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ผ่านวสันตฤดูก็หนาวแล้ว
ศิวกานท์ ปทุมสูติ

 คุณมิอาจหยุดชลาที่บ่าไหล ทั้งหยุดวายุไหวใบไม้ป่า
 มิหยุดแดดแผดยุ่ยผุยพนา แม้แต่กรวดศิลาเป็นฝุ่นธุลี

 คุณมิอาจเข้าใจด้วยใจแคบ ในแบบที่คุณครอบระบอบวิถี
 มิอาจส�านึกลึกถึงดึกฤดี ที่ทุรยศบดขยี้-ดวงดอกไม้!
 คุณมิอาจปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ ยิ่งด้วยปืนที่คุณถือยิ่งสาไถย
 มิป้องปัดตระบัดเบือนโลกทั้งใบ แม้อ�านาจบาตรใหญ่คุณยึดครอง

 คุณมิอาจรักลูกด้วยผูกล่าม และมิอาจคุกคามเด็กทั้งผอง
 รักมิใช่โซ่ประแจที่จ�าจอง กตัญญุตามิใช่ต้อง-หลับตาตาม!
 คุณมิอาจอ้างขนบประเพณี โดยชั่วดีมิได้ยกขึ้นถกถาม
 คุณมิอาจชูรูปแล้วรุกลาม ปลุกสงครามตัวแทนในแผ่นดิน
 คุณมิอาจเป็นพ่อแม่ที่แท้ได้ ตราบใจมิเข้าใจลูกทั้งสิ้น
 คุณมิอาจเป็นครูหาก...มิพักยิน เสียงของศิษย์จิตถวิลของวิญญู

 คุณมิอาจเอาพันธุ์ลีบเมล็ดแล้ง มาปลูกหว่านวิญญาณแกร่งแห่งเช้าตรู่
 หมดเวลากองล�าเลียงน�้าเลี้ยงภู ผ่านวสันตฤดูก็หนาวแล้ว
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วารสาร “ผู้ไถ�” ถือก�าเนิดขึ้นในช�วงที่ประเทศไทยก�าลังประสบวิกฤติ

ทางการเมืองและสังคม จากเหตุการณ�เดือนตุลาคม ป� ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๙ 

โดยมีคนกลุ�มเล็กๆ จ�านวน ๓ – ๔ ท�าน ที่ตระหนักดีว�าเป็นความจ�าเป็นที่

พระศาสนจักรคาทอลิกต้องอยู�ในความเป็นจริงของสังคม เข้าใจป�ญหาและ

ความทกุข�ยากทีเ่กดิข้ึนกบัประชาชน จากกรณคีวามขัดแย้งทางลทัธิอดุมการณ� 

และเพ่ือช�วยมิให้พระศาสนจักรถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง หากสมาชิก

พระศาสนจักรไม�เข้าใจว�า อะไรคือความเป็นจริง ความยุติธรรม และความ

ถูกต้องที่แท้ของสังคมในขณะนั้น

การเลือกใช้ค�าว�า “ผู้ไถ�” ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากพระคัมภีร�

ไบเบิล ในสมัยที่โมเสสเป็นผู้น�าชาวยิวอพยพจากประเทศอียิปต� เป็นการปลด

ปล�อยชาวยิวให้เป็นอสิระจากการอยู�ใต้อ�านาจของต�างชาต ิและจากการตกเป็น

ทาสและเชลย ซึง่มีนยัถึงการไถ�กู ้การช�วยให้ประชาชนหลดุพ้นจากพนัธนาการ

ที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาความเป็นคน และได้รับอิสรภาพ เสรีภาพ เพื่อ

บรรลุถึงความเป็นคนที่ครบครันทั้งทางด้านจิตใจและสังคม

ด้วยเหตุนี้ เหตุการณ�ตุลาคมวิปโยคจึงเป็นบทเรียนที่สะท้อนถึง

การต�อสู้ของภาคประชาชนเพื่อให้ตนเองและสังคมหลุดพ้นจากการถูกกดข่ี

ข�มเหง จากกลุ�มผู้มอี�านาจในการปกครอง และโครงสร้างทางสงัคมทีอ่ยุตธิรรม 

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

ที่เกิดข้ึน วิเคราะห�และไตร�ตรองบนจุดยืนของคุณค�าศาสนา เพื่อกระตุ้นให้

ผู้อ�าน ได้ใช้วิจารณญาณในการเข้าใจเหตุการณ�ต�างๆ ที่เกิดข้ึน และส�านึก

ถึงบทบาทการมีส�วนร�วมสร้างความเป็นประชาธิปไตย การเคารพสิทธิของ

ประชาชนให้เกิดขึ้นในสังคม

และถึงแม้เส้นทางของการท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่ของวารสาร “ผู้ไถ�” ยาวนาน

มากว�า ๔๐ ป� แต�เราก็ยังยืนยันที่จะสืบสานต�อภารกิจการไถ�กู้ด้วยความเชื่อ

มั่นว�า เราแต�ละคนและทุกคนต�างมีหน้าที่ในการสร้างสรรค�สังคมให้ด�ารงไว้

ซึ่งความยุติธรรมและสันติ เพราะเรามีศักดิ์ศรี มีอิสรภาพและเสรีภาพ ที่เท�า

เทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย�

วารสาร “ผู้ไถ�” จัดพิมพ�โดยแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) ในคณะ

กรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม เพื่อเสนอข�าวสารด้านสิทธิมนุษยชน 

ประชาธิปไตย ศาสนา สิ่งแวดล้อม และสาระทางสังคมที่นอกเหนือไปจาก

ข�าวสารกระแสหลักตามหน้าหนังสือพิมพ� โดยไม�ได้มุ�งแสวงหาก�าไรมากไป

กว�าความรับผิดชอบต�อสังคม

“ผู้ไถ�” ยินดีรับความคิดเห็นของผู้รักความเป็นธรรม นักคิด นักเขียน 

นักวิชาการ ศิลป�น ในทุกรูปแบบที่สอดคล้องตามแนวของวารสาร โดย

บรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการแก้ไขขัดเกลาต้นฉบับตามความเหมาะสม 

แต�จะรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ�ของผู้ผลิตงาน

อนึ่ง ข้อเขียนทั้งหมดที่ตีพิมพ�ใน “ผู้ไถ�” เป็นทัศนะเฉพาะของผู้เขียน 

รับผิดชอบร�วมกันระหว�างนักเขียนและบรรณาธิการ แต�ไม�จ�าเป็นว�าผู้จัดท�า

ต้องเหน็ด้วย และไม�ผูกพนักบัแผนกยุติธรรมและสนัต ิ(ยส.) ในคณะกรรมการ

คาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม

ภาพและข้อเขียนใน “ผู้ไถ�” ยินดีให้คัดลอก เผยแพร� เพียงแต�โปรด

แจ้งให้เราทราบด้วย



 เปดเลม

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคมที่ผ่านมา เป็นวัน

ครบรอบวันมรณภาพของ ‘พ่อปู่’ บิชอปมีคาแอล 

บุญเล่ือน หมั้นทรัพย์๑ ผู้เป็นที่รักของพวกเรา

ชาว ยส. แม้ท่านจะจากเราไปนานถึง ๑๐ ปี แล้ว

ก็ตาม แต่ท่านยังคงอยู่ในใจ ในความทรงจ�า และ

ความระลึกถึงของพวกเราอยู่เสมอ โดยเฉพาะห้วง

ยามน้ีทีส่ถานการณ์บ้านเมอืงอยู่ในสภาวะที่ไม่เป็น

ปกติสุข พวกเรายิ่งคิดถึงท่านมากขึ้นเป็นทวีคูณ 

 โอกาสน้ี จึงขอน�าบทความหน่ึงของท่าน 

จากคอลัมน์ “อยู่กับปวงประชา”๒ ที่ดูจะเข้ากับ

สถานการณ์บ้านเมืองได้เป็นอย่างดี! เพื่อเราได้

ร่วมไตร่ตรองไปพร้อมๆ กัน

คริสตชน กับ ประชาธิปไตย
โดย บิชอปมีคาแอล บุญเลื่อน หมัน้ทรัพย์

บัดนี้ เราควรหันมาสนใจอนาคตของประเทศชาติเราดีกว่า ...

‘ประชาธิปไตย’ ค�าๆ น้ีควรมีความหมายเป็นพิเศษส�าหรับชาวไทย และเราจะต้องเรียนรู้ ให้

ลึกซึ้งช่วยกันท�าให้เจริญงอกงามและช่วยกันรักษาเอาไว้ให้นานเท่านาน

‘ประชาธิปไตย’ มิได้หมายถึงระบบการเมืองระบบหน่ึงเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึงแนวชีวิตที่

เหมาะสมกับการพัฒนามนุษย์ เพราะมีรากฐานอยู่บนเกียรติและศักดิ์ศรีของมนุษย์

‘ประชาธิปไตย’ แปลว่า อ�านาจของปวงชน ทีป่ระชาธิปไตยมอี�านาจเพราะประชาชนเป็นมนุษย์ 

เป็นบุคคล ไม่ใช่เป็นสิ่งของที่ใครๆ จะท�าอะไรตามใจชอบได้ ประชาชนในฐานะที่แต่ละคนเป็นมนุษย์ 

ก็มีชวีิตมีเกียรติและศักด์ิศรีของมนุษย์ซ่ึงต้องได้รับการเคารพและรักษาไว้ มนุษย์แต่ละคนเป็น

บุคคล มีสิทธิและหน้าที่ต่อชีวิตของตนและของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

๑ บิชอปมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ ผู้ก่อตั้ง ยส. และวารสาร “ผู้ ไถ่” ขึ้นมาเพื่อท�างานส่งเสริมความยุติธรรมและ
สันติในสังคมไทย เมื่อ ๔๑ ปีที่แล้ว ในห้วงยามที่บ้านเมืองประสบวิกฤติทางการเมืองและสังคม เกิดเหตุการณ์ตุลา
วิปโยค พ.ศ.๒๕๑๖ และ ๒๕๑๙

๒ คอลัมน์ “อยู่กับปวงประชา” เป็นการรวบรวมผลงานจากบทบรรยาย งานเขียน และบทสัมภาษณ์ของพระสังฆราช
มีคาแอล บุญเล่ือน หมั้นทรัพย์ ผู้อุทิศชีวิตตลอดช่วงเวลา ๕๐ ปี แห่งสังฆภาพ ให้แก่งานพัฒนาสังคมของพระ
ศาสนจักรไทยและสังคมไทยอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย  ที่มา : http://www.jpthai.org
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เน่ืองด้วยมนุษย์มีสิทธิและเสรีภาพ อ�านาจของประชาชนจึง

เหมือนดาบสองคม ที่อาจเป็นประโยชน์อนันต์ แต่ก็อาจให้โทษมหันต์ถ้า

ไม่รู้จักใช้ เราต้องใช้อ�านาจของปวงชนน้ีให้เป็นแบบมนุษย์ หมายความ

ว่าต้องรู้จักใช้ ใช้โดยความรู้ส�านึกรู้รับผิดชอบ พร้อมมีคุณธรรม และ

ศีลธรรมประจ�าใจเป็นแรงยึดเหนี่ยวและผลักดัน

ศาสนาจึงต้องมบีทบาทในการอบรมเรื่องประชาธปิไตย เราคริสตชนไทยในฐานะเป็นประชาชน

ไทย ต้องสนใจปัญหาบ้านเมืองของเรา และต้องช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญก้าวหน้า

ไปสู่ความรอด ความครบครันทั้งด้านส่วนตัวและสังคมบ้านเมือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ 

เพื่อสร้างพระราชัยที่ทุกๆ คนต่างรู้จักรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างสูงสุดชนิดที่ยอมเสียสละจนถึง

พลีชีพแก่กันได้ ช่วยกันสร้างสังคมที่เป็นสังคมมนุษย์อันแท้จริงที่มีความรับผิดชอบ เมตตากรุณา 

เห็นอกเห็นใจกัน และไว้วางใจกันได้

ใครจะว่าคริสตชนท�าเช่นนี้เกี่ยวกับการเมือง

ใครจะว่าคริสตชนที่เรียกร้องความยุติธรรมในสังคมเกี่ยวกับการเมือง

ใครจะว่าคริสตชนที่ต้องรู้จักข่าวดี ยังต้องรู้จักประณามความชั่วในระบบที่ ไม่ถูกต้องน้ัน

เกี่ยวกับการเมือง 

ใครจะว่าคริสตชนที่ออกมาพูด ออกมาสอนเรื่องประชาธิปไตย

เกี่ยวกับการเมือง ใครว่าเช่นน้ี ก็ถูกต้องทั้งน้ัน... เพราะคริสตชนต้อง

เกี่ยวกับการเมืองอยู่ร�่าไป

คริสตชนต้องรู้จักการเมือง ต้องสนใจการเมือง

ทัง้น้ีกเ็พราะคริสตชนนอกจากต้องเป็นสัตบุรษุทีบ่�าเพญ็ศาสนกจิ

อย่างดีแล้ว ต้องบ�าเพ็ญตนเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศด้วยจึงจะนับว่า

ดีแท้ เป็นมนุษย์แท้ เป็นพลเมืองดีแท้ เราคริสตชนไทยได้วางแผนหรือ

มีมาตรการอะไรบ้างเพื่อช่วยกันสอนเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตย 

เราก�าลังท�าอะไรบ้างเพื่อช่วยกันเตรียมคนไทยด้วยกันให้รู้จักสิทธิ และ

เสรีภาพขั้นมูลฐานในการออกเสียงเลือกต้ังผู้แทนอย่างดี มีความ

รับผิดชอบ

ตามวัด ตามโรงเรียน ในการประชุมอบรมแม้ ในวัดเราสอน

ประชาชน คริสตชนของเราในเรื่องประชาธิปไตยแล้วหรือยัง...?

บทความจาก หนังสือ ศาสนาพลังพัฒนามนุษย์ 
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สังคม – การเมือง 
เมื่อเยาวชนลุกข�้นมาต่อต�านอํานาจน�ยม ๖
เพราะอนาคตเป�นของพวกเขา

ฝ่ายเผยแพร่เพื่อการมีส่วนร่วม ยส.

อํานาจน�ยมในสังคมไทย  ๑๒
กับคนรุ่นใหม่ ในยุคเปลี่ยนผ่าน 
ในมุมมองของ รศ.ดร.ยุกติ มุกดาว�จ�ตร

วรพจน์ สิงหา

เยาวชนกับการชุมนุมมิติใหม่   ๒๔
สนธยา ตั้วสูงเนิน

ฟ�งคนเก่าเล่าเร�่องเยาวชน  ๔๖
คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, S.J.

ธัญลักษณ์  นวลักษณกวี

การศึกษา
เมื่อเด็กถาม ผู�ใหญ่ควรตอบอย่างไร ๓๓
บทสนทนาในห�วงยามแห่งความเปลี่ยนแปลง 
กับ รศ.ดร.วไล ณ ป�อมเพชร

ธัญลักษณ์  นวลักษณกวี

สิทธิมนุษยชน
การขับเคลื่อนเร�่องสิทธ�มนุษยชนแนวสันติว�ธ�  ๕๗
ของ คณะเยสุอิต กรณ�ช่วยเหลือแรงงานข�ามชาติ
ในจังหวัดเช�ยงราย ที่ได�รับผลกระทบจาก
สถานการณ�โคว�ด-๑๙

องอาจ  เดชา

“ยกเลิก” ไม่เท่ากับ “เพิกถอน”  ๖๗
สถานะทางกฎหมายของการยกเลิกประกาศ
สถานการณ�ฉุกเฉ�นที่มีความร�ายแรง

ศราวุฒิ ประทุมราช

สิ่งแวดล้อม - กลุ่มชาติพันธุ์
จ�ตว�ญญาณ เมล็ดพันธุ�  ๗๑
และความมั่นคงทางอาหาร

สนธยา ตั้วสูงเนิน

ศาสนา
คําสอนด�านสังคมของพระศาสนจักร  ๗๕
ในเร�่องความยุติธรรมทางสังคม

คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, S.J.

ปกิณกะ – วรรณกรรม
บทกวีเปิดปก:  (หน้าแรก)
ผ่านวสันตฤดูก็หนาวแล�ว

ศิวกานท์ ปทุมสูติ

พื้นที่เล็กเล็ก:  ๑๘
คนหลายวัย กับ โลกใบเดียวกัน

น�้าค้าง ค�าแดง

ปักดอกไม้ในแจกันใจ:  ๒๘
เข�าใจก่อนแก�ป�ญหา:
ความขัดแย�งทางการเมืองของพ่อแม่ลูก

นริศ มณีขาว

เนื้อในหนัง: ๔๒
Better Days ไม่มีวัน ไม่มีฉ�น ไม่มีเธอ

แมวอินดี้

นกเขาครวญ อาลัยกิ่งที่เคยเกาะ: ๕๔
ป�กหมุดไว�กลางฟ�าอากาศ บนก�าวเดินที่กล�า

หญ้าน�้า ทุ่งขุนหลวง
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เมื่อ เยาวชน ลุกขึ้นมา ต่อต้าน อ�านาจนิยม
เพราะ อนาคต เป็นของ พวกเขา

ปรากฏการณ์การช ู๓ น้ิว (ชี้ กลาง 
นาง)๑ แทนสัญลักษณ์การต่อ

ต้านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กลาย
เป็นภาพจ�าภาพใหม่ของการชุมนุม
ของ ‘กลุ่มราษฎร’ ทีป่ระกอบไปด้วย
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่
ก�าลังเดินหน้าขับไล่รัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมเรียก
ร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนญู และปฏิรูป
สถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันนี้

จากแฟลชม็อบในสถาบัน
การศึกษาหลายแห่งนับแต่ต้นปี 
๒๕๖๓ เป็นต้นมา สู่การชุมนุมใหญ่
ของกลุ่ม ‘เยาวชนปลดแอก’ เมื่อ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม จนถึงการ
ชุมนุม ‘ทวงอ�านาจคืนราษฎร’ ท่ี
ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ 
กันยายน กระทั่งพัฒนามาเป็นการ
ชุมนุมของ ‘คณะราษฎร ๒๕๖๓’ 
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ตามมาด้วยการ
ชุมนุม ๘ พฤศจิกายน ‘ส่งราษฎร

สาสน์’ ถึงรัชกาลที่ ๑๐ เป็นพื้นที่
ประกาศความคิด

ปฏิเสธไม่ ได้ว่าการชุมนุม
เรียกร้องประชาธปิไตยที่พัฒนามา
ถึงวันน้ี ถูกริเริ่มโดยกลุ่มเยาวชน
คนรุ ่นใหม่เจนเนอเรชั่น Y และ 
เจน Z  ที่ประกอบไปด ้วย กลุ ่ม
เกียมอุดมไม่ก ้มหัวให้เผด็จการ 
กลุ ่มนักเรียนเลว กลุ ่มเยาวชน
ปลดแอก (Free Youth) คณะ
ประชาชนปลดแอก สหภาพนักเรียน 
นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย 
(สนท.) กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์
และการชุมนุม และเยาวชนตะวัน
ออกเพื่อประชาธิปไตย ฯลฯ ที่ทุก
กลุ่มถูกหลอมรวมจนกลายเป็น 
‘กลุ่มราษฎร ๒๕๖๓’

“จากความไม ่พอใจของ
นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ที่
ศึกษาอยู ่ ในมหาวิทยาลัยเวลาน้ี 
พวกเขาเติบโตมาในช่วงท่ีมีการ
รัฐประหาร คสช. ปี ๒๕๕๗ ที่ผ่าน
มา พวกเขาอยู่กับยุค คสช.มา ๕ ปี 
เหมือนเป็นการอยู่ด้วยความอดทน 
จนมีการเลือกต้ังในปี ๒๕๖๒ และ
คิดว่าการเลือกต้ังจะน�าไปสู่โอกาส
ในการใช ้สิทธิของพวกเขา เพื่อ
เปล่ียนแปลงประเทศไปในทิศทาง
ใหม่ แต่สิทธิและเจตนารมณ์ของ
พวกเขาถูกบิดเบือน ถูกโค่นล้มโดย
ฝ่ายทีต้่องการสืบทอดอ�านาจ ความ
ไม่พอใจน้ีจึงถูกปะทุออกมา บวก
กับพวกเขาเริ่มเห็นว่าการปล่อย
ให้ประเทศยังเป็นอยู่แบบน้ี ความ
ไร้ประสิทธิภาพในการแข่งขันเพื่อ

บทความ
ฝ่ายเผยแพร่เพื่อการมีส่วนร่วม ยส. เรียบเรียง

๑ มีที่มาจากภาพยนตร์เรื่อง The Hunger Games  สื่อความหมายถึง สันติภาพ เสรีภาพ และภราดรภาพ
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รับมือกับเศรษฐกิจโลก รวมถึง 
วิกฤติต ่างๆ  เวลาน้ี เช ่น ไวรัส 
โควิด–๑๙ ที่ ไม ่สามารถท�าให ้
หน้ากากอนามัยราคาถูกและทั่วถึง 
แถมนายกรัฐมนตรีก็ยังความรู้สึก
ช้า ที่บอกไม่มีปัญหาเรื่องหน้ากาก
ขาดตลาด ความไร้ประสิทธิภาพ
ดังกล่าวมันกระทบกับอนาคตของ
พวกเขา พวกเขาเห็นความย�่าแย่
ของระบอบทีม่นักระทบกบัพวกเขา”

ผศ.ดร.บญุเลศิ วิเศษปรีชา 
อาจารย์ประจ�าคณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ์  นัก วิช าก าร ผู ้ มี
ความสนใจด้านการเคล่ือนไหว
ทางสังคม เจ ้าของงานวิจัยและ
หนังสือ ‘อยู่กบับาดแผล : เสียงจาก
สามัญชนที่ตกเป็นเหย่ือของความ
รุนแรงทางการเมือง’๒ อีกทั้งสมัย
เป็นนักศึกษายังเข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง - การเคล่ือนไหว
ทางสังคมการเมืองอย่างต่อเน่ือง
ต้ังแต่ช ่วงเหตุการณ์พฤษภาคม 
๒๕๓๕ และเป็นเลขาธิการสหพันธ์

นิสิตนักศึกษาแห ่งประเทศไทย 
(สนนท.) ในช่วงปี ๒๕๓๗ ได้อธิบาย
ถึงปรากฏการณ์ท่ีเด็กเยาวชนคน
รุ ่นใหม่พากันออกมาชุมนุมบน
ท้องถนนเพื่อเรียกร้องให้ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลาออกจาก
การเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมข้อ
เรียกร้องอีก ๒ ข้อ คือ การแก้ ไข
รัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับประชาชน 
และการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 

“ความไม่พอใจที่คุกรุ ่นอยู่ 
เป็นพื้นฐานร่วมของนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาหลายสถาบัน ประเด็น
ส�าคัญท่ีสังเกตเห็นและได้สอบถาม
พูดคุยกับนักศึกษาบ้างก็คือ พวก
เขาเห็นชัดๆ  ว่าอนาคตของพวก
เขาก�าลังถูกกระทบ ถ้ารัฐบาลยัง
เป็นแบบน้ี เศรษฐกิจยังเป็นแบบน้ี 
โอกาสที่จะได้งานท�ามันเหลือน้อย 
คนที่ก�าลังจะจบการศึกษาเห็นว่า
สังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การถูกดิสรัป (Disrupt) 
จากเทคโนโลยีดิจิทลั แต่ประเทศยัง
บริหารโดยคนรุ่นลุงรุ่นปู่และระบบ

ราชการที่เทอะทะ ท�าให้พวกเขา
เห็นถึงความจ�าเป็นต้องเรียกร้อง
ให้ไปไกลกว่าการบริหารทีเ่ป็นอยู่”  
ผศ.ดร.บุญเลิศ กล่าว

สอดคล้องกับที่  รศ.ดร. 
สิริพรรณ นกสวน สวัสดี อาจารย์
ภาควิชาการปกครอง คณะรฐัศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ให้
ความเห็นไว้ต้ังแต่ช่วงต้นๆ การ
ประท้วงของกลุ่มเยาวชนคนรุน่ใหม่
ว่า “การประท้วงของกลุ่มคนรุ ่น
ใหม่ไม่ใช่มาจากเพียงการยุบพรรค
อนาคตใหม่ แต่ยังเป็นความรู้สึก
ไม่ม่ันคงทางเศรษฐกิจและความ
ยุติธรรมในสังคม ในช่วงท้ายของ
การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
กิจกรรมทางการเมืองท่ีถูกระงับไป
จะค่อยๆ กลับมา รวมถึงจะมีการ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณเงินกู้
โดยคนรุ่นใหม่ เพราะพวกเขาคือผู้
ต้องแบกรับภาระหนี้ในอนาคต”

๒ งานวิจัยและหนังสือ อยู่กับบาดแผล: เสียงจากสามัญชนที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงทางการเมือง (๒๕๕๓-๒๕๕๗) งานวิจัยที่ ไป
สัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ร่วมชุมนุมทางการเมืองที่เป็นคนธรรมดา ซึ่งได้รับบาดเจ็บพิการจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมือง
และเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองทั้งฝ่ายเสื้อแดง-กปปส.-คปท. เป็นต้น
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มี ข ้ อ มูลที่ น ่ าสนใจจาก 
รศ.ดร.กนกรัตน์ เลศิชสูกลุ อาจารย์
ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซ่ึงได้ลงพื้นที่ส�ารวจ
การชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ โดยใช ้วิธีการสอบถาม
นักเรียน นักศึกษา และคนที่จบ
การศึกษาไปแล้ว จ�านวน ๒๕๐ คน 
ใน ๘ จังหวัด๓

รศ.ดร.กนกรัตน์ พบว่า
ปัจจัยที่ท�าให้เยาวชนกลุ่มน้ีออกมา
เคลื่อนไหวมี ๖ มิติด้วยกัน มิติแรก 
คือ คนรุน่น้ีมีความซบัซ้อนในเร่ือง
กระบวนการคิด ต้ังค�าถามกับทุก
อย่างเพราะทุกคนโตมาท่ามกลาง
ครอบครัวสังคมที่ถกเถียงกันเรื่อง
คนต่างสีเส้ือ เยาวชนกลุ่มน้ีจึงเชื่อ
ว่าไม่มีอะไรจริงแท้ มีทัศนคติว่าทุก
ส่ิงเป็นสีเทาๆ มิติท่ีสอง เป็นรุ่น
ที่อยู่กับความกลัว ความกังวลต่อ
อนาคต ไม่สามารถจะคาดหวังอะไร
ได้ มิติท่ีสาม เป็นรุ่นที่แสดงออก
ได้ทุกเร่ืองและกลายเป็นกลุ่มท่ี

เรียกร้องหาเหตุผล ไม่พอใจกับ
ค�าตอบที่ ไม่มีเหตุผล มิติที่สี่ เป็น
รุ่นที่ มีความเป็นตัวของตัวเองสูง 
ส่วนใหญ่ตอบว่า แกนน�าเป็นแค่คน
เริ่มทีจ่ะกล้าปราศรยัเป็นหลักในช่วง
แรกเท่าน้ัน และรู้สึกดีที่แกนน�าอยู่
ในพื้นที่ที่ปลอดภัย มิติท่ีห้า เป็น
รุน่ที ่ได้เปรียบเร่ืองเทคโนโลยกีาร
สือ่สาร ทกุคนท�าโปสเตอร์ นัดเวลา 
แบบทีผู้่ใหญ่ไม่เข้าใจด้วยซ�า้ไป และ 
มติิท่ีหก ทีส่�าคัญและขบัเคล่ือนการ
ชุมนุมครั้งน้ีได้แม้จะขาดแกนน�า

คนส�าคัญ คือ คนรุ่นใหม่เป็น นัก
พัฒนาผ่านการจัดกิจกรรมและ
การฝึกประสบการณ์ ต้ังแต่ยังอยู่
ในรั้วของการศึกษาเป็นทุนเดิมอยู่
แล้ว คล้ายกบัคนในยุค ๒๕๑๓ ทีเ่ป็น
นักศึกษารุ ่นแรกในมหาวิทยาลัย 
รุ่นแรกในสังคมไทย

“ทกัษะในการท�างานรณรงค์ 
แคมเปญ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง
หรือไม่การเมือง ฝึกให้คนรุ่นใหม่
ท�างานได้จริงมีต้ังแต่ชั้นมัธยมจาก
งานคอนเสิร์ต งานโรงเรียน การ
จัดกีฬาสี การหารายได้เข้าโรงเรียน 
เป็นกิจกรรมที่เด็กทุกโรงเรียนต้อง
ท�า และฝึกกันมาหลายปี เมื่อเข้า
มหาวิทยาลัย แต่ละคนจึงแทบจะ
เป็น Event Organizer ได้”

“จากที่ คุยในหลากหลาย
จั งหวัด  เ ด็ก มัธยมฯ กับ เ ด็ก
มหาวิทยาลัยมีข ้อเรียกร้องและ
ป ัญหาในใจที่แตกต่างกัน เด็ก
มหาวิทยาลัย ผ่านประสบการณ์การ

๓ รัฐศาสตร์เสวนา เสวนาในหัวข้อ “ม็อบท่ีไม่ใช่ม็อบ” รายงานผลการส�ารวจเบื้องต้นการชุมนุมทางการเมืองในประเทศไทย วันที่ ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ โดย ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล  จัดโดย ภาควิชาการปกครอง จุฬาฯ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์
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เลือกตั้งในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และ
บางคนก็เคยโหวตร่างรัฐธรรมนูญ 
(๒๕๖๐) ซ่ึงส่ิงที่เขาอึดอัดมากคือ 
พรรคการเมืองที่เขาเลือกถูกยุบ 
ดังน้ัน การลุกขึ้นมาของเขา มัน
คือการเรียกร้องให้มีระบบและการ
จัดการทางการเมืองท่ีเป็นไปตาม
เจตจ�านงของเขา

เด็กมหาวิทยาลัยมีความ
ระมัดระวังต่อข้อเรียกร้อง พวก
เขาคิดเสมอว่าจะท�าอย่างไรเพื่อ
ให้ขบวนการปลอดภัย เขาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ว่า ถ้ามีการพูดถึง
สถาบันที่สนับสนุนแนวคิดอนุรักษ์
นิยมในสังคมไทย อาจจะน�าไปสู่การ
ย่ัวยุหรือความไม่พอใจของสังคม 
เขาเลยพยายามท�าให้ขบวนการดู
น่ารัก น่าเอ็นดู

ใ น ข ณ ะ ที่ เ ด็ ก มั ธ ย ม ฯ 
ประเด็นข้อเรียกร้องของเขาส่วน
ใหญ่จะเกี่ยวข้องกับความอึดอัด
ของเขาในโรงเรียน สังคม หรือ

ครอบครวั พวกเขารูสึ้กว่าถกูละเมดิ
ในร่างกายและตัวตน เพราะฉะน้ัน 
ข้อเรียกร้องของเขาจึงไปไกลกว่า
เด็กมหาวิทยาลัยอย่างน่าตกใจ 
เขาเรียกร้องให้มีการเปล่ียนแปลง
ฐานคิดของสังคม และสถาบันที่
เ อ้ือแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมใน
สังคมไทย ส�าหรับเด็กมัธยมปลาย 
พวกเขาบอกว ่า เบื่อมากม็อบ
แฮมทาโร ่๔ พวกเขาอยากได้ม็อบที่
มีข้อเรียกร้องที่เป็นรูปธรรม อยาก
ให้ผู้ ใหญ่มองเขาเป็นผู้ ใหญ่ เป็น
คนที่เท่าเทียมกัน เด็กมัธยมฯ พูด
คล้ายกันว่า ปัญหาของเขาคือถูก
ปฏิบัติแบบคนที่มาทีหลัง ไม ่มี
ประสบการณ์ และมีความรู ้น้อย
กว่า ๕

เ ด็กเหล ่า น้ีอ ่านประวั ติ-
ศาสตร์มา พวกเขาอธิบายว่าเรา
เลือกต้ังกันมากี่ครั้ งแล ้ว ร ่าง
รัฐธรรมนูญกันมากี่ครั้ง รัฐประหาร
กันมากี่ครั้ง เขาคิดว่าถ้าไม่เปล่ียน

วธิีคิดของสังคมไทย ไม่ว่าเราจะมี
การร่างกติกาใหม่อีกกี่ครั้ง สังคม
ไทยจะยังกดทับและกดขี่คนรุ่นใหม่
เหมือนเดิม”

รศ.ดร.กนกรัตน ์ กล ่าว
ว่า กลุ่มเด็กมัธยมมองไปไกลกว่า 
และเรียกร้องความเปล่ียนแปลง
ที่ ‘รุนแรง (Radical)’ กว่า ความ
ต้องการที่จะเปล่ียนแปลงปฏิรูป
อย่างมากกว่าที่ผู ้ ใหญ่เคยปฏิรูป 
เพราะเขามองว่าการปฏิรูปที่ผ่าน
มามันไม่เพียงพอ และไม่เท่าทันต่อ
ส่ิงที่เขาอยากให้ประเทศไทยเป็น 
จินตนาการของโลกที่คนรุ ่นใหม่
อยากไป มันไปไกลกว่านั้นมาก เขา
ไม่ได้เปรียบเทียบไทยกับประเทศ
ที่ด ้อยกว่า แต่เขาเทียบไทยกับ
ประเทศที่ ไปไกลกว่านั้น

“พวกเราสอนพวกเขาอยู่
ตลอดว่าคนไทยมีศักยภาพ คนไทย
ไปไกลได้ระดับโลก แต่เขามองไม่
เห็นว่าโครงสร้างทางการเมืองและ
สังคมที่เป็นอย่างปัจจุบัน จะพาเขา
ไปไกลระดับโลกได้อย่างไร

เด็กเหล่าน้ีพูดเหมือนกันว่า
มาเพื่ออนาคตของตัวเอง ผู้ ใหญ่
ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเรื่องอนาคต
ให้ผู้ ใหญ่จัดการเถอะ แต่เด็กพวก
น้ีอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ ตาม
ข่าวการเมือง เขารู้ถึงส่ิงที่ผู้ ใหญ่
ก�าลังท�าอยู่ ไม่มแีนวโน้มทีจ่ะท�าเพือ่
อนาคตของพวกเขา”

๔ มอ็บแฮมทาโร่ มทีีม่าจาก การน�าตัวการ์ตูนญีปุ่น่รปูหนูแฮมสเตอร์จากเรื่อง “แฮมทาโร่ แก๊งจิ๋วผจญภัย” และเพลงประกอบการ์ตูนที่
ดัดแปลงเน้ือหาบางท่อนให้เข้ากบับริบททางการเมอืงของไทยในปัจจบัุนเข้าไป มาเป็นตัวชโูรงในการท�ากจิกรรมแฟลชม็อบท่ีบริเวณ
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยุบสภา

๕ จาก เมื่อหนุ่มสาวยืนขึ้นโห่ร้อง คุยกับ ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล ถึงขบวนการนักเรียน-นักศึกษา ที่มา https://thematter.co/
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เยาวชน กับ การชู ๓ นิ้ว ผูกโบว์ขาว ต่อต้านอ�านาจนิยมในโรงเรียน
การชู ๓ นิ้ว ระหว่างเคารพ

ธงชาติ และการผูกโบว์ขาว เพือ่เรียก
ร้องประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ
ในโรงเรียน ของนักเรียนมัธยมฯ 
หลายโรงเรียนทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต่างจังหวัด เป็นสัญลักษณ์เพื่อส่ง
สารไปถงึผู้ใหญ่ผู้มอี�านาจเหนือกว่า
พวกเขา ได้รับรู้และรับฟัง

แต่แล้วนักเรียนท่ีชู ๓ นิ้ว
กลับถูกครูอาจารย์ผู้มีอ�านาจเหนือ
กว่าในโรงเรียน กระท�าความรุนแรง 
ข่มขู ่และคุกคามพวกเขา มนัีกเรียน
จ�านวนมากถูกข่มขู ่ คุกคาม ถูก
จ� า กัด สิทธิและ เสรีภาพในการ
แสดงออก จากการจัดกิจกรรมชู ๓ 
นิ้ว ขณะเคารพธงชาติที่โรงเรียน ใช่
เพียงเท่าน้ัน หลายโรงเรียนถึงกับ
มีต�ารวจมาเฝ้าคอยสังเกตการณ์
พฤติกรรมและการจัดกิจกรรมของ
นักเรียน

เยาวชนวันน้ี พวกเขาคิดไป
ไกลกว่าที่ผู้ ใหญ่อย่างเราจะเข้าใจ
หรือ? พวกเขาต้ังค�าถามต่อปัญหา
ความเหล่ือมล�้าและคุณภาพของ
ระบบการศึกษาที่ ไม่เท่าเทียมกัน 

เรื่องระเบยีบกฎเกณฑ์ของโรงเรียน
ที่ละเมิดสิทธิในร่างกาย เช่น การ
แต่งกาย ทรงผม การบังคับให้ใส่
เครื่องแบบนักเรียนซ่ึงเป็นค่าใช้
จ่ายที่ผู้ปกครองต้องแบกรับ เรื่อง
แบบเรียนและการสอนของครูบาง
คนที่ไม่มีคุณภาพ เรื่องการคุกคาม
ทางเพศท่ีครูอาจารย์กระท�าต ่อ
นักเรียน การถูกกล่ันแกล้งรังแก
กัน (Bullying) จากเพื่อนและครู
อาจารย์ รวมไปถึงการลิดรอนสิทธิ
ของนักเรียนที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ เป็นต้น และแม้กระทั่ง
เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว พวกเขาก็

ยังต้องเผชิญกับปัญหาการว่างงาน 
การได้งานท�าไม่ตรงกับที่เรียนมา  

สมาชิกกลุ ่มนักเรยีนเลว 
คนหน่ึงบอกว่า ความเก็บกด คือ
แรงผลักดันให้นักเรียนมธัยมฯ ทะลุ
ความกลัว จนเกดิเป็นปรากฏการณ์
ชู ๓ นิ้ว ระหว่างเคารพธงชาติ รวม
ถึงการเข้าร่วมแฟลชม็อบ

นัก เ รีย นชั้ น  ม . ๖  จ าก
โรงเรียนแห่งหน่ึงในกรงุเทพฯ บอก
ว่า “หนูเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล 
และระบบมนัล้าหลังมาก การศกึษา
ที่ ได้ก็ไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ
มากพอ จนท�าให้พวกหนูต้องเสีย
เงินไปเรียนพิเศษเพิ่ม จะดีกว่าไหม
ถ้าการศึกษาดีเท่าเทียมกันมากพอ
ส�าหรับนักเรียนทุกคน”

เธอยังเล ่าประสบการณ์ 
‘การต่อสู้’ กับระบบอ�านาจนิยมใน
โรงเรียนว่า “หนูเคยพิมพ์ ใบปลิว
ที่เป็นอินโฟกราฟิกเรื่องกฎหมาย
ที่นักเรียนต้องรู้ ไปแปะทั่วโรงเรียน 
แล้วครูฝ่ายปกครองเรียกเข้าไป
อบรม ขู่ว่าจะฟ้องพ่อแม่หนู แล้วสั่ง
ให้เอาใบปลิวทั้งหมดออก”
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๖ จาก สังคมไทยในมือม็อบรุ่นเล็ก : การต่อสู้ของเด็กมัธยมที่มีอนาคตเป็นเดิมพัน  https://www.the101.world/
๗ #เกียมอุดม ไม่ก้มหัวให้เผด็จการ นักเรียน-นักเคลื่อนไหวในโรงงานผลิตพลเมือง  https://www.the101.world/
๘ จาก https://www.bbc.com/thai/thailand-54595310

เธอยังบอกอีกว่า “หนูและ
เพื่อนอีก ๕ - ๖ คน เป็นกลุ่มแรกๆ 
ทีช่สูามน้ิวช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ
ตอนเช้า แล้วก็โดนข่มขู่ด้วยค�าพูด 
แต่หนูไม่กลัว”

นักเรียน ม.ปลายอีกคน
หน่ึงเล่าถึงการกระท�าความรุนแรง
จากครูในโรงเรียนที่เอาไม้ไผ่หนาๆ 
ตีเพื่อนเกือบครึ่งห้อง ด้วยอคติ
ส่วนตัวของครูคนน้ัน เธอบอกว่า
แม้ไม้ไผ่น้ันไม่ได้ฟาดที่ตัวเธอ แต่
พลังของมันปลุกให้เธอต่ืนรู้และต้ัง
ค�าถามว่าเหตุใดครูที่พร�่าบอกเรื่อง
รกัชาติให้เธอ จึงกระท�าความรนุแรง
อย่างไม่สมเหตุผล เธอบอกว่าน่ัน
เป็นครั้งแรกที่ท�าให้เธอตระหนัก
เรื่องสิทธิมนุษยชน และมองเห็น
ภาพการเมืองภาพใหญ่สะท้อนอยู่
ในโรงเรียน๖

ส ่ วน นัก เรยีน  ม .ปลาย 
เด็กเรียนดีระดับหัวกะทิโรงเรียน
ดังอีกแห่งหน่ึง บอกว่า โรงเรียน
สอนเรื่องการเมืองให้เธอ เธอเล่า
ประสบการณ์ในโรงเรียนว่า ตอน
เรียนอยู่ชั้น ม.๓ เพื่อนของเธอถูก
ครูใช้กรรไกรตัดผมจนแหว่ง ขณะ
เข้าแถวเคารพธงชาติท่ามกลาง
สายตานักเรียนทุกชั้น เหตุการณ์
น้ันถูกบันทึกภาพและเผยแพร่ ใน
เพจของโรงเรียน ท�าให้เกิดกระแส
วิพากษ์วจิารณ์ตามมาว่า ท�าไม
ครูตัดผมเด็กแบบน้ี สร้างความ
อับอายหรือเปล่า บางคนก็เถียง
ว่าอาจารย์เขาตัดเพราะนักเรียน

ไม่ตัดมาตามกฎ ท�าให้เธอเริ่มต้ัง
ค�าถามถึงการกระท�าของครูว่าสม
เหตุสมผลหรือไม่ ต่อมาเมื่อเธออยู่
ชั้น ม.ปลาย โซเชียลมีเดียเปิดโลก
ของเธอให้กว้างขึ้นด้วยข้อมูลจาก
หลายทาง ทั้งการถกเถียงกันเรื่อง
สิทธิ การตัดผมเด็กระหว่างเข้าแถว 
การลงโทษด้วยการตี ว่าเป็นการ
ละเมิดสิทธิและผิดกฎหมาย เหล่า
น้ีท�าให้เธอเริ่มเข้าไปมีส่วนผลักดัน
เรื่องสิทธิในระบบการศกึษากบักลุ่ม
เคลื่อนไหวด้านการศึกษา๗

นัก เ รีย น ชั้ น  ม . ๖  จ า ก
โรงเรียนอีกแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ 
บอกว่า “ปัญหาที่พวกเราเผชิญอยู่
มันสะสมมานานแล้ว และคนรุ่นผม
ต้องมีชีวิตอยู่กันไปอีกนาน เพราะ
ฉะน้ันผมจึงอยากเรียกร้องให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงเพื่ออนาคตของ
คนรุ่นผม” ๘

หลากหลายเรื่องเล่าจาก
ประสบการณ์ของนักเรียนเหล่า
น้ี เป็นประจักษ์พยานให้เราเห็นถึง
ระบบอ�านาจนิยมที่หย่ังรากลึกใน
สังคมไทยมายาวนาน เช่นเดียวกับ

ปัญหาต่างๆ อีกมากมายทียั่งไม่เคย
ได้รับการแก้ ไขเปล่ียนแปลงอย่าง
จริงจัง แต่วันน้ี เห็นได้ว่าเยาวชน
คนรุ่นใหม่เหล่านี้ที่จะเติบโต ใช้ชีวิต 
และสร้างอนาคตของพวกเขาต่อ
จากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่มีแต่จะเข้าสู่
วัยสังคมผู้สูงอายุเข้าทุกที เมื่อพวก
เขาเห็นแล้วว่าภายใต้การปกครอง 
และระบบกฎหมายที่เอียงกระเท่เร่ 
รวมถึงโครงสร้างอันอยุติธรรมของ
สังคมเช่นทุกวันน้ี พวกเขามองไม่
เห็นอนาคตที่ดีที่มีความหวังหลง
เหลือไว้ให้พวกเขาเลย พวกเขาจึง
ต้องออกมาประท้วงเพื่อส่งเสียง
ให้ดังไปถึงผู้ ใหญ่ทั้งหลายและผู้มี
อ�านาจในบ้านเมือง ให้แก้ ไขและ
เปล่ียนแปลงไปสู่สังคมในแบบที่
ใฝ่ฝันและมุ่งหวังอยากให้เป็น! 
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อ�านาจนิยมในสังคมไทย กับคนรุ่นใหม่ ในยุคเปลี่ยนผ่าน

ในมุมมองของ รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

ปรากฏการณ์การออกมาชุมนุม
ของเยาวชนคนรุน่ใหม่ นักเรียน 

นิสิตนักศึกษา ที่ก�าลังด�าเนินอยู่ใน
ปัจจุบัน แม้จะมีหลายฝ่ายเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ
พวกเขา แต่ทกุฝ่ายล้วนเห็นตรงกนั
ว่าการเคล่ือนไหวครัง้น้ีแตกต่างจาก
หลายครั้งที่ผ่านมาในประเทศไทย 
ทั้งรุ่นวัยของผู้เข้าร่วม รูปแบบ วิธี
การ และข้อเสนอของการชุมนุม

หน่ึงอาทิตย์ก่อนหน้าการ
ชุมนุมของคนรุ ่นใหม่จะขยายตัว
ออกไป มีโอกาสพูดคุยกับ รศ.ดร.
ยุกติ มุกดาวิจิตร อาจารย์ประจ�า

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  ใน
ประเด็นอ�านาจนิยมในสังคมไทย
และคาบเกี่ ยวกับสถานการณ ์
ทางการเมอืงในปัจจบัุนทีค่นรุน่ใหม่
ก�าลังเคล่ือนไหว โดยอาจารย์ยุกติ 
มีมุมมองความคิดเห็นที่น่าสนใจ
เป็นอย่างมากในหลายประเด็น ทั้ง
ในฐานะครูอาจารย์ นักวิชาการ และ
ผู้ ใหญ่คนหน่ึงที่มองปรากฏการณ์
ของคนรุ่นใหม่ด้วยความเข้าใจและ
เปิดกว้างอย่างแท้จริง ซ่ึงหลาย
ความคิดสามารถน�ามาไตร่ตรอง 
เพื่อสร้างพื้นท่ี ให้เกิดความเข้าใจ

ร่วมกนัในการเปล่ียนผ่านของสังคม
ไทยในปัจจุบัน

อ�านาจนิยมในสังคมไทย
ในความรบัรูข้องคนไทยโดย

ทั่วไป เราอาจจะคิดว่าปัจจุบันระบบ
อ�านาจนิยมได้สูญหายหรือเจือจาง
ลงไป ซ่ึงอาจารย์ยุกติอธิบายว่า 
ในความเป็นจริง อ�านาจนิยมไม่ได้
สูญหายไปไหน แต่ยังคงด�ารงอยู่
ในสังคมไทยตลอดมา ทั้งในระบบ
การเมือง สถานศึกษา หน่วยงาน
องค์กร และในครอบครัวของเรา
แต่ละคน

อาจารย ์ ยุกติสรุปนิยาม
ความหมายของ ‘อ�านาจนิยม’ ไว้
ว่า ๑.เป็นระบบที่รวมศูนย์อ�านาจ 
รวบอ�านาจการปกครอง รวบอ�านาจ 

การบริหารการจัดการ หรือการ
ก�าหนดทศิทางของชวีิตผู้คนไว้  ๒.มี
การปิดกัน้การเข้าถึงอ�านาจ จ�ากัด
กลุ่มคนผู้มีอ�านาจ อยู่แต่เฉพาะ

คณะบุคคล ครอบครัว หรือกลุ่ม
บุคคลที่อยู ่ ใจกลางอ�านาจ และ 
๓.มีลักษณะของการปิดกั้นการ
ตรวจสอบ ตรวจสอบไม่ได้ และ

บทความ
วรพจน์ สิงหา สัมภาษณ์
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ไม่สามารถต้ังค�าถามหรือวิพากษ์
วิจารณ์ได้

“ขณะที่ ในสังคมสมัยใหม่
ที่เราพูดถึง คืออยากให้คนหลายๆ 
คนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ตนเอง หรือก�าหนดทิศทางชีวิต
ของตนเอง ซ่ึงระบบอ�านาจนิยมจะ
เป็นในลักษณะตรงกันข้าม คือไม่
ให้มีการมีส่วนร่วม ปิดกั้นการเข้า
ถึงอ�านาจ รวมศูนย์อ�านาจ ไม่ชอบ
การท้าทายอ�านาจ หรือการแสดง
ความคิดความเห็น สิ่งเหล่านี้เราจะ
เห็นว่าอยู่ในสังคมไทยอย่างท่ีซ้อน
ทับกับระบบอ�านาจแบบใหม่ ที่เรา
อยากให้มีการกระจายอ�านาจมาก
ขึ้น สามารถตรวจสอบได้ สามารถ
เปลี่ยนบุคคลที่มีอ�านาจได้”

อาจารย์ยุกติอธิบายว่าใน
สังคมไทย อ�านาจนิยมสอดแทรก
อยู่ ในสถาบันทางสังคมต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นครอบครัว สถานที่ท�างาน 
สถาบันการศึกษา และสถาบัน
ทางการเมือง โดยทั้งหมดสอด
ประสานกันในการค�้ าจุนระบบ

อ�านาจนิยมไว้ “ตั้งแต่เกิดมา อยู่ใน
ครอบครัว เด็กจะถูกสอนให้เคารพ
ผู้ใหญ่ ใช้ระบบอาวุโส ผู้ ใหญ่ผู้น้อย 
หรือใช้ค�าว่าพ่อแม่ผู ้ปกครอง พี่
น้อง รุ่นพี่รุ่นน้อง ตัวแบบลักษณะ
น้ีกส่็งผ่านมาในระบบโรงเรียน ระบบ
โรงเรียนก็ ใช ้ ตัวแบบในลักษณะ
ระบบอาวุโส ครูอาจารย์ ลูกศิษย์ 
รุ ่นพี่รุ ่นน้อง และน�าอุดมการณ์ที ่
พูดถึงเรื่องของความเป็นครู มีการ
ไหว้ครู ซ่ึงเป็นระบบของครูในยุค
จารีต จริงๆ  ครูในแบบยุคจารีต 
ความเป็นครู คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์”

“ เ ร าจ ะ เ ห็นว ่ า  ส่ิงห น่ึง
ที่สืบทอดกันมา คือการที่คนไม่
สามารถท้าทาย โต ้ เถียง หรือ
เปลี่ยนแปลงความรู้ต่างๆ เหล่านั้น
ได้ และถกูน�าไปยึดโยงกบัอุดมการณ์

อ�านาจนิยมแบบเก่า คืออุดมคติ
เรื่องครู เป ็นเรื่องอันตรายมาก 
ย่ิงในยุคสมัยที่เราต้องการความ
ก้าวหน้าทางสติปัญญา ส่ิงที่มา
ขัดแย้งคือ เราจะเห็นอุดมการณ์
ทางการศึกษาที่ยึดโยงกับอ�านาจ
นิยม ปิดกั้นการท้าทาย ปิดกั้นการ
ต้ังค�าถาม ปิดกั้นการตรวจสอบ 
ถึงที่สุด คือการปิดกั้นการเรียนรู้  
ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์”

อาจารย์ยุกตอิธิบายไว้อย่าง
น่าสนใจว่า “สังคมไทยปลูกฝังให้คน
อยู่กับระบบอ�านาจนิยมมายาวนาน 
ท�าให้สังคมเดินหน้าไปได้ช้า โดย
เป็นระบบที่ปิดกั้นการเรียนรู ้และ
ความคิดสร้างสรรค์”

“กลุ่มคนแห่งยุคสมัย”
ถกเถียง ตัง้ค�าถาม การมีส่วนร่วม

หลายปีที่ผ่านมาจนถึงวัน
น้ี คนรุ่นใหม่จ�านวนมากได้ออกมา
ต้ัง ‘ค�าถาม’ กับส่ิงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในบ้านเมือง ซ่ึงอาจารย์ยุกติบอก
ว่า “เยาวชนเป็นกลุ่มคนของยุค

สมัย” ส่ิงที่น่าสนใจคือสังคมต้อง
เกิดวิกฤติที่ส�าคัญแล้ว ถึงขนาดที่
คนรุน่ใหม่ทีค่วรจะอยู่อย่างสุขสบาย 
แต่พวกเขากลับต้องออกมาเรียก
ร้องในประเด็นต่างๆ ในสังคม

“แสดงว่าสังคมเกิดวิกฤติ
ขนาดท่ีท�าให ้พวกเขาต ้องลุก
ข้ึนมาพูด ลุกข้ึนมาแสดงความ
คิดเห็น ขณะท่ี ในเงื่อนไขอย่าง
สังคมไทยท่ีเราอยู ่  ยังคงเป็น

ระบอบอ�านาจนิยม เรามีการปลูก
ฝังทัศนคติเร่ืองต่างๆ เช่น การ
เคารพผู ้ ใหญ่ หรือยอมรับผู ้มี
อ�านาจ ไม่ว่าจะในระดับไหน ต้ังแต่
ในครอบครัวจนถึงระดับรัฐ อย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ห้ามถาม ห้าม
สงสัย แต่เมื่อเกิดความสงสัยข้ึน
มา ถ้าวิกฤติไม่เกิดในตัวของพวก
เขาเอง วิกฤติก็ต้องมาจากผู ้มี
อ�านาจเองด้วย”
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อาจารย์ยุกติระบุว่า “วิกฤติ
ตรงนี้ ผมคิดว่าสังคมไทยทั้งสังคม
ต้องมาช่วยกันคิด ช่วยเยียวยา
แล้วว่า ถ้าจะอยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆ 
คงลากไปไม่ได้ คือเกิดปัญหาจน
กระทัง่คนทีค่วรจะอยู่อย่างสุขสบาย 
กลับต้องลุกขึ้นมาต้ังค�าถามกับ
สังคมว่าน่ีคืออะไร เกิดอะไรขึ้นใน
บ้านเมือง”

“มีคลิปนักศึกษาคนหน่ึง
ถามค�าถามว่า คืออะไรกัน สอน
อย่างแต่ท�าอย่าง ทุกอย่างไม่เป็น
อย่างท่ีควรเป็น เขาก็มีค�าถามมา
เรื่อยๆ มีค�าถามมากขึ้นๆ ใช่ ที่เขา
ไม่ได้รูท้กุอย่าง แต่ประเด็นคือเขาจะ
ต้ังค�าถามกบัทกุอย่าง แล้วคนทีเ่ป็น
ผู้ ใหญ่เอง หรือคนท่ีเติบโตมาแล้ว 
คุณกล้าที่จะตอบทุกค�าถามของเขา
หรือไม่ และตอบแค่ไหน การที่เขา

ลุกขึ้นมาถามอะไรต่างๆ คือพื้นฐาน
ของสังคมขยับไปแล้ว แต่ระเบียบ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ยังเหน่ียวรั้งความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เอาไว้”

ค�าถามใหม่ กับ ระบบเก่า
อาจารย์ยุกติต้ังข้อสังเกต

ว่า สังคมไทยเวลาจัดการความขัด
แย้งส่วนใหญ่ มักจะใช้ความรุนแรง 
และส่งผ่านการใช้ความรุนแรงไป
เรื่อยๆ ทั้งในระดับครอบครัว สถาน
ที่ท�างาน และสถาบันทางการเมือง 
“ผมคิดว่าสังคมโดยรวมทั้งหมด ผู้
มีอ�านาจในสังคมพยายามที่จะย้ือ
หรือเหน่ียวรัง้ให้ระบอบอ�านาจนิยม
คงอยู่ต่างหาก จึงพยายามบอกว่า
ในครอบครัว โรงเรียน ที่ท�างาน ยัง
ต้องใช้ระบอบอ�านาจนิยม และปลูก
ฝังให้คนยอมรับอ�านาจต่อไป”

“ผมคิดว ่ า เราต ้องสอน
ผู้ ใหญ่ เมื่อมีอ�านาจ ควรรับฟัง 
เคารพความคิดเห็นของคนอ่ืน ยอม
ให้มีส่วนร่วมในอ�านาจบ้าง ยอม
ให้ถูกตรวจสอบ พร้อมที่จะยอม
เมื่อถึงเวลา สังคมไทยขาดการ
ให้การศกึษากบัผู้ใหญ่ เรื่องของการ
ยอมรับอ�านาจของคนที่ด้อยกว่า”

อาจารย์ยุกติเป็นผู้ใหญ่ทีน่่า
เคารพ เป็นครอูาจารย์ทีเ่ปิดใจกว้าง
ยอมรบัความคิดเหน็ของคนรุน่ใหม่ 
ซ่ึงคงต้องยอมรับว่าในสังคมไทย 
ไม่ใช่ผู้ ใหญ่ทุกคน หรือผู้มีอ�านาจ

ทุกฝ่ายจะใจกว้างหรือพร้อมที่จะ
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ซึ่ง
อาจารย์ยุกติบอกไว้ว่า “เมือ่ใดกต็าม
ที่คนมีอ�านาจอยู่ เมื่อมีการท้าทาย
เกดิขึ้น มกัจะบอกว่าคุณยังไม่พร้อม 
มันเร็วเกินไป”

“ค�าถามของผมคือว่า ใคร
กันแน่ท่ี ไม่พร้อม ประชาชนไม่
พร้อม นักเรียนนักศึกษาไม่พร้อม 
หรือผู ้ ใหญ่ต่างหากท่ี ไม่พร้อม 
คือไม่พร้อมรับฟัง ไม่พร้อมท่ีจะ
เปิดกว้าง ไม่พร้อมที่จะยอมรับว่า
สังคมต้องก้าวไปด้วยกัน ผู้ ใหญ่
มักจะบอกว่าอาบน�้าร้อนมาก่อน 
มีประสบการณ์มาก่อน มีความ
รู้มากมาย แต่ผู้ใหญ่จะอยู่อย่างไร
กับค�าถามใหม่ๆ ท่ีเปลี่ยนไปทุก
วัน”

“ค�าถามกลับกันคือ ผู้ ใหญ่
หรือผู้มีอ�านาจ รู ้หรือไม่ว่าการที่
กระจายอ�านาจไปแล้ว ไม่ ได้แปล
ว่าจะท�าให้ทุกส่ิงทุกอย่างในระบอบ
เดิม หรือวัฒนธรรมประเพณตี่างๆ 
พังทลายลงไป เขารู ้หรือไม่ว ่ามี
หลายสังคมทีส่ามารถอยู่ได้ในแบบ
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ที่มีความคิดเสรี เท่าเทียม สามารถ
วิพากษ์วิจารณ์ได้ ขณะเดียวกันก็มี
พื้นที่ ให้กับความคิด ความเชื่อ ทั้ง
ในเชิงศาสนาหรือวัฒนธรรมท่ีแตก
ต่าง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติ ผมคิดว่าทั้งสังคมต้องได้รับ
การศึกษาในเรื่องพวกนี้”

“ผมคิดว่าสามารถท�าได้ ถ้า
เรารู ้จักที่จะใช ้ฐานทางประเพณี 
ไปพร้อมกับการสร้างวัฒนธรรม
การเรียนรู้แบบใหม่ หรอืพ่อแม่ผู้
ปกครอง คนทีเ่กดิก่อน อาวโุสกว่า ก็
เคารพคนรุน่ใหม่ได้ เคารพความคิด
เห็นของพวกเขา สังคมสร้างความ
สัมพันธ์ ในแบบที่ท�าให้ทุกคนต้อง
ยอมรับฟังกัน ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหน 
และสังคมจะก้าวไปด้วยกัน”

อาจารย์ยุกติบอกว่า “ทุก
วันน้ี นักเรียนนักศึกษาออกมาต้ัง
ค�าถามเรือ่งต่างๆ กลับกลายเป็น
ว่ามีผู้ ใหญ่บางกลุ่มรู ้สึกว่าน่ีเป็น
ค�าถามที่ท�าให้สังคมวุ่นวาย สร้าง
ความวุ่นวาย แต่อย่างไรก็ตาม ผม
เห็นกระแสสังคมเปิดกว้างมาก
ขึ้น เรามีส่ือที่ยอมให้นักศึกษามา
ต้ังค�าถามเรื่องต่างๆ กระทั่งตอน

น้ีสังคมไทยมีค�าถามเต็มไปหมด 
ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดี ขณะเดียวกัน 
เราต้องพยายามท�าให้สังคมมัน
เปิด ให้เขารู้สกึได้ว่าการต้ังค�าถาม
ของพวกเขา ท�าให้สังคมดีข้ึน 
ค�าถามของเขาไม่ ได้ท�าให้สังคม
เลวร้ายลง”

สถานการณ์ทางการเมือง
ในปัจจุบัน อาจารย์ยุกติกล่าวว่าทั้ง
สองฝ่ายต้องอดทนอดกล้ัน ต้อง
ยอมรับความแตกต่างให้ ได้ โดย
เฉพาะอย่างย่ิงผู้มอี�านาจ ต้องอดทน
อดกลั้นมากกว่าคนรุ่นใหม่

“ ข ณ ะ น้ีร ะ บ อ บ อ� า น า จ
นิยมถูกท ้ าทายมากขึ้น เ รื่อยๆ 

การท้าทายของบรรดานักเรียน
นักศึกษา การรวมตัวเป็นส่วนหน่ึง
ที่ ผู ้มีอ�านาจอาจจะกลัว ผมคิด
ว่าระบบอ�านาจนิยมต้องปรับตัว 
เปล่ียนแปลงแน่นอน ผมก็หวังว่า
จะลดน้อยลง หรอืว่าค่อยๆ หมด
พลังไปในที่สุด ถึงที่สุดแล้ว ระบบ
อ�านาจนิยมจะค่อยๆ ผ่อนคลาย
ตัวเองลงไป ครอบครัว พ่อแม่ มี
ลักษณะที่รับฟังมากขึ้น หรือใน
สถาบนัการศกึษา กม็ลัีกษณะทีเ่ปิด
กว้างมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผมหวังว่าจะ
ไปจนถึงระดับการเมือง ระดับรัฐที่
สามารถเปิดกว้างมากขึ้นและรบัฟัง
ประชาชนมากขึ้น”

การจัดการความขัดแย้ง
วุฒิภาวะของ “สังคมไทย”

หลังกลับจากสัมภาษณ์
อาจารย์ยุกติเพียงไม่กี่วัน เกิดการ
ปะทะกันของเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม 
และหลังจากน้ันได้เกิดการปะทะกัน
ประปราย ระหว่างผู้ชุมนุมกับผู้ที่
เห็นต่างในหลายที่ โดยส�าหรับคน
ทีผ่่านเหตุการณ์บ้านเมอืงได้แต่หวงั
ว่า คงไม่ได้เหน็การบาดเจบ็และเสีย

ชีวิตอีกต่อไป ไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตาม 
จึงขอนัดสัมภาษณ์อาจารย์ยุกติเป็น
ครั้งที่สองในสถานการณ์ท่ีก�าลัง
ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง

อาจารย ์ยุกติมองว ่าการ
ชุมนุมครั้งน้ีมีความใหม่ของการ
เคลื่อนไหว คือการที่คนวัยเรียน วัย
เริ่มต้นท�างาน ออกมาเคล่ือนไหว

เป็นจ�านวนมาก และไม่ ใช่แฟชั่น
เพียงชั่วครั้งชั่วคราว ต่างจากการ
เคล่ือนไหวของคนรุ ่นเก่าๆ ค่อน
ข้างมาก ซ่ึงการที่คนวัยน้ีออกมา
เคล่ือนไหว แสดงถึงว่า “คนเหล่า
น้ี เขารู้สึกถึงอนาคตที่ ไกลออกไป 
ไม่ใช่เพียงแค่ ๔-๕ ปีเท่านั้น”
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อาจารย์ยุกติเป ็นหน่ึงใน
อาจารย์หลายท่านที่ต ้องไปช่วย
เห ลือ นักศึ กษาหลายคนที่ ถู ก
ควบคุมตัว โดยอธิบายว่า “นักเรียน
นักศึกษาไม่ได้เป็นศัตรู ถ้าผู้ ใหญ่
คิดว่าตัวเองมีวุฒิภาวะมากพอ ควร
ที่จะรับฟังเขา และมองข้ามการใช้
ถ้อยค�ารุนแรง ล้อเลียน เสียดสี ถ้า
เราบอกว่าเป็นผู้ ใหญ่เพียงพอ เรา
ควรมองข้ามส่ิงเหล่าน้ี และมอง
ประเด็นที่พวกเขาน�าเสนอ ประเด็น
ปัญหาคือว่า ผู้ใหญ่หลายคนรับไม่
ได้ คือจะยอมรับได้อย่างไรที่จะอยู่
กับสังคมที่มีความเห็นแตกต่างกัน
อย่างน้ี หรือจะหาจุดลงตัวอย่างไร 
แทนที่จะยึดกุมอ�านาจและปิดปาก
เขาตลอดเวลา จะท�าได้อีกแค่ไหน 
แทนที่จะหาทางว่าท�าอย่างไรที่จะ
หากติกาที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ 
คือจริงๆ ก็เหมือนกับความขัดแย้ง
ทางการเมืองทั่วโลกที่เมื่อคนรับ
ไม่ได้กับกติกาแบบน้ี เราก็ต้องคิด
ร่วมกันใหม่”

“ผมคิดว่ากติการ่วมกนั อาจ
จะมีหลายระดับ คือสถานการณ์

ปัจจุบันคิดว่ามันไม่ดีกับสังคมโดย
รวม ทัง้สังคมอยู่ในความเครียด แต่
ส่ิงที่น่าสนใจคือเกิดค�าถามใหม่ให้
สังคมไทยได้น�ามาขบคิด ถกเถียง 
พูดคุย ตั้งค�าถาม มีหลายฝ่ายออก
มาถกเถียงกันมากขึ้น ให้สังคมได้
ถกเถียงกันในประเด็นต่างๆ”

อาจารย์ยุกติบอกว่า “วิธีที่
ดีที่สุดคือ ถอยกลับไป และถ้ายัง
คุยกับเขาไม่ได้ ยอมให้เขาพูดอย่าง
เดียวก็ได้ ซ่ึงผู้มีอ�านาจส่วนใหญ่
ก็ทนรับฟังไม่ได้ ผู้มีอ�านาจต้องมี
วุฒิภาวะในการรับฟัง อดทนรับ
ฟังในสิ่งที่ตัวเองไม่เห็นด้วย และ
ให้สังคมถกเถียงแลกเปลี่ยนกัน 
สุดท้ายจะค้นหาจุดร่วมกันได้ ให้

มีการถกเถียงกันมากข้ึน คิดว่า
จะมีทางแก้ปัญหามากกว่าอดีต
ท่ีผ่านมา คือคุมอะไรไม่ ได้ ฉีก
รัฐธรรมนูญ ยึดอ�านาจ เป็นวงจร
ที่เราได้เห็นมาโดยตลอด”

ตลอดหลายป ีที่ ผ ่ านมา
ปฏิเสธไม่ได้ว่า คนไทยจ�านวนไม่
น้อยอยู่ ในภาวะที่ ไม่อยากแสดง
ความคิดเห็นเรื่องการเมือง ย่ิงใน
การชุมนุมครั้งน้ี มีเหตุการณ์จริง
ของหลายครอบครัวเกิดขึ้น คือพ่อ
แม่ลูกทะเลาะกันเรื่องการเมือง ไม่
อยากให้ลูกเข้าร่วมการชุมนุม หรือ
แม้แต่ในกลุ่มไลน์ ในโลกโซเชียล
ต่างๆ กลายเป็นสมรภูมิย่อยๆ ใน
ชีวิตประจ�าวันของผู้คนจ�านวนไม่
น้อยที่คิดเห็นแตกต่างกัน

อาจารย์ยุกติแนะน�าว่าถ้า
เป็นคนในครอบครัว พ่อแม่ลูกที่
มีความคิดทางการเมืองไม่ตรงกัน 
“ลองชั่งน�้าหนักดูได้ไหมว่าความ
รักความผูกพันที่มีต่อกัน ระหว่าง
พ่อแม่ลูก มองจากทั้งสองฝั่ง น�า
ความรักความผูกพันท่ีมีต่อกัน
มาถ่วงดู ท�าอย่างไรท่ีท�าให้เรา
สามารถอยู่ร่วมกันได้ ขณะท่ีเห็น
ต่างทางการเมือง” 
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“บางทีคนที่ปะทะกันรุนแรง
ในครอบครัว กลับกลายเป็นว่าเรา
มองข้ามสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว สิ่งที่เป็น
สายใยที่จะผูกพันกันไว้ หมายความ
ว่ายิ่งเราสนิทกันมาก ความเกรงใจ
กลับน้อยลง ใช้ค�าพูดไม่ ได้ระวัง 
ควรรักษาระยะห่างบ้าง ไม่ใช่สนิท
กันแล้วจะพูดอย่างไรก็ได้ ไม่รักษา
น�้าใจกัน เราควรเคารพความคิด
เห็นที่แตกต่าง ขณะที่ยังคงมีความ
รักความผูกพันต่อกัน ให้พื้นที่ส่วน
ตัวของกันและกัน ไม่ต้องคาดค้ัน
ว่าทุกคนต้องเห็นด้วยตรงกับเรา
ทุกอย่าง”

กลับจากสัมภาษณ์อาจารย ์
ยุกติในครั้งที่สอง ได้แง่คิดว่าการ
ชุมนุมเรยีกร้องทางการเมืองทุก
ครั้งเป็นเหมือนการวัดระดับ ‘วุฒิ
ภาวะทางสังคม’ อีกรูปแบบหน่ึง
ว่าสังคมไทยจะมีทางแก้ ไขปัญหา
ความขัดแย้งในรูปแบบใด รวมถึง
ความขัดแย้งในระดับครอบครัวท่ี
เห็นต่างทางการเมอืง ซ่ึงสังคมไทย
ในรอบหลายปีที่ผ่านมา เราได้เห็น
การสูญเสียนับครั้งไม่ถ้วน ไม่ว่าจะ
เป็นฝ่ายใด หากบาดเจ็บหรือเสีย

ชีวิตอีกแม้เพียงหน่ึง ก็นับว่ามาก
เกินไปส�าหรับประเทศของเรา

เสียงของคนรุ่นใหม่ที่ก�าลัง
เรียกร ้องและชุมนุมกันในวัน น้ี
สะท้อนอะไรถึงผู้ ใหญ่ได้บ้าง ซ่ึง
ผู้ ใหญ่อาจจะไม่เห็นด้วยกับพวก
เขาทั้งหมด ก็คงเป็นเรื่องธรรมดา 
ซ่ึงในอีกมุมหน่ึงที่พวกเขาต้องออก
มาส่ง ‘เสียง’ ในทุกวันน้ี ปฏิเสธไม่
ได้ว่าอาจจะเป็นเพราะบรรดาผู้ใหญ่
จ�านวนไม่น้อย ต่าง ‘เงียบ’ กบัปัญหา
ต่างๆ ในสังคมไทยมาเนิ่นนาน และ
พวกเขาเห็นถึงความไม่จริงใจใน
การแก้ปัญหาของผู้ ใหญ่จ�านวนไม่
น้อย พวกเขาเพียงอยากเห็นสังคม
ที่ ดีกว ่าในอนาคต และต้องการ 
‘ค�าอธิบายและความจริงใจ’ ของ

ผู้ ใหญ่ในสังคมทุกระดับ บางข้อ
เสนอที่ท�าให้ผู้ ใหญ่ไม่สบายใจ ก็
ควรอธิบายให้เข้าใจมากกว่าการ
ประณาม เสียดสี และด่าทอกัน
และกัน

ขณะที่ เขียนต้นฉบับชิ้นน้ี
อยู่ สถานการณ์บ้านเมืองแม้จะดู
เหมือนผ่อนคลายขึ้น หลังจากทุก
ฝ่ายต่างผ่อนปรนมาตรการ และลด
เพดานการกดดันต่อกันมากขึ้น แต่
ไม่ได้หมายความว่าปัญหาต่างๆ จะ
หมดไปในเรว็วนั และหลังจากน้ี เรา
จะได้เหน็ถงึ ‘ความจริงใจ’ ในการแก้
ปัญหาของแต่ละฝ่ายอย่างแท้จริง

คงจะใช่ตามทีห่ลายฝ่ายเหน็
ตรงกันว่า... ต่อจากน้ีไปบ้านเมือง
ของเราจะไม่เหมือนเดิม ส�าหรับ
คนรุ ่นเก่าคือการปรับตัวปรับใจ
ยอมรับความเปล่ียนแปลงท่ีจะต้อง
เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนคนรุ ่น
ใหม่เองยังมีอีกหลายอย่างที่ต้อง
เรียนรู ้อีกมากมายในอนาคต ซ่ึง
จะดีที่สุดส�าหรับสังคมไทยคือคน
แต่ละรุ่นควรได้เรียนรู้ข้อดีข้อด้อย
จากประสบการณ์และความคิดจาก
กันและกัน 
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คนหลายวัย กับ โลกใบเดียว กัน

เ คยไหมคะ ที่เราเปิดหน้าเฟซบุ๊ก 
มาแล้วอยากจะโพสต์อะไรสัก

อย่าง แต่พิมพ์ ไปก็ลบไป พิมพ์
อีกก็ลบอีก เป็นแบบน้ีอยู ่หลาย
ครั้ง ในยุคสมัยน้ีและสถานการณ์ 
ณ ตอนน้ี ฉันเหมือนคนย�้าคิดย�้า
ท�า พิมพ์แล้วลบข้อความอยู่หลาย
รอบ ไม่ใช่เพราะกลัวค�าวิจารณ์ที่
จะตอบกลับมาจากข้อความที่โพสต์ 
แต่เพราะกลัวความคิดและอารมณ์
ของตัวเองจะไปกระทบความรู้สึก
ของใคร หรือเผลอตัดสินใครโดยไม่
ได้เจตนา สุดท้ายฉันเลือกที่จะไม่
โพสต์ใดๆ แล้วกลับมาน่ังน่ิงๆ ฟัง
ความคิด มองการแสดงออกต่างๆ 
ของทกุฝ่าย แม้จะเข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจ
บ้าง เห็นด้วยบ้าง ไม่เห็นด้วยบ้าง 
เก็บข้อความที่จะบอกคนบนโลก
โซเชียลมาบอกตัวเองแทน

“น�้าค้างเอ๋ย! ยุคสมัยมัน
เปลี่ยนไปแล้ว มองมันอย่างท่ี
มันเป็น อย่ามองอย่างท่ีอยากให้
เป็น ทัศนคติของเธอไม่ ใช่สิ่งท่ี

เหมาะกับทุกคน อย่าได้พยายาม
ยัดเยียดสิ่งน้ันให้ ใคร แม้แต่ตัว
เธอเอง” เป็นประโยคเรียกสติของ
ตัวฉันเอง ก่อนจะเข้าไปคลุกวงไหน
สักวง ฉันต้องปรับความคิดตัวเอง
ให้ได้เสียก่อน มองไปข้างหน้า น่ัน
ก็พี่ น้อง เพื่อนพ้อง ลูกหลาน มอง
ไปข้างหลัง นั่นก็ พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า 
อา ใช่ค่ะ เราทั้งหมดล้วนคือคนใน
ครอบครัวเดียวกัน

ต้ังแต ่ เ ริ่มมีการออกมา
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
ฉันเป็นคนหน่ึงที่ ไม่แสดงความคิด
เห็นใดๆ ในเรื่องน้ีเลย แต่เฝ้ามอง

อย่างเป็นห่วง มีค�าถามมากมาย
ที่ต้องการหาค�าตอบ เราจะอยู่บน
ความแตกต่างอย่างเข้าใจในครั้ง
น้ีได้อย่างไร? เราควรวางใจไว้ตรง
ไหน? ฉันพยายามนึกถึงสมัยก่อน
จะมีส่ือโซเชียล เราใช้ชีวิตแบบไหน
กันนะ! อย่ากระน้ันเลย คงต้องหา
โอกาสพูดคุยกับใครสักคนเผ่ือจะ
มีแนวทางให้ฉันได้หาจุดที่จะเอา
หัวใจไปวาง ฉันมีโอกาสได้คุยกับพี่
แก้ว พี่สาวที่น่ารักคนหนึ่ง พี่แก้วมี
ประสบการณ์ในการท�างานกับเด็ก
และเยาวชนมากว่า ๑๖ ปี

คุณกรองแก้ว ปัญจมหาพร (พี่แก้ว) ผู้เชี่ยวชาญงานส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ
เราคิดว่าส่ิงที่เยาวชนสมัย

เรากับสมัยน้ีมีเหมือนๆ กัน คือ
การมีความมุ่งม่ันที่จะสร้างสรรค์
สังคมที่ดีกว่า แต่ค�าจ�ากัดความ
ของค�าว่า “สร้างสังคมที่ดีกว่า” 
แต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะไม่เหมือน
กัน อย่างสมัยพี่เป็นนักกิจกรรม 

นักศึกษา สถานการณ์บ้านเมืองก็
จะไม่ได้มีประเด็นร้อนเหมือนสมัย
น้ี สมัยพี่แก ้วก็จะเห็นว ่าคนที่มี
แนวคิดแตกต่างมากๆ มี ไม่เยอะ 
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นเรื่องการ
ศึกษา ส่ิงแวดล้อม ความเหล่ือม
ล�้าของคนในเมืองกับคนชนบท ซ่ึง

เป็นปัญหาของสังคมในยุคน้ัน เรา
จะเห็นได้ชัดเจนที่คนกลุ่มหน่ึงมี
โอกาสทางการศึกษาท่ีดี ในขณะที่
คนอีกกลุ่มถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ในทุก
ยุคทุกสมัยเรามีความปรารถนาดี
กับสังคมเหมือนๆ กัน เพียงแต่ต่าง
กันตรงที่ในสมัยนี้ เด็กยุคใหม่มีสื่อ

พื้นที่เล็กเล็ก
น�า้ค้าง ค�าแดง
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อยู่ในมือ เด็กและเยาวชนสามารถ
แสดงไอเดยีต่างๆ ผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ได้ เพราะฉะน้ันเวลาที่เรา
ขับเคล่ือนกิจกรรมต่างๆ จากเม่ือ
ก่อนที่ต้องนัดประชุมลงพื้นที่ กว่า
จะนัดรวมตัวกนัได้ก็ใช้เวลานานมาก 
กระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้
เร็วและแรง และสร้างแรงกระเพื่อม
ในสังคมได้เหมือนอย่างสมัยนี้ 

กร ะบวนการขับ เค ล่ือน
ของนักศึกษาสมัยน้ี โดยส่วนตัว
พี่แก้วรู้สึกชอบ ชอบท่ีเค้ามีความ
ปรารถนาดีกับประเทศน้ี อยาก
จะเห็นส่ิงที่มันดีกว ่าส�าหรับเขา 
ปรากฏการณ์น้ีคือการมีส่วนร่วม
ของเด็กในการออกแบบอนาคต
ในอกี ๑๐ หรือ ๒๐ ปีข้างหน้าท่ีพวก
เขาหรือเธอต้องการจะอยู่ ตอนพี่
เป็นนักกิจกรรมช่วงที่เป็นนักศึกษา 
พี่ก็คิดเหมือนกันว่าสังคมแบบไหน
ที่เราอยากเห็นในอีก ๑๐ หรือ ๒๐ ปี 
ถัดไป เราบอกว่าเราอยากเห็นการ 
ลดความเหล่ือมล�้าทางการศึกษา 
เราก็ ขั บ เค ล่ือนในประ เ ด็น น้ัน 

เด็กสมัยน้ีก็ เช ่นกันพวกเขาก็ 
ปรารถนาดีกับประเทศ เขากอ็ยาก 
เห็นความเปลีย่นแปลงในประเด็น
ต่างๆ เพียงแต่ประเด็นท่ีเขาสนใจ 
มนัคือโลกใหม่ท่ีผู้ใหญ่อย่างเราๆ
อาจจะไม่คุ้นเคย วันน้ีเราเห็นเด็ก 
และเยาวชนลุกขึ้นมาทวงถาม
อ�านาจนิยมในโรงเรียน ลุกขึ้นมา 
ทวงถามความเสมอภาคระหว่าง
เพศ ทวงถามถึงความเป็นธรรมใน
สังคมปิตาธิปไตย (สังคมชายเป็น
ใหญ่) ลุกขึ้นมาทวงถามประเด็นที่
จับต้องหรือพูดถึงไม่ได้อย่างเรื่อง
ของสถาบันพระมหากษัตริย์

ในยุคของพี่แก้วเอง หรือ
เพื่อนๆ ที่เติบโตมากับขบวนการ
กิจกรรมนักศึกษามาด้วยกัน เรา 
คุ้นชินกับการที่มีคนมาส่ังมาบอก 
ให้เราท�าส่ิงน้ันส่ิงน้ี ส่วนเด็กยุค
น้ีเขาเติบโตมาในเจนเนอเรชั่น 
(Generation) ที่ ไม่คุ ้นชินกับส่ิง
เหล่าน้ี แต่ผู ้ ใหญ่กลับใช้อ�านาจ
เหนือเขา จึงไม่แปลกที่จะมีการ 
ปะทะหรือเห็นไม่ตรงกันระหว่าง
คนสองรุ่น คนรุ่นใหม่เค้าเติบโต
มาพร้อมกับความเชื่อว่าตัวเอง
มีอ�านาจในการจัดการชีวิตตัว
เอง กับ คนอีกรุ่นท่ีคิดว่าฉันรู้ดี
กว่า ฉันอาบน�า้ร้อนมาก่อน การ
ปะทะกันของคนสองรุ่น มันก็เป็น
เร่ืองธรรมดานะ เพราะย้อนกลับ
ไปสมัยเราเป็นแกนน�าเยาวชน 
เราก็เคยปะทะกับผู้ ใหญ่รุ่นก่อน 
การปะทะกันของชุดความคิด มัน
แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่าน
ของยุคสมัย

ดังน้ันส่ิงทีพ่ีบ่อกกบัคนอายุ
ประมาณพี่คือ เยาวชนควรมีส่วน
ร่วมในการออกแบบอนาคตของ
ประเทศในแบบที่พวกเขาอยาก
อยู่ในอีก ๑๐ หรือ ๒๐ ปีข้างหน้า ภา
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สิ่งท่ีเราท�าได้ ในฐานะผู ้ ใหญ่คือ 
การเปิดพื้นท่ีพูดคุยกันอย่างสม
เหตุสมผล เราไม่จ�าเป ็นต้อง
สนับสนุนท้ังหมด หรือเห็นด้วย
กับทุกประเด็น แต่ว่าเราจะใช้ชีวิต
อย่างไรโดยท่ีเราไม่ ใช้อภิสิทธิ์
ความเป็นผู้ ใหญ่ของเรา กดทับ
ชุดความคิดของเยาวชน 

ตอนน้ีเรารู้สึกตะขิดตะขวง
ใจ เมื่อได้ยินผู้ ใหญ่พูดว่า “ฉันจะ
ต้องท�าอะไรสักอย่างกับเด็กกลุ่ม
น้ีเพราะฉันทนไม่ได้แล้ว” อันนี้คือ
การใช้อ�านาจในรปูแบบหน่ึงกบัเด็ก
และเยาวชน เราอยากเรียกร้องให้
ผู้ ใหญ่ในวันน้ีไม่ใช้ชุดความคิดเดิม
ตัดสินการเคล่ือนไหวทางสังคมของ
เด็กและเยาวชน อันนี้มันจะช่วยเด็ก
ได้เยอะแล้ว เราอยากบอกว่า เมื่อ
พวกเราเติบโตมากับชุดความคิด
คนละชุดกัน เราจึงไม่สามารถใช้ชุด
ความคิดเดิมเมือ่ ๑๐-๒๐ ปีทีแ่ล้วไป
อธิบายปรากฏการณ์ความคิดในวนั
นี้ของเด็กได้อีกแล้ว

ถ้าถามว่า แล้วเราจะท�า
อย่างไรให้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ พี่ต้อง
บอกว่า...ยากมากนะ (หัวเราะ) แต่
มันท�าได้ อันดับแรก การเคารพ
ความเห็นต่างส�าคัญมาก อันดับที่
สอง เราไม่สามารถใช้นิยามศัพท์
เดิมกับเด็กยุคใหม่ได้อีกแล้ว เช่น 

ความสุภาพเรียบร้อยของคนยุค
เบบ้ีบมูเมอร์ (Baby Boomer) หรือ
เจนเอ็กซ์ (Gen-X) ไม่เหมือนและ
ไม่สามารถน�ามาใช้กับคนยุคมิล
เลนเนียลส์ (Millennials) และเจน
ซี (Gen-Z) ได้

พี่คุยกับผู้ ใหญ่บางคน เขาก็
จะบอกว่า “ม็อบน้ีไม่สุภาพ” ค�าว่า
สุภาพน่ี คนในแต่ละยุคก็ให้ความ
หมายที่ ไม่เหมือนกัน พฤติกรรม
บางอย่างทีอ่าจดูไม่สุภาพในสายตา
เรา จริงๆ มันก็ดูเป็นสีสันด้วยซ�้า 
เป็นการแสดงออกของคนรุ่นใหม่
ในวันน้ี ดังน้ันพี่จึงคิดว่าชุดความ
คิดแบบเดิมๆ ผู้ ใหญ่อย่างเราไม่
สามารถใช้ครอบเด็กได้อีกแล้ว เรา
ต้องยกกรอบความคิดของเราออก 
เพราะถ้าเราใช้ชุดความคิดน้ี ยังไง
เด็กก็หยาบคาย เป็นคนด้ือ คนรั้น 
ไม่ฟังเสียงคนอ่ืน ซ่ึงพีเ่หน็ใจ ผู้ใหญ่
อย่างเราก็ปรับตัวยากนะเพราะเรา

ถูกสอนมาต้ังแต่ไหนแต่ไรว่าเด็ก
ต้องเคารพผู้ ใหญ่ เป็นเด็กไม่ควร
เถียงผู้ ใหญ่ มันจึงหาจุดที่ลงตัว
กันล�าบาก 

ส่ิง สุดท ้ ายที่พี่ คิดว ่ ามัน
จ�าเป็น เมื่อไม่สามารถหาจุดลงตัว
ได้ ไม่สามารถท่ีจะเข้าใจศัพท์ของ
เด็กได้ เราในฐานะผู้ ใหญ่ต้องไม่
สนับสนุนให้ ใช้ความรุนแรงกับ
เด็ก ไม่ว่าจะมีจุดยืนแบบไหน เรา
ต้องคิดให้ ได้ว่าความรุนแรงกับ
เด็กมันไม่ ใช่เร่ืองปกติ ไม่ควร
สนับสนุนให้เกิดการใช้ความรุน
แรงใดๆ ทั้งสิ้นกับเด็ก ไม่ว่าจะใน
กรณีไหนก็ตาม

ถามถึงเรื่องงานของพี่แก้ว
พี่แก้ว เป็นผู้เชี่ยวชาญงาน

ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
เพศ เราจะมีชุดความคิดและชุด
ความเชื่ออยู่ชุดหน่ึงว่า “ความเป็น
ธรรมในสังคมจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อ 

เมื่อความเป็นธรรมทางเพศมัน
ถูกพูดถึง” งานของพี่คือ การบอก
เด็กว่า เขาเกิดมาเท่าเทียมกัน ไม่
ว่าเขาจะเป็นเพศอะไร มีอัตลักษณ์
แบบไหน เชื้อชาติแบบไหน เขาจะ

มีอัตลักษณ์ที่ทับซ้อนแบบใดก็ได้ 
แต่เขาต้องเชื่อมั่นว่าเขามีศักยภาพ
ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นประชากรท่ีมี
คุณภาพของสังคมน้ี น่ีคือส่ิงที่เรา
เชื่อ ส่ิงที่เราบอกเด็กและเยาวชน 
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ตลอดระยะเวลา ๑๖ ปีที่เราท�างาน
มา

พี่ท�างานกับเด็กกลุ่มเปราะ
บางหลากหลายกลุ่ม (กลุ่มคนท่ี
ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรและ
สวัสดิการของสังคมได้) ส่ิงที่เรา
เห็นในสมัยเพิ่งเริ่มท�างานคือ เด็ก
ในเมืองและเด็กต่างจังหวัดอาจจะมี
ชุดความคิดที่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
เวลาค่อยๆ เปล่ียนไป ใน ๑๖ ปีน้ี ส่ือ 

เทคโนโลยี มนัท�าให้ช่องว่างระหว่าง
ความคิด ความเชื่อทีต่่างกนัของเด็ก
ในตัวเมอืงกบัต่างจงัหวดัถกูทอนให้
แคบลง ส่วนหน่ึงเด็กก็อาจจะแบก
รับการถาโถมเหล่าน้ีไม่ทัน แต่ใน
ขณะเดียวกัน พี่ก็เห็นว่ามีเครื่องมือ
หลากหลายชนิดที่เด็กสามารถใช้
ในการสร้างการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมได้ เราเห็นเด็กแต่ละยุคหยิบ
มันขึ้นมาปรับใช้ตามบริบทของตัว

เอง เพื่อสร้างการเปล่ียนแปลงใน
ประเด็นที่พวกเขาต้องการ 

เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชน
มีพลังของตัวเอง พวกเขาสามารถ
ลุกขึ้นมาสร้างความเปล่ียนแปลง
ในสังคมได้ ถ้าผู้ ใหญ่อย่างเราๆ 
ให้โอกาสพวกเขาได้ออกเสียงเพื่อ
ออกแบบสังคมท่ีดีกว ่าในนิยาม
ของพวกเขา ด้วยความรู้ ทักษะและ
ความสามารถที่เด็กและเยาวชนรุ่น
นี้มี พวกเขาจะสร้างสรรค์สังคมที่ดี
กว่าเดิมได้แน่นอน

ถ้าถามว ่าท�าไมครั้ง น้ีฉัน
ถึงเลือกที่จะคุยกับพี่แก้ว ก็น่าจะ
เพราะมุมมองที่ตรงไปตรงมา กับ
ประสบการณ์การท�างานกบัเด็กและ
เยาวชน การที่เห็นการเปล่ียนผ่าน
ของยุคสมัยอย่างเข้าใจ และด้วย
ประเด็นทางสังคมที่ละเอียดอ่อน 
เราต่างมีค�าถามมากมาย อย่างเช่น 
ถ้าลูก หรือ น้อง ของเราขอไปร่วม
ม็อบ เราจะท�าอย่างไร? 

ในช่วง ๑-๒ เดือนมานี้ ฉันเห็นหลายคนออกมาแสดง
ความคิดเห็น แต่เพื่อให้เป็นประโยชน์กับคุณผู้อ่านมากที่สุด 
หน่ึงในบทความที่น่าสนใจมากจากเพจ ‘เล้ียงลูกนอกบ้าน’ 
เขียนโดย ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร (คุณหมอโอ๋)๑ เป็น
บทความที่คุณผู้อ่านรวมทั้งตัวฉันด้วยน่าจะน�าไปใช้ ได้เป็น
อย่างดีเลยค่ะ

เมื่อลูกขอไปม็อบ.มันคงเป็นเรื่องน่าหนักใจของพ่อแม่ 
โดยเฉพาะกับคนที่ความคิดและความเชื่อช่างแตกต่าง 

หมอมีค�าแนะน�าพ่อแม่ที่อยากแลกเปลี่ยนดังนี้ นะคะ

๑. กลับมาท�างานกับตัวเองก่อน ตอบตัวเองให้ได้ ว่าอะไรส�าคัญกับชีวิต 

๒. ถ้าค�าตอบคือ ‘ลูก’ หายใจเข้าออกให้ลึกๆ และสงบตัวเองให้พร้อม ‘ฟัง’

๓. อันดับแรก “ขอบคุณลูก” ที่เข้ามาขออนุญาตแม่ ขอบคุณท่ีเห็นความส�าคัญของความเห็นพ่อแม่ และ
ขอบคุณที่ไม่โกหกปกปิดกัน (ทั้งๆ ที่ลูกก็อาจจะท�ามันได้)

๔. อย่ารีบห้าม “ไม่ให้ไป” “ไปไม่ได้” ส่ิงเหล่าน้ีหลายครัง้ ‘ห้ามลูกจริงๆ ไม่ได้’ แต่กลับกลายเป็นส่ิงทีท่�าให้
เราเป็นคนสุดท้าย ที่ ได้รับรู้ความเป็นไปในชีวิตลูก 
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๕. ‘ไม่รีบตัดสิน’ เช่น ไปม็อบคือล้มเจ้า ไปม็อบเท่ากับถูกล้างสมอง ไปม็อบเท่ากับอกตัญญูแผ่นดิน  
การตัดสินท�าให้ปิดกั้นทุกช่องทางแห่ง ‘ความเข้าใจ’ 

๖. ฟัง ‘ความรู้สึกและความต้องการ’ ของลูก ลูกรู้สึกอย่างไร ต้องการอะไร ลูกให้คุณค่ากับอะไร การ
ไปม็อบมีความหมายอย่างไร มันตอบสนองความต้องการอะไร ฟังแบบ ไม่ตัดสิน ไม่แทรกถาม ไม่สั่งสอน ไม่
รีบสรุปความ และไม่แย่งซีน (เช่น “โอ๊ย สมัยแม่ก็เคย..” ??)

๗. ถ้าฟังจบแล้ว มอีะไรสงสัย ให้ ‘ต้ังค�าถาม’ แทนการ
สอน “ลูกคิดว่าวัตถุประสงค์ของม็อบคืออะไร” “แล้วลูกคิด
อย่างไร ที่...” ชวนลูกมองไปให้ไกลถึงผลที่จะตามมาจากการ
ตัดสินใจ

๘. บอกความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของเรา 
“แม่เป็นห่วงหนูมาก” “แม่อยากให้ลูกปลอดภัย” “แม่รัก
ลูก” บอกโดยใช้ ‘I message’

๙. หลีกเล่ียงการพูดส่ิงที่จริงๆ ไม่ได้รู้สึก หรือต้องการ “ถ้าไปก็ไม่ต้องกลับบ้าน” “ตัดพ่อตัดลูกกันไป
เลย” ค�าพูดเหล่านี้ ไม่ได้ช่วยให้เราสร้าง “ความปลอดภัยในชีวิตลูก” ได้จริงๆ

๑๐. ชวนลูกคิด ว่าความต้องการของพ่อแม่ เช่น อยากให้ลูกปลอดภัย ไม่อยากให้ลูกก้าวร้าวกับคนที่พ่อ
แม่เคารพ สิ่งเหล่านี้ ลูกจะช่วยให้มันถูกตอบสนองได้อย่างไร 

๑๑. สร้างข้อตกลง หาทางออกร่วมกัน ที่จะท�าให้ทั้ง ๒ ฝ่าย ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ “ไม่ไปได้ไหม?”  “จะ
ไปบ่อยแค่ไหน?”  “แม่จะติดต่อยังไงได้บ้าง?”  “ท�ายังไงให้รู้ว่าปลอดภัย?”  “จะเอาตัวรอดยังไงในภาวะ
คับขัน? ถ้าถูกจับจะท�าอย่างไร?”  ฯลฯ 

๑๒. ไม่มีใครควรได้อะไรไปทุกอย่าง และไม่มีใครควรต้องเสียความต้องการไปทั้งหมด

๑๓. ‘ความสัมพันธ์ที่ดี’ คือ สิ่งที่จะท�าให้ลูกรับฟังและท�าให้เกิดการต่อรอง

๑๔. พื้นที่ปลอดภัย คือพื้นที่ที่เราสามารถเห็นต่างได้ 
แสดงความรูสึ้กและความต้องการได้ โดยไม่ท�าร้ายหรือละเมดิ
สิทธิกัน บ้านควรเป็น ‘พื้นที่ปลอดภัย’ 

๑๕. พูด เฉพาะเมื่อเห็นว่าลูกพร้อมจะฟัง 

๑๖. อย่าต้ังเป้าที่จะท�าให้ลูกเชื่อหรือศรัทธาในส่ิง
เดียวกนั “ความรกัความศรทัธาเป็นเรื่องทีบ่งัคับกนัไม่ได้” เรา
แต่ละคนมปีระสบการณ์และให้คุณค่าในเรื่องทีแ่ตกต่าง พดูให้
ลูกฟัง ด้วยความคาดหวังที่เหมาะสม 

๑๗. ถ้าห้ามไม่ฟัง และเรากห่็วงเรื่องความปลอดภัย ทางออกหน่ึงทีเ่ป็นไปได้ คือ ‘ไปกบัลูก’ ไป เพือ่แน่ใจ
ว่ามีอะไร เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ลูกปลอดภัย (เอาที่อุดหูไปได้ ถ้าไม่อยากได้ยินอะไรที่ไม่ชอบ)

๑๘. บอกลกูได้ถึงสิ่งทีก่�าลงัเปน็ปญัหา การใชค้�าหยาบคาย การบลูลี่ การอาฆาตมาดรา้ย การเหยยีบย�า่
สิ่งที่คนอื่นศรัทธา อาจไม่น�ามาซึ่งความเข้าใจของคนที่เห็นต่าง

๑๙. เน้นย�้าลูกว่า ประชาธิปไตย คือการอยู่ร่วมได้ แม้คิดไม่เหมือนกัน

๒๐. สอนลูกว่า ไม่มีใครทีม่แีต่ความไม่ดี และไม่มีใครทีเ่ลวร้ายไปทัง้หมด คนทกุคนควรได้รบัความเคารพ
ในความเป็นมนุษย์ “จงอ่อนโยนต่อบุคคล แต่หนักแน่นในหลักการ” 
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สุดท้ายอยากบอกว่า ในความเป็นจริง เราล่ามโซ่ลูกไม่ได้ สิ่งเดียวที่จะดึงรั้งลูกไว้ได้ คือ ‘สายสัมพันธ์’ อย่า
ท�าอะไรที่ ‘ท�าลายความสัมพันธ์’ และอย่าให้ความเชื่อใดๆ มาท�าให้คุณต้องท�าลาย สิ่งที่เรียกว่า ‘ครอบครัว’ เพราะ
ถ้าถึงวันนั้น มันอาจไม่มีอะไรมาทดแทนสิ่งที่สูญเสียไป... ได้จริงๆ

นอกจากนี้ คุณหมอโอ๋ยังได้เขียนไว้อีกหลายบทความที่เป็นประโยชน์และเหมาะกับช่วงเวลานี้ หากใครสนใจ
สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มได้ที่ facebook fan page: เลี้ยงลูกนอกบ้าน

ฉันในฐานะเด็กกิจกรรมคน
หน่ึงที่เคยขับเคล่ือนทางการเมือง
มาบ้าง ครั้งหน่ึงที่ฉันได้รับโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็น มีผู้ ใหญ่คน
หน่ึง (ผู้ ใหญ่คนที่ ๑) กระซิบบอก
ฉันว่า “วันหน่ึงเม่ือเธอโตขึ้น แล้ว
มีตัวแปรคือความอยู่รอด เธอจะ
เปล่ียนความคิดไปเอง” ตัวฉันเมื่อ 
๑๗ ปีทีแ่ล้ว กบัอายุ ๑๖ ปี ฟังผู้ใหญ่
ท่านน้ีทั้งน�า้ตา รู้สึกโกรธที่เขาไม่
เข้าข้างฉัน รู้สึกเคว้งคว้างและตัว
ชา แต่ในช่วงเวลาเดียวกัน มีผู้ ใหญ่
อีกคน (ผู้ ใหญ่คนที่ ๒) ท่ีได้ยินค�า
พูดน้ัน เดินเข้ามาแล้วโอบกอดฉัน
อย่างเข้าใจ

เมือ่มองย้อนกลับไป ฉันนึก
ขอบคุณผู้ใหญ่ทั้ง ๒ คน ขอบคุณ
ผู้ใหญ่คนที่ ๑ ที่เตือนสติให้ฉันอยู่
กับความเป็นจริง เตือนว่าโลกใบน้ี
ไม่มีอะไรที่แน่นอน แม้กระทั่งความ
คิดและใจตัวเอง โลกน้ีอาจไม่ ได้
สวยงาม ไม่ได้มเีพยีงแค่คนทีช่ื่นชม
ยินดีหรือเห็นด้วยกับความคิดของ
เด็กหญงิคนน้ัน พดูแบบตรงไปตรง
มาสิ่งที่ผู้ ใหญ่คนที่ ๑ พูดก็ไม่ได้ผิด
ไปเสียทัง้หมด ถงึฉันจะไม่ได้เปล่ียน
ความคิดไปทั้งหมด แต่ก็มีหลาย
อย่างทีถ่กูปรบัไปตามตัวแปรทีเ่รียก

ว่า ‘ความอยู่รอด’ ขอบคุณที่ท�าให้
ฉันแข็งแกร่งและกล้าที่จะยอมรับ
ความต่าง มองโลกบนความเป็นจริง
อย่างเข้าใจ ขอบคุณผู้ใหญ่คนที ่๒ ที่
โอบกอดในช่วงเวลาท่ีแสนทรมาน
น้ัน ให้ฉันยังรู้สึกปลอดภัย ท�าให้
เด็กคนน้ันพอจะมีแรงเดินต่อไปได้ 
ขอบคุณที่มอบความอ่อนโยนน้ัน
ให้กับฉัน และมันยังคงอยู่ถึงวันนี้

ฉันคิดว่าในสังคมของเรา
ควรมีผู้ ใหญ่ทั้งสองแบบ เพราะน่ี
คือการปรบัสมดุล แต่ส่ิงทีต้่องปรบั
คือ วิธีการทีจ่ะท�าให้เกดิความสมดุล
นั้น วันนั้นฉันโชคดีที่มีคนเตือนและ
คนปลอบ ฉันเองกอ็ยากให้น้องๆ ใน
วันน้ีได้รับความโชคดีเหมือนที่ฉัน
เคยได้ เราไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วย
ทัง้หมด และเราก็ไม่จ�าเป็นต้องเหน็

ต่างในทกุเรื่อง เรายืนคนละจดุ มอง
กันคนละมุม แต่สุดท้ายให้รู ้ ไว้ว่า 
น่ันคือลูก คือหลาน คือครอบครัว 
เปิดใจ เข้าใจ รับฟัง แลกเปลี่ยนใน
ฐานะคนที่รักกัน เป็นผู้ ใหญ่ที่สง่า
งามให้เด็กหันมาตรงน้ีแล้วรู ้สึก
ปลอดภัยนะคะ

บทความของฉันมักจะชวน
คุณวิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์เสมอๆ 
ฉันไม่ได้ชวนคุณเพ้อฝัน เพราะทุ่ง
ลาเวนเดอร์ของฉันมันอยู่ในใจ และ
รอการปลูกดอกลาเวนเดอร์ด้วย
สองมอืของคุณผู้อ่าน จะมปีระโยชน์
อะไรที่เราต้องใช้อารมณ์ไปกับเรื่อง
ราวข่าวสาร มาค่ะ มาปรับที่วางใจ 
และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน 
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เยาวชนกับการชุมนุมมิติใหม่
เสรีภาพในการชุมนุม

การชมุนุมเป็นสิทธิและเสรีภาพสากล เป็นส่ิงทีป่ระชาชนสามารถกระท�าได้เพือ่ส่งเสียงให้ผู้มอี�านาจทราบว่า
ประชาชนก�าลังเดือดร้อนอะไร ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขหรือท�าอะไร การชุมนุมเกิดขึ้นในสังคมไทยมานานทั้งรูปแบบ
การชุมนุมอยู่กับที่และการชุมนุมแบบเดินขบวน และพัฒนาไปสู่การแสดงออกหลากหลายรูปแบบมากขึ้น

เสรีภาพในการชุมนุมถูกรับรองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และในประเทศไทยก็ได้ให้การรับรองเสรีภาพในการชุมนุมไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔๔ ว่า

ว.๑ “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ" 

ว.๒ "การจ�ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท�ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่
ตราขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น”

แ ม ้ จ ะ มี ก ฎ ห ม า ย ที่ ใ ห ้
เสรีภาพไว้ แต่ก็มีกฎหมายที่จ�ากัด
เสรีภาพอยู่ด้วยเช่นกัน ที่ท�าให้
ยังไม่สามารถมีการชุมนุมได้โดย
สะดวก เน่ืองจากมีกฎหมายที่ว่า
ด้วยการชุมนุม คือ พระราชบัญญัติ
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ที่ถูกน�ามาใช้บังคับกับการจัดการ
ชุมนุม โดยมีการก�าหนดเงื่อนไข
ว่า ผู้จัดการชุมนุมต้องแจ้งจัดการ
ชมุนุมและการเลิกชมุนุมต่อหัวหน้า
สถานีต�ารวจในท้องที่เป็นหนังสือ
ก่อนการชมุนุมอย่างน้อย ๒๔ ชัว่โมง 

ซ่ึงหากมีการจัดการชุมนุมโดยไม่
แจ้งล่วงหน้าหรือไม่ได้รับอนุญาต
ให ้จัดถือเป ็นการชุมนุมโดยผิด
กฎหมาย ต�ารวจสามารถร้องขอ
ให้ศาลมีค�าสั่งยกเลิกการชุมนุมได้

ภายหลังได้รับอนุญาตให้
จัดการชุมนุม ผู้จัดชุมนุมมีหน้าที่
ต้องจดัการดูแลการชมุนุมให้เป็นไป
ด้วยความสงบ เรียบร้อย ปราศจาก
อาวุธ ไม่สร้างความเดือดร้อน เสีย
หาย หรือส่งผลกระทบต่อประชาชน 
และหลีกเล่ียงการกระท�าความ
ผิดตามกฎหมายอ่ืน เช่น พ.ร.บ. 

จราจร, พ.ร.บ.ทางหลวง, พ.ร.บ. 
รักษาความสะอาด, พ.ร.บ.ควบคุม
โรค,  กฎหมายอาญา เป็นต้น และ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจมีหน้าที่ ในการ
รักษาความปลอดภัย อ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ชมุนุม ประชาชนทีอ่ยู่
ในบริเวณพื้นที่ชุมนุม และอ�านวย
ความสะดวกในเรื่องของการจราจร
ในบริเวณพื้นที่ชุมนุมนั้นด้วย

แต่ในความเป็นจริง พ.ร.บ. 
ชุมนุมสาธารณะ ยังเป็นอุปสรรค
ต่อผู้ชุมนุมอีกหลายประการ คือ 
ให้อ�านาจเจ้าหน้าที่ต�ารวจในการ

บทความ
สนธยา ตั้วสูงเนิน 
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ส่ังแก ้ ไขการชุมนุมหรือก�าหนด
เง่ือนไขบางอย่าง ซ่ึงหากผู้จัดการ

ชุมนุมไม่เห็นด้วย ก็จะต้องมีการ
อุทธรณ์ค�าสั่งน้ี และยุติการชุมนุม

ไว้ก่อน หรือการก�าหนดเวลาแจ้ง
การชุมนุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๔ 
ชั่วโมง และต้องแจ้งวันเวลา สถาน
ทีจ่ดัทีช่ดัเจน ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัรปู
แบบการจดัชมุนุมในปัจจบุนัทีเ่รียก
ว่า Flash Mobs ท่ีเกิดขึ้นรวดเร็ว 
ล่ืนไหล มีการเคล่ือนที่ และจบลง
อย่างรวดเร็ว แม้กระทั่งผู้สนใจไป
ร่วมชุมนุมยังต้องมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิด เพราะมีการประกาศ
นัดชุมนุมล่วงหน้าแบบชั่วโมงต่อ
ชั่วโมงเลยก็ว่าได้

การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ 

หากพดูถงึกระแสการชมุนุม
ของนักเรียน นักศกึษา และประชาชน 
ที่เกิดขึ้นในตอนน้ี หลายๆ คน คง
ยังมีความเชื่อที่ว่า บรรยากาศใน
การชุมนุมจะต้องเต็มไปด้วยความ
น่ากลัว ความรุนแรง ความหยาบ
คาย ซึ่งในส่วนของความหยาบคาย
น้ี เป็นส่ิงที่ ไม่สามารถปฏิเสธได้ 
เพราะในการชุมนุมมีการใช้ค�าพูด
หยาบคายเกดิขึ้นจริงๆ แต่หากมอง
กนัให้ดีๆ แล้ว ค�าหยาบคายกเ็ป็นส่ิง
ที่พบเจอได้ในชีวิตประจ�าวันอยู่แล้ว 
แต่ภาพของความหยาบคายมันดู
รุนแรงขึ้น เมื่อเข้ามาเป็นส่วนหน่ึง
ในการส่ือสารของผู้คนจ�านวนมาก
ที่ถูกกดทับมาเป็นเวลานาน 

แต่ส่ิงที่กล้ายืนยันได้จริง
จากประสบการณ ์ของ ผู ้ เ ขียน
ที่เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ ในการ
ชุมนุมอยู่หลายครั้ง (ต้ังแต่ช ่วง
เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๓) การชุมนุมไม่ได้มีความน่า
กลัวหรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก
ผู้ชุมนุมแต่อย่างใด ตรงกันข้าม
กลับเห็นรูปแบบการชุมนุมท่ีถูก
สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อยู่เสมอ แต่
ในขณะเดียวกนัก็ไม่ได้ละทิง้ประเด็น
ต่างๆ ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ง 
ความไม่ชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ 
อ�านาจเบ็ดเสรจ็ของ ๒๕๐ สว. ความ
เหลื่อมล�า้ในสังคม ระบบการศึกษา 
ความเท่าเทียมทางเพศ ปัญหา
เศรษฐกิจ ฯลฯ 

แน่นอนว่าการชุมนุมต้อง
เต็มไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา 
ต่างความคิด ต่างที่มา แต่ก็สัมผัส
ได้ถึงความมีน�า้ใจ ความเอ้ืออาทร 
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัอยู่เสมอ 
ท�าให้เกิดเป็นมิตรภาพระหว่างคน
ต่างกลุ่มต่างวัย ค�าพูดทักทาย ถาม
สารทกุข์สุกดิบ แบ่งปันอาหารและน�า้ 
บอกกล่าวเส้นทาง ค�าพดูให้ก�าลงัใจ
ซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่ ได้ยินตลอด
เส้นทางการเดินขบวนที่ดังแทรก
ขัดเสียงของผู้ปราศรัยขึ้นมาเป็น
ระยะ แต่ไม่ได้เป็นเสียงที่น่าร�าคาญ
แต่อย่างใด ตรงกนัข้าม มนักลับเป็น
เสียงที่เราอยากได้ยิน เพราะน่ีคือ
มติรภาพทีเ่กดิขึ้นระหว่างการชมุนุม
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ปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุม
ในการชุมนุมที่เกิดขึ้น เรา

จะเหน็รปูแบบการชมุนุมที่ไร้แกนน�า 
ซ่ึงมีความแตกต่างจากการชุมนุม
ในแบบเดิมว่า การชุมนุมจะต้องมี
ผู้น�า ที่ท�าหน้าที่ปราศรัยประเด็น
ต่างๆ พดูเพือ่โน้มน้าวจิตใจผู้มาร่วม
ชมุนุม โดยผู้น�าน้ันต้องเป็นบคุคลที่
เป็นที่ยอมรับของผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ 
แต่ส�าหรับการชุมนุมที่ ไร้แกนน�า 
เป็นการชุมนุมที่ไม่ว่าใครกส็ามารถ
เป็นแกนน�าได้ เพราะทกุคนคือผู้ที่ได้
รบัความไม่เป็นธรรมจากโครงสร้าง
ของสังคม 

ประเ ด็นที่ถูกหยิบยกขึ้น
มาปราศรัยมีที่มาจากความเดือด
ร้อนของประชาชน ทุกคนสามารถ
สะท้อนปัญหาได้ เน่ืองจากเป็น
ผู้ที่ประสบกับปัญหาเองโดยตรง 
ทั้งนักเรียนที่ถูกละเมิดสิทธิจาก
ระบบการศึกษา จากครูในโรงเรียน 
ประชาชนที่ ได ้รับผลกระทบจาก
โครงสร้างทางสังคม โดยมีรูปแบบ
การปราศรัยที่หลากหลาย ทั้ง
วชิาการ ทั้งแทรกอารมณ์ขัน แต่
เตม็ไปด้วยเนื้อหาและเปิดโอกาสให้
ทุกคนสามารถขึ้นมาเป็นผู้ปราศรัย
ได้ จนมาสู่การชมุนุมที่ไม่มผู้ีน�า นับ
เป็นการเติบโตของการชุมนุม ที่ ไม่

ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลในการขึ้น
มาเป็นแกนน�า

อารยธรรมของคนรุ่นใหม่ 
เน้นการชุมนุมด้วยสันติ ไร้อาวุธ 
หลีกเล่ียงความรุนแรง พูดคุย
ด้วยหลักเหตุผล ยกประเด็นท่ีเป็น
ปัญหามาอธิบายให้เห็นถึงที่มาที่
ไปของปัญหาต่างๆ รวมทั้งเสนอ
แนวทางในการแก้ปัญหา นอกจาก
น้ี ยังเหน็ถงึความมจีิตอาสา มนี�า้ใจ 
มีอาสาสมัครเพื่อช่วยงานในด้าน
ต่างๆ ช่วยอ�านวยความสะดวกให้
แก่ผู้ชุมนุม ทั้งหน่วยปฐมพยาบาล 
จัดหาอาหารและน�้า เก็บขยะ ม้าเร็ว
ส่งของโดยการไถสเกต็บอร์ดส่งของ
เพื่อความรวดเร็ว ทีมสันทนาการ 
นับเป็นจุดท่ีดึงศักยภาพและความ
คิดสร้างสรรค์ออกมาจากกลุ ่ม
เยาวชนแบบไม่มีที่ ส้ินสุด เพราะ
แต่ละคนสามารถดึงความถนัดของ
ตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ 

เสน่ห์อีกอย่างหน่ึงคือ ความ
สัมพนัธ์แบบคนในครอบครวั แบบพี่

น้อง ที่มีความไว้เน้ือเชื่อใจ แม้ทุก
คนจะต่างที่มา ต่างความคิด แต่ทุก
คนมเีป้าหมายเดียวกนั คือการออก
มาส่งเสียงของตัวเอง เพื่อสะท้อน
ปัญหาต่างๆ ให้ผู้มีอ�านาจได้รับรู้ 
เป็นจุดที่เชื่อมให้ผู้เข้าร่วมชุมนุม
ทุกคนให้ความเคารพซ่ึงกันและกัน 
รับฟังกัน ปฏิบัติต่อกันเหมือนเป็น
พี่น้อง เป็นคนในครอบครัว และให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อ
ตกลงของผู้ชุมนุม ท�าให้การชุมนุม
สามารถด�าเนินไปได้ด้วยดี รวมถึง
ในการชุมนุมน้ียังมีส่วนในการช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับผู้ค้าขายราย
เล็กได้มรีายได้เพิ่มมากขึ้น จนพ่อค้า
แม่ค้าหลายคนเปรียบเสมอืนกบัคน
ที่บ้าน ที่คอยเตรียมข้าวปลาอาหาร
ไว้ให้ จากการมาขายของในทีช่มุนุม
อีกด้วย

นอกจากนักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนที่มาร่วมชุมนุม อีก
กลุ่มหนึ่งที่ ไม่พูดถึงไม่ได้ คือ กลุ่ม
นักศึกษาอาชีวะ หรือที่หลายคน
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เรียกกันแบบคุ้นปากว่า ‘เด็กช่าง’ 
ที่หากพูดถึง หลายคนคงจะนึกถึง
ภาพกลุ่มเด็กผู้ชายต่างสถาบนัทีก่่อ
เหตุทะเลาะวิวาทกันอยู่เสมอ เป็น
เด็กเกเรที่ ไม่สามารถศึกษาตาม
ระบบได้ เป็นบุคคลท่ีเคยถูกมอง
ข้ามจากสังคมหรือแม้กระทั่งจาก
ระบบการศึกษา นักศึกษาอาชีวะ
ควรได้รับการสนับสนุนและต้อง
ได้รับการยอมรับเช่นเดียวกับเด็ก
ที่ศึกษาตามระบบ เพราะพวกเขา
คือคนที่มีความรู ้ความสามารถ
แบบเฉพาะด้าน หากได้รับการส่ง
เสริม สนับสนุนทีดี่ พวกเขาจะกลาย
เป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญของสังคมใน
อนาคต

การชุมนุมที่ เกิดขึ้นสร้าง
จุดเปล่ียนให้กับนักศึกษาอาชีวะ
ได้อย่างน่าแปลกใจและน่าดี ใจไป
พร้อมๆ กนั เพราะเราเห็นภาพความ
ร่วมมือร ่วมใจระหว่างนักศึกษา
อาชีวะต่างสถาบันในการเข้าร่วม
เป็นจิตอาสาให้กับการชุมนุม มีการ
ประกาศจุดยืนร่วมกันส�าหรับการ
ท�างาน โดยเฉพาะเรื่องความขดัแย้ง
ระหว่างสถาบัน ที่ถูกยกขึ้นมาเป็น
หน่ึงข้อที่ส�าคัญในแถลงการณ์ว่า 
“จะไม่มกีารทะเลาะวิวาทกนัระหว่าง
สถาบันเด็ดขาด”

ความร่วมมือร่วมใจระหว่าง
กันน้ีนับเป็นส่ิงที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้
แก่นักศึกษาอาชีวะอย่างแท้จริง จน
อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่การชุมนุมช่วย
สร้างคุณค่าและการยอมรบั และถกู
มองด้วยมมุมองใหม่ๆ แก่นักศกึษา
อาชีวะมากกว่าระบบการศึกษาที่
พวกเขาเคยอยู่ จากการชุมนุมน้ี
ท�าให้พวกเขาได้มีโอกาสมาอยู่ร่วม

กัน มีเป้าหมายเดียวกัน มีความ
เชื่อเดียวกัน

คาดหวงัว่าหลังจากกจิกรรม 
การชุมนุมผ่านพ้นไป ส่ิงน้ีจะเป็น
จุดที่ท�าให้พวกเขาเปล่ียนและหัน
กลับมามีความรัก ความเมตตาต่อ
กัน อยู่ร่วมกันแบบเพื่อน แบบพี่
น้อง และร่วมกันผลักดันความเป็น
นักศกึษาอาชีวะให้สังคมได้มองเหน็
พวกเขาในภาพจ�าใหม่ เพือ่ลบเลือน
ภาพจ�าจากอดีต เราจะเห็นภาพ
นักศึกษาอาชีวะกลายเป็นเพื่อนกัน 
เป็นพีน้่องกนั และไม่มข่ีาวนักศกึษา
อาชีวะต่างสถาบันก่อเหตุทะเลาะ
วิวาทกันอีก

ประเด็นสุดท้าย คือ การ
สร ้างวัฒนธรรมใหม ่ของกลุ ่ม
เยาวชน ผู้มีส่วนในการขับเคล่ือน
สังคม ขับเคล่ือนประวัติศาสตร์ 
วธิีการส่ือสารรูปแบบใหม่ ใช้ช่อง
ทางออนไลน์ ใช้แฮชแท็ก มีการ
ก�าหนดรหัสหรือใช ้ สัญลักษณ์
ท่าทางต่างๆ เพื่อการส่ือสารและ
การส่งข่าวให้แก่กัน การสร้างสรรค์
และการแสดงออก ท่ีเปิดโอกาส
ให้ทุกคนได้ ใช้พื้นที่ ในการชุมนุม
แสดงออกถึงความสามารถ ความ
ถนัด ความคิดของตนเองอย่างเต็ม
ที่ซ่ึงมีส่วนส�าคัญอย่างมากในการ
ช่วยเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ของ
การชุมนุมให้ดูน่าสนใจมากกว่า
การมาเดินขบวนหรือปักหลักอยู่ใน
สถานที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานาน

ทุกรูปแบบของการชุมนุม 
มนัคือการส่งสารถงึผู้มอี�านาจ อยู่ที่
ว่าผู้มีอ�านาจจะยอมรับสารน้ันหรือ
ไม่ วนัทีร่ปูแบบการชมุนุมเปล่ียนไป 
แต่การชุมนุมยังสามารถขับเคล่ือน

ต่อไปได้ ทกุคนกลายเป็นผู้ปราศรยั 
น่ันเพราะเขาพูดในมุมของผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบจริง เขาพูดในฐานะของ
คนทีก่�าลังเผชิญกบัความอยุติธรรม
ที่สังคมหยิบยื่นให้ เด็กและเยาวชน
เหล่าน้ี เพียงแค่วิงวอนขอให้ผู้ที่มี
อ�านาจ รับฟังเสียงกล่าวร้องของ
พวกเขา เพือ่หาทางออกจากปัญหา
ที่พวกท่านสร้างไว้ 

ก่อนจะมีค�าถามต่อผู้ชุมนุม 
ผู้มีอ�านาจลองหันกลับไปถามตัว
เองก่อนได้หรือไม่ ว่าท�าอะไรให้พวก
เขาขุ่นเคืองได้ขนาดน้ี จนต้องออก
มาเรียกร้องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
กว่าเดิม การที่นักเรียน นักศึกษา 
เยาวชนออกมาชุมนุมเรียกร ้อง 
ส่วนหน่ึงเป็นเพราะผลผลิตจากคน
รุ่นก่อน ท่ีไม่ได้วางรากฐานเพื่อให้
พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ได้
ปกป้องให้พวกเขารู้สึกปลอดภัย ผู้
เข้าร่วมชุมนุมส่วนใหญ่อยู่ ในวัย
นักเรียน นักศึกษา ก�าลังเป็นผู้ที่
เติบโตมากับมรดกที่คนรุ่นก่อนทิ้ง
ไว้ ให้ หากผู้มีอ�านาจไม่ใจมืดบอด 
ปิดหูปิดตาจนเกินไป เสียงที่ดัง
กึกก้องตามท้องถนน ณ เวลานี้ คง
ดังเข้าไปถึงหัวใจของท่านบ้าง! 

*บทความนี้เขียนขึ้น
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
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เข้าใจ ก่อน แก ้ปัญหา:
ความขัดแย้ง ทางการเมือง ของพ่อแม่ลูก

ความห่วงใย
สถานการณ์ความขดัแย้งทางการเมอืงขณะน้ี ส่ง

ผลกระทบต่อครอบครวัท�าให้เกดิความทกุข์ใจทัง้พ่อแม่
ลูก เกิดความขัดแย้งกัน โต้เถียงกัน การเงียบไม่สื่อสาร 
การเข้าร่วมชุมนุมโดยไม่บอกพ่อแม่ จนถึงการหนีออก
จากบ้าน และพ่อแม่ไล่ลูกออกจากบ้าน ... ท�าให้เกิด
ความกังวล ความห่วงใยว่า เราจะท�าอย่างไรเพื่อช่วยให้
เกิดความเข้าใจในครอบครัว...

ท�าความเข้าใจ เคารพความแตกต่าง
เครือข่ายครอบครัว ให้ความคิดเห็นที่น่าสนใจ

ว่า
“ท่ามกลางความเห็นต่างทางการเมือง น่ีไม่ใช่

ครั้งแรกที่ความสัมพันธ์ ในครอบครัว ถูกท้าทายว่าจะ
จับมือผ่านไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่” 

เครือข่ายครอบครวั เหน็ตรงกนัว่า การท่ีพ่อแม่
และลูกคิดแตกต่างกัน ถือเป็นแบบฝึกหัดที่ด ี เพราะ
อนาคต ก็อาจมีความคิดแตกต่างกันอีก ต้องระมัดระวัง
การตัดสิน ตีตรา หรือแปะป้าย ว่าอีกฝ่ังอยู่ขัว้ตรงข้าม ซ่ึง
อาจท�าให้กลไกการเจรจาแบบสันติ ไม่สามารถเกดิขึ้นได้  

ดังนั้น สิ่งที่ต้องท�าคือ ท�าความเข้าใจ และ
เคารพความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน เพราะท้ายท่ีสุด

การเมอืงไม่ใช่เร่ืองท้ังหมดของชีวิตท่ีต้องแลกมาด้วย
สัมพันธภาพภายในครอบครัว

มุมมองคุณแม่
เพ่ือไตร่ตรองและหาทางออกให้กบัครอบครัว 

ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองในขณะน้ี เรา
ลองมาฟังเสียงแม่คนหน่ึงว่า คุณแม่มีมุมมอง
อย่างไร

คุณทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ หน่ึงใน
ตัวแทนคุณแม ่เล่าให้ฟังว่า 

เดิมทีตนเองเป็นห่วงในความปลอดภัยของลูก
มาก เพราะในครอบครัวคุยเรื่องการเมืองกันเป็นปกติ

ปักดอกไม้ในแจกันใจ
นริศ มณีขาว
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อยู่แล้ว ซ่ึงในกรณีน้ีลูกกเ็ข้ามาขออนุญาตไปร่วมชมุนุม
กับเพื่อนตามปกติ เมื่อเปิดใจรับฟังจึงอนุญาตให้ไป แต่
ก็ให้พ่อตามไปเฝ้าดูห่างๆ 

พูดด้วยเหตุผล แต่ไม่เข้าใจกัน?
แต่ ไม ่ ใช ่ทุกครอบครัวท่ีสามารถจัดการ

อารมณ์ความรู้สึกในความขัดแย้งทางการเมืองได ้
พ่อแม่อีกมากที่ห้ามลูกเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง 

ลูกอีกมากท่ีมาร่วมชุมนุมโดยไม่บอกพ่อแม่ 
หรือบอกพ่อแม่ว่าไปท�ารายงาน ไปห้างกับเพ่ือนๆ 
เพราะลกูรับรู้ว่า พ่อแม่ไม่เข้าใจพวกเขาอย่างแน่นอน 
อาจเกดิจากประสบการณ์ทีพ่วกเขาเคยขอเข้าร่วมชมุนุม
แล้ว พ่อแม่ไม่อนุญาต หรือเกิดจากการได้ยินพ่อแม่
พูดถึงการชุมนุมทางการเมืองของเยาวชน นักศึกษาใน
ทางลบ

นอกน้ันยังมีหลายครอบครัวท่ีมีการพูดคุย
กันด้วยเหตุผล แต่ไม่สามารถตกลงและเข้าใจกันได้ 
เกิดการโต้เถียงกันเพราะชุดข้อมูลต่างกัน จบลงด้วย
ความไม่พอใจ ไม่เข้าใจกัน หรือถึงขั้นโต้แย้ง ใช้ค�าพูด
ที่รุนแรงต่อกัน

ความสัมพันธ์ในครอบครัวส�าคัญที่สุด
คุณทิพย์พิมล กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าความขัด

แย้งเป็นเรื่องปกติในครอบครัว แต่การใช้วิธีถกเถียงกัน
ด้วยข้อมูล ท�าให้เกิดอารมณ์ทางลบทั้งสองฝ่าย 

การท�าความเข้าใจว่า ต่างคนอาจมีข้อมูลคนละ
ชุดอาจท�าให้สถานการณ์ดีขึ้น โดยการค�านึงถึงสิ่ง
ส�าคัญท่ีสุดในครอบครัว น่ันคือ ความรักความ
สัมพันธ์ในครอบครัว เพราะการเมืองจะเป็นอย่างไร
ก็ตาม ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวยังคงอยู่
ต่อไป 

ค�าแนะน�าส�าหรับพ่อแม่
คุณทิพย์พิมล ให้ค�าแนะน�าพ่อแม่ว่า ในกรณีที่

พ่อแม่ทนไม่ไหว การหยุดการโต้เถียง หาเพื่อนพูดคุย

เพื่อปรับทุกข์ การหาคนกลาง หรือหาผู้เชี่ยวชาญซึ่งใน
ส่ือสังคมออนไลน์เวลาน้ีมค่ีอนข้างมากกอ็าจเป็นวิธีการ
หนึ่งที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ได้

นอกจากน้ีพ่อแม่เองก็ควรเปิดใจรับฟังด้วยเช่น
กัน หยุดการใช้ความรุนแรง ห้ามปราม หรือตัดเงิน
ไปโรงเรียน เพราะเยาวชนอาจไม่เข้าใจและเพ่ิมความ
ขัดแย้งกับพ่อแม่มากยิ่งข้ึน ท�าให้ความสัมพันธ์ยิ่ง
ห่างเหินกันไปเรื่อยๆ  

พ่อแม่สามารถสร้างบรรยากาศในครอบครัวท่ี
ท�าให้เยาวชนรู้สกึว่ากลบับ้านแล้วปลอดภยั มีใครสกั
คนท่ีไว้ใจ เพราะเยาวชนยังไม่เข้าใจว่าท�าไมไปชมุนุม
แล้วไม่ปลอดภัย

ข้อเสนอส�าหรับลูก
คุณทิพย์พิมล มีข้อเสนอส�าหรับผู้เป็นลูกว่า 

ให้ลูกคุยกับพ่อแม่ด้วยค�าถามปลายเปิด เช่น เริ่มบท
สนทนาว่า ถ้าหนูจะไปร่วมการชมุนุมพ่อแม่จะว่าอย่างไร 
เพื่อให้พ่อแม่รับรู้ว่า ลูกแคร์พ่อแม่ และการตัดสินใจ
ของลูกมีพ่อแม่อยู่ด้วยเสมอ

พ่อแม่ในครอบครัวหนึ่งเล่าให้ฟังว่า เมื่อลูกพูด
คุยกบัพ่อแม่ด้วยค�าถามปลายเปิด และท�าความเข้าใจกนั 
จนพ่อแม่อนุญาตให้ลูกเข้าร่วมชุมนุมทางการเมือง...

ลูกกลับมาเล่าให้พ่อแม่ฟังว่า ลูกเจออะไร 
รู้สึกอย่างไร ลูกไม่ต้องโกหกพ่อแม่ ท�าให้พ่อแม่รู้สึก
สบายใจว่า คิดถูกท่ีปล่อยให้ลูกมี โอกาสไปเข้า 
ร่วมชุมนุม มันได้ประสบการณ์ท่ีดีท้ังกับลูกและกับ
พ่อแม่
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สื่อสารด้วยความเข้าใจ 
เปรียบเสมือนสัญญาณไฟจราจร

คุณไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ กระบวนกรการ
สื่อสารอย่างสันติ ให้ข้อคิดกับพ่อแม่ลูกว่า 

ในการส่ือสารอย่างสันติ ส่ือสารด้วยหวัใจน้ัน ผู้ที่
มีวุฒิภาวะมากกว่า ซึ่งในกรณีนี้อาจจะไม่ใช่พ่อแม่เสมอ
ไป สามารถดึงสติ โดยเปรียบเสมือนกับสัญญาณไฟ
ในใจของเรา ๓ ระดับ

ระดับไฟเขียว คือ เมื่อเราอยู่ในอารมณ์ที่สงบ 
พร้อมรับฟังและส่ือสารด้วยความเข้าใจ การรับฟังในที่
นี้ ไม่ได้หมายความว่า “เห็นด้วย” เราสามารถรับฟังและ
เข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งได้ แม้ว่าเราอาจไม่เห็นด้วย สิ่งส�าคัญ
คือ เข้าใจอีกฝ่ายหน่ึงก่อนว่าเขาคิดหรือรูสึ้กอย่างไร แล้ว
จึงหาทางแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการของทั้งสอง
ฝ่าย บนพื้นฐานของความรักความเข้าใจในครอบครัว

ระดับไฟเหลอืง คือ เมือ่เราเริ่มรูสึ้กทางลบ เช่น 
โกรธ หงุดหงิด กลัว กังวล ขอให้เราหยุดพักก่อน ให้
อารมณ์กลับเป็นไฟเขียวหรือกลับคืนสู่ความสงบ ผ่อน
คลายก่อน ค่อยหาทางออกของปัญหาร่วมกัน เพื่อ
ป้องกันการใช้ค�าพูดหรือการกระท�าที่ตอบโต้กันด้วย
ความรุนแรง

อาจใช้วิธีใช้มอืมาจบัทีห่วัใจ สัมผัสทีห่วัใจรูตั้วว่า
โกรธ กงัวล กลัว แล้วกลับมาทีพ่ืน้ฐานความรกั จะช่วยให้

เรากลับเป็นไฟเขียวได้ง่ายขึ้น ซ่ึงส่งผลต่อความรกัความ
สัมพันธ์ในครอบครัวเป็นไปในทางที่ดีขึ้น

ระดับไฟแดง เป็นระดับอันตราย มีโอกาสเกิด
ภาวะซึมเศร้า รู้สึกหมดแรง สิ้นหวัง ต้องหาความช่วย
เหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้ ไฟแดงกลับมาที่ ไฟ
เขียว

เข้าใจก่อนแก้ปัญหา: เคารพความคิดต่าง
นอกจากค�าแนะน�าส�าหรับพ่อแม่ลูก การดูแล

ตนเอง การสื่อสารด้วยหัวใจ สื่อสารอย่างสันติ สื่อสาร
ด้วยความรกัความเข้าใจแล้ว การท�าความเข้าใจกบัราก
ของความขดัแย้งอันเนื่องมาจากชุดความคดิ ๒ แบบ 
ก็เป็นทางเลือกหน่ึงท่ีช่วยให้เราเกิดความเข้าใจกัน
มากยิ่งข้ึน และน�าสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ดีกว่า
การไม่เข้าใจชุดความคิด ๒ แบบนี้

ความแตกต่างของชุดความคิด ๒ แบบ
เมื่อกล่าวถึงการท�าความเข้าใจ และเคารพ

ความคิดท่ีแตกต่างกัน สิ่งส�าคัญสิ่งแรกคือการฟัง
และเข้าใจแต่ละฝ่ายก่อน เมื่อเข้าใจแล้วการหาทาง
เชื่อมโยงกนัจะเป็นไปได้ง่ายกว่าการแก้ไขปัญหาโดย
ไม่ฟัง หรือไม่เริ่มจากความเข้าใจกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล 
สรุปการสัมภาษณ์เพื่อเข้าใจความแตกต่างของคนสอง
กลุ่ม และบรรยายในหัวข้อ “สงครามเย็นกับโบว์ขาว: 
เราจะอยู่ร่วมกันอย่างไร?” ดังนี้

ความขัดแย้งครั้งน้ีเป็นความขัดแย้งของคน
สองกลุ่มที่ ไม่ใช่เรื่องของช่องว่างระหว่างวัย ไม่ใช่เรื่อง
สถานภาพทางการเมืองและสังคม ภา
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แต่เป็นความขัดแย้งของคนท่ีมีชุดความคิด
สองแบบ ซึ่งเราอาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความ
คิดแบบ ‘ยุคสงครามเย็น’ และกลุ่มคนท่ีมีความคิด
แบบ ‘โบว์ขาว’

กลุ่มคนที่มีความคิดแบบยุคสงครามเย็น
ดร.กนกรตัน์ สรปุความเชื่อของกลุ่มคนทีม่คีวาม

คิดแบบยุคสงครามเย็นในทั้งฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวา ว่ามี
อยู่ ๕ ประการ คือ

๑. ความเช่ือเร่ืองบทบาทของประเทศมหา- 
อ�านาจ

ความเชื่อเรื่องบทบาทของประเทศมหาอ�านาจที่
จะเข้ามาแทรกแซงว่ามีอิทธิพลเหนือการเมืองไทยและ
ก�าหนดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย

ทัง้จากการเข้ามาของจกัรวรรดินิยมอเมริกา และ
ถกูท�าให้กลัวจากภัยคอมมวินิสต์ทีม่าจากจีน พวกเขาโต
มากับสิ่งนี้มากว่า ๒๐-๓๐ ปี ในการมีชีวิตและการต่อสู้
ทางการเมืองของพวกเขา

๒. ใช้ชาตินิยมในการต่อสู้
ใช้ชาตินิยมในการต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นชาตินิยมแบบ 

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หรือ ชาตินิยมแบบต่อต้านอเมริกา
และโจมตีทหารในยุค ๑๔ ตุลาฯ และ ๖ ตุลาฯ เป็นเครื่อง
มือที่มีประสิทธิภาพในการท�าลายล้างฝ่ายตรงข้ามและ
สร้างความชอบธรรมกับตัวเองด้วย

๓. เชื่อเร่ืองการจัดต้ังองค์กรแบบผู ้น�าท่ีมี
บารมี 

เชื่อเรื่องการจัดตั้งองค์กรแบบผู้น�าที่มีบารมี จึง
ต้ังค�าถามว่าท�าไมขบวนการนักศกึษาตอนน้ีถงึไม่มผู้ีน�า
ที่มีบารมี ไม่มีผู้น�าเก่งๆ หรือปราศรัยเก่ง และท�าไมถึง
ไม่มีการจัดรูปองค์กรท่ีเป็นเอกภาพที่เข้มแข็งและย่ิง
ใหญ่ และเหน็ว่าเป็นจดุอ่อน ท�าให้เหน็ว่าคนยุคก่อนเชื่อ
จริงๆ เรื่องการจัดตั้งองค์กรที่มีผู้น�าเข้มแข็ง

๔. พวกเขาใช้เครื่องมือทั้ง ๔ อย่าง
เคร่ืองมือทั้ง ๔ อย่างคือ (๑) การประณาม  

(๒) ลดทอนความชอบธรรมของอีกฝ่าย (๓) สร้างความ
ชอบธรรมให้กับตนเอง (๔) หาทางขจัดและเอาฝ่าย
ตรงข้ามออกจากสังคม 

ทั้งในเหตุการณ์เดือนตุลาฯ พฤษภาทมิฬ 
สมัชชาคนจน และเส้ือเหลืองเส้ือแดง ในการโจมตีฝั่ง
ตรงข้ามและสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด

๕. ไม่เชื่อว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลง
พวกเขาผ่านการต่อสู้มาหลายระลอกโดยผลัด

กันแพ้ผลัดกันชนะมาโดยตลอด พวกเขาไม่มุ่งหวังถึง
การเปลีย่นแปลง พวกเขายอมอยู่ในระบบแบบนี้ ไม่เชื่อ
ว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอีกแล้วในรุ่นของพวกเขา

กลุ่มคนที่มีความคิดแบบโบว์ขาว
๑. ไม่เชื่อเรื่องความเป็นชาติแบบเดิม
ไม่เชื่อเรื่องความเป็นชาติแบบเดิม ไม่ได้สนใจ

และไม่มีความเชื่อเรื่องการปลุกปั ่น แทรกแซงจาก
องค์กรระดับโลกหรือพรรคการเมือง ว ่าจะเข้ามา
แทรกแซงการเคลื่อนไหวของนักเรียน นักศึกษาได้ 

๒. เชื่อในพลังการเมืองของปัจเจกบุคคล
มีการพัฒนาความเป็นปัจเจกและความเป็นตัว

ตนของพวกเขา เชื่อในพลังการเมืองของปัจเจกบุคคล 
เชื่อว ่า ตัวเองเป ็นเครื่องยนต ์ที่ ขับเคล่ือนในการ
เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องพึ่งโครงสร้างขนาดใหญ่

๓. เชื่อเรื่องความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกัน
เชื่อเรื่องความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกัน ทั้งกับ

องค์กรทางการเมอืง ขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมอืง
และพรรคการเมือง

๔. เชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลง
เชื่อเรื่องการเปล่ียนแปลงจริงๆ ว่าจะต้องเกิด

ขึ้นและเขาจะเป็นผู้เปล่ียนแปลง พวกเราจะไม่ยอมอยู่
ในประเทศที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกแล้ว
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ทัง้สองฝ่ายจะอยู่กันอย่างไร?
ดร.กนกรัตน์ ต้ังค�าถามและโจทย์ของสังคม

ไทยว่า ความขัดแย้งระลอกน้ี ไม่ใช่ช่องว่างระหว่างวัย 
แต่เป็นทางแพร่งของสังคมไทยในการจัดการความ
ขัดแย้งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้ว 

พวกเขาท้ังสองฝ่ายจะไม่เปลี่ยน และไม่
สามารถท�าให้พวกเขาเปลี่ยนได้ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการ
ข่มขู่คุกคาม บังคับ หรือแม้แต่ไล่คนที่คิดต่างออกไป
นอกประเทศ

ทั้งสองฝ่ายต้องมาคิดว่าจะอยู่กันอย่างไร
คนท้ังสองกลุ่มน้ีมีบทบาทในการสร้างความ

เปลี่ยนแปลงในสังคมเท่าๆ กัน 
ในขณะที่คนรุ ่นใหม่เป ็นเจ ้าของอนาคต มี

จินตนาการว่าระบบจะเปลี่ยนอย่างไร 
ส่วนคนรุ่นสงครามเย็นที่คุมอ�านาจอยู่ในสภา 

วุฒิสภา ในคณะรัฐมนตรี และกองทัพ 
แต่อย่างไรก็ตาม ความเปล่ียนแปลงก็ต้องเกิด

ขึ้นจากพวกเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
แต่จะท�าอย่างไรให้มันเกิดสิง่ท่ีจะสร้างความ

สัมพนัธท์างอ�านาจแบบใหม ่ทีม่ีการแบง่สรรอ�านาจ
กัน มีระบบใหม่ท่ี ให้มีการสับเปลี่ยนกันเข้าไปมี
อ�านาจ

เราต้องก้าวผ่านก�าแพงท่ีบอกว่า “เรามี
ทรัพยากรท่ีจ�ากัดและการเข้าไปมีส่วนร่วมของทุก
คน การท�าให้ทุกคนพอใจมันเป็นไปไม่ได้” แต่มัน
ต้องเป็นไปได้ 

น่ีคือโจทย์ท่ีโลกท้ังโลกก�าลังต้ังค�าถามอยู่ 
มีนวัตกรรมมากมายหลากหลายท่ีจะท�าให้เกิดข้ึนได้ 

ถ้าคนท้ังสองกลุ่มยอมรับจริงๆ ว่าน่ีคือทางแพร่งท่ี
แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้

มันยาก ไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่เราหลีกหนีมันไม่
ได้แล้ว

แล้วเราท�าอะไรได้บ้าง?
เป็นค�าถามที่เราแต่ละคนอาจถามตนเองว่า เรา

อยากเห็นสังคมไทยของเราเป็นอย่างไร เราอยาก
เห็นครอบครัวของเราเป็นอย่างไรในสถานการณ์
เช่นน้ี... ท้ังในวันน้ีและวันข้างหน้าส�าหรับคนรุ่นลูก
รุ่นหลาน...

อะไรคือความปรารถนาในส่วนท่ีลึกท่ีสุดของ
เรา... ใช่หรือไม่ที่ว่า เราปรารถนาความสงบสุข การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ แม้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อยู่
กันด้วยความเข้าใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคง การ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความเป็นธรรม ฯลฯ

อะไรคือสิ่งที่เราจะลงมือท�าได้ในวันนี้ ร่วมกับ
ครอบครัว เพื่อนๆ พี่น้องของเรา เพื่อให้สังคมเราเป็น
แบบที่เราอยากเห็น...

ท้ังหมดน้ีคงเป็นค�าถามท่ีช่วยให้เราหาค�าตอบ
เพื่อตัวเราเอง เพื่อคนที่เรารัก เพื่อครอบครัว ชุมชน 
และสังคมของเรา... 

ท่านที่สนใจเรียนรู้สื่อสารอย่างสันติ (Nonviolent Communication) คิดค้นโดย มาแชล โรเซนเบิร์ก เป็นการสื่อสารเพื่อ
สร้างมิตรภาพกับตนเอง สร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และใส่ใจต่อสังคม 

ท่านสามารถเรียนรู้ ได้จากคลิปมากมายใน youtube หรอืสนใจเรียนรู้ ส่ือสารอย่างสันติ กับชุมชนแห่งความเข้าใจใน 
Empathy Festival#2 “เข้าใจได้แม้เห็นต่าง” ออนไลน์ ผ่าน Zoom กว่า ๒๐ หัวข้อ ๔๐ กว่าชั่วโมง กับ ๑๐ กระบวนกรมาก
ประสบการณ์ และ ๒ แขกรับเชิญพิเศษ Jeannine Suurmond, Certified Trainer จากเนเธอร์แลนด์ และ Sabine Geiger, 
Certified Trainer จากเยอรมนั (มแีปลภาษาไทย) วนัที ่๑๘-๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เรียนสด online ผ่าน Zoom ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
เลือกเรียนตามหัวข้อความสนใจ ถ้าท่านไม่ว่างเรียนสด สามารถกลับมาดูวิดีโอย้อนหลังได้

ดรูายละเอียด www.empathyfestival.com สมัครได้ที่ https://forms.gle/5DdJ8J2DDdFj7AmQA ติดต่อสอบถามได้ที่ 
รุจิรัตน์ ๐๘ ๑๙๓๕ ๘๑๑๔  หรือ เพ็ญศรี ๐๘ ๑๔๐๗ ๙๙๑๕  Line ID: phen2 หรืออีเมล Sookdee58@gmail.com
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เมื่อเด็กถาม ผู้ใหญ่ควรตอบอย่างไร
บทสนทนา ในห้วงยามแห่งความเปลี่ยนแปลง

กับ รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร
ผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ องค์การยูเนสโก (UNESCO)

จ ากปรากฏการณ์ที่เด็กนักเรียน
มัธยมฯ ออกมาท�าแฟลชม็อบ

หน้าโรงเรียน เป่านกหวีดขับไล่
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ
ที่หน้ากระทรวง ชู ๓ นิ้วหน้าเสาธง
ตอนเคารพธงชาติ ผูกโบว์ขาวต้าน
เผด็จการและเรียกร้องประชาธิปไตย 
พร้อมวลีร่วมสมัย “ให้มันจบที่รุ่น
เรา” ที่กระจายไปในหลายโรงเรียน 
กระทั่งเข้าร่วมชุมนุมใหญ่บนท้อง
ถนนต้ังแต่ต้นปีกระทัง่จะเข้าสู่ปลาย
ปี ๒๕๖๓

พ ว ก เ ข า ต้ั ง ค� า ถ า ม ถึ ง
ปัญหากฎระเบียบและกฎเกณฑ์ใน
โรงเรียนที่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของนักเรียน และสะท้อนถึงระบบ
อ�านาจนิยมที่ถูกผลิตซ�้าโดยผู ้มี
อ�านาจเหนือกว่า จากครูอาจารย์
ที่กระท�าต่อนักเรียนเกินกว่าเหตุ 

อาท ิการใช้ความรนุแรง การท�าโทษ 
ท�าร ้ายร่างกาย การล่วงละเมิด 
และกฎระเบียบเรื่องทรงผม ชุด
นักเรียน ตัวอย่างเช่น กรณีที่ครูใช้
กรรไกรตัดผมนักเรียนจนแหว่งขณะ
เข้าแถวเคารพธงชาติ ท่ามกลาง
สายตาของนักเรียนทกุชัน้ กรณีครตีู
นักเรียนสุดแรงเหวี่ยง สาเหตุเพียง
แค่นักเรียนหญิงตัดผมรองทรงต�่า
ผิดกฎที่ตั้งไว้ หรือกรณีที่ครูดึงสาย
เสื้อชั้นในนักเรียนหญิง ฯลฯ

ในวันนี้ วันที่เด็กเยาวชนลุก
ขึ้นมาต้ังค�าถามมากมายต่อสังคม
อ�านาจนิยมแบบไทยๆ สังคมที่มี
นิยามว่า เด็กดี คือเด็กที่เชื่อฟังและ
อยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่เท่านั้น ครั้น
เมือ่เด็กต้ังค�าถามทีผู้่ใหญ่ตอบไม่ได้
หรือใช้เหตุผลโต้แย้งกับเด็กไม่ได้ ก็
ใช้อ�านาจของผู้ใหญ่ตัดบทหรือข่มขู่ 

หรอืเด็กที่ต้ังค�าถามต่อขนบเดิมๆ 
ที่สังคมเคยเชื่อมั่นและยึดถือว่าถูก
ต้องดีงาม กลับถูกมองว่าเป็นเด็ก
ก้าวร้าว เหล่านี้เป็นต้น

“ผู้ไถ่” ขอน�าผู้อ่านร่วมเรียน
รูป้ระสบการณ์และมมุมองความคิด
จากผู้อาวุโสผู้ที่มีดวงใจเปิดกว้าง ผู้
ที่มองว่าสังคมที่มีความหวัง คือ 
สังคมที่ผู้ ใหญ่ต้องเปิดใจกว้าง รับ
ฟัง พูดคุย ช่วยเหลือเกื้อกูล และมี
เมตตาต่อเด็ก

แม้จะล่วงเข้าสู่วัย ๘๓ ปี
แล้ว รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร ผู้ 
เชี่ยวชาญการศึกษาเพื่ อ สิทธิ-
มนุษยชนและสันติภาพ องค์การ

บทความ
  ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี สัมภาษณ์ / เรียบเรียง
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ยูเนสโก อดีตอาจารย์และหัวหน้า
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ท่านยังคงท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รึกษาให้
กบัองค์กรทีท่�างานด้านสิทธิมนุษย-
ชนหลายแห่ง อาทิ ส�านักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
และแผนกยุติธรรมและสันติ คณะ
กรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา
สังคม

ที่ส�าคัญ ด้วยวัยวุฒิและ
คุณวุฒิอันเป็นที่ยอมรับจากสังคม 
ไม่ได้ท�าให้ท่านปิดกั้นการรับรู้หรือ
ยึดติดกบัความคิดจากประสบการณ์
และความรู้ของท่านแต่อย่างใดเลย 
ในทางตรงกันข้าม อาจารย์วไลยัง 
คงมีทัศนคติมุมมองที่เปิดกว้าง
และรับฟังความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะกับเด็กและ
เยาวชนซ่ึงอาจารย์ ให้ความส�าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง

ส ่วนหน่ึงจากบทสนทนา 
อาจารย์วไลได้เล่าประสบการณ์ที่
ไม่อาจลืมเลือน ท่านผ่านเหตุการณ์
ยุค ๑๔ ตุลา ๑๖ ที่มีการเข่นฆ่า
นักเรยีนนิสิตนักศึกษา อาจารย์
เล ่าว ่า มีเยาวชนถูกยิงเสียชีวิต
หน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน
ขณะน้ันท่านเป็นหัวหน้าภาคฯ ซ่ึง
ก�าลังคุมการสอบให้ลูกศิษย์อยู ่ 
อาจารย์ วไลสะเทือนใจและเข้าใจ
ถึงหัวอกหัวใจของพ่อแม่ผู้ปกครอง
ที่ส่งบุตรหลานมาเรียน เม่ือเกิด
สถานการณ์ที่ ไม่ปกติขณะนั้น ย่อม
ห่วงใยและวิตกกังวลต่อสวัสดิภาพ

ความปลอดภัยของบุตรหลาน
ต่างพากันมารอรับลูกๆ หลานๆ ที่
มหาวิทยาลัย

อาจารย์วไลถามลูกศิษย์
ว่า “ลูกอยากกลับบ้านไหม ลูกคิด
ถึงพ่อแม่ ไหม” เมื่อลูกศิษย์ตอบ
ว่า “อยากกลับครับ/ค่ะ” เพราะ
ไม่มีกะจิตกะใจจะน่ังท�าข้อสอบแล้ว 
อาจารย ์จึงยกเลิกการสอบและ
ปล่อยให้ลูกศิษย ์กลับบ้านเพื่อ
ความปลอดภัย แม้จะเป็นที่วิพากษ์
วิจารณ์ของอาจารย์คนอ่ืนต่อการ 
กระท�าพลการเช ่นนั้น และด้วย
ความรูสึ้กที่ไม่อาจทนเห็นความโหด
ร้ายและความอยุติธรรมที่รัฐบาล
เผด็จการยุคน้ันกระท�าการละเมิด
ต่อชีวิตของประชาชนพลเมืองได้ 
อาจารย์วไลจึงลาออกจากการเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัย พร้อมบอก
ตัวเองว่า “อยู่ไม่ได้แล้วประเทศที่
ฆ่าเด็ก” แล้วย้ายไปท�างานยังต่าง
ประเทศ

น่ีเองจึงเป็นที่มาของการ
ท�างานด ้านสิทธิมนุษยชนและ
สันติภาพที่องค์การศึกษาวิทยา-

ศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสห-
ประชาชาติ (ยูเนสโก) ประเทศ
ฝรั่งเศส กระทั่งเป็นผู ้เชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชน
และสันติภาพ กระทั่งทุกวันนี้

(ค�าถามต่อจากนี้ น�ามาจาก
ค�าพดูและค�าถามของเยาวชนทีอ่อก
มาร่วมชุมนุมทางการเมือง)

“ท� า ไมกฎกร ะทรวง ถึ งต ้ อ ง
พยายามจ�ากัดรูปแบบของคน
ด้วย ท�าไมต้องจ�ากัดทรงผมให้
เหมือนกัน จ�ากัดการแต่งกาย 
เอาชดุนักเรียนไปผกูกับความเป็น
นักเรียน ท้ังท่ีมันไม่ได้เก่ียวอะไร
กับหน้าที่”

อาจารย์วไล: นักเรียนของ
เราถูกละเมิดสิทธิของความเป็น
เด็กหรือเปล่า จริงๆ แล้วอยากจะ
บอกว่ามันไม่ ใช่แค่เด๋ียวน้ี สิทธิ
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มนุษยชนของเด็กถูกละเมิดมานาน
แล้ว จนถงึปัจจบัุนก็ไม่หยุดนะ อย่าง
ตัวเองตอนเด็กๆ เรียนคณิตศาสตร์
ไม่รู้เรื่อง เพราะว่าไม่เข้าใจ จึงถูก
ว่า เธอน่ีมันโง่จริงๆ ครูสอนเท่า
ไหร่ เธอก็ไม่เข้าใจ เธอโง่ เราก็เลย
มีความรู้สึกว่าเราเป็นคนโง่ ชั่วโมง
นี้เราก็ไม่เรียนหนังสือ เราจะหนีไป
ข้างนอก วิชานี้เราท�าไม่ได้ สอบตก 
น่ีเป็นตัวอย่างหน่ึง ส่ิงน้ีมันกระทบ
เด็กมาก แต่ว่าครูไม่เข้าใจ 

หลังจากน้ัน มารู ้ ว ่ า ตัว
เองเรียนเก่งเมื่อมาเรียนที่จุฬาฯ 
อาจารย์เขาสอนอีกอย่างหน่ึง เขา
ไม่ดุ เขาให้ความรู้เรา เราก็แสวงหา
อยากจะได้ความรู ้คนทีถ่กูว่าโง่ ก็ได้
รับค�าชมว่าเด็กคนน้ีฉลาด เรียน
ได้ดี คือเด็กคนเดียวกันน่ีแหละ 
เพียงแต่ส่ิงแวดล้อมหรอืคุณครู
กระท�า เพราะฉะน้ัน จะจ�าเรื่องของ
การที่ครูละเมิดสิทธิเด็ก เชื่อว ่า
เป็นการละเมิดสิทธิ แต่ว่าครูเขา
จะเชื่ออย่างไรก็ตาม ดุเด็ก พูดไม่ดี 
ต้องการให้เด็กดีเลยดุ กลายเป็น
ท�าร้ายเขามากกว่าจะท�าให้เขาเป็น
คนดี เพียงแต่ถ้าครูพูดดีๆ บอกว่า 
“ลูกต้ังใจเรียนจัง แต่ลูกพลาดไป
นิดนะ มาเด๋ียวครูจะอธิบายให้ฟัง” 
เพียงแค่ชมด้วยความจริงใจ มันก็
จะดีขึ้น

พวกผู้ใหญ่ครอูาจารย์ต้องมี
เมตตา ต้องเปิดใจรบัความรูสึ้กของ
เขา เพราะว่าเด็กเขาไม่ได้ถูกเลี้ยงดู
มาเหมือนกัน บางคนก็ถูกเล้ียงดู
อย่างดี ทะนุถนอม บางคนกถ็กูเล้ียง

ดูแบบพ่อแม่ดุ มหีลากหลาย เพราะ
ฉะน้ันเราทีเ่ป็นผู้ใหญ่ เป็นครตู้องใจ
กว้าง ต้องมองให้ทั่วและมีเมตตา
ต่อเขา ในการเป็นครู และทุกสิ่งทุก
อย่างจะไปอยู่ในจิตใจของเขา 

อาจารย์วไล ยังเล่าประสบ-
การณ ์ เมื่ อครั้ ง เ ริ่มสอนภาษา
ฝรั่งเศสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖ ที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง 

ครั้งแรกที่ ได้ ไปสอนภาษา
ฝรั่งเศสให้เด็ก ครูผู้หญิงคนหน่ึง
ก�าลังบังคับให้เด็กคนหน่ึงวิดพื้น 
เราไปยืนดู เขากย่ิ็งอวดความเป็นครู
ว่ามอี�านาจเหนอืเด็ก เรากลัวเด็กจะ
เป็นลมตรงน้ัน ซ่ึงเป็นไปได้ จึงบอก
ว่า “พอแล้วล่ะ คร”ู เขากย่ิ็งแสดงว่า
ฉันมอี�านาจเหนือเธอ ไอ้ส่ิงน้ีมนัอยู่
กับครูหลายคนนะ ในที่สุดเด็กคน
น้ันลุกข้ึนมาได้ น่าสงสารที่สุด ครู
คนน้ันก็ยุติการท�าโทษเพราะเกรง
ว่าจะถูกต�าหนิ

หรือกรณีจับเด็กตดัผม เกิด
ขึ้นช่วงเวลาเปิดเทอม มีเด็กเพิ่ง

จบจากระดับประถมศึกษา ๒๐ คน 
มาเข้าเรียนชั้นมัธยมฯ ปีที่ ๑ คุณ
พ่อคุณแม่ยังไม่มีเวลาพาไปตัดผม 
แล้วครูไม่ ได้เอาช่างตัดผมมานะ 
ครูจับกล้อนเลย ตัวเองยืนดูอยู่ที่
หน้าต่างห้อง ไม่กล้าพูด แต่ในที่สุด
ก็บอก “ครูเมตตาเขาได้ไหม ไปเอา
ช่างมาสิ” เด็กนั่งร้องไห้กันเต็มเลย 
เด็กเล็กๆ นะ เด็กผู้ชายด้วย แล้วไอ้
ส่ิงน้ีมันก็ส่ังสม เวลาเด็กพวกน้ีโต
อยู่มหาวทิยาลัย อย่าคิดนะว่าเขา
จะลืม มันเก็บกดเอาไว้ น่ีคือส่ิงที่
โดนทั่วๆ ไป ยังไม่ใช่เรื่องความคิด

“เขาไม่ได้ตัดผมแล้ว แต่เขาตัด
เข้าไปในจิตวิญญาณของเรา”

อาจารย์วไล: การตัดผมมนั
ท�าร้ายหัวใจเด็ก ค�าว่าจิตวิญญาณ 
เราอาจจะเข้าใจไม่ตรงกัน แต่ที่เขา
พูดอย่างน้ี เราเห็นด้วย เราเข้าใจ
เลยนะ ว่ามันท�าร้ายในดวงใจของ
เขา ในหัวใจของเขา ในความคิด
ของเขา คุณมีสิทธิอะไรที่จะต้องมา
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ตัด แล้ววิธีตัดของครู ก็อย่างที่เล่า
มา ตัดแบบลงโทษ ไม่ได้ช่วยเล็ม
ให้สวยงาม แต่ท�าแบบประจานให้รู้
ว่าเธอผิด การมีผมยาว การอยาก
สวยน่ี ผิดด้วยหรอื ส�าหรับตัวเอง
ตอนเด็กแม้ไม่ได้เป็นเด็กสวยงาม 
มผีมส้ันๆ ปกติ แต่เข้าใจเรื่องน้ีมาก
เลย เวลาเขาถกูกระท�า มนัเป็นสิทธิ
ของเขา เห็นด้วยเลย ครทู�าร้ายจิตใจ
ของเขา ไม่ได้แค่ตัดผม 

“ครูอาจารย์เขาถือว่า เขามีสิทธิ
ท่ีจะท�าอะไรกับร่างกายนักเรียน
ก็ได้”

อาจารย์วไล: ไม่มีสิทธิเลย 
ครูมีสิทธิอย่างเดียว คือครูมีสิทธิที่
จะสอนให้เด็กเป็นคนดี รกัเด็ก สอน
วิชาความรู้ และสอนทางด้านจิตใจ 
ทางด้านศีลธรรม น่ีคือสิทธิที่ครู
ควรจะมี แต่ไม่มีสิทธิที่จะว่าจะด่าจะ
นินทา เราไม่รูว่้าการอบรมครสูมัยน้ี
มีไหม อย่างสมัยก่อนมี ก่อนจะเป็น
ครู เราต้องเรียนนะ จะมีหลักสูตร
เฉพาะส�าหรับครู

“โรงเรียนมีกฎเล็กๆ มากมาย
ไว้ควบคุมเด็ก ไม่ได้ท�าตามกฎ
กระทรวงท่ีประกาศไว้ การสอน
ให้เด็กมีหลักการ แต่ผู้ใหญ่เอง
ที่ไม่มีหลักการเลย”

อาจารย์วไล: ถูกต ้องเลย 
คือครูเป็นคนส่ัง แต่ครูไม่เคยให้
ลูกศิษย์เขาคิดว่า “ลูกต้องการให้
ครูเป็นอย่างไร” ไม่มีนะ เคยสอน
นักเรียนชั้น ม.๖ ให้เขาเขียน “ไหน
ลูกบอกสิ ว่าต้องการให้ครูเป็น
อย่างไร” เขาก็เขียนมาให้ บอกว่า 
ครูต้องเป็นพ่อแม่ที่สอง ครูต้องมี
เมตตา เรากบ็อกว่า ใช่ เรารบัได้ และ
เราก็เห็นด้วยเลย และเราก็จะเป็น
อย่างนั้น ขอบใจเขา มีอีกอย่างหนึ่ง 
คือตอนน้ีเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าไป

ในโรงเรียน ก็มีตัวอย่างเช่น ครูไม่
เข้าใจเรื่องสิทธิอย่างชัดเจน เวลา
ไปสอนเด็กอาจไม่ช่วยให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้องและอาจเกิดปัญหา

 ตัวอย่างโรงเรียนแห่งหน่ึง 
วันหนึ่งครูที่สอนชั้น ป.๖ เขามาหา 
บอกว่า “อาจารย์ หนูมีปัญหามาก
เลย อาจารย์ช่วยได้ไหม” “ได้ ให้ช่วย
อะไร” “การอบรมเรื่องสิทธิมนุษย-
ชน หนูก็พยายามอบรมให้เด็ก ป.๖ 
เด็กของหนูกร็ูเ้รื่องนะ” แล้วยังไงลูก 
“เด็กคนหนึ่งมีปัญหา จนป่านนี้เขา
มคีวามคิด แล้วหนูแก้ไม่ได้ อาจารย์
เข้าไปหาเขาสักวันได้ไหม” 

เ ด็กเขามีความอ ่อนไหว 
(Sensitive) มาก ยังไม่ทันแนะน�า
ตัวว่าเราคือใคร แค่บอกเขาว่า “ครู
คือ วไล นะ ครูจะมาตอบปัญหา
พวกหนู” เด็กคนน้ียืนขึ้นเลย เขา
ถามทันทีเลยว่า “ครูคะ พ่อหนูเขา
จับหัวหนูกระแทกไปที่มุมโต๊ะ แล้ว
หัวหนูแตก พ่อหนูละเมิดสิทธิเด็ก
หรือเปล่าคะ” เข้าใจว่า เขาถาม
ปัญหาน้ีกับคุณครูมา แล้วครูตอบ
ไม่ได้ พอบอกเด็กไปว่า “ละเมิดสิ
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ลูก ละเมิดสิทธิเด็กแน่นอน” เชื่อ
ไหม เด็กที่หน้ามุ่ยอยู่ หน้าเขาดู
เป็นสุขเลย “ขอบคุณนะคะ หนูเข้าใจ
ดีแล้ว” แล้วในที่สุดเข้าไปคุยกับเขา 
เขารูเ้รื่องสิทธิเด็ก คือ พ่อกบัแม่เขา
ทะเลาะกัน แม่เขาเป็นคนฟิลิปปินส์ 
แม่เขาจะกลับประเทศเพราะว่าพ่อ
เขาใจร้าย เขามีปู่ย่านั่งอยู่ แล้วเด็ก
ก็ร้องไห้ บอก “พ่อ หนูจะไปกับ
แม่นะ” ร้องไห้เสียใจ พ่อเขาจับหัว
โขกโต๊ะ ครูประจ�าชั้นไม่กล้าบอกว่า
ละเมิดสิทธิ 

พอถามครู ท�าไมครูไม่กล้า
บอกเด็ก เขาบอก “เดี๋ยวพ่อเด็กเข้า
มาหาครูใหญ่ แล้วหนูจะถูกต่อว่า” 
ปัญหาอยู่ที่โรงเรียน เด็กเขาบอก 
“หนูเข้าใจแล้วค่ะ”  คือสิทธิเด็ก จึง
ได้บอกเด็ก “คุณครูเขาอธิบาย หนู
ก็เอามาอ่านนะลูก” มีหนังสือของ
ครูให้เขาอ่าน แล้วก็จบ คุณครูเขา
ก็แฮปปี้ คือเด็กเขาต้องการรู้และ
ต้องการคนที่เข้าใจและให้ก�าลังใจ
แก่เขา

อีกประสบการณ์คือ วนัหน่ึง
เป็นวันที่บอกคะแนนสอบให้เด็ก 

ม.๖ ที่สอน ว่าใครได้คะแนนดี ใคร
ได้คะแนนไม่ดี คือเด็กเขารู ้ว่าครู
เป็นคาทอลิก เขาก็ไม่ว่าอะไร เขาก็
รัก มีครูเขาบอก อาจารย์วไลนี่เด็ก
รักทุกรุ่น ตอนบอกคะแนนก็มีเด็ก
เขาท�าท่า (ท�าเครื่องหมายกางเขน) 
ก็นึกในใจ เด็กคนนี้ยั่วเราหรือเปล่า 
เราก็คิดว่า เด็กคนน้ีท�าอะไร ลอง
ถามดีๆ สิ ลองดู แต่ถ้าเราดุเขาน่ี 
จบเลยนะ จึงถามว่า “ลูกท�าอะไร
ยิกๆ น่ะ” เด็กบอก “ครูครับผมเป็น
คริสตัง ผมขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่
ช่วยให้ผมไม่ตก” เห็นไหมว่าถ้าครู
ท�าอีกอย่าง เช่น “น่ีท�าอะไรแย่จัง
เลย มาล้อครู” ทุกอย่างมันจะเป็น

อีกอย่างเลย ซึ่งครูมักจะคิดอย่างนี้ 
พอบอก “ครดีูใจด้วยนะลูก ขอบคุณ
พระเจ้าที่หนูสอบได้ ต่อไปก็ต้อง
เรียนดีขึ้น” มันก็เป็นอีกอย่างของ
ความสัมพันธ์ ฉะน้ัน ครูไม่ควรคิด
ร้าย คิดแรง คิดก่อนล่วงหน้าเขา  

“โรงเรียนเป็นเหมือนโรงงาน
ผลิตพลเมือง โตข้ึนมาโดยถูก
ปลูกฝังให้เช่ือฟังระบบอ�านาจ
นิยม ความอาวุโสในโรงเรียน
เกิดข้ึนเพื่อเวลาเราออกมาใน
สงัคมใหญ่ เราจะได้ไม่ต้ังค�าถาม 
โรงเรียนเป็นสังคมจ�าลองของ
สังคมข้างนอก เหมือนกันเป๊ะ
เลย คนท่ีเป็นผู้อาวุโสในสังคม 
กับครท่ีูเป็นผู้อาวุโสในโรงเรียนก็
คล้ายๆ กัน เขาจะก�าหนดบทบาท 
ให้เราท�า แล้วถือสิทธิว่าถ้าเรา
ท�านอกเหนือจากท่ีเขาสั่ง เขามี
สิทธิท�าอะไรกับเราก็ได้”

อาจารย์วไล: นี่คื อ ค ว า ม
จริง ส่ิงที่เขาพูด ถ้าเราเป็นครูแล้ว
มองเด็กเหมือนลูกเหมือนหลาน 
เราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างหน่ึง แต่

ภา
พ

: p
ng

tre
e.

co
m



ผู้ไถ ่ฉบับที่ ๑๑๔ : กันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๓38

ถ้าเรามองว่า เราจะต้องสอนไอ้
พวกนี้ ฉลาดบ้าง โง่บ้าง คือ ถ้าเรา
มองเขาในด้านไม่ดี เด็กเขาจะรู้สึก 
เพราะเราเองยังเคยรู้สึก ตอนที่อยู่
โรงเรียนไม่มีความสุข เพราะคุณครู 
คุณครูสอนอย่างไม่สนใจ ไม่เต็มที่ 
ไม่น่าสนใจ หรือเป็นเพราะเราอายุ
น้อยจึงไม่เข้าใจ แต่แปลกใจ พอเรา
เข้ามหาวิทยาลัย เราเจอครูที่ดี เรา
มีความสุขมาก เรียนที่คณะอักษร
ศาสตร์ ๔ ปี เราเจอครทูีม่เีมตตาทัง้
นั้นเลย เขารักเรา เรารู้ว่าเขารักเรา 
แล้วเขาก็คอยชมเวลาเราท�าอะไร
ดีๆ เมื่อเรารู้สึกอย่างน้ี เราก็รู้สึก
ว่าเราต้องรับผิดชอบเพื่อน เราเริ่ม

เปิดติวกัน เราเริ่มมีความรักที่จะติว
ให้เพื่อนที่เรียนไม่รู้เรื่อง

“เราเป็นคนอินวิชาสังคมมาก 
แต่เรารู ้สึกว่าสังคมศึกษาเป็น
เครื่องมือของรัฐท่ีพยายามจะ
หล่อหลอมให้เราเป็น ให้เราเชื่อ
ตามสิ่งที่เขาต้องการ วิชาสังคม
ท่ีควรจะเปิดให้มีการวิพากษ์ 
แสดงความเห็น ใช้ค�าถามแบบ
ปลายเปิด แต่ในระบบการศึกษา
ไทย กลับเป็นวิชาที่ชี้น�า ท่องจ�า 
ท�าตาม ไม ่ ได ้เป ิดโอกาสให้
นักเรียนหรือผู้รับสารได้ลองต้ัง
ค�าถามต่อหลายๆ เรื่อง”

อาจารย์วไล: แน่นอน แต่
ถ้าในมหาวิทยาลัย เด็กปีหน่ึงถึง
ปีส่ี ยกตัวอย่างหลานสาว ครูสอน
อะไร แต่เขาก็ยังต้ังค�าถามกับยาย
นะ “ยายอย่างน้ีถกูหรือเปล่า” เขายัง
มคี�าถาม เพราะมยีายทีรู่เ้รื่องสังคม 
ถ้าถูก โอเค จะจ�า ถ้าไม่ถูก เขาบอก 
“ไม่ถูกนะยาย” เพราะอะไรไม่ถูก คือ
เขายังมีผู้ใหญ่ที่คอยช่วย ทีน้ีเด็กที่
เขาไม่มผู้ีใหญ่คอยช่วย ถ้าครพูดูเขา
กเ็ชื่อ แล้วกจ็ะเป็นอย่างทีเ่ด็กเขาพดู 
ยกตัวอย่างเช่น รัชกาลสมเด็จพระ
นารายณ์ ทุกคนเห็นว่าสมเด็จพระ

นารายณ์ดีเลิศใช่ไหม ไม่ได้ให้เด็ก
ค้นเลย พอสมเด็จพระเพทราชาน่ี 
แย่มาก เป็นคนไม่ดี คือมันอยู่ใน
หนังสือ อยู่ในปากครู มันก็เข้ามา
อยู่ในความจ�าของเด็ก เพราะฉะนั้น 
พระเจ้าแผ่นดินองค์ ไหนๆ ถ้าพูดว่า
ดีเลิศ กต้็องดีเลิศ จริงๆ สมเด็จพระ
นารายณ์ท่านอาจจะดีเลิศ แต่ทกุคน
ก็มีข้อบกพร่อง จริงๆ แล้วพระเพท
ราชาที่ ไม่ดี เด็กก็ไม่ได้ศึกษาให้ลึก
ซ้ึง หรืออย่างเรื่องเขาพระวิหาร 
ท�าไมเขมรเอาไป มีการทะเลาะเบาะ
แว้งกนั การเรียนรูว้ิชาประวติัศาสตร์ 
โบราณคดีก็ไม่ได้ชัดเจน แทบจะทุก
วิชา แล้วเด็กซักไม่ได้ ซึ่งความจริง
เด็กควรจะซัก แล้วครูก็ต้องช่วยกัน
อธิบาย คิดว่าเป็นเพราะครูส่วน
ใหญ่ไม่มีความรู้ ในเร่ืองน้ันมาก
พอ เพราะฉะน้ัน พอไม่รู้จะตอบ
อย่างไร ก็ดุเอาไว้ก่อน เพ่ือไม่ให้
เขากล้าถาม คิดว่าเป็นอย่างน้ัน 
ส่วนใหญ่ ผู้ใหญ่ที่ใช้ความโกรธแรง
กับเด็กก่อน ก็เพราะว่าตัวเองตอบ
ไม่ได้ ก็ปิดไว้ก่อน ปกปิด ประการ
ที่สอง ถามมากท�าไม ก็สอนไปแล้ว 
รูเ้ท่าทีส่อนกพ็อ ถามมากเด๋ียวสอน
ไม่ทัน ถูกครูใหญ่ว่าอีก
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“อะไรคือการตีกรอบว่า เป็น
นัก เรียนที่ ดี  หรือนัก เรียนที่
เลว เด็กท่ีต้ังค�าถามกลายเป็น
นักเรียนเลว ส่วนเด็กท่ีไม่ถาม 
ยอมรับตามอ�านาจในโรงเรียน 
คือ นักเรียนดี  เด็กที่ตั้งค�าถาม 
ถูกตีกรอบว่า เป็นเด็กก้าวร้าว” 

อาจารย์วไล: ถ้ามองในแง่
ความเป็นครูอาจารย์ เด็กที่ ไม่ต้ัง
ค�าถามถึงจะเป็นนักเรียนดี ไม่จริง 
เด็กจะดีหรือจะเลวก็ตาม ต้องต้ังใจ
เรียน แล้วเมื่อมีค�าถามเด็กต้อง
ถาม แต่ต้องถามอย่างสุภาพ มี
ความสัมพนัธ์ทีดี่ต่อกนัและกนั ต้อง
มีความเคารพต่อครูด้วย นักเรียน
ส่วนใหญ่เขาจะเคารพครูหรือไม่
เคารพครู ขึ้นอยู่กับครู เด็กเขาไม่
ได้ก้าวร้าวเลย มันอยู่ที่ผู้ ใหญ่ อยู่
ที่คนที่แสดงท่าทีต่อเขา ไม่ใช่ความ
ผิดของเด็ก แต่ผู้ ใหญ่เขาลืมตัว คิด
ว่าฉันใหญ่ ฉันเป็นอาจารย์ ครูไม่ดี
มีมาต้ังแต่ดึกด�าบรรพ์แล้ว เรต้อง
ยอมรับว่ามีครูที่ว่าเด็ก ครูที่ด่าเด็ก
โดยไม่มีเหตุผล แล้วก็อ้างว่าเด็ก
เป็นคนไม่ดี แล้วเด็กเขาจะเคารพครู
ได้อย่างไร เขาก็ต้องโกรธ

เราต้องยอมรับว่าเด็กสมัย
น้ีเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ทั้งข่าวทาง
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ แล้ว
ยังมีส่ือออนไลน์ต่างๆ อีกมากมาย 
เด็กเขาจะรู้ เราก็ต้องเข้าใจเด็กด้วย 
เพราะว่าส่ือท�าให้เขารู ้ความจริง 
ความชั่วร้ายมากกว่าเด็กสมัยก่อน 
เพราะฉะน้ันเขาก็ต้องแรงกว่าสมัย
ก่อน เทียบกันไม่ได้

“ โรงเรียนไม ่ชอบให ้ เรา ต้ัง
ค�าถามหรือวิจารณ์ เขาจะรู้สึก
ว่าท�าไมเราสงสยั ท้ังๆ ท่ีเขาหวัง
ดี แต่เราทุกคนมีสิทธิสงสัยและ
ต้ังค�าถามกับองค์กรท่ีเราอาศัย
อยู่ เราต้ังค�าถามเพราะอยากให้
มันดีขึ้น”

อาจารย์วไล: แน่นอน เรา
มีสิทธิที่จะต้ังค�าถาม แต่ในฐานะท่ี
เราเป็นเด็ก เราก็ควรจะสุภาพ ท�า
ด้วยความสุภาพ ไม่ได้หมายความ
ว่า โครมคราม พูดด้วยความสุภาพ 
เป็นมิตรกัน ก็น่าจะต้ังค�าถามได้ 
แล้วโรงเรียนมีหน้าที่ที่จะตอบด้วย 

“ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด เข้ามา
ร่วมชุมนุม เพราะเห็นว่าเรื่อง
การศึกษา ท�าไมไม่ท�าให้การ
ศึกษามีความเท่าเทียมกัน ผม
จะได้ไม่ต้องเข้ามาร่วมชุมนุมใน
กรงุเทพฯ คือแค่สทิธิขัน้พืน้ฐาน
ที่จะให้เราเท่ากัน ยังท�าไม่ได้”

อาจารย์วไล: อนัน้ีเห็นด้วย
กับเขาเลย เพราะว่าระบบการศึกษา
ทั่วประเทศมันไม่ยุติธรรม มันไม่
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เหมือนกัน เด็กต่างจังหวัดที่เขาอยู่ 
เขาล�าบากกว่ามาก โอกาสทีจ่ะได้รบั
การศึกษาก็น้อย ครูก็ไม่ดี โอกาสที่
จะได้มีหนังสือหนังหาก็ไม่สมบูรณ์ 
มันไม่เท่าเทียมกัน เขาโกรธที่มันไม่
เท่าเทียมกัน ถูกต้องแล้ว เห็นด้วย
เลย ระบบการศึกษาไม่เท่ากัน 

“เหตุท่ีเราออกมาเคลื่อนไหว 
เราอยากให ้ประเทศของเรา
มันดีขึ้น เพื่อให้คนท่ีเรารักและ
คนรอบๆ ตัวเรา รวมถึงคนท่ีมี
จุดยืนทางการเมืองอีกฝั่งหนึ่งมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไม่ ใช่ว่าเรา
ชังชาติ แต่เรารักชาติด้วยซ�า้”

อาจารย์วไล: ใช ่  เรา เชื่อ
ว่าเขาคิดถูก แต่คนที่ว่าเขาชังชาติ

เพราะเขาไม่ต้องการอย่างน้ี เด็กช่าง
คิดนะ

“เราอยากให้ทุกคนต่ืนได้แล้ว 
ต่ืนตอนนี้เลย ทุกคนก็รู้ว่าอะไร
ถูก ไม่ถูก เขาท�าสิ่งไม่ถูกต้องกบั
เรา แต่เรากลับมองว่าเรื่องนั้น
เป็นเรื่องปกติ มนัควรจะเป็นการ
เคารพกันระหว่างสิทธิ ระหว่าง
มนุษย ์กับมนุษย ์ ท่ีเคารพกัน  
ไม่ใช่เด็กเคารพผู้ใหญ่ในสถานะ
ท่ีแบบเราเป็นมดเขาเป็นเทวดา”

อาจารย์วไล: ใช่เลย น่ีคือ
สิทธิมนุษยชนของเรา คือมนุษย์
ต้องเคารพกันและกัน ไม่ใช่ว่าเด็ก
ต้องเคารพผู้ใหญ่อย่างเดียว ผู้ใหญ่
ต้องเคารพเด็ก อันนี้ชัดเลย ถ้าเรา

ไปดูอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เด็ก
จะต้องได้รับความคุ้มครองปกป้อง
โดยเฉพาะเด็กอายุต�า่กว่า ๑๘ ปี เด็ก
ต้องได้รับการพัฒนาและสามารถ
มีส่วนร่วม เด็กมีสิทธิที่จะพูด ที่จะ
แสดงออก และคุณไม่มีสิทธิจัดการ
หรือท�าลายล้าง หรือท�าไม่ดีกับ
เขา เป็นหน้าที่ของสังคมไทยท่ีจะ
ต้องทนุถนอมและดูแลเด็ก เด็กมี
สิทธิที่จะได้รับการดูแล เป็นสิทธิ
ของเด็กเลยนะ คุณจะต้องไปอ่าน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็น
อนุสัญญาเดียวที่ประเทศทั้งโลก
ลงนามมากที่สุด (๑๙๕ ประเทศ) 
ไทยก็ลงนามนะ ยกเว้น ๒ ประเทศ 
คือ โซมาเลีย ทีบ่อกว่าท�าไม่ได้จริงๆ 
ตามอนุสัญญา และสหรัฐอเมริกา 
ที่บอกว่าให้เกินอยู่แล้ว เด็กเขา
พูดถูก ผู้ ใหญ่ต้องตระหนักเรื่องน้ี 
ประเทศไทยต้องยึดถือตาม ไม่เช่น
น้ันก็ท�าผิด เด็กพูดถูก ห้ามละเมิด
สิทธิเด็ก

 
“ครูครับ ช่วยสอนให้ผมเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ไหมครับ”

อาจารย ์ว ไล ยัง เล ่ าถึ ง 
ค�าถามของลูกศิษย์คนหน่ึง ที่บอก
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ว่า “ครูครับ ช่วยสอนให้ผมเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้ ไหมครับ” ว่า 
ไปสอนภาษาฝรั่งเศสให้เด็ก ม.๖ 
ปกติจะทักทายกันก่อนเริ่มเรียน
หนังสือ วันนี้จะให้ครูอบรมลูกเรื่อง
อะไร จะต้องพูดกันก่อน ตัวหนังสือ
เอาไว้ก่อน “วันนี้ลูกมีความทุกข์ มี
ความสุข อยากเล่าให้ครฟัูงไหม และ
อยากให้ครสูอนลูกเรื่องอะไร”  นอก
เหนือไปจากการเรียนแกรมมา 

วนัหน่ึงกม็เีด็กผู้ชายคนหน่ึง
พูดว่า “ครูครับ ครูช่วยสอนให้พวก
ผมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ได้ ไหม
ครับ” เราก็ โอ้ โห “เอาขนาดน้ัน
เลยเหรอลูก ลูกอยากเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์เหรอ ก็แสดงว่าลูกยังเป็น
มนุษย์ที่ ไม่สมบูรณ์ใช่ ไหม” “เอา 
เรามาดูกนัสิว่ามนุษย์ทีส่มบูรณ์เป็น
ยังไง” เขาก็ค่อยๆ บอก จะต้องเป็น
คนดี เป็นคนรักกัน เขาก็พูดออก
มา เราก็บอก นี่แหละ เป็นตัวอย่าง 
แล้วเราจะปฏิบัติตัวเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ เราต้องเคารพคนอ่ืนด้วย 
ก็เป็นการสอนเรื่องจิตใจของพวก
เขา หลังจากนั้นเราจึงสอนหนังสือ 
แล้วบางทีก็ “วันน้ีครูจะอบรมนะ 

ไหนลูกช่วยบอกสิ ครูที่ดีเป็นยังไง 
วจิารณ์ครูนะ ช่วยวิจารณ์ครูด้วย” 
เขาก็จะบอกว่า ครูที่ดีเป็นอย่างน้ัน
อย่างนี้ โอเค ถูกต้อง 

(ค�าถามเสริม)
อยู ่ ท่ีเรามีหลักยึดทางศาสนา
ด้วยไหมที่กล่อมเกลาเรา

ใช่อาจจะเป็นได้ คือเราถูก
สอนมาว่าเราต้องรักและเมตตาคน 
รักและเมตตาน่ีเป็นท้ังศาสนาพุทธ
และศาสนาคริสต์นะ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา เด็ก ไม่ว่าศาสนา
ใดก็ต้องรักกัน เราต้องรักกันนะลูก 

อาจารย์มีค�าสอนท่ีเป็นหลักยึด
ทางใจในช่วงสถานการณ์ท่ีน่า
เป็นห่วงเช่นนี้

ในฐานะที่เป็นคริสต์เชื่อใน
พระผู้เป็นเจ้าก็จะสวด ขอให้ช่วย
ท�าให้ประเทศไทยของเรา โลกของ
เราผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา

สงัคมท่ีต้องการอนาคตท่ีมคีวาม
หวัง ผู้ใหญ่ควรเป็นอย่างไร

ผู้ใหญ่ทกุคนควรจะมเีมตตา
ต่อคนอ่ืน มีเมตตาต่อเด็ก เราควร
จะเปิดใจ ไม่ใช่ว่าแก่แล้วก็ย่ิงปิดใจ 
เพราะคนแก่จะปิดใจ ผู้ใหญ่ต้องเปิด
ใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นของเด็ก
รุ่นใหม่ และถ้าช่วยเขาได้ก็ต้องช่วย 
มันเป็นหน้าที่นะ ถ้าช่วยเขาไม่ได้ 
เราก็ต้องหาวิธี คือต้องเปิดใจให้เขา
มาคุยกับเรา อยากมาพบเรา อยาก
เข้าหาผู้ใหญ่ แล้วผู้ใหญ่ก็ต้องช่วย
เขาอย่างมีเมตตา การมีเมตตาต่อ
เด็กเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุด 
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42 เนื้อในหนัง
แมวอินดี้

Better Days
ไม่มีวัน ไม่มีฉัน ไม่มีเธอ

“This used to be our 
playground..This was our 
p layground. .  This is our 
playground.” 

ขณะที่เฉินเหนียนก�าลัง
สอนภาษาอังกฤษ เธอมองเห็น
ท่าทีเศร้าสร้อยไม่มีความสุขของ
เด็กนักเรียนหญิงคนหน่ึงในชั้น
เรียน ภาพน้ันท�าให้เธอย้อนร�าลึก
ไปถึงเรื่องราวในอดีตท่ีสูญส้ินไป
แล้วของเธอ 

“เราต้องสอบเข้ามหา-
วิทยาลัยในฝันให้ ได้ ไม่ถอดใจ 
ไม ่ท ้อถอย เราต ้องสอบเข ้า
มหาวิทยาลัยในฝันให้ได้ๆๆ”

น�้าเสียงหนักแน่นที่ปลุกใจ
นักเรียนทุกคนให้ฮึกเหิม เตรียม
ความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและ
ความรู้ที่เล่าเรียนมา เพื่อเข้าสอบ
แข่งขัน ‘เกาเข่า’ การสอบแข่งขัน
ที่ขึ้นชื่อเรื่องความยากมากถึงมาก

ที่สุดของจีน การได้เข้าเรียนต่อใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีชื่อเสียงที่สุดจะ
ท�าให้หลายคนมีชีวิตที่ดีกว่าวันน้ี
อย่างแน่นอน  มันเป็นความฝันอัน
สูงสุดของเฉินเหนียน

Better Days ภาพยนตร์
จากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ผลงาน
ก�ากบัการแสดงโดย ดีเร้ก จ้าง หนัง

ตีแผ่ให้เห็นสมรภูมิรบของนักเรียน
มัธยมปลาย ที่ทุ ่มเทพลังงาน
ทั้งหมดให้กับการเรียน ในขณะที่
บางคนยังต้องทนทุกข์ทรมานและ
ต้องเอาชีวิตให้รอดพ้นจากการถูก
เพื่อนนักเรียนข่มเหง แต่ ณ ที่แห่ง
น้ี ทุกคนมีความฝันเดียวกัน คือ 
ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้ ได้  
แม้ว่าส�าหรับบางคน มันเป็นเพียง
แค่ส่ิงเชิดหน้าชูตาของพ่อแม่ แต่
ส�าหรับใครอีกหลายคน การเรียน
จบมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับ
ต้นๆ ของประเทศ คือช่องทางที่จะ
สะบัดตัวเองให้หลุดพ้นจากความ
ยากจนข้นแค้น คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นอย่างแน่นอนโบกมือรออยู่ข้าง
หน้าแล้ว

เ น้ือหาของหนังท�าให ้นึก
ภาพย้อนกลับไปในช่วงท่ีแมวอิน
ด้ีเรียน ม.ปลาย เพื่อนๆ ส่วนใหญ่
ล้วนเคร่งเครียดกับการอ่านต�ารา
เตรียมตัวสอบเข ้ามหาวิทยาลัย 
หรือ ‘เอนทรานซ์’ เรียกส้ันๆ ว่า 
‘เอนฯ’ รุ่นพี่ๆ ก่อนหน้าน้ีก็เครียด
กับเรื่องเอนฯ กันมาก แต่เราไม่
เครียดเพราะไม่คิดจะเอนฯ ไม่ ใช่
เพราะอินด้ี หรือจะปลดแอกอะไร
หรอก แต่เพราะรู ้ตัวเองว่าเอนฯ 
ไปก็ไม่ติด เสียเวลาไปสอบเปล่าๆ ภา
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แล้วที่บ้านเองก็ไม่ ได้บังคับว่าจะ
ต้องโน่นน่ีน่ัน ในขณะท่ีบางคนต้ัง
ความหวังไว้มากว่าจะต้องเอนฯ ให้
ติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของ
ประเทศ เพราะมันเป็นความฝัน
และความภาคภูมิใจของตัวเองและ
ครอบครัว และแน่นอนเมื่อเรียน
จบ มันจะท�าให้มีโอกาสที่จะถูกรับ
เลือกให้ท�างานในองค์กรที่มีชื่อ
เสียงก่อนผู้จบมาจากมหาวิทยาลัย
อันดับรองๆ

เฉินเหนียน (รับบทโดย 
โจวตงหยู) นักเรียนหญิงชั้นมัธยม
ปลาย รูปร่างบอบบาง เธอมุ่งม่ัน
ท่องต�าราเรียนเพื่อสอบ ‘เกาเข่า’ 
ให้ ได้ตามความฝันของแม่และตัว
เอง  และเธอจะไม่ยอมให้ส่ิงใดมาขดั
ขวางการสอบของเธอได้ เธออาศัย
อยู่กับแม่ที่ต ้องแอบมาบ้านและ
ต้องรีบแอบกลับไปท�างานเพราะหนี
เจ้าหนี้ ท�าให้เฉินเหนียนต้องใช้ชีวิต
เพียงล�าพัง  เรื่องราวในชีวิตเธอมัน
เริ่มสาหัสขึ้น เมื่อ เสี่ยวต้ี (รับบท
โดย ซาง อ้ีฟาน) เพื่อนสนิทเพียง
คนเดียวของเฉินเหนียน เลือกที่จะ
จบชีวิตลงโดยการกระโดดอาคาร
เรียน เพราะถูกเพื่อนนักเรยีนด้วย

กันข่มเหงรังแกจนทนไม่ ไหวอีก
ต่อไป การเข้าไปแสดงความอาลัย
โดยการถอดเส้ือวอร์มคลุมร่างของ
เพื่อนไว้น้ัน ท�าให้เธอตกเป็นเหย่ือ
ของการถูกรังแกคนต่อไป แต่เมื่อ
ถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจสอบสวน เฉิน
เหนียนเลือกที่จะปิดปากเงียบไม่ให้
เบาะแสใดๆ ต่อเจ้าหน้าที่ต�ารวจ

การสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ของรัฐที่มีชื่อเสียง เป็นค่านิยมของ
สังคมไทยที่มีมาเน่ินนานแล้ว และ
สร้างความกดดันให้เด็กนักเรียน 
ม.ปลาย เป็นอย่างมาก บางคน
ผิดหวังมากจนต้องฆ่าตัวตายเมื่อ
สอบเอนทรานซ์ ไม่ ได้ ดังน้ันเด็ก 
ม.ปลายจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อม
เพื่อสอบเอนทรานซ์ ค ่านิยมน้ี
เหมือนกันกับประเทศจีนที่หนัง
สะท้อนออกมา แต่ในสังคมจีนดูน่า
จะมีความกดดันสูงกว่ามากมายนัก 

ย้อนหลังไป ๒๐-๓๐ ปีขึ้นไป สถาบัน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี ใน
สมัยน้ันสามารถรองรับนักเรียน
ได้จ�านวนจ�ากัด การเลือกอันดับ
สถานทีเ่ข้าเรียนกจ็ะกระจกุตัวอยู่ใน
มหาวิทยาลัยทีม่ชีื่อเสียงอันดับต้นๆ 
ไหนจะต้องสอบแข่งกับนักเรียน
ที่จบรุ่นเดียวกัน ยังต้องสอบแข่ง
กับเด็กซ่ิวที่กลับมาสอบใหม่อีก
รอบเพื่อให้ ได้เข้าเรียนในสถาบัน
ที่ฝันไว้ เหล่าเด็กเรียนทั้งหลาย
ก็จะต้องเตรียมตัวกันต้ังแต่เน่ินๆ 
ต่างจากในปัจจุบันท่ีมีสถาบันการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น  อีกทั้งเยาวชนรุ่นใหม่
มุ ่งเน้นการศึกษาวิชาการเฉพาะ
ทางที่สามารถสร้างอาชีพได้ ท�าให้
สถาบันการศึกษาต่างๆ ต้องพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาให้หลากหลาย
เพือ่รองรบัการศกึษาทีเ่ปล่ียนแปลง
ไป การมกีองทนุกูยื้มเพือ่การศกึษา
ก็ท�าให้เยาวชนมี โอกาสและช่อง
ทางที่จะเข้าถึงการศึกษาได้มากย่ิง
ขึ้น (แต่ความเคร่งเครียดกลับมา
อยู่ที่หลังเรียนจบแล้ว ไม่มีงานท�า
แทน เฮ้อ..) 

และท่ีเหมือนกับในหนังอีก
อย่าง คือ ปัญหาการกล่ันแกล้ง
รังแก หรือบูลลี่ (Bully) ในโรงเรียน
ที่มีมาเน่ินนานแล้วและดูเหมือนภา
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จะเพิ่มระดับความรุนแรงย่ิงขึ้น ถึง
ขั้นเอาชีวิตท�าลายอนาคตกันเลยที
เดียว แถมมีการถ่ายคลิปบูลล่ีกัน
ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอีก เด็กบางคน
โดนรังแกจนฮึดสู้ลุกขึ้นมาตอบโต้
กลับ หากผู้ ใหญ่ ครู อาจารย์ หรือ
ผู้ปกครองละเลยไม่เอาใจใส่ด้วย 
ย่ิงท�าให้เด็กที่ถูกข่มเหงขาดที่พึ่ง
พิง กลายเป็นโรคซึมเศร้ากระท่ัง
เลือกจบชีวิตตัวเองในท่ีสุด ปัญหา
น้ีเป็นเรื่องที่หลายประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยให้ความส�าคัญและเร่ง
หามาตรการป้องกันอย่างจริงจัง

กลับมาที่เฉินเหนียน วัน
หน่ึงในขณะที่เดินกลับบ้าน เธอ
เห็น “เสี่ยวเป่ย” (รับบทโดย อ้ี
หยางเซียนสี่) ถูกรุมท�าร้าย เธอจึง
โทรศพัท์แจ้งต�ารวจ แต่โชคร้ายพวก
นักเลงเห็นเธอจึงหันมาจะท�าร้าย
เธอแทน เพราะคิดว่าเธอเป็นแฟน
กับเส่ียวเป่ย เมื่อพวกน้ันบังคับให้
เธอจูบเส่ียวเป่ยได้แล้ว พวกมันจึง
ผละจากไป หลังจากน้ันเส่ียวเป่ย
ผู้มีวงจรชีวิตอยู่กลางดงนักเลงมา
ตลอด  การที่บังเอิญมาเจอกับเฉิน

เหนียนท�าให้เขารูสึ้กว่ามนัเป็นส่ิงที่
ดีท่ีสุดในชีวิต แม้ไลฟ์สไตล์จะต่าง
กันสุดขั้วแต่เขาก็หลงรักเธอจริงๆ 
อย่างไรก็ตามหนังไม่ ได้เน้นเรื่อง
ราวความรักของหนุ่มสาว แต่เน้น
หนักไปท่ีปัญหาการกล่ันแกล้งใน
โรงเรียนมากกว่า

เจ้าหน้าท่ีเจิ้ง (รับบทโดย 
ยิน แฟง) นายต�ารวจผู้รับผิดชอบ
คดีที่ ใช้หัวใจสืบสวนสอบสวนคดี
มากกว่าสมอง เขารู ้ว ่าการจะให้
เด็กๆ บอกเบาะแสน้ันยาก แต่เขา
ยังคงพยายามสอบถามถึงสาเหตุ
การตายของเส่ียวต้ีจากนักเรียน
ทุกคน  ในขณะที่เฉินเหนียนต้อง
อดทนต่อการถูกรังแกอย่างมาก 
เธอไม่ต ้องการมีเรื่องกับใครทั้ง
น้ันและไม่ต้องการให้มีส่ิงใดท�าให้
เธอเสียสมาธิจากการเรียน แต่
การอดทนไม่ ได ้ท�าให ้กลุ ่มเด็ก
เกเรหยุดรังแกเธอ เมื่อเธอตอบโต้
เหมอืนย่ิงยุให้พวกน้ันรงัแกหนักข้อ
ขึ้น เฉินเหนียนนึกถึงช่วงที่ผ่านมา 
เธอเพิกเฉยต่อเรื่องราวของเพื่อน
ที่ถูกรังแกจนต้องฆ่าตัวตาย วันน้ี

เหตุการณ์น้ันมนัเกดิขึ้นกบัเธอแล้ว 
เพื่อนร่วมชั้นส่วนใหญ่ผสมโรงเยาะ
เย้ยขบขันเวลาเธอถูกแกล้ง บาง
คนมองเฉยๆ ไม่อยากยุ่งด้วยกลัว
งานเข้าตัวเอง ครูบาอาจารย์ ไม่รู ้
เรื่องที่เกิดขึ้น ส่วนคนที่รู ้ก็จะเก็บ
เงียบไว้เพียงเพราะกลัวจะกระทบ
กับการเรียนการสอบ แม้กระทั่ง
เจ้าหน้าทีต่�ารวจบางคนยังเชื่อว่าคดี
เด็กนักเรียนบูลล่ีกันน้ันเป็นเรื่องที่
แก้ปัญหาได้ยาก  ทกุวนัเฉินเหนียน
ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง ไม่มี ใคร
ย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือและปกป้อง
เธอ แต่ในความโชคร้ายทีต้่องไปเจอ
กับเส่ียวเป่ย มันมีความโชคดีซ่อน
อยู่เพราะเส่ียวเป่ยกลายเป็นอัศวิน
ที่มาปกป้องเธอแทน

เฉินเหนียนตัดสินใจเล ่า
ทุกอย่างแก่เจ ้าหน้าที่ เจิง้ ผลที่
ได้ก็คือ ครูประจ�าชั้นต้องลาออก
เพราะรู ้สึกผิดที่ดูแลเด็กไม่ดี แต่
ครูยืนยันว่าเฉินเหนียนท�าถูกต้อง
แล้ว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้มุ่ง
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มั่นต่อการสอบเข้ามหาวทิยาลัยต่อ
ไป เว่ย-ไหล (รับบทโดย โจว เย่) 
นักเรียนหญิงเพื่อนร่วมห้องเรียน 
เป็นเด็กที่มีครอบครัวฐานะดี แต่
การท�าตัวเป็นหัวโจกเกเรท�าให้
ต้องเรียนซ�้าชั้น ท�าให้เธอถูกพ่อ
แม่ดุด่า พ่อน้ันโกรธและไม่พูดกับ
เธอมานานแล้ว เว่ยไหลโกรธแค้น
เฉินเหนียนมากขึ้น จึงพาพวกมา
ดักรุมท�าร้ายร่างกายเฉินเหนียน 
ระหว่างทางกลับบ้าน โชคร้ายท่ี
เส่ียวเป่ยเองก็ถูกต�ารวจจับด้วย 
พรรคพวกของเว่ยไหลถ่ายคลิป
วีดีโอและส่งต่อออกไปทางโซเชียล
เน็ตเวิร์ก เฉิน-เหนียนถูกจับกล้อน
ผม ถูกฉีกทึ้งเสื้อผ้า ท�าร้ายร่างกาย 
ต�าราเรียนของเธอถูกฉีกท�าลาย 
เสียงที่ดังเอะอะโวยวายท�าให้ชาว
บ้านละแวกน้ันตะโกนด่าและจะแจ้ง
ต�ารวจ เว่ยไหลหยุดชะงักหันมอง
ไปรอบๆ เธอเห็นส่ิงที่ท�าให้ต้อง
เธอยอมหยุดการกระท�าและยอม
แพ้ต่อเฉินเหนียนทุกอย่าง ส่ิงน้ัน
คือ กล้องวงจรปิด

เรื่องราวพลิกผันหน้ามือ 
เป็นหลังมือ เมื่อเว่ยไหลเดินตาม 

ขอร้องให้เฉินเนียนยกโทษให้ เธอ
ลบคลิปทั้งหมดแล้ว และยอมท�า
ตามที่เฉินเหนียนต้องการทุกอย่าง
หากไม ่แจ ้งต�ารวจ เฉินเหนียน 
ขอให้เว ่ยไหลอย่ามายุ ่งกับเธอ
อีก แต่เว่ยไหลยังเซ้าซ้ีเสนอเงิน
ให้เฉินเหนียนจะได ้เอาไปใช ้หน้ี
แทนแม่ จะได้ ไม่ต ้องหลบซ่อน
ไ ร ้ ศั ก ด์ิ ศ รีแบบ น้ี เ ฉิน เห นียน
โกรธจึงผลักเว่ยไหลตกบันไดเสีย
ชีวิต ด้วยความรักและไม่อยากให้
เฉินเหนียนสูญเสียความฝันและ
อนาคต เสี่ยวเป่ยจึงจัดการอ�าพราง
ศพเว่ยไหล แต่ก็มีเหตุที่ท�าให้คน
มาพบศพจนได้ ต�ารวจสืบสวน
จนตามจับเส่ียวเป่ยได้ แม้จะยอม
สารภาพว่าเป็นคนฆ่าเว่ยไหล แต่
เจ้าหน้าที่เจิ้งก็ไม่ปักใจเชื่อ เขาเชื่อ
ว ่าเฉินเหนียนจะต้องรู ้ เห็นเรื่อง
น้ี และเชื่อว่าเฉินเหนียนต่างหาก
ที่เป็นคนฆ่าเว่ยไหล เจ้าหน้าที่เจิ้ง
พยายามทางหาทางช่วยเหลือท้ัง
เส่ียวเป่ยและเฉินเหนียน แต่ท�า
อย ่างไรเฉินเหนียนก็ ไม ่ยอมรับ
สารภาพ จนเขาต้องบอกความจริง
ว่า เส่ียวเป่ยจะต้องติดคุกอย่าง

น้อย ๑๐ ปี เพราะเขาไม่ใช่เยาวชน 
แต่ถ้าหากเธอรับสารภาพเธอจะติด
คุกไม่กี่ปี เพราะเธอยังเป็นเยาวชน 
สุดท้ายเฉินเหนียนรับสารภาพ เธอ
ถูกต้ังข้อหาฆ่าคนตายโดยประมาท 
และถูกศาลตัดสินลงโทษจ�าคุก ๔ ปี 
เมือ่พ้นโทษออกมา เธอยังคงมุง่มัน่
ที่จะท�าให้ชีวิตเธอดีขึ้น

“This is our playground..
This was our playground..This 
used to be our playground.”

 ขณะที่เฉินเหนียน นิ่งมอง
ท่าทีเป ็นทุกข ์ของลูกศิษย์ เธอ 
เลือกที่จะไม่เพิกเฉยต่อความเจ็บ
ปวดน้ัน การย่ืนมือเข้าไปปกป้อง
นักเรียนของเธอ เพราะเธอรู ้ดีว่า 
ไม่ใช่เด็กทุกคนจะมีความสุขยามที่
เล่นอยู่ในสนามเด็กเล่น ภาพที่เธอ
เดินไปส่งลูกศิษย์ที่บ้านโดยมีเส่ียว
เป่ยเดินตามหลัง คอยเป็นอัศวิน
คุ้มครองทั้งสองคน ท�าให้โลกของ
เด็กน้อยน่าอยู่ขึ้นอีกมากมาย และ
คงมแีรงใจทีจ่ะออกล่าความฝันและ
สร้างสรรค์อนาคตใหม่ที่ดีกว่าวัน
นี้ เหมือนที่เฉินเหนียนได้ท�าส�าเร็จ
มาแล้ว. 
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ฟังคนเก่าเล่าเรื่องเยาวชน
คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, S.J.

“สันติภาพไม่ใช่การยอมทุกอย่าง สันติภาพต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม”
“เด็กและผู้ใหญ่ ควรสร้างหนทางเดินด้วยกันอย่างเป็นมิตร”

นับต้ังแต่การเกิดขึ้นของแฟลช
ม็อบนักเรียนมัธยมฯ และนิสิต

นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัว
ประเทศ ตามมาด้วยการออกมา
ชุมนุมประท้วงบนท้องถนนของ
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน 
เพื่อต ่อต ้านรัฐบาลของพลเอก
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
พร้อมข้อเรียกร้องที่ทะลุเพดาน 
จนกระทั่งสร้างความวิตกกังวลไป
ทั้งสังคมไทยในห้วงยามน้ี ว่าจะ
น�าไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงบาน
ปลาย ท�าให้หวนคิดถึงอดีตที่มี
ความคล้ายคลึงกันของเหตุการณ์
ขบวนการนิสิต นักศึกษาใน ยุค 

๑๔ ตุลา ๑๖ และ ๖ ตุลา ๑๙ ที่
อุดมการณ์ประชาธปิไตยได้เบ่งบาน
ในหัวใจของเยาวชนคนหนุ่มสาว
ในยุคน้ัน แต่ก็ต้องจบลงด้วยหยด
เลือดและหยาดน�้าตาของคนไทย
จ�านวนมาก พร้อมทิ้งประวติัศาสตร์
แห ่งความบอบช�้ าและบทเรียน
มากมายไว้ ให้สังคมไทยได้เรียนรู้
และทบทวนอย่างมิรู้จบ

หลังเหตุการณ์สลายการ
ชุมนุมและยึดคืนพื้นท่ีด้วยรถฉีด
น�้าแรงดันสูงที่แยกปทุมวัน เมื่อวัน
ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ...วันถัดมา 
๑๗ ตุลาคม “ผู้ ไถ่” มีนัดกับคุณพ่อ
มิเกล ที่บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยฯ 

คุณพ่อ มิเกล กาไรซาบาล, S.J. 
คณะเยสุอิต๑ บาดหลวงชาวสเปน 
วัย ๗๘ ปี คุณพ่อต่างชาติที่อยู ่
ในประเทศไทยมานานเกินครึ่ง
ศตวรรษ ผู ้รักประเทศไทยไม่ย่ิง
หย่อนไปกว่าคนไทยทีเ่กดิและโตบน
แผ่นดินไทย

ในวันที่ คุณพ ่อ เฝ ้ ามอง
สถานการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นด ้วย
ความกังวลและห่วงใย เราขอให้
คุณพ่อช่วยให้มุมมองความคิดเห็น
ในฐานะทีท่่านเคยท�างานกบัเยาวชน 
เคยเป็นจิตตาธิการของศูนย์กลาง
นิสิตนักศึกษาคาทอลิกในขณะน้ัน 
เคยเดินร่วมทางกบัเยาวชนคนเดือน

บทความ
ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี สัมภาษณ์

๑ คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, S.J. นักบวชคณะเยสุอิตชาวสเปน วัย ๗๘ ปี ผู้ ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า ๕๐ ปีแล้ว ปัจจุบัน
คุณพ่อเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลัยแสงธรรม เป็นที่ปรึกษาชีวิตด้านจิตใจ ให้การอบรมแก่เณรคาทอลิกที่วิทยาลัยแสงธรรม และ
คุณพ่อยังเป็นวิทยากรการฝึกด้านชีวิตจิตให้แก่คริสตชนที่ให้ความส�าคัญกับชีวิตด้านจิตใจ
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ตุลา เคยผ่านเหตุการณ์ชุมนุม
ทางการเมืองครั้งส�าคัญในอดีตท้ัง 
๑๔ ตุลา ๑๖ และ ๖ ตุลา ๑๙ มุม
มองของผู้อาวุโสคนหน่ึงที่กล่าว
ด้วยความรู้สึกจากหัวใจว่า “ขณะน้ี
พ่อรูสึ้กเหมอืนอยู่ในคืนมดื พ่อรูสึ้ก

ว่าตัวเองเจ็บ (Suffer) เพราะเรื่องนี้ 
เพราะว่าพ่อรักประเทศไทย อยู่ใน
ประเทศไทยมา ๕๐ กว่าปี”

ด ้ วยศรัทธาและ เชื่อ ม่ัน
ว ่ า ผู ้อ ่ านย ่อมเห็นถึงความรัก
และปรารถนาดีต ่อคนไทยและ

ประเทศไทยอย่างแท้จริง ในทุกตัว
อักษรนับจากบรรทัดถัดจากนี้!

“ ผู ้ ไถ ่ ”  เริ่มด ้วยการให ้
คุณพ่อมิเกลเล่าถึงที่มาของคณะ
เยสุอิตที่เน้นการท�างานอบรมบ่ม
เพาะเยาวชนมายาวนานนับแต่เริ่ม
เข ้ามาในประเทศไทยกระทั่งถึง
ปัจจุบัน และบ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์
ชยัสมรภูม ิสถานทีท่ีเ่ป็นหมดุหมาย
ทางประวัติศาสตร์แห่งหน่ึงของ
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา และ ๖ ตุลา 
และเป็นสถานท่ีบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์
ความคิดของเยาวชนคนหนุ่มสาว 
และงานพัฒนา งานเพื่อสังคม ให้
งอกงามและเติบโตมาหลายยุค
หลายสมัย สืบมาถึงเยาวชนรุ ่น
ทุกวันนี้

คณะเยสุอิต บ้านเซเวียร์ และภารกิจงานอภิบาลนิสิตนักศึกษาคาทอลิก
ในป ี  พ.ศ.๒๔๙๗ (ค.ศ.

๑๙๕๔) คณะเยสุอิตได ้รับเชิญ
จากบิชอปหลุยส ์ โชแรง แห ่ง
สังฆมณฑลกรงุเทพฯ ให้ส่งสมาชิก
คณะเยสุอิตมาท�างานอภิบาลใน
ประเทศไทย และงานหลักของคณะ
เยสุอิตก็คือ งานเทศน์การเข้าเงียบ
ให้กับบาดหลวง นักบวช และงาน
อภิบาลนิสิตนักศึกษาคาทอลิกใน
ประเทศไทย ซ่ึงการจัดประชุมเมื่อ
วนัที ่๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๙๙ (ค.ศ.
๑๙๕๖) ถอืเป็นภารกจิแรกของคณะ
เยสุอิต โดยเชิญเยาวชนคาทอลิก
ที่ก�าลังศึกษาอยู่ ในมหาวิทยาลัย

ต่างๆ จ�านวน ๖๐ คน มาพบปะพูด
คุยท�าความรู้จักคุ้นเคยกัน และเป็น
จดุเริ่มต้นของกลุ่ม ‘ศนูย์กลางนิสิต
นักศึกษาคาทอลิก’๒ (University 

Students’ Catholic Center – 
USCC) โดยมีคุณพ่ออูแจน เดอนีย์ 
ชาวฝรัง่เศส เป็นจิตตาธิการคนแรก

๒ ปัจจุบัน คือ ศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
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กล่าวได้ว่า งานอภิบาลนิสิต
นักศึกษาคาทอลิก เป็นงานที่คณะ
เยสุอิตให้ความใส่ใจมาโดยตลอด
เพราะถือว่ากลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่ม
ที่ส�าคัญย่ิง จึงติดตามและอบรม
นักศึกษาคาทอลิก ให้ค�าปรึกษา
ด้านความเชื่อ และประเด็นทางศีล
ธรรม เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน
คาทอลิกได้เติบโตในความเชื่อ ผ่าน
กิจกรรมต่างๆ อาทิ การฝึกปฏิบัติ
จิต (Spiritual Exercises)๓ การ
สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับชวีิตและ
ภาระหน้าที่ของเขาในสังคม การ
อบรมภาวะผู้น�า ทศันศกึษาในสถาน
ที่ต่างๆ และกิจกรรมที่ ได้รับความ
สนใจจากนิสิตนักศึกษาทุกยุคสมัย 
ก็คือ ค่ายอาสาพัฒนา หรือค่าย
สร้างร่วมกับชาวบ้านในชนบท ที่
ยังคงอยู่คู่กับบ้านเซเวียร์มาจนถึง
ทุกวันนี้

คุณพ่อมิเกลเล่าว่า พ่อบวช
ในปี พ.ศ.๒๕๑๕ (ค.ศ.๑๙๗๒) และไป
เรียนต่อแล้วกลับมาปี พ.ศ. ๒๕๑๖ 
(ค.ศ.๑๙๗๓) ตอนน้ันท่ีพ่อมาเป็น
จิตตาธิการ นักศึกษาคาทอลิกยัง
ไม่ต่ืนตัวเรื่องสังคม ไม่ได้สนใจเรื่อง
การเมือง ยอมรับสภาพ ผู้ใหญ่ว่า
อย่างไรก็อย่างน้ัน ก่อน ๑๔ ตุลา 
นักศึกษาคาทอลิกเน้นศึกษาพระ
คัมภีร์ เรามีกลุ่มในมหาวิทยาลัย 
พ่อก็ ไปที่ น่ันเพื่อถวายมิสซา มี
การศึกษาพระคัมภีร์บ้าง มีงานเข้า
เงียบ ยังเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยว
กับสังคม คล้ายๆ กับว่านักศึกษา

ส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงบทบาท
ของนักศึกษาต่อสังคม

แต่แล้ว ๑๔ ตุลา เป็นหมุด
หมายของประวัติศาสตร์ ตอนน้ัน 
เป็นรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร 
และจอมพลประภาส จารุเสถียร  
ข ณ ะ น้ัน เ ริ่ม ก ่ อ ต้ั ง ก ลุ ่ ม ศู น ย ์
นักศึกษาแห่งประเทศไทยขึ้นมา 
ศูนย์นักศึกษาก็เริ่มทดลองว่าจะท�า
อะไรได้บ้าง

ตอนน้ันมีกรณี ดร.ศักด์ิ 
ผาสุกนิรันต์ เป็นอาจารย์สอนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และที่
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สอน 
๒ แห่ง ซ่ึงเป็นการผิด คือเป็น
กรณีที่ นักศึกษาทดลองว่าจะท�า
อย่างไรได้บ้าง เขาเดินขบวนจาก 
ม.รามค�าแหง ไป ม.ธรรมศาสตร์ 
ประท้วงว่าต�าแหน่งอาจารย์จะท�า
เต็มเวลาทั้งสองแห่งไม่ได้ เป็นการ
คอร์รัปชัน ต้องเลือกที่ ใดที่หน่ึง 
ก็ปรากฏว่าส�าเร็จ หลังจากน้ัน
นักศึกษาเริ่มเดินขบวนต่อต้านป้าย
โฆษณาภาษาอังกฤษให้มตัีวหนังสือ
ที่เล็กกว่าภาษาไทย ถึงแม้จะเป็น
เรื่องเล็กน้อย แต่ส�าหรับเขาแสดง
ถึงความรักชาติ หลังจากน้ันก็เป็น
ประเด็นที่เฮลิคอปเตอร์ตกเพราะ
ไปล่าสัตว์ ในทุ่งใหญ่นเรศวร แต่
รัฐบาลบอกว่าคอมมิวนิสต์ยิง มีคน
ตาย ปรากฏว่าพอคนไปส�ารวจ เจอ
ขวดเหล้า นักศกึษาก็ไปกระจายข่าว 
ท�าให้รัฐบาลขายหน้า

ช ่ ว ง น้ัน เริ่มที่ อ นุสาวรีย ์
ประชาธิปไตย เขามารวมกันเพื่อ
เรียกร้องอิสรภาพ เรียกร้องให้
ปล่อยตัวนักศึกษา ๑๓ คน ที่ถูกจับ 
แล้วเริ่มพูดคุยกันมากขึ้น สุดท้าย
ก็บอกว่าต้องไล่รัฐบาล เรียกร้อง
ให้มันดีขึ้น แต่รัฐบาลก็ ไม ่ยอม 
สุดท้ายผู้น�าก็ต้องลาออกแล้วไป
ต่างประเทศ ต่อมาในหลวงรัชกาล
ที่ ๙ เข้ามามีบทบาทในการแต่งตั้ง
นายสัญญา ธรรมศักด์ิ เป็นนายก
รัฐมนตรีที่ทุกคนยอมรับ ก็เป ็น
ประชาธิปไตยเป็นเวลา ๓ ปี

นัก ศึ ก ษ า ค า ท อ ลิ ก เ ริ่ม
มีความร้อนรนมากย่ิงขึ้น เขาจึง
เรียกประชุมนักศึกษาคาทอลิกจาก
ประมาณ ๑๓ สถาบัน มาประชุมกัน
ที่บ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยฯ ช่วง
น้ันเยาวชนเริ่มสนใจเรื่องสังคมมาก
ยิ่งขึ้น เป็นช่วง ๓ ปีที่ค่ายพัฒนาได้
รับความสนใจมากขึ้น ค่ายพัฒนา
มีมาต้ังแต่ปี ๒๕๑๐ (ค.ศ.๑๙๖๗) 

๓ การฝึกปฏิบัติจิต (Spiritual Exercises) หมายถึง การตระเตรียมและก�าหนดจิตให้หลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวง เพื่อช่วยให้จิตนั้น
แสวงหาและพบพระประสงค์ของพระเจ้า และมีความสุขในการด�าเนินชีวิตตามพระประสงค์นั้น
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เป็นค่ายพฒันาทีส่องในประเทศไทย 
ค่ายแรกเป็นของครสิเตียนทีส่ะพาน
หัวช้าง เราเรียนรู้จากเขาช่วง ๑ ปี
แรก ตอนน้ันพ่อยังไม่ทนัเหตุการณ์ 
ยังไม ่ค ่อยรู ้ว ่าต ้องท�าอะไร แต่
ค�าถามที่นักศึกษาถาม คือ พระ
ศาสนจักรมีบทบาทอะไรในสังคม 
นอกจากสวดภาวนาอยู่ในวดัแล้วท�า
อะไรเพื่อสังคม ส�าหรับพ่อก็ได้อ่าน
หนังสือเทวศาสตร์แห่งการปลด
ปล่อย (Liberation Theology)๔ 
บ้างเล็กน้อย เริ่มจัดสัมมนาสอนว่า
พระศาสนจกัรมคี�าสอนทีน่่าสนใจ ก็
เริ่มตอบค�าถามนักศกึษาได้บ้าง เขา
ก็โอเคว่าพระศาสนจกัรกม็บีทบาทที่
มีความหมาย เขาจึงไม่ทิ้งศาสนา ก็
ท�างานร่วมกัน

ช่วงเวลาแห่งการเรียกร้อง
ประชาธิปไตย ๓ ปีน้ัน (๒๕๑๖ - 
๒๕๑๙) เริ่มมีกระบวนการลูกเสือ
ชาวบ้านเป็นหูเป ็นตา มีต�ารวจ
ตระเวนชายแดน และมีการอบรม
นักศึกษาตามจิตตารมณ์คาทอลิก 
แล ะ เป ็ น ช ่ ว ง เ วล า เ ดี ย วกั บที่
เวียดนามแตก เวียดนาม ลาว เขมร 
ก็ล้มเป็นโดมิโน หลังจากน้ันก็เกิด
เหตุการณ์ ๖ ตุลา ซ่ึงเขาห้ามรวมตัว
เกิน ๕ คน ตอนนั้นเราจึงจัดแข่งขัน
ปิงปองเพราะเล่นปิงปองไม่มปัีญหา 

ไม่ผิดกฎหมาย แต่เรามีประชุมพูด
คุยกัน ตอนนั้นนักศึกษามีจิตส�านึก
แล้ว สมัยน้ันเป็นช่วงท่ีส�านึกถึง
บทบาทของคาทอลิกต่อสังคม เขา
รู้แล้วและมีความมั่นใจแล้ว เราจึง
มีบทบาทพระศาสนจักรต่อสังคม 
ผู้น�านักศึกษาเหล่าน้ันหลายๆ คน
ยังเป็นผู้ทีม่บีทบาทในสังคมปัจจบัุน 
พ่อท�างานอยู่กับนักศึกษาประมาณ 
๑๗ ปี ที่กรุงเทพฯ จริงๆ พ่อไม่มี
ลักษณะพเิศษ เพยีงแต่ว่าเป็นเพือ่น
กับเขา อยู่กับเขา ฟังเขา ช่วยอบรม
ช่วงทีเ่ขาอยากมสัีมมนา อบรมผู้น�า 
ค่ายพฒันาทีม่ปีระมาณ ๑๔ สถาบนั 
และมีมิสซาในที่ต่างๆ

หลังจากน้ันหลายปีถดัมา ก็
มจีิตตาธิการคนใหม่มา ซ่ึงมแีนวคิด

อีกแบบหน่ึง งานของศูนย์นิสิต
นักศึกษาคาทอลิกจึงเปล่ียนไป 
ประกอบกับระบบการศึกษาใหม่ที่
เขาให้นักเรียนสามารถมกีารแข่งขนั
มากขึ้น คนที่จบปริญญาตรีหา
งานยากกว่าคนจบปริญญาโท ได้
เงินเดือนน้อยกว่า คนจึงต้องการ
ปริญญาโท ต้องการเรียนซัมเมอร์ 
ต้องแข่งให้จบเร็วๆ นักศึกษาจงึ
ไม่มีเวลา สมัยพ่อเป็นจิตตาธิการ 
ตอนน้ันมหาวิทยาลัยไม่มีซัมเมอร์ 
เรามีเวลาจัดเข้าเงียบ สัมมนา ค่าย
พัฒนาไม่ต�่ากว่า ๓-๔ อาทิตย์ เดี๋ยว
น้ี ๕ วันก็ถือว่ามากแล้ว เพราะ
นักศึกษาไม่มีเวลา

๔ หนังสือเทวศาสตร์แห่งการปลดปล่อย  มาจาก บาดหลวง Gustavo Gutierrez และเป็นนักเทวศาสตร์ชาวเปรูได้เป็นผู้จุดประกาย 
แนวความคิดด้านเทวศาสตร์แห่งการปลดปล่อย โดยการตีพิมพ์หนังสือชื่อ “Teologia de la liberacion (A Theology of  
Libeion – เทวศาสตร์แห่งการปลดปล่อย) ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.๑๙๗๑ แนวความคิดนี้เชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงตรัสผ่านบรรดาคนยากจนเป็น
กรณีพเิศษ และเชื่อมัน่ว่ามนุษย์เราน้ีจะสามารถเข้าใจในพระคัมภีร์ไบเบิลได้อย่างถ่องแท้กต่็อเม่ือพวกเรามองพระคัมภีร์ผ่านมุมมอง
ของคนยากจน โดยในขณะทีพ่ระเยซูเจ้าทรงออกเทศนาส่ังสอนน้ัน พระองค์ทรงประทบัอยู่ท่ามกลางคนยากจน พระองค์ทรงถอืความ
ยากจนและความสมถะ และไม่ทรงยอมก้มหวัให้กบับรรดาเศรษฐี, พวกฟารีสี และบรรดาผู้มีอ�านาจทางการเมือง จนถกูพวกเขาเหล่า
นั้นจับพระองค์ ไปท�าการตรึงกางเขน

 อ้างอิง จาก http://www.newmana.com/phpbb/viewtopic.php?f=2&t=16744
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ถ้าย้อนไปถึงบรรยากาศ คนหนุ่มสาวเขามีความคิดเบ่งบาน ความคิดที่หัวก้าวหน้า คุณ
พ่อเองขณะนั้นเป็นจิตตาธิการ มองเห็นอะไรในตัวเยาวชนในรุ่นนั้นที่คุณพ่อประทับใจ
และมองว่าเป็นอนาคตของสังคม

คือเขาสอนพ่อด้วย ไม่ใช่ว่า
พ่อเป็นคนให้ เขาให้ เขามสี�านึกเพือ่
สังคม พ่อเองก็เรียนรู้จากเขามาก 
เรามคีวามเป็นเพือ่น ท�าอะไรสารพดั
ด้วยกัน ทุกครั้งที่มีค่ายฯ มีสัมมนา 
เราก็มีการประเมินผล มาวิพากษ์
วิจารณ์ตรงไปตรงมา ก็ท�าให้เขา
รู ้สึกกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น 
กล้าทดลอง มีความคิด เราท�างาน
ร่วมกัน เรื่องสังคมตอนนั้นพ่อก็ไม่
ค่อยรู้เรื่อง เราเป็นพี่น้องกัน พ่อ
เองก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขา 

เราจัดสัมมนาก็เริ่มมีการ
วิเคราะห ์ระบบสังคม (Social 
Analysis) ว่าท�าไมจึงมีความต่าง
กัน สินค้าส่งออกของประเทศเป็น
อะไร คนที่ผลิตสินค้าพวกน้ีได้รับ
ผลตอบแทนอย่างไร และท�าไมไม่

ยุติธรรม ท�าไมยากจน มีค�าถาม
สารพัด ซ่ึงเราก็จัดสัมมนาระดับ
เอเชียอาคเนย์ โดยเราเป็นส่วนหน่ึง
ของ International Movement of 
Catholic Students (IMCS) ซ่ึงเขา
ค่อนข้างเน้นเพื่อสังคมมากๆ อย่าง
สัมมนาทุกครั้งมักจะปลุกกระตุ้น
ให้เกิดความส�านึกต่อสังคม โดยมี
ระบบคือ ต้องท�า Social Analysis 
แล้วศึกษาค�าสอนพระศาสนจักร
ด้านสังคม

ตอนแรกพ ่อก็ ไม ่รู ้ เ รื่อง
อะไร มีการจัดอบรมให้จิตตาธิการ
ระดับเอเชียอาคเนย์ ทุกคนช่วยกัน 
ไม่มีใครเป็นผู้น�า ทุกคนคือผู้น�า ก็ 
เรียนรู ้ด ้วยกัน ซ่ึงเรื่อง Social 
Analysis น้ีเป็นเรื่องที่พ่อไม่เคย
รู ้มาก่อน ท�าให้เราเห็นภาพชัด 
ว่าการท�างานเพื่อสังคม ไม่ ใช่ว่า
ท�างานเพื่อคนจนอย่างเดียว ต้อง

เปล่ียนระบบ ต้องเข้าใจระบบว่า มนั
มีฟังก์ชัน (Function) อย่างไร เกิด
อะไรขึ้น อะไรเป็นกลไกท�าให้ระบบนี้
ยังคงอยู่ ต้องเปลี่ยนอย่างไร

พ่อประทบัใจเยาวชน ประทบั
ใจความเสียสละ ความสามารถ ใน
การสละตน พ่อจ�าได้เวลาไปค่ายฯ 
เราสร้างโรงเรียน เยาวชนก็สร้าง
โรงเรียนได้ คือเขาเองก็มีความคิด
ด้านสถาปนิก เขาปรึกษา วางแผน 
ทุกคนตอกตะปูเป็น สร้างโรงเรียน
เป็น พ่องง สร้างสะพานได้ พ่อรู้สึก
ประทับใจ เขาเตรียมการดีมาก เขา
ปรึกษากับรุ ่นพี่ที่รู ้และวางแผน 
หาทุน แล้วก็ไปท�างาน เวลาที่ ไป
หมู่บ้านต่างๆ มักจะนอนที่โรงเรียน 
ไม่มมีุง้ อาบน�้าทีล่�าธารใกล้ๆ บางที
น�้าด่ืมกม็าจากแม่น�า้ เรามชีีวิตแบบ
ชาวบ้านธรรมดา ชาวบ้านก็ต้อนรับ
เราดีมาก ค่ายฯ เสร็จก็มีพิธีรับ
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ขวัญผูกเส่ียว เรารู ้สึกเป็นพี่น้อง
กัน ประทับใจมาก นักศึกษาส่วน
ใหญ่ก็เป็นคนในเมือง แต่ไม่มี ใคร

บ่น ต้องนอนกับพื้น ไม่มีฟูก อาบ
น�้าที่แม่น�้า ท�าอาหารง่ายๆ หลาย

คนกลับมากลายเป็นคนละคน เปิด
ตาเห็นนิมิตใหม่

เห็นว่ามีนักศึกษาเยาวชนหลายคนที่ไปค่ายแล้วเหมือนเปิดดวงตาให้เขาเห็นสังคมในวง
กว้าง เห็นความอยุติธรรมในสังคมต่างๆ

ใช่ ถูกต้อง จนบัดน้ี ค่าย
พัฒนาบ้านเซเวียร์เป็นโครงการที่
ยังคงอยู่ และมีคนชอบมากที่สุด 
และเปิดรับคนทุกศาสนา ทุกคน
ยอมรับกันและกัน คนต่างศาสนา
เข้ามาที่นี่ เป็นพี่เป็นน้องกัน ยังท�า
อยู่จนปัจจุบัน

พ ่อ คิดว ่ า เค ล็ด ลับตาม
สมการส�าหรับผู ้ ใหญ่ คือ การ
วางตัวเป็นเพื่อน มีหลายครั้งที่มี
คนมาพบ “สวัสดีพ่อ จ�าได้ไหม เรา
เคยออกค่ายด้วยกัน สัมมนาด้วย
กัน” บางคนท�าไม่ได้นะ กับคนเป็น
พระ แล้วพ่อก็จ�าบางคนได้ หลาย
คนพูดว่า ชอบที่พ่อเป็นเหมือน

เพื่อน ท�าตัวสบายกับทุกคน ไม่ได้
วางตัวพิเศษกว่าทุกคน พ่อชอบ
มาก ที่พูดอย่างนี้ พ่อรู้สึกว่าใช่เลย 
นักศึกษาต้องการแบบนี้ ผู้ที่ท�างาน
กับนักศึกษาจะต้องให้เกียรติเขา 
วางตัวให้เข้ากับเขา ขณะเดียวกันก็
คุยกันรู้เรื่อง คุยกันได้ ไม่ใช่ว่า ส่ัง 
ก�าหนด บังคับ ขู่ ต้องเป็นเพื่อนกับ
เขา และพ่อประทับใจท่ีเขาดูแลพ่อ
ด้วย (หัวเราะ) คือว่า เขาทราบว่า
พ่อชอบดื่มกาแฟ ถ้าไม่มีกาแฟรู้สึก
อาหารเช้าไม่อร่อยก็จะมีนักศึกษา
คอยเตรียมกาแฟให้เสมอ ทกุครัง้ที่
ไปสัมมนา ไปค่ายฯ พ่อก็ “ขอบคุณ
มาก” พ่อรู ้สึกดี ใจ ที่พ่อจ�าได้คือ 

ความเป็นกันเอง ขณะเดียวกัน 
ความไว้ใจกัน การช่วยกัน เป็นภาพ
ที่ประทับใจ และแม้นักศึกษาเหล่า
น้ีจะจบไปแล้ว พวกเขาก็จะมาบ้าน
เซเวียร์ เวลาเราเรียกมาประชุมใน
วันหยุด ที่เรายังสนิทเหมือนเดิม

จากที่คุณพ่อผ่านเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา และ ๖ ตุลา มาแล้ว คุณพ่อมองว่าอะไรเป็นจุดที่
เหมือนกันและต่างกันของเยาวชนยุคนั้นกับยุคนี้

คิดว ่ า นักศึ กษาสมั ย น้ัน
เหมือนกับสมัยนี้ มีอุดมการณ์ เด็ก
กล้าคิดนอกกรอบ ทั้งสองยุค กล้า
เรียกร้องรัฐบาลให้เปล่ียนแปลง
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคนทั่วไป 
และรัฐบาลไม่ได้คิด ไม่กล้าคิด แต่
เด็กฉลาด กล้า และท�าด้วยเจตนาที่
บริสุทธิ์ สมยั ๖ ตุลา มกีารประณาม
นักศึกษาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ ตอน
น้ันหลัง ๖ ตุลา มีนักศึกษาที่หนี
ไปลาว เข้าป่า เม่ือไปเจรจากับ
คอมมิวนิสต์ พวกม้งแดง เขาบอก
ว่า เขาต้องการแค่ทุ ่งนา บ้านที่

ปลอดภัย แค่น้ี แค่รัฐบาลให้ที่อยู่ 
คอมมิวนิสต์ก็มอบอาวุธทั้งหมด
ด้วยความไว้วางใจรัฐบาล ก็ไม่มี
คอมมิวนิสต์ในประเทศไทยแล้ว

ท่ีฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย 
ตอนน้ันก็ยังมีคอมมิวนิสต์อยู่ ทั้ง
สองฝ่ายสู้กัน ไม่มีการคุยกันเลย 
แต่ประเทศไทยฉลาด มีการเจรจา
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กันอันน้ีเป ็นปรีชาญาณของคน
ไทยที่รู ้จักประนีประนอม และรับ
ฟัง กอ.รมน.๕ ปราบคอมมิวนิสต์
ได้ส�าเร็จโดยไม่ใช้อาวุธ ใช้การฟัง 
การเจรจา ให้ส่ิงที่เขาขอ ซ่ึงเป็น
ส่ิงที่ยุติธรรม แล้วเขาเลิกใช้ความ
รุนแรง นี่เป็นวิธีการ ก็เช่นเดียวกัน
กับขณะน้ี ถ้าคุณส่งต�ารวจไปก็จะมี
ปัญหา อาจจะมีความขัดแย้งมาก
ขึ้น จะมีความเกลียดชัง ความแค้น
มากย่ิงขึ้น ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา วิธี
การแก้ปัญหาน่าจะเรียกนักศึกษา

มาคุยมาถามดู และประนีประนอม
ทั้งสองฝ่าย

คือไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้ทั้งหมด ต้องมีคนเสียบ้าง
ใช ่  ถูกต ้อง ต ้องมีการ

ประนีประนอม ความจริงเรื่องน้ี
คนไทยเก่ง ในประวัติศาสตร์ แต่
ว่าเวลายึดจะต้องให้เป็นแบบท่ีฉัน

ต้องการ ไม่ได้ รัฐบาลท�าแบบน้ีไม่
ได้ ต้องมีการประนีประนอม ต้องมี
ไดอะล็อก มีการเสวนา

เรื่องการรับฟัง มีผู้กล่าวว่า “เด็กจะรับฟังเราได้ เราต้องเริ่มรับฟังเขาอย่างจริงใจก่อน”
ถู ก ต ้ อ ง ๆ  น่ีเ ป ็ น ห ลั ก

จิตวิทยาที่ถูกต้อง มันต้องฟังทั้ง
สองฝ่าย ถ้าเราไม่ยอมฟังเด็กก่อน 
เขาจะไม่ฟังเราแน่

คุณพ่อมองปรากฏการณ์ที่เยาวชนยุคนี้ที่เขามีความคิดความอ่าน เขาได้อ่านได้เห็นข้อมูล
มากมายในโลกโซเชียล แล้วเขาออกมาชุมนุมกันอย่างไร

พ่อห ่างจากนักศึกษามา
นาน ก็รู้จากข่าว ตอนน้ีข่าวที่อ่าน
ก็ต้องต้ังค�าถามว่า ใครท่ีออกข่าว
น้ี มีอิสรภาพในการแสดงความ
เห็นไหม พ่อก็รู ้สึกว่า นักศึกษา
ไม่มีเวที ในการแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ เขาคิดว่ารัฐบาลปัจจุบัน
น้ีไม่ค่อยสนับสนุนประชาธิปไตย
เท่าไหร่ ดูจากรัฐธรรมนูญ การ

เลือกนายกฯ เป็นต้น ถ้าเป็นแบบ
น้ีแล้วก็ไม่แปลกที่จะมีคนเริ่มกล้า
วิพากษ์วิจารณ์ ว่ามันไม่ใช่สังคมที่
เขาต้องการ น่าจะฟังเขา นักศึกษา
ปัจจุบันฉลาด หาข้อมูลได้เยอะ ดัง
น้ันข้อมูลที่ ไม่ได้เรียนในห้องเรียน 
เรื่องประวัติศาสตร์ เรื่องการมอง
สังคม เป็นต้น ก็ได้ข้อมูลที่ต่าง
จากอาจารย์สอนมา เพราะฉะน้ัน 

นักศึกษาเขาฉลาด มีบางคนพูดว่า 
นักศึกษาเป็นเครื่องมือของนักการ
เมือง พ่อคิดว่านักศึกษาฉลาดกว่า
ที่เขาคิด

พ ่ อ ไม ่ ค ่ อยชอบเวลามี
เฮทสปีช๖ นักศึกษาเองก็น ่าจะ
รอบคอบนิดหน่ึง ฝ่ายรัฐบาลเองก็
เช่นเดียวกัน ไม่ใช่ว่าพ่อจะเห็นด้วย
กับนักศึกษาทุกอย่าง พ่อคิดว่า

๕  กอ.รมน. ย่อมาจาก กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๖  Hate Speech ค�าพูดสร้างความเกลียดชัง
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นักศึกษามีบางอย่างที่น่าฟัง เป็น
เหมือนประกาศกที่มองล่วงหน้าถึง

สิ่งที่คนในปัจจุบันไม่มอง นักศึกษา
คิดนอกกรอบ เขากล้าพูด ผู้ ใหญ่

น่าจะฟังเขา เพราะฉะน้ันควรต้องมี
สะพานในการเจรจา

คุณพ่อคิดว่าอะไรจะเป็นจุดร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กได้ 
ว่ามีสิ่งดีร่วมกันอยู่ แล้วเราสามารถเดินไปในทางนั้นได้

ถ้ารัฐบาลคิดว่านักศึกษา
เกลียดชาติ ถ้าเริ่มต้นแบบน้ีไม่มี

ทางออก คุณสร้างศัตรูขึ้นมา ก็
ต้องพูดคุยกันสิ ทั้งสองฝ่าย แต่ว่า

รัฐบาลจะต้องเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ
โดยเบื้องต้นมากกว่าด้วยซ�้า

คุณพ่อมองว่ามีความหวังไหม ที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะเปิดใจ ยอมรับฟัง
ขณะน้ีพ่อรู้สึกว่าเหมือนอยู่

ในคืนมืด คือพ่อรู้สึกว่าตัวเองเจ็บ 
(Suffer) เพราะว่าพ่อรกัประเทศไทย 
อยู่ในประเทศไทย ๕๐ กว่าปี

แล้วผู้ใหญ่อย่างเรา เราจะท�าอะไรเพื่อลูกหลานของเราได้บ้าง
ก็อยากบอกให ้ นักศึกษา

รอบคอบ ใจเย็น การเปลี่ยนแปลง
จะเกิดขึ้นก็ต ้องค่อยเป็นค่อยไป 

อย่ารีบ อย่าเรียกร้องมากเกินไป 
ค่อยๆ ลดความคาดหวัง เริ่มจาก
การแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน แต่ว่าใน

ขณะเดียวกันก็อย่าท้อแท้ ให้เปิดหู
เปิดตา ยังไงก็ไม่มีทางอ่ืนนอกจาก
การเจรจากัน

คุณพ่อคิดว่าสิ่งที่คริสตชนและคนไทยทั้งหลายจะท�าได้ในห้วงเวลานี้
ส่ิงแรกจะต้องฟัง เข ้าใจ

สถานการณ์ ซ่ึงยากเพราะว่ามีส่ือ
มากมาย มีข่าว มีเฟคนิวส์ (Fake 
News) มากมาย มีการปล่อยข่าว
ต่างๆ ซ่ึงอาจสร้างความวุ ่นวาย
สับสนมากขึ้นก็ได้ ต้องพูดคุยด้วย
ใจกว้าง อีกอย่างคือ คริสตชนจะ
แยกตัวออกจากสังคมไม่ได้ เราเป็น
ส่วนหน่ึงของสังคม เราก็ต้องร่วม
มือกับทุกคนที่มีน�้าใจดี คุย เจรจา 
หาทางคนืสนัตภิาพ สนัตภิาพไม่ใช่
ว่ายอมทุกอย่าง สันติภาพต้องอยู่
บนพื้นฐานของความยุติธรรม ถ้า
ไม ่ มี ค ว าม ยุ ติ ธ ร รม  ถ ้ า ไม ่ มี
ประชาธิปไตย ถ้าไม่มีการเคารพกัน
และกัน ถ้าไม่มีการเคารพสิทธิของ
ทุกคนรวมทั้งเด็กและเยาวชน จะไม่
เกิดสันติภาพ เป็นเพียงสันติภาพ
ปลอม เป็นสันติภาพที่ ใช ้ก�าลัง

กดดัน ไม่ใช่สันติภาพที่เป็นการอยู่
ด้วยกันฉันพี่น้อง คริสตชนควรจะ
สนใจสถานการณ์น้ี อย่างน้อยก็
สวดภาวนาเพื่อให้สังคมได้หาทาง
ก้าวหน้าอย่างสันติ ยุติธรรม และ
สร้างสรรค์ร่วมกัน

ถ้าดูพระวรสาร กเ็หน็ว่าพระ
เยซูปกป้องเด็ก ปกป้องสิทธิของ
เด็ก รักเด็ก บอกว่าคนที่ท�าตัวเป็น

เด็กจะได้เข้าอาณาจักรสวรรค์ คือ
เหล่าคริสตชนก็ต้องวินิจฉัยตาม
น�้าพระทัยพระเจ้า ในสถานการณ์
น้ีเราควรท�าอะไรด้วยใจที่รอบคอบ
และเมตตา อาจจะต้องสร้างหนทาง
เดินด้วยกัน อย่างเป็นมิตร ทุกฝ่าย
จะต้องเดินด้วยกัน และค่อยๆ พบ
หนทางใหม่ที่เป็น 
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ปักหมุดไว้กลางฟ้าอากาศ บนก้าวเดินที่กล้า

เ ราต่างผ่านวัยหนุ่มสาวมาก่อน  
น่ันล่ะ ก้าวที่กล้า ฟังดูเหมือน

นามธรรมเอามากๆ จับต้องไม่ได้  
กล้าดีแบบไหน กล้าดีไปเพื่ออะไร  
กล้าดีแล้วจะได้อะไรกลับคืนสู่ตัวเอง  
เมือ่เวลาล่วงเลยพ้นผ่านไป  มส่ิีงใด
เป็นแบบอย่างให้คนอ่ืนได้บ้าง  ยังมี
หนุ่มสาวก�าลงัเดนิทางมา  อาจเดนิ
มาหาคุณ  หรืออาจเดินไปทางอื่นที่
อยู่คนละทศิละทางกบัเส้นทางทีคุ่ณ
เคยเดินทางมาอย่างสิ้นเชิง

ขณะครุน่คิด ในมอืผมมจีอบ  
พร้า วางอยู่ใกล้ๆ  อีเตอร์ เครื่องมอื
ที่ ใช้ขุดดิน ก็วางราบกับพื้น เสียม 
และเล่ือย เป็นเครื่องมือที่ผมหยิบ
มาอยู่กับตัววันน้ี แผนที่ ในหัวผม
มีอยู่หลายส่ิง ล่อตาล่อใจให้เดิน
ออกไป ไปทางไหนก็ได้ ล้วนแล้วแต่
เป็นการงานทั้งนั้น

พืน้ทีบ่นไหล่เขา มีไม้ผลและ
ไม้ป่าขึ้นปะปนกัน อยากสร้างหลุม
น�้าไว้ ในสวน สร้างทางเดินน�้าให้
ไหลวนอยู่ในสวนได้นานๆ  น�า้น้ันมา
จากไหน  น�้ามาจากฟ้า ไหลรวมอยู่
ในอ่างเก็บน�้า  อ่างเก็บน�า้จ่ายน�้าไป
ทางล�าเหมือง  ต้องดูดดึงขึน้มาเป็น
ระยะทางราวสองร้อยเมตร  เกบ็เอา
น�้าฝนช่วงท้ายฤดู  ที่ไหลไปตามร่อง
สูงต�า่ของหน้าดินอย่างไร้ประโยชน์

ดูช ่างเป ็นเรื่องเล็กน ้อย
เหลือเกิน  กับเรื่องราวคนหนุ่ม
สาวท่ีออกเดินไปสู้ชูน้ิวมือเป็นกลุ่ม
ก้อนอยู่บนท้องถนนในเมืองหลวง 
และออกจะไม่มีสาระใดอันจะเกี่ยว
กับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ใน
นามของประชากรของชาติ

แต ่ เราต ่างก็คาดหวัง มี
ความฝันอยู่ ในใจ มีแผนท่ีเดินไป

ข้างหน้า มีความมาดมั่นเชื่อว่าจะมี
ชัยชนะเหนือส่ิงที่ก�าลังด้ันด้นออก
ไปหาความจริงน้ัน แม้รู ้ทั้งรู ้ว่ามี
ความขลาดเขลาซ่อนตัวอยู่ในความ
คิดด้วย

ผมแค่ต้องการเพิ่มความชุม่
ชื้นให้สวน เรียกเจ้าความชื้นให้ดูมี
ความหวังว่า หลุมดักน�า้  ช่วยชะลอ
น�้าไว้ให้นานที่สุด

เรื่องเล็กขี้ปะต๋ิวเหลือเกิน 
(ใช่มั้ย??!!)

เป ็นสถาบันชาติ รัฐบาล 
รัฐธรรมนูญ ศาล ตุลาการ นักการ
เมอืง หน้าที ่ ความชอบธรรม ความ
ยุติธรรม... นามธรรม ค�าภาษาผ่าน
เข้ามาในห้วงความรู ้สึก ขณะคม
จอบล่ิวขึ้นสูงสุด แล้วจ้วงลงไปยัง
หน้าดิน ขุดดินรื้อดิน โดนทั้งกรวด
และหิน พยายามรื้อขึ้นมาให้ได้อยู่

นกเขาครวญ อาลัยกิ่งที่เคยเกาะ
หญ้าน�้า ทุ่งขุนหลวง
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ตามล�าพงั ขดุหลุมลึกให้น�า้อยู่  เป็น
ถังน�า้ในดินที่จะปล่อยออกไปหล่อ
เล้ียงให้ต้นไม้ตามรางร่องที่เชือ่ม
ร้อยถึงกัน

ท�าไมผมถึงมั่นใจ และคุ้น
เคยเหลือเกิน??..

“ผมเคยเป็นหนุ่มมาก่อน”  
ผมบอกตัวเองอย่างนั้น

ลองไม่ผ่านการเป็นหนุ่ม  
ผมจะใช ้จอบใช ้ เ สียมช�่ าชองได ้
อย่างไร น่ันเป็นคุณูปการของวัย
หนุ่ม ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวของ
ชีวิต และได้ ใช้ทักษะฝีมือหักหาญ
อย่างเต็มที่

ผมเพลิดเพลินกับการขุด  
ฝันหวานไปก่อนว่าจะมีน�้าผ่านเข้า
มาอยู่ในหลุม กระจายน�้าไปตามร่อง
เลี้ยงต้นไม้ได้

นั่นสิ  ชีวิตมาถึ งจุ ดนี้ ไ ด ้
อย ่ า ง ไ ร  เ ขยีนห นัง สืออ ยู ่ ดี ๆ  
ขะมักเขม้นเขียนอย่างต้ังใจ กระทั่ง
ไม่มพีืน้ทีห่น้ากระดาษให้เขียน หน้า
กระดาษถกูกวาดต้อนออกไปจากวิถี
ชีวิตการอ่านในชีวิตประจ�าวัน เป็น
เช่นนั้นจริงๆ หรือ? แม้ผมจะสงสัย
และตกอยู่ในห้วงพะอืดพะอมเพียง

ใดก็ตาม ก็ไม่อาจเล่ียงหลบความ
จริงที่เกิดขึ้นนั้นได้

ไม่มีอะไรจะแก้ตัว แผ่นดิน
กลายเป็นแผ่นกระดาษครั้งใหม่ มี
ให้ขีดเขียน จอบแทนปากกาดินสอ  
เขียนเพลิน เขียนได้ไม่เบื่อ ประโยค
ไม่ซ�า้ ค�าไม่ซ้อน เหนื่อยก็พัก แม้ไม่
ส�ารวจก็มองเห็น ก้อนดินก้อนหิน 
ใบไม้เปื่อย ผุ กิ่งไม้แห้ง หน่อกล้วย
ก�าลังแทงดินออกมา ใบไม้ใบใหม่
รับแสงแรก เสียงนกกางเขนดงดัง
คุ้นเคย ร้องเสียงเดียวทั้งวัน

ผมพยายามจะเข็นน�า้ขึ้นมา
วนมาใช้ในสวน  ให้ระเหยหายเข้าไป
ในก้อนดินใหม่อีกครัง้  เพยีงแต่ต้อง
แลกมาด้วยเครื่องมอเตอร์ฉุดน�า้ขึ้น
ไป  ชาวบ้านทั่วไปคงไม่เลือกใช้วิธี
เช่นนี้  มันสิ้นเปลืองเกินไป  ปล่อย
ให้ฟ้าฝน ฤดูกาลคอยรดน�า้ดูแล
ความชุ่มชื้น ช่วงเวลานาข้าวก�าลัง
ใกล้จะตั้งท้อง น�้าเหมืองจะหมุนวน
ไปหล่อเล้ียง น�้าไหลลงสู่ที่ต�่ากว่า 
ไม่เป็นปัญหากับผืนนาบนที่ลุ่ม แต่
ส�าหรับพืน้ทีส่วนบนไหล่เขาน้ัน เป็น
เรื่องยากมาก หากจะดึงน�้าขึ้นไปใช้

รดต้นไม้ ถึงอย่างไร ผมก็พยายาม  
ความฝันเพียงน้อยๆ ได้เห็นต้นไม้
ต ้นที่อยากเห็นยังคงเติบโตเป็น
ปกติ และหล่อเล้ียงความเขียวให้
ยืนยาวที่สุด

นับวนัดูเหมอืนชีวิตจะมุง่หา
การงานอันยากย่ิงกว่า ตัวหนังสือ
บนหน้ากระดาษ กับการเกิดขึ้น
ของถ้อยค�าบนผืนดินน้ันต่างกัน
ลิบลับ ถึงจะยากอย่างไร เมื่อปัก
หมุดไว้กลางฟ้าอากาศแล้ว ก็ต้อง
กล้าก้าวเดิน

เส้นทางชีวิตทางไหนๆ ก็คง
เป็นเช่นน้ัน มคีวามมมุานะแล้ว ต้อง
อดทนพยายามด้วย อายุผันผ่าน
นานยาวแค่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการเคล่ือนไปของชีวิต ส้ินสุด 
ลงที่ ใดไม่อาจบอกได้ หรอืรู ้ล่วง
หน้าได้

งานสร้างสรรค์น้ันแก่เกิน
วัย อนุญาตให้ทุกวัยกระท�าการ วัย
หนุ่มเราเคยฝันถึงนามธรรมการ
สร้างสังคมที่ดีอย่างไร ก็ ไม่เคย
หดหายไปจากใจ ซ�า้ยังเกลากลึงให้
ล�า้ลึก วิจิตรในการคิดและการกระท�า  
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เกลาตัวเองก่อน จึงจะส่งไปถึงผล
ใดๆ ก็ตามหากจะเกิดขึ้นมา

งานสวน ไม่เพยีงแต่ขดุหลุม
เก็บน�้า ขุดรางน�้าเท่าน้ัน แต่ยังมี
งานปลูก  ตัดแต่งกิ่งไม้ผล ตัดหญ้า  
ปรบัระดับพืน้ทีเ่พือ่ให้เหมาะต่อการ
ปลูกพืชผัก หรือแม้แต่การตัดทาง
เดินเพื่อส�ารวจดูต้นไม้พืชผัก ทั้ง
รื่นรมย์ ใจแล้วได้ความสะดวกต่อ
การดูแลด้วย

คงไม่ต ่างจากสายตาคน
หนุ่มสาวที่ออกมาจากห้องเรียน  
ออกมาชปู้าย จบัไมค์ร้องบอกความ
เป็นจริงประเทศ เป็นสิทธิเสรีภาพ
ที่ฟังดูยาก ความยุติธรรมที่ต้องรื้อ
หาในแต่ละเรื่อง การแก้ไขกฎกติกา
สังคมให้ทันสมัย คล่ืนในอากาศได้
ผ่านภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
โยนโครมลงไปในสวน ราวกับตาม
มาหย่ังความคิดความเห็นกลางป่า
กลางดอยด้วย

มือเราก�าจอบแม ่นมั่น
ขยายบ่อพักน�า้ให้กว้างออกไป 
ราวกับขุดหาสมบัติอยู่ตามล�าพัง 
เสียงจากคลื่นในอากาศบอก
เจตจ�านงความต้องการของการ
ชูน้ิวมือเป็นเคร่ืองหมาย ราวกับ
การรุกรบยุคใหม่เปิดฉากกันด้วย
กางน้ิวมือแล้วชูมือ ก็จะไปถึง
ความสมหวัง สัญลักษณ์ของ
ความกล้า การต่อสู ้ เรียกร้อง
หาความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเทียบ
เคียงไม่ได้กับการออกแรงใช้จอบ

ปรากฏการณ์ ใจเปล่ียน 
แปลง เกิดขึ้นทุกครั้งที่ผมยกจอบ
ขึ้นสูง เห็นชั้นดินจะถูกตะกุยออก
มาเป็นครั้งแรกผ่านหน้าไป  ราวกับ

การเปล่ียนพลิกหน้าดินเพิ่งเกิดขึ้น
ในโลก แม้เป็นพืน้ทีจ่�ากดัเพยีงน้อย
นิดก็ยังเห็นความเปล่ียนแปลงเกิด
ขึ้นกับแผ่นเปลือกโลก แน่นอนละ 
ผมหวังในผลเล็กๆ จะตามมา จะได้
ดังหวังหรือไม่ คุ้มค่ากับการลงทุน
ลงแรงหรือไม่ ยังตอบไม่ได้

แต่การได้มาของส่ิงที่หวัง  
ไม่ใช่ความหวังเลื่อนลอย ตราบเท่า
ที่ยังมีการเคล่ือนไหวอยู่บนความ
จริงชัดๆ ผมใช้จอบปักหมุดมานาน
พอสมควร หมุดหมายที่มุ่งลงสู่ผืน
ดิน จะนานยาวแค่ ไหนน้ันไม่อาจ
บอกได้จริงๆ

บางที ชาวบ้านเดินผ่านมา  
ชะเง้อมองและถามถึงส่ิงที่ผมก�าลัง
ท�า ชาวบ้านก็บอกมันจะไหวเหรอ  
ถึงหน้าแล้งจริงๆ เราจะสู ้มันได้
อย่างไร ผมก็บอกไปว่า ก็ช่วยยืด
ระยะเวลาความเขียวชอุ่มของต้นไม้
ให้ ไกลออกไป เพราะยังไม่ถึงหน้า
แล้ง หากแล้งจริงๆ ก็ต้องอยู่กับ
ความเป็นจริงน้ัน  อยู่กบัความแล้งๆ 
อันปฏิเสธไม่ได้

อันทีจ่ริง ข้างในใจผมบอกว่า 
ชีวิตจริงไม่มทีางเลือกมากนักหรอก  
เมือ่ไม่มพีืน้ทีเ่ขียนหนังสือ เมือ่งาน
เขียนก�าลังเดินไปสู่ส่วนเกินของ
ชีวิต บังเอิญว่าพื้นที่ชีวิตจริงยังขีด
ทางให้เดินลงสู่ผืนดิน คงไม่ว้าเหว่
เดียวดายเกินไป ฤดูกาลที่เปล่ียน
อุณหภูมิของไม้ผลต้นไม้ ให้เราได้
เชยชมและเห็นความเปล่ียนแปลง
ไปด้วยกนัได้น้ัน  เป็นความสุขเล็กๆ 
อันหาได้ไม่ง่ายเหมือนกัน

ผมรู้ ความสุขของการลงไป
สู่สนามจริงของชีวิตนั้น เทียบเคียง
กับฝ่าเท้าและมืออันว่างเปล่าของ
คนหนุ่มสาวไม่ได้หรอก อย่างน้อย
เราได้ออกไปเผชิญความจริงที่สุด
แล้ว คนหนุ่มสาวมีความฝัน คนวัย
อ่ืนก็ยังกุมไฟฝันท่ีเกาะเกี่ยวเน่ือง
กันมาจากวัยหนุ่ม ความจริง ความ
ฝัน ความงามกับการด�าเนินไปของ
ชีวิตนั้น คู่กันไปเสมอ พลังงานของ
ชีวิตและจิตใจทั้งนั้น 
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การขับเคลื่อนเรื่อง สิทธิมนุษยชนแนวสันติวิธ ีของ คณะเยสุอิต
กรณ ีช่วยเหลือแรงงานข้ามชาต ิใน จังหวัดเชียงราย

ที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ ์โควิด-๑๙

สถานการณ ์การระบาดของ
โรคโควิด-๑๙ ท่ีเริ่มระบาดใน

ประเทศไทย ตั้งแต่ช่วงต้นปี ๒๕๖๓ 
ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบไปในวง
กว้างทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ใน
ประเทศเพือ่นบ้านอย่างเมยีนมา จน
ท�าให้ประเทศไทยต้องเฝ้าระวังแนว
พรมแดนเพื่อสกัดไม่ให้การระบาด
เข้ามาในประเทศ และแน่นอน ย่อม
สร้างความวิตกกังวลต่อรัฐไทย ต่อ
ประชาชนคนไทย ว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดในเมียนมาอาจส่ง
ผลกระทบมาถึงไทย

ดั ง น้ัน  ง านช ่ ว ย เห ลื อ
แรงงานข้ามชาติในไทย จึงถือว่ามี
ความส�าคัญอย่างย่ิง แต่ทว่ากลับ
ถกูภาครฐัมองข้ามและขาดการใส่ใจ
ดูแล อีกทั้งนโยบายรัฐและระเบียบ
กฎหมายบางมาตรา ท�าให้แรงงาน

ข้ามชาติท่ีอาศัยอยู่ในไทยไม่ได้รับ
การเข้าถึงบริการระบบสาธารณสุข  
มีข้อจ�ากัดในการตรวจวินิจฉัยคัด
กรอง และไม่ ได้รับการช่วยเหลือ
เยียวยาเรื่องปากท้อง ทั้งๆ ที่คน
กลุ่มน้ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็น
จ�านวนมาก

ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ก็
เป็นอีกจงัหวดัหน่ึงทีอ่ยู่ติดชายแดน 
และมีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู ่
หลายหมื่นคน ไม่ว่าจะเป็นเมียนมา 
ลาว กมัพชูา เข้ามาท�างานและอาศยั
อยู่รวมกันเป็นครอบครัว ชุมชน 
กระจายไปทั่วทุกมุมเมือง

จากปัญหาดังกล่าว จึงท�าให้
เกิดการขับเคล่ือนเรื่องสิทธิมนุษย
ชนแนวสันติวิธี หรือสันติเชิงบวก 
โดยการน�าของคุณพ่อวินัย บุญลือ 
S.J. คณะเยสอุิตในไทย และองค์กร 
เครือข่ายต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือ

แรงงานข้ามชาติในจงัหวดัเชียงราย
ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-๑๙

คุณพ่อวินัย บุญลือ S.J. 
คณะเยสุอิตในไทย และเป็นผู้ดูแล
ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ เชียงราย 
บอกเล่าให้ฟ ังว ่า หลังจากเกิด
เหตุการณ์โควิด-๑๙ ประมาณช่วง

บทความ
องอาจ เดชา สัมภาษณ์/เรียบเรียง
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เดือนมีนาคม คณะเยสุอิตมีการ
ประชมุกนั คุณพ่อสุกีโย พติโตโย เจ้า
คณะเยสุอิตในประเทศไทย บอกว่า 
คณะเยสุอิตเมืองไทย น่าจะท�าอะไร
เกี่ยวกับโควิดได้บ้าง ซึ่งตนเองก็อยู่
ที่เชียงราย ก็เริ่มคิดว่าคงต้องระดม
ทุนหาทางช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน
ข้ามชาติ 

“เพราะเราคิดว่าผู ้ที่เดือด
ร ้อนมากที่ สุด จากปัญหาเรื่อง
โควิด ก็คือกลุ่มแรงงานข้ามชาติน่ี
แหละ โดยเริ่มต้นจากท�าแผ่นพับ
เล็กๆ เพื่อขอความช่วยเหลือ แล้ว
มารู้จักกับอาจารย์สืบสกุล กิจนุกร 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซ่ึงท�างาน
กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เชียงราย
อยู่แล้ว ก็ได้ปรึกษากนัว่า เราจะออก
ไปช่วยแรงงานเหล่าน้ีได้อย่างไร 
เพราะทุกคนก�าลังได้รับความเดือด
ร้อน จนกระทัง่ในช่วงเดือนเมษายน 
บอกกับตัวเองว่าจะต้องออกไปช่วย
เหลือพวกเขาแล้ว ตอนน้ันเราก็ยัง
ไม่รู้ว่าจะระดมทุนเข้าไปช่วยเหลือ
ยังไง พอดีในค�า่คืนนั้น ได้เกิดพายุ
รุนแรง พัดที่อยู่อาศัยในแคมป์คน
งาน พังกระจายระเนระนาด ไม่มี

อะไรเหลือเลย เราก็ได้เข้าไปช่วย
เหลือกันทันที โดยได้มีการขอระดม
ทนุช่วยเหลือกนัหลายองค์กรหน่วย
งาน โดยเฉพาะเพื่อนๆ ที่อยู่ต่าง
ประเทศ อยู่ ในเมืองไทย มีศูนย์
รวบรวมทั้งที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 
และเชียงราย ได้เริ่มระดมอาหารและ
ส่ิงของไปแบ่งปันให้พี่น้องแรงงาน
ข้ามชาติในจังหวัดเชียงราย ถือว่ามี
กลุ่มแรงงานข้ามชาติเยอะมาก โดย
เฉพาะที่มาจากเมียนมา”

อาจารย์สืบสกุล กิจนุกร  
อาจารย์ประจ�าส�านักวิชานวัตกรรม
สังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
บอกว่า แต่เดิมก็ให้ความส�าคัญ 
สนใจเรื่องชายแดนเพื่อนบ้าน ลาว 
จีน เมียนมา ในเรือ่งของการค้า 
การลงทุน การขนส่งสินค้า แต่
ที่ผ ่านมา ไม่ค ่อยมีสถาบันการ
ศึกษาที่ ให้ความส�าคัญกับประเด็น
เรื่องแรงงานข้ามชาติมากเท่าที่
ควร เราก็เลยมาจับเรื่องน้ี พอรู ้
ว ่ามีป ัญหาโควิด-๑๙ ระบาดใน
ประเทศไทยและจังหวัดเชียงราย 

เราจึงได้ลงไปส�ารวจข้อมูลเบื้องต้น 
พบว่าแรงงานข้ามชาติกลุ่มน้ีประสบ
ปัญหากันหลายรูปแบบ อย่างแรก
ก็คือ เรื่องสุขภาพ ซึ่งแรงงานกลุ่ม
น้ีไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ส�าหรับ
ป้องกันโควิด เช่น หน้ากากอนามัย 
เจลล้างมือ ซ่ึงในช่วงขณะน้ันใน
ประเทศไทยเราขาดแคลนมาก 

“ที่ผ่านมา ทางหน่วยงาน
รัฐได้มีการแจกจ่ายให้กับประชาชน
ทั่วไป แต่ส�าหรับกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติเหล่านี้กลับไม่ได้รับ เพราะไม่มี
สิทธิ เน่ืองจากว่าพวกเขาไม่ได้เป็น
พลเมืองไทย เพราะตอนนั้น รัฐบาล
ก็ได้เน้นย�้าให้มีการแจกจ่ายเฉพาะ
คนไทยโดยตรง แม้กระทั่งพวกข้าว
กล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง ก็ไม่ได้
รบัการช่วยเหลือเยียวยา เรื่องทีส่อง 
คือได้รับผลกระทบโดยตรง เมื่อมี
การปิดร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม
ต่างๆ ซ่ึงแรงงานข้ามชาติกลุ่มน้ี
ท�างานอยู่ แต่ก็ถูกส่ังปิด และต้อง
หยุดท�างานโดยไม่ได้มค่ีาชดเชยใดๆ 
เลย เรื่องทีส่าม กคื็อ พอไม่มงีานท�า 
ก็ไม่ได้เงินใช้จ่ายในครอบครวั เงินที่
จะซ้ือข้าวปลาอาหารก็ไม่พอ จะส่ง
เงินไปจุนเจือครอบครัวท่ีเมียนมา
ก็ไม่มี แม้กระทั่งค่าเช่าห้อง ก็ไม่มี
เงินจ่าย ท�าให้เรามองเห็นปัญหา
เหล่านี้” 

จึงน�ามาสู ่การจัดต้ังเป ็น 
“ศนูย์ประสานงานช่วยเหลือแรงงาน
ข้ามชาติ” โดยมีเครือข่ายประมาณ 
๑๑ องค์กร เข้ามาช่วยเหลือกัน 
เป็นลักษณะเครือข่ายแบบหลวมๆ 
มีภารกิจหลัก คือ ๑.ส�ารวจความ
เดือดร้อน  ๒.ระดมขอความช่วย
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เหลือ  ๓.ให้ความช่วยเหลือเบือ้งต้น 
ทั้งในด้านอาหารการกินและเรื่อง
สุขภาพ  ๔.การประสานงานช่วย
เหลือกลุ่มแรงงานข้ามชาติกลุ่มน้ี
ให้ได้เข้าถึงสิทธิประกันสังคม  

“โดยเราได้ระดมทรัพยากร
มาให้กับแรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะ
เป็นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ 
ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง 
เราได้เปิดพืน้ที่ให้ผู้คนได้ร่วมสมทบ 
โดยได้รับการสนันสนุนจากผู้ ใหญ่
ใจดี ทั้งที่ เป ็นตัวเงินและส่ิงของ
ต่างๆ จากประชาชนทั่วไป นอกจาก
น้ัน เรายังได้รับการสนับสนุนจาก
คุณพ่อวินัย บุญลือ คณะเยสุอิต 
ที่ ได้เข้ามาช่วยเหลือเยอะเลย โดย
เฉพาะอุปกรณ์วดัไข้ ซ่ึงถอืว่าส�าคญั
มากทีจ่ะท�าให้เรารูว่้าใครอยู่ในภาวะ
เส่ียงกับโรคโควิด-๑๙ และต้องมี
การระวังป้องกันตัวเอง ด้วยตัว
เอง เพราะถ้าเป็นคนไทยทั่วไป จะ
มี อสม.เข ้าไปจัดการดูแลเรื่อง
น้ี แต่ในกลุ่มของแรงงานข้ามชาติ
น้ันจะไม่มี อสม. หรือหน่วยงาน

ไหนเข้าไปดูแลเลย ดังน้ัน พอเรา
เข้าไปแจกอุปกรณ์หน้ากาก เจล
ล้างมือ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้พี่
น้องแรงงานข้ามชาติแล้ว เราก็จะ
มอบอุปกรณ์วัดไข้ ให้ชุมชนละหน่ึง
ชุด พร้อมกับท�าการอบรมให้ความ
รู้ ในการใช้เครื่องวัดไข้ วัดอุณหภูมิ
ร่างกาย และการบันทึกประจ�าวัน มี
ทั้งรายชื่อ การวัดอุณหภูมิร่างกาย 
เกี่ยวกับโควิดทุกวันเลยว่ามี ไข้สูง
หรือไม่อย่างไร” 

อ.สืบสกุล บอกว่า แต่ละ
ชุมชนท่ีแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่ 
ปกติจะมีผู ้น�าอยู ่แล้ว จึงจัดให้มี
อาสาสมัครของแต่ละชุมชน อย่าง
เช่น หอพัก แคมป์คนงานก่อสร้าง  
ซ่ึงผู ้น�าท่ีเป็นอาสาสมัครจะเป็น

ผู้ส�ารวจข้อมูลให้เราว่า มีจ�านวน
แรงงานเท่าใด มี ใครตกงานบ้าง 
จากน้ันก็เป ็นผู ้ประสานงาน น�า
ข้าวสาร อาหารแห้งไปแจกจ่ายกัน
แต่ละชุมชน รวมถึงการช่วยวัดไข้
ให้ด้วย  ซึง่เปน็การด ีเหมอืนได้ชว่ย
เหลือตนเองไปด้วย 

“ปก ติ  ท า ง เ จ ้ าหน ้ าที่
สาธารณสุข หรือโรงพยาบาล เขาจะ
เข้าไปตรวจคัดกรองได้เฉพาะสถาน
ประกอบการที่เป็นโรงงานใหญ่ๆ 
แต่คนงานที่ท�างานอยู่ตามร้านหมู
จุ่ม ไนท์บาซาร์ ร้านอาหาร โรงแรม 
ซ่ึงในขณะน้ัน ร้านอาหาร สถาน
ประกอบการเหล่าน้ีถูกส่ังให้หยุด
กนัหมด ท�าให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
ไม่รู้จะไปติดต่อส�ารวจคัดกรองได้ที่
ไหน พอรู ้ว ่าเรามีการรวมกลุ ่ม
แรงงานข้ามชาติ จึงสามารถเข้ามา
จัดการส�ารวจคัดกรองได้ง่ายขึ้น 
ทางอาสาสมัครก็สามารถช่วยเก็บ
น�้าลายไปส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ โรง
พยาบาลได้”

จากการสุ่มตรวจคัดกรอง
โควิด ที่เป็นกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 
เฉพาะในเขตอ�าเภอเมือง ปรากฏ
ว่าไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ สักราย
เดียว
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สถานการณ์โควิด-๑๙ ท�าให้เกิดอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ

น้องแอ มาหลุ๊ก นิคม เล่า
ให้ฟังว่า บ้านเกิดเธออยู่ที่เมือง
ตองจี ประเทศเมียนมา แต่เข้ามา
ท�างานใช้แรงงานอยู่ในพืน้ทีจ่งัหวดั
เชียงรายของไทยได้ ๒๐ กว่าปี
แล้ว พอเกิดปัญหาโควิด-๑๙ เธอ
จึงเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติในครั้งนี้

“ชอบช่วยเหลือพี่น้องชาว
เมียนมาด้วยกัน พอเกิดปัญหา
โควิด ก็ขอเป ็นอาสาสมัครกับ
โครงการนี้  โดยหน้าที่หลักๆ ก็คือ
การลงพื้นที่ ไปเก็บข้อมูลในแต่ละ
ชุมชน ซ่ึงในพื้นที่เชียงรายน้ี จะมี
อยู่ประมาณ ๘ - ๙ ชุมชน ที่พี่น้อง
แรงงานเราอาศัยอยู่”

นายอะนะ เยอสอ เป ็น 
กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า บอกว่า บ้าน
เกิดอยู่ท่ีดอยแม่สลอง อ�าเภอแม่
ฟ้าหลวง ก่อนหน้าน้ันเคยท�างาน
ยกของให้บริษัทขนส่งสินค้าแห่ง
หน่ึงในเชียงราย หลังจากร่างกาย
ทรดุโทรม ท�างานไม่ไหว บวกกบัเจอ
ปัญหาโควิด ตกงาน จึงมีโอกาสเข้า
มาเป็นอาสาสมคัร ช่วยเหลือพีน้่อง
แรงงานกลุ่มนี้ด้วย 

“ก็รู้สึกดีใจ และภูมิใจด้วยที่
ได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องที่
ตกทกุข์ล�าบากด้วยกนั ทกุครัง้ ก่อน
จะลงพื้นที่ ไปแจกจ่ายส่ิงของ เราก็
จะมีการนัดประชุม รวมตัว วางแผน
กันก่อนทุกครั้ง”

เช่นเดียวกับ เอ้ มิ ซาน 
(Aye Mi San) หนึ่งในทีมงานอาสา
สมัครแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา 
บอกว่า เธออาศัยอยู่ ในชุมชนท่า
สาย ซ่ึงเป็นบริเวณแคมป์คนงาน
ก่อสร้าง ประมาณ ๓ ปีแล้ว ซึ่งถ้ามี
งานที่ไหนก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆ พอดี
เพื่อนแนะน�ามาให้รู้จักโครงการน้ีที่
ให้ความช่วยเหลือแรงงานและเด็ก
ในสถานการณ์โควิด จึงเข้ามาเป็น
อาสาสมัคร 

“ในช่วงโควิด ก็ถือว่าล�าบาก
กัน หลายคนว่างงาน อย่างใน
ชมุชนท่าสายน้ี มพีีน้่องเราอาศยัอยู่
ประมาณ ๑๐๐ กว่าคน ซึ่งจะเห็นว่า
มีท้ังผู้หญิง แม่ลูกอ่อน เด็กทารก
เพิ่งเกิดมาได้ ๒-๖ เดือน หลายคน
ทีต้่องการความช่วยเหลือ ซ่ึงทกุคน
ดีใจสุดๆ เลย ที่มีโครงการนี้เข้ามา
ช่วยเหลือ”

คุณพ่อวินัย พูดถึงทีมอาสา
สมัครกลุ่มน้ีด้วยว่า พวกเขามอง
ว่าการเป็นอาสาสมัคร น่ีคือการ
ท�าบุญ ช่วยเหลือพี่น้องแรงงาน
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ด้วยกันแบบน้ี ก็ท�าให้พวกเขาได้
บุญ และเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ของพวก
เขา โดยไม่ได้คาดหวังไปถึงขั้นที่ว่า
ท�าบุญแล้วจะได้ไปสวรรค์ ซึ่งบุญนี้ 
หมายถึง การเสียสละ ได้ช่วยเหลือ

เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซ่ึงการเสีย
สละแบบน้ี ก็มีในค�าสอนของทุกๆ 
ศาสนากันอยู่แล้ว และน่ีจึงถือว่า
เป็นโอกาสในการท�าบุญ การเสีย
สละของตนเอง ซึ่งทุกคนที่ได้รับจะ

สัมผัสได้ถงึการได้รบัความรกั ความ
เอ็นดู ความเอาใจใส่ และเมตตาซึ่ง
กนัและกนั แม้จะเป็นส่ิงเล็กๆ น้อยๆ 
ก็ถือว่าเป็นส่วนได้เสรมิสร้างสังคม
ที่ดีขึ้น

แรงงานข้ามชาติ กลายเป็นชุมชนเกิดขึ้นใหม่ในเชียงราย
จากการส� ารวจ  พบว ่ า 

ลักษณะที่เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติในจงัหวดัเชียงราย
ในขณะน้ี จะมีอยู่ ๓ แบบด้วยกัน 
คือ ๑.อาศัยอยู่ตามหอพัก ห้องเช่า 
ในเขตตัวเมืองเชียงราย หรือตาม
ย่านแหล่งธุรกิจส�าคัญๆ กระจาย
กันไป ซ่ึงในแต่ละหอพักจะท�างาน
ในที่ เดียวกัน บางส่วนก็ท�างาน
คนละแห่ง เช่น ชุมชนตลาดบ้านดู่ 
๒.อาศัยอยู่ตามที่พักในแคมป์คน
งานก่อสร้าง ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่
ตามเขตชานเมือง เพราะว่างาน
ก่อสร้างส่วนใหญ่จะอยู่นอกเมือง  
๓.อาศัยอยู่ตามพื้นที่สวนเกษตร ที่
อยู่นอกเขตเมือง ตามชนบท 

ปัจจบัุน จากการส�ารวจกลุ่ม
แรงงานที่ ได้ขึน้ทะเบียนเอาไว้ มี

ประมาณ ๒๖,๐๐๐ คน ซ่ึงรวมไป
ถึงกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ด้วย แต่ถ้า
เฉพาะกลุ่มพี่น้องแรงงานข้ามชาติ
จริงๆ ทีม่าจากเมยีนมา ลาว กมัพชูา 
คาดว่าจะมีประมาณ  ๑๓,๐๐๐ คน 
ด้วยกัน แรงงานชาวเมียนมาจะมี
จ�านวนมากที่สุด และหากนับรวม
แรงงานข้ามชาติที่ ไม่ได้ขึ้นทะเบียน 

ซ่ึงเป็นสมาชิกครอบครวั จะมทีัง้พ่อ 
แม่ ภรรยา เด็กๆ ที่ ไม่ได้ท�างาน แต่
อาศยัอยู่รวมกนัเป็นครอบครวั คาด
ว่าน่าจะมทีัง้หมดประมาณ ๓๐,๐๐๐ 
– ๔๐,๐๐๐ คน 

ลักษณะการท�างาน จะอยู่
ทั้งในภาคเกษตร ภาคการก่อสร้าง 
ภาคโรงงานอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ ที่จะรวมไปถึงโรงแรม 
รีสอร์ท ร้านอาหาร คนงานในบ้าน 

อ.สืบสกุล มองว่า แรงงาน
ข้ามชาติมีส่วนช่วยสร้างเศรษฐกิจ
ให้กับเชียงรายอย่างมาก เพราะ
มองในแง่หน่ึงก็คือ พวกเขาเข้ามา
เป็นแรงงาน เป็นคนท�างาน สร้าง
เศรษฐกิจให้มีเม็ดเงินหมุนเวียน 
ซ่ึงมีความชัดเจนมากอยู่แล้ว  อีก
ด้านหน่ึง ถือว่าแรงงานข้ามชาติ
กลุ่มน้ีเป็นผู้บริโภคด้วย เพราะอาศยั
อยู่ ในพื้นที่ เป็นครอบครัว ไม่ ได้
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ไปไหน ท�างานได้เงินมา ก็จับจ่าย
ซ้ือของ ท�าให้เศรษฐกิจหมุนเวียน
อยู่ ในเชียงราย ดูได้จากพวกเขา
เก็บเงินได้ก็ไปซ้ือมอเตอร์ ไซค์ ซ้ือ
เส้ือผ้า อาหาร ตามร้าน ตามห้าง 
ซึ่งแน่นอน ว่าพวกเขาก็ได้จ่ายภาษี
ให้อยู่แล้ว

ในส่วนการท�างานช่วยเหลือ 
มาตรการโควิด-๑๙ ของรัฐไทย 
อ.สืบสกุล ได้แลกเปล่ียนมุมมอง
ความเห็นเอาไว ้อย ่างน ่าสนใจ
ว่า รัฐบาลไทยคงต้องมีการปรับ

นโยบายในเรื่องสาธารณสุขกันใหม่ 
เวลาที่เกิดเหตุ

“ เพราะที่ ผ ่ านมา  ตอน
ที่ เกิดเรื่องโควิด ทางเจ ้าหน้าที่
สาธารณสุข หน่วยงานราชการ บอก
กับเราว่าอยากเข้ามาช่วยเหลือ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องหน้ากากอนามยั หรือ
เจลล้างมือให้กับแรงงานข้ามชาติ
กลุ่มน้ี แต่ติดขัด มีข้อจ�ากัดตรง
ระเบียบข้อกฎหมายที่ล็อกเอาไว้
แจกให้เฉพาะผู้ที่เป็นคนไทยเท่านั้น 
ไม่สามารกแจกให้กลุ่มแรงงานข้าม
ชาติได้ ซ่ึงประเด็นน้ี ผมคิดว่าต้อง

มีการปรับเปล่ียนนโยบายจากส่วน
กลาง ระยะสั้น อาจให้มีการยกเว้น 
ระยะยาวก็คงมีการแก้ ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพให้
เอ้ือต่อกลุ่มแรงงานข้ามชาติท่ีอยู่ 
ในเมืองไทยน้ีด้วย เพราะเราไม่
สามารถปฏิเสธสถานะของแรงงาน
ข้ามชาติกลุ่มน้ีได้เลย ทั้งที่ตอน
น้ี สิทธิของแรงงานข้ามชาติกับคน
ไทยทุกวันน้ีถือว่าเกือบเท่ากันแล้ว 
ยกเว้นอย่างเดียวคือ สิทธิในการ
เลือกต้ังที่แรงงานข้ามชาติน้ันไม่มี 
นอกนั้น ทุกคนมีสิทธิเหมือนๆ กัน
หมดเลย ไม่ว่าสิทธิเรื่องท�าใบขับขี่ 
ซ้ือรถมอเตอร์ไซค์ได้ ใช้สิทธิประกนั
สังคม สิทธิการเข้าถึงสุขภาพทั่วไป 
พอเกิด อุบั ติ เห ตุก็ ได ้ รับความ
คุ้มครองภายใต้กฎหมายจราจร 
จาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ แม้กระทัง่การส่งลูกเข้าเรียน
ในโรงเรียน ก็มีสิทธิเหมือนกับคน
ไทยทั่วๆ ไป”

ย�้าแรงงานข้ามชาติ คือพลเมืองทางวัฒนธรรม
อ.สืบสกุล ยังย�้าอีกว่า ที่

ส�าคัญก็คือ เจ้าหน้าที่รัฐและรัฐจะ
ต้องปรับทัศนคติมุมมองต่อสถานะ
ของแรงงานข้ามชาติกันใหม่หมด 
ต้ังแต่เริ่มแรกที่แรงงานกลุ่มน้ีเข้า
มา ที่มองพวกเขาว่า เป็นพลเมือง
ด้านเศรษฐกิจ มาถึงตอนน้ี เรา
ต้องมองพวกเขาเป็นพลเมืองทาง
ด้านวัฒนธรรมด้วย เพราะทุกวัน
น้ี แรงงานกลุ่มน้ี นอกจากมาใช้
แรงงานแล้ว พวกเขายังเป็นส่วน
หน่ึงของวัฒนธรรมของคนไทย ใน
แง่ของการใช้ชีวติอยู ่ร ่วมกับคน

จัดอบรมให้ความรู้ผู้น�าแรงงานข้ามชาติจ�านวน ๒๐ คน 
หัวข้อประกันสังคมกับแรงงานข้ามชาติ

โดยประกันสังคมจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากร
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ไทย เช่น ไปร่วมงานบุญ งานกฐิน 
เข้าพรรษา ออกพรรษา รวมไปถึง
การไปจ่ายตลาด จับจ่ายเครื่องใช้
ไม้สอย ส่งลูกไปโรงเรียน รัฐไทย
ต้องปรบัมมุมองกนัใหม่ว่า พวกเขา
คือพลเมอืงทางวฒันธรรมทีอ่ยู่ร่วม
กับคนไทยกันมานานแล้ว 

เช่นเดียวกับ คุณพ่อวินัย 
บุญลือ  ได ้บอกเล ่ า ให ้ฟ ั ง อีก
ว่า ปัจจุบัน แรงงานข้ามชาติใน
เชียงราย จะมีทั้งชาวเมียนมา ลาว 
และกัมพูชา โดยชาวเมียนมา จะมี
จ�านวนมากที่สุด

“จะเห็นได้ว่า ชาวเมียนมา
เมื่อมาท�างานอาศัยอยู่ในเชียงราย 

ก็เริ่มมีการผสมผสานทางเชื้อชาติ
วัฒนธรรมกันมากขึ้น เช ่น คน
เมียนมาแต่งงานกับคนไทยใหญ่ 
สิ่งหนึ่งที่เราประทับใจก็คือ ปัจจุบัน 
แรงงานข้ามชาติกลุ่มน้ีได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของเชียงราย เป็นคนดูแล
เชียงรายจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้า
มาเป็นแรงงาน การเก็บขยะให้ตาม
ตลาด ในเขตเทศบาล ก็ได้คนกลุ่ม
น้ีไปท�าทัง้หมด ซ่ึงอาชีพเหล่าน้ี คน
พื้นราบ คนไทยเราไม่ค่อยอยากจะ
ท�ากันแล้ว อีกอย่างหน่ึงที่เราเห็น
ได้ก็คือ นายจ้างซึ่งเป็นคนเชียงราย 
จะดูแลแรงงานข้ามชาติกลุ่มน้ีดีขึ้น 
ดูแลกันเหมือนพี่น้อง ช่วยเหลือ

กัน แต่ก็จะมีบ้างที่นายจ้างมาจาก
ต่างถิ่น มารับเหมาก่อสร้างในพื้นที่
เชียงรายชั่วคราวในระยะเวลาอัน
ส้ัน ก็อาจมีปัญหาเรื่องนายจ้างกับ
ลูกจ้างกันบ้าง” 

จนน�าไปสู่ Social Justice เครือข่ายนายจ้างสีขาว
ส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิแก่แรงงานข้ามชาติ

นอกจากจะเข้าไปช่วยเหลือ
ในด้านส่ิงของอุปโภคบริโภคใน
เบื้องต้นแล้ว ทางศูนย์ประสาน
งานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ ยัง
ได้เข้าไปช่วยส่งเสริมให้การอบรม
ความรู้ด้านสิทธิ โดยมีทีมงานของ 
อ.สืบสกุล กิจนุกร อาจารย์ประจ�า
ส�านักวิชานวัตกรรมสังคม ม.แม่

ฟ้าหลวง และคุณชาตรี รุ่งศรีสุขจิต 
ทนายความมูลนิธิชนเผ่าลุ่มน�า้โขง 
และกลุ่มอาสาสมัครชาวเมียนมา
ในเชียงราย ได้ร่วมกันให้ความรู้แก่
แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้

คุณชาต รี รุ ่ งศ รีสุ ขจิต 
ทนายความมูลนิธิชนเผ่าลุ่มน�า้โขง 
บอกว่า ได้เข้ามารับผิดชอบในเรื่อง
ของสิทธิผู้ ใช้แรงงานตามกฎหมาย 
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสิทธิ
ทางกฎหมายของกลุ่มผู้ ใช้แรงงาน
ข้ามชาติ เช่น การเรียกร้องค่าจ้าง 
หรือไม่ได้รับค่าจ้างตามสัญญาของ
นายจ้าง ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผู้รับ
เหมา  

“อีกส่วนหนึ่งก็คือ ประสาน
งานกับทางฝ่ายจัดหางานจังหวัด 
กรณีที่นายจ้างไม่คืนบัตร เอกสาร
ต่างๆ ของลูกจ้าง ที่นายจ้างได้เก็บ

ไว้ หรือกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ท�างาน
ให้กับนายจ้างแล้ว แต่นายจ้างไม่
ได้แจ้งออก ซ่ึงในทะเบียนจะยังคง
ระบุว่า ลูกจ้างยังคงท�างานอยู่กับ
นายจ้างคนน้ี แม้ว่าลูกจ้างจะลา
ออกไปท�างานกับนายจ้างคนใหม่
แล้วก็ตาม อีกกรณีหน่ึงที่เราได้
เข้าไปช่วยเหลือ คือกรณีแรงงาน
ข้ามชาติเกิดอุบัติเหตุซ่ึงเกิดบ่อย
มาก ในเรื่องการจราจร บางทีพี่
น้องแรงงานก็ขับรถไปชน หรือไม่ก็
ถูกชน ซึ่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบ
ภัยจากรถ คุ้มครองเขาอยู่ ว่าหาก
เจออุบัติเหตุมีสิทธิที่จะเรียกร้อง
อย่างไรบ้าง”   

ทางด้าน อ.สืบสกุล ก็บอก
เล่าให้ฟังว่า จากประสบการณ์การ
ท�างานพบว่า ในช่วงโควิด กรณีท่ี
แรงงานมีประกันสังคม และมีการ
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หยุดงาน แรงงานกลุ ่มน้ีมีสิทธิ
ที่จะได ้เงินคืนจากประกันสังคม 
๖๒ เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง ซ่ึงช่วย
บรรเทาความเดือดร้อนไปได้บ้าง 

“แต่ที่เราเจอ คือ ๑.กรณี
นายจ้างส่วนหน่ึง ที่ ไม่เคยรู ้มา
ก่อนว่ามีโครงการแบบน้ี และพอ
รู ้ ก็เข ้าไปช่วยเหลือลูกจ้างของ
ตนเอง  ๒.กรณีนายจ้าง รู้แต่ไม่
เข้าใจ พอเราเข้าไปอธิบายบอกว่า
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินจากประกัน
สังคม ๖๒% โดยที่ลูกจ้างจะต้อง
กรอกแบบฟอร์ม นายจ้างก็ต้อง
เซ็นรับรอง  ๓. นายจ้าง รู้และเข้าใจ
ว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินประกัน
สังคม แต่ไม่สนใจ ไม่ได้เข้าไปช่วย
เหลือลูกจ้างใดๆ เลย  ๔.นายจ้าง
ที่รู้และเข้าใจ และเข้าไปช่วยเหลือ

ลูกจ้างของตนอย่างจริงจัง จริงใจ 
พอรู ้ว่ามีโครงการชดเชยแรงงาน
จากประกันสังคม ก็จะพาลูกจ้างไป
ขึ้นทะเบียน เซ็นรับรองให้ แถมยัง
พยายามช่วยเหลือคนงานของตน
ด้วย ยกตัวอย่าง ที่ร้านอาหารแห่ง
หน่ึง นอกจากนายจ้างจะพาไปย่ืน

ขึ้นทะเบียน และเซ็นรับรองแล้ว ใน
ช่วงกลางวนั นายจ้างกจ็ะบอกให้คน
งานของตน เข้าไปในครวั ท�ากบัข้าว
ทานกนัเองได้เลย เพราะนายจ้างคน
นี้ เขารู้และเข้าใจว่าคนงานกลุ่มนี้มี
ความส�าคัญต่อกิจการของเขาเป็น
อย่างมาก”

สันติวิธี เหมาะสมที่สุดในยุคสังคมที่มีความแปลกแยก
คณุพ่อวินัย บอกว่า สนัตวิิธี

เป็นส่ิงที่เหมาะสม เพราะว่าสังคม
ปัจจุบัน ต้ังแต่ผู้น�าระดับโลกจนถึง
ผู้น�าระดับท้องถิ่น จะพูดถึงความ
ยุติธรรม ความเป็นธรรมกันมาก 

บางกลุ่มน้ันมักจะใช้วิธีตอบโต้ด้วย
ค�าพูดรุนแรงมาก แบบไม่มีเมตตา
ต่อกัน ซึ่งในมุมมองของตน มองว่า
ความยุติธรรมต้องมีเมตตารวมอยู่
ด้วย อโหสิกรรมซ่ึงกันและกัน ซ่ึง

เราจะรบัแนวคิดความยุติธรรมแบบ
ตะวันตกตรงๆ ก็คงไม่ได้

“จะมองเห็นพ่ีน้องแรงงาน
กลุม่น้ีด้วย ยกตัวอย่าง ท่ีร้านแห่ง
หน่ึง มลีกูจ้างแรงงานข้ามชาติคน
หน่ึงอยู่ท่ีร้าน แล้วเจ้าของร้าน
อาหารคนน้ันบ่นให้เราฟังว่า ลูก
น้องท�าอะไรผิดสักอย่าง เน่ีย ไอ้
ลูกน้องคนนี้  มันเป็นพม่ารามัญ 
ไม่สามารถไว้ ใจได้ เพราะว่ามา
ท�าลายกรุงศรีอยุธยา มาท�าลาย
ศาสนา ไอ้พวกนี้มันไม่มีความรับ
ผิดชอบ แม้กระทั่งเก็บของในร้าน
ไม่เป็น คือพยายามเหมารวมไป
ถึงอดีตท่ีพวกเขาไม่รู้เลย พ่ีน้อง
แรงงานเมียนมากลุ่มน้ีเขาไม่ได้
รู้เร่ืองราวเหล่าน้ีเลย แต่มนัฝังอยู่

ประชุมผู้ปกครองและผู้น�าชุมชนแรงงานข้ามชาติ จังหวัดเชียงราย
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ในจิตใจของคนไทยไปแล้ว กลาย
เป็นความเป็นชาตินิยม เอามาอ้าง
กับแม่บ้าน ซึ่งท�าให้เรางงมาก”

คุณพ่อวินัย บอกอีกว่า ที่
จริงเราหลงลืมประวัติศาสตร์ ไทย 
ประวัติศาสตร์ ไทยที่ผ่านมา ความ
เป็นไทย ไม่ ใช่มีแค่คนกรุงเทพฯ 
แต่ความเป็นไทยนั้นมีอยู่ทั่วไป โดย
เฉพาะประวัติศาสตร์ทางภาคเหนือ
ของไทย เราจะเห็นว่ามีคนข้าม
แดนอยู่ตลอดเวลา อย่างน้อยก็มี
คนหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่มา
อาศัยอยู่ในประเทศไทย และการท่ี
พวกเขาเข้ามาอยู่เมอืงไทยเป็นเวลา 
๒๐-๓๐ ปีแล้ว ในทางกฎหมาย เขา
เกิดในเมืองไทยก็ย่อมได้รับสิทธิ
ต่างๆ ด้วยแล้ว

“คนพ้ืนราบส่วนใหญ่ ใน
หลายๆ พื้นที่ ยังมองคนเมียนมา 
คนไทยใหญ่ ด้วยมุมมองแบบ
เหยียดหยามกันอยู่ และดูเหมือน
ไม ่ ได ้มองว ่าแรงงานกลุ ่มน้ีก็
เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตเขา แต่ท่ี
เชยีงรายน้ีน่าสนใจมากคือ คน

เชียงรายเขาไม่ค่อยมีการดูถูก
กลุ ่มแรงงานข้ามชาติกันมาก
นัก คนท่ี ไม่มีเอกสารสิทธิและ
มีเอกสารสิทธิก็สามารถใช้ชีวิต 
เป็นแรงงานในเขตเมืองได้ปกติ 
โดยใช้บัตรแรงงานต่างด้าว บัตร
เลข ๐ ก็สามารถอยู่ด้วยกันปกติ 
เพียงแต่จะออกต่างจังหวัดไม่ได้
เท่านั้นเอง”

ปัจจบัุน คุณพ่อวินัย บญุลือ 
ยังร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชนการเรียน
รู้เซเวียร์ (XLC) จังหวัดเชียงราย 
ให้เป็นสถาบันที่มีวิสัยทัศน์ที่เปิด
กว ้างต่อความหลากหลายด้าน
วัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและ
ส่งเสริมเยาวชน โดยชุมชนแห่ง
น้ีมีเป้าหมายที่จะมอบการศึกษา
ส�าหรับเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่ม
ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือ
ของประเทศไทย และประเทศเพื่อน
บ้าน โดยมีรากฐานจากจติตารมณ์
ของคณะเยสุอิต น่ีเป็นการมอบ
โอกาสในการพฒันาความเชี่ยวชาญ
และทักษะชีวิต รวมถึงการเรียนรู ้
เพือ่การด�ารงชีวิตอย่างดีในศตวรรษ
ที่ ๒๑  ชุมชนการเรียนรู ้เซเวียร์
แห่งน้ีมีความมุ่งมั่นที่จะอบรมและ

ขัดเกลาเยาวชนชายหญิง เพื่อท่ีจะ
สามารถท�างานอย่างซ่ือสัตย์เพื่อผู้
อ่ืน และร่วมกบัผู้อ่ืน เพือ่สร้างโลกที่
เป่ียมไปด้วยความยุติธรรมและสันติ

ในขณะเดียวกัน ในฐานะ
ที่ เป ็นผู ้ร ่วมก่อต้ังศูนย์ประสาน
งานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติขึ้น
มา ก็พยายามผลักดันให้มีการจัด
กจิกรรมให้ครอบคลุมมากย่ิงขึ้น ซ่ึง
นอกจากมีโครงการอาสาสมัครช่วง
โควิดแล้ว ยังพยายามจะยกระดับ
ให้เป็นอาสาสมัครในเรื่องแรงงาน 
เรื่องสิทธิแรงงานมากขึ้น เช่น จัด
อบรมเรื่องจัดหางาน เรื่องประกัน
สังคม เรื่องสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เรื่องสุขภาพ และเพิ่มเรื่อง
กฎหมายและวินัยการจราจร  รวม
ถึงปัญหาเรื่องภาษา การส่ือสาร 
เน่ืองจากแรงงานเมยีนมาส่วนใหญ่
ไม่รู้ภาษาไทย  การเจรจา ส่ือสาร
กับเจ้าหน้าที่จึงส�าคัญ หลายคน
ไม่กล้าคุยกับเจ้าหน้าที่เพราะกลัว 
บางคนพูดได้แต่ไม่รู ้จะส่ือสารกับ
เขาอย่างไร ดังน้ัน การจดัการอบรม
หลักสูตรเรื่องการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การส่ือสาร จึงมีความจ�าเป็นอย่าง
ยิ่งในขณะนี้
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สอดคล้องกับทางอาจารย์
สืบสกุล กิจนุกร อาจารย์ประจ�า
ส�านักวิชานวัตกรรมสังคม มหา-
วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้บอกว่า 
ในขณะน้ี ทางส�านักวิชานวัตกรรม
สังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ก�าลังท�าโครงการน้ีกันอยู่ โดยจะ
เริ่มเปิดคอร์สสอนภาษาไทยให้กับ
แรงงานข้ามชาติที่อายุต้ังแต่ ๑๘ 
ปีขึ้นไป

“โดยคอร์สแรกที่เราจะท�าก็
คือ การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ�าวนั 
ส�าหรบัแรงงานข้ามชาติ ส�าหรบัผู้ที่
แทบจะพูดภาษาไทยไม่ได้เลย ระยะ
เวลา ๔๕ ชั่วโมง ให้ผู้เรียนสามารถ
พูดส่ือสารภาษาไทยในชีวิตประจ�า
วันได้ ซ่ึงมันจะดีตรงที่ว ่า เวลา
ท�างานกับนายจ้างก็จะสามารถ
ส่ือสารได้ ไปติดต่อโรงพยาบาล 
ไปติดต่อประกันสังคม ส�านักงาน
สวัสดิการสังคม เสาะหางาน หรือ
เวลาไปซ้ือของตามตลาด อ่านป้าย
จราจร ก็จะสามารถส่ือสารกันได้
ง่ายขึ้น ถูกต้องและมีความเข้าใจ
มากขึ้น โดยต้ังใจไว้ว่าจะเปิดสอน
หลักสูตรน้ีในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
หลวง จุดหนึ่ง และในพื้นที่ตัวเมือง
เชียงรายอีกจุดหนึ่ง”

อีกประเด็นหน่ึง ทีถ่อืว่าเป็น
อุปสรรคปัญหาและต้องการเสนอ
ทางออกให้รัฐบาลไทย น่ันก็คือกฎ
ระเบียบของราชการไทยไม่ได้เปิด
กว้างในการให้ความช่วยเหลือพีน้่อง
กลุ่มแรงงานข้ามชาติได้ ยกตัวอย่าง
กรณีสถานการณ์โควิด-๑๙ ซ่ึงท�าให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาล 
เทศบาล อบต.ไม่สามารถเข้าไป
ช่วยเหลือแจกส่ิงของเหล่าน้ีให้กับ
กลุ่มแรงงานข้ามชาติได้ แต่ถ้ามกีาร
ปลดล็อกเรื่องข้อระเบียบการใช้งบ
ประมาณน้ีได้ กจ็ะช่วยเหลือได้อย่าง
เต็มที่ “เพราะบางหน่วยงานที่เรา
เข้าไปติดต่อขอรับการช่วยเหลือ 
เขาก็จะบอกว่า อยากช่วยเหลือ
แต่มนัติดท่ีระเบยีบ เลยช่วยเหลอื
ได้ไม่เต็มที่ ทั้งที่แรงงานข้ามชาติ
กลุ่มน้ีเข้ามาท�างานพัฒนาบ้าน
เมืองของเรา และจับจ่ายซื้อของ
ก็เสียภาษีกันอยู่แล้ว มีส่วนท�าให้
เศรษฐกจิบ้านเราหมนุเวียนไปมา
อยู่แล้ว”

อีกปัญหาหน่ึงก็คือ เรื่อง
ภาษา เวลาไปติดต่อสถานทีร่าชการ 
หน่วยงานของรัฐที่ ให้บรกิารแก่
แรงงานข้ามชาติ เช่น ส�านักงาน
ประกันสังคม ส�านักงานจัดหางาน 

สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน หรือ
โรงพยาบาล ส่วนใหญ่จะใช้ภาษา
ไทยเป็นหลัก เวลาที่แรงงานเข้าไป
ใช้บริการ ก็ติดขัดเรื่องการใช้ภาษา
ไทยในการส่ือสาร ดังน้ัน คิดว่า
ควรจะมีล่ามประจ�าหน่วยงานของ
รัฐ เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว
มากย่ิงขึน้ ซ่ึงปัจจุบัน มีส�านักงาน
สวัสดิการคุ้มครองแรงงานท่ีมีล่าม
ประจ�า แต่หลายหน่วยงานยังไม่มี 
จึงจ�าเป็นต้องมล่ีามประจ�าทกุหน่วย
งาน

อีกทัง้ จ�าเป็นต้องมส่ืีอ หรือ
แอปพลิเคชัน อย่างเช่น ประกัน
สังคม น่าจะมีแอปพลิเคชันภาษา
เมยีนมาเพราะสามารถเข้าถงึพีน้่อง
แรงงานข้ามชาติได้โดยตรง สามารถ
เชค็ดูเงินทีห่กัไป หรือติดตามข้อมลู
ความเคล่ือนไหวของส�านักงาน
ประกันสังคมได้ ซ่ึงจะแก้ปัญหา
กรณีคนงานให้นายจ้างหักเงินเข้า
บัญชีประกันสังคม แต่นายจ้างไม่
ได้น�าเงินไปเข้า ท�าให้คนงานไม่
สามารถตรวจเช็คความเคล่ือนไหว
น้ีได้เลย จึงเกิดปัญหาต้องไปร้อง
เรียน และเกิดปัญหาสังคมตามมา
อีกด้วย

และท้ังหมดน้ีคือแนวทาง
การขับเคล่ือนเรื่องสิทธิมนุษยชน
แนวสันติวิธี หรือสันติเชิงบวก ของ
ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือแรงงาน
ข้ามชาติในสถานการณ์ โควิด-๑๙ 
ซ่ึงล้วนแต่เป็นประเด็นท้าทายให้
ผลักดันและขับเคล่ือนกันต่อไปข้าง
หน้า 
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“ยกเลิก” ไม่เท่ากับ “เพิกถอน”
สถานะทางกฎหมาย ของ การยกเลิกประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

เกริ่นน�า
ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรี ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้าย
แรง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. 
ของวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓๑ อันเป็นผลจากการชุมนุม
ค้างคืนหน้าท�าเนียบรฐับาลของกลุ่มประชาชนปลดแอก
และคณะราษฎร โดยให้เหตุผลว่า เน่ืองจากมีความ
จ�าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ ไข
ปัญหาบุคคลหลายกลุ่มได้กระท�าการปลุกระดมให้มี
การชุมนุมสาธารณะ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร ก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายและ
ความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน และมีการกระท�า
ที่กระทบต่อขบวนเสด็จพระราชด�าเนิน ซึ่งมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระท�าที่มีความรุนแรงกระทบต่อความ
มั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยในชีวิตหรือทรัพย์สินของ
รัฐ หรือบุคคล อันมิใช่การชุมนุมโดยสงบที่ ได้รับการ
รับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งยัง
กระทบโดยตรงต่อมาตรการควบคุมการระบาดของโรค

โควิด-๑๙ อันส่งผลกระทบโดยตรงต่อความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้าย
แรงดังกล่าว  ส่งผลให้นายกรัฐมนตรีมีอ�านาจออกข้อ
ก�าหนดเพ่ือใช้อ�านาจพิเศษ เช่น ห้ามการชุมนุมหรือ
มั่วสุมกัน ณ ที่ ใดๆ ตั้งแต่ ๕ คนข้ึนไป  ห้ามเสนอข่าว 
จ�าหน่าย หรือท�าให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือ
ส่ืออ่ืนใด รวมตลอดทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บรรดาที่มี
ข้อความอันอาจท�าให้ประชาชนเกดิความหวาดกลัว หรือ
เจตนาบิดเบือน ข้อมูลข่าวสาร ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ 
หรือความสงบเรียบร้อย หรือศลีธรรมอันดีของประชาชน
ในทั่วราชอาณาจักร ผู้ ใดฝ่าฝืน มีโทษตามกฎหมาย 

 ปรากฏว่าข้อก�าหนดห้ามการชุมนุมต้ังแต่ 
๕ คนขึ้นไปดังกล่าว ใช้ ไม่ ได้ผลเพราะมีการจัดการ
ชุมนุมขึ้นอีกหลายครั้งในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล และอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ (แต่ข้อห้าม
การจัดชุมนุมตามข้อก�าหนดดังกล่าว บังคับใช้เฉพาะ
ในเขตกรุงเทพฯ เท่าน้ัน) เจ้าหน้าที่ต�ารวจในฐานะเป็น

บทความ
ศราวุฒิ ประทุมราช

๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๔๑ ง ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
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เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอ�านาจในการปฏิบัติตาม
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จึงได้ออกหมายจับเพื่อด�าเนินคดี
ตามกฎหมายผู้เป็นแกนน�าทกุคนในฐานะทีเ่ป็นผู้จดัการ
ชุมนุม แต่ละคนถูกออกหมายจับหลายครั้ง เน่ืองจาก
การชุมนุมแต่ละครั้งถือว่าเป็นความผิด ส่งผลให้มีการ
ควบคุมตัวแกนน�าหลายคน และบางคนก็ต้องเข้าไปอยู่
ในเรือนจ�า เน่ืองจากมกีารคัดค้านการประกนัตัวระหว่าง
การสอบสวนที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ และหากได้
รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากเรือนจ�า (ได้รับการประกัน) 
ก็มักมีการขออายัดตัวไว้ ในคดีอ่ืนอีก ซ่ึงพล.ต.ต.ปิยะ 
ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการกองบัญชาการต�ารวจนครบาล 
แถลงว่า ประเด็นการเพิกถอนหมายจับนายเพนกวิน 
หรือ พริษฐ์ ชิวารักษ์ นายไมค์ หรือ ภาณุพงศ์ จาดนอก 
และ น.ส.รุ้ง หรือ ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล แกนน�าคณะ
ราษฎร ยังมีหมายอ่ืนที่ต้องอายัดตัว ไม่สามารถหยุด
ด�าเนินคดีได้ คดีต้องสิ้นสุดที่ศาลเท่านั้น หลังจากนี้จะ
มีหมายอ่ืนตามมาอีก ตราบใดที่ยังท�าความผิดเรื่อยๆ 
ซึ่งขณะนี้มีประมาณ ๘๐ กว่าหมาย๒

ต่อมาในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีการ
ประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีม่คีวามร้าย
แรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ประกาศ ข้อก�าหนด 
และค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากเหตุการณ์ร้ายแรง อัน
เป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรง ได้คล่ีคลายความรุนแรงและยุติลง โดยอยู่ใน
ภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐสามารถ
ด�าเนินการบังคับใช้มาตรการตามท่ีก�าหนดในกฎหมาย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ ไขปัญหาได้ตามปกติแล้ว 
(ราชกิจจา-นุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๔๘ ง วันที่ 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓)

ป ัญหาคือ การประกาศยกเ ลิกประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ 
กรุงเทพมหานคร ยกเลิกประกาศ ข้อก�าหนด และค�า
สั่งที่เกี่ยวข้องที่ ได้ด�าเนินการไปในระหว่างที่ประกาศใช้
ข้อก�าหนด กล่าวคือ การออกหมายจับ หมายอายัดตัว
และการด�าเนินคดีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการชุมนุมของ
คณะราษฎร จะถูกยกเลิกตามไปด้วยหรือไม่

โดยหลักของกฎหมายอาญา ถือว่า “บุคคลไม่
ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท�าการอัน กฎหมาย
ที่ ใช้อยู่ ในเวลาที่กระท�าน้ันบัญญัติเป็นความผิดและ
ก�าหนดโทษไว้” ซ่ึงเป็นไปตาม รัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจกัรไทย ๒๕๖๐ หมายความว่า แม้จะมกีารยกเลิก
ข้อก�าหนดห้ามชมุนุมแล้วกต็าม แต่ในระหว่างที่ใช้บงัคับ
ข้อก�าหนดอยู่มีการละเมิดข้อก�าหนด การกระท�าของรัฐ 
และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ได้กระท�าไปตามข้อก�าหนด ก็ยัง
มีสภาพบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ถูกยกเลิกตาม
ไปด้วย ส่งผลให้แกนน�าคณะราษฎรที่ถูกจับกุมหรือถูก
ออกหมายเรียก หรือหมายจับ จะต้องถูกด�าเนินคดีต่อ
ไปตามกฎหมาย จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ซึ่งมีได้ ๒ กรณี 
คือ พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง หรือกรณีที่สอง คดีเข้า
สู่การพิจารณาในศาลและศาลพิพากษายกฟ้อง หรือ
มีความผิดตามฟ้องให้ลงโทษจ�าคุก ซ่ึงหากถูกจ�าคุกก็
สามารถต่อสู้คดีได้จนถึงชั้นศาลฎีกา

๒ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ https://www.posttoday.com/politic/news/636933
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ถูกกฎหมาย แต่ไม่เป็นธรรม
ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ก่อนที่จะมีประกาศ

ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง 
เครือข่ายองค์กรกฎหมายสิทธิมนุษยชน ๘ องค์กร ได้
น�านิสิต นักศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�านวน ๖ คน ซ่ึงถือเป็น
ตัวแทน ประชาชนผู้ใช้สิทธิ เสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นและการชมุนุมสาธารณะ เข้าย่ืนฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้ใช้อ�านาจตามพระ
ราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ.๒๕๔๘ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก
รัฐมนตรี ในฐานะผู้ก�ากับการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบในการแก้ ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ 
ร้ายแรง และ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาต ิ(ผบ.ตร.) ในฐานะหวัหน้าผูร้ับผดิชอบใน
การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทีม่คีวามร้ายแรง เพือ่ขอให้
ศาลเพิกถอน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้าย
แรง และประกาศค�าสั่งทั้งหมดของกองอ�านวยการร่วม
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินทีม่คีวามร้ายแรง (กอร.ฉ.) โดย
ค�าฟ้องมีประเด็นส�าคัญสรุปได้ว่า สิทธิ เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น การชุมนุมสาธารณะ การเดินทาง 
การติดต่อส่ือสาร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมท้ัง
การจัดการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ ล้วนเป็นสิ่งที่
ได้รบัความคุ้มครอง ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย และหลักสากลตามกติกาว่าด้วยสิทธิพลเมือง และ
สิทธิทางการเมือง

การชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร มีผู้ร่วมชุมนุม
ส่วนมากเป็นเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ไม่มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นการชุมนุมที่ ไม่สงบหรือมี
อาวุธ ไม่มีข้อเท็จจริงว่า มีเหตุการณ์จลาจล หรือเป็น
ภยันตรายที่กระทบต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชน
เป็นส่วนรวม การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ
ร้ายแรง ประกาศ ข้อก�าหนด และค�าสั่งที่ออกมา แม้จะ
เป็นอ�านาจของฝ่ายบริหารก็ตาม แต่ฝ่ายบริหารจะต้อง
ใช้ดุลพินิจภายใต้ข้อเท็จจริงและถูกต้อง มิใช่ใช้อ�านาจ
และดุลพินิจได้ตามอ�าเภอใจ การที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจใช้
เครื่องฉีดน�า้แรงดันสูงฉีดน�า้ผสมสารเคมีใส่ผู้ชมุนุมบน
ถนนพระราม ๑ เพื่อสลายการชุมนุมที่แยกปทุมวัน วัน
ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

การใช้อ�านาจของนายกฯ รองนายกฯ และ 
ผบ.ตร. ได้แก่ การสลายการชุมนุม การประกาศปิด 
สถานที่ หรืออาคารสถานีของระบบขนส่งมวลชน หรือ
อาคารอื่นๆ การจับกุมควบคุมตัวประชาชน สื่อมวลชน 
บุคลากรทางการแพทย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา แบบ
สุ่มหรือโดยไม่มีเหตุโดยชอบด้วยกฎหมาย การปิดทาง
สัญจรของประชาชนและของรถพยาบาล การห้ามไม่ให้
ใช้วิทยุ โทรคมนาคม โทรศพัท์ เครื่องมอืส่ือสาร อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ในการเสนอข่าวสาร ภาพ เสียง หรือข้อ
เท็จจริงต่างๆ การส่ังให้ระงับการออกอากาศหรือการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส�านักข่าว เป็นการจงใจใช้
กฎหมายเป็นเครื่องมอืเพือ่สกดักัน้มิให้ประชาชนใช้สิทธิ
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ รวม
ทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็น และมีแนวโน้มจะทวี
ความเข้มข้นในการจ�ากัดสิทธิเสรีภาพมากย่ิงขึ้นเรื่อยๆ 
ขอให้ศาลมีค�าพิพากษาให้เพิกถอนภา
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๑) ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีม่คีวามร้ายแรง 

ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงออกตามความแห่งพระราชก�าหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ โดย

ทันที และ

 ๒) บรรดาประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการ

แก้ ไขสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง และห้าม

มิให้น�ามาตรการ ค�าส่ัง และการกระท�าใดๆ มาใช้กับ

ผู้ชุมนุมอีกต่อไป

“ยกเลิก” ไม่เท่ากับ “เพิกถอน” *
นายสุรชัย ตรงงาม เครือข่ายทนายความสิทธิ

จากมูลนิธินิติธรรมส่ิงแวดล้อม (Enlaw) ซ่ึงเป ็น

ทนายความโจทก์ที่ ย่ืนฟ้องคดีน้ี ให้ความเห็นผ่าน

เฟซบุ๊กทางการของ Enlaw ว่า การยกเลิกประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงฯ มีผลไม่เท่ากับ

การเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้าย

แรงฯ ตามที่โจทก์ ได้มีค�าขอให้ศาลพิพากษา เนื่องจาก

การยกเลิกยังท�าให้รัฐอ้างได้ว่า การออกประกาศค�าส่ัง

และด�าเนินมาตรการต่างๆ เช่น การฉีดน�้าสารเคม ีสลาย

การชุมนุม การจับกุมนักศึกษาและประชาชน ต้ังแต่วัน

ที่ ๑๕ ตุลาคม จนถึงก่อนที่จะมีการยกเลิกสถานการณ์

ฉุกเฉินนั้น มีอ�านาจท�าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

“ดังน้ันจึงจ�าเป็นต้องด�าเนินคดีต่อไปเพือ่ให้ศาล

ได้ตรวจสอบและวินิจฉัยว่าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ร้ายแรงฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้น และรัฐต้อง

มีการเยียวยาความเสียหาย โดยการเพิกถอน หมายจับ

และปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่โดนข้อหาฝ่าฝ�น พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

โดยทันที ส่วนข้อหาอาญาอ่ืนๆ หากเกี่ยวข้องกับการ

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ต้องยุติการด�าเนินคดีโดย

ทันที” ซ่ึงศาลนัดชี้สองสถานและก�าหนดแนวทางการ

ด�าเนินคดี หรือสืบพยานโจทก์ ในวันที่ ๑๙ มกราคม 

๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น.

การใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ

และปราศจากอาวุธ การแสดงความคิดเห็น และการ

แสดงออก การชุมนุมสาธารณะ การเดินทาง การ

ติดต่อสื่อสาร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นสิทธิ

มนุษยชนของทุกคนท่ีต้องได้รับความคุ้มครองจาก

รัฐ ตามรัฐธรรมนูญ ดังน้ันการใช้สิทธิทางศาลเมื่อรัฐ

ละเมิดสิทธิดังกล่าว จึงเป็นการด�าเนินการที่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ มาตรา 

๒๕๓ วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า “บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือ

เสรีภาพที่ได้รบัความคุ้มครองตามรฐัธรรมนูญ สามารถ

ยกบทบัญญติัแห่งรฐัธรรมนูญ เพือ่ใช้สิทธิทางศาล หรอื

ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้” 

* นายสุรชัย ตรงงาม กล่าวกับบีบีซี ภาคภาษาไทย สืบค้นจากเว็บไซต์ https://www.bbc.com/thai/thailand-54640835
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ว ันที ่๑๖ ตุลาคม ของทกุปี ถกูก�าหนดให้เป็นวนัอาหาร
โลก โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

หรือ FAO เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาความ
อดอยาก และร่วมกันสร้างความม่ันคงทางด้านอาหาร 
เพราะอาหาร คือ ปัจจัยหลักที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิต
มนุษย์ อาหารช่วยให้ร่างกายมนุษย์สามารถเจริญเติบโต
และอยู่รอดได้ ในปัจจุบันอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่ง
กระแสการบริโภคนิยม ผู้ที่มีโอกาสในการเข้าถึงอาหาร
มากกว่าและมีพฤติกรรมการบริโภคตามกระแส จนน�า
มาสู่วัฒนธรรมการกินท้ิงขว้างท่ีสร้างปัญหาทางสังคม
เพิ่มสูงขึ้นเรือ่ยๆ แต่ขณะเดียวกันยังมีผู้คนอีกจ�านวน
มากประสบกับปัญหาความอดอยาก ขาดแคลนอาหาร 
และขาดโอกาสในการเข้าถึงอาหารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ครบถ้วน

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ ่านมา ผู ้
เขียนได้มีโอกาสไปร่วมงานวันอาหารโลกในพื้นท่ีบ้าน
ป่าเปียงหลวง ต�าบลแม่กิ� อ�าเภอขุนยวม จังหวัด
แม่ฮ ่องสอน ที่จัดขึ้นโดยแผนกสตรี สังฆมณฑล
เชียงใหม่ร่วมกับกลุ่มผู้น�าสตรีชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ

และไทใหญ่จากหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน 
เพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลาย
ของอาหารที่มีอยู่ ในหมู่บ้านของตนเอง บรรยากาศ
ภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสุข และอาหารท้อง
ถิ่นหลากหลายชนิดทีตั่วแทนจากแต่ละชมุชนน�ามาแบ่ง
ปันกัน ภายในงานถูกประดับตกแต่งด้วยพืชผักและผล
ไม้นานาชนิดที่ช่วยเพิ่มสีสันและความสวยงาม เน้นย�้า
ให้เห็นว่าในพื้นที่แห่งน้ีมีความมั่นคงทางด้านอาหาร
มากเพียงใด

อาหารที่ถูกน�ามาแบ่งปันในงานส่วนใหญ่ท�า
มาจากวัตถุดิบที่ชาวบ้านปลูกเองบริเวณพื้นที่รอบบ้าน
และในชุมชน โดยเน้นการใช้ “ข้าว” เป็นวัตถุดิบหลัก 
บางอย่างไร้การปรุงรส บางอย่างปรุงรสด้วยเกลือ และ
ต้นห่อทีหล่าหรือชูรสดอย  ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่นิยมใช้
เพื่อปรุงแต่งรสชาติอาหารให้อร่อยขึ้น อาหารส่วนใหญ่
จึงมีรสชาติค่อนข้างจืด แต่ม่ันใจได้ว่ามีความปลอดภัย
แน่นอน อาหารบางอย่างเป็นอาหารหลักที่คนในชุมชน
กินอยู่เป็นประจ�า บางอย่างจะได้กินก็ต่อเมื่อเป็นโอกาส
พิเศษหรือในงานประเพณีเท่านั้น เช่น

บทความ
สนธยา ตั้วสูงเนิน

ภา
พ

: w
w

w
.s

jg
ad

ge
t.c

om

ภา
พ

: p
an

tip
.c

om

จิตวิญญาณ เมล็ดพันธุ ์และ ความมั่นคงทางอาหาร
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ข้าวปุก๊ หรือ ข้าวปกุงา คือ การน�าข้าวเหนียวน่ึง 
มาต�าผสมกับงาโดยไม่มีการใส่สารปรุงรสใดๆ ก่อนจะ 
น�าข้าวที่ต�าเสร็จแล้วมาห่อใบตองและน่ึงอีกรอบ จน
กลายเป็นข้าวปุ๊กที่มีสัมผัสเหนียวนุ่มและหอมกล่ินงา 
ข้าวปุ๊กเป็นอาหารที่จะมีโอกาสได้กินในช่วงเวลาส�าคัญ 
เช่น เทศกาลฉลองข้าวใหม่ หรืองานบญุประเพณีเท่าน้ัน 

ข้าวเมตอ คือ การน�าข้าวเหนียวมาห่อด้วยใบ
อ้อยและน�าไปน่ึงคล้ายข้าวต้มมัด โดยไม่มีการปรุงรส
ใดๆ อาจมีการใส่ถั่วร่วมด้วย ความพิเศษของข้าวเมตอ 
คือ จะมีการแบ่งข้าวเมตอเป็นตัวผู้กับตัวเมีย โดยจะมี
ลักษณะแตกต่างกันอย่างชัดเจน ข้าวเมตอตัวผู้จะมี ๓ 
อันมัดรวมกัน ข้าวเมตอตัวเมียจะมี ๒ อันมัดติดกัน โดย
มีความหมายแฝงซ่อนอยู่ว่า ข้าวเมตอตัวผู้กับตัวเมีย 
เปรียบดังเช่นคนที่เป็นสามีภรรยากัน ต้องอยู่คู่กัน ช่วย
กันท�ามาหากิน สร้างครอบครัว จะช่วยท�าให้มีความสุข 
และประสบความส�าเร็จในชีวิต เพราะในการท�าส่ิงใดๆ 
ก็ตาม การมีคนช่วยกันท�า เป็นเพื่อนคู่คิดซึ่งกันและกัน 
จะช่วยให้สามารถท�าสิ่งต่างๆ ออกมาได้ดี

ข้าวย่ากู ๊หรือ ข้าวหย่ากู ๊คือ การน�าข้าวเหนียว
มากวนใส่ถั่วลิสง ใส่งา มะพร้าว เติมน�า้อ้อยเพื่อเพิ่ม
ความหวาน

ย�าเมี่ยงโก้ หรือ ย�าเมี่ยงใบชากับถ่ัวทอด 
คือ อาหารของชาติพันธุ์ ไทยใหญ่ ที่ ได้รับอิทธิพลมา
จากประเทศเมียนมา เป็นอาหารที่มีความหลากหลาย
ของวัตถุดิบ ประกอบด้วย ใบชาหมัก ถั่วทอดชนิด
ต่างๆ กุ้งแห้ง พริกสด หอม กระเทียม และน�ามาคลุก

เคล้ากับน�า้ย�า ท�าให้ย�าเม่ียงโก้เป็นอาหารท่ีมีรสชาติท่ี
จัดจ้านกว่าอาหารอย่างอื่น

นอกจากข้าวที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตแล้ว จะ
เห็นได้ว่ายังมีพืชชนิดอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น ถั่ว งา 
ข้าวโพด ฯลฯ ที่มีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของพี่น้องชาติพันธุ์ที่น่ี เพราะสมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพ
เป็นเกษตรกร พืชเหล่าน้ีจึงมีความส�าคัญในการหล่อ
เล้ียงชีวิตผู้คนและถูกน�าเข้ามาเป็นสัญลักษณ์ในความ
เชื่อ การแบ่งปัน การช่วยเหลือ ท�าให้นึกย้อนถงึประเด็น
ส�าคัญทีเ่คยถกูหยิบยกมาพดูคุยในสังคม เรื่องการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชที่มีความเกี่ยวโยง
กับเมล็ดพันธุ์ ความม่ันคงทางด้านอาหาร และอาจส่ง
ผลกระทบต่อวิถีชีวิต การท�าการเกษตร

กระแสเรื่องการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ ์กลายเป็น
ที่สนใจขึ้นมา หลังจากที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะพิจารณา
การเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิก หรือ CPTPP ที่อาจน�ามาสู่การแก้ไขพระราช
บัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบันด้วย โดยให้เหตุผลว่ากฎหมายคุ้มครองพันธุ์
พืชที่บังคับใช้อยู่ในตอนน้ีมีความล้าหลังไม่เท่าทันกับ
การเปล่ียนแปลงในสังคมปัจจุบัน และประเทศไทยจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมายจากการเข้าร่วมใน
ความตกลงน้ี ซ่ึงหากประเทศไทยเข้าร่วมในความตกลง
น้ี จะมีผลบงัคับว่าประเทศไทยต้องท�าการปรบัปรงุแก้ไข
กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในทันที และกฎหมาย
คุ้มครองพันธุ ์พืชฉบับใหม่อาจจะส่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรในหลายประการ เน่ืองจากกฎหมายฉบับน้ี
จะเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ที่เป็นเจ้าของพันธุ์พืชที่ ได้วิจัย 
ปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้วิจัย
สามารถค้นหาหรือน�าพันธุ ์พืชต่างๆ ไปเพื่อการวิจัย 
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไปได้ และสามารถใช้ประโยชน์

ข้าวปุ๊ก ข้าวเมตอ ข้าวย่ากู๊

ย�าเมี่ยงโก้
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จากพนัธุพ์ชืใหม่ได้อย่างเต็มที ่ทัง้การผลิต ขาย จ�าหน่าย 
น�าเข้า ส่งออก หรือแสวงประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใด
ต่อพันธุ์พืชใหม่และส่วนขยายพันธุ์ (เมล็ด, กิ่ง, หน่อ) 
ของพืชน้ันด้วย และแน่นอนว่าผู้ที่มี
โอกาสเข้าถึงการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่
ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นเกษตรกรหรือ
ชาวบ้านทั่วไป

ตัวอย่างของผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการศึกษาร ่างพระราช
บัญญัติคุ ้มครองพันธุ ์พืชฉบับใหม่ 
หากมีการบังคับใช้กฎหมายนี้ มีหลาย
ประการ เช่น ประการแรก อาจเป็นการ
เอ้ือประโยชน์ให้กับบรรษัทเมล็ดพันธุ์
หรือนายทนุ หยิบฉวยเมล็ดพนัธุท้์องถิ่นไปคัดเลือกแล้ว
ขึ้นทะเบียนเป็นของตน ความน่ากังวล คือ หากในพื้นที่
ที่มีความอุดมสมบูรณ์และหลากหลายไปด้วยพืชนานา
ชนิด จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดการสูญเสียความ
หลากหลายของพืชในท้องถิ่น และชาวบ้านจะสูญเสีย
สิทธิในการใช้ประโยชน์ จัดสรร ดูแลพืชในท้องถิ่นของ
ตนเองมากขึ้น ประการทีส่อง ร่างกฎหมายคุ้มครองพนัธุ์
พืชฉบับใหม่ไม่ได้ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า หากมีราย
ได้ทีเ่กดิขึ้นจากการปรบัปรงุและพฒันาพนัธุพ์ชืทีม่าจาก
พืชท้องถิ่นในชุมชน ชุมชนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก
รายได้นั้น หมายความว่า ชุมชนจะไม่ได้รับส่วนแบ่งใดๆ 
แม้จะเป็นพชืทีม่าจากท้องถิ่นของตนเองกต็าม ความน่า
กงัวล คือ ชมุชนจะเสียโอกาสในการมรีายได้จากพนัธุพ์ชื
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง 

ประการที่สาม ลดขั้นตอนในการขอขึ้นทะเบียน
พืชที่ ได้จากการดัดแปลงหรือตัดแต่งพันธุกรรมด้วยวิธี
การทางพนัธวุิศวกรรม หรือพชื GMOs ให้ง่ายขึ้น ความ
น่ากังวล คือ ขั้นตอนในการตรวจสอบหรือคัดกรองผล
เสียที่อาจเกิดขึ้นจากพืช GMOs จะขาดความรอบคอบ
และรัดกุม ประการที่สี่ เอื้อให้เกิดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ 
เพราะมเีพยีงเจ้าของพนัธุพ์ชืใหม่เท่าน้ัน เป็นผู้มสิีทธิแต่
เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชใหม่ ความ
น่ากังวล คือ เกษตรกรอาจถูกด�าเนินคดีง่ายขึ้น หาก
เกษตรกรปลูกพันธุ์พืชใหม่ แล้วเก็บรักษาพันธุ์ ไปปลูก
ต่อ แจกจ่าย หรือแลกเปล่ียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของ เกษตรกรอาจต้องซ้ือเมล็ดพันธุ์ ในราคาที่แพง
ขึ้น อาหารและยาอาจมีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วย 

ประการที่ห้า คณะกรรมการที่
ดูแลผลประโยชน์จากเดิมทีเ่คยก�าหนด
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีสัดส่วนของผู้ที่เป็น
เกษตรกรร่วมด้วย แต่เกษตรกรถูก
ตัดออกไป ความน่ากังวล คือ ไม่มี
เกษตรกรทีเ่ป็นผู้มคีวามรู ้ความเข้าใจ 
และมีวิถีชีวิตอยู่กับการท�าการเกษตร
อย่างแท้จริง เข้าไปเป็นตัวแทนใน
การแสดงความคิดเห็นหรือก�าหนด
เงื่อนไข ทิศทางต่างๆ ที่เป็นการรักษา

ผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เป็นเกษตรกรอย่างแท้จริง ท�าให้
เกษตรกรอาจถกูเอาเปรียบได้ ประการทีห่ก อาจเป็นการ
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ช่วยให้นักลงทนุจากต่างชาติเข้ามาท�าการศกึษาวิจยัและ
พัฒนาพันธุ์พืชในประเทศไทยมากขึ้น ความน่ากังวล 
คือ จะเป็นการตัดโอกาสของประชาชนหรือผู้ประกอบ
การขนาดเล็กในการเข้าถึงการวิจัยหรือพัฒนาพันธุ ์
พืช นายทุนได้ประโยชน์มากข้ึน แต่ประชาชนก็อาจเสีย
ประโยชน์มากขึ้นเช่นกัน เป็นต้น

ถึงแม้ว่าการเข้าร่วมความตกลง CPTPP และ
การปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่น้ีอาจท�าให้
เกดิผลเสียมากมาย แต่ในขณะเดียวกนักยั็งมข้ีอดีทีเ่กดิ
จากการเข้าร่วมข้อตกลงน้ีด้วย เช่น หากมนัีกลงทนุจาก
ต่างชาติให้ความสนใจ ในการเข้ามาลงทุนหรือพัฒนา
งานในประเทศไทย จะเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี
ต่อการค้าและการลงทุน เพราะสามารถช่วยดึงดูดนัก
ลงทุนได้, ขยายตลาดการค้าของประเทศไทยไปยังต่าง
ประเทศมากขึ้น, ประเทศไทยมรีายได้จากการลงทนุเพิ่ม
มากขึ้น เป็นต้น

แม ้ขณะน้ียังอยู ่ระหว ่างการพิจารณาในที่
ประชุมสภา และยังไม่มีข้อสรุปถึงผลการพิจารณาว่า
ประเทศไทยจะยอมรับการเข้าร่วมในข้อตกลง CPTPP 
น้ีหรือไม่ เพราะยังต้องมีการพิจารณากันอย่างรอบ
ด้านว่าการเข้าร่วมข้อตกลงน้ีจะเกิดผลดีหรือผลเสีย
ต่อประเทศไทยมากกว่ากัน ส่ิงที่ส�าคัญในขณะน้ี คือ 
ประชาชนต้องช่วยกันจับตามอง และร่วมกันสร้างความ
รู้ความเข้าใจให้ทุกคนได้รู้จักกับ “ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.....” เพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่า
จะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้าง จากการที่ร่างพระราช
บัญญัติฯ น้ีมีผลบังคับใช้ เพื่อให้พวกเขาได้ช่วยกันส่ง
เสียงเพื่อช่วยปกป้องเมล็ดพันธุ์ และยืนยันว่าวิถีชีวิต
แบบเดิม โดยเฉพาะของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่ผูกพัน 
กับการเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยตนเองนั้นดีอยู่แล้ว 

โดยเฉพาะ “เมล็ดข้าว” ที่เติบโตมาจากการเก็บ
เมล็ดพันธุ์กันสืบมารุ่นต่อรุ่น ข้าว ที่น�ามาสร้างสรรค์
เป็นเมนูอาหารหลากหลายในท้องถิ่น ข้าว ที่สะท้อนถึง
จิตวิญญาณ ความเชื่อ และวัฒนธรรม ข้าว ที่หล่อเลี้ยง
หลากหลายชีวิตให้เติบใหญ่ ข้าว ท่ีสามารถช่วยสร้าง
รายได้หมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ข้าว ที่ผูกพัน
จนเปรียบเสมือนเป็นทุกอย่างในชีวิต ดังเช่น บทล�าน�า 
ธาของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ที่ประพันธ์ขึ้นเพื่อพูดถึง
คุณธรรมและคุณปูการของข้าวทีม่ต่ีอชีวิต มเีน้ือความว่า

หน่อ แว เหม่ บือ ปะ จะ แน, กว่า แก หมื่อ แม 
เดอ โพ แค

เจ้าน้ันคือข้าวทพิย์ เจ้าเล้ียงดูทกุผู้คน ทัง้คนรวย 
คนจน แม่ม่ายก�าพร้า

บอื ปะ จะ แน อะ ซะ เซ, กว่า เก ปกา ลอ เช ลอ เด
เจ้าคือข้าวทพิย์ ผู้มนี�า้ใจดี จิตใจสูงส่ง ดูแลเล้ียง

ดูคนยากจน ผู้ที่บ้านแตกสาแหรกขาด
บือ ปะ จะ แน เมะ โอะ เน, ต่า กือ ต่า กา เกอะ 

แฮ เก
ถ้าเรามีข้าวเพียงพอแล้ว ข้าวก็จะช่วยให้เรามีสิ่ง

จ�าเป็นอื่นๆ ตามมา
บือ คลี โอะ เก เตอะ แผ่ จื๊อ, ต่า ขะ หนะ เก 

เตอะ ซะ อื๊อ
หากแม้นมเีชื้อข้าวเหลือเพยีงก�ามือเดียว เมือ่ถงึ

ยามกันดาร อดอยากขาดแคลน เราก็ไม่ตาย
เม วา แอ ลอ ลึ เตอะ เง, ต่า ขะ หน่อ เยอ ถ่อ 

บะ เก
ข้าวทิพย์เอ๋ยอย่าหกเลยนะ เพราะเมื่อถึงยาม

กันดาร อดอยากขาดแคลน เราจะคิดคะนึงโหยหาเจ้า

ขอขอบคุณ บือพอ (คุณถาวร กัมพลกูล) 
ผู้แบ่งปันบทล�าน�าธาบทนี้
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ค�าสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร
ในเรื่อง ความยุติธรรมทางสังคม

โดย คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล, S.J. คณะเยสุอิต

บทความส้ันๆ น้ี พ่อขอสรุปประเด็นส�าคัญของ
ค�าสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ๓ เรื่อง ที่

เราสามารถน�าไปพิจารณา เมื่อเผชิญปัญหาสังคม
ที่แท้จริงของประเทศไทย  ค�าสอนด้านสังคมของพระ
ศาสนจกัร เป็นขมุทรพัย์อันล�า้ค่าของภูมปัิญญา ทีเ่กีย่ว
กับการสร้างสังคมที่ยุติธรรม และด�าเนินชีวิตด้วยความ
ศกัด์ิสิทธิ์ ท่ามกลางส่ิงท้าทายต่างๆ ของสังคมสมยัใหม่ 
ค�าสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร มีปรากฏมาอย่าง
ชัดแจ้งโดยตลอด  ผ่านทางขนบธรรมเนียมประเพณี
ของพระศาสนจักร  ผ่านทางอ�านาจส่ังสอนของพระ
ศาสนจกัร  ผ่านทางการส่ังสอนของพระสันตะปาปา และ
เอกสารของบรรดาพระสังฆราช   ในที่นี้ พ่อขอเริ่มด้วย
ค�าพูดวรรคแรก จากพระธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจกัร
ในโลกสมัยนี้ Gaudium et Spes (ข้อ ๑) ของสังคายนา
วาติกันครั้งที่สอง ว่า

“ความชื่นชมและความหวัง ความโศกเศร้าและ
ความกังวลของมนุษย์ในสมัยนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คน
ยากจนและผู้มคีวามทกุข์เขญ็ ย่อมถอืว่าเป็นความชื่นชม
และความหวัง เป็นความโศกเศร้าและความกังวล ของผู้
เป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้าด้วย และโดยแท้จริง ไม่มีสิ่ง
ใดที่ล้มเหลว ในการส่งเสียงสะท้อนขึ้นในใจของมนุษย์”
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๑. ศักดิ์ศรีของบุคคลมนุษย์ทุกคน
พระศาสนจักรคาทอลิก ประกาศว่าชีวิตมนุษย์

ศักด์ิสิทธิ์ และศักด์ิศรีของบุคคลมนุษย์ เป็นรากฐาน

ของวิสัยทัศน์ทางศีลธรรมของสังคม ความเชื่อน้ีเป็น

พื้นฐานของหลักการทั้งหมดของค�าสอนทางสังคมของ

พระศาสนจักร

ความเชื่อเรื่องชีวิตของคนแต่ละคนมีคุณค่า

สูงส่ง เป็นมาตรการของทุกสถาบันทางสังคม หรือใน

พระศาสนจักรต้องยึดถือ ทั้งในยามที่ชีวิตและศักด์ิศรี

ของบุคคลมนุษย์ถูกคุกคาม หรือในยามที่ ได้รับการส่ง

เสริมพัฒนาก็ตาม

ค�าสอนของคาทอลิกยังเรียกร้องให้เราหาวิธี

ป้องกันความขัดแย้งและแก้ไขโดยสันติวิธี บ่อยครั้งใน

ความขดัแย้ง แต่ละฝ่ายต่างคิดว่าตนถกูต้อง ยึดถอืความ

จริง และด้วยเหตุน้ีจงึไม่มีใครฟังฝ่ายตรงข้าม การรบัฟัง

กนัและกนั ด้วยความปรารถนาทีจ่ะเข้าใจมมุมองของกนั

และกนั ถอืเป็นขัน้ตอนแรกในการแก้ปัญหาความขดัแย้ง

ตามที่นักบุญยากอบอัครสาวกได้แนะน�าเรา “พี่

น้องที่รัก พึง ตระหนักว่า ทุกคนจงฉับไวที่จะฟัง แต่ช้าที่

จะพูด และช้าที่จะโกรธ คนที่โกรธย่อมไม่ปฏิบัติตนชอบ

ธรรมตามพระประสงค์ของพระเจ้า" (ยก ๑:๑๙-๒๐)

ในหนังสือสุภาษิ ตกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า ให้

หลีกเล่ียงการสน ทนาที่ ไร้ผล เมื่อเราร่วมการสนทนา 

ถกเถียง และเต็ม ไปด้วยความรู้สึก เราจะไม่ฟังกันและ

กัน ความปรารถนาเดียวของเราคือต้องการเอาชนะการ

โต้เถยีง และไม่เข้าใจในส่ิงทีอี่กฝ่ายก�าลังพดู และทศันคติ

เช่นน้ีไม่ได้น�าพาเราไปไหน “การเริ่มโต้เถยีงเป็นเหมอืน 

ปล่อยน�า้ออกจากเขื่อน ฉะน้ันจงเลิกโต้เถยีงก่อนเกดิการ

ทะเลาะวิวาท” (สภษ ๑๗:๑๔)

นักบุญเปาโล สอนเร าถึงวิธีการรับมือกับคนที่

กระท�าผิด ด้วยการใช้ความอ่อนโยนแก้ไขเขา  ส่ิงทีส่�าคัญ 

คือ ‘ความเมตตา’ หากเราใช้ ‘ค�าพดูทีแ่สดงความเกลียด

ชงั’ เราก�าลงัเติมเชื้อไฟเข้าไป “ถ้าท่านพบว่าใครคนหน่ึง

ท�าผิด ท่านซ่ึงมีพระ จิตเจ้าเป็นผู้น�า จงตักเตือนแก้ไข

เขา ด้วยความอ่อนโยน จงระวังตัวท่านอาจถูกทดลอง

ด้วย” (กท ๖ : ๑)

เพราะฉะนั้น ถ้าต้องการพูดคุยให้รู้เรื่อง จงหลีก

เลี่ยงการทะเลาะวิวาท
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๒. สิ่งท้าทายของความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน
เราเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวมนุษยชาติ ไม่

ว่าเราจะอยู่ในประเทศไหน มีความแตกต่างทางสัญชาติ 

ชาติพนัธุ ์ทางเศรษฐกจิ และอุดมการณ์ เราคือพีน้่องชาย

หญิง เราทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เหมือน

กัน ไมว่า่เราจะอายเุท่าใด หรือมฐีานะอะไรในสงัคม สิ่งที่

เราพดูและกระท�ากส่็งผลกระทบต่อผู้อ่ืน ท�าอย่างไร ทีเ่รา

จะจัดระเบียบสังคมของเรา ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

และการออกกฎหมายต่างๆ เพื่อช่วยให้แต่ละบุคคล

สามารถเติบโตได้อย่างดีในสังคม และด�ารงชีวิตอย่าง

สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

เราเชื่อว่า ประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ต่อการมี

ส่วนร่วมในสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ผาสุกส่วนรวม 

และเพือ่ความเป็นอยู่ทีดี่ของทกุคน โดยเฉพาะคนยากจน

และผู้เปราะบาง

ในสมณสาสน์เล่มใหม่ ของพระสันตะปาปาฟรัง

ซิส “ทกุคนต่างเป็นพีน้่องกนั” (“Fratelli tutti”) พระองค์

ตรัสถึงวัตถุประสงค์ของการออกสมณสาสน์เล่มน้ีว่า 

“พ่อขอเสนอสมณสาสน์ทางด้าน

สังคมน้ี เพื่อช่วยให้มีการไตร่ตรอง

อย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่า เมื่อเผชิญ

กับส่ิงทดลองในปัจจุบันที่ชักจูงเรา

ให้ท�าลายหรือเพิกเฉยต่อผู้อ่ืน เรา

อาจพิสูจน์ ได้แบบที่ ไม่ใช่เป็นเพียง

ค�าพูด แต่ด้วยความสามารถของเรา 

ที่จะตอบสนองด้วยวิสัยทัศน์ ใหม่

แห่งภราดรภาพและมีมิตรภาพทางสังคม” (Fratelli 

tutti ๔)  พระสันตะปาปาฟรังซิส สรุปไว้อย่างดีว่า พระ

ศาสนจักรปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสังคม

แห่งความเป็นพี่น้องชายหญิง ที่ทุกคนเคารพสิทธิของ

กันและกัน

พระสันตะปาปาฟรังซิส กล่าวว่า “การสร้าง

สังคมที่อยู่บนความเสมอภาคและความเป็นปึกแผ่น

หน่ึงเดียวกันน้ัน มิใช่งานที่ง่าย เราต้องตระหนักอยู่

เสมอในแต่ละวัน ความดีงาม ที่มาพร้อมกับความรัก 

ความยุติธรรม และความเป็นปึกแผ่นหน่ึงเดียวกนั ไม่ได้

ส�าเรจ็ได้ในทนัท ีและไม่ได้เกดิกบัทกุ

คน เราไม่ควรที่ใช้ชีวิตหลงติดอยู่กบั

ความส�าเร็จในอดีต และเพลิดเพลิน

ไปกับมันอย่างอ่ิมอกอ่ิมใจ โดยที่

ละเลยเพิกเฉยต่อความจริงที่ว่า มี

พี่น้องชายหญิงของเราหลายคน ที่

ยังคงอยู่ ในสถานการณ์ที่ทุกข์ยาก 

และเรียกร้องความสนใจของเรา” 

(Fratelli tutti ๑๑)

แต่ความรูสึ้กเป็นปึกแผ่นหน่ึงเดียวกนัและรบัผิด

ชอบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมนี้ ไม่ใช่สิ่งที่มีมาแต่ก�าเนิด 

เราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับสองสิ่งนี้ และเรามักถูกล่อลวง

ให้ค�านึงถงึผลประโยชน์ส่วนตัวของเราก่อนผลประโยชน์

ของส่วนรวม เราอาจมืดบอดต่อความต้องการของผู้อื่น 

ดังน้ันเราจึงต้องมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นปึกแผ่น

หนึ่งเดียวกัน
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พระสันตะปาปา ฟรังซิส ตรัสว่า “พ่อขอกล่าว

ถึงความเป็นปึกแผ่นหน่ึงเดียวกันเป็นพิเศษ ในฐานะ

ที่เป็นคุณธรรมทางศีลธรรม และเจตคติทางสังคม ที่

เกิดจากการกลับใจส่วนบุคคล จึงเรียกร้องความมุ่งมั่น

จากบรรดาผู้มีส่วนรับผิดชอบทางด้านการศึกษาและ

การอบรม พ่อนึกถึงครอบครัวเป็นอันดับแรก ท่ีได้รับ

เรียกให้กระท�าภารกิจหลักและส�าคัญย่ิงในการศึกษา” 

(Fratelli tutti ๑๑๔)

‘ความเป็นปึกแผ่นหน่ึงเดียวกัน’ อาจเป็นเพียง

ค�าพูดที่ฟังแล้วดูดี เป็นอุดมคติที่สูงส่ง เราสามารถพูด

คุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้ แต่อยู่ห่างจากความเป็นจริง นี่คือ

เหตุผลที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส ต้องการขยายความ

หมายของความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันว่า

“ความเป็นปึกแผ่นหน่ึงเดียวกัน เป็นค�าที่มัก

ไม่ค่อยได้รับการตอบรับดีนัก ในบางสถานการณ์ ค�า

นี้กลายเป็นค�าที่สกปรก เป็นค�าที่คนไม่กล้าพูด ความ

เป็นปึกแผ่นหน่ึงเดียวกัน มีความหมายมากกว่าการ

มีส่วนร่วมในการกระท�าที่ โอบอ้อมอารีเป็นครั้งคราว 

ความเป็นปึกแผ่นหน่ึงเดียวกัน หมายถึง การคิดและ

การกระท�าในแง่ของชุมชน ความเป็นปึกแผ่นหน่ึง

เดียวกัน หมายถึง ชีวิตของทุกคนส�าคัญเป็นอันดับ

แรกก่อนการถือเอาประโยชน์ ในส่ิงของทรัพย์สินด้วย

คนเพียงไม่กี่คน

ความเป็นปึกแผ่นหน่ึงเดียวกนั ยังหมายถงึ การ

ต่อสู้กับสาเหตุเชิงโครงสร้างของความยากจน ความไม่

เท่าเทียมกัน การไม่มีงานท�า ไม่มีท่ีดินและที่อยู่อาศัย 

การถูกปฏิเสธสิทธิทางสังคมและสิทธิแรงงาน  และ

หมายถึง การเผชิญหน้ากับผลของการท�าลายล้าง

จากอ�านาจเงินตรา…ในความหมายที่เข้าใจได้ลึกซ้ึง

ที่สุด ความเป็นปึกแผ่นหน่ึงเดียวกัน เป็นวิธีการสร้าง

ประวัติศาสตร์ และน่ีคือส่ิงที่ขบวนการประชาชน ก�าลัง

ด�าเนินการอยู่” (Fratelli tutti ๑๑๖)

๓. ความยุติธรรมส�าหรับทุกคน
แก่นแท้ของคุณธรรมของความเป็นปึกแผ่นหน่ึง

เดียวกัน คือการแสวงหาความยุติธรรมและสันติภาพ 

จะไม่มีสันติภาพ หากปราศจากความยุติธรรม นักบุญ

สมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ ๖ ได้ตรัสไว้ว่า ถ้าท่าน

ต้องการสันติภาพ  จงสร้างความยุติธรรม

“งานประกาศข่าวดี ต ้องปรับให้เหมาะกับ

สถานการณ์ต่างๆ ที่ค�านึงถึงอยู่ตลอดเวลา มีข้อค�า

สอนที่ชัดเจน เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน 

เกี่ยวกับชีวิตครอบครัว ที่เป็นองค์ประกอบส�าคัญต่อ

การเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล เกี่ยวกับชีวิตที่อยู่

ร่วมกันในสังคม เกี่ยวกับชีวิตระหว่างประเทศ เกี่ยวกับ

ความสงบสันติ ความยุติธรรมและการพัฒนา เป็นข้อ

ค�าสอนท่ีมีพลังในยุคปัจจุบัน ต่อการช่วยให้มนุษย์ทุก

คนเป็นอิสระ” (Evangelii Nuntiandi ๒๙)

“แท้จริงแล้ว งานประกาศข่าวดี งานส่งเสริม

ศักยภาพของมนุษย์ งานพัฒนาและการช่วยให้มนุษย์
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เป็นอิสระ  มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซ้ึง…เป็นความ

สัมพนัธ์กนัตามแบบพระวรสารอย่างเด่นชดั ซ่ึงเป็นเรื่อง

ของการปฏิบัติความรัก... ในความเป็นจริงแล้ว เราจะ

ประกาศบัญญัติใหม่ โดยไม่ส่งเสริมความยุติธรรมและ

สันติ ความก้าวหน้าที่แท้จรงิของมนุษย์ ได้อย่างไร เรา

เองได้ใส่ใจชี้ ให้เห็นถึงส่ิงน้ี โดยระลึกว่า จะยอมไม่ได้ที่

ให้ “งานประกาศข่าวดี ละเลย หรือเพิกเฉยต่อปัญหา

ส�าคัญต่างๆ ที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน เกี่ยวกับ 

ความยุติธรรม การช่วยให้มนุษย์มอิีสระ การพฒันา และ

สันติภาพในโลก” (Evangelii Nuntiandi ๓๑)

พระวรสารเชิญชวนเราให้เป็นผู้สร้างสันติ พระ

เยซูเจ้าตรัสว่า “ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะ เขาจะ

ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า” (มธ ๕:๘) ความรักที่ เรา

มีต่อพี่น้องชายหญิงของเราทุกคน เรียกร้องเราท�างาน

ส่งเสริมสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม ที่ก�าลังถูกคุกคาม

จากความขัดแย้ง และความรุนแรง แต่สันติภาพไม่ได้

หมายถึงความเมินเฉย สันติภาพท่ีแท้จริงจะเกิดขึ้นได้

ก็ต่อเมื่อมีความยุติธรรม และทั้งสองสิ่งนี้ จะขาดอย่าง

ใดอย่างหน่ึงไปไม่ได้ ขอให้เราเป็นผู้สร้างสันติตามค�า

สอนของพระวรสาร

โดยสรุป

๑. แสดงความเคารพต่อทุกคน  ละเว้นจากค�าพูดแสดงความเกลียดชัง และการกระท�าที่รุนแรง

๒. ดูแลเอาใจใส่เพื่อประโยชน์ผาสุกส่วนรวม

๓. ท�างานส่งเสริมความยุติธรรมส�าหรับทุกคน

แปลโดย คุณอัจฉรา สมแสงสรวง ผู้อ�านวยการแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) 
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม 
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ที่อยู ..................................................................................................................................................................

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

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

 สมาชิกวารสาร “ผูไถ”  สมาชิกใหม  ตออายุสมาชิก รหัส ...........................................

                 ระยะเวลา  ๑ ป (๓ ฉบับ) ๑๕๐ บาท  ๒ ป (๖ ฉบับ) ๓๐๐ บาท

 สมัครสมาชิก มากกวา ๒ ป กรุณาระบุจํานวน ................................................................................................

 สั่งซื้อวารสาร “ผูไถ” ฉบับที่ ..........................................................................................................................

 ขอรวมสนับสนุนการจัดพิมพวารสาร “ผูไถ” เปนจํานวนเงิน ............................................................................

    รวมจํานวนเงิน ............................. บาท (.....................................................................................................)

ชําระโดย  ธนาณัติ  สั่งจายในนาม “ปริญดา วาปกัง” ปณ. สุทธิสาร ๑๐๓๒๑

  โอนเขาบัญชี ในนาม “คณะกรรมการคาทอลิกฯ แผนกยุติธรรมและสันติ”

  ธนาคารกสิกรไทย สาขาหวยขวาง บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี ๐๘๔-๒-๐๗๖๓๙-๒

(กรุณาสงสําเนาการโอนเงินมาตามที่อยูขางลางนี้ หรือสงสําเนาเอกสารทางโทรสาร ๐ ๒๖๙๒ ๔๑๕๐)

ฝายเผยแพรเพื่อการมีสวนรวม คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.)

๑๑๔ (๒๔๙๒) ซ.ประชาสงเคราะห ๒๔ ดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท ๐ ๒๒๗๕ ๗๗๘๓, ๐ ๒๒๗๗ ๔๖๒๕

โทรสาร ๐ ๒๖๙๒ ๔๑๕๐   เว็บไซต: www.jpthai.org   อีเมล: ccjpthai@gmail.com

ฉบับที่ 112

เราต่างมีแสงสว่าง
ในตัวเอง

ฉบับที่ 113

โลกยังคงงดงาม
เพียงเราไม่ทิ้งใคร? ไวขางหลัง

ฉบับที่ 109

การเมืองที่ดีตองมุ่ง
สรางสันติภาพ

ฉบับที่ 110

เปนเพราะ "เจน" หรือ 
เปนเพราะ "ใจ"

เพราะโลกหมุนเร็วไป
หรือเพราะเราไม่ปรับตัว

ฉบับที่ 111

เมื่อ “โลก" ปนเปอนยาปฏิชีวนะ 
(Antibiotic) ในอาหารที่เรากิน 

ในสิ่งแวดลอมที่เราอยู่
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