฟ จอบส์ กล่าว.. ได้ยิน

แล้วท�าให้รู้สกึฮกึเหมิ มีพลงัเตมิฝันทีอ่ยู่ในใจ แต่ความ

รู้สึกนั้น...มันก็จบไปพร้อมหนัง 

เมื่อปาป้ากับป้าไฝ มิชลิน สตาร์ มาเจอกัน (มา

ดามมัลลอรี่ เธอหน้าตาเคร่งเครียดจริงจังเหมือนป้าไฝ 

มชิลนิ ประตผีูของเรามาก) ต้องมกีลัน่แกล้งกันบ้าง เม่ือ

ป้าไฝมาขอเมนูวันเปิดร้านของปาป้า แล้วนางก็แอบไป

เหมาวัตถุดิบที่ปาป้าจะต้องใช้ปรุงอาหารไว้เองทั้งหมด 

ท�าให้ต้องขับรถไปซือ้วตัถุดบิทีเ่มอืงอืน่ เม่ือถึงเวลาเปิด 

“เมซองมุมไบ” แสงสีเสียงที่เร้าใจสไตล์อินเดียก็ดังข้ึน 

แน่นอนไม่มีใครเข้าร้านหรอก แต่..ปาป้าต้องท�าให้คน

ฝรั่งเศสลองให้ได้ ว่าแล้วก็ใช้ไม้ตาย ใครเดินผ่านร้าน

จะโดนลากเข้ามากินอาหารอินเดียฟรี ถึงขนาดต้องยึด

หมาเป็นตวัประกัน แล้วทัง้ร้านก็คกึคกัเตม็ไปด้วยลกูค้า

ที่ถูกบังคับให้กินฟรี

 เห็นดังนั้น ป้าไฝก็เคืองอีก จนต้องไปร้องเรียน

เร่ืองมลภาวะทางเสียง สงครามตาต่อตา ฟันต่อฟันก็

เกิดขึ้น เมื่อปาป้าไปเหมานกพิราบทั้งตลาดเพราะสืบรู้

มาว่าป้าไฝจะต้องใช้ท�าเมนูเด็ดเสิร์ฟผู้ทรงเกียรติ แต่

ลูกๆ ไม่เห็นด้วยในการกระท�าของพ่อ ฮัสซันจึงลงมือ

ปรุงเมนูนกพิราบให้ป้าไฝลองชิม คุณป้าอึ้งในรสชาติ

แต่กลัวเสียฟอร์มจึงเทนกพิราบลงถังขยะ ท�าเอาทั้ง 

บ้านมุมไบขุ่นเคืองหนักขึ้นไปอีก แล้วเหตุการณ์รุนแรง

ก็เกิดขึ้น เมื่อเชฟร้านคุณป้าไปวางเพลิงร้านมุมไบ ท�า

ให้ฮัสซันได้รับบาดเจ็บ พร้อมกับข้อความบนก�าแพง 

“ฝรั่งเศสเป็นของคนฝรั่งเศสเท่านั้น”

สิ่งดีๆ ที่เราสัมผัสได้จากหนังเรื่องนี้ คือ ความ

มีสปิริตของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นคู่ของฮัสซันกับ 

มากาเร็ตที่เป็นคู่แข่งขันในเส้นทางเชฟเหมือนกัน แต่
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เม่ือฮัสซันขอค�าแนะน�าในการท�าอาหารฝร่ังเศสจาก

มากาเร็ต เธอก็ยังมีน�้าใจบอกเคล็ดลับต่างๆ และยัง

หาต�าราท�าอาหารให้ด้วย แม้เธอจะแอบคิดว่าที่ฮัสซัน

มาตีสนิทกับเธอเพราะต้องการหาทางเข้าไปเป็นเชฟ

ร้านป้ามัลลอรี่ แต่ในที่สุดเธอก็ยอมรับว่า ฮัสซันมีฝีมือ

ท�าอาหารขั้นเทพจริงๆ

กระทั่งตัวป้ามัลลอร่ีเองที่เขม่นร้านมุมไบ แต่

เม่ือลูกน้องตัวเองไปวางเพลิง คุณป้าก็จัดการไล่เชฟ

ผู้ก่อเหตุออกทันที พร้อมทั้งหอบอุปกรณ์ไปท�าความ

สะอาดก�าแพงร้านมุมไบให้ด้วย แสดงให้เห็นว่าลึกๆ 

แล้วนางเป็นคนที่มีเหตุผลและกล้ารับผิดชอบ แถมยัง

ยอมง้อปาป้าเพื่อขอฮัสซันไปเป็นเชฟที่ร้านเพราะเชื่อ

ว่าฮัสซันจะต้องได้เป็นเชฟมิชลิน ๒ ดาว แน่นอน แม้

จะอยากท�าอาหารอินเดียให้เป็นที่เลื่องลือในหมู่บ้านนี้ 

แต่ปาป้าก็ยังยินยอมให้ฮสัซนัไปเป็นเชฟอาหารฝร่ังเศส

ตอนท้ายเร่ืองฮัสซันกลายเป็นเชฟที่มีชื่อเสียง

โด่งดัง เมื่อเดินทางไปโชว์อาหารจนเบื่อแล้ว ก็รู้สึก

เหงา แม้จะมีอาหารชั้นเลิศให้กิน แต่ก็ยังอยากกิน

พริกแกงกะหร่ีกับครอบครัว นึกถึงค�าของปาป้าที่บอก

เสมอว่า “ครอบครัวอยู่ที่ไหน ที่นั่นก็คือบ้าน” ฮัสซัน

จึงตัดสินใจกลับไปอยู่กับครอบครัว ภาพในหนังมันให้

บรรยากาศความส�าเร็จที่เลอค่า เริ่ดหรู แต่เหงาว้าเหว่ 

วังเวงเหมือนไม่มีใคร หนังหลายๆ เรื่องที่จบด้วยฟอร์ม

แบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วความสุขของคนเรา คือ การ

ได้อยู่กับครอบครัวที่รัก ฮัสซันตกลงกับป้ามัลลอร่ีว่า 

เขาจะเอาดาวมิชลินดวงที่ ๓ ร่วมกับมากาเร็ต และจะ

คิดสูตรอาหารที่ผสมผสานรสชาติอาหารอินเดียและ

ฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน

เราจะเห็นว่าทุกคนในครอบครัวมุมไบยึดม่ัน

กับสูตรอาหารอินเดียแท้ๆ มาก แต่ฮัสซันจะเป็นคนที่

ปรับปรุงสตูรเสมอ เพราะหลกัการของเขา คอื เข้าเมอืง

ตาหลิว่ ต้องหลิว่ตาตาม “ถ้าอยากอยู่รอด เราต้องปรับ

ตัว ต้องใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และภาวนาให้มันออกมาดี” 

ฮสัซนับอกทกุคน ป้ามลัลอร่ีเองยังยอมให้ฮสัซนัเปลีย่น

สูตรอาหารที่สืบทอดกันมาถึง ๒๐๐ ปี ของเธอแต่โดยดี

แม้หนังไม่ได้สื่อให้เห็นการเหยียดผิวอย่าง

ชดัเจน แต่ก็มนียัยะแฝงอยู่ในค�าพดูของตัวละครบางตัว 

ท�าให้เขม่นหน้ากันต้ังแต่แรกเจอ คงเหมือนกับผู้หญิง

ไทยไปอยู่ยุโรปอาจจะถูกเพือ่นบ้านเม้าท์กนั “นีเ่ธอบ้าน

โน้นน่ะ ย้ายมาใหม่ นางเป็นผู้หญิงไทย เขาว่าผู้หญิง

ไทยน่ะ บลาๆๆ...” แต่เม่ือได้เปิดใจท�าความรู้จักกัน 

การมีอัธยาศัยน่ารัก มีน�้าใจเอื้อเฟื้อต่อกัน มิตรภาพที่

ดงีามก็จะตามมา ทศันคตทิีไ่ม่ดก็ีจะเลอืนหายไป การที่

เราไปอยูบ่า้นคนอืน่และยงัท�าใหเ้จ้าบา้นเดือดร้อน ใคร

เขาจะอยากให้อยู่ด้วย แต่หากเราปรับตัวและท�าตาม 

กติกาของเขาได้ เราก็จะสามารถอยู่ร่วมในสังคม

เดียวกันได้อย่างเป็นสุข เหมือนน�าอาหาร ๒ เชื้อชาติ 

มาผสมผสานให้ได้รสชาติที่อร่อยมากข้ึน ในยุคสมัยนี้

คนเรามทีศันคตทิีเ่ปิดกว้างข้ึน มกีารเรียกร้องให้ยอมรับ

นบัถือในความเป็นมนษุย์เหมอืนกนั ทัง้ยังเปิดโอกาสให้

ทุกคนได้แสดงศักยภาพที่สร้างสรรค์ของตัวเอง การ

เหยยีดผวิเหยียดเชื้อชาติเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไปแล้ว แต่

นั่นแหละมันก็ยังคงมีอยู่... 
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คุณพ่อเจริญ เวียนสิรินันทโชติ
กับ “งานช่วยเหลือแรงงานไทยในเกาหลีใต้”

กระแสนิยมเกาหลี หรือที่เรียกว่า K-POP ในสังคมไทย เป็น

ปรากฏการณ์ที่หลายฝ่ายล้วนจับตามองมาเนิ่นนาน ไม่เพียงเด็ก

หรือวยัรุ่นไทยเท่านัน้ทีช่ืน่ชอบหลงใหล ผู้ใหญ่หลายคนยังตดิซร่ีีย์หรือ

ภาพยนตร์เกาหลี ชื่นชอบดารานักร้อง รวมถึงอาหารและวัฒนธรรม

จากแดนกิมจิ

‘เกาหลีใต้’ นับเป็นประเทศหนึ่งที่แรงงานไทยหลั่งไหลอยากมา

ท�างานหาเงิน แรงงานไทยเร่ิมหลั่งไหลเข้ามาท�างานที่เกาหลีใต้ตั้งแต่

ช่วงปี ค.ศ.๑๙๗๐ ทุกคนล้วนแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าเพื่อตนเองและ

ครอบครัว หลายคนประสบความส�าเร็จกลบัไป แต่ก็มหีลายคนทีป่ระสบ

เหตุ ต้องกลับภูมิล�าเนา โดยเสียแขน เสียขา เสียอวัยวะ พิการก็มาก 

และต้อง ‘บรรจุกล่อง’ กลับมาก็ไม่น้อยเช่นกัน

เดอืนมิถุนายน ๒๐๑๕ สือ่มวลชนไทยรายงานว่า 

แรงงานไทยจ�านวนมากสมคัรสอบไปท�างานในเกาหลใีต้ 

โดยอธิบดีกรมการจัดหางานระบุว่า ปัจจุบันมีคนไทยที่

เดินทางไปท�างานอย่างถูกกฎหมาย ๒๘,๐๐๐ คน ส่วน

ทีล่กัลอบท�างานผิดกฎหมายมอียู่ราว ๕๐,๐๐๐ คน โดย

คนกลุม่นีจ้ะบนิไปเกาหลใีต้เอง โดยใช้วซ่ีานกัท่องเทีย่ว

แล้วหนีทัวร์แอบไปหางานท�า ภาครัฐได้พยายามเตือน

ว่าอย่าลักลอบไปท�างานผิดกฎหมาย เพราะหากถูกจับ

ได้จะถูกด�าเนินคดี ส่งกลับ และจะถูกขึ้นบัญชีด�าไม่ให้

กลับเข้าเกาหลีใต้อีก

‘คุณพ่อเจริญ เวียนสิรินันทโชติ’ พระสงฆ์คณะ

มหาไถ่ วัย ๖๒ ปี แห่งศูนย์อภิบาลช่วยเหลือแรงงานที่

กรุงโซล คุณพ่อเจริญท�างานช่วยเหลือแรงงานไทยใน

เกาหลีมายาวนานเกือบ ๒๐ ปี โดยในปี ๒๐๑๒ ท่านได้

รับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์เหรียญทองดเิรกคณุาภรณ์จาก

สถานทตูไทยในเกาหล ีซึง่สถานทตูพจิารณาจากบคุคล

ที่อยู่ในต่างแดนและท�าคุณประโยชน์ให้กับประเทศเป็น

ส�าคญั ซึง่คณุพ่อเจริญ

เป็นสงฆ์คาทอลิกไทย

คนแรกที่ได้รับรางวัล

อันทรงเกียรติยิ่งนี้

จากการพูดคุย

เป็นการส่วนตัว หลาย

ข้อมูลจากคณุพ่อเจริญ

ท�าให้ได้มุมมองความ

คิดมากมายจากการ

พัฒนาประเทศเกาหลีใต้ และอีกหลายข้อมูลอาจท�าให้

เราคนไทยต้องเศร้าสลดไปกับชะตากรรมของแรงงาน

ไทยในต่างแดน

คุณพ่อเจริญท�างานช่วยเหลือแรงงานไทยใน

ประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี ๑๙๙๘ ขณะนั้นยังไม่มีศูนย์

ช่วยเหลอืแรงงานไทย ประกอบกับช่วงเวลานัน้ ‘โรคไหล

ตาย’ ในหมู่แรงงานไทยก�าลังแพร่ระบาด ซึ่งประเทศ

เกาหลใีต้ไม่รู้จักโรคนี ้“ตอนนัน้ท่านธีรภัทร มงคลนาวนิ 

บทความ
วรพจน์ สิงหา สัมภาษณ์
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ซึ่งท่านเป็นกงสุล (อุปทูต) ประจ�าประเทศเกาหลีใต้ 

เรียกพ่อไป บอกว่า ‘คุณพ่อ...มีแรงงานไหลตาย ต�ารวจ

เขาสงสยัว่าท�าไมคนไทยใจร้าย วางยา ฆ่ากนัเอง’ ตอน

นั้นศูนย์แรงงานเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยยังไม่มี มีพ่อ

คนเดียว เขาก็เรียกไป เป็นครั้งแรกที่ต�ารวจถามพ่อว่า 

‘ท�าไมคนไทยถึงใจร้ายจัง...’ พ่อก็เลยได้อธิบายให้ฟัง

ว่า ‘การไหลตาย คือท�างานจนหมดแรง’ ต�ารวจเกาหลี

ไม่ค่อยจะเชื่อ ไม่เปน็ไร ก็พยายามอธิบายให้เขาฟัง”

โดยศพแรงงานไทยรายนี้ คุณพ่อเจริญได้ท�า

พิธีล้างศพให้กับเขาตามธรรมเนียมเกาหลี อาสาสมัคร

ชาวเกาหลีที่ช่วยแรงงานไทยบอกพ่อว่า มีธรรมเนียม

ที่ดีของคนเกาหลีในการส่งวิญญาณ เขาเลยให้พ่อล้าง

ศพ ‘เป็นการให้เกียรติผู้ตาย’ คนเกาหลีเขาจะห่อศพ

ด้วยกระดาษ “เช็ดไปห่อไป สวดไป ให้เกียรติมาก โดย

ส่วนตัวแล้ว พ่อรู้สึกว่าได้รับเกียรติล้างศพให้แรงงาน

ไทยตามธรรมเนียมเกาหลีนะ” 

การมาอยู่เกาหล ีได้เหน็โลกทศัน์แปลกใหม่ โดย

เฉพาะการได้เห็นพระท�างานผ่านชีวิตของพวกเรา และ

การท�างานของพระกน่็าทึง่มาก อย่างเช่น การให้เกยีรติ

ผู้ตาย หรือว่าการไปงานเลี้ยง...

“มธีรรมเนยีมเกาหล ีเวลาเขาเชญิไปทานอาหาร 

ซึ่งมักจะมีซองให้ ‘เคยเห็นคนอื่นได้กัน ก็อยากได้ม่ัง’ 

(เล่าแบบข�าๆ) วันที่รอคอยก็มาถึง... มีคนเชิญไปแล้ว

พ่อก็ได้ซองประมาณ ๒๐๐ เหรียญ ดีใจมาก พอกลับ

ถึงบ้านปุบ๊ โทรศัพท์จากสถานทตูมา บอกว่า ‘มีแรงงาน

ไทย คู่สามีภรรยา อยากให้คุณพ่อไปช่วยดูหน่อย’ คู่

สามีภรรยาคู่นี้ ถูกหลอกมาท�างานในสวน ช่วงแรกจ่าย

เต็ม เดือนที่สองก็จ่ายช้า เดือนที่สามก็จ่ายนิดหน่อย 

๓ - ๔ เดือนหลัง ก็ไม่ได้เงิน เขาก็เลยหนี พอหนีมา

ก็กลัวต�ารวจจับ และเขาป่วยด้วย สิ่งที่พ่อไปเห็นตอน

นัน้ สามีนอนพร้อมสายยางบนเตยีง... ลาภทีไ่ด้มาก็เลย 

ลอยไป ภรรยารับซองเงนิน�า้ตาอาบแก้มไหลพราก ทรุด

ตัวลง กราบเท้าพ่อ... มันเป็นเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่

เขาหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ๒๐๐ เหรียญไม่ได้มากมาย

ส�าหรับค่ารักษาพยาบาล แต่มันเป็นก้อนใหญ่เพื่อต่อ

ชีวิตของพวกเขา”

“พูดถึงการท�างานในชีวิตสงฆ์ ก็ต้องตามหาลูก

แกะ... มีคร้ังหนึ่งพบลูกแกะคริสตังจากวัดคลอง ๑๒ 

เป็นคู่แรกที่มาจากกรุงเทพฯ พ่อถามว่าท�าไมถึงมา ได้

ค�าตอบว่า หนีมาเพราะปัญหาครอบครัว หนีมากันสอง

คน... พ่อดีใจที่ได้พบลูกแกะของพระในต่างแดน และ

ในทีส่ดุ พ่อกไ็ด้ลกูแกะกลบับ้านจรงิๆ ลกูแกะตวัผู้กลบั

ไปในลังใส่ในกล่อง ลูกแกะตัวเมียก็หิ้วกล่องกลับบ้าน

เรียบร้อย และหลังจากนั้นก็ได้พบกันอีก ภรรยาได้มา

หาพ่อและบอกว่า ‘คุณพ่อคะ ขอบคุณมากค่ะ ต่อไป

หนูจะไม่ทิ้งพระอีกเลย’ นี่เป็นหนึ่งในความประทับใจที่

น�าลูกแกะกลับบ้าน...

เร่ืองราวการพบพระในฐานะธรรมทูต หรือใน

ชีวิตสงฆ์ ในประเทศเกาหลี เกิดข้ึนมากมาย และมา

หลายรูปแบบ มีรูปแบบแปลกก็ไม่น้อย...

“อกีคร้ังหนึง่ เมือ่ประมาณ ๘-๙ ปีทีแ่ล้ว สถาน

ทูตโทรศัพท์มาหาพ่อ บอกว่ามีเด็กเกิด ขอให้พ่อไป

เย่ียม…ตอนแรกก็ปฏิเสธอ้างไปว่า อาทติย์นัน้ไม่ว่าง ถ้า

ว่างแล้วจะไป... แต่พอนัง่ลงเตรียมพระวาจาอาทติย์ต่อ

ไป เจอพระวรสาร มัทธิว ๒๕ : ๔๐ ๑ เท่านั้น พ่อก็เลย

ต้องรีบไป มิสซาเสร็จแล้ว ก็ไปพบเดก็แรกเกิด...เจอเดก็

แรกเกิดคนนั้น เด็กไม่ได้น่ารัก แต่กลับพบเด็กหน้าตา

ผิดธรรมชาต ิคดิว่าแม่คงพยายามใช้ยาขับลกูออก เดก็

จึงเกดิมาพร้อมกระโหลกยุบ หน้าตาผิดสดัส่วนไปหมด 

๑ ท่านท�าสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต�่าต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ท�าสิ่งนั้นต่อเรา
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พอพ่อเห็นแล้ว เข่าอ่อนเลย... ตอนนั้น ตัดสินใจกลับ

บ้านทนัท ีเพือ่หาทนุช่วย ใช้เวลาหนึง่อาทติย์ได้ ๓ แสน

บาท เมื่อ ๘-๙ ปีที่แล้วนะ มากกว่าเงินเดือนพ่อทั้งปี 

กองทุนนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษา ระบุไว้ว่าให้คณะพระ

มหาไถ่เป็นคนดูแลกองทุนนี้ เมื่อเขากลับประเทศไทย 

พร้อมระบไุว้ด้วยว่าถ้าหากคนในครอบครัวเจ็บป่วย ให้

สามารถใช้เงินได้ แต่ไม่เกินครั้งละ ๓๐%”

“ที่พ่อเล่า เพราะว่าได้เห็นพระตรัสกับเรา เรียก

เรา ให้เราเป็นเกลือ เป็นแสงสว่าง แม้ว่าหลายครั้งที่เรา

ไม่เห็น หรือว่าไม่อยากเห็น ไม่อยากรับรู้ แถมพระยังมี

วิธีการที่จะช่วย ผ่านทางเราอีกด้วย”

“วันหนึ่งมีคนโทร.มาหาพ่อบอกว่า ‘มารับผม

หน่อยเด้อ อยู่ตรงสี่แยก...’ ‘สี่แยกอะไร อยู่ที่ไหน’ 

แรงงานตอบว่า ‘อยู่ตรงนี้ครับ สี่แยกครับ มีไฟเขียวไฟ

แดงครับ อยู่ตรงไหนเรียกไม่ถูกครับ… ช่วยมารับด้วย

ครับ...’ เขาหนอีอกมา ตสีองครับ หนมีาได้ คดิว่าสีแ่ยก

นี่ พ่อจะมาแน่นอน ยังไงพ่อต้องหาเจอ และแปลกมาก 

ก็หาเจอ เป็นอย่างนี้ ๒ - ๓ ครั้งด้วย”

พ่อเจริญบอกว่าแรงงานที่หลั่งไหลเข้ามาผิด

กฎหมาย เป็นปัญหาใหญ่ที่แก้กันไม่จบสิ้น และเป็น

งานที่พระมอบให้ พ่อเจริญเคยถามว่า มาท�าไม ไม่มี

ค�าตอบจากแรงงานไทย “แปลกมาก อายุ ๕๐ ก็ยังมา 

ก็มี... หนีทัวร์มา มาด้วยกันเป็นกลุ่ม ทุกคนออกมากัน

หมดแล้ว คนนี้ออกมาคนสุดท้าย เพื่อนหายหมด ไม่รู้

จะไปยังไง เพราะนายหน้าทิง้ ได้แต่ร้องไห้ พดูภาษาอืน่

ก็ไม่ได้ เพิ่งลงจากเครื่องบิน ... พ่อตู้ พ่อเฒ่าของเรา

ไม่รู้จะท�าอย่างไร ยื่นมือสองข้างให้ต�ารวจจับ ต�ารวจ

ก็จับไม่ได้เพราะยังไม่ได้ท�าผิดอะไร ท้ายที่สุดต�ารวจ

ส่งหาพ่อเจริญ”

ภาพลักษณ์คนไทยในเกาหลีใต้
คุณพ่อเจริญเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนี้ ภาพลักษณ์

แรงงานไทยในประเทศเกาหลีไม่ค่อยดีนัก เนื่องมา

จากการหลบหนีเข้าเมืองท�างานแบบผิดกฎหมาย รวม

ไปถึงการลักลอบน�ายาเสพติดเข้าประเทศ “ย้อนหลัง

ไปประมาณสิบปีมานี้ คนไทยมีภาพพจน์ที่น่ากลัวมาก 

เพราะว่ากินเหล้าและท�าร้ายกัน แทงกัน เคยไปช่วย

ครอบครัวหนึ่ง สามีถูกแทง โรงพยาบาลไม่รับ แต่ก็ได้

อ้อนวอนจนกระทั่งทางโรงพยาบาลรับอนุเคราะห์ให้”

“ภาพลักษณ์คนไทยปัจจุบันในเกาหลีค ่อน

ข้างจะเสีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนไทยน�ายาบ้าเข้ามา

จ�าหน่าย อย่างเม่ือพ่อกลับเข้ามาเกาหลีคร้ังสุดท้าย 

สายการบินแห่งชาติของไทยเท่านั้นที่ถูกเข้าเคร่ือง

เอกซเรย์ ตอนจะออกไป เขาดูต๋ัวปุ๊บให้เข้าเคร่ือง

เอกซเรย์ และมีหมาเฝ้า เขาคงจะสุม่ตรวจหายาบ้า และ

มักจะสุ่มกับสายการบินที่บินตรงมาจากไทย”

“เม่ือก่อน ๔ - ๕ ปีที่แล้ว แรงงานไทยที่มา

เกาหลี พ่อพบเจอมากที่สุดคือ จากสุโขทัยและอุดรฯ 

และที่แปลกคือจะมากันเป็นหมู่บ้าน และถ้าถูกจับ จะ

ไม่พูดถึงโบรกเกอร์ ถามว่านายหน้าชื่ออะไร ไม่บอก

เลย เขากลัวว่าพวกโบรกเกอร์จะไปจัดการกับที่บ้าน 

แม้สถานทูตจะขู่ว่าจะไม่ช่วย จะต้องติดคุก เขาก็ยอม 

ขอให้ที่บ้านปลอดภัย”

“ตอนที่นายหน้าเข้าไปในแต่ละหมู่บ้าน เอาหมู

ไก่ไปเลี้ยงกันเต็มที่ เป็นไปได้ยังไงที่เสียเงินมา ๒ - ๓ 

แสนบาท โดยที่ไม่รู้ว่าจ่ายเงินให้ใคร ซึ่งเป็นไปไม่ได้ 

อย่างเมื่อประมาณ ๓ ปีก่อน เสียเงินตั้งห้าแสนบาท ให้

เขาพามา ส่วนปัจจุบันนี้ให้ญาติหรือคนรู้จักพามา จะ

จ่ายให้ ๒ เดือนแรกก่อนให้กับคนที่พามา ๒ เดือนแรก
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ไม่ได้กินอะไรเลย เงนิเดอืนของเขาอยู่ระหว่างล้านห้าถึง

สองล้านห้า (วอน) ประมาณหนึง่พนัเหรียญถึงสองพนัห้า

ร้อยเหรียญ ถ้ากนิอยู่แบบคนไทย แบ่งกนักนิ กนิสบายๆ 

ประมาณเดือนละไม่เกินแสนหรือสองแสนวอน จึงไม่

แปลกที่จะส่งเงินกลับบ้านประมาณสี่หม่ืนถึงแปดหมื่น

บาทต่อเดือนต่อคน ถ้าท�าสองคนสามีภรรยา ภายใน 

๒ - ๓ ปีมีเงินเป็นล้าน”

“อาชีพหลักของแรงงานไทยเมื่อก่อนที่มา ส่วน

มากมาท�าโรงปั๊มกับอิเล็กทรอนิกส์ โรงทอผ้า ปัจจุบันนี้

เขาประกาศรับที่ประเทศไทยเลย ให้เข้ามาท�างานตาม

ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ ฟาร์มผลไม้ ตอนนีย่ิ้งตามยาก ถ้าเขา

มาถูกกฎหมาย ไม่เป็นไร แต่ส่วนมากมาในลักษณะหนี

เข้าเมอืงมา และกระจัดกระจายกันไปตามฟาร์มต่างๆ”

คณุพ่อเจริญบอกว่าคนไทยจะเสยีเปรียบกลุม่อืน่

เพราะคนไทยจะไม่ค่อยรวมกลุ่ม ไม่ค่อยรับข้อมูล “ใน

ขณะที่ชาติอื่นๆ เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน ฯลฯ เขา

จะรวมกลุ่มและรับข่าวสารข้อมูล เมื่อรวมกลุ่ม การต่อ

รองกจ็ะได้ และเสยีงจะดงั แต่คนไทยไม่ค่อยมีการรวม

กลุ่ม การต่อรองหรือเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆ ก็น้อยไปด้วย”

ที่น่าสงสารที่สุดส�าหรับแรงงานไทยที่ท�างานใน

สถานนวด นวด ๒๔ ชัว่โมง “เดีย๋วนีค่้อนข้างดงัมากเร่ือง

ของนวดไทย ทุกมุมเมือง แทบทุกหัวเมือง แต่ละต�าบล 

แต่ละหมู่บ้าน จะมีหมอนวดไทย ตามสถานนวดไทย ที่

น่าตกใจก็คือจะมสีถานนวดไทยแทบทกุหวัมุมเมืองเลย”

จากความล�าบากยากไร้ สู่ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ
เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่ง

ที่รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ กระทั่งเป็น

ประเทศที่ทั่วโลกต่างจับตามอง แต่

กว่าจะถึงวันนี้ เกาหลีใต้ต้องผ่าน

พบอุปสรรคหลากหลาย ทั้งสงคราม

ระหว่างประเทศ สงครามในประเทศ 

รวมถึงปัญหาสังคมด้านต่างๆ ใน

ปัจจุบัน แต่สิ่งที่เกาหลีใต้สามารถ

สอนคนทั่วทั้งโลกได้คงหนีไม ่พ ้น 

ความบากบั่นพยายามและความ

มุมานะ จากประเทศที่ยากไร้ขาดแคลน กลายเป็น

ประเทศที่ม่ังคั่งและรุ่งเรือง รวมทั้งเป็นแบบอย่างใน

หลายเรื่องให้แก่คนทั่วโลก

คณุพ่อเจริญเล่าให้ฟังว่า “เมือ่แรกๆ ทีเ่ข้ามาใน

ประเทศเกาหลี สังเกตว่าไม่มีต้นไม้ใหญ่ หรือต้นไม้ที่

อายุเกินร้อยปีเลย และทราบว่าเดมิ ประเทศเกาหลเีป็น

ประเทศที่ยากจนมาก เมื่อทหารไทยมารบในสงคราม

เกาหลี ยังมองกันว่า พื้นดินเกาหลี ท�ากินไม่ได้ ปลูก

อะไรก็ตายอย่างเดียว ไม่มีอะไรจะกิน หนาวมาก หลัง

จากนั้น ๔๐ ปี ประเทศเกาหลีกลับเป็น ๑ ใน ๗ ของ

ประเทศที่ร�่ารวยที่สุดในโลก ทั้งที่พวกเขาไม่มีอะไรสัก

อย่าง หน้าหนาว เกาหลีหนาวจัด 

เพราะข้างล่างเป็นหิน หน้าดินไม่ลึก 

เวลาร้อนก็ร้อนจัด เพราะระอุ...

สมัยก่อนนั้น ชาวโลกท�าการ

เกษตร ท�ายา ท�าอาหาร ล้วนแล้ว

แต่ต้องอาศัยพืชและสัตว์เป็นแหล่ง

อาหาร แต่สภาพดินและหน้าดิน ไม่

ได้เอื้ออ�านวยเลย เช่น การปลูกผัก 

ดนิกไ็ม่ด ีแถมหน้าร้อนผักกเ็หีย่วง่าย 

ย่ิงหน้าหนาวจะหาผักกินกันอย่างไร 

พวกเขาก็เลยท�าผักดองใส่ไห ฝังตามผิวดิน... ก็กลาย

เป็นกิมจิที่ดีที่สุดในโลก กิมจิของเกาหลีเป็นอันดับหนึ่ง

ที่ให้คุณค่าทางอาหารมากที่สุด เนื่องจากผิวหน้าดิน

บาง พืชผักมีไม่เพียงพอ ก็ต้องออกไปหาหญ้าในทะเล

มาเสริม ท�าให้พวกเขารู้จักใช้หญ้าทะเล หรือ สาหร่าย

ทะเล น�ามาเป็นอาหาร ไม่มพีชืบนดนิพอเพยีง กจ็�าเป็น

ต้องน�าหญ้าทะเลมาทดแทน ซึ่งหญ้าทะเลหรือสาหร่าย

เป็นอาหารที่อร่อยและขึ้นชื่อลือชา

ส่วนเร่ืองของการรักษา เร่ืองการใช้ยานัน้ มนษุย์

เราส่วนใหญ่ จะใช้ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ เอามาท�ายา 

เช่น ใบ ดอก กิ่ง หรือก้าน หรือผล หรือส่วนต่างๆ ของ
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ต้นไม้ น�ามาท�าเป็นยารักษาโรค แต่เชือ่ไหมว่า เนือ่งจาก

ขาดแคลนต้นไม้มากๆ พวกเขาค้นพบว่า แม้แต่รากของ

พืชก็น�ามาเป็นยาได้ ชาวเกาหลีจึงค้นพบรากของโสม 

น�ามาเป็นยา เป็นเคร่ืองบ�ารุง โสมเกาหลีมีสรรพคุณ

เหนือชั้นจริงๆ ทั้งโสม ทั้งสาหร่าย ทั้งกิมจิ เกิดข้ึน

มา เพราะว่าอยู่ในสภาพที่ขาดแคลน มันเป็นพระพร

จากความยากไร้ เป็นขุมทรัพย์ที่พระมอบให้ในสภาพ

ที่ขาดแคลนจริงๆ เชื่อไหมว่า จากประเทศที่แทบไม่มี

ต้นไม้ใหญ่ๆ ในอดีต แต่ในปัจจุบัน เกาหลีใต้คงเป็น

ประเทศเดียวมั้ง ที่ป่าไม้ ต้นไม้งอกข้ึนทุกวัน เขาจะ

พยายามให้มีสวนสาธารณะในทุกแห่ง และปลูกต้นไม้

เพิ่มตลอดเวลา”

เกือบ ๒๐ ปีทีท่�างานเป็นธรรมทตูไทยในประเทศ

เกาหลใีต้ คณุพ่อเจริญกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่ามหีลาย

สิ่งที่ประเทศไทยน่าจะได้เรียนรู้จากประเทศเกาหลี คือ 

‘คนเกาหลีมองไกล ใจสู้ อยู่กับพระ’

“พ่อคิดว่าชีวิตคนเกาหลีสอนพ่อเยอะมาก สรุป

ว่า มองไกล ใจสู้ และอยู่กับพระ หนึ่ง เขาจะมีการ 

เตรียมตวัล่วงหน้าเผ่ืออนาคต อะไรกแ็ล้วแต่เผ่ืออนาคต 

ไม่ใช่ท�าไปวันๆ การมองไกล เนื่องจากว่าเขาประสบ

เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งสงคราม ทั้งภัยพิบัติ ท�าให้เขา

ต้องเตรียมพร้อมเสมอ สอง ใจสู ้จากประสบการณ์การ

ขาดแคลนอาหาร หรือภยัพบิตั ิหรือภยัสงคราม สอนให้

พวกเขาต้องใจสู้ การที่พวกเขาใจสู้ก็น่าจะเกิดจากเขา

ไม่มีทีจ่ะถอยหนไีด้อกีแล้ว พืน้ทีม่นัเป็นคาบสมทุรย่ืนไป

ในทะเล พวกเขาจึงร่วมจิตร่วมใจกัน สาม อยู่กับพระ 

อาจจะเป็นเพราะพ่อท�างานอยู่กับแวดวงศาสนา อันนี้

ชัดเจนมาก จากประวัติการเติบโตของพระศาสนจักร

เอง สถิติของประเทศเกาหลีคือปี ๑๙๗๐ เป็นต้นมา 

สถิติของคริสตชนคาทอลิกเพิ่มจาก ๒.๕% เป็น ๓%, 

๔%, ๕%, ๘% และ ๒๒% ในปี ๑๙๘๕ ช่วงเวลา ๑๐ 

กว่าปีเท่านั้นเอง ปัจจุบันจ�านวนคาทอลิกในประเทศ

เกาหลีใต้มีประมาณ ๑๒% ของจ�านวนประชากร”

 “คนเกาหลีมองว่าในอนาคตเขาต้องเตรียม

ตัวอย่างไรบ้าง มองให้ไกล คนทั้งชาติเป็นอย่างนี้ 

เร่ืองใจสู้คือคนเกาหลีเขามีเลือดนักสู้ คิดดูสิว่าหลัง

สงครามโลก เกาหลีเป็นประเทศที่อยู่ไม่ได้ แต่หลัง

จากนั้น ๓๐ - ๔๐ ปี เกาหลีเป็นหนึ่งในเจ็ดของประเทศ

ทีร่วยทีส่ดุของโลก และเป็นประเทศทีมี่การกลบัใจมาก

ที่สุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สรุปว่า เกาหลี

สอนให้รู้ว่า ต้องมองไกล ต้องใจสู้ และต้องอยู่กับพระ”

ปัญหาสังคมท่ามกลางความพรั่งพร้อมทางวัตถุ
ท่ามกลางการพัฒนาที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว 

อีกด้านหนึ่งของสังคมเกาหลีใต้คือการเผชิญกับปัญหา

สังคมในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาการฆ่าตัวตายที่เพิ่ม

จ�านวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณพ่อเจริญเล่าให้ฟังว ่าปัญหาการฆ่าตัว

ตายในประเทศเกาหลีเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายกังวลใจ  

“๓ - ๔ ปีที่แล้ว มีดาราสาวชาวเกาหลีฆ่าตัวตาย (ด้วย

ความตรอมใจเพราะถูกส่งไปบ�าเรอผู้มีชื่อเสียงใน

วงการบันเทิง) เม่ือสิ่งเหล่านั้นไปกระทบกับชื่อเสียง

ของครอบครัววงศ์ตระกูลจึงฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตาย 

กลายเป็นสิ่งง่ายๆ ที่หลายคนเลือกท�า คือถ้าหากชื่อ

เสียงวงศ์ตระกูลเสียหาย ฉันไม่สมควรที่จะเป็นหนึ่งใน

วงศ์ตระกูลอีกต่อไป เกียรติของเขามีค่ามากกว่าชีวิต”

“ประเทศเกาหลีและญ่ีปุ่นเป็นเหมือนประเทศ

ฝาแฝด เร่ืองหน้าตาและศักดิ์ศรีเป็นเร่ืองส�าคัญที่สุด 

คุณจะแตะต้องอะไรก็ได้ แต่อย่าท�าร้ายหน้าตาชื่อ

เสยีง การชีบ้อกว่าเขาผิด บอกเขาได้ แต่ว่าต้องบอกใน
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ทีล่บัทีเ่ขาจะไม่เสยีหน้า เพราะเร่ืองหน้าตาและศักดิศ์รี

เป็นการช่วยให้ประเทศเขาพุ่งขึ้นมาได้”

“คนเกาหลีโดยธรรมชาติเป็นนักต่อสู้ แข่งกัน

ตลอด เร่ืองการแข่งขันเป็นเร่ืองธรรมดา ต้องแข่งขัน ถ้า

ไม่แข่งขันเขาจะมองว่าไม่กระตือรือร้น ไม่มองอนาคต 

จึงคาบเกีย่วกบัปัญหาการฆ่าตวัตาย เพราะอะไรกไ็ด้แต่

อย่าท�าให้เสียหน้า ถ้าเรียนไม่ได้ สอบเข้าไม่ได้ พ่อแม่

เสียชื่อ สมมุติว่าลูกสอบแข่งขันไม่ได้เหมือนครอบครัว

อืน่ ความคาดหวงัของพ่อแม่ท�าให้ลกูรู้สกึผิด ‘ฉันท�าให้

ครอบครัวผิดหวังเสียหาย ฉันไม่ควรอยู่ต่อไป’ วัยรุ่น

เกาหลมีีปัญหาความเครียดค่อนข้างมาก เพราะถูกคาด

หวังจากครอบครัว”

“วัย รุ ่น เกาหลี เป ็นส ่วนหนึ่ งของการขาย

วัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของสินค้า เพราะฉะนั้น ก่อน

ที่ใครจะได้เป็นดารา ต้องมีการฝึกฝน ต้องอดทน

มาก มีการสอบ มีการเลือก และคาแรคเตอร์เหล่านี้

กลายเป็นสินค้าที่จะสร้างมา ทุกวันนี้ คนไทยไม่ได้รับ

แค่ดาราเกาหลี เรารับสินค้าของเกาหลีมาทั้งหมดเลย 

ดาราเกาหลีก็มีความเครียดเยอะ มีการแข่งขันกันเพื่อ

จะเป็นดารา และเมื่อเป็นดาราแล้วก็ต้องมีคาแรคเตอร์ 

สังเกตว่าเขาจะมีเรื่องราว มีสตอรี่ (Story) มาก่อน มี

คาแรคเตอร์ให้เรียบร้อย ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทวางแผน

มาแล้วว่าคาแรคเตอร์ตรงนี้จะอยู่ตรงไหน และจะ

ขายอย่างไร นี่คือการขายสินค้าวัฒนธรรมไม่ใช่การ

ขายดาราธรรมดา เหมือนญี่ปุ่นเมื่อก่อน นี่คือการขาย

วัฒนธรรม”

“ความเป็นชาตินิยมของคนเกาหลีเป็นสิ่งที่น่า

สนใจ คนไทยน่าจะได้เรียนรู้จากเขา เพราะเราเป็นผู้

ตามคนอืน่ไปหมด ยกตวัอย่าง เขาขายรถ Hyundai ขาย 

Samsung เขาบอกว่าช่วยกันสกันดิ เพือ่ชวิีตของประเทศ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ประชาชนช่วยซื้อเพื่อประเทศชาติ”

“เกลือดองแผ่นดิน” และ “แสงสว่างส่องโลก”
คุณพ่อเจริญเล่าให้ฟังว่า 

นั บจากป ี  ๑๙๗๐  เป ็ นต ้ นมา 

สั ง ค ม เ ก า ห ลี ใ ต ้ เ ป ลี่ ย น จ า ก

สังคมเกษตรกรรมมาเป็นสังคม

อุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงจาก

การเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรม มัก

ตามมาด้วยการเอารัดเอาเปรียบ 

มีการประท้วง และเวลาประท้วง 

คนเกาหลีใต้ประท้วงที่บริเวณหน้า

อาสนวิหารเมียงดง มีอะไรก็วิ่งเข้า

วัด ต�ารวจไม่กล้าเข้า และท่าน

คาร์ดินัลสเตฟาโน (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ท่านจะถาม

ต�ารวจว่า "พวกเขาท�าผิดอะไร เม่ือเขาไม่ได้ท�าผิด  

ท�าไมพวกคุณไม่ช่วย ถ้าพวกเขาท�าผิด จับฉันก่อน" 

และพระสงฆ์ที่เกาหลีชัดเจนมาก เวลาอะไรผิดกับ

ความยุติธรรมทางสังคม เขาโกนหัวนั่งประท้วงพร้อม

กับประชาชน

“ประมาณ ๖ - ๗ ปีที่แล้ว  

ตอนที่พระคาร์ดินัล จัง สเตฟาโน 

เสียชีวิต ทุกคนบอกว่า นักบุญ

ร่วมสมัยเสียชีวิตแล้ว เมียงดง 

(Myeongdong) ทั้งเขต คนยืนรอ

เข้าแถวทั้งเขต ๓ - ๔ ชั่วโมง เพื่อ

รอคารวะศพของท่าน เพียง ๒ - ๓ 

วินาที ท่าน Stephano Jang ยืนเคียง

ข้างคนจน เมือ่มกีารประท้วงทกุคร้ัง

ก็ประท้วงที่หน้าอาสนวิหารเมียงดง 

ดังนั้น เวลาท�าข่าว หรือถ่ายภาพ

การประท้วง รูปของภาพข่าวทีอ่อกมา จะมอีาสนวหิาร

เมียงดงอยู่ด้านหลัง เป็นสัญลักษณ์ทุกครั้ง”

พระคาร์ดินัลจัง สเตฟาโน (Cardinal Jang 

Stephano) เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคริสตชนชาว

เกาหลี ช่วงปี ๑๙๗๕ – ๑๙๘๐ เมื่อมีสิ่งใดผิดความ

ยุติธรรมในสังคม ที่มีการประท้วงบ่อยๆ ทุกคนจะมา
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รวมกันที่อาสนวิหารเมียงดง เนื่องจากช่วงนั้นที่เกาหลี 

เปลี่ยนมาเป็นประเทศอุตสาหกรรม การกดขี่มาในรูป

ของการเอารัดเอาเปรียบ เร่ืองของแรงงาน หลังพระ

คาร์ดินัลสเตฟาโนเสียชีวิต พระศาสนจักรเกาหลีอาจ

ไม่ได้ยืนเคียงข้างคนยากจนมากเท่าเดิม เสียงของ

คาทอลกิกอ่็อนลงไป การกลบัใจมาเป็นคาทอลกิมีน้อย

ลง เพราะฉะนั้น ผู้น�าจะมีอิทธิพลมากต่อคุณค่าชีวิต 

คริสตชน ท�าให้มีความโดดเด่น

ในแต่ละช่วงเวลา

คณุพ่อเจริญบอกไว้อย่าง

น่ารับฟังว่า “พระสงฆ์ นักบวช 

และฆราวาส เราต้องเป็นเกลือ 

เป็นแสงสว่าง เราเป็นเกลือหรือ

เปล่า หรือ เงียบ เป็นแสงสว่าง

หรือเปล่า หรือ เงียบ ถ้าเรา

เงียบ เท่ากับเห็นด้วยกับความ

ไม่ถูกต้อง เท่ากับเรายอมรับกับ

สิ่งนั้น พระสงฆ์มีหน้าที่สอนศีล

ธรรม สอนด้วยชีวิต ถ้าพระสงฆ์

ไม่สามารถสอนศีลธรรมด้วยชวีติ

ได้แล้ว ต่อไป เราจะมีความหมายอะไรในสังคม”

“เมื่อพระองค์ให้เรามาประกาศข่าวดีให้แก่ชาว

โลก เมืองสวรรค์ใกล้มาแล้ว ท่านจงไปป่าวประกาศ 

รักษาคนป่วย คนป่วยอยู่ในสังคม ต้องรักษา สิ่งที่

พ่อได้เห็นได้เรียนรู้จากพระสงฆ์ชาวเกาหลีคือเขากล้า

ประกาศว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้า เขากล้าพูด

กล้ายืนยันสิ่งที่ถูกต้อง เขากล้าที่จะเป็นเกลือ กล้าที่จะ

เป็นแสงสว่าง อนันีพ่้อภมิูใจทีไ่ด้ร่วมงานกบัท่านเหล่านี”้

“เร่ืองของแรงงานที่หนีเข้ามา ...ผิดกฎหมายก็

ผิดอยู่แล้ว ซึง่พ่อมอง ๒ แง่คอื ถ้าจะมองว่าคณุมาท�าไม 

มองอย่างนัน้กม็องได้ แต่พ่อมองในฐานะพระสงฆ์ มอง

ในฐานะเป็นคนไทย ถ้าไม่ช่วยคนไทย แล้วใครจะช่วย 

สอง พ่อมองว่าพ่อเป็นพระสงฆ์ เป็นแสงสว่าง เป็นเกลอื 

และถ้าหากว่าพระคริสตเจ้ามา... แล้วพ่อจะท�าอย่างไร 

เม่ือเขาบาดเจ็บมา จะท�าอย่างไร ไม่ใช่ให้การสนบัสนนุ

คนท�าผิดกฎหมาย แต่ว่าศีลธรรมและความเมตตาควร

จะต้องมาก่อน”

“พ่อจะนึกถึงพระคัมภีร์ 

มทัธิว บทที ่๒๕ ข้อ ๔๐ พระองค์

เจ็บป่วยมาแล้วท�าอย่างไร พ่อรู้

ว่าหลายคนก็มาหลอก พ่อโดน

หลอกให้ช่วยก็ม ีก็ไม่เป็นไร ยินดี

ที่ถูกหลอก ถือว่าพระคริสตเจ้า

มาในรูปแบบนี้ คือถ้าพูดด้วย

เหตุและผลจะเข้าใจยาก แต่

ถ้าพูดด้วยหัวใจ ยังไงก็ต้อง

ช่วย พระสงฆ์จึงต้องเดินด้วย

ความรักก่อน ถามธรรมทูตหรือ

มิชชันนารีที่ไหนก็ได้ เขามาด้วย

หัวใจและความรัก พระเป็นเจ้า

เร่ิมกับพวกเราด้วยความรัก พระไม่ได้เร่ิมใช้เหตุและ

ผล เพื่อจะรักเรา”

คุณพ่อเจริญฝากข้อคิดในการพูดคุยกันว่า “ขอ

ให้เรามองไกล ใจสู้ อยู่กับพระ และมั่นใจได้ว่าพระ- 

เป็นเจ้าจะตอบเราทุกค�าถาม ทุกค�าภาวนา เพียงแต่

เรามองเหน็หรือเปล่า ให้เราเป็นเกลอืและเป็นแสงสว่าง  

เราจะมีความสุขในชีวิต อย่างที่นักบุญเทเรซาแห่งกัล-

กัตตาบอกไว้ ‘เรื่องเล็กๆ สามารถเป็นกิจการที่ยิ่งใหญ่

ได้ถ้าเรามีความรักในทุกการกระท�า’ ”

หลากหลายมุมมองความคิดของ ‘คุณพ่อเจริญ เวียนสิรินันทโชติ’ ธรรมทูตไทยในประเทศเกาหลีใต้ ท�าให้

เราคนไทยได้รับประโยชน์มากมาย นอกเหนอืจากภาพสวยงามจากซร่ีีย์เกาหล ียังมีหลายสิง่ทีเ่ราสามารถเรียนรู้ ‘บท

เรียน’ จากประเทศเกาหลีใต้ ที่ส�าคัญคือสังคมไทยสามารถทบทวนถงึ ‘การพัฒนาประเทศที่แท้จริง’ ว่าเราต้องเริ่ม

ต้นจากที่ใด ให้ ‘ความส�าคัญ’ กับอะไร และจุดหมายปลายทางของชีวิตและสังคมอยู่ที่ไหน? 
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ชาติพันธุ์ม้ง กับ พิธีกรรม “ ผู่ ” รับลูกสาวกลับบ้าน

เพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศ

“ตอนนี ้หญงิม้งหลายคน รู้สกึดใีจทีไ่ด้กลบัมาสูอ้่อมอกของพ่อแม่ อ้อมกอดของครอบครัวอกีคร้ังหนึง่ และ

ที่ส�าคัญคือ ถ้าเกิดเจ็บป่วยล้มตาย เป็นอะไรไป พวกเธอก็ไม่กลัวไม่กังวลว่าจะถูกทอดทิ้ง และน�าร่างของเธอไปทิ้ง

ไว้นอกบ้าน หรือข้างถนน ตามจารีตประเพณีเดิมๆ อีกต่อไป”

“ปัจจุบนั ปัญหาเร่ืองผู้หญงิม้งในประเทศไทย กรณนีีถื้อว่าได้รับการแก้ไขประสบความส�าเร็จไปแล้วประมาณ 

70% หลงัจากทีเ่ราได้ท�าโครงการรับลกูสาวกลบับ้านข้ึนมา ก็ท�าให้ผู้น�าชมุชนม้งทัง้ ๑8 ตระกูลแซ่ของม้ง ได้ยอมรับ

ในหลักการและลงนามร่วมกันไปแล้ว”

นางรัชดา วชิรญาณ์ ประธานเครือข่ายสตรีม้งประเทศไทย

ประวัติและความเป็นมาของชาติพันธ์ุม้ง
เมือ่พดูถึงประวตัแิละความเป็นมาของชาตพินัธ์ุ

ม้ง ยังไม่มีผู้ใดสามารถสรุปได้ว่าชนชาติม้งมาจากไหน 

แต่สันนิษฐานกันว่า ม้งคงจะอพยพมาจากที่ราบสูง

ธิเบต ไซบีเรีย และมองโกเลีย เข้าสู่ประเทศจีน และ

ตัง้หลกัแหล่งอยู่แถบลุม่แม่น�า้เหลอืง (แม่น�า้ฮวงโห) เมือ่

ราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งชาวเขาเผ่าม้งจะตั้งถิ่นฐานอยู่

ในมณฑลไกวเจา ฮุนหน�า กวางสี และมณฑลยูนนาน  

ม้งอาศัยอยู่ในประเทศจีนมาหลายศตวรรษ จนกระทั่ง 

ประมาณคริสต์ศตวรรษที ่๑๗ ราชวงศ์แมนจู (เหม็ง) มี

อ�านาจในประเทศจีน กษัตริย์จีนในราชวงศ์เหม็งได้

เปลี่ยนนโยบายเป็นการปราบปราม เพราะเห็นว่าม้งที่

เป็นผู้ชายส่วนใหญ่แล้วรูปร่างหน้าตาคล้ายกบัคนรัสเซยี 

ท�าให้คนจีนคิดว่า ม้งเป็นคนรัสเซีย จงึเป็นเหตุให้มีการ

ปราบปรามม้งเกิดข้ึน โดยให้ชาวม้งยอมจ�านน และ

ยอมรับวัฒนธรรมของจีน และอีกประการหนึ่งคือเห็น

ว่า ม้งเป็นพวกอนารยชนแห่งขุนเขา (คนป่าเถื่อน) จึง

ได้มีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงในหลายแห่ง เช่น ในเมือง

พงัหยุนในปี พ.ศ.๒๐๐๙ และการต่อสูใ้นมณฑลไกวเจา

ในระหว่าง พ.ศ.๒๒๗๖ – ๒๒๗๘ และการต่อสู้ในมณฑล

เสฉวนในระหว่าง พ.ศ.๒๓๐๖ – ๒๓๑๘ ในที่สุด ชาวม้ง

ประสบกับความพ่ายแพ้ สูญเสียพลรบ และประชากร

เป็นจ�านวนมาก ในที่สุดม้งก็เริ่มอพยพถอยร่นสู่ทางใต้ 

และกระจายเป็นกลุม่ย่อยๆ กลบัข้ึนอยู่บนทีส่งูป่าเขาใน

แคว้นสิบสองจุไท สิบสองปันนา และอีกกลุ่มได้อพยพ

ไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรลาว 

บริเวณทุ่งไหหินเดียนเบียนฟู โดยมีหัวหน้าม้งคนหนึ่ง 

คือ นายพลวังเปา ได้รวบรวมม้ง และอพยพเข้าสู่

ประเทศไทยเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๐๐ เป็นต้นมา 

ปัจจุบัน ชาวม้งส่วนใหญ่ในประเทศไทย ต้ัง

ถ่ินฐานอยู่ตามภูเขาสูง หรือที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่

จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 

แพร่ ล�าปาง ก�าแพงเพชร เลย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 

สุโขทัย และตาก มีจ�านวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 

๑๕๑,๐๘๐ คน

บทความ
องอาจ เดชา เรื่อง/เรียบเรียง
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หลายจารีตประเพณีของม้งเชิดชูผู้ชายเป็นใหญ่
ผู้หญิงกลายเป็นสมบัติของผู้ชาย

เราดูได้จากประเพณีการฉุด การขายลูกสาว 

และการตัดผี รวมไปถึงการใช้ชีวิตคู่ จะเห็นว่าครอบ

ครัวม้งในอดีตส่วนใหญ่ จะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ 

ผู้หญิงม้งที่แต่งงานแล้วจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะให้

ก�าเนดิบตุร ผู้หญงิม้งจะต้องท�างานทกุชนดิ และตืน่นอน

ตัง้แต่เช้ามดื ต้องตักน�า้ ต�าข้าว หงุหาอาหารให้สมาชกิ

ในบ้านรับประทาน และหาอาหารให้สัตว์เลี้ยงด้วย พอ

ฟ้าสางแล้วต้องเตรียมตัวเพื่อไปท�างานในไร่ เช่น ปลูก

ถางหญ้า หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ปลูกไว้ในไร่ หรือหาก

วันไหนไม่มีงานในไร่ก็ต้องท�างานอยู่กับบ้าน เช่น ทอ

ผ้า เลี้ยงลูก เป็นต้น ส่วนฝ่ายชายที่เป็นสามีจะสบาย

มากกว่า คือนั่งจิบน�้าชา นอนสูบฝิ่น เฝ้าบ้าน สนทนา

กบัแขก แม้ว่างานในเวลากลางวนัเสร็จสิน้ลงแล้ว แต่ใน

ตอนกลางคืนเธอต้องท�างานบ้าน งานของเธอจะสิ้นสุด

ลง ก็ต่อเมื่อทุกคนในบ้านหลับกันหมดแล้ว

เมื่อพูดถึงเร่ือง “การฉุด” ของม้งในสมัยก่อน 

คนม้งนยิมการแต่งงานโดยการฉุดกนัเป็นส่วนใหญ่ โดย

การฉุดจะกระท�าเม่ือหญิงสาวไม่เต็มใจรับรักชายหนุ่ม 

จะใช้วิธีการฉุด ซึ่งน�าไปสู่การแต่งงานในภายหลัง ทั้งนี้ 

บดิาทางฝ่ายชาย ยังเป็นฝ่ายหาวธีิในการฉุด และจัดหา

คนไปช่วยบตุรชายของตนด้วย การฉุดจะกระท�ากันนอก

บ้านโดยลวงหญิงคนรักออกจากบ้านพัก เพราะถ้าฉุด

ในบ้านถือว่าเป็นการผิดผี จะต้องเสียค่าปรับไหม ฝ่าย

หญิงสาวจะไม่ยอมให้ความร่วมมือ และกระท�าทุกวิถี

ทางที่จะให้ญาติช่วยเหลือตนเอง ขณะแย่งชิงกัน ญาติ

ผู้ใหญ่ทางฝ่ายชายจะอ้อนวอนญาติทางฝ่ายหญิงให้

ปล่อยหญิงสาวไปกับตน

เมือ่ตัวหญงิสาวไปถึงบ้านฝ่ายชายแล้ว จะถูกจัด

ให้อยู่ในห้องเดยีวกบัชายหนุม่ทีต้่องการแต่งงานด้วย ใน

วนัรุ่งข้ึนฝ่ายชายจะส่งผู้แทน ๒ คนไปแจ้งให้บดิามารดา

ฝ่ายหญิงทราบ พร้อมกับอ้อนวอนมิให้มีความกังวลใน

บตุรสาวของตน ถึงเวลาสมควรจะมาสูข่อ และแต่งงาน

ในโอกาสต่อไป ผู้แทนที่ไปเจรจาจะต้องมีวาทศิลป์ใน

การสนทนา เพื่อชักจูงให้บิดามารดาฝ่ายหญิงเห็นชอบ

กับการฉุดนั้น ขณะเดียวกันก็พยายามแจกยาเส้นให้

แก่บิดามารดาฝ่ายหญิง ท�านองเดียวกับการสู่ขอ ถ้า

รับยาเส้นก็แสดงว่าเห็นชอบด้วยในฝั่งตรงข้าม หากฉุด

หญิงสาวไปแล้วทางฝ่ายชายไม่มาแจ้งให้บิดามารดา

ทราบ ม้งถือว่าเป็นการผิดธรรมเนียมประเพณีต้องเสีย

ค่าปรับประมาณ ๑๒ มั่ง (ลักษณะนามของเหรียญเงิน

ขนาดใหญ่ที่ชาวม้งใช้กัน)

ในท�านองเดียวกัน ถ้าหญิงสาวสามารถกลับ

บ้านของตนได้หลังจากการฉุดประมาณ ๓ วัน ฝ่ายชาย

จะต้องถูกปรับ แต่บางคร้ัง หากบิดาของหญิงสาวไม่

ประสงค์ให้บตุรสาวของตนแต่งงานกบัชายหนุม่ทีม่าฉุด

ไป ก็อาจไม่ปรับ และให้ส่งตัวลูกสาวคืนเท่านั้น                                    

ในปัจจุบัน การฉุดของม้งเริ่มหายไป เนื่องจาก

ฝ่ายหญิงที่ถูกฉุดไปนั้น บางคู ่มีชีวิตครอบครัวไม่

สมบูรณ์ บางคู่อาจท�าร้ายตัวเอง แต่บางคู่ก็ประสบ

ความส�าเร็จกับชีวิตคู่ ซึ่งสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปบวก

กับม้งเริ่มมีการศึกษาเพิ่มขึ้น ท�าให้ม้งมีความคิด และ

วถีิชวีติทีแ่ตกต่างออกไป จึงได้เลกิวธีิการฉุดไปบ้าง แต่

ถ้ากรณทีีจ่�าเป็นจริงๆ เช่น ลกูชายของตวัเองรักชอบพอ

กบัหญิงสาวคนนัน้มาก และไม่สามารถทีจ่ะเกลีย้กล่อม

ลกูชายของตัวเองให้ตัดใจได้ กส็ามารถฉุดหญิงสาวคน

นั้นได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าหญิงสาวนั้นไม่มีชายหนุ่มใน

ใจเสียก่อน หากว่าหญิงสาวมีชายหนุ่มในใจแล้ว ก็จะ

ไม่สามารถท�าได้เช่นกัน แต่เนื่องจากปัจจุบันเงินเป็น

เคร่ืองยึดเหนีย่วจิตใจของมนษุย์ หากว่าชายหนุม่ทีห่ญงิ
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สาวไม่ได้รักชอบพอกัน แต่ถ้าญาติผู้ใหญ่ของหญิงสาว

เหน็ดเีหน็งามด้วยแล้ว หญงิสาวจะไม่สามารถเรียกร้อง

สทิธ์ิของตวัเองได้ เนือ่งจากญาตผู้ิใหญ่จะบงัคบัให้หญิง

สาวแต่งงานกับชายหนุ่มคนนั้นทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ

แม้กระทัง่ ประเพณ ี“การขายลกูสาว” ซึง่ยึดถือ

กันมาต้ังแต่อดีต จนถึงทุกวันนี้ ก็ยังมีอยู่ในกลุ่มชาติ

พันธุ์ม้ง

บาทหลวงทศพร นารินรักษ์ (คุณพ่อโจ้) ผู้

อ�านวยการฝ่ายสังคมพัฒนา เขต ๒ วัดพระมารดา

นิจจานุเคราะห์ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

เป็นผู้ดูแลคริสตชนกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนม้งเข็กน้อย ซึ่ง

จัดว่าเป็นชุมชนชาวม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก็มี

ความพยายามทีจ่ะคลีค่ลายปัญหาเร่ืองการขายลกูสาว 

ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงขณะนี้ก็ยังมีอยู่ คือถ้ามีการตกลง

ปลงใจจะแต่งงานกัน ผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงก็จะขาย

ลกูสาว อย่างทีบ้่านเข็กน้อยจะมกีารขายลกูสาวในราคา 

๓๐,๐๐๐ บาท

“ซึ่งค�าว่า ขายลูกสาวนั้น หลายคนจะรู้สึกว่า

เป็นค�าที่ไม่ดี และกระทบกระเทือนจิตใจของผู้หญิงม้ง 

กันมาก เพราะที่ผ่านมา ในวัฒนธรรมของม้ง จะไม่มี

การระบุค�าว่า ‘หมั้น’ หรือ ‘แต่งงาน’ เลย แต่จะใช้ค�า

ว่า ‘ขายลกูสาว’ ซึง่เป็นค�าทีส่ะเทอืนใจของผู้หญงิม้งมา

โดยตลอด และไม่มีใครชอบค�าว่าขายกนัเลย ดงันัน้ ใน

ระยะหลัง ทางกลุ่มผู้หญิงม้ง พยายามหาทางปลดล็อค 

หาทางแก้ไขปัญหานี้กันอยู่”

อีกพิธีกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นประเด็นถก

เถียงกันในระยะหลังมานี้ นั่นคือ พิธี “ตัดผี”

เนื่องจาก ม้ง เป็นสังคมผู้ชายเป็นใหญ่ และมี

ลักษณะเฉพาะต่างจากชาติพันธุ์เผ่าอื่นๆ จะเห็นได้ว่า 

เมื่อลูกสาวม้ง ต้องไปแต่งงานอยู่กินกับสามี ก็จ�าต้อง 

“หลุด” ออกจากครอบครัวเดิมไปโดยปริยาย

นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว นักเขียนสารคดี ได้เขียน 

เร่ือง “ผิดผี” กับชีวิตสาวม้ง เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า 

ลูกสาวม้ง เมื่อแต่งงานออกจากครอบครัวของตนไปมี

ครอบครัวใหม่แล้ว จึงถือว่า จบสิ้นตัดขาด มีการท�า

พธีิตดัผีจากครอบครัวเดมิ ต้องไปนบัถือผีของฝ่ายสามี 

เป็นสมบัติของสามีกับครอบครัวสามีโดยเด็ดขาด ไม่มี

ความเก่ียวข้องใดๆ กับครอบครัวพ่อแม่ทีใ่ห้ก�าเนดิพวก

เธอมา ไม่สามารถกลบัมาร่วมผีบรรพบรุุษของพ่อแม่ได้

อีกต่อไป แต่จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของผีบรรพบุรุษ

ฝ่ายชาย พวกเธอต้องร่อนเร่เดินทางไปกับสามีและ

ครอบครัวของสามี ดังนั้น หากผู้หญิงม้งประสบปัญหา 

ไม่ว่าจะโดนสามซ้ีอม สามีตาย ถูกญาติๆ ของครอบครัว

สามที�าร้าย ผู้หญงิเหล่านัน้กจ็ะต้องอดทนทรมานอยู่ใน

หลุมมืดของปัญหา ไม่มีทางไป เนื่องด้วยพวกเธอผ่าน

การ “ตัดผี” ไปเป็นสมบัติของสามีแล้ว

หากพวกเธอจ�าเป็นต้องกลบัมาอยู่อาศัยในเรือน

ของครอบครัวพ่อแม่ตน กจ็ะถูกมองว่าเป็นเร่ือง “ผิดผี” 

และหญิงทีตั่ดผีไปแล้วนีจ้ะถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมพธีิกรรม

ต่างๆ ของครอบครัวพ่อแม่ ไม่อนุญาตให้พวกเธอมา

เจ็บป่วยหรือตายอยู่ในบ้าน เพราะส�าหรับครอบครัวม้ง 

ลูกสาวจะเปรียบเสมือนน�้าในขันที่สาดทิ้งออกไปแล้ว  

ไม่สามารถคืนกลับมาได้
ตระกูลแซ่ย่างรับลูกสาวกลับบ้าน
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จารีตเช ่นนี้  เคยถูกตอกเสาเข็มเป ็นหลัก

แข็งแกร่งอยู่กับวิถีคนม้งในอดีตสืบเนื่องกันมาหลาย

ร้อยปี ซึ่งก่อนหน้านี้ จารีตการ “ตัดผี” ส�าหรับผู้หญิง

ม้ง ยังพอเป็นเรื่องสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีในวันวาน 

คร้ังซึ่งคนม้งยังร่อนเร่อพยพหนีสงคราม หรือต้องไป

เปิดหน้าดินท�าไร่ใหม่ๆ เปลี่ยนที่อยู่ไปตามเขตพื้นที่

ต่างๆ หากปัจจุบัน กลุ่มคนม้งในทุกพื้นที่ ได้ตั้งหลัก

แหล่งชุมชนหมู่บ้านอยู่อย่างถาวร ท�าเกษตรกรรมบน

แผ่นดินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้ สภาพชีวิตอันเปลี่ยนไป

ท�าให้คนม้งไม่ต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน พ่อแม่ยังเห็น

ลูกสาวตน ชีวิตสุขทุกข์อยู่ในครอบครัวสามี ได้รับรู้ชัด

แจ้งอยู่เต็มสองตา

และในช่วง ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา ปัญหาใหม่ๆ ที่ 

ไม่เคยเกิดข้ึนในอดีตก็ได้รุมกระหน�่าผู้หญิงม้งให้เป็น

ม่าย “ก่อนวัยอันควร” อย่างหนักหนาสาหัส โดยเฉพาะ

ปัญหาเกี่ยวกับคดียาเสพติด ไม่ว่าจะเพราะสามีติดคุก

จากการค้ายาบ้า, ถูกฆ่าตัดตอนไปจ�านวนมาก และ

ปัญหาเศรษฐกิจความตึงเครียดที่ผู้หญิงม้งต้องถูกสามี

ซ้อมอย่างยับเยิน ถูกทารุณอย่างหนัก, หรือถูกสามีทิ้ง

ไม่ไยดีเม่ือได้ภรรยาใหม่, หรือกระทั่งผู้หญิงที่ต้ังท้อง

โดยไม่ได้แต่งงาน หญิงม้งที่มีสภาพชีวิตเช่นนี้จะกลาย

เป็นคนไม่มีตระกูลแซ่ ไม่มีผีบรรพบุรุษคุ้มครอง ไม่มี

พื้นที่ทางสังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ อันส่ง

ผลกระทบรุนแรงต่อทั้งตัวเธอและลูกๆ ของพวกเธอ ที่

หอบหิ้วกันมาจากการหย่าร้าง เป็นม่าย หรือถูกทอด

ทิ้งนั้นด้วย

สภาพหนกัอึง้สาหสัทีผู้่หญงิม้งเผชญิอยู่โดยถ้วน

ทั่วในโลกยุคนี้ ได้ท�าให้จารีต “ตัดผี” ส�าหรับผู้หญิงม้ง

ที่ท้องไม่มีพ่อ เป็นม่าย หรือแต่งงานแล้ว เผชิญความ

รุนแรง ย่ิงกลบักลายเป็นปัญหาหนกัอึง้บบีคัน้ผู้หญงิ บบี

คั้นหัวใจพ่อแม่ชาวม้ง ให้ต้องทนดูลูกสาวและหลานๆ 

ทกุข์ทรมานเมือ่ประสบภาวะมดืแปดด้าน “ไม่มทีางไป” 

เพราะลกูสาวจะกลบับ้านเดมิกไ็ม่ได้ พ่อแม่จะเปิดประตู

รับลกูสาวทีป่ระสบปัญหาของตนกลบัคนืมากไ็ม่ได้ หรือ

กระทัง่แม่ของตนไปมีสามใีหม่แล้วเป็นม่าย ลกูชายกไ็ม่

อาจรับแม่กลบับ้านมาดแูลได้ เพราะจารีตม้งเชือ่สบืต่อ

มาว่า การรับผู้หญิงที่ “ตัดผี” กลับเข้าบ้านเก่าของตน 

จะท�าให้ซวย โชคร้ายไปหมดทั้งบ้าน

 เมือ่ชวีติครอบครัวล้มเหลว ผู้หญงิม้ง “ไม่มทีาง

ไป” จ�านวนมากจึงกลายเป็นคนไม่มีบ้าน กลับบ้านเดิม

ไม่ได้ ต้องไปตายเอาดาบหน้า ร่อนเร่ ปากกัดตีนถีบ

ท�างานเลีย้งตัวเองเลีย้งลกูอยู่ในเมอืงใหญ่ นัง่ปักผ้าขาย

อยู่ในไนท์บาซาร์ทีเ่ชยีงใหม่ มจี�านวนมากเข้าสูอ่าชพีใน

เงามืดตามสถานบริการทางเพศ และอีกมากต่อมากที่

หนีปัญหาบีบคั้นมืดมนนี้ด้วยการตัดสินใจ “ฆ่าตัวตาย”

แน่นอนว่า เม่ือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม

ปัจจุบนัของพีน้่องกลุม่ชาตพินัธ์ุม้งได้เปลีย่นไปจากเดมิ 

แต่จารีตประเพณีดั้งเดิมบางอย่างนั้น ยังคงอยู่ และ

ถูกน�ามาใช้ปฎิบัติยึดถือสืบต่อกันมา ซึ่งท�าให้กระทบ

ต่อชีวิตจิตใจของผู้ถูกกระท�า โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง

ม้งเป็นอย่างมาก ซึ่งล้วนถูกวิถีวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ 

มีอ�านาจ กดขี่ ละเมิดสิทธ์ิโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็น

ประเพณีการฉุด การขายลูกสาว การตัดผี ซึ่งหลายคู่

นั้น ไม่ได้เกิดจากการสมยอม ยินยอม และเต็มใจ จึง

น�าไปสู่ปัญหาครอบครัว การทะเลาะตบตี การหย่าร้าง 

ถูกไล่ออกจากบ้านสามี คร้ันเมือ่จะกลบัไปหาครอบครัว

บ้านเกิดก็ไม่มีใครรับเป็นญาติ ต้องออกมาเผชิญชะตา

ชวีติไปตามยถากรรมเพยีงล�าพงั กระทัง่ผู้หญิงม้งหลาย

คนต้องตัดสินใจหนีปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย เป็นต้น                                              

ในเวทีการจัดท�ารายงานสถานการณ์ของผู้หญิง

ชนเผ่าในพื้นที่ภาคเหนือ ตามอนุสัญญาการขจัดการ
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เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เม่ือวันที่ ๑๒ - ๑๓ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้มีตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองใน

ประเทศไทย ได้สรุปรายงานการประชมุเร่ืองสถานการณ์

ด้านสิทธิมนุษยชนจากชนเผ่าและชนพื้นเมือง (ตาม

อนสุญัญาระหว่างประเทศเร่ืองการขจัดการเลอืกปฏิบตัิ

ต่อสตรี: CEDAW)

รัศมี ทอศิริชูชัย ตัวแทนชาติพันธุ์ม้ง ได้สรุป

ปัญหาเรื่องสังคมม้งเอาไว้ว่า สังคมม้งเชิดชูผู้ชาย และ

มีความเชื่อว่า ผู้หญิงกลายเป็นสมบัติของผู้ชายหลัง

จากที่แต่งงาน เป็นเพศที่อ่อนแอ ต้องเชื่อฟังผู้ชาย

และผู้หญิงม้งในอดีตนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงต�าแหน่งทาง 

การเมืองและการปกครองได้ เนื่องจากโครงสร้างทาง

สังคมและวัฒนธรรมของม้งนั้นผูกติดมากับตระกูลแซ่ 

ซึ่งผู้ชายเป็นผู้น�าตระกูลแซ่ ดังนั้น ไม่ว่าผู้หญิงม้งจะ

อยู่ในบทบาทไหน ก็มักจะถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ 

และถูกกระท�ามาโดยตลอด

ยกตัวอย่าง กรณีผู้หญิงที่ท้องนอกสมรส (จาก

การถูกข่มขืนและตั้งท้อง) ก็จะถูกสังคมม้งมองว่า 

ความผิดพลาดจะอยู่ที่ผู้หญิง สังคมประณามผู้หญิง 

ส่วนผู้ชายที่ท�าให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ จะถูกปรับสินไหมให้

กรรมการหมู่บ้าน ในขณะที่ผู้หญิงที่ถูกกระท�านั้นจะ

ได้รับเงินส่วนแบ่งจากค่าปรับเพียงเล็กน้อย หน�าซ�้า ผู้

หญิงที่ตั้งท้องเช่นนี้ ยังจะถูกกีดกันให้ออกจากบ้าน ไม่

สามารถอยู่ร่วมกบัพ่อแม่ได้ เนือ่งจากมคีวามเชือ่ว่า จะ

ท�าให้เสื่อมเสีย ท�าให้ประตูเงินทองล่ม จนท�าให้ผู้หญิง

ม้งหลายคนตัดสินใจเป็นภรรยาน้อย หรือไม่ก็เข้าไปใช้

ชีวิตในเมืองแทน ในขณะที่กรณีเป็นผู้หญิงม่าย (สามี

ตาย หรือหย่าร้าง) ก็จะถูกมองว่าเป็นผู้หญงิไม่มเีจ้าของ 

และมีสถานะไม่ต่างไปจาก “ผู้หญงิสาธารณะ” ซึง่ผู้ชาย

ทั่วไป ก็สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวหลับนอนกับเธอได้ จาก

กรณีนี้ ตัวแทนของผู้หญิงม้ง ได้บอกเล่าถึงกรณีของผู้

หญิงม้ง บ้านเข็กน้อย อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ที่สามีเสียชีวิตจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด บาง

ครอบครัว เลือกที่จะปกป้องเธอที่เป็นม่าย โดยการให้

แต่งงาน เป็นภรรยาน้อย ของพี่ชายหรือน้องชายสามี

เธอเอง เป็นต้น

หรืออีกกรณีของน้องนก ผู้หญิงม้งอีกคนหนึ่ง 

ซึ่งในช่วงปี ๒๕๔๗ เธออายุยังไม่ถึง ๑๕ ปี เธอเข้ารับ

การศึกษาที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง และรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง 

หลังจากนั้น ในช่วงปิดเทอม ผู้ชายคนนี้ก็ฉุดเธอไปโดย

ใช้กระสอบคลุม และอุ้มข้ึนรถ หลังจากนั้นก็ให้ญาติ

ฝ่ายชายท�าพิธีผูกข้อมือ ทั้งๆ ที่ผู้ชายได้ข่มขืนเธอไป

แล้ว ต่อมา พ่อแม่ของเธอมาตามหา โดยมีการเจรจา

ระหว่างผู้ใหญ่ หลังจากนั้น มีความเห็นกันว่า น้องนก

หนตีามผู้ชาย และกลายเป็นภรรยาของผู้ชาย หากจะท�า

อะไรคดัค้านก็จะมกีารเรียกปรับสนิไหม ซึง่เธอพยายาม

ให้พ่อแม่รู้เร่ืองทั้งการท�าร้ายร่างกาย การบังคับขืนใจ 

และการกระท�าอื่นๆ

จนท้ายที่สุด น้องนกตัดสินใจหนี และเล่าความ

จริงทั้งหมดให้พ่อแม่ฟัง จนน�าไปสู่การแจ้งความร้อง

ทุกข์ และด�าเนินคดีกับฝ่ายชาย โดยผู้ชายคนนั้นก็ได้

หยิบยกประเดน็วฒันธรรมความเชือ่ของชนเผ่าม้ง เร่ือง

การฉุดไปแต่งงาน เมื่อศาลรับฟังและเห็นว่า เป็นการ

กระท�าที่รุนแรง และผิดต่อเด็กและสตรี ฝ่ายชายจึงถูก

ตดัสนิคด ีและลงโทษตามความผิด ซึง่บางรายบางกรณี 

หญิงม้งทีถู่กกระท�าในลกัษณะนี ้ยังต้องเผชญิกบัปัญหา

ติดเชื้อเอชไอวี กระทั่งล้มป่วย เสียชีวิตไปก็มี ซึ่งท�าให้

หลายคนรู้สึกถึงการถูกกดขี่ และนี่ถือเป็นการละเมิด

สิทธิสตรีอย่างรุนแรงที่ยากเกินเยียวยาด้วย
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การรวมตัวของกลุ่มผู้หญิงม้ง เพื่อเรียกร้องปกป้องสิทธิ
ในนามของ “เครือข่ายสตรีม้งแห่งประเทศไทย”

ต่อมา มีการรวมตัวของกลุ่มผู้หญิงม้งกันขึ้นมา 

โดยได้มีการอบรมที่ศนูย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความ

ยุติธรรม หรือ ศูนย์บ้านดินที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จน

กระทั่งน�าไปสู่การท�าโครงการวิจัยเครือข่ายผู้หญิงม้ง 

ของแผนสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ 

สสส. ทีส่นบัสนนุการท�าวจัิย

ภาวะสังคมโดยชุมชนเอง

รั ศ มี  ทอ ศิ ริ ชู ชั ย 

หัวหน้าโครงการวิจัยเครือ

ข่ายผู้หญิงม้ง บอกว่า ได้

เข้ามาเก็บข้อมูลในชมุชนแม่

สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ 

เพื่อแก้ไขปัญหานี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ พวกเธอเข้าไปคุย

กับชาวบ้าน พยายามน�าเสนอโครงการเรื่องสิทธิผู้หญิง 

โดยเฉพาะประเด็นการยอมรับลูกสาวที่ไปแต่งงานแล้ว

หย่าให้กลับเข้ามามีสถานะสมาชิกครอบครัวตามเดิม

ภายใต้ชื่อ “โครงการรับลูกสาวกลับบ้าน”

เธอบอกย�้าว่า ค�าตอบที่ค้นพบแล้วว่ามีหนทาง

แก้ไขปัญหานีไ้ด้ นัน่ก็คอืการท�าพธีิ “ผู่” หรือ “รับลกูสาว

กลับบ้าน” นั่นเอง

แต่เดิม พิธี “ผู่” นี้เคยมีอยู่ในไทย แต่ถูกทิ้งและ

ลืมเลือนไป แต่ยังใช้อยู่กับม้งในลาว เวียดนาม และ

ม้งที่อพยพไปอยู่อเมริกา เนื่องจากความเชื่อของเผ่า

ม้ง ได้สืบทอดต่อๆ กันมาว่า เม่ือผู้หญิงแต่งงานแล้ว

ต้องตัดขาดจากครอบครัวเดิมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของ

ครอบครัวสามี หรือเมื่อสามีตาย หรือเลิกราหย่าร้าง

กัน ผู้หญิงจะกลับไปอยู่บ้านไม่ได้ ต้องอยู่ในภาวะไร้

สถานะทางสังคม ถูกรังเกียจ เหยียดหยาม และหาก

ตายไปไม่มีใครท�าพิธีเซ่นไหว้ให้ รวมถึงความเชื่อที่ว่า 

ผู้หญิงที่ไม่แต่งงานถือเป็นของสาธารณะ

แน่งน้อย แซ่เซ่ง ผู้น�าเยาวชนม้งในชมุชน ผู้หญงิ

ที่เคยตกเป็นภรรยาน้อยของสามีอย่างไม่ยนิยอม ซึ่งได้

เข้าอบรมด้านกฎหมายจากศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพ

และความยุติธรรม หรือศูนย์

บ้านดนิ ที ่อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ 

ต่อมาได้ร ่วมกับเพื่อนหญิง

ม้งคนอื่นๆ จัดตั้งเครือข่าย

สตรีม้งแห่งประเทศไทย และ

รัศมี ทอศิริชูชัย ผู้ประสานงานเครือข่ายสตรีม้งแห่ง

ประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายผู้

หญิงม้ง เข้ามาเก็บข้อมูลในชุมชนแม่สาใหม่ เพื่อแก้ไข

ปัญหานี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และก็ได้ค�าตอบว่ามีหนทาง

แก้ไขได้ นั่นก็คือการท�าพิธี “ผู่”

“หากเปรียบกับของไทย ผู่ก็คือพิธีปัดรังควาน 

ไล่โชคร้ายไปและเปิดรับเอาโชคดีเข้ามา พิธีที่ท�ากันที่

แม่สาใหม่ก็คือ เอาไก่เป็นๆ มา ๒ ตัว มาวน ๓ รอบที่

ประตูบ้านไล่โชคร้ายไป และอีก ๓ รอบเพื่อรับเอาโชค

ดีเข้ามา และก็มีการกินเลี้ยงกันในครอบครัว ให้ผู้รู้

กล่าวค�าอวยพรให้ลูกสาวที่ออกจากบ้านไปกลับมาได้ 

และบอกผีบรรพบุรุษให้รับรู้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น” หย่วน 

ถนอมรุ่งเรือง อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่สาใหม่ ผู้น�าใน

การท�าพิธีกรรมต่างๆ ของชาวม้งบ้านแม่สาใหม่ กล่าว

หย่วนยังบอกอีกว่า ครอบครัวม้งที่ไปนับถือ

ศาสนาคริสต์ ก็ยังสามารถผสมผสานพิธีผู ่เข้ากับ

พิธีกรรมทางศาสนาได้อีกด้วย ด้วยพิธีผู่นี้เอง ท�าให้ลี

และผู้หญิงม้งคนอืน่ๆ อกี ๔๖ คน กลบัมามีตัวตนอกีคร้ัง

หนึ่ง ส่วนที่เหลือนั้นครอบครัวยังไม่ยอมรับพิธีกรรมนี้                         

ผลจากการท�าโครงการนีก้ระจายไปถึงพีน้่องม้ง

ทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศไทย คณะท�างานได้
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เข้าไปได้ ๖ - ๗ จังหวัด และมี ๔๐ กว่าหลังคาเรือน ที่

เปลี่ยนพิธีกรรม มีหนึ่งตระกูลแซ่ที่ยอมรับและเปลี่ยน

ระบบของเขาทั้งหมด

“ส�าหรับก้าวต่อไป เราจะพยายามให้ความรัก

และความเข้าใจไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งกลุ่ม

เป้าหมายที่เราจะท�างานมี ๓ กลุ่ม คือคนที่เห็นด้วย 

กลุ่มที่ยังมีท่าทีเฉยๆ และกลุ่มที่ต่อต้าน กลุ่มที่เห็น

ด้วยมักจะเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาด้วยตนเอง เขาจะ

ลุกข้ึนมา ค้นหา ติดตามว่าโครงการนี้ท�างานประเด็น

อะไร และรับพิธีกรรมนี้ไปท�าในครอบครัว ส่วนกลุ่มคน

ที่ยังมีท่าทีเฉยๆ หรือต่อต้าน เราก็จะพยายามสื่อสาร 

รณรงค์ ท�าความเข้าใจ ให้ได้มากทีส่ดุ” รัศม ีทอศิริชชูยั  

ผู้ประสานงานเครือข่ายสตรีม้งแห่งประเทศไทย ซึ่ง 

เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และเป็นผู้จัดท�าโครงการ 

ถอดบทเรียนเพื่อน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนกฎจารีตที่ส่ง

ผลกระทบต่อผู้หญิงและครอบครัว กล่าว

จนกระทั่งน�าไปสู ่การรวมตัวของกลุ ่มผู้หญิง

ม้งกันข้ึนมา ในนามของ “เครือข่ายสตรีม้งแห่ง

ประเทศไทย” โดยมีรวมตัวกันและเรียกร้องกับผู้อาวุโส

ของชาติพันธุ์ม้งทั้ง ๑๕ ตระกูลแซ่ในประเทศไทย ซึ่ง

ข้อเรียกร้องมีทั้งหมด ๗ ข้อ คือ (๑) การออกจากผี

ของผู้หญิงโดยการแต่งงาน หากมีความจ�าเป็นที่ผู้หญิง

จะกลับเข้าผีเดิม ขอให้มีพิธีกรรมให้ผีกลับเข้าบ้านได้  

(๒) กรณีท้องนอกสมรส ไม่ว่าจะเกิดจากการข่มขืน 

หรืออื่นๆ ขอให้บุตรสาวเหล่านี้สามารถกลับเข้ามา

คลอดบุตรที่บ้านได้ (๓) กรณีแม่ม่าย หากไม่ต้องการ

แต่งงานใหม่ ขอให้ครอบครัวของสามีช่วยท�าหน้าทีด่แูล  

(๔) บุตรสาวควรได้รับการศึกษา เท่ากับหรือสูงกว่า

ผู้ชาย (๕) ค่าสนิสอดขอให้เปลีย่นเป็นสนิสมรส เพือ่ปรับ

แนวคิดเร่ืองการซื้อผู้หญิง และการต้ังครอบครัวใหม่  

(๖) การเลีย้งดบูตุรหลาน เป็นหน้าทีข่องผู้ชายและผู้หญิง

โดยรวม (๗) ให้โอกาสผู้หญงิได้เรียนรู้กบัสงัคมภายนอก

ขยายพื้นที่การเรียนรู้และเรียกร้องสิทธิให้กับผู้หญิงม้ง
ผลักดัน พิธีกรรมผู่ รับลูกสาวกลับบ้าน 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา คณะกรรมการเครือ

ข่ายสตรีม้งในประเทศไทย มีความพยายามร่วมกัน

ผลักดัน สนับสนุนการรวมกลุ่มในระดับต่างๆ ติดตาม 

ทบทวน หนนุเสริม ผลกัดนักจิกรรมพธีิกรรมผู่รับลกูสาว

กลับบ้านกันอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน 

๒๕๖๐ ทีผ่่านมา เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย ได้จัด

ประชุมที่อ�าเภอพบพระ จ.ตาก รณรงค์ให้สตรีที่ออก

เรือนสามารถกลับมาร่วมพิธีกรรมกับตระกูลแซ่เดิมได้

นางรัชดา วชิรญาณ์ ประธานเครือข่ายสตรีม้ง

ประเทศไทย จากต�าบลเข็กน้อย อ�าเภอเขาค้อ จังหวัด

เพชรบรูณ์ กล่าวว่า การจัดกจิกรรมคร้ังนีมี้วตัถุประสงค์

เพ่ือให้สมาชิกได้ตระหนักถึงความเป็นธรรมทางเพศ 

รณรงค์ให้ชาวม้งท�าพิธี “ผู่” รับลูกสาวกลับบ้าน ช่วย

แก้ปัญหาให้แก่สตรีและเดก็ทีไ่ม่มีตระกลูแซ่ ให้สามารถ

กลับมาร่วมพิธีกรรมกับตระกูลแซ่เดิมของตน ตลอด

จนรวบรวมปัญหาของสตรีและเด็ก เพื่อเสนอต่อเครือ

ข่ายองค์กรม้งและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง น�าไปสู่แนวทาง

การแก้ไขต่อไป

“ปัจจุบัน ปัญหาเรื่องผู้หญิงม้ง ในประเทศไทย 

กรณีนี้ถือว่าได้รับการแก้ไขประสบความส�าเร็จไป

แล้วประมาณ ๗๐% หลังจากที่เราได้ท�าโครงการนี้ข้ึน

มา ก็ท�าให้ผู้น�าชุมชนม้งทั้ง ๑๘ ตระกูลแซ่ของม้ง ได้

ยอมรับในหลักการและลงนามร่วมกันไปแล้ว ซึ่งที่ผ่าน

มา ตระกูลไหนที่ยังไม่ได้ท�า รับลูกสาวกลับบ้าน เขา

ก็จะหันมาดูตระกูลอื่นที่เขาท�าพิธี “ผู่” ก่อนแล้วว่าดี
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ไหม มีเหตุเภทภัยอะไรหรือไม่ ซึ่งถ้าท�าแล้วดี ก็จะท�า

ตาม ซึ่งที่ผ่านมา เราก็เห็นว่า ก็ดีหมด ไม่มีเหตุการณ์

อะไรเกิดขึ้น”

เธอบอกอีกว่า ที่ผ่านมา จ�านวนผู้หญิงม้ง ที่เข้า

ร่วมโครงการรับลกูสาวกลบับ้าน ทีใ่ช้ทนุของ สสส. แล้ว

นัน้มจี�านวนทัง้หมด ๔๗ คน แต่ล่าสดุ ยังมหีญงิม้งทีไ่ม่

ได้ใช้งบทนุของ สสส. แต่ใช้งบตวัเอง แล้วได้ท�าพธีิผู่ไป

แล้ว ประมาณ ๑๐๐ กว่าคน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก                     

“ใช่แล้ว หญงิม้งหลายคน รู้สกึดใีจทีไ่ด้กลบัมาสู่

อ้อมอกของพ่อแม่ กลบัมาสูอ้่อมกอดของครอบครัวอกี

ครั้งหนึ่ง และที่ส�าคัญ คือถ้าเกิดเจ็บป่วยล้มตาย เป็น

อะไรไป พวกเธอก็ไม่กลัวหรือกังวลว่าจะถูกทอดทิ้ง 

และน�าร่างของเธอไปทิ้งไว้นอกบ้าน หรือข้างถนน ตาม

จารีตประเพณีเดิมๆ อีกต่อไป ที่ผ่านมา ผู้อาวุโส ปู่ย่า

ตาทวดม้งของเรา อาจรับจารีตเก่ามาแบบผิดๆ เพีย้นๆ 

ก็ได้ ซึง่ท�าให้สบืต่อกนัมา แต่เม่ือมายุคสมัยนี ้ทกุอย่าง

ก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้ว ยกตัวอย่าง เมื่อก่อนประเทศไทย

เราก็เคยมีทาส แต่พอมาถึงยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ ก็ให้มี

การเลิกทาสไปแล้ว แล้วยุคนี้ก็มาถึง รัชกาลที่ ๙ และ 

รัชกาลที ่๑๐ กนัแล้ว ซึง่เรากต้็องมีการปรับเปลีย่นความ

คิด จารีตให้เข้ากับยุคสมัย” ประธานเครือข่ายสตรีม้ง

ประเทศไทย แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้

ที่ส�าคัญ เธอบอกว่า ปัจจุบัน บทบาทและสิทธิ

สตรีม้ง เริ่มเท่าเทียมกับผู้ชายมากขึ้น

“เม่ือก่อนบรรพบุรุษม้ง เขาจะไม่ให้คนม้งไป

แต่งงานกบัชนเผ่าอืน่ๆ เลย และผู้หญงิม้งเม่ือก่อน เขา

ก็จะไม่ให้ออกไปไหนเลย ไม่ให้ออกสงัคม แต่มาถึงตอน

นี้ผู้หญิงม้งเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ผู้หญิงม้งสามารถ

ออกไปท�างานข้างนอกได้ ออกสู่สังคมได้ และสามารถ

มีบทบาทเป็นผู้น�าชุมชนได้ เป็นสมาชิก อบต. ก�านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน หรือเป็นข้าราชการได้”

หรือแม้กระทั่ง เรื่องการกินข้าว  “ยกตัวอย่าง 

เวลากินข้าวกัน เม่ือก่อนจะต้องให้ผู้ชายม้งล้อมวงกิน

ข้าวก่อน ผู้หญิงม้งรอให้ผู้ชายกินอิ่มก่อน ถ้ากินเหลือ 

ผู้หญิงม้งถึงจะได้กินข้าวที่เหลือ แต่ถ้าไม่เหลือ พวกผู้

หญิงก็อด ไม่ได้กิน แต่เดี๋ยวนี้กินข้าวพร้อมกัน ผู้ชาย

กินวงหนึ่ง ผู้หญิงกินวงหนึ่ง แม้ว่าจะกินกันคนละโต๊ะ 

ไม่ได้กินร่วมวงกัน แต่ก็ได้กินพร้อมกัน ถือว่า ทุกคนมี

สิทธิเท่าเทียมกันมากขึ้น”

เหมือนที่ รัศมี ทอศิริชูชัย ผู้ประสานงานเครือ

ข่ายสตรีม้งแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ไว้นั่นแหละ

ว่า “สิทธิไม่เท่าเทียมของผู้หญิงเป็นเพียงด้านหนึ่งของ

ความเป็นม้ง ความเป็นชนเผ่าท�าให้คนม้งจะมีความ

แน่นแฟ้นกันมาก ดูแลช่วยเหลือกันในหลายๆ ด้าน แม้

ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย แต่เราก็ต้องยอมรับว่ามีด้าน

ลบที่ต้องแก้ไข ในขณะที่ค่านิยมที่ดีๆ ในความเป็นม้ง 

ก็ต้องช่วยกันสืบทอดต่อไป” 

ข้อมูลประกอบ

- ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของม้ง, พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าออนไลน์ http://www.hilltribe.org/thai

- รับลูกสาวกลับบ้าน: ขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศในชุมชนม้งด้วยพิธีกรรม, บีบีซีไทย, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

- ประเพณีและเรื่องราวชุมชนชาวม้ง ยังผูกโยงกับเรื่องวัฒนธรรม, นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, กรุงเทพธุรกิจ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

- เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย จัดประชมุทีอ่�าเภอพบพระ จ.ตาก รณรงค์ให้สตรีทีอ่อกเรือนสามารถกลบัมาร่วมพธีิกรรม

กับตระกูลแซ่เดิมได้, สวท.แม่สอด จ.ตาก กรมประชาสัมพันธ์, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

- “หยุดความรุนแรง ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร” คือหัวใจส�าคัญในการท�างานเพื่อเปลี่ยนแปลง, แผนงานสุขภาวะ

ผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

- สถานสถานการณ์ของผู้หญิงชนเผ่าในพื้นที่ภาคเหนือ (ตามอนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ) 

ห้องเรียนร่วมสิทธิมนุษยชนออนไลน์, เอกชัย ปิ่นแก้ว, โอเคเนชั่น, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
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ปกาเกอะญอลอแอะ๑

ฉั นเคยท�าความรู ้จักชาติพันธุ ์ปกาเกอะญอจาก

การเรียนรู้ผ่านตัวหนังสือ ผ่านเร่ืองเล่า จนใน

ที่สุดก็ได้ท�าความรู้จักกับพี่ๆ ชาวปกาเกอะญอหลาย

ท่าน ท�าให้ฉันเห็นมิตรไมตรีที่ทุกคนหยิบย่ืนให้ เห็น

ธรรมชาติของความอ่อนโยน อ่อนน้อม ซึ่งท�าให้ฉัน

หลงรักในความเป็นปกาเกอะญอมากข้ึนเร่ือยๆ และ

คร้ังนี้ฉันจะได้มีโอกาสไปท�าความรู้จักกับความเป็น 

ปกาเกอะญออีกคร้ัง โดยการไปร่วมศึกษาเรียนรู ้

วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ ผ่านโครงการสืบสาน 

อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมกะเหร่ียงและงานกองบุญข้าว 

ที่วัดนักบุญยอห์นอัครสาวกแม่เหาะ อ.แม่สะเรียง 

จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่

ผ่านมา เราเดนิทางไปถึงวดัในช่วงเย็นวนัที ่๒๓ สถานที่

จัดงานอยู่ในบริเวณวดัซึง่มลีกัษณะเป็นแอ่งกลางหบุเขา 

เมือ่เดนิลงไปจะเหน็เป็นลานดนิแดงกว้างๆ พืน้ทีใ่นงาน

บางส่วนถูกจัดเตรียมไว้บ้างแล้ว บางส่วนชาวบ้านก็

ก�าลังช่วยกันจัดเตรียม ฉันเห็นความขะมักเขม้น ความ

ร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันเพื่อให้งานที่จะมีขึ้นออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

การจัดงานในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ

ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนปกา-

เกอะญอ เพื่อให้พวกเขาได้มีความตระหนักถึงคุณค่าที่

ดงีามในวฒันธรรมของตนเองทีม่มีายาวนาน โดยเฉพาะ

ในเรื่องของภาษา เพื่อการสืบสานและอนุรักษ์สืบต่อไป 

ด้วยข้อห่วงกงัวลทีว่่าปัจจุบนัภาษาก�าลงัถูกคุกคาม จน

อาจน�ามาสู่การสูญเสีย ดังค�ากล่าวที่ว่า “เมื่อภาษาพูด

และภาษาเขียนหายไป ความเป็นอัตลักษณ์และความ

เป็นเผ่าพันธุ์จะหายตามไปด้วย เพราะภาษาก่อให้เกิด 

โลกทัศน์ จักรวาลทัศน์ วิสัยทัศน์ ที่เป็นองค์รวมและ

สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล และหากภาษา

หายไปจะเป็นการสญูเสยีมรดกทางวฒันธรรมทีย่ิ่งใหญ่

ที่บรรพบุรุษรักษาไว้มาอย่างยาวนาน”

งานเร่ิมต้นด้วยการแสดงดนตรีของศิลปินและ

การแสดงของเยาวชน เพื่อความร่ืนเริงในช่วงค�่าของ

วันที่ ๒๓ นอกจากฉันจะได้รับชมการแสดงที่แปลกใหม่

ส�าหรับฉันแล้ว ฉันยังได้รับการแบ่งปันเกร็ดความรู้ใน

เร่ืองเคร่ืองดนตรีของชาวปกาเกอะญออีกด้วยว่า ชน

เผ่าปกาเกอะญอจะมีเคร่ืองดนตรีชนิดหนึ่งที่เรียกว่า 

“โกละ” เป็นเคร่ืองดนตรีประเภทกลองมโหระทึก เป็น

สิง่ทีช่าวปกาเกอะญอให้ความเคารพเพราะเชือ่ว่ามกีาร

ลงจิตวญิญาณไว้แล้ว โกละจึงถูกใช้เล่นเฉพาะในงานพธีิ

ส�าคัญๆ เท่านั้น เช่น ประเพณีขึ้นปีใหม่ พิธีศพ เป็นต้น 

เพราะการเล่นแต่ละคร้ังต้องมกีารท�าพธีิก่อนเสมอ ทีใ่น

ภาษาไทยเรียกว่า “การลงผี” แต่ผีในที่นี้ในความหมาย

ของปกาเกอะญอ ไม่ได้หมายถึงภูตผี แต่หมายถึง

จิต-วิญญาณของบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เชื่อกัน

บทความ
สนธยา ตั้วสูงเนิน ฝ่ายสิทธิมนุษยชน

๑ ลอแอะ เป็นค�าภาษาปกาเกอะญอ มีความหมายว่า น่ารัก ผู้เขียนมีความชื่นชอบค�านี้เป็นการส่วนตัว เพราะการเข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมกะเหรี่ยงและงานกองบุญข้าวของชาวปกาเกอะญอ ท�าให้ผู้

เขียนได้สัมผัสถึงความน่ารักของทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง จึงขออนุญาตน�าค�านี้เข้ามาเป็นส่วน

หนึ่งในชื่อของบทความนี้
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ว่าหากหมู่บ้านใดมีโกละ หมู่บ้านนั้นจะมีความสงบสุข

ร่มเย็น หากลกูหลานคนใดได้รับโกละตกทอดเป็นมรดก

จากบรรพบุรุษจะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดในชีวิต 

โกละจะไม่ถกูเก็บไว้โดยทั่วไป แต่จะถกูเก็บไว้และดูแล

รักษาโดย “ฮโีข่” ผู้ทีเ่ป็นผู้น�าพิธีการ จึงนบัว่าเป็นเคร่ือง

ดนตรีทีมี่ความส�าคญัต่อชาวปกาเกอะญอเป็นอย่างมาก

และในปัจจุบันมีการปรับการใช้เคร่ืองดนตรีให้

เข้ากับปัจจุบันมากขึ้น อย่างเช่น “แกว” เครื่องดนตรี

ที่มีลักษณะคล้ายกับเขาสัตว์ เมื่อก่อนจะใช้เป่าเพื่อ

เป็นการสร้างขวัญก�าลังใจก่อนการออกรบ แต่ก็มีจะมี

แกวบางลักษณะที่เป่าเพื่อใช้ในการจีบผู้หญิง ซึ่งแต่ละ

ชิ้นก็จะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง เวลาที่หญิง

สาวได้ยินก็จะทราบทันทีว่าเป็นเสียงแกวที่มาจากชาย

หนุ่มที่เป็นคู่รักของตน

ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ ๒๔ ฉันเห็นชาวบ้าน

ที่อาศัยอยู่รอบๆ วัด และในหมู่บ้านใกล้เคียงทยอย

เดินทางมาที่วัดด้วยใบหน้าเปื้อนรอยย้ิมที่มอบให้แก่

กัน ภาพพ่อแม่จูงลูกหลานตัวเล็กๆ มาที่วัด ผู้เฒ่าผู้

แก่ก�าลังพูดคุยกันอย่างออกรสเสมือนว่าถือโอกาสมา

พบปะเพือ่น เยาวชนเกาะกลุม่กนัเข้ามาทีว่ดัอย่างพร้อม

เพรียง มันเป็นภาพทีเ่รียกรอยย้ิมได้ดทีเีดยีว งานเร่ิมต้น

ด้วยพธีิมสิซาในตอนเช้า ก่อนทีจ่ะเป็นช่วงเวลาของการ

เรียนรู้อย่างเตม็รูปแบบผ่านฐานกจิกรรมต่างๆ ในงานมี

การเปิดโอกาสให้เดก็ๆ แยกย้ายกนัไปศึกษาเรียนรู้ตาม

ความสนใจของตัวเองด้วยความสมัครใจ ตามฐานการ

เรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

ฐานเรียนรู้วัฒนธรรมด้านประเพณี วิถีชีวิตและ

กองบุญข้าว เป็นฐานที่ถ่ายทอดให้เยาวชนได้เห็นถึง

ความส�าคญัของข้าวผ่านเร่ืองเล่า “แม่หม้ายลกูก�าพร้า” 

ทีข้่าวมีต่อชวีติตนเอง จนน�ามาสูก่ารแบ่งปันเพือ่ผู้อืน่จน

เกิดเป็นงานกองบุญข้าวขึ้นมา โดยชาวบ้านจะน�าข้าวที่

ได้จากการท�านามารวมกันตามก�าลังของตนเองเพื่อน�า

ไปส่งต่อให้ผู้ที่ก�าลังประสบความเดือดร้อน เป็นความ

สัมพันธ์ระหว่างการใช้ชีวิตเพื่อตนเองและการใช้ชีวิต

เพือ่คนอืน่ โดยน�าหลกัของศาสนาและหลกัคุณธรรมเข้า

มาแทรกซึมในชีวิต ย่ิงเป็นการตอกย�้าให้เห็นถึงความ

ส�าคัญของข้าว การนึกถึงและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ซึ่ง

กลายมาเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของปกาเกอะญอ

ฐานเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารและสมุนไพร 

เป็นฐานที่เน้นให้เห็นถึงความมั่นคงด้านทรัพยากร

อาหารและสมุนไพรนานาชนิด ภายในฐานแสดงให้เห็น

ถึงความหลากหลายของสมุนไพรนานาชนิด รวมถึง

สรรพคุณที่สามารถน�าไปใช้ในการรักษาโรคโดยที่ชาว

บ้านไม่ต้องพึ่งพายาปฏิชีวนะ พืชผักหลายชนิดถูกน�า

มาประกอบอาหารได้หลากหลาย การกินอาหารที่ได ้

มาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ใกล้ตัว ไม่ผ่านการใช้สารเคมี  

ช่วยให้ชาวบ้านเจ็บป่วยน้อยลง

ฐานเรียนรูวั้ฒนธรรมด้านหัตถกรรมและจักสาน 

เป็นฐานทีส่อนให้รู้จักการท�าเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ไว้ใช้สอย

เองภายในบ้าน เคร่ืองใช้ส่วนใหญ่ถูกสานข้ึนมาจาก

วัสดุที่มาจากธรรมชาติ ฉันเห็นผู้เฒ่าอย่างน้อย ๒ คน 

ที่เดินหลังค่อมเป็นที่จดจ�าได้ง่ายเพราะไม่ว่าจะเดินไป

ทางที่แห่งใด ผู้เฒ่าก็จะถอืไม้ไผ่สานที่รอการขึ้นรูปเพื่อ

สานเป็นภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นผู้ถ่ายทอดองค์

ความรู้ ผู้เฒ่าเร่ิมสานไม้ไผ่ข้ึนมาอย่างง่ายด้วยความ

ช�านาญก่อนจะค่อยๆ ก่อรูปเป็นกระด้ง ตะกร้าใส่ของ 

หรือเคร่ืองใช้อย่างอื่น ซึ่งหากฉันมีโอกาสได้ลองท�าดู

บ้างคงจะรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลย
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ฐานเรียนรู้วัฒนธรรมด้านการ

แต่งกาย เคร่ืองแต่งกายเป็นอีกหนึ่ง

เอกลักษณ์ของความเป็นชาติพันธุ์ที่

เด่นชัด เพราะเคร่ืองแต่งกายถือเป็น

เคร่ืองหมายที่ท�าให้รู้ว่าพวกเขาเหล่า

นั้นเป็นปกาเกอะญอหรือชาติพันธุ ์

อื่นๆ เมื่อสวมใส่ เสื้อผ้าจะถูกปักด้วยลวดลายที่มี

ลักษณะเฉพาะของแต่ละชาติพันธุ์ ในฐานการเรียนรู้จะ

มีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก คือ การท�าผ้าเช็ดหน้า

มัดย้อม และผ้าที่ท�าออกมาก็จะกลายเป็นผลงานของ

เด็กๆ เอง ท�าให้เด็กๆ ได้รับทั้งความรู้ ความสนุก และ

ได้ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อมลายสวยๆ จากฝีมือตัวเองกลับ

บ้านด้วย ซึ่งเป็นวิธีที่ท�าให้เด็กๆ เหล่านั้นเกิดความรู้สึก

ภูมิใจในผลงานของตัวเอง แม้มันจะเป็นเพียงชิ้นงาน

เล็กๆ ก็ตาม แต่พวกเขาก็ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่พวก

เขาท�าขึ้นมาเอง

ฐานเรียนรู ้วัฒนธรรมด้านภาษา เป็นฐานที่

สอนเด็กๆ ให้เข้าใจในการเทียบเคียงเสียงพยัญชนะ

ระหว่างภาษาปกาเกอะญอและภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษา

ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ส�าคัญที่บ ่งบอกความเป็น 

ปกาเกอะญอได้ดี ฉันได้รับฟังเร่ืองราวมาว่า แต่เดิม

ชาวปกาเกอะญอจะใช้ “ภาษาหลี่วา” ซึ่งเป็นภาษาเดิม

ของชาวปกาเกอะญอที่อาศัยอยู่ทางฝั่งพม่าที่มีความ

คล้ายกับภาษาคนเมือง แต่ภายหลังการเข้ามาของ 

คพ.เซกีน๊อต มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ได้น�าเอาตัวอักษร

ภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ทับศัพท์ตัวอักษรปกาเกอะญอ 

หรือที่เรียกว่า “ภาษาโรเม่ะ” จึงท�าให้มีค�าศัพท์บางค�า

ที่ออกเสียงคล้ายภาษาฝรั่งเศส และกลายมาเป็นภาษา

ที่ใช้แพร่หลายในกลุ่มชาวปกาเกอะญอที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย และเป็นภาษาสากลทีช่าวปกาเกอะญอทัว่

๒ ข้อมูลในส่วนทีม่าของภาษาปกาเกอะญอนี ้ผู้เขียนได้รับการบอกเล่ามาจากคณุจงด ีวงศ์จอมพร เจ้าหน้าทีฝ่่ายประสาน

งานแพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึ่งผู้เขียนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและแสดงให้เห็นถึงที่มาของภาษาปกาเกอะญอ

ได้ในระดับหนึ่งจึงเป็นประเด็นที่ผู้เขียนอยากแบ่งปัน และมีการสอบถามถึงการเขียนและเรียกชื่อภาษา “ภาษาหลี่วา” 

และ “ภาษาโรเม่ะ” จากคุณสุนทร วงศ์จอมพร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงใหม่ มาแล้วในเบื้องต้น 

ตัวผู้เขียนเองยังไม่มีความมั่นใจในความถูกต้องทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนยังต้องศึกษาต่อไป หากข้อมูลในส่วนใดมี

ความผิดพลาดผู้เขียนขอน้อมรับในความผิดพลาดทั้งหมด และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

โลกนยิมใช้ เพราะสามารถอ่านได้ง่าย เรียนรูไ้ด้ง่าย ส่งผล

ให้ชาวปกาเกอะญอเรียนรูไ้ด้เร็ว และกระตุน้กลุม่ชาต-ิ

พันธุ์อื่นๆ เร่ิมหันมาใช้ตัวหนังสือภาษาอังกฤษในการ 

ทับศัพท์ เพื่อการสื่อสารที่เป็นวงกว้างมากข้ึน แสดง

ให้เห็นถึงคุณูปการในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือของ

คณะมิชชันนารี ที่ช่วยให้ภาษาปกาเกอะญอกลายเป็น

ภาษาที่เข้าใจง่ายและใช้ได้แบบสากล เป็นการเปิด 

โลกทัศน์ให้แก่ชาวปกาเกอะญออย่างมาก และมีการ

เปิดศูนย์เรียนรู้ทีแ่ม่ปอนเพือ่สอนภาษาปกาเกอะญอ ซึง่

เด็กๆ ที่ได้เข้าเรียนที่ศูนย์จะมีความรู้ความเข้าใจภาษา

ปกาเกอะญอมากกว่าเดก็ทีเ่รียนในระบบทีจ่ะไม่สามารถ

เขียนภาษาปกาเกอะญอได้ 
๒

ฐานกฎหมายในชีวิตประจ�าวัน ฉันมีโอกาสได้

มีส่วนร่วมในงานนี้โดยการร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

ทางด้านกฎหมายในชีวิตประจ�าวัน เช่น รัฐธรรมนูญ 

กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายจราจร เป็นต้น 

ให้แก่เยาวชน แม้บางคนอาจจะยังเด็กเกินกว่าที่จะ

เข้าใจ แต่ทุกคนก็มีความตั้งใจและสนใจที่จะเรียนรู้ 

และให้ความร่วมมอืในทกุๆ กิจกรรมเป็นอย่างด ีซึง่เป็น

ภาพทีส่ะท้อนให้เหน็ความน่ารักของเดก็ๆ ทีน่ีม่ากย่ิงข้ึน

ตลอดช่วงเวลาที่ฉันได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับทุกคน 

ทุกอย่างช่วยเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตให้แก่ฉันเป็น

อย่างมาก ฉันเห็นผู้ใหญ่ที่เปรียบเสมือนเป็นภูมิปัญญา 

เป็นองค์ความรู้ มีท่าทีที่ยินดีในการถ่ายทอดความรู้
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ให้แก่เยาวชน ที่จะเติบโตมาเป็นก�าลังส�าคัญในการ

เป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้สืบไปในวันข้าง

หน้า และเยาวชนที่เปรียบเสมือนพลังใหม่ก็มีความ

กระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นอย่างดี บรรยากาศใน

แต่ละฐานการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนานที่สอด

แทรกความรู้ เสียงพูดคุยตอบรับกันเจ้ือยแจ้ว ท�าให้

เห็นถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันระหว่างคน ๒ วัย ฉัน

ได้เห็นความร่วมมือของชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในพื้นที่

วัด แม้อากาศจะหนาวเย็น แต่ทุกคนก็เดินทางมาด้วย

ความศรัทธา บางคนจูงลกูจูงหลานตวัเลก็มาอยู่ร่วมใน

กระบวนการจนจบ แม้สภาพอากาศจะเป็นอุปสรรคแต่

ก็ไม่อาจต้านทานพลังความสามัคคีของทุกคนได้

มากไปกว่านั้น สิ่งที่ฉันได้รับกลับมา คือ การ

เรียนรู้ชีวิตของผู้คนที่อยู่ที่นั่น ฉันได้รับมิตรภาพ ได้

รับรอยยิ้ม กับบางคนที่ฉันมีโอกาสได้ใกล้ชิด ถึงเราจะ

สื่อสารกันไม่ได้ เพราะฉันไม่สามารถพูดและฟังภาษา

ปกาเกอะญอได้ แต่เราก็สามารถสื่อสารกันผ่านทาง 

อวจันภาษา ซึง่ท�าให้ฉันสมัผัสได้ถึงความน่ารักของชาว

ปกาเกอะญออย่างแท้จริง ช่วงเวลาเพียงแค่ ๓ วัน ที่

ฉันได้อยู่ที่นั่น อาจดูเป็นเวลาเพียงน้อยนิด แต่สิ่งที่ฉัน

ได้รับกลับมามันมากมายจริงๆ 
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 วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า
 มีวันหนึ่งฉันเดินทางเพื่อเข้าป่า ออกตามหาท้องฟ้าที่สดใส

ออกเดินทางเรียนรู้ในพงไพร ต้นไม้ใหญ่ชวนหลงใหลให้น่ามอง

 ฉันเดินทางไปถึงภูลูกหนึ่ง ภูที่ซึ่งผอมแห้งเรี่ยวแรงน้อย

มีรถจักรวิ่งตะบันทิ่มไม่ถอย เพื่อใช้สอยจึงต้องหั่นพังท�าลาย

 จากภูเขาที่งามเด่นมีไม้ต้น เหลือแต่ฝุ่นฟุ้งขาวโพลนท�าลายบ้าน

ภูลูกนี้คงอยู่ได้อีกไม่นาน  หากคนผลาญท�าลายไม่หยุดมือ

 ภูถัดมามีไม้เหี่ยวเขียวเหลือน้อย ใบไม้คล้อยร่วงหล่นต�่าพลันใจหาย

ป่าไม่เหลือความเขียวดูเดียวดาย เหลือเพียงกิ่งเพียงกายค�้าตนเอง

 ถัดมาอีกเจอป่าเขียวชอุ่ม ฉันเลยกุมขมับชวนสงสัย

ป่าผ่านมาดูแห้งแล้งแลเดียวดาย จึงถามทายพี่ชายมาด้วยกัน

 เขาบอกว่าที่ผ่านมาดูแห้งเหี่ยว อยากให้เหลียวมองป่าอีกสักครั้ง

ด้วยป่าไม้มีหลากหลายนานาพันธุ์ ผ่านมานั้น “เบญจพรรณ” จ�าจงดี

 ที่เราอยู่ตรงนี้เรียก “ดิบเขา” มีไม้หนาว ไม้กอ แลที่สูง

มีไม้เล็กไม้ใหญ่คอยค�้าจูง  ป่าเกื้อหนุนคนอาศัยได้ร่มเย็น

 ฉันเลยอ๋อเสียงดังเข้าใจแล้ว พร้อมตาแป๋วตั้งใจฟังคลายสงสัย

ป่าคือบ้าน คือชีวิต ลมหายใจ ที่ใครใครก็ต่างต้องดูแล

 มาวันนี้ขอโทษทีฉันลืมบอก มาแม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน

มากับพี่จงดี พี่สุนทร  ที่คอยบอกคอยสอนตลอดทาง

 มาวันนี้มางานดีกองบุญข้าว มีเรื่องเล่าวัฒนธรรมอันหลากหลาย

ทั้งแตกต่างด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย สมุนไพร อาหารป่า นานาพันธุ์

 เธอกับฉันแม้ต่างกันด้วยภาษา แต่คุณค่าความเป็นคนเธอเท่าฉัน

ฉันก็คนเธอก็คนเหมือนเหมือนกัน สุขกว่านั้นคือการได้พบเจอ

 มาวันนี้มางานดีกองบุญข้าว วันรุ่งเช้าออกเดินทางข้ามภูเขา

ไปเชียงใหม่ บ้านผาหมอน ยังคอยเรา ถึงตอนเช้าร่วมแห่เดินเพลินอุรา 

 ชาวบ้านกล่าว ว่าข้าว คือ ชีวิต หนึ่งอุทิศให้ตัวเองเร่งเติบใหญ่

สองครอบครัว สามพี่น้องเพื่อนผองไท สี่ยากไร้ขาดแคลนแหล่งท�ากิน

 เขาว่าห้าเอาไว้เพื่อบวชลูก หกเพื่อสุขของคนสังคมใหม่

เจ็ดเพื่อแลกแก้วแหวนเงินทองใช้ แปดสร้างใหม่ให้ชุมชนอยู่ร่มเย็น

 สุดท้ายนี้ คือ เก้า เขาบอกว่า เพื่อตัวข้าตายไปวันสูญสิ้น

ที่กล่าวมา ข้าวไม่เพียงเป็นของกิน แต่ช่วยสร้างทุกชีวินให้เติบโต

บทความ
เอมมิกา ค�าทุม  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิมนุษยชน)
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สิทธิมนุษยชนศึกษาในอาเซียน

โ รงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่น�าเรื่อง “สิทธิมนุษย-ชนศึกษาในอาเซียน” เข้าสู่โรงเรียน โรงเรียนอื่นอาจจะเล่นเรื่องอาเซียน แต่ก็เป็นในรูป

ของวัฒนธรรมการแต่งกาย การฟ้อนร�า หรือการสอนให้รู้จักภาษาบ้าง อันที่จริง การน�า

เร่ืองสทิธิมนษุยชนศึกษาในอาเซยีนเข้าสูโ่รงเรียนน่าจะเป็นเร่ืองทีมี่ความส�าคัญ และจ�าเป็น

ที่สุด เมื่อท่านเข้าใจความหมายของสิทธิมนุษยชนศึกษาแล้ว ท่านก็จะเข้าใจว่า ท�าไมจึง

ส�าคัญ และจ�าเป็น

ก่อนอืน่ ขอท�าความเข้าใจให้ตรงกนัว่า สทิธิมนษุยชนศึกษา หมายความว่าอย่างไร 

คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) คือ การเรียน

การสอนเร่ืองสิทธิมนุษยชน แต่ที่จริงแล้ว สิทธิมนุษยชนศึกษามีความหมายกว้างไกลไปกว่านั้น ซึ่งจะขออธิบายอย่าง 

ย่อๆ ไว้คือ เมื่อ ค.ศ.๑๙๙๔ (พ.ศ.๒๕๓๗) องค์การสหประชาชาติได้ประกาศ “ทศวรรษแห่งสิทธิมนุษยชนศึกษา” ค.ศ.

๑๙๙๕ - ๒๐๐๔ (พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๗) และอธิบายความหมายของสทิธิมนษุยชนศึกษา มีรายละเอยีดทีพ่อจะสรุปได้ดงันีค้อื :

สิทธิมนุษยชนศึกษา หมายถึง การฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ และให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม

แห่งสทิธิมนษุยชนให้เกดิข้ึนในสงัคม ดงันัน้ สทิธิมนษุยชนศึกษา จึงมิใช่เพยีงการศึกษาเร่ืองสทิธิมนษุยชน แต่เป็นกระบวน

การเรียนรู้ ฝึกทักษะ และหล่อหลอมทัศนคติ เพื่อมุ่งให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ คือ :-

๑. การเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน

๒. พัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่

๓. ความเข้าใจ และความเคารพในความเสมอภาค และมิตรภาพระหว่างชนทุกชาติ ทุกเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 

ศาสนา และกลุ่มภาษา

๔. การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมที่เป็นอิสระ

๕. การพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า และด�ารงไว้ซึ่งสันติสุข

๖. การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มี “คน” เป็นศูนย์กลาง และเน้นความยุติธรรมในสังคม

สทิธิมนษุยชนศึกษาในอาเซยีน กค็อื การร่วมมอื

กนัเสริมสร้างวฒันธรรมสทิธิมนษุยชนให้เกดิข้ึนในสงัคม

แห่งบรรดาประเทศในอาเซยีน คือท�าให้เกดิความเข้าใจ 

ความเคารพในความเสมอภาค และมติรภาพระหว่างชน

ทกุชาติ ทกุเชือ้ชาต ิเผ่าพนัธ์ุ ศาสนา และกลุม่ภาษาใน

อาเซียน พัฒนาสังคมอาเซียนให้ก้าวหน้า และด�ารงไว้

ซึ่งสันติสุข ข้อนี้คิดว่าคงจะตรงกับความปรารถนาของ

โรงเรียนดาราสมุทร

โรงเรียนที่ผู้บริหาร และครูอาจารย์ เห็นความ

ส�าคัญของสิทธิมนุษยชนศึกษา และน�าหลักการสากล

ของสิทธิมนุษยชนเข้าสู่โรงเรียนแล้ว หมายความว่าได้

สร้างบรรยากาศเกี่ยวกับความเคารพ ความรัก ความ

เอื้ออาทร เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม

กันในศักดิ์ศรีและสิทธิ และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ได้

เส้นทางสิทธิมนุษยชนศึกษา
รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร
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ท�าให้คณุธรรมสทิธิมนษุยชนซาบซึง้

เข้าไปในจิตใจของครู นกัเรียน และ

บุคลากรในโรงเรียน และสะท้อน

ออกมาทางวาจา และการปฏิบัติ 

สร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้

เกิดข้ึนในโรงเรียน คือให้คุณธรรมสิทธิมนุษยชน เป็น

วิถีชีวิตของครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน คือ

โรงเรียนทีพ่ร้อมทีจ่ะเข้าร่วมส่งเสริมสทิธิมนษุยชนศึกษา

ในอาเซียน

ประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ มีโรงเรียนที่

ได้รับการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนศึกษามาแล้ว แต่

จะมีจ�านวนมากหรือน้อย ตลอดจนการรับรู้ที่แตกต่าง

กัน ข้ึนอยู่กับความสนใจ และบทบาทของกระทรวง

ศึกษาธิการของแต่ละประเทศ ข้าพเจ้าเคยไปร่วมงาน

กับประเทศเหล่านั้นในฐานะผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเพื่อ

สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ขององค์การ UNESCO เห็น

ว่าประเทศฟิลิปปินส์ก้าวหน้าไปไกลกว่าประเทศอื่นๆ 

มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตามมา

ประเทศไทยสู ้ เขาไม ่ได ้ เพราะกระทรวง

ศึกษาธิการไม่สนใจจริง เป็นเพราะผลการท�างานอัน

เข้มแข็งของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา

สังคม แผนกยุติธรรมและสันติ สิทธิมนุษยชนศึกษาจึง

ได้เข้าสู่บรรดาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย และ

ได้ผลอย่างจริงจัง ดังตัวอย่างของโรงเรียนดาราสมุทร 

ศรีราชา ภายใต้การน�าของคุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต

 เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ องค์กรสิทธิมนุษยชน

แห่งเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้เชิญครูระดับ

มัธยมศึกษา ของประเทศในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ให้ไปร่วมประชมุ และเขียนแผนการเรยีน

รู้ (Lesson Plans) เรื่องสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ครูผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนของ

ประเทศไทย ๕ คน มาจากโรงเรียนคาทอลิก 

๓ คน และโรงเรียนรัฐบาล ๒ คน ผลของการ

ร่วมกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษาของบรรดาครู

ในประเทศอาเซียน ท�าให้ได้เห็น

ความคล้ายคลงึ และความแตกต่าง

กันของความคิด ค่านิยม คุณธรรม 

และจริยธรรมของแต่ละประเทศ 

รวมทั้งสร้างความเข้าใจ ความ

เห็นใจ และความเป็นน�้าหนึ่งใจ

เดยีวกนั กิจกรรมดงักล่าวนี ้น่าจะจัดให้มีเป็นคร้ังคราว

ขณะนี้เร่ืองสิทธิมนุษยชนในแง่ของกฎหมาย

ระหว่างประเทศหลายฉบับ เป็นที่ยอมรับของบรรดา

ประเทศอาเซียน และต่างก็เป็นภาคีในสนธิสัญญาเหล่า

นั้น แต่พวกเราในที่นี้คงจะเห็นพ้องกันว่า ความหมาย

ของสิทธิมนุษยชนในเชิงกฎหมายเท่านั้นไม่เพียงพอ 

จ�าเป็นต้องศึกษาความหมายในแง่ค่านิยม คุณธรรม 

จริยธรรม และโดยเฉพาะอย่างย่ิงศาสนธรรม ดังที่

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้เตือน

ไว้ว่า: “กฎหมายต่างๆ เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ แต่

มนุษย์ต้องพัฒนาตนไปมากกว่านั้น มนุษย์ย่อมไม่

ละเมิดผู้อืน่ ไม่ใช่เพยีงเพราะเคารพกฎเกณฑ์ แต่มนษุย์

ต้องปฏิบัติต่อกันจากส่วนลึกของจิตใจ ด้วยความ

เมตตา กรุณา ความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน”

ถ้าพจิารณาดปูฏิญญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุย-

ชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งมีอยู่ 

๓๐ ข้อ ข้อแรกได้บัญญัติว่า : “มนุษย์เกิดมาอิสรเสรี 

และเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ มนุษย์ได้รับการ

ประสิทธิ์ประสาทเหตุผล และมโนธรรม และพึงปฏิบัติ

ต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นพี่น้อง (spirit of 
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brotherhood)” คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเน้นแต่

ประโยคแรก แต่ข้อความในประโยคหลังมีความส�าคัญ 

และท�าให้เห็นว่า จิตตารมณ์ของสิทธิมนุษยชนมาจาก

ศาสนา ซึง่บรรดานกักฎหมายไม่ยอมรับว่าสทิธิมนษุย-

ชนมีแนวคิดมาจากศาสนา

ข ้ อ ค ว ามที่ ว ่ า  : 

"พึงปฏิบัติต่อกันด้วยจิต-

วิญญาณของความเป็นพี่

น้อง” จะเตือนใจพวกเรา

ว่า มนุษย์ทั้งหลายเป็นพี่

น้องกัน จึงต้องปฏิบัติต่อ

กันฉันพี่น้อง ต้องเป็นการ 

ปฏิบัติที่ออกมาจากจิตใจ ด้วยความรัก ความเมตตา 

กรุณา เอือ้อาทร ซึง่เป็นคณุธรรมสากลทีม่าจากศาสน-

ธรรมของทุกศาสนา

ถ้าเราเข้าใจสิทธิมนุษยชนในลักษณะเช่นนี้ และ

เราเน้นให้สทิธิมนษุยชนศึกษา พฒันา เสริมสร้างค่านยิม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านการฝึกปฏิบัติจน

กลายเป็นคณุลกัษณะส่วนหนึง่ของชวีติ นกัเรียนของเรา

กจ็ะเป็นผู้ทีมี่คณุลกัษณะทีเ่ราบ่มเพาะ มีความรัก ความ

เมตตา ความยุตธิรรม ไม่ละเมดิผู้อืน่ แต่พร้อมทีจ่ะเสยี

สละเพือ่ผู้อืน่ และเมือ่เตบิโตข้ึนกจ็ะเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์

สรุป: สิทธิมนุษยชนในอาเซียนจะต้องสร้าง

ภราดรภาพ (Brotherhood, Fraternity) ให้เกิดข้ึนใน

ประเทศอาเซียน และ ภราดรภาพจะเป็นพื้นฐาน และ

หนทางสู่สันติภาพ (สารวันสันติสากล ๑ มกราคม ค.ศ.

๒๐๑๔ ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส)

ภราดรภาพ คือ หัวใจของสิทธิมนุษยชน ถ้า

มนุษย์เราปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณของความเป็น

พี่น้อง เราก็ย่อมจะไม่ละเมิดสิทธิของกันและกัน สิทธิ

มนุษยชนในอาเซียนต้องเน้นตรงนี้ ถ้าโรงเรียนดารา

สมุทรของเรามีแผนการที่จะด�าเนินการเร่ืองนี้อย่างไร 

ใช้วิธีการอย่างไร และได้ผลอย่างไร อยากจะขอให้เป็น

แบบอย่างส�าหรับโรงเรียนอื่นๆ ด้วย

เร่ืองส�าคัญอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเสนอให้ช่วย

กันพิจารณา คือ เราคนไทยจะต้องเปิดใจให้กว้าง เพื่อ

เรียนรู้เรื่องของเพื่อนบ้าน ต้องแก้ไขความฝังใจที่ผิดๆ 

ที่มาจาก การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาตินิยม 

ความคบัแคบทางความคดิและจิตใจ ท�าให้เราไม่เข้าใจ

เพื่อนบ้านของเรา และมักจะรังเกียจ ดูแคลน เหยียด

หยาม

เมื่อได้ไปเย่ียมโรงเรียนรัฐบาลที่จังหวัดระนอง 

ซึ่งมีลูกแรงงานข้ามชาติจ�านวนมากที่มีสิทธิเข้าเรียน

หนังสือ แต่เมื่อโรงเรียนรับเข้าเรียนกลับเกิดปัญหา คือ

ผู้ปกครองเด็กนักเรียนไทย เอาลูกออกจากโรงเรียน 

และครูบางคนมีทัศนคติที่เป็นลบกับนักเรียนต่างชาติ 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกแรงงานชาวพม่า อคติ จะต้องได้

รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไป โรงเรียน และ ศาสนา จะ

ต้องมีบทบาทส�าคัญในการแก้ไข ขอฝากให้โรงเรียน

ดาราสมุทร ศรีราชา และโรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง ช่วย

หาทางแก้ไขในการน�าสทิธิมนษุยชนศึกษาในอาเซยีนเข้า

สู่โรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ 

ภาพ: commons.wikimedia.org
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