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บางรู้สึกลึกร้างระหว่างชีวิต
ทั้งขวากหนามต�าแปลบคับแคบใจ

ดั่งบานประตูปิดกั้นจิตสมัย
บางความหมายหายไปจากใจมนุษย์

...ก็เผลอนึกน้อยใจในพระองค์
ทั้งแบ่งแยกแตกต่างทางช�ารุด
ท่ามคืนวันหวั่นไหวใจหวั่นหวาด
พลัดบ้านพลัดเมืองมาแรมรอน
แม้ในห้วงค�านึงร�าพึงโลก
ผู้ล้มตายผู้ย้ายถิ่นสิ้นเหล่ากอ

พระผู้ทรงผู้สร้างธิดาบุตร
ทั้งประทุษกรรมด้วยฆาตกร
เบื้องหลังหยาดน�้าตาที่ซุกซ่อน
เถอะสะทกสะท้อน...ต้องมิท้อ
วิปโยคมิตรญาติต้องไปต่อ
ผู้ลอยคอในทะเลคลื่นลมร้าย

เงยหน้าขึ้นสบตาชะตากรรม
ยังแผ่นดินถิ่นใดล่ะใจกาย
ชีวิตซึ่งพระผู้สร้างทรงเชื่อมั่น
นอกประตูที่ปิดกั้นมีมรรคา
เมื่อกล้าหาญที่จะมีชีวิตใหม่
เธอบอกกับวันคืนที่ขื่นระคาง

วาบส�านึกลึกล�้าบางความหมาย
ได้ค้นหาสิ่งที่หายได้คืนมา
สิจะต้องใช้มันเพื่อฟันฝ่า
ศรัทธาในมนุษย์ต้องน�าทาง
เธอต้องกล้าที่จะใช้ชีวิตสร้าง
ด้วยรุ่งรางของรอยยิ้มที่แย้มบาน

บางรู้สึกลึกซึ้งโลกสดใส
ฉันรับมอบขอบใจมาใส่จาน

ผักสดจากท้ายไร่อวบกิ่งก้าน
ยิ้มตอบเธอ-เหงื่องานข้ามแผ่นดิน

ผู้ไถ่
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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
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โทรสาร ๐ ๒๖๙๒ ๔๑๕๐
www.jpthai.org
E-Mail : ccjpthai@gmail.com

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

 เปดเลม

ภาพ: www.artzolo.com

สารวันสันติสากลของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ปีนี้มีหัวข้อว่า “ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย คือชาย
หญิงที่มุ่งแสวงหาสันติภาพ” โป๊ปฟรังซิส กล่าวว่า “ส�าหรับข้าพเจ้าแล้ว ขอให้พิจารณาด้วยความเชื่อมั่น
ว่า การอพยพเป็นโอกาสในการสร้างสันติภาพด้วยเช่นกัน” ด้วยการมองว่า เราทุกคนเป็นสมาชิกในครอบครัว
เดียวกันทั้งผู้อพยพและประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ
ส�าหรับในประเทศไทย ทุก
มีหลายข้อความที่ชวนให้
“ผู้ไถ่” ฉบับนี้ มีหลากเราไตร่ตรองและมองเห็นถึงความ วันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงาน หลายเรื่องราวของแรงงานข้าม
ส�าคัญของแรงงานอพยพทั่วโลก ข้ามชาติ หรือแรงงานเพื่อนบ้าน ชาติผู้จ�าต้องละทิ้งบ้านเกิดเมือง
โดยเฉพาะประโยคที่ทรงกล่าวว่า อยู ่ ร อบตั ว เราและใกล้ ชิ ด เรา นอนของตนเพื่ อ มาแสวงหา
“เมื่อเราหันไปเพ่งมองบรรดาผู้ มากกว่าที่คิด แทบทุกตรอกซอก อนาคตที่ดีกว่าในเมืองไทย ด้วย
อพยพและผู้ลี้ภัย เราพบว่าพวก ซอยทั่ ว ประเทศ มี ทั้ ง แรงงาน ความหวังและความฝันทีจ่ ะท�าให้
เขามิได้มาแต่มือเปล่า พวกเขา พม่า กัมพูชา ลาว และชาติอื่นๆ ครอบครั ว ของพวกเขามี ค วาม
น�าความกล้าหาญ ทักษะ ความ พวกเขาเข้ามาท�างานอยู่ในภาค เป็นอยู่ที่ดีขึ้น...หวังเป็นอย่างยิ่ง
กระตือรือร้น และความใฝ่ฝัน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม งาน ว่าเรื่องราวของพวกเขาจะช่วย
ของเขาติ ด ตั ว มาด้ ว ย รวมถึ ง ประมง โรงงาน ก่อสร้าง งาน ให้เรามองแรงงานข้ามชาติอย่าง
สมบัติวัฒนธรรมของพวกเขาเอง บริการ ร้านขายอาหาร รับจ้าง เข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม
และด้วยเหตุนี้ พวกเขาก็ช่วย และงานบ้าน ยิ่งตอกย�้าให้เห็น
เพี ย งเริ่ ม มองแรงงาน
สร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศที่ ภาพความจริงว่าแรงงานข้ามชาติ ข้ า มชาติ ทุ ก ประเทศในฐานะ
ต้อนรับพวกเขาด้วย”
คือพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพื่อนมนุษย์ ไม่ใช่ด้วยสายตา
ในทุกภาคส่วน
หวาดระแวง สงสัย หรือดูถูก
เหยียดหยาม เห็นพวกเขาเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและ
สร้างความเจริญให้ประเทศ เพียง
เท่านี้ถ้อยค�าในสารของสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสทีก่ ล่าวว่า
“หากคุณูปการของ “ผู้ลี้ภัย” และ
“ผูอ้ พยพ” ได้รบั การประเมินอย่าง
ถูกต้อง เมื่อนั้น มนุษยชาติก็จะ
สามารถเป็นครอบครัวสากลหนึ่ง
เดียวได้มากยิ่งขึ้น” และโลกของ
เราก็จะเป็น “บ้านของเราร่วมกัน”
อย่างแท้จริง
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ผู ้ไถ่ ปี ที่ ๓๙ ฉบับที่ ๑๐๖ มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑
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ความส�าคัญของแรงงานข้ามชาติ
ต่อเศรษฐกิจไทยถึงเวลา เปลี่ยนมายาคติ
เพราะ… “วันใดขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก!”

๑5

แรงงานเพื่อนบ้าน
ชีวิต และ ความฝัน บน แผ่นดินอื่น

๒7

ฝ่ายเผยแพร่เพื่อการมีส่วนร่วม ยส.
วรพจน์ สิงหา

NCCM กับ งานพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงานข้ามชาติ ใน ประเทศไทย

๓8

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี
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คุณพ่อเจริญ เวียนสิรินันทโชติ
กับงานช่วยเหลือแรงงานไทยในเกาหลีใต้

58

รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

ปกาเกอะญอลอแอะ

7๓

วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า

77

องอาจ เดชา

สนธยา ตั้วสูงเนิน
เอมมิกา ค�าทุม

ศิวกานท์ ปทุมสูติ

พื้นที่เล็กเล็ก: ที่นี่มีคนไทยอยู่ไหม?
น�้าค้าง ค�าแดง

วรพจน์ สิงหา

สิทธิมนุษยชนศึกษาในอาเซียน

65

บทกวีเปิดปก: รุ่งรางของรอยยิ้ม

5
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ชาติพันธุ์ม้ง กับ พิธีกรรม “ ผู่ ”
รับลูกสาวกลับบ้าน
เพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศ
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ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจ�าของโลก
คือ โลกก�าลังเผชิญ กับเหตุการณ์
การพลัดถิ่นฐาน ของผู้คน
อัจฉรา สมแสงสรวง
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ปลายทางเส้นนี้มีดอกไม้:
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บทความหลัก 5
อัจฉรา สมแสงสรวง

‘ประวัติศาสตร์แห่งความทรงจ�ำของโลก ในเวลาปั จจุ บัน

คือ โลกก�ำลังเผชิ ญ กับเหตุการณ์ การพลัดถิ่นฐาน ของผู ้คน’

ภาพ: sma.ie

ต

ามธรรมเนียมปฏิบัติ โอกาส
วันขึ้นปีใหม่ของทุกๆ ปี ผู้น�ำ
ศาสนจักรคาทอลิกได้ส่งความ
ปรารถนาดี เ พื่ อ ความสุ ข มายั ง
มนุษย์ทุกคน พร้อมกับใช้ช่วง
เวลาที่ส�ำคัญนี้เชิญชวนทุกคนให้
สนใจต่อประเด็นที่น่าเป็นห่วงใน
สังคมโลก ต้นปี พ.ศ.๒๕๖๑ นี้
พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงน�ำ
ปัญหาผู้อพยพและผู้ลี้ภัยขึ้นมา
เรียกร้องอีกครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องเอก
ที่ทรงห่วงใยมาตลอดเวลา ๕ ปี
แห่งสมณสมัยของพระองค์ และ
เราก็ไม่อาจแสร้งท�ำเป็นมองไม่
เห็น หรือไม่ได้ยนิ ปัญหาดังกล่าว
เป็นปัญหาที่ส�ำคัญที่สุดของโลก
เป็นสัญญาณแห่งกาลเวลา ซึ่งมี
สาเหตุมาจากสงคราม ความขัด
แย้งด้านเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความ
ขัดแย้งจากการแย่งชิงทรัพยากร
หรื อ จากความยากจน ท� ำ ให้
ผู้คนต้องโยกย้ายจากสถานที่ที่
เป็น “บ้าน” แม้จะต้องเป็นไป
ด้ ว ยความรู ้ สึ ก จ� ำ ยอม คิ ด ถึ ง
ถวิลหา เพื่อความปลอดภัยของ
ชีวิตและแสวงหาอนาคตที่ดีกว่า

จากข้อมูลของสหประชาชาติ มี
ประชากร ๒๕๘ ล้านคนที่อาศัย
อยู่นอกประเทศที่ตนเองเกิด ใน
จ�ำนวนนี้ ๒๖ ล้านคน เป็นผู้ลี้ภัย
และผูข้ อลีภ้ ยั ทีม่ าจากผลพวงของ
สงคราม
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง
มนุษยชาติ บรรพบุรุษของพวก
เรา อพยพโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย
ด้ ว ยเหตุ ผ ลนานา ทั้ ง ที่ เ ต็ ม ใจ
หรือไม่เต็มใจ แต่ที่สุดแล้วเพื่อ
การอยู่รอดของชีวิต ครอบครัว
ของพระเยซูเจ้า ต้องออกจาก
ถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อไปลงทะเบียน
ส� ำ มะโนประชากร ตามค� ำ สั่ ง
ของผู ้ ป กครองชาวโรมั น ภาย

ใต้ บ รรยากาศของบ้ า นเมื อ งที่
ตกเป็นเมืองขึ้น ผู้คนระดับล่าง
ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความไม่ แ น่ น อน
เพราะค�ำสั่งที่มาจากอ�ำนาจของ
ผู้ปกครอง นักบุญโยเซฟ ผู้เป็น
พ่อ และพระนางมารีย์ ผู้เป็น
แม่ ต้ อ งเดิ น ทางรอนแรมจาก
นาซาเรธ (Nazareth) ไปยังเบธเลเฮม (Bethlehem) และครอบครัว
๓ คน พ่อแม่ลกู ก็มปี ระสบการณ์
ของการเป็นคนแปลกหน้า เป็นผู้
ไร้บา้ น ไม่มที อี่ ยูใ่ นดินแดนต่างถิน่
พระสันตะปาปา พยายาม
เชิญชวนให้เราเปลีย่ นมุมมองเรือ่ ง
การอพยพ ว่าเป็นการเดินทาง
สร้างสันติภาพ “เราทุกคนล้วน
ผ่านการโยกย้าย จากชัว่ ขณะแรก
ของการปฏิสนธิ เราเริ่มต้นการ
เดินทางอย่างใกล้ชิดกับแม่ของ
เรา และเข้ามาสู่โลก ที่ที่เราถูก
เลี้ยงดู หล่อหลอมด้วยความรัก
และได้รับการอบรมสั่งสอนจาก
พ่อแม่ ครู เรามีเพื่อน มีผู้ให้ค�ำ
ปรึกษา มีผู้ฝึกสอน ผู้ร่วมเดิน
ทางไปกับเรา บางคนก็ร่วมเดิน
ทางในระยะสั้นๆ บางคนก็เป็น

๑๐๖ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑

มิตรร่วมเดินไปตลอดชีวิต การ
‘โยกย้าย’ ของเราก็มที งั้ ขึน้ ๆ ลงๆ
บางเวลาก็เหมือนเดินขึน้ เนิน หรือ
ลงหุบเขาทีแ่ สนยากล�ำบากเต็มไป
ด้วยความสูญเสีย เศร้าโศก แต่
ตลอดเส้นทางชีวิต มีผู้คนที่เดิน
ทางร่วมไปกับเรา...ไม่ตา่ งไปจาก
นักปราชญ์สามคน ที่เสี่ยงชีวิต
รอนแรมเดินทางเข้าไปในดินแดน
ที่ไม่คุ้นเคย ต้องเผชิญอันตราย
มากมาย เสี่ยงต่อการถูกจับจาก
กษัตริยเ์ ฮโรดผูม้ แี ต่ความกลัวสูญ
เสียอ�ำนาจ ครอบครองหัวใจของ
ตน จนลุแก่อ�ำนาจท�ำลายชีวิต
เด็กจ�ำนวนนับพันคน แต่บรรดา
นักปราชญ์เหล่านั้น ก็มุ่งมั่นเดิน
ตามความใฝ่ฝันของตนเองเพื่อ
ไปพบเจ้าชายแห่งสันติ”

เมื่ อ มี ก ลุ ่ ม คนจ� ำ นวน
มากหนีออกจากบ้านเมืองของ
ตน และเข้าไปอยู่ในดินแดนใหม่
โดยที่เจ้าของดินแดนไม่เต็มใจ
จะต้อนรับ ถือเป็นเรื่องปกติ แต่
ก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะปิดกั้นหัวใจ
ไม่แสดงออกซึ่งความเมตตารัก
เฉกเช่นที่หัวใจมนุษย์พึงมีต่อกัน
เราแต่ละคนมิอาจปฏิเสธได้ว่า

เราต่างก็ล้วนเป็นลูกหลานของ
บรรพชนผู้อพยพ ผู้เคลื่อนย้าย
จากถิน่ ฐานหนึง่ ไปอีกถิน่ ฐานหนึง่
และต้องเผชิญกับบรรยากาศแห่ง
การปฏิเสธ การกีดกัน ถูกเลือก
ปฏิบัติ ปรากฏขึ้นมา ควบคู่ไป
กั บปฏิ กิริยายื่ น มื อ ต้ อ นรั บที ล ะ
เล็กทีละน้อย และความเห็นอก
เห็นใจ จากผู้ที่อยู่ในสถานะของ
เจ้าของบ้าน ห้วงเวลาที่วิกฤติ
ที่สุด คือห้วงเวลาที่พี่น้องกลุ่ม
ใหม่พยายามขอแทรกตัวเข้าไป
อยูใ่ นสถานทีท่ มี่ นั เป็นระเบียบอยู่
แล้ว ความวุ่นวายจึงเกิดขึ้น ในที่
นีพ้ ระสันตะปาปาฟรังซิส เรียกว่า
เป็นภาวะปะทะกันเพราะความ
กลัว ความกลัวเป็นพฤติกรรม
ธรรมชาติของมนุษย์ ความกลัว
และความกังวลถึงผลกระทบจาก
การอพยพและการลี้ภัยนี้ มิใช่
บาป แต่ความกลัวที่ถูกครอบง�ำ
ด้วยความเห็นแก่ตัว เป็นบาปที่

ภาพ: www.newsweek.pl
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อันตรายที่สุดของปัจเจกบุคคล
มนุษย์ น�ำไปสูก่ ารปฏิเสธทีจ่ ะช่วย
เหลือผู้ที่เดือดร้อน หรือยอมให้
ความกลัวมาก�ำหนดให้เราจ�ำกัด
หรือเลือกวิธีการช่วยเหลือ รวม
ทั้งเป็นอุปสรรคต่อการแสดงออก
ซึ่งความใจกว้างและการเคารพ
มนุษย์ที่เดือดร้อน ผู้ต�่ำต้อยกว่า
ที่เรามองเห็นอยู่ต่อหน้า
“เพื่ อ เอาชนะความกลั ว
ให้เราใช้วิธี Come and See เรา
ต้องเดินออกไป และหันไปมอง
เห็นและใส่ใจต่อผู้เข้ามาอยู่ใหม่
บนถนนหนทาง เมื่อเราตั้งใจมอง
และตัง้ ใจฟัง ด้วยความเชือ่ ทีเ่ รามี
เราก็สามารถเข้าใจถึงความทุกข์
ยากจากห้วงลึกในใจของผู้เดือด
ร้อนที่ปรากฏออกมาบนใบหน้า
ของพวกเขา”...
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างดี
ต่อไป ส�ำหรับผูอ้ พยพเข้าไปอยูใ่ น
ประเทศใหม่ พวกเขาก็ตอ้ งเรียนรู้
เพือ่ เข้าใจ และเคารพกฎระเบียบ
และวิถปี ฏิบตั ขิ องผูค้ นทีอ่ ยูอ่ าศัย
ที่นั่นมาก่อน ซึ่งหมายรวมถึงต้อง

๑๐๖ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑
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เข้าใจถึงความกลัว ความกังวล
ของเจ้าของบ้านที่มีต่อพวกตน
ด้วย เป็นความกลัวว่าผู้มาใหม่
จะมาท�ำให้ระเบียบต่างๆ ที่เคย
ปฏิบัติมาต้องซวนเซไป หรือมา
ร่วมใช้สิ่งต่างๆ ที่ประชาชนใน
ประเทศได้สร้างสะสมเอาไว้
และแน่นอน ส�ำหรับผูท้ มี่ า
อยู่ใหม่ พวกเขาก็กลัวการเผชิญ
หน้า กลัวการถูกตัดสิน กลัวถูก
เลือกปฏิบัติ และชีวิตที่ล้มเหลว
ในอนาคต
เมื่ อ ทั้ ง สองฝ่ า ยต่ า งมี
ความกลัวตามบริบทของตน พวก
เขาได้สร้างก�ำแพงความกลัวให้
ชอบธรรม และเมื่ อ เป็ น เช่ น นี้
บาปก็ปรากฏขึ้นเมื่อประชาชน
ปฏิเสธที่จะพยายามเข้าใจ ไม่
ต้อนรับ หรือค้นพบซึ่งความทุกข์
ยาก ความเดือดร้อน ในผู้อื่น ใน
คนจน คนทีถ่ กู ปฏิเสธ ผูล้ ภี้ ยั และ
ผู้อพยพ
สารวันสันติสากล ๒๐๑๘
เรี ย กร้ อ งให้ เ ราพิ จ ารณาด้ ว ย
สายตาใหม่ ต่ อ ผู ้ อ พยพ ต่ อ

แรงงาน หรือแม้แต่ผู้ไม่มีบ้าน
อยู่อาศัย สถานการณ์แรงงาน
ผู้อพยพ และผู้ไร้บ้าน รบกวน
มโนธรรมของเรา ความสิ้นหวัง
ของผู ้ อ พยพสะกิ ด เตื อ นเราถึ ง
ความเป็นพี่น้อง ถึงความจ�ำเป็น
ทีม่ นุษย์ทกุ คนต้องแบ่งปันกัน แม้
กระทั่งแก่ใครสักคน เพื่อชีวิตที่ดี
กว่าหรืออนาคตที่ดีกว่าของเขา
เหล่านั้นด้วย ในการเป็นบุคคล
มนุษย์ เราจ�ำเป็นต้องสังเกตเห็น
เรื่องราวต่างๆ เราต้องรู้ถึงความ
หมายและเป้าหมายแห่งการด�ำรง
ชีวิตอยู่ เราต้องได้รับโอกาส เป็น
โอกาสเพื่ อ การท� ำ ให้ ค วามฝั น
ของแต่ละคนเป็นจริงและกระท�ำ
ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ค นอื่ น ๆ หาก
ปราศจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ หัวใจ
มนุษย์กไ็ ร้สนั ติภาพ และหากขาด
สันติในใจ ก็ไม่สามารถแสวงหา
สันติในครอบครัว ชุมชน ทีท่ ำ� งาน
และสังคมได้
ผูอ้ พยพทัง้ หลาย ผูท้ เี่ ดือด
ร้อนทีเ่ ดินทางมาขออาศัยอยู่ เขา
ก็ ก� ำ ลั ง แสวงหาสั น ติ ภ าพด้ ว ย

๑๐๖ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑
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เช่นกัน และพวกเขามิได้มาแต่
มือเปล่า เขามีความกล้าหาญ มี
ความกระตือรือร้น และความ
ใฝ่ฝัน มีทักษะที่หลากหลาย และ
มีวัฒนธรรมที่ดีงามที่ติดตัว ซึ่ง
สามารถช่วยพัฒนาสังคมใหม่ที่
เขาปรับตัวอาศัยอยู่ พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเสนอกลยุทธ์
ผสานการปฏิบัติ ๔ ประการ เพื่อ
ช่วยให้ผู้แสวงหาที่หลบภัย ผู้ลี้
ภัย ผู้อพยพ และผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ได้มีโอกาสพบกับ
สันติภาพที่พวกเขาแสวงหา คือ
(๑) เป็นการต้อนรับ ด้วย
การขยายช่องทางกฎหมายเพื่อ
สามารถรั บ ผู ้ ลี้ ภั ย เข้ า ประเทศ
และไม่ ผ ลั ก ดั น ผู ้ อ พยพและผู ้
พลัดถิ่น ไปยังประเทศอื่นที่มีการ
ข่มเหงรังแก และความรุนแรง
(๒) ก า ร ป ก ป ้ อ ง แ ล ะ
คุ้มครอง ผู้ที่หลบภัย ผู้ที่เสี่ยง

ภาพ: www.hrw.org
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ต่ อ การถู ก ล่ ว งละเมิ ด
ให้ได้พบกับความมั่นคง
ปลอดภัย
(๓) การส่ ง เสริ ม
การพัฒนามนุษย์ในทุกมิติชีวิต
ของผู ้ อ พยพและผู ้ ลี้ ภั ย โดย
เฉพาะหลักประกันการเข้าถึงการ
ศึกษาส�ำหรับเด็กและเยาวชนใน
ทุกระดับชั้น
(๔) การผสมกลมกลืนเข้า
กับสังคม ซึ่งให้โอกาสผู้ลี้ภัยและ
ผู้อพยพมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ใน
สังคมทีต่ อ้ นรับพวกเขา ทัง้ นี้ ด้วย
การถือว่าผูล้ ภี้ ยั และผูอ้ พยพ เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา

ภาพ: www.scalabriniane.org

8

มนุษย์ทุกมิติ และเพื่อทุกฝ่ายใน
สังคมต่างได้ประโยชน์ การกระ
ท�ำเช่นนี้ เพื่อผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ
“ไม่เป็นคนต่างด้าวหรือคนแปลก
หน้าอีกต่อไป แต่เป็นเพื่อนร่วม
ชาติของประชากรของพระเจ้า”
(นักบุญเปาโล)
หากคุ ณู ป การของ ‘ผู ้ ลี้
ภัย’ และ ‘ผู้อพยพ’ ได้รับการ
เข้าใจด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง และ
ปฏิบัติด้วยหลักความคิดว่า ‘เขา
ก็เป็นพี่น้องของเราอีกคนหนึ่ง’
เมื่ อ นั้ น มนุ ษ ยชาติ ก็ ส ามารถ
เป็ น ครอบครั ว สากลหนึ่ ง เดี ย ว
ได้มากยิ่งขึ้น และโลกของเรา
ก็จะเป็น ‘บ้านของเราร่วมกัน’
อย่างแท้จริง” ในประวัติศาสตร์
มนุษยชาติแห่งพันปีที่สาม

พื้นที่เล็กเล็ก 9
น�้ำค้าง ค�ำแดง

น

“ที่นี่มีคนไทยอยู่ไหม”

ภาพ: malaysia.com

านๆ จะได้มาเดินตลาดหาของสดไปท�ำอาหาร หัน
ซ้าย แลขวา เอ๊ะ! นี่เรายังอยู่ในประเทศไทยหรือ
เปล่า ณ ตลาดสด บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่หันไป
ทางไหนก็จะเจอพ่อค้า แม่ค้า ที่เป็นชาวเมียนมา ว่าแต่
พ่อค้าแม่ค้าคนไทยเขาหายไปไหนกันหมด ต่อมสงสัย
ท�ำงานหนักมาก เดินไปคุยกับร้านนัน้ ที ร้านนีท้ ี ได้ความ
ว่า บางร้านก็จา้ งแรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้านให้มาเฝ้า
แผง บางร้านก็ให้เช่าแผงขาย บางร้านเจ้าของเป็นคน
ไทยที่อายุเยอะแล้วก็ขายแผงต่อให้ลูกจ้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติเพราะลูกหลานไม่คิดจะขายของในตลาด
เรียกว่านี่คือการเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริง เปลี่ยนจากคนไทยเป็นคนต่างชาติ เปลี่ยนจากลูกจ้างเป็นเจ้าของ
ที่ส�ำคัญแรงงานเหล่านี้เก็บเงินได้เป็นกอบเป็นก�ำ ฉันเชื่อว่าหลายคนคงพอมีค�ำตอบอยู่ในใจว่าคนไทยหาย
ไปไหน ท�ำไมที่ที่เราเคยไป เคยมีพ่อค้าแม่ค้าคนไทย ตอนนี้ถึงกลายเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มาจากประเทศเพื่อน
บ้าน แต่ก่อนที่จะคิดไปเองและคิดไปไกล ฉันอยากให้พวกเราลองอ่านบทสัมภาษณ์เหล่านี้ดู แล้วมาเรียนรู้
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยกันค่ะ

ภาพ: www.freepik.com

คุณซี สัญชาติเมียนมา อายุ ๒๒ ปี
อาชีพพนักงานยกกระเป๋า โรงแรมแห่งหนึ่งบนเกาะหลีเป๊ะ

ผมเข้ามาที่ประเทศไทยตั้งแต่อายุ ๑๖ ปี เข้า
มาหางานท�ำแบบใช้แรงงาน ครอบครัวที่เมียนมา
ยากจนมาก พอเริ่มโตก็ต้องออกหางานท�ำ ทุกวันนี้
เลยเหมือนตัวคนเดียว ไม่มคี รอบครัว
ที่โน่นแล้ว ผมไม่มีความรู้ ไม่ได้
เรียนหนังสือ อ่านหนังสือไม่ออก
มาท�ำงานที่เมืองไทยก็มาฝึกภาษา
ไทยกับภาษาอังกฤษที่น่ีครับ อยู่
ที่ นี่ ไ ม่ ไ ด้ รู ้ สึ ก ว่ า โดนดู ถู ก หรื อ
เอาเปรียบอะไรนะครับ เพราะที่
นี่เมืองท่องเที่ยว มีลูกจ้างที่มา

จากเมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา เราอยู่ร่วมกัน
ไม่มีใครสนใจว่าเรามาจากประเทศไหน เพราะยังไง
เราก็จากบ้านมาเหมือนๆ กัน คนไทยเองทีม่ าท�ำงาน
ที่นี่ หลายคนก็ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ พอคนต่างที่มา
อยูร่ วมกัน เราก็เหมือนพวกเดียวกัน จะแตกต่างก็กบั
คนที่เขาเรียนสูงหน่อย เขาได้งานที่ดีกว่า สบายกว่า
รายได้ดีกว่า แต่ก็เป็นเรื่องปกติ เขามีโอกาสได้เรียน
จะได้งานที่ดีก็เป็นเรื่องธรรมดา อยู่ที่นี่สบายกว่าอยู่
เมียนมา ของถูกกว่า ค่าแรงสูงกว่า คนไทยไม่ค่อย
เครียด ใจดี พี่น้องของผมเข้ามาท�ำงานที่นี่กันหลาย
คน ผมคงไม่กลับไปทีเ่ มียนมาแล้วคงอยูท่ นี่ ไี่ ปตลอด
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ภาพ: burmadhamma.blogspot.com

คุณน้อย สัญชาติลาว อายุ ๒๖ ปี อาชีพแม่บ้าน ในกรุงเทพฯ

หนูเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยได้ ๖ ปีแล้วจ้ะ ไปๆ กลับๆ บ้านที่เวียงจันทน์
ท�ำนา พอช่วงไหนเกี่ยวข้าวก็จะขอเจ้านายลากลับบ้าน ไปช่วยเกี่ยวข้าว เกี่ยว
เสร็จก็กลับมาท�ำงานต่อ ที่เวียงจันทน์ไม่มีงานให้ท�ำ ค่าครองชีพก็พอๆ กับที่
เมืองไทย ท�ำงานมา ๖ ปี ก็เก็บเงินได้หลายแสนแล้วจ้า อยู่นี่ต้องประหยัดจะ
ได้มีเงินส่งไปให้ลูกที่โน่น
น้อยคิดว่าเพราะอะไร อาชีพแม่บ้านท�ำความสะอาดถึงต้องจ้างแรงงานจาก

ต่างประเทศ?
หนูคิดว่าเป็นเพราะค่าแรงถูกกว่าคนไทย แล้วแรงงานอย่างพวกหนูก็ไม่ค่อยบ่น มีอะไรให้ท�ำก็ท�ำ
เพราะถ้าต้องกลับไปที่บ้านก็ไม่มีอะไรท�ำ นายจ้างได้คนท�ำงานในราคาถูก ส่วนลูกจ้างก็ได้รายได้ที่มากกว่า
อยู่ในประเทศของตัวเอง คนไทยส่วนใหญ่เรียนสูงค่าจ้างแพงคงไม่อยากมาท�ำงานใช้แรงแบบนี้ แต่พวกหนู
ไม่ได้มีทางเลือกเยอะ ให้พวกหนูท�ำอะไรก็ท�ำ ขอแค่มีที่กิน ที่อยู่ มีเงินส่งให้ลูกหนูท�ำได้ทุกอย่างจ้ะ

ภาพ: www.facebook.com/Direk’s Watercolor

ภาพ: www.artcircle-gallery.com

เคยโดนดูถูกหรือเลือกปฏิบัติบ้างไหม?
ก็มีบ้างจ้ะ (หัวเราะ) หนูไม่ค่อยได้สนใจ แต่
ก็มีบ้าง โชคดีที่เราไม่ใช่คนประเทศเดียวกัน บางที
เขาพูดว่าเรามา เราก็ไม่เข้าใจ คิดว่าเขาพูดเล่น เลย
ไม่ได้ไปสนใจเท่าไร แต่เท่าที่หนูรู้สึกคือ คนไทยใจดี
มากนะ มีน�้ำใจ ชอบแบ่งของให้กิน อยู่นี่ใช้เงินน้อย
มากค่ะ เงินเดือน ๑๐,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ บาท ใช้จริงเดือน
หนึ่งไม่ถึง ๕,๐๐๐ เลยมีเงินเก็บ อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเขาท�ำอะไรให้เรา เราก็ต้องอดทน ถ้าเจอคนที่เขาชอบ
ว่าเราเราก็แค่ไม่ต้องไปอยู่ใกล้เขา ท�ำงานของเราให้ดี 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
เมืองไทยเพราะทีเ่ มียนมาไม่มงี านให้ทำ� เงินไม่พอใช้
ครอบครัวที่โน้นไม่ได้อบอุ่นเหมือนคนไทย พอโตขึ้น
ต่างคนก็ต้องแยกครอบครัวมาหางานท�ำ พี่เข้ามา
เมืองไทยพร้อมกับเพื่อนอีกหลายคน งานแรกที่ท�ำ
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แฟนพีม่ าเข็นผักในตลาด ได้คา่ จ้างวันละ ๑๕๐ บาท
ตัวพีต่ อนนัน้ ลูกยังเล็กเลยรับจ้างเฝ้าแผงผักในตลาด
ได้ค่าจ้างวันละ ๑๐๐ ต้องอดทนเก็บเงิน เอาผักที่
เหลือจากขายไปท�ำกับข้าวกิน ไม่ตอ้ งรูร้ สชาติอาหาร
หรอก เอาแค่พออิม่ ก็พอ (หัวเราะ) พีท่ ำ� อยูป่ ระมาณ
๔ ปี พอลูกเริ่มโต พอดูแลตัวเองได้ พี่ก็ไปเป็นเด็ก
ล้างจานในร้านอาหารตามสั่ง ไปเป็นลูกมือเค้าบ้าง
ตอนแรกได้วันละ ๒๕๐ บาท วันไหนป่วยก็ไม่ได้เงิน
มีอยู่วันหนึ่งเจ้าของร้านไม่ค่อยสบาย เขาให้
พี่ช่วยผัดกับข้าวให้ลูกค้า เขาบอกว่าพี่ท�ำอาหารได้
ความจ�ำดี เขาก็เริ่มสอนว่าอะไรเรียกว่าอะไร ใส่
อะไรบ้าง พี่ก็จ�ำเอา เพราะไม่ได้เรียนหนังสือ อ่าน
ไม่ออกใช้จ�ำเอา ลูกพี่ ๒ คนก็ไม่ได้เรียนนะ แต่ลูก
เจ้าของร้านเขาใจดี สอนภาษาไทยให้เด็กๆ เลยพอ
จะอ่านภาษาไทยได้ ตอนนีพ้ กี่ พ็ ออ่านได้ พีท่ ำ� งานอยู่
ในร้านอาหารตามสั่งมา ๓ ปี เจ้าของร้านก็เริ่มป่วย
หนักขึ้นท�ำไม่ไหว เขาก็เลยถามว่าอยากเซ้งร้านต่อ
จากเขาไหม พีด่ แู ล้วว่ารายได้นา่ จะดีกว่าเป็นลูกจ้าง
เลยตัดสินใจเอาเงินเก็บไปเซ้งร้าน ก็เป็นเจ้าของร้าน
อาหารตามสั่งมาได้ ๓ ปี ทุกวันนี้ปลูกบ้านให้ญาติพี่
น้องที่เมียนมาใหม่แล้วนะ มีเงินเก็บพอสมควร ราย
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ได้เรามากขึน้ แต่เราใช้เงินเท่าเดิม พีไ่ ม่ใช่คนไทยเลย
ต้องขยันต้องอดทน เวลากลับไปทีเ่ มียนมา พีเ่ หมือน
คนรวยเลยนะ (หัวเราะ) คนไทยใจดี ใจกว้าง ชอบ
สอน ชอบแนะน�ำ อัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย ยิ้มเก่ง
เอาจริงๆ พี่ก็อยากเป็นคนไทยนะ คนที่นี่มี
ทุกอย่างพร้อม รัฐบาลดูแลประชาชน อาหารการ
กินดี การเดินทางสะดวก มีคนบอกว่าคนไทยชอบ
ดูถูกหรือกดคนต่างด้าว พี่ว่ามันแล้วแต่คน ก็คงมี
บ้าง แต่เราก็ต้องดูด้วยว่าเราท�ำตัวให้เค้าว่าได้แบบ
นั้นหรือเปล่า พูดกันตรงๆ มันก็มีแรงงานต่างด้าวที่
ท�ำตัวไม่ดี ท�ำให้คนอืน่ มองพวกเราไม่ดี แต่กบั พวกพี่
ไม่เป็นนะ อยูท่ นี่ มี่ านาน เดีย๋ วนีม้ คี นไทยมาขอยืมเงิน
ด้วยนะ พี่ก็คิดดอกเบี้ย แต่ไม่ได้ปล่อยเงินกู้เยอะนะ
หลักร้อย หลักพัน ก็กลัวโดนโกงเหมือนกัน คนไทย
บอกว่าพี่รวย จริงๆ พี่ไม่ได้รวยหรอกนะแต่พี่ไม่ได้มี
หนี้สิน ไม่ได้อยากกินของแพง ไม่ได้อยากได้เครื่อง
ประดับ เงินก็เลยไม่ได้ถูกใช้ เอาไว้เก็บอย่างเดียว
คนไม่เคยมีเลยต้องอดทน เพื่อนๆ พี่ที่เข้ามาท�ำงาน
ก่อสร้าง ต้องอดทนมากเลยนะ ล�ำบากทีน่ ยี่ งั ได้ตงั ค์
แต่ถา้ ไปล�ำบากทีป่ ระเทศเราไม่ได้ตงั ค์ 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�ำอะไร มีอะไรที่ผมเอากลับไปท�ำ
ที่กัมพูชาได้บ้าง ผมได้ทุนมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมนานาชาติ พอจบก็สมัครเข้าท�ำงานที่บริษัท
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อินทรา แม่โขง จ�ำกัด จ.นนทบุรี ท�ำมาได้ ๓ ปีแล้ว
ครับ เดิมผมสมัครมาเพราะอยากท�ำงานด้านโลจิสติกส์ เพราะอยากได้คอนเน็คชั่น อยากได้ความรู้
ไว้ไปท�ำธุรกิจที่กัมพูชา คุยกับเพื่อนที่เรียนมาด้วย
กัน ๓ - ๔ คน ว่าถ้าอายุ ๓๐ ปี เราจะกลับไปสร้าง
มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองใช้ชีวิตล�ำบากไหม?
ช่วงแรกๆ ครับ ตอนเข้ามาเพิ่งจบ ม.๖ ก็จะ
ยากสักหน่อย แต่พอปรับตัวได้ก็สบายครับ เพราะ
ผมมาอยู่ที่ภาคอีสาน ที่มหาสารคาม สภาพสังคม
ใกล้เคียงกับที่กัมพูชา น่ารัก อบอุ่น บางคนก็พูด
ภาษากัมพูชาได้ แต่ตอนมาท�ำงานก็เจอปัญหานิด
หน่อย เช่น ตอนไปต่อวีซ่าเพื่อท�ำงาน ทั้งที่ผมยื่น
เรื่องขอต่อวีซ่าเพื่อธุรกิจ แต่เจ้าหน้าที่เขาไม่ค่อยดู
พอเขาเห็นว่าเป็นชาวกัมพูชาก็จะต่อแต่วีซ่าแรงงาน
ให้ จริงๆ ผมถือว่ามันเป็นเรื่องข�ำๆ นะครับ เพราะ
ชินแล้ว คือเข้าใจว่าคนไทยเคยชินทีค่ นกัมพูชาเข้ามา
ท�ำงานประเภทแรงงาน แต่คนที่เข้ามาแบบมีความรู้
ก็มีเช่นกัน
อย่างหนึ่งที่ผมดีใจมากที่ได้เข้ามาท�ำงาน
ในบริษัทนี้ เพราะเจ้านายเขาไม่ได้สนใจว่าผมถือ
สัญชาติอะไร เขาดูทคี่ วามสามารถและศักยภาพของ
ผมมากกว่า ผมรู้สึกว่าตัวเองได้รับการให้เกียรติไม่
ต่างจากคนอื่น ส่วนถ้าจะมีใครพูดหรือว่าอะไรเรื่อง
การเป็นคนต่างชาติหรือต่างด้าว ผมไม่ค่อยสนใจ
เท่าไรครับ จะว่าชินก็ชิน อีกอย่างก็ต้องยอมรับว่าที่
ผ่านมาก็มชี าวกัมพูชาทีเ่ ข้ามาสร้างปัญหา จริงๆ มัน

ธุรกิจที่กัมพูชา ตอนนี้ต่างคนเลยต้องพยายามหา
ประสบการณ์จากงานที่ท�ำให้ได้มากที่สุด บริษัทที่
ผมท�ำเขาไม่ได้ท�ำแค่โลจิสติกส์อย่างเดียว ท�ำท่อง
เที่ยวด้วย ผมเลยค่อนข้างโชคดีได้เรียนรู้หลายแบบ

ก็เป็นทุกชาติแหละ อยู่ที่
คน แต่ตัวผมไม่ได้สร้าง
ความเดือดร้อน อยูอ่ ย่าง
สุภาพ ท�ำหน้าที่ของตัว
เอง เรามีความรู้มีความ
สามารถก็ใช้ตรงนั้นให้
เต็มที่ จริงๆ ผมยังอยาก
ที่จะหาโอกาสไปศึกษาหรือหาประสบการณ์จาก
ประเทศอื่นๆ อีก เพราะที่กัมพูชาไม่มีความพร้อม
ค่าครองชีพแพง อาหารการกินของใช้ต้องน�ำเข้า
หรือแม้แต่การรักษาพยาบาลเองก็ค่อนข้างล�ำบาก
ถ้าไม่สบายแล้วไม่มีเงินก็คงต้องปล่อยให้ตายแบบ
นั้น คนไทยและประเทศไทยมีความพร้อมมากกว่า
เยอะครับ อยากให้คนไทยเห็นค่าและภูมิใจตรงนี้
ส่วนเรือ่ งมุมมองทีม่ ตี อ่ แรงงานต่างด้าว ผมคิดว่าเรา
ควรมองความเป็นคนอย่างเสมอภาค ให้เกียรติ ส่วน
เรือ่ งของศักยภาพก็ดูเป็นบุคคลไป คนดี คนไม่ดี ไม่
ได้ขึ้นอยู่ที่สัญชาติครับ อยู่ที่ตัวคนจริงๆ ตัวผมเอง
ค่อนข้างคิดบวกกับคนไทย เพราะผมอยู่กับกลุ่มคน
และสังคมที่ดีมาโดยตลอด

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

ที่บริษัท อินทรา แม่โขง มีพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติ ๑ คน ตามเงื่อนไขกฎหมายแรงงาน พนักงาน
คนไทย ๑๐ คน สามารถรับต่างชาติได้ ๑ คน ทางบริษัทท�ำตามกฎถูกต้องทุกอย่างค่ะ ถึงแม้เราจะอยาก
ได้นักเรียนทุนที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเป็นพนักงานเพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎ ความคิดเห็น
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ของพี่นะ พี่คิดว่าความแตกต่างระหว่างเด็กไทย กับเด็ก
จากประเทศเพื่อนบ้านที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วมาท�ำงาน
มีความต่างกันในเรื่องของความอดทน ความใฝ่รู้ ความ
พยายาม ความตั้งใจ และภาษา
อย่างกรณีของน้องสิงห์ ได้ภาษากัมพูชา ภาษา
อังกฤษ และภาษาไทย ท�ำให้การติดต่อกับลูกค้าได้ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นข้อดีในการท�ำธุรกิจ เพราะ
เด็กประเทศเพือ่ นบ้านขาดโอกาส ถ้าจะเรียนต้องดิน้ รนด้วย
ตัวเอง การที่เขาได้อะไรมายาก ท�ำให้มีความตั้งใจ ความ
ใส่ใจที่มากกว่า ข้อแม้น้อยกว่า ด้วยสภาพสังคมของบ้าน
เราที่ส่วนใหญ่มีพ่อแม่คอยหยิบยื่นให้ หรืออย่างที่บ้านพี่เอง
ก็จะมีแม่บ้านเป็นชาวกัมพูชา ด้วยธุรกิจเราที่มีส�ำนักงานใน
ประเทศกัมพูชาด้วย จึงมีความคุ้นเคยกับชาวกัมพูชา แม่
บ้านที่พี่จ้างมาท�ำงาน รายได้ก็เป็นหมื่นนะ (หัวเราะ)
ทีช่ อบจ้างแรงงานจากประเทศเพือ่ นบ้านมากกว่าคือ เขามีความอดทน มีความรับผิดชอบ อยูต่ ดิ บ้าน
ไม่ค่อยลางาน บริหารเวลาเป็น พี่อาจจะโชคดีที่ได้แม่บ้านดี ได้พนักงานชาวต่างชาติที่ดี ไม่ค่อยเจอปัญหา
อย่างน้องสิงห์เอง เขาท�ำงานเก่ง หัวไว ให้ท�ำอะไรก็ท�ำ มีน�้ำใจ ไม่เกี่ยงงาน สมัยนี้หาเด็กที่จะทนงานยาก
นะ ถึงการจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจะมีเงื่อนไขเยอะ เอกสารที่จะใช้ในการด�ำเนินการก็เยอะ แต่
เมื่อดูคุณภาพที่ได้มาก็ยังคุ้มค่า
เกร็ดความรู้เรื่องรายได้แรงงาน

ตารางเงินได้ทา้ ยค�ำสัง่ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ ๗๗๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ตาม
หลักเกณฑ์ ข้อ ๒.๑ (๒)
สัญชาติ
๑. ประเทศในทวีปยุโรป (ยกเว้นรัสเซีย) และออสเตรเลีย, แคนาดา,
ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
๒. ประเทศเกาหลีใต้, สิงคโปร์, ไต้หวัน และฮ่องกง		
๓. ประเทศในทวีปเอเชีย (ยกเว้นญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์,ไต้หวัน, ฮ่องกง, กัมพูชา,
พม่า, ลาว และเวียดนาม) และทวีปอเมริกาใต้, ประเทศในเขตยุโรปตะวันออก,
ประเทศในเขตอเมริกากลาง, เม็กซิโก, ตุรกี, รัสเซีย และแอฟริกาใต้
๔. ประเทศในแอฟริกา (ยกเว้นแอฟริกาใต้), กัมพูชา, พม่า, ลาว และเวียดนาม

รายได้ขั้นต�่ำ
๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน
๔๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๓๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๒๕,๐๐๐ บาท/เดือน
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ฉันเข้าใจมาตลอดว่าคนจ�ำนวนหนึ่งเลือกที่
จะจ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเพราะ
ค่าแรงถูก แต่งานเขียนฉบับนี้ท�ำให้ฉันได้ข้อมูล
ใหม่ ราคาค่าแรงเป็นแค่เพียงองค์ประกอบ (เพราะ
ในหลายๆ อาชีพค่าแรงของเขามากกว่าเราเสียด้วย
ซ�้ำ) ความตั้งใจ ความอดทน ความใฝ่รู้ เป็นสิ่งที่
นายจ้างต้องการ
ถ้าวันนี้เรารู้ว่าเราน�ำหน้าประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่องความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ เราก็ควรรู้
ด้วยว่าคนส่วนหนึง่ ก�ำลังถอยหลังในเรือ่ งความอดทน
ความใฝ่รู้ หลายคนพูดเหมือนกันว่าเป็นเพราะเขา
ขาดเขาถึงต้องพยายาม แต่กน็ นั่ แหละเป็นเพราะเรา
มีมาก ได้อะไรมาง่าย เลยไม่ค่อยรักษา ไม่ค่อยเห็น
คุณค่า ไม่ตอ้ งใช้ความพยายาม มีอกี หลายความคิด
เห็นที่ฉันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับนายจ้าง อย่างเช่น
เรื่องของการศึกษา หลายคนเรียนปริญญาโทเพราะ
ต้องการเพิม่ ค่าตัว เพิม่ เงินเดือนให้มากขึน้ แต่เรามัก
ลืมไปว่าในโลกของการท�ำงาน วุฒหิ รือเกรดเหล่านัน้
ไม่สามารถแปลงเป็นประสบการณ์ได้ จะมีประโยชน์
อะไร หากเราจบสูง เกรดเฉลี่ยดีเลิศ แต่เราท�ำงาน
ไม่เป็น เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ วุฒิภาวะต�่ำ ไม่
ชอบศึกษาข้อมูล แก้ปัญหาไม่ได้ เรียงล�ำดับความ
ส�ำคัญไม่เป็น
เปิดใจกว้างๆ ลองอดทนให้ลูกหลานได้ต่อสู้
กับความล�ำบาก เห็นคุณค่าของเงิน เมื่อวันหนึ่งที่
เขาไม่มีพ่อแม่คอยประคับประคอง เขาจะสามารถ
ใช้ชีวิตบนโลกกลมๆ ที่การแข่งขันสูงๆ นี้ได้อย่างไม่
เป็นทุกข์

ความไม่เท่าเทียมทางสังคม สัญชาติ ประเพณี
วิถีชีวิตของแต่ละชาติไม่สามารถกีดกันความหวัง
ความฝันของความเป็นคนได้เลย ฉันว่ามันไม่สายเลย
ที่เราจะกลับไปถามเด็กๆ บ้านเราซ�้ำว่า “โตขึ้นอยาก
เป็นอะไร” ค�ำถามโบราณนี้ ถามบ่อยๆ เด็กจะเกิด
ความคิด เด็กจะเริ่มหาเป้าหมาย เด็กจะมีเป้าหมาย
และในที่สุด เขาจะมีความพยายามที่จะท�ำให้ส�ำเร็จ
ในวันที่โลกเราแคบมากขึ้น การแข่งขันสูงขึ้น อย่า
ชะล่าใจว่าวันนี้เราเป็นผู้น�ำ ความแน่นอนคือความ
ไม่แน่นอน ถ้าเด็กของเราได้แต่เรียน แต่ท�ำงานไม่
เป็น เราไม่มีทางเป็นผู้น�ำไปได้ตลอดรอดฝั่ง

ภาพ: ccp-visualarts.tumblr.com
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ส่ ง ท้ า ยสั ก นิ ด สิ่ ง หนึ่ ง ที่ น ่ า ดี ใ จจากบท
สัมภาษณ์ในครั้งนี้คือ ความน่ารักของคนในชาติเรา
ความโอบอ้อมอารี ความอ่อนโยน การแบ่งปัน ยังมี
อยูท่ กุ แห่ง ทุกๆ คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทีพ่ วกเขา
มีวันนี้เพราะได้น�้ำใจจากคนไทย มีหลายอย่างต้อง
พัฒนาต่อไป แต่เรื่องจิตใจของคนไทยที่ต้องรักษา
ไว้ตราบนานเท่านาน “ฉันรักเธอนะประเทศไทย”

บทความ 15

เรียบเรียงโดย ฝ่ายเผยแพร่เพื่อการมีส่วนร่วม ยส.

ความส�ำคัญของแรงงานข้ามชาติ ต่อเศรษฐกิจไทย
ถึงเวลา เปลี่ยนมายาคติ

ภาพ: www.itd.or.th/th

เพราะ... “วันใดขาดฉัน แล้วเธอจะรู ้สึก!”

ทุกวันนี้ ในกิจวัตรประจ�ำวัน ในวิถีชีวิตของ
คุณ ตัง้ แต่เช้ายันค�ำ่ ดูเหมือนคุณแทบจะฝากชีวติ ไว้
กับพวกเขาแล้วก็ว่าได้ เพราะไม่ว่าจะไปที่ไหน ก็จะ
มีแต่พวกเขาและเธอแทรกซึมคอยให้บริการคุณอยูใ่ น
ทุกภาคส่วนของกิจการต่างๆ ในสังคมไทย ว่ากันไป
ตั้งแต่มื้อเช้าของคุณ กับคาปูชิโน่เย็นจากร้านกาแฟ
เจ้าประจ�ำที่ชงโดยพนักงานสาวชาวลาว ...มื้อเที่ยง
กับร้านอาหารตามสั่งใกล้ออฟฟิศที่เสิร์ฟโดยลูกจ้าง
ชาวพม่า กะเพราทะเลราดข้าวทีค่ ณุ สัง่ มีทงั้ กุง้ และ
ปลาหมึก ดูอวบอ้วนน่ากิน ก็ล้วนมาจากหยาดเหงื่อ
ของแรงงานชาวเขมรและพม่าแถวสมุทรสาคร ...พอ
อิ่มจากมื้อเที่ยงก่อนจะเข้าออฟฟิศ คุณแวะซื้อผล
ไม้จากร้านรถเข็นข้างทางก็มีแหล่งที่มาจากแรงงาน
พม่าที่ตลาดไทอีกนั่นแหละ ...เลิกงานตอนเย็นแวะ
ตลาดนัดใกล้บ้าน หลายร้านที่คุณแวะซื้อไม่ว่าจะ
เป็นอาหารสดหรืออาหารปรุงส�ำเร็จแล้ว คนขายก็
ยังเป็นชาวพม่า เขมร และลาวอยู่ดี

พวกเธอและเขาผูม้ นี ำ�้ เสียงแปร่งหู อย่างทีเ่ รา
เรียกกันว่า “พูดไทยไม่ชดั ” เขาบางคนทีย่ มิ้ ทีเห็นฟัน
มีคราบสีคล�ำ้ ๆ ออกด�ำๆ แดงๆ เพราะกินหมาก และ
เธอที่พวงแก้มมีวงแป้งสีเหลืองอ่อนๆ ทาอยู่ และ
อีกหลายๆ คนที่ดูกลมกลืนไม่ต่างจากคนไทยทั่วไป
พวกเธอและเขาเหล่านี้เองที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า
“แรงงานต่างด้าว”
หลายคนตั้งค�ำถาม “คนไทยหายไปไหน?”
“ท�ำไมมีแต่แรงงานข้ามชาติ”
บ้างก็ว่า “ระวังจะถูกเขายึดเมือง” “ดูสิ เปิด
แผงขายของเต็มไปหมด”
“อีกหน่อยคนไทยต้องไปเป็นลูกจ้างพม่าบ้าง
แล้ว”
“คนพวกนี้เข้ามาใช้สิทธิใช้ประโยชน์จากบ้าน
เราโดยไม่ต้องเสียภาษี”
“น่ากลัว! มีแต่ข่าวคนพวกนี้เข้ามาจี้ ปล้น
ฆ่านายจ้าง”
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ข้อมูลที่น�ำเสนอถัดจากนี้ไป มุ่งหวังจะเปิดมุมมองอีกด้านหนึ่งที่ช่วยทลายมายาคติ ทัศนคติ มุมมอง
หรือความเชื่อที่ฝังหัวคนในสังคมไทยจ�ำนวนมากที่ยังมีต่อแรงงานข้ามชาติเหล่านี้

“ท�ำไมมีแต่แรงงานข้ามชาติ แรงงานไทยหายไปหมด?”
จากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ
โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เมื่อเดือน
มกราคม ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติ ๓
สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา จ�ำนวนทั้งสิ้น
กว่า ๓.๘ ล้านคน ซึ่งเป็นแรงงานที่เข้าเมืองและ
ท�ำงานอย่างถูกกฎหมายประมาณ ๒ ล้านคน และ
ที่เหลือคือแรงงานประเภททั่วไปที่ได้รับการผ่อนผัน
ให้เข้ามาท�ำงานประมาณ ๑.๙ ล้านคน
ในจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
ทั้งหมด ๓,๘๐๕,๘๒๗ คนนั้น เป็นแรงงานประเภท
ฝี มื อ ๑๖๕,๙๐๙ คน แรงงานประเภททั่ ว ไป
๓,๕๘๑,๒๕๕ คน และเป็นชนกลุม่ น้อย ๕๘,๖๖๓ คน
ส� ำ หรั บ แรงงานประเภทฝี มื อ ยั ง แบ่ ง เป็ น
แรงงานทั่วไป ๑๑๕,๗๘๙ คน และแรงงานตามการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ๕๐,๑๒๐ คน ส่วนแรงงาน
ประเภททัว่ ไปแบ่งเป็น แรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เข้า
มาท�ำงาน ๑,๕๖๓,๓๖๙ คน แรงงานที่ได้รับการผ่อน
ผันให้เข้ามาท�ำงาน ๑,๙๙๙,๒๔๐ คน และแรงงานที่
เข้ามาท�ำงานแบบไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ๑๘,๖๔๖
คน และในจ�ำนวน ๑,๕๖๓,๓๖๙ ที่ได้รับอนุญาต
ให้เข้ามาท�ำงานนั้น เป็นแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์
สัญชาติ ๑,๐๖๒,๙๒๙ คน และแรงงานที่ขออนุญาต
ท�ำงานตาม MOU๑ ๕๐๐,๔๔๐ คน
เป็นที่ทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้เข้า
มาท�ำงานในภาคเกษตรกรรม งานบ้าน งานก่อสร้าง
๑

ภาพ: hellokhao.com

ภาพรวมของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย

และงานในภาคอุตสาหกรรม เเนวโน้มสถานการณ์
เเรงงานข้ามชาติ (เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา) ตั้ง
เเต่ปี ๒๕๔๐ - ๒๕๖๐ เเม้จะมีตัวเลขที่ขึ้นๆ ลงๆ
เพราะความไม่เเน่นอนในนโยบายของประเทศไทย
เเต่อัตราการจ้างเเรงงานข้ามชาติกลับเพิ่มขึ้นตลอด
เนื่องจากประเทศผู้รับแรงงานข้ามชาติ อย่างเช่น
มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ยังต้องการทั้งแรงงาน
ไร้ฝีมือและแรงงานมีทักษะเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลน
แรงงาน และเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดไป
ส�ำหรับอาชีพและกิจการที่แรงงานข้ามชาติ
เข้ามาท�ำงานจ�ำนวนมากนั้น จากข้อมูลของกอง
บริ ห ารข้ อ มู ล ตลาดแรงงาน กรมการจั ด หางาน
กระทรวงแรงงาน เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ระบุ
ว่า แรงงานข้ามชาติที่ท�ำงานแบบไม่ใช้ทักษะฝีมือ
ประเภท ๓ สัญชาติ ในกิจการทีม่ กี ารจ้างมากทีส่ ดุ ๕
ล�ำดับแรกคือ กิจการก่อสร้าง, การให้บริการต่างๆ,
เกษตรและปศุสัตว์, กิจการต่อเนื่องการเกษตร และ
ต่อเนื่องประมงทะเล

การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงานกับประเทศเมียนมา, สปป.ลาว และกัมพูชา
(Memorandum of Understanding หรือ MOU)
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ภาพ: nakhonphanom.labour.go.th

ประเภทกิจการที่แรงงานข้ามชาติกลุ่มที่ใช้
ทักษะจ�ำนวนมากที่สุด ๕ อันดับแรก คือ การศึกษา
มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย, โรงแรมและภัตตาคาร,
บริการด้านธุรกิจอื่นๆ, การขายส่ง และการค้าเพื่อ
ค่านายหน้า และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและ
เครื่องดื่ม
ส่วนแรงงานข้า มชาติที่เข้า มาท�ำงานใน
ลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล สัญชาติกมั พูชาที่
มีการจ้างงานมากที่สุด ๕ ล�ำดับแรกคือ เกษตรและ
ปศุสตั ว์, กิจการก่อสร้าง, กิจการต่อเนือ่ งการเกษตร,
จ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และค้าส่ง ค้าปลีก
แผงลอย
ทั้งนี้ จากข้อมูลงานศึกษา "ขนาดและการ
กระจายของประชากรข้ามชาติสญั ชาติพม่า กัมพูชา
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และลาวในประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๘ : การ
ประมาณจากข้อมูลหลายแหล่ง” ๒ ระบุว่า จังหวัดที่
แรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่มากที่สุด ๑๕ ล�ำดับ ได้แก่
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ชลบุรี สุราษฎร์ธานี
ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี ระยอง สงขลา
ระนอง เชี ย งใหม่ ตาก ชุ ม พร ราชบุ รี และ
ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดทีแ่ รงงานข้ามชาติสญั ชาติพม่าอยูม่ าก
ทีส่ ดุ ๑๕ ล�ำดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร
สุราษฎร์ธานี ชลบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี ระนอง
เชียงใหม่ สงขลา นนทบุรี ตาก ชุมพร ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ และนครปฐม
ขณะทีแ่ รงงานข้ามชาติสญั ชาติกมั พูชาอาศัย
อยู่ใน กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง ตราด
สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรี สระแก้ว ลพบุรี
จันทบุรี สงขลา ฉะเชิงเทรา ปัตตานี เพชรบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา
ส่วนแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวอาศัยอยู่
ใน กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ปทุมธานี นนทบุรี
ฉะเชิงเทรา สุราษฎร์ธานี ระยอง สระบุรี สมุทรสาคร
หนองคาย จันทบุรี ปราจีนบุรี สงขลา อุบลราชธานี
และขอนแก่น

มายาคติ “แรงงานข้ามชาติเข้ามาแย่งงานคนไทย จริงไหม?”
เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่า ประเทศไทย และราคาถู ก เนื่ อ งจากแรงงานไทยไม่ ท� ำ งาน
ประสบปั ญ หาขา ดแคล นแรงงา นในภาค ประเภทนี้ ในขณะที่ แ รงงานข้ า มชาติ ป ระเทศ
เกษตรกรรม และอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะ เพื่อนบ้านอย่างพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ล้วน
อุ ต สาหกรรมประมงและอาหารทะเลที่ มี ค วาม แต่ประสบปัญหาความยากจนและความขัดแย้ง
ต้ อ งการใช้ แ รงงานเข้ ม ข้ น (Labour Intensive) ทางการเมื อ งภายในประเทศ จึ ง อพยพเข้ า มา
๒

โดย ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ และสุรีย์พร พันพึ่ง อาจารย์ประจ�ำสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล, อภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล, อรทัย หรูเจริญพรพานิช นักวิจัยอิสระ และ
กัญญา อภิพรชัยสกุล นักวิจัย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
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แสวงหาโอกาสที่ ดีก ว่ า ในประเทศไทย ทั้ ง แบบ
เข้ามาอย่างถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งใน
อนาคต ความต้องการแรงงานข้ามชาติไม่ได้ลดลง
เลย แต่กลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทดแทน
แรงงานที่จะเกษียณ ประกอบกับสังคมผู้สูงอายุ
และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของไทย
ที่จะมีจ�ำนวนประชากรวัยแรงงานลดลง จะท�ำให้
ไทยประสบภาวะขาดแคลนแรงงาน ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จากการเสวนา หัวข้อ “เเรงงานต่างด้าว
ช่วยจริง หรือ วุ่นวาย” ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน
๒๕๖๐ ทีห่ อ้ ง ๑๐๑ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสชุ าติ
อาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันเสริมศึกษาเเละ
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า
เเรงงานข้ามชาติทำ� ให้ประเทศไทยมีทางเลือกในการ
ใช้ทรัพยากรมนุษย์ บรรเทาผลกระทบของสังคมผูส้ งู
อายุ เเละปัญหาการเลือกงานของคนไทย
“สัดส่วนแรงงานคนไทยมีอยู่เหมือนกันแต่
มีเหลือน้อยลง เดี๋ยวนี้หนุ่มโรงงานแปลงร่างเป็น
วินมอเตอร์ไซค์ หรือประกอบอาชีพขับแท็กซี่บ้าง
เพราะเป็นงานสบายกว่า นอกจากนี้ คนไทยมี
๓

ค่านิยมประกอบกิจการเอง” ดังนัน้ “พม่ามาแย่งงาน
คนไทยท�ำ” เรียกแบบนี้ไม่ได้เหมือนกัน”
“ต้ อ งคิ ด อี ก มิ ติ ห นึ่ ง ว่ า ปั ญ หาของตลาด
แรงงานไทย บางอาชีพต่อให้คา่ จ้างสูงยังไงก็ไม่มคี น
มาเข้าสูอ่ าชีพนัน้ ๆ บางอาชีพคนไทยเลือกไม่ทำ� เช่น
งาน 3 D – งานยากล�ำบาก (Difficult) งานสกปรก
(Dirty) งานอันตราย (Dangerous) งานที่สถานะการ
ท�ำงานไม่แน่นอนทั้งหลาย หรืองานที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลผู้สูงอายุ งานดูแลบ้านต่างๆ ถามว่างาน
พวกนี้คนไทยท�ำไหม โดยเชิงโครงสร้างเอง คนไทย
ก็ไม่อยากท�ำ อันนี้ก็อาจต้องพึ่งพิงต่างชาติ
อีกส่วนหนึ่ง เราก็เห็นข่าวตลอดว่า มีคน
ตกงานเป็นว่าเล่นเลย เพราะฉะนั้นอาจเหมารวม
ทั้งเข่งไม่ได้ว่าเราขาดแคลนแรงงาน แล้วเราต้อง
เติมด้วยแรงงานข้ามชาติ แต่เป็นบางอาชีพเท่านั้น
ที่เราไม่ท�ำ เช่น ประมง คนไทยอาจบอกว่าไม่ใช่
แล้ว ด้วยพฤติกรรมคนไทยรักสบาย แต่งานประมง
เป็นงานที่หนัก แต่ต่างชาติเขาหนักเอาเบาสู้ เพราะ
สภาพเศรษฐกิจบ้านเขาเองด้วย เพราะฉะนั้น งาน
เหล่านีอ้ าจยังจ�ำเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติอยู่ หรือ

ภาพ: www.naewna.com
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อย่างภาคการเกษตร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
บางอย่าง เราก็ยังจ�ำเป็นต้องใช้แรงงานข้ามชาติ ดัง
นั้นที่ถามว่ามาแย่งงานไหม ก็อาจไม่ใช่”
“แต่มีบางอาชีพที่กฎหมายระบุไว้ว่าน่าจะ
สงวนไว้ให้คนไทย๔ แต่ต่างชาติก็เอาไปท�ำ เช่น
ค้าขาย เป็นเจ้าของกิจการ เช่น เจ้าของแผงปลา
ตอนนี้ เ ราก็ เ ห็ น เจ้ า ของต่ า งชาติ อ ยู ่ อย่ า งนี้ ผิ ด
กฎหมายเพราะเขาไม่สามารถท�ำอาชีพเหล่านี้ได้
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เขาอยู่มานาน เขาก็ฝังรากลึก บางคนก็ใช้วิธีเคลม
สัญชาติ คือมาอยูก่ บั ไทยนานๆ ก็แต่งงานได้สญั ชาติ
ไทย ก็สามารถประกอบกิจการเหมือนคนไทยไปเลย
ลองไปดูตวั อย่างแถวสมุทรสงคราม สมุทรสาคร เรา
จะเห็นภาพเหล่านี้เยอะ เพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่า
งานไหนควรสงวนไว้ให้คนไทยและงานไหนควรปลด
ล็อกเพื่อให้ต่างชาติเข้ามาได้”

ภาพ: www.prachachat.net

มายาคติ “แรงงานข้ามชาติไม่เสียภาษี
แต่มาใช้สาธารณูปโภคของไทย เข้ามารักษาฟรีในโรงพยาบาลไทย”
รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนา
แรงงานและการจั ด การ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึง ‘มายาคติ’
ความเชื่อเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติที่สังคมไทยยัง
อาจเข้าใจคลาดเคลือ่ นอยู๕่ ในประเด็นทีว่ า่ “แรงงาน
ข้ามชาติไม่เสียภาษีแต่มาใช้สาธารณูปโภคของไทย”
โดยกล่าวว่า
“ความจริงคือ ไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติ
หรือคนไทย เสียและไม่เสียภาษีเหมือนกัน กล่าว ข้ามชาติรักษาฟรีในโรงพยาบาลไทย ความจริงคือ
คือทุกคนต้องจ่าย ‘ภาษีมูลค่าเพิ่ม’ (VAT) จากการ ถ้าแรงงานข้ามชาติเข้ามาถูกต้องตามกฎหมาย ต้อง
ซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งนี่คือรายได้หลักของ ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม ฉะนัน้ จึงมีสทิ ธิในการ
ประเทศ ถึงประมาณร้อยละ ๘๐ ส่วน ‘ภาษีเงินได้ รักษาพยาบาลเฉกเช่นคนไทย”
เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ผศ.ดร.ศุ ภ ชั ย ศรี สุ ช าติ
บุคคลธรรมดา’ ที่แรงงานข้ามชาติถูกมองว่าไม่ได้
จ่าย แรงงานไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้จ่ายเช่นกัน เพราะ อาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ต่างก็มรี ายได้ไม่ถงึ เกณฑ์ตอ้ งเสียภาษี หรือ แรงงาน ธรรมศาสตร์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันเสริมศึกษาเเละ
๔

อาชีพสงวนของคนไทย ได้แก่ งานกรรมกร, งานกสิกรรม, งานก่ออิฐ (งานช่างไม้หรืองานก่อสร้าง), งานเจียระไน
หรือขัดเพชรพลอย, งานท�ำที่นอนหรือผ้าห่มนวม, งานท�ำรองเท้า, งานท�ำหมวก, งานประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย, งาน
เครื่องปั้นดินเผา, งานท�ำมีด
๕ งานเสวนา “พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ ปวงชนชาวไทยได้อะไร” เมื่อวัน
ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดโดย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น ๕
อาคารกระทรวงแรงงาน
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ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความ
เห็นในประเด็นนี้ ๖ ว่า
“เราชอบพูดกันว่า เเรงงานข้ามชาติมาใช้
สวัสดิการของบ้านเรา ถามว่าจริงไหม มันคือความ
จริง เเต่เขาต้องจ่ายภาษีเช่นเดียวกับเเรงงานไทย เเต่
ไม่ได้อยู่ในรูปของภาษีเงินได้นิติบุคคล ถ้าแรงงาน
ข้ามชาติเข้ามาถูกกฎหมายก็ต้องถูกควบคุมหรือถูก
ก�ำกับด้วยกฎหมายไทย เขาก็ต้องปฏิบัติตามกฎ
หมายเเรงงาน นายจ้างจะต้องพาเขาไปเข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม เขาจะถูกหักเงินเดือนเข้าประกันสังคม
ซึ่งท�ำให้เขาได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับคนงาน

ไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ การเสียชีวิต
การรักษาพยาบาล เเต่ก็มีบางข้อที่เขาไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ เช่น ชราภาพ ที่ระบุว่าเมื่อท�ำงานจนอายุ
ครบ ๕๕ ปีบริบูรณ์
เวลาเราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อต่างๆ เราเสีย
แวต (VAT) แรงงานข้ามชาติเขาก็ต้องจ่ายเหมือนกับ
เรา เพราะฉะนั้นการมาใช้ทรัพยากร ปฏิเสธไม่ได้ว่า
เขาก็มาใช้ แต่เราเองก็ได้ประโยชน์จากเขาเหมือนกัน
ทางตรงคือ ได้แรงงานอยูใ่ นภาคธุรกิจ ทางอ้อม เรา
ก็ได้ภาษีจากเขาผ่านกระบวนการแวตพวกนี้ เขาซื้อ
สินค้าก็กระตุ้นเศรษฐกิจบ้านเราด้วย”

ภาพ: madeehub.com

มายาคติ “แรงงานข้ามชาติเป็นภาระสังคมไทย”
รศ.ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงศ์ ผู้อ�ำนวยการวิจัย เลือกงาน โดยปฏิเสธที่จะท�ำงานที่มีความสกปรก
ด้านการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา อันตราย และงานที่มีความล�ำบาก ท�ำให้ความ
ประเทศไทย (TDRI) ชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของ ต้องการแรงงานข้ามชาติยงั เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด”
แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย โดย
คุณจักรชัย โฉมทองดี ผู้ประสานงานด้าน
กล่าวว่า “ช่วงปี ๒๕๔๙-๒๕๕๗ แรงงานข้ามชาติ นโยบายและรณรงค์ประจ�ำประเทศไทย องค์การ
ท�ำให้จดี พี ขี องประเทศขยายตัวประมาณ ๐.๑๖% ส่ง อ็อกซ์แฟม ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินรายการเสวนา “ข้าม
ผลดีต่อผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ ๕.๕๓%”
ชาติมาคุย” ในงาน Root Garden๗ ให้ความเห็นว่า
“คาดว่าภายในสิ้นปี ๒๕๖๐ จะมีแรงงาน
ข้ามชาติทั้งสิ้น ๓,๔๖๗,๐๐๐ คน ซึ่งจ�ำนวนแรงงาน
ที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบทั้งในด้านดีและด้านลบ
แก่เศรษฐกิจไทย ผมมองว่า เนื่องจากสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งเรื่องของโครงสร้างประชากร
ที่มีจ�ำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น วัยแรงงานลดลง ภาค
เศรษฐกิจยังคงใช้แรงงานทักษะน้อย แรงงานไทย
๖

ฮาร์ดคอข่าว กับ ปริยา เนตรวิเชียร ประเด็น แรงงานต่างด้าว กับ ปัญหาแบบขนมชั้น พูดคุยกับ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรี
สุชาติ ผู้อ�ำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗ เก็บตกวงเสวนาในงาน Root Garden ตอน ข้ามชาติมาคุย กับชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานย้ายถิ่นในประเทศไทย และ
บริบทความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยในค�ำถามทีว่ า่ “ถ้าวันนีไ้ ม่มแี รงงานข้ามชาติ” ใน Root Talk ที่ สวนครูองุน่ ทองหล่อ
ซอย ๓ ในวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ต่างดาว’ มันก็ท�ำให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นคนอื่น เวลา
คิดอะไรไปมา เราก็จะบอกว่า ในเมื่อเขาเป็นคนอื่น
ท�ำไมเราต้องไปปฏิบัติกับเขาอย่างนั้น แต่ภาคธุรกิจ
ของไทยทั้งหมดเติบโตขึ้นมาจากมนุษย์ต่างดาวนี่
แหละ การเงิน การธนาคาร การส่งออก อุตสาหกรรม
ถ้าคุณลองไล่ย้อนไป บรรพบุรุษของผู้ประกอบการ
เหล่านี้ไม่เกิน ๓-๔ ชั่วคน อยู่นอกพรมแดนไทยทั้ง
สิ้น” รศ.แล กล่าวไว้
ส่วนในมุมมองของ ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
อาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันเสริมศึกษาเเละ
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อเรือ่ ง
นี้ กล่าวว่า “หากไม่มีแรงงานข้ามชาติในไทย สถาน
ประกอบการจะหายไปครึ่งหนึ่งของประเทศ”
ผศ.ดร.ศุภชัย ยังฝากให้เราคิดต่อถึงการ
เตรียมพร้อมรับภาวะขาดแคลนแรงงานในอนาคต
อันใกล้นี้ ว่า “การที่ประเทศไทยก�ำลังเข้าสู่สังคมผู้
สูงอายุท�ำให้แรงงานบางส่วนหายไป เพราะฉะนั้น
แรงงานข้ามชาติจึงมีความส�ำคัญกับเรา อย่างไรก็ดี
เราจะหวังพึ่งแรงงานข้ามชาติตลอดไปไม่ได้ เพราะ
เมือ่ เศรษฐกิจในบ้านของพวกเขาเองดีขนึ้ ก็ถงึ เวลาที่
พวกเขาจะต้องกลับบ้าน ไปพัฒนาเศรษฐกิจในบ้าน
รศ.แล ดิลกวิทยรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนา เกิดของตนเองเช่นกัน”
แรงงานและการจั ด การ คณะเศรษฐศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ได้ ก ล่ า วถึ ง ประเด็ น
“แรงงานข้ามชาติเป็นภาระสังคมไทย” ว่า
“ความจริงคือ ชาวต่างชาติจากประเทศเพือ่ น
บ้านเหล่านี้ ไม่ได้มาขอทาน แต่มาท�ำงานในภาค
ส่วนต่างๆ เกิดเป็นผลผลิตท�ำรายได้ให้ประเทศไทย”
รศ.แล ยังกล่าวชวนคิดว่า “ถ้าใครมีบัตร
ประจ�ำตัวคนต่างด้าว ดูภาษาอังกฤษแล้วจะตกใจ
เพราะใช้ค�ำว่า Alien Registration แปลว่า ‘มนุษย์

ภาพ: www.econ.tu.ac.th

ภาพ: www.naewna.com

“แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายประมาณ ๔ ล้านคน
รายได้เฉลี่ยต่อคนประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ถามแรงงานว่ารายได้ส่งกลับบ้านเท่าไร เก็บไว้ใช้
เท่าไร เขาส่งกลับบ้านแค่ ๓,๐๐๐ ส่วนอีก ๗,๐๐๐
ใช้จ่ายในไทยหมด แสดงว่าเงินที่คนพม่าสร้างมูลค่า
ขึ้นมาด้วยตัวเขา แล้วใช้จ่ายในไทยปีหนึ่งประมาณ
๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งสามารถซื้อเรือด�ำน�้ำได้ปีละ
ล�ำ โดยคนไทยไม่ต้องเสียสักบาท เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจได้ดียิ่งกว่ารัฐบาลมาท�ำโครงการช็อปช่วย
ชาติ และยังไม่นับอีก ๗% ของ ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท
ที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็ประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ที่
พวกเขาจ่ายเข้าระบบสวัสดิการของไทย และไม่นบั ที่
เขาต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อประกันสุขภาพอีก ซึ่งสุดท้าย
แล้วค�ำว่าเป็นภาระของพวกเขาน้อยมาก”
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และทั้งหมดที่ “ผู้ไถ่” ได้รวบรวมสถิติตัวเลข
เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ และความคิดเห็นจากนัก
วิชาการหลายท่านผู้คร�่ำหวอดอยู่กับปัญหาแรงงาน
ข้ามชาติเป็นอย่างดี คงจะพอท�ำให้เรามองเห็นภาพ
ความจริงอีกด้านหนึ่งว่า แรงงานข้ามชาติเหล่านี้
ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนถึงระบบเศรษฐกิจและ
สังคมไทยอย่างแยกไม่ออกอีกต่อไป ที่ส�ำคัญ พวก
เขาเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศอยู่ขณะนี้
การปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ มุมมอง ทลายมายาคติ
หรืออคติที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ โดยการยอมรับถึง
การด�ำรงอยู่ของกลุ่มคนเหล่านี้ ยอมรับว่าพวกเขา
ก็เป็นส่วนหนึ่งในสังคม น่าจะเป็นสิ่งที่เราจะปฏิบัติ
ต่อพวกเขาได้อย่างไม่เหลือบ่ากว่าแรง ส่วนภาค

รัฐเองก็ต้องท�ำให้แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีสถานะ
ทางกฎหมายที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้า
ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่พึงได้รับ มีการบริหารจัดการ
ให้การด�ำเนินการต่อแรงงานข้ามชาติมีความเป็น
เอกภาพ และอยู่ภายใต้มาตรฐานสากลที่ยอมรับได้
รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลแรงงานข้ามชาติ
มียุทธศาสตร์และแผนงานที่ชัดเจนในการป้องกัน
ช่วยเหลือ และคุ้มครองคนเหล่านี้ ตลอดจนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจไปสู่การใช้แรงงานที่มีทักษะมากขึ้น
ใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป็นตัวขับเคลื่อนประเทศ ให้สมดังที่ผู้น�ำรัฐบาลมี
ความฝันว่าจะพัฒนาประเทศไปสู่โมเดลไทยแลนด์
๔.๐!

ภาพ: thaipublica.org
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ข้อมูลอ้างอิง
เสวนาโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครัง้ ที่ ๑๒ (Thammasat Economic Focus-TEF12) หัวข้อ “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
และบริบทความเป็นไปของเศรษฐกิจไทยในค�ำถามทีว่ า่ “ถ้าวันนีไ้ ม่มแี รงงานข้ามชาติ” ใน Root Talk ที่ สวนครูองุน่ 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�ำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ชีวิต แรงงาน ข้ามพรมแดน

มื่ อ อ่ า นข่ า วเรื่ อ งแรงงาน
ข้ามชาติ ในยามนี้ ครั้งใด
ท�ำให้ผมนึกย้อนกลับไปเมื่อ
หลายสิบปีก่อน เหตุการณ์
เรื่ อ งราวต่ า งๆ นั้ น ยั ง คง
คล้ายๆ ไม่ต่างกันเท่าใดนัก
สิ่งที่เผชิญอยู่นั้น ยังสะท้อน
ให้เราเห็นความจริงว่าเหตุ
ใดที่ท�ำให้พวกเขาต้องระเห
เร่ร่อน ลุยน�้ำข้ามดอย มา
เสี่ ย งโชคชะตา มาใช้ ชี วิ ต
มาใช้แรงงานอยู่ในเมืองไทย
ของเรา
ท�ำให้นึกถึง ใบหน้าแววตาของพี่น้องดาระอั้ง หรือปะหล่อง ที่บ้านปางแดง เชียงดาว ซึ่งปกติ
จะไม่ค่อยร่าเริง แจ่มใส สีหน้าแววตาของพวกเขา
นั้นเหมือนแฝงไปด้วยความเศร้าและความทุกข์มา
ยาวนานในชีวิต
ในประวัติศาสตร์ บันทึกเอาไว้ว่า บรรพบุรุษ
ของชนเผ่าดาระอั้ง หรือปะหล่อง ต่างล้วนเป็นฝ่าย
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากภัยสงคราม และเป็นฝ่ายทีต่ อ้ ง
หลบเลี่ยงหนีการรุกรานของชนเผ่าอื่นเรื่อยมา
ว่ากันว่า ชนกลุ่มนี้ได้อาศัยอยู่มากในแถบ
ตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐฉาน ในบางส่วนของรัฐ
กะฉิ่น ประเทศพม่า ในแถบมณฑลยูนนาน ของ
ประเทศจีน และกระจายอยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศไทย ใน ๙ หมู ่ บ ้ า นในแถบอ� ำ เภอฝาง
แม่อาย และเชียงดาว ของจังหวัดเชียงใหม่

“แล้วท�ำไมปะหล่องถึง
ต้องระเหเร่ร่อนไปไกลมาถึง
เมืองไทยได้เล่า ...” ใครคน
หนึ่งเอ่ยถาม
“ก็ เ พราะสงครามที่
ไม่รู้จักสุดสิ้นนั่นไง...”
ว่ากันว่า ถิ่นฐานเดิม
ของปะหล่ อ งนั้ น อยู ่ ใ นเขต
ตะวันออกของรัฐฉาน ซึ่งตั้ง
อยู่บนเส้นทางเดินของทหาร
กลุ่มต่างๆ ไม่ว่าทหารพม่า
ทหารว้า ทหารไทยใหญ่ รวม
ทั้งทหารป่าซึ่งเป็นทหารของ
ชนกลุ่มน้อยอื่นๆ เป็นเส้นทางของการสู้รบ เส้น
ทางของความขัดแย้งจากดงสงคราม แน่นอน ย่อม
ท�ำให้ชนกลุ่มนี้ต้องกลายเป็นผู้ถูกกระท�ำ อย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้
เมื่อพูดถึงการถูกกดขี่ข่มเหง เมื่อครั้งอยู่
ในฟากฝั ่ ง แผ่ น ดิ น ของพม่ า ชาวดาระอั้ ง หรื อ
ปะหล่อง นั้นถูกทหารพม่า ทหารป่า เข้ากดขี่ข่มเหง
มาโดยตลอด บ้านเรือนถูกรื้อท�ำลาย ยุ้งฉางถูกเผา
ทรัพย์สินเงินทองถูกปล้นจี้  ลูกชายถูกจับไปเป็น
ทหาร ลูกสาวถูกข่มขืน ผูค้ นในหมูบ่ า้ นต่างหวาดผวา
ภัยที่มากับสงคราม ต่างละทิ้งหมู่บ้านพากันหลบหนี
เข้าป่าอาศัยเป็นที่ซุกซ่อนหลบภัย นอนกลางดิน กิน
กลางป่า ต่างอพยพกันไปคนละทิศละทาง
ชาวดาระอั้ง ที่อพยพหนีภัยสงครามกลุ่มที่
อาศัยอยูท่ างตอนกลางและทางตอนเหนือของรัฐฉาน

24

ผู้ไถ่ ฉบับที่

๑๐๖ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑

ต้องใช้เวลาเดินเท้า เดินทางไกลและนานถึง ๔ - ๕
เดือน กว่าจะเข้ามายังฝั่งไทย ในขณะที่กลุ่มที่อยู่
บนดอยลาย นั้น บอกว่า บ้างเดินทางใช้ระยะเวลา
ประมาณ ๓ วัน ๓ คืนโดยไม่หยุดพัก บ้างต้องใช้
เวลาเดินทางเกือบครึง่ เดือน เนือ่ งจากมากันเป็นกลุม่
ใหญ่ มีทงั้ คนแก่และเด็ก จ�ำต้องหยุดพักมาตลอดทาง
บ้างเก็บแมลงทุกอย่างใส่ปาก
บ้างเด็ดใบไม้กนิ แทนข้าว
เพื่ อ ประทั ง ความหิ ว โหยและ
ความอยู่รอด บางครั้งมีคนตาย
เพราะป่วยไข้ระหว่างทาง
“ตายก็ บ ่ ไ ด้ ฝ ั ง ท� ำ ศพ
อะไรก็ ใ ช้ ใ บตองกล้ ว ยปิ ด ห่ ม
เฉยๆ แล้วก็ต้องรีบเดินทางกัน
ต่อ เพราะตอนนั้น ทหารพม่า
สัง่ ว่า ถ้าไม่ออกจากดอยลายจะ
เข้ามาจัดการ...” ลุงค�ำ จองตาล
บอกเล่าด้วยน�้ำเสียงหม่นเศร้า
แหละนัน่ คือเหตุผลทีค่ นดาระอัง้ หรือปะหล่อง
ต้องอพยพมาอยู่ตามรอยตะเข็บชายแดนไทย
แน่นอน เพื่อความอยู่รอดและความมั่นคงใน
ชีวิต ย่อมท�ำให้พวกเขาดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตนั้นอยู่รอด
และพากันลงไปใช้แรงงาน รับจ้างท�ำสวนชา สวน
ลิ้นจี่  เกี่ยวข้าว จึงท�ำให้เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
ไปในหลายๆ พื้นที่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
จากการส�ำรวจพบว่า ทุกวันนี้ มีชาวดาระอั้ ง หรื อ ปะหล่ อ ง อาศั ย อยู ่ ใ นประเทศไทย
ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ในพื้นที่ ๓ อ�ำเภอของจังหวัด
เชียงใหม่
หมู่บ้านห้วยหวายนอก และหมู่บ้านห้วย
ทรายขาว ในพื้นที่อ�ำเภอแม่อาย
หมู่บ้านห้วยจะนุ  หมู่บ้านห้วยหมากเลี่ยม
และหมู่บ้านนอแล ในเขตพื้นที่อ�ำเภอฝาง

หมู่บ้านแม่จร  หมู่บ้านห้วยปง
หมู่บ้านปางแดงนอก และหมู่บ้านไทย
พัฒนาปางแดง(ปางแดงนอก) ในเขต
พื้นที่อ�ำเภอเชียงดาว
ว่ากันว่า ในปัจจุบัน มีจ�ำนวน
ประชากรชาวดาระอั้ง หรือชาวปะหล่ อ งที่ อ ยู ่ ใ นประเทศไทยทั้ ง หมด
ประมาณ ๕,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ คน หรือ
อาจมากกว่านั้น
และท�ำให้ผมนึกไปถึงพี่น้องไทยใหญ่อีกกลุ่ม
หนึ่ง ที่เดินเท้าข้ามรอยตะเข็บชายแดนไทย-พม่า
ทางฝั่งอ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาขอ
พักนอนค้างคืนในศูนย์การเรียนฯ ที่ผมสอนหนังสือ
อยู่ เมื่อราวปี ๒๕๓๗ ที่ผ่านมา
ค�่ำนั้น, ฝนยังคงโปรยปรายลงมาไม่ขาดสาย
หลายวันมาแล้วที่ดวงตะวันไม่อาจสาดส่องถึง มีแต่
เมฆหมอกและม่านฝน บรรยากาศในยามนี้ จึงดู
ซึมเซาและหงอยเหงาอย่างบอกไม่ถูก
ขณะที่ผมก�ำลังนั่งท�ำกับข้าวในครัวไฟอยู่นั้น
อะเลมะ เด็กลีซูคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นมาบอกผมว่า
มีใครไม่รู้ ไม่รู้จัก เดินเข้ามาในหมู่บ้านเยอะแยะ
เลย ….ผมรีบออกมายืนดูอยู่ตรงหน้าศูนย์การเรียน
จดจ้องมองภาพความเคลื่อนไหวท่ามกลางสายฝน
ที่หล่นโปรย ผู้คนประมาณ ๓๐ กว่าชีวิต ก�ำลังดุ่ม
เดินเรียงราย ไต่ขนึ้ มาตามทางดินทีเ่ ละลืน่ ด้วยโคลน
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แฉะชื้น ผู้ชายเดินน�ำหน้า ผู้หญิงก้าวตามหลังพร้อม
เด็กหญิงเด็กชาย บางคนหอบกระเตงลูกน้อยไว้แนบ
แน่นแผ่นอก เสือ้ ผ้าทีส่ วมใส่แต่ละคนล้วนเปียกปอน
โทรมกาย
พวกเขาหยุดอยู่ตรงประตูรั้วหน้าศูนย์การ
เรียนพักหนึ่ง ก่อนย่างเข้ามาหาผมช้าๆ ด้วยสีหน้า
ที่ยังหวั่นหวาดขลาดกลัว เด็กน้อยคนหนึ่งร้องไห้
ลั่น เนื้อตัวสั่นเทาเพราะความหนาวเย็นของฝอยฝน
ลูกน้อยกอดคอแม่ไว้ แม่พยายามปลอบ อือๆ ออๆ
พร้อมกอดกระชับลูกไว้แนบอกแน่น
“คู หมู่เฮาขอค้างนอนที่โฮงเฮียนนี้ซักคืนได้
ก่อค่า…” ชายวัยกลางคนผู้มีใบหน้ากร้าน เอ่ยกับ
ผมเบาๆ เหมือนจะเกรงใจ
ผมจ้องมองลึกลงไปในดวงตาของเขานั้นดู
หม่นเศร้า ผมพยักหน้า พร้อมกับเรียกทุกคนเข้ามา
ข้างในห้องเรียน ซึง่ เป็นเพียงเพิงพักเก่าๆ ผมไม่ถาม
หรือพูดอะไรมาก เพราะจากทีฟ่ งั ส�ำเนียงภาษาทีพ่ วก
เขาพูดกัน และดูจากการแต่งกาย ก็พอรูแ้ ล้วว่า เป็น
พี่น้องไต หรือชาวไทยใหญ่นั้นแน่นอน
ฟ้ามืด ฝนหยุดตก พายุคงใกล้สงบแล้ว
ผมค้นหาเสื้อผ้าเก่าๆ เอาให้เด็กๆ เปลี่ยนใส่
กันหนาว เด็กๆ วิ่งเล่นภายในเพิงพักและเริ่มมีรอย
ยิ้มและเสียงหัวเราะ แต่เมื่อหันไปมอง พ่อแม่ของ

๑

‘ทหารม่าน’ ค�ำที่ชาวบ้านเรียกทหารพม่า
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เด็กๆ ไม่มีรอยยิ้ม ไม่มีเสียงหัวเราะ มีเพียงใบหน้า
หมองกับดวงตาที่ไร้หวัง
ในเตาไฟ พวกผู้หญิงก�ำลังง่วนอยู่กับการก่อ
กองไฟ หุงข้าว ต�ำน�้ำพริก ผมจุดตะเกียงเจ้าพายุ
แขวนไว้กับเสากลาง เพียงครู่เดียวแสงไฟตะเกียงที่
สว่างไสว ก็หลอกล่อให้เจ้าแมลงเม่าบินว่อนเข้ามา
หาแสงไฟ พวกผู้ชายรีบเอาน�้ำใส่ถังมาตั้งไว้ใต้ดวง
ตะเกียง ปล่อยให้หมู่แมลงเม่าหล่นร่วงลงในถังน�้ำ
ใบใหญ่นั้น
เด็กๆ ตื่นเต้นกับแสงไฟ ช่วยกันจับแมลงเม่า
กันยกใหญ่ อาหารของค�่ำคืนนี้ จึงดูเอร็ดอร่อยเป็น
พิเศษ…น�้ำพริกถั่วเน่ากับแมลงเม่าคั่ว
ดึกมากแล้ว…
เด็กๆ ล้มตัวลงนอนอยู่ในอ้อมกอดของแม่
อย่างอ่อนเพลีย ผมเข้าใจว่า ค�่ำคืนนี้คงเป็นการพัก
ผ่อนหลับนอนอย่างมีความสุขของพวกเขา
แต่ผมกับหนุ่มไทยใหญ่ ๔ คนยังไม่ยอมนอน
เรานัง่ คุยกันตรงแคร่ไม้ไผ่ ริมหน้าต่าง ลมหลังฝนพัด
ผ่านเข้ามาเย็นยะเยียบ ผมหยิบเหล้าป่ารินให้พวก
เขายกดื่มเพื่อเรียกความอบอุ่นให้กับร่างกาย
ลมป่ายังคงครวญคร�่ำ คล้ายดั่งลมแห่งชะตา
กรรม ที่โหมพัดใส่ชีวิตหลายชีวิตที่พลัดถิ่น หมอก
หนาวคลี่คลุมไปทั่ว เงยหน้ามองฟ้า ดาวหมองอ่อน
แสงล้า มองออกไปเบือ้ งหน้า เทือกเขาทีส่ ลับทับซ้อน
คล้ายซุกซ่อนความเศร้า หม่นมืดทะมึนอยู่รายรอบ
“เหตุการณ์ฝั่งโน้นเป็นไงบ้าง…” ผมเอ่ยถาม
ท�ำลายความเงียบ
“ยังเหมือนเดิม ทหารม่าน๑มันร้าย บ้าน ยุ้ง
ข้าวของเฮาถูกเผา คนโดนมันต้อนเหมือนงัวเหมือน
ควาย ผู้ชายถูกจับไปเป็นลูกหาบ จนบ่าหลังนั้นเต็ม
ไปด้วยแผลเน่าเฟะ สงสารหมูแ่ ม่หญิงและเด็กๆ ต่าง
ถูกพวกมันท�ำร้าย บางครัง้ พวกมันก็ลากเอาไปข่มขืน
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ต่อหน้าต่อตาญาติพนี่ อ้ งของเรา…” เขาบอกเล่าด้วย
น�้ำเสียงสั่น กัดกรามแน่น…
บางอารมณ์ของความรันทดร้าวและโหยหา
แผ่นดินที่จากมา ชายไตคนหนึ่งร้องเพลง ‘ลิ่กห่ม
ปางโหล๋ง’๒ ด้วยน�้ำเสียงสั่นเครือและเศร้าสะท้าน…
ในห้วงยามนั้น ผมมองเห็นน�้ำใสๆ ในดวงตา
ของเขาหยาดหยดรดอาบแก้ม…
ขณะผมนั่งจมกับภาพเหตุการณ์เลวร้ายและ
รุนแรงอยู่นั้น หนุ่มไทยใหญ่ผมโล้นเกรียนที่นั่งอยู่
ตรงหน้าผม ควักกระดาษสีขาวยับยู่ยี่แผ่นหนึ่งออก
มาจากกระเป๋าเสื้อ เขาค่อยๆ คลี่ออกมา ก่อนยื่น
ให้ผมดู เป็นเอกสารของเรือนจ�ำกลางเชียงใหม่ ที่
ระบุบอกว่า เขาเพิ่งพ้นโทษออกจากคุกมาหมาดๆ
ด้วยข้อหาลักลอบเข้าเมือง และเพิง่ ถูกทางการส่งตัว
ออกไปนอกประเทศ
ผมไม่จำ� เป็นต้องถามหรอกว่าท�ำไมถึงต้องหนี
ข้ามมาฝั่งไทยอีก...
“เฮาขอยอมเสี่ยง ยอมตายที่เมืองไทย ยังดี
กว่าถูกพวกทหารม่านมันฆ่า...” เขาเอ่ยออกมาเบาๆ
เหมือนจะร้องไห้
นึกไปถึง ลี แซ่เล่า หนุม่ ม้งจากลาว ทีเ่ ดินเท้า
ข้ามน�้ำข้ามดอยมาจากฝั่งลาว มาตั้งถิ่นฐานในฝั่ง
ไทย เขตพื้นที่อ�ำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เพื่อ
ตามหาแม่ซึ่งย้ายมาอยู่ก่อนหน้านานแล้ว
“ช่วงที่อพยพมา ผมอายุได้ประมาณ ๑๕ ปี
เดินเท้ามา ในตอนเช้า เดินมาถึงฝั่งไทย ก็ประมาณ
บ่ายสี่โมงเย็น ผมจ�ำได้ว่าเป็นช่วงที่ชาวบ้านก�ำลัง
เดินทางกลับจากไร่ ระหว่างเดินทางมีเพียงเสื้อผ้า
และเงินแท่งอีก ๒ แท่งที่ได้จากการขายนา และน�ำ
มาแลกเงินใช้เมื่อถึงที่แล้ว”
๒
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ลี บอกให้ฟังว่า สมัยนั้น ทหารลาวยังไม่เข้ม
งวดเรือ่ งการเดินทางหรือการอพยพ สามารถเดินทาง
หรือย้ายถิ่นได้โดยไม่ถูกจับกุม เมื่อเดินทางมาถึงฝั่ง
ไทย ก็ยึดอาชีพรับจ้าง และท�ำการเกษตร คือท�ำไร่
ข้าวส�ำหรับกินในครอบครัว และท�ำไร่ขา้ วโพดส�ำหรับ
ขาย เอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว
นี่เป็นบางกรณี บางเรื่องราวที่ผมประสบพบ
เจอ และรับฟังเรื่องราวชีวิตข้ามพรมแดนของผู้คน
เหล่านี้
ใช่แล้ว เมือ่ อ่านข่าวเรือ่ งแรงงานข้ามชาติ ใน
ยามนี้ครั้งใด ท�ำให้ผมนึกย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์
เรื่องราวที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังคงคล้ายๆ ไม่ต่าง
กันเท่าใดนัก สิ่งที่เผชิญอยู่นั้น ยังสะท้อนให้เราเห็น
ความจริง ว่าเหตุใดที่ท�ำให้พวกเขาต้องระเหเร่ร่อน
ลุยน�้ำข้ามดอย มาเสี่ยงโชคชะตา มาใช้ชีวิต ใช้
แรงงานอยู่ในเมืองไทยของเรา
ซึ่งผมคิดว่า ทุกคนก็เหมือนอีกหลายๆ ชีวิต
เหมือนพี่น้องของเรา ที่เกิดมาแล้ว ก็ล้วนต้องการมี
ชีวิตที่ดีกว่า มีสันติสุข และมีความหวัง...
หากเราก้ า วข้ า มพรมแดนแห่ ง อคติ ท าง
ชาติพันธุ์ได้แล้ว เราอาจค้นหาคุณค่า ความหมาย
ของชีวิตผู้คนเหล่านี้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

‘ลิ่กห่มปางโหล๋ง’ เป็นภาษาไทยใหญ่ แปลว่า “สัญญาปางโหลง” สัญญาที่สมัยลงนามกันที่เมืองปางโหลง ว่า เมื่อครบ
สิบปี จะยกให้แต่ละเมืองแต่ละเผ่า แยกประเทศปกครองกันเอง แต่ก็ถูกทหารพม่าปิดล้อมสภา ฆ่าผู้น�ำตายหมด รวม
ถึงอูอองซาน พ่อของอองซานซูจี ตัวแทนพม่า ก็ถูกยิงตายในสภานี้ด้วย
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แรงงานเพื่อนบ้าน
ชี วิต และ ความฝั น บน แผ่นดินอื่น

งไม่มีใครอยากอพยพออกจากบ้านเกิดของตัวเอง เพื่อไปท�ำมาหากินยังดินแดนแปลกหน้าแปลกภาษา
และวัฒนธรรม แต่ด้วยความจ�ำเป็นและเงื่อนไขในชีวิตท�ำให้ผู้คนจ�ำนวนไม่น้อยต้องเดินทางจากบ้าน
เกิดของตัวเองเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า
มองไปรอบตัว คนไทยในทุกวันนี้ คงปฏิเสธไม่ได้วา่ แรงงานเพือ่ นบ้านอยูร่ อบตัวเราและใกล้ชดิ เราแทบ
ทุกตรอกซอกซอย ทั้งแรงงานพม่า กัมพูชา ลาว และชาติอื่นๆ พวกเขาเข้ามาหางานท�ำเลี้ยงครอบครัว อยู่
ในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน งานบริการ ร้านขายอาหาร ตลาด และตามบ้านพวกเขาอยู่ใกล้ชิดเรา แต่เป็น
คนแปลกหน้าของสังคมไทย และน้อยครั้งนักที่เราจะเปิดใจรับฟังสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเขา
ความใฝ่ ฝั นกับการเดินทางอันยาวไกล
ข้ อ มู ล ของนั ก วิ ช าการที่ ทั่วราชอาณาจักร มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
ท�ำวิจัยเรื่องแรงงานข้ามชาติใน ๒,๐๖๒,๘๐๗ คน
คนไทยคงทราบดี ว ่ า
ไทยระบุ ว ่ า ในประเทศไทยมี
แรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย แรงงานเพื่ อ นบ้ า นคื อ พลั ง ขั บ
ประมาณ ๔ ล้านคน ส่วนที่ผิด เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ไทยในทุ ก
กฎหมายอีกจ�ำนวนมากที่ยังไม่ ภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม
สามารถระบุจ�ำนวนที่แน่ชัด ส่วน การเกษตร ก่อสร้าง งานประมง
ตัวเลขจากส�ำนักบริหารแรงงาน ตามบ้านและตามร้านต่างๆ
โกโม่ วัย ๕๐ ปี จากเมือง หรือเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตของ
ต่างด้าว กรมการจัดหางาน ณ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ระบุว่าคน เมาะล�ำไย รัฐมอญ ใช้ชีวิตอยู่ เขาที่อยู่ในประเทศไทย โกโม่
ต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตท�ำงาน เมืองไทยมายาวนานกว่า ๒๕ ปี เล่ า ย้ อ นถึ ง การเดิ น ทางเข้ า มา
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ในประเทศไทยทางจั ง หวั ด
กาญจนบุรี โดยอยู่ในศูนย์อพยพ
ตามแนวชายแดนไม่กี่วัน หลัง
จากนั้นมีนายหน้าพามาท�ำงาน
ออกเรือแถวจังหวัดสมุทรสาคร
“อยูพ่ ม่าค่าแรงถูก หางาน
ล�ำบาก ที่ไทยหางานง่ายกว่า”
ชีวิตของโกโม่วนเวียนอยู่
กับการท�ำประมงแถวสมุทรสาคร
กระทั่งถึงปัจจุบัน ทั้งออกเรือ ท�ำ
โรงงานอาหารกุ้ง แกะหมึก ลอก
หมึก แกะกุ้ง และโรงงานปลาป่น
โกโม่มีลูก ๓ คน โดยลูกสองคน
ท�ำงานอยู่เมืองไทย ส่วนคนเล็ก
อยู่ที่พม่า
“ตอนนีพ้ อ่ แม่ไม่อยูแ่ ล้ว มี
แต่พนี่ อ้ งทีพ่ ม่า อนาคต ผมอยาก
กลับบ้าน อยากอยู่ที่พม่า เรื่อง
ของอายุทมี่ ากขึน้ ด้วย อยากกลับ
ไปอยูบ่ า้ น อยากเปิดร้านขายของ
คิดไว้อย่างนั้น”
ครึ่ ง ชี วิ ต ของโกโม่ ที่ อ ยู ่
เมืองไทย โดยกฎหมายไทยระบุ
ว่าถ้าอายุครบ ๕๕ ไม่สามารถอยู่
เมืองไทยได้ ไม่สามารถต่อวีซ่า
ได้ เขาต้องกลับประเทศ “ภายใน
๒ - ๓ ปีนี้ก็ต้องกลับ แต่ลูกๆ ยัง
ท�ำงานที่ไทยได้”
โกโม่บอกว่า ชีวิตทุกวันนี้
ดีแล้ว ตอนนี้ลูกท�ำงานหมดแล้ว
ครอบครัวช่วยกันท�ำมาหากิน มี
ความสุขทีท่ ำ� งานและอยูท่ นี่ ี่ ส่วน
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อีก ๒ - ๓ ปีตอ้ งเริม่ ขยับขยายตาม
ที่ก�ำหนด “ตอนนี้เริ่มมีเงิน เอา
ไว้ตั้งหลักที่พม่า ไม่เยอะ แต่พอ
เลี้ยงตัวเองได้ ดีกว่าตอนที่เข้า
มาแรกๆ”
แม้จะอายุ ๕๐ ปี แต่ทุก
วั น นี้ โ กโม่ ยั ง ไม่ ห ยุ ด ที่ จ ะเรี ย น
รู้ โดยวันอาทิตย์เขาจะมาเรียน
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา
ตัวเอง ที่ศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับ
แรงงานข้ามชาติและผูด้ อ้ ยโอกาส
ซึ่งเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
จอมทอง ร่วมกับคณะกรรมการ
คาทอลิ ก เพื่ อ ผู ้ อ พยพย้ า ยถิ่ น
(NCCM)
เอ็ม อายุ ๒๖ ปี จากเมือง
พะอัน รัฐกะเหรี่ยง อยู่เมืองไทย
มานานประมาณ ๑๐ ปี เอ็มพูด
ไทยได้ชัดเจนและส�ำเนียงเหมือน
คนไทยมาก เอ็มเล่าว่าเดินทาง
เข้ามาทางแม่สอด จ.ตาก อยู่ที่
นั่น ๒-๓ ปี หลังจากนั้นก็เข้ามา
กรุงเทพฯ ท�ำงานทัว่ ไป ทัง้ งานแม่

บ้านและงานโรงงาน โดยปัจจุบัน
เป็นแม่บ้านตามบ้าน และส่งเงิน
กลับบ้านทุกเดือน
“ตอนที่ เ ข้ า มาไม่ มี อ ะไร
ท�ำ แต่ตอนนี้เริ่มมีโรงงานเย็บผ้า
แล้ว เมื่อก่อนยังไม่มี เมื่อก่อนที่
หมูบ่ า้ นยังไม่มไี ฟฟ้า ต้องใช้เทียน
ตอนนี้หมู่บ้านเริ่มพัฒนาขึ้น”
เอ็มเล่าว่าที่พม่ามีแม่อยู่
ส่ ว นพี่ ส าวท� ำ งานแม่ บ ้ า นอยู ่ ที่
ราชบุรี “ตอนมาใหม่ๆ ไม่ได้มา
แบบถูกต้องตามกฎหมาย ตอน
นี้ได้พาสปอร์ตชั่วคราวแล้ว ต้อง
ต่อ ๒ ปีครั้ง ตอนแรกที่มามี
อุปสรรคเรื่องบัตร เรื่องภาษา ก็
มีปัญหาเรื่องท�ำงานบ้าง บางที
เจอนายจ้างไม่ดีบ้าง ก็ย้ายงาน
เปลี่ยนงาน”
ก่อนหน้านี้เอ็มท�ำงานขาย
ของในห้างแห่งหนึ่งที่หัวหิน แต่
เมื่อมี พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว
พ.ศ.๒๕๖๐ ออกมา ซึ่งมีหลาย
อาชี พ ที่ ห ้ า มคนต่ า งด้ า วท� ำ
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วันหยุด เมื่อก่อนนี้ไม่มีวันหยุด
เลย ทีน่ สี่ บายใจ ชีวติ ตอนนีถ้ อื ว่า
ดี พักอยูก่ บั นายจ้าง หยุดอาทิตย์
ละหนึ่งวัน”
“ทุกวันนี้ ส่งเงินส่วนหนึ่ง
กลับไปให้แม่ทพี่ ม่า บางส่วนไว้ใช้
จ่ายเอง ประมาณ ๒ - ๓ ปีจะกลับ
บ้านครัง้ หนึง่ ส่วนใหญ่เป็นช่วงวัน
หยุดปีใหม่ หรือสงกรานต์ เวลา
กลับบ้านก็ขอเวลาวันหยุดเพิ่ม”
เอ็มคิดไว้ว่า “ถ้าได้ตาม
ความฝันที่เราฝัน เก็บเงินได้สัก

ก้อน จะกลับพม่า แม้จะยังไม่ได้
คิดแบบจริงจัง ถ้ากลับบ้าน คง
ต้องไปดูก่อนว่าจะท�ำอะไรบ้าง”
แม้หยุดงานวันอาทิตย์ แต่
เอ็ มไม่ ห ยุ ด ที่ จ ะหาความรู ้ เ พิ่ ม
เติม โดยวันอาทิตย์เธอจะมาเรียน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ศูนย์การ
เรียนรู้ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ
และผูด้ อ้ ยโอกาส โดยเธอตัง้ ใจไว้
ว่า “ถ้าเรียนภาษาอังกฤษจบแล้ว
ได้ภาษามากกว่านี้ ก็จะมีโอกาส
ในการหางานที่ดีมากขึ้น”

การอพยพเป็นโอกาสในการสร้างสันติภาพ
น้อย อายุ ๓๐ ปี มาจาก
ในสารวั น สั น ติ ส ากล ปี
ค.ศ.๒๐๑๘ ของสมเด็จพระสัน- เมืองพะโค (หงสาวดี) ประเทศ
ตะปาปาฟรังซิส “ผู้อพยพและผู้ พม่ า อยู ่ เ มื อ งไทยมานาน
ลี้ภัย คือชายหญิงที่มุ่งแสวงหา ประมาณ ๑๓ ปี โดยเข้ามาทาง
สั น ติ ภ าพ” มี ห ลายข้ อ ความที่ แม่ ส อด จ.ตาก หลั ง จากนั้ น
ชวนให้เราไตร่ตรองและมองเห็น มาท� ำ งานเป็ น แม่ บ ้ า นและงาน
ถึงความส�ำคัญของแรงงานอพยพ โรงงาน โดยปัจจุบันน้อยเป็นแม่
ทั่วโลก “เมื่อเราหันไปเพ่งมอง บ้าน อยู่กับนายจ้างแถวสุขุมวิท
บรรดาผู้อพยพและผู้ลี้ภัย เรา
“อยู ่ พ ม่ า ไม่ มี ง านท� ำ
พบว่าพวกเขามิได้มาแต่มือเปล่า ครอบครัวล�ำบาก ตอนเข้ามา
พวกเขาน�ำความกล้าหาญ ทักษะ ใหม่ๆ ล�ำบากมาก ต้องแอบเข้า
ความกระตือรือร้น และความ มา อยู่ในป่า ตอนนั้นคนมาเยอะ
ใฝ่ฝันของเขาติดตัวมาด้วย รวม ประมาณร้อยกว่าคน เดินเข้ามา
ถึงสมบัติวัฒนธรรมของพวกเขา อยู่ประมาณ ๒ ปีกว่าถึงได้บัตร”
เอง และด้วยเหตุนี้ พวกเขาก็ชว่ ย
น้อยเล่าว่าตอนแรกๆ มี
สร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศที่ ปัญหาเรื่องบัตรและเรื่องภาษา
ต้อนรับพวกเขาด้วย”
“บางทีเจ้านายไม่มีวันหยุดให้ อยู่
๔ - ๕ ปี ไม่เคยออกไปไหนเลย

เขาไม่อนุญาต ต้องท�ำงานอย่าง
เดียว ไม่มีวันหยุด สุดท้ายไม่ไหว
ก็ลาออก”
ทุกวันนี้ เงินเดือนครึง่ หนึง่
ต้องส่งไปให้แม่ที่พม่า “ตอนนี้แม่
อายุ ๗๐ อยู่ที่พม่า และมีหลาน
เรียนอยู่ ทีเ่ มืองพะโค ตอนนีถ้ อื ว่า
ดีขึ้น หมู่บ้านไม่ได้อยู่ในเมือง
ตอนทีม่ า ยังไม่มไี ฟฟ้า ตอนนีเ้ ริม่
มีทุกอย่างแล้ว”

ทั้งหมดรวม ๓๙ อาชีพ ตัวอย่าง
เช่น กสิกรรรม, ขายของหน้าร้าน,
งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้
บริการบัญชี, ตัดผม ดัดผม หรือ
งานเสริ ม สวย, งานในวิ ช าชี พ
วิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา
และงานช่างฝีมือต่างๆ เป็นต้น
หลังจากนั้นเอ็มจึงต้องย้ายกลับ
มาท�ำงานที่กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน
เอ็มบอกเล่าถึงการท�ำงาน
ในปัจจุบนั ว่า “เจ้านายใจดี บางที่
ใช้งานเราเยอะ ท�ำงานหนัก ไม่มี
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แม้ยังไม่ได้กลับบ้านเกิด
ในเร็ววันนี้ แต่น้อยคงเหมือนอีก
หลายคนทีอ่ ยากกลับไปใช้ชวี ติ อยู่
ที่บ้านเกิดของตัวเอง “ความฝัน
อยากกลับไปเปิดร้านในหมู่บ้าน
ที่พม่า อีก ๒ - ๓ เดือนต้องเปิด
ร้านขายของช�ำที่พม่า ให้พี่ชาย
ที่อยู่แม่สอดกลับบ้านไปเปิดร้าน
คุยกันแล้ว เมื่อเปิดร้านเรียบร้อย
แล้ว ก็กลับไปดู”
วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุด
น้ อ ยจะมาเรี ย นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่ศูนย์การ
เรียนรู้ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ
และผู้ด้อยโอกาส โดยคนพม่า
ติดต่อสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น
ไลน์ หรือเฟซบุ๊ค ท�ำให้ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่จ�ำเป็นสะดวก
มากขึ้น
ชัยยา อายุ ๓๐ ปี ชาว
กัมพูชา จากเมืองพระตะบอง อยู่
เมืองไทยมานาน ๑๐ ปี ตอนแรก

เขามาท�ำงานก่อสร้างที่ปทุมธานี
ประมาณ ๓ ปี โดยมีเพื่อนมา
ท�ำงานก่อนและมีญาติหลายคน
มาท� ำ งานเมื อ งไทย หลั ง จาก
นั้ น เขาย้ า ยมาท� ำ งานเป็ น ช่ า ง
เครื่องฉีดพลาสติกที่โรงงานแถว
พระประแดงถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง ที่
โรงงานแห่งนี้มีคนกัมพูชาหลาย
สิบคน
ชัยยามีลูก ๓ คน ลูกๆ
อยู่กับแม่ที่พระตะบอง โดยเขา
ส่งเงินให้แม่ทุกเดือน “ที่กัมพูชา

หางานล�ำบากกว่า หางานยาก
ไม่พอกิน ไม่มีโรงงาน ท�ำนาท�ำ
ไร่ ถ้าได้เยอะ ก็อยู่ได้ แต่ได้
น้อย ก็ไม่พอ ตัดสินใจไม่นานมาก
ประมาณ ๑ เดือน เพราะชีวติ ค่อน
ข้างล�ำบาก”
ชัยยาบอกว่า “ไม่มีใคร
อยากมาท� ำ งานที่ อื่ น ทุ ก คน
อยากอยู่บ้าน ไม่รู้อนาคตจะเป็น
อย่างไร”
ชั ย ยาบอกว่ า “ทุ ก วั น นี้
ชีวิตดีขึ้น วันหยุดเราก็พัก เพื่อที่
จะท�ำงานต่อไป เถ้าแก่ดี ถ้าผม
ออกจากโรงงานนี้ก็กลับบ้านแล้ว
ถ้าที่ไหนดี เราก็อยากอยู่ ท�ำงาน
ต่อไป”
อนาคตที่ชัยยาคิดไว้คือ
อีกสัก ๑๐ ปี อยากกลับบ้านที่
กัมพูชา แต่ตอนนี้ต้องเก็บเงิน
ก่อน โดยเขาอยากเปิดร้านขาย
ของ และอยู ่ กั บ ครอบครั ว ที่
ประเทศกัมพูชา

บ้านหลังที่สอง กับการช่ วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ
นัน พอว์น อวา หรือ มีมี่ เจ้าหน้าที่ของ NCCM-AMT
หรือส�ำนักงานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (Aid
for Migrants in Thailand) ท�ำงานในต�ำแหน่งผู้ประสานงาน
(Program Coordinator)
มีมี่เป็นชาวกะเหรี่ยงจากเมืองพะอัน ประเทศพม่า
เธอเข้ามาในไทยเนื่องจากได้รับทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อ
ระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบค ใน
คณะนิเทศศาสตร์ เมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๖ ขณะที่เป็นนักศึกษาเธอได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษให้
คนพม่าที่ศูนย์การเรียนรู้ ของ NCCM ทุกวันอาทิตย์ เมื่อเรียนจบแล้วจึงเข้าท�ำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของ NCCM
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โดยเป็นผูช้ ว่ ยของผูจ้ ดั การโครงการ (Project Manager) ช่วยงานทีเ่ กีย่ วกับศูนย์การเรียนรูท้ โี่ รงเรียนพระหฤทัย
คลองเตย และงาน CBO คือการสร้างแกนน�ำอาสาสมัครในชุมชน (Community Base Organization)
มีมี่เล่าถึงงานที่เธอรับผิดชอบว่า “ตอนแรกช่วยดู Learning Center ต่างๆ ที่มี ๗ ศูนย์ มีที่พระประแดง
สุขุมวิท สะพานใหม่ ช่วยท�ำรายงาน (Report) ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับนักเรียน เช่น เดือนหนึ่งมีกี่คน ผู้หญิง
กี่คน ผู้ชายกี่คน และติดต่อครูอาสาสมัครที่เรียนตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และที่ไปช่วยตามศูนย์ฯ ต่างๆ
เรียกประชุมและดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับศูนย์ฯ”
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ท่ี เ ปิ ด เต็มที่ บางคนต้องย้ายไปย้ายมา ๕ เท่าเลย หรือ ๘ เท่าก็มี อย่าง
สอนภาษาอังกฤษและไทยในวัน ตอนแรกเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่อง ท�ำนา ปีหนึ่งเราจะได้เงินแค่ครั้ง
อาทิ ต ย์ ให้ แ ก่ แ รงงานข้า มชาติ เงินเดือนหรอก แต่มีปัญหาเรื่อง เดียว แต่ทั้งปีเขาจะใช้เงินยังไง
นั้น เธอเล่าว่า “ส่วนมากเป็นพม่า ความไม่ปลอดภัย เจ้านายดูถูก มันไม่พอค่าใช้จา่ ย ถ้าลูกเยอะค่า
อายุตั้งแต่ ๑๘ - ๓๐ ปี เวลาจะ เขา หรือบางคนพอถึงวันเงินเดือน ใช้จา่ ยก็ไม่พอหรอก แต่มาท�ำงาน
เปิดคอร์ส เราก็จะแจกโบรชัวร์ให้ ออก เจ้านายไม่ยอมให้เงินเดือน ที่นี่อายุ ๑๘ ขึ้นไป ถ้ามีลูก ๒-๓
ตามสถานที่ต่างๆ ตามโรงงาน อย่างเงินเดือนออกทุกวันที่ ๕ แต่ คน ลูกคนหนึง่ ท�ำงานได้เงินเดือน
ตามป้ายรถเมล์ พอเขาได้เบอร์ ไม่ยอมจ่าย ต้องให้คอยทวง”
หนึ่งหมื่น มี ๓ คน ท�ำงานส่งเงิน
เขาก็โทรมา บางคนอยูแ่ ถวมีนบุรี
มีมี่บอกว่า ถึงแม้แรงงาน กลับไปให้พ่อแม่สบายๆ ไม่ต้อง
มาเรียนที่คลอง ๘ ก็มี บางคนก็ ข้ า มชาติ จ ะต้ อ งเจอกั บ ปั ญ หา ท�ำงาน สร้างบ้านก็ได้ ถามเขา
พาเพื่อนมาเรียนด้วย ที่มาเรียน ถูกละเมิดสิทธิต่างๆ แต่พวกเขา ว่าจะกลับบ้านไหม เขาไม่กลับ
ผู้หญิงมีเยอะกว่าผู้ชาย ผู้หญิง ก็ ต ้ อ งท� ำ งานในไทยต่ อ ไปเพื่ อ เพราะไม่มีงานท�ำ แล้วชีวิตจะ
ท�ำงานเป็นแม่บ้าน ที่มาเรียนวัน คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของครอบครัว เดินไปยังไง”
อาทิตย์เพราะส่วนมากเขาท�ำงาน “เราช่ ว ยได้ เ ราก็ ช ่ ว ยเขา แต่
ในมุมมองของมีมี่ ความ
วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เขามีวันหยุด ปัญหานี้มีทุกวัน เขาอยากท�ำงาน รู้เรื่องสิทธิและกฎหมายจึงเป็น
แค่วนั อาทิตย์วนั เดียว เขามาเรียน ที่นี่เพราะกลับไปพม่าไม่มีงานท�ำ สิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ
ภาษาไทยเพราะคุยกับเจ้านายไม่ บางคนขายบ้านขายทีด่ นิ มากันทัง้
“เราให้เขาอบรมเกี่ยวกับ
เข้าใจกัน บางคนพูดภาษาไทยได้ ครอบครัวก็มี ที่นี่ได้เงินมากกว่า สิทธิและกฎหมาย ถ้าแรงงานมี
แล้วก็อยากเรียนเขียนภาษาไทย
ด้วย บางคนเรียนภาษาอังกฤษ
แล้ว ไปท�ำงานกับเจ้านายต่าง
ชาติ ก็ได้เงินเดือนสูงขึ้น”
การท� ำ งานกั บ แรงงาน
ข้ามชาติท�ำให้ได้รับรู้ถึงปัญหา
ที่แรงงานเหล่านี้ต้องเผชิญ มีมี่
เล่าว่า “มีคนที่มาเล่าให้ฟังว่าเขา
ท�ำงานหลายชั่วโมงแต่ไม่ได้เงิน
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เอกสารครบทุกอย่าง เขาจะได้
ค่าแรง ๓๐๐ บาท หรือมากกว่า
นั้น แต่บางคนเขาไม่เข้าใจเกี่ยว
กั บ เอกสาร เวลาไปท� ำ ค่ า ใช้
จ่ า ยจะเยอะมาก เขาก็ ไ ปคุ ย
กับนายจ้างว่าไม่มีเอกสาร แต่
นายจ้างให้เขาท�ำงานก็ผิด เขา
ก็ได้เงินน้อยกว่า ๓๐๐ บาท ถ้า
เขารู้เรื่องสิทธิของเขา เขาก็จะ
ไม่โดนอย่างนี้ ถ้าเขามีเอกสาร
ครบ มีประกันสังคม ถ้าเขาเกิด
อุบัติเหตุ เขาก็ได้รับสิทธิ ช่วย
เขาได้ แต่เขาไม่คิดเยอะ เขาคิด
แค่สั้นๆ ว่าท�ำงานวันนี้ได้เงินวัน
นี้ อนาคตเป็นยังไง เขาไม่คดิ เรา
ไปเล่าให้เขาฟัง เขาก็บอกว่า เขา
ได้ท�ำงานแบบนี้ก็ดีใจแล้ว จริงๆ
แล้วเขามาท�ำงานในประเทศ เขา
ก็น่าจะรู ้ เรื่ องสิ ทธิ ข องเขาด้วย
เขาคิดว่าเขามีงานก็สบายแล้ว

จริงๆ ไม่ใช่ ได้เงินอย่างเดียว
มันไม่พอ เขาต้องรู้เรื่องสิทธิด้วย
ว่าเขามีสิทธิอะไรบ้างเวลาเขา
ท�ำงานที่นี่”
การท�ำงานที่ได้มีโอกาส
ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติที่มาตก
ระก�ำล�ำบากบนแผ่นดินอื่น จึง
เป็นความภาคภูมิใจของเธอ
“ท�ำงานแบบนี้ก็ภูมิใจกับ
งานทีเ่ ราท�ำอยู่ เราได้ชว่ ยคนทีม่ า
จากพม่า เขาไม่รู้อะไร เราก็ช่วย
เช็คให้เขา เกีย่ วกับการท�ำงาน ว่า
ต้องท�ำอะไร อย่างไรบ้าง เกี่ยว
กับการออมเงินต้องท�ำอย่างไร
ไปช่ ว ยเขาสร้ า งกลุ ่ ม ในชุ ม ชน
คนที่ยากจน คนที่ไม่รู้อะไร เขา
อ่านหนังสือไม่เป็น เพราะเขาไม่
ได้เรียนหนังสือ เขาก็ไม่รู้ข้อมูล
อะไร เราคิดว่าเราดีกว่าเขาเยอะ

เลย ถึงแม้ช่วยเขาได้ไม่เยอะ เรา
ก็ช่วยเขาได้ส่วนหนึ่ง”
ส�ำหรับมีมี่ เมืองไทยเป็น
เหมือนบ้านที่สองของเธอไปแล้ว
และเธอก็มคี วามสุขกับการท�ำงาน
และการได้อยู่ในเมืองไทยพร้อม
ครอบครัวอันเป็นที่รัก
“ส่วนมากเพื่อนที่มาเรียน
ด้วยกัน เขาเรียนจบก็กลับพม่า
หมด เหลือมีมี่คนเดียว ไม่ได้
กลับ ท�ำงานที่นี่มา ๗ ปีแล้ว
มี ค รอบครั ว แล้ ว แฟนเป็ น คน
กะเหรี่ยงท�ำงานที่นี่เหมือนกัน มี
ลูก ๒ คน คนโต ๑๐ ขวบ คน
เล็ก สองขวบครึ่ง ในชีวิตนี้งานที่
NCCM เป็นงานแรก เราท�ำงานไป
เรือ่ ยๆ ไม่คอ่ ยมีปญั หา เราก็สนุก
กับการท�ำงานที่นี่ ยังไม่ได้คิดว่า
จะกลับเมื่อไรด้วย”

เศรษฐกิจของประเทศ สิทธิของแรงงานข้ามชาติ
ขณะทีเ่ ตรียมต้นฉบับเรือ่ ง ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เสี่ยง
นี้ ข่าวคราวเกี่ยวกับแรงงานไทย อันตรายจากการท�ำงาน หลาย
ที่ยอมเสี่ยงชีวิตเป็นแรงงานผิด แห่ ง แอบแฝงการค้ า ประเวณี
กฎหมายในประเทศเกาหลี ใ ต้ รวมถึงการเอารัดเอาเปรียบจาก
หรือที่เรียกว่า “ผีน้อย” ได้ถูก นายจ้าง ในภาพสวยงามของค่า
น�ำเสนอจากสื่อมวลชนไทยอีก ตอบแทนที่คิดฝัน แรงงานข้าม
ครัง้ ชีวติ ของแรงงานอพยพไม่วา่ ชาติหลายคนกลับพบเจอความ
จากประเทศใดคงไม่แตกต่างกัน เลวร้ายมากมายที่รออยู่ข้างหน้า
เท่าใดนัก พวกเขาต้องเสี่ยงชีวิต
ทรา ทุน ส่วย หรือ เมือง
เพือ่ แสวงหาโอกาสทีด่ กี ว่า หลาย อายุ ๔๑ ปี คนไทยใหญ่ รัฐฉาน ปัจจุบันเมืองเป็นล่ามอิสระของ
ชีวิตลักลอบหนีเข้าประเทศ อาจ อยู่เมืองไทยมานาน ๑๔ ปี โดย กองการต่างประเทศ แผนกล่าม
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แต่จะผ่านจากบริษทั หรือนายหน้า
ความเสีย่ งจะมากกว่า เพราะไม่รู้
จักใครที่นี่เลย และการเข้าไม่ถึง
กฎหมาย ไม่เข้าใจกฎหมาย เรือ่ ง
สภาพการท�ำงานไม่ชัดเจน”
หลายปี ที่ ผ ่ า นมา เมื อ ง
ต้องเข้าไปช่วยเหลือแรงงานพม่า
ในหลายกรณี โดยท�ำหน้าที่ล่าม
สื่อสารระหว่างแรงงานในหลาย
กรณีให้เข้าใจตรงกัน
“เรือ่ งของแรงงานข้ามชาติ
เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวงมาก
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
มหาดไทย ตม. กระทรวงแรงงาน
และมีประกันสังคมเข้ามาด้วย”
เมืองบอกว่าแรงงานข้าม
ชาติส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องสิทธิ
“การที่จะได้สิทธิตามกฎหมาย
เช่น การท�ำบัตรก็หมดเยอะกว่า
คนอื่น เสียเงินเยอะกว่า เช่น
รัฐบาลก�ำหนดไว้ ๓,๐๐๐ บาท
แรงงานต้ อ งจ่ า ยมากกว่ า นั้ น
แรงงานข้ามชาติไม่รู้จักสิทธิของ
ตัวเอง ต้องผ่านคนกลาง ไม่
สามารถเข้าถึงกฎหมายได้ การ
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และการแปล ต้ น
สังกัดคือศาลอาญา,
กองการต่างประเทศ
และกระทรวงการ
พั ฒ นาสั ง คมและ
ความมั่ น คงของ
มนุษย์ (พม.)
เมื อ งเป็ น คนหนึ่ ง ที่ ผ ่ า น
การท�ำงานมาหลายรูปแบบ เริ่ม
แรกเขามาท�ำงานก่อสร้างแบบ
รายวัน แถวสวนหลวง ท�ำงานอยู่
ร้านก๋วยเตี๋ยว แถวอนุสาวรีย์ชัยฯ
หลังจากนัน้ มาท�ำงานโรงงานย้อม
ผ้า แถวสุขสวัสดิ์ถึงปัจจุบัน โดย
ก่อนหน้านี้ เมืองเคยท�ำงานร่วม
กับคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อผู้
อพยพย้ายถิ่น (NCCM) ประมาณ
๓ ปี นอกจากนี้ เมืองยังมีหน้า
ที่หาคนงานเข้าโรงงาน หรือหา
โรงงานทีจ่ า้ งแรงงานข้ามชาติดว้ ย
ความเป็นธรรม
ด้ ว ยความที่ เ มื อ งเป็ น
แรงงานคนหนึ่ ง เขาจึ ง เข้ า ใจ
ปั ญ หามากมายที่ แ รงงานข้ า ม
ชาติต้องประสบพบเจอ “ปัญหา
อุปสรรคของแรงงานข้ามชาติใน
เมืองไทย อัตราเสี่ยงเรื่องการค้า
มนุษย์จะน้อย เพราะแต่ละคน
ชักชวนญาติพี่น้องของตัวเองมา
ท�ำงาน ที่จะเสี่ยงมากที่สุดคือ
การน�ำแรงงานเข้า MOU ที่ไม่ได้
ผ่านการชักชวนของญาติพี่น้อง

๑๐๖ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑

ภาพ: waymagazine.org

ผู้ไถ่ ฉบับที่

เข้าไม่ถึงกฎหมายคือปัญหาหลัก
ของแรงงานข้ามชาติทั้งหมด”
“ด้านสิทธิของแรงงานข้าม
ชาติ ดีกว่าเดิม แรงงานมีปัญหา
ที่สุดคือ การเข้าไม่ถึงกฎหมาย
ถ้าไม่รู้กฎหมาย ทุกสิทธิก็ไม่เข้า
ถึง ไม่มีอะไรที่จะน�ำไปต่อรอง
กับนายจ้างหรือหน่วยงานภาครัฐ
ได้ แรงงานข้ามชาติไม่เคยมีปาก
มีเสียงในด้านกฎหมาย จะออก
กฎหมายอะไร ก้มหน้าท�ำตาม
อย่างเดียว ซึ่งบางทีเราก�ำลังถูก
เอาเปรียบโดยกฎหมาย”
เมื อ งบอกว่ า ปั จ จุ บั น
ทัศนคติเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ
ดีขึ้นกว่าแต่ก่อน “ทางหน่วยงาน
ภาครั ฐ พยายามที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
ระบบการบริการ เช่น เรื่องของ
การประชาสัมพันธ์ เมื่อก่อนไม่
ค่อยมี ตอนนี้หลายโรงพยาบาล
มี ห น่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ แ ละมี

34 ผู้ไถ่ ฉบับที่ ๑๐๖ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑
ล่ามแปลภาษาควบคู่ไปด้วย แต่ กว้ า งไปเรื่ อ ยๆ เงิ น มี ค ่ า มาก ชีวิตของแรงงานไทยและแรงงาน
ตอนนี้ยังขาดล่ามภาษากัมพูชา” ส�ำหรับแรงงานทุกคน ส่วนมาก ข้ามชาติทุกประเทศที่ใช้ชีวิตบน
แรงงานพม่าจะส่งเงินไปทางบ้าน
ประมาณ ๑ แสนจ๊าดต่อครอบครัว
เงินมีค่ามากส�ำหรับเขา”
หลายประเทศในโลกนี้
สร้างประเทศขึ้นมาได้จากหยาด
เหงื่ อ ของแรงงานอพยพ การ
พึ่ ง พาแรงงานข้ า มชาติ ใ นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท�ำให้หลาย
ประเทศในปัจจุบันเจริญก้าวหน้า
ประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศ
ที่จ�ำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานข้าม
ชาติ และพยายามแก้ปัญหามา
อย่างต่อเนื่อง
ทุกชีวิตของแรงงานเพื่อน
บ้ า นในประเทศไทย พวกเขา
มีความคิด ความฝัน แสวงหา
อนาคตที่ ดีก ว่ า เพื่ อ ครอบครั ว
และตัวเอง มองเห็นและได้พูด
คุยกับพวกเขา เหมือนได้มองเห็น

แผ่นดินอื่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดของ
ตัวเอง...
เพี ย งเริ่ ม มองแรงงาน
ข้ามชาติในทุกประเทศในฐานะ
เพื่อนมนุษย์ ไม่ใช่ด้วยสายตา
หวาดระแวง สงสัย หรือดูถูก
เหยียดหยาม เห็นพวกเขาเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและ
สร้างความเจริญให้ประเทศ เพียง
เท่านี้ถ้อยค�ำในสารของสมเด็จ
พระสันตะปาปาฟรังซิสทีก่ ล่าวว่า
“หากคุณูปการของ “ผู้ลี้ภัย” และ
“ผูอ้ พยพ” ได้รบั การประเมินอย่าง
ถูกต้อง เมื่อนั้น มนุษยชาติก็จะ
สามารถเป็นครอบครัวสากลหนึ่ง
เดียวได้มากยิ่งขึ้น” และโลกของ
เราก็จะเป็น “บ้านของเราร่วมกัน”
อย่างแท้จริง
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“แรงงานข้ า มชาติ พึ่ ง พา
นายจ้าง พึ่งพาเศรษฐกิจ ถ้า
เศรษฐกิจไม่ดี เราก็ไม่รู้จะเป็น
อย่างไร เช่น โรงทอผ้าปิดไปเยอะ
โรงงานผลิตอะไหล่มอเตอร์ไซค์ก็
ปิดตัวลง อุตสาหกรรมก่อสร้างก็
ไม่ค่อยดี แรงงานก็ถึงจุดอิ่มตัว
คือโรงงานต่างๆ ก็ไม่ต้องการรับ
คนเพิ่มอีกแล้ว”
เมืองบอกว่า “อยากให้
แรงงานข้ามชาติเข้าถึงกฎหมาย
แต่ ก ฎหมายยั ง เป็ น ภาษาไทย
เราอ่านไม่ออกอยู่แล้ว คือแค่
อยากจะดึงข้อที่ส�ำคัญออกมาว่า
สิทธิเป็นแบบนี้ บทลงโทษของ
ลูกจ้างนายจ้างเป็นแบบนี้ อยาก
ให้นักกฎหมายดึงข้อส�ำคัญของ
กฎหมายเรื่ อ งนายจ้ า งลู ก จ้ า ง
ออกมาส� ำ หรั บ ให้ แ รงงานข้ า ม
ชาติอ่าน”
“แรงงานข้ามชาติกเ็ หมือน
ทุกคน อยากมีความปลอดภัย
อยากได้ความอุ่นใจในยามวิกาล
อยู่ร่วมกันได้อย่างดี ตอนแรก
เราก็ท�ำงานเชิงนี้ด้วย ไม่อยาก
ให้คนไทยรังเกียจเราด้วย ท�ำตัว
ให้ดี เรารู้หน้าที่ของเรา เราก็อยู่
ได้ เรามาท�ำงาน รับผิดชอบตัว
เอง ไม่ให้ใครเดือดร้อน”
“ชี วิ ต ของแรงงาน เมื่ อ
พ่ อ แม่ ไ ม่ มี ง าน ลู ก ก็ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบตามไปด้วย จะตีวง
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ไผ่ล�ำเดียวไม่เป็นแพ
เพลงพืน้ บ้าน หรือเพลงทา
ของชาวปกาเกอะญอ
“ไผ่ล�ำเดียว ไม่เป็นแพ
ข้าวเมล็ดเดียว ไม่เป็น
เหล้า”
ผมจดจ�ำไว้ขึ้นใจ ความ
งามในความหมายปรัชญา ความ
จริงของการไม่อยู่คนเดียวในโลก
เป็นหมู่พวก ไผ่อาจไม่ใช่แค่ไผ่
เมล็ดข้าวอาจไม่ใช่แค่เดินทางไป
เป็นเหล้า แม้ภาพเบื้องปลาย
มองเห็นล�ำแพและเหล้าหนึ่งขวด
เบื้องต้นนั้นเริ่มด้วยนับหนึ่ง เพิ่ม
ทีละหนึ่ง กระทั่งครั้งละหลาย
จ�ำนวน ล�ำไผ่หรือเมล็ดข้าวจึง
ต้องอาศัยจ�ำนวนมากพอ จึงจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้
ไผ่ล�ำเดียว ไม่เรียกเป็น
แพ เช่นกัน ข้าวเมล็ดเดียวก็ไม่
อาจเรียกเหล้า

เป็นแพขึ้นมาได้ด้วยรวม
ล�ำไผ่ ไผ่บง ไผ่รวก ไผ่ตง ไผ่แดง
ไผ่เหลือง ไผ่เขียว รวมล�ำกันเมื่อ
ไหร่ จะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นทันที
เป็นแพขึ้นมาแล้วจะใช้บรรทุก
เป็นแพข้ามฟาก แพล่องไหลตาม
น�้ำ เป็นแพไม่เกี่ยงแบกน�้ำหนัก
เกิ ด เป็ น แพขึ้ น มาก็ ต ้ อ ง
ล่ อ งไหล ก� ำ มั ด ล� ำ ไผ่ พ ร้ อ ม
กระแทกทุ ก สิ่ ง อย่ า ง เหมื อ น
อี ก นานกว่ า จะถู ก แยกแตก
กระจัดกระจายออกจากกันอีก
ครั้ง
แพข้ามฟากไม่เลือกนิสัย
คนนัง่ แพไม่อาจเลือกสัมภาระกด
ทับ แพไม่อาจหลบหลีกแรงปะทะ
ที่หลบเร้นเป็นพื้นที่ขรุขระใต้น�้ำ
ผิ ว น�้ ำ เรี ย บแต่ ใ ต้ น�้ ำ นั้ น เต็ ม ไป
ด้วยความไม่เสถียรตะปุ่มตะป�่ำ
ของก้อนหินที่โดนน�้ำบาดอยู่ชั่ว
กัปกัลป์

เช่นกัน เป็นเหล้าขึ้นมา
แล้ว เหล้าก็ไม่อาจเลือกสีหน้า
แววตาคนดื่ ม เหล้ า ไม่ อ าจ
เลือกภาชนะที่รินใส่ อยู่ในแก้ว
เจียระไน แก้วใส แก้วสี จอก
ไม้ จอกไม้ไผ่ ใส่ขวดหรือใส่ไห
พร้อมจะกลมกลืนกับภาชนะนัน้ ๆ
เหล้าเลือกภาชนะที่ใส่ไม่
ได้จริงๆ
ใครคือผู้ได้รับโอกาสจาก
แพ คนท�ำแพ หรือคนนั่งแพ คน
ท� ำ แพกั บ คนนั่ ง แพควรเป็ น คน
เดียวกัน กลุ่มเดียวกันหรือไม่
เป็นแพก็ต้องล่องน�้ำ จึง
ต้องมีล�ำน�้ำไว้ล่อง บึงน�้ำนั้นนับ
วันจะถอยร่นไปอยู่ในโลกนิทาน
บึงน�้ำต่างเหือดหายหรือโดนถม
กลบจนไม่เหลือไว้ให้รองรับน�้ำ
หรือไม่ ความหมายของบึงกลับ
เปลี่ยนเป็นสระน�้ำ เนรมิตขึ้นมา
ใหม่พร้อมเจ้าของสระน�้ำ
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ตราบใด แพยังล่อง นั่น
หมายถึงล�ำน�ำ้ ยังไหลมีชวี ติ ล�ำน�ำ้
หยุดไหล แพก็หยุดล่องเช่นกัน
กลายเป็นแพลอยนิ่งกับที่ แบก
สัมภาระกดทับแน่นิ่ง จนกว่าจะ
เก่าผุสลายไปตามกาล
ข้าวเมล็ดเดียวเช่นกัน ไม่
อาจกลั่นเหล้า
มากกว่ า แพและเหล้ า
เพลงพื้นบ้านบทนี้มุ่งหมายไปถึง
การร่วมไม้ร่วมมือ ผนึกก�ำลัง
ช่วยเหลือกัน ไปให้ถึงที่หมายดัง
หวังไว้
เรานั ด หมายกั น ที่ บ ้ า น
พะกา อ�ำเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก ไปตัดไม้ไผ่มาท�ำบ้าน บ้าน
หลั ง หนึ่ ง แบบดั้ ง เดิ ม ไม่ ต ้ อ ง
ใช้ ต ะปู แ ม้ แ ต่ ตั ว เดี ย ว มี อ งค์
ประกอบเป็นไม้ไผ่กับใบตองตึง
มีกลุ่มชาวบ้านรอพวกเราอยู่แล้ว
นับจ�ำนวนได้เกือบสิบคน
ไปเอาไม้ไผ่ที่อยู่ไกลออก
ไปในหุบเขาลึก ซึ่งมีแม่น�้ำละเมา
หรือน�้ำแม่ละเมาไหลผ่าน ผมนึก
ว่า เพียงแค่เอารถอีแต๊ก หรือ

อีแต๋น(ชาวบ้านนิยมใช้กัน) ไป
บรรทุกไม้ไผ่ เที่ยวเดียวก็เพียง
พอแล้ว
“ท�ำแพล่องน�้ำลงมา” พ่อ
น้องภู หนึ่งชาวบ้านที่นั่งคอยอยู่
อธิบายให้ฟัง
ทั้งหมด ๑๑ คน ชายหญิง
ส่วนใหญ่เป็นลูกหลานชาวบ้าน
สละเวลามาช่วยกัน มีเรามาจาก
เมืองเพียง ๓ คนเท่านั้น ผมคือ
หนึ่งในสามคน ทุกอย่างเหมือน
การเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
นั บ ตั้ ง แต่ นั่ ง รถอี แ ต๊ ก
เข้าไป ผ่านทางยากไต่ไหล่เขาไป
ให้ถึงส่วนลึกสุดของล�ำน�้ำแม่ละ
เมา มือบังคับเครื่องจักรไถนาที่
น�ำมาผูกลากเลื่อนติดล้อ ใจต้อง
ถึง อ่านแนวล้อ ประเมินก�ำลัง
เครื่องยนต์ เกียร์ และน�้ำหนักรถ
ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย ปีนป่ายทาง
ยากทางชัน บังคับล้อหลบก้อนหิน
น้อยใหญ่

นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการ
เข้าไปถึงล�ำแพ
แพสามล�ำพร้อม ชาวบ้าน
กลุ่มนี้ลุยหน้ามาท�ำแพรอไว้ก่อน
ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แพลอยน�้ำรอ
การเดินทาง
ไผ่ลำ� เดียวไม่เป็นแพจริงๆ
หนึ่ ง แพแบกน�้ ำ หนั ก ได้
สามคนสี่คน ผมนั่งมากับแพที่
ทุกคนมีน�้ำหนักเกิน ๕๐ กิโลกรัม
ทั้ ง นั้ น บนแพจึ ง มี น�้ ำ หนั ก รวม
มากกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม แพปริ่ม
น�้ำเลยทีเดียว เมื่อนั่งแพก็ไม่ต้อง
กลัวเปียกน�้ำ
นานนับ ๑๐ ปีทเี ดียว ทีผ่ ม
ไม่ได้ล่องแพไม้ไผ่ ก่อนหน้านี้ผม
เคยล่องแพไม้ไผ่หลายครั้ง ล่อง
แม่น�้ำเงา รอยต่อจังหวัดตากกับ
แม่ฮ่องสอน เอาเข้าจริงแล้ว มี
แม่น�้ำไม่ก่ีสายในภาคเหนือที่ยัง
ล่องแพไม้ไผ่ได้
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แม่น�้ำล�ำน�้ำยังไหลมีชีวิต
มีระดับน�้ำลึกเพียงพอ แพจึงจะ
ลอยไปได้ แม่น�้ำล�ำน�้ำหลายสาย
ลดฮวบอย่างรวดเร็วหลังหน้าฝน
อีกทั้งการล่องแพ ไม่ใช่เรื่องการ
ขนถ่ายสิ่งของจ�ำเป็นจากหมู่บ้าน
กลางป่าลึกอีกแล้ว หรือคนป่วย
ต้องนอนแพไปหาหมอในเมือง
หรื อ แพบรรทุ ก ผลผลิ ต จากป่ า
เช่น หัวบุก หน่อไม้ ข้าวเปลือก
ผักดอง ฯลฯ น�ำออกไปขายให้
พ่อค้าในเมือง
ทางเดินริมแม่นำ�้ ล�ำน�ำ้ ต่าง
ถูกขยายออกไปเป็นถนน รถยนต์
รถมอเตอร์ไซค์ วิ่งเข้าออกไปมา
ได้ แพจึงลดความหมายกลาย
เป็นสิ่งตกยุค ไม่ใช่ความจ�ำเป็น
อีกต่อไป ด้วยความล่าช้าของ
การเดินทาง
เดินทางช้าช้า นั่น เป็น
ความจริงติดตามแพ ไหลตาม
ความเร็วของสายน�้ำ ไม่อาจเร่ง
ให้เร็วกว่านั้นได้จริงๆ
ช่ ว งเวลาเคลื่ อ นไปตาม
กระแสน�้ำ เหมือนได้ทิ้งทุกอย่าง
ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ ไม่มีอีเมล
เฟซบุ๊ค ไม่อยากแสวงหาคลื่น
ใดๆ ในอากาศ เหมือนเราล่อง
ไหลอยู่กลางอากาศจริงๆ ไร้ซึ่ง
การควบคุม มีทิศทางเพียงไหล
ไปตามร่องน�้ำให้ได้เท่านั้น

หากแม้นฝืนไม่ไปตามร่อง
น�้ำก็จะติดขัดทันที
ช่วงจังหวะคุ้งน�้ำไหลแรง
คนถ่อแพท�ำได้เพียงประคองแพ
ให้ล่องไปตามกระแส คอยหลบ
กิง่ ไม้ หลบการปะทะก้อนหินใต้นำ�้
“ไม่ว่าเราจะออกแรงแค่
ไหนก็ต้านแรงน�้ำไม่ได้ ท�ำได้แต่
ไปตามร่องมันเท่านั้น” คนถ่อแพ
ผู้เป็นเสมือนหางเสือของเรือ พูด
ไปยิ้มไปในสิ่งมองเห็น
เหมือนล่องแพกันมาเล่นๆ
ไม่ได้จริงจังอะไร เล่นบ้างจริงบ้าง
ชีวิตก็คงเป็นเช่นนั้น เล่นๆ จริงๆ
ไปบนกระแสน�้ำ รีบเร่งหรือเชื่อง
ช้าก็มุ่งสู่ที่หมายเหมือนกัน ไม่
อาจถ่อแพได้เร็วกว่ากระแสน�้ำ
จริงๆ
เหมือนนั่งแพกันมาเล่นๆ
แต่ไม้ไผ่กลับแปรเปลี่ยนเป็นส่วน
หนึ่งของบ้านจริง แพหนึ่งแพเป็น
ส่วนประกอบของบ้านได้หลาย
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อย่าง พืน้ ฝาบ้าน เพดาน ระเบียง
เป็นไปได้ทั้งนั้น ได้มาอย่างเล่นๆ
จริงแค่ไหนก็แค่นั้น
แค่ความเร็วของกระแสน�ำ้
ความเร็วใจจึงต้องเชื่องช้าสงบ
เย็นตามไปด้วย
เป็นการเดินทางโดยแพที่
สนุกสนานครื้นเครงมากครั้งหนึ่ง
การล่ อ งแพที่ ไม่ ได้ มุ่ งมั่ น ตั้ ง ใจ
ท่วงท�ำนองเล่นๆ ในระหว่างทาง
เล่นจริงแค่ไหนก็ต้องจบการเดิน
ทาง จริงจังแค่ไหนก็เหลวทุกครั้ง
เป็นแพมาตลอดเส้นทาง ยังสลาย
แยกส่วนเดินทางต่อ
ไม่มีแพอีกแล้ว เหลือแต่
ล�ำไผ่ที่ถูกแยกร่าง ล�ำไผ่เดินทาง
ต่อนับจากนี้ ไปเป็นส่วนหนึ่งของ
บ้านจริงๆ บ้านทีส่ ร้างขึน้ มาอย่าง
เล่นๆ ไม่ได้หวังมากไปกว่า พื้น
บ้าน ฝาบ้าน ระเบียงบ้าน ไผ่
หนึ่งล�ำไม่เป็นแพ ไผ่หนึ่งล�ำก็ไม่
เป็นบ้านด้วย เช่นนั้นจริงๆ
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NCCM กับ งานพัฒนาคุณภาพชี วิต
แรงงานข้ามชาติ ใน ประเทศไทย
ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “‘โลกไร้พรมแดน’ ซึ่งผู้อพยพย้ายถิ่นและบุคคลที่อยู่ในอันตราย ด�ำเนิน
ชีวิตด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน และมีศักดิ์ศรี ดุจบุตรธิดาของพระเจ้า”
และพันธกิจที่มุ่ง “ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อพยพย้ายถิ่น ผู้ถูกคุมขัง และผู้ที่ตกอยู่ใน
ภาวะยากล�ำบากทั้งในและนอกประเทศ ในด้านสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้พวกเขา
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียม”
คณะกรรมการคาทอลิก กรุงเทพมหานคร แล้วประสบ
เพื่ อ การอภิ บ าลสั ง คม แผนก ปัญหาเรื่องการหางานและไม่มี
ผู ้ อ พยพย้ า ยถิ่ น และผู ้ ถู ก คุ ม ที่พักอาศัย มาสู่งานช่วยเหลือ
ขัง หรือที่รู้จักกันในชื่อ NCCM แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�ำงาน
(National Catholic Commission ในประเทศไทย และงานช่ ว ย
on Migration) หน่วยงานภายใต้ เหลือแรงงานไทยที่ไปท�ำงานต่าง
จิราพัชร พิลาจันทร์
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง ประเทศ รวมถึงงานช่วยเหลือ
ประเทศไทย ที่ก่อตั้งขึ้นมากว่า และอภิบาลผูถ้ กู คุมขัง ในทุกวันนี้ และคุณพิพัฒน์ ไตรจันทร์ ผู้
๓๐ ปีแล้ว (ก่อน พ.ศ.๒๕๓๐)
คุณจิราพัชร พิลาจันทร์ จัดการโครงการ MISEREOR NCCMจากจุ ด เริ่ ม ต้ น ของงาน หรื อ คุ ณ อ้ อ ม ผู ้ จั ด การฝ่ า ย Bangkok ทั้งสองเป็นเจ้าหน้าที่
ช่ ว ยเหลื อ แรงงานภาคอี ส านที่ บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล/นั ก ของ NCCM ที่ประจ�ำอยู่ส่วนกลาง
อพยพย้ า ยถิ่ น เข้ า มาท� ำ งานใน สังคมสงเคราะห์ รับใบอนุ ญ าต ในกรุงเทพมหานคร ท�ำหน้าที่
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ต้อนรับ ปกป้อง ส่งเสริม
จากข้ อ มู ล ของกรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน ณ
เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ส�ำรวจไว้
ว่า แรงงานข้ามชาติ ๓ สัญชาติ
คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ที่
เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยมี
จ�ำนวนมากถึง ๓.๘ ล้านคน ซึ่ง
เป็นแรงงานที่เข้ามาถูกกฎหมาย
ประมาณ ๒ ล้ า นคน ที่ เ หลื อ
อีกประมาณ ๑.๙ ล้านคน เป็น
แรงงานทีเ่ ข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
ซึ่งรัฐมีมาตรการผ่อนผันให้ แต่
ในความเป็นจริงยังมีแรงงานข้าม
ชาติอีกเป็นจ�ำนวนมากที่ไม่ถูก
ส�ำรวจ เป็นแรงงานผิดกฎหมาย
ที่แฝงอยู่ในมุมมืดของสังคมไทย
จึงง่ายต่อการถูกละเมิดสิทธิและ
เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์
แม้จะมีองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่ ท� ำ งานช่ ว ยเหลื อ

ภาพ: www.matichonweekly.com

และบู รณาการ เพื่อผู ้อพยพและผู ้ลี้ภัย
แรงงานข้ามชาติอยู่หลายองค์กร กับปัญหาผู้อพยพ ผู้พลัดถิ่น ผู้ลี้
แต่ ป ั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ แรงงาน ภัย และเหยื่อของการค้ามนุษย์
ข้ามชาติกลับไม่ได้ลดลงและยัง เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสารฯ ใน
ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น งานช่วย ปีนี้ ทรงเน้นให้คริสตชนร่วมกัน
เหลือแรงงานข้ามชาติจึงเป็นงาน รั บ ผิ ด ชอบในการ “ต้ อ นรั บ
ใหญ่ ท่ี ภ าครั ฐ ในฐานะเจ้ า ภาพ ปกป้อง ส่งเสริม และบูรณาการ
และองค์กรด้านแรงงานข้ามชาติ เพื่อผู้อพยพและผู้ลี้ภัย”
ทัง้ รัฐและเอกชนต้องร่วมกันแก้ไข
ปั ญ หาเหล่ า นี้ อ ย่ า งจริ ง จั ง และ
ต่อเนื่อง
ส�ำหรับ NCCM แล้ว ด้วย
ความเป็ น องค์ ก รคาทอลิ ก ที่
ท� ำ งานช่ ว ยเหลื อ แรงงานข้ า ม
ชาติและผู้อพยพย้ายถิ่น และใน
แต่ละปี พระสันตะปาปาจะทรง
ออกสารฯ เนื่องในโอกาสวันผู้
อพยพและผู้ลี้ภัยโลก โดยเฉพาะ
พระสันตะปาปาองค์ปัจจุบัน คือ
พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงให้
ความส�ำคัญและห่วงใยเป็นพิเศษ

ภาพ: anastpaul.wordpress.com

ภาพ: timedotcom.files.wordpress.com

เขี ย นและพั ฒ นาโครงการเพื่ อ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม คอย สองเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ที่จะ
เสนอแหล่งทุนในต่างประเทศ จัด ช่วยอ�ำนวยความสะดวก และ มาเล่าถึงงานและกิจกรรมต่างๆ
ท�ำแผนงานและแผนงบประมาณ ติดตามงานตามที่วางแผนไว้ ทั้ง ของ NCCM
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คุ ณ อ้ อ ม พู ด ถึ ง เรื่ อ งนี้
ว่ า “พระสั น ตะปาปาออกสาร
WORLD DAY OF MIGRANTS AND
REFUGEES 2018 หลังจากนั้น
สมณกระทรวงส่งเสริมการพัฒนา
มนุษย์ทั้งครบที่ดูแลเรื่องผู้อพยพ
และผู้ลี้ภัยที่วาติกัน ได้ออกข้อ
ปฏิบัติ ๒๐ ประการ ซึ่งประเด็น
หลัก พระสันตะปาปาทรงกล่าว
ว่า ๑. ให้ต้อนรับผู้ลี้ภัยหรือผู้
อพยพที่เข้ามา และ ๒. เรื่องการ
ปกป้อง พระสันตะปาปาบอกว่า
เราต้ อ งสร้ า งหลั ก ประกั น เรื่ อ ง
สิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อพยพย้าย
ถิ่น ๓. ท่านให้ส่งเสริม คือการที่
เราจะพัฒนามนุษย์ทั้งครบ เรา
ต้องส่งเสริมเขา ๔. เป็นเรื่องของ
การบูรณาการ ซึง่ จะมีหลักปฏิบตั ิ
อยู่ ทั้ง ๔ ข้อหลักๆ ก็มีแยกออก
มาเป็น ๒๐ ข้อ ว่าเราควรจะส่ง
เสริมรัฐอย่างไร
แต่ ก ่ อ นสมณกระทรวง
หรือสารฯ ที่ออกมาไม่ค่อยพูดถึง
บทบาทที่จะไปร่วมกับรัฐ จะพูด

ถึงว่าให้พระศาสนจักรต้องท�ำ
อย่างนั้นอย่างนี้กับคนยากจน ผู้
อพยพ แต่ว่าฉบับนี้รู้สึกว่าท่าน
อยากให้เราท�ำงานกับรัฐมากขึ้น
ในการช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ลี้ ภั ย เพราะ
ว่าการจะแก้ปัญหาจริงๆ รัฐต้อง
มีบทบาท คือเป็นพระเอกในการ
แก้ปัญหาผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพย้าย
ถิ่น ดังนั้นพระศาสนจักรจึงควร
สนับสนุนและส่งเสริมรัฐให้ออก
นโยบายต่างๆ ที่เอื้อต่อผู้ลี้ภัย ไม่
บังคับเขา แต่เป็นการต้อนรับและ
บูรณาการเข้าไป”
คุณอ้อม เริ่มเล่าถึงงาน
ของ NCCM ว่า ส่วนใหญ่จะเป็น
เรือ่ งของการพัฒนาศักยภาพกลุม่
แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทย และแรงงาน
ที่อยู่ประเทศต้นทางด้วย เช่น
เมียนมา, สปป. ลาว กิจกรรมที่
NCCM ส่งเสริมแรงงานข้ามชาติ มี
หลากหลายกิจกรรม ดังนี้
ด้ า นสุ ข ภาพ โดยการ
อบรมให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ งสุ ข ภาพ

เบื้องต้น เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์
อนามัยแม่และเด็ก โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ และโรคตามฤดูกาล
ที่อาจเกิดขึ้นได้กับแรงงานข้าม
ชาติ เนื่องจากแรงงานจ�ำนวน
มากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ
และไม่ได้รับการตรวจสุขภาพซึ่ง
อาจส่งผลต่อสุขภาพตนเองและ
ผู้อื่นในชุมชน งานของ NCCM ยัง
รวมถึงการสงเคราะห์ดา้ นสุขภาพ
โดยให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่แรงงานข้ามชาติที่เจ็บป่วย ผู้
พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
และหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ นอกจากนี้
ยังมีการอบรมเรื่องหลักประกัน
สุขภาพและการเข้าถึงบริการของ
รัฐโดยน�ำข้อมูลที่เป็นประโยชน์
มาเผยแพร่ ใ ห้ อ าสาสมั ค รและ
แรงงานข้ามชาติในชุมชนได้รับ
ทราบ
ด้านการศึกษา จั ด การ
ศึ ก ษาส� ำ หรั บ เด็ ก ข้ า มชาติ
(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-อังกฤษ และวิชาอืน่ ๆ
ตามหลักสูตรของส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
(สพฐ.) ระดับประถมศึกษาปีที่
๑ - ๖ และช่วยส่งต่อเด็กทีม่ คี วาม
พร้อมเข้าเรียนในโรงเรียนของ
รัฐบาล นอกจากนี้ยังส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ เช่น ปลูกผัก เลีย้ ง
สัตว์ เพื่อเพิ่มทักษะการด�ำเนิน
ชีวิตในประเทศไทยอีกด้วย
คุณพิพัฒน์ ยกตัวอย่าง
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่
อ.แม่สอด จ.ตาก โดยเล่าว่า
“เพราะพื้ น ที่ แ ม่ ส อดเป็ น พื้ น ที่
ชายแดน ซึ่ ง เป็ น ลั ก ษณะของ
การข้ามเข้ามาอยู่ในเมืองไทย
เป็นเวลานานๆ ๔๐ - ๕๐ ปีแล้ว
ยกครอบครัวมาอยู่ เกิดลูกเกิด
หลานในเมืองไทย บางคนก็หอบ
ลูกหอบหลานจากทีโ่ น่นเข้ามาอยู่
ด้วย ขณะที่พ่อแม่ท�ำงาน เด็กก็
ไม่รู้จะท�ำอะไร จะไปท�ำงานก็ไม่
ได้ อายุไม่ถึง ๑๘ ปี ผิดกฎหมาย
อีก เด็กก็อยูบ่ า้ นเล่นไป เราก็ไปดู
ความต้องการของเขาว่าคืออะไร
ต้องการศูนย์การเรียน เราก็จดั ตัง้
ศูนย์การเรียนให้เขา เป็นลักษณะ
ประถมศึกษา แต่ไม่ได้ขึ้นกับเขต

การศึกษา เป็นแค่ศูนย์การเรียน
แม้ยงั ไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย แต่
มันก็ช่วยเขาได้ในระดับหนึ่ง คือ
ป้องกันไม่ให้เขาไปเป็นแรงงาน
เด็ก ช่วยพัฒนาตัวเขาเองด้วย
เวลาทีเ่ ขากลับประเทศ หรือโตขึน้
ไปอยากเรียนต่อ นี่ก็จะเป็นการ
ศึกษาระดับพื้นฐานของเขาที่จะ
ไปต่อที่อื่น
ที่ ผ ่ า นมาเรามี เ ด็ ก
จากศูนย์การเรียนรู้ไปเรียนต่อ
โรงเรียนไทยพุทธเยอะพอสมควร
จาก ๑,๐๐๐ คน เข้าเรียนต่อ
ประมาณ ๒๕๐ คน ก็ถือว่าเยอะ
แล้ว และถ้าเป็นชายแดนเราก็
เน้นการส่งเสริมอาชีพ ฝึกอาชีพ
ให้เขามีรายได้ เพราะเข้ามาเป็น
ครอบครัว รายได้ไม่พออยู่แล้ว
เราก็พยายามไปหาว่าในพื้นที่นี้
เหมาะท�ำอะไร เขาอยากท�ำอะไร
ก็ให้เขาคิด ครีเอทออกมา แล้ว
เราก็เข้าไปช่วยสนับสนุนกิจกรรม
ของเขา”
คุณพิพัฒน์ บอกว่า การ
มีศูนย์การเรียนรู้ส�ำหรับเด็กข้าม
ชาติมีส่วนส�ำคัญอย่างมากที่ช่วย
ป้ อ งกั น ปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ
เด็ก และการเข้าสู่กระบวนการ
ค้ามนุษย์
“ถ้ามองในแง่การศึกษา
ของเด็ก อันนี้ป้องกันได้หลาย
เรื่องมาก ศูนย์การเรียนรู้ ถึงแม้
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พิพัฒน์ ไตรจันทร์

รัฐบาลไม่ได้รับรอง แต่ศูนย์ฯ นี้
เป็นการป้องกันเขา ไม่ให้เขาถูก
บังคับใช้แรงงาน เพราะเด็กพอ
มาเรียนที่ศูนย์ฯ เขาจะปลอดภัย
ป้องกันการละเมิด ป้องกันการ
ถูกหลอก ป้องกันภัยจากการค้า
มนุ ษ ย์ ตอนนี้ เ รามี นั ก ศึ ก ษาที่
เคยเรียนที่ศูนย์ฯ ประมาณ ๓-๔
คน ทีจ่ บแล้วมีโอกาสได้ศกึ ษาต่อ
อย่างน้อยเป็นการป้องกันเขาก่อน
ที่จะไปเผชิญปัญหา”
คุณอ้อมเสริมว่า “คืออย่าง
น้อยเด็กได้มาอยู่กับศูนย์ฯ มา
เรียนหนังสือ เด็กไม่ออกไปเร่รอ่ น
ขอทาน หรือไปเป็นแรงงานทาส
ดังนัน้ น่าจะเป็นตัวชีว้ ดั ได้ดี ทีเ่ ด็ก
ได้ไปเรียนในระดับที่สูงขึ้น”
ที่น่าสนใจก็คือ ศูนย์การ
เรียนรู้ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
และศูนย์สันถวไมตรี อ.แม่สอด
จ.ตาก ทีส่ ามารถยกระดับขึน้ เป็น
โรงเรียนเอกชนสงเคราะห์ ช่วยให้
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เด็กลูกแรงงานข้ามชาติมีโอกาส
เข้าเรียนในระบบการศึกษา เมื่อ
เรียนจบแล้วจะได้วุฒิบัตร ท�ำให้
สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นหรือมีโอกาสสมัครงานที่ได้
ค่าตอบแทนสูงขึ้นได้ ซึ่งนี่ถือเป็น
ความส�ำเร็จขององค์กรคาทอลิก
ที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
คุณอ้อมเล่าว่า “ทีส่ งั ขละบุรี เด็กส่วนใหญ่แถวนั้นจะเป็น
พม่า กะเหรี่ยง มอญ เราท�ำงาน
กับเครือข่ายของบราเดอร์วกิ ตอร์
คณะลาซาล ซึ่งท�ำโรงเรียนไม้ไผ่
(Bamboo School) และข้ามไป
ฝั ่ ง พม่ า ก็ มี ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ซึ่ ง
เป็นโครงการของ AMT ๑ เข้าไป
สนับสนุน”
คุณพิพฒั น์ เล่าต่อว่า “จาก
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่เริ่ม
จากโรงเรียนไม้ไผ่ของบราเดอร์
วิกตอร์ กิล มูโนส กลายเป็น
โรงเรียนเอกชนสงเคราะห์ (ถึง
๑

ระดับชั้น ป.๖) บราเดอร์วิกตอร์
สามารถจดทะเบียนเป็นโรงเรียน
เอกชนสงเคราะห์ได้เรียบร้อยแล้ว
ถ้ามองในภาพรวมของคาทอลิก
เรา คือ โรงเรียนเอกชนสงเคราะห์
ปรีชาญาณ และโรงเรียนเอกชน
สงเคราะห์สันถวไมตรี เป็นความ
ส�ำเร็จของคาทอลิกเรา”
คุ ณ อ้ อ ม “ท� ำ ให้ อ งค์ ก ร
อื่นได้เห็นว่า คาทอลิกสามารถ
จดทะเบียนเป็นโรงเรียนเอกชน
สงเคราะห์ได้ ซึ่งผลดีคือ เด็กที่
เข้าเรียนซึ่งเป็นลูกของแรงงาน

ข้ามชาติ สามารถเข้าเรียนได้ และ
ได้รับเงินอุดหนุนร้อยเปอร์เซ็นต์
จากรัฐบาล”
คุณพิพัฒน์ “พอจบมาก็มี
วุฒบิ ตั รไปศึกษาต่อได้ ถ้าเปรียบ
เทียบกับศูนย์ Migrant Learning
Center ก็จะไม่ได้วุฒิอะไร จบ
แล้วต้องไปสอบเทียบที่อื่น”
ส่ ว นการจั ด การศึ ก ษา
ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติผู้ใหญ่ มี
ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่กรุงเทพฯ
และปริมณฑล และที่ อ.แม่สอด
จ.ตาก โดยใช้วัด โบสถ์ โรงเรียน
เป็ น ศู น ย์ ฯ จั ด สอนภาษาไทย/
อังกฤษเบื้องต้น เช่น ศูนย์การ
เรี ย นรู ้ ที่ โ รงเรี ย นพระหฤทั ย
คลองเตย เปิดสอนวันอาทิตย์
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ แ รงงานชาว
พม่ า และไทยใหญ่ ที่ ท� ำ งานมา
เรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้สื่อสารกับนายจ้างได้
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ส�ำนักงานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (Aid for Migrant in Thailand : AMT) ของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
การอภิบาลสังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง (NCCM-BKK)

ผู้ไถ่ ฉบับที่

คุ ณ พิ พั ฒ น์ “ศู น ย์ ก าร
เรี ย นรู ้ ใ นกรุ ง เทพฯ จะเปิ ด วั น
อาทิตย์ โดยเราไปขอความร่วม
มือกับโรงเรียนคาทอลิก วัดพุทธ
และวัดคาทอลิก ในการเปิดสอน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
กับกลุ่มแรงงานที่เขาสนใจอยาก
มาเรียน”
คุ ณ อ้ อ ม “มี ส อนคอมพิวเตอร์ด้วย เช่น ที่วิทยาลัย
แสงธรรม นอกจากสอนไทยอังกฤษแล้ว ทางคณะซาเลเซียน
เขาให้พื้นที่เพื่อสอนคอมพิวเตอร์
เพราะเรามีอุปกรณ์แต่ไม่มีห้อง
เรียน คณะซาเลเซียนชายเขาก็ให้
ห้องส�ำหรับนักเรียนไปเรียน”
ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ยัง
มี ก ารตั้ ง แกนน� ำ อาสาสมั ค รใน
ชุมชนให้สามารถดูแลศูนย์ฯ ใน
ชุมชนของตน มีการประสานงาน
ร่วมกับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
ด้านหลักสูตรและครูผู้สอน เพื่อ
ให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้า
เรียนต่อในศูนย์ กศน.ได้ เมื่อจบ
จากศูนย์การเรียนรู้แล้ว
และเนื่ อ งจากแรงงาน
ข้ามชาติมีความเสี่ยงที่จะตกเป็น
เหยื่ อ การค้ า มนุ ษ ย์ ถู ก บั ง คั บ
ใช้ แ รงงาน และถู ก เอารั ด เอา
เปรียบจากนายจ้างได้ง่าย ศูนย์
การเรี ย นรู ้ จึ ง ช่ ว ยป้ อ งกั น การ
ค้ามนุษย์ ช่วยลดอัตราเสี่ยงนี้

ได้ เพราะศูนย์ฯ ยังเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลในการประสานงานกับเครือ
ข่ า ยให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ ถู ก
ละเมิด มีการอบรมและรณรงค์
ให้ความรู้ เช่น น�ำหลักสูตรการ
ต่อต้า นการค้ า มนุ ษ ย์ อ บรมแก่
นักศึกษา รณรงค์ให้ความรู้แก่
ชุมชนที่แรงงานอาศัยอยู่ หรือ
พืน้ ทีเ่ สีย่ งอืน่ ๆ ศูนย์ฯ จึงสามารถ
ให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานได้
การส่ ง เสริม อาชีพ ใน
การส่งเสริมอาชีพให้แก่แรงงาน
ข้ามชาติ NCCM ด�ำเนินการใน ๒
ลักษณะคือ พัฒนาด้านทักษะ
อาชี พ อาทิ สอนเย็ บ ผ้ า ท� ำ
อาหาร งานฝีมือ คอมพิวเตอร์
ซ่อมมอเตอร์ไซค์ และสอนภาษา
ไทย และพัฒนาด้านการเพิ่มราย
ได้ให้แก่แรงงาน เช่น ส่งเสริมการ
ท�ำเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ได้แก่
เพาะเห็ด ปลูกผัก เลี้ยงหมู ใน
กรุงเทพฯ มีศนู ย์ฝกึ อาชีพ ๒ แห่ง
คือ บ้านเอื้ออารีที่สะพานใหม่
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และศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพแรงงาน
ข้ามชาติที่พระราม ๒ นอกจากนี้
ยังมีการจัดอบรมเรื่องที่แรงงาน
สนใจ เช่น การฝึกฝีมือแรงงาน
ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆ สลับสับ
เปลี่ยนกันเข้าไปอบรมให้ การ
ช่วยสร้างกลุม่ ออมทรัพย์ กองทุน
ประกอบอาชีพ และการส่งเสริม
อาชีพรายบุคคล
คุณอ้อม เล่าว่า “ทีส่ ะพาน
ใหม่ จะเป็นเรื่องการเย็บผ้า เขา
มี ก ารท� ำ งานกั บ พื้ น ที่ ป ทุ ม ธานี
กลุ่มพม่ามุสลิมที่ท�ำงานเป็นแม่
บ้าน ผู้น�ำชุมชน กลุ่มแรงงาน
ลาวที่มาท�ำงานปลูกหญ้า ปลูก
ต้นไม้ ขายต้นไม้กันเยอะๆ เราก็
ไปร่วมมือกับบ้านเอือ้ อารี สะพาน
ใหม่ และคณะธิดาเมตตาธรรม
ที่คลอง ๑๓ เพื่อท�ำงานร่วมกัน
แรงงานลาวส่ ว นใหญ่ ที่ เ ข้ า มา
เป็นแรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้น
ทางทีมจึงไปอบรมเรื่องการขึ้น
ทะเบียน พยายามท�ำให้เขาอยู่
ในเมื อ งไทยอย่ า งถู ก กฎหมาย
ค่อยๆ ให้ความรู้ไป”
คุณพิพัฒน์ เสริมถึงการ
ติดตามผลการท�ำงานของแรงงาน
ที่มาฝึกอาชีพกับศูนย์ฯ ว่า “การ
ส่งเสริมอาชีพ จะมี ๒ ส่วน ส่วน
ที่ อ ยู ่ ใ นเมื อ ง เราจะมี ศู น ย์ ฝ ึ ก
อาชีพ มีการอบรมเรื่องการใช้
เครื่องจักรอุตสาหกรรม เย็บผ้า
คอมพิวเตอร์ ซึ่งตรงนี้แรงงาน

ผู้ไถ่ ฉบับที่
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มาใหม่ๆ เขาจะไม่มีความรู้ ก็
มาขอเรียนกับเรา แล้วเขาก็ไป
ท�ำงานได้ เราไปติดตามผลจาก
ทางโรงงานด้วยว่า คนที่จบจาก
เราไป ท�ำงานได้จริงไหม และเก่ง
กว่าคนอื่นไหม
อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของ
การเพิ่ ม รายได้ อั น นี้ เ น้ น ตาม
ชายแดน อย่ า งที่ แ ม่ ส อดเห็ น
ได้ชัด เมื่อประมาณ ๓ - ๔ ปีที่
แล้ว เราเคยให้ทุนก้อนเล็กๆ แก่
แรงงาน กองละ ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐
บาท ในการท�ำเกษตร ปัจจุบันมี
การติดตามต่อเนือ่ ง กองทุนนีก้ ย็ งั
อยู่ เขายังมีการหมุนเวียนท�ำทุก
ปี มีการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์
ปลูกดอกไม้ อย่างชาวพม่าจะ
ชอบปลูกดอกไม้เพื่อน�ำไปถวาย
พระ แล้วเงินก�ำไรจากตรงนี้เขาก็
จะน�ำไปบ�ำรุงกลุ่มของเขา”
กล่าวได้ว่า การส่งเสริม
อาชีพเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่แรงงานข้ามชาติที่ย้าย
ถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
และถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ความ
ส�ำเร็จในงานของ NCCM ที่ช่วย
เหลือแรงงานข้ามชาติมาอย่าง
ต่อเนื่อง และยังมุ่งที่จะพัฒนา
พวกเขาให้พงึ่ พาตนเองได้ในทีส่ ดุ
คุณพิพัฒน์ “ยกตัวอย่าง
ตัวชี้วัด เช่น ปีนี้คุณได้อะไรจาก
โครงการส่งเสริมอาชีพ เขาก็บอก
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ว่าได้ทาสีใหม่ นี่เห็นแล้วว่ามีการ
เปลีย่ นแปลง บางปีได้เยอะหน่อย
ก็เอาไปสร้างอาคารเรียนในศูนย์ฯ
ของเขาเอง เห็นได้ว่าสิ่งที่เราให้
ไปมันงอกเงยในตัวกิจกรรมที่เขา
ท�ำอยู่ ท�ำให้เขารูส้ กึ ว่ามันมีความ
ส�ำคัญ เขาต้องรักษากลุม่ ของเขา
เงินของเขา ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นสิ่ง
ส�ำคัญมาก
และปัจจุบัน แรงงานที่เรา
เข้าไปท�ำงานด้วย เขาจะมีการ
รวมกลุ่ม มีส่วนร่วมมากขึ้น เมื่อ
ก่อนแรกๆ ที่เราไปท�ำศูนย์การ
เรียนรูท้ แี่ ม่สอด แรงงาน เป็นผูร้ บั
อย่างเดียว ปัจจุบนั นีไ่ ม่ใช่ เขาจะ
หาเองด้วย เราแค่ชว่ ยบางส่วน นี่
เป็นความส�ำเร็จส่วนหนึ่งที่เราฝึก
หรือส่งเสริมให้เขาช่วยตัวเองได้
บางคนคิดว่าตัวเองเป็นผูร้ บั ก็รอ
รับ ซึ่งไม่ใช่ เขาต้องหาเองบ้าง
นี่คือสิ่งที่เราพยายามสอดแทรก
เข้าไปในตัวกิจกรรม”
คุ ณ อ้ อ มเสริ ม ว่ า “เรา
พยายามให้เขาพึ่งตัวเอง โดยใช้
ศูนย์การเรียนรู้ ทัง้ ผูป้ กครองและ

ตัวเด็กเอง หาวิธกี ารว่า เด็กจะพึง่
ตัวเองได้อย่างไร อย่างเด็กที่กิน
นอนอยู่ในศูนย์ฯ เราก็จะดูว่า ถ้า
เด็กออกไปอยู่เอง หรือไปเรียนที่
อื่น แล้วเขาจะอยู่อย่างไร เขา
จะท�ำกับข้าวกินได้ไหม ก็สอนให้
เขาท�ำกับข้าว เรื่องการอยู่รอด
การพึ่งตัวเอง เราพยายามปรับ
ทัศนคติพวกเขา”
การส่งเสริมสิทธิแรงงาน
และการป้องกันการค้ามนุษย์

โดยอบรมให้ความรู้เรื่องนโยบาย
และกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติ เช่น อาชีพที่แรงงาน
ข้ามชาติสามารถท�ำได้ การจด
ทะเบียนแรงงาน ให้เข้ามาท�ำงาน
อย่างถูกกฎหมาย ความรู้เรื่อง
สถานะบุ ค คล เพราะแรงงาน
ข้ า มชาติ ห ลายคนไม่ มี ส ถานะ
อยู่ในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
การให้ความรู้เรื่องสิทธิแรงงาน
ข้ามชาติจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ เพื่อให้
แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิที่ตัว
เองพึงได้รบั ในการประกอบอาชีพ
รวมถึงความรูเ้ รือ่ งการเข้าถึงหลัก
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๒

ส่วนใหญ่คอื เขาไม่รหู้ นังสือ หรือ
การกรอกเอกสารข้อมูลมันยาก
ใช้เวลา ดังนัน้ เขาจึงใช้โบรกเกอร์
หรือนายหน้าท�ำให้หมดเลย เขา
ยอมจ่ายส่วนต่าง ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐
บาท เพื่ อ ให้ เ อกสารครบและ
เรี ย บร้ อ ย ดั ง นั้ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยจึ ง
มากกว่าแนวปฏิบัติหรือระเบียบ
ทีอ่ อกมา เพราะเขาก็ไม่มเี วลาไป
ท�ำเองหรือไม่รู้อะไรเลย"
คุณพิพฒั น์เสริมว่า “ล่าสุด
เมื่อ ๒ เดือนที่แล้ว มีแรงงานลาว
หลายคนทีก่ ลับประเทศเพือ่ จะไป
ท�ำพาสปอร์ต แล้วกลับเข้ามาใหม่
บางคนเสียถึง ๒๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐
บาท”
เป็นทีน่ า่ ยินดี เมือ่ ปัญหานี้
ซึง่ เครือข่ายองค์กรด้านประชากร
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ข้ามชาติ (Migrant Working Group
:MWG)๒ พยายามผลักดันให้ภาค
รั ฐ ออกแนวปฏิ บั ติ ใ นการเข้ า
มาท�ำงานของแรงงานข้ามชาติ
๓ สัญชาติ ให้ชัดเจนและเป็น
ระบบเพื่อป้องกันการทุจริตของ
หน่วยงานราชการและกลุ่มคนที่
แสวงหาผลประโยชน์จากแรงงาน
ข้ามชาติ เพิง่ ได้รบั การอนุมตั แิ นว
ปฏิบัตินี้จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน
ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา
คุ ณ อ้ อ มขยายความ
เรื่องนี้ว่า “เครือข่ายองค์กรด้าน
ประชากรข้ามชาติพยายามผลัก
ดันมาหลายปี เพิ่งมีมติ ครม.
อนุมัติแนวปฏิบัติออกมาว่า ขั้น
ตอนแต่ละขั้นตอนใช้เงินเท่าไรใน
การท�ำเอกสาร จะมีรายละเอียด

ภาพ: NCCM

ประกันสุขภาพ ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน และความรู้เรื่อง
การค้ามนุษย์ เช่น ความหมาย
สาเหตุ กระบวนการค้ามนุษย์
การป้องกันตนเอง การดูแลชุมชน
และการช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อ
คืนสู่ชุมชน เพราะเมื่อแรงงานมี
ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งสิทธิเหล่า
นี้ก็จะสามารถป้องกันตัวเองจาก
การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้
คุ ณ อ้ อ ม “เพราะเรา
ท�ำงาน Advocacy ด้วย เรื่องการ
ผลักดันนโยบายระดับประเทศ
ในการที่จะให้แรงงานที่เข้ามาใน
ไทย ท�ำอย่างไรเขาจะอยูอ่ ย่างถูก
กฎหมาย เพราะเมื่อถูกกฎหมาย
แล้วเขาก็จะได้รับสิทธิ์ เช่น การ
รักษาพยาบาล ประกันสังคม หรือ
สิทธิด้านการศึกษา”
เนื่องจากปัญหาของกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติสว่ นใหญ่ทเี่ ข้ามา
ท�ำงานในไทยคือ การไม่รู้หนังสือ
อ่าน เขียนภาษาไทยไม่ได้ พวก
เขาจึงตกเป็นเหยือ่ ของโบรกเกอร์
หรือนายหน้าทีม่ งุ่ จะหาประโยชน์
คุณอ้อมบอกว่า “ปัญหา
เรื้อรังของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
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MWG เป็นเครือข่ายองค์กรที่ท�ำงานด้านประชากรข้ามชาติ 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
ทุจริต ส�ำหรับแรงงานในเมืองไทย
จะควบคุมได้ด้วยข้อปฏิบัตินี้”
คุณพิพฒั น์ “ในเรือ่ งนีเ้ ราก็
อาศัยเครือข่ายการท�ำงานในการ
ให้ความรู้ เวลาเราได้ข้อมูลมา
เราก็จะกระจายไปให้กับชุมชน
ต่างๆ ต้องเอาภาษาไทยมาแปล
หรือมาอธิบายให้เจ้าหน้าที่เราที่
เป็นชาวพม่าได้ทราบและน�ำไป
อธิบายต่อกับชุมชน ที่ส�ำคัญคือ
บางทีแรงงานเข้าไม่ถงึ ข้อมูล ไม่รู้
หนังสือด้วย เขียนไม่ได้อ่านไม่
ออก ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จึงตก
เป็นเครื่องมือของเอเยนต์ในการ
เรียกรับเงิน แทนที่จะจ่ายตาม
มติ ครม. ที่เขาก�ำหนดมา ที่ผ่าน
มาเราเห็นสภาพนี้”
การสร้ า งแกนน�ำ อาสา
สมัครในชุมชน (Community Base

Organization : CBO) โดยสนับสนุน
ให้ เ กิ ด อาสาสมั ค รที่ มี จิ ต อาสา
ในการท�ำงาน สามารถระดมทุน
และบริหารจัดการกลุม่ /เครือข่าย
ได้เอง และช่วยพัฒนาศักยภาพ
ของแกนน�ำในชุมชนเพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็ง สามารถท�ำงานได้

อย่างต่อเนือ่ ง และช่วยเหลือกลุม่
ของตนเองในแต่ละชุมชนได้
คุ ณ อ ้ อ ม อ ธิ บ า ย ว ่ า
“แรงงานข้ า มชาติ จ ะมี ตั ว แทน
มี อ าสาสมั ค ร กลุ ่ ม เหล่ า นี้ เ ขา
สามารถจัดตั้งกลุ่มของเขาเอง
เรียกว่า CBO เราเน้นให้เขาเป็น
ผู้น�ำเพื่อจะดูแลตัวเอง ดูแลกลุ่ม
และชุ ม ชนของเขา เช่ น ถ้ า มี
กฎหมาย มีนโยบายอะไรออก
มา เขาก็จะน�ำไปอบรมต่อ หาก
มีประเด็นร้อน (Hot Issue) แกน
น�ำเขาก็จะคอยประสานในชุมชน
กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องเรา และกั บ
CBO อื่นๆ ในพื้นที่ ร่วมกับเอ็น
จีโออื่นๆ”
คุณพิพัฒน์เสริมว่า “เรา
พยายามให้กลุ่มแรงงานเขาได้
สร้างกลุ่มของเขาขึ้นมา ตอนนี้มี
หลายกลุม่ มีแรงงานลาว แรงงาน
พม่าที่กรุงเทพฯ มี CBO เป็น ๑๐
กลุ่ม ที่นครสวรรค์มี ๕-๖ กลุ่ม”

คุณอ้อม “กลุ่มนี้เขาดูแล
กันเองนะ แต่เราส่งเสริมให้เขา
ได้เจอกัน ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน
มีการพัฒนาต่อยอดจากกลุม่ ของ
พวกเขาเอง”
คุณพิพัฒน์ “ใช้วฒ
ั นธรรม
ถ้าเป็นพม่าเขาจะชอบเข้าวัด เรา
ก็ใช้วันพระ จัดงานกฐิน ผ้าป่า
มีการผูกข้อมือชาวปกาเกอะญอ
และเขาก็มีการระดมทุน เราก็ไป
ช่วยเขา แล้วเงินเขาก็ดูแลของ
เขากันเอง”
คุณอ้อม “อย่างงานผ้าป่า
เขาก็ บ ริ จ าคให้ วั ด ที่ เ ขาไปท� ำ
กิ จ กรรมครึ่ ง หนึ่ ง อี ก ครึ่ ง หนึ่ ง
เขาก็เอาเข้ามาในกลุ่มของเขา
เอามาบริหาร ให้กู้ยืม ไปต่อ
พาสปอร์ต วีซ่า หรือเจ็บไข้ได้
ป่วย เขาก็เอาไปช่วยกัน เรื่องนี้
องค์กรเราค่อนข้างผลักดันให้เขา
ใช้วัฒนธรรมเข้ามาในกิจกรรม
ขับเคลื่อน”
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การสร้างเครือข่าย การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน
การผลักดันนโยบายร่วมกับภาครัฐและเอกชน
“NCCM เราเป็นแค่ตวั เฟือง หัวใจหนึ่งของ NCCM ในการมี
ตัวหนึง่ ในการขับเคลือ่ นงานด้าน เพื่อนร่วมทาง “เรื่องของเพื่อน
แรงงาน เราเป็นแค่ส่วนประกอบ ท่านพิบูลย์๓บอกว่าเราต้องสร้าง
ส่วนหนึ่ง เมื่อเทียบกับองค์กรอื่น เพื่ อ น เราไปท� ำ งานเราต้ อ งมี
ทีท่ ำ� ไม่วา่ จะเป็นองค์กรคาทอลิก เพือ่ น ดังนัน้ เมือ่ เราออกไปท�ำงาน
หรือเอ็นจีโออื่นๆ เราไม่ได้ท�ำ ที่ไหนก็แล้วแต่ เราต้องมีเพื่อน
ทั้งหมด เพราะเวลาเราท�ำงาน ร่วมงาน เราท�ำงานคนเดียวไม่
มีหลายองค์กรที่เขาท�ำงาน และ ได้ ดังนั้นเพื่อนเราเยอะแยะเลย
ท�ำได้ดีกว่าเรา งานนี้มันท�ำคน ที่จับตามองเราอยู่ว่าคาทอลิกท�ำ
เดียวไม่ได้ NCCM จะท�ำคนเดียว อะไร เขาท�ำจริงหรือเปล่า เรื่อง
โดดๆ ไม่ได้ ก็ตอ้ งมีหลายองค์กร การท�ำงาน การสร้างเพื่อนก็เป็น
ร่วมกัน ต้องค่อยเป็นค่อยไป ท�ำ หัวใจหนึ่งของ NCCM ในการมี
ทีละจุด จุดไหนทีเ่ ราท�ำดีเข้มแข็ง เพื่อนร่วมทาง”
ก็ท�ำต่อ จุดไหนไม่เข้มแข็ง เราก็
NCCM ท�ำงานร่วมกับ ๔
อาศัยเพื่อน” คุณพิพัฒน์กล่าวย�้ำ เครือข่ายใหญ่ๆ คือ เครือข่าย
ถึงความส�ำคัญของการสร้างเครือ ด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant
ข่ายและการท�ำงานร่วมกับเครือ Working Group) เครือข่ายสิทธิ
ข่ายแรงงานข้ามชาติอื่นๆ
เด็กประเทศไทย (Child Rights
เช่ น เดี ย วกั บ คุ ณ อ้ อ มที่ Coordination Thailand :CRC) เครือ
บอกว่ า การสร้ า งเพื่ อ นก็ เ ป็ น ข่ายคาทอลิกไทยอภิบาลผูต้ อ้ งขัง
๓

พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประธาน NCCM
๔ International Non-Government Organization
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(แรงงานข้ามชาติ) และ
และเครือข่ายคาทอลิกต่อต้าน
การค้ามนุษย์
คุณอ้อมเล่าถึงงานที่ร่วม
กับเครือข่ายด้านประชากรข้าม
ชาติ ซึ่งมีองค์กรทั้ง INGOs๔ และ
NGOs ที่ท�ำงานประเด็นแรงงาน
ข้ามชาติมาร่วมกันทั่วประเทศ
เพือ่ ผลักดันนโยบายการช่วยเหลือ
แรงงาน โดยยกตัวอย่างเคสที่ได้
ร่วมกันช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ
ที่ประสบปัญหา
“เรื่องค่าแรง เขาบอกว่า
ไม่ได้รับค่าแรงขั้นต�่ำที่ประกาศ
ว่ า ๓๐๐ บาท แต่ ไ ด้ แ ค่ วั น ละ
๒๐๐ บาท เป็นปัญหาที่เขาเรียก
ร้องสิทธิแรงงาน เรื่องการโกงค่า
จ้าง เขาก็จะร้องเรียนมา ฝ่าย
กฎหมายของเครือข่ายแรงงาน
ข้ามชาติก็ไปช่วยเจรจา และจะ
มีกลุ่ม CBO ของเขา ช่วยเรียก
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ภาพ: daily.bangkokbiznews.com

ร้องถ้าถูกโกง ไม่ได้รับค่าจ้าง
จากนายจ้ า ง เขาก็ จ ะจั ด หา
ทนายความไปช่วย แต่ขั้นแรก
เขาจะไปเจรจาไกล่เกลี่ยก่อน ถ้า
นายจ้างยอมจ่ายค่าแรงให้ แต่ถา้
ไม่ยอมก็เอากฎหมายเข้ามา และ
เรือ่ งของการประสบอุบตั เิ หตุจาก
การท�ำงาน ถูกทิ้ง ไม่ได้รับการ
ดูแลจากนายจ้าง”
คุณพิพัฒน์เสริมถึงปัญหา
ที่แรงงานถูกละเมิดสิทธิว่ารวม
ถึง “เรื่องการถูกจ�ำกัดอิสรภาพ
นายจ้ า งไม่ ใ ห้ อ อกนอกพื้ น ที่
เพราะแรงงานข้ามชาติถ้าออก
นอกพื้นที่จะถูกต�ำรวจจับ ต้อง
เสียค่าปรับ”
ส�ำหรับงานที่ร่วมกับเครือ
ข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย (CRC)
ซึ่ ง มี อ ยู ่ ๔๔ องค์ ก ร เป็ น การ
ท� ำ งานกั บ หน่ ว ยงานเอกชนทั่ ว
ประเทศที่ ท� ำ นโยบายให้ แ ก่ รั ฐ
ในการดูแลเด็กทุกคน และเด็ก
เคลื่อนย้าย

คุ ณ พิ พั ฒ น์ อ ธิ บ ายว่ า
องค์กรที่ท�ำงานกับเด็ก ประเทศ
ไหนที่มีข้อตกลงสิทธิเด็กจะต้อง
มีกฎกติกา มีนโยบายที่เกี่ยวกับ
การปกป้องคุ้มครองเด็กเกิดขึ้น
เพราะว่าทั่วโลกมีการใช้แรงงาน
เด็ ก มี ก ารละเมิ ด โดยไม่ รู ้ ตั ว
บางทีคนท�ำงานเองไม่รู้ว่าตนไป
ละเมิ ดเด็ ก อย่ า งไร จึ ง จ� ำ เป็ น
ต้องมีนโยบายเกิดขึน้ เพือ่ เป็นการ
ป้องกัน
“เนื่องจากเราท�ำงานกับ
เด็ ก เยอะมาก เรื่ อ งการศึ ก ษา
เราเป็นเน็ตเวิร์กของ CRC เรามี
นโยบายปกป้องสิทธิเด็ก ในภาค
สนามจะเห็นได้ชัดว่าเราท�ำงาน
กับเด็กโดยตรง เราจะให้พนักงาน
ทุกคนได้ทราบว่าคุณมาท�ำงาน
กับเรา ควรเคารพสิทธิของเด็ก
เคารพการตัดสินใจของเด็ก เรา
จะมีกฎข้อบังคับต่างๆ ออกมา
เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของ
เราไปละเมิดต่อเด็ก และเป็นการ

ป้องกันคนที่มาเยี่ยมด้วยว่าเรา
มีกฎกติกาในการเข้าเยี่ยมเด็ก
ในศู น ย์ ฯ หรื อ ในพื้ น ที่ ที่ มี เ ด็ ก
ซึ่งถือว่าประสบความส�ำเร็จพอ
สมควร”
คุณอ้อม กล่าวอย่างภูมใิ จ
ว่า “NCCM เป็นองค์กรต้นแบบที่
ท�ำนโยบายปกป้องสิทธิเด็ก ทั้ง
กับกลุม่ ทีม่ าเยีย่ มเรา กลุม่ ทีล่ งไป
ท�ำงาน แม้กระทัง่ คนทีป่ ฏิบตั งิ าน
กับเด็กในชุมชน ในศูนย์การเรียน
รู้ ก็ท�ำงานกับเครือข่ายนี่แหละ
คื อ เป็ น การผลั ก ดั น ทั้ ง ประเทศ
ซึ่งก็เป็นการล้อกับนโยบายสิทธิ
เด็กทั่วโลก เราท�ำงานให้เข้ากับ
มาตรฐานสากลในการปกป้ อ ง
สิทธิเด็ก”
ส่ ว นงานที่ ร ่ ว มกั บ เครื อ
ข่ า ยคาทอลิ ก ต่ อ ต้ า นการ
ค้ า มนุ ษ ย์ โดยท� ำ งานร่ ว มกั บ
Talitha Kum Thailand หรือคณะ
นักบวชไทยต่อต้านการค้ามนุษย์
และหน่วยงานคาทอลิกทั้งหมด
ที่ ท� ำ งานต่ อ ต้ า นการค้ า มนุ ษ ย์
ในประเทศไทย และเชื่ อ มโยง
กับ Caritas Asia และCaritas
Internationalis เป็นการสร้างเครือ
ข่ายความร่วมมือในการป้องกัน
และช่วยเหลือเหยื่อจากการค้า
มนุษย์ ทั้งองค์กรภาครัฐ เอกชน
และองค์กรศาสนา
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เนื่องจากงานของ NCCM
ยังรวมไปถึง การอภิบาลผู้ต้อง
ขัง ทั้งผู้ต้องขังชาวต่างชาติ และ
แรงงานข้ามชาติที่อยู่ในเรือนจ�ำ
และสถานกั ก กั น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ มี
ความเครียด กังวล หมดก�ำลังใจ
หรือท้อแท้ งานของ NCCM จึง
เป็นการช่วยฟื้นฟู เยียวยา โดย
ไปเยี่ยมผู้ต้องขัง ท�ำพิธีมิสซาให้
และสงเคราะห์สิ่งของแก่ผู้ต้อง
ขัง เพื่อให้ก�ำลังใจ ช่วยรับฟัง
ปัญหา และช่วยเหลือผู้ต้องขัง
ให้ได้รับความยุติธรรมตามสิทธิที่
เขาควรได้รบั ตามกฎหมาย มีการ
อบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ ให้ค�ำ
ปรึกษาแก่ผู้ท�ำงานด้านผู้ต้องขัง/
ผู้ต้องกัก และประสานงานกับ
กรมราชทัณฑ์ เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกให้แก่เครือข่ายที่ท�ำงาน
ในเรือนจ�ำในการเข้าเยี่ยมผู้ต้อง
ขัง เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการ
ท�ำงานที่มีแบบแผนชัดเจน รวม
ถึงการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่พ้น
โทษให้ได้รับการรักษาวัณโรคต่อ
เนื่องจนครบก�ำหนด

ส� ำ หรั บ งานเครือ ข่ า ย
คาทอลิกไทยอภิบาลผู้ต้องขัง

ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๒๒ องค์กร
ที่ ท� ำ งานร่ ว มกั น คุ ณ อ้ อ มเล่ า
ว่า “เราพยายามเป็ น ตั ว กลาง
เป็ น ผู ้ ป ระสานให้ เ ครื อ ข่ า ย
คาทอลิกที่ท�ำงานกับผู้ต้องขังใน
ประเทศไทย โดยปกติ แล้ ว จะ
มี ค ณะนั ก บวชหรื อ ศู น ย์ สั ง คม
พัฒนาต่างๆ เขาท�ำอยู่แล้ว แต่
เราจะเป็นตัวประสานให้เขาได้
มาแบ่งปันประสบการณ์กันและ
กัน แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติของ
แต่ละองค์กรว่า ท�ำแบบนี้แล้ว
เกิดผลดีต่อผู้ต้องขัง เป็นการ
ผลักดันให้งานของคาทอลิกใน
การอภิบาลผู้ต้องขังเกิดผลมาก
ขึ้น เป็นงานของพระศาสนจักรที่
ต่างประเทศเขามีการติดตามอยู่
ว่าประเทศไทยท�ำอะไรบ้างกับผู้
ต้องขัง องค์กรของเราก็มีข้อมูล
ที่จะให้เขา และพยายามเสริม
สนับสนุนองค์กรเครือข่ายของเรา
ให้เข้าไปท�ำงานในแต่ละเรือนจ�ำ
ในแต่ละจังหวัด”

น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี ง า น
พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน
(แรงงานข้ามชาติ) เนือ่ งจากเห็น

ได้ชัดว่าเครือข่ายภาคประชาชน
สามารถด� ำ เนิ น กิ จ กรรมพึ่ ง พา
ตนเองได้ NCCM จึงมุง่ ทีจ่ ะส่งเสริม
ให้แรงงานข้ามชาติในแต่ละชุมชน
จัดตัง้ เครือข่ายภาคประชาชนเพือ่
สามารถด�ำเนินกิจกรรมและพึง่ พา
ตนเองได้ในอนาคต โดย NCCM
จะช่วยพัฒนาทักษะการท�ำงาน
ของคณะท�ำงานในเครือข่าย ส่วน
การผลักดันเชิงนโยบายด้านสิทธิ
แรงงานข้ามชาตินนั้ NCCM ท�ำงาน
ขั บ เคลื่ อ นร่ ว มกั บ ภาครั ฐ และ
องค์ ก รพั ฒ นาเอกชนอื่ น ๆ ที่
ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ อาทิ
ประเด็นเรือ่ งสุขภาพกับกระทรวง
สาธารณสุข ด้านการศึกษากับ
กระทรวงศึกษาธิการ สปฐ., กศน.
และด้านอาชีพกับกรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน
คุณพิพัฒน์บอกว่า “NCCM
เราเน้นเรือ่ งของการบูรณาการ ไม่
ว่าเขาจะเป็นชาติพันธุ์ไหนเข้ามา
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ในประเทศ เราพยายามเคารพ
ความแตกต่างของเขา ให้เขาเห็น
ความแตกต่างและเคารพซึ่งกัน
และกัน ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือการ ไม่วา่ จะเป็นผูน้ ำ� ในชุมชน องค์กร
สร้างกลุ่ม การรวมกลุ่ม การ เอกชน ไม่ใช่ให้เขาอยู่ตามล�ำพัง
สร้างความเข้มแข็งมากกว่า ขณะ เราก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์”
เดียวกันก็ให้คนในพืน้ ทีม่ สี ว่ นร่วม

เปิ ดใจ เปลี่ยนทัศนคติเชิ งลบต่อแรงงานข้ามชาติ
ส� ำ หรั บ คนที่ ท� ำ งานกั บ
แรงงานข้ า มชาติ ม านั บ สิ บ ปี
เจ้าหน้าที่ทั้งสองของ NCCM มอง
ว่ า สั ง คมไทยส่ ว นใหญ่ ยั ง คงมี
ทัศนคติเชิงลบต่อแรงงานข้าม
ชาติอยู่มาก
คุณอ้อม “คนไทยบางคน
ก็ชอบแรงงานข้ามชาติ อย่างเขา
มีแม่บ้านที่มีความซื่อสัตย์ น่ารัก ‘แรงงานข้ามชาติ’ แต่ค�ำว่า ‘ชาว
ถ้าเราไม่พยายามตีข่าวว่าเขามี ต่างชาติ’ หมายถึง คนที่มาเที่ยว
ความแตกต่าง อย่างเมื่อก่อน คนทีม่ าท�ำงาน เขาแยกกันชัดเจน
เรียกเขาว่า ‘แรงงานต่างด้าว’ แต่ แล้วท�ำไมไม่เรียกให้เหมือนกัน
ตอนนีเ้ ขาเปลีย่ นให้เรียก ‘แรงงาน เลยล่ะ ระหว่างคนที่เป็นเพื่อน
เพื่อนบ้าน’ ‘แรงงานข้ามชาติ’ ” บ้าน หรือว่าชาวต่างชาติ พูดค�ำ
คุณพิพัฒน์ “นี่คือสาเหตุ นีใ้ ห้เป็นค�ำเดียวกันเลย นีค่ อื สิง่ ที่
ส�ำคัญ คือความไม่รู้ เป็นปัญหา ท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำ ถ้าเป็น
การสื่อสาร ที่ไม่รู้ว่าเวลาเรียกว่า คนจากยุโรปเรียกว่า ชาวต่างชาติ
‘ต่างด้าว’ จะแตกต่างจากค�ำว่า แต่มาจากพม่าเรียก ‘ต่างด้าว’ ซึง่
ภาษาอังกฤษคือ ‘เอเลี่ยน’ (Alien)
‘มนุษย์ต่างดาว’ ผมว่ามันไม่ใช่
กับการให้นิยามแบบนี้”
คุ ณ อ้ อ ม “ภาษาทางรั ฐ
เขายั ง ใช้ “ต่ า งด้ า ว” แต่ ท าง
ภาคเอกชนเขาผลักดันอยู่ อย่าง
มหาวิทยาลัยบางแห่งเขาใช้ว่า
“แรงงานเพื่อนบ้าน”

เมือ่ ถามว่าตัวแรงงานข้าม
ชาติเอง เขารู้สึกอย่างไรกับค�ำว่า
‘แรงงานต่างด้าว’
คุณพิพัฒน์ “ก็ไม่พอใจนะ
ก็เห็นชัดเจนว่าไม่ชอบ”
คุณอ้อม “เขาจะรู้สึกว่า
สองมาตรฐาน เขายั ง มองว่ า
เรื่องความเสมอภาค ความเท่า
เที ย ม เขายั ง ด้ อ ยกว่ า คนไทย
ความรู้สึกของแรงงานข้ามชาติ
เขาจะรูส้ ึกไม่เท่าเทียมกับคนไทย
เขาจะเรียกร้องความเป็นธรรม
ความยุติธรรม ความเท่าเทียม
พม่าจะรู้สึกว่าตนเองยังมีความ
ไม่เท่าเทียม ต้องการความเป็น
ธรรม และส่วนใหญ่กลุ่มคนพม่า
ค่อนข้างจะมีพลังในการเรียกร้อง
เพราะเขาเป็นกลุ่มใหญ่และรวม
กลุ่มได้ แต่กัมพูชาไม่ค่อยเห็น
เพราะเขาจะมีการศึกษาน้อยกว่า
ส่วนลาวไม่ค่อยมีปัญหา”
คุณพิพฒั น์ “ถ้าเขายอมรับ
ได้ก็ไม่มีปัญหา คือยอมรับว่า
มันไม่เท่าเทียม เหมือนกับเราไป
ยุโรปก็ไม่เท่าเทียมอยูแ่ ล้ว มันเป็น
วัฏจักรทั่วโลก”
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ในพื้นที่ ท�ำกิจกรรม สร้างอาสา
สมัคร และสร้างกลุ่มเพื่อการมี
ส่วนร่วม จะท�ำให้ทศั นคติคนไทย
ต่อแรงงานข้ามชาติดีขึ้น เห็นอก
เห็นใจกัน เห็นวัฒนธรรมที่ดีๆ
ซึ่งเรื่องการปรับทัศนคติ
นี้ เราท�ำมานานแล้ว การสร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียว (Harmony)
ในชุ ม ชนไทย การท� ำ กิ จ กรรม
ร่วมกันกับคนไทย ที่ผ่านมาเรา
พยายามส่งเสริมให้แรงงานข้าม
ชาติ ท� ำ ความสะอาดในชุ ม ชน
ของเขา เพราะบางที่สกปรก เรา
ก็จะบอกให้เขาท�ำความสะอาด
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ขาอยู ่ และ
เรื่องลูกหลานของเขาที่มาเรียน
ผู ้ ป กครองยั ง มี ทั ศ นคติ เ ชิ ง ลบ
เวลาโรงเรียนรับเด็กลูกแรงงาน
ข้ามชาติเข้ามาเรียน พ่อแม่คน
ไทยก็จะเอาลูกตัวเองออก ไม่
ให้ลูกเรียนในโรงเรียนที่มีแรงงาน
ข้ามชาติ ยังเป็นทัศนคติเชิงลบ
อยู ่ มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น กระแสแรง
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แต่ทางภาคใต้เราก็เห็นอยู่ ใน
กรุงเทพฯ ก็มีอยู่ แม้เขาจะไม่
ได้พูดเสียงดัง มีการเสนอปัญหา
นี้ขึ้นมาว่าถ้าเอาเด็กพม่าเข้ามา
เรียน ผู้ปกครองเขาจะเอาลูก
เขาออก ศูนย์การเรียนรู้ก็ช่วยได้
เยอะในการสอนให้เขาได้สื่อสาร
เตรียมเขาให้ได้เรียนภาษาไทย
เพื่อสื่อสารกับเด็กไทยได้ ถ้าเป็น
เรือ่ งกายภาพ อย่างความสะอาด
ของเสื้อผ้า เราก็เตรียมให้เขา
เพื่อช่วยลดทัศนคติเชิงลบของผู้
ปกครองไทย”
คุณพิพัฒน์เสริมว่า “ถ้า
พูดถึงในพื้นที่ คนที่อยู่ด้วยกันใน
พื้นที่เขาไม่ค่อยขัดแย้งกันหรอก
อย่ า งพื้ น ที่ แม่ ส อด พระสมุ ทร
เจดีย์ สมุทรสาคร เขาอยู่ร่วม
กันได้ นายจ้างลูกจ้างอยู่ด้วยกัน
อย่างมีความสุข เขาพึ่งพาอาศัย
กั น แต่ ค นที่ ไ ม่ เ คยอยู ่ กั บ เขา
โดยตรง เป็นคนข้างนอก อาจมี
ทัศนคติเชิงลบมากกว่า”

ภาพ: กรมประชาสัมพันธ์

ในเรือ่ งทัศนคติเชิงลบของ
คนไทยที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ
แล้วงานของ NCCM ท�ำอย่างไร
ที่จะช่วยปรับทัศนคติเชิงลบให้
เป็นทัศนคติเชิงบวกได้นั้น คุณ
อ้ อ มบอกว่ า “มี ง านวิ จั ย ของ
ม.มหิดลท�ำการส�ำรวจทัศนคติใน
เชิงลบของคนไทยต่อแรงงานข้าม
ชาติเมื่อปี ๒๕๕๕ พบว่าคนไทย
กลัวแรงงานข้ามชาติจะมาแย่ง
อาชีพ แย่งสถานะบุคคล ถึงแม้
จะมองว่าแรงงานข้ามชาติท�ำให้
เศรษฐกิจดี พยายามโปรโมท แต่
จริงๆ แล้วเขากลัวว่าแรงงานข้าม
ชาติจะมาได้สถานะเป็นคนไทย
ท�ำให้ทศั นคติตอ่ แรงงานข้ามชาติ
ไปในเชิงลบ
เราคุยกันถึงเรื่องการปรับ
ทัศนคติเชิงบวกของคนไทยต่อ
แรงงานข้ามชาติ มีข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขอยู่ว่าท�ำอย่างไรจะ
แก้ทัศนคติของคนไทย เขาบอก
ว่าปัจจัยหนึ่งที่จะท�ำได้คือ การ
ที่คนไทยมีเพื่อนเป็นคนข้ามชาติ
จะท�ำให้เรามีทศั นคติเชิงบวกมาก
ขึ้น อย่างท่านพิบูลย์บอกว่า เรา
ต้องน�ำกิจกรรมไปท�ำกับชุมชน
กับกลุ่มที่มีแรงงานข้ามชาติเยอะ
เช่น กิจกรรมด้านศาสนาและ
วั ฒ นธรรม เอาความเชื่ อ ทาง
ศาสนามาจัดงานร่วมกัน ให้คน
ไทยเข้ามาร่วม ทัง้ รัฐและเอ็นจีโอ

๑๐๖ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑
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คุณอ้อม “เรื่องของการ
สื่อสารก็ส�ำคัญ เช่น ถ้าคนพม่า
พูดภาษาไทยได้ สื่อสารกับคน
ไทยได้ คนไทยก็จะเข้าใจว่าเขา
อยู่บ้านเขามีความล�ำบาก แต่มา
อยู่ที่นี่เขามีความสุข คนเราเวลา
ฟังกันเข้าใจ ก็จะเห็นอกเห็นใจ
กันมากขึ้น หลายๆ ครั้งเวลาได้
คุยกับแท็กซี่ซึ่งเป็นนายจ้างของ
แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา เขา
บอกว่า น่าเห็นใจนะ แรงงาน
ข้ามชาติขยัน ประหยัด นิสัยดี
พูดเพราะ เขาได้คุย ได้อยู่ด้วย
กัน ทัศนคติเชิงลบก็จะไม่มีเลย
นะ ถ้าเขาเข้าใจกัน เรื่องการ
สื่อสารให้เข้าใจกัน เราจึงมีการ
สอนภาษาไทยในศูนย์การเรียนรู้
ให้แรงงานได้เรียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ บางคนท�ำงานใน
บริษัท เขาก็ส่ือสารกับเพื่อนร่วม
งานได้ คุยกับนายจ้างได้ ก็ช่วย
ปรับทัศนคติของคนไทยได้เยอะ”
นอกจากการสอนภาษา
ไทย-อั ง กฤษเพื่ อ ให้ แ รงงาน
สามารถสื่ อ สารกั บ คนไทยได้
อย่างเข้าใจกันมากขึ้น จะช่วย

เปลีย่ นทัศนคติเชิงลบแล้ว การน�ำ
เรื่องของศาสนาและวัฒนธรรม
เข้ามาก็เป็นอีกแนวทางหนึง่ ทีค่ วร
ส่งเสริมให้มากขึ้น
คุณพิพฒ
ั น์เล่าถึงกิจกรรม
ที่ NCCM น� ำ เรื่ อ งศาสนาและ
วัฒนธรรมเข้ามาว่า “คนไทยไม่รู้
ด้วยซ�้ำว่าพม่าบริจาคเงินเข้าวัด
เยอะกว่าคนไทยอีก เวลาเราจัด
งานเราจึงใช้ประเพณีในการรวม
คน และเชิญแกนน�ำคนไทยมา
ร่วม เพื่อให้เขาเห็นว่าแรงงาน
ข้ามชาติก็รักวัฒนธรรม เขาเป็น
เมืองพุทธยิ่งกว่าเราอีก เราใช้
วัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง”
คุณอ้อมเสริมว่า “การแก้
ปัญหา ถ้าเอาเรื่องศาสนาและ
วัฒนธรรมเข้ามา ประเทศไทย
น่าจะท�ำได้ดเี พราะว่าคนไทยส่วน
ใหญ่นบั ถือพุทธ พม่าก็นบั ถือพุทธ
เคร่งและศรัทธามาก ดังนั้นการ
ท�ำบุญร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่น่า
จะส่งเสริมให้มากขึ้นในชุมชน”
ในขณะทีป่ ญั หาสังคมผูส้ งู
อายุ แรงงานเด็กและวัยท�ำงานลด
ลง ท�ำให้เราต้องอาศัยแรงงาน
ข้ า มชาติ ม าทดแทนอย่ า งหลี ก
เลี่ ย งไม่ ไ ด้ สั ง คมไทยไม่ อ าจ
ปฏิเสธการด�ำรงอยู่ของแรงงาน
ข้ามชาติได้อีกต่อไป ดังนั้นเรา
ควรจะมีมุมมองของการอยู่ร่วม
กัน เห็นความส�ำคัญของแรงงาน
ข้ามชาติว่าเขามีความส�ำคัญต่อ

เศรษฐกิ จ ไทยและการพั ฒ นา
ประเทศอย่างไร
คุณพิพัฒน์มีความเห็นว่า
“ผมว่าเราต้องเรียนรู้ ต้องเปิด
ใจ คือคนเราแม้แต่ตัวผมเองนะ
ผมท�ำงานที่นี่มา ๑๐ ปี ตอนแรก
ผมไม่ชอบเลยนะ แต่พอท�ำไป
ได้เห็นสภาพ ได้คลุกคลีกับเขา
พยายามเปิดใจ และอีกอย่างที่
ส�ำคัญ ถ้าเราใช้วัฒนธรรมมา
เชื่อมประสานกัน ผมคิดว่าท�ำให้
มี ค วามเข้ า ใจกั น มากขึ้ น โดย
อาศัยวัด อาศัยประเพณี จะได้
ผล ดีกว่าเราไปมุง่ เอาเรือ่ งงานมา
เป็นเรื่องใหญ่ ความเป็นอาเซียน
เป็นเมืองพุทธเหมือนกัน ถึงแม้วา่
เราจะเป็นองค์กรคาทอลิก แต่เรา
อยู่เมืองพุทธ เราก็ต้องเคารพ มี
หลักปฏิบตั ิ เขาปฏิบตั อิ ย่างไรเรา
ก็ต้องปฏิบัติตาม”
ส่วนคุณอ้อมมีความเห็น
ว่า “ภาครัฐต้องเป็นเจ้าภาพใน
การส่งเสริมให้ชุมชนที่มีแรงงาน
ข้ามชาติอาศัยอยู่มากๆ ให้เขามี
กิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นคน
พม่า กัมพูชา หรือลาว เพราะ
วัฒนธรรมใกล้เคียงกับคนไทย
มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร
การกิน การท�ำบุญ ค�ำพูด การ
แต่งกาย หน้าตาก็คล้ายๆ กัน
ดังนั้นจึงไม่ยากที่จะท�ำให้เขาอยู่
ร่วมกันได้ หรือมีทัศนคติที่ดีต่อ
กัน โดยรัฐเองต้องจัดกิจกรรม
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พัฒนาทักษะ (Skill) คือแรงงาน
ที่มีทักษะน้อย (Low Skill) ควร
พัฒนาให้เขามีทักษะมากขึ้น ถ้า
รัฐบาลออกโรงจริงๆ และส่งเสริม
ด้านการให้โอกาส ให้อาชีพทาง
เลือกแก่แรงงานข้ามชาติ ถ้าเขา
ได้รับโอกาสพัฒนาเรื่องของฝีมือ
แรงงาน คิดว่าคนไทยจะยอมรับ
มากขึ้น คงไม่มองว่าแรงงานข้าม
ชาติแย่งอาชีพหรอก”

ผู้ไถ่ ฉบับที่

ส่งเสริม เพราะรู้อยู่แล้วว่าใน
อนาคตแรงงานในประเทศไทย
จะน้อย ผูส้ งู อายุกเ็ ยอะ ดังนัน้ ท�ำ
อย่างไรให้แรงงานข้ามชาติเขาอยู่
ในชุมชนแล้วเขามีความสุข และ
เขาสามารถท�ำให้เศรษฐกิจไทยดี
ขึ้น ต้องส่งเสริมเขา
และอีกอย่างหนึ่ง ทางรัฐ
เคยบอกว่าจะส่งเสริมเรื่องการ
พัฒนาฝีมือแรงงานข้ามชาติ ถึง

แม้ว่าจะมี พ.ร.บ.ส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕
แต่ ยั ง มี ค� ำ ถามและข้ อ ขั ด แย้ ง
กันอยู่ การพัฒนาฝีมือแรงงาน
ข้ามชาติควรท�ำ และควรปฏิรูป
ระบบระเบี ย บการท� ำ งานของ
แรงงานข้ามชาติที่ล้าสมัย เพื่อ
ให้การจ้างแรงงานเกิดประโยชน์
สูงสุดทัง้ ระดับประเทศ และระดับ
บุคคล ซึ่งองค์กรเราพูดถึงการ

คุณค่าของงานช่ วยเหลือแรงงานข้ามชาติ
การท�ำงานพัฒนาคุณภาพ ส�ำหรับเงินทีค่ ณุ ให้เรา แล้วเขาได้
ชีวิตของแรงงานข้ามชาติ ท�ำให้ ท�ำงาน ได้ประกอบอาชีพ ได้เลีย้ ง
ได้เห็นพัฒนาการของแรงงานข้าม ครอบครัวของเขา เขาบอกว่าเงิน
ชาติหลายต่อหลายคนที่ NCCM แค่นิดเดียวของคุณ แต่ส�ำหรับ
ได้ให้โอกาสพวกเขา คุณพิพัฒน์ เขา มันยิ่งใหญ่มาก ผมประทับ
บอกว่า “มีหลายๆ เรือ่ งทีป่ ระทับ ใจตรงนี้ เป็นเคสลาว กลุ่มลาว
ใจ อย่างล่าสุด การประชุมที่ ที่เราท�ำงานประมาณ ๒๐๐ กว่า
ผ่านมา เครือข่ายเรื่องสุขภาพ คน นี่เป็นสิ่งที่เราเห็นว่างานของ
เรามีเครือข่ายผู้ติดเชื้อ เป็นชาว เรา ไม่ใช่ว่าช่วยแค่หกพันแล้วจะ
ลาว คนกลุ่มนี้เป็นผู้ติดเชื้อเอช ไม่มีประโยชน์ แต่ส�ำหรับคนที่ไม่
ไอวี เราให้ ง บประมาณเขาไป มีจริงๆ มันมีประโยชน์”
นิดเดียว เป็น เงิน ทุน ประมาณ
ส่วนคุณอ้อมบอกถึงความ
คนละ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาท เราดู ภูมิใจของเธอว่า “ความภูมิใจกับ
แล้วว่าเขาไม่มีทุนจะไปประกอบ แรงงานพม่านี่แหละ หลายคน
อาชีพ คือมีแต่ไม่เพียงพอ แล้ว เข้ามาเป็นแรงงานแล้วเขาพัฒนา
เงินที่เราให้ไปสามารถช่วยเขาให้ ตัวเอง เขาได้รับโอกาสทางการ
สามารถท�ำอาชีพได้ แล้วเวลาที่ ศึกษา ได้รับโอกาสเข้าไปเข้า
เขามาพูดในเวที เขาจะให้เกียรติ ร่วมประชุมเวทีต่างๆ และได้รับ
คนท�ำงานมาก ให้เกียรติ NCCM โอกาสมาท�ำงานกับเรา จากเป็น
มากๆ เขาบอก ขอบคุณมากๆ แรงงานธรรมดาๆ เลย แต่เขา
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สามารถขึ้นมาเป็นผู้น�ำเครือข่าย
แกนน�ำของ CBO แรงงานข้ามชาติ
แล้วเขาไปท�ำงานเติบโตในองค์กร
ระดับชาติ (INGOs) และไปท�ำงาน
ให้ภาครัฐ เป็นล่ามแปลในศาล
และท� ำ งานขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
แต่สิ่งหนึ่งที่เขามี ที่เขาได้รับจาก
เรา เขาคิดถึงพวกเราเสมอ เขามี
ความกตัญญู ประทับใจเขามาก”
คุณอ้อมยกเคสตัวอย่าง
มาเล่าว่า “เขาชื่อเมือง ท�ำงาน
เป็นล่าม ประเด็นค้ามนุษย์และ
แรงงานให้กับศาล เขาเคยมา
ท�ำงานกับเรา เรามีกิจกรรมอะไร
เขาจะมาร่วมงานตลอด พี่คิด
ว่าความกตัญญูจากที่เขาเห็นว่า
องค์ ก รคาทอลิ ก ช่ ว ยคนจริ ง ๆ
นะ โดยเฉพาะกับกลุ่มแรงงาน
ข้ามชาติของพวกเขา และเวลา
เขาไปคุยกับใคร เขาค่อนข้างให้
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เกียรติ NCCM เวลาเรามีกิจกรรม
อะไร เขาก็อยากมาเข้าร่วมกับ
เรา ตอนนี้เขาก็ยังช่วยองค์กรเรา
อยู่ แต่อยู่เบื้องหลัง พี่คิดว่าเรา
ช่วยเขาประสบความส�ำเร็จอยู่ใน
ระดับหนึ่งแล้ว และกลุ่มของเขา
ก็จะช่วยเหลือกันเองโดยที่เราไม่
ต้องไปออกแรงมากแล้ว เพราะ
กลุ่มของเขาเข้มแข็งแล้ว แต่เขา
ไม่ลืมเรา”
เมื่อถามถึงความภูมิใจต่อ
งานที่ท�ำ คุณพิพัฒน์บอกว่า “คือ
จริงๆ เมื่อก่อนไม่ได้คิดว่าจะมา
ท�ำงานตรงนี้และไม่ได้ใส่ใจด้วย
ว่ า มาท� ำ งานเพื่ อ ใคร แต่ ด ้ ว ย
เนื้องานที่เราไปเห็นแล้ว สิ่งที่เรา
ท�ำมันเล็กน้อย เมื่อเทียบกับที่
คนอื่นเขาท�ำ แต่ก็เป็นการสร้าง
โอกาสให้คนอื่น เราเลยรู้สึกว่า
สิ่งที่เราท�ำเป็นสิ่งที่ดี ถ้าเป็นไป
ได้ก็อยากจะท�ำต่อ อยากท�ำให้
มันดีขึ้น และที่ส�ำคัญคือเมื่อเรา
เห็นกลุ่มเป้าหมายของเราเขามี

ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี เราก็
รู้สึกว่าพระศาสนจักรเป็นองค์กร
ที่เปิดกว้างให้คนได้เข้ามามีส่วน
ร่วม และพระศาสนจักรทั่วโลกก็
ยังสนับสนุนพระศาสนจักรเมือง
ไทยอยู่ ก็ภาคภูมิใจแทนในฐานะ
ที่ตัวเองเป็นคาทอลิก รู้สึกดี”
ส่วนคุณอ้อม “คงคล้ายๆ
กั น การท� ำ งานรั บ ใช้ พ ระ
ศาสนจั ก รของเราก็ ถื อ ว่ า เป็ น
ความภาคภูมิใจของคาทอลิกอยู่
แล้วทีไ่ ด้มาท�ำงานตรงนี้ พีท่ ำ� งาน
องค์กรนี้มา ๑๕ ปีแล้วที่เราเป็น
กระบอกเสียง ในฐานะที่เราเป็น
คนของพระศาสนจักร ได้มโี อกาส
ท�ำงานให้กับผู้ที่ถูกมองว่าเป็น
กลุ่มที่ยากจนที่สุด กลุ่มผู้อพยพ
ย้ายถิ่นนี่ท่านพิบูลย์บอกว่าเป็น
กลุ่มที่ล�ำบากที่สุด ดังนั้นเมื่อเรา
ได้โอกาสท�ำงาน เราก็ทำ� ให้ดที สี่ ดุ
โดยเชื่อว่าทุกอย่างไม่ใช่เราเป็น
ผู้ท�ำ แต่พี่เชื่อเรื่องของพระจิต
ท�ำงานในตัวพี่ เพราะว่าทุกครั้ง

เวลามีปัญหาหรือเวลาเจอทาง
ตัน หรือท้อแท้ มันจะได้ค�ำตอบ
ออกมาเลย บางทีโดยบังเอิญ ทุก
อย่างพี่มองว่าพระน�ำทางเรา ให้
เราเจอเหตุการณ์ที่เป็นทางออก
ในงาน งานนีไ้ ม่ใช่งานของเรา แต่
เป็นงานของพระ”
“เราไม่ใช่แค่เป็นเจ้าหน้าที่
รั บ เงิ น เดื อ น แล้ ว ก็ จ บ พระ
ศาสนจักรก็เหมือนเลือดที่หล่อ
เลี้ยงเรามา พระศาสนจักรก็เลี้ยง
ดูเราด้วย ดังนั้นเมื่อเรามีโอกาส
ได้ท�ำงานตรงจุดนี้ เราก็ท�ำให้ดี
ที่สุด แต่ว่าเราไม่ได้เก่งนะ ถือว่า
เราได้โอกาสเรียนรู้และพัฒนา
เมื่ อ เราพั ฒ นามาถึ ง ระดั บ หนึ่ ง
แล้วเราต้องขอบคุณองค์กร”
มีค�ำกล่าวที่ว่า “ค่าของ
คน อยู่ที่ผลของงาน” การท�ำงาน
ท�ำให้คนๆ นั้นได้เข้าใจว่าชีวิต
ของตนนั้นมีคุณค่า แต่จะดียิ่ง
กว่าหากงานที่เราท�ำมีส่วนช่วย
ให้เพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเชื้อชาติ
หรื อ เผ่ า พั น ธุ ์ ใ ดที่ ป ระสบภาวะ
ยากล�ำบากในชีวิต สามารถลุก
ยืนได้ด้วยขาของตัวเอง สามารถ
พัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างเท่าเทียมกับผูอ้ นื่ อย่างมี
ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์เต็มเปีย่ ม
ซึ่งงานของ NCCM ได้ช่วยให้เป็น
เช่นนั้น
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แมวอินดี้

The Hundred-Foot Journey
ปรุ งชี วิต ลิขิตฝั น

ใ

นช่วงเวลาทีต่ อ้ งผจญกับสภาพรถติดทัง้ เมืองกรุงเช่น
นี้ การเลือกทีจ่ ะนอนอยูบ่ า้ นแล้วดูหนัง Feel Good สัก
เรือ่ ง ทิวทัศน์สวยงามในหนังก็ทำ� ให้พอจะมีความสุขได้
เหมือนกัน The Hundred-Foot Journey ภาพยนตร์จาก
ค่ายดรีมเวิร์ก ก�ำกับการแสดงโดย ลาสซี ฮอลสตรอม
เรือ่ งราวของครอบครัวชาวอินเดียทีล่ ภี้ ยั ไปตัง้ รกรากใน
ยุโรป เพราะได้รบั ผลกระทบจากการเมืองทีต่ วั เองไม่ได้
เกีย่ วข้อง แค่มนี กั การเมืองมาเลีย้ ง
ฉลองชัยชนะจากการเลือกตัง้ ทีร่ า้ น
อาหารของตน กองไฟขนาดใหญ่
จึงเกิดขึ้น เมื่อฝ่ายแพ้เลือกตั้งบุก
เข้ามาท�ำลายข้าวของและเผาร้าน
อาหาร ท�ำให้แม่ผู้เป็นที่รักจากไป
ในกองเพลิงด้วยเช่นกัน
หนังมีสีสันของอินเดียให้
เห็นเล็กน้อยตอนต้นช่วงที่ฮัสซัน
(มานิ ช ดายาล) ระลึกถึงบ้านที่
อินเดียระหว่างที่ตอบค�ำถามเจ้าหน้ า ที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ ง ปาป้ า
(ออมม์ ปูรี) หอบสมาชิกตระกูล
คาดัม ๓ ลูกชาย ๒ ลูกสาว มาลี้ภัยที่อังกฤษ แต่แล้ว
เมืองผู้ดีก็ไม่ตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการ จึงพาลูกๆ ขับ
รถบุโรทั่งปุเลงๆ ข้ามไปฝรั่งเศส โดยให้เหตุผลกับเจ้า
หน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองว่า “ลอนดอนหนาวไป” แต่ถ้า
ถามฮัสซัน ลูกชายผู้ชื่นชอบการปรุงอาหาร เขาก็จะ
ตอบว่า “ที่ลอนดอน ผักไม่มีวิญญาณจึงมาหาผักที่มี
ชีวติ ชีวาในฝรัง่ เศส” แม้จะถูกเหน็บว่าน่าจะเป็นเด็กล้าง
จานมากกว่าพ่อครัว แต่ฮสั ซันก็ยนื ยันอย่างมัน่ ใจว่าเขา
คือพ่อครัว ผ่านการศึกษาจากสถาบันของครอบครัว

คือ แม่เป็นครูสอนท�ำอาหารที่สอนให้ใช้ประสาทสัมผัส
ทั้งหมดชิมอาหาร แม่บอกว่า “ท�ำอาหารต้องฆ่าสัตว์
วิญญาณของสัตว์คือผี” ดังนั้นอาหารจึงมีผีสิงอยู่ เรา
กินผีกันทุกวันนะ รู้มั้ย ฉะนั้นก็อย่าได้แปลกใจ ถ้าบาง
คนมีอาการผีเข้าผีออกทุกวัน!
ค�ำตอบของฮัสซัน เป็นแนวคิดใหม่ทางการ
ศึกษาที่ก�ำลังถูกพูดถึงมากในขณะนี้ เมื่อเรามีความ
สามารถมีประสบการณ์จากการ
ท�ำงานจริง ท�ำไมถึงไม่ได้รับการ
ยอมรับเพียงเพราะไม่มีใบรับรอง
จากสถาบันทีไ่ ด้รบั การจดทะเบียน
ท�ำไมต้องบังคับให้เรียนวิชาที่เรา
ไม่ได้ใช้ประโยชน์และอีกมากมาย
ที่ก�ำลังถกเถียงกันอยู่ “ถ้าอยาก
ให้ลูกคุณเก่ง ต้องหาทางให้ลูกได้
เจอครูทสี่ ดุ ยอด ไม่ใช่โรงเรียนทีส่ ดุ
ยอด” แม่ของฮัสซันไม่ได้กล่าว
นะ...บิล เกตต์ กล่าว
ปาป้าท�ำทุกอย่างด้วยจิต
สัมผัสกับผีแม่ อ๊ะ! อย่าเข้าใจผิด นี่
ไม่ใช่หนังผี ปาป้าแค่เพ้อไปเองคนเดียว การพาลูกเร่รอ่ น
มาตัง้ หลักใหม่ทฝี่ รัง่ เศส ปาป้าก็ถามผีแม่ ถึงแม้ มันเซอร์
(อามิช ชาห์) ลูกชายคนโตจะโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง เขา
ก็ไม่สนใจ การเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง คือ การเดินทางที่
พ่อกล้าเสี่ยง แม้คนทั้งบ้านจะคัดค้าน ในขณะที่ลูกๆ
เริ่มปรับตัวเข้ากับพฤติกรรมชาวตะวันตก ปาป้ายังคง
สไตล์อินเดียอย่างที่ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้ โดย
เฉพาะสิ่งที่ท�ำให้ลูกๆ อับอายนักหนา คือ การต่อรอง
ราคาซื้อของ เพราะมันท�ำให้พวกเขาโดนดูถูกยิ่งขึ้นไป
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อีก แต่พ่อกลับบอกอย่างมั่นใจว่า “การที่ผมต่อ ไม่ใช่
เพราะผมจน แต่เพราะผมประหยัด” เอาจริงๆ เรื่องนี้
ปาป้าแย่งซีนคนอืน่ ๆ ทัง้ เรือ่ งเลย ดูแล้วจะหลงรักสไตล์
อินเดียอินดี้ของปาป้ามากๆ
และแล้ ว ซากรถที่ ขั บ มาเกิ ด เบรคแตก ณ
หมูบ่ า้ นแซงต์ แอนโทนิน วัล ประเทศฝรัง่ เศส ทิวทัศน์ที่
สวยงามของหมูบ่ า้ นท�ำให้ปาป้าต้องมนต์และบอกลูกๆ
ว่า “แม่ให้อยู่ที่นี่ แม่บอกว่า เบรคแตกเป็นพรหมลิขิต”
คงจะจริงเพราะท�ำให้ได้เจอกับ มาดามมัลลอรี่ (เฮเลน
มิเรน) และมาร์กาเร็ต (ชาล็อต เลอ บอง) น�้ำเน่าแต่มี
เงาจันทร์จงึ เกิดขึ้น เมือ่ ฮัสซันว่า “พ่อบ้าไปแล้ว” ที่ควัก
เงินซื้อบ้านเก่าฝั่งตรงข้ามร้านป้าไฝ มิชลิน สตาร์ เพื่อ
เปิดร้านอาหารอินเดีย โดยไม่สนใจว่าลูกๆ จะโวยวาย
แค่ไหน “ก็เงินที่ซื้อเป็นเงินของฉัน ฉันจะซื้ออะไรก็ได้
และฉันเชื่อมั่นว่า ถ้าคนฝรั่งเศสได้ลองจะต้องชอบ
อาหารอินเดีย” ปาป้ามั่นใจ
ดูเหมือนปาป้าจะเป็นคนโลกสวย เพราะชอบคิด
ง่ายๆ ว่าอะไรๆ จะต้องดีไปหมด จนเป็นที่ขัดเคืองของ
ลูกๆ แต่ความคิดบวกและกล้าลงมือท�ำทันทีของปาป้า
ท�ำให้นกึ ถึงค�ำคมจากนักธุรกิจระดับโลกหลายคน อย่าง
วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีหุ้น บอกว่า “ตอนผม
อายุ ๒๑ ต่อให้พดู สิง่ ทีฉ่ ลาดทีส่ ดุ ในโลกก็ไม่มใี ครสนใจ
แต่ตอนนี้ต่อให้พูดสิ่งที่โง่เง่าที่สุดในโลก คนก็คิดว่ามี
นัยยะซ่อนไว้” ยังมี แจ็ค หม่า อีกคนที่ตอนนี้พูดอะไร
ก็หล่อ เขาบอกว่า “คนเราส่วนใหญ่มกั จะเสียโอกาสดีๆ
ไป ต้องรอให้ภาพชัดเจนก่อนแล้วค่อยลงมือท�ำ มองไม่
ออกว่าเป็นอะไร มองไม่เห็นว่าเป็นอะไร มองไม่เข้าใจ
ว่ามันเป็นยังไง สุดท้ายไม่ทันซะแล้ว” และ “อย่าปล่อย
ให้เสียงนกเสียงกา มาท�ำลายความเชื่อมั่นจากเสียง

ภายในจิตใจของคุณเอง” สตีฟ จอบส์ กล่าว.. ได้ยิน
แล้วท�ำให้รสู้ กึ ฮึกเหิม มีพลังเติมฝันทีอ่ ยูใ่ นใจ แต่ความ
รู้สึกนั้น...มันก็จบไปพร้อมหนัง
เมื่อปาป้ากับป้าไฝ มิชลิน สตาร์ มาเจอกัน (มา
ดามมัลลอรี่ เธอหน้าตาเคร่งเครียดจริงจังเหมือนป้าไฝ
มิชลิน ประตูผขี องเรามาก) ต้องมีกลัน่ แกล้งกันบ้าง เมือ่
ป้าไฝมาขอเมนูวันเปิดร้านของปาป้า แล้วนางก็แอบไป
เหมาวัตถุดิบที่ปาป้าจะต้องใช้ปรุงอาหารไว้เองทั้งหมด
ท�ำให้ตอ้ งขับรถไปซือ้ วัตถุดบิ ทีเ่ มืองอืน่ เมือ่ ถึงเวลาเปิด
“เมซองมุมไบ” แสงสีเสียงที่เร้าใจสไตล์อินเดียก็ดังขึ้น
แน่นอนไม่มีใครเข้าร้านหรอก แต่..ปาป้าต้องท�ำให้คน
ฝรั่งเศสลองให้ได้ ว่าแล้วก็ใช้ไม้ตาย ใครเดินผ่านร้าน
จะโดนลากเข้ามากินอาหารอินเดียฟรี ถึงขนาดต้องยึด
หมาเป็นตัวประกัน แล้วทัง้ ร้านก็คกึ คักเต็มไปด้วยลูกค้า
ที่ถูกบังคับให้กินฟรี
เห็นดังนั้น ป้าไฝก็เคืองอีก จนต้องไปร้องเรียน
เรื่องมลภาวะทางเสียง สงครามตาต่อตา ฟันต่อฟันก็
เกิดขึ้น เมื่อปาป้าไปเหมานกพิราบทั้งตลาดเพราะสืบรู้
มาว่าป้าไฝจะต้องใช้ท�ำเมนูเด็ดเสิร์ฟผู้ทรงเกียรติ แต่
ลูกๆ ไม่เห็นด้วยในการกระท�ำของพ่อ ฮัสซันจึงลงมือ
ปรุงเมนูนกพิราบให้ป้าไฝลองชิม คุณป้าอึ้งในรสชาติ
แต่กลัวเสียฟอร์มจึงเทนกพิราบลงถังขยะ ท�ำเอาทั้ง
บ้านมุมไบขุ่นเคืองหนักขึ้นไปอีก แล้วเหตุการณ์รุนแรง
ก็เกิดขึ้น เมื่อเชฟร้านคุณป้าไปวางเพลิงร้านมุมไบ ท�ำ
ให้ฮัสซันได้รับบาดเจ็บ พร้อมกับข้อความบนก�ำแพง
“ฝรั่งเศสเป็นของคนฝรั่งเศสเท่านั้น”
สิ่งดีๆ ที่เราสัมผัสได้จากหนังเรื่องนี้ คือ ความ
มีสปิริตของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นคู่ของฮัสซันกับ
มากาเร็ตที่เป็นคู่แข่งขันในเส้นทางเชฟเหมือนกัน แต่
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เมื่อฮัสซันขอค�ำแนะน�ำในการท�ำอาหารฝรั่งเศสจาก
มากาเร็ต เธอก็ยังมีน�้ำใจบอกเคล็ดลับต่างๆ และยัง
หาต�ำราท�ำอาหารให้ด้วย แม้เธอจะแอบคิดว่าที่ฮัสซัน
มาตีสนิทกับเธอเพราะต้องการหาทางเข้าไปเป็นเชฟ
ร้านป้ามัลลอรี่ แต่ในที่สุดเธอก็ยอมรับว่า ฮัสซันมีฝีมือ
ท�ำอาหารขั้นเทพจริงๆ
กระทั่งตัวป้ามัลลอรี่เองที่เขม่นร้านมุมไบ แต่
เมื่อลูกน้องตัวเองไปวางเพลิง คุณป้าก็จัดการไล่เชฟ
ผู้ก่อเหตุออกทันที พร้อมทั้งหอบอุปกรณ์ไปท�ำความ
สะอาดก�ำแพงร้านมุมไบให้ด้วย แสดงให้เห็นว่าลึกๆ
แล้วนางเป็นคนที่มีเหตุผลและกล้ารับผิดชอบ แถมยัง
ยอมง้อปาป้าเพื่อขอฮัสซันไปเป็นเชฟที่ร้านเพราะเชื่อ
ว่าฮัสซันจะต้องได้เป็นเชฟมิชลิน ๒ ดาว แน่นอน แม้
จะอยากท�ำอาหารอินเดียให้เป็นที่เลื่องลือในหมู่บ้านนี้
แต่ปาป้าก็ยงั ยินยอมให้ฮสั ซันไปเป็นเชฟอาหารฝรัง่ เศส
ตอนท้ายเรื่องฮัสซันกลายเป็นเชฟที่มีชื่อเสียง
โด่งดัง เมื่อเดินทางไปโชว์อาหารจนเบื่อแล้ว ก็รู้สึก
เหงา แม้จะมีอาหารชั้นเลิศให้กิน แต่ก็ยังอยากกิน
พริกแกงกะหรี่กับครอบครัว นึกถึงค�ำของปาป้าที่บอก
เสมอว่า “ครอบครัวอยู่ที่ไหน ที่นั่นก็คือบ้าน” ฮัสซัน
จึงตัดสินใจกลับไปอยู่กับครอบครัว ภาพในหนังมันให้
บรรยากาศความส�ำเร็จที่เลอค่า เริ่ดหรู แต่เหงาว้าเหว่
วังเวงเหมือนไม่มีใคร หนังหลายๆ เรื่องที่จบด้วยฟอร์ม
แบบนี้เพราะสุดท้ายแล้วความสุขของคนเรา คือ การ
ได้อยู่กับครอบครัวที่รัก ฮัสซันตกลงกับป้ามัลลอรี่ว่า
เขาจะเอาดาวมิชลินดวงที่ ๓ ร่วมกับมากาเร็ต และจะ
คิดสูตรอาหารที่ผสมผสานรสชาติอาหารอินเดียและ
ฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน
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เราจะเห็นว่าทุกคนในครอบครัวมุมไบยึดมั่น
กับสูตรอาหารอินเดียแท้ๆ มาก แต่ฮัสซันจะเป็นคนที่
ปรับปรุงสูตรเสมอ เพราะหลักการของเขา คือ เข้าเมือง
ตาหลิว่ ต้องหลิว่ ตาตาม “ถ้าอยากอยูร่ อด เราต้องปรับ
ตัว ต้องใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัว และภาวนาให้มันออกมาดี”
ฮัสซันบอกทุกคน ป้ามัลลอรีเ่ องยังยอมให้ฮสั ซันเปลีย่ น
สูตรอาหารที่สืบทอดกันมาถึง ๒๐๐ ปี ของเธอแต่โดยดี
แม้ ห นั ง ไม่ ไ ด้ สื่ อ ให้ เ ห็ น การเหยี ย ดผิ ว อย่ า ง
ชัดเจน แต่กม็ นี ยั ยะแฝงอยูใ่ นค�ำพูดของตัวละครบางตัว
ท�ำให้เขม่นหน้ากันตั้งแต่แรกเจอ คงเหมือนกับผู้หญิง
ไทยไปอยูย่ โุ รปอาจจะถูกเพือ่ นบ้านเม้าท์กนั “นีเ่ ธอบ้าน
โน้นน่ะ ย้ายมาใหม่ นางเป็นผู้หญิงไทย เขาว่าผู้หญิง
ไทยน่ะ บลาๆๆ...” แต่เมื่อได้เปิดใจท�ำความรู้จักกัน
การมีอัธยาศัยน่ารัก มีน�้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกัน มิตรภาพที่
ดีงามก็จะตามมา ทัศนคติทไี่ ม่ดกี จ็ ะเลือนหายไป การที่
เราไปอยูบ่ า้ นคนอืน่ และยังท�ำให้เจ้าบ้านเดือดร้อน ใคร
เขาจะอยากให้อยู่ด้วย แต่หากเราปรับตัวและท�ำตาม
กติกาของเขาได้ เราก็จะสามารถอยู่ร่วมในสังคม
เดียวกันได้อย่างเป็นสุข เหมือนน�ำอาหาร ๒ เชื้อชาติ
มาผสมผสานให้ได้รสชาติที่อร่อยมากขึ้น ในยุคสมัยนี้
คนเรามีทศั นคติทเี่ ปิดกว้างขึน้ มีการเรียกร้องให้ยอมรับ
นับถือในความเป็นมนุษย์เหมือนกัน ทัง้ ยังเปิดโอกาสให้
ทุกคนได้แสดงศักยภาพที่สร้างสรรค์ของตัวเอง การ
เหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจไปแล้ว แต่
นั่นแหละมันก็ยังคงมีอยู่...
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คุณพ่อเจริญ เวียนสิรินันทโชติ
กับ “งานช่ วยเหลือแรงงานไทยในเกาหลีใต้”

ก

ระแสนิยมเกาหลี หรือที่เรียกว่า K-Pop ในสังคมไทย เป็น
ปรากฏการณ์ที่หลายฝ่ายล้วนจับตามองมาเนิ่นนาน ไม่เพียงเด็ก
หรือวัยรุน่ ไทยเท่านัน้ ทีช่ นื่ ชอบหลงใหล ผูใ้ หญ่หลายคนยังติดซีรยี่ ห์ รือ
ภาพยนตร์เกาหลี ชื่นชอบดารานักร้อง รวมถึงอาหารและวัฒนธรรม
จากแดนกิมจิ
‘เกาหลีใต้’ นับเป็นประเทศหนึ่งที่แรงงานไทยหลั่งไหลอยากมา
ท�ำงานหาเงิน แรงงานไทยเริ่มหลั่งไหลเข้ามาท�ำงานที่เกาหลีใต้ตั้งแต่
ช่วงปี ค.ศ.๑๙๗๐ ทุกคนล้วนแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าเพื่อตนเองและ
ครอบครัว หลายคนประสบความส�ำเร็จกลับไป แต่กม็ หี ลายคนทีป่ ระสบ
เหตุ ต้องกลับภูมิล�ำเนา โดยเสียแขน เสียขา เสียอวัยวะ พิการก็มาก
และต้อง ‘บรรจุกล่อง’ กลับมาก็ไม่น้อยเช่นกัน

เดือนมิถนุ ายน ๒๐๑๕ สือ่ มวลชนไทยรายงานว่า
แรงงานไทยจ�ำนวนมากสมัครสอบไปท�ำงานในเกาหลีใต้
โดยอธิบดีกรมการจัดหางานระบุว่า ปัจจุบันมีคนไทยที่
เดินทางไปท�ำงานอย่างถูกกฎหมาย ๒๘,๐๐๐ คน ส่วน
ทีล่ กั ลอบท�ำงานผิดกฎหมายมีอยูร่ าว ๕๐,๐๐๐ คน โดย
คนกลุม่ นีจ้ ะบินไปเกาหลีใต้เอง โดยใช้วซี า่ นักท่องเทีย่ ว
แล้วหนีทัวร์แอบไปหางานท�ำ ภาครัฐได้พยายามเตือน
ว่าอย่าลักลอบไปท�ำงานผิดกฎหมาย เพราะหากถูกจับ
ได้จะถูกด�ำเนินคดี ส่งกลับ และจะถูกขึ้นบัญชีด�ำไม่ให้
กลับเข้าเกาหลีใต้อีก
‘คุณพ่อเจริญ เวียนสิรินันทโชติ’ พระสงฆ์คณะ
มหาไถ่ วัย ๖๒ ปี แห่งศูนย์อภิบาลช่วยเหลือแรงงานที่
กรุงโซล คุณพ่อเจริญท�ำงานช่วยเหลือแรงงานไทยใน
เกาหลีมายาวนานเกือบ ๒๐ ปี โดยในปี ๒๐๑๒ ท่านได้
รับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์จาก
สถานทูตไทยในเกาหลี ซึง่ สถานทูตพิจารณาจากบุคคล
ที่อยู่ในต่างแดนและท�ำคุณประโยชน์ให้กับประเทศเป็น

ส�ำคัญ ซึง่ คุณพ่อเจริญ
เป็นสงฆ์คาทอลิกไทย
คนแรกที่ได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติยิ่งนี้
จากการพูดคุย
เป็นการส่วนตัว หลาย
ข้อมูลจากคุณพ่อเจริญ
ท�ำให้ได้มุมมองความ
คิ ด มากมายจากการ
พัฒนาประเทศเกาหลีใต้ และอีกหลายข้อมูลอาจท�ำให้
เราคนไทยต้องเศร้าสลดไปกับชะตากรรมของแรงงาน
ไทยในต่างแดน
คุณพ่อเจริญท�ำงานช่วยเหลือแรงงานไทยใน
ประเทศเกาหลีใต้ตั้งแต่ปี ๑๙๙๘ ขณะนั้นยังไม่มีศูนย์
ช่วยเหลือแรงงานไทย ประกอบกับช่วงเวลานัน้ ‘โรคไหล
ตาย’ ในหมู่แรงงานไทยก�ำลังแพร่ระบาด ซึ่งประเทศ
เกาหลีใต้ไม่รจู้ กั โรคนี้ “ตอนนัน้ ท่านธีรภัทร มงคลนาวิน
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ซึ่งท่านเป็นกงสุล (อุปทูต) ประจ�ำประเทศเกาหลีใต้
เรียกพ่อไป บอกว่า ‘คุณพ่อ...มีแรงงานไหลตาย ต�ำรวจ
เขาสงสัยว่าท�ำไมคนไทยใจร้าย วางยา ฆ่ากันเอง’ ตอน
นั้นศูนย์แรงงานเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยยังไม่มี มีพ่อ
คนเดียว เขาก็เรียกไป เป็นครั้งแรกที่ต�ำรวจถามพ่อว่า
‘ท�ำไมคนไทยถึงใจร้ายจัง...’ พ่อก็เลยได้อธิบายให้ฟัง
ว่า ‘การไหลตาย คือท�ำงานจนหมดแรง’ ต�ำรวจเกาหลี
ไม่ค่อยจะเชื่อ ไม่เป็นไร ก็พยายามอธิบายให้เขาฟัง”
โดยศพแรงงานไทยรายนี้ คุณพ่อเจริญได้ท�ำ
พิธีล้างศพให้กับเขาตามธรรมเนียมเกาหลี อาสาสมัคร
ชาวเกาหลีที่ช่วยแรงงานไทยบอกพ่อว่า มีธรรมเนียม
ที่ดีของคนเกาหลีในการส่งวิญญาณ เขาเลยให้พ่อล้าง
ศพ ‘เป็นการให้เกียรติผู้ตาย’ คนเกาหลีเขาจะห่อศพ
ด้วยกระดาษ “เช็ดไปห่อไป สวดไป ให้เกียรติมาก โดย
ส่วนตัวแล้ว พ่อรู้สึกว่าได้รับเกียรติล้างศพให้แรงงาน
ไทยตามธรรมเนียมเกาหลีนะ”
การมาอยูเ่ กาหลี ได้เห็นโลกทัศน์แปลกใหม่ โดย
เฉพาะการได้เห็นพระท�ำงานผ่านชีวิตของพวกเรา และ
การท�ำงานของพระก็นา่ ทึง่ มาก อย่างเช่น การให้เกียรติ
ผู้ตาย หรือว่าการไปงานเลี้ยง...
“มีธรรมเนียมเกาหลี เวลาเขาเชิญไปทานอาหาร
ซึ่งมักจะมีซองให้ ‘เคยเห็นคนอื่นได้กัน ก็อยากได้มั่ง’
(เล่าแบบข�ำๆ) วันที่รอคอยก็มาถึง... มีคนเชิญไปแล้ว
พ่อก็ได้ซองประมาณ ๒๐๐ เหรียญ ดีใจมาก พอกลับ
ถึงบ้านปุบ๊ โทรศัพท์จากสถานทูตมา บอกว่า ‘มีแรงงาน
ไทย คู่สามีภรรยา อยากให้คุณพ่อไปช่วยดูหน่อย’ คู่
๑
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สามีภรรยาคู่นี้ ถูกหลอกมาท�ำงานในสวน ช่วงแรกจ่าย
เต็ม เดือนที่สองก็จ่ายช้า เดือนที่สามก็จ่ายนิดหน่อย
๓ - ๔ เดือนหลัง ก็ไม่ได้เงิน เขาก็เลยหนี พอหนีมา
ก็กลัวต�ำรวจจับ และเขาป่วยด้วย สิ่งที่พ่อไปเห็นตอน
นัน้ สามีนอนพร้อมสายยางบนเตียง... ลาภทีไ่ ด้มาก็เลย
ลอยไป ภรรยารับซองเงินน�ำ้ ตาอาบแก้มไหลพราก ทรุด
ตัวลง กราบเท้าพ่อ... มันเป็นเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่
เขาหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง ๒๐๐ เหรียญไม่ได้มากมาย
ส�ำหรับค่ารักษาพยาบาล แต่มันเป็นก้อนใหญ่เพื่อต่อ
ชีวิตของพวกเขา”
“พูดถึงการท�ำงานในชีวิตสงฆ์ ก็ต้องตามหาลูก
แกะ... มีครั้งหนึ่งพบลูกแกะคริสตังจากวัดคลอง ๑๒
เป็นคู่แรกที่มาจากกรุงเทพฯ พ่อถามว่าท�ำไมถึงมา ได้
ค�ำตอบว่า หนีมาเพราะปัญหาครอบครัว หนีมากันสอง
คน... พ่อดีใจที่ได้พบลูกแกะของพระในต่างแดน และ
ในทีส่ ดุ พ่อก็ได้ลกู แกะกลับบ้านจริงๆ ลูกแกะตัวผูก้ ลับ
ไปในลังใส่ในกล่อง ลูกแกะตัวเมียก็หิ้วกล่องกลับบ้าน
เรียบร้อย และหลังจากนั้นก็ได้พบกันอีก ภรรยาได้มา
หาพ่อและบอกว่า ‘คุณพ่อคะ ขอบคุณมากค่ะ ต่อไป
หนูจะไม่ทิ้งพระอีกเลย’ นี่เป็นหนึ่งในความประทับใจที่
น�ำลูกแกะกลับบ้าน...
เรื่องราวการพบพระในฐานะธรรมทูต หรือใน
ชีวิตสงฆ์ ในประเทศเกาหลี เกิดขึ้นมากมาย และมา
หลายรูปแบบ มีรูปแบบแปลกก็ไม่น้อย...
“อีกครัง้ หนึง่ เมือ่ ประมาณ ๘-๙ ปีทแี่ ล้ว สถาน
ทูตโทรศัพท์มาหาพ่อ บอกว่ามีเด็กเกิด ขอให้พ่อไป
เยีย่ ม…ตอนแรกก็ปฏิเสธอ้างไปว่า อาทิตย์นนั้ ไม่วา่ ง ถ้า
ว่างแล้วจะไป... แต่พอนัง่ ลงเตรียมพระวาจาอาทิตย์ตอ่
ไป เจอพระวรสาร มัทธิว ๒๕ : ๔๐ ๑ เท่านั้น พ่อก็เลย
ต้องรีบไป มิสซาเสร็จแล้ว ก็ไปพบเด็กแรกเกิด...เจอเด็ก
แรกเกิดคนนั้น เด็กไม่ได้น่ารัก แต่กลับพบเด็กหน้าตา
ผิดธรรมชาติ คิดว่าแม่คงพยายามใช้ยาขับลูกออก เด็ก
จึงเกิดมาพร้อมกระโหลกยุบ หน้าตาผิดสัดส่วนไปหมด

ท่านท�ำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต�่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ท�ำสิ่งนั้นต่อเรา
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พอพ่อเห็นแล้ว เข่าอ่อนเลย... ตอนนั้น ตัดสินใจกลับ
บ้านทันที เพือ่ หาทุนช่วย ใช้เวลาหนึง่ อาทิตย์ได้ ๓ แสน
บาท เมื่อ ๘-๙ ปีที่แล้วนะ มากกว่าเงินเดือนพ่อทั้งปี
กองทุนนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษา ระบุไว้ว่าให้คณะพระ
มหาไถ่เป็นคนดูแลกองทุนนี้ เมื่อเขากลับประเทศไทย
พร้อมระบุไว้ดว้ ยว่าถ้าหากคนในครอบครัวเจ็บป่วย 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...’ เขาหนีออกมา ตีสองครับ หนีมาได้ คิดว่าสีแ่ ยก
นี่ พ่อจะมาแน่นอน ยังไงพ่อต้องหาเจอ และแปลกมาก
ก็หาเจอ เป็นอย่างนี้ ๒ - ๓ ครั้งด้วย”
พ่อเจริญบอกว่าแรงงานที่หลั่งไหลเข้ามาผิด
กฎหมาย เป็นปัญหาใหญ่ที่แก้กันไม่จบสิ้น และเป็น
งานที่พระมอบให้ พ่อเจริญเคยถามว่า มาท�ำไม ไม่มี
ค�ำตอบจากแรงงานไทย “แปลกมาก อายุ ๕๐ ก็ยังมา
ก็มี... หนีทัวร์มา มาด้วยกันเป็นกลุ่ม ทุกคนออกมากัน
หมดแล้ว คนนี้ออกมาคนสุดท้าย เพื่อนหายหมด ไม่รู้
จะไปยังไง เพราะนายหน้าทิง้ ได้แต่รอ้ งไห้ พูดภาษาอืน่
ก็ไม่ได้ เพิ่งลงจากเครื่องบิน ... พ่อตู้ พ่อเฒ่าของเรา
ไม่รู้จะท�ำอย่างไร ยื่นมือสองข้างให้ต�ำรวจจับ ต�ำรวจ
ก็จับไม่ได้เพราะยังไม่ได้ท�ำผิดอะไร ท้ายที่สุดต�ำรวจ
ส่งหาพ่อเจริญ”

ภาพลักษณ์คนไทยในเกาหลีใต้

คุณพ่อเจริญเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันนี้ ภาพลักษณ์
แรงงานไทยในประเทศเกาหลีไม่ค่อยดีนัก เนื่องมา
จากการหลบหนีเข้าเมืองท�ำงานแบบผิดกฎหมาย รวม
ไปถึงการลักลอบน�ำยาเสพติดเข้าประเทศ “ย้อนหลัง
ไปประมาณสิบปีมานี้ คนไทยมีภาพพจน์ที่น่ากลัวมาก
เพราะว่ากินเหล้าและท�ำร้ายกัน แทงกัน เคยไปช่วย
ครอบครัวหนึ่ง สามีถูกแทง โรงพยาบาลไม่รับ แต่ก็ได้
อ้อนวอนจนกระทั่งทางโรงพยาบาลรับอนุเคราะห์ให้”
“ภาพลั ก ษณ์ ค นไทยปั จ จุ บั น ในเกาหลี ค ่ อ น
ข้างจะเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยน�ำยาบ้าเข้ามา
จ�ำหน่าย อย่างเมื่อพ่อกลับเข้ามาเกาหลีครั้งสุดท้าย
สายการบินแห่งชาติของไทยเท่านั้นที่ถูกเข้าเครื่อง
เอกซเรย์ ตอนจะออกไป เขาดูตั๋วปุ๊บให้เข้าเครื่อง
เอกซเรย์ และมีหมาเฝ้า เขาคงจะสุม่ ตรวจหายาบ้า และ
มักจะสุ่มกับสายการบินที่บินตรงมาจากไทย”
“เมื่อก่อน 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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ไม่ได้กนิ อะไรเลย เงินเดือนของเขาอยูร่ ะหว่างล้านห้าถึง
สองล้านห้า (วอน) ประมาณหนึง่ พันเหรียญถึงสองพันห้า
ร้อยเหรียญ ถ้ากินอยูแ่ บบคนไทย แบ่งกันกิน กินสบายๆ
ประมาณเดือนละไม่เกินแสนหรือสองแสนวอน จึงไม่
แปลกที่จะส่งเงินกลับบ้านประมาณสี่หมื่นถึงแปดหมื่น
บาทต่อเดือนต่อคน ถ้าท�ำสองคนสามีภรรยา ภายใน
๒ - ๓ ปีมีเงินเป็นล้าน”
“อาชีพหลักของแรงงานไทยเมื่อก่อนที่มา ส่วน
มากมาท�ำโรงปั๊มกับอิเล็กทรอนิกส์ โรงทอผ้า ปัจจุบันนี้
เขาประกาศรับที่ประเทศไทยเลย ให้เข้ามาท�ำงานตาม
ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ ฟาร์มผลไม้ ตอนนีย้ งิ่ ตามยาก ถ้าเขา
มาถูกกฎหมาย ไม่เป็นไร แต่ส่วนมากมาในลักษณะหนี
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เข้าเมืองมา และกระจัดกระจายกันไปตามฟาร์มต่างๆ”
คุณพ่อเจริญบอกว่าคนไทยจะเสียเปรียบกลุม่ อืน่
เพราะคนไทยจะไม่ค่อยรวมกลุ่ม ไม่ค่อยรับข้อมูล “ใน
ขณะที่ชาติอื่นๆ เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน ฯลฯ เขา
จะรวมกลุ่มและรับข่าวสารข้อมูล เมื่อรวมกลุ่ม การต่อ
รองก็จะได้ และเสียงจะดัง แต่คนไทยไม่คอ่ ยมีการรวม
กลุ่ม การต่อรองหรือเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆ ก็น้อยไปด้วย”
ที่น่าสงสารที่สุดส�ำหรับแรงงานไทยที่ท�ำงานใน
สถานนวด นวด ๒๔ ชัว่ โมง “เดีย๋ วนีค้ อ่ นข้างดังมากเรือ่ ง
ของนวดไทย ทุกมุมเมือง แทบทุกหัวเมือง แต่ละต�ำบล
แต่ละหมู่บ้าน จะมีหมอนวดไทย ตามสถานนวดไทย ที่
น่าตกใจก็คอื จะมีสถานนวดไทยแทบทุกหัวมุมเมืองเลย”

จากความล�ำบากยากไร้ สู่ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ

เกาหลี ใ ต้ เ ป็ น ประเทศหนึ่ ง
ที่รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ กระทั่งเป็น
ประเทศที่ทั่วโลกต่างจับตามอง แต่
กว่าจะถึงวันนี้ เกาหลีใต้ต้องผ่าน
พบอุปสรรคหลากหลาย ทั้งสงคราม
ระหว่างประเทศ สงครามในประเทศ
รวมถึ ง ปั ญ หาสั ง คมด้ า นต่ า งๆ ใน
ปัจจุบัน แต่สิ่งที่เกาหลีใต้สามารถ
สอนคนทั่ ว ทั้ ง โลกได้ ค งหนี ไ ม่ พ ้ น
ความบากบั่ น พยายามและความ
มุมานะ จากประเทศที่ยากไร้ขาดแคลน กลายเป็น
ประเทศที่มั่งคั่งและรุ่งเรือง รวมทั้งเป็นแบบอย่างใน
หลายเรื่องให้แก่คนทั่วโลก
คุณพ่อเจริญเล่าให้ฟงั ว่า “เมือ่ แรกๆ ทีเ่ ข้ามาใน
ประเทศเกาหลี สังเกตว่าไม่มีต้นไม้ใหญ่ หรือต้นไม้ที่
อายุเกินร้อยปีเลย และทราบว่าเดิม ประเทศเกาหลีเป็น
ประเทศที่ยากจนมาก เมื่อทหารไทยมารบในสงคราม
เกาหลี ยังมองกันว่า พื้นดินเกาหลี ท�ำกินไม่ได้ ปลูก
อะไรก็ตายอย่างเดียว ไม่มีอะไรจะกิน หนาวมาก หลัง
จากนั้น ๔๐ ปี ประเทศเกาหลีกลับเป็น ๑ ใน ๗ ของ
ประเทศที่ร�่ำรวยที่สุดในโลก ทั้งที่พวกเขาไม่มีอะไรสัก
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อย่าง หน้าหนาว เกาหลีหนาวจัด
เพราะข้างล่างเป็นหิน หน้าดินไม่ลึก
เวลาร้อนก็ร้อนจัด เพราะระอุ...
สมัยก่อนนั้น ชาวโลกท�ำการ
เกษตร ท�ำยา ท�ำอาหาร ล้วนแล้ว
แต่ต้องอาศัยพืชและสัตว์เป็นแหล่ง
อาหาร แต่สภาพดินและหน้าดิน ไม่
ได้เอื้ออ�ำนวยเลย เช่น การปลูกผัก
ดินก็ไม่ดี แถมหน้าร้อนผักก็เหีย่ วง่าย
ยิ่งหน้าหนาวจะหาผักกินกันอย่างไร
พวกเขาก็เลยท�ำผักดองใส่ไห ฝังตามผิวดิน... ก็กลาย
เป็นกิมจิที่ดีที่สุดในโลก กิมจิของเกาหลีเป็นอันดับหนึ่ง
ที่ให้คุณค่าทางอาหารมากที่สุด เนื่องจากผิวหน้าดิน
บาง พืชผักมีไม่เพียงพอ ก็ต้องออกไปหาหญ้าในทะเล
มาเสริม ท�ำให้พวกเขารู้จักใช้หญ้าทะเล หรือ สาหร่าย
ทะเล น�ำมาเป็นอาหาร ไม่มพี ชื บนดินพอเพียง ก็จำ� เป็น
ต้องน�ำหญ้าทะเลมาทดแทน ซึ่งหญ้าทะเลหรือสาหร่าย
เป็นอาหารที่อร่อยและขึ้นชื่อลือชา
ส่วนเรือ่ งของการรักษา เรือ่ งการใช้ยานัน้ มนุษย์
เราส่วนใหญ่ จะใช้ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ เอามาท�ำยา
เช่น ใบ ดอก กิ่ง หรือก้าน หรือผล หรือส่วนต่างๆ ของ

62

ผู้ไถ่ ฉบับที่

๑๐๖ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑

ต้นไม้ น�ำมาท�ำเป็นยารักษาโรค แต่เชือ่ ไหมว่า เนือ่ งจาก
ขาดแคลนต้นไม้มากๆ พวกเขาค้นพบว่า แม้แต่รากของ
พืชก็น�ำมาเป็นยาได้ ชาวเกาหลีจึงค้นพบรากของโสม
น�ำมาเป็นยา เป็นเครื่องบ�ำรุง โสมเกาหลีมีสรรพคุณ
เหนือชั้นจริงๆ ทั้งโสม ทั้งสาหร่าย ทั้งกิมจิ เกิดขึ้น
มา เพราะว่าอยู่ในสภาพที่ขาดแคลน มันเป็นพระพร
จากความยากไร้ เป็นขุมทรัพย์ที่พระมอบให้ในสภาพ
ที่ขาดแคลนจริงๆ เชื่อไหมว่า จากประเทศที่แทบไม่มี
ต้นไม้ใหญ่ๆ ในอดีต แต่ในปัจจุบัน เกาหลีใต้คงเป็น
ประเทศเดียวมั้ง ที่ป่าไม้ ต้นไม้งอกขึ้นทุกวัน เขาจะ
พยายามให้มีสวนสาธารณะในทุกแห่ง และปลูกต้นไม้
เพิ่มตลอดเวลา”
เกือบ ๒๐ ปีทที่ ำ� งานเป็นธรรมทูตไทยในประเทศ
เกาหลีใต้ คุณพ่อเจริญกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่ามีหลาย
สิ่งที่ประเทศไทยน่าจะได้เรียนรู้จากประเทศเกาหลี คือ
‘คนเกาหลีมองไกล ใจสู้ อยู่กับพระ’
“พ่อคิดว่าชีวิตคนเกาหลีสอนพ่อเยอะมาก สรุป
ว่า มองไกล ใจสู้ และอยู่กับพระ หนึ่ง เขาจะมีการ
เตรียมตัวล่วงหน้าเผือ่ อนาคต อะไรก็แล้วแต่เผือ่ อนาคต
ไม่ใช่ท�ำไปวันๆ การมองไกล เนื่องจากว่าเขาประสบ
เหตุการณ์ต่างๆ ทั้งสงคราม ทั้งภัยพิบัติ ท�ำให้เขา

ต้องเตรียมพร้อมเสมอ สอง ใจสู้ จากประสบการณ์การ
ขาดแคลนอาหาร หรือภัยพิบตั ิ หรือภัยสงคราม สอนให้
พวกเขาต้องใจสู้ การที่พวกเขาใจสู้ก็น่าจะเกิดจากเขา
ไม่มที จี่ ะถอยหนีได้อกี แล้ว พืน้ ทีม่ นั เป็นคาบสมุทรยืน่ ไป
ในทะเล พวกเขาจึงร่วมจิตร่วมใจกัน สาม อยู่กับพระ
อาจจะเป็นเพราะพ่อท�ำงานอยู่กับแวดวงศาสนา อันนี้
ชัดเจนมาก จากประวัติการเติบโตของพระศาสนจักร
เอง สถิติของประเทศเกาหลีคือปี ๑๙๗๐ เป็นต้นมา
สถิติของคริสตชนคาทอลิกเพิ่มจาก ๒.๕% เป็น ๓%,
๔%, ๕%, ๘% และ ๒๒% ในปี ๑๙๘๕ ช่วงเวลา ๑๐
กว่าปีเท่านั้นเอง ปัจจุบันจ�ำนวนคาทอลิกในประเทศ
เกาหลีใต้มีประมาณ ๑๒% ของจ�ำนวนประชากร”
“คนเกาหลีมองว่าในอนาคตเขาต้องเตรียม
ตัวอย่างไรบ้าง มองให้ไกล คนทั้งชาติเป็นอย่างนี้
เรื่องใจสู้คือคนเกาหลีเขามีเลือดนักสู้ คิดดูสิว่าหลัง
สงครามโลก เกาหลีเป็นประเทศที่อยู่ไม่ได้ แต่หลัง
จากนั้น ๓๐ - ๔๐ ปี เกาหลีเป็นหนึ่งในเจ็ดของประเทศ
ทีร่ วยทีส่ ดุ ของโลก และเป็นประเทศทีม่ กี ารกลับใจมาก
ที่สุดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สรุปว่า เกาหลี
สอนให้รู้ว่า ต้องมองไกล ต้องใจสู้ และต้องอยู่กับพระ”

ปั ญหาสังคมท่ามกลางความพรั่งพร้อมทางวัตถุ
ท่ามกลางการพัฒนาที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว
อีกด้านหนึ่งของสังคมเกาหลีใต้คือการเผชิญกับปัญหา
สังคมในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาการฆ่าตัวตายที่เพิ่ม
จ�ำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คุ ณ พ่ อ เจริ ญ เล่ า ให้ ฟ ั ง ว่ า ปั ญ หาการฆ่ า ตั ว
ตายในประเทศเกาหลีเป็นปัญหาที่หลายฝ่ายกังวลใจ
“๓ - ๔ ปีที่แล้ว มีดาราสาวชาวเกาหลีฆ่าตัวตาย (ด้วย
ความตรอมใจเพราะถู ก ส่ ง ไปบ� ำ เรอผู ้ มี ชื่ อ เสี ย งใน
วงการบันเทิง) เมื่อสิ่งเหล่านั้นไปกระทบกับชื่อเสียง
ของครอบครัววงศ์ตระกูลจึงฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตาย
“ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นเหมือนประเทศ
กลายเป็นสิ่งง่ายๆ ที่หลายคนเลือกท�ำ คือถ้าหากชื่อ ฝาแฝด เรื่องหน้าตาและศักดิ์ศรีเป็นเรื่องส�ำคัญที่สุด
เสียงวงศ์ตระกูลเสียหาย ฉันไม่สมควรที่จะเป็นหนึ่งใน คุณจะแตะต้องอะไรก็ได้ แต่อย่าท�ำร้ายหน้าตาชื่อ
วงศ์ตระกูลอีกต่อไป เกียรติของเขามีค่ามากกว่าชีวิต” เสียง การชีบ้ อกว่าเขาผิด บอกเขาได้ แต่วา่ ต้องบอกใน
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ทีล่ บั ทีเ่ ขาจะไม่เสียหน้า เพราะเรือ่ งหน้าตาและศักดิศ์ รี
เป็นการช่วยให้ประเทศเขาพุ่งขึ้นมาได้”
“คนเกาหลีโดยธรรมชาติเป็นนักต่อสู้ แข่งกัน
ตลอด เรือ่ งการแข่งขันเป็นเรือ่ งธรรมดา ต้องแข่งขัน ถ้า
ไม่แข่งขันเขาจะมองว่าไม่กระตือรือร้น ไม่มองอนาคต
จึงคาบเกีย่ วกับปัญหาการฆ่าตัวตาย เพราะอะไรก็ได้แต่
อย่าท�ำให้เสียหน้า ถ้าเรียนไม่ได้ สอบเข้าไม่ได้ พ่อแม่
เสียชื่อ สมมุติว่าลูกสอบแข่งขันไม่ได้เหมือนครอบครัว
อืน่ ความคาดหวังของพ่อแม่ทำ� ให้ลกู รูส้ กึ ผิด ‘ฉันท�ำให้
ครอบครัวผิดหวังเสียหาย ฉันไม่ควรอยู่ต่อไป’ วัยรุ่น
เกาหลีมปี ญั หาความเครียดค่อนข้างมาก เพราะถูกคาด
หวังจากครอบครัว”
“วั ย รุ ่ น เกาหลี เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการขาย
วัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของสินค้า เพราะฉะนั้น ก่อน
ที่ใครจะได้เป็นดารา ต้องมีการฝึกฝน ต้องอดทน
มาก มีการสอบ มีการเลือก และคาแรคเตอร์เหล่านี้
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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
ตามคนอืน่ ไปหมด ยกตัวอย่าง เขาขายรถ Hyundai ขาย
Samsung เขาบอกว่าช่วยกันสักนิด เพือ่ ชีวติ ของประเทศ
เมื่อเป็นเช่นนี้ ประชาชนช่วยซื้อเพื่อประเทศชาติ”

“เกลือดองแผ่นดิน” และ “แสงสว่างส่องโลก”

คุ ณ พ่ อ เจริ ญ เล่ า ให้ ฟ ั ง ว่ า
นั บ จากปี ๑๙๗๐ เป็ น ต้ น มา
สั ง คม เ ก า ห ลี ใต้ เ ปลี่ ย น จาก
สั ง คมเกษตรกรรมมาเป็ น สั ง คม
อุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงจาก
การเกษตรมาเป็นอุตสาหกรรม มัก
ตามมาด้วยการเอารัดเอาเปรียบ
มีการประท้วง และเวลาประท้วง
คนเกาหลีใต้ประท้วงที่บริเวณหน้า
อาสนวิหารเมียงดง มีอะไรก็วิ่งเข้า
วัด ต�ำรวจไม่กล้าเข้า และท่าน
คาร์ดินัลสเตฟาโน (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ท่านจะถาม
ต�ำรวจว่า "พวกเขาท�ำผิดอะไร เมื่อเขาไม่ได้ท�ำผิด
ท�ำไมพวกคุณไม่ช่วย ถ้าพวกเขาท�ำผิด จับฉันก่อน"
และพระสงฆ์ที่เกาหลีชัดเจนมาก เวลาอะไรผิดกับ
ความยุติธรรมทางสังคม เขาโกนหัวนั่งประท้วงพร้อม
กับประชาชน
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“ประมาณ ๖ - ๗ ปีที่แล้ว
ตอนที่พระคาร์ดินัล จัง สเตฟาโน
เสี ย ชี วิ ต ทุ ก คนบอกว่ า นั ก บุ ญ
ร่ ว มสมั ย เสี ย ชี วิ ต แล้ ว เมี ย งดง
(Myeongdong) ทั้งเขต คนยืนรอ
เข้าแถวทั้งเขต ๓ - ๔ ชั่วโมง เพื่อ
รอคารวะศพของท่าน เพียง ๒ - ๓
วินาที ท่าน Stephano Jang ยืนเคียง
ข้างคนจน เมือ่ มีการประท้วงทุกครัง้
ก็ประท้วงที่หน้าอาสนวิหารเมียงดง
ดังนั้น เวลาท�ำข่าว หรือถ่ายภาพ
การประท้วง รูปของภาพข่าวทีอ่ อกมา จะมีอาสนวิหาร
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 เรื่องของแรงงาน หลังพระ
คาร์ดินัลสเตฟาโนเสียชีวิต พระศาสนจักรเกาหลีอาจ
ไม่ได้ยืนเคียงข้างคนยากจนมากเท่าเดิม เสียงของ
คาทอลิกก็ออ่ นลงไป การกลับใจมาเป็นคาทอลิกมีนอ้ ย
ลง เพราะฉะนั้น ผู้น�ำจะมีอิทธิพลมากต่อคุณค่าชีวิต
คริสตชน ท�ำให้มีความโดดเด่น
ในแต่ละช่วงเวลา
คุณพ่อเจริญบอกไว้อย่าง
น่ารับฟังว่า “พระสงฆ์ นักบวช
และฆราวาส เราต้องเป็นเกลือ
เป็นแสงสว่าง เราเป็นเกลือหรือ
เปล่า หรือ เงียบ เป็นแสงสว่าง
หรือเปล่า หรือ เงียบ ถ้าเรา
เงียบ เท่ากับเห็นด้วยกับความ
ไม่ถูกต้อง เท่ากับเรายอมรับกับ
สิ่งนั้น พระสงฆ์มีหน้าที่สอนศีล
ธรรม สอนด้วยชีวิต ถ้าพระสงฆ์
ไม่สามารถสอนศีลธรรมด้วยชีวติ
ได้แล้ว ต่อไป เราจะมีความหมายอะไรในสังคม”
“เมื่อพระองค์ให้เรามาประกาศข่าวดีให้แก่ชาว
โลก เมืองสวรรค์ใกล้มาแล้ว ท่านจงไปป่าวประกาศ
รักษาคนป่วย คนป่วยอยู่ในสังคม ต้องรักษา สิ่งที่
พ่อได้เห็นได้เรียนรู้จากพระสงฆ์ชาวเกาหลีคือเขากล้า
ประกาศว่าเขาเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้า เขากล้าพูด
กล้ายืนยันสิ่งที่ถูกต้อง เขากล้าที่จะเป็นเกลือ กล้าที่จะ
เป็นแสงสว่าง อันนีพ้ อ่ ภูมใิ จทีไ่ ด้รว่ มงานกับท่านเหล่านี”้
“เรื่องของแรงงานที่หนีเข้ามา ...ผิดกฎหมายก็
ผิดอยูแ่ ล้ว ซึง่ พ่อมอง ๒ แง่คอื ถ้าจะมองว่าคุณมาท�ำไม

มองอย่างนัน้ ก็มองได้ แต่พอ่ มองในฐานะพระสงฆ์ มอง
ในฐานะเป็นคนไทย ถ้าไม่ช่วยคนไทย แล้วใครจะช่วย
สอง พ่อมองว่าพ่อเป็นพระสงฆ์ เป็นแสงสว่าง เป็นเกลือ
และถ้าหากว่าพระคริสตเจ้ามา... แล้วพ่อจะท�ำอย่างไร
เมือ่ เขาบาดเจ็บมา จะท�ำอย่างไร ไม่ใช่ให้การสนับสนุน
คนท�ำผิดกฎหมาย แต่ว่าศีลธรรมและความเมตตาควร
จะต้องมาก่อน”
“พ่อจะนึกถึงพระคัมภีร์
มัทธิว บทที่ ๒๕ ข้อ ๔๐ พระองค์
เจ็บป่วยมาแล้วท�ำอย่างไร พ่อรู้
ว่าหลายคนก็มาหลอก พ่อโดน
หลอกให้ชว่ ยก็มี ก็ไม่เป็นไร ยินดี
ที่ถูกหลอก ถือว่าพระคริสตเจ้า
มาในรูปแบบนี้ คือถ้าพูดด้วย
เหตุและผลจะเข้าใจยาก แต่
ถ้ า พู ด ด้ ว ยหั ว ใจ ยั ง ไงก็ ต ้ อ ง
ช่วย พระสงฆ์จึงต้องเดินด้วย
ความรักก่อน ถามธรรมทูตหรือ
มิชชันนารีที่ไหนก็ได้ เขามาด้วย
หัวใจและความรัก พระเป็นเจ้า
เริ่มกับพวกเราด้วยความรัก พระไม่ได้เริ่มใช้เหตุและ
ผล เพื่อจะรักเรา”
คุณพ่อเจริญฝากข้อคิดในการพูดคุยกันว่า “ขอ
ให้เรามองไกล ใจสู้ อยู่กับพระ และมั่นใจได้ว่าพระเป็นเจ้าจะตอบเราทุกค�ำถาม ทุกค�ำภาวนา เพียงแต่
เรามองเห็นหรือเปล่า ให้เราเป็นเกลือและเป็นแสงสว่าง
เราจะมีความสุขในชีวิต อย่างที่นักบุญเทเรซาแห่งกัลกัตตาบอกไว้ ‘เรื่องเล็กๆ สามารถเป็นกิจการที่ยิ่งใหญ่
ได้ถ้าเรามีความรักในทุกการกระท�ำ’ ”

หลากหลายมุมมองความคิดของ ‘คุณพ่อเจริญ เวียนสิรินันทโชติ’ ธรรมทูตไทยในประเทศเกาหลีใต้ ท�ำให้
เราคนไทยได้รบั ประโยชน์มากมาย นอกเหนือจากภาพสวยงามจากซีรยี่ เ์ กาหลี ยังมีหลายสิง่ ทีเ่ ราสามารถเรียนรู้ ‘บท
เรียน’ จากประเทศเกาหลีใต้ ที่ส�ำคัญคือสังคมไทยสามารถทบทวนถึง ‘การพัฒนาประเทศที่แท้จริง’ ว่าเราต้องเริ่ม
ต้นจากที่ใด ให้ ‘ความส�ำคัญ’ กับอะไร และจุดหมายปลายทางของชีวิตและสังคมอยู่ที่ไหน?
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องอาจ เดชา เรื่อง/เรียบเรียง

ชาติพันธุ์ม้ง กับ พิธีกรรม “ ผู ่ ” รับลูกสาวกลับบ้าน
เพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศ
“ตอนนี้ หญิงม้งหลายคน รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้กลับมาสูอ่ อ้ มอกของพ่อแม่ อ้อมกอดของครอบครัวอีกครัง้ หนึง่ และ
ที่ส�ำคัญคือ ถ้าเกิดเจ็บป่วยล้มตาย เป็นอะไรไป พวกเธอก็ไม่กลัวไม่กังวลว่าจะถูกทอดทิ้ง และน�ำร่างของเธอไปทิ้ง
ไว้นอกบ้าน หรือข้างถนน ตามจารีตประเพณีเดิมๆ อีกต่อไป”
“ปัจจุบนั ปัญหาเรือ่ งผูห้ ญิงม้งในประเทศไทย กรณีนถี้ อื ว่าได้รบั การแก้ไขประสบความส�ำเร็จไปแล้วประมาณ
๗๐% หลังจากทีเ่ ราได้ทำ� โครงการรับลูกสาวกลับบ้านขึน้ มา ก็ทำ� ให้ผนู้ ำ� ชุมชนม้งทัง้ ๑๘ ตระกูลแซ่ของม้ง ได้ยอมรับ
ในหลักการและลงนามร่วมกันไปแล้ว”
นางรัชดา วชิรญาณ์ ประธานเครือข่ายสตรีม้งประเทศไทย

ประวัติและความเป็นมาของชาติพันธุ์ม้ง

เมือ่ พูดถึงประวัตแิ ละความเป็นมาของชาติพนั ธุ์
ม้ง ยังไม่มีผู้ใดสามารถสรุปได้ว่าชนชาติม้งมาจากไหน
แต่สันนิษฐานกันว่า ม้งคงจะอพยพมาจากที่ราบสูง
ธิเบต ไซบีเรีย และมองโกเลีย เข้าสู่ประเทศจีน และ
ตัง้ หลักแหล่งอยูแ่ ถบลุม่ แม่นำ�้ เหลือง (แม่นำ�้ ฮวงโห) เมือ่
ราว ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งชาวเขาเผ่าม้งจะตั้งถิ่นฐานอยู่
ในมณฑลไกวเจา ฮุนหน�ำ กวางสี และมณฑลยูนนาน
ม้งอาศัยอยู่ในประเทศจีนมาหลายศตวรรษ จนกระทั่ง
ประมาณคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗ ราชวงศ์แมนจู (เหม็ง) มี
อ�ำนาจในประเทศจีน กษัตริย์จีนในราชวงศ์เหม็งได้
เปลี่ยนนโยบายเป็นการปราบปราม เพราะเห็นว่าม้งที่
เป็นผูช้ ายส่วนใหญ่แล้วรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนรัสเซีย
ท�ำให้คนจีนคิดว่า ม้งเป็นคนรัสเซีย จึงเป็นเหตุให้มีการ
ปราบปรามม้งเกิดขึ้น โดยให้ชาวม้งยอมจ�ำนน และ
ยอมรับวัฒนธรรมของจีน และอีกประการหนึ่งคือเห็น
ว่า ม้งเป็นพวกอนารยชนแห่งขุนเขา (คนป่าเถื่อน) จึง
ได้มีการต่อสู้กันอย่างรุนแรงในหลายแห่ง เช่น ในเมือง
พังหยุนในปี พ.ศ.๒๐๐๙ และการต่อสูใ้ นมณฑลไกวเจา
ในระหว่าง พ.ศ.๒๒๗๖ – ๒๒๗๘ และการต่อสู้ในมณฑล
เสฉวนในระหว่าง พ.ศ.๒๓๐๖ – ๒๓๑๘ ในที่สุด ชาวม้ง
ประสบกับความพ่ายแพ้ สูญเสียพลรบ และประชากร

เป็นจ�ำนวนมาก ในที่สุดม้งก็เริ่มอพยพถอยร่นสู่ทางใต้
และกระจายเป็นกลุม่ ย่อยๆ กลับขึน้ อยูบ่ นทีส่ งู ป่าเขาใน
แคว้นสิบสองจุไท สิบสองปันนา และอีกกลุ่มได้อพยพ
ไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรลาว
บริเวณทุ่งไหหินเดียนเบียนฟู โดยมีหัวหน้าม้งคนหนึ่ง
คือ นายพลวังเปา ได้รวบรวมม้ง และอพยพเข้าสู่
ประเทศไทยเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๐๐ เป็นต้นมา
ปัจจุบัน ชาวม้งส่วนใหญ่ในประเทศไทย ตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ตามภูเขาสูง หรือที่ราบเชิงเขาในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
แพร่ ล�ำปาง ก�ำแพงเพชร เลย พิษณุโลก เพชรบูรณ์
สุโขทัย และตาก มีจ�ำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ
๑๕๑,๐๘๐ คน
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๑๐๖ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑

หลายจารีตประเพณีของม้งเชิ ดชูผู้ชายเป็นใหญ่
ผู ้หญิงกลายเป็นสมบัติของผู ้ชาย
เราดูได้จากประเพณีการฉุด การขายลูกสาว
และการตัดผี รวมไปถึงการใช้ชีวิตคู่ จะเห็นว่าครอบ
ครัวม้งในอดีตส่วนใหญ่ จะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่
ผู้หญิงม้งที่แต่งงานแล้วจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะให้
ก�ำเนิดบุตร ผูห้ ญิงม้งจะต้องท�ำงานทุกชนิด และตืน่ นอน
ตัง้ แต่เช้ามืด ต้องตักน�ำ้ ต�ำข้าว หุงหาอาหารให้สมาชิก
ในบ้านรับประทาน และหาอาหารให้สัตว์เลี้ยงด้วย พอ
ฟ้าสางแล้วต้องเตรียมตัวเพื่อไปท�ำงานในไร่ เช่น ปลูก
ถางหญ้า หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ปลูกไว้ในไร่ หรือหาก
วันไหนไม่มีงานในไร่ก็ต้องท�ำงานอยู่กับบ้าน เช่น ทอ
ผ้า เลี้ยงลูก เป็นต้น ส่วนฝ่ายชายที่เป็นสามีจะสบาย
มากกว่า คือนั่งจิบน�้ำชา นอนสูบฝิ่น เฝ้าบ้าน สนทนา
กับแขก แม้วา่ งานในเวลากลางวันเสร็จสิน้ ลงแล้ว แต่ใน
ตอนกลางคืนเธอต้องท�ำงานบ้าน งานของเธอจะสิ้นสุด
ลง ก็ต่อเมื่อทุกคนในบ้านหลับกันหมดแล้ว
เมื่อพูดถึงเรื่อง “การฉุด” ของม้งในสมัยก่อน
คนม้งนิยมการแต่งงานโดยการฉุดกันเป็นส่วนใหญ่ โดย
การฉุดจะกระท�ำเมื่อหญิงสาวไม่เต็มใจรับรักชายหนุ่ม
จะใช้วิธีการฉุด ซึ่งน�ำไปสู่การแต่งงานในภายหลัง ทั้งนี้
บิดาทางฝ่ายชาย ยังเป็นฝ่ายหาวิธใี นการฉุด และจัดหา
คนไปช่วยบุตรชายของตนด้วย การฉุดจะกระท�ำกันนอก
บ้านโดยลวงหญิงคนรักออกจากบ้านพัก เพราะถ้าฉุด
ในบ้านถือว่าเป็นการผิดผี จะต้องเสียค่าปรับไหม ฝ่าย
หญิงสาวจะไม่ยอมให้ความร่วมมือ และกระท�ำทุกวิถี
ทางที่จะให้ญาติช่วยเหลือตนเอง ขณะแย่งชิงกัน ญาติ
ผู้ใหญ่ทางฝ่ายชายจะอ้อนวอนญาติทางฝ่ายหญิงให้
ปล่อยหญิงสาวไปกับตน
เมือ่ ตัวหญิงสาวไปถึงบ้านฝ่ายชายแล้ว จะถูกจัด
ให้อยูใ่ นห้องเดียวกับชายหนุม่ ทีต่ อ้ งการแต่งงานด้วย ใน
วันรุง่ ขึน้ ฝ่ายชายจะส่งผูแ้ ทน ๒ คนไปแจ้งให้บดิ ามารดา
ฝ่ายหญิงทราบ พร้อมกับอ้อนวอนมิให้มีความกังวลใน
บุตรสาวของตน ถึงเวลาสมควรจะมาสูข่ อ และแต่งงาน
ในโอกาสต่อไป ผู้แทนที่ไปเจรจาจะต้องมีวาทศิลป์ใน

ภาพ: www.bbc.com/thai/thailand-42148052

66

การสนทนา เพื่อชักจูงให้บิดามารดาฝ่ายหญิงเห็นชอบ
กับการฉุดนั้น ขณะเดียวกันก็พยายามแจกยาเส้นให้
แก่บิดามารดาฝ่ายหญิง ท�ำนองเดียวกับการสู่ขอ ถ้า
รับยาเส้นก็แสดงว่าเห็นชอบด้วยในฝั่งตรงข้าม หากฉุด
หญิงสาวไปแล้วทางฝ่ายชายไม่มาแจ้งให้บิดามารดา
ทราบ ม้งถือว่าเป็นการผิดธรรมเนียมประเพณีต้องเสีย
ค่าปรับประมาณ ๑๒ มั่ง (ลักษณะนามของเหรียญเงิน
ขนาดใหญ่ที่ชาวม้งใช้กัน)
ในท�ำนองเดียวกัน ถ้าหญิงสาวสามารถกลับ
บ้านของตนได้หลังจากการฉุดประมาณ ๓ วัน ฝ่ายชาย
จะต้องถูกปรับ แต่บางครั้ง หากบิดาของหญิงสาวไม่
ประสงค์ให้บตุ รสาวของตนแต่งงานกับชายหนุม่ ทีม่ าฉุด
ไป ก็อาจไม่ปรับ และให้ส่งตัวลูกสาวคืนเท่านั้น
ในปัจจุบัน การฉุดของม้งเริ่มหายไป เนื่องจาก
ฝ่ า ยหญิ ง ที่ ถู ก ฉุ ด ไปนั้ น บางคู ่ มี ชี วิ ต ครอบครั ว ไม่
สมบูรณ์ บางคู่อาจท�ำร้ายตัวเอง แต่บางคู่ก็ประสบ
ความส�ำเร็จกับชีวิตคู่ ซึ่งสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปบวก
กับม้งเริ่มมีการศึกษาเพิ่มขึ้น ท�ำให้ม้งมีความคิด และ
วิถชี วี ติ ทีแ่ ตกต่างออกไป จึงได้เลิกวิธกี ารฉุดไปบ้าง แต่
ถ้ากรณีทจี่ ำ� เป็นจริงๆ เช่น ลูกชายของตัวเองรักชอบพอ
กับหญิงสาวคนนัน้ มาก และไม่สามารถทีจ่ ะเกลีย้ กล่อม
ลูกชายของตัวเองให้ตดั ใจได้ ก็สามารถฉุดหญิงสาวคน
นั้นได้ แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าหญิงสาวนั้นไม่มีชายหนุ่มใน
ใจเสียก่อน หากว่าหญิงสาวมีชายหนุ่มในใจแล้ว ก็จะ
ไม่สามารถท�ำได้เช่นกัน แต่เนื่องจากปัจจุบันเงินเป็น
เครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจของมนุษย์ หากว่าชายหนุม่ ทีห่ ญิง
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สาวไม่ได้รักชอบพอกัน แต่ถ้าญาติผู้ใหญ่ของหญิงสาว
เห็นดีเห็นงามด้วยแล้ว หญิงสาวจะไม่สามารถเรียกร้อง
สิทธิข์ องตัวเองได้ เนือ่ งจากญาติผใู้ หญ่จะบังคับให้หญิง
สาวแต่งงานกับชายหนุ่มคนนั้นทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
แม้กระทัง่ ประเพณี “การขายลูกสาว” ซึง่ ยึดถือ
กันมาตั้งแต่อดีต จนถึงทุกวันนี้ ก็ยังมีอยู่ในกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้ง
บาทหลวงทศพร นารินรักษ์ (คุณพ่อโจ้) ผู้
อ�ำนวยการฝ่ายสังคมพัฒนา เขต ๒ วัดพระมารดา
นิจจานุเคราะห์ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
เป็นผู้ดูแลคริสตชนกลุ่มชาติพันธุ์ ชุมชนม้งเข็กน้อย ซึ่ง
จัดว่าเป็นชุมชนชาวม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก็มี
ความพยายามทีจ่ ะคลีค่ ลายปัญหาเรือ่ งการขายลูกสาว
ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงขณะนี้ก็ยังมีอยู่ คือถ้ามีการตกลง
ปลงใจจะแต่งงานกัน ผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงก็จะขาย
ลูกสาว อย่างทีบ่ า้ นเข็กน้อยจะมีการขายลูกสาวในราคา
๓๐,๐๐๐ บาท
“ซึ่งค�ำว่า ขายลูกสาวนั้น หลายคนจะรู้สึกว่า
เป็นค�ำที่ไม่ดี และกระทบกระเทือนจิตใจของผู้หญิงม้ง
กันมาก เพราะที่ผ่านมา ในวัฒนธรรมของม้ง จะไม่มี
การระบุค�ำว่า ‘หมั้น’ หรือ ‘แต่งงาน’ เลย แต่จะใช้ค�ำ
ว่า ‘ขายลูกสาว’ ซึง่ เป็นค�ำทีส่ ะเทือนใจของผูห้ ญิงม้งมา
โดยตลอด และไม่มใี ครชอบค�ำว่าขายกันเลย ดังนัน้ ใน
ระยะหลัง ทางกลุ่มผู้หญิงม้ง พยายามหาทางปลดล็อค
หาทางแก้ไขปัญหานี้กันอยู่”
อีกพิธีกรรมหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นประเด็นถก
เถียงกันในระยะหลังมานี้ นั่นคือ พิธี “ตัดผี”

ตระกูลแซ่ย่างรับลูกสาวกลับบ้าน
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เนื่องจาก ม้ง เป็นสังคมผู้ชายเป็นใหญ่ และมี
ลักษณะเฉพาะต่างจากชาติพันธุ์เผ่าอื่นๆ จะเห็นได้ว่า
เมื่อลูกสาวม้ง ต้องไปแต่งงานอยู่กินกับสามี ก็จ�ำต้อง
“หลุด” ออกจากครอบครัวเดิมไปโดยปริยาย
นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว นักเขียนสารคดี ได้เขียน
เรื่อง “ผิดผี” กับชีวิตสาวม้ง เอาไว้อย่างน่าสนใจว่า
ลูกสาวม้ง เมื่อแต่งงานออกจากครอบครัวของตนไปมี
ครอบครัวใหม่แล้ว จึงถือว่า จบสิ้นตัดขาด มีการท�ำ
พิธตี ดั ผีจากครอบครัวเดิม ต้องไปนับถือผีของฝ่ายสามี
เป็นสมบัติของสามีกับครอบครัวสามีโดยเด็ดขาด ไม่มี
ความเกีย่ วข้องใดๆ กับครอบครัวพ่อแม่ทใี่ ห้กำ� เนิดพวก
เธอมา ไม่สามารถกลับมาร่วมผีบรรพบุรษุ ของพ่อแม่ได้
อีกต่อไป แต่จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของผีบรรพบุรุษ
ฝ่ายชาย พวกเธอต้องร่อนเร่เดินทางไปกับสามีและ
ครอบครัวของสามี ดังนั้น หากผู้หญิงม้งประสบปัญหา
ไม่วา่ จะโดนสามีซอ้ ม สามีตาย ถูกญาติๆ ของครอบครัว
สามีทำ� ร้าย ผูห้ ญิงเหล่านัน้ ก็จะต้องอดทนทรมานอยูใ่ น
หลุมมืดของปัญหา ไม่มีทางไป เนื่องด้วยพวกเธอผ่าน
การ “ตัดผี” ไปเป็นสมบัติของสามีแล้ว
หากพวกเธอจ�ำเป็นต้องกลับมาอยูอ่ าศัยในเรือน
ของครอบครัวพ่อแม่ตน ก็จะถูกมองว่าเป็นเรือ่ ง “ผิดผี”
และหญิงทีต่ ดั ผีไปแล้วนีจ้ ะถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมพิธกี รรม
ต่างๆ ของครอบครัวพ่อแม่ ไม่อนุญาตให้พวกเธอมา
เจ็บป่วยหรือตายอยู่ในบ้าน เพราะส�ำหรับครอบครัวม้ง
ลูกสาวจะเปรียบเสมือนน�้ำในขันที่สาดทิ้งออกไปแล้ว
ไม่สามารถคืนกลับมาได้
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จารี ต เช่ น นี้ เคยถู ก ตอกเสาเข็ ม เป็ น หลั ก
แข็งแกร่งอยู่กับวิถีคนม้งในอดีตสืบเนื่องกันมาหลาย
ร้อยปี ซึ่งก่อนหน้านี้ จารีตการ “ตัดผี” ส�ำหรับผู้หญิง
ม้ง ยังพอเป็นเรื่องสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีในวันวาน
ครั้งซึ่งคนม้งยังร่อนเร่อพยพหนีสงคราม หรือต้องไป
เปิดหน้าดินท�ำไร่ใหม่ๆ เปลี่ยนที่อยู่ไปตามเขตพื้นที่
ต่างๆ หากปัจจุบัน กลุ่มคนม้งในทุกพื้นที่ ได้ตั้งหลัก
แหล่งชุมชนหมู่บ้านอยู่อย่างถาวร ท�ำเกษตรกรรมบน
แผ่นดินที่รัฐบาลไทยจัดสรรให้ สภาพชีวิตอันเปลี่ยนไป
ท�ำให้คนม้งไม่ต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐาน พ่อแม่ยังเห็น
ลูกสาวตน ชีวิตสุขทุกข์อยู่ในครอบครัวสามี ได้รับรู้ชัด
แจ้งอยู่เต็มสองตา
และในช่วง ๒๐ กว่าปีที่ผ่านมา ปัญหาใหม่ๆ ที่
ไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็ได้รุมกระหน�่ำผู้หญิงม้งให้เป็น
ม่าย “ก่อนวัยอันควร” อย่างหนักหนาสาหัส โดยเฉพาะ
ปัญหาเกี่ยวกับคดียาเสพติด ไม่ว่าจะเพราะสามีติดคุก
จากการค้ายาบ้า, ถูกฆ่าตัดตอนไปจ�ำนวนมาก และ
ปัญหาเศรษฐกิจความตึงเครียดที่ผู้หญิงม้งต้องถูกสามี
ซ้อมอย่างยับเยิน ถูกทารุณอย่างหนัก, หรือถูกสามีทิ้ง
ไม่ไยดีเมื่อได้ภรรยาใหม่, หรือกระทั่งผู้หญิงที่ตั้งท้อง
โดยไม่ได้แต่งงาน หญิงม้งที่มีสภาพชีวิตเช่นนี้จะกลาย
เป็นคนไม่มีตระกูลแซ่ ไม่มีผีบรรพบุรุษคุ้มครอง ไม่มี
พื้นที่ทางสังคม วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ อันส่ง
ผลกระทบรุนแรงต่อทั้งตัวเธอและลูกๆ ของพวกเธอ ที่
หอบหิ้วกันมาจากการหย่าร้าง เป็นม่าย หรือถูกทอด
ทิ้งนั้นด้วย
สภาพหนักอึง้ สาหัสทีผ่ หู้ ญิงม้งเผชิญอยูโ่ ดยถ้วน
ทั่วในโลกยุคนี้ ได้ท�ำให้จารีต “ตัดผี” ส�ำหรับผู้หญิงม้ง
ที่ท้องไม่มีพ่อ เป็นม่าย หรือแต่งงานแล้ว เผชิญความ
รุนแรง ยิง่ กลับกลายเป็นปัญหาหนักอึง้ บีบคัน้ ผูห้ ญิง บีบ
คั้นหัวใจพ่อแม่ชาวม้ง ให้ต้องทนดูลูกสาวและหลานๆ
ทุกข์ทรมานเมือ่ ประสบภาวะมืดแปดด้าน “ไม่มที างไป”
เพราะลูกสาวจะกลับบ้านเดิมก็ไม่ได้ พ่อแม่จะเปิดประตู
รับลูกสาวทีป่ ระสบปัญหาของตนกลับคืนมาก็ไม่ได้ หรือ
กระทัง่ แม่ของตนไปมีสามีใหม่แล้วเป็นม่าย ลูกชายก็ไม่

อาจรับแม่กลับบ้านมาดูแลได้ เพราะจารีตม้งเชือ่ สืบต่อ
มาว่า การรับผู้หญิงที่ “ตัดผี” กลับเข้าบ้านเก่าของตน
จะท�ำให้ซวย โชคร้ายไปหมดทั้งบ้าน
เมือ่ ชีวติ ครอบครัวล้มเหลว ผูห้ ญิงม้ง “ไม่มที าง
ไป” จ�ำนวนมากจึงกลายเป็นคนไม่มีบ้าน กลับบ้านเดิม
ไม่ได้ ต้องไปตายเอาดาบหน้า ร่อนเร่ ปากกัดตีนถีบ
ท�ำงานเลีย้ งตัวเองเลีย้ งลูกอยูใ่ นเมืองใหญ่ นัง่ ปักผ้าขาย
อยูใ่ นไนท์บาซาร์ทเี่ ชียงใหม่ มีจำ� นวนมากเข้าสูอ่ าชีพใน
เงามืดตามสถานบริการทางเพศ และอีกมากต่อมากที่
หนีปัญหาบีบคั้นมืดมนนี้ด้วยการตัดสินใจ “ฆ่าตัวตาย”
แน่นอนว่า เมื่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม
ปัจจุบนั ของพีน่ อ้ งกลุม่ ชาติพนั ธุม์ ง้ ได้เปลีย่ นไปจากเดิม
แต่จารีตประเพณีดั้งเดิมบางอย่างนั้น ยังคงอยู่ และ
ถูกน�ำมาใช้ปฎิบัติยึดถือสืบต่อกันมา ซึ่งท�ำให้กระทบ
ต่อชีวิตจิตใจของผู้ถูกกระท�ำ โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง
ม้งเป็นอย่างมาก ซึ่งล้วนถูกวิถีวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่
มีอ�ำนาจ กดขี่ ละเมิดสิทธิ์โดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็น
ประเพณีการฉุด การขายลูกสาว การตัดผี ซึ่งหลายคู่
นั้น ไม่ได้เกิดจากการสมยอม ยินยอม และเต็มใจ จึง
น�ำไปสู่ปัญหาครอบครัว การทะเลาะตบตี การหย่าร้าง
ถูกไล่ออกจากบ้านสามี ครัน้ เมือ่ จะกลับไปหาครอบครัว
บ้านเกิดก็ไม่มีใครรับเป็นญาติ ต้องออกมาเผชิญชะตา
ชีวติ ไปตามยถากรรมเพียงล�ำพัง กระทัง่ ผูห้ ญิงม้งหลาย
คนต้องตัด สินใจหนีปัญหาด ้วยการฆ่าตัวตาย เป็นต้น
ในเวทีการจัดท�ำรายงานสถานการณ์ของผู้หญิง
ชนเผ่าในพื้นที่ภาคเหนือ ตามอนุสัญญาการขจัดการ

เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้มีตัวแทนชนเผ่าพื้นเมืองใน
ประเทศไทย ได้สรุปรายงานการประชุมเรือ่ งสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนจากชนเผ่าและชนพื้นเมือง (ตาม
อนุสญั ญาระหว่างประเทศเรือ่ งการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อสตรี: CEDAW)
รัศมี ทอศิริชูชัย ตัวแทนชาติพันธุ์ม้ง ได้สรุป
ปัญหาเรื่องสังคมม้งเอาไว้ว่า สังคมม้งเชิดชูผู้ชาย และ
มีความเชื่อว่า ผู้หญิงกลายเป็นสมบัติของผู้ชายหลัง
จากที่แต่งงาน เป็นเพศที่อ่อนแอ ต้องเชื่อฟังผู้ชาย
และผู้หญิงม้งในอดีตนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงต�ำแหน่งทาง
การเมืองและการปกครองได้ เนื่องจากโครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมของม้งนั้นผูกติดมากับตระกูลแซ่
ซึ่งผู้ชายเป็นผู้น�ำตระกูลแซ่ ดังนั้น ไม่ว่าผู้หญิงม้งจะ
อยู่ในบทบาทไหน ก็มักจะถูกมองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอ
และถูกกระท�ำมาโดยตลอด
ยกตัวอย่าง กรณีผู้หญิงที่ท้องนอกสมรส (จาก
การถูกข่มขืนและตั้งท้อง) ก็จะถูกสังคมม้งมองว่า
ความผิดพลาดจะอยู่ที่ผู้หญิง สังคมประณามผู้หญิง
ส่วนผู้ชายที่ท�ำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ จะถูกปรับสินไหมให้
กรรมการหมู่บ้าน ในขณะที่ผู้หญิงที่ถูกกระท�ำนั้นจะ
ได้รับเงินส่วนแบ่งจากค่าปรับเพียงเล็กน้อย หน�ำซ�้ำ ผู้
หญิงที่ตั้งท้องเช่นนี้ ยังจะถูกกีดกันให้ออกจากบ้าน ไม่
สามารถอยูร่ ว่ มกับพ่อแม่ได้ เนือ่ งจากมีความเชือ่ ว่า จะ
ท�ำให้เสื่อมเสีย ท�ำให้ประตูเงินทองล่ม จนท�ำให้ผู้หญิง
ม้งหลายคนตัดสินใจเป็นภรรยาน้อย หรือไม่ก็เข้าไปใช้
ชีวิตในเมืองแทน ในขณะที่กรณีเป็นผู้หญิงม่าย (สามี
ตาย หรือหย่าร้าง) ก็จะถูกมองว่าเป็นผูห้ ญิงไม่มเี จ้าของ
และมีสถานะไม่ตา่ งไปจาก “ผูห้ ญิงสาธารณะ” ซึง่ ผูช้ าย
ทั่วไป ก็สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวหลับนอนกับเธอได้ จาก
กรณีนี้ ตัวแทนของผู้หญิงม้ง ได้บอกเล่าถึงกรณีของผู้
หญิงม้ง บ้านเข็กน้อย อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่สามีเสียชีวิตจากนโยบายปราบปรามยาเสพติด บาง
ครอบครัว เลือกที่จะปกป้องเธอที่เป็นม่าย โดยการให้
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แต่งงาน เป็นภรรยาน้อย ของพี่ชายหรือน้องชายสามี
เธอเอง เป็นต้น
หรืออีกกรณีของน้องนก ผู้หญิงม้งอีกคนหนึ่ง
ซึ่งในช่วงปี ๒๕๔๗ เธออายุยังไม่ถึง ๑๕ ปี เธอเข้ารับ
การศึกษาที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง และรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง
หลังจากนั้น ในช่วงปิดเทอม ผู้ชายคนนี้ก็ฉุดเธอไปโดย
ใช้กระสอบคลุม และอุ้มขึ้นรถ หลังจากนั้นก็ให้ญาติ
ฝ่ายชายท�ำพิธีผูกข้อมือ ทั้งๆ ที่ผู้ชายได้ข่มขืนเธอไป
แล้ว ต่อมา พ่อแม่ของเธอมาตามหา โดยมีการเจรจา
ระหว่างผู้ใหญ่ หลังจากนั้น มีความเห็นกันว่า น้องนก
หนีตามผูช้ าย และกลายเป็นภรรยาของผูช้ าย หากจะท�ำ
อะไรคัดค้านก็จะมีการเรียกปรับสินไหม ซึง่ เธอพยายาม
ให้พ่อแม่รู้เรื่องทั้งการท�ำร้ายร่างกาย การบังคับขืนใจ
และการกระท�ำอื่นๆ
จนท้ายที่สุด น้องนกตัดสินใจหนี และเล่าความ
จริงทั้งหมดให้พ่อแม่ฟัง จนน�ำไปสู่การแจ้งความร้อง
ทุกข์ และด�ำเนินคดีกับฝ่ายชาย โดยผู้ชายคนนั้นก็ได้
หยิบยกประเด็นวัฒนธรรมความเชือ่ ของชนเผ่าม้ง เรือ่ ง
การฉุดไปแต่งงาน เมื่อศาลรับฟังและเห็นว่า เป็นการ
กระท�ำที่รุนแรง และผิดต่อเด็กและสตรี ฝ่ายชายจึงถูก
ตัดสินคดี และลงโทษตามความผิด ซึง่ บางรายบางกรณี
หญิงม้งทีถ่ กู กระท�ำในลักษณะนี้ ยังต้องเผชิญกับปัญหา
ติดเชื้อเอชไอวี กระทั่งล้มป่วย เสียชีวิตไปก็มี ซึ่งท�ำให้
หลายคนรู้สึกถึงการถูกกดขี่ และนี่ถือเป็นการละเมิด
สิทธิสตรีอย่างรุนแรงที่ยากเกินเยียวยาด้วย
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การรวมตัวของกลุ่มผู ้หญิงม้ง เพื่อเรียกร้องปกป้องสิทธิ
ในนามของ “เครือข่ายสตรีม้งแห่งประเทศไทย”
ต่อมา มีการรวมตัวของกลุ่มผู้หญิงม้งกันขึ้นมา
โดยได้มีการอบรมที่ศนู ย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความ
ยุติธรรม หรือ ศูนย์บ้านดินที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จน
กระทั่งน�ำไปสู่การท�ำโครงการวิจัยเครือข่ายผู้หญิงม้ง
ของแผนสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ
สสส. ทีส่ นับสนุนการท�ำวิจยั
ภาวะสังคมโดยชุมชนเอง
รั ศ มี ทอศิ ริ ชู ชั ย
หัวหน้าโครงการวิจัยเครือ
ข่ายผู้หญิงม้ง บอกว่า ได้
เข้ามาเก็บข้อมูลในชุมชนแม่
สาใหม่ อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่
เพื่อแก้ไขปัญหานี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ พวกเธอเข้าไปคุย
กับชาวบ้าน พยายามน�ำเสนอโครงการเรื่องสิทธิผู้หญิง
โดยเฉพาะประเด็นการยอมรับลูกสาวที่ไปแต่งงานแล้ว
หย่าให้กลับเข้ามามีสถานะสมาชิกครอบครัวตามเดิม
ภายใต้ชื่อ “โครงการรับลูกสาวกลับบ้าน”
เธอบอกย�้ำว่า ค�ำตอบที่ค้นพบแล้วว่ามีหนทาง
แก้ไขปัญหานีไ้ ด้ นัน่ ก็คอื การท�ำพิธี “ผู”่ หรือ “รับลูกสาว
กลับบ้าน” นั่นเอง
แต่เดิม พิธี “ผู่” นี้เคยมีอยู่ในไทย แต่ถูกทิ้งและ
ลืมเลือนไป แต่ยังใช้อยู่กับม้งในลาว เวียดนาม และ
ม้งที่อพยพไปอยู่อเมริกา เนื่องจากความเชื่อของเผ่า
ม้ง ได้สืบทอดต่อๆ กันมาว่า เมื่อผู้หญิงแต่งงานแล้ว
ต้องตัดขาดจากครอบครัวเดิมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของ
ครอบครัวสามี หรือเมื่อสามีตาย หรือเลิกราหย่าร้าง
กัน ผู้หญิงจะกลับไปอยู่บ้านไม่ได้ ต้องอยู่ในภาวะไร้
สถานะทางสังคม ถูกรังเกียจ เหยียดหยาม และหาก
ตายไปไม่มีใครท�ำพิธีเซ่นไหว้ให้ รวมถึงความเชื่อที่ว่า
ผู้หญิงที่ไม่แต่งงานถือเป็นของสาธารณะ
แน่งน้อย แซ่เซ่ง ผูน้ ำ� เยาวชนม้งในชุมชน ผูห้ ญิง
ที่เคยตกเป็นภรรยาน้อยของสามีอย่างไม่ยนิ ยอม ซึ่งได้
เข้าอบรมด้านกฎหมายจากศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพ
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และความยุติธรรม หรือศูนย์
บ้านดิน ที่ อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่
ต่ อ มาได้ ร ่ ว มกั บ เพื่ อ นหญิ ง
ม้ ง คนอื่ น ๆ จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ย
สตรีม้งแห่งประเทศไทย และ
รัศมี ทอศิริชูชัย ผู้ประสานงานเครือข่ายสตรีม้งแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายผู้
หญิงม้ง เข้ามาเก็บข้อมูลในชุมชนแม่สาใหม่ เพื่อแก้ไข
ปัญหานี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ และก็ได้ค�ำตอบว่ามีหนทาง
แก้ไขได้ นั่นก็คือการท�ำพิธี “ผู่”
“หากเปรียบกับของไทย ผู่ก็คือพิธีปัดรังควาน
ไล่โชคร้ายไปและเปิดรับเอาโชคดีเข้ามา พิธีที่ท�ำกันที่
แม่สาใหม่ก็คือ เอาไก่เป็นๆ มา ๒ ตัว มาวน ๓ รอบที่
ประตูบ้านไล่โชคร้ายไป และอีก ๓ รอบเพื่อรับเอาโชค
ดีเข้ามา และก็มีการกินเลี้ยงกันในครอบครัว ให้ผู้รู้
กล่าวค�ำอวยพรให้ลูกสาวที่ออกจากบ้านไปกลับมาได้
และบอกผีบรรพบุรุษให้รับรู้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น” หย่วน
ถนอมรุ่งเรือง อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแม่สาใหม่ ผู้น�ำใน
การท�ำพิธีกรรมต่างๆ ของชาวม้งบ้านแม่สาใหม่ กล่าว
หย่วนยังบอกอีกว่า ครอบครัวม้งที่ไปนับถือ
ศาสนาคริ ส ต์ ก็ ยั ง สามารถผสมผสานพิ ธี ผู ่ เ ข้ า กั บ
พิธีกรรมทางศาสนาได้อีกด้วย ด้วยพิธีผู่นี้เอง ท�ำให้ลี
และผูห้ ญิงม้งคนอืน่ ๆ อีก ๔๖ คน กลับมามีตวั ตนอีกครัง้
หนึ่ง ส่วนที่เหลือนั้นครอบครัวยังไม่ยอมรับพิธีกรรมนี้
ผลจากการท�ำโครงการนีก้ ระจายไปถึงพีน่ อ้ งม้ง
ทั้งในและต่างประเทศ ในประเทศไทย คณะท�ำงานได้
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จนกระทั่งน�ำไปสู่การรวมตัวของกลุ่มผู้หญิง
ม้ ง กั น ขึ้ น มา ในนามของ “เครื อ ข่ า ยสตรี ม ้ ง แห่ ง
ประเทศไทย” โดยมีรวมตัวกันและเรียกร้องกับผู้อาวุโส
ของชาติพันธุ์ม้งทั้ง ๑๕ ตระกูลแซ่ในประเทศไทย ซึ่ง
ข้อเรียกร้องมีทั้งหมด ๗ ข้อ คือ (๑) การออกจากผี
ของผู้หญิงโดยการแต่งงาน หากมีความจ�ำเป็นที่ผู้หญิง
จะกลับเข้าผีเดิม ขอให้มีพิธีกรรมให้ผีกลับเข้าบ้านได้
(๒) กรณีท้องนอกสมรส ไม่ว่าจะเกิดจากการข่มขืน
หรืออื่นๆ ขอให้บุตรสาวเหล่านี้สามารถกลับเข้ามา
คลอดบุตรที่บ้านได้ (๓) กรณีแม่ม่าย หากไม่ต้องการ
แต่งงานใหม่ ขอให้ครอบครัวของสามีชว่ ยท�ำหน้าทีด่ แู ล
(๔) บุตรสาวควรได้รับการศึกษา เท่ากับหรือสูงกว่า
ผูช้ าย (๕) ค่าสินสอดขอให้เปลีย่ นเป็นสินสมรส เพือ่ ปรับ
แนวคิดเรื่องการซื้อผู้หญิง และการตั้งครอบครัวใหม่
(๖) การเลีย้ งดูบตุ รหลาน เป็นหน้าทีข่ องผูช้ ายและผูห้ ญิง
โดยรวม (๗) ให้โอกาสผูห้ ญิงได้เรียนรูก้ บั สังคมภายนอก

ขยายพื้นที่การเรียนรู ้และเรียกร้องสิทธิให้กับผู ้หญิงม้ง
ผลักดัน พิธีกรรมผู ่ รับลูกสาวกลับบ้าน

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา คณะกรรมการเครือ
ข่ายสตรีม้งในประเทศไทย มีความพยายามร่วมกัน
ผลักดัน สนับสนุนการรวมกลุ่มในระดับต่างๆ ติดตาม
ทบทวน หนุนเสริม ผลักดันกิจกรรมพิธกี รรมผูร่ บั ลูกสาว
กลับบ้านกันอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๖๐ ทีผ่ า่ นมา เครือข่ายสตรีมง้ ในประเทศไทย ได้จดั
ประชุมที่อ�ำเภอพบพระ จ.ตาก รณรงค์ให้สตรีที่ออก
เรือนสามารถกลับมาร่วมพิธีกรรมกับตระกูลแซ่เดิมได้
นางรัชดา วชิรญาณ์ ประธานเครือข่ายสตรีม้ง
ประเทศไทย จากต�ำบลเข็กน้อย อ�ำเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์
เพื่อให้สมาชิกได้ตระหนักถึงความเป็นธรรมทางเพศ
รณรงค์ให้ชาวม้งท�ำพิธี “ผู่” รับลูกสาวกลับบ้าน ช่วย
แก้ปญั หาให้แก่สตรีและเด็กทีไ่ ม่มตี ระกูลแซ่ ให้สามารถ
กลับมาร่วมพิธีกรรมกับตระกูลแซ่เดิมของตน ตลอด
จนรวบรวมปัญหาของสตรีและเด็ก เพื่อเสนอต่อเครือ
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เข้าไปได้ ๖ - ๗ จังหวัด และมี ๔๐ กว่าหลังคาเรือน ที่
เปลี่ยนพิธีกรรม มีหนึ่งตระกูลแซ่ที่ยอมรับและเปลี่ยน
ระบบของเขาทั้งหมด
“ส�ำหรับก้าวต่อไป เราจะพยายามให้ความรัก
และความเข้าใจไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งกลุ่ม
เป้าหมายที่เราจะท�ำงานมี ๓ กลุ่ม คือคนที่เห็นด้วย
กลุ่มที่ยังมีท่าทีเฉยๆ และกลุ่มที่ต่อต้าน กลุ่มที่เห็น
ด้วยมักจะเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาด้วยตนเอง เขาจะ
ลุกขึ้นมา ค้นหา ติดตามว่าโครงการนี้ท�ำงานประเด็น
อะไร และรับพิธีกรรมนี้ไปท�ำในครอบครัว ส่วนกลุ่มคน
ที่ยังมีท่าทีเฉยๆ หรือต่อต้าน เราก็จะพยายามสื่อสาร
รณรงค์ ท�ำความเข้าใจ ให้ได้มากทีส่ ดุ ” รัศมี ทอศิรชิ ชู ยั
ผู้ประสานงานเครือข่ายสตรีม้งแห่งประเทศไทย ซึ่ง
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และเป็นผู้จัดท�ำโครงการ
ถอดบทเรียนเพื่อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนกฎจารีตที่ส่ง
ผลกระทบต่อผู้หญิงและครอบครัว กล่าว
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ข่ายองค์กรม้งและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น�ำไปสู่แนวทาง
การแก้ไขต่อไป
“ปัจจุบัน ปัญหาเรื่องผู้หญิงม้ง ในประเทศไทย
กรณี นี้ ถื อ ว่ า ได้ รั บ การแก้ ไ ขประสบความส�ำ เร็ จ ไป
แล้วประมาณ ๗๐% หลังจากที่เราได้ท�ำโครงการนี้ขึ้น
มา ก็ท�ำให้ผู้น�ำชุมชนม้งทั้ง ๑๘ ตระกูลแซ่ของม้ง ได้
ยอมรับในหลักการและลงนามร่วมกันไปแล้ว ซึ่งที่ผ่าน
มา ตระกูลไหนที่ยังไม่ได้ท�ำ รับลูกสาวกลับบ้าน เขา
ก็จะหันมาดูตระกูลอื่นที่เขาท�ำพิธี “ผู่” ก่อนแล้วว่าดี
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ไหม มีเหตุเภทภัยอะไรหรือไม่ ซึ่งถ้าท�ำแล้วดี ก็จะท�ำ
ตาม ซึ่งที่ผ่านมา เราก็เห็นว่า ก็ดีหมด ไม่มีเหตุการณ์
อะไรเกิดขึ้น”
เธอบอกอีกว่า ที่ผ่านมา จ�ำนวนผู้หญิงม้ง ที่เข้า
ร่วมโครงการรับลูกสาวกลับบ้าน ทีใ่ ช้ทนุ ของ สสส. แล้ว
นัน้ มีจำ� นวนทัง้ หมด ๔๗ คน แต่ลา่ สุด ยังมีหญิงม้งทีไ่ ม่
ได้ใช้งบทุนของ สสส. แต่ใช้งบตัวเอง แล้วได้ทำ� พิธผี ไู่ ป
แล้ว ประมาณ ๑๐๐ กว่าคน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก
“ใช่แล้ว หญิงม้งหลายคน รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้กลับมาสู่
อ้อมอกของพ่อแม่ กลับมาสูอ่ อ้ มกอดของครอบครัวอีก
ครั้งหนึ่ง และที่ส�ำคัญ คือถ้าเกิดเจ็บป่วยล้มตาย เป็น
อะไรไป พวกเธอก็ไม่กลัวหรือกังวลว่าจะถูกทอดทิ้ง
และน�ำร่างของเธอไปทิ้งไว้นอกบ้าน หรือข้างถนน ตาม
จารีตประเพณีเดิมๆ อีกต่อไป ที่ผ่านมา ผู้อาวุโส ปู่ย่า
ตาทวดม้งของเรา อาจรับจารีตเก่ามาแบบผิดๆ เพีย้ นๆ
ก็ได้ ซึง่ ท�ำให้สบื ต่อกันมา แต่เมือ่ มายุคสมัยนี้ ทุกอย่าง
ก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้ว ยกตัวอย่าง เมื่อก่อนประเทศไทย
เราก็เคยมีทาส แต่พอมาถึงยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ ก็ให้มี
การเลิกทาสไปแล้ว แล้วยุคนี้ก็มาถึง รัชกาลที่ ๙ และ
รัชกาลที่ ๑๐ กันแล้ว ซึง่ เราก็ตอ้ งมีการปรับเปลีย่ นความ
คิด จารีตให้เข้ากับยุคสมัย” ประธานเครือข่ายสตรีม้ง
ประเทศไทย แสดงความเห็นต่อเรื่องนี้
ที่ส�ำคัญ เธอบอกว่า ปัจจุบัน บทบาทและสิทธิ
สตรีม้ง เริ่มเท่าเทียมกับผู้ชายมากขึ้น

“เมื่อก่อนบรรพบุรุษม้ง เขาจะไม่ให้คนม้งไป
แต่งงานกับชนเผ่าอืน่ ๆ เลย และผูห้ ญิงม้งเมือ่ ก่อน เขา
ก็จะไม่ให้ออกไปไหนเลย ไม่ให้ออกสังคม แต่มาถึงตอน
นี้ผู้หญิงม้งเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ผู้หญิงม้งสามารถ
ออกไปท�ำงานข้างนอกได้ ออกสู่สังคมได้ และสามารถ
มีบทบาทเป็นผู้น�ำชุมชนได้ เป็นสมาชิก อบต. ก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน หรือเป็นข้าราชการได้”
หรือแม้กระทั่ง เรื่องการกินข้าว “ยกตัวอย่าง
เวลากินข้าวกัน เมื่อก่อนจะต้องให้ผู้ชายม้งล้อมวงกิน
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�ำให้คนม้งจะมีความ
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
- เครือข่ายสตรีมง้ ในประเทศไทย จัดประชุมทีอ่ ำ� เภอพบพระ จ.ตาก รณรงค์ให้สตรีทอี่ อกเรือนสามารถกลับมาร่วมพิธกี รรม
กับตระกูลแซ่เดิมได้, สวท.แม่สอด จ.ตาก กรมประชาสัมพันธ์, ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐
- “หยุดความรุนแรง ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร” คือหัวใจส�ำคัญในการท�ำงานเพื่อเปลี่ยนแปลง, แผนงานสุขภาวะ
ผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ, ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- สถานสถานการณ์ของผู้หญิงชนเผ่าในพื้นที่ภาคเหนือ (ตามอนุสัญญาการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ)
ห้องเรียนร่วมสิทธิมนุษยชนออนไลน์, เอกชัย ปิ่นแก้ว, โอเคเนชั่น, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
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ปกาเกอะญอลอแอะ๑

ฉั

นเคยท� ำ ความรู ้ จั ก ชาติ พั น ธุ ์ ป กาเกอะญอจาก
การเรียนรู้ผ่านตัวหนังสือ ผ่านเรื่องเล่า จนใน
ที่สุดก็ได้ท�ำความรู้จักกับพี่ๆ ชาวปกาเกอะญอหลาย
ท่าน ท�ำให้ฉันเห็นมิตรไมตรีที่ทุกคนหยิบยื่นให้ เห็น
ธรรมชาติของความอ่อนโยน อ่อนน้อม ซึ่งท�ำให้ฉัน
หลงรักในความเป็นปกาเกอะญอมากขึ้นเรื่อยๆ และ
ครั้งนี้ฉันจะได้มีโอกาสไปท�ำความรู้จักกับความเป็น
ปกาเกอะญออี ก ครั้ ง โดยการไปร่ ว มศึ ก ษาเรี ย นรู ้
วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ ผ่านโครงการสืบสาน
อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมกะเหรี่ยงและงานกองบุญข้าว
ที่วัดนักบุญยอห์นอัครสาวกแม่เหาะ อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่
ผ่านมา เราเดินทางไปถึงวัดในช่วงเย็นวันที่ ๒๓ สถานที่
จัดงานอยูใ่ นบริเวณวัดซึง่ มีลกั ษณะเป็นแอ่งกลางหุบเขา
เมือ่ เดินลงไปจะเห็นเป็นลานดินแดงกว้างๆ พืน้ ทีใ่ นงาน
บางส่วนถูกจัดเตรียมไว้บ้างแล้ว บางส่วนชาวบ้านก็
ก�ำลังช่วยกันจัดเตรียม ฉันเห็นความขะมักเขม้น ความ
ร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเพื่อให้งานที่จะมีขึ้นออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
ถ่ า ยทอดมรดกทางวั ฒ นธรรมให้ แ ก่ เ ยาวชนปกาเกอะญอ เพื่อให้พวกเขาได้มีความตระหนักถึงคุณค่าที่
ดีงามในวัฒนธรรมของตนเองทีม่ มี ายาวนาน โดยเฉพาะ
ในเรื่องของภาษา เพื่อการสืบสานและอนุรักษ์สืบต่อไป
ด้วยข้อห่วงกังวลทีว่ า่ ปัจจุบนั ภาษาก�ำลังถูกคุกคาม จน
อาจน�ำมาสู่การสูญเสีย ดังค�ำกล่าวที่ว่า “เมื่อภาษาพูด
และภาษาเขียนหายไป ความเป็นอัตลักษณ์และความ
๑

เป็นเผ่าพันธุ์จะหายตามไปด้วย เพราะภาษาก่อให้เกิด
โลกทัศน์ จักรวาลทัศน์ วิสัยทัศน์ ที่เป็นองค์รวมและ
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล และหากภาษา
หายไปจะเป็นการสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมทีย่ งิ่ ใหญ่
ที่บรรพบุรุษรักษาไว้มาอย่างยาวนาน”
งานเริ่มต้นด้วยการแสดงดนตรีของศิลปินและ
การแสดงของเยาวชน เพื่อความรื่นเริงในช่วงค�่ำของ
วันที่ ๒๓ นอกจากฉันจะได้รับชมการแสดงที่แปลกใหม่
ส�ำหรับฉันแล้ว ฉันยังได้รับการแบ่งปันเกร็ดความรู้ใน
เรื่องเครื่องดนตรีของชาวปกาเกอะญออีกด้วยว่า ชน
เผ่าปกาเกอะญอจะมีเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่เรียกว่า
“โกละ” เป็นเครื่องดนตรีประเภทกลองมโหระทึก เป็น
สิง่ ทีช่ าวปกาเกอะญอให้ความเคารพเพราะเชือ่ ว่ามีการ
ลงจิตวิญญาณไว้แล้ว โกละจึงถูกใช้เล่นเฉพาะในงานพิธี
ส�ำคัญๆ เท่านั้น เช่น ประเพณีขึ้นปีใหม่ พิธีศพ เป็นต้น
เพราะการเล่นแต่ละครัง้ ต้องมีการท�ำพิธกี อ่ นเสมอ ทีใ่ น
ภาษาไทยเรียกว่า “การลงผี” แต่ผีในที่นี้ในความหมาย
ของปกาเกอะญอ ไม่ได้หมายถึงภูตผี แต่หมายถึง
จิต-วิญญาณของบรรพบุรุษผู้ท่ีล่วงลับไปแล้ว เชื่อกัน

ลอแอะ เป็นค�ำภาษาปกาเกอะญอ มีความหมายว่า น่ารัก ผู้เขียนมีความชื่นชอบค�ำนี้เป็นการส่วนตัว เพราะการเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมกะเหรี่ยงและงานกองบุญข้าวของชาวปกาเกอะญอ ท�ำให้ผู้
เขียนได้สัมผัสถึงความน่ารักของทุกคน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง จึงขออนุญาตน�ำค�ำนี้เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในชื่อของบทความนี้
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ว่าหากหมู่บ้านใดมีโกละ หมู่บ้านนั้นจะมีความสงบสุข
ร่มเย็น หากลูกหลานคนใดได้รบั โกละตกทอดเป็นมรดก
จากบรรพบุรุษจะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดในชีวิต
โกละจะไม่ถกู เก็บไว้โดยทั่วไป แต่จะถูกเก็บไว้และดูแล
รักษาโดย “ฮีโข่” ผูท้ เี่ ป็นผูน้ ำ� พิธกี าร จึงนับว่าเป็นเครือ่ ง
ดนตรีทมี่ คี วามส�ำคัญต่อชาวปกาเกอะญอเป็นอย่างมาก
และในปัจจุบันมีการปรับการใช้เครื่องดนตรีให้
เข้ากับปัจจุบันมากขึ้น อย่างเช่น “แกว” เครื่องดนตรี
ที่มีลักษณะคล้ายกับเขาสัตว์ เมื่อก่อนจะใช้เป่าเพื่อ
เป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจก่อนการออกรบ แต่ก็มีจะมี
แกวบางลักษณะที่เป่าเพื่อใช้ในการจีบผู้หญิง ซึ่งแต่ละ
ชิ้นก็จะมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง เวลาที่หญิง
สาวได้ยินก็จะทราบทันทีว่าเป็นเสียงแกวที่มาจากชาย
หนุ่มที่เป็นคู่รักของตน
ในช่วงเช้าตรู่ของวันที่ ๒๔ ฉันเห็นชาวบ้าน
ที่อาศัยอยู่รอบๆ วัด และในหมู่บ้านใกล้เคียงทยอย
เดินทางมาที่วัดด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มที่มอบให้แก่
กัน ภาพพ่อแม่จูงลูกหลานตัวเล็กๆ มาที่วัด ผู้เฒ่าผู้
แก่ก�ำลังพูดคุยกันอย่างออกรสเสมือนว่าถือโอกาสมา
พบปะเพือ่ น เยาวชนเกาะกลุม่ กันเข้ามาทีว่ ดั อย่างพร้อม
เพรียง มันเป็นภาพทีเ่ รียกรอยยิม้ ได้ดที เี ดียว งานเริม่ ต้น
ด้วยพิธมี สิ ซาในตอนเช้า ก่อนทีจ่ ะเป็นช่วงเวลาของการ
เรียนรูอ้ ย่างเต็มรูปแบบผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ ในงานมี
การเปิดโอกาสให้เด็กๆ แยกย้ายกันไปศึกษาเรียนรูต้ าม
ความสนใจของตัวเองด้วยความสมัครใจ ตามฐานการ
เรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

ทีข่ า้ วมีตอ่ ชีวติ ตนเอง จนน�ำมาสูก่ ารแบ่งปันเพือ่ ผูอ้ นื่ จน
เกิดเป็นงานกองบุญข้าวขึ้นมา โดยชาวบ้านจะน�ำข้าวที่
ได้จากการท�ำนามารวมกันตามก�ำลังของตนเองเพื่อน�ำ
ไปส่งต่อให้ผู้ที่ก�ำลังประสบความเดือดร้อน เป็นความ
สัมพันธ์ระหว่างการใช้ชีวิตเพื่อตนเองและการใช้ชีวิต
เพือ่ คนอืน่ โดยน�ำหลักของศาสนาและหลักคุณธรรมเข้า
มาแทรกซึมในชีวิต ยิ่งเป็นการตอกย�้ำให้เห็นถึงความ
ส�ำคัญของข้าว การนึกถึงและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ซึ่ง
กลายมาเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของปกาเกอะญอ
ฐานเรียนรู้วัฒนธรรมด้านอาหารและสมุนไพร

เป็นฐานที่เน้นให้เห็นถึงความมั่นคงด้านทรัพยากร
อาหารและสมุนไพรนานาชนิด ภายในฐานแสดงให้เห็น
ถึงความหลากหลายของสมุนไพรนานาชนิด รวมถึง
สรรพคุณที่สามารถน�ำไปใช้ในการรักษาโรคโดยที่ชาว
บ้านไม่ต้องพึ่งพายาปฏิชีวนะ พืชผักหลายชนิดถูกน�ำ
มาประกอบอาหารได้หลากหลาย การกินอาหารที่ได้
มาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ใกล้ตัว ไม่ผ่านการใช้สารเคมี
ช่วยให้ชาวบ้านเจ็บป่วยน้อยลง
ฐานเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมด้านหัตถกรรมและจักสาน

เป็นฐานทีส่ อนให้รจู้ กั การท�ำเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ไว้ใช้สอย
เองภายในบ้าน เครื่องใช้ส่วนใหญ่ถูกสานขึ้นมาจาก
วัสดุที่มาจากธรรมชาติ ฉันเห็นผู้เฒ่าอย่างน้อย ๒ คน
ที่เดินหลังค่อมเป็นที่จดจ�ำได้ง่ายเพราะไม่ว่าจะเดินไป
ทางที่แห่งใด ผู้เฒ่าก็จะถือไม้ไผ่สานที่รอการขึ้นรูปเพื่อ
สานเป็นภาชนะอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นผู้ถ่ายทอดองค์
ความรู้ ผู้เฒ่าเริ่มสานไม้ไผ่ขึ้นมาอย่างง่ายด้วยความ
ฐานเรียนรู้วัฒนธรรมด้านประเพณี วิถีชีวิตและ ช�ำนาญก่อนจะค่อยๆ ก่อรูปเป็นกระด้ง ตะกร้าใส่ของ
กองบุญข้าว เป็นฐานที่ถ่ายทอดให้เยาวชนได้เห็นถึง หรือเครื่องใช้อย่างอื่น ซึ่งหากฉันมีโอกาสได้ลองท�ำดู
ความส�ำคัญของข้าวผ่านเรือ่ งเล่า “แม่หม้ายลูกก�ำพร้า” บ้างคงจะรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลย
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ฐานเรียนรู้วัฒนธรรมด้านการ
แต่งกาย เครื่องแต่งกายเป็นอีกหนึ่ง

เอกลักษณ์ของความเป็นชาติพันธุ์ที่
เด่นชัด เพราะเครื่องแต่งกายถือเป็น
เครื่องหมายที่ท�ำให้รู้ว่าพวกเขาเหล่า
นั้ น เป็ น ปกาเกอะญอหรื อ ชาติ พั น ธุ ์
อื่นๆ เมื่อสวมใส่ เสื้อผ้าจะถูกปักด้วยลวดลายที่มี
ลักษณะเฉพาะของแต่ละชาติพันธุ์ ในฐานการเรียนรู้จะ
มีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก คือ การท�ำผ้าเช็ดหน้า
มัดย้อม และผ้าที่ทำ� ออกมาก็จะกลายเป็นผลงานของ
เด็กๆ เอง ท�ำให้เด็กๆ ได้รับทั้งความรู้ ความสนุก และ
ได้ผ้าเช็ดหน้ามัดย้อมลายสวยๆ จากฝีมือตัวเองกลับ
บ้านด้วย ซึ่งเป็นวิธีที่ท�ำให้เด็กๆ เหล่านั้นเกิดความรู้สึก
ภูมิใจในผลงานของตัวเอง แม้มันจะเป็นเพียงชิ้นงาน
เล็กๆ ก็ตาม แต่พวกเขาก็ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่พวก
เขาท�ำขึ้นมาเอง
ฐานเรียนรู้วัฒนธรรมด้านภาษา เป็ น ฐานที่
สอนเด็กๆ ให้เข้าใจในการเทียบเคียงเสียงพยัญชนะ
ระหว่างภาษาปกาเกอะญอและภาษาอังกฤษ ซึ่งภาษา
ก็ เ ป็ น อี ก หนึ่ ง เอกลั ก ษณ์ ส� ำ คั ญ ที่ บ ่ ง บอกความเป็ น
ปกาเกอะญอได้ดี ฉันได้รับฟังเรื่องราวมาว่า แต่เดิม
ชาวปกาเกอะญอจะใช้ “ภาษาหลี่วา” ซึ่งเป็นภาษาเดิม
ของชาวปกาเกอะญอที่อาศัยอยู่ทางฝั่งพม่าที่มีความ
คล้ายกับภาษาคนเมือง แต่ภายหลังการเข้ามาของ
คพ.เซกีน๊อต มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ได้น�ำเอาตัวอักษร
ภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ทับศัพท์ตัวอักษรปกาเกอะญอ
หรือที่เรียกว่า “ภาษาโรเม่ะ” จึงท�ำให้มีค�ำศัพท์บางค�ำ
ที่ออกเสียงคล้ายภาษาฝรั่งเศส และกลายมาเป็นภาษา
ที่ใช้แพร่หลายในกลุ่มชาวปกาเกอะญอที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย และเป็นภาษาสากลทีช่ าวปกาเกอะญอทัว่
๒

โลกนิยมใช้ เพราะสามารถอ่านได้งา่ ย เรียนรูไ้ ด้งา่ ย ส่งผล
ให้ชาวปกาเกอะญอเรียนรูไ้ ด้เร็ว และกระตุน้ กลุม่ ชาติพันธุ์อื่นๆ เริ่มหันมาใช้ตัวหนังสือภาษาอังกฤษในการ
ทับศัพท์ เพื่อการสื่อสารที่เป็นวงกว้างมากขึ้น แสดง
ให้เห็นถึงคุณูปการในการเข้ามาให้ความช่วยเหลือของ
คณะมิชชันนารี ที่ช่วยให้ภาษาปกาเกอะญอกลายเป็น
ภาษาที่เข้าใจง่ายและใช้ได้แบบสากล เป็นการเปิด
โลกทัศน์ให้แก่ชาวปกาเกอะญออย่างมาก และมีการ
เปิดศูนย์เรียนรูท้ แี่ ม่ปอนเพือ่ สอนภาษาปกาเกอะญอ ซึง่
เด็กๆ ที่ได้เข้าเรียนที่ศูนย์จะมีความรู้ความเข้าใจภาษา
ปกาเกอะญอมากกว่าเด็กทีเ่ รียนในระบบทีจ่ ะไม่สามารถ
เขียนภาษาปกาเกอะญอได้ ๒
ฐานกฎหมายในชีวิตประจ�ำวัน ฉันมีโอกาสได้
มีส่วนร่วมในงานนี้โดยการร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ทางด้านกฎหมายในชีวิตประจ�ำวัน เช่น รัฐธรรมนูญ
กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายจราจร เป็นต้น
ให้แก่เยาวชน แม้บางคนอาจจะยังเด็กเกินกว่าที่จะ
เข้าใจ แต่ทุกคนก็มีความตั้งใจและสนใจที่จะเรียนรู้
และให้ความร่วมมือในทุกๆ กิจกรรมเป็นอย่างดี ซึง่ เป็น
ภาพทีส่ ะท้อนให้เห็นความน่ารักของเด็กๆ ทีน่ มี่ ากยิง่ ขึน้
ตลอดช่วงเวลาที่ฉันได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับทุกคน
ทุกอย่างช่วยเติมเต็มประสบการณ์ชีวิตให้แก่ฉันเป็น
อย่างมาก ฉันเห็นผู้ใหญ่ที่เปรียบเสมือนเป็นภูมิปัญญา
เป็นองค์ความรู้ มีท่าทีที่ยินดีในการถ่ายทอดความรู้

ข้อมูลในส่วนทีม่ าของภาษาปกาเกอะญอนี้ ผูเ้ ขียนได้รบั การบอกเล่ามาจากคุณจงดี วงศ์จอมพร เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยประสาน
งานแพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึ่งผู้เขียนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและแสดงให้เห็นถึงที่มาของภาษาปกาเกอะญอ
ได้ในระดับหนึ่งจึงเป็นประเด็นที่ผู้เขียนอยากแบ่งปัน และมีการสอบถามถึงการเขียนและเรียกชื่อภาษา “ภาษาหลี่วา”
และ “ภาษาโรเม่ะ” จากคุณสุนทร วงศ์จอมพร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมพัฒนา สังฆมณฑลเชียงใหม่ มาแล้วในเบื้องต้น
ตัวผู้เขียนเองยังไม่มีความมั่นใจในความถูกต้องทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เขียนยังต้องศึกษาต่อไป หากข้อมูลในส่วนใดมี
ความผิดพลาดผู้เขียนขอน้อมรับในความผิดพลาดทั้งหมด และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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ให้แก่เยาวชน ที่จะเติบโตมาเป็นก�ำลังส�ำคัญในการ
เป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้สืบไปในวันข้าง
หน้า และเยาวชนที่เปรียบเสมือนพลังใหม่ก็มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้เป็นอย่างดี บรรยากาศใน
แต่ละฐานการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนานที่สอด
แทรกความรู้ เสียงพูดคุยตอบรับกันเจื้อยแจ้ว ท�ำให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันระหว่างคน ๒ วัย ฉัน
ได้เห็นความร่วมมือของชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในพื้นที่
วัด แม้อากาศจะหนาวเย็น แต่ทุกคนก็เดินทางมาด้วย
ความศรัทธา บางคนจูงลูกจูงหลานตัวเล็กมาอยูร่ ว่ มใน
กระบวนการจนจบ แม้สภาพอากาศจะเป็นอุปสรรคแต่
ก็ไม่อาจต้านทานพลังความสามัคคีของทุกคนได้
มากไปกว่านั้น สิ่งที่ฉันได้รับกลับมา คือ การ
เรียนรู้ชีวิตของผู้คนที่อยู่ที่นั่น ฉันได้รับมิตรภาพ ได้

รับรอยยิ้ม กับบางคนที่ฉันมีโอกาสได้ใกล้ชิด ถึงเราจะ
สื่อสารกันไม่ได้ เพราะฉันไม่สามารถพูดและฟังภาษา
ปกาเกอะญอได้ แต่เราก็สามารถสื่อสารกันผ่านทาง
อวัจนภาษา ซึง่ ท�ำให้ฉนั สัมผัสได้ถงึ ความน่ารักของชาว
ปกาเกอะญออย่างแท้จริง ช่วงเวลาเพียงแค่ ๓ วัน ที่
ฉันได้อยู่ที่นั่น อาจดูเป็นเวลาเพียงน้อยนิด แต่สิ่งที่ฉัน
ได้รับกลับมามันมากมายจริงๆ
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เอมมิกา ค�าทุม (เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิมนุษยชน)

วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่ า
มีวันหนึ่งฉันเดินทางเพื่อเข้าป่า
ออกเดินทางเรียนรู้ในพงไพร
ฉันเดินทางไปถึงภูลูกหนึ่ง
มีรถจักรวิ่งตะบันทิ่มไม่ถอย
จากภูเขาที่งามเด่นมีไม้ต้น
ภูลูกนี้คงอยู่ได้อีกไม่นาน
ภูถัดมามีไม้เหี่ยวเขียวเหลือน้อย
ป่าไม่เหลือความเขียวดูเดียวดาย
ถัดมาอีกเจอป่าเขียวชอุ่ม
ป่าผ่านมาดูแห้งแล้งแลเดียวดาย
เขาบอกว่าที่ผ่านมาดูแห้งเหี่ยว
ด้วยป่าไม้มีหลากหลายนานาพันธุ์
ที่เราอยู่ตรงนี้เรียก “ดิบเขา”
มีไม้เล็กไม้ใหญ่คอยค�้าจูง
ฉันเลยอ๋อเสียงดังเข้าใจแล้ว
ป่าคือบ้าน คือชีวิต ลมหายใจ
มาวันนี้ขอโทษทีฉันลืมบอก
มากับพี่จงดี พี่สุนทร
มาวันนี้มางานดีกองบุญข้าว
ทั้งแตกต่างด้วยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
เธอกับฉันแม้ต่างกันด้วยภาษา
ฉันก็คนเธอก็คนเหมือนเหมือนกัน
มาวันนี้มางานดีกองบุญข้าว
ไปเชียงใหม่ บ้านผาหมอน ยังคอยเรา
ชาวบ้านกล่าว ว่าข้าว คือ ชีวิต
สองครอบครัว สามพี่น้องเพื่อนผองไท
เขาว่าห้าเอาไว้เพื่อบวชลูก
เจ็ดเพื่อแลกแก้วแหวนเงินทองใช้
สุดท้ายนี้ คือ เก้า เขาบอกว่า
ที่กล่าวมา ข้าวไม่เพียงเป็นของกิน

ออกตามหาท้องฟ้าที่สดใส
ต้นไม้ใหญ่ชวนหลงใหลให้น่ามอง
ภูที่ซึ่งผอมแห้งเรี่ยวแรงน้อย
เพื่อใช้สอยจึงต้องหั่นพังท�าลาย
เหลือแต่ฝุ่นฟุ้งขาวโพลนท�าลายบ้าน
หากคนผลาญท�าลายไม่หยุดมือ
ใบไม้คล้อยร่วงหล่นต�่าพลันใจหาย
เหลือเพียงกิ่งเพียงกายค�้าตนเอง
ฉันเลยกุมขมับชวนสงสัย
จึงถามทายพี่ชายมาด้วยกัน
อยากให้เหลียวมองป่าอีกสักครั้ง
ผ่านมานั้น “เบญจพรรณ” จ�าจงดี
มีไม้หนาว ไม้กอ แลที่สูง
ป่าเกื้อหนุนคนอาศัยได้ร่มเย็น
พร้อมตาแป๋วตั้งใจฟังคลายสงสัย
ที่ใครใครก็ต่างต้องดูแล
มาแม่เหาะ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
ที่คอยบอกคอยสอนตลอดทาง
มีเรื่องเล่าวัฒนธรรมอันหลากหลาย
สมุนไพร อาหารป่า นานาพันธุ์
แต่คุณค่าความเป็นคนเธอเท่าฉัน
สุขกว่านั้นคือการได้พบเจอ
วันรุ่งเช้าออกเดินทางข้ามภูเขา
ถึงตอนเช้าร่วมแห่เดินเพลินอุรา
หนึ่งอุทิศให้ตัวเองเร่งเติบใหญ่
สี่ยากไร้ขาดแคลนแหล่งท�ากิน
หกเพื่อสุขของคนสังคมใหม่
แปดสร้างใหม่ให้ชุมชนอยู่ร่มเย็น
เพื่อตัวข้าตายไปวันสูญสิ้น
แต่ช่วยสร้างทุกชีวินให้เติบโต
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สิทธิมนุษยชนศึกษาในอาเซี ยน
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รงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่น�ำเรื่อง “สิทธิมนุษยชนศึกษาในอาเซียน” เข้าสู่โรงเรียน โรงเรียนอื่นอาจจะเล่นเรื่องอาเซียน แต่ก็เป็นในรูป
ของวัฒนธรรมการแต่งกาย การฟ้อนร�ำ หรือการสอนให้รู้จักภาษาบ้าง อันที่จริง การน�ำ
เรือ่ งสิทธิมนุษยชนศึกษาในอาเซียนเข้าสูโ่ รงเรียนน่าจะเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ และจ�ำเป็น
ที่สุด เมื่อท่านเข้าใจความหมายของสิทธิมนุษยชนศึกษาแล้ว ท่านก็จะเข้าใจว่า ท�ำไมจึง
ส�ำคัญ และจ�ำเป็น
ก่อนอืน่ ขอท�ำความเข้าใจให้ตรงกันว่า สิทธิมนุษยชนศึกษา หมายความว่าอย่างไร
คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า สิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) คือ การเรียน
การสอนเรื่องสิทธิมนุษยชน แต่ที่จริงแล้ว สิทธิมนุษยชนศึกษามีความหมายกว้างไกลไปกว่านั้น ซึ่งจะขออธิบายอย่าง
ย่อๆ ไว้คือ เมื่อ ค.ศ.๑๙๙๔ (พ.ศ.๒๕๓๗) องค์การสหประชาชาติได้ประกาศ “ทศวรรษแห่งสิทธิมนุษยชนศึกษา” ค.ศ.
๑๙๙๕ - ๒๐๐๔ (พ.ศ.๒๕๓๘ - ๒๕๔๗) และอธิบายความหมายของสิทธิมนุษยชนศึกษา มีรายละเอียดทีพ่ อจะสรุปได้ดงั นีค้ อื :
สิทธิมนุษยชนศึกษา หมายถึง การฝึกอบรม การถ่ายทอดความรู้ และให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม
แห่งสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึน้ ในสังคม ดังนัน้ สิทธิมนุษยชนศึกษา จึงมิใช่เพียงการศึกษาเรือ่ งสิทธิมนุษยชน แต่เป็นกระบวน
การเรียนรู้ ฝึกทักษะ และหล่อหลอมทัศนคติ เพื่อมุ่งให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ คือ :-
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๑. การเคารพสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
๒. พัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่
๓. ความเข้าใจ และความเคารพในความเสมอภาค และมิตรภาพระหว่างชนทุกชาติ ทุกเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์
ศาสนา และกลุ่มภาษา
๔. การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมที่เป็นอิสระ
๕. การพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า และด�ำรงไว้ซึ่งสันติสุข
๖. การส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มี “คน” เป็นศูนย์กลาง และเน้นความยุติธรรมในสังคม
สิทธิมนุษยชนศึกษาในอาเซียน ก็คอื การร่วมมือ
กันเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึน้ ในสังคม
แห่งบรรดาประเทศในอาเซียน คือท�ำให้เกิดความเข้าใจ
ความเคารพในความเสมอภาค และมิตรภาพระหว่างชน
ทุกชาติ ทุกเชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา และกลุม่ ภาษาใน
อาเซียน พัฒนาสังคมอาเซียนให้ก้าวหน้า และด�ำรงไว้
ซึ่งสันติสุข ข้อนี้คิดว่าคงจะตรงกับความปรารถนาของ ของสิทธิมนุษยชนเข้าสู่โรงเรียนแล้ว หมายความว่าได้
โรงเรียนดาราสมุทร
สร้างบรรยากาศเกี่ยวกับความเคารพ ความรัก ความ
โรงเรียนที่ผู้บริหาร และครูอาจารย์ เห็นความ เอื้ออาทร เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียม
ส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนศึกษา และน�ำหลักการสากล กันในศักดิ์ศรีและสิทธิ และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ได้
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ท�ำให้คณุ ธรรมสิทธิมนุษยชนซาบซึง้
เข้าไปในจิตใจของครู นักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน และสะท้อน
ออกมาทางวาจา และการปฏิบัติ
สร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้
เกิดขึ้นในโรงเรียน คือให้คุณธรรมสิทธิมนุษยชน เป็น
วิถีชีวิตของครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน คือ
โรงเรียนทีพ่ ร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษา
ในอาเซียน
ประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ มีโรงเรียนที่
ได้รับการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชนศึกษามาแล้ว แต่
จะมีจ�ำนวนมากหรือน้อย ตลอดจนการรับรู้ที่แตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับความสนใจ และบทบาทของกระทรวง
ศึกษาธิการของแต่ละประเทศ ข้าพเจ้าเคยไปร่วมงาน
กับประเทศเหล่านั้นในฐานะผู้เชี่ยวชาญการศึกษาเพื่อ
สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ขององค์การ UNESCO เห็น
ว่าประเทศฟิลิปปินส์ก้าวหน้าไปไกลกว่าประเทศอื่นๆ
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตามมา
ประเทศไทยสู ้ เ ขาไม่ ไ ด้ เพราะกระทรวง
ศึกษาธิการไม่สนใจจริง เป็นเพราะผลการท�ำงานอัน
เข้มแข็งของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา
สังคม แผนกยุติธรรมและสันติ สิทธิมนุษยชนศึกษาจึง
ได้เข้าสู่บรรดาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย และ
ได้ผลอย่างจริงจัง ดังตัวอย่างของโรงเรียนดาราสมุทร
ศรีราชา ภายใต้การน�ำของคุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต
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เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖ องค์กรสิทธิมนุษยชน
แห่งเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้เชิญครูระดับ
มัธยมศึกษา ของประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ให้ไปร่วมประชุม และเขียนแผนการเรียน
รู้ (Lesson Plans) เรื่องสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ครูผู้ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนของ
ประเทศไทย ๕ คน มาจากโรงเรียนคาทอลิก
๓ คน และโรงเรียนรัฐบาล ๒ คน ผลของการ
ร่วมกิจกรรมสิทธิมนุษยชนศึกษาของบรรดาครู
ในประเทศอาเซียน ท�ำให้ได้เห็น
ความคล้ายคลึง และความแตกต่าง
กันของความคิด ค่านิยม คุณธรรม
และจริยธรรมของแต่ละประเทศ
รวมทั้ ง สร้ า งความเข้ า ใจ ความ
เห็นใจ และความเป็นน�้ำหนึ่งใจ
เดียวกัน กิจกรรมดังกล่าวนี้ น่าจะจัดให้มเี ป็นครัง้ คราว
ขณะนี้เรื่องสิทธิมนุษยชนในแง่ของกฎหมาย
ระหว่างประเทศหลายฉบับ เป็นที่ยอมรับของบรรดา
ประเทศอาเซียน และต่างก็เป็นภาคีในสนธิสัญญาเหล่า
นั้น แต่พวกเราในที่นี้คงจะเห็นพ้องกันว่า ความหมาย
ของสิทธิมนุษยชนในเชิงกฎหมายเท่านั้นไม่เพียงพอ
จ�ำเป็นต้องศึกษาความหมายในแง่ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนธรรม ดังที่
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้เตือน
ไว้ว่า: “กฎหมายต่างๆ เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ แต่
มนุษย์ต้องพัฒนาตนไปมากกว่านั้น มนุษย์ย่อมไม่
ละเมิดผูอ้ นื่ ไม่ใช่เพียงเพราะเคารพกฎเกณฑ์ แต่มนุษย์
ต้องปฏิบัติต่อกันจากส่วนลึกของจิตใจ ด้วยความ
เมตตา กรุณา ความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน”
ถ้าพิจารณาดูปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ซึ่งมีอยู่
๓๐ ข้อ ข้อแรกได้บัญญัติว่า : “มนุษย์เกิดมาอิสรเสรี
และเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ มนุษย์ได้รับการ
ประสิทธิ์ประสาทเหตุผล และมโนธรรม และพึงปฏิบัติ
ต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นพี่น้อง (spirit of

80

ผู้ไถ่ ฉบับที่

๑๐๖ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๑

ภาพ: mashumashu.com/jaz

min-sasky

brotherhood)” คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเน้นแต่
ประโยคแรก แต่ข้อความในประโยคหลังมีความส�ำคัญ
ภาพ:
7/
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ชนมีแนวคิดมาจากศาสนา
ข้ อ ความที่ ว ่ า :
"พึงปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิ ญ ญาณของความเป็ น พี่
น้อง” จะเตือนใจพวกเรา
ว่า มนุษย์ทั้งหลายเป็นพี่
น้องกัน จึงต้องปฏิบัติต่อ
กันฉันพี่น้อง ต้องเป็นการ
ภาพ: commons.wikimedia.org
ปฏิบัติที่ออกมาจากจิตใจ ด้วยความรัก ความเมตตา
กรุณา เอือ้ อาทร ซึง่ เป็นคุณธรรมสากลทีม่ าจากศาสนธรรมของทุกศาสนา
ถ้าเราเข้าใจสิทธิมนุษยชนในลักษณะเช่นนี้ และ
เรื่องส�ำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเสนอให้ช่วย
เราเน้นให้สทิ ธิมนุษยชนศึกษา พัฒนา เสริมสร้างค่านิยม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านการฝึกปฏิบัติจน กันพิจารณา คือ เราคนไทยจะต้องเปิดใจให้กว้าง เพื่อ
กลายเป็นคุณลักษณะส่วนหนึง่ ของชีวติ นักเรียนของเรา เรียนรู้เรื่องของเพื่อนบ้าน ต้องแก้ไขความฝังใจที่ผิดๆ
ก็จะเป็นผูท้ มี่ คี ณุ ลักษณะทีเ่ ราบ่มเพาะ มีความรัก ความ ที่มาจาก การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาตินิยม
เมตตา ความยุตธิ รรม ไม่ละเมิดผูอ้ นื่ แต่พร้อมทีจ่ ะเสีย ความคับแคบทางความคิดและจิตใจ ท�ำให้เราไม่เข้าใจ
สละเพือ่ ผูอ้ นื่ และเมือ่ เติบโตขึน้ ก็จะเป็นมนุษย์ทสี่ มบูรณ์ เพื่อนบ้านของเรา และมักจะรังเกียจ ดูแคลน เหยียด
สรุป: สิทธิมนุษยชนในอาเซียนจะต้องสร้าง หยาม
เมื่อได้ไปเยี่ยมโรงเรียนรัฐบาลที่จังหวัดระนอง
ภราดรภาพ (Brotherhood, Fraternity) ให้เกิดขึ้นใน
ประเทศอาเซียน และ ภราดรภาพจะเป็นพื้นฐาน และ ซึ่งมีลูกแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากที่มีสิทธิเข้าเรียน
หนทางสู่สันติภาพ (สารวันสันติสากล ๑ มกราคม ค.ศ. หนังสือ แต่เมื่อโรงเรียนรับเข้าเรียนกลับเกิดปัญหา คือ
๒๐๑๔ ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส)
ผู้ปกครองเด็กนักเรียนไทย เอาลูกออกจากโรงเรียน
ภราดรภาพ คือ หัวใจของสิทธิมนุษยชน ถ้า และครูบางคนมีทัศนคติที่เป็นลบกับนักเรียนต่างชาติ
มนุษย์เราปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณของความเป็น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกแรงงานชาวพม่า อคติ จะต้องได้
พี่น้อง เราก็ย่อมจะไม่ละเมิดสิทธิของกันและกัน สิทธิ รับการแก้ไขให้หมดสิ้นไป โรงเรียน และ ศาสนา จะ
มนุษยชนในอาเซียนต้องเน้นตรงนี้ ถ้าโรงเรียนดารา ต้องมีบทบาทส�ำคัญในการแก้ไข ขอฝากให้โรงเรียน
สมุทรของเรามีแผนการที่จะด�ำเนินการเรื่องนี้อย่างไร ดาราสมุทร ศรีราชา และโรงเรียนศรีหฤทัย ขลุง ช่วย
ใช้วิธีการอย่างไร และได้ผลอย่างไร อยากจะขอให้เป็น หาทางแก้ไขในการน�ำสิทธิมนุษยชนศึกษาในอาเซียนเข้า
แบบอย่างส�ำหรับโรงเรียนอื่นๆ ด้วย
สู่โรงเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ

