วารสาร "ผู้ ไถ่" พิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วารสาร

เพื่อน�ำเสนอข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน สังคม ศาสนา และสิ่งแวดล้อม
ปีที่ ๔๒ ฉบับที่ ๑๑๕ มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔

A Culture of Care as a Path to Peace
“วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ เป็นหนทางสู่สันติภาพ”

ผู้ไถ่ (ฉบับย้อนหลัง)
บนชั้นหนังสือของท่านมีหนังสือเหล่านี้หรือยัง? วารสาร “ผู้ไถ่” แหล่งข้อมูลความรู้ที่ไม่ขึ้นกับกาลเวลา

เปิดปก

แสงไฟในกระท่อม

ภาพ: www.vermontfolklifecenter.org

ศิวกานท์ ปทุมสูติ

โลกปฏิสนธิผลิดอกไม้
ง้วนดินกลิ่นฝนดั่งกลกัน
“ฉันสวยสดใสเหมือนไม้แม่
ฉันหวานซ่านอวลนวลผกา
แม้บางหนอนแทะกินฉันวิ่นแหว่ง
เมื่อดักแด้ติดปีกเสรี

เฉดสีเรืองไรฉายเฉิดฉัน
ปลุกตื่นคืนวันจ�ำนรรจา
ฉันหอมจริงแท้แม่รักษา
ด้วยใครหนอกรุณาปรานี
ก็สู้ลมสู้แล้งไม่แหนงหนี
ฉันจะมีชีวิตใหม่ ให้ผลงาม”

เด็กน้อยช่วยแม่ถากพรวน
“แม่คะ แม่ขา...ดอกสีคราม
แม่ว่าอัญชันพลางเด็ดชม
นั่นดอกเหลืองเหลืองแตงไทย
บวบแคมะเขือพริกขี้หนู
กระเพราแมงลักฟักทอง
มะม่วงมะนาวมะละกอ
คนงานบ้านใกล้คนขายแรง

เหงื่อพร่างกลางสวนช่างซักถาม
แตกเถาเลื้อยลามนี่ดอกอะไร”
"นี่นะท�ำขนมกินได้
บางลูกสุกใกล้ ได้ลิ้มลอง
มะระถั่วพูบนพื้นร่อง
กล้วยตองออกปลีสีแดง
ผักบุ้งริมบ่อนั้นพอแบ่ง
ได้ต้มได้แกงแบ่งกันกิน”

“เขามาจากไหนหรือคะแม่”
แม่กระซิบ “จากฟากสาละวิน
อาทิตย์อัสดงลงลับฟ้า
เด็กน้อยมองกระท่อมไฟวอมแวม

ลูกชะแง้ฉงนคนพลัดถิ่น
แผ่นดินเขาร้อนต้องรอนแรม”
รอยยิ้มก่อนสนธยายังจ้าแจ่ม
ความสุขแซมเดียงสาราตรีกาล
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วารสาร “ผู้ไถ่” จัดพิมพ์โดยแผนกยุติธรรมและสันติ (ยส.) ในคณะ
กรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม เพื่อเสนอข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน
ประชาธิปไตย ศาสนา สิ่งแวดล้อม และสาระทางสังคมที่นอกเหนือไปจาก
ข่าวสารกระแสหลักตามหน้าหนังสือพิมพ์ โดยไม่ได้มุ่งแสวงหาก�ำไรมากไป
กว่าความรับผิดชอบต่อสังคม
“ผู้ไถ่” ยินดีรับความคิดเห็นของผู้รักความเป็นธรรม นักคิด นักเขียน
นักวิชาการ ศิลปิน ในทุกรูปแบบที่สอดคล้องตามแนวของวารสาร โดย
บรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขขัดเกลาต้นฉบับตามความเหมาะสม
แต่จะรักษาไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของผู้ผลิตงาน
อนึ่ง ข้อเขียนทั้งหมดที่ตีพิมพ์ใน “ผู้ไถ่” เป็นทัศนะเฉพาะของผู้เขียน
รับผิดชอบร่วมกันระหว่างนักเขียนและบรรณาธิการ แต่ไม่จ�ำเป็นว่าผู้จัดท�ำ
ต้องเห็นด้วย และไม่ผกู พันกับแผนกยุตธิ รรมและสันติ (ยส.) ในคณะกรรมการ
คาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม
ภาพและข้อเขียนใน “ผู้ไถ่” ยินดีให้คัดลอก เผยแพร่ เพียงแต่โปรด
แจ้งให้เราทราบด้วย
วารสาร “ผู้ไถ่” ถือก�ำเนิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยก�ำลังประสบวิกฤติ
ทางการเมืองและสังคม จากเหตุการณ์เดือนตุลาคม ปี ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๙
โดยมีคนกลุ่มเล็กๆ จ�ำนวน ๓ – ๔ ท่าน ที่ตระหนักดีว่าเป็นความจ�ำเป็นที่
พระศาสนจักรคาทอลิกต้องอยู่ในความเป็นจริงของสังคม เข้าใจปัญหาและ
ความทุกข์ยากทีเ่ กิดขึน้ กับประชาชน จากกรณีความขัดแย้งทางลัทธิอดุ มการณ์
และเพื่อช่วยมิให้พระศาสนจักรถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง หากสมาชิก
พระศาสนจักรไม่เข้าใจว่า อะไรคือความเป็นจริง ความยุติธรรม และความ
ถูกต้องที่แท้ของสังคมในขณะนั้น
การเลือกใช้ค�ำว่า “ผู้ไถ่” ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากพระคัมภีร์
ไบเบิล ในสมัยที่โมเสสเป็นผู้น�ำชาวยิวอพยพจากประเทศอียิปต์ เป็นการปลด
ปล่อยชาวยิวให้เป็นอิสระจากการอยูใ่ ต้อำ� นาจของต่างชาติ และจากการตกเป็น
ทาสและเชลย ซึง่ มีนยั ถึงการไถ่กู้ การช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากพันธนาการ
ที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาความเป็นคน และได้รับอิสรภาพ เสรีภาพ เพื่อ
บรรลุถึงความเป็นคนที่ครบครันทั้งทางด้านจิตใจและสังคม
ด้วยเหตุนี้ เหตุการณ์ตุลาคมวิปโยคจึงเป็นบทเรียนที่สะท้อนถึง
การต่อสู้ของภาคประชาชนเพื่อให้ตนเองและสังคมหลุดพ้นจากการถูกกดขี่
ข่มเหง จากกลุม่ ผูม้ อี ำ� นาจในการปกครอง และโครงสร้างทางสังคมทีอ่ ยุตธิ รรม
วารสาร “ผู้ไถ่” ในยุคเริ่มต้นนั้น จึงท�ำหน้าที่เสมือน “สื่อ” น�ำเสนอข้อเท็จจริง
ที่เกิดขึ้น วิเคราะห์และไตร่ตรองบนจุดยืนของคุณค่าศาสนา เพื่อกระตุ้นให้
ผู้อ่าน ได้ใช้วิจารณญาณในการเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และส�ำนึก
ถึงบทบาทการมีส่วนร่วมสร้างความเป็นประชาธิปไตย การเคารพสิทธิของ
ประชาชนให้เกิดขึ้นในสังคม
และถึงแม้เส้นทางของการท�ำหน้าทีเ่ ป็นสือ่ ของวารสาร “ผูไ้ ถ่” ยาวนาน
มากว่า ๔๐ ปี แต่เราก็ยังยืนยันที่จะสืบสานต่อภารกิจการไถ่กู้ด้วยความเชื่อ
มั่นว่า เราแต่ละคนและทุกคนต่างมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์สังคมให้ด�ำรงไว้
ซึ่งความยุติธรรมและสันติ เพราะเรามีศักดิ์ศรี มีอิสรภาพและเสรีภาพ ที่เท่า
เทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์

& เปิดเล่ม

จ

shutterstock • 1538449673

า ก ส า ร วั น สั น ติ ส า ก ล ข อ ง
พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ปี นี้
“วั ฒ นธรรมการดู แ ลเอาใจใส่
เป็นหนทางสู่สันติภาพ” ท�ำให้ฉัน
นึกถึงประสบการณ์ดีๆ น่าประทับ
ใจที่เกิดขึ้นกับตัวเองในช่วงต้นปี จึง
อยากแบ่งปันแก่คุณผู้อ่านค่ะ
เรื่องก็มีอยู่ว่า...
บ่ายวันหยุดนั้น ขณะที่ฉัน
เคลิ้มหลับไป เสียงโทรศัพท์มือถือ
ดังขึ้น ฉันรับ “คุณธัญลักษณ์ ใช่
ไหมครับ” ฉันตอบ “ใช่ค่ะ” เสียง
ปลายสาย “ผมชื่อ ปกรณ์ บุญรอด
เป็นหัวหน้า รปภ. แผนกอาหาร
Take Home เดอะมอลล์บางกะปิ
คุณท�ำกระเป๋าสตางค์ตกไว้ สะดวก
มารับเมื่อไหร่ครับ”
ฉันซึง่ สติยงั ไม่กลับเข้าร่างดี
ด้วยความง่วงงุน ค่อยๆ นึกทบทวน
“กระเป๋าสตางค์?” แล้วลุกขึ้นไป
ค้นหาดูในกระเป๋าถือ ฉับพลันนั้น
สติกลับเข้าร่างทันที เพราะกระเป๋า

สตางค์ ไม่อยู่จริงๆ! “ใช่ค่ะ กระเป๋า
หาย” จากนั้นตะลีตะลานตอบรับ
การนัดหมายไปรับกระเป๋าสตางค์
ทันที
ใครที่ เ คยกระเป๋ า สตางค์
หาย คงเข้าใจความรู้สึกนี้เป็นอย่าง
ดี เมื่ อ เอกสารบั ต รส� ำ คั ญ ๆ ทุ ก
อย่างมันอยู่ ในนั้น ทั้งบัตรเอทีเอ็ม
บัตรเครดิต บัตรประชาชน ใบขับขี่
และบัตรอีกสารพัดที่คุณมีและยัด
มันเข้าไปในกระเป๋าสตางค์นั้น แค่
คิดเท่านั้นแหละ ใจมันวูบ อย่างที่
มีส�ำนวนว่า “ใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่ม”
“ตายแล้ว เงินจะเหลืออยู่ ในบัญชี
ธนาคารไหม บัตรเครดิตจะถูกใคร
ขโมยวงเงินไปเท่าไหร่ จะต้องมีหนี้
ที่ ไม่ ได้ก่อเท่าไรกัน จะอายัดบัตร
ต่างๆ ทันไหม จะต้องเสียเวลาไป
แจ้งบัตรประชาชนหาย แล้วต้อง
ท�ำบัตรใหม่...” ความทุกข์เริ่มก่อตัว
เมื่อนึกถึงสิ่งที่จะตามมา
เมื่อไปถึงจุดนัดหมาย คุณ
ปกรณ์น�ำกระเป๋าสตางค์ส่งคืนให้
ฉัน พร้อมบอกให้ฉันตรวจเช็คว่า
ทุกอย่างอยู่ครบถ้วนดีหรือไม่ ฉัน
เปิดกระเป๋าสตางค์ ทุกอย่างอยูค่ รบ
เงินในกระเป๋าก็ยังครบถ้วน ในนั้นมี
แบงค์พันอยู่ ๑ ใบ

ความคิดที่อยากตอบแทน
สิ่ง ที่ ฉัน อาจสู ญ เสี ย ไปถ้ า ไม่ ไ ด้
กระเป๋าคืน ฉันจึงหยิบขึ้นมาส่งให้
คุณปกรณ์ บอกว่า ขอให้รับไว้ เพื่อ
เป็นการขอบคุณ คุณปกรณ์ตอบว่า
“มันมากไปครับ ผมรับไม่ ได้”
ฉันขอบคุณแล้วขอบคุณอีก
เราคุยกันถึงการพบกระเป๋าสตางค์
ที่ ไหน อย่างไร คุณปกรณ์เล่าว่า
พนักงานร้านอาหารที่ฉันไปซื้อ พบ
มันตกอยู่หน้าร้าน จึงน�ำไปส่งให้
หัวหน้าแผนกอาหาร Take Home
แล้วจึงส่งต่อให้แผนก รปภ. ของห้าง
เป็นผู้ติดต่อลูกค้ามารับคืน
ฉันเดินไปหาพนักงานร้าน
อาหาร Take Home ซึ่งอยู่ตรงนั้น
๓ คน ขอบคุณพวกเขาทีเ่ ก็บกระเป๋า
สตางค์ ไว้ พวกเขาผลัดกันเล่าให้ฟงั
ฉันขอให้เขารับเงิน ๑,๐๐๐ บาท
แทนค�ำขอบคุณ แต่ ไม่มี ใครยอมรับ
เงินนั้น
สิ่งที่ฉันพอจะท�ำได้ขณะนั้น
ฉัน ซื้ อ อาหารที่ เ ขาทั้ ง สามคนท� ำ
ขาย แต่ ก็ ยั ง รู ้ สึ ก ว่ า มั น ไม่ เ พี ย ง
พอต่ อ สิ่ง ที่ พ วกเขาได้ ช ่ ว ยฉัน ไว้
ฉัน จึง เดิ น ไปหาซื้ อ อะไรเพื่ อ แทน
ค�ำขอบคุณ พอดีกับในช่วงนั้นยัง
อยู่ ในเทศกาลปี ใหม่ ฉันจึงได้ซื้อ

ผู้ไถ่ ฉบับที่

๑๑๕ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔

ขนมเค้กเพื่อเป็นการขอบคุณและ
สวั ส ดี ป ี ใ หม่ พ วกเขาคนละกล่ อ ง
พ นัก ง า น ทั้ ง ส า ม ค น ยิ้ม ก ว ้ า ง
ขอบคุณฉัน และบอกว่า ไม่ต้องซื้อ
อะไรมาให้เลย
แล้ ว ฉัน ก็ ยิ่ง ซึ้ ง ใจมากขึ้น
ไปอีกกับค�ำพูดของน้องผู้หญิงคน
ที่เห็นกระเป๋าเป็นคนแรกและบอก
อี ก ๒ คน เพื่ อ เก็ บ และประสาน
ส่งคืน เธอบอกว่า “แค่นึกถึงว่า
เจ้ า ของกระเป๋ า จะล� ำ บากเดื อ ด
ร้อน ต้องไปจัดการเกี่ยวกับบัตร
ต่างๆ ที่หายไปแล้ว เห็นเจ้าของ
ได้คืนก็ดี ใจแล้ว ไม่ต้องซื้ออะไร
มาให้เลย”
เราคุ ย กั น อี ก สั ก พั ก พี่
พนัก งานอี ก คนเล่ า ว่ า “ตอนเจอ
กระเป๋ า สตางค์ ก็ พ ยายามเดินหา
เจ้าของ แต่ ไม่เจอแล้ว ก็เลยส่ง
ให้ กั บ หั ว หน้ า แผนก เขาเป็ น คน
ประสานให้แผนกที่ติดต่อลูกค้ามา
รั บ ของคื น พอดี ต อนนี้เ ขาไม่ อ ยู ่
หั ว หน้ า พี่ เ ขาเป็ น คนประสานให้

หัวหน้าพี่เขาดีกับลูกน้องมาก คอย
เอาใจใส่ดแู ลลูกน้อง คอยสอนคอย
เตือน โดยเฉพาะเรื่องเจอของลูกค้า
ท�ำตกหาย หรือลืม ให้รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่” ฉันบอก “เสียดายจัง
ที่ ไม่ ได้เจอหัวหน้าที่ดีของลูกน้อง
ฝากขอบคุ ณ และขอฝากอาหาร
ที่ซื้อให้หัวหน้าด้วยแล้วกันนะคะ”
“ว่างๆ แล้วจะมาอุดหนุนนะคะ” เรา
ขอบคุณกันและกัน แล้วจึงร�่ำลากัน
นึก ถึ ง เรื่อ งราวที่ เ กิ ด ขึ้น ...
ฉัน ช่ า งโชคดี จ ริง ๆ ฉัน ได้ ก ระเป๋ า
สตางค์คืน ฉันได้รับพลังบวกเพิ่ม
ขึ้น ได้มีประสบการณ์ดีๆ ฉันได้รู้จัก

พนัก งานที่ ดี ใ นองค์ ก รใหญ่ แ ห่ ง
หนึ่ง แม้พวกเขาจะเป็นคนเล็กๆ ใน
สังคมใหญ่ เป็นพนักงานขายอาหาร
ที่ เ ราจะพบเจอพวกเขาแค่ ผิ ว เผิ น
สั่งอาหาร จ่ายเงิน รับอาหาร หรือ
รปภ. พนักงานรักษาความปลอดภัย
ทีย่ นื เปิดประตูให้เราเข้าออกห้าง แค่
นั้นจริงหรือ!
ไม่ ใช่เลย...ความจริงแล้ว ใน
สังคมทีเ่ ราอยูร่ ว่ มกัน เราต่างพึง่ พา
กั น และกั น เราต่ า งเกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น
และกัน เราต่างได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่จาก ‘ใครๆ’ ที่เราไม่เคยรู้จักอีก
มากมาย คนที่ต่างก็ท�ำหน้าที่ของ
ตนให้ดีท่ีสุด รับผิดชอบงานที่ท�ำ
อย่างเต็มที่ มีอยู่ ในทุกๆ ที่เสมอ
เพราะฉะนั้น... อย่าลืมดูแลเอาใจใส่
คนที่อยู่รอบตัวคุณ... เพราะสักวัน
หนึ่ง คุณก็จะได้รบั การดูแลเอาใจใส่
จากพวกเขาเช่นกัน

ภาพ: pixta.jp • 43067017
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สังคม – การเมือง

๑๑

สร้างทัศนคติความเข้าใจ
‘สังคมที่พึ่งพาและเกื้อกูลกัน’
ระหว่างนายจ้างไทยและลูกจ้างแรงงานข้ามชาติ
ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

จากมือถึงมือ: Hand to Hand
ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
สู่พี่น้องประชากรข้ามชาติ
ที่ ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ระลอกที่สอง

๒๐

๒๔
๒๖

เรื่องราวชีวิต ‘หล้าเคตี’ จิตอาสาชาวเมียนมา
สื่อกลางสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐไทย
และชาวเมียนมา ในวิกฤติโควิด-๑๙ ที่สมุทรสาคร
ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

๓๑

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

‘แสงไฟ’ ของ ‘คนหลงทางชีวิต’
พระศาสนจักรคาทอลิก
กับงานเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ
วรพจน์ สิงหา

รศ.ดร.วไล ณ ป้อมเพชร

สิทธิมนุษยชน

๗๕

ชาวบ้านบางกลอย กับ สิทธิมนุษยชน
ศราวุฒิ ประทุมราช

“ใจเขา ใจเรา ใจแผ่นดิน”
กับ การเผชิญปัญหาใหญ่อีกระลอกหนึ่ง
ของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย

๕๗

องอาจ เดชา

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

บทบาท บนจ. ต้นทางน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ
กับ การส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

๓๙

มนุษย์กับสันติภาพ

สิ่งแวดล้อม - กลุ่มชาติพันธุ์

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี

แนวทางการท�ำงานของ LPN
ในการส่งเสริมสิทธิ
และคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ

การศึกษา

๔๗

ปกิณกะ – วรรณกรรม
บทกวีเปิดปก: แสงไฟในกระท่อม

(หน้าแรก)

ศิวกานท์ ปทุมสูติ

ปักดอกไม้ ในแจกันใจ: ไตร่ตรองชีวิต:
วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ น�ำสู่สันติ
นริศ มณีขาว

พื้นที่เล็กเล็ก: ฉันเปลี่ยนโลกทั้งใบ
ด้วยการคุยกับตัวเอง “สวัสดี...ตัวฉัน”
น�ำ้ ค้าง ค�ำแดง

เนื้อในหนัง: SOUL อัศจรรย์วิญญาณอลเวง
แมวอินดี้

นกเขาครวญ อาลัยกิ่งที่เคยเกาะ:
ชายที่แอบซ่อนตัวอยู่หลังหมู่บ้าน
หญ้าน�ำ้ ทุ่งขุนหลวง

๖
๔๒
๕๔
๗๒

6 ปักดอกไม้ในแจกันใจ
นริศ มณีขาว

www.vectorstock.com

ไตร่ตรองชี วิต:

วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ น�ำสู่สันติ
ขอสันติสุขของพระเจ้า พระบิดา และพระเยซูคริสต์ สถิตกับท่าน!
พระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบสารวันสันติสากลในปีน้ี เพื่อเชิญชวนเราให้
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ น�ำครอบครัว ชุมชน สังคมโลก
ของเราสู่สันติ
การมี โอกาสพิจารณาไตร่ตรองชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งในเรื่องวัฒนธรรมการ
ดูแลเอาใจใส่กับเพื่อนมนุษย์ และธรรมชาติ ตามแนวทางของสารวันสันติสากลในปีนี้
เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจ เพิ่มทางเลือกในการลงมือปฏิบัติเพื่อให้โลก
ของเรามีสันติเพิ่มมากยิ่งขึ้น...

พระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวถึงการดูแลเอาใจ
ใส่จากพระคัมภีร์ของชาวคริสต์ ซึ่งสรุปได้ ๕ ประเด็น
ดังนี้
๑) พระเจ้ า เป็ น ผู ้ ใ ห้ ก� ำ เนิด มนุ ษ ย์ แ ละความ
สัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้า กับธรรมชาติ กับเพื่อน
มนุษย์ ในฐานะทีเ่ ป็นพีน่ อ้ งกัน รวมถึงการมีความซือ่ สัตย์
และยุติธรรมต่อผู้อื่น
๒) พระเจ้าให้ความส�ำคัญกับการดูแลเอาใจใส่
การปกป้องคุ้มครอง และความสามารถในการเกื้อหนุน
ชีวิต... พระองค์ทรงมอบความไว้วางใจแก่มนุษย์ ทรง

ภาพ: www.heartmath.org

การดูแลเอาใจใส่ในคริสต์ศาสนา

มอบให้มนุษย์เป็นนายและเป็นผู้ปกป้องสิ่งสร้างทั้ง
หลาย
๓) มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีที่ล่วงละเมิดไม่ ได้
เพราะมนุษย์ถกู สร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระเจ้า และ

ผู้ไถ่ ฉบับที่

มีส่วนร่วมในแผนการของพระเจ้า ทะนุบ�ำรุงรักษาความ
กลมกลืนของสิ่งสร้างของพระองค์
๔) การดูแลเอาใจใส่สิ่งสร้าง ด้วยการฟื้นฟู
ระเบียบสังคม และความสนใจห่วงใยต่อคนยากจน อาทิ
มีการหยุดพัก เพื่อพักการใช้ที่ดิน เพื่อทาส ผู้ที่เป็นหนี้
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และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดจะได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และได้รับโอกาสใหม่ ในชีวิต
๕) ชุ ม ชนให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ สมาชิก ชุ ม ชนที่
อ่อนแอทีส่ ดุ ... รวมถึงการเรียกร้องความยุตธิ รรมให้แก่
คนยากจน ซึง่ เต็มไปด้วยความเปราะบางและไร้อำ� นาจ...

ค�ำถามเพื่อการไตร่ตรอง
• ท่านมีประสบการณ์กับการได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างไรบ้าง และท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับการดูแล
เอาใจใส่
• ท่านมีประสบการณ์กบั การให้การดูแลเอาใจใส่ การปกป้องคุม้ ครอง และเกือ้ หนุนชีวิตผูค้ น รวมถึงธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

การดูแลเอาใจใส่ เป็นพันธกิจของพระเยซูเจ้า
พระสันตะปาปาฟรังซิสให้ความชัดเจนเกี่ยว
กับชีวิตพระเยซูเจ้าและศิษย์ผู้ติดตามพระองค์เพื่อ
เป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างแก่คริสตชนเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่สรุปได้ ๕ ประเด็นต่อไปนี้
๑) ชีวิต และพั น ธกิ จ ของพระเยซู เ จ้ า เป็ น การ
แสดงถึ ง ความรั ก ขั้ น สู ง สุ ด ที่ พ ระบิ ด าทรงมี ต ่ อ
มนุษยชาติ พระเยซูเจ้า “ถูกส่งมาให้ประกาศข่าวดีแก่
คนยากจน ประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจ�ำ คืน
สายตาให้แก่คนตาบอด และปลดปล่อยผูถ้ กู กดขี่ ให้เป็น
อิสระ”
๒) พระเยซูเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่ผเู้ จ็บป่วยทัง้ กาย
และวิญญาณ และทรงรักษาพวกเขา พระองค์ทรงให้อภัย
คนบาปและทรงประทานชีวิตใหม่แก่พวกเขา พระเยซูเจ้า
ทรงดูแลเอาใจใส่มนุษย์ทุกคน พระองค์ทรงช่วยเหลือ
ดูแลเอาใจใส่ผู้คนที่บาดเจ็บทั้งกายและใจ
๓) พระเยซู เ จ้ า ทรงมอบพระองค์ เ องบนไม้
กางเขน เป็นการมอบพระองค์เพื่อดูแลเอาใจใส่เรา เพื่อ
ปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาปและ
ความตาย การสละชีวิตของพระองค์เพื่อมอบเป็นของ
ขวัญนั้น พระเยซูเจ้าทรงเปิดเส้นทางแห่งความรักให้แก่
เรา และพระองค์ทรงตรัสกับเราแต่ละคน ให้ทำ� ตามพระ
องค์ ให้เราออกไปและท�ำเช่นเดียวกับพระองค์

ภาพ: catholicnews.ie

การดูแลเอาใจใส่ในชี วิตพระเยซูเจ้า

วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ ในชีวิตของผู้เป็นศิษย์
ติดตามพระเยซูเจ้า
๔) งานเพือ่ ความเมตตาทางจิตวิญญาณและทาง
ร่างกาย เป็นหัวใจส�ำคัญของการปฏิบตั คิ วามรักเมตตา
ศิษย์ผู้ติดตามพระเยซูเจ้าท�ำให้ชุมชนเป็นบ้านที่ต้อนรับ
ทุกคน... ห่วงใยในความต้องการของมนุษย์ทุกคน และ
พร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
๕) งานของพระศาสนจักรต่อคนยากจน เป็น
งานที่มีความร่วมมือช่วยเหลือกัน มีสถาบันต่างๆ เกิด
ขึ้นมากมาย เพื่อบรรเทาทุกข์ความขัดสนของมนุษย์
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล ที่พักส�ำหรับคน
ยากจน บ้านเด็กก�ำพร้า บ้านส�ำหรับเด็กทารกที่ถูก
ทอดทิ้ง ที่พักพิงส�ำหรับนักเดินทาง ฯลฯ
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ค�ำถามเพื่อการไตร่ตรอง
• สิ่งที่ท่านได้รับจากการไตร่ตรองชีวิตของท่านตามแนวทางของพระเยซูเจ้าและศิษย์ผู้ติดตามพระองค์?

พระสันตะปาปาฟรังซิส ยังได้กล่าวถึงหลัก
พื้นฐานของวัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ ตามค�ำสอน
ด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิกดังต่อไปนี้

๑) กิจเมตตา
กิจเมตตาอันกระตือรือร้น เต็มไปด้วยชีวิตชีวา
ของคริสตชน เป็นหัวใจส�ำคัญของหลักค�ำสอนด้าน
สังคมของพระศาสนจักร เป็น “หลักพื้นฐาน” ของการ
ดูแลเอาใจใส่

ภาพ: www.tnp.no

๒) ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมศักดิ์ศรีของ
มนุษย์แต่ละคน
มนุ ษ ย์ แ ต่ ล ะคนล้ ว นมี จุ ด หมายปลายทางใน
ตนเอง แต่ ไม่ ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเท่านั้น มนุษย์ถูก
สร้างให้อยู่ร่วมกันในครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยที่
ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
มนุษย์มีหน้าที่ต่างๆ ด้วยเช่นเดียวกับที่มนุษย์
มีความรับผิดชอบ ในการต้อนรับและช่วยเหลือผู้ยากไร้
ผู้ป่วย ผู้ถูกกีดกัน และทุกคนที่เป็น “เพื่อนบ้านใกล้และ
ไกล ทั้งในแง่พื้นที่และเวลา”

ภาพ: www.unitedworldproject.org

หลักพื้นฐานของวัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่

๓) การมุ่งสร้างประโยชน์ผาสุกส่วนรวม
ทุ ก แง่ มุ ม ของชีวติ ทางสั ง คม การเมื อ ง และ
เศรษฐกิจ จะบรรลุจดุ หมายปลายทางได้อย่างเต็มเปีย่ ม
เมื่อท�ำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
แผนงานและโครงการต่างๆ ของเรา ควรค�ำนึง
ถึงผลกระทบที่มีต่อครอบครัวมนุษยชาติเสมอ และ
พิจารณาถึงผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากโครงการเหล่านี้ตอ่ ชนรุน่
ปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไป
“เราอยู่ ในเรือล�ำเดียวกัน พวกเราทุกคนเปราะ
บางและสับสน แต่ ในขณะเดียวกัน มีความส�ำคัญและ
จ�ำเป็นทีพ่ วกเราทุกคนได้รบั เรียกให้พายเรือไปด้วยกัน”
เนื่องจาก “ไม่มี ใครได้รับความรอดด้วยตัวเอง”…
๔) ความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันกับคน
ยากจนและผู้ที่เปราะบาง  
ความเป็ น ปึ ก แผ่ น หนึ่ง เดี ย วกั น เป็ น การ
แสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อผู้อื่นอย่างเป็นรูปธรรม
เป็นความตั้งใจที่แน่วแน่และอดทนที่จะอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมของทุกคนและแต่ละคน
ความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันช่วยให้เราค�ำนึง
ถึงผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือในวงกว้างมากขึ้น ใน
ฐานะของประชาชน หรือประเทศ

ผู้ไถ่ ฉบับที่
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ทุกคนมีคณ
ุ ค่า เป็นเพือ่ นบ้านของเรา เพือ่ นร่วม
เดินทางของเรา ที่รับเรียกให้มีส่วนร่วมเช่นเดียวกับเรา
ทุกคนได้รับเชิญจากพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกัน
๕) ความห่วงใยในการปกป้องคุ้มครองสิ่ง
เราตระหนักดีว่าสิ่งสร้างทั้งมวลเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกัน เรามีความจ�ำเป็นที่เราต้องรับฟังเสียงร้องของ
คนยากจน และในเวลาเดียวกัน ก็รับฟังเสียงร้องของ
สิ่งสร้างด้วย
การรับฟังอย่างสม�่ำเสมอและตั้งใจ น�ำไปสู่การ
ดูแลเอาใจใส่อย่างมีประสิทธิผลต่อโลกซึ่งเป็นบ้านที่
เราอาศัยอยู่ร่วมกัน และเพื่อพี่น้องหญิงชายของเรา ที่
ต้องการความช่วยเหลือ
“ความรู้สึกใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวอย่างลึกซึ้งกับ
ธรรมชาติไม่อาจเป็นความจริงได้ หากหัวใจของเราขาด

ภาพ: www.scholastic.com

สร้าง

ความอ่อนโยน เมตตากรุณา และความห่วงใยต่อเพื่อน
มนุษย์ของเรา”
“สันติภาพ ความยุติธรรม และการดูแลเอาใจ
ใส่สิ่งสร้าง” เป็นค�ำถาม ๓ ประการ ที่เชื่อมโยงกันโดย
เนื้อแท้ และไม่สามารถแยกออกจากกันในทางปฏิบัติ

ค�ำถามเพื่อการไตร่ตรอง
• หลักพื้นฐานของวัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ ในเรื่องใด ที่กระทบใจท่าน หรือมีความหมายต่อท่าน?
• ท่านปรารถนาจะน�ำหลักพื้นฐานของการดูแลเอาใจใส่ ไปประยุกต์ ใช้ ในชีวิตของท่านอย่างไรบ้าง?

การศึกษาเพื่อวัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่

๑) เริ่มต้นที่ครอบครัว
การให้การศึกษาด้านการดูแลเอาใจใส่เริ่มต้นใน
ครอบครัว ซึ่งเป็นแก่นกลางทางธรรมชาติและพื้นฐาน
ของสังคม เป็นสถานที่ที่เราเรียนรู้การมีความสัมพันธ์
กับผู้อื่นด้วยจิตวิญญาณแห่งการเคารพซึ่งกันและกัน
รวมทั้งการสนับสนุนครอบครัวให้อยู่ ในสภาพที่เอื้อ
อ�ำนวย ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่สำ� คัญนี้ด้วย

ภาพ: www.scholastic.com

พระสันตะปาปาฟรังซิส ยังได้เขียนให้แนวทาง
เพื่อการส่งเสริมวัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ จ�ำเป็น
ต้องมีกระบวนการศึกษา ดังต่อไปนี้
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๓) ศาสนา
บรรดาศาสนาโดยทั่ ว ไป ผู ้ น�ำ ทางศาสนา
สามารถมีบทบาทในการถ่ายทอดคุณค่าของความเป็น
ปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน การเคารพความแตกต่าง และ
ความห่วงใยต่อพี่น้องหญิงชายที่ขัดสนที่สุด
๔) องค์กรและทุกคนที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการให้บริการ
สาธารณะ องค์การระหว่างประเทศทัง้ ภาครัฐและเอกชน
และคนอืน่ ๆ ทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องให้ทำ� งานมุง่ ไปสูเ่ ป้าหมาย

ภาพ: www.scholastic.com

๒) โรงเรียน มหาวิทยาลัย สื่อสารมวลชน
ความร่วมมือกับครอบครัว โรงเรียนและมหาวิทยาลัย สื่อสารมวลชน เพื่อถ่ายทอดระบบคุณค่า
บนพื้นฐานของการยอมรับศักดิ์ศรีของมนุษย์แต่ละคน
แต่ละภาษา ชาติพันธุ์ ชุมชน และบุคคล ตลอดจนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่เกิดจากการยอมรับนั้น การศึกษาเป็นหนึ่ง
ในเสาหลักของสังคมที่มีภราดรภาพ และสังคมเป็น
ธรรมมากขึ้น

ของ “การศึกษาทีเ่ ปิดกว้างและครอบคลุมทุกคนมากขึ้น  
มีการรับฟังอย่างอดทน มีการเสวนาที่สร้างสรรค์ และ
ความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ดีขึ้น”

ค�ำถามเพื่อการไตร่ตรอง
• ท่านมีความปรารถนาที่จะสนับสนุนการศึกษาเพื่อวัฒนธรรมแห่งการเอาใจใส่ ในครอบครัว ในการท�ำงาน
และชีวิตประจ�ำวันของท่านอย่างไรบ้าง?

หวังว่า การไตร่ตรองชีวิต : วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่น�ำสูส่ นั ติ จะช่วยให้ทา่ นผูอ้ า่ นมีกำ� ลังใจเพิ่มมากขึ้นใน
การลงมือท�ำ เพื่อช่วยให้ครอบครัว ทีท่ ำ� งาน ชุมชน สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บ้านส่วนรวมของเราเปลีย่ นแปลง
ไปในทางที่ส่งเสริมชีวิตทุกชีวิตทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
ขอพระบิดาเจ้า พระเยซูคริสต์ และแม่พระอวยพรแด่ท่านและครอบครัวให้มีความสุข สันติ ในชีวิตและจิตใจ
ขอให้ความตั้งใจดี และความมีน�้ำใจจงบังเกิดผลดีต่อตัวท่าน ผู้คน และธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตลอดไป
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ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี เรื่อง/สัมภาษณ์

“วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ เป็นหนทางสู่สันติภาพ”

สร้างทัศนคติความเข้าใจ ‘สังคมที่พ่งึ พาและเกื้อกูลกัน’

นายจ้างไทย และ ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติ

ภาพ: matichon-co-th

ระหว่าง

ณ ต�ำบลบ่อวิน อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุ รี
ย่านนิคมอุ ตสาหกรรมใหญ่ท่ปี ระกอบไปด้วยโรงงานอุ ตสาหกรรมจ�ำนวนมาก
จากถนนใหญ่ สองฟากฝั่ง
เป็นพืน้ ทีท่ มี่ ีโรงงานใหญ่นอ้ ยให้เรา
ได้เห็นถึงความเป็นเขตเศรษฐกิจ
ฟันเฟืองหลักทีข่ บั เคลือ่ นประเทศไทย
...ลึกเข้ามาในซอย ใกล้กับมัสยิด
นูรุ้ลอิสลาม (บ้านพันเสด็จใน) มี
ชุ ม ชนที่ แ รงงานชาวเมี ย นมาและ
กัมพูชา ได้พกั อาศัยอยูอ่ ย่างมีความ
สุข ภายใต้ร่มเงาของนายจ้างคน
ไทยที่มองเห็นในคุณค่าความเป็น
มนุษย์ที่เท่าเทียมกันของทุกผู้คน
ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ใดๆ
ออย และรวด ลูกจ้างชาว
กัมพูชา ๒ สาวต่างวัย ออยอายุ ๓๗
ปี ส่วนรวดอายุ ๒๓ ปี จากเพือ่ นร่วม
งานที่ต้องท�ำงานร่วมกันมาหลาย
ปี กับงานขายอาหารและเครื่องดื่ม
ประเภทลูกชิ้นทอด ผลไม้ และน�ำ้
ปั่น ให้กับคนงานที่มีจ�ำนวนหลาย

พันคน ในโรงงานของทุนจีนที่นิคม
อุตสาหกรรม ทุ ก วั นนี้พี่ ออยและ
น้องรวด ผูกสมัครรักใคร่เป็นพี่สาว
น้องสาวทีร่ ู้ ใจกัน และต่างช่วยเหลือ
เอื้ออาทรกันและกัน
แต่กว่าจะมาถึงวันนี้ วันที่
แรงงานข้ามชาติคนหนึ่งยอมจาก
บ้านเกิดเมืองนอนของเธอ ออกมา
เผชิญโชคชะตา ด้วยความหวังที่จะ
มีงาน มีเงิน มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็น
อยู ่ ซึ่ ง เส้ น ทางของแรงงานข้ า ม
ชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาท�ำงานในไทย
นั้น ไม่ ได้แตกต่างกันนัก คือเข้ามา
แบบถูกกฎหมาย และเข้ามาแบบ
ผิดกฎหมาย
ออย นึกทบทวนเรื่องราว
เล่ า ถึ ง การเข้ า มาในไทยของเธอ
“บ้านหนูติดตลาดโรงเกลือ แต่เข้า
มาแบบผิดกฎหมาย มันเข้ามาได้

ง่ายกว่า เข้ามากับรถกระบะ เขาใส่
คนเยอะได้ประมาณ ๒๐ คน ก็ต้อง
นอนทับกัน เสียเงินให้นายหน้าเยอะ
เขาคิดหัวละ ๘,๐๐๐ บาท เขาบอกว่า
เขาแบ่งให้ต�ำรวจชายแดนกัมพูชา
กับชายแดนไทย เขาก็แบ่งกัน”
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ออยแต่ ง งานมี ค รอบครั ว
แล้ว เธอมีลูก ๒ คน ออยจากบ้าน
เกิด จากคนที่เธอรักและรักเธอมา
ในวันทีล่ กู คนเล็กของเธอลืมตามาดู
โลกได้เพียงหนึ่งอาทิตย์ ออยฝากฝัง
ให้แม่ของเธอช่วยดูแลเลี้ยงดูลูกๆ
แทนเธอ เพื่อให้เธอได้ออกมาหา
งานท�ำ ส่งเงินกลับไปช่วยครอบครัว
เหตุผลของแรงงานข้ามชาติ
ที่เข้ามาท�ำงานในไทยนั้นเหมือนๆ
กัน “เราจน ไม่มีตังค์ เราก็ต้องมา
ที่บ้าน รัฐบาลหนูก็แย่มาก”
แล้ ว เรื่อ งราวเส้ น ทางชีวิต
ของออยในเมืองไทยก็เริ่มต้น “มา
ถึ ง เมื อ งไทย ตอนนั้น หนู ม าอยู ่
ชลบุรี เขามาส่ง แล้วเถ้าแก่กอ่ สร้าง
ก็มารับไปท�ำงาน แต่ท�ำได้อาทิตย์
เดียว รัฐบาลเขาประกาศจับคนที่
ผิดกฎหมายส่งกลับประเทศ ตอน
นั้นรัฐบาลเขามีเ ลือกตั้ง ใหม่ เขา
ให้ส่งเขมรกลับประเทศ คนอื่นเขา
กลับหมด เหลือแต่หนู เพราะเรากู้
เงินเขามาด้วย กู้จากธนาคารเขมร
มา ๒๐,๐๐๐ เราก็เอาทีด่ นิ ทีบ่ า้ นเรา
ไปจ�ำนองไว้ จ่ายดอกเขาทุกเดือน
เดือนละ ๓,๐๐๐ กว่า เราท�ำงานก็เก็บ
ไว้กินด้วย จนเงินเดือนออก เก็บให้
คนที่บ้าน (ที่กัมพูชา) กินด้วย”
ภาระที่แบกไว้มันช่างหนัก
หนาส�ำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง แม่ที่
ต้องยอมผละลูกน้อยออกจากอก
ในวัยที่ทารกน้อยควรจะได้อิ่มอุ่น
จากอกของแม่ ประกอบกับหนี้ก้อน
โตทีม่ แี ต่จะพอกพูนขึ้นหากไม่มงี าน
ไม่มีเงินมาใช้หนี้ ที่ดินผืนเดียวที่
เป็นสมบัติของครอบครัวคงจะสูญ

ไป แล้วแม่ของเธอกับลูกๆ จะอยู่
กันอย่างไร ในห้วงเวลานั้น ส�ำหรับ
ออย มีแต่เดินหน้าต่อไปเท่านั้น จะ
ถอยหลังกลับไม่ ได้เด็ดขาด!
“หนู ไ ปท� ำ ที่ ใ หม่ เถ้ า แก่
ก่อสร้างเขาก็ไม่รับแล้ว เราพูดไทย
ได้นิดหน่อย ก็เลยไปของานร้ าน
อาหารท�ำ  เป็นเด็กเสิร์ฟ ล้างจาน
พอรั ฐ บาลเขาให้ ต ่ อ บั ต รสี ช มพู ๑
เถ้าแก่ร้านอาหารเขาเลยพาไปท�ำ
บัตรสีชมพู ตั้งแต่นั้นก็เลยท�ำงาน
ถูกกฎหมาย เขาให้เงินเรา แล้วเขา
ก็หักเงินท�ำงานเราด้วย อย่างเสีย
ค่าท�ำบัตร ๑๔.๐๐๐ บาท เขาก็หัก
วันละ ๑๐๐ บาท”
ออยท�ำงานที่ร้านอาหารอยู่
ได้ ๒ ปีครึ่ง จึงลาออก เธอเล่าถึง
เหตุผลที่ลาออกว่า “ได้เงินวันละ
๓๐๐ บาท แต่ ไม่ขึ้น คนมาทีหลัง
เขาได้วนั ละ ๕๐๐ บาท เพราะเขาบอก
ว่าเข้างานตีสี่ เลิกตีหนึ่ง เถ้าแก่
เขาก็เลยให้ ๓๐๐ ไม่ มี โ อที เ ลยนะ
เป็นเด็กเสิรฟ์ ร้านอาหาร ขายส้มต�ำ
ลาบก้อยไก่ย่าง เขาก็ให้กินอยู่แล้ว
เพราะขายอาหาร แต่ว่าค่าแรงมัน
น้อย ตอนนั้นต่อพาสปอร์ตก็แพง

แต่ เ ขาไม่ ขึ้น ค่ า แรงให้ ห นู หนู ก็
ขอร้องเขาว่า พี่หนูขอ ๔๐๐ ได้ ไหม
เพราะเราก็ตอ้ งเช่าห้องด้วย เขาช่วย
หนูเดือนละ ๑,๐๐๐ แล้ว แต่รวม
ค่าแรงก็ ได้เดือนละ ๑๐,๐๐๐ เอง
ค่าวีซ่าก็แพง สองปีก็ ๑๔,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ หนู ไ ม่ ไ หวก็ เ ลยขอเขา
กลับบ้าน”
แล้วจุดเปลี่ยนชีวิตของออย
ก็เริ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้สายลม
แห่งโชคชะตาได้น�ำพาชีวิตของออย
ให้พบหนทางทีส่ ว่างสดใส เป็นหมุด
หมายทีอ่ อยสามารถตัง้ หลักตัง้ ฐาน
ได้อย่างมั่นคง
“มีเพื่อนเขมรด้วยกัน เขา
แนะน�ำมาท�ำแถวๆ นี้แหละ ก็มาท�ำ
ก่อสร้างได้อาทิตย์หนึ่ง แต่เขาไม่
เบิกเงินให้ มีคนเขมรเหมือนกันเขา
รูจ้ กั เจ๊ เจ๊กำ� ลังขาดคน หนูกม็ พี ร้อม
ทั้งบัตรสีชมพูถูกต้องทุกอย่าง”
ออย เข้ามาเป็นคนงานของ
เจ๊ หรือ คุณนาย ที่เข้าไปเปิดร้าน
ขายอาหารและเครื่องดื่มในโรงงาน
ของทุนจีน ตั้งแต่เมื่อ ๔-๕ ปีที่แล้ว
“หนูขายผลไม้ ลูกชิ้นทอด
น�้ำปัน่ ขายให้โรงงานจีนเขามีคนงาน
หลายพันคน ท�ำงานทุกวัน จันทร์ถงึ
อาทิตย์ ไม่มีวันหยุด โรงงานนั้นเขา
มีกะกลางวัน และมีกะกลางคืนด้วย
คนตอนเช้าก็มี ๒ คน หนูทำ� กะกลาง
คืน เข้าบ่ายสาม ท�ำถึงแค่ ๘ ถึง ๑๐
โมง เราก็มีเวลาพักผ่อนเยอะ วัน
ไหนที่เราเหนื่อยมาก อยากพักก็ขอ
เจ้านายหยุด ๑ วัน เราก็หยุดได้ แต่
เราก็ ไม่อยากหยุดเพราะว่าเราไม่มี
โอที ก็เลยไม่ ได้หยุดเลย”

๑ บัตรประจ�ำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ส�ำหรับแรงงานข้ามชาติ ๓ ประเทศ เมียนมา, ลาว, กัมพูชา ที่มีบัตรชมพู แสดงว่าเป็นแรงงาน

ที่ ได้รับการผ่อนผันให้อยู่และท�ำงานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
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“ท�ำทีน่ ี่ ได้ ๔ ปีแล้ว อยูก่ บั เจ๊
สบาย ท�ำงานวันเว้นวัน ห้องก็อยู่ดี
ค่าห้องก็ไม่แพง เดือนละ ๑,๕๐๐ มา
ท�ำงานที่นี่ก็พอใจแล้วเพราะว่าเจ้า
นายเขาก็ดี เราท�ำงานก็ท�ำตลอด
ปี เงินเดือนออกทุกวัน วันละ ๔๐๐
เบิกเงินสดเลย อาหารการกินเรา
ก็ซื้อกินเอง ที่ โรงงานเขามีอาหาร
เราก็ซื้ออาหารจานเดียวราคา ๓๐๓๕ บาท แล้วแต่เราเอาหลายอย่าง
บางที ไม่อยากกินก็ต้มมาม่า”
ปั ญ หาหลั ก ของแรงงาน
ข้ามชาติส่วนใหญ่ก็คือ ค่าใช้จ่าย
ในการต่อใบอนุญาตในการท�ำงาน
ค่ า ท� ำ พาสปอร์ ต ค่ า ต่ อ วีซ ่ า ค่ า
ตรวจสุ ข ภาพ และที่ เ พิ่ม เข้ า มา
ในช่ ว งโควิด -๑๙ ก็ คื อ ค่ า ตรวจ
โควิด -๑๙ ค่ า จั ด เก็ บ อั ต ลั ก ษณ์
บุคคล (Biometrics) และต้องซื้อ
ประกั น สุ ข ภาพ ๒ ปี เหล่ า นี้ล ้ ว น
เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่แรงงานข้าม
ชาติ ต้ อ งแบกรั บ เป็ น เงิน จ� ำ นวน
หลั ก หมื่ น ถึ ง เกื อ บสองหมื่ น บาท
เลยทีเดียว
ยิ่งในสถานการณ์ โควิด-๑๙
ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อธุรกิจส่วนใหญ่ ใน
ประเทศ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างต่าง

ได้รับผลกระทบต่ออาชีพและราย
ได้กันไปถ้วนหน้า ส�ำหรับออยและ
เพื่อนแรงงานข้ามชาติที่นี่ ถือเป็น
โชคดีของเธอที่มีนายจ้างที่เห็นใจ
และเข้าอกเข้าใจลูกจ้างข้ามชาติที่
อยู่ ในความดูแลของตน
ออย บอกถึงภาระในส่วน
นีข้ องเธอว่ า “คุ ณ นายก็ เ คลี ย ร์
ทั้งหมดให้ก่อน เขาก็ค่อยมาทยอย
หั ก จากลู ก น้ อ งวั น ละร้ อ ย เพราะ
ค่าแรงคนละ ๔๐๐ บาท อีก ๓๐๐
เราก็ซื้อกินซื้อใช้ และส่งกลับบ้าน”
ชีวิตทุกวันนี้ของออย มีลกู ๆ
และแม่ที่กัมพูชา เป็นน�ำ้ ทิพย์ที่ช่วย
หล่อเลี้ยงชีวิต ให้ เ ธอมี พ ลั งและมี
ก�ำลังใจที่จะท�ำงานเพื่อส่งเงินกลับ
ไปให้ครอบครัวได้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น ออยเล่าถึงครอบครัวทีก่ มั พูชา
ว่า “โทรคุยกับลูกทุกวัน บ้านติดโรง
เกลือก็มีเบอร์ ไทยติดต่อได้ทุกวัน
มีเฟซบุ๊กก็ โทรเห็นหน้ากันทุกวัน
แต่ก่อนไม่มีก็ไม่เห็นหน้าลูก ได้ยิน
แต่เสียง ก็คุยกันทุกวันเพราะแม่
อายุเยอะแล้ว จริงๆ ก็อยากให้แม่
มา แต่เราต่างด้าวต้องเสียค่าต่อวีซา่
ท�ำวีซ่าเยอะ ก็เลยไม่มา เราต่างด้าว
ต้องเสียทุกอย่าง”

รวด แรงงานชาวกัมพูชา อายุ ๒๓ ปี คู่หูคู่ท�ำงานของออย
ส� ำ หรั บ รวด เธอเป็ น ลู ก
คนโต มีน้องอีก ๒ คน แม่ของรวด
ท�ำงานเป็นแม่บ้านให้กับบ้านของ
คุณนาย หรือ เจ๊
รวด เล่าว่า “ท�ำที่นี่ ได้ ๘
ปีแล้ว พ่อกับแม่หนูมาก่อน แม่
มาอยู่ ไทยก่อนครึ่งปี แม่ท�ำงานที่
นี่เ ป็ น แม่ บ ้ า น หนู ม าที ห ลั ง เคย
ท�ำก่อสร้าง เลิกจากก่อสร้างก็มา

ค้าขายที่โรงงาน ทุกวันนี้ก็ขายร่วม
กันกับพี่ออย”
ปัจจุบัน พ่อและน้องชาย ๒
คน กลับไปอยู่ที่กัมพูชาแล้ว เพราะ
ส� ำ หรั บ แรงงานข้ า มชาติ ที่ เ ข้ า มา
ท�ำงานในไทยนั้น อย่างไรเสีย ย่อมมี
ความฝันทีจ่ ะกลับไปลงหลักปักฐาน
อยูท่ บี่ า้ นเกิดเมืองนอนของพวกเขา
พ่อของรวดก็ เ ช่ นกั น เมื่ อท�ำ งาน
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หากถามถึงความหวัง ความ
ฝั น ของแรงงานข้ า มชาติ ค นหนึ่ง
วางแผนชีวิต ในอนาคตไว้ อ ย่ า งไร
ส�ำหรับออย เธอบอกว่า “ก็ยังไม่
คิดถึงเพราะว่าทุกวันยังล�ำบากอยู่
คงอีกหลายปี หนูมีลูก ๒ คน ลูก
คนโตอายุ ๑๑ ปี คนเล็ก ๘ ปี แม่แก่
(ยาย) ช่วยเลีย้ งให้อยูท่ กี่ มั พูชา เราก็
ต้องใช้ประหยัด ทุกวันนี้เศรษฐกิจไม่
ดี เราใช้อะไรก็ต้องคิดทุกอย่าง ต้อง
ประหยัดหน่อย เราก็ทนอยู่ที่นี่อีก
๒-๓ ปี ดีขึ้นกว่านี้ เราก็จะกลับไป
อยู่บ้าน ค้าขายนิดหน่อย ก็จะเลี้ยง
ชีพอยู่ต่อได้”
สุ ด ท้ า ย เมื่ อ ถามออยว่ า
อยากบอกอะไรนายจ้างบ้าง?
“หนูอยากจะบอกเขาว่า หนู
มีความสุขมาก แต่กอ่ นจะมาเจอเขา
หนูก็ล�ำบาก เงินเดือนก็ออกเป็นวีค
เป็นเดือน ทีบ่ า้ นเงินไม่พอใช้ จะโอน
ไปก็โอนไม่ ได้ แต่มาอยูก่ บั เขารูส้ กึ มี
ความสุขเพราะเงินเดือนออกทุกวัน
เขาดูแลพวกหนูดี เวลามีตรุษจีน
ปีใหม่ สงกรานต์ เขาก็เลี้ยง เขามี
ซื้อของแจกทุกคน ลูกน้องมีเยอะ
เขาก็แบ่งให้เท่าๆ กัน”

14
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และสามารถเก็บเงินได้จ�ำนวนหนึ่ง
แล้ว พ่อและน้องชายคนที่สองถัด
จากเธอจึงกลับไปอยู่บ้าน เริ่มวาง
รากฐานอาชีพเลี้ยงปลาไว้รองรับ
ครอบครัวที่จะกลับไปอยู่ด้วยกันใน
อนาคต โดยตัวรวดเองก็ชว่ ยส่งน้อง
คนเล็กให้ ได้เรียนหนังสือ ซึ่งขณะนี้
น้องชายของเธอเรียนอยู่ ม.๑ แล้ว
รวด บอกว่า “พ่อกลับบ้าน
ไปแล้วกับน้อง หนูก็อยู่นี่ ๒ คน
กั บ แม่ เดื อ นหนึ่ง ก็ ส ่ ง เงิน กลั บ
บ้ า น ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ใช้ ห นี้
ด้วย กู้เงินธนาคารเขมร เป็นเงิน
ไทยก็ ๑๐๐,๐๐๐ ก็พอกินพอใช้ เรา
มาผิดกฎหมาย ตอนมาเสียค่ารถ

ประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าบาท แต่เดี๋ยว
นี้เรามีพาสปอร์ต ก็จ่ายแค่ค่ารถไม่
กี่ร้อย เถ้าแก่ออกให้ด้วย ท�ำงาน
แล้วก็หักไป”
ส� ำ หรั บ ความหวั ง ความ
ฝั น ในอนาคตของรวดก็ คื อ “หนู
อยากไปเรียนต่อ อยากเรียนภาษา
เกาหลี หนูเลิกเรียนตั้งแต่ ม.๑  เข้า
มาไทย อยากไปท�ำงานที่เกาหลี รอ
ให้โควิดหมดก่อนค่อยไป จะไปต้อง
สอบก่อน”
สุดท้าย รวด อยากบอกกับ
นายจ้างของเธอว่า “อยากขอบคุณ
เขาเพราะอยู่กับเขาสบายดี ไม่เดือด
ร้อนอะไรมาก พอกินพอใช้ ตั้งแต่

ยากจน วันนี้พอกินพอใช้ โอเคอยู่
ค่ะ ขอบคุณเขามาก”

วิถีพ่งึ พาและเกื้อกูลกัน ระหว่างนายจ้าง - ลูกจ้าง
“ผมก็ช่วยนายจ้าง นายจ้างก็ช่วยผม”
เร มี หัวหน้าคนงานชาย ชาวเมียนมา อายุ ๓๖ ปี พี่เรของน้องๆ ชาวเมียนมาและกัมพูชา
เร เป็ น หั ว หน้ า คนงาน
เมี ย นมาและกั ม พู ช าทั้ ง หมดใน
โรงงาน มี ห น้ า ที่ ค อยก� ำ กั บ ดู แ ล
ลูกน้อง ช่วยสื่อสารความเข้าใจใน
การท�ำงานระหว่างนายจ้างไทยกับ
คนงานเมียนมา เร เล่าว่า “ท�ำงาน
อยู่กับเถ้าแก่ที่นี่ได้ ๕ - ๖ ปีแล้ว มี
เมียมีลูกแล้ว แฟนท�ำงานที่นี่ เป็น
แม่บ้าน เจอกันที่พม่า แล้วพาเขา
มาอยูม่ าท�ำงานทีน่ ี่ดว้ ย ส่วนลูกอยู่
ที่เมียนมา ๒ คน เป็นผู้ชาย ลูกอยู่
กับแม่แฟน ลูกคนโตอายุ ๑๓ - ๑๔
ปี คนเล็กอายุ ๑๐ ปี”
เรื่องราวชีวิตของ เร กับการ
เข้ามาเสี่ยงโชคหางานท�ำในเมือง
ไทย คงจะเรียกได้ว่า “ต้นร้าย ปลาย
ดี” เร เข้ามาไทยตอนอายุได้ ๒๕ ปี

“แรกเข้ามาไม่ถกู ต้อง มาอยูแ่ ม่สอด
ท�ำพาสปอร์ตได้แล้ว เข้ามาอยู่ ได้”
เร เล่าว่า “มาอยู่ที่มหาชัย
๒ ปี ท�ำงานบริษัทท�ำเกี่ยวกับไฟฟ้า
เกิดอุบัติเหตุโดนเหล็ก มี ๒ คน จับ
เหล็กคนหนึ่ง คุมเครื่องจักรคนหนึ่ง
อีกคนเขาไม่เห็น เครื่องลงมาตัดมือ

ข้างขวา โดนสองคนเลย”
ชะตาชีวิตของเรต้องพลิกผัน
อย่างไม่คาดคิด เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ขณะท�ำงาน ส่งผลให้เขาต้องพิการ
สูญเสียอวัยวะส�ำคัญ คือ นิ้วมือข้าง
ขวาข้อบนทั้ง ๕ นิ้วขาด (มือข้างขวา
นิว้ ทัง้ ๕ กุดเหลือประมาณข้อทีส่ อง)
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เร บอกว่ า ตอนแรกไม่ มี
ประกันสังคม มีแค่พาสปอร์ต ค่าใช้
จ่ายทางบริษทั เขาช่วยให้ ๑๐๐,๐๐๐
บาท กลับไปเมียนมา ไปอยูบ่ า้ นเพือ่
พักรักษาตัว
ราวกั บ เวลาของชีวิต หล่ น
หายไปช่วงหนึ่ง... กับการพักรักษา
บาดแผล ฟื้นฟูร่างกายให้กลับมา
แข็งแรง พร้อมใจที่ต้องแข็งแกร่ง
กว่าเดิม ...เมือ่ ชีวิตยังต้องด�ำเนินต่อ
ไป ด้วยความเป็นหัวหน้าครอบครัว
เรต้องเป็นหลักให้ลูกและเมียให้ ได้
เร กลับเข้ามาท�ำงานในไทย
อีกครั้ง เขาเล่าถึงจุดเปลี่ยนของ
ชีวิตครัง้ ใหม่ ราวกับฟ้าหลังฝน เมือ่
แดดงามฉายแสงที่โค้งฟ้า พราวรุง้ ก็
ทอดสายให้เชยชม
“อยูท่ มี่ หาชัยได้งานไม่ดี เงิน
ไม่พอใช้ ไม่ ได้ส่งตังค์กลับบ้าน ผม
เลยมาหาเถ้าแก่ ตอนแรกผมเป็น
คนงานมาก่ อ น เรื่อ งมื อ ไม่ เ ป็ น
ปัญหา เขารับเราท�ำงาน ผมก็ลอง
ท�ำ  แรกๆ ท�ำหน้าที่ขึ้นยาง (ยาง
รถยนต์)”
แม้ มื อ ข้ า งขวาซึ่ ง เป็ น ข้ า ง
ที่ถนัด จะท�ำให้เรท�ำงานได้ ไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ แต่ด้วยความขยันขัน
แข็ง มีมานะ และความอุตสาหะต่อ
งานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพียง
ระยะเวลา ๒ - ๓ ปี เรก็ได้เลื่อนขึ้น
เป็นหัวหน้าคนงาน
“ได้ เ งิน เดื อ นประมาณ ๒
หมื่ น ต้ อ งดู แ ลคนงานเมี ย นมา
และกัมพูชา หลายๆ คนก็ ไม่อยาก
ทะเลาะอะไร ดูคนงานอาจจะมองว่า
เหนื่อย ผมก็ไม่เหนื่อย โรงงานเขา
ชอบเมียนมา เขาบอกว่า เมียนมา
ท�ำงานดี ไม่ข้เี กียจ กัมพูชามี ไม่กี่
คน ท�ำงานโอเคทุกคน ลูกน้องไม่
ดื้อ ลูกน้องก็ โอเคอยู่ ก็ผูกพันกับ
ลูกน้องทุกคน”
ทุกวันนี้ ยามว่างจากงาน เร
และภรรยาของเขาจะต้องโทรศัพท์
ติ ด ต่ อ กั บ ลู ก ๆ ทุ ก วั น เพื่ อ คลาย
ความคิดถึงที่มีต่อกัน “โทรคุยกัน
ทุกวัน ลูกโทรหาบอกว่า โทรศัพท์
ไม่มีตังค์ เติมตังค์ ให้หน่อย ก็คุย
กันตลอด เวลากลับมาจากท�ำงานก็
คุยกับลูก ไม่ได้กลับไปบ้านประมาณ
๓ ปีแล้ว ยังไม่ ได้กลับไปหาลูกเลย
ติด (สถานการณ์การระบาด) โควิด
ด่านปิดเลยกลับไม่ ได้”
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วั น นี้ ชีวิต ข อ ง เ ร แ ล ะ
ครอบครัวเรียกได้ว่ามีความมั่นคง
ทั้งการงานและการเงิน เพราะมีราย
ได้จากทัง้ เขาและภรรยา ส่งเงินกลับ
ไปให้ครอบครัวที่เมียนมาทุกเดือน
แม้จะคิดถึงลูกๆ ที่อยู่ห่างไกล และ
เริ่มวางแผนอนาคตที่จะกลับไปใช้
ชีวิตที่บ้านเกิด แต่เรก็ยังเป็นห่วง
เถ้าแก่
“ยังท�ำงานที่นี่ ไปเรื่อยๆ ผม
ก็คิดว่าอยากกลับบ้าน เถ้าแก่เขา
โอเคอยู่ คิดถึงเถ้าแก่ว่าถ้าผมไม่อยู่
เถ้าแก่ก็ไม่มคี นคุมลูกน้อง พอคิดว่า
ถ้าผมไม่อยู่ มีหวั หน้าใหม่ ลูกน้องจะ
ไม่ฟัง เป็นผมก็ไม่ฟัง งานก็ไม่โอเค
ก็ชว่ ยเถ้าแก่ดู อยากกลับบ้าน ก็เลย
ไม่กลับ เถ้าแก่ก็โอเค เถ้าแก่ก็ช่วย
ผม ผมก็ช่วยเถ้าแก่ จริงๆ ก็อยาก
กลับบ้าน”
“ทุกวันนี้มีความสุข พอใจ
นายจ้างเขาโอเค เขาไม่ว่าอะไร ถ้า
นายจ้ า งไม่ โ อเค ผมก็ ไ ม่ อ ยู ่ น าน
อย่างนี้ (หัวเราะ) ผมก็ช่วยนายจ้าง
นายจ้างก็ช่วยผม นายจ้างไม่ ได้ช่วย
ผมคนเดียว นายจ้างก็ช่วยลูกน้อง
ทุกคนด้วย”
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“ไม่ว่าเราจะเป็นชนชาติไหน เชื้ อชาติไหน หรือศาสนาใดๆ
ความรักเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่เราต้องมีให้กัน ความเห็นอกเห็นใจ การดูแลซึ่ งกันและกัน
ถ้าเราดูแลเขาดี ไม่มีทางเลยที่เขาจะท�ำไม่ดีกับเรา”
“เจ๊” หรือ “คุณนาย” ทีอ่ อย
และรวด กล่าวถึง ก็คอื คุณณัฐชยา
สะและวงษ์ (คุณมิลค์) นายจ้างที่
แสนดีของแรงงานข้ามชาติ เป็นผู้
กล่าวประโยคข้างต้นนี้
คุณณัฐชยา เป็นหนึ่งก�ำลัง
หลักของ บริษัท เคบีเอ็ม ซัพพลาย
แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ซึง่ ด�ำเนิน
ธุรกิจผลิตยางรถยนต์ โดยมีบริษัท
แอลแอลไอที ประเทศไทย จ�ำกัด
LLIT (THAILAND) Co.,Ltd. ผูผ้ ลิต
ยางรถยนต์สญ
ั ชาติจีน แบรนด์ หลิง
หลง เป็นผู้ถือหุ้น โดยมีฐานการ
ผลิตอยู่ ในประเทศไทย จัดจ�ำหน่าย
ในประเทศและส่ ง ออกไปยั ง ต่ า ง
ประเทศ อาทิ โครเอเชีย และยุโรป
คุ ณ ณัฐ ชยา เล่ า ถึ ง การ
เติบโตของบริษัทผลิตยางรถยนต์
แห่ ง นี้ ที่ มี แ รงงานข้ า มชาติ เ ป็ น
ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นให้
ธุรกิจด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่นและ
ก้าวหน้า
“เดิมทีบริษัทเราย้อนกลับ
ไปเมือ่ ๕-๖ ปีกอ่ น เราใหม่กบั งานนี้
มากๆ เราไม่เคยมีประสบการณ์ ใดๆ
เลย ไม่มีการสอนงานจากใคร เรา

ต้องเริ่มปูทางทุกอย่างเอง คุณพ่อ
ก็ต้องไปลุยหน้างานด้วยตัวเอง ลูก
น้องท�ำอะไร คุณพ่อท�ำแบบนั้น จาก
เดิมทีม่ ลี กู น้องอยูแ่ ค่ประมาณ ๖ คน
หรือ ๓ ทีม แต่พอระยะเวลาผ่านไป
การดูแลเอาใจใส่ที่คุณพ่อมีต่อลูก
น้อง ที่เรามีต่อแรงงานเมียนมา ที่
คนไทยเราดูแลกันดี เพราะอยู่กัน
เหมือนพี่น้อง เรื่องการเงินเราค่อน
ข้างตรงกับเขา เรารับผิดชอบต่อ
งาน วันหยุดปีใหม่บริษัทใหญ่หยุด
เราไม่หยุด เราซัพพอร์ตโรงงานใน
เรื่องนี้ งานเขาก็สามารถเดินไปได้
ไม่ชะงัก หลังจากนั้น พอเราดูแลลูก
น้องดี เขาก็เริ่มชักชวนกันมา จาก ๖
คน ตอนนี้ก็มี ๑๐๐ คน งานเราก็มี
ออเดอร์เพิ่มขึ้นเพราะเรามีคนงาน
มาซัพพอร์ตโรงงานได้มากขึ้น”
คุณณัฐชยา บอกว่า “เดิม
คนงานเป็นเมียนมา ๑๐๐% ตอน
นี้ก็ จ ะมี สั ด ส่ ว นเมี ย นมาประมาณ
๙๕% กัมพูชา ๕% เริ่มมีกัมพูชาเข้า
มา ตอนนี้พอกัมพูชาเข้ามาเรียน
รู้งาน เป็นการอยู่ร่วมกันของเขา
น่ะค่ะ เขาสามารถสอนงานกันได้

เมียนมาสามารถสอนงานกัมพูชา
ได้โดยใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร”
คุ ณ ณัฐ ชยา กล่ า วถึ ง
เหตุผลที่ ไม่มีคนงานที่เป็นคนไทย
มาท� ำ งานในโรงงานว่ า “คนไทย
ไม่มีเลย เพราะว่าด้วยปัจจัยหลายๆ
อย่างที่ท�ำให้แรงงานไทยไม่เข้ามา
ท�ำงาน สิ่งส�ำคัญเลยคือ หน้าตา
ทางสั ง คมเพราะถ้ า เขามาท� ำ งาน
นี้ เขาเหมือนถูกมองว่าเป็นชนชั้น
กรรมกร ซึง่ คนไทยก็จะรูส้ กึ ว่า ท�ำไม
ฉันต้องมาท�ำงานเหมือนๆ กันกับ
เมียนมา แต่ความเป็นอยู่ คนไทย
จะไม่สามารถควบคุมเรื่องห้องพัก
ที่พักอาศัย หรือความเป็นอยู่เขาได้
แต่ลูกน้องเมียนมาหรือกัมพูชาเรา
จะอยู่ ในสถานที่ปิด ซึ่งเราสามารถ
ดูแลจัดการได้ แต่คนไทยพอเลิก
งานก็กลับบ้าน สมมุติไปกินเหล้า
เช้าไม่มาท�ำงานแล้ว อย่างนี้ค่ะ ก็
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จะมีปัญหาหลายๆ อย่าง เริ่มตั้งแต่
เรื่องทางสังคมที่คนไทยจะไม่ค่อย
โน้มเอียงมาทางเดียวกับเรา”
จากสถานการณ์ ก ารแพร่
ระบาดของเชื้อ โควิด -๑๙ ระลอก
ใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ้น ในกลุ ่ ม แรงงาน
เมียนมาเป็นส่วนใหญ่นั้น ส่งผลให้
ทุ ก กิ จ การต้ อ งมี ม าตรการในการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อ โควิด -๑๙ อย่ า งเข้ ม ข้ น
ส�ำหรับโรงงานนี้ ก็มมี าตรการทีเ่ ข้ม
งวดเช่นกัน คือ “กฎคนงานช่วงโควิด
ต้องสวมหน้ากาก ตรวจวัดอุณหภูมิ
๓ รอบ เช้า กลางวัน เย็น และห้าม
คนนอกเข้าโดยเด็ดขาด”
เมื่อถามถึงผลกระทบจาก
สถานการณ์ โควิด-๑๙ ทีม่ ตี อ่ บริษทั
และโรงงานของเธอ มีมากน้อยแค่
ไหน และโรงงานมีการดูแลควบคุม
คนงานอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้
คุ ณ ณัฐ ชยา อธิบ ายว่ า
“อย่ า งระลอกสองที่ ร ะบาดจาก
สมุ ท รสาคร เราด้ ว ยความที่ มี
แรงงานเมียนมาเยอะ ต้องยอมรับ
ว่ า ตรงนี้เ ป็ น ที่ รั ง เกี ย จของเพื่ อ น
บ้าน หรือรอบข้าง เพราะว่าไปไหน
คนก็จะแบบ เอ๊ย! ‘พม่า’ ไม่ขายของ

ให้ ไปเดินตลาด ก็จะแบบ ไม่ๆ ‘พม่า’
หรือตัวเราเองที่เป็นนายจ้าง แล้ว
เขารู้ว่าเรามีแรงงานชาวเมียนมา
เราก็โดนคนมองไม่ดี ไปด้วย แต่เรา
มัน่ ใจว่าเราควบคุมได้ ๑๐๐% เพราะ
ว่าแรงงานเมียนมาเราอยู่ในสถานที่
ปิด เขาอยู่ ในเขตบ้านเราที่มีรั้วรอบ
ขอบชิด และเรามีการเช็กชื่อทั้งไป
และกลับ ระหว่างเข้าท�ำงาน คือเขาก็
จะไม่สามารถไปแวะตลาดก่อน หรือ
ไปไหนได้เลย
และโดยปกติ จ ะมี ร ถขาย
อาหาร กับข้าวของเมียนมาเข้ามา
ทีน้เี ราก็ต้องเบรกเพราะเราไม่รู้ว่า
ตัวรถกับข้าวเขาไปมากี่แคมป์แล้ว
เขาไปเจอใครมาบ้าง ก็เลยต้องขอ
ความร่วมมือ ไว้ขอให้มันซาก่อนนะ
ให้ทุกอย่างมันสงบกว่านี้ก่อน ค่อย
เข้ามา แล้วช่วงทีเ่ ราอยู่ ก็เหมือนเรา
กักตัวไปพร้อมๆ กัน จนทุกอย่างเริ่ม
ซา สถานการณ์เริ่มเป็นไปในทิศทาง
ที่ ดี ขึ้น ก็ จ ะมี ก ารให้ ร ถกั บ ข้ า วมา
ขายได้ แต่ถามว่าการ์ดตกไหม เรา
ก็ยังให้คนงานเราทุกคนใส่แมสก์
และมีการวัดไข้ทุกวันๆ ละ ๓ ครั้ง
เหมือนเดิม”
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คุ ณ ณัฐ ชยา ยอมรั บ ถึ ง
ทัศนคติเชิงลบของคนไทยที่นี่ที่มี
ต่อแรงงานเมียนมาโดยเฉพาะเมื่อ
เกิดการระบาดระลอกใหม่ที่มาจาก
กลุ่มแรงงานเมียนมา
“ถ้าช่วงแรกๆ ใช่ค่ะ แต่ ใช้
เวลาไม่นานแค่สัปดาห์เดียว ทุก
อย่างก็เหมือนจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่า
เราก็ แ สดงความบริสุทธิ์ ใจ เรามี
การแจ้งว่าเราเป็นที่พักอาศัยของ
ชาวเมียนมา ก็มีเจ้าหน้าที่มาตรวจ
โควิด ซึ่งผลก็ออกมาว่าทุกคนไม่มี
เชื้อโควิด คนรอบข้างเขาก็สบายใจ
เราก็ท�ำทุกอย่างให้ชัดเจนเพื่อการ
อยู่ร่วมกัน
เรื่องทัศนคติเราไม่สามารถ
ไปปรับเปลี่ยนใครได้ เราก็แค่ท�ำตัว
เราให้เขาเห็นว่า โอเค เราท�ำเรื่อง
นี้แล้วนะ ถ้าเขาเคลือบแคลงใจใน
เรื่อ งชาวเมี ย นมา เราก็ ใ ห้ เ ขามา
ตรวจ ให้ ได้ผลออกมาให้สบายใจ
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แต่ถามว่า ทัศนคติคุณจะมองคน
เมียนมายังไง มันเปลีย่ นไม่ ได้เพราะ
ว่ามันอาจจะฝังรากลึกตั้งแต่สมัย
ไหนแล้ว
แต่ สงิ่ ที่ สั ง คมและชุ ม ชนนี้
อยู่ ได้และไม่รังเกียจเมียนมาเพราะ
ว่าเมียนมาเอื้อประโยชน์ ให้เขาใน
เรื่องของการค้า สมดุลในเรื่องการ
ค้า ร้านค้าทุกร้านในละแวกชุมชน
นี้ ต้องยอมรับค่ะว่าทุกวันนี้อยู่ ได้
เพราะแรงงานเมี ย นมา การเอื้ อ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ต้องเรียก
ว่าเขาก็ง้อแรงงานเมียนมาเราพอ
สมควร”
คุณณัฐชยาให้ความเห็นถึง
ความส�ำคัญของแรงงานข้ามชาติที่
มีต่อเศรษฐกิจไทย โดยยกตัวอย่าง
ให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ว่า
“จริงๆ แล้วในเรื่องของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เราปฏิเสธไม่
ได้ว่าแรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็น
เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม หรือ
ลาว ทุกๆ สัญชาติ เขามีบทบาท
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเรา
อย่างมาก ถ้าลองคิดจินตนาการ
ภาพตามค่ ะ ถ้ า วั น นี้ลู ก น้ อ งหนู

สไตรค์ ไม่ท�ำงาน หยุดงาน สมมุติ
หนูจ่ายเงินเดือนเขาไม่ตรง แล้ววัน
รุ่งขึ้นลูกน้องประท้วงโดยการไม่ ไป
ท�ำงาน หนูก็ยังนึกไม่ออกว่าธุรกิจ
ของหนูจะด�ำเนินไปได้ยังไง
แต่ สิ่ง ที่ ห นู เ ห็ น เป็ น ภาพ
ชั ด เจนเลยก็ คื อ หนู ดู แ ลลู ก น้ อ ง
อย่ า งดี เราอยู ่ ด ้ ว ยกั น เหมื อ นพี่
เหมือนญาติพี่น้อง ทุกๆ เทศกาล
เขาจะมีกระเช้ามาขอพรจากพ่อแม่
พากันมานั่งกราบไหว้เถ้าแก่ เจ๊ พอ
เราเห็นภาพนี้เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจ
มันเป็นภาพที่เราไม่เคยได้รับจาก
คนไทยด้ ว ยกั น แต่ จ ากแรงงาน
เมียนมา เราได้รับจากเขา และเรา
ก็ปฏิบัติตนกับเขาดี และเขาอยู่กับ
เราแล้วเขามีความสุข เขาก็ ไม่ทิ้ง
เราไปไหน นี่คือภาพชัดๆ ที่หนูเห็น
ได้ เพราะว่าพอเราเลี้ยงเขาดี ดูแล
เขาดี เขาก็ท�ำงานให้เราดี เราก็ ได้
ผลประโยชน์ออกมาดี ผลตอบแทน
ของเราก็ดีตาม
ก็อยากจะบอกว่า ไม่วา่ เราจะ
เป็นชนชาติไหน เชื้อชาติไหน หรือ
ศาสนาใดๆ ความรักเพื่อนมนุษย์
เป็นสิ่งที่เราต้องมี ให้กัน ความเห็น

อกเห็นใจ การดูแลซึง่ กันและกัน ถ้า
เราดูแลเขาดี ไม่มที างเลยทีเ่ ขาจะท�ำ
ไม่ดีกับเราค่ะ”
จากสารวันสันติสากล ของ
พระสันตะปาปาฟรังซิส “วัฒนธรรม
การดู แ ลเอาใจใส่ เป็ น หนทางสู ่
สันติภาพ” เราถามคุณณัฐชยาว่า
เธอคิ ด ว่ า การท� ำ งานของที่ นี่ที่ มี
ต่อแรงงานข้ามชาติ สะท้อนเรื่อง
นี้อย่างไร
“จริง ๆ แล้ ว เรื่อ งนี้เ ห็ น ชั ด
มากๆ ค่ ะ ในทุ ก ๆ สั ง คม อาจไม่
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เฉพาะครอบครัวของหนู ทุกๆ สังคม
มันคือหนทางไปสู่สันติภาพจริงๆ
การรับฟังซึ่งกันและกัน การดูแล
เอาใจใส่ ถ้าเราเริ่มจากสังคมเล็กๆ
หนูกับน้อง (ลูกน้องคนสนิท) หนู
เอาใจใส่น้อง ถ้าหนูมองว่าน้องเป็น
แค่ลูกจ้างคนหนึ่ง ไม่จ�ำเป็นต้อง
เรียกกินข้าว ไม่จ�ำเป็นต้องมาใส่ ใจ
หนูก็ท�ำได้ แต่มันก็จะเหมือนต่าง
คนต่างอยู่ เราก็ไม่ ได้มีสายใยความ
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน แต่วันหนึ่ง
ที่เรารู้สึกว่าเขาคือคนในครอบครัว
ของเรา การดูแลเอาใจใส่ก็จะต่าง
กัน จากเราเคยกินข้าวคนเดียว แค่
เราโทรศัพท์ถามว่า ขนุน (ชื่อเล่น
ของลูกน้องคนสนิท) กินข้าวหรือ
ยัง จากแค่ค�ำพูดเล็กๆ หรือจุดเริ่ม
ต้นเล็กๆ มันก็ท�ำให้เรามีการเชื่อม
ความสัมพันธ์ แค่เริ่มจากคนสอง
คน และถ้าหนูไปท�ำอย่างนี้กับอีก
๕ คน ขนุนก็ไปท�ำอย่างนี้กับ ๕ คน
มันก็จะกลายเป็นกลุ่มสังคม ถ้าใน
กลุ่มสังคมมีการดูแลซึ่งกันและกัน
มีทัศนคติที่ดีต่อกัน มันก็จะกลาย

เป็นสันติภาพ กลายเป็นชุมชนที่
น่าอยู่
เหมือนกับสังคมของลูกจ้าง
เมียนมากับครอบครัวของหนู ใน
เมื่อเราเอาใจใส่เขาดีทุกอย่าง เรา
รับฟังปัญหา เราไม่กดขี่ข่มเหงเขา
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วันนี้คณ
ุ ไปท�ำงาน คุณมีปญ
ั หาอะไร
ในการท�ำงาน เรารับฟัง เราแลก
เปลี่ยนซึ่งกันและกัน แต่ละฝ่ายไป
ท�ำงานเจอปัญหาอะไรขึ้นมา และ
พร้อมที่จะปรับและเรียนรู้ ไปพร้อม
กัน เราก็อยู่ร่วมกันได้”

เรื่องราวของคุณณัฐชยา ออย รวด และเร เป็นตัวอย่างทีด่ ี ให้เราได้เห็นถึงสังคมทีพ่ งึ่ พาและเกือ้ กูลกันระหว่าง
นายจ้างไทยกับลูกจ้างแรงงานข้ามชาติ ทีแ่ สดงให้เราเห็นว่าสังคมแห่งสันติสขุ สามารถเป็นจริงได้เสมอ เพียงแค่เรา
เอาใจใส่ดแู ลและปฏิบตั ติ อ่ กันฉันพีน่ อ้ ง ไม่วา่ จะเป็นคนในครอบครัว หรือแม้แต่คนต่างเชื้อชาติ ต่างสัญชาติ ทีอ่ ยูร่ ว่ ม
สังคมเดียวกันกับเราเพื่อให้ “วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ เป็นหนทางสู่สันติภาพ”
ดังที่พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเรียกร้องต่อคริสตชนและศาสนิกทุกศาสนาทั่วโลกว่า “ขอให้เราท�ำงานร่วม
กัน เพื่อก้าวไปสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งความรักและสันติภาพ มีความเป็นพี่น้องกันและเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน มีการ
สนับสนุนและยอมรับซึง่ กันและกัน ขอให้เราอย่ายอมแพ้ตอ่ การล่อลวงไปสูก่ ารไม่ ใส่ ใจผูอ้ นื่ โดยเฉพาะผูท้ ขี่ ดั สนและ
ต้องการความช่วยเหลือมากทีส่ ดุ จงทุม่ เทอย่างเป็นรูปธรรมทุกวัน เพือ่ สร้างชุมชนทีป่ ระกอบไปด้วยพีน่ อ้ งหญิงชาย
ที่ยินดีต้อนรับและดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน”

ขอบคุณภาพประกอบจาก คุณณัฐชยา สะและวงษ์

20 บทความ

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี สัมภาษณ์/เรียบเรียง

จากมือถึงมือ: Hand to Hand
ปฏิบัติการให้ความช่ วยเหลือด้านมนุษยธรรม
สู่พ่ีน้องประชากรข้ามชาติ
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ระลอกที่สอง

“เราต่างพึ่งพาอาศัยกันและกัน
ไม่มีเขา ไม่มีเราไม่มีเรา ไม่มีเขา
เขาคือผู้ร่วมสร้างบ้านเมืองเราให้แข็งแรง
เราจะปล่อยให้เขาอยู่ยากล�ำบากได้อย่างไร”

จ

สมพงค์ สระแก้ว

ากการแพร่ระบาดจุดแรกที่ตลาดกลางกุ้งมหาชัย
จ.สมุ ท รสาคร ส่ ง ผลให้ ท างจั ง หวั ด ต้ อ งท� ำ การ
ล็อกดาวน์สถานประกอบการ ชุมชน และที่พักอาศัย
ของแรงงานข้ามชาติ ห้ามการเคลื่อนย้ายแรงงานออก

นอกพื้นที่ชุมชนตลาดกุ้งโดยเด็ดขาด และเมื่อมีการสุ่ม
ตรวจคัดกรองโรค พบว่ามีทั้งคนไทยและแรงงานข้าม
ชาติที่ติดเชื้อแบบมีอาการ และที่ยังไม่มีอาการ ยิ่งส่ง
ผลให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่กักตัวได้รับผลกระ
ทบ ประสบภาวะยากล�ำบากในการด�ำเนินชีวิต ด้านการ
กินการอยู่ และสภาพจิตใจที่ย�่ำแย่ กังวลกับตนเองว่า
ติดหรือไม่ติด และส่งผลให้หลายครอบครัวต้องหยุด
งานโดยปริยาย ท�ำให้ขาดรายได้ นอกจากนั้นยังมีเด็กๆ
ลูกหลานแรงงานข้ามชาติอีกเป็นจ�ำนวนมากที่ติดตาม
พ่อแม่เข้ามาอยู่ที่สมุทรสาครด้วย ยิ่งสร้างความวิตก
กังวลว่าการติดเชื้อโควิด-๑๙ จะลุกลามไปสู่เด็กๆ และ
ครอบครัว

ส่งผลให้จงั หวัดสมุทรสาครต้องควบคุม เฝ้าระวัง
มิ ให้มีการแพร่เชื้อโควิด-๑๙ ออกไปในวงกว้าง ในพื้นที่
ที่ชุมชนแรงงานอยู่กันแบบกระจุกตัว สถานประกอบ
การต่างๆ ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และมี
มาตรการมิให้แรงงานข้ามชาติเคลือ่ นย้ายออกนอกพืน้ ที่
จังหวัดสมุทรสาครด้วย
ในกลุ่มของผู้ ใช้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานข้าม
ชาตินั้น ชื่อของ แอลพีเอ็น (LPN) Labour Protection
Network หรือ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ในฐานะองค์กรด้าน
แรงงานที่ท�ำงานคุ้มครอง
สิ ท ธิแ รงงาน ส่ ง เสริม
คุณภาพชีวิต และให้ความ
ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ
ที่ถูกละเมิดสิทธิ มาอย่าง
ยาวนาน
เมื่ อ สถานการณ์
โควิด-๑๙ ระลอกใหม่ส่ง
ผลกระทบต่ อ ชีวิต ความ
เป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ ในจังหวัดสมุทรสาคร การ
ช่วยบรรเทาทุกข์ ให้ทุกคนได้มีรอยยิ้มและมีความหวัง
ท่ามกลางโควิด-๑๙ จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ต้องท�ำในยามนี้
คุณสมพงค์ สระแก้ว ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เล่าถึงสถานการณ์
การแพร่ระบาดใน
พื้ น ที่ ส มุ ท รสาคร
ในช่ ว งแรกที่ ยั ง
มี ค ว า ม สั บ ส น
วุ่นวาย
“ระยะแรก
พอข่ า วออกว่ า มี
จ� ำ นวนผู ้ ติด เชื้อ
เท่านั้นเท่านี้ เขา
ก็ยังอยู่ด้วยกัน ยัง
ไม่แยก เพราะโรง
พยาบาลสนามก็
ยั ง ไม่ เ กิ ด ขึ้น ที ม
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งานผมเข้าไปก็พบว่า ทุก
คนมีความกังวลว่าไม่รู้ ใคร
ติด ใครเป็น ลูกฉันจะติด
ไหม ถ้าสามีฉนั ติด แล้ว
ฉันติดไหม เพราะเขาก็ ไม่
รู้ตัวน่ะ”  
“พอเกิดขึ้น เรามองว่า เราจะช่วยได้อย่างไร
บ้าง เราก็เป็นห่วงว่าข้างในมีเด็กผู้ติดตามอยู่ ไม่น้อย
ทีเดียว พวกเราก็ถือว่ากล้าหาญที่เข้าไปส�ำรวจข้างใน
ที่รับรู้ว่ามันมีการระบาดหลายร้อยคน ที่เราเข้าไปตรง
นั้นได้ก็เพราะระบบรัฐช่วงแรกยังท�ำอะไรไม่ถูก ไม่ทัน
สถานการณ์ ก็เลยท�ำให้เราสามารถเข้าไปส�ำรวจได้ แต่
เราก็ป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่โดยใส่ชุดป้องกัน ชุดพีพี
อี ใส่เข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง แมสก์ก็ใส่สองชั้น ใส่
เฟซชิลด์ด้วย และอยู่ระยะห่างปลอดภัย”
“ข้อกังวลคือ เขาจะอยู่จะกินอย่างไร ไม่มีงาน
ท�ำ  ไม่มีรายได้ บางคนน�ำ้ ตาไหล เล่าว่า ล�ำบาก มา
ได้ ข องที่ เ ราส่ ง ไป บางที่ เ ขาให้ แ ค่ ห น้ า กากอนามั ย
ป้องกัน แต่เราแจกเรื่องการกินการอยู่ แจกไข่หนึ่ง
แผง ปลากระป๋อง ข้าวสาร ถ้าประหยัดๆ ได้ประมาณ ๒
อาทิตย์ ก็ชว่ ยยืดลมหายใจให้เขาได้อกี หน่อย อย่างน้อย
ท�ำให้ครอบครัวเขาไม่มีความเครียด”
การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เฉพาะหน้ า เพื่ อ
บรรเทาทุ ก ข์ ชั่ ว คราว ปั จ จั ย สี่ ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การด� ำ รง
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ชีวิต ในเบื้ อ งต้ น น�ำ มา
สู่ โครงการ ‘จากมือถึง
มื อ : Hand to Hand
ปฏิบัติการให้ความช่วย
เหลือด้านมนุษยธรรม
สู่พี่น้องประชากรข้าม
ชาติที่ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ รอบที่สอง’ ซึ่งมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน ร่วมกับภาคีความร่วมมือทั้งองค์กรภาค
ประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาค
ธุรกิจเอกชน เครือข่ายอาสาสมัครทางสังคมแรงงาน
ข้ามชาติเมียนมาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือกลุ่ม
MMLG และสื่อสารมวลชน ได้เข้ามาช่วยเหลือโดยจัด
ท�ำถุงยังชีพ บรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง น�้ำดื่ม หน้ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ แจกจ่ายเพื่อบรรเทาทุกข์ ใน
เบื้องต้นแก่ครอบครัวแรงงานเมียนมา
“ท�ำให้ทางจังหวัดพยายามป้อนเรื่องชุดยังชีพ
เข้าไป ทางเราก็เตรียมหาชุดยังชีพเข้าไปเติมได้ประมาณ
๑,๕๐๐ ชุด เราตี ไว้ประมาณ ๑,๕๐๐ ครอบครัว เพราะ
เราเชื่อว่าถ้าเราไปถึงมือผู้ประสบปัญหา เราน่าจะเห็น
ปั ญ หาได้ ดี ก ว่ า เพราะฉะนั้น เราก็ น�ำ ไปแจกให้ ค นที่
ประสบปัญหาโดยตรงกลุ่มหนึ่ง และกลุ่มที่สองคือกลุ่ม
ที่ ได้รบั ผลกระทบทางอ้อม คือพอเกิดระบาดปุบ๊ บางตึก
บางห้องก็ลอ็ กดาวน์ตวั เอง ไม่อยากให้คนของเขาออกไป
ไหน ก่อสร้างก็ไม่อยากให้เคลื่อนย้ายไปนู่นไปนี่ งานก็
ลดลง เมื่อเกิดปัญหาตรงนี้เราก็ให้พี่น้องอาสาสมัครที่
เราอบรมมาประมาณ ๓-๔ ปีที่แล้ว และกระจายอยู่ตาม
ชุมชน เขาจะรู้จุดว่าแรงงานอยู่ตรงไหนบ้าง เขาก็ชี้ ได้ว่า

ตรงนี้จุดนี้ มีแรงงานเท่าไร ประมาณ ๑๐๐ ครอบครัว
โอเคล็อกชื่อไว้ เสร็จแล้วเราก็เตรียมชุดยังชีพ แล้วนัด
หมายเข้าไป วางแผนจะเดินแบบไหนอย่างไร คือเราไม่
แจกหว่าน เพราะถ้าแจกหว่านก็ไม่พอ ต้องใช้วิธีนี้ เรา
ต้องมีข้อมูล อาสาสมัครต้องมีเอกสารหลักฐานมาว่า
ชุมชนประสบปัญหาอะไรบ้าง”
ความช่วยเหลือของโครงการจาก ‘มือถึงมือ’
ยังกระจายต่อไปยังพื้นที่รอยต่อที่พบการระบาดของ
โควิด-๑๙ ที่เริ่มลุกลามบานปลายออกไปยังจังหวัด
ใกล้ เ คี ย งกรุ ง เทพมหานคร และปริม ณฑล ท� ำ ให้ มี
ผู้เดือดร้อนอีกจ�ำนวนมาก
คุณสมพงค์ “แล้วเราก็ ไปช่วยรอบนอก ไม่ ใช่
เฉพาะสมุทรสาคร แต่เป็นข้อต่อระหว่างกรุงเทพฯ กับ
มหาชัย บางขุนเทียน บางบอน สมุทรปราการ หลังๆ
มีอยุธยา บางไทร แต่พ้ืนที่ LPN เรามีส�ำนักงานอยู่ที่
ระยองอีกจุดหนึ่ง ท�ำกับแรงงานกัมพูชา เราก็ให้น้องๆ
เจ้าหน้าทีเ่ ขาส�ำรวจ แล้วเอาของจากทีน่ ี่ ไป อีกส่วนหนึ่ง
ก็ซื้อจากที่โน่นไปแจก”
โครงการแฮนด์ทแู ฮนด์ จากมือถึงมือฯ จึงส่งผล
ให้มีผู้มีจิตศรัทธาอีกมากมายที่ ได้เห็นภาพการท�ำงาน
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ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่เผชิญวิกฤติโควิด-๑๙ เริ่ม
ทยอยน�ำของมาบริจาคกันอย่างต่อเนื่อง
“เราท�ำงานกับสื่อด้วย อย่างไทยพีบีเอส หรือ
สื่อที่มาสัมภาษณ์เราก็ช่วยโปรโมทด้วยว่าตอนนี้เรา
ท�ำอะไร เราท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วนหนึ่งมูลนิธิ
กระจกเงาก็เป็นตัวช่วยประชาสัมพันธ์ร่วมด้วย ท�ำให้
เราพอมีของไปช่วย และที่ช่วยได้มากคือ เครือข่ายพระ
สงฆ์ชาวเมียนมา พระอาจารย์อาชิน ติฮานยานา (Ashin
Thihanyana) จาก Shwe Parami Free Education
Center in Thailand ท่านตั้งศูนย์การเรียนและอบรม
วันอาทิตย์ที่อ�ำเภอบางเสาธง ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติอยู่
กันแถวโรงงานไก่ ผมก็รว่ มเป็นทีป่ รึกษาของศูนย์ ให้กบั
พระอาจารย์ รู้จักกันมานาน ช่วยเหลือกัน ด้วยความรัก
ศรัทธาของพีน่ อ้ งแรงงานเมียนมา ก็ไม่ทิ้งกัน เวลามีน�้ำ
ท่วมทีเ่ มียนมา ท่านก็ไปมอบของให้เพราะท่านท�ำแล้วมี
ความสุข ครัง้ นี้ทา่ นก็ระดมคนบริจาคและแพ็คของยังชีพ
ชุดละ ๕๐๐ บาท ประชาสัมพันธ์ ในเพจของท่าน ผมก็ชว่ ย
แชร์ ในเพจผม พอได้เงินบริจาค ท่านก็ไปซือ้ ของมาแพ็ค
ถุงยังชีพ อาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้ว ๒๐๐ ชุด”  
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“ในมิ ติข องการท� ำ งานพั ฒ นา ในที่ สุ ด แล้ ว
แรงงานต้องพึ่งพาตัวเองให้ ได้ คือไม่ ใช่การแจกทุก
อย่าง จึงกลายเป็นว่า เพื่อนพี่น้องแรงงานที่เขาพออยู่
ได้ มีเรี่ยวแรงก�ำลังพอมีเงินนิดหน่อย เขาก็บริจาค และ
บริจาคข้ามชาติพนั ธุด์ ว้ ยนะ อย่างเมือ่ วานก็คยุ กับหลวง
พ่อ ผมบอกว่าผมจะไประยอง ท่านบอกว่าท่านสนใจจะ
บริจาคให้ชาวกัมพูชา ๑๐๐ ชุดด้วย จากพี่น้องแรงงาน
เมียนมา ถึงพี่น้องแรงงานกัมพูชา ผมใช้ค�ำว่า ‘จาก
แรงงานเพือ่ แรงงาน’ ก็คอื ข้ามพรมแดนแล้ว เราก็ถอื ว่า
เราได้ลงสมอง ลงความคิด ตั้งต้นด้วยศูนย์บาท อาศัย
คอนเน็กชั่น อาศัยเครือข่ายกัลยาณมิตร ช่วยๆ กัน”
ส�ำหรับโครงการแฮนด์ทูแฮนด์ จากมือถึงมือฯ
คุณสมพงค์ วาดหวังว่าความช่วยเหลือเพือ่ บรรเทาทุกข์
เบื้องต้นให้แก่แรงงานข้ามชาติ ในประเทศ จะด�ำเนินไป
จนถึงเดือนเมษายนนี้ แต่หากว่าสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ ยังไม่สร่างซา ความเดือดร้อนของพี่
น้องแรงงานข้ามชาติยังคงหนักหนาอยู่ โครงการก็คง
ด�ำเนินต่อไป ...จนกว่าเราจะผ่านวิกฤตินี้ ไปด้วยกัน

24 บทความ

ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี สัมภาษณ์/เรียบเรียง

“ วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ เป็นหนทางสู่สันติภาพ ”

แนวทางการท�ำงานของ LPN
ในการส่งเสริมสิทธิและคุณภาพชี วิตให้แรงงานข้ามชาติ
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน LPN
Labour Protection Network : LPN
“LPN เป็นองค์กรด้านแรงงานที่มุ่งมั่นส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุ้มครองสิทธิ ความเสมอภาค การ
พึ่งตนเอง และสรรค์สร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ และก�ำลังต่อสู้เพื่อหยุดยั้งโศกนาฏกรรมของ
มนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังอาหารทะเลที่ ไม่ยั่งยืน”

“วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ เป็นหนทางสู่สันติภาพ”

ในทัศนะของ คุณสมพงค์ สระแก้ว ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิฯ
วิสัยทัศน์ขององค์กรเราชัดเจน เรื่องการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ความเสมอภาคเท่า
เทียม การพึ่งตัวเอง และการอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างสันติซงึ่ เป็นเป้าหมายสุดท้าย การอยูร่ ว่ มกัน
อย่างสันติ เราต้องเข้าใจกัน เข้าใจหัวอกเขาหัวอก
เรา น�ำ้ พึ่งเรือเสือพึ่งป่า ถ้าพี่น้องแรงงานที่มาอยู่
เมืองไทย ถ้าเขาไม่ลำ� บาก ไม่แร้นแค้น เขาไม่มา
หรอก ปัญหาคือเขาอยู่ ไม่ ได้ เขาจึงจ�ำเป็นต้องมา เขาอยู่ที่นี่ ผู้ประกอบการหรือคนไทยต้องการให้เขาอยู่
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ในฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ต้องดูแลคุ้มครอง คนไทยก็ต้องมองมิติคุ้มครอง มากกว่าควบคุม มอง
เรื่องของแบบแผนการด�ำเนินชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขให้ ได้
ผมว่าต้องเอาขาที่สามของอาเซียน คือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มาพูดเยอะๆ ขาของ
ความหลากหลาย มิตทิ างวัฒนธรรมสังคม เพราะตัวนี้ทำ� ให้ภาคเศรษฐกิจอยู่ได้ การมองเห็นเรื่องความงาม
ของวัฒนธรรม ประเพณีการฟ้อนร�ำ วัฒนธรรมการบริโภคการกินที่ ไม่แตกต่างไปจากคนไทยมากนัก รวม
ถึงเรื่องของมิติศาสนาที่คล้ายคลึงกัน ประเพณีเหมือนกัน เราก็อยู่ด้วยกันได้ เราไม่ต้องคิดไปจัดการเรื่อง
อื่นเลย แค่เราจัดการให้เขาอยู่อย่างถูกต้อง มีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมน้อย เรามีความเป็นพลเมืองที่ ใกล้
ชิดกันอยู่แล้ว มันไม่ต้องไปแก้อะไรเลย คนไทยเอง อาจจะมองเขาเป็นแค่แขนกับขา มองแค่ว่ามีเรี่ยวมีแรง
กายเท่านั้น ไม่ ได้มองถึงภูมปิ ญ
ั ญาหรือวิธีคดิ ทีอ่ ยูข่ า้ งใน ถ้าเราเอาวิธีคดิ มุมมอง ภูมปิ ญ
ั ญา มาประยุกต์ ใช้
มาช่วยพัฒนา ดึงเขามามีส่วนร่วมพัฒนาบ้าน
เมืองเราหลายๆ มิติ นี่คือ แนวคิดการอยู่ร่วม
กันในสังคมอย่างสันติ
เราต้องเปลี่ยนมายเซ็ต (Mindset)๑
เราจะมองเขาแค่ ใช้แรงกายเขาให้หนักๆ พอ
ไม่สบายถีบหัวทิ้ง ไม่ ได้ คิดว่าเขาอยู่เมืองไทย
เมื่อเขากลับไปเขาน่าจะได้อะไรบ้าง นอกจาก
เงิน ก็ได้วิชาความรู้ติดตัว ทักษะอาชีพ ถ้าเขากลับบ้านไป เขาสามารถเอาสิ่งที่เขาเรียนรู้ ในบ้านเราไปปรับ
ใช้ ได้ กุ๊กในเมียนมาส่วนหนึ่งก็มาจากท�ำงานร้านอาหารในเมืองไทย เขากลับไปเป็นกุ๊กที่เมียนมา ซ่อมรถ
มอเตอร์ ไซค์ ก็มาจากบ้านเรา LPN มีศูนย์ฯ เป็น ๑๐ ศูนย์ ที่บางขุนเทียน สมุทรสาคร เพชรบุรี แต่ละศูนย์
ก็มีเรียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ บางศูนย์เรียนขับรถ บางศูนย์เรียนท�ำไอศกรีม เรียนเย็บ
ผ้า ช่วยเขาสร้างอาชีพเมื่อเขากลับบ้าน เขาประกอบอาชีพได้ สมุทรสาครถ้าไม่มีแรงงานข้ามชาติก็พิการ
กรุงเทพฯ ตามห้าง ตามร้านอาหาร ถ้าไม่มีเขา ก็ตายเหมือนกัน
๑ ความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรม

- ภาพจาก facebook.com/บ้านLPN-Labour-Protection-Network-Pathumtani
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ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี สัมภาษณ์

เรื่องราวชี วิต ‘ หล้าเคตี ’ จิตอาสาชาวเมียนมา

สื่อกลาง สร้าง ความเข้าใจ ระหว่าง รัฐไทย และ ชาวเมียนมา
ในวิกฤติโควิด-๑๙ ที่สมุ ทรสาคร

ย้

อนกลั บ ไปเมื่ อ ปลายเดื อ น
ธันวาคม ๒๕๖๓ ภายในตลาด
กลางกุ ้ ง สมุ ท รสาคร และหอพั ก
ศรีเมือง ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร
ท่ามกลางความโกลาหลอลหม่าน
ของผูค้ นทัง้ คนไทยและแรงงานข้าม
ชาติ ซึ่งวิตกกังวลต่อการน�ำรั้วลวด
หนามมาปิดกั้นการสัญจร พร้อม
มาตรการที่ด�ำเนินการอย่างเข้มข้น
ต่อประชาชนในการจัดการควบคุม
การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ไม่ ให้
แพร่กระจาย โดยเฉพาะแรงงานชาว
เมียนมาซึ่งถือเป็นประชากรหลัก
ของตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร ใน
วันที่เริ่มมีการล็อกดาวน์ปิดตลาด
กลางกุ ้ ง สมุ ท รสาคร และหอพั ก

ศรีเ มื อ ง ห้ า มคนเข้ า ออกจั ง หวั ด
สมุทรสาคร
ราตรี หรือ หล้าเคตี หญิง
สาวชาวเมียนมา วัย ๕๐ ปี ได้เข้า
มาเป็นล่ามภาษาช่วยสื่อสารสร้าง
ความเข้ า ใจที่ ชั ด เจนและถู ก ต้ อ ง
ระหว่างชาวเมียนมากับทีมงานของ
ผู้ว่าฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัด
สมุทรสาคร รวมถึงการช่วยจัดส่ง
อาหาร ให้ความรู้ด้านสุขภาพและ
ระบบป้องกันโรค แก่ผู้ที่อยู่ภายใน
ที่ พั ก เพื่ อ ควบคุ ม สถานการณ์
โควิด -๑๙ ที่ ก� ำ ลั ง แพร่ ร ะบาดที่
จังหวัดสมุทรสาคร
ราตรี เล่าถึงที่มาของการ
เข้ามาช่วยเป็นล่ามภาษาเมียนมา
ในครั้งนี้ว่า “รองผู้ว่าฯ สมุทรสาคร

ให้ ฉนั ไปช่ ว ยแปลภาษาให้ ท ่ า นที่
ตลาดกลางกุ้ง ภรรยาผู้ว่าฯ ก็ ไป
ท่านผู้ว่าฯ ไม่สบาย (ติดโควิดจาก
การปฏิ บั ติง านในพื้ น ที่ ) ก็ ไ ปกั บ
ทีมงานภรรยาท่านผู้ว่าฯ ก็ ไปแปล
ภาษาให้พม่า”

ผู้ไถ่ ฉบับที่

ในช่ ว งแรกของการล็ อ ก
ดาวน์พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของ
โควิด -๑๙ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความสั บ สน
วุ ่ น วายในกลุ ่ ม แรงงานเมี ย นมา
ราตรีเล่าว่า “ตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจ
กัน ว่าท�ำไมมาท�ำกับเขาอย่างนี้ เขา
จะกินยังไง จะอยู่กันยังไง ค่ากิน ค่า
ห้อง เขาจะท�ำยังไง เขาก็โวยวายกัน
ฉันก็ ไปช่วยพูดแปลให้ว่า ไม่ต้อง
กลัว รัฐบาลจะมาช่วยแล้วนะ มีอะไร
บอกได้เลย ฉันจะแปลให้ พูดออกมา
ให้หมด ไม่ต้องกลัว เราต้องช่วยกัน
แก้ปัญหา เอาเบอร์ฉันไว้ทุกคน มี
ปัญหาอะไรโทรมาหาฉันได้เลย ฉัน
จะบอกรัฐบาลให้ มาเป็นเพื่อนกับ
ฉัน ส่งเป็นข้อความ (Message)
มาก็ ได้ โทรมาก็ ได้ ฉันก็ ให้เบอร์
โทรศัพท์ทุกคน ให้จดไว้ เสร็จแล้ว
รัฐบาลก็เลยช่วยเขา ค่ากินค่าห้อง
ก็เคลียร์ ให้ ค่าพยาบาลดูแลรักษา
ส่วนคนที่อยู่ข้างในก็บอกว่า ไม่ต้อง
ห่วงนะ กินข้าวกินปลาก็ดแู ลให้ และ

โรงพยาบาลสนามก็เปิดหลายที่ ใน
สมุทรสาคร”
ราตรีย้อนเล่าถึงความรู้สึก
ต่ อ สถานการณ์ ข ณะนั้น ว่ า “โห!
แรกๆ นี่เครียด ฉันก็เหนื่อย ทุกคน
ก็เหนื่อย พอให้คนรักษาพยาบาล
รั ฐ รั บ ผิ ด ชอบแล้ ว มาวั น หนึ่ง
พยาบาลจะมาเก็บเลือด (ตรวจหา
ภูมิต้านทาน) แต่พม่าเขาไม่เข้าใจ
เขาก็ ไม่พอใจกันที่ตลาดกุ้ง ฉันก็
เลยไปคุยกับพยาบาลที่ตลาดกลาง
กุง้ ขอให้ชาวบ้านออกไปข้างนอกไม่
ต้องมารวมกันอย่างนี้ เพราะเขาจะ
มารวมกันหมด โรงพยาบาลสนาม
ที่หน้าตลาดกลางกุ้งจะมีเตียง ๓๐
เตี ย ง คนป่ ว ยที่ มี ลู ก มี เ ต้ า มี ส ามี
ก็ห่วงกัน เขาเลยให้เตียง ให้อยู่ที่
นั่น ไม่ต้องไปส่งที่ ไกลๆ ก็เลยคุย
กับพยาบาล และให้เบิกเงินประกัน
สังคม เรื่องพวกนี้ฉันก็แปล เรียก
พม่ามาคุยกับพยาบาลทีต่ ลาดกลาง
กุ้ง ก็เคลียร์กัน วันนั้นก็เรียบร้อย

๑๑๕ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔

โอเคดีค่ะ แรกๆ ก็วุ่นวาย และยุ่ง
ฉัน ก็ บ อกพม่ า ว่ า ไม่ ต ้ อ งกลั ว มา
รักษากัน รัฐบาลก็ดูแลให้ดี มีอะไร
ติดต่อมาหาฉันได้ แรกๆ ที่เปิดโรง
พยาบาลสนาม บางทีน�้ำไม่ ไหลบ้าง
น�้ำไม่พอ ฉันก็แจ้งไปที่รัฐบาล ก็มา
แก้ ให้ปุ๊บปั๊บทันทีเลยค่ะ แก้ปัญหา
ได้ดีค่ะ พม่าโชคดีมากเลยค่ะ ทุกคน
โชคดี ทีมรองผู้ว่าฯ สมุทรสาครเก่ง
ค่ะ ดูแลอย่างดี แล้วทุกคนก็รว่ มมือ
กัน ปัจจุบันนี้ก็ดีขึ้นเยอะเลย”

รักเกิดในตลาดสด: ชี วิตรักของหญิงเมียนมา กับนายต�ำรวจไทย

หล้าเคตี มีชอื่ ไทยว่า ราตรี
เธอบอกว่า “เถ้าแก่ที่แพกุ้งตั้งชื่อ
ให้ บอกว่าไม่ต้องเรียกแล้ว "ตีๆ"
สวยดี ชื่อราตรีดกี ว่า” ส่วนนามสกุล
พลสารโสภณ นั้นได้มาหลังพบรัก
กับนายต�ำรวจหนุ่มผู้ปฏิบัติหน้าที่
เป็นต�ำรวจจราจร เมืองสมุทรสาคร
ส่วนเธอท�ำงานกับเถ้าแก่ผู้หญิงอยู่
ที่ตลาดกลางกุ้ง ยังกับชื่อละคร ‘รัก
เกิดในตลาดสด’ จากนั้นเธอและเขา
คบหาดูใจกันอยู่ประมาณ ๒ ปี จึง
ตกลงปลงใจแต่งงานกัน สามีของ
ราตรี ให้เธอลาออกจากงาน มาเปิด
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๑๑๕ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔

ร้านขายของช�ำอยู่ในหมูบ่ า้ นมหาชัย
นิเวศน์ กระทั่งมีพยานรักเป็นบุตร
สาว ๑ คน ซึ่งขณะนี้อายุ ๑๖ ปี แล้ว
เ ช ่ น เ ดี ย ว กั บ แ ร ง ง า น
เมี ย นมา และแรงงานข้ า มชาติ
อี ก มากมายที่ เ ข้ า มาท� ำ งานใน
ประเทศไทย เพื่ อ จะหลุ ด พ้ น จาก
ความยากจน และความอดอยาก
แร้นแค้นในดินแดนบ้านเกิดของตน
ด้วยความหวังอันเต็มเปี่ยมว่า เมื่อ
เข้ามาในไทยแล้ว เขาและเธอจะได้
งานท�ำ ได้อยู่ดีกินดี ได้ส่งเงินกลับ
ไปให้ครอบครัวที่รอคอยด้วยความ
หวัง และเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง
ในบั้นปลายชีวิต
หล้าเคตี ในวัย ๑๙-๒๐ ปี
ขณะนั้น ประกอบอาชีพค้าขาย อยู่
ที่เมืองเมาะล�ำไย บ้านเกิดของเธอ
“ฉัน อยู ่ เ มาะล� ำ ไย จะไปส่ ง ของที่
ย่างกุ้ง วันนั้นฉันเอามาเยอะเกิน
ไป ของเกินภาษี ต�ำรวจพม่าเลยจับ
ของฉันหมดเลย ขอของคืนครึ่งหนึ่ง
ให้ฉันเอามาท�ำมาหากิน เขาก็ไม่ ให้

เอาไปหมด ก็เครียด เราผู้หญิงท�ำ
มาหากินเลีย้ งครอบครัว ฉันไม่มที นุ
จะสู้แล้ว ก็เลยเข้ามาไทย ตัดสินใจ
ไม่กลับพม่าแล้ว คิดแบบนี้”
ราตรี เล่าถึงจุดเปลี่ยนของ
ชีวิต เมื่ อ หมดเงิน หมดทุ น ทาง
เดียวที่เหลือคือ การลองเข้ามาหา
งานท�ำในเมืองไทย โดยเข้ามาทาง
จังหวัดระนอง
“มีพชี่ ายอยูท่ บี่ ริษทั ท�ำเกีย่ ว
กับกุ้ง ท�ำที่นั่น ๘ เดือน หัวหน้าคน
ไทยเขาตีมือฉัน ฉันบอก ตีท�ำไม
คุยกันได้ ไม่ ใช่เอามือมาตีฉันอย่าง
นี้ ฉันเลยออกจากที่นั่น แล้วมาที่
สมุทรสาคร มีนายหน้าพาเข้ามา
เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว ค่ารถจากระนอง
มามหาชัย ๑,๕๐๐ บาท แล้วเขาไป
ส่งฉันที่โรงงานน�้ำปลา ฉันเลยท�ำที่
นัน่ ประมาณ ๔-๕ เดือนได้คะ่ น�ำ้ ปลา
ไม่มี ไม่มีของท�ำ  เขาเลยบอกนาย
หน้าที่ส่งฉันว่า ไม่มีของท�ำน�ำ้ ปลา
ให้ ห างานให้ ฉัน ที ฉัน เลยมาท� ำ

กระเพาะปลา ท�ำได้ ๓ ปี ไม่มีของ
ท�ำ กระเพาะปลาหมด เลยไปสมัคร
ที่ตลาดกุ้งสมุทรสาคร ท�ำแพกุ้งค่ะ
คัดไซซ์ จัดของ ก็เจอกับสามีฉัน
เป็นต�ำรวจจราจรอยู่สมุทรสาคร ก็
เลยแต่ งงานกั น แล้ ว มาเปิ ด ร้ าน
ขายของช�ำ”
ราตรีโชคดีที่ ได้นายจ้างที่ดี
เมือ่ เธอย้ายมาท�ำงานทีส่ มุทรสาคร
โดยเฉพาะเถ้าแก่แพกุง้ ทีเ่ ธอท�ำงาน
อยูด่ ว้ ยนานทีส่ ดุ กระทัง่ เธอแต่งงาน
มีครอบครัว และมีกิจการร้านขาย
ของช�ำเป็นของตนเอง แม้จะไม่ ได้
ท�ำงานด้วยแล้ว แต่มิตรไมตรีที่มี
ให้กันระหว่างนายจ้างลูกจ้างยังคง
แนบแน่นไม่เสื่อมคลาย
ราตรีเ ล่ า ว่ า “ท� ำ งานกั บ
เถ้าแก่ผหู้ ญิงทีแ่ พกุง้ ประมาณ  ๕-๖
ปี ท่านดีมาก รักฉัน ไปไหนก็ไปด้วย
กัน ฉันก็รักเขา เราก็เข้าใจกัน เวลา
ฉันไปตลาด ฉันก็ไปหาเถ้าแก่ประจ�ำ 
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ฉันก็เข้าไปสวัสดี ทุกวันนี้ก็คุยกัน
ฉันก็ไปหาเถ้าแก่ฉันประจ�ำ”
แม้ ต อนจบของละครจะ
ลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้ง พระเอก
นางเอกได้ครองรักกันไปจนแก่เฒ่า
แต่นี่คือชีวิตของคนจริงๆ ที่ย่อมมี
สมหวังและผิดหวัง เมื่อ ๓ ปีที่แล้ว
สามีของราตรี ตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง
ปอดระยะสุดท้าย “สามีเขาสูบบุหรี่
เยอะก็เลยเป็นมะเร็งปอด รักษาได้
๓ เดือนก็เสีย”
แม้ จ ะจากไปก่ อ นเวลาอั น
สมควร แต่ ส ามี ข องเธอได้ ใ ห้ สิ่ง
อันล�้ำค่าไว้แก่เธอ นั่นคือ ลูกสาว
ที่ว่านอนสอนง่าย ที่จะเป็นหลักให้
เธอในบัน้ ปลายชีวิต และสถานะของ
ความเป็นไทย ทีถ่ อื เป็นความมัน่ คง
ของชีวิตหญิงต่างชาติคนหนึ่งที่มา
อยู่ต่างบ้านต่างเมืองจะพึงได้
เมือ่ ถามถึงการเป็นแม่เลีย้ ง
เดีย่ วทีต่ อ้ งดูแลลูกคนเดียว มีความ
ยากล�ำบากอย่างไรบ้างไหม ราตรี
ตอบว่า “ไม่มีค่ะ สบายมาก เราเป็น
คนท�ำงาน ลูกฉัน ฉันก็สอนเขาว่า
เราต้องช่วยเหลือตัวเอง เราต้อง
มั่นใจในตัวเอง แม่ ให้ ไปเรียน เรา
ต้องตั้งใจเรียน เรียนจบแล้ว เรา
ก็ท�ำงานสบาย ลูกก็เชื่อฟังฉันทุก

อย่าง ลูกฉันเรียนเก่ง ตั้งใจเรียน
แล้วฉันก็ขายของ ฉันเลี้ยงเขาได้
สบาย”
ปั จ จุ บั น ราตรียั ง คงเป็ น
จิตอาสาช่วยเหลืองานด้านสังคม
ภายในจังหวัดสมุทรสาคร ช่วยน�ำ
อาหารและของกินของใช้ท่ีจ�ำเป็น
เข้าไปให้แรงงานข้ามชาติที่ประสบ
ปัญหา และช่วยเป็นจิตอาสาของ
มูลนิธิสง่ เสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
หรือ LPN ซึ่งเธอท�ำมาอย่างต่อ
เนื่องตั้งแต่ ๑๓-๑๔ ปีที่แล้ว โดย
ช่วยรวบรวมรายชื่อเด็กลูกแรงงาน
เมียนมาที่ ไม่มี ใบเกิด ที่ต้องการ
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เรียนหนังสือ ส่งให้มูลนิธิส่งเสริม
คุณภาพชีวิตแรงงาน หรือ LPN เพือ่
เข้าเรียนในโรงเรียนวัดก�ำพร้า และ
เธอยังเปิดศูนย์วัฒนธรรม ภาษา
และศาสนา จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และอบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชน
เมียนมา ที่เธอบอกว่า “ให้มีน�้ำใจ
รู้จักคิด รู้จักอดทน และช่วยเหลือ
สังคม” ทุกวันอาทิตย์ โดยน�ำค�ำ
สอนของพระพุทธเจ้ามาแปลให้เป็น
เพลงเพื่อให้เด็กเข้าใจง่าย แต่ด้วย
สถานการณ์ โควิด-๑๙ ที่ยังระบาด
อยู่นี้ จึงยังต้องปิดศูนย์ฯ อย่างไม่มี
ก�ำหนด
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คุณราตรี พลสารโสภณ (หล้าเคตี)

อะไรคือหลักยึดทางใจที่ท�ำให้เราเข้มแข็ง และช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้

ฉันชอบอ่านหนังสือ ก็เลยท�ำให้ชีวิตฉันปัจจุบัน กล้า และสู้ ไม่ย่อท้อ ให้ก�ำลังใจตัวเอง สอนตัวเอง

ตอนนี้สถานการณ์รอบๆ ที่อยู่ เป็นอย่างไร

ก็ไม่เป็นไรนะ ปกติ ฉันก็ดูแลตัวเองตลอด (เอามือถือเลื่อนให้เห็นว่า มีแอลกอฮอล์ล้างมือ) นี่ ไง
เราต้องดูแลตัวเองให้ดี เราจะช่วยสังคมได้ เราต้องดูแลตัวเองให้ดที สี่ ดุ เราต้องดูแลคนรอบข้างเราและช่วย
สังคมได้ค่ะ ความกลัวท�ำอะไรเราไม่ ได้ ปัญหาต้องแก้ค่ะ แล้วก็สู้ต่อไป ให้มาช่วยกันท�ำให้สถานการณ์มัน
สงบ ทุกคนก็สบาย พออยู่กันแบบกลัว ทุกคนก็ไม่ต้องท�ำอะไรกันแล้ว

อยากให้ก�ำลังใจชาวเมียนมาว่าอย่างไร

ไม่ตอ้ งกลัวเนาะ สูๆ้ ฉันจะมาช่วยทุกวัน ฉันจะมาส่งกับข้าวทุกวัน สู้ ไปด้วยกัน เราจะผ่านไปให้ ได้ พูด
อย่างนี้ทุกวัน เวลาไปส่งกับข้าว สู้ๆ นะ ไม่ต้องกลัว บ๊ายบาย ฉันก็ส่งก�ำลังใจให้ทุกคน ทุกวัน จนปัจจุบัน

อยากบอกคนไทยให้มีทัศนคติกับแรงงานเมียนมาอย่างไร

อันไหนไม่เข้าใจก็อภัยให้พม่าด้วยนะคะ พม่าบางทีพดู อะไรออกไปไม่รเู้ รื่อง อย่าไปโกรธ อย่าไปถือสา
สงสารพวกเขา และช่วยพวกเขานะคะ

ส�ำหรับคนไทยที่เผชิญโควิด-๑๙ อยากให้ก�ำลังใจว่าอย่างไร

ไม่ต้องกลัวเนาะ สู้ ไปด้วยกัน จูงมือและสู้ ไปด้วยกันค่ะ เราต้องผ่านไปให้ ได้

ขอขอบคุณ ภาพประกอบจาก คุณราตรี พลสารโสภณ
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ธัญลักษณ์ นวลักษณกวี สัมภาษณ์

บทบาท บนจ.๑ ต้นทางน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ
กับ การ ส่งเสริมศักดิ์ศรี ความเป็น มนุษย์
และ สิทธิ ของ แรงงานข้ามชาติ

“พิษโควิดระลอก ๒ เช็กบิลขบวนการแรงงานเถื่อน” ๒
“ปมแรงงานต่างด้าว: คนข้ามแดนผิดกฎหมาย เหตุ ‘โควิด’ แพร่กระจายรอบสอง” ๓
“แฉขบวนการขนแรงงานเถื่อน ชักศึกเข้าบ้าน ท�ำโควิดระบาดรอบใหม่ ในไทย” ๔

ก

ารแพร่ ร ะบาดของโควิด -๑๙
รอบใหม่ทพี่ บการติดเชื้อภายใน
ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร
ก่ อ นจะกระจายไปยั ง พื้ น ที่ ห ลาย
จังหวัด ซึ่งมีการระบุว่ามีแรงงาน
ข้ า มชาติ เ ป็ น ต้ น ตอของการแพร่
เชื้อ ท�ำให้ประเด็นขบวนการลักลอบ
๑

ขนแรงงานเถื่ อ นโดยมี เ จ้ า หน้ า ที่
รัฐเข้าไปมีส่วนรู้เห็นและได้รับผล
ประโยชน์ ใ นขบวนการนั้น กลาย
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างเผ็ด
ร้อนในสังคมโลกโซเชียลทันที ส่ง
ผลให้ น ายกรั ฐ มนตรี สั่ ง เช็ ค บิ ล
‘ผู ้ มี อ� ำ นาจ’ ที่ ร ่ ว มขบวนการขน

บนจ. บริษัทน�ำคนต่างด้าวมาท�ำงานในประเทศไทย
www.thansettakij.com
๓ www.bangkokbiznews.com
๔ www.thairath.co.th
๒

แรงงานเถื่อนเข้าประเทศ กระทั่ง
น�ำมาสู่มติคณะรัฐมนตรีฉบับวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้ผ่อนผันให้
แรงงานข้ามชาติ ๓ สัญชาติ เมียนมา
ลาว และกั ม พู ช า สามารถอยู ่ ใ น
ราชอาณาจักรและท�ำงานอย่างถูก
ต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ
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ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
หรือโควิด-๑๙ ในรอบใหม่นี้ แต่ดู
เหมือนว่าปัญหาการน�ำแรงงานที่
อยู่ ใต้ดนิ ให้ขึ้นมาอยูบ่ นดินอย่างถูก
ต้องตามกฎหมาย ดังทีร่ ฐั ได้ขีดเส้น
ใต้ยนื่ ก�ำหนดเวลาการลงทะเบียนไว้
ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ที่ผ่านมา กลับไม่เป็นไปตามคาด
หวังเพราะมีแรงงานข้ามชาติมาลง
ทะเบียนกันน้อยกว่าความเป็นจริง
“ผู้ ไถ่” มีโอกาสได้สมั ภาษณ์
คุณดาวเรือง เลขวรนันท์ (คุณดาว)
ที่ ป รึก ษาบริษั ท น�ำ คนต่ า งด้ า วมา
ท�ำงานในประเทศไทย ซีแอลเอ็มวี

สมาร์ตเวิร์กเกอร์ (CLmv Smart
Worker) จ�ำกัด และเป็นหนึ่งใน
คณะท�ำงานผลักดันนโยบายการน�ำ
คนต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในกิจการ
ประมงทะเลผ่านระบบ (MOU) ของ
สมาคมประมงแห่งประเทศไทย ปี
๒๕๕๘-๒๕๖๒ ซึ่งเป็น บนจ. หรือ
บริษัทผู้ประกอบการที่นำ� แรงงาน
เพื่อนบ้าน ๔ สัญชาติ (ลาว กัมพูชา
เมี ย นมา และเวีย ดนาม) เข้ า มา
ท�ำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ในฐานะ บนจ. ต้นทาง
ในการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติเข้ามา
อย่างถูกกฎหมาย

ในฐานะที่ท�ำงานด้านการน�ำแรงงานข้ามชาติเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย
มีมุมมองต่อขบวนการน�ำเข้าแรงงานผิดกฎหมาย
ที่ส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่อย่างไร

มุ ม มองของดิ ฉัน มองว่ า
เหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้น การที่ แ รงงานตาม
ตะเข็บชายแดนหลบหนีเข้ามาตาม
ช่องทางธรรมชาติ เกิดขึ้นมายาว
นานแล้ว อาจมีกระบวนการตามที่
เป็นข่าว แต่รัฐและฝ่ายความมั่นคง
ของประเทศพยายามตรวจตราและ
จับกุมอย่างเข้มข้น อาจมีเล็ดลอด
เข้ามาท�ำงานโดยผิดกฎหมาย “ข้อ
เท็จจริง” แรงงานผิดกฎหมายไม่
สามารถท�ำงานในประเทศไทยได้
เลย ต้องผ่านการน�ำเข้าโดยถูกต้อง
ตามกฎหมายเท่านั้น เท่าที่ทราบ
นายจ้างเองก็ไม่คอ่ ยกล้ารับแรงงาน
ผิดกฎหมายเข้ามาท�ำงาน
เพราะกฎหมายค่ อ นข้ า ง
รุนแรงทั้งจ�ำและปรับ ไปจนถึงขั้น
ขึ้นบัญชีดำ� นายจ้าง ห้ามใช้แรงงาน

ต่างด้าว แต่เมื่อตรวจพบแรงงาน
ผิ ด กฎหมายติ ด เชื้อ โควิด -๑๙ ที่
ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร
ทุกองค์กรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่างวิตกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้น อาจลุกลามและยากทีจ่ ะควบคุม

ได้ แรงงานทีผ่ ดิ กฎหมายเหล่านี้อยู่
ที่ ไหน? และมีอยู่เท่าไหร่?
แน่ น อนว่ า การบริห าร
จัดการแรงงานเหล่านี้ยากแน่นอน
เพื่อความปลอดภัยของคนในชาติ
และแรงงานข้ามชาติทเี่ ข้ามาท�ำงาน
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ในประเทศ รัฐบาลจึงต้องประกาศให้
แรงงานกลุม่ นี้สามารถเข้าสูร่ ะบบที่
ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นที่มา
ของมติคณะรัฐมนตรีฉบับวันที่ ๒๙
ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งดิฉันเห็นด้วย
ตามมติ ครม. ฉบับนี้เป็นอย่างมาก
อีกทั้งเพื่อความปลอดภัยของคน
ทั้ ง ประเทศ สิ่ง ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ตาม
มา แรงงานกลุ่มนี้ (กลุ่มที่อยู่ ใต้ดิน
กลุ่มที่เคยท�ำผิดเงื่อนไขของภาครัฐ
จนกลายเป็นแรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย)
ก็จะได้รับการตรวจคัดกรองโควิด๑๙ และเข้าสู่หลักประกันสุขภาพ
และสวัสดิการภายใต้กฎหมายของ
ประเทศไทย
แต่เมื่อมีประกาศ ขั้นตอน
การด� ำ เนิน การให้ น ายจ้ า งและ
ลูกจ้างลงทะเบียนระบบออนไลน์
ก่อนวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
แต่สิ่งทีน่ า่ กังวลก็คอื ค่าธรรมเนียม
ครั้ ง นี้ ซึ่ ง ค่ า ธรรมเนีย มแบ่ ง เป็ น
ค่าตรวจโควิด-๑๙ ๓,๐๐๐ บาท ค่า
ประกันสุขภาพ ๒ ปี ๓,๒๐๐ บาท ค่า
ตรวจสุขภาพปีทหี่ นึ่ง ๕๐๐ บาท ปีที่
สอง ๕๐๐ บาท ค่าใบอนุญาตท�ำงาน
๒ ปี ๑,๙๐๐ บาท ค่าบัตรประจ�ำตัว
แรงงานจากกรมการปกครอง ๘๐
บาท รวมทั้ ง สิ้น เป็ น เงิน ๙,๑๘๐

บาท ยั ง ไม่ ร วมกรณีค ่ า ด� ำ เนิน
การ ค่ า ยานพาหนะในการไปโรง
พยาบาล ต�ำรวจตรวจคนเข้าเมือง
หากรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ คนหนึ่งไม่
ต�ำ่ กว่า ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แน่นอน
เพดานมันค่อนข้างสูงเกินไป ขาด
แรงจู ง ใจให้ แ รงงานกลุ ่ ม นี้ม าลง
ทะเบียน ด้วยสถานการณ์ โควิด-๑๙
สถานประกอบการ นายจ้าง ได้รับ
ผลกระทบเป็นห่วงโซ่มาถึงลูกจ้าง
แรงงานข้ามชาติแน่นอน
ก่ อ นหน้ า นี้ เคยมี ก ารลง
ทะเบียนแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ที่
อาศัยอยู่ ในประเทศไทยหลายครั้ง
ทุ ก ครั้ ง พวกเขาช่ ว ยเหลื อ กั น และ
กัน ให้ห ยิบยื ม กั น ง่ า ยดาย ดิ ฉัน
เคยมีโอกาสสอบถามพีน่ อ้ งแรงงาน
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ข้ามชาติหลายครั้ง แต่ครั้งนี้ต่าง
กัน ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ โ รคระบาดโควิด -๑๙
ส่วนใหญ่พวกเขาไม่สามารถหยิบ
ยืมจากนายจ้างหรือญาติพี่น้องได้
เลย เพราะต่างก็ ได้รับผลกระทบ
เช่นกัน
ดิฉันเองได้รับเชิญไปหลาย
เวที เพือ่ แสดงความเห็นและข้อวิตก
กังวลเกี่ยวกับมติ ครม. ฉบับวันที่
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และแก้ ไขเพิ่ม
เติมฉบับวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
ดิ ฉัน ได้ เ ข้ า ร่ ว มกั บ หลายองค์ ก ร
ภาคประชาสังคม มูลนิธิเครือข่ายส่ง
เสริมคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติ
(LPN) เครือข่ายทางสังคมแรงงาน
ข้ามชาติเมียนมาในไทย (MMLG)
สมาคมผู้ประกอบธุรกิจน�ำเข้าและ
ให้บริการแรงงานต่างด้าว (สนบต.)
สมาคมการค้าผู้ประกอบการที่จ้าง
แรงงานต่างด้าว (MWETA) ขอให้
รัฐเห็นควรทบทวนค่าธรรมเนียม
จาก ๒ ปี เป็น ๑ ปี เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงาน
ข้ า มชาติ ที่ ท� ำ งานในประเทศไทย
ดิ ฉัน มองว่ า ในสถานการณ์ ไม่
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ปกติ เราควรแก้ ไขสถานการณ์แบบ
รวดเร็วและต้องสร้างแรงจูงใจให้
แรงงานที่ อยู ่ ใ ต้ ดิน หรือแรงงาน
ที่ ท� ำ ผิ ด เงื่อ นไขของภาครั ฐ จน
กลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายเข้าสู่
ระบบให้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของมติ ครม. ฉบับนี้
เ ร า ม า ดู ส ถิ ติ จั ง ห วั ด
สมุทรสาคร แรงงานต่างด้าวที่อยู่
จั ง หวั ด สมุ ท รสาครโดยประมาณ
๒๕๐,๐๐๐ คน แต่ลงทะเบียนสิ้น

สุด ๑๓ กุมภาพันธ์ เพียง ๓๕,๐๐๐
กว่ า คนเท่ า นั้น มั น น้ อ ยผิ ด ปกติ
แต่ จั ง หวั ด อื่ น ๆ ที่ มี แ รงงานน้ อ ย
กว่าสมุทรสาคร อย่าง เชียงใหม่
ชลบุรี ปทุมธานี กรุงเทพฯ หรือ
สมุทรปราการ ๕ จังหวัดนี้มตี วั เลขที่
น�ำโด่งสมุทรสาครไปอีก อันนี้กต็ อ้ ง
กลับมาที่สถิติ ดิฉันเชื่อว่าผู้ ใหญ่
บ้ า นเมื อ งก็ ม องที่ ส ถิ ติเ ช่ น กั น ว่ า
เอ๊ะ! สมุทรสาคร ท�ำไมถึงมีคนลง
ทะเบียนแค่ ๓๐,๐๐๐ กว่าคนเท่านั้น
เ ร า ม อ ง ว ่ า ตั ว เ ล ข ค ว ร
มากกว่านี้ เพราะข้อเท็จจริงแล้ว ผู้
ปฏิบัติการที่ช่วยเหลือแรงงานข้าม
ชาติ อย่างองค์กรหลายๆ องค์กร
ภาคประชาสังคมที่เข้าไปช่วยเหลือ
แรงงาน ท่านเหล่านั้นทราบดีว่า
แรงงานเหล่านั้นมีมากน้อยเพียงใด
จากการน�ำสิ่งของ ข้าวสาร อาหาร
แห้ง ไปแจกจ่ายแก่พี่น้องแรงงาน

ที่ ไม่มีรายได้ อยู่ ในสภาพว่างงาน
จ�ำนวนมาก ขาดปัจจัย ขาดแม้แต่
อาหาร กระจายไปในหลายพื้ น ที่
หนักที่สุดคือ จังหวัดสมุทรสาคร
องค์ ก รภาคประชาสั ง คมหลาย
องค์กรทราบดี ต่างวิตกกังวลและ
เกรงว่าแรงงานหากไม่สามารถลง
ทะเบียนให้แล้วเสร็จได้ จึงพยายาม
ที่ จ ะเรีย กร้ อ งและส่ ง เสี ย งไปยั ง ผู ้
มีอ�ำนาจ ขอให้รัฐทบทวนและช่วย
เหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
แก่ พี่ น ้ อ งแรงงานและผู ้ ป ระกอบ
การที่ ใช้แรงงานต่างด้าว และหาก
สถานการณ์ โ รคระบาดโควิด -๑๙
จบลง พี่น้องแรงงานข้ามชาติเหล่า
นี้จ ะเป็ น ฟั น เฟื อ งที่ ส� ำ คั ญ ในการ
ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศเราอย่าง
แน่นอนค่ะ

อยากทราบถึงภาพรวมผลกระทบกับบริษัทน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ จากภาวะโควิด-๑๙
เป็นอย่างไรบ้าง

ได้ รั บ ผลกระทบแน่ น อน
ค่ ะ การเกิ ด โรคระบาดโควิด -๑๙
ในระลอกแรกตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๓
เมษายน ๒๕๖๓ อธิบ ดี ก รมการ
จั ด หางานมี ห นัง สื อ ชะลอการน�ำ
เข้าแรงงานมายังบริษัทผู้ประกอบ
กิจการธุรกิจน�ำคนต่างด้าวเข้ามา
ท� ำ งานกั บ นายจ้ า งไทย และขณะ
นี้ยั ง ไม่ ส ามารถเปิ ด ชายแดนได้
พวกเราทราบดี แ ละติ ด ตามข่ า ว
อย่างต่อเนื่อง พูดง่ายๆ ว่า เราไม่
สามารถด�ำเนินกิจการนี้ ๑ ปี และ
ยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย เงิน
เดือนพนักงานหลายชีวิต และค่าใช้

จ่ายอื่นๆ อีกมากมาย ดิฉันเข้าใจถึง
เหตุสุดวิสัยในครั้งนี้เพราะมันเป็น

ปรากฏการณ์ทกี่ ระทบไปทัง้ ประเทศ
และทั่วโลก
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แหม! อยากให้ ค� ำ ถามนี้
ของน้ อ งนัก ข่ า ว เป็ น ค� ำ ถามของ
อธิบ ดี ก รมการจั ด หางานจั ง เลย
ค่ ะ (หั ว เราะ) ท่ า นได้ รั บ ผลกระ
ทบในภาวะโควิด -๑๙ อย่ า งไร?
และต้ อ งการให้ รั ฐ แก้ ไ ขอย่ า งไร?

ผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ น�ำ เข้ า แรงงาน
ต่ า งด้ า วที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ
ดูแลของรัฐ เราอยากให้รัฐมองเรา
เหมือนเพือ่ นร่วมงาน เหมือนผูร้ ว่ ม
ปฏิบัติงาน เพราะเอาเข้าจริง ผู้ออก
แนวนโยบายและผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติ
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รู้และทราบปัญหาปลายทางได้เป็น
อย่างดี การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาท�ำงานกับนายจ้าง
ไทยก็เป็นหนึง่ ในงานที่พวกเราท�ำ
และมีประสบการณ์ ในการท�ำงานค่ะ

แล้วมีความเห็นว่ารัฐบาลควรแก้ไขปัญหานี้อย่างไร

ถ้ า เป็ นค�ำถามเกี่ยวกับข้อ
วิตกกังวลเรื่องการลงทะเบียนครั้ง
นี้ อาจไม่เป็นแรงจูงใจให้แรงงาน
ด� ำ เนิน การขั้ น ตอนให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก็
เป็นได้ เนื่องจากขาดปัจจัยในการน�ำ
มาจ่ายค่าธรรมเนียมภาครัฐ ดิฉัน
ยั ง คงยื น กรานขอให้ รั ฐ เห็ น ควร
ทบทวนค่าธรรมเนียมทั้งหมด จาก
๒ ปี เหลือเพียง ๑ ปี อาจบรรเทา
ความเดือดร้อนและเป็นแรงจูงใจ
ในการเข้ามาด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
ตามขบวนการทีร่ ฐั ก�ำหนดไว้ภายใน
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
ถ้ า เป็ น ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
การน�ำ คนต่ า งด้ า วเข้ า มาท� ำ งาน
ในประเทศไทยอย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย จะน�ำ เข้ า มาได้ เ มื่ อ ไร
ดิฉันมองว่า จากสถานการณ์ที่เป็น
ตามข่าว ยังไม่สามารถควบคุมการ
ระบาดครั้งนี้ ทั้งต่างประเทศและ
ในประเทศ หรือวัคซีนยังไม่ ได้รับ
ทั่วถึง โอกาสในการเปิดการน�ำคน

ต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างไทย
อย่ า งถู ก กฎหมาย (MOU) ดิ ฉัน
มองว่ า ยั ง คงต้ อ งรออี ก สั ก ระยะ
หนึ่ง จนกว่าสถานการณ์ โรคระบาด
ครั้งนี้ โลกเราหรือประเทศของเรา
ควบคุมมันได้จริงๆ อันนี้ดิฉันตอบ
ตามความรู้สึกของดิฉันค่ะ อยาก
ให้รัฐบาลแก้ ไขปัญหาอย่างไร ถ้า
เป็ น ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ การท� ำ งาน
ดิฉันต้องการให้รัฐ (กรมการจัดหา

งาน) มองผู ้ ป ระกอบธุ ร กิ จ น�ำ คน
ต่างด้าวมาท�ำงานกับนายจ้างไทย
เสมือนผู้ร่วมงาน อาจใช้ทักษะและ
ความรู้ของพวกเราในการบริหาร
จัดการแรงงานในประเทศ อยากให้
รัฐเปิดกว้างและรับฟังผู้ปฏิบัติงาน
อย่างจริงจังและจริงใจ อยากให้รัฐ
ออกระเบียบและแนวปฏิบัติอย่าง
ชั ด เจนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กฎหมายที่
ต้องพึงระวัง!

ในฐานะที่เป็นต้นทางของการน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ บริษัทน�ำเข้าแรงงานข้ามชาติ
สามารถช่วยส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิของแรงงานข้ามชาติได้อย่างไรบ้าง

ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร
ธุ ร กิ จ การน�ำ เข้ า แรงงานที่ ถู ก
กฎหมาย ก่อนอื่นเราต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่ง

พระ-ราชก�ำหนดการบริหารจัดการ
การท�ำ งานของคนต่างด้าว พ.ศ.
๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑
แก้ ไขเพิ่มเติม ระบุหน้าที่และความ

รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งชั ด เจนว่ า “การ
ประกอบธุรกิจน�ำแรงงานต่างด้าว
มาท�ำงานกับนายจ้างไทย บนจ. มิได้
มีหน้าที่แค่ด�ำเนินการยื่นเอกสาร
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ค�ำร้อง (Demand Letter) มิ ใช่
มี ห น้ า ที่ แ ค่ Recruit รั บ สมั ค ร
คนงานเท่านั้น และมิ ใช่เป็นธุรกิจ
บริการ ซื้อมาและขายไป แต่งาน
ของเราคือ การน�ำชีวิต ๑ ชีวิต ที่
พวกเขามีศักดิ์และศรีเทียบเท่าเรา
เข้ า มาท�ำ งานในประเทศอย่า งถูก
ต้อง” ผ่านขั้นตอนตามกฎหมาย
และเมื่ อ เข้ า มาท� ำ งานในประเทศ
แล้ว พวกเขาก็จะได้รับสิทธิและอยู่
ภายใต้กฎหมายสวัสดิการคุม้ ครอง
แรงงานของไทย บนจ. มีภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบตลอดอายุสัญญา
๒ ปี (ตามกฎหมาย) จนส่งพวก
เขากลั บ ถึ ง ประเทศต้ น ทางอย่ า ง
ปลอดภัย เมือ่ สิ้นสุดอายุสญ
ั ญา แต่
หากพวกเขาต้องการท�ำงานในปีที่ ๓
และ ๔ ก็สามารถท�ำงานได้เช่นกัน
การมีภาระผูกพัน ๒ ปี แสดง
ว่ า เราสามารถติ ด ตามความเป็ น
อยู่ของเขา เช่น เขาได้รับสิทธิตาม
กฎหมายไหม เขาได้รับสิทธิประกัน
สังคมไหม เมื่อไหร่ที่เขาได้รับสิทธิ
ประกันสังคม ถือว่าเขาอยู่ภายใต้

กฎหมายโดยสมบูรณ์ แต่หากว่า
เขาไม่ ได้รับสิทธิประกันสังคม เรา
บนจ. ต้องเรียกร้องหรือติดต่อไป
ยังนายจ้างว่า นายจ้างต้องน�ำเข้าสู่
ประกันสังคม เพราะมิฉะนั้น หาก
แรงงานเกิดอุบัติเหตุในการท�ำงาน
หรือ เสี ย ชีวิต ระหว่ า งการท� ำ งาน
นายจ้างอาจจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าใช้
จ่ า ยทั้ ง หมด และนายจ้ า งอาจจะ
มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา ข้อดังกล่าว ก่อนเซ็นสัญญา
กับนายจ้าง จะแจ้งข้อปฏิบัติตาม

กฎหมายให้แก่นายจ้างทุกครัง้ ก่อน
เซ็นสัญญา
เคยมี ก รณีแ รงงานเกิ ด
อุ บั ติเ หตุ บ าดเจ็ บ และเสี ย ชีวิต
ซึ่ ง เป็ น ข่ า วโด่ ง ดั ง ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
กรณีนั่ง ร้ า นถล่ ม เรารู ้ สึ ก เสี ย ใจ
กับครอบครัวแรงงานที่อยู่ประเทศ
ต้นทางอย่างมาก ทีมงานรูส้ กึ เสียใจ
กับเหตุการณ์ครั้งนี้มาก แต่ก็ทราบ
ดี ว ่ า มั น เป็ น อุ บั ติเ หตุ การน�ำ คน
ต่างด้าวเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย
ในวันนั้น แต่วันนี้ต้องส่งเถ้ากระดูก
กลับไปให้แก่ครอบครัว ทีมงานเรา
เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยา
ทั้ ง ผู ้ บ าดเจ็ บ และเสี ย ชีวิต ในทั น ที
และเร่งติดตามเงินสินไหมทดแทน
แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อให้
ได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐให้ ได้
เร็วที่สุด
หลายร้ อ ยหลายพั น ชีวิต ที่
เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย ผ่าน
กระบวนการทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
จะได้ รั บ สิ ท ธิค วามคุ ้ ม ครองภาย
ใต้ ก ฎหมายสวั ส ดิ ก ารคุ ้ ม ครอง
แรงงานของไทยในระหว่ า งอายุ
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สัญญา ๒ ปี หากนายจ้างเกิดเจอ
กับสภาวะเศรษฐกิจไม่สามารถจ้าง
แรงงานเพื่อท�ำงานต่อไปได้ บนจ.
ต้องเข้าไปช่วยเหลือและหางานใหม่
หานายจ้างใหม่ที่ดีกว่าหรือเทียบ
เท่านายจ้างเดิมภายใน ๓๐ วัน และ
เมื่อสิ้นสุดสัญญา ๒ ปี ต้องส่งพวก
เขากลับบ้านอย่างปลอดภัย นี่คือ
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การสิ้นสุดภาระหน้าที่ของเราตาม
กฎหมาย
เราก็ รู ้ สึก ภู มิ ใจ ถ้ าเขามา
ท�ำงานแล้วมีความสุข และมีความ
ปลอดภั ย มี ร ายได้ ส ่ ง กลั บ ไปยั ง
ครอบครั ว เราก็ รู ้ สึ ก เสมื อ นเป็ น
ส่ ว นหนึ่ง ที่ ท� ำ ให้ ชีวิต เขาดี ขึ้น นี่
คือบทบาทหน้าที่ของ บนจ. อย่าง
พวกเราค่ะ

พระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ออกสารวันสันติสากล ถึงคริสตชนทั่วโลก
เพื่อปลุกจิตส�ำนึกในการมีส่วนร่วมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคมของเรา 
โดยในปี ๒๕๖๔ นี้มีหัวข้อ ‘วัฒนธรรมแห่งการดูแลเอาใจใส่ เป็นหนทางสู่สันติภาพ’
ในฐานะที่ปรึกษา และผู้ประกอบธุรกิจน�ำแรงงานข้ามชาติเข้ามาท�ำงานในประเทศ
อยากให้ช่วยแบ่งปันแง่มุมการท�ำงานที่สามารถน�ำไปสู่สันติภาพได้

แรงงานที่ ต ้ อ งการเข้ า มา
ท�ำงานในประเทศไทยล้วนต้องการ
มาท� ำ งาน ต้ อ งการแสวงหาชีวิต
ที่ ดี ขึ้น เพื่ อ เก็ บ เงิน ไปจุ น เจือ และ
สร้างครอบครัวทีด่ ที ปี่ ระเทศตนเอง
เพราะฉะนั้น ดิฉนั สนับสนุนการน�ำ
เข้ า โดยผ่ า นการบั น ทึ ก ข้ อ ตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยท�ำไว้กับรัฐบาล
ต่างประเทศ (MOU) เป็นสิ่งที่ถูก
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ต้องและสร้างภาพพจน์ที่ดี ให้กับ
ประเทศของเรา เพราะรัฐประกาศ
ให้การน�ำเข้าระบบ (MOU) เป็น ๑
ใน ๗ มาตรการแก้ ไขปัญหาการค้า
มนุษย์
ประเทศไทยเรามี บั น ทึ ก
ข้อตกลง (MOU) ที่ท�ำไว้ระหว่าง
รัฐบาลไทย และรัฐบาลต่างประเทศ
(เมี ย นมา ลาว กั ม พู ช า และ

เวีย ดนาม) โดยบั ง คั บ ใช้ พ ระราช
ก�ำหนดของส�ำนักงานบริหารการ
จัดการแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๐๒๕๖๑ แก้ ไขเพิ่มเติม ๑ ในข้อบังคับ
ก�ำหนดเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ส� ำ หรั บ นายจ้ า ง และผู ้ ป ระกอบ
กิจการน�ำคนต่างด้าวเข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทย เพื่อให้แรงงานที่เข้า
มาได้อยู่และอาศัยในประเทศไทย
อย่างสันติ
แต่ น อกเหนือ จากบทบาท
และภาระหน้าที่ตามกฎหมายแล้ว
นั้น มโนธรรมในจิตใจ การดูแลผู้ที่
อ่อนแอ การเกื้อกูลผู้ที่ด้อยโอกาส
ขาดความรู้ความเข้าใจ บทบาทของ
บนจ. อย่างเรา จึงขาดมโนธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลเหล่านี้
ไม่ ได้เลย นอกเหนือจากต้องปฏิบัติ
หน้าที่ภายใต้กฎหมายแล้ว ดิฉัน
เชื่อว่าการดูแลเอาใจใส่เป็นหนทาง
สู่สันติภาพจริงๆ ค่ะ
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ในฐานะที่ท�ำงานในการน�ำเข้าแรงงาน ได้สร้างทัศนคติต่อนายจ้าง
ให้มีทัศนคติต่อแรงงานข้ามชาติที่สังคมไทยต้องพึ่งพาเขาอย่างไรบ้าง
การสร้ า งทั ศ นคติ มุ ม มอง
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สิ่งแรก
ต้องท�ำความเข้าใจก่อนว่าแรงงาน
ต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติเหล่า
นี้สื่อสารไม่ ได้เลย ไม่เข้าใจภาษา
ไทยเลย เพราะฉะนั้น เราต้องให้
นายจ้างเข้าใจถึงบริบทของพวกเขา
ก่อน ก่อนที่คุณจะต้องการแรงงาน
จากประเทศต้นทาง คุณต้องเข้าใจ
ว่ า แรงงานเหล่ า นี้ ไ ม่ เ ข้ า ใจภาษา
ไทยเราจริงๆ และไม่สามารถสือ่ สาร
กับเราได้ เพราะฉะนั้น ความอดทน
ความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจกัน
ต้องมี หากนายจ้างมีอารมณ์หรือ
ไม่เข้าใจพวกเขา แรงงานก็ไม่เข้าใจ
ก็ ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ อย่าง
เช่น พวกเขาเจ็บป่วย อยากบอก
เรา แรงงานบอกว่าปวดท้อง ปวด
หัว แต่นายจ้างไม่เข้าใจ แรงงาน
อาจจะรูส้ กึ กดดันว่า ตัวเองไม่สบาย
แต่ ไม่สามารถสือ่ สารกับนายจ้างได้
เพราะฉะนั้น หากนายจ้างมีน�้ำใจ มี
ใจที่เป็นมโนธรรม เป็นห่วงเป็นใย
เขาจะหาทางที่จะเข้าใจและสื่อสาร
กับลูกจ้างของเขาเอง

ขอยกตั ว อย่ า ง ดิ ฉัน เมื่ อ
หลายปีก่อน มีแรงงานต่างด้าวเป็น
แม่บา้ น ขอแชร์ ให้ฟงั คืออยูก่ นั นาน
แล้วนะคะ แต่เขาก็ยังไม่เข้าใจ เรา
บอกให้เขาไปต้มนมสดให้หน่อย เขา
ก็เอานมสดใส่ถังน�ำ้ ต้ม นมก็ผสม
กับน�้ำ อันนี้พอเราเห็นเขาท�ำ แทนที่
เราจะโกรธ เราก็ขำ� คราวนี้ก็เริ่มไป
สอนเขาค่ะ การที่เราใช้ความเข้าอก
เข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกัน เขา
จะรู้สึกรับรู้ถึงความเมตตาจากเรา
(นายจ้าง) แล้วสิ่งที่นายจ้างจะได้รับ

ขอขอบคุณ ภาพประกอบจาก คุณดาวเรือง เลขวรนันท์

ก็คือความซื่อสัตย์และความรักจาก
พวกเขา เพราะฉะนั้น วัฒนธรรม
การอยู ่ ร ่ ว มกั น ของคนต่ า งชาติ
ต่างภาษา ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือ
นายจ้ า ง ก็ จ ะอยู ่ ร ่ ว มกั น ในบ้ า น
หลังนั้น อยู่ ในประเทศแห่งนี้ คือ
ประเทศไทยได้อย่างมีความสุขและ
สันติค่ะ
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มนุษย์ กับ สันติภาพ

๓. การมีทัศนคติที่ ไม่ดีต่อ
บุคคลอืน่ อันเนื่องมาจากการศึกษา
วิธีก ารเรีย นการสอนในโรงเรีย น
หนัง สื อ เรีย นวิช าประวั ติศ าสตร์
โดยเฉพาะเรื่อ งความสั ม พั น ธ์ กั บ
ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น
การส่ ง เสริม วั ฒ นธรรม
สันติภาพในสถานศึกษา นับเป็น
เรื่อ งส� ำ คั ญ ที่ บ รรดาครู อาจารย์
ผู ้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา จะต้ อ ง
ปฏิบัติอย่างเร่งด่วน เมื่อปี ค.ศ.
๒๐๐๐ ได้มีเหตุการณ์ส�ำคัญเกิด
ขึ้น องค์การสหประชาชาติประกาศ
ให้ เ ป็ น ปี ส ากลแห่ ง วั ฒ นธรรม
สันติภาพ (International Year

for the Culture of Peace) เพื่อ
ให้ ม นุ ษ ยชาติ ร ่ ว มมื อ กั น สร้ า ง
อนาคตใหม่ อนาคตที่ สั น ติ ภ าพ
และความไม่รุนแรงเป็นวิถีชีวิตของ
มนุษย์ทงั้ ปวง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
ความร่วมมือกัน ที่จะเปลี่ยนแปลง
วั ฒ นธรรมสงครามและความ
รุนแรงที่มวลมนุษย์รู้จักคุ้นเคยดี
ไปเป็นวัฒนธรรมสันติภาพ ซึ่งเป็น
ความใฝ่ฝันของเราทั้งหลาย และ
สหประชาชาติยังได้ประกาศปี ค.ศ.
๒๐๐๑-๒๐๑๐ เป็นทศวรรษสากล
แห่งวัฒนธรรมสันติภาพ และการ
ไม่ ใ ช้ ค วามรุ น แรงต่ อ เด็ ก ในโลก
(International Decade for a
Culture of Peace and NonViolence for the Children of
the World)
แม้ ใ นปั จ จุ บั น ก็ ยั ง มี ผู ้ ไ ม่
เข้ า ใจความหมายของวั ฒ นธรรม
สั น ติ ภ าพ และยั ง มี ผู ้ ถ ามว่ า
สั น ติ ภ าพเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งไรกั บ
วัฒนธรรม คงจะเป็นเพราะว่ายัง
เข้ า ใจค� ำ ว่ า วั ฒ นธรรมในวงแคบ
อยู่ วัฒนธรรมสันติภาพ คือ การ
ด�ำรงชีวิตหรือมีวิถีชีวิตที่ ใฝ่สันติ มี
parliamentofreligions.org

ภาพ: bertmonterona.com

ข้

าพเจ้าเคยสนทนากับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ ๔
ที่เรียนวิชา “มนุษย์กับสันติภาพ”
โดยเริ่ม ถามพวกเขาว่ า : โลกใน
ปัจจุบันมีสันติภาพหรือไม่? ให้มอง
ดูโลก ดูภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิก
ดู อ าเซี ย น ดู ป ระเทศไทยของเรา
และพิจารณาว่า มนุษย์อยู่กันอย่าง
สันติสุขหรือไม่ และถามต่อไปว่า
อะไรเป็นสาเหตุของความไม่สงบ
สุข ไม่มีสันติภาพ? แล้วเราก็สรุป
ร่วมกันว่าเป็นเพราะ :
๑. การไม่ เ คารพชีวิต ไม่
เคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าของชีวิต
มนุ ษ ย์ ไม่ เ คารพในสิ ท ธิอั น เท่ า
เที ย มกั น ของมนุ ษ ย์ และความ
อยุตธิ รรมในสังคม (สังคมทีม่ คี วาม
เหลื่อมล�ำ้ ย่อมเกิดความรุนแรง)
๒. การไม่เข้าถึงหลักธรรม
ของศาสนา ศาสนาสอนสัจธรรม
สอนให้มนุษย์รู้จักความหมายและ
เป้ า หมายของชีวิต และชี้ ใ ห้ เ ห็ น
หนทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้น เพื่อ
ที่ จ ะไปสู ่ เ ป้ า หมายของชีวิต การ
ด�ำรงชีวิตในปัจจุบันมีความส�ำคัญ
การด�ำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า คือการ
ด�ำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างดี มีการ
เกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น แบ่ ง ปั น กั น
ปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความเมตตากรุณา
ศาสนาทุ ก ศาสนาสอนว่ า ชีวิต มี
คุณค่า จึงห้ามท�ำลายชีวิตมนุษย์
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ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรม
ที่เน้นคุณค่าและความส�ำคัญของ
สั น ติ ภ าพ ซึ่ ง ต้ อ งเริ่ม ที่ ต นเอง
ก่อน แล้วจึงแผ่ขยายไปสู่ผู้อื่นใน
ครอบครั ว ในโรงเรีย น สถาบั น
อุ ด มศึ ก ษา ชุ ม ชน สั ง คม ระดั บ
ประเทศ และระดับโลก
มี นัก สั น ติ ภ าพผู ้ ห นึ่ง เคย
กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า: “เพื่อบรรลุ
สั น ติ ภ าพ จ� ำ เป็ น จะต้ อ งออกพ้ น
จากตัวเองไปสู่ผู้อื่น” ซึ่งสอดคล้อง
กับสารวันสันติสากล ในวันที่ ๑
มกราคม ค.ศ.๒๐๒๑ ของ สมเด็จ
พระสั น ตะปาปาฟรั ง ซิ ส ว่ า :
“วัฒนธรรมการดูแลเอาใจใส่ เป็น
หนทางสู่สันติภาพ”
ในหนัง สื อ เรื่อ ง “ความ
สุขของครอบครัว คือสันติสุขของ
สั ง คม” ท่ า นเจ้ า คุ ณ พระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวไว้
ว่า “พ่อ-แม่เลี้ยงลูกคือสร้างสรรค์
โลก พ่อ-แม่เลี้ยงลูกดี เหมือนตาม
ไปคุ ้ ม ครองโลก” ครู อ าจารย์ ก็ มี
บทบาทเหมือนพ่อ-แม่ ท�ำหน้าที่
แสดงโลกให้ แ ก่ ลู ก ศิ ษ ย์ ค วบคู ่ ไ ป
กับพ่อ-แม่ ซึ่งหมายความว่า เช่น
เดียวกับพ่อ-แม่ ครูอาจารย์สามารถ
ช่วยให้ศิษย์พัฒนาความรู้สึก ท่าที
ทัศนคติ ต่อโลก ต่อสังคม ต่อเพื่อน
มนุษย์ ในทางที่ดี ได้ ตามที่ท่านได้
อธิบายไว้คือ:-

“• มองเพื่ อ นมนุ ษ ย์ ด้ ว ย
ท่าทีอย่างญาติมิตร มี ไมตรี
• มองสิ่ง แวดล้ อ ม โดย
เฉพาะธรรมชาติ ด้ ว ยความรู ้ สึ ก
ซาบซึ้ง เห็นความงาม ความสงบ
ความประณีต ละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง
น่ารู้ น่าศึกษา มีท่าทีของการสนอง
ความใฝ่รู้ อยากศึกษา อยากค้นคว้า
หาความจริงยิ่งขึ้นไป
• มองความสั ม พั น ธ์ ข อง
ตนเองกับโลก และสังคม ด้วยท่าที
ของการที่ จ ะออกไปมี ส ่ ว นร่ ว มใน
การสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาท�ำให้ดียิ่งขึ้น”
Manifesto 2000 เพื่อส่ง
เสริมให้เกิดวัฒนธรรมสันติภาพ จึง
ได้มีการประกาศ Manifesto 2000
ขึ้น เป็นค�ำประกาศซึ่งยกร่างโดย
บุคคลผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบล
สาขาสันติภาพ และได้ชักชวนให้
บุคคลทั้งหลายทั่วโลกร่วมลงนาม
และส่งให้สมัชชาแห่งสหประชาชาติ
นับเป็นการเรียกร้อง และชักชวน
ให้ ม วลมนุ ษ ย์ นำ� หลั ก การของ
Manifesto 2000 ซึ่ ง สนับ สนุ น

วัฒนธรรมสันติภาพไปปฏิบัติ จน
กลายเป็นวิถีชีวิต
หลักการดังกล่าวประกอบ
ด้วย:
๑. การให้ ค วามเคารพต่ อ
ชีวิต ทั้ ง มวล หมายถึ ง ชีวิต และ
ศั ก ดิ์ ศ รีข องมนุ ษ ย์ ทุ ก คน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ
๒. การไม่ ใ ช้ ค วามรุ น แรง
หมายถึง การฝึกปฏิบัติที่จะไม่ ใช้
ความรุนแรงทุกรูปแบบ ทั้งร่างกาย
จิตใจ เพศ และทางเศรษฐกิจและ
สั ง คม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ต่ อ ผู ้ ที่
ขาดแคลน และผู้ที่ยังช่วยตนเองไม่
ได้ เช่น เด็ก และเยาวชน
๓. การแบ่ ง ปั น กั บ ผู ้ อื่ น
หมายถึ ง การแบ่ ง ปั น เวลา และ
ทรัพยากร แก่กันอย่างมีน�้ำใจ เพื่อ
ขจัดการแบ่งแยกความอยุติธรรม
และการกดขี่ท างการเมื อ ง และ
เศรษฐกิจ
๔. การรั บ ฟั ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเข้าใจต่อกัน หมายถึง การมี
เสรีภาพในการแสดงออก การยอม
รับความแตกต่างทางวัฒนธรรม มี
การเจรจา และรับฟังโดยไม่ยึดติด
ในความคิดของตน
๕. การสงวนรั ก ษาผื น โลก
หมายถึง การส่งเสริมให้ผู้บริโภค
มีความรับผิดชอบ ฝึกปฏิบัติการ
เคารพต่อทุกชีวิตในทุกรูปแบบ และ
การสงวนรั ก ษาความสมดุ ล ของ
ธรรมชาติบนผืนโลก
๖. การสร้ า งความสมานฉัน ท์ หมายถึ ง การสนับ สนุ น
การพั ฒ นาชุ ม ชน โดยให้ ส ตรีมี
ส่วนร่วมมากขึ้น การเคารพหลัก

ภาพ: charterforcompassion.org
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แบ่งแยก ความอยุติธรรม และการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์
ในช่ ว งนั้น ข้ า พเจ้ า ได้ ไ ป
เยี่ ย มโรงเรีย นในประเทศไทยที่
เข้ า ร่ ว มโครงการดั ง กล่ า วหลาย
แห่ ง และเกิ ด ความประทั บ ใจที่ มี
โรงเรียนของเราเข้าร่วมการส่งเสริม
วัฒนธรรมสันติภาพ
โรงเรียนเซนต์เทเรซา เขต
หนองจอก กรุงเทพฯ เป็นตัวอย่าง
ของโรงเรีย นที่ ส มควรได้ รั บ การ
ยกย่องให้เป็น “โรงเรียนสันติภาพ”
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ชุมชนบริเวณรายรอบโรงเรียนเป็น
ชุมชนมุสลิม จึงมีครูและนักเรียน
จ� ำ นวนมากนับ ถื อ ศาสนาอิ ส ลาม
ครู อาจารย์ ทัง้ ชาวพุทธ มุสลิม และ
คริสต์ (ในอัตราส่วน ๕๙% : ๒๗% :
๑๔%) มีวิถีชีวิตทั้งในโรงเรียน และ
ชุมชนอย่างสันติ มีความกลมเกลียว
เอื้ออาทรต่อกัน ความสมานฉันท์
ในระหว่างครู อาจารย์ที่ต่างศาสนา
และวัฒนธรรมของโรงเรียนแห่งนี้
ควรได้รับการยกย่อง นับเป็นการ
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ที่
เริ่มจากการเคารพศักดิ์ศรี และวิถี
ชีวิต ของกั น และกั น เป็ น สิ่ง ที่ ค รู
อาจารย์ ในโรงเรียนได้กระท�ำอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติตนของบรรดานักเรียนด้วย
สรุป: สันติภาพเป็นความ
รับผิดชอบของมนุษย์ทุกคน และ
สั น ติ ภ าพจะเกิ ด ขึ้น ได้ จ ากความ
ยุตธิ รรม และเมตตาธรรม ตลอดจน
การเอาใจใส่ ดูแล และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน

PEACE

- Mother Teresa -

ภาพ: www.slideshare.net

ประชาธิป ไตย เพื่ อ สร้ า งความ
สมานฉันท์ ในรูปแบบใหม่
ในช่วงระยะเวลาที่องค์การ
สหประชาชาติเตรียมการประกาศ
ปี ส ากล และทศวรรษสากลแห่ ง
วั ฒ นธรรมสั น ติ ภ าพ บรรดา
สถานศึกษาเก่ากว่า ๖,๐๐๐ แห่ง
ทั่ ว โลก ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ องค์ ก าร
ยูเนสโก (UNESCO) ริเริ่มโครงการ
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่อ งด้ ว ยการส่ ง
เสริมสันติภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
โครงการการศึ ก ษาเพื่อสันติภาพ
สิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตย
ในประเทศไทย ผู้บริหาร ครู
อาจารย์ ของสถานศึกษาหลายแห่ง
ได้เข้าร่วมโครงการ และสนับสนุนให้
มีการเรียนรู้ ในเรื่องดังกล่าว เพราะ
ตระหนักดีว่า สังคมที่สันติสุขเป็น
ที่ ป รารถนาของทุ ก คน สั ง คมจะ
มีสันติสุขไม่ ได้ ถ้าปราศจากการ
เคารพศักดิ์ศรี และสิทธิของทุกคน
อย่ า งเสมอภาค รวมทั้ ง ไม่ เ ลื อ ก
ปฏิบัติ และประชาธิป ไตยย่อมเป็น
หนทางให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน และสังคมเพือ่ ขจัดการ
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42 มุมเล็กเล็ก
น�ำ้ ค้าง ค�ำแดง

ฉันเปลี่ยนโลกทัง้ ใบด้วยการคุยกับตัวเอง

คุ

ณเคยได้ยินค�ำนี้ ไหมคะ “selftalk” หรือ การคุ ย กั บ ตั ว เอง
ภาพจ�ำของฉัน การคุยกับตัวเอง
คงคล้ า ยๆ กั บ การยื น ดู ตัว เองใน
กระจกแล้วพูดคุยในบางเรือ่ ง มีผคู้ น
มากมายเคยอธิบายค�ำว่า “selftalk” ในหลากหลายรูปแบบ ค�ำถาม
คือ...อะไรคือความส�ำคัญของการ
คุยกับตัวเอง? ท�ำไมต้องคุย? คุย
แล้วได้อะไร? หรือ เราควรคุยเรื่อง
อะไร? มันจะเหมือนการสร้างตัว
ละครขึ้นมาใหม่เพือ่ เป็นตัวแทนของ
เราแล้วคุยกับตัวเราเองหรือเปล่า?
ทางจิตวิทยาได้ ให้ความเห็น
เรื่องการคุยกับตัวเองว่าไม่ ใช่เรื่อง
แปลก หรือ คนทีค่ ยุ กับตัวเอง ไม่ ได้
แปลว่าเป็นคนบ้าแต่อย่างใด การคุย
กับตัวเองถือเป็นการทบทวนความ
คิด หรือหาค�ำตอบบางอย่างที่ถูก
ซ้อนอยู่ ซึง่ เป็นผลดีมากกว่าด้วยซ�ำ้

“ สวัสดี...ตัวฉัน ”

ในความเป็นจริง เราทุกคน
คงได้คุยกับตัวเองอยู่บ้างเป็นปกติ
เช่ น “วั น นี้กิ น อะไรดี น ะ ข้ า วผั ด
ก๋วยเตี๋ยว ไม่เอาดีกว่าส้มต�ำก็แล้ว
กัน” หรือ “วันนี้ ใส่เสื้อตัวไหนดี ใส่
เดรสแล้วกันง่ายดี” ไปในท�ำนอง
พูดเองเออเอง แต่เราสามารถลง
ลึกในการคุยกับตัวเองเพื่อท�ำความ
รู้จักตัวเองให้มากขึ้น ด้วยการตั้ง

ค�ำถาม เช่น “วันนี้ ใส่เสื้อตัวไหน
ดี ใส่เดรสแล้วกันง่ายดี ที่เราเลือก
เดรสเพราะง่ายจริงๆ หรือเปล่า ที่
จริงเป็นเพราะวันนี้พุงเราใหญ่ ใส่
เดรสจะได้ พ รางหุ ่ น และต้ อ งเป็ น
เดรสสีเข้มด้วยนะ เพราะท�ำให้เรา
มั่นใจเป็นพิเศษ”
นี่แค่เ รื่องชุดท�ำ ให้ เ ราเห็ น
กระบวนการคิ ด เหตุ แ ละผลของ
การตัดสินใจอะไรบางอย่าง น่าสนุก
แล้วใช่ ไหมคะ บางทีการที่เรารู้จัก
ตัวเองมากขึ้น อาจเปลี่ยนโลกทั้ง
ใบก็ได้นะคะ ฉันอยากจะชวนคุณมา
ท�ำความรู้จักกับคุณครูเหล่น แห่ง
บ้านขวัญเอย ซึ่งมีวิธีคิดและวิธีการ
ในการท�ำความรู้จักกับตัวเองอย่าง
น่าสนใจ และจะชวนคุณมาฝึกการ
คุยกับตัวเองแบบสนิทสนมอย่าง
ที่ ไม่เคยสนิทกับตัวเองมากเท่านี้
มาก่อน

คุณจันทร์ทิพย์ ปิยะวรธรรม (ครูเหล่น) กระบวนกรการสื่อสารอย่างสันติ
นักศิลปะบ�ำบัดที่ท�ำงานด้านเด็ก ครอบครัว และผู้หญิง ผู้ก่อตั้งบ้านขวัญเอย
คุณครูเหล่นเล่าความเป็นมา บ้านขวัญเอย

บ้ า นขวั ญ เอยเป็น พื้น ที่ ใ ห้
ผู ้ คนได้ ก ลั บ มาเพื่ อจะดูแลตัวเอง
โดยเฉพาะด้านจิตใจ เพราะชีวิตของ
เราเมื่อเติบโตขึ้น เราเจอสิ่งต่างๆ ที่
ยากล�ำบากทางจิตใจ อาจลดทอน
พลั ง ชีวิต ของเรา ท� ำ ให้ นกึ ถึ ง ค� ำ
โบราณที่ว่า “ขวัญหาย” คือจิตใจที่

ไม่ ได้อยู่ ในภาวะปกติ เมื่อต้องการ
จะให้ ข วั ญ กลั บ มาอยู ่ กั บ เนื้อ กั บ
ตัว ผู้ ใหญ่มักจะโอบกอดและเรียก
ขวัญ ค�ำว่า “ขวัญเอย ขวัญมา”
จึงเป็นเหมือนการเรียกสติ ให้กลับ
มาอยู ่ กั บ ใจ หรือ ผู ้ ที่ ก� ำ ลั ง ตกอก
ตกใจ จิตใจหวั่นไหวให้กลับมาอยู่

ผู้ไถ่ ฉบับที่

กับเนื้อกับตัว รู้สึกปลอดภัย ผ่อน
คลาย และมีความสงบ ดังนั้น บ้าน
ขวัญเอยจึงเป็นพื้นที่ ให้เรากลับมา
เชื่อมโยงกับร่างกาย จิตใจภายใน
พลังชีวิต และจิตวิญญาณของเรา
เพื่อให้เราเข้าใจตัวเองและกลับมา
ดู แ ลตั ว เองมากขึ้น เมื่ อ เราดู แ ล
ตัวเองได้มากขึ้นก็จะสามารถดูแล
คนใกล้ตัว คนรอบข้าง หรือคนที่
เราปฏิสัมพันธ์ด้วย เมื่อมีพลังเต็ม
เปี่ยม เราสามารถดูแลได้แม้กระทั่ง
สังคมหรือโลกใบนี้เท่าที่ก�ำลังของ
เราจะท�ำได้
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บ้านขวัญเอย จึงเป็นพื้นที่
เล็กๆ ของคนที่มีความฝัน อยากจะ
ดูแลขวัญของผู้คน บ้านขวัญเอย
จึงเป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปะด้านทักษะ
ชีวิต ด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่
อบอุน่ ปลอดภัย ผ่อนคลาย เหมือน
ใจได้ “กลับบ้าน” นั่นเอง ซึ่งในช่วง
แรกๆ ของบ้านขวัญเอยจะท�ำงาน
กับเด็กและพ่อแม่เป็นส่วนใหญ่ แต่
ปัจจุบัน ขยายสู่คนท�ำงาน และงาน
ด้านผู้หญิงมากขึ้น

เพราะอะไรเราถึงต้องกลับมาเรียนรู้ท�ำความรู้จักกับตัวเอง?
ในห้องเรียน ถ้าเราดูจาก
ตารางสอน เรามี พื้ น ที่ ข องค� ำ ว่ า
Life skills หรือ ทักษะชีวิต ที่เชื่อม
โยงจิต ใจน้ อ ยมาก หรือ อย่ า งใน
วิชาแนะแนวก็เป็นไปในทางแนะน�ำ

การศึกษาต่อ มันน้อยมากที่เราจะ
คุยเรื่องจิตใจและการเข้าใจตัวเอง
ในขณะที่ เ ราจะต้ อ งเจอความขั ด
แย้ง ความขัดข้องในจิตใจ ความ
ไม่สบายใจบนความสัมพันธ์ ในทุก

ระดับ โดยที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทุกวัน
แต่เราไม่ ได้กลับมาท�ำให้เกิดเป็น
พื้นที่ของการเรียนรู้และการเติบโต
ทางด้านนี้เลย

คุณครูหมายถึง ถ้าหากเรารู้จักตัวเองมากขึ้น เราจะสามารถแก้ปัญหาได้มากขึ้นใช่ ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ทักษะทางด้านการคิด
วิเคราะห์ เราถูกฝึกมาเต็มที่แล้ว
เหมือนกับการทีเ่ ราถนัดมือขวาและ
ฝึกใช้อย่างช�ำนาญ แต่ทกั ษะของการ
รู้จักตัวเองไม่ ได้ถูกให้ความส�ำคัญ
มากนัก ซึ่งที่จริงแล้ว ยิ่งเรารู้จัก
ตัวเองมากเท่าไร เราจะยิ่งรู้จักคน
อื่นมากเท่านั้น หรือการจะสื่อสาร
กัน การฝึกอยู่อย่างเข้าอกเข้าใจ
กัน หรือการรับฟังกัน มันไม่ ได้มี
พื้ น ที่ ม ากมายนัก ให้ เ ราได้ ฝ ึ ก ฝน
พอในระยะยาวก็จะเกิดผลกระทบที่
เป็นความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้น

อย่างเช่นทุกวันนี้ ดังนั้น ถ้าเราฝึก
ทักษะการคิด วิเคราะห์ เหมือนฝึก
ใช้มือขวา และได้ฝึกทักษะการเข้าใจ
ตนเองเหมือนฝึกใช้มือซ้ายไปด้วย

มันก็เหมือนมือสองมือที่ประคอง
ไปด้วยกัน ซึง่ มันก็จะดีกว่าทีเ่ ราถนัด
มือข้างเดียว
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คุณครูมีมุมมองอย่างไร หากยกตัวอย่างสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมปัจจุบัน?
ความขัดแย้งจริงๆ เป็นเรื่อง
ปกติที่เกิดขึ้นในสังคม ในทุกสาย
พันธุ์ของชีวิตจะมีความขัดแย้ง มี
การต่อสู้ มีการเผชิญหน้ากัน นั่น
เป็ น ทั ก ษะหนึ่ง ของการด� ำ รงชีวิต
ถ้าเราย้อนกลับไปวัยเด็ก บ้านที่มี
พี่น้อง โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆ เวลา
เขาเจอกันก็จะเห็นความขัดแย้งกัน
ซึ่งจริงๆ ตรงนั้นเราสามารถใช้เป็น
โอกาสที่จะท�ำให้เกิดกระบวนการ
เรีย นรู ้ ไ ด้ ท� ำ ให้ เ ห็ น ว่ า แต่ ล ะคน
ต้องการอะไร และเราจะดูแลความ
ต้องการของกันและกันได้อย่างไร
หรือ บางครั้ ง เมื่ อ มี ค วามเห็ น
ต่ า ง ความต้ อ งการไม่ ไ ด้ รั บ การ
ตอบสนอง เราก็อาจจะเสียงดังขึ้น
พยายามส่ ง เสี ย งมากขึ้น แต่ ถ ้ า
หากว่าเราไม่เข้าไปท�ำกระบวนการ
เรียนรู้ ณ ตรงนั้น อาจขยับระดับไป
สู่ความรุนแรงได้
กระบวนการเรีย นรู ้ ใ นที่ น้ี
ไม่ ได้หมายความว่าจะเข้าไปห้าม
เพื่อหยุดความขัดแย้งนั้น แต่เข้าไป
เพื่อใช้ โอกาสเรียนรู้ความขัดแย้ง
ในการสร้ า งความเข้ า ใจ มั น ก็ จ ะ

เกิดการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
การสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ซึ่งอาจ
จะเหมาะกับทั้งคู่ ได้ ถ้าถูกฝึกแบบ
นี้ตั้งแต่เด็ก เราจะไม่กลัวความขัด
แย้ง เราจะมองเห็นเป็นโอกาสของ
การพัฒนา การวิวฒ
ั น์ เปลีย่ นแปลง
และเป็ น โอกาสของการเข้ า ใจกั น
และกัน แต่เป็นเพราะเราไม่เคยถูก
ฝึกให้ ใช้ โอกาสในการเรียนรู้ความ
ขัดแย้ง เราจึงเข้าใจว่าความขัดแย้ง
เท่ากับความรุนแรง ซึ่งจริงๆ แล้ว
ความขัดแย้งมันไม่จ�ำเป็นต้องไป
ลงเอยที่ความรุนแรงก็ได้ พอเราไม่
ได้ฝึกแบบนี้ ในทุกระดับของสังคม
ทั้งระดับครอบครัว ระดับระบบการ
ศึกษา หรือการพูดคุยในเชิงสังคม
เมื่อความขัดแย้งมันเกิดใน
ระดับภาพรวมที่ ใหญ่ขึ้น ก็กลาย

เป็ น ความกลั ว เกิ ด ขึ้น มั น ก็ เ กิ ด
ระบบสร้างการป้องกันตัวเองขึ้นมา
โดยที่ ไม่พยายามท�ำความเข้าใจซึ่ง
กันและกันจนน�ำไปสู่ความรุนแรง
เหมือนกับเสียงที่ ไม่ ได้รบั การได้ยนิ
เขาจึง พยายามท� ำ ให้ เ สี ย งดั ง ขึ้น
หรือแสดงออกมากขึ้น แต่สิ่งเหล่า
นั้นไม่ ได้แปลว่าเขาต้องการให้เกิด
ความรุนแรง เพียงแต่ปรารถนาให้
เกิดการรับฟัง เหมือนกับเด็กเล็กๆ
เมื่อไม่ ได้ ในสิง่ ที่เขาต้องการก็อาจ
จะร้องไห้ดังขึ้น หรืออาจจะโยนข้าว
ของ ซึ่งเป็นธรรมชาติ แต่ธรรมชาติ
เหล่านี้เราสามารถบรรเทาได้ด้วย
การเรียนรู ้ กั น ท�ำ ความเข้ าใจกั น
เมือ่ เรารูจ้ กั ตัวเอง รูจ้ กั ผูอ้ นื่ เราดูแล
กัน เราเคารพในความเป็นมนุษย์
ของกันและกัน

วิธีคิดและวิธีการที่เราควรปฏิบัติต่อลูกหลานในวันที่ความคิดของเราไม่ตรงกัน?

สิ่งที่จะช่วยให้เราเกิดความ
เข้าอกเข้าใจได้คือ ความปรารถนา
ทีอ่ ยู่ในใจทีจ่ ะสานสัมพันธ์ ท�ำความ
เข้ า ใจ อยากจะเห็ น ความสงบ
สุ ข ร่ ว มกั น มี ค วามเชื่อ มโยงกั น
ความปรารถนาเหล่านี้สามารถน�ำ
ไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน แต่
หากความปรารถนาของเราคือการ

ต้องการจะตัดเขาออกไป ไม่อยาก
ให้ เ ขาเข้ า มา สร้ า งก� ำ แพง การ
สื่ อ สารของเราก็ จ ะไม่ น�ำ ไปสู ่ ก าร
หาทางออกร่ ว มกั น อยู ่ แ ล้ ว แล้ ว
อะไรท�ำให้เป็นเรื่องยากที่จะท�ำให้
เกิดความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกัน
นั่นคือ...ถ้าเรายืนอยู่ ในจุดของเรา
เท่านั้น

เช่ น ถ้ า เราคิ ด ว่ า ตั ว เอง
ถูก และเขาผิด เพราะเราได้ตัดสิน

ผู้ไถ่ ฉบับที่

การกระท�ำของเขาไปแล้ว แต่ถ้าเรา
คิดว่าบางอย่างที่เราคิดถูก แล้วก็
อาจมีบางอย่างที่คิดไม่ถูก เขาอาจ
จะมีบางอย่างที่คิดไม่ถูก แล้วก็มี
บางอย่างที่คิดถูก หรือลึกไปกว่า
นั้นก็คอื เราและเขาต่างก็เป็นมนุษย์
มี ค วามรู ้ สึ ก นึก คิ ด มี ค วามรั ก มี
ความปรารถนา มีความต้องการเช่น
เดียวกัน เราทั้งคู่เป็นส่วนหนึ่งของ
การด�ำรงอยู่ร่วมกัน เราจะมีพื้นที่
ให้ความปรารถนาที่ต้องการจะสาน
ความสัมพันธ์มีมากขึ้น
วิธีก ารก่ อ นที่ เ ราจะเริ่ม
ท�ำความเข้าใจกับคนอื่น เราต้อง
เข้ า ใจตั ว เองก่ อ น เช่ น เรารู ้ สึ ก
โกรธกับการที่ลูกไปร่วมม็อบ ลอง
ใคร่ ค รวญความโกรธนั้น ว่ า เรา
ต้องการอะไร เราโกรธเพราะเป็น
ห่วงกลัวลูกจะได้รับอันตราย เรา
โกรธเพราะเราต้องการการรับฟัง
จากลูก เราลองหาวิธีการที่จะท�ำให้
เกิ ด การรั บ ฟั ง แต่ ห ากไปดุ ด ่ า ว่ า
กล่าวทันที ก็เป็นการยากที่การรับ
ฟังจะเกิดขึ้น หรือหากเราอยากเห็น
การเปลีย่ นแปลงในระดับสังคม เรา
ต้องเริ่มจากสังคมเล็กๆ คือการรับ

ฟังเสียงของตัวเองก่อน แล้วขยับ
ไปหาคนที่คิดว่าจะรับฟังเรา โดย
เราเองก็ต้องพิจารณาหาคนรับฟัง
และสร้างตัวเลือกในการรับฟังให้
ตัวเองด้วย
เมื่อเราได้รับการรับฟังด้วย
ความเข้ า ใจเต็ ม ที่ แ ล้ ว หลั ง จาก
นั้น เราค่ อ ยๆ ออกไปฝึ ก รั บ ฟั ง ผู ้
อื่น มันอาจจะยากเมื่อเราคิดว่าจะ
ท�ำ แต่เมื่อเราฝึกท�ำความเข้าใจ
ตั ว เองมากขึ้น เราจะไม่ รู ้ สึ ก ว่ า
ต้องใช้ความพยายามมากมายเลย
เมื่อไปรับฟังผู้อื่น เพราะแท้จริง
แล้ว มนุษย์แต่ละคนล้วนมีความ
ต้องการไม่แตกต่างกัน เพียงแต่ใน
บางครั้งเราอาจจะต้องล�ำดับความ
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ส�ำคัญในช่วงนั้นๆ เมือ่ เรารับรูค้ วาม
ต้องการส�ำคัญในช่วงเวลานั้นของ
แต่ละฝ่ายแล้ว น�ำความต้องการนั้น
มาร่วมกับความปรารถนาที่จะสาน
สัมพันธ์ด้วยความเคารพในความ
เป็นมนุษย์ของกันและกัน วิธีการ
สร้างสรรค์จะค่อยๆ เกิดขึ้น
กลั บ มาที่ พ ่ อ แม่ เมื่ อ เรา
ใคร่ครวญสิ่งต่างๆ แล้ว เข้าใจตัวเอง
แล้ว มองเห็นความปรารถนาแล้ว
เราเริ่ม บอกในสิ่ง ที่ เ ราปรารถนา
ต่อลูก ความเห็นต่างเป็นเรื่องหนึ่ง
แต่ความรัก ปรารถนาดี และความ
เป็ น ห่ ว งก็ เ ป็ น อี ก เรื่อ งหนึ่ง พอ
เราเข้าใจแบบนี้ เราจะไม่เริ่มต้นที่
การชี้ถูกหรือผิด เราแค่ปรารถนา
ให้ เ ขาปลอดภั ย ต้ อ งการความ
สบายใจ ต้องการให้ความสัมพันธ์
ในครอบครัวเกิดขึ้น และทุกคนยัง
คุยกันได้ นอกจากปรับวิธีคิด วิธี
พู ด แล้ ว เราต้ อ งปรั บ ท่ า ที ปรั บ
น�้ำเสียง สร้างบรรยากาศที่ท�ำให้
รู้สึกสบายทั้งสองฝ่าย สร้างพื้นที่
ปลอดภัยให้กันและกัน มันคือการ
ที่ท�ำให้ลูกได้กลับมาฟังเสียงความ
ต้ อ งการของพ่ อ แม่ อ ย่ า งแท้ จ ริง
แบบที่เขาไม่รู้สึกว่าก�ำลังถูกตัดสิน
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หรือ ชี้ถู ก ชี้ผิ ด และพ่ อ แม่ ก็ จ ะ
ได้ ฟ ั ง เสี ย งความต้ อ งการของลู ก
อย่างแท้จริง เมื่อเราเคารพความ
เป็นมนุษย์ของกันและกัน เมื่อนั้น
เราจะมองเห็นทางออกร่วมกัน ใน
ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเรื่องความขัด
แย้ ง โดยเฉพาะทางการเมื อ งเป็ น
ปรากฏการณ์ ใหม่ เหตุการณ์นี้เกิด
ขึ้นและกระจายไปหลายจุดในโลก
เพราะโลกในยุคศตวรรษที่ ๒๑ มี
ความซั บ ซ้ อ นมากขึ้น จึง มี ค วาม
จ�ำเป็นที่ลูกและพ่อแม่เองต้องฝึก
ทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
สิ่งที่จะช่วยให้เราเกิดความ
เข้าอกเข้าใจได้ คือความปรารถนา
ที่ อ ยู ่ ใ นใจ ความปรารถนาที่ จ ะ
สานสัมพันธ์ ความปรารถนาที่จะ
ท�ำความเข้าใจ ความปรารถนาที่
อยากจะเห็นความสงบสุขร่วมกัน
ความปรารถนาที่ จ ะเชื่อ มโยง
กั น เหล่ า นี้สามารถน�ำไปสู่ความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน แต่หากความ
ปรารถนาของเราคือการต้องการจะ
ตัดเขาออกไป ไม่อยากให้เขาเข้ามา
การสือ่ สารของเราก็จะไม่น�ำไปสูก่ าร
หาทางออกร่วมกันอยู่แล้ว
มันเป็นเรือ่ งยากที่จะท�ำให้
เกิดความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกัน
ถ้ า เรายื น อยู ่ ใ นจุ ด ของเราเท่ า นั้น
เช่น ถ้าเราคิดว่าตัวเองถูก และเขา
ผิด แต่ถ้าเราคิดว่าบางอย่างเรา
คิดถูกแล้วก็มีบางอย่างที่คิดไม่
ถูก เขาอาจจะมีบางอย่างที่คิดไม่
ถูกแล้วก็มีบางอย่างที่คิดถูก และ
ลึกไปกว่านั้นก็คือ เราและเขาต่าง
ก็เป็นมนุษย์ มีความรู้สึกนึกคิด มี
ความรัก มีความปรารถนา มีความ

ต้องการเช่นเดียวกัน เราทัง้ คูเ่ ป็น
ส่วนหนึ่งของการด�ำรงอยู่ร่วมกัน
ขอบคุ ณ คุ ณ ครู เ หล่ น
หลั ง ได้ สั ม ภาษณ์ คุ ณ ครู ฉัน เริ่ม
กระบวนการท� ำ ความรู ้ จั ก ตั ว เอง
ทันที และสิ่งที่ ได้ทันทีคือ ฉันเห็น
กระบวนการคิดของตัวเองในการ
จัดการปัญหา และเริ่มเห็นวิธีการ
แสดงออกต่ อ ความไม่ พ อใจที่ ม า
กระทบ ได้ แ ต่ อ มยิ้ม แล้ ว บอกตั ว
เองว่า “ฉันมันร้าย!” แต่นั่นแหละ
ค่ะ ท�ำให้ฉันเกิดการใคร่ครวญตัว
เอง ค่อยๆ วางอารมณ์ ชะลอการ
ตัดสินใจ ชะลอการแสดงความไม่
พอใจ และเริ่มมีเวลาพอที่จะมอง
ดู ค นที่ ฉัน คิ ด ว่ า ก� ำ ลั ง ท� ำ ให้ ฉัน ไม่
พอใจว่าเขาต้องการอะไร วิธีของครู
เหล่ น ได้ ผ ลกั บ พฤติ ก รรมของตั ว
ฉันเอง น่าสนใจมากเลยกับการที่
ได้คุยกับคุณครูเพียงแค่ ไม่กี่นาที
แล้วทดลองฝึกดู (เอาจริงๆ ก็ ไม่
ง่ายเท่าไรนะคะ แต่ ไม่ยากที่เราจะ
เริ่มฝึก) พอเรารู้จักตัวเองมากขึ้น มี
เวลาทบทวน ใคร่ครวญ ตั้งค�ำถาม
หาค� ำ ตอบ เราเริ่ม ใส่ ใ จความคิ ด

ความรู้สึก การแสดงออกของผู้คน
รอบข้าง ทั้งครอบครัว เพื่อน แม้
กระทัง่ คนในทีท่ ำ� งาน มันจะเริ่มใส่ใจ
โดยอัตโนมัติ คงเหมือนกับตอนที่
เราโกรธแล้ ว แสดงสี ห น้ า ออกมา
โดยไม่ทันสังเกตตัวเอง วันนี้คุณครู
เหล่ น ฝึ ก ให้ ฉัน เปลี่ ย นจากสี ห น้ า
ไม่พอใจ เป็นการสังเกตอีกฝ่ายว่า
แท้จริงแล้วเขาต้องการอะไร
การสร้ า งวั ฒ นธรรมการ
ดู แ ลเอาใจใส่ แ ท้ จ ริง แล้ ว เริ่ม ต้ น
ที่ “ฉัน” ในที่นี้หมายถึง เรา หรือ
คนๆ เดียวได้จริงๆ แล้วยังขยายไป
แบบค่อยๆ ขยับในระดับสังคม บ้าน
โรงเรียน ชุมชน จังหวัด ประเทศ
หรือแม้กระทั่งโลกใบนี้ โดยนับหนึ่ง
ที่ตัวเราเอง เชื่อหรือยังคะว่า คน
หนึ่งคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลก
ได้จริงๆ แต่จะยิ่งดีขึ้นถ้าเราทุกคน
ค่อยๆ ฝึกแล้วเปลีย่ นโลกไปด้วยกัน
ไม่ มี ใ ครคู ่ ค วรกั บ การถู ก
ทอดทิ้ง เหมือนทีค่ รูเหล่นบอก “เรา
จะไม่ทอดทิ้งใคร เราจะเป็นพื้นที่
ปลอดภัยให้กันและกัน”
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พระศาสนจักรคาทอลิก กับ งานเยี่ยมผู ้ต้องขังในเรือนจ�ำ

“เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ
เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ ในคุก ท่านก็มาหา”
(มัทธิว ๒๕:๓๕-๓๖)

สํ

าหรับคนภายนอกเรือนจ�ำทีย่ งั มีอสิ ระและเสรีภาพในการใช้ชีวิต คงไม่คอ่ ยได้รบั รูว้ า่ ชีวิตภายในก�ำแพงเรือนจ�ำนั้น
เป็นอย่างไร และผู้คนจ�ำนวนไม่น้อยตัดสินผู้ต้องขังว่าเป็นคนเลวร้าย น่ากลัว เป็นพวกท�ำผิด ไม่น่าให้อภัย และ
ไม่ควรมีที่ยืนในสังคมอีกต่อไป
พระศาสนจักรคาทอลิกมีหน่วยงานและองค์กรทีท่ ำ� งานออกเยีย่ มและร่วมท�ำกิจกรรมกับผูต้ อ้ งขังในเรือนจ�ำ
ทัว่ ประเทศ พยายามลบอคติของสังคมภายนอกทีม่ องผูต้ อ้ งขังในแง่ลบ และให้โอกาสพวกเขากลับคืนสูส่ งั คม เพราะ
ทุกคนคือ ‘ลูกของพระ’ และเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกับเราทุกคน

เรือนจ�ำ ก�ำลังใจ และความเป็นมนุษย์

คุณพ่อองอาจ แคเซอ พระ
สงฆ์คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล
(O.M.I.) หั ว หน้ า แผนกผู ้ อ พยพ
ย้ายถิ่นและถูกคุมขัง สังฆมณฑล
นครสวรรค์ ท�ำงานเยี่ยมผู้ต้องขัง
มายาวนานนับ ๑๐ ปี ตั้งแต่ทำ� งาน
อภิบาลอยู่ ในกรุงเทพฯ ภายใต้คณะ
กรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาล
สังคม แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและ
ผู้ถูกคุมขัง (National Catholic

Commission on Migration NCCM) กระทั่งย้ายไปสังฆมณฑล
นครสวรรค์ก็ ได้รับหน้าที่ดูแลออก
เยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจ�ำอย่างต่อ
เนื่อง
“ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสนใจ
และเป็นจิตตารมณ์ของพระวรสาร
และเป็นจิตตารมณ์ที่สอดคล้องกับ
คณะ O.M.I. รู้สึกสนุกกับงาน และ
ค้ น พบเนื้อ หาทางด้ า นความเชื่อ
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เข้าใจเนื้อหาของพระวรสารที่กล่าว
ว่า “เราอยู่ ในคุก ท่านได้มาเยี่ยม”
อันนี้ถือเป็นไฮไลท์ของพ่อโดยส่วน
ตัว”
คุณพ่อองอาจอธิบายว่าใน
พระคัมภีรพ์ บว่ามีนักบุญหลายท่าน
ต้องถูกจับกุมคุมขัง เช่น ในพันธ
สัญญาเดิม โยเซฟ บุตรยาโคบ ถูก
จับกุมคุมขังอยู่ ในคุก หรือในพันธ
สัญญาใหม่ นักบุญยอห์น บัปติสต์
พูดถึงเรื่องที่ถูกต้อง แต่ถูกจับกุม
คุมขัง นักบุญเปโตรก็ถกู คุมขังในคุก
ส่วนนักบุญเปาโลพูดถึงเรื่องที่ถูก
ต้อง ก็ถูกจ�ำคุกเช่นเดียวกัน กระทั่ง
ปัจจุบนั ยังมีกลุม่ ทีถ่ กู เบียดเบียนอยู่
จ�ำนวนไม่น้อย
“ส� ำ หรั บ พ่ อ ค้ น พบว่ า ใน
เรือนจ�ำมีอะไรที่น่าตื่นเต้น ท�ำให้
เราได้คน้ พบมุมมองอีกมุมมองหนึ่ง
ที่ พ ระเจ้ า ต้ อ งการให้ เ ราเห็ น และ
เติบโตในความรัก โดยเฉพาะความ
เข้าใจเรื่องเสรีภาพ อิสรภาพ และ
กลับมาสูก่ ญ
ุ แจทีว่ า่ พระเป็นเจ้าทรง
เป็นความรัก”
ส�ำหรับคุณพ่อองอาจ ในบท
พระวรสารทีก่ ล่าวว่า “เมือ่ เราอยู่ ใน
คุก ท่านมาเยี่ยม” การมาเยี่ยมคือ
การให้ก�ำลังใจ ให้ความเป็นมนุษย์
ต่อกัน ความเข้าอกเข้าใจ เห็นอก
เห็นใจ และรับฟังเรื่องราวต่างๆ
“จึง เป็ น ภาพบรรยากาศ
ที่ ว ่ า ในเรือ นจ� ำ  ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะการ
ออกแบบที่ท�ำให้ถูกต้องเท่านั้น แต่
ยังเป็นอาณาจักรของพระเจ้าด้วย ที่
เราเห็นบรรยากาศเหล่านี้ ทั้งคนที่
ให้และคนที่ ได้รับ เราเข้าเยี่ยม ให้
ก�ำลังใจ รวมถึงมอบสิ่งของทีจ่ ำ� เป็น
ส�ำหรับพวกเขา”

โดยปัจจุบันคุณพ่อองอาจ
ออกเยีย่ มและให้กำ� ลังใจผูต้ อ้ งขังใน
เรือนจ�ำ ๓ แห่ง คือ เรือนจ�ำจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรือนจ�ำหล่มสัก และ
เรือนจ�ำจังหวัดพิษณุโลก
“ทุ ก ครั้ ง ที่ เ ราจะเข้ า เยี่ ย ม
แจ้งทางเรือนจ�ำว่าเราจะเข้าไปเยีย่ ม
และท�ำกิจกรรมกับผู้ต้องขัง ครั้ง
หนึ่งจ�ำกัดอยู่ที่ประมาณ ๓๐ คนต่อ
วัน ทางเจ้าหน้าที่อยากให้เราไปท�ำ
กิจกรรมอย่างสม�่ำเสมอ ความจริง
ก็ยาก เพราะเป็นงานทีม่ คี วามหลาก
หลาย ถ้าเป็นไปได้ เขาอยากให้ ไป
ทุกวัน คือเราจะอยู่ในโครงสร้างของ
เรือนจ�ำในส่วนของฝ่ายฟื้นฟู หรือ
ฝ่ายการศึกษา เพราะในเรือนจ�ำจะ
แบ่งชัดเจน เป็นฝ่ายควบคุม ฝ่าย
การศึกษา เราอยู่ ในส่วนของฝ่าย
การศึกษา เรื่องการฟื้นฟู ซึ่งคุณค่า
ทางด้านศาสนาจะช่วยได้”
ในระยะการแพร่ระบาดของ
โควิด -๑๙ เมื่ อ ปี ก ่ อ นและต้ น ปี นี้
ท�ำให้การเยี่ยมผู้ต้องขังต้องหยุด
ลง แต่คุณพ่อองอาจไม่ ได้หยุดการ
ท�ำงานเพื่อผู้ต้องขัง
“ช่วงที่เจอการแพร่ระบาด
ของโควิด-๑๙ ปีที่แล้ว ท�ำอะไรไม่ ได้
แต่ก็ติดตามงานของกลุ่มผู้ต้องขัง

ตอนนี้เราก็ติดตามด้านอื่น ไปเยี่ยม
พ่อแม่ลูกหลานของผู้ต้องขัง เขาให้
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งแม้แต่
ตอนนี้กถ็ อื ว่าพระอวยพรในกิจการนี้
มาก เราท�ำงานร่วมกับทางราชการ
เข้ากิจกรรมพระราชทานอภัยโทษ
ซึ่งมีหลายโครงการที่ช่วยเหลือและ
ให้โอกาสแก่ผู้ต้องขัง แก่ผู้ที่เริ่มต้น
ชีวิตใหม่ และกลับตัวกลับใจ”
คุ ณ พ่ อ องอาจอธิบ ายว่ า
กิจกรรมในแต่ละครั้ง พยายามเน้น
กิจกรรมที่หลากหลายและมีข้อคิด
สอนใจ เช่น ดนตรีบ�ำบัด ค�ำสอน
ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการให้ทุนใน
การสร้างชีวิตใหม่ ติดตามชีวิตหลัง
พ้นโทษ
“กิจกรรมที่ท�ำกับผู้ต้องขัง
พยายามดึงประสบการณ์ชีวิตของ
พวกเขา หรือน�ำแง่คิดจากความผิด
พลาดในชีวิตมาเชื่อมโยงกับค�ำสอน
ของทางศาสนา ซึ่งค้นพบว่าพวก
เขาประทับใจ มีความคิดว่าท�ำไมไม่
ได้เรียนรู้มาก่อน หรือเขาสนใจที่จะ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บางคนเห็นว่า
ค�ำสอนเหล่านี้มีประโยชน์ ช่วยเขา
ระหว่างที่อยู่ ในเรือนจ�ำได้ บรรเทา
ใจเขาได้”

ผู้ไถ่ ฉบับที่

๑๑๕ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔

49

“ก�ำลังใจ” บนเส้นทางที่ผิดพลาด
คุณพ่อองอาจเล่าว่า ผู้ต้อง
ขั ง ที่ ไ ปเยี่ ย มส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู ้ ต ้ อ ง
ขั ง คดี ย าเสพติ ด และพบว่ า เรื่อ ง
จริยธรรมในการใช้ชีวิตของพวกเขา
ขาดหายไป
“จริยธรรมของเขาไม่ ได้ถูก
ใช้ หรือ ไม่ ไ ด้ รั บ การอบรมหรือ
เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ บางครั้งเขา
ตัดสินใจ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่มีทาง
เลือกอื่นๆ ให้เขา ไม่มีความรู้ที่จะ
ช่วยเขาในการตัดสินใจแก้ปัญหา
ในชีวิต หรือมีแรงกดดันอื่นๆ เช่น
เป็นหนี้นอกระบบ ลูกป่วยไม่สบาย
รถใกล้จะถูกยึด แรงกดดันในชีวิต
มากมายท�ำให้พวกเขาตัดสินใจที่
ผิดพลาดไป”
คุ ณ พ่ อ องอาจอธิบ ายว่ า
ส�ำหรับผู้ต้องขัง พวกเขาต้องการ
ทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจ ด้าน
ร่ า งกายคื อ มี ข องใช้ ที่ จ� ำ เป็ น ใน
การด� ำ รงชีวิต ในเรือ นจ� ำ เช่ น ผู ้
ต้องขังหญิงต้องการชุดชั้นใน ผ้า
อนามัย ส่วนผู้ชายก็สบู่ ยาสีฟัน
ผงซั ก ฟอก หรือ สิ่ง จ� ำ เป็ น ที่ พ วก
เขาต้องใช้ ในเรือนจ�ำ ซึ่งในเรือนจ�ำ
มีระบบสหกรณ์ ระบบฝากเงิน หรือ
สวัสดิการ
แต่ก็มีผู้ต้องขังส่วนหนึ่งที่
ไม่มีญาติมาเยี่ยมเลย บางคนอยู่
ไกล และด้วยระบบของการด�ำเนิน
คดี คือตัดสินคดีที่ ไหน ก็ต้องอยู่ ใน
เรือนจ�ำของพื้นที่นั้น ผู้ต้องขังบาง
คนก็ ไม่บอกหรือไม่แจ้งกับใครเลย
ว่าตัวเองถูกจับ ก็ไม่มี ใครรับรูว้ า่ เขา

อยู่ที่ ไหน นี่คือข้อจ�ำกัดหลายอย่าง
ที่เป็นจริงของบรรดาชีวิตผู้ต้องขัง
ผู้ต้องขัง หลายคนอยากจะระบาย
ความวิตกกังวล หรือห่วงลูกหลาน
“ส่วนส�ำคัญคือ ด้านจิตใจ
การให้ก�ำลังใจ ผู้ต้องขังหลายคน
อยากระบายเส้นทางที่เขาเดินทาง
ผิดพลาดไป ยกตัวอย่าง คนหนึ่ง
ที่ เ คยพู ด คุ ย เขาบอกว่ า เขาโมโห
และแทงคน ก็สะท้อนให้เห็นว่าใน
จิตใจของเขาไม่ ได้รับการขัดเกลา
มี คุ ณ ธรรมไม่ เ พี ย งพอ หรือ
กระบวนการฝึกฝน หรืออีกคนบอก
ว่าเขาขายยาเสพติด เพราะเพื่อน
บ้านล้อเขาว่าไม่มีปัญญาสร้างบ้าน
ท�ำให้เขาคิดหาวิธี ในการพิสูจน์ตัว
เองในแบบใดก็ ไ ด้ ท� ำ ให้ ผ ลั ก ดั น
ให้เขาต้องตัดสินใจเดินไปบนเส้น
ทางหนึ่ง
นี่คือเหตุผลที่หลากหลาย
ของแต่ละคน บางคนพื้นฐานชีวิต
ล�ำบากจริงๆ ไม่มีบ้าน ไม่มีที่อยู่
มี ลู ก มี ห ลานเยอะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ
ต้องหาอาหารให้ลูกหลาน ก็มีอยู่

จริง ๆ ซึ่ ง หลายคนอาจจะแย้ ง ว่ า
คนอื่นยังแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่น หรือ
ตัดสินใจแบบอื่นๆ ได้ แต่ ในความ
เป็ น จริง ส� ำ หรั บ ชีวิต เขา ณ ตอน
นั้น ขณะนั้น ทางเลือกมี ไม่มากนัก
ส�ำหรับบางชีวิต”
ความเฉพาะของชีวิตแต่ละ
คนท�ำให้เขาต้องเดินไปบนเส้นทาง
ทีผ่ ดิ พลาด จึงเป็นเหตุผลทีบ่ างครัง้
คนอื่นๆ อาจจะมองเห็นหรือเสนอ
ทางออกให้ แต่ชีวิตเขาเองที่มีแรง
ไม่พอ หรือไม่เห็นทางเลือกอื่นๆ
ส�ำหรับตัวเอง หรือมีความรู้ ไม่พอ
ความสามารถไม่เพียงพอ ทักษะ
ชีวิตไม่ ได้ ซึ่งหลายครั้งเราคนนอก
ที่มองชีวิตเขา อาจจะบอกว่ามีทาง
เลือกมากมาย แต่ส�ำหรับเขามีทาง
เลือกไม่มาก
“คือเราใช้มาตรฐานของเรา
เองไปตัดสินชีวิตของพวกเขา ซึง่ เรา
ยังถือเป็นคนนอกทีม่ องชีวิตเขา เรา
อาจจะมีทักษะชีวิตและมีทางเลือก
มากกว่าพวกเขา มีพื้นฐานที่ดีกว่า
มีทางเลือกที่มากกว่า”
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ความรักของพระเจ้า ผ่านชี วิตในเรือนจ�ำ
จากการท� ำ กิ จ กรรมและ
ออกเยี่ ย มให้ ก� ำ ลั ง ใจผู ้ ต ้ อ งขั ง มา
ยาวนาน คุ ณ พ่ อ องอาจระบุ ว ่ า
“ศาสนาเป็นเครื่องป้องกันและท�ำให้
คนเราสามารถยับยั้งชั่งใจในชีวิตได้
มากขึ้น” ซึ่งคุณพ่อองอาจมองว่า
ปัจจุบันสังคมไทยยังมองผู้ต้องขัง
หรือคนทีผ่ า่ นคุกตะรางในแง่ลบและ
ยังไม่เปิดโอกาสแก่ผู้ต้องขังมากนัก
“ต้องยอมรับว่าสังคมยังไม่
เปิดกว้างมากนัก ส�ำหรับคนที่พ้น
โทษ ผ่านเรือนจ�ำ  ผ่านคุกตะราง
บางคนที่ ใช้ค�ำว่า เป็นคนมีประวัติ
พอสอบประวัติแล้วพบว่าเคยผ่าน
คุกผ่านเรือนจ�ำ  ก็ถูกมองในแง่ ไม่
ดี มองในแง่ลบไว้ก่อน หรือบาง
คนเปิดกว้าง แต่เมื่อรับผู้ต้องขังไป
แล้ว ทักษะชีวิต หรือความรู้ความ
สามารถของผู้ต้องขังเอง ไม่ทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ก็เป็นข้อจ�ำกัด
อีกข้อหนึ่ง ถึงแม้สังคมเปิดโอกาส

แต่ตัวผู้ต้องขังเองยังไปไม่ ได้ ด้วย
ข้อจ�ำกัดของเขาเอง”
“แต่มีหลายคนกลับตัวกลับ
ใจได้จริงๆ บางคนขายยาเสพติด
เพราะว่ามีแรงกดดันด้านครอบครัว
สภาพแวดล้อม เมือ่ เขาออกมา และ
ก็วางแผนช่วยเหลือเขา หลังจากนั้น
ก็ตดิ ตามชีวิตเขาว่าเป็นอย่างไร อะไร
ท�ำให้ตัดสินใจเข้าสู่วงจรแห่งความ
ผิดพลาด นี่คือการเดินไปด้วยกัน
เริ่มต้นชีวิตใหม่
ปัจจุบัน เขาสามารถยืนได้
ด้วยตัวเอง ทุกวันนี้ เราก็ยังติดตาม
ชีวิตของเขาอยู่ บางครัง้ เราก็ยอมรับ
ว่าสังคมเปลี่ยนแปลงไป เขาต้อง
เรียนรู้และปรับตัว ความรู้ต้องเพิ่ม
ขึ้น บางครัง้ ก็ยากล�ำบากส�ำหรับเขา
แต่ ในฐานะพระสงฆ์ผู้อภิบาล เรา
ก็หยิบยื่นโอกาสให้กับเขา เขาเป็น
แรงบันดาลใจส�ำหรับคนทีผ่ ดิ พลาด
ไป กลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เป็น

ตัวอย่างที่ดีมาก มีจ�ำนวนมาก แต่
จ�ำนวนผูต้ อ้ งขังทีเ่ วียนเข้าเวียนออก
เรือนจ�ำ ก็มีจ�ำนวนเยอะเช่นกัน”
คุ ณ พ่ อ องอาจกล่ า วว่ า
เรือนจ�ำไม่ ใช่ที่ที่เราจะประณามว่า
เป็นสถานที่ที่ ไม่ดี เพราะมีความ
หลากหลายของเหตุผลของแต่ละ
ชีวิต “สิ่งที่เราท�ำได้คือ เราจะมีส่วน
ร่วมให้เขามีโอกาสเปลีย่ นแปลงชีวิต
ได้อย่างไร และในฐานะเราที่มีความ
เชื่อ ในความเป็นลูกของพระ เราต้อง
มองในสายตาของพระ ไม่อยากให้
มองว่าเขาเป็นคนขี้คุก แต่เรามอง
เขาอยากจะได้ชวี ิตที่ดีขึ้น หรือเขา
อยากได้อะไรทีช่ ว่ ยเขาได้ตามสภาพ
ของเขา เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง
ที่เป็นลูกของพระ เราเป็นลูกของ
พระ ก็ทำ� ผิดได้เหมือนกัน แต่เราไม่
ได้รับโทษในสภาพแบบนั้น หรือเรา
ได้รบั โทษในสภาพของเรา ไม่วา่ ทาง
จิตใจหรือทางร่างกาย เพียงแต่ว่า
เมื่อเขาผิดพลาด เราจะมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเยียวยาและฟื้นฟู
กันและกันได้อย่างไร ซึ่งส�ำหรับ
พ่อได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของการ
เผยแสดงถึงความรักของพระ ผ่าน
ชีวิตในเรือนจ�ำ”

ผู้ไถ่ ฉบับที่

๑๑๕ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔

51

หากใครเคยอ่ า นหนัง สื อ
“กว่ า จะฝ่ า ข้ า มความตาย” ของ
หมอวิสุ ท ธิ์ บุ ญ เกษมสั น ติ อดี ต
นักโทษประหาร ซึ่งปัจจุบันได้รับ
การอภัยโทษและปล่อยตัวแล้ว โดย
ในหนัง สื อ ได้ เ ขีย นถึ ง แรงบั น ดาล
ใจที่ ได้รับจาก “คุณพ่อโอลิเวียร์
มอแรง” พระสงฆ์ ค ณะเยสุ อิ ต
ท�ำให้ผู้ต้องขังหลายคนสัมผัสได้ถึง
ความรักของพระเจ้าผ่านทางคุณ
พ่ อมอแรง และอุทิศ บทหนึ่ง ของ
หนังสือส�ำหรับคุณพ่อมอแรงโดย
เฉพาะ ในบทที่ชื่อว่า “พ่อเฒ่าผู้
งดงาม” โดยบางตอนจากหนังสือ
ระบุไว้ว่า “แสงไฟเป็นก�ำลังใจให้คน
หลงป่าฉันใด ความเมตตาปรานี
จากค�ำพูดและข้อคิดของบาดหลวง
และนักจิตวิทยาก็เป็นก�ำลังใจอย่าง
ยิ่งให้ผู้ป่วยหลงทางชีวิตในยามนี้
ฉันนั้น”
โดยในปัจจุบัน คุณขวัญชัย
พิมเขตร ผูป้ ระสานงาน มูลนิธิคณะ
สงฆ์พระเยซูเจ้า (เยซูอสิ ต์) โครงการ
สงเคราะห์ผู้ต้องขัง ได้พยายามเป็น
‘แสงไฟ’ ส�ำหรับ ‘ผู้หลงทางชีวิต’
จ� ำ นวนมาก และด� ำ เนิน รอยตาม
เจตนารมณ์ ข องคุ ณ พ่ อ โอลิ เ วีย ร์
มอแรง ที่ ได้เริ่มต้นไว้

ภาพ: เรือนจ�ำกลางเขาบิน

‘แสงไฟ’ ก�ำลังใจของ ‘คนหลงทางชี วิต’

คุณขวัญชัยท�ำงานเยี่ยมให้
ก�ำลังใจผู้ต้องขังมายาวนานนับ ๑๐
ปี โดยมูลนิธิเยซูอิสต์เน้นเยี่ยมผู้
ต้องขังต่างชาติ ที่เรือนจ�ำกลางบาง
ขวาง และเยีย่ มผูต้ อ้ งขังทีเ่ จ็บป่วยที่
โรงพยาบาลราชทัณฑ์ โดยปัจจุบนั ที่
เรือนจ�ำกลางบางขวาง มีจ�ำนวนผู้
ต้องขังชาวต่างชาติ จ�ำนวน ๖๘ คน
ส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องขังจากประเทศ
เพื่อนบ้าน คือ เมียนมา ลาว และ
กัมพูชา และมีชาวปากีสถานบ้าง
แต่หลักๆ คือผู้ต้องขังจากประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น ซึ่ ง ผู ้ ต ้ อ งขั ง กลุ ่ ม นี้ ไ ม่
ค่อยมีคนสนใจดูแลหรือรับผิดชอบ
นอกจากนี้ยังมีท�ำกิจกรรรมที่เรือน
จ�ำต่างจังหวัด ๓ แห่ง คือเรือนจ�ำ

กลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี เรือนจ�ำ
กลางคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
และทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
“เบื้ อ งต้ น คื อ มี ห ลายกลุ ่ ม
หลายองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ต้องขัง
ชาวไทย ส่วนผู้ต้องขังชาวต่างชาติ
ด้วยข้อจ�ำกัดทางภาษา วัฒนธรรม
อาหารการกิน การใช้ชีวิต ทุกอย่าง
ท�ำให้เขาอยู่อย่างล�ำบาก ผู้ต้องขัง
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าช่วยเหลือและ
ให้ก�ำลังใจ กลุ่มนี้มีข้อจ�ำกัดเยอะ
กว่า ซึ่งคุณพ่อโอลิเวียร์ มอแรง ผู้
ท�ำงานช่วยเหลือผู้ต้องขังชาวต่าง
ชาติ จึงเลือกช่วยผู้ต้องขังกลุ่มนี้
โดยเริ่มงานไว้ประมาณเกือบ ๓๐
ปีแล้ว”

ชี วิตผู ้ต้องขังชาวต่างชาติ ไร้ญาติ และขาดก�ำลังใจ
ในการเข้ า เยี่ ย มผู ้ ต ้ อ งขั ง
แต่ละครั้ง ปกติจะมีทีมไปด้วยกัน
โดยมีคณ
ุ ขวัญชัยเป็นหลักในการเข้า
เยี่ยมผู้ต้องขัง “ที่เรือนจ�ำบางขวาง
จะใช้ โทรศัพท์ ในการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ต้องขังแบบตัวต่อตัว คุยได้ทุก
อย่าง ส่วนใหญ่จะไปอาทิตย์ละ ๓ วัน

ซึง่ แบ่งตามแดน เช่น แดนนี้เยีย่ มได้
เฉพาะวันจันทร์และวันพุธ  แดนนั้น
เยี่ยมได้วันอังคารและวันพฤหัสบดี
ส่วนแดนอื่นเยี่ยมได้วันศุกร์และวัน
จันทร์ ทางเรือนจ�ำจะมีตารางการ
เข้าเยีย่ มทีช่ ดั เจน และดูสมาชิกทีเ่ รา
เยี่ยมเขาอยู่แดนไหน ก็จะเข้าเยี่ยม

ตามก�ำหนดของแดนนั้นๆ ส่วนที่
โรงพยาบาลราชทัณฑ์ จะเยี่ยมตาม
เตียงของผูต้ อ้ งขังทีเ่ จ็บป่วย โดยเข้า
เยี่ยมเดือนละครั้ง”
“ถ้ า เป็ น เรือ นจ� ำ เขาบิ น
จังหวัดราชบุรี ผู้ต้องขังส่วนใหญ่จะ
เป็นเมียนมา และกลุม่ ชาติพนั ธุ์ และ
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ที่เรือนจ�ำในจังหวัดนครราชสีมา,
เรือนจ�ำกลางคลองไผ่, ทัณฑสถาน
หญิงนครราชสีมา จะเป็นลาว ๙๕%
อีก ๕% เป็นชาวกัมพูชา คดียาเสพ
ติดเป็นส่วนใหญ่ น�ำเข้า ขาย โทษ
ส่วนใหญ่อย่างต�ำ 
่ ๓๐ ปีขึ้นไป”
คุณขวัญชัยอธิบายว่า “เรา
ไม่ ใ ช่ ต�ำ รวจ ไม่ ใ ช่ ท นาย เพราะ
ฉะนั้น เราจะไม่ท�ำให้เขาอึดอัดใจ
เราไปเยี่ยมเขา เพราะเราอยากเป็น
เพื่อนกับพวกเขา นี่คอื เหตุผลหลัก
ในการเยี่ยมผู้ต้องขัง เราไม่ ได้ ไป
สอบสวน แต่เราไปให้เขารู้สึกว่ายัง
มีเพื่อน ยังมีคนคอยช่วยเหลือเขา
อยู่ เหมือนเราไปเยีย่ มเพือ่ นของเรา
คนหนึ่ง เหมือนเป็นคนในครอบครัว
เป็นพี่น้องของเราคนหนึ่ง ชีวิตเป็น
อย่างไร เขาอยากให้ช่วยเหลือเรื่อง
อะไร”
คุณขวัญชัยอธิบายว่า ผูต้ อ้ ง
ขังที่เป็นคนลาว เมียนมา กัมพูชา
เหมือนเป็นอีกชนชั้นหนึ่งในเรือน
จ�ำ จะไม่ค่อยได้รับความสนใจใน
ความช่วยเหลือต่างๆ แต่ถ้าเป็นผู้
ต้องขังจากประเทศตะวันตก ทาง
สถานทูตจะดูแลดีกว่า และเรียกร้อง
อะไร ก็ได้ตามที่ขอ

“สมาชิกผู้ต้องขังส่วนใหญ่
คือ กลุ่มคนลาว เมียนมา กัมพูชา
เสียงของเขาค่อนข้างน้อย เวลาไม่
สบายก็ต้องรอไปก่อนๆ อีกปัญหา
หนึ่ง คื อ ติ ด ต่ อ ญาติ ไ ม่ ไ ด้ อยู ่ ใ น
เรือ นจ� ำ มานานมาก ส่ ว นใหญ่ ผู ้
ต้องขังที่เข้าเยี่ยม ๘๐-๙๐% เป็น
คดี ย าเสพติ ด และคดี ย าเสพติ ด
ในประเทศไทย โทษรุ น แรงมาก
เมื่ อ ศาลตั ด สิ น จ� ำ คุ ก ตลอดชีวิต
หรือ ประหารชีวิต ไม่ มี แ สงอะไร
เลยในชีวิต ความสูญเสียจะเกิดขึ้น
ครอบครั ว สู ญ เสี ย การติ ด ต่ อ ไม่
สามารถติดต่อญาติพี่น้องได้ บาง
คน ต้องติดอยู่ ในคุกนับสิบๆ ปี บาง
คนคือถูกจับ ญาติพนี่ อ้ งก็คดิ ว่าตาย
ไปแล้ว เป็นคนสูญหาย ติดต่อญาติ
ไม่ ได้ก็มี”
ในชีวิตการเข้าเยี่ยมผู้ต้อง
ขังมีหลายกรณีที่น่าสนใจ “มีชาว
เมียนมาคนหนึ่ง ตอนแรกเขาอพยพ
มาที่ศูนย์อพยพที่ อ.พบพระ จ.ตาก
เข้ า มาท� ำ งานกรุ ง เทพฯ และฆ่ า
คนตาย ถูกจับ ตัดสินประหารชีวิต
อยู่ ในคุก ๑๖ ปี ศูนย์อพยพก็ ไม่รู้
ครอบครัวก็หายไปแล้ว เหลือแต่
เขาคนเดียว ปัญหาชีวิตในคุกก็ส่วน
หนึง่ แต่พอพ้นโทษก็อีกส่วนหนึ่ง
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ผู้ไถ่ ฉบับที่

ภาพ: เรือนจ�ำกลางคลองไผ่

52

คือพอพ้นโทษ เขาไม่รู้จะไปไหนดี
ครอบครัวอยู่ ไหนไม่รู้ ศูนย์อพยพ
ยังอยู่ ไหม สุดท้ายได้รับการปล่อย
ตัว และกลับไปที่ จ.ตาก ตามหา
ใครก็ ไม่เจอแล้ว เหลือตัวคนเดียว
ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ด้วยเวลา
มันนาน ความสูญเสียมีมาก ซึ่ง
แบบนี้มนั สะเทือนใจมาก คือชีวิตไม่
เหลือใครอีกแล้ว แต่สุดท้าย เขายัง
มีเราอยู่ ยังติดต่อเราได้ ตอนนี้เรา
ยังคุยกันอยู่”
ในระยะการแพร่ระบาดของ
โควิด-๑๙ ท�ำให้การเยี่ยมผู้ต้องขัง
ของมู ล นิธิฯ ต้ อ งชะงั ก ลง เพราะ
เรือ นจ� ำ ที่ อ อกเยี่ ย มอยู ่ ใ นพื้ น ที่ สี
แดงทั้งหมด แต่คุณขวัญชัยไม่ ได้
หยุดถามไถ่สารทุกข์สกุ ดิบกับผูต้ อ้ ง
ขังที่เรือนจ�ำ
“ตอนนี้เ ราติ ด ต่ อ โดยทาง
จดหมาย ซึ่งเขาจะเขียนมาหาเรา
ว่ า เป็ น ยั ง ไงบ้ า ง โควิด -๑๙ ถาม
ข่าวคราวกันว่าเป็นยังไง หลังโควิด๑๙ ค่อยกลับไปเจอกันใหม่ สื่อสาร
ทางจดหมาย เราก็บอกฝากบอก
ทุกคนด้วยว่ารักษาสุขภาพ เหมือน
เราคุยกับเพื่อน ทุกคนก็จะทราบ
สถานการณ์ ดี ว ่ า ตอนนี้เ กิ ด อะไร
ขึ้น”

ผู้ไถ่ ฉบับที่

“ผู ้ ต ้ อ งขั ง บางคนส่ ง ใบสั่ ง
ยามาให้เราไปซื้อยาให้ ไปตัดแว่น
วัดสายตา เราช่วยซื้อยา ตัดแว่นตา
ให้ตามความต้องการของผู้ต้องขัง
เขาอยากได้อะไร ขาดอะไร เพราะคน

กลุ่มนี้คือต่างชาติ แน่นอนว่ายาก
จน ไม่มีเงินในบัญชีเลย สิ่งที่เรา
สามารถช่วยเหลือให้เขาด�ำเนินชีวิต
ในเรือนจ�ำได้ เราก็จะช่วยเหลือ เรามี
งบประมาณในส่วนนี้ ค่ายา แว่นตา
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ถ้าเข้าไปเยี่ยม ก็ ไปซื้อของให้ เช่น
ของจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ สบู ่ ยาสี ฟ ั น
ผงซั ก ฟอก ใช้ ภ ายใน ๑ เดื อ น
ครอบคลุม ๑ เดือน และเดือนต่อ
ไปค่อยซื้อให้ ใหม่”

คุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู ้ต้องขัง

ภาพ: โรงพยาบาลราชฑัณท์

ส� ำ หรั บ คุ ณ ขวั ญ ชั ย ช่ ว ง
เวลาที่ ท� ำ งานเยี่ ย มผู ้ ต ้ อ งขั ง มา
ยาวนานนับสิบปี ได้เห็นความทุกข์
ยากของเพื่อนมนุษย์มากมายนับ
ไม่ถ้วน
“สั ง คมมองผู ้ ต ้ อ งขั ง เป็ น
คนโหดร้าย แต่อีกมุมหนึ่งเขาน่า
สงสาร ถูกคุมขังมานาน สูญเสียทุก
อย่าง พ้นโทษออกมายังเจอกับการ
ประณามของสังคม มุมที่คนส่วน
ใหญ่ ไม่ ได้เห็น คือความน่าสงสาร
ของผู้ต้องขัง ที่น้อยคนจะเห็นความ
เป็นมนุษย์ของพวกเขา เขาไม่ ได้ถูก
ให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์”
คุณขวัญชัยเล่าว่า ครัง้ หนึ่ง
คุณพ่อโอลิเวียร์เคยยกตัวอย่าง
กับผู้ต้องขังว่า สมมุติมีเงิน ๒๐
บาท เวลาขย�ำๆ และคลี่ออกมา

ยังมีค่า ๒๐ บาทหรือไม่ เท่ากับ
ตอนทีแ่ บงค์ ใหม่ๆ ราคา ๒๐ บาท
หรือเปล่า
“เขาบอกประโยคนี้ท� ำ ให้
เขาจ� ำ ไปตลอดว่ า เขาเป็ น คนที่ มี
คุณค่า แม้จะผ่านการถูกขย�ำยับ
ยู่ย่ีอย่างไรก็ตาม ก็ยังมีคุณค่าใน
ตัวเอง เขาชอบมาก เป็นก�ำลังใจ
ให้เขาที่รู้สึกว่าไม่มีคุณค่าแล้ว หรือ
คิดว่าท�ำไมชีวิตคนคุกเป็นอย่างนี้ ให้
เอาเรื่องนี้เยียวยาจิตใจของเขาทุก
ครั้งที่รู้สึกหมดก�ำลังใจ ท�ำให้เขามี
ก�ำลังใจในชีวิต”
คุณขวัญชัยกล่าวทิ้งท้ายว่า
“อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าผู้ต้องขังไม่
ได้น่ากลัวอย่างที่คิด อยากให้มอง
ว่าเขาเป็นคนเหมือนกัน เราทุกคน
เคยท� ำ ผิ ด พลาดในชีวิต มากบ้ า ง

น้อยบ้าง ด้วยเหตุและปัจจัยที่แตก
ต่าง เงื่อนไขของแต่ละชีวิตที่ต่างกัน
เราท�ำผิดแล้วไม่มี ใครสบายใจ เรา
อยากได้รับการให้อภัย อยากกลับ
ตัว แน่นอนเขาท�ำผิด ได้รับโทษคือ
จ� ำ คุ ก แล้ ว อยากให้ ม องในความ
เป็นมนุษย์ว่าชีวิตหนึ่งมีค่าเหมือน
กัน เขามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
เหมือนกัน
พูดแบบคริสต์ก็คือ ทุกคน
เป็นฉายาของพระเป็นเจ้า ทุกคน
เป็ น ภาพลั ก ษณ์ ข องพระเป็ น เจ้ า
เรามองเห็นพระเยซูในตัวของพวก
เขาไหม อยากให้ ทุ ก คนมองเห็ น
พระเยซูในตัวพวกเขา และเราก็ต้อง
ท�ำให้เขาเห็นพระเยซูในตัวเราด้วย”
ท ่ า ม ก ล า ง ก า ร สู ญ สิ้น
อิ ส รภาพและเสรีภ าพ มี ชีวิต ใน
พันธนาการและการคุมขัง รวมถึง
การถูกประณามจากผู้คนในสังคม
ว่าเป็นคนเลวร้ายและน่าหวาดกลัว
ผู้ต้องขังหลายคนมืดมนและมอง
ไม่เห็นแสงสว่างใดๆ ในชีวิต แต่
อย่างน้อยสิ่งที่ผู้ต้องขังจ�ำนวนไม่
น้อยได้รับรู้คือพวกเขายังมี ‘เพื่อน’
ที่พยายามเป็น ‘แสงไฟ’ ให้พวกเขา
ได้มองเห็นทิศทางที่จะก้าวต่อไปใน
อนาคต

54 เนื้อในหนัง
แมวอินดี้

Soul

อัศจรรย์วิญญาณอลเวง
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S

oul ภาพยนตร์การ์ตูนจากพิกซาร์
ที่ เ ด็ ก ๆ ดู แ ล้ ว อาจจะเซ็ ง เพราะ
เนื้อ หาค่ อ นข้ า งซั บ ซ้ อ น เรื่อ งราว
ของ โจ การ์ดเนอร์ (พากย์เสียงโดย
เจมี ฟ๊อกซ์) หนุ่มใหญ่ผิวสีที่เพิ่งจะ
ได้รบั การบรรจุเป็นครูประจ�ำสอนวิชา
ดนตรีชั้นมัธยมต้น ผู้เป็นแม่ของเขา
รู้สึกดี ใจมากกับการได้ “งานประจ�ำ”
ที่ มั่ น คงพร้ อ มประกั น สุ ข ภาพและ
บ�ำนาญของเขา แต่ส�ำหรับเขาแล้ว..
มันยังไม่ ใช่อะแม่ ดูเหมือนว่าเขาจะ
ออกแนวเฉยๆ เบื่อๆ กับงานที่ท�ำอยู่ แม้ว่ามันจะเกี่ยว
กับดนตรีทเี่ ขารักก็ตาม ทัง้ ชีวิตของเขาหลงใหลแต่ดนตรี
แจ๊ส ความฝันของเขาน่ะหรือ คือ การขึ้นแสดงคอนเสิรต์
ดนตรีแจ๊สบนเวที
โจไล่ล่าความฝันโดยการสมัครเข้าคัดเลือกนัก
ดนตรีแจ๊สหลายครั้ง ช่างน่าเสียดายที่ฝีมือของเขาไม่
เข้าตาใครเลย แต่แล้วความฝันของเขาก็เป็นจริง เมื่อ
โดโรเธีย วิลเลียมส์ เลือกเขาให้รว่ มวงกับเธอเพือ่ แสดง
บนเวที ในคลับแจ๊สชื่อดังแห่งนิวยอร์ก โจเดินกลับบ้าน
อย่างหนูน้อยร่าเริงสุดๆ แต่ความฝันเขาดับวูบ เมื่อจิต
วิญญาณโจหลุดลอยออกจากร่างเข้าสูส่ ภาวะโคม่า หลัง
จากที่เขาเดินตกท่อกลางถนน (แสดงว่าการเปิดฝาท่อ
ทิ้งไว้มี ในทุกแห่งทั่วโลก มิ ใช่เฉพาะกรุงเทพฯ เท่านั้น
แฮ่ๆๆ)

“ไม่..ชีวิตฉันเพิ่งจะเริ่มต้นนะ
ฉันต้องไปแสดงดนตรี มันคือฝันของ
ฉัน” วิญญาณโจร้องโวยวายขึ้นเมื่อ
รูว้ า่ อยูบ่ นเส้นทางแห่งความตาย เขา
วิ่งหนีออกจากเส้นทางนั้นจนไปโผล่
ที่ดินแดนก่อนโลก ที่นี่จะมีวิญญาณ
พี่เลี้ยงคอยแนะแนวแรงบันดาลใจ
ให้ วิญ ญาณอยากจะไปเกิ ด บนโลก
และเป็นโซนที่บ่มเพาะสันดานและ
บุคลิกภาพของวิญญาณแต่ละดวง
เมื่อเกิดเป็นคนก็จะมีสไตล์ตามที่ ได้

เลือกไว้ก่อนแล้ว
หนัง ได้ ป ลดปล่ อ ยความเชื่อ เรื่อ งบุ ญ บาปที่
ก�ำหนดชะตาชีวิตในชาติหน้าทิ้งไป ไม่มีเวรกรรมในชาติ
ก่อนที่ต้องชดใช้ โจได้พบกับวิญญาณอายุหลายร้อย
ปีเพราะไม่ยอมไปเกิด หมายเลข ๒๒ (พากย์เสียงโดย
ทีนา เฟย์) แม้จะมีวิญญาณพี่เลี้ยงระดับเซเลบริตี้ชื่อดัง
เป็นที่เลื่องลือของโลกคอยชี้แนะ ไม่ว่าจะเป็นพระนาง
มารีอ็องตัวแน็ต มูฮัมหมัดอาลี คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
แม่ชีเทเรซา และอับราฮัม ลินคอล์น ฯลฯ แต่ ๒๒ ก็เห็น
ว่าชีวิตของมนุษย์พวกนั้นไม่มอี ะไรน่าประทับใจจนท�ำให้
เธออยากไปเกิด...
วิญญาณของโจได้เป็นพี่เลี้ยง ๒๒ แต่เธอรู้สึก
ตลกเมื่อเห็นภาพตอนยังมีชีวิตของโจ เพราะชีวิตโจมี
แต่เรื่องผิดหวัง แต่ก็สงสัยว่าในเมื่อชีวิตมีแต่เรื่องเศร้า
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แล้วท�ำไมเขายังอยากกลับมามีชีวิตที่น่าสมเพชอีกล่ะ
ด้วยความอยากรู้ ๒๒ จึงพาโจไปหา มูนวิน หนุ่มฮิปปี้ที่
เหมือนจะมึนเมาสมุนไพรใบแฉกที่เริงระบ�ำอยู่ ในภาพ
ฝันของตัวเองตลอดเวลา เขาสามารถถอดจิตวิญญาณ
ให้มาล่องลอยอยู่ ใน “โลกส่วนตัว” ท�ำให้เขาหลุดพ้น
จากทางโลกเป็นช่วงๆ
หนังเปรียบเทียบกับห้วงเวลาที่คนเรามีสมาธิ
จดจ่อกับบางสิ่งจนลืมทุกอย่างรอบตัว มูนวินบอกว่าคน
ที่มีโลกส่วนตัวสูงๆ จนหมกมุ่น พวกนี้เหมือนวิญญาณ
หลงทางจนเลิกใช้ชีวิต พวกนี้จะมีอารมณ์เกรี้ยวกราด
สีหน้าเนื้อตัวด�ำมืด และเดินงุ่นง่านก้มหน้าก้มตามอง
พื้น เหมือนพวกที่บ้าท�ำงานไม่ลืมหูลืมตา รวมถึงพวก
ติดเกมส์ ติดสมาร์ทโฟนด้วย
มูนวินก�ำลังท�ำพิธีส่งวิญญาณโจกลับเข้าร่าง
ขณะที่ประตูมิติก�ำลังเปิดออกนั้น โจได้เซถลาไปชนกับ
ร่างของ ๒๒ ทั้งคู่ตกลงมาบนเตียงในโรงพยาบาลที่ โจ
นอนอยู่โดยไม่ทันตั้งตัว เกิดข้อผิดพลาดใหญ่หลวงขึ้น
เมื่อวิญญาณของ ๒๒ ไปอยู่ ในร่างโจ วิญญาณของโจไป
อยู่ ในร่าง วิทเท่น แมวบ�ำบัด ส่วนวิญญาณแมวกระเด็น
ไปอยู่บนทางเดินสู่ความตาย
การมีตวั ตนอยูบ่ นโลกในร่างของโจ ท�ำให้ ๒๒ ได้
รูจ้ กั กับความหิวโหยและคลัง่ ไคล้กบั พิซซ่า โดนัท ทอฟฟี่
อมยิ้ม ที่ ได้กินเป็นครั้งแรก เธอให้ความสนใจกับทุก
สิ่งทุกอย่างรอบตัว เธอหลงใหลเสียงเพลงจากนักร้อง
วณิพกที่สถานีรถไฟใต้ดิน เธอซาบซึ้งกับภาพพ่อจูงมือ
ลูก และเพือ่ นก�ำลังปลอบใจเพือ่ น เธอเห็นว่าหลอดด้าย
ของแม่โจช่างเป็นสิ่งของทีน่ า่ รัก เธอสนใจถามถึงความ
ฝันของ เดส ช่างตัดผมเพื่อนของโจ
เดสใฝ่ฝันอยากเป็นสัตวแพทย์ จึงลาออกจาก
กองทัพ แต่บังเอิญลูกสาวเขาป่วยต้องใช้เงินจ�ำนวน
มากรักษา เขาจึงละทิ้งการเรียนสัตวแพทย์เพราะต้อง

ใช้เงินเยอะ และหันเหชีวิตมาเป็นช่างตัดผม ๒๒ ถามต่อ
ว่า ”แล้วนายไม่รู้สึกหรือว่าชีวิตของนายพังทลายไร้ค่า
เพราะไม่ ได้เป็นอย่างที่ฝัน” โจที่นอนฟังอยู่ ในร่างแมว
รู้สึกแปลกใจมาก เมื่อเดสตอบว่า “ไม่เห็นจะเป็นไร ฉัน
มีความสุขทุกวันกับการเป็นช่างตัดผม ฉันได้ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในอีกรูปแบบหนึ่ง และฉันก็ดี ใจนะโจ ที่ ได้คุยกับ
นายเรื่องอื่นๆ ที่ ไม่ ใช่แค่เรื่องดนตรีแจ๊ส” โจในร่างแมว
นิ่งคิด ...นี่เขาไม่เคยสนใจจะรับฟังเรื่องอะไรๆ ของใครๆ
เลยหรือ เขามีแต่ยัดเยียดให้คนอื่นฟังแต่เรื่องของเขา
เมื่อได้เวลาประตูมิติเปิดอีกครั้ง มูนวินก�ำ ลัง
จะสลับวิญญาณโจให้ ได้เข้าร่างของเขา แต่ตอนนี้ ๒๒
ก�ำลังหลงใหลกับการใช้ชีวิตบนโลก โจบอกว่า “สิ่งที่
เธอเห็นนั้นมันไม่ ใช่ความหมายของการมีชีวิต มันเป็น
แค่เรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจ�ำวัน ที่เธอชอบดนตรีและ
เรื่องอื่นๆ เป็นเพราะเธออยู่ ในร่างฉัน และได้เวลาที่เธอ
จะต้องออกจากร่างฉันแล้วนะ” (จริงๆ โจน่าจะกลัวว่า
๒๒ จะยึดร่างเขา ท�ำให้เขากลับเข้าร่างไม่ ได้มากกว่า)
๒๒ รู้สึกแย่มากๆ การไม่มีแรงบันดาลใจนั้นท�ำให้เธอ
เป็นวิญญาณที่มีปัญหาและไร้ค่า เธอจึงลุกขึ้นวิ่งเตลิด
หนี ไป ท�ำให้ เทอรี่ เจ้าหน้าที่ตรวจนับวิญญาณ ดักจับ
วิญญาณของทั้งคู่กลับไปได้
ผู้ดูแลวิญญาณแปลกใจมาก เมื่อตั๋วไปเกิดของ
๒๒ ที่เคยบิดเบี้ยวเพราะขาดแรงบันดาลใจนั้น บัดนี้มัน
เต็มกลมดิก ซึง่ หมายความว่า ๒๒ พร้อมทีจ่ ะไปเกิดแล้ว
แต่ความน้อยใจท�ำให้เธอเขวี้ยงตั๋วไปโลกทิง้ และหายตัว
ไป โจหยิบตั๋วแล้วกระโดดกลับมายังโลก เขาตรงดิง่ ไป
ที่ผับเพื่อเล่นเปียโนร่วมวงกับโดโรเธีย วิลเลียมส์ เขา
แสดงอย่างมีความสุขสมหวังอิ่มเอมใจที่ ได้เติมเต็มจิต
วิญญาณให้ฟูเฟื่องได้ เสียงปรบมือชื่นชมเขาดังกึกก้อง
สนั่นผับ ในทีส่ ดุ เขาก็ทำ� ตามเป้าหมายในชีวิตได้สำ� เร็จ...
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“ผมคิดว่าผมคงจะมีความสุขมากที่ ได้แสดง
คอนเสิร์ต แต่..มันไม่ ใช่ ท�ำไมผมรู้สึกเฉยๆ กับมัน”
โจมีสีหน้างงๆ กับตัวเอง.. “ฉันเคยได้ฟังเรื่องหนึ่ง ปลา
เด็กว่ายน�้ำไปถามปลาชราว่า มหาสมุทรไปทางไหน ปลา
ชราบอกว่า ก็ที่พวกเราว่ายอยู่นี่แหละคือมหาสมุทร ไม่
จริงหรอก ที่นี่มันแค่ทะเลธรรมดาๆ ไม่ ใช่มหาสมุทร
สักหน่อย ปลาเด็กเถียง..” โดโรเธียบอก...
โจได้ยินแล้วนิ่งอึ้งไป จิตวิญญาณของเขามาถึง
จุดเปลี่ยน เมื่อท�ำความฝันได้ส�ำเร็จ แค่นี้น่ะหรือ เป้า
หมายของชีวิต มันก็งั้นๆ มันไม่มีอะไรเลย เขาจ้องมอง
เศษสิ่งของที่ ๒๒ เก็บรวบรวมไว้ มีทั้งเศษโดนัท พิซซ่า
หลอดด้าย แกนไม้ลูกอม และใบไม้หนึ่งใบ
บัดนี้เขารูแ้ ล้วว่าแรงบันดาลใจและเป้าหมายชีวิต
ของ ๒๒ คืออะไร เขาเข้าใจแล้วว่าท�ำไมวิญญาณพี่เลี้ยง
ดวงอื่นๆ ที่มีชื่อเสียง จึงไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ในการเกิดให้กับ ๒๒ ได้ คนเราต้องมีเป้าหมายและต้อง
ท�ำความฝันให้ส�ำเร็จจริงหรือ มิฉะนั้นชีวิตจะไร้ค่าไร้ประ
โยชน์ ใดๆ งั้นหรือ แล้วหากผิดหวัง เราจะท�ำอย่างไรกับ
ชีวิตที่เหลืออยู่ล่ะ เรามีความสุขเพราะมีคนชื่นชม หรือ
เรามีความสุขเพราะเราพอใจชีวิตเราเอง โดยไม่ต้องการ
ค�ำยกย่องจากใคร
แรงบันดาลใจของ ๒๒ คือ ชีวิตที่เรียบง่าย ได้
ใช้เวลาท�ำสิ่งที่ชอบ นั่งกินลมชมวิว พูดคุยกับคนที่เรา
รัก ชีวิตดาดๆ ธรรมดาๆ ไม่มีอะไรหรูหราฟู่ฟ่า (นั่นสินะ
โลกเราถึงปั่นป่วนวุ่นวายแบบนี้เพราะวิญญาณอย่าง
๒๒ มีน้อยนี่เอง) เมื่อโจส�ำนึกได้ เขาก็ตั้งสมาธิ ไปหามูน
วินในโลกส่วนตัว และช่วยกันตามหา ๒๒ ที่ตอนนี้กลาย
เป็นวิญญาณเกรี้ยวกราดไปแล้วเพราะคิดว่าตัวเองไร้คา่
นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ โจคิดถึงความรู้สึกของ
ผู้อื่น เขาคืนตั๋วไปโลกและพร้อมที่จะเดินทางไปสู่ความ
ตาย เพื่อให้ ๒๒ ได้ ไปเกิด ได้ ใช้ชีวิตในสไตล์เธอ ผล

จากการที่โจท�ำให้ ๒๒ ยอมไปเกิดได้ ผู้ดูแลวิญญาณจึง
แอบช่วยเหลือให้เขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ตลอดชีวิต
ที่ผ่านมา เขาดิ้นรนเพื่อท�ำฝันให้เป็นจริง แต่เมื่อพบมัน
เขากลับไม่มีความสุข นับแต่นี้เขาจะออกไปใช้ชีวิตให้คุ้ม
ค่าทุกนาที
“คนเราเกิดมาท�ำไมนะ” เชื่อว่าหลายคนคงเคย
ถามตัวเองหรือคนอื่นด้วยประโยคนี้ เนื้อในหนังเรื่องนี้
ก็ได้ตั้งค�ำถามนี้ผ่าน ๒๒ เช่นกัน นั่นสินะ! คนเราเกิดมา
ท�ำไม? คนทีเ่ กิดมามีตน้ ทุนชีวิตดีและประสบความส�ำเร็จ
ก็จะมีค�ำตอบที่สวยงามควรค่าที่จะเกิด ในขณะที่คนเกิด
มาแล้วมีตน้ ทุนชีวิตล�ำบากขัดสน ค�ำตอบคงไม่แฮปปีน้ ัก
คนเราต้องการอะไรกันแน่ ในชีวิต ชื่อเสียง เงินทอง ข้าว
ปลาอาหาร ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวล แมวอินดี้คิดว่า สิ่งที่
คนเราต้องการจริงๆ คือ ความสุข เราพยายามท�ำทุก
อย่างที่ต้องการให้ส�ำเร็จ เพราะเราคิดว่ามันจะท�ำให้เรา
มีความสุข แต่หากท�ำส�ำเร็จแล้ว แต่กลับไม่มีความสุข
เหมือนที่โจรูส้ กึ ล่ะ? ก็คงต้องทบทวนชีวิตเราใหม่ ความ
พอใจและความพอดี ในชีวิตของเราอยู่ที่ตรงไหน?
แมวอินดี้เชื่อว่าคนส่วนใหญ่เป็นเช่นโจ ที่ยอม
ท�ำได้ทุกอย่าง เพื่อให้สิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันส�ำเร็จลุล่วง บาง
คนยอมถูกกดขี่ข่มเหง บางคนเห็นแก่ตัว บางคนไม่เคย
เอาใจใส่คนในครอบครัว เพือ่ นฝูง หรือหยิบยืน่ น�้ำใจช่วย
เหลือให้ ใคร มีเพียงตัวเองเท่านั้นที่ส�ำคัญที่สุด มองดู
รอบๆ ตัวสิ..ล้วนมีแต่วิญญาณหมกหมุ่นที่พยายาม
ไปให้ถึงเป้าหมายในชีวิตทั้งนั้นเลย สิ่งที่หนังพยายาม
บอกผ่านมูนวิน คือ คนเราหมกหมุ่นกับบางอย่างได้
แต่ต้องออกไปใช้ชีวิตด้วย ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่น่าจะท�ำอีก
มากมายในชีวิต
เงียบๆ สิ! หลับตา แล้วตัง้ ใจฟังดีๆ...เราจะได้ยนิ
เสียงคนรอบข้างเรากรีดร้อง “ฉันอยากออกไปใช้ชีวิต”
..ก็ออกไปซิจะกลัวอะไร.. “ไปไม่ ได้  ไม่มตี งั ค์ แฮ่ๆๆ”
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“ ใจเขา ใจเรา ใจแผ่นดิน ”

กับการเผชิ ญปั ญหาใหญ่อีกระลอกหนึ่ง
ของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย

เ

หตุ ก ารณ์ ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ า ง
รั ฐ กั บ ชาวกะเหรี่ย งบางกลอยใจแผ่ น ดิ น กลั บ มาปะทุ เ ผชิญ
ปั ญ หากั น อี ก ครั้ ง เหมื อ นหนัง
โศกนาฏกรรมที่ ฉายซ�้ำอย่า งไม่รู้
จบ ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ชีวิต และ
จิตวิญญาณของชาวกะเหรีย่ งบาง
กลอยอย่างหนักหน่วง
หากย้อนกลับไปดูร่องรอย
ประวัตศิ าสตร์ชมุ ชน ก็จะรับรูก้ นั ดีวา่
พื้นที่ดั้งเดิมของชาวบ้านบางกลอย
นั้นได้อาศัยอยู่กันมานานหลายชั่ว
อายุคนแล้ว ต่อมาได้ถูกประกาศให้
เป็นเขตป่าไม้ตามพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ โดยที่
ชาวบ้านอยู่อาศัยมาแต่ดั้งเดิมไม่ ได้
มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายดัง
กล่าว อีกทั้ง พ.ร.บ. ฉบับนี้ออกมา
เพื่ออนุญาตให้ท�ำสัมปทานป่าไม้
ต่ อ มาพื้ น ที่ ห มู ่ บ ้ า นบางกลอยถู ก
ประกาศให้ เ ป็ น ป่า สงวนแห่ง ชาติ

และใน พ.ศ.๒๕๒๔ รัฐบาลประกาศ
ให้พน้ื ทีห่ มูบ่ า้ นบางกลอยอยู่ ในเขต
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งส่ง
ผลให้ชาวบ้านถูกบังคับให้อพยพ
ออกจากบ้านเกิด ลงไปอยู่ ในพื้นที่
ที่รัฐจัดสรรให้ที่หมู่บ้านบางกลอย
ล่าง แต่ชาวบ้านอยู่ไม่ได้ เพราะพืน้ ที่
ของรั ฐ ไม่ ใ ช่ พื้ น ที่ ดั้ ง เดิ ม ที่ เ หมาะ
สมกับวิถีชีวิต ชาวบ้านจึงตัดสินใจ
อพยพกลับขึ้นไปอยู่ ณ ที่แห่งเดิม
เพราะมันคือแผ่นดินถิ่นเกิด
แต่สิ่งที่หน่วยงานรัฐท�ำ คือ
น�ำ ก� ำ ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ท หาร ป่ า ไม้
เข้าไปเผาบ้านและยุ้งข้าวของชาว
บ้าน จนชาวบ้านต้องหนีตาย ก่อน
ที่รัฐจะประกาศให้ลงมาอยู่ข้างล่าง
โดยบอกว่ า จะมี ก ารจั ด สรรพื้ น ที่
ส�ำหรับอยูอ่ าศัยและทีท่ ำ� กินให้ และ
จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
แต่ สุ ด ท้ า ย ชาวบ้ า นบาง
กลอยต้ อ งทนทุ ก ข์ ท รมานกั บ ค� ำ

สั ญ ญาของภาครั ฐ ที่ บ อกว่ า จะ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต บอกว่ า จะ
จั ด หาที่ ดิ น ท� ำ กิ น ที่ เ หมาะสมต่ อ
การเกษตรให้ มี โครงการมากมาย
และงบประมาณกว่า ๓๐๐ ล้านบาท
เข้าไปในพื้นที่ แต่ทุกวันนี้ชาวบ้าน
บางกลอยเกือบทุกหลังคาเรือนมี
หนี้กว่า ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อ
มาเมื่อเกิดโรคระบาดโควิด-๑๙ ชาว
บ้านบางกลอยไม่สามารถด�ำรงวิถี
ชีวิตได้ จึงตัดสินใจจะกลับขึ้นไปยัง
บ้านบางกลอยเดิม หรือใจแผ่นดิน
กระทั่ ง ชาวกะเหรี่ย งบ้ า น
บางกลอย กว่า ๕๐ ชีวิต ได้ตัดสิน
ใจเดินเท้ากลับขึ้นไปท�ำกินในพื้นที่
บน ‘ใจแผ่นดิน’ จนท�ำให้เจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เข้า
จั บ กุ ม ด� ำ เนิน คดี และพยายาม
กดดันชาวบ้าน โดยมีการสนธิกำ� ลัง
เตรียมน�ำตัวชาวบ้านกลับลงมา ซึ่ง
ประเด็นนี้ ได้สะท้อนให้เห็นภาพการ
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๑๑๕ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔

แก้ปัญหาที่ดินและทรัพยากรที่ล้ม
เหลวของรัฐ และปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ แม้
จะมีมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม
๒๕๕๓ ว่ า ด้ ว ยแนวนโยบายและ
หลักการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
ก็ตาม จนท�ำให้ประเด็นนี้ ได้กลับ
เข้ามาอยู่ ในความสนใจของสังคม
โลกโซเชียลอีกครั้ง และได้มีกระแส
#saveบางกลอย ไปทั่วประเทศ
เมื่ อ วั น ที่ ๓ กุ ม ภาพั น ธ์
๒๕๖๔ ทีผ่ า่ นมา ทีค่ ณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงาน
เสวนาออนไลน์ หัวข้อ “(ละเมิด)
สิทธิชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงใจ
แผ่นดิน”

ภาพ: ilaw.or.th

ผศ.ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการ
พั ฒ นา มหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม่
บอกเล่าให้ฟังว่า เรื่องกะเหรี่ยงใจ
แผ่นดินเป็นเรื่องที่ยืดยาวมาตั้งแต่
ปี ๒๕๕๔ จนถึงปีนี้ปี ๒๕๖๔ ก็ ๑๐
ปีแล้ว เข้าใจว่าช่วงปี ๒๕๕๔ ที่ถูก

เผาไล่รื้อลงมา เราที่อยู่ภาคเหนือก็
ตกใจกับสถานการณ์ทเี่ กิดขึ้น เพราะ
ภาพที่ ป รากฏออกมา เป็ น ภาพ
การเผาบ้านชาวบ้านที่อยู่บริเวณใจ
แผ่นดิน เรามีความรู้สึกไม่เข้าใจว่า
ยุค พ.ศ. ทีป่ ระเทศไทยก็กา้ วหน้ามา
เยอะแล้ว เราเรียกร้องประชาธิปไตย
มาจนถึงปี ๒๕๕๔ เราเรียกร้องการ
ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ แต่ ใน
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ มีประชาชนชาวไทย
กลุ่มหนึ่งที่อยู่ ในป่าลึกเข้าไป ที่ถูก
เรียกว่าเป็น ‘คนกะหร่าง’ ประชาชน

ก็ตกใจ ไม่รู้ว่าเขาคือใคร จนตอน
หลังเราได้รวู้ า่ เป็นค�ำทีป่ กาเกอะญอ
ทางผืนป่าเพชรบุรีถูกคนข้างนอก
เรียกกัน
ผศ.ดร.มาลี บอกว่า เพราะ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ยอมรับความจริง ว่า
คนต้องอยู่กับป่า จึงได้ ใช้กฎหมาย
ฉบั บ ต่ า งๆ และมาพร้ อ มกั น กั บ
อ� ำ นาจชุ ด หนึ่ง ที่ เ ข้ า มาควบคุ ม
พื้นที่ ท�ำให้พื้นที่ป่านั้นต้องมีความ
บริสุทธิ์
“ยกตัวอย่าง การอพยพชาว
บ้านผาช่อ มาอยู่ที่จังหวัดล�ำปาง
เคยไปเยี่ยมหมู่บ้านนี้ครั้งหนึ่ง แม้
จะถูกอพยพมาอยู่ ใกล้ถนนหนทาง
มี แ ท็ ง ก์ นำ�้ สู ง ก็ คิ ด ว่ า มี ร ะบบน�ำ้
อย่างดี แต่ปรากฏไม่มีน�้ำ ก็เหมือน
กันกับบ้านโป่งลึกบางกลอยที่ถูก
อพยพลงมา แต่ทผ่ี าช่อ ผูห้ ญิงส่วน
หนึ่ง ต้ อ งไปมี อ าชีพ พิ เ ศษ คนแก่
ฆ่าตัวตาย เกิดขึ้นในปี ๒๕๓๗ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่า นี่เป็นการพยายาม
ต่อสู้ ยืนยันสิทธิของคนทีอ่ ยูก่ บั ป่า”
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น พ . นิรั น ด ร ์ พิ ทั ก ษ ์ วัชระ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ ง ชาติ ได้ บ อกย�้ ำ ว่ า ชาว
กะเหรี่ยงบางกลอยนั้น มีสิทธิ ใน
การใช้ประโยชน์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิม ซึ่งตนได้ ไปดูแลชาว
กะเหรี่ยงและชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ในเรื่อง
การจัดการที่ดิน เนื่องจากชุมชนมี
เรื่องร้องเรียนมาที่คณะกรรมการ
สิ ท ธิม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ ยอะมาก
ค�ำว่า ‘ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม’ ท�ำให้
เห็นมิติเรื่องวัฒนธรรม ความเป็น
อยู่ของชุมชนท้องถิ่น
“ปัญหาที่สังคมไทยและรัฐ
ยังไม่เข้าใจและยอมรับเรื่องชุมชน
ท้องถิ่นดัง้ เดิม เพราะสังคมยังไม่รบั
แนวคิดหลายเชื้อชาติ ก็จะมีอคติที่
ไปเชื่อมโยงเรื่องปัญหาความมัน่ คง”
พร้ อมระบุด้วยว่า รัฐมอง
กฎหมายในเชิงอ�ำนาจ ไม่ ได้มอง
เรื่อ งความเป็ น ธรรมหรือ ความ
ถู ก ต้ อ ง ไม่ ใช้ ห ลั ก นิติรั ฐ “ใน
รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ต้องการให้เกิด
นิติธรรม แต่ที่ผ่านมามันเป็นนิติ
อธรรมมากกว่า ที่เป็นการบังคับใช้
กฎหมายโดยไม่เป็นธรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ใช้มิติการมองคนที่อยู่กับป่าว่าเป็น

คนที่ ตัด ไม้ ท� ำ ลายป่ า ซึ่ ง มี ก าร
ยืนยันใน พ.ร.บ.ป่าไม้ และ พ.ร.บ.
อุทยานฯ การประกาศเป็นเขตป่า
อุ ท ยานที่ บ ริเ วณใจแผ่ น ดิ น เพิ่ง
ประกาศเมื่อปี ๒๕๒๔ แต่ชาวบ้าน
กะเหรี่ยงที่ ใจแผ่นดินอยู่ ในพื้นที่มา
ร่วม ๑๐๐ ปี หลักฐานคือ ปู่คออี้ที่
เสียชีวิตไปแล้ว เกิดปี ๒๔๕๔”
“ซึง่ หมายความว่า มติ ครม.
๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ และมติ ครม.
๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๑ ก็ ย อมรั บ
ว่าการอยู่ก่อนประกาศเขตป่าต้องมี
สิทธิ ในการท�ำกิน รัฐมีนโยบายใน
การฟื้นฟูวิถีชีวิต ถ้าเรายอมรับใน
ความเป็นอัตลักษณ์หรือชาติพันธุ์
ที่มีความหลากหลายแล้ว รัฐต้อง
ไปเพิกถอนป่า ต้องยุติการจับกุม
และตั้ ง กรรมการก� ำ หนดพื้ น ที่
ต่างๆ แต่ปรากฏว่าหน่วยงานไม่ ได้
ถือเป็นแนวปฏิบัติ กลับไปยึดถือ
พ.ร.บ.ป่าไม้ และ พ.ร.บ.อุทยานฯ
ที่ ม าที ห ลั ง ชาวบ้ า น การที่ ห น่ ว ย
งานของรั ฐ พยายามผลั ก ดั น ชาว
บ้านที่บางกลอยบนและใจแผ่นดิน
ลงมาอยู่ที่บางกลอยล่าง การผลัก
ดัน ขับไล่ ท�ำลายทรัพย์สินเป็นการ
ละเมิ ด สิ ท ธิชุ ม ชน ละเมิ ด สิ ท ธิ ใ น
การใช้ประโยชน์และท�ำมาหากิน ผิด
กฎหมายนะครับ ตามรัฐธรรมนูญที่

เป็นกฎหมายแม่บท”
นพ.นิรันดร์ บอกอีกว่า ใน
ปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๗ ตนได้ส่ง
คณะท� ำ งานลงไปหาข้ อ มู ล อย่ า ง
ละเอียดในพื้นที่ พบว่าบริเวณที่ถูก
โยกย้ายจากใจแผ่นดินลงมา จริง
อยู่ที่มีโครงการพระราชด�ำริฯ มีการ
อุดหนุนเรื่องการเกษตร แต่ต้อง
ยอมรับว่ามันไม่เพียงพอที่จะท�ำให้
เขาอยู่ ได้ เพราะพื้นที่ที่บางกลอย
ล่ า งมั น ทั บ ซ้ อ นเรื่อ งพื้ น ที่ ท� ำ กิ น
ดินไม่เหมาะกับการเกษตร จึงมีชาว
กะเหรี่ย งส่ ว นหนึ่งที่ ต ้ อ งไปท� ำมา
หากิน ขายแรงงาน แต่พอเกิดโควิด๑๙ ลองคิดดูว่าแรงงานที่ตกงานมี
เป็นล้านคน คนที่นั่นก็ต้องตกงาน
“เหตุผลที่พวกเขายืนยัน
ว่าท�ำไมต้องไปบางกลอยบน ปู่
คออี้ บ อกว่ า ก็ เ พราะพวกเขามี
ข้าวกิน ปลูกพริกขายบ้าง ถึงจะ
น้อยแต่อยู่ ได้ อยู่ข้างล่างมีเงิน
จริงแต่มันไม่พอใช้ ท่านลองคิด
ว่าสถานการณ์โควิดมันท�ำให้เกิด
ปัญหาที่กระทบต่อคนด้อยโอกาส
และเปราะบาง คนที่ นั่น ล� ำ บาก
กว่าหลายร้อยหลายพันเท่า เป็น
เหตุผลง่ายๆ เลยครับที่เขาต้อง
กลั บ ไปเพื่ อ ความมั่ น ใจ” นพ.
นิรันดร์ บอกเล่าทิ้งท้าย
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เช่นเดียวกับ สุรพงษ์ กอง
จั น ทึ ก ประธานมู ล นิธิผ สาน
วัฒนธรรม ก็ยืนยันว่า รัฐต้องให้
ชาวบ้านกลับขึ้นไป และสร้างบ้าน
กลับคืนให้กับชาวบ้านด้วย โดยอ้าง
ถึงค�ำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด
ที่ตัดสินไปแล้วว่า เจ้าหน้าที่ท�ำผิด
กฎหมาย
“ที่ ผ ่ า นมา สถานการณ์
น่ า เป็ น ห่ ว ง เพราะนอกจากจะ
ไม่ เ ยี ย วยาชาวบ้ า นแล้ ว ยั ง นั่ง
เฮลิคอปเตอร์เข้าไป ไปให้ข่าวว่า
ชาวบ้านท�ำผิดกฎหมาย ฉะนั้น กรม
อุทยานฯ ต้องรีบด�ำเนินการตามค�ำ
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด ยุตกิ าร
จับกุมด�ำเนินคดี ไม่ต้องเข้าพื้นที่
บินไปคุกคามชาวบ้านแล้ว และคืน
สิทธิ ให้ชาวบ้าน ตอนนี้มีชาวบ้าน
กว่ า ๔๐๐ คนที่ ต ้ อ งการกลั บ ไป
ตอนนี้ยังไปไม่ถึงร้อย ต้องพาเขา
ไปให้หมด และสร้างบ้านคืนให้เขา
ปล่อยให้ชาวบ้านไปอยู่ที่เดิม ท�ำไร่

หมุนเวียนเหมือนเดิม ครอบครัว
หนึ่งเขาใช้ ไม่เกิน ๒-๓ ไร่
ที่ผ่านมาเขาพิสูจน์ชัดเจน
แล้วหลายร้อยปี ว่าชาวบ้านรักษา
ป่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เป็นอุทยานที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศ
จะประกาศเป็นมรดกโลก ก็เพราะมี
ป่าที่ชาวบ้านเขารักษาไว้ ชาวบ้าน
เขารู้ว่าตรงไหนถิ่นเสือ ถิ่นช้าง เขา
ไม่ ไปยุ่ง ชาวบ้านอยู่กับจระเข้น�้ำจืด
มาเป็นร้อยๆ ปี เขาก็อยู่อย่างสงบ
การที่ อุ ท ยานให้ ข ่ า วว่ า เจอช้ า ง

จระเข้ บอกว่าอย่าไปรบกวน แต่
พอเจอคน กลับจะไม่ ให้เขาอยู่ คน
เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่านั้น เรา
มีจิตวิญญาณ เรามีความเชื่อ และ
ทีส่ ำ� คัญคือเราเป็นคนไทยเหมือน
กัน รัฐต้องเข้ามาดูแลจัดการตาม
กฎหมาย ที่ผ่านมาการไปเผาบ้าน
ไล่รื้อเขา ผิดกฎหมายทั้งนั้น”
ผศ.ดร.นัท มน คงเจริญ
คณะนิติศ าสตร์ มหาวิท ยาลั ย
เชียงใหม่ ได้พูดถึงเรื่องการที่รัฐ
พยายามเสนอให้ผนื ป่าแก่งกระจาน
เป็ น มรดกโลกว่ า การเป็ น มรดก
โลก ไม่จ�ำเป็นเลยที่จะต้องเอาคน
ออกจากป่า การเป็นมรดกโลกต้อง
เป็ น การบริห ารจั ด การที่ ดี ฉะนั้น
การที่ ไทยพยายามเสนอพืน้ ทีน่ ี้เป็น
มรดกโลก แต่ ไปไล่เผาบ้าน จะท�ำให้
รัฐไทยไม่สามารถเสนอพื้นที่นี้ ให้
เป็นมรดกโลกได้ ถ้าอยากเป็นมรดก
โลกจริง ๆ รั ฐ ต้ อ งบริห ารจั ด การ
พื้นที่อย่างมีธรรมาภิบาล
“ควรมีการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมและพึ่ง
พิงได้ ให้ชาวบ้าน ชุมชน อยู่ ในฐานะ
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ผู้พิทักษ์ป่า ข้อที่ควรระวังคือ ต้อง
ไม่ ใช่การเอาพื้นที่นี้ ไปให้คนนอก
และแปลงเป็ น ของนายทุ น ต้ อ ง
เป็นของชาวบ้านใจแผ่นดิน สอง
คือ ความเป็นอยู่ อัตลักษณ์ การ
อยู ่ อ ย่ า งสอดคล้ อ งกั บ ธรรมชาติ
หลักการอีกข้อที่ส�ำคัญคือ สิทธิ ใน
ที่ดิน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ไม่ง่าย แต่
เราจัดการได้”
ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ชุมชน
ชาวกะเหรี่ยงในเขตเทือกเขาตะนาว
ศรี เป็นหนึ่งในชุมชนชาวกะเหรี่ยง
ที่กระจายตัวอยู่ ใน ๑๕ จังหวัดทั่ว
ประเทศ มีประชากรราว ๔๐๐,๐๐๐
– ๕๐๐,๐๐๐ คน ชาวกะเหรี่ยงจึง
เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มใหญ่ที่สุดใน
ชนพื้นเมืองทั้งหมด ๓๙ กลุ่มใน
ประเทศไทย ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ ไ ม่ ไ ด้
รับการยอมรับว่าเป็นชนพื้นเมือง
จากรัฐไทย ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญ
ฉบั บ ปั จ จุ บั น จะกล่ า วถึ ง สิ ท ธิข อง
‘กลุ่มชาติพันธุ์’ ที่จะใช้ชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองอย่าง
สงบสุขและไม่ถูกรบกวน แต่ ไม่มี
กฎหมายไทยฉบับใดใช้ค�ำว่า ‘ชน
พื้นเมือง’
และถึงแม้ว่ารัฐไทยจะเป็น
หนึ่งใน ๑๔๔ ประเทศที่ลงนามใน
ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ
ชนเผ่าพื้นเมือง หรือ UNDRIP๑
นโยบายและกฎหมายฉบั บ ต่ า งๆ
ของภาครั ฐ ก็ ยั ง คงไม่ ไ ด้ ค� ำ นึง ถึ ง
วิถีชีวิตดั้งเดิมของชนพื้นเมือง ซึ่ง
เป็นผลให้ชุมชนชนพื้นเมือง เช่น

ชาวกะเหรีย่ งในผืนป่าแก่งกระจาน
ยั ง คงต้ อ งพบเจอกั บ ปั ญ หาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประการ
ตั้งแต่การขาดแคลนที่ดินท�ำกิน ไป
จนถึงการถูกด�ำเนินคดี การไม่ ได้รบั
สัญชาติ และการสูญเสียอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรม
สุ มิ ต รชั ย หั ต ถสาร ผู ้
อ�ำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟู
สิทธิชมุ ชนท้องถิ่น กล่าวว่า จุดเริ่ม
ต้นปัญหาทั้งหมด เริ่มเมื่อปี ๒๕๓๙
มีการพูดในสื่อหลายสื่อ โครงการ
อพยพคนที่นั่นมาตั้งแต่ปีนั้น และมี
การอ้างถึงโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริฯ ซึ่งไม่ ใช่โครงการของ
พระองค์ โดยตรง ฉะนั้น เวลาอ้างก็
มีนัยยะทีค่ นเข้าใจไปต่างๆ นานา จึง
เป็นจุดตั้งต้น
“หัวหน้าอุทยานฯ คนล่าสุด
ก็อ้างเรื่องนี้ ว่าการอพยพมา มัน
เป็ น โครงการบ้ า นเล็ ก ในป่ า ใหญ่
ประวัติศาสตร์เริ่มต้นเมื่อปี ๒๕๑๘
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เป็นแผนการจัดตัง้ หมูบ่ า้ นป่าไม้ โยง
กับขบวนการแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เรื่องความมั่นคง ยุคนั้นมันอยู่ ใน
ยุคสงครามเย็น เป็นแนวคิดทีจ่ ะเอา
พี่น้องออกมาอยู่ ในจุดที่ปลอดภัย
ก็ เ กิ ด แนวคิ ด การก่ อ ตั้ ง หมู ่ บ ้ า น
โดยโครงการนี้เผยแพร่ ในเว็บไซต์
โครงการนี้เกี่ยวข้องกับพี่น้องบาง
กลอย อ้างพระราชด�ำรัสเกี่ยวกับ
ต้นน�ำ้ เพชร มาจัดท�ำเป็นโครงการ
โดยกองอุ ท ยานฯ ก็ มี โ ครงการนี้
ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการบุกรุก
ท� ำ ลายป่ า หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
คือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาความ
มัน่ คง ซึง่ มีประเด็นเรื่องความมัน่ คง
เข้ามาเกี่ยวตรงนั้นด้วย เพราะมัน
ติดชายแดน”
สุมิตรชัย ตั้งข้อสังเกตอีก
ว่า เราเห็นแต่ยุทธการตะนาวศรี
ที่ ม าจากไหนไม่ รู ้ เขาตั้ ง ต้ น ด้ ว ย
โครงการนี้ ไม่รวู้ า่ เรื่องเดียวกันหรือ
เปล่า แต่ยุทธการตะนาวศรีพูดถึง
การผลักดัน อพยพ จับกุม เขียนใน
โครงการชัดเจน มีความย้อนแย้ง
พอสมควรว่า ตกลงแล้วโครงการ
ที่ เ ขาจะท� ำ ต่ อ กระบวนการที่ จ ะ
พัฒนาพี่น้องบางกลอยที่ลงมาข้าง
ล่างแล้ว การแก้ ไขปัญหาของเขา
กลับกลายเป็นยุทธการตัวนี้ ค�ำถาม
คื อ ถ้ า เราไม่ ย ้ อ นไปมองอดี ต ว่ า
มีกระบวนการอะไรที่รัฐท�ำ ไม่ท�ำ
หรือไม่มีประสิทธิภาพมากพอ จน
ท�ำให้ชาวบ้านไม่สามารถอยู่ ได้ด้วย

๑ UNDRIP: The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
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คุณภาพชีวิตทีด่ ี ต้องกลับไปมองหา
สิ่งเหล่านี้ด้วย
“ซึ่งเรื่องนี้เชื่อมโยงกับสิทธิ
ชุมชน เพราะเรื่องการจัดการพื้นที่
อย่างสมดุลและยั่งยืน มีเรื่องความ
สอดคล้องกับสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศด้ ว ย ไม่ ใ ช่ แ ค่ ก ฎหมาย
ล้วนๆ ซึ่งมีความเป็นพหุนิยมทาง
กฎหมายมากขึ้น หลั ก การเหล่ า
นั้นที่เกี่ยวข้องก็พูดถึงยูเนสโก และ
IUCN ที่ ย อมรั บ เรื่อ งชุ ม ชนท้ อ ง
ถิ่นดั้งเดิม ซึ่งเป็นหลักการสากล
ผมอยากให้ เ ห็ น มาตราหนึ่ง ของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเทศไทยก็เป็นภาคี ไปรับปากเขา
หลายเรื่องในเวที เรื่องความหลาก
หลายทางชีวภาพเป็นเรื่องส�ำคัญ
มากในการขึ้น ทะเบี ย นเป็ น มรดก
โลก ยอมรั บ เรื่อ งชุ ม ชนท้ อ งถิ่น
ดั้งเดิมด้วย เขียนไว้ ในอนุสัญญาฯ
ชัดเจน แต่ที่อุทยานแก่งกระจาน
เสนอ คือ เขาเสนอว่ามันปลอดคน
คณะกรรมการของยูเนสโกจึงถาม
กลับมาหลายครั้งมากว่าสรุปยังไง
รัฐต้องมีนโยบายเรื่องนี้ อยู่ในหมวด
นโยบายพื้นฐานของรัฐ ใช้ค�ำว่า “รัฐ
พึง” แต่มนั มีนโยบายตัง้ แต่ปี ๒๕๕๓
ก็คือมติ ครม. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
สวมกับ (รัฐธรรมนูญ) มาตรา ๗๐
นี้พอดี”
สุมติ รชัย ยังบอกอีกว่า ขณะ
นี้มี ก ระบวนการที่ จ ะยกระดั บ มติ
ครม. ให้ มี ร ะดั บ ทางกฎหมายให้
สูงขึ้น อยู่ระหว่างการด�ำ เนินการ

พร้อมเสนอว่า กรมอุทยานฯ อย่า
ใช้ ม าตรการทางกฎหมายอย่ า ง
เดียว เพราะขัดมติ ครม. ๓ สิงหาคม
๒๕๕๓ แน่นอน การคุ้มครองพี่น้อง
ข้างบนเป็นหน้าที่ ส่วนกระบวนการ
แก้ ไขปัญหาก็มาหาทางออกร่วมกัน
อย่าใช้มาตรการทางกฎหมายแบบ
เดิม ด้วยเงื่อนไขปัญหาที่เกิดขึ้น ที่
ผ่านมา ไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการ
มีส่วนร่วม ท�ำให้เกิดการถูกละเมิด
รัฐต้องยอมรับตรงนี้ จึงเสนอให้ ใช้
มาตรการทางนโยบาย
นิรันดร์ พงษ์เทพ ผู้ ใหญ่
บ้ า นบางกลอย(ล่ า ง) อ.แก่ ง
กระจาน จ.เพชรบุรี ได้บอกเล่าถึง
สถานการณ์ล่าสุด ต่อกรณีปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับชาวกะเหรี่ยงบางกลอย
หลั ง จากถู ก อพยพลงมาจากบาง
กลอย(บน) และใจแผ่นดิน ตั้งแต่ปี
๒๕๓๙ มาอยู่บางกลอยล่าง ว่ายังมี
ชาวบ้านบางส่วนที่ยังไม่ ได้รับการ
แก้ ไขปัญหาเรื่องที่ท�ำกิน จึงท�ำให้
ชาวบ้านกลุ่มนี้ตัดสินใจจะกลับขึ้น
ไปที่ พื้ น ที่ ดั้ ง เดิ ม ที่ บ างกลอยบน
เพื่อไปใช้พื้นที่ท�ำกินเดิม

“ตอนนี้เ จ้ า หน้ า ที่ อุ ท ยาน
แห่งชาติแก่งกระจานก็ขึ้นไป และขอ
ความร่วมมือให้ญาติของชาวบ้านที่
ตัดสินใจกลับขึ้นไปข้างบน ไปเกลี้ย
กล่อม หรือตามชาวบ้านกลับลงมา
เพื่อพูดคุยเรื่องการแก้ปัญหา แต่
เรื่องจัดสรรที่ดินเพิ่ม เจ้าหน้าที่ยัง
ไม่ ได้รับปากว่าจะให้ แต่ ให้มาคุย
กันก่อน ส่วนชาวบ้านที่อยู่ข้างล่าง
ก็เจรจากับเจ้าหน้าที่ ว่าต้องการ
ความชัดเจน ให้มีคณะกรรมการ
เข้าไปร่วมแก้ ไขปัญหา ทั้งเอกชน
และภาครั ฐ ไปดู ว ่ าพื้ น ที่ ช าวบ้ าน
เขาท�ำกินได้หรือไม่ ได้ ถ้าได้จริงๆ
ค่อยให้ชาวบ้านข้างบนลงมา ซึ่ง
วันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบางกลอย
บน เกลี้ยกล่อมให้ชาวบ้านลงมา มี
ทั้งเจ้าหน้าที่และพี่น้องกะเหรี่ยงใน
พื้นที่ด้วย ผมถามเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า
จะหัวหน้าอุทยานฯ หรือรองอธิบดี
เขาก็บอกว่าจะไม่ยอมไปพูดคุยโดย
เด็ดขาด แต่จะให้ลงมาพูดคุยที่บาง
กลอยล่าง ผมก็เป็นห่วงว่าถ้าชาว
บ้านไม่ลงมา จะเกิดความรุนแรง
อะไรหรือเปล่า โดยเฉพาะใช้ค�ำว่าจะ
ด�ำเนินการตามกฎหมาย”
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เหตุการณ์ความขัดแย้งเริ่มปะทุ จาก รมว.กระทรวงทรัพย์ฯ
จากลงนามไม่คุกคาม ไม่ ใช้ความรุนแรง
เปลี่ยนเป็นใช้ยุทธการต้นน�้ำเพชร ขับไล่จับชาวบ้านบางกลอยเข้าคุก

โดยเมือ่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ มีการลงนาม โดยนายวราวุธ
ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่า จะถอนก�ำลังเจ้าหน้าที่ออกจาก
บางกลอย จะไม่มกี ารคุกคามพีน่ อ้ ง
บ้านบางกลอย ยันรัฐไม่มนี โยบายใช้
ความรุนแรง พร้อมเดินหน้าเยียวยา
พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกช่วย
เหลือชาวบ้าน
ผ่านไปไม่กี่วัน ‘ภาคี #save
บางกลอย’ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่าน
ทางสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ “เขาตระบัดสัตย์
มี ก ารใช้ ยุ ท ธการพิ ทั ก ษ์ ต ้ น น�ำ้
เพชร มีการสนธิก�ำลังเจ้าหน้าที่
อุ ท ยานฯ และทหาร พร้ อ มขีด
เส้นตาย เพื่อหวังขับไล่พี่น้องลง

มาจากบ้านบางกลอย-ใจแผ่นดิน
ภายใน ๑๘.๐๐ น.”
จนท�ำให้ ‘ภาคี #saveบาง
กลอย’ และประชาชนทั่วไป มาร่วม
แสดงพลั ง ที่ แ ยกปทุ ม วั น ‘ภาคี
#saveบางกลอย’ นัด รวมตั ว ๕
โมงเย็น / ๑๗.๐๐ น. แยกปทุมวัน
โดยระบุข้อความว่า มาร่วมแสดง
พลังปฏิบัติการ ชาติพันธุ์ก็คือคน
ท�ำให้รัฐไทยรับรู้ว่า “คนต้องเท่า

กัน ชาติพนั ธุก์ ค็ อื คน” อัดรัฐทรยศ
ตระบัดสัตย์ หลัง ทส.๒ ขีดเส้นตาย
ไล่ชาวบ้าน พ้น ‘ใจแผ่นดิน’ จน
ส่งผลให้ โลกออนไลน์ ต่างร่วมกัน
จับตากรณีดังกล่าว พร้อมร่วมกัน
ติดแฮชแท็ก #saveบางกลอย ใน
สื่อสังคมออนไลน์ ด้านกลุ่มม็อบ
เฟสต์ (Mob Fest) ก็ ได้เผยแพร่
ประกาศนัดหมายดังกล่าว โดยระบุ
ว่า “ตระบัดสัตย์ ผิดค�ำพูด รักษา
สัญญาไม่ ได้ ก็ลาออกไป”

เจ้าหน้าที่สนธิก�ำลัง น�ำชาวกะเหรี่ยงบางกลอยออกจากใจแผ่นดิน
รวมถึง ‘หน่อแอะ’ ลูกชายปู่คออี้

วั นที่ ๒๒-๒๔ กุม ภาพันธ์
๒๕๖๔ มีการสนธิก�ำลัง ‘ยุทธการ
พิทักษ์ป่าต้นน�้ำเพชร’ โดยได้ร่วม
กันด�ำเนินการตรวจยึดพื้นที่บุกรุก
แผ้วถาง พื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน และการแจ้งความร้องทุกข์
กล่ า วโทษต่ อ พนัก งานสอบสวน
สภ.แก่ ง กระจาน เพื่ อ ด� ำ เนิน คดี
บุกรุกป่าตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่ง
ชาติ พ.ศ.๒๕๖๒
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ มูลนิธิ
พัฒนาภาคเหนือ รายงานว่า เมื่อ

เวลา ๑๓.๓๐ น. ชาวบ้านบางกลอย
ล่าง อ�ำเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี และเครือข่ายกะเหรี่ยงเพือ่
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เขตงาน
ตะนาวศรี ประมาณ ๕๐ คน ได้เดิน
ทางมาปักหลัก ณ ที่ทำ� การอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน หลังทราบข่าว
การสนธิก�ำลังเจ้าหน้าที่เข้าควบคุม
ตัวชาวบ้านกว่า ๑๐ คนที่บางกลอย
บน-ใจแผ่นดิน หนึ่งในนั้นคือ หน่อ
แอะ มีมิ วัย ๕๙ ปี บุตรชายของปู่
คออี้-โคอิ มีมิ

๒ ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ยัง
เปิดเผยรายละเอียดว่า ได้ติดต่อ
สัมภาษณ์ผแู้ ทนชาวบ้านบางกลอย
ล่างคนหนึ่ง โดยระบุรายละเอียดว่า
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หลังจากได้ข่าวว่าเจ้าหน้าที่น�ำตัว
ชาวบ้านราว ๑๐ คน จากบ้านบาง
กลอยบนลงมา จึงมาเพื่อให้เห็นว่า
จะท�ำอะไรกับชาวบ้านบ้าง แต่เจ้า
หน้าที่ ไม่ ให้เข้าไปข้างใน และมีการ
ติ ด ป้ า ยห้ า มเข้ า หากฝ่ า ฝื น มี โ ทษ
ตามกฎหมาย และตัวแทนชาวบ้าน
ดังกล่าวแสดงข้อห่วงกังวลว่าจะมี
การด�ำเนินคดีตาม พ.ร.บ.อุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีโทษหนัก
คือจ�ำคุกตั้งแต่ ๔-๒๐ ปี ปรับ ๔
แสนถึง ๒ ล้านบาท หรือทั้งจ�ำทั้ง
ปรับ และกังวลว่า หน่อแอะ มีมิ จะ
ฆ่าตัวตาย
ขณะที่ชาวบ้านคนดังกล่าว
ได้ ร ะบุ ยื น ยั น แนวทางตามบั น ทึ ก
ข้อตกลงเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ที่ท�ำเนียบรัฐบาล และให้
คณะท�ำงานแก้ ไขปัญหาของชุมชน
กะเหรี่ยงบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี
ลงมาเป็นตัวกลางแก้ ไขปัญหา
.“จริงๆ แล้วก็มีข้อตกลงใน
การแก้ ไขปัญหาแล้ว มีกรรมการ
แล้ว ก็คุยกันแล้วว่าจะหาทางออก
ร่ ว มกั น แต่ ม าออกหมาย แล้ ว
ควบคุมตัวแบบนี้ มันไม่ยุติธรรม
ไม่ ใช่ทางออกที่เราตกลงกันไว้ ผม
อยากให้ เ ขาท� ำ ตามข้ อ ตกลงเดิ ม
อย่าท�ำแบบนี้ ได้ ไหม เรารอให้คณะ
ท�ำงานฯ มาท�ำงานก่อน นี่อยู่ดีๆ ไม่
พูด ไม่จา ไปเอาชาวบ้านลงมา จะยิ่ง
ขัดแย้งกว่าเดิม” ผูแ้ ทนชาวกะเหรี่ยง
บางกลอย กล่าวยืนยัน
ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงฉบับ
ที่ลงนามร่วมกันระหว่างชาวบ้าน
กับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้ อ ม, ร.อ. ธรรมนัส

พรหมเผ่ า รองประธานคณะ
กรรมการแก้ ไขปัญหาของ พีมูฟ
และนายจตุ พ ร บุ รุ ษ พั ฒ น์ ปลั ด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมือ่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
ประกอบไปด้วย ข้อเสนอเร่งด่วน ๓
ข้อ ได้แก่
๑. ถอนก�ำลังเจ้าหน้าทีอ่ อก
จากชุมชนบางกลอยทั้งหมด
๒. หยุดการสกัดการขนส่ง
เสบียง รวมถึงจุดสกัดเดิม และจุด
สกัดเพิ่มเติมทั้งหมด และ
๓. ยุติคดีของสมาชิก ภาคี
#SAVEบางกลอย ทั้ ง หมด ๑๐
คดี กรณียื่ น หนัง สื อ ต่ อ รั ฐ มนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔
และข้ อ เสนอต่ อ กระทรวง
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ สิ่ง แวดล้ อ ม ในการท� ำ งานร่ ว มกั บ
สถาบั น วิช าการเครือ ข่ า ยภาค
ประชาชน ตัวแทนพี่น้องกะเหรี่ยง
ที่ ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ในการ
รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อมูล และเสนอ
แนวทางแก้ ไขปัญหาทีย่ งั่ ยืนต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด ๖ ข้อ ได้แก่

๑. ให้ ช าวบ้ า นที่ ป ระสงค์
กลับไปท�ำไร่หมุนเวียน และด�ำรงวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมดัง้ เดิมอยูท่ บ่ี า้ นบาง
กลอยบน-ใจแผ่นดิน สามารถกลับ
ขึ้นไปอยูอ่ าศัย ท�ำกิน และด�ำเนินวิถี
ชีวิตตามวิถดี ง้ั เดิมของบรรพบุรษุ ได้
โดยรับรองสิทธิ ในการอยู่อาศัยและ
ท�ำกินในพื้นที่ชุมชนดั้งเดิม
๒. ยุตกิ ารใช้กำ� ลังเจ้าหน้าที่
เข้าไปตั้งจุดตรวจและลาดตระเวน
ในหมู่บ้านบางกลอยล่าง รวมทั้ง
ยุติการข่มขู่ คุกคาม หรือใช้ความ
รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับชาวบ้าน ๓๖
ครอบครัวที่กลับไปอยู่อาศัย และ
ท� ำ กิ น อยู ่ ที่ บ ้ า นบางกลอยบน-ใจ
แผ่นดิน
๓. ยุตกิ ารขัดขวางการขนส่ง
ข้าว อาหาร และสิ่งของจ�ำเป็นไปให้
กับชาวบ้านบางกลอย
๔. ให้ รั ฐ บาลและหน่ ว ย
งานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมติคณะ
รัฐมนตรีวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
ว่าด้วย แนวนโยบายและหลักปฏิบตั ิ
ในการฟืน้ ฟูวิถชี ีวิตชาวกะเหรี่ยงโดย
เร่งด่วน โดยเฉพาะมาตรการด้าน
การยุติการจับกุม ด�ำเนินคดี และ
การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมใน
รูปแบบไร่หมุนเวียน

ผู้ไถ่ ฉบับที่

๕. ใ น ก ร ณีที่ ช า ว บ ้ า น
ครอบครั ว ใดประสงค์ จ ะอยู ่ บ ้ า น
บางกลอยล่ า ง ให้ รั ฐ ด� ำ เนิน การ
จั ด สรรที่ ดิ น ทั้ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และ
ท�ำกินให้เพียงพอต่อการด�ำรงชีพ
เพื่ อ ให้ ส ามารถด� ำ เนิน วิถี ชีวิต ได้

อย่างมั่นคง
๖. รัฐจะต้องยุติการด�ำเนิน
การสนธิก� ำ ลั ง ของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
ในการตั้ ง จุ ด สกั ด กั้ น เดิ น ลาด
ตระเวน และตรวจค้ น สร้ า งแรง
กดดัน และความหวาดกลัวให้กับ
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ชาวบ้านบางกลอย และมีมาตรการ
ในการคุ ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพ และ
ความปลอดภัยของสมาชิกชุมชน
บางกลอยทุกคน

ฟังเสียงของชาวบ้านใจแผ่นดิน บอกเล่าเหตุการณ์ถูกจับขึ้น ฮ. ตั้งข้อหา
พชร ค�ำช�ำนาญ ตัวแทน
ภาคี saveบางกลอย และมูลนิธิ
พัฒนาภาคเหนือ ซึ่งได้เฝ้าติดตาม
ความเคลื่ อ นไหวของชาวบ้ า น
กะเหรี่ยงบางกลอยอย่างต่อเนื่อง
ได้สอบถามค�ำบอกเล่าของชาวบ้าน
ทีอ่ ยู่ในเหตุการณ์วา่ จริงๆ แล้ว ชาว
บ้านได้ยืนยันแนวทางตามบันทึก
ข้อตกลงเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ที่ท�ำเนียบรัฐบาล และให้
คณะท�ำงานแก้ ไขปัญหาของชุมชน
กะเหรี่ยงบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี
ลงมาเป็นตัวกลางแก้ ไขปัญหา
ปฏิ บั ติก ารของเจ้ า หน้ า ที่
รัฐน�ำโดยอุทยานแห่งชาติป่าแก่ง
กระจาน เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
ที่จับกุมและน�ำตัวชาวบ้าน ๘๕ คน
ลงมาจากป่ า ใหญ่ ใ จแผ่ น ดิ น ซึ่ ง
เป็ น ถิ่น ฐานดั้ ง เดิ ม ของชาวบ้ า น
บางกลอย พร้ อ มกั บ การคุ ม ขั ง
ชาวบ้าน ๒๒ ราย รวมถึงนายหน่อ
แอะ มีมิ ลูกชายของปู่คออี้ ผู้นำ�
ทางจิตวิญญาณของชาวบางกลอย
ได้ ก ลายเป็ น กระแสวิจ ารณ์ อ ย่ า ง
กว้างขวาง แม้ผู้บริหารกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึ ง ผู ้ บ ริห ารกรมอุ ท ยานฯ
พยายามออกมาชี้แ จงว่ า เป็ น การ
จั บ กุ ม ที่ ล ะมุ น ละม่ อ มและเป็ น ไป

ตามกฎหมาย แต่ข้อเท็จจริงเป็น
เช่นนั้นหรือไม่
“อุทยานเริ่มด้วยการ บอก
ให้พวกเราชาวบ้านมารวมตัวกัน
แล้วเขาก็ดึงชาวบ้านไปทีละคน
ชาวบ้านคนแรกขัดขืนและไม่ยอม
เลยโดนเจ้าหน้าทีฉ่ ดุ กระชาก แล้ว
หิ้ว ปี ก ขึ้น เฮลิ ค อปเตอร์ ” ชาว
บ้ า นบางกลอยรายหนึ่ง ที่ อ ยู ่ ใ น
เหตุการณ์เล่าถึงจุดเริ่มต้น ตั้งแต่
เจ้าหน้าที่ทางการนั่งเฮลิคอปเตอร์
มาถึงและเจ้าหน้าที่ ได้ยึดโทรศัพท์
มือถือซึ่งมี ไม่กี่เครื่องของชาวบ้าน
ไปหมด
ชาวบ้านชุดแรกที่เจ้าหน้าที่
น�ำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ มี นายกระบุง่
ต้ น น�ำ้ เพชร และนายเย็ น วนสิ ริ
คุณ ซึง่ ถูกลากตัวลงมายังทีท่ ำ� การ
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน โดย

เจ้าหน้าที่ ให้เหตุผลว่า “ทุกคนถูก
จับกันหมดแล้วตามหมายจับ ยัง
ไงก็ต้องขึน้ เฮลิคอปเตอร์ ลงไป
ทุกคน อย่าขัดขืน”
ถึงตอนนี้ ชาวบ้านทุกคนตก
อยู่ ในความหวาดกลัว
“จนถึงชาวบ้านคนที่ ๔ ทาง
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ได้กระชากตัว
เพื่ อจะขึ้นไปยั งเฮลิ คอปเตอร์ เ ช่ น
กัน แม้ชาวบ้านพยายามขัดขืน จึง
กระชากกัน ไปมา”
ชาวบ้านเล่าว่า เจ้าหน้าที่
อุ ท ยานได้ ต ะโกนเสี ย งดั ง บอกว่ า
“พวกมึ ง แรงมากใช่ ไ หม มึ ง แรง
เยอะหรือ” จนท�ำให้กระเป๋าสะพาย
ขาด ชาวบ้านจึงต้องยอม พร้อมกับ
เสียงร้องไห้และยินยอมให้เจ้าหน้าที่
อุทยานฯ พาตัวไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์
โดยที่เขาไม่อยากขึ้นเลย
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“พอมาถึงคิวของลุงตากินุ
ทางเจ้าหน้าที่ ได้กระชากแขน เหวี่ยง
แขนขึ้นไป โดยไม่สนใจว่าชาวบ้าน
จะเจ็บแม้แต่น้อย” ชาวบ้านเล่าถึง
บรรยากาศอันตึงเครียด “ส่วนพะตี
หน่อแอะ มีมิ นั้น ตอนแรกท่านก็
ไม่ยอมขึ้น ฮ. แต่กต็ อ้ งยอมไปเพราะ
เป็นห่วงชาวบ้านคนที่ถูกจับตัวไป
เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เลยไปอุ้มท่าน”
ชาวบ้านที่อยู่ ในเหตุการณ์
เล่ า ด้ ว ยว่ า มี ช าวบ้ า นรายหนึ่ง
ก�ำลังอุ้มลูกน้อยที่อายุเพียงแค่ ๗
เดือนเท่านั้น ถูกกระชากผม ดึงขึ้น
เฮลิคอปเตอร์ พร้อมกับลูกในอ้อม
กอดโดยไม่ ใยดี

“ช่วงนั้นชาวบ้านที่เหลืออยู่
คิดอะไรไม่ออกเลย เครียดก็เครียด
ในหัวมีแต่ความหวาดกลัว ขนาดจะ
ฉี่ เจ้าหน้าที่ยังเดินไปคุม ติดตาม
ตัวตลอด”
เขาเล่าต่อไปว่า “การปฏิบัติ
การของเจ้าหน้าที่ ใช้เวลานานพอ
สมควร จนท�ำให้ชาวบ้านบางคนไม่
ได้กินข้าวเลย ตั้งแต่อยู่ข้างบน ชาว
บ้านยังไม่ ได้กินข้าว พอถูกจับตัวลง
มา สอบสวนอยู่นานก็ ไม่มีข้าวให้
ชาวบ้านกินเลยยันตอนเย็น”
ในช่ ว งที่ ล งมาถึ ง อุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ แ ก่ ง กระจานโดยเฮลิ คอปเตอร์ เจ้าหน้าทีท่ างการได้แบ่ง
ชาวบ้านออกเป็น ๓ กลุ่ม ด้วยกัน
กลุ่มที่ ๑ คือผู้ที่ถูกศาลออกหมาย
จับตามหมายศาล จะถูกสอบสวน
จากเจ้าพนักงานต�ำรวจ กลุ่มที่ ๒
คื อ ผู ้ ที่ อ ายุ ๑๘ ปี ขึ้น ไป แต่ ไ ม่ มี
รายชื่ออยู่ ในหมายศาล จะถูกสอบ
ปากค�ำ เพือ่ ท�ำบันทึกประจ�ำวัน แล้ว

เสียค่าปรับ คนละ ๕๐๐ บาท ซึ่ง
ตอนแรกชาวบ้านจะจ่ายค่าปรับเอง
แต่นางสาวเนตรนภา งามเนตร ผู้
ช่ ว ยหั ว หน้ า อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ ก่ ง
กระจาน ขอจ่ายค่าปรับให้ชาวบ้าน
คนละ ๕๐๐ บาท เอง โดยมีการ
พูดเปรยๆ ให้ชาวบ้านฟังว่า “จริงๆ
แล้วโทษลักษณะนี้จะต้องถูกปรับ
สูงสุด คนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่
เป็นการท�ำผิดครั้งแรก จึงถูกตั้งค่า
ปรับคนละ ๕๐๐ บาท”
ส่วนกลุ่มที่ ๓ คือเด็กที่อายุ
ไม่ถึง ๑๕ ปี ก็จะถูกปล่อยตัว โดย
ทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้นำ� ตัวขึ้นไป
ส่งให้ญาติ ที่บ้านบางกลอย
ทั้งหมดเป็นข้อมูลอีกด้าน
หนึ่งที่ ได้จากปากค�ำของชาวบ้านที่
ถูกด�ำเนินคดีและอยู่ ในเหตุการณ์
ในวั น แห่ ง โศกนาฏกรรมของชาว
บ้านบางกลอย

ส.ส.ตัวแทนชาติพันธุ์ โต้การกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐ
หยุดลุอ�ำนาจ อย่าสร้างบาดแผลความรุนแรงโดยรัฐ ต่อชุมชนชาติพันธุ์
มานพ คีรีภูวดล ส.ส. แบบ
บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ตัวแทน
สัดส่วนชาติพันธุ์ ได้ออกมากล่าว
ตอบโต้การกระท�ำของเจ้าหน้าที่รัฐ
ทันทีวา่ หยุดลุแก่อำ� นาจ อย่าสร้าง
บาดแผลความรุ น แรงโดยรั ฐ ต่ อ
ชุมชนชาติพันธุ์ ไปมากกว่านี้
“ขณะนี้ ได้ปรากฏข่าวการน�ำ
ตัวชาวบ้านบางกลอย-ใจแผ่นดิน
กลับลงมายังอุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน และจะมีการด�ำเนินคดีกับ
กลุม่ ชาวบ้านดังกล่าว ซึง่ เหตุการณ์

เช่นนี้ เป็นสิ่งที่ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิง
กั บ สิ่ง ที่ รั ฐ มนตรีว ่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และตัวแทนของรัฐบาล ได้ออกค�ำ
สั่งแต่งตั้งคณะท�ำงาน เพื่อศึกษา
หาทางออก ต่อการแก้ปัญหา ที่
ก�ำลังอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ศึกษา
การแก้ปัญหา ทั้งที่ควรอยู่ระหว่าง
กระบวนการแสวงหาข้ อ เท็ จ จริง
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อมุ่งแก้ ไข
ปัญหาดังกล่าว

แต่กลับมีการใช้ข้อมูลจาก
ฝั่งหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีข้อพิพาท
กับชุมชนเอง และซ�้ำร้ายยังมีการ
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พาดพิงไปยังประเด็นการยุยงจาก
กลุ่มบุคคลอื่น อย่างไร้ข้อเท็จจริง
เพื่อพยายามอ้างอิงการใช้ปฏิบัติ
การที่เต็มไปด้วยภาพสรรพก�ำลัง
ที่เป็นสัญลักษณ์ของความรุนแรง
ซ�้ำเติมต่อกลุ่มประชาชน ที่ก�ำลัง
เผชิญวิกฤติ ในการด�ำรงชีวิต ซึ่งไม่
อาจปัดความรับผิดชอบได้ว่า ปม
ปัญหาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งจากการ
ด�ำเนินการของภาครัฐในอดีตอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ ได้”
มานพ กล่าวอีกว่า นี่ก�ำลัง
ตอกย�้ ำ ว่ า การลงนามเพื่ อ แก้ ไ ข
ปัญหาร่วมกันของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงฯ รั ฐ มนตรี ผู ้ แ ทนของ
รัฐบาล ผู้บริหารระดับสูงของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง กับประชาชน ถูก
ท� ำ ให้ ไ ร้ ค วามหมาย ไร้ ซึ่ ง ความ
จริงใจ ไม่สามารถเชื่อถือได้อีก และ
ยั ง ไม่ เ คยฟั ง เสี ย งจากหลายภาค
ส่วนในสังคม ที่พยายามน�ำเสนอ
แนวทางแก้ ไขปัญหาอย่างที่ควรจะ
เป็น และมีแนวทางเชิงนโยบาย ที่
สามารถด�ำเนินการได้ ทั้งที่ต่างมี
ความหวังว่า กรณีนี้จะเป็นตัวแทน
แห่ ง ทิ ศ ทางการแก้ ไ ขปั ญ หาข้ อ
พิ พ าทยาวนานของชุ ม ชนในเขต
ป่า ในยุคสมัยใหม่ ได้ แต่ปรากฏ
ว่ า ภาครั ฐ ก� ำ ลั ง จะสร้ า งรอยแผล
ประวัติศาสตร์ ข้อพิพาท ซ�้ำเติม
ปัญหาของประเทศไทย ไม่ต่างจาก
ยุคอดีตที่ผ่านมา
“ขอให้ ห ยุ ด ลุ อ� ำ นาจต่ อ
ชุ ม ชนชาติ พั น ธุ ์ บ างกลอย-ใจ
แผ่ น ดิ น และส� ำ เหนีย กต่ อ ความ
รับผิดชอบ อย่าท�ำให้ตัวเองกลาย
เป็นบ่อเกิดความขัดแย้งในสังคม

ไปมากกว่ า นี้ เราจะไม่ ป ล่ อ ยให้
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นชนชาติพันธุ์
ใด ถูกปฏิบัติจากหน่วยงานรัฐลุแก่
อ� ำ นาจ อ้ า งกฎหมายที่ มิ ไ ด้ มุ ่ ง สู ่
ความยุติธรรมและความเป็นธรรม
ให้แก่ประชาชนที่ถูกพรากสิทธิและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซ�้ำแล้วซ�้ำ
เล่าเช่นนี้”  ส.ส.มานพ กล่าวทิ้งท้าย

ทางด้ า น พฤ โอ่ โ ดเชา
ตัวแทนของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ
ก็ อ อกมาตอบโต้ ก ารกระท� ำ ของ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ว่า กรมอุทยานไร้สำ� นึก
อ้างกฎหมายจับชาวบ้าน ๘๕ คน ทัง้
เด็ก ผู้ ใหญ่ มั่ว อ้างปกป้องผืนป่า
จับชาวบ้านส่งศาลเพชรบุรี
“รัฐมนตรีฯ วราวุธ สั่งจับ
หน่อแอะ มีมิ ลูกปู่คออี้ท�ำไม เขา
พิการ ยืนก็ยังไม่ ได้เลย จะตัดโค่น
ผืนป่าได้ยังไง กะเหรี่ยงก็อยู่กับป่า
ทุกที่ทั่วประเทศ อุทยานฯ ละเมิด
สิทธิชาวบ้านขัน้ หนักในประเทศไทย
หน่อแอะ มีมิ หลังออกจากคุกครั้ง
แรก ต้ อ งเดิ น ลากก้ น ติ ด พื้ น ยื น
ไม่ ได้ ข้อเข่าสะโพกกระดูกติด เขา
ไม่ขอความสงสาร จะกลับบ้านพึ่ง
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ตั ว เองในป่ า บ้ า นเกิ ด มั น ผิ ด ตรง
ไหน กฎหมายของใคร นี่หรือฮี โร่
ผู้ปกป้องผืนป่าแก่งกระจาน คิดจับ
แต่ชาวบ้าน ลูกๆ คนดั้งเดิม ลูก
หลานเขาจะอยูก่ นิ อย่างไร จับพ่อแม่
เด็กชาวบ้านยากจนอดอยาก อย่าง
ภาคภูมิ คิดได้ยังไง ท�ำได้ยังไง ทุก
วันนี้หัวใจคนที่เรียกว่าหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ ท�ำงานตามค�ำสั่งเหมือน
หุ่นยนต์ ไร้ส�ำนึกหัวใจถูกควบคุม
จากอ�ำนาจมืดบอด เขียนกฎหมาย
ตั้งข้อหาหนักกับคนจนตกขอบ คน
กลุ่มนี้หรือโค่นไม้หมดผืนป่าแก่ง
กระจาน กุขึ้นมาเพือ่ จับชาวบ้าน มัน
ฮีโร่ ผลงานตรงไหนกับการจับชาว
บ้านจนๆ ที่ต้องพึ่งป่า”
พฤ กระตุกต่อมความรู้สึก
ว่า หรือกลัวความจริงว่าชาวบ้านจะ
มีสิทธิพิสูจน์ความจริง
“เหมือนหน่วยงานรัฐบาล
ไทย ต่ า งจงใจซ่ อ นปั ญ หา กลบ
สิทธิคนชุมชนที่เราอยู่ก่อน โดยใช้
กฎหมายอนุรักษ์ต่างๆ มาประกาศ
ทับหมู่บ้านที่ท�ำกิน ผืนป่า จะเห็น
ว่าเราจะของบประมาณมาพัฒนา
สร้างอะไรไม่ ได้ จะติดข้อกฎหมาย
ป่าสงวน อุทยาน ป่าอนุรักษ์ต่างๆ
มากมาย กฎหมายเหล่านี้ ถูกเขียน
ขึ้นโดยไม่เขียนถึงสิทธิของคนชุมชน
ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ต รงนั้น โดยไม่ ใ ห้ มี
สิทธิของคนชุมชนทีอ่ ยูก่ อ่ นประกาศ
เขตป่ า อนุ รั ก ษ์ เมื่ อ เขาประกาศ
เขตอนุ รั ก ษ์ ทั บ ลงไปในพื้ น ที่ ไ หน
กฎหมายอนุ ญ าตให้ จั บ ผู ้ อ ยู ่ ผิ ด
ตามกฎหมายเข้าคุกเป็นคดีอาญา
คดีแพ่งได้ทันที นี่คือวิธีการรวบรัด
ด้วยการออกกฎหมายที่มาทีหลัง
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มีอ�ำนาจเหนือกว่าความชอบธรรม
และสิทธิชุมชนที่อยู่ ในพื้นที่ตรงนั้น
มาก่อนกฎหมายประกาศ นี่คือการ
ขี้โกง ท�ำเนียน ที่ความเลวทราม
ของกระบวนการออกกฎหมายของ
รั ฐ สภาไทยเลย ยิ่ง ยุ ค คสช. นี้มี
หลายฉบับ ว่าด้วยกฎหมายอนุรกั ษ์
ต่างๆ ที่ ไม่ฟงั เสียงเรา ส่งผลกระทบ
ถึงเราโดยตรง”
พฤ ตอกย�ำ้ ระบบการท�ำงาน
ของผู้บริหารระดับประเทศอีกว่า ที่
ส�ำคัญ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำ� นาจ เมินเฉย

ต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นของกฎหมาย
หรือหน่วยงานที่ก�ำลังกระท�ำการ
ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนความเป็น
พลเมืองไทย อาจจะเป็นเพราะระบบ
บริห ารแบบเผด็ จ การรวมศู น ย์
อ�ำนาจ การให้กฎหมายจัดการกับ
ประชาชนโดยไม่มีส�ำนึกเห็นความ
เป็นคนเลย โดยให้นำ�้ หนักกฎหมาย
เอกสารที่แก้ ไขได้ ส�ำคัญกว่าสิทธิ
ชีวิตความส�ำคัญของประชาชน นี่
คือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของผู้
บริหารประเทศนี้

“พี่น้องคนจนชายขอบครับ
หวังว่าพี่น้องจะได้อ่านและเชื่อมโยง
เข้าใจ และลุกขึ้นช่วยกันนะครับ มี
อะไรหลายอย่าง ลองพิจารณาถึง
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นครับ แล้ว
จะเข้าใจเอง เราจะหวังพึ่งใครครับ
เริ่ม จากเราลุ ก ขึ้น มารู ้ จั ก สิ ท ธิเ รา
แล้วร่วมกันส่งเสียงออกไป” พฤ
ก�ำลังส่งสารไปยังพี่น้องชาติพันธุ์
และประชาชนคนจนคนชายขอบทั่ว
ประเทศ

ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
อดีตนักวิชาการ กรมป่าไม้ และนัก
สิทธิมนุษยชน ออกมาแสดงความ
เห็นทันที หลังเกิดเหตุการณ์จับกุม
ชาวกะเหรี่ยงบางกลอย ขึ้น ฮ. เข้า
ห้องขัง ว่า เมื่อเกิดกรณีบางกลอย
ก็นึกถึงสุภาษิตส�ำนวนไทย “ฝนตก
ขี้หมูไหล คนจัญไรมาพบกัน” ขึ้น
มาทันที โบราณเขียนให้แง่คิดไว้ดี
ทีเดียว
“เพราะเมื่ อ เกิ ด ความร่ ว ม
มือกันของนักการเมืองเลว อิทธิพล
ท้องถิ่นร้าย สื่อถ่อย และเจ้าหน้าที่
รัฐไร้คุณธรรมสิ้นไร้ส�ำนึก ชุมชนผู้
ปฏิบัติวัฒนธรรมรักษาป่าที่ขวาง
ผลประโยชน์ จึงกลายเป็นเหยื่อถูก

ภาพ: transbordernews.in.th

เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ ซัดตรงๆ
กรณีบางกลอย: สะท้อนนักอนุรักษ์ป่าจอมปลอม

กล่าวหาบุกรุกท�ำลายป่า นายทุน
พ่อค้าไม้ และนักธุรกิจป่ากลายเป็น
นักอนุรกั ษ์ การอนุรกั ษ์ปา่ ถูกใช้เป็น
เครื่องมือผลาญงบประมาณแผ่นดิน
เพื่อสร้างภาพและปูทางให้นายทุน
และข้าราชการเลวปฏิบัติการทุจริต
ชั่ ว ร้ า ยแสวงหาผลประโยชน์ จ าก

ชิ สุวิชาน ย�้ำ รัฐไม่จริงใจกับพี่น้องกะเหรี่ยงบางกลอย
รัฐมองคนคือศัตรูของป่า เป็นนักอนุรักษ์ป่าแบบล้าหลัง

ดร.สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์
ศิลปินปกาเกอะญอและนักวิชาการ
มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ

วิท ยาเขตแม่ ส อด ได้ วิเ คราะห์
สถานการณ์บางกลอย-ใจแผ่นดิน
ให้ฟังว่า กรณีเจ้าหน้าที่รัฐเขาบอก

ป่า อนิจจา! น่าสมเพชวงการป่าไม้
ไทยทีส่ ิ้นไร้ซงึ่ ความรูค้ วามสามารถ
ในการบริหารจัดการป่าอย่างเป็น
เหตุ เ ป็ น ผลตามหลั ก วิช าการที่ ดี
ขอไว้อาลัยกับการอนุรักษ์ป่าจอม
ปลอมของราชการไทย”

ว่า มีการใช้แบบสันติวิธี ซึง่ ตนคิดว่า
ถ้าใช้สันติวิธีจริง ก็ไม่ควรเอาอาวุธ
เอาปืนอะไรขึ้นไป
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“คิ ด ว่ า เงื่อ นไขอั น หนึ่ง ที่
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความรุ น แรง ความขั ด
แย้งกับชาวบ้านก็คือ นโยบายและ
การบริห ารงานของตั ว รั ฐ มนตรี
วราวุ ธ ศิ ล ปอาชา นัน่ เอง ที่ ไ ม่
ชัดเจน ไปเซ็น MOU บันทึกลงนาม
ไว้เรียบร้อย แล้วก็ตงั้ คณะกรรมการ
ท�ำงานขึ้นมา แต่คณะกรรมการยัง
ไม่ทันได้ท�ำงาน กลับสั่งให้ทางกรม
อุทยานแห่งชาติ สนธิก�ำลังกับเจ้า

ไม่ยอมรับ มติ ครม. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
เพราะรัฐมีธงชัดเจนแล้วว่า “ป่าต้องไม่มีคน”

สุวิชาน บอกว่า เพราะถ้า
มอง มติ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ว่า
ด้วยนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาว
กะเหรี่ยง ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐนั้น
ละเมิดสิทธิ แต่พวกเขาก็จะมักอ้าง
กฎหมายตัวอื่นมาบังคับใช้กับชาว
บ้านอีก ซึ่งถือว่าเป็นความสลับทับ
ซ้อนทางกฎหมายของรัฐไทย
“สรุปก็คือ ณ เวลานี้ รัฐไทย
ไม่ ไ ด้ ม องเรื่อ งมิ ติป ระวั ติศ าสตร์
ชุมชน มิติเรื่องวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ของพี่ น ้ อ งชาวกะเหรี่ย งใดๆ เลย
ผมคิ ด ว่ า พวกเขาถื อ ธงอยู ่ แ ล้ ว
แต่พยายามท�ำกระบวนการต่างๆ
เป็นการสร้างภาพ เพื่อให้เกิดความ
ชอบธรรมเท่านั้นเอง เพราะธงของ
เขามีอยูแ่ ล้วว่า ในป่านั้นต้องไม่มคี น
โดยเฉพาะในป่าของกรมอุทยานฯ
นั้นต้องไม่มีคน เพราะฉะนั้น ในป่า
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็จะ
ต้ อ งไม่ มี คน คนคือศัตรูของป่า
คนคือมลทินของป่า เพราะฉะนั้น
ป่าจะต้องไม่มีมลทิน ซึ่งเป็นวิธี
คิดแบบป่าบริสุทธิ์ มันเป็นวิธีคิด

แบบโรแมนติกของนักอนุรักษ์ป่า
แบบสุดโต่ง เป็นนักอนุรักษ์ป่า
แบบล้าหลัง เป็นนักอนุรักษ์ป่า
แบบอนุรักษ์นิยม”
สุวิชาน บอกอีกว่า พวกเขา
จะคิดเป็นแบบป่าบริสทุ ธิ์ มองว่าป่า
ทีด่ นี ั้นต้องไม่มคี น ป่าทีด่ นี ั้นจะต้อง
มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ป่าที่ดีนั้นต้องมี
สัตว์ป่าที่ ใหญ่และหายากอยู่ ในนั้น
นั่นคือป่าที่บริสุทธิ์ ต้นไม้ยิ่งใหญ่
ยิ่งบริสุทธิ์ ยิ่งขลัง ยิ่งมีค่า และค่า
ของต้นไม้ ค่าของสัตว์ป่าเหล่านั้น
คนนั้นเทียบค่าไม่ตดิ เลย เขาจะมอง
ไม่เห็นค่าของคน และวัฒนธรรม
นั้นไร้ความหมายส�ำหรับป่าบริสทุ ธิ์
เพราะฉะนั้น พวกเขาพยายามจะ
ท�ำให้ป่าผืนนั้นเป็นป่าบริสุทธิ์
“ แ ม ้ ก ร ะ ทั่ ง ก า ร ข อ ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก พวกเขาก็
พยายามจะเสนอให้ขึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ แต่ ใน
ขณะที่ทางยูเนสโกได้แย้งและมอง
ว่า จะต้องให้ความส�ำคัญกับสิทธิ
ชนเผ่าพืน้ เมือง แต่เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไทย
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หน้าที่ทหาร น�ำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไป
จับกุมชาวบ้านลงมาแล้ว ซึ่งตรงนี้
มันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงใจ
ไม่เคารพต่อข้อตกลงร่วมกัน มัน
แสดงถึงการไม่ยอมฟังคนอื่น มัน
แสดงถึงการใช้อ�ำนาจรัฐ เพื่อที่จะ
ตอบสนองเป้าหมายที่ พ วกตนได้
ปักธงเอาไว้ นั่นคือ ต้องเอาคนออก
จากป่า ป่าจะต้องไม่มีคน”

ก็ ไม่ฟังเสียงนี้...ซึ่งมันสะท้อนให้
เห็นว่า วิธีคดิ ของนักอนุรกั ษ์ปา่ ไม้
แบบไทย ว่ามันล้าหลังขนาดไหน
และความล้าหลังแบบนี้ พวกเขา
ก็ถ่ายทอดความล้าหลังนี้มาจาก
รุ ่ น สู ่ รุ ่ น ...ซึ่ ง มั น ส่ ง ผลท� ำ ให้ วิธี
คิด การจัดการป่าไม้แบบไทย ไม่
ว่าจะเป็นของกรมป่าไม้ หรือกรม
อุทยานฯ จึงเป็นการจัดการป่าไม้
แบบป่าปลอดคน เหมือนที่ อ.ปิ่น
แก้ว เหลืองอร่ามศรี ได้พูดไว้ ที่
ส�ำคัญก็คือ รัฐมองคนเป็นศัตรูของ
การอนุรักษ์ป่า”
สุวิชาน วิเคราะห์ทางออก
ของปัญหานี้ว่า การเรียกร้องของ
พี่ น ้ อ งบางกลอย เราต้ อ งมอง
ความเป็นจริงว่า วัฒนธรรมและคน
อยู่มาก่อนกฎหมาย เพราะฉะนั้น
กฎหมายนั้นออกโดยคนเหมือนกัน
“ฉะนั้น เราต้องเคารพสิทธิ
ของชนเผ่าดั้งเดิมหรือชนพื้นเมือง
ทีนี้ถ้ากฎหมายตัวไหนมันไปละเมิด
สิทธิของผู้คน ไปละเมิดสิทธิทาง
วัฒนธรรม คุณก็ควรจะไปปรับแก้
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กฎหมายตัวนั้นเสีย แต่คุณก็รู้ว่า
กฎหมายตัวไหนที่ ไปละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ละเมิดวัฒนธรรม แต่คณ
ุ
ก็ยังไปยึดเอาตัวบทกฎหมายตัวนั้น
อยู่ ซึง่ แบบนี้ผมคิดว่ามันผิดทีต่ วั บท
กฎหมาย ผิดที่คนเขียนกฎหมาย
ผิดที่โครงสร้างของกฎหมายแล้วล่ะ
แล้วคุณมาบอกว่า ถ้าชาวบ้านอยูม่ า
ก่อนจริง ก็ต้องแสดงเอกสารสิทธิ
มายื น ยั น สิ ว ่ า พวกคุ ณ อยู ่ ม าก่ อ น
ซึ่งการแสดงหลักฐานเหล่านี้ มัน
ไม่ ใช่มีเพียงแค่การแสดงหลักฐาน
เอกสารการถือครองที่ดิน แต่มัน
สามารถแสดงหลักฐานได้หลายๆ

อย่าง เช่น แผนที่ทางทหาร เมื่อปี
๒๔๕๕ ที่ระบุเอาไว้ชัดเจนว่า พี่น้อง
ใจแผ่ น ดิ น นั้น เคยอยู ่ ที่ นั่น กั น มา
ก่อน อันนี้ก็เป็นหลักฐานอันหนึ่ง
ที่สามารถยืนยันว่าพวกเขามีตัวตน
อยู่ที่น่นั จริง อันที่สองก็คือ ถ้าเรา
ไปดูที่หมู่บ้าน ก็จะพบว่ามีต้นไม้ที่
ปลูกไว้นานแล้ว เช่น ทุเรียน ขนุน
ซึ่งสามารถพิสูจน์อายุได้ เป็นหลัก
ฐานยืนยันได้ว่าชาวบ้านเคยอยู่ตรง
นี้มานานแล้ว”
สุ วิช าน กล่ า วทิ้ง ท้ า ยเอา
ไว้ ว ่ า ดั ง นั้น การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
พยายามจะเอาหลั ก ฐานเอกสาร

ภาพ: facebook พฤ โอโดเชา
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สิ ท ธิเ ท่ า นั้น มายื น ยั น มั น ท� ำ ให้
การเคลมสิทธิแบบนี้ ท�ำให้ชนเผ่า
พื้นเมืองที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมไม่ ได้รับความเป็นธรรม

พี่น้องบางกลอย คือตัวอย่างของคนตัวเล็กตัวน้อยที่สุดในสังคม
ที่ก�ำลังลุกขึ้นมาต่อสู้กับอ�ำนาจรัฐ อภิสิทธิ์ชน ที่ตัวใหญ่ที่สุดในสังคม
ในขณะที่ พชร ค�ำช�ำนาญ
ตัวแทนภาคี #Saveบางกลอย และ
ทีป่ รึกษากลุม่ P-MOVE กล่าวว่า พี่
น้องชาวกะเหรี่ยงบางกลอยโดนกดขี่
จากภาครั ฐ อย่ า งรุ น แรงมากกว่ า
ประชาชนคนเมื อ งที่ อ อกมาเรีย ก
ร้องกันอยู่ ในตอนนี้
“ผมพูดในฐานะทีผ่ มเป็นคน
เมืองคนหนึง่ ที่ ได้ขึ้นไปท�ำงานกับพี่
น้องชาวกะเหรี่ยง ผมได้พบว่าความ
เจ็บปวด การกดขี่ การกดทับ การ
ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ
พี่น้องกะเหรี่ยง มันหนักหนามาก
ครับ พีน่ อ้ งบางกลอย คือตัวอย่าง
ของคนตั ว เล็ ก ตั ว น้ อ ยที่ สุ ด ใน
สั ง คมที่ ก� ำ ลั ง ลุ ก ขึ้น มาต่ อ สู ้ กั บ
อ�ำนาจรัฐ อภิสิทธิ์ชน เหมือนกับ
ทีพ่ นี่ อ้ งคนในเมืองก�ำลังเผชิญอยู่
ตอนนี้ พี่น้องบางกลอยก�ำลังลุก
ขึ้นมาต่อสู้กับคนที่ตัวใหญ่ที่สุด

ในสังคม ทัง้ ทีเ่ ขาถูกกดขี่ ลดทอน
ความเป็นมนุษย์อย่างเลือดเย็น
จนกลายเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดใน
สังคม”
เช่นเดียวกับ นพ.โกมาตร
จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำ� นวยการศูนย์
มานุ ษ ยวิท ยาสิ ริน ธร (องค์ ก าร
มหาชน) ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ในเชิง
หลั ก ฐาน ไม่ มี ข ้ อ โต้ แ ย้ ง อะไรอี ก
ต่อไปแล้ว เหลือเพียงแต่เรื่องของ
มนุ ษ ยธรรมว่ า จะมี ค วามตั้ ง ใจใน
การแก้ปญ
ั หาให้ชาติพนั ธุห์ รือเปล่า
และเป็ น ประเด็ น ที่ ต้ อ งตั้ ง ค� ำ ถาม
กั บ สั ง คมไทยว่ า เราจะอยู ่ ร ่ ว มกั บ
ชาติ พั น ธุ ์ อ ย่ า งผู ้ ที่ มี ศั ก ดิ์ ศ รีเ ท่ า
กั น ไหม ในเมื่ อ เขายื น ยั น แล้ ว ว่ า
มาตรการที่ภาครัฐพยายามเข้าไป
ก�ำหนดชีวิตเขาตลอด ๒๐ ปีที่ผ่าน
มาเป็นมาตรการที่ ไม่ ได้ผล ไม่ ใช่ว่า
ต้องละเว้นกฎหมาย แต่ ในกรณีนี้

ชัดเจนว่าการกระท�ำของรัฐท�ำไม่ ได้
ในทางกฎหมาย และการต่อสู้ทาง
กฎหมายมั ก จะยื ด เยื้ อ และไม่ ต รง
ตามเจตนาในการแก้ ไขปัญหา ควร
จะตั้ ง ค� ำ ถามว่ า เรามี ม นุ ษ ยธรรม
เพียงพอหรือไม่ ในการตั้งใจแก้ ไข
ปัญหา”
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด
จากสารวั น สั น ติ ส ากล ปี ๒๕๖๔
ของพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่เน้น
ย�้ำเรื่องการดูแลเอาใจใส่ ในฐานะ
ที่เป็นการส่งเสริมศักดิ์ศรีและสิทธิ
ของมนุษย์แต่ละคน โดยเฉพาะคน
ที่สังคมละเลย เอาไว้ว่า...
A Culture of Care as a
Path to Peace
“วัฒนธรรมการดูแลเอาใจ
ใส่ เป็นหนทางสู่สันติภาพ”

ผู้ไถ่ ฉบับที่

๑๑๕ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔
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ข้ อ พิ พ าทกรณีก ะเหรี่ย ง
บางกลอยมีมาอย่างยาวนาน และ
รุ น แรงขึ้น เรื่อ ยๆ ตั้ ง แต่ ก ารเผา
หมู่บ้านใจแผ่นดินด้วย ‘ยุทธการ
ตะนาวศรี’ ที่มีปู่คออี้ เป็นผู้น�ำทาง
จิต วิญ ญาณของชาวบ้ า นในขณะ
นั้น ซึ่งเรื่องการเผาหมู่บ้านมาเป็น
ข่ า วเป็ น ที่ รั บ รู ้ เนื่อ งจากเกิ ด เหตุ
เฮลิคอปเตอร์ ๓ ล�ำตก ในปี ๒๕๕๔
ตามมาด้วยการเปิดเผยจากความ
พยายามขุ ด คุ ้ ย ของสื่ อ มวลชนจน
พบว่า เฮลิคอปเตอร์ล�ำแรกที่ตก
นั้น เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบตั กิ ารเอา
ชาวบ้านออกจากป่า และสามารถ
น�ำภาพการเผาที่เกิดขึ้นเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ
ต่อมา เหตุการณ์ยังได้น�ำ
ไปสู่การสังหาร ทัศมล โอบอ้อม ผู้
ประสานงานเครือข่ายกะเหรี่ยงแก่ง
กระจาน โดยคาดว่าปมสังหารอาจ
เกี่ยวข้องกับการที่เขาเข้าไปปกป้อง
และให้ข้อมูลที่ ไม่เป็นคุณกับฝ่าย
ความพยายามผลักดันกลุ่มปู่คออี้
ออกจากพื้นที่ จากนั้น ยังตามมา
ด้วยเหตุการณ์อุ้มหาย ‘บิลลี่’ พอ
ละจี รักจงเจริญ ซึ่งเป็นหลานของ
ปู่คออี้และเป็นนักกิจกรรมที่เรียก
ร้องสิทธิ ในทีด่ นิ ท�ำกินและชาติพนั ธุ์
ทั้งสองคดี แม้มีหลักฐานหลายชิ้น
สามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ต้อง
สงสัยได้ แต่สุดท้ายทั้งสองคดีกลับ
ไม่ ส ามารถหาข้ อ สรุ ป ทางคดี ไ ด้
อย่างน่าอัศจรรย์
ส�ำหรับกรณีล่าสุด เกิดขึ้น
ภายหลั ง หน่ อ แอะ มี มิ ลู ก ชาย

ภาพ: transbordernews.in.th

ที่มาที่ไป ปั ญหากะเหรี่ยงบางกลอย – ใจแผ่นดิน

ปู ่ ค ออี้ ผู ้ ล ่ ว งลั บ น�ำ ชาวบ้ า นที่ ถู ก
อพยพลงมาจ�ำนวนหนึ่งกลับขึ้นไป
บริเ วณบ้ า นใจแผ่ น ดิ น เพื่ อ ยื น ยั น
ในการใช้วิถีชีวิตดังเดิม และเนื่อง
จากหลั ง ถู ก ภาครั ฐ อพยพลงมา
แล้วกลับไม่สามารถท�ำมาหากินได้
ตามปกติ เพราะไม่ ได้รับการจัดสรร
ที่ดินให้ตามที่รับปากไว้ หรือที่จัด
ให้ก็เป็นบริเวณที่ดินไม่ดีและไม่มี
น�้ำ เพี ย งพอเพื่ อ ท� ำ การเพาะปลู ก
ได้ เมื่ อ ไปท� ำ งานรั บ จ้ า งต่ า งๆ ก็
ประสบปั ญ หาถู ก กดขี่ค ่ า แรง แม้
กระทั่ ง โครงการศู น ย์ ฝ ึ ก ศิ ล ปาชีพ
บ้านบางกลอย-บ้านโป่งลึก ภาย
ใต้ ก ารด� ำ เนิน งานของมู ล นิธิป ิ ด
ทองหลังพระ ตามแนวพระราชด�ำริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ก็ เ ป็ น เช่ น นั้น โดยบางคน
บอกว่าได้รับค่าแรงร้อยกว่าบาทต่อ
วันเท่านั้น

ทั้ ง นี้ ชาวบ้ า นบางกลอย
เคยได้สู้คดี ในศาลปกครองมาแล้ว
จากกรณียุ ท ธการตะนาวศรี ซึ่ ง มี
ค�ำวินิจฉัย ยืนยันว่าบ้านบางกลอย
เป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และการ
กระท�ำของเจ้าหน้าที่เป็นการกระท�ำ
ที่ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ปฏิบัติ
ตามมติ ครม. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓
และให้ ยุ ติก ารจั บ กุ ม แต่ พ วกเขา
ก็ยัง ไม่สามารถกลับเข้าพื้นที่ข อง
บรรพบุรุษได้ เนื่องจากไม่มีเอกสาร
สิทธิ ในการครอบครองพื้นที่
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลหลัก
ฐานชี้ชัดว่าหมู่บ้านบางกลอยบน ใจ
แผ่นดิน มีคนอาศัยมานาน อย่าง
น้อยที่สุดคือแผนที่ทหารที่ระบุเป็น
หมู่บ้านชัดเจน และศูนย์พัฒนาชาว
เขา กรมประชาสงเคราะห์ เคยส�ำรวจ
เป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๒๘ กระทั่ง
ปี ๒๕๓๑ มีการท�ำทะเบียนชาวเขา
ซึ่งมีชื่อ ปู่คออี้ โดยมีชาวบ้านอยู่
กระจัดกระจายกันหลายร้อยคน

ข้อมูลประกอบ
- เวทีเสวนา (ละเมิด) สิทธิชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงใจแผ่นดิน, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ทัศนีย์ ประกอบบุญ, ยุติละเมิดสิทธิชุมชนชาติพันธุ์ กะเหรี่ยง “ใจแผ่นดิน”, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔, theactive.net
- แผ่นดินในหัวใจ : ชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอยบนเส้นทางยาวไกลสู่แผ่นดินเกิด, ประชาไท, ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- พชร ค�ำช�ำนาญ, ปราศรัยกิจกรรมเดินทะลุฟ้า ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย, ประชาไท, ๗ มีนาคม ๒๕๖๔
- เฟซบุ๊ก เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, ๖ มีนาคม ๒๕๖๔
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ชายที่แอบซ่ อนตัวอยู ่หลังหมู่บ้าน
“เราต้ อ งท� ำ อย่ า งไร กั บ
คุณรัชชานนท์ ขึ้นไปหาเขาเลย
มั้ย?” ค�ำถามสนทนาของภรรยา
ช่างดาว เจ้าหน้าที่ อสม. กับผู้ ใหญ่
บ้ า น ที่ ก� ำ ลั ง วางแผนเคี ย งคู ่ กั น
ท�ำงาน สกัดเชื้อร้ายโควิด-๑๙ ไม่
ให้ล่วงล�้ำเข้ามาในหมู่บ้าน
ยามนี้ ใ ครๆ ก็ รู ้ เชื้อ ร้ า ย
อาศัยมากับคน ลอยมากับอากาศ
หายใจของคน เป็นเสมหะ น�้ำมูก
น�ำ้ ลาย หากโดนสัมผัสกันก็มีความ
เสี่ยงเกิดขึ้นแล้ว
“ถามเพือ่ นเขาดูกอ่ น เขาอยู่
ห่างกันไม่มาก” ผู้ ใหญ่บา้ นเหมือนมี
เยื่อใยเกรงอกเกรงใจ
ชาวบ้ า นบางส่ ว นต่ า งรู ้ ว ่ า
คุณรัชชานนท์ กับครูองอาจ เป็น

เพื่อนสนิทสนมกั น ตราบใดที่ครู
องอาจไม่โวยวาย แสดงว่าทุกอย่าง
ยังปกติ ยังไงๆ เชื้อร้ายโควิด-๑๙ ไม่
ถูกปล่อยให้อยู่ตามล�ำพังแน่ๆ รู้กัน
อยู่ว่า โควิด-๑๙ เข้าไปละลายความ
สั ม พั น ธ์ ค นในครอบครั ว กี ด กั น
ความชิดใกล้ ในทุกทาง มีหรือเพือ่ น
กับเพื่อนจะไม่ล่วงรู้ตักเตือนกัน
วันทีข่ า่ วคราวเชื้อร้ายประเด
ประดังใส่หมู่บ้าน ทั้งคลื่นวิทยุ ทีวี
สือ่ ออนไลน์ เฟซบุก๊ รวดเร็วฉับพลัน
จนสร้ า งความเครีย ดระแวดระวั ง
ของคนในหมู่บ้านไปทั่ว
ขนาดบุ รุ ษ ไปรษณีย ์ ส ่ ง
จดหมาย เคอร์ รี่ (Kerry) รถส่ ง
พัสดุภณ
ั ฑ์ทวี่ ิ่งเข้าออกหมูบ่ า้ น หรือ
แม้แต่รถเร่ขายของที่เปิดเพลงลั่น

ผ่านเข้ามาเป็นประจ�ำ ก็ ไม่เว้นโดน
ตั้ ง ข้ อ สงสั ย ว่ า จะน�ำ เชื้อ โควิด -๑๙
เข้าหมู่บ้าน
นับ ป ร ะ ส า อ ะ ไ ร กั บ คุ ณ
รั ช ชานนท์ ค นแปลกหน้ า ที่ เ ดิ น
ทางเข้าออกหมู่บ้านวันละหลายๆ
ครั้ง และไม่มี ใครรู้สถานที่ พื้นที่ที่
จะไปด้วย
คุ ณ รั ช ชานนท์ เ ข้ า ออก
หมูบ่ า้ นด้วยรถยนต์ จิ๊ปซูซกู ิ Vitara
สีดำ� ติดฟิลม์ มืดทึบ ล้อรถใหญ่ดอก
หนา นานนับเดือน ก่อนเชื้อร้าย
โควิด-๑๙ แรกๆ ชาวบ้านแม่ป๋าม
ที่มีบ้านอยู่ริมถนน คิดว่าเป็นนัก
ท่องเที่ยวมาพักที่ โฮมสเตย์ของครู
องอาจ ป้ายทะเบียนบอกเป็นคน
จังหวัดอื่น
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พอชาวบ้ า นเห็ น การเข้ า
ออกบ่อยๆ ก็เกิดความสงสัย ครู
องอาจบอกป้ า เหน่ ง เจ้ า ของร้ า น
ค้าในหมู่บ้านคนเดียว ความเข้าใจ
ก็ ป ลิ ว ไปหาทุ ก หลั ง คาเรือ นแล้ ว
หมู่บ้านชนบทมีสายสัมพันธ์ภาย
ในเป็ น กลุ ่ มก้ อ นกลมเกลียว พัด
กระพือเร็วราวสายลม คนเข้าคน
ออกหมูบ่ า้ น ใครท�ำอะไรที่ ไหน ล่วง
รู้ถึงกันหมดปากต่อปาก ไม่ว่างเว้น
เล่าความหาสู่กัน
ต�ำแหน่งหมู่บ้านราวฉากใน
นิทาน ซ่อนตัวอยู่ ในหุบเขาลึก รอย
ต่ออ�ำเภอพร้าวกับอ�ำเภอเชียงดาว
แยกถนนทางหลวงลาดยางสู่ถนน
ดินแคบๆ หายลึกเข้าไปในป่า ทาง
ดินกรวดหินดีๆ นี่เอง แผนที่ทาง
ไป เสิร์ชจากกูเกิลยิ่งชวนตื่นตาตื่น
ใจ เป็นไข่แดงอยู่กลางป่า ห่างจาก
ชายแดนพม่ า ราว ๖๐ กิ โ ลเมตร
เสี ย งปื น ใหญ่ ห น้ า แล้ ง จากกอง
ก�ำลังไทใหญ่-เมียนมา เปิดฉากยิง
ใส่กันทุกปี เสียงปืนได้ยินชัดเจน
มาก แต่กับเมืองอู่ฮั่นต้นตอก�ำเนิด

โรคจากเชื้อไวรัส ช่างห่างไกลกัน
เหลือเกิน
“เชื้อ โรคบ้ า นี้มั น มากั บ
เครื่อ งบิ น ” หนานแดงกั บ รถ
กระบะบุโรทั่ง แวะซื้อเอ็ม ๑๕๐ พูด
ออกความเห็นกับอุ้ยเปีย
“เห็นว่ามันเลือกกินแต่คน
เฒ่ากับเด็กๆ เหมือนผีกระสือเลย
เน่อ” อุ้ยเปียพูดด้วยน�้ำเสียงจริงจัง
“เฮาก็กั๋ว เฮาเฒ่าแล้วเน่อ”
ความกลัวไม่เลือกวัย
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คุ ณ รั ช ชานนท์ มี ที่ ดิ น บน
ไหล่เขาอยู่หนึ่งแปลง ครูองอาจนี่
แหละแนะน�ำบอกให้ซื้อเก็บไว้ เฒ่า
ชะแรแก่ชราขึ้นมาจะได้ ใช้อยู่อาศัย
มัวเดินทางเพลินๆ ค�่ำไหนนอนนั่น
ตอนเป็นหนุ่มแข็งแรงไม่เป็นไร แก่
ขึ้นมาจะอยู่ที่ ไหน เขาหวังดี หรือ
มองเห็ น ความต่ า งสั ก อย่ า งในตั ว
เพื่ อ น ถึ ง ได้ แ นะน�ำ อย่ า งนั้น มั น
นานมาแล้วกว่าสิบปี มาถึงวันนี้ ก็
เห็ น จะเป็ น จริง อย่ า งครู อ งอาจว่ า
อย่างน้อยมีกระท่อมน้อยๆ ไว้นั่งๆ
นอนๆ ปลูกกล้วย ปลูกผักหญ้าไว้
บ้าง ก็พอได้อยู่ ได้กินแล้ว
อย่างน้อยก็มที หี่ ลบซ่อนตัว
ยามมีภัยมาเยือนอย่างคาดไม่ถึง
สายตาของนกเหยี่ ย วที่
ล่ อ งหนเหนือ เวหาเหมื อ นรู ้ เ ห็ น
คุณรัชชานนท์มาสร้างกระท่อมหลัง
เล็กๆ คงไปลอกเลียนแบบกระท่อม
ปีกไม้ที่เฮอร์สกิน คอลด์เวลล์ นัก
เขียนอเมริกนั ไปเช่าอยูเ่ พือ่ ผ่านหน้า
หนาวในรัฐเมน ช่วงเวลาฝึกเขียนกับ
ฤดูหนาวอันยาวนาน ต้องเตรียมฟืน
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ไว้ข้ามผ่านความหนาว มันน่าตลก
ไม่น้อยที่นักเขียนอีกฝั่งทวีป คาด
คะเนไม่ ได้ว่าต้องใช้ฟืนสักกี่ท่อน
ต้ อ งไปถามเอากั บ ชาวบ้ า นแถบ
นั้น แล้ ว นัก เขีย นใหญ่ ก็ ใ ช้ เ วลา
ตั ด ต้ น ไม้ ม าท� ำ ฟื น ตอนกลางวั น
กลางคืนเขียนหนังสือ กลายเป็น
ฉากเย้ า ยวนให้ เ ด็ ก หนุ ่ ม คนหนึ่ง
พลัดตกเข้าไปในฉากนั้นได้อย่างไร
นัก เขีย นประสบความส� ำ เร็ จ ใน
งานเขีย นชื่อ Tobacco Road
(ถนนยาสูบ) อย่างน่าอัศจรรย์ คุณ
รั ช ชานนท์ ค งอยากคว้ า ความฝั น
เช่นนั้นไว้บ้างหรอก วันๆ นั่งจับเจ่า
อยู่หน้าแป้นคีย์บอร์ด เรียบเรียง
ประโยคอยู่คนเดียวกลางดอยลึก
เขาร่วมมือกับช่างน�้ำประปา
ของหมู่บ้าน ดึงน�้ำขึ้นมาใช้จากอ่าง
น�้ำ ของหมู ่ บ ้ า นจนส� ำ เร็ จ ติ ด ต่ อ
ช่างไฟฟ้าต่อสายไฟฟ้า ดึงไฟฟ้า
เข้ามาจนส�ำเร็จเช่นกัน มิหน�ำซ�ำ้ ยัง
ปรับปรุงถนนดินทางดินขึ้นมา ให้

รถสามารถแล่นไปถึงกระท่อมได้
ทุกอย่างเสร็จสรรพเพียงไม่กี่เดือน
ช่างเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมาก
สายตาคอลด์ เ วลล์ ก็ ค งจะ
เห็น ป่าดงดิบในช่วงปลายหน้าฝน
หน้าหนาวก�ำลังจะเริ่มต้น เป็นความ
งามหมดจดของหุบเขา ตระการตา
ด้วยใบไม้เขียวเป็นพรืด ต่อเนื่อง
กันไปอย่างละเอียดอ่อน ยอดเขา
เนินเขาลูกเล็กลูกน้อยซ้อนทับกัน
เป็ น ลอนคลื่ น ยอดเขาหลายลู ก
โด่ ง สง่ า ชี้ชั น เด่ น ขึ้น มาคล้ า ยครีบ
ฝูงปลาวาฬยักษ์ ห้อมล้อมด้วยพุ่ม
สวนล�ำไย มะม่วง ทิวไม้ป่าไผ่ ป่า
ซ้อนสลับกันอยู่ ต่อเนื่องเนินหนึ่ง
ไล่ถึงอีกเนิน สีเขียวเหมือนลายผืน
เสื่อในคลื่นลมสงบ นิ่งสงบเงียบ
ไปทั้ ง หุ บ เขา เป็ น เวิ้ง ว้ า งหุ บ เขา
อันมีเสน่ห์น่าหลงใหล ไม่รีบร้อน
เสียงนกนานาดังลั่นในตอนเช้าและ
เย็น เรียกหันกันราวกับออกมาจาก
เรือนรัง มีเวลามากมายทีจ่ ะบินข้าม

วัน ห่างไกลความทุกข์ทนจากความ
เจริญแห่งอารยธรรมสมัยใหม่ ช่าง
เป็ น สถานที่ ที่ น ่ า นั่ง เขีย นหนัง สื อ
เสียเหลือเกิน
จะไม่สมหวังดังตั้งใจอย่าง
คอลด์เวลล์วาดไว้ ได้อย่างไร
เวลาผ่านไปครบเดือน รถ
มอเตอร์ ไซค์ส่งเสียงเครื่องปีนดอย
เสี ย งหนัก ๆ ดั ง มาไกลๆ ภรรยา
ของช่างดาวนี่เอง ใส่แมสก์ปิดหน้า
มิดชิดทีเดียว นอกจากหน้าที่ อสม.
ของหมูบ่ า้ นแล้ว ยังท�ำหน้าทีเ่ ก็บค่า
ใช้น�้ำประปาภูเขาด้วย
“คุณรัชชานนท์อยู่คนเดียว
เนอะ” ภรรยาช่างดาวถาม
“ใช่ ค รั บ เยอะมั้ ย ค่ า น�ำ้
ประปาเดือนนี้”
“ไม่ ม ากค่ ะ เพิ่ง เข้ า หน้ า
ร้อน  ๙๗ บาทค่ะ โควิดน่ากลัว คุณ
รัชชานนท์เก็บตัวเงียบเลยเน่อ”
“ครูองอาจน่าจะบอกแน่เลย
ผมก็ป้องกันตัวเองด้วย ไม่ออกไป
ไหน ขังตัวเองอยู่ ในบ้านนี่แหละ”
“ช่วยๆ กันเน่อนะคะ หมูบ่ า้ น
เฮาจะได้ปลอดภัยกันทุกคน”
“ใช่ครับ ดูแลตัวเอง เท่ากับ
ดูแลคนอื่น โรคร้ายชนิดนี้ยังใหม่
มาก”
“น่ากลัวค่ะ ดูแลตัวเอง ช่วง
นี้ ไม่ออกเดินทางไปไหนก็ดีนะคะ”
ค�ำทิ้งท้ายปากค�ำของผู้ท�ำ
หน้าที่ อสม. ป้องกันหมู่บ้าน ทั้ง
ปราม ทั้ ง แนะน�ำ กลมกลื น แนบ
เนียนอย่างที่สุด
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ศราวุฒิ ประทุมราช

ชาวบ้านบางกลอย กับ สิทธิมนุษยชน
‘วราวุธ’ ปฏิเสธข่าวเจ้าหน้าที่ ใช้ความรุนแรงกับชาวบางกลอย ระบุการด�ำเนินงานทุกขั้น
ตอนมีการบันทึกภาพเป็นวิดีโอพร้อมส่งให้สื่อ ยันเรื่องนี้ไม่เกี่ยวสิทธิมนุษยชน๑

ภาพ: hilight.kapook.com

กรณีก ารอพยพชุ ม ชนชาวกะเหรี่ย งบ้ า นบาง
กลอยจนเป็นที่มาของการจับกุมตัวชาวบ้าน ๒๒ คน๒
โดยรัฐบาลก�ำลังพิจารณาจัดหาที่อยู่ ให้ ใหม่ และนาย
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ ม ออกมาให้ สั ม ภาษณ์
สื่อมวลชนว่า “เรื่องนี้ ไม่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” นั้น
จึง ขอใช้ โ อกาสนี้อ ธิบ ายว่ า เมื่ อ พู ด ถึ ง สิ ท ธิ-
มนุษยชนนั้น เราหมายความรวมถึง สิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับคน
ทุกคนทีต่ อ้ งได้รบั ในฐานะทีเ่ ป็นคน เพือ่ ท�ำให้คนๆ นั้น มี
นอกจากนี้ ชาวบ้านบางกลอยยังมีสทิ ธิมนุษยชน
ชีวิตอยู่รอดได้และสามารถพัฒนาตนเองได้ ดังนั้นที่ดิน ที่สำ� คัญอีกอย่างน้อย ๒ ประการ กล่าวคือ สิทธิ ในการ
ท�ำกินและที่อยู่อาศัยจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต ก�ำหนดวิถีชีวิตตนเอง หรือ Self-Determination และ
ตามวิถีวัฒนธรรมส�ำหรับชนเผ่าพื้นเมืองหรือชาติพันธุ์ สิทธิ ในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่
กะเหรี่ยงชาวบ้านบางกลอย และเป็นสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานที่ส�ำคัญในความเป็นมนุษย์ของชาวบางกลอย
ทุกคน
๑ ข่าวไทยรัฐออนไลน์, ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ : https://www.thairath.co.th/news/politic/2046796)
๒ ๗ องค์กรสิทธิมนุษยชน ออกแถลงการณ์ร่วม ขอให้เจ้าหน้าที่ยุติยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน�้ำเพชรและเคารพสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์

กะเหรี่ยงในพื้นที่บางกลอย-ใจแผ่นดิน, หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔, https://www.bangkokbiznews.com/
news/detail/926026
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สิทธิ ในการก�ำหนดวิถีชีวิตตนเอง หรือสิทธิ ใน
การก�ำหนดอนาคตตนเอง หรือในชื่ออื่น เช่น สิทธิ ใน
การก�ำหนดใจตนเอง สิทธิ ในการก�ำหนดชะตากรรม
ตนเอง สิทธิ ในการก�ำหนดเจตจ�ำนงตนเอง ฯลฯ นั้น ดู
เหมือนจะเป็นสิ่งค่อนข้างใหม่ โดยเพิ่งคุ้นเคยหลังจาก
ที่มีการรณรงค์ ในเรื่องจังหวัดจัดการตนเอง หรือการ
พยายามเสนอร่างกฎหมายเชียงใหม่มหานคร ปัตตานี
มหานคร ฯลฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ ในการก�ำหนด
อนาคตตนเอง แต่ ในวงวิชาการนั้นมีมานานแล้ว นาน
กว่าการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติเสียอีก กอปรกับ
การพยายามในการเปิดกระบวนการสันติภาพขึ้นในภาค
ใต้ แนวคิดเรื่องสิทธิ ในการก�ำหนดอนาคตตนเอง จึงเป็น
สิ่งทีท่ กุ ฝ่ายจะต้องรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
เพราะมีผลทางกฎหมายระหว่างประเทศก�ำกับไว้ด้วย
หากจะให้คำ� จ�ำกัดความสัน้ ๆ เข้าใจง่ายๆ สามารถ
อธิบายได้ว่า สิทธิ ในการก�ำหนดวิถีชีวิตตนเอง คือ สิทธิ
ของประชาชนในการมีอิสระที่จะตัดสินใจเลือกสถานะ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของ
ตนเอง ชาวบ้านบางกลอยเป็นชาติพนั ธุก์ ะเหรี่ยงทีอ่ าศัย
และท�ำมาหากินในป่าแก่งกระจานก่อนทีจ่ ะมีการประกาศ
ให้แก่งกระจานเป็นอุทยานแห่งชาติ วิถชี ีวิตของชาติพนั ธุ์
กะเหรี่ยง คือการท�ำไร่หมุนเวียน โดยไม่ตัดต้นไม้ ใหญ่
แต่จะถางป่าเพื่อท�ำข้าวไร่และปลูกพืชผักต่างๆ ในพื้นที่
จ�ำกัดส�ำหรับตนเองและครอบครัว ภูมิปัญญาในการท�ำ
ไร่หมุนเวียนเป็นวิถแี ห่งการอนุรกั ษ์ เป็นการใช้พนื้ ทีเ่ พาะ
ปลูกในช่วงเวลา ๑ ปี จากนั้นหมุนเวียนจากที่หนึ่ง ไป
ยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้พื้นที่เดิมได้พักฟื้นและสะสมแร่ธาตุ
อาหารในดิน โดยวงจรในการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยน ใช้

ภาพ: news.trueid.net

สิทธิ ในการก�ำหนดวิถีชีวิตตนเอง หรือ Delf-Determination๓

เวลาประมาณ ๕ – ๑๒ ปี การพักฟื้น คือการปล่อยพื้นที่
ทิ้งไว้เฉยๆ ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปี ธรรมชาติจะเยียวยา
รักษาผืนดิน มอบความอุดมสมบูรณ์และพืชพรรณ จน
พื้นที่ ไร่ซึ่งเคยราบเตียนกลับมาชอุ่มชุ่มชื้นเป็นผืนป่า
เขียวขจีอีกครั้ง๔
สิทธิมนุษยชนของชาวบางกลอยต้องการเลือก
วิถีชีวิตกลุ่มตนเองด้วยการท�ำเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
คือท�ำไร่หมุนเวียน สิทธินี้ตอ้ งได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐ
เนื่องจากประเทศไทยได้รบั รองกติการะหว่างประเทศ ว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม - ICESCR๕
(ต่อไปจะใช้ ICESCR เมือ่ กล่าวถึงกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม) และ
กติ ก าระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิพ ลเมื อ งและสิ ท ธิ
ทางการเมือง - ICCPR ที่มีบทบัญญัติ ให้รัฐภาคีต้อง
ปกป้อง (Respect) คุ้มครอง (Protect) และท�ำให้ทุกคน
ได้รบั สิทธิ (Fulfill) ตามทีก่ ำ� หนดไว้ ในกติกาและกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

๓ สิทธิ ในการก�ำหนดอนาคตตนเอง (Self-Determination Right), ช�ำนาญ จันทร์เรือง, อ้างในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ https://

www.bangkokbiznews.com/blog/detail/641360 , ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๔ ไร่หมุนเวียน, มิ่งขวัญ รัตนคช, เว็บไซต์ The Cloud : https://readthecloud.co/rotation-farming
๕ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and

Cultural Rights – ICESCR) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant oc Civil
and Political Rights - ICCPR)
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ชาวบ้ า นบางกลอยมี สิ ท ธิ ใ นการจะไปไหนมา
ไหนได้ อ ย่ า งเสรีแ ละสามารถเลื อ กถิ่น ที่ อ ยู ่ ไ ด้ ต าม
บทบัญญัติที่ ได้รับการรับรองไว้ ใน ICESCR การไล่รื้อ
และเผาหมู่บ้านของชาวบ้านในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ และ
บังคับขับไล่ ให้ออกจากถิ่นที่เคยอยู่เดิม เป็นการละเมิด
ICESCR อย่างร้ายแรง เพราะสิทธิ ในที่อยู่อาศัย เป็น
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และต้องตีความว่ามีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ สิ ท ธิอ่ื น ๆ ด้ ว ย โดยคณะกรรมการสิ ท ธิ
ทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกลไกตาม
ICESCR มีความเห็นทั่วไป หรือค�ำวินิจฉัยว่า สิทธิ ใน
ที่อยู่อาศัยไม่สามารถ “จะได้รับการพิจารณา แต่เพียง
อย่างเดียวโดยไม่พจิ ารณาร่วมกับสิทธิมนุษยชนข้ออืน่ ๆ
ที่ปรากฏในกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม และอนุสัญญาอื่นๆ ที่บังคับใช้ร่วมกับ
กติกาฯ ๒ ฉบับนี้” ๖
คณะกรรมการฯ ได้บันทึกและมีข้อสังเกตไว้
ว่า “เพื่อให้การใช้สิทธิอื่นๆ บัง เกิดผลโดยสมบูรณ์
เช่น เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการ
สมาคมกับผู้อื่น (เช่น ส�ำหรับผู้เช่าและคนกลุ่มอื่นๆ)
เสรีภาพในการเลือกถิ่นฐาน และสิทธิ ในการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจเชิงสาธารณะ เป็นสิ่งที่ ไม่สามารถกระท�ำ
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สิทธิ ในการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่

ได้ หากว่าสิทธิ ในทีอ่ ยูอ่ าศัยไม่สามารถเป็นจริงและดูแล
รักษาไว้โดยกลุม่ ต่างๆ ในสังคม สิทธิดงั กล่าวไม่สามารถ
ต่อรอง หรือถูกแทรกแซงอย่างผิดกฎหมายจากประเด็น
เรื่องความเป็นส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน”
นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังมีความเห็นเพิ่ม
เติมอีกว่า ไม่ควรมีการตีความสิทธิ ในที่อยู่อาศัยที่
เพียงพอโดยตีความแคบๆ เท่ากับการมีทอี่ ยูอ่ าศัยซึง่
มีแต่เพียงหลังคาหรือที่อยู่อันเป็นของใช้ประจ�ำชนิด
หนึ่ง สิทธิขอ้ นี้ควรจะเป็นสิทธิ ในการมีทอี่ ยูอ่ าศัยที่ ให้
ความปลอดภัย มีความสงบ และมีศักดิ์ศรี ซึ่งเหมาะ
สมอย่างน้อยด้วยเหตุผล ๒ ข้อ
ข้อแรกคือ สิทธิ ในที่อยู่อาศัยเกี่ยวข้องกับ
สิ ทธิมนุ ษยชนข้ อ อื่ น ๆ และหลั ก การขั้ น พื้ น ฐานที่
กติกาฉบับนี้ก�ำหนดไว้ รวมทั้งแนวคิดเรื่อง “ศักดิ์ศรี
ของมนุษย์” ซึ่งสิทธิอื่นๆ ในกติกาได้กล่าวไว้ ค�ำว่า
“เคหสถาน” ควรได้รับการตีความเพื่อการพิจารณา
ในวิธีการต่างๆ และที่ส�ำคัญที่สุดคือ สิทธิ ในที่อยู่
อาศัยควรจะได้รับประกันส�ำหรับบุคคล โดยไม่ค�ำนึง
ถึงรายได้หรือที่มาของปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ข้อทีส่ อง คือ การอ้างอิงถึงบทบัญญัตขิ อ้ ที่ ๑๑
(๑) จะต้องไม่คำ� นึงถึงแต่เพียงตัวเคหสถานหาก แต่
ต้องค�ำนึงถึงการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมด้วย๗

๖ ความเห็นทั่วไปของคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๖ ของปี ค.ศ.๑๙๙๑
๗ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ข้อ ๑๑ (๑) รัฐภาคีแห่ง กติกานี้รบั รองสิทธิของทุกคนในมาตรฐาน

การครองชีพที่เพียงพอสําหรับตนเองและครอบครัว ซึ่งรวมถึงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัยที่เพียงพอ และสภาพการครอง
ชีพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รัฐภาคีจะดําเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อประกันการทําให้สิทธินี้เป็นจริง โดยรับรองความสําคัญอย่างแท้จริง
ของความร่วมมือระหว่างประเทศ บนพื้นฐานของความยินยอมโดยเสรี ( ๒) รัฐภาคีแห่งกติกานี้ รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนที่
จะปลอดจากความหิวโหย โดยจะต้องดําเนินมาตรการโดยเอกเทศ และโดยความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งโครงการเฉพาะซึ่ง
จําเป็น
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โดยขอบเขตของสิ ท ธิ
ในที่ อ ยู ่ อ าศั ย ที่ เ หมาะสมนั้น
สามารถตีความให้ครอบคลุมถึง
การครอบครองได้หลายรูปแบบ
ทัง้ การเช่าทีอ่ ยูอ่ าศัย (ทัง้ ของส่วน
ตัว หรือของรัฐ) สหกรณ์เคหสถาน
การเช่าซื้อ การที่เจ้าของอยู่เอง
บ้านพักฉุกเฉิน หรือการตัง้ ถิ่นฐาน
อย่างไม่เป็นทางการ รวมทั้งการ
ครอบครองทีด่ นิ หรือทรัพย์สนิ ไม่
ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยแบบใดก็ตาม
ผู้อยู่ควรจะมีความมั่นคงในการ
เป็ น ผู ้ ค รอบครองระดั บ หนึ่ง ซึ่ ง
จะรั บ ประกั น สิ ท ธิ ใ นที่ อ ยู ่ อ าศั ย
และคุ้มครองจากการถูกขับไล่ การถูกรบกวนและการ
คุกคามอื่นๆ โดยเป็นหน้าที่ของรัฐภาคีสมาชิกในอัน
ที่จะใช้มาตรการที่ก่อให้เกิดความมั่นคงทางกฎหมาย
ต่อบุคคลที่ครอบครองที่อยู่อาศัยดังกล่าวทั้งในฐานะ
บุคคล และครัวเรือนโดยทันที รวมทั้งให้ค�ำปรึกษา
เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่เผชิญปัญหาเรื่องการถูกขับ
ไล่ด้วย ที่อยู่อาศัย ที่เหมาะสมจะต้องประกอบด้วย
เครื่องอ�ำนวยความสะดวกบางประการที่จ�ำเป็นแก่
สุ ข ภาพ ความปลอดภั ย ความสะดวกสบายและ
โภชนาการ รวมถึงการได้ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรร่วม น�ำ้ สะอาดที่ ใช้ดื่มได้ พลังงานที่ ใช้ ใน

การประกอบอาหาร ให้ ค วาม
ร้อน แสงสว่าง สุขภัณฑ์ การ
ซักล้าง ที่เก็บอาหาร ที่ทิ้งขยะ ที่
ระบาย น�้ำและบริการฉุกเฉิน สิ่ง
เหล่านี้จะต้องเหมาะสมที่จะเปิด
โอกาสให้ผอู้ ยูอ่ าศัยได้แสดงออก
ซึ่ ง เอกลั ก ษณ์ ข องวั ฒ นธรรม
และความหลากหลายของที่อยู่
อาศัย กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อการ
พัฒนาหรือความทันสมัย ควร
จะประกันได้ว่าจะไม่ท�ำให้ผู้อยู่
อาศัยต้องสูญเสียสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับวัฒนธรรมของพวกเขา ใน
ขณะเดียวกันพวกเขามีส่งิ อ�ำนวย
ความสะดวกที่จ�ำเป็น ทันสมัย และเหมาะสมในเวลา
เดียวกัน
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีค�ำวินิจฉัย
เกี่ยวกับการบังคับไล่รื้อออกจากที่อยู่อาศัยด้วยว่า
การบังคับ ไล่รื้อออกจากที่อยู่อาศัยเป็นการกระท�ำที่ขัด
ต่อกติกาฉบับนี้ ยกเว้นการขับไล่ ในสถานการณ์ที่เป็น
ข้อยกเว้น และเป็นไปตามหลักการของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยคณะกรรมการฯ ตีความค�ำจ�ำกัดความ
ค�ำว่า การบังคับ ไล่รื้อ หมายถึง การโยกย้ายอย่าง
ถาวรหรือชั่วคราว โดยขัดต่อความประสงค์ของบุคคล
ครอบครัว หรือชุมชน ออกจากบ้านหรือที่ดินที่พวกเขา
อยูอ่ าศัย โดยทีพ่ วกเขาไม่มบี ทบัญญัติ หรือการคุม้ ครอง
จากกฎหมายที่เหมาะสมใดๆ ทั้งสิ้น การห้ามการบังคับ
ขับไล่มิอาจจะใช้ ได้กับการไล่รื้อโดยการใช้อ�ำนาจตาม
กฎหมาย และอยู่ ในขอบเขต หรือบทบัญญัติของกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการได้กล่าวว่า การบังคับไล่รื้อก่อให้
เกิดการละเมิดสิทธิทกี่ ำ� หนดไว้ ในกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม นอกจาก
นั้น การบังคับไล่รื้ออาจจะเป็นการละเมิดสิทธิพลเมือง
ภาพ: transbordernews.in.th
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ภาพ: www.matichon.co.th

และสิทธิทางการเมืองด้วย เช่น สิทธิ ในการด�ำรงชีวิต
สิทธิ ในความปลอดภัยของบุคคล สิทธิ ในการไม่ถูก
แทรกแซงความเป็นส่วนตัว ครอบครัวและเคหสถาน
และสิทธิ ในการใช้ประโยชน์ ในสิ่งที่เป็นเจ้าของ
“รัฐเองจะต้องไม่กระท�ำการบังคับไล่รื้อและ
ต้องประกันว่ามีการใช้กฎหมายบังคับที่คัดค้านมิ ให้
องค์การของรัฐ หรือบุคคลทีส่ ามท�ำการบังคับไล่รื้อ”
ท้ายที่สุด คณะกรรมการฯ ได้กล่าวว่า ก่อนที่จะ
มีการขับไล่ ใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับคน

๑๑๕ : มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔
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กลุ่มใหญ่ รัฐภาคีจะต้องมีการปรึกษาหารือกับผู้ที่จะได้
รับผลกระทบจากการขับไล่ ท�ำการส�ำรวจหาลู่ทางอื่น
เพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับหรือใช้ ให้น้อยที่สุด ควรจะมี
การแก้ ไขตามกฎหมายให้แก่ผทู้ ตี่ อ้ งได้รบั ผลกระทบจาก
ค�ำสั่งขับไล่ รัฐภาคีจะต้องดูว่าบุคคลที่ถูกขับไล่จะได้รับ
ค่าชดเชยส�ำหรับทรัพย์สมบัติที่เสียไปส�ำหรับทั้งบุคคล
และที่ดินที่ ได้รับผลกระทบจากการขับไล่นี้
“การขับไล่ ไม่ควรจะท�ำให้บุคคลไร้ที่อยู่หรือ
อยู่ ในภาวะที่สิทธิมนุษยชนของพวกเขาจะถูกละเมิด
ได้ ในขณะที่ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการขับไล่มิอาจ
จะช่วยตนเองได้ รัฐภาคีจะต้องใช้มาตรการทั้งหลาย
ที่เหมาะสม และใช้ประโยชน์มากที่สุดของทรัพยากร
ที่มีอยู่ ในการประกันว่าผู้ที่ถูกขับไล่จะมีที่อยู่อาศัย
เพี ย งพอในที่ อื่ น มี ก ารตั้ ง ถิ่น ฐานใหม่ ใ นที่ ดิ น ที่
สามารถท�ำการเพาะปลูกได้ผล ในกรณีที่สามารถจะ
จัดหาให้ ได้”

จะเห็นได้วา่ กรณีชาวบ้านบางกลอยทีก่ ำ� ลังเป็นปัญหาการจัดการโดยรัฐด้วยการโยกย้ายจากทีท่ ำ� กินนี้
เป็นปัญหาเกีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนในหลายๆ ด้าน ทีร่ ฐั ไทยต้องมีความละเอียดอ่อนในการจัดการ แม้จะอ้าง
เหตุผลตามกฎหมายและความมั่นคง แต่ ในมุมของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รัฐไทยต้องตอบประชาคม
โลก และคณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมให้ ได้วา่ ก�ำลังด�ำเนินการอย่างเป็นขัน้ เป็นตอน
เพือ่ ให้ชาวบ้านบางกลอยมีสว่ นร่วมในการโยกย้ายถิ่นฐานทีส่ ง่ ผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของชาติพนั ธุ์ และตอบ
ค�ำถามให้ ได้ว่า กลุ่มที่มีความหลากหลายทางอัตลักษณ์ ภาษา ความเชื่อ และวัฒนธรรมก็สามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์สืบไป
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กับการเผชิ ญปั ญหาใหญ่อีกระลอกหนึ่ง
ของชาวกะเหรี่ยงบางกลอย

