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กลบัมาอยูพรอมหนาอกีครัง้ โดย ซิน ซาน นวม
ไดแตแอบไปรองไห โดย ทอน ไหม 

กวาฉนัจะกาวผานมรสมุชวีิต โดย หนิง
แบงกหนึง่รอยจาตกบัเรือ่งราวทีอ่ยเูบือ้งหลงั
โดย นอง คะบยา 

การกลบัมาของจติติ สาวนอยอรูกัลาโวยสบูานเกดิ  
  โดย จิตติ  

ชวีติประจำวนับนรถเมล โดย โช ทาซิน
ผหูญิงทีเ่รียบงาย ธรรมดา และแปลก 

  โดย เลย เลย ไน  

บนัทกึเรือ่งราวชวีติผหูญงิชนเผากบัความยุตธิรรมในชุมชน  

  โดย หนอแอริ ทุงเมืองทอง 

จะหลดุจากกรอบธรรมเนียมไดหรอืไม? โดย ใหม ใหม 
คนเทากนั โดย ขอบฟา 
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ยา อง กบัลูกทัง้หกคน โดย ยา อง
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คคนรกับานเกดิ โดย กานดา 
หมบูานแสนสขุ โดย มน มน เอ ตู
เด็กผหูญิงลซีูสนูักปกปองสทิธมินษุยชน 
โดย คะติมะ หลี่จะ 
ดอกไมเหล็ก โดย ทันดา ถวย 

แมเลีย้งเดีย่ว โดย รพีพรรณ
ตนมะพราวตายเพราะสงคราม โดย หนอ ครีซ ี 

แรงบนัดาลใจ โดย ศุกาญจนตา สุขไผตา   
มือ้อาหารของคนทีอ่ยเูบือ้งหลงั ในวนัทีด่อกไมบาน โดย ตซันีม
หนจีากนรก โดย เค ซิน
ชวีติของ อา ไอ โดย ลวย เย 

ดาวนรินามซึง่หลนจากฟา
  โดย คิด ลิน หยอง 

หมายเหตุ

ผูเขียนในหนังสือ เสียงของผูหญิง พลังขามพรมแดนและกำแพงอุปสรรค หลายคนเลือกที่จะใชนาม 

ปากกาเพื่อปกปองความเปน สวนตัวและเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ชื่อของตัวละครบางคน 

ในเรื่องก็ถูกเปลี่ยนเพื่อปกปอง ความเปนสวนตัวและเพื่อความปลอดภัยเชนกัน  

 

ความเห็นที่แสดงในขอเขียนในหนังสือเลมนี้ เปนของผูเขียนแตละคนและไมจำเปนตองสะทอนถึง 
ความเห็นหรือนโยบายของ ALTSEAN-Burma ทั้งไมจำเปนตองสะทอนความเห็นของผูเขียนคน 

อื่น ๆ 
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คคำปรารภ 

เด็บบี สต็อทฮารด  

ในป พ.ศ. 2562 ALTSEAN-Burma รวมมือกับ IWRAW-AP มูลนิธิมานุษยะ และ The 

Seagull: Human Rights Peace & Development Institute จัดอบรมการเขียนงานเชิงสราง 
สรรคในสามพื้นที่ของไทยและพมา/เมียนมา ผูหญิง 30 คน ซ่ึงมีพื้นเพที่หลากหลายและไมมี 
ประสบการณเขียนงานอยางสรางสรรคมากอนไดเขียนเรื่องราวและ ความคิดเพื่อเสนอใหกับเรา 
ตอมามีการนำบทความท้ัง 24 ชิ้น มารวมพิมพเปนหนังสือเลมนี้และแปล ออกเปนภาษาอังกฤษ 

ไทยและพมาเพื่อการจัดพิมพในแตละภาษา  
บรรดาผูหญิงที่หลากหลายซ่ึงเขียนงานและไดรับการตีพิมพครั้งน้ี  สวนใหญเปน 

นักเขียนมือใหมเพื่อนำเสนอเรื่องราวเหลานี้สูโลก  หลายคนตองใชความกลาหาญเอาชนะ 

ความลังเล สงสัยในตัวเอง อันเปนผลมาจากการเลือกปฏิบัติอยางเปนระบบและเปนครั้งคราว 

พวกเธอไมไดรับการศึกษาในระบบและยังไดรับความทุกขทรมานใจจากสงคราม ความขัดแยง 
และความรุนแรง   

แมงานเขียนของพวกเธออาจดูกระดางและขาดการจาระไนไปบาง แตหวังวาทาน 
ผูอานจะสัมผัสไดถึงความรูสึกที่จริงใจในงานเขียนเหลานี้ ขอขอบคุณเปนพิเศษตอผูหญิงที่สราง 
แรงบันดาลใจเหลานี้ ซ่ึงไดเดินทางมาเขารวมอบรมกับเรา และเปนสวนหนึ่งของพี่นองสตรีที่ 
หลากหลายท่ีรวมแบงปนความไววางใจตอกัน  

ALTSEAN-Burma ขอขอบ คุณ  Women’s Fund Asia ที่ สนั บ ส นุ น โครงก าร น้ี  
โดยเฉพาะโครงการ Leading from the South ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการตาง 
ประเทศเนเธอรแลนด หากไมไดรับความสนับสนุนจากพวกเขาเรายอมไมอาจจัดพิมพหนังสือ 
เลมนี้ได  
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ทั้งยังตองระบุดวยวาบทความภาษาไทยหลายเรื่องในหนังสือ ไดถูกนำไปใชเพื่อการ 
อภิปรายเปนครั้งแรกระหวางการอบรมใน ปพ.ศ. 2561 ดวยการสนับสนุนทุนจาก Canadian 
Fund for Local Initiatives (CFLI)  

เรายังขอขอบคุณความชวยเหลือจาก ดร. เจน่ี คอนเว เฮอรอน ซ่ึงรวมเดินทางกับทีม 

งานภาคสนามของเราในชวงกวา 12 ปที่ผานมา ระหวางจัดอบรมใหกับกลุมผูหญิงระดับรากหญา 
เพื่อใหเกิดความม่ันใจในการแบงปนเรื่องราวของตน และเพื่อรณรงคกดดันใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
ทั้งยังขอขอบคุณ คุณเทียนนี่ โอ คุณศรัทธารา หัตถีรัตน ทีมงานของมูลนิธิมานุษยะ และซอออง 
ซ่ึงชวยเปนลามระหวางการอบรมและเปนผูแปลบทความเหลานี้ ทั้งเรายังตองขอขอบคุณสมาชิก 

และอาสาสมัครทุกคนของทีมงาน ALTSEAN-Burma ซ่ึงทำใหโครงการนี้ประสบความสำเร็จได  

 

เดบ็บี สตอ็ทฮาร์ด ผูป้ระสานงาน  ALTSEAN-Burma 
.
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คคำนำ 
เว เว น ู 

ในฐานะลูกหลานชนกลุมนอย ซ่ึงเปนทั้งมุสลิมและโรฮิงญา ดิฉันใชชีวิตอยางยากลำบาก 
ชวงที่โตข้ึนมาในกรุงยางกุง ถูกเลือกปฏิบัติทั้งที่โรงเรียน ตลาด และตามทองถนน ครูมักเรียกใหมา 
ยืนที่หนาชั้น บางครั้งก็พูดจาหรือกระทำการเพื่อทำรายจิตใจและรางกายของดิฉัน  

คนในสังคม เมียนมาแบงแยกอยางชัดเจนในแงการปฏิบัติตอชาวมุสลิมในประเทศ สิ่งที่
เปนเรื่องธรรมดาสามัญ ของคนทั่วไป อยางเชนการขอบัตรประจำตัวหรือการเขารวมแขงขันกีฬาใน
โรงเรียนกลายเปนเร่ือง ที่ซับซอนทำใหเกิดภาระที่ยุงยาก เราตองเผชิญกับการเลือกปฏิบัติมากมาย
ในกระบวนการที่ดู เหมือนเล็กนอยเหลานั้น   

ชาวโรฮิงญาและชาวมุสลิมทั้งผูชาย ผูหญิง และเด็กในรัฐยะไข ตางตกเปนเหยื่อการ 
ประหัตประหารที่เขมขนและเปนระบบยิ่งกวา ผูหญิงอยางดิฉันตองถูกกระทำดวยความรุนแรง 
อยางเหลือทนถูกผลักใหอยูชายขอบและถูกกีดกัน  ในบรรดาผูบริสุทธิ์ที่ถูกสังหารหรือถูกจับกุม 
ทรมานหรือถูกบังคับใหเปนลูกหาบของทหาร ประกอบดวยเพื่อนในวัยเด็กของดิฉัน รวมทั้งญาติ 
ชีวิตของดิฉันเหมือนตำราบทหน่ึง หากทานตองการเรียนรูถึงการเลือกปฏิบัติที่รุนแรงและการผลัก 
ใหอยูชายขอบ ซ่ึงทำใหเกิดความทุกขยากสาหัสสำหรับผูหญิงโดยเฉพาะในเมียนมา   

เม่ือดิฉันเติบใหญมีความรูและประสบการณมากขึ้น ก็ตระหนักวาสิ่งที่ไดประสบพบเห็น 
ไมไดแตกตางจากผูหญิงคนอ่ืน ๆ จากหลายชุมชนและในหลายประเทศรวมภูมิภาค เร่ืองราวความ 
รุนแรงของกองทัพ ที่ปรากฏในหนังสือเลมนี้ทั้งจากการแบงปนของผูหญิงในจังหวัดปตตานีทาง 
ภาคใตของไทย เปนเร่ืองราวที่คุนเคยสำหรับดิฉันและประชาชนในเมียนมา รัฐยะไข รัฐคะฉ่ิน และ
ที่อื่น ๆ เร่ืองราวการถูกผลักใหอยูชายขอบเพียงเพราะอัตลักษณของเราไมใชเร่ืองแปลก ประหลาด
สำหรับพวกเราเลยแมจะเปนเร่ืองที่นาเศราก็ตาม เปนเหมือนโรครายที่ระบาดไปทั่ว ประเทศเมียน
มาและภูมิภาค  

เร่ืองราวในหนังสือเลมนี้สะทอนถึงชีวิตดิฉัน ชีวิตและการตอสูของผูหญิงที่เปน ชนกลุม
นอย กลุมชายขอบ ผูหญิงท่ีมาจากพื้นที่ซ่ึงมีการสูรบเปนเร่ืองราวของความเจ็บปวด และผูหญิงใน
หนังสือเลมนี้สวนใหญเพิ่งเขียนหนังสือเปนครั้งแรก  สามารถเอาชนะขอจำกัดที่เกิดจาก ความ
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รุนแรง การถูกกีดกัน การผลักใหอยูชายขอบ และเพราะอัตลักษณของตนเอง เพื่อมาเลาเรื่องราว
บางสวนใหเราฟง เสียงของพวกเธอเมื่อรวมกันแลวจึงแสดงถึงความกลาหาญและมีพลัง  

ดิฉันขอคารวะผูหญิงซ่ึงแบงปนเรื่องราวของตนเอง ดิฉันไดรับแรงบันดาลใจจากความ
กลาหาญและเจตจำนงของพวกเธอ ดิฉันอยากบอกกับพวกเธอวา เรายังตองสูตอไป และเชื่อมั่นวา
เราตางเกิดมาเทาเทียมกัน ตางมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีโดยธรรมชาติ ไมวาเราจะเปนใครก็ตาม 
สุดทายแลว เราทุกคนลวนเปนมนุษยคลายคลึงกัน นั่นคือจิตวิญญาณที่จะชวยใหเราเดินหนาตอไป 
เพื่อตอสูใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและความยุติธรรม โดยไมหวาดกลัวตอผูที่คิดรายตอเรา และผูที่คา
กำไรจากความอยุติธรรม  

เราตองตอตานและทำงานตอไปเพื่อใหสังคมไดยินเสียงของผูหญิงเหลานี้ ดิฉันหวังวา
เร่ืองราวของพวกเธอจะชวย ทลายกำแพงซ่ึงผูกดขี่ไดใชแบงแยกกีดกันหัวใจ และความคิดของพวก
เขาออกจาก มนุษยชาติทั้งหมด เราจะตองไมทอถอย  

 

เว เว นู เปนผูนำหญิงวัยเยาวของชาวโรฮิงญา เธอตองตกเปนนักโทษการเมืองตั้งแตอายุเพียง 18 ป 
ไดรับการปลอยตัวเมื่อป พ.ศ. 2555 หลังตองติดคุกเจ็ดปจากโทษท้ังหมด 17 ปในเรือนจำอินเสง 
อันเล่ืองลือ เพื่อเปน การยกยอง การทำงานทั้ง ในระดับประเทศและระดับโลกของเธอ วายวายนู
ไดรับการคัดเลือกใหเปนหนึ่งในนักคิดระดับโลก 100 คน (100 Global Thinkers) โดย Foreign 
Policy Magazine และยังไดรับคัดเลือกเปนผูนำรุนตอไป (Next Generation Leader) โดย Time 
Magazine และยังไดรับรางวัลสิทธิมนุษยชนอีกหลายรางวัล รวมทั้งรางวัลฮิลลารี คลินตันประจำป 
พ.ศ.2561  
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กลับมาอยูพรอมหนากันอีกครั้ง  

ซนิ นาน นวม   

ค่ำในฤดูรอนที่บานเจทสิน อบอวลไปดวยเสียงไกขันที่นาหลงใหล ฟาแดงฉานทั้งผืน 

ตนไมเหี่ยวแหง ใบรวงลงเกือบหมด ปลิวไปตกปกคลุมตามถนนหนทาง ลำคลองที่สรางขนานกับ
ถนนในหมูบานแหงขอด แทบไมมีน้ำหลงเหลืออยูเลย สักพักหน่ึง ดิฉันเดินทางไปถึงโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวรเจต ซ่ึงใหการศึกษาโดยไมคิดคาใชจายกับเด็ก ๆ ชาวปะหลอง (ดาราอ้ัง) หัวใจดิฉัน
เตนถี่รัว มือไมสั่นไหวและเย็นเฉียบ น้ำตาแหงความปติไหลรวงลงมา พรอมรอยยิ้มและความคิดที่วา 
เด๋ียวคงไดเจอกับลูกสาวแลว ทั้งอาเพและอีพอย ดิฉันไดแตสวดภาวนาวา ลูกสาวคงไมเย็นชากับ 

ดิฉันเม่ือเราเจอกัน เพราะวาดิฉันทิ้งพวกเขาไปต้ังแตยังเล็กมาก คิดถึงสี่ปที่ผานไป ดิฉัน
รูดีวาถาอานียังมีชีวิตอยู ครอบครัวเราคงไมลำบากเชนน้ี  ครอบครัวของเราอาศัยอยูในหมูบานบน
ภูเขาท่ีรัฐฉาน เปนชุมชนของชาวดาราอั้ง (ปะหลอง) ที่หมูบานเล็ก ๆ แหงน้ี มีบานไมมุงหลังคาจาก
อยูประมาณ 20 หลัง รายรอบดวยขุนเขาเขียวขจี เกือบทุกหมูบานทำมาหาเล้ียงชีพดวยการปลูกใบ
เม่ียง ดิฉันชื่ออามจิน ดิฉันกับอานีเคยมีชีวิตอยางมีความสุขกับลูก ๆ อาเพ อายุสี่ขวบ และอีพอย 

อายุสองขวบ เราอยูดวยกันในบานไมหลังเล็ก ๆ รายรอบไปดวยสวนผัก   

ในคืนที่ฝนตกคืนหนึ่ง ครอบครัวเราตองประสบเคราะหกรรม อานีถูกจับตัวไปและถูก
เกณฑเปนแรงงานบังคับ ดิฉันพยายามหลับตอไปพรอมกับ ลูกสาว ที่นอนอยูขนาบขาง ลูกสาวคน
โตถามวา “แม! พอจะกลับมาใชไหมคะ?”  “เด๋ียวพอตองกลับมาแนลูก” ดิฉันตอบพรอมกับน้ำตาที่
ไหลรินบนสองแกม ลูกสาวคนเล็กซ่ึงมีอายุแคสองขวบ เธอยังไมเขาใจวาเกิดอะไรขึ้นแตสิ่งที่เราสวด
ออนวอนกลับไมไดผล อานีเสียชีวิต ทิ้งใหดิฉันอยูกับลูกเล็กๆ ทำไมอานีถึงตาย? ใครเปนคนฆาเขา? 
ดิฉันไมรูวาจะไป โทษใครดี  

“ถึงโรงเรียนวรเจตแลวครับ” ดิฉันตื่นจากภวังคเพราะเสียงของคนขับรถ โรงเรียนแหงน้ี
ดูพัฒนาไปกวาสามปกอนตอนท่ีดิฉันตองจากลูกสาวไวทั้งสองไป มีการสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม
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สวนเด็กๆเลนกันอยูเปนกลุม เด็กทุกคนจะถือจาน และชอนมาท่ีโรงอาหารตอนท่ีไดยินนักเรียน
ตะโกนเรียกวา “ถึงเวลากินขาวกลางวันแลว”   

ดิฉันสอดสายตามองหาลูกสาวทั้งอาเพและอีพอยแตหาไมเจอ  ดิฉันจึง เขาไปกราบ
นมัสการเจาอาวาสจากน้ันพระทานก็นำลูกสาวทั้งสองมาพบ ตอนนี้ พวกเธออายุแปดขวบและหา
ขวบ ดูตัวใหญขึ้นเล็กนอย ขณะที่สวมกอดทั้งสองคน ดิฉันไมสามารถกลั้นน้ำตาไวไดพวกเรา
สวมกอดและรองไหดวยกัน เราจะไมพราก จากกันอีก แมวาอีพอย ลูกสาวคนเล็กจะยังไมทักทาย
ดิฉันก็ตาม   

เรากินขาวเย็นดวยกันถามไถสารทุกขสุขดิบ พรุงน้ีเราจะเดินทางออกไป ดวยกันแตเชา
ดิฉันจึงชวยลูกเตรียมจัดขาวของอาเพไมยอมหยุดยิ้ม และเอาแตเดิน ตามหลังดิฉันตลอดเวลา
จากน้ันเราไดพากันไปกราบขอบคุณทานเจาอาวาสและได พูดคุยกันวาสามปที่ผานมา ลูกสาวของ
ดิฉันเจอกับอะไรมาบางที่วัดแหงนี้มีสวน ชวยเหลือดิฉันเปนอยางมากขณะที่ประสบปญหายุงยาก
ดิฉันสามารถฝากลูกเอาไว และออกไปทำงานที่อื่นได  

ชวงค่ำแลวขณะท่ีเรากำลังเตรียมตัวเขานอน อาเพเขามาใกลตัวดิฉันและ มาขอนอน
ขางๆ สวนอีพอยนอนอยูขาง ๆ กับพี่สาวของเธอ  

คนในโรงเรียนวรเจตพากันหลับ เด็กทุกคนก็หลับดวย แตดิฉันหลับไมลง แมวาจะ
เหนื่อยลาจากการเดินทางมาโรงเรียน ดิฉันสงสัยวาเราจะมีชีวิตอยูดวยกันอยางไรเม่ือเรากลับไปอยู
ที่หมูบานของเรา ดิฉันยังคิดถึงอีพอยซ่ึงแสดงทาทีมึนชากับดิฉัน ถึงแมวาเธอจะเรียกดิฉันวาแมก็
ตาม เธอเปนเด็กขี้อายและดูเหมือนไมอยากอยูใกลกับดิฉัน เธอจะเขามาหาก็เฉพาะตอนที่เรียกหา
เทานั้น ตอนท่ีดิฉันท้ิงเธอไวและไปทำงาน เธอพึ่งจะเริ่มหัดพูดเทานั้นเอง ดิฉันไดแตปลอบใจตัวเอง
วา อีกไมนานเราจะเปนแมลูกที่ใกลชิดกันอีกครั้ง จากนั้นก็หลับไปพรอมกับความคิดเหลานี้  

ตอนท่ีอานีจากไป ดิฉันประสบปญหาในการดูแลสวนผักของเรา รวมทั้งตองดูแลลูกสาว
ทั้งสองคน ชาวบานหลายคนพากันดูถูกหรือดูแคลนเรา แทนที่จะยื่นมือชวยเหลือหญิงหมาย และ
ลูกของดิฉันก็ไมใชเด็กผูชายเสียดวย แตเปนเด็กผูหญิง ดิฉันจึงตองสงอาเพเขาโรงเรียนในปตอมา 
อานีมักบอกวา เราจะเลี้ยงลูกและสอนลูกดวยกัน เราจะเปนครูของลูกดวยกัน ดิฉันตองสงลูกไป
เรียนที่โรงเรียนในเมือง แตก็ไมรูวาจะหาเงินจากที่ไหน แลวถาเกิดดิฉันเดินทางไปทำงานท่ีประเทศ
จีนละ? นั่นสิ! นั่นอาจเปนหนทางเดียวที่จะทำได ทานเจาอาวาสวัดในหมูบานบอกดิฉันวา ที่วัดมี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมซ่ึงเปนโรงเรียนประจำท่ีใหการศึกษาโดยไมคิดมูลคากับเด็กในเมืองจอกเซ 

พวกเขาดูแลเด็ก ๆ เปนอยางดี และท่ีนั่นมีเด็ก ๆ ชาวดาราอั้ง (ปะหลอง) เรียนอยูเปนจำนวนมาก 
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ดิฉันควรเอาลูกไปฝากไวที่โรงเรียนน้ัน และเดินทางไปทำงานท่ีเมืองจีนดีหรือเปลา? ไมเอาสิ! อานี
เพิ่งจะเสียไป และดิฉันก็ไมอยากแยกกันอยูกับลูกแตคนทั้งหมูบานตางกดดันใหดิฉันเดินทางไป
ทำงานที่เมืองจีนตอนที่ดิฉันยังเปนสาว ๆ  

ดิฉันตองตัดสินใจอยางรวดเร็ว เพราะอาเพจะตองเร่ิมเขาโรงเรียนสัปดาหหนาแลว ดิฉันไดขอมูลวา 
สามารถเดินทาง ไปทำงานที่เมืองจีนและสามารถเบิกคาใชจาย ในการเดินทางไดภายหลัง ดิฉันตอง
ตัดสินใจที่ยุงยากมากสุดในชีวิต พวกเรา ตางเดินทางกันไปที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวรเจต เราตอง
เดินทางท้ังดวยมอเตอรไซคและรถยนตเพื่อไปถึงที่โรงเรียน ดิฉันไดขอใหทานเจาอาวาสชวยดูแลลูก
สาวใหดวย  

“ลูกเพจะ!” ดิฉันบอก “แมจะตองเดินทางไกล ไปไกลมาก ชวยดูแลนองสาวดวยนะ แมจะเอาของ
เลนและขนมกลับมาใหนะ” จากนั้นดิฉันก็สงตัวอีพอยซ่ึงอุมอยูในมือใหกับทานเจาอาวาส  

“แม! อยาไปไหนเลย หนูอยากไปกับแม!” ลูกสาวพากันรองไห  

เปนเวลาสามปที่ดิฉันตองตื่นขึ้นมาทามกลางฝนราย หมอนเปยกชุมดวยน้ำตา แตตอนนี้ทุกอยาง
เปนปรกติแลว ดิฉันสามารถดูแลลูกไดแลวตอนนี้ หลังจากไปทำงานสามปที่เมืองจีน ถึงเวลาเชาแลว 

ดิฉันจึงลุกจากท่ีนอน สวนลูกสาวและเด็กคนอ่ืน ๆ ก็ตื่นขึ้นมาเชนกัน  

หลังจากอาบน้ำและกินขาวแลว  พวกเราเตรียมตัวเดินทางกลับไปหมูบานของเรา  คนขับก็
เตรียมพรอมแลว เราจึงเดินทางไปนมัสการลาทานเจาอาวาส พวกเราตางกมกราบทานดวยความ
เคารพหลังจากรับศีลรับพรจากพระทานแลว เรากลาวคำอำลาตอกันพวกเราทั้งหมดกลับมาใน
รถยนต หลังจากลูกสาวไดไปร่ำลาเพ่ือน ๆ ของพวกเธอ อาเพนั่งอยูขางดิฉัน สวนอีพอย นั่งอยูขาง
พี่สาวของเธอ จากน้ันเราก็ไดร่ำลาทุกคนอีกครั้งและเริ่มเดินทางกลับบาน ผานถนนที่คับแคบและ
ปกคลุมดวยใบไมแหงของบานเจทสิน แตก็เต็มไปดวยความหวังและความอบอุน  

 

ชิน ซาน นวม เปนเยาวชนนักเคลื่อนไหวชาวเผาโซ ซ่ึงทำงานกับกลุมนักเรียนที่เปนผูพลัดถิ่นใน
เมียนมา 
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ไดแตแอบไปรองไห  

ทอน ไหม  

เศราใจทุกครั้งเม่ือระลึกถึงเหตุการณเหลานี้ หรอืเมื่อตองเลาเรื่องนี้ใหคนอื่นฟง มันเกิด
จากประสบการณของดิฉันที่เคยเปนอาสาสมัครในคายที่พักพิงของผูพลัดถิ่น ซ่ึงไดรับผลกระทบจาก
ภัยสงครามที่ยืดเยื้อในภาคเหนือของรัฐฉาน ตอนกลับมาท่ีคายน้ีอีกครั้ง ดิฉันยังจำไดถึงเรื่องราว
ที่ดอวคอนฝนเลาใหฟง ตอนท่ีมาเยี่ยมเธอครั้งกอน  

บานของคอนฝนตั้งอยูในพื้นที่ไกลมากจากกุดขาย ซ่ึงเปนเมืองที่อยูหางไกลมากสุดใน
ตอนเหนือของรัฐฉาน และเดินทางไปถึงไดยากมาก ตอนนั้นคนในหมูบานกำลังเตรียมที่เพื่อปลูก
พืชผล พวกเขาพูดคุยและทำกิจกรรมเหมือนปรกติ แตมันเปนชวงที่มีสงคราม ทหารมักเขา ๆ ออก 

ๆ หมูบานเปนประจำ  
ค่ำวันหนึ่ง ทหารนายหนึ่งไปพบกับผูใหญบาน และขูใหชาวบานออกจากหมูบานใหหมด 

ชาวบานคิดวามันคงเปนสถานการณทั่วไป และขอนอนที่หมูบานอีกหน่ึงคืน คอนฝนและสามีจึงเขา
นอน พอถึงเที่ยงคืนมีเสียงลูกปนใหญยิงถลมเขามาใกลกับทางเขาหมูบาน  ชาวบานตองหาทาง
หลบหนีเอาตัวรอดขณะท่ีถูกลูกระเบิดยิงใส คอนฝนซ่ึงทองแกแลวไมรูวาจะทำอะไรดี เธอตะโกน
บอกสามีใหเก็บขาวของและเอาลูกไปดวย เธอกลัวมากและรองไห เพราะกวาจะลุกขึ้นไดก็ลำบาก
มากเพราะครรภแกแลว  

เธอไมรูวาจะหลบหนีตามสามีไปอยางไร เพราะตอนนั้นเกิดความกลัวสุดขีด ระหวางที่วิ่ง
หนีเอาตัวรอดไปไดครึ่งทาง คอนฝนเดินตอไมไหวเพราะเจ็บทอง หลังจากตองเดินมานานแลว  

เสียงของการสูรบไลตามพวกเขามา ชาวบานหลายคนยังคงวิ่งหนีเอาชีวิตรอด พวกเขา
ไมไดรับความชวยเหลือ ตองวิ่งหนีลึกเขาไปในปา หญิงชราคนหนึ่งบอกใหผูหญิงและเด็กที่เอาแต
รองไหใหเงียบเสียงลง เพื่อไมให ทหารตามมาได คนเหลานี้มีความกลัวอยางมากระหวางที่วิ่งไป 

พวกเขาไมรูหรอกวากำลังวิ่งเขาไปในดงหนามดวยเทาเปลา  บรานชอง สามีของคอนฝนจับมือ
ภรรยาและลูกอีกคนเอาไว พรอมกับหิ้วขาวของวิ่งหนี  ขณะที่มีเสียงปนระดมยิงอยางเมามัน  
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พอไปถึงท่ีหมูบานใกลถนนใหญ ผูใหญบานของหมูบานคอนฝนถาม ผูใหญบานของบาน
ที่พวกเขาไปถึงวา จะขอพักท่ีนี่ไดไหม ตอนแรกผูใหญบานที่หมูบานแหงน้ันปฏิเสธไมใหพัก เพราะ
กังวลวาจะเปน อันตรายกับตัวเอง แตก็ทนไมไดที่เห็นภาพของผูหญิงที่เนื้อตัวเปยกหนาว ภาพของ
คนชราและเด็กที่เอาแตรองไหกระจองอแง เขาจึงเปลี่ยนใจ และยอมใหชาวบานเหลาน้ีเขาไปนอน
พักท่ีไรของเขาซ่ึงอยูหางจากหมูบานไปอีกนิดหนึ่ ง ขณะที่ชาวบานกำลังตระเตรียมสถานที่เพื่อ
พักผอน ชาวบานทั้งหมดรวมท้ังคอนฝนและสามีเพิ่งรูตัววา พวกเขาไมไดเอาอะไรติดตัวมาเลย พวก
เขาตองไปตัดตนไมเล็ก ๆ เพื่อมาทำเสา เอาใบและเอาผาโสรงสองผืนมาผูกกันทำเปนที่นอน พวก
เขาขมตาหลับไมลง ยังสงสัยอยูวาสิ่งที่เกิดขึ้นมันเปนความฝนหรือความจริงกันแน พวกเราท้ังสาม
คน พอ แม และลูก ตางมองหนากัน และนอนหลับไปโดยหวังวาเมื่อต่ืนขึ้นมาสถานการณจะดีขึ้น   

บรานชองไดยินเสียงรองไหขณะที่กำลังหลับ เขารูวาคอนฝนกำลังปวดทองใกลคลอด 

ตอนนั้นน้ำคร่ำแตกแลว พวกเขาถามหาหมอตำแย แตในบรรดาชาวบานที่หลบหนีมา ไมมีใครเปน
หมอตำแยเลย โชคดีที่มีผูหญิงบางคนจากในหมูบานเขามาชวยทำคลอด จนลูกคลอดออกมาไดอยาง
ปลอดภัย พวกเขาใชเคร่ืองมือเทาที่พอหาได และใชมีดทั่วไปที่ชาวคะฉ่ินนิยมใชเพื่อตัดสายสะดือ
เด็ก เพราะตอนนั้นไมมีเคร่ืองมืออะไรเลย  

เปนคืนที่ยาวนานและนากลัวที่สุดสำหรับคอนฝน แตปญหายังไมหมดไป เพราะเธอไมมี
เส้ือผาที่จะมาหอตัวลูกที่เพิ่งถือกำเนิดมา สวนแมก็ไมมีผาหมที่ชวยใหอุน เมื่อมองหนาสามี เธอได
แตรองไห พรอมกับมองดูลูกของตัวเองที่เกิดมา แตไมมีผาหอตัว เจาหนูนอยที่เกิดมาชางไมรูเร่ือง
อะไรกับโลกนี้เลย ชาวบานทนไมได พวกเขาจึงเอาเส้ือผาที่มีอยูมามอบให จากนั้นก็เอาฟางมารอง 
และเอาเส้ือผามาปูทับทำเปนที่นอนใหเด็ก พวกเขาพยายามใชใบไมเพื่ออุดรูรั่วของเต็นท แตก็ไม
สามารถปองกันสายลมหนาว ที่พัดผานมาตามทองทุง คอนฝนมองหนาสามีและรำพึงวา “ยังอีกตั้ง
นานกวาจะถึงพรุงนี้” เธอรูสึกเหน่ือยใจและส้ินหวังมากแตสามีหันหนา ไปมองอีกทางหนึ่ง
เหมือนกับไมไดยิน พวกเขาพยายามขมตาหลับแตตอนนั้น ไกที่หมูบานใกลเคียงเร่ิมขันแลว   

เสียงขลุกขลักทำใหตื่นจากความคิดที่กำลังหมกมุน ดวยความสงสัย ดิฉันจึงเดินไปตาม
เสียงท่ีไดยิน  

คอนฝนแคะขาวที่ติดอยูตรงกนหมอ เพื่อเตรียมหุงใหม ดิฉันเดินไปหาเธอและเร่ิมพูดคุย
กัน เธอเปดใจรับดิฉัน และเลาใหฟงถึงความรันทดของชีวิตเธอรูสึกสิ้นหวัง เพราะคงไมสามารถ 

เล้ียงลูกชายใหโตขึ้น เปนคนมีการศึกษาอยางท่ีเคยหวังได หลังจากพูดคุยกัน เธอวางหมอขาวลง
และเอาบะหม่ีสำเร็จรูปที่ไดรับมาปรุงเปนอาหาร เปนบะหมี่ ที่ผูพลัดถิ่นทุกคนไดรับจากน้ันก็กิน
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บะหม่ีลงไป จากน้ันเธอเดินทางออกไปจากคาย พรอมกับชาวบานคนอ่ืน ๆ ไปเปนแรงงานรับจาง 
หลังจากด่ืมชาเขียวกับเธอ ดิฉันจึงร่ำลาดอวคอนฝนและออกจากคายที่พักพิงไป   

 

ทอน ไหม คือเยาวชนนักกิจกรรมท่ีทำงานดานสิทธิสตรี สิทธิในที่ดิน และการพัฒนาชุมชนในตอน
เหนือของรัฐฉานของเมียนมา 
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กวาฉันจะกาวผานมรสมุชีวิต 

หหนงิ 

ฉันเกิดมาในครอบครัวชนเผาพื้นเมือง “ปกาเกอญอ” ซ่ึงอาศัยอยูบนภูเขาทางตอน
เหนือของประเทศไทย ฉันมีพี่นองทั้งหมด 11 คน  ผูชาย 7 คน ผูหญิง 4 คน  ฉันเปนลูกคนที่สิบ  

ตั้งแตเล็กจนโต ฉันมีความฝนท่ีจะเรียนในระดับที่สูง ๆ  ตอนเด็ก ๆ ฉันเห็นแมทำงานหนักมาทุกวัน
เพื่อใหลูกมีกิน  ทุกครั้งที่แมกินขาว แมจะปอนขาวใหลูกไปดวยตลอด  มีอยูคืนหน่ึง ในตอนท่ีฉันยัง
เด็ก แมกำลังจะพาฉันกับนองเขานอน  ฉันเอื้อมมือไปจับมือแมเพื่อใหแมกอดฉันนอน  ฉันไดแลเห็น
รอยอะไรไมรู อยูบนหลังมือของแม  ฉันเกิดความสงสัย จึงถามแมวา “แมนี่เปนรอยอะไรคะ”  แม
ตอบฉันวา “มันคือรอยสัก มีคนบอกแมวา ถาสักไวบนตัว เมื่อตายไปแลว เกิดใหมอีกชาติ จะไมตอง
เกิดเปนผูหญิงอีก” คำตอบท่ีฉันไดรับจากแมทำใหฉันไดเขาใจวาทำไม แมจึงไมอยากเกิดเปนผูหญิง 
แตฉันก็ไมถามอะไรแมอีก  และแมจะสอนฉันตลอดวา การเปนผูหญิง เราตองเปนผูหญิงที่ดีตองรัก
นวลสงวนตัวตองเช่ือฟงพอแม เมื่อแตงงานแลว ตองทำหนาที่ภรรยาที่ดีไมวาสามีจะผิดจะถูกตอง
ทนเปนตัวอยางท่ีดี ใหลูก   คำสอน เหลานั้นฝงอยูในจิตสำนึกฉันตลอด  แตฉันก็มีความฝนวาฉัน
ตองไดเรียนในระดับท่ีสูง ๆ เพราะฉันคิดวาการศึกษาจะชวยใหฉันมีอนาคตที่ดีมีงานทำ มีรายได ที่
สามารถดูแลพอแมได  ฉันไมอยากเห็นแมลำบากอีก  แตกวาที่ฉันจะไดเรียนตามที่ฝนฉันตองเผชิญ
กับการถูกตอตานจากแมและพี่สาวคนโต ที่มองวาผูหญิงเรียนไป ก็ไมมีประโยชน ไมสามารถเปน
ผูนำได  ดูแลตัวเองไมได  ไปไหนมาไหนเองไมได ตองอาศัยผูชายทั้งที่ความจริงแลวผูหญิงตอง
ทำงานหนัก และไมมีโอกาสไดเรียน เหมือนผูชายเพราะพอแมมักจะเลือกใหผูชายไดเรียน กอน
เสมอพวกเขาเช่ือวา ลูกชาย จะสามารถเปนผูนำและชวยเหลือครอบครัวได    

 เม่ือฉันอายุไดเจ็ดป  พอไดพาฉันไปสมัครเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ หนึ่ง ทุกเชา
กอนจะเดินขามภูเขาสองลูกเพ่ือไปโรงเรียน ฉันตองตื่นแตเชา เพื่อไปหาบน้ำจากบอน้ำทายหมูบาน
สามถึงสี่รอบ เพื่อไวใชในบาน ในชวงฤดูที่ตองทำนา ฉันตองตื่นตั้งแตตีหา เพื่อไปจูงควายใหพี่ชาย
ไถนา  มีอยูครั้งหนึ่ง ฉันรูสึกงวงมาก ลืมตาไมขึ้นขณะที่กำลังจูงควายขณะไถนา ฉันเดินเซไปเซมา 
ทำใหควายที่ฉันจูงเดินไมตรง และคันไถไมตรง พี่ชายเลยรูวา ฉันตองงวงนอนแน ๆ ทำใหพี่ชาย
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โมโห พี่ชายหยิบดินเหนียวขึ้นมาปาใสหัวฉันดัง “ผะ”  ฉันตกใจต่ืนพรอมกับรีบจูงควายพรอมดิน
เหนียวท่ีอยูบนหัว โดยไมกลางวงอีกเลย   

 ในหนึ่งสัปดาหฉันไดไปเรียนมากสุดสามวัน บางวันฉันตองแอบหนีไป โรงเรียนและฉันก็
รูวาเมื่อกลับมาถึงบาน ฉันจะตองโดนแมและพี่สาวคนโตดา เหมือนทุกครั้งวา“อยากเรียนมากใช
ไหม ถาอยากเรียนก็กินหนังสือแทนขาวแลวกัน ไมตองมากินขาวกับคนอื่น”บางคร้ังฉันตองกินขาว
พรอมน้ำตา  แตถึงอยางนั้นฉันก็ยังคงหนีไปโรงเรียน เพราะฉันกลัวจะเรียนไมทันเพ่ือน ณ ตอนนั้น
คนในครอบครัวที่สนับสนุนใหฉัน เรียนมีเพียงพอและพี่ชายคนที่สามซ่ึงทั้งสองคนก็ไมคอยอยูบาน 

เม่ือฉันใกลจะจบป.หนึ่งพอของฉันไดจากฉันไปดวยโรคทองรวง เมื่อฉันสูญเสีย พอไปฉันจึงพยายาม
ทำทุกอยางเพื่อใหไดเรียนตอ ตอนฉันขึ้นป.สาม ฉันตัดสินใจ ออกจากบานไปอยูเลี้ยงลูกใหครูที่
หอพักโรงเรียนและเรียนไปดวย ฉันเห็นเพื่อน คนอื่นไดเลน ไดกลับบานหลังเลิกเรียน ฉันก็รูสึก
คิดถึงบาน  แตฉันก็บอกตัวเองวา ฉันตองอดทนเพ่ือที่จะไดเรียนตอ ฉันอยูกับครูชวยเลี้ยงลูกใหครู 
ทำงานบาน ทุกอยางที่ฉันจะสามารถชวยครูได  ครูรักและเอ็นดูฉันมาก จนฉันจบป.หก ครูไดยายไป
สอนท่ีอื่นฉันจึงกลับมาอยูที่บาน  ฉันจัดการทำเร่ืองเรียนตอในระดับ มอตนดวยตนเอง  โดยมีครู
ประจำชั้นคอยชวยเหลือ  แตดวยตอนน้ันฉันยังไมมี นามสกุลเหมือนเพื่อนคนอื่น ๆ ครูจึงใหฉัน
กลับไปบอกแมใหไปดำเนินการทำเร่ือง ที่อำเภอ ฉันคิดหนักมากที่จะไปพูดกับแมฉันจึงไปคุยกับ
พี่ชายคนท่ีฉันสนิทดวย เพราะเขาคือคนที่แมรักและเช่ือฟงที่สุด  พี่ชายไดคุยกับแมและพาแมไป
ดำเนินการท่ีอำเภอสองวันจึงเสร็จ เมื่อกลับมาถึงบาน สีหนาแมเต็มไปดวยความไมพอใจ แมดึง
กระดาษสองแผนขึ้นมาพรอมกับโยนใสหนาฉันที่กำลังน่ังอยู และพูดขึ้นวา “ไมเคยมีลูกคนไหนทำ
ใหแมเหนื่อยและลำบากอยางเธอนี่ใชไหมคือสิ่งที่เธอ ตองการแมจะคอยดูซิวาเมื่อเธอไดเรียนแลว 

เธอจะสามารถโยนฉันขึ้นสวรรค ไดไหมผูหญิงอยางเธอเรียนไปก็ไมมีวันไดดี”  แลวแมก็เดินเขาหอง
ไป  ณ ตอนนั้น ฉันรูสึกผิดมากท่ีทำใหแมเดือดรอน และคิดขึ้นไดวา แมคงโกรธฉัน ที่กอนหนาน้ัน 

ไมกี่วันแมมาบอกใหฉันแตงงานกับลูกชายของเพื่อนแมแตฉันปฏิเสธ และบอก แมวาฉันอยากเรียน
ตอ ฉันยังไมพรอมท่ีจะแตงงานกับใคร แมตอบกลับมาวา “ถาอยากเรียนก็สงตัวเองเรียนคนเดียวแม
ไมมีปญญาสงเธอเรียน” แลวแมก็เดินออกไปพรอมกับน้ำตา ฉันน้ำตาไหลฉันเขาใจแมแมเคยพูดวา 
“พอไมนาตายไปกอนเพราะพอเปนคนหาเงินเกงสามารถดูแลลูกไดแตพอก็ตายแลวทิ้งใหแมดูแลลูก
ทั้งที่แมไมมีความรูความสามารถอะไร”ฉันไดเรียนตอมัธยมหนึ่ง พรอมกับไดทุนเรียนปละสามรอย
บาทฉันรับจาง ในหมูบานชวงวันเสาร สวนวันอาทิตยฉันชวยงานในครอบครัวชวงปดเทอม ฉันลงมา
รับจางอยูบานครูแถวใกลอำเภอฉนัทำแบบน้ีจนจบมัธยมสาม หลังจากน้ัน ฉันก็พยายามหาหนทางที่



    กวาฉันจะกาวผานมรสุมชวีิต     9 
 
จะไดเรียนตอในระดับมัธยมปลาย นับวาฉันโชคดีมาก ที่ไดมีโอกาสรูจักกับปาผูใจบุญคนหน่ึงทาน
ชวนฉันไปอยูดวย ทานอยากใหฉัน ชวยทำงานบานกอนไปโรงเรียนหลังเลิกเรียนและชวงปดเทอม  

ทานสงฉันเรียน จนจบมัธยมปลายเม่ือจบแลวฉันไดเรียนตอในระดับอุดมศึกษา โดยไดโควตา เรียน
ตอในสาขาครุศาสตร เอกปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมื่อฉันเขามาเรียนทำใหฉันไมมี
เวลาวางเลยฉันจึงคุยกับคุณปาผูใจบุญ วาฉันจะ กูเงินกยศ.เรียน ฉันไมอยากรบกวนทานอีก ทาน
บอกวา “ตามใจเธอนะ” ทานติดตอหอในใหฉันฉันไดเขาพักหอใน ซ่ึงประหยัดคาใชจายมาก แมจะ
มีกฎ ระเบียบเยอะ แตฉันก็มีความสุขมาก เพราะฉันไดเพื่อน ไดรุนพี่ที่ดีกับฉัน 

 ชวงปหนึ่งฉันเรียนไมคอยทันเพื่อน เพราะพื้นฐานฉันออนกวาเพื่อนโดย เฉพาะ วิชา
คอมพิวเตอรฉันจึงตองมีความพยายามมากกวาเพื่อนคนอื่น ๆ แตถึง อยางน้ันฉันก็ไมรูสึกทอชีวิตฉัน
เหมือนจะไดพบกับความสุขมากขึ้น ฉันคิดวาอีก ไมนานเมื่อฉันเรียนจบแลวฉันจะไดมีงานทำมีเงิน
เพื่อกลับไปดูแลแม แตแลวเหตุการณที่ไมคาดฝนก็เกิดขึ้น  ฉันถูกลอลวงและถูกขมขืนจากคนที่ไวใจ 

เช่ือใจและใหความเคารพ  ในชวงปสอง จะข้ึนปสาม ฉันแทบตายทั้งเปน คิดอะไรไมออกกลัวไปทุก
อยาง ฉันไดแตรองไหเสียใจ เหมอลอย คนเดียวที่ฉันนึกถึงในตอนนั้นก็คือแมฉันตัดสินใจกลับไปหา
แมที่บาน และเลาเร่ืองที่เกิดขึ้นกับฉันใหแมฟง เมื่อแมฟงแลวสีหนาแมบงบอกวาแมโกรธ และไม
พอใจฉันอยางมากพรอมกับพูดวา“เนื้อตัวรางกายเธอถาเธอไมยอม ไมมีใครทำอะไรเธอได” แลวก็
ลุกขึ้นเดินหนีไปพรอมกับรองไหฉันลุก ขึ้นเดินตามแมรองไหและพูดวา ฉันขอโทษ  แมหันมามอง
หนาฉันพรอมกับพูดวา “หามเอาเร่ืองน้ีไปพูดใหใครฟง พราะมันเปนเร่ืองนาอับอาย”  เมื่อฉันไดยิน
เชนนั้น เขาฉันทรุดลงกับพื้น ใจฉันเหมือนถูกมีดแทงเขาอยางแรง ฉันคิดในใจวา แมแตแมก็ไมรัก
และอยูเคียงขางฉัน แลวฉันจะมีชีวิตอยูเพื่อใคร 
 ฉันกลับลงมาในตัวเมืองเชียงใหมไปที่หอพักพรอมกับยานอนหลับ 

หนึ่งกระปุกที่ฉันแวะซ้ือระหวางทางฉันเปดประตูหอง กาวเทาเขามาในหองดวยใบหนาที่เต็มไปดวย
น้ำตา ในสมองคิดแควา ฉันไมใชผูหญิงที่ดีลูกที่ดี เหมือนที่แมเคยสอนฉันอีกตอไปแลว ฉันไมควรมี
ชีวิตอยูบนโลกใบนี้อีก ความตายเทาน้ันที่จะชวยใหฉันพนจากความเจ็บปวดทุกขทรมานนี้ได 

 ฉันนอนลงบนเตียงดวยความรูสึกหมดหวังไรเรี่ยวแรง แลวคอย ๆ กรอกยานอนหลับ
ทั้งหมดลงในทอง น้ำตาไหลออกมาอยูตลอดเวลา ฉันคอย ๆ หลับตาลงจนหลับไปแตฟาก็ไมยอมให
ฉันจากโลกใบน้ี ฉันหลับไปโดยไมรูเรื่อง สามคืนสองวันพอรูสึกตัวอีกทีคือมีอาการปวดทองและ
อาเจียนอยางรุนแรงจนรุนพี่ ในหอมาเจอและพาไปโรงพยาบาล อาการดีขึ้น เพื่อน ๆ  และรุนพี่
ตามมาถามไถวาเปนอะไรมากไหม มีเร่ืองอะไรไมสบายใจรึเปลา แตฉันก็ไมกลาบอกใครฉันตองอยู
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กับฝนรายนั้นเปนเวลายาวนาน ทุกคืนฉันตอง นอนฝนรายและตกใจต่ืน และแอบรองไหฉันตอง
กลายเปนผูปวยโรคซึมเศรา กรดไหลยอน เครียดลงกระเพาะ  จนน้ำหนักฉันลดลงอยางรวดเร็ว 

หนาตาฉันดูซีดเหมือนคนไมมีเลือด  

เม่ือฉันกลับไปเย่ียมบานหลังจากที่เกิดเหตุการณขึ้นกับฉัน คนในครอบครัว ชุมชน เห็น
ฉันตางก็ถามวาไมสบายรึเปลา หรือไปทำอะไรมา  บางคนก็นินทาฉันวา “สงสัยไปทำแทงมาแนๆ” 

มีอยูวันหนึ่ง ฉันนั่งคิดถึงความตายพรอมกับรองไห ฉันพยายามฆาตัวตายหลายครั้งแตก็ไมสำเร็จ จน
มีผูชายคนหนึ่งเขามาในชีวิตฉัน คอยชวยเหลือใหกำลังใจและดูแลใสใจฉันทุกอยางในเวลาท่ีเขาอยู
ใกลฉัน แมเวลา ที่เขาหางไกลเขาก็จะติดตอมาหาฉันทุกวัน เขาจะพูดเสมอวาไมวาจะเกิดอะไรขึ้น 

ใหฉันเขมแข็งและเขาจะคอยอยูเคียงขางฉันตลอดไป เขาอยูเคียงขางฉันเปนเวลา เจ็ดป จนอาการ
ฉันดีขึ้นมากสุดทายเราก็ตองจากกันไป เขาไปมีผูหญิงคนใหม แตฉันก็ไมเคยรูสึกโกรธเขาเพราะ
ตลอดเวลาที่เขาอยูกับฉัน ฉันไมเคยทำอะไร ใหเขามีแตทำใหเขาเหน่ือย เครียด และลำบากทั้งกาย
และใจ ฉันเชื่อวาการท่ีเขาเขามาในชีวิตฉันคงเปนเพราะเราเคยติดกรรมตอกันไวเมื่อชาติ ที่แลวชาติ
นี้เขาจึงตองมาชดใชใหฉัน เม่ือเขาหมดกรรมตอฉันเขาก็ตองไป ชวงเวลา ที่เขาอยูกับฉันฉันตัดสินใจ
ไปพบจิตแพทยที่โรงพยาบาลสวนปรุง ในตัวจังหวัด เชียงใหม ฉันอยากหายจากอาการของโรค
ซึมเศรา  ในชวงแรกประมาณป พ.ศ.2549 ฉันตองกินยาโรคซึมเศราวันละ 12 เม็ด เปนเวลา 3 

เดือน หลังจากนั้นเหลือวันละ 9 เม็ด เปนเวลา 1 ป  และวันละ 6 เม็ดเปนเวลา 2 ป มาเปน 3 เม็ด
ตอวัน  จนฉนัรูสึกดีขึ้นมากแลวจึงไปคุยกับหมอ วาไมอยาก กินยาอีกหมอเองก็บอกฉันตลอดวายา
พวกนี้กินนานไมดีตอรางกาย หากเราควบคุม ความคิดไดดวยตัวเองจะดีมาก   

คุณอนิทัต ทองจันทร สอนใหฉันเขมแข็ง ยืนดวยตัวเองใหไดแมไมมีเขาอยูเคียงขางอีก
ตอไป ชวงแรก ๆ ที่ไมมีเขาอยูเคียงขาง มันเหมือนฉันตองอยูอยางเดียวดายบนโลกใบน้ี เมื่อเวลา
ผานไปหน่ึงป ทุกอยาง ในใจฉันก็คอย ๆ ดีขึ้นจิตใจฉันเขมแข็งขึ้นมาก   

 แตแลวก็มีผูชายคนหนึ่งซ่ึงเปนเพื่อนของเพื่อนฉันเขามาในชีวิตฉัน   เขาคอยติดตามฉัน
กับเพื่อนไปทุกที่  บางคร้ังคอยบงการบังคับฉันทั้งที่ฉันคิดวาเขาคือเพื่อน จนฉันเริ่มรูสึกไมดีและ
พยายามหลบหนาเขาไมตองการเจอเขาอีก แตแลววันหน่ึง ขณะที่ฉันอยูกับพี่สาวที่หอพัก เขาก็มา
อาละวาดเขามีอาการมึนเมาอยางหนัก เขาพยายามพังประตูหนาตางหอพัก จนพี่สาวฉันซ่ึงกำลัง
นอนปวยอยู ใชใหฉันเปดประตูใหเขาแตฉันบอกพี่สาววา“ถาเปดประตู เขาตองเขามาทำราย เรา
แน” แตพี่สาวกลับพูดวา “เขาไมกลาทำอะไรเราหรอก เพราะพี่อยูดวย” ฉันตัดสินใจเปดประตูให
เขา เมื่อเขาเขามาก็ดึงแขนฉัน ใหฉันออกไปกับเขา แตฉันจับขอบเตียงไว ไมยอมไปกับเขา เขา
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พยายามดึงและกระชากแขนฉัน จนทำใหพี่สาวที่อยูบนเตียงนอนกลิ้งไปกลิ้งมา พี่สาวบอกใหเขา
หยุด แตเขาก็ไม หยุด เขาบอกวาถาฉันไมยอมออกไปกับเขาเขาก็จะไมปลอย ตอนนั้นฉันคิด เปน
หวงพี่สาวกลัววาเขาจะทำรายพี่สาวดวยจงึยอมออกไปกับเขา เขาลากฉัน มาที่ หอพักเขา และขืนใจ
ฉันจนสำเร็จ  เขาพูดข้ึนวา “ตอไปนี้มึงไมมีวันหนีกูพน มึงเปนของกู กูทำมึงทอง ไมมีใครเอามึงแลว 

จำไว”  ฉันรองไหและในใจคิดวา “ยังไงฉันก็ไมมีวันรักและใชชีวิตรวมกับผูชายที่ทำรายรางกายและ
จิตใจฉัน  

ฉันภาวนาไมใหตัวเองทอง ชวงเวลานั้นฉันรูสึกเครียดและกังวลมาก ฉันกลัวจะทอง จน
ไดหนึ่งเดือน ฉันจึงไปตรวจที่คลินิค หมอบอกวาฉันทอง  ฉันรองไหออกมา และตัดสินใจหนีลงไปอยู
กรุงเทพฯ เปนเวลาสองสัปดาห ผูชายคน นั้นโทรหาพี่สาวฉันและบอกวา ฉันทองกับเขา เมื่อฉันเปด
มือถือ ฉันพบวามีขอความจากพี่สาวหลายขอความ ฉันจึงตัดสินใจโทรกลับไปหาพี่สาว พี่สาวขอให
ฉันกลับบาน เพื่อมาทำพิธีขอขมาและแตงงานกับผูชายคนน้ัน เพราะพี่สาวบอกวาแมเครียดมากท่ี
ฉันทำใหครอบครัวอับอาย ฉันตัดสินใจกลับมาดวยความรูสึกทุกขใจอยางมาก 

เม่ือกลับมาถึงบาน เสียงสะทอน การถูกซ้ำเติมตอกย้ำจากคนในครอบครัวชุมชนเต็มไป
หมด ฉันพยายามทนใชชีวิตในชุมชนในบานที่ไมมีใครเขาใจดวยความรูสึกที่แสน เจ็บปวด ทรมาน
ฉันตองนอนรองไหทุกคืนเวลาที่อยูบานโดนแมดา พอมาใชชีวิต ในเมืองกับผูชายที่ไดชื่อวาเปนสามี 
ก็ถูกบังคับสารพัดเพื่อตอบสนองในส่ิงที่เขา ตองการใหฉันเปนแบบที่เขาปรารถนา ฉันตองไปนั่งรอ
เขาเวลาท่ีเขาไปเวทีมวย ซ่ึงเปนสถานที่ที่มีแตกลิ่นเหลาควันบุหรี่ บางครั้งฉันตองน่ังอยูกบัเขาเวลา
ที่เขา นั่งกินเหลากับเพ่ือนจนถึงตีสองวันไหนที่ฉันรูสึกวารางกายไมไหว ฉันก็ไมยอมไป กับเขาและ
ทำใหเขาไมพอใจและใชคำพูดที่ทำรายจิตใจฉัน ชีวิตฉันแทบหาความสุข ไมเจอเลย ฉันเคยคิดจะฆา
ตัวตายอีกครั้งตอนทองไดสามเดือนแตฉันก็ทำไมลง เมื่อนึกถึงลูกที่อยูในทองซ่ึงเขาไมรูเรื่องอะไรเลย  

ฉันอดทนรอจนคลอดลูกสาว ออกมา เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 เธอคือนางฟา 
นอย ที่ฉันตองมีชีวิตอยูเพื่อเธอ เธอคือกำลังใจท่ีแสนยิ่งใหญของฉัน ในวันนี้เธอคือทุกสิ่งทุกอยางใน
ชีวิตฉัน ขอบคุณที่ฟาสงเธอมาอยูกับฉัน 

ทุกวันนี้ ฉันไดมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาศักยภาพตนเอง และชวยเหลือผูอื่น โดยการ
ชักชวนของพี่หนอแอริ ทุงเมืองทอง ฉันลุกขึ้นมาทำงานเปนจิตอาสา ดานสิทธิผูหญิงชนเผา เพราะ
ฉันเชื่อวายังมีผูหญิงชนเผาที่ตกอยูในสภาพเดียวกับ ฉัน แมฉันจะไมสามารถชวยเหลือผูหญิงที่เจอ
เหตุการณเลวรายไดทุกเรื่อง แตฉัน จะขอเปนกำลังใจและพรอมอยูเคียงขาง รับฟงเขาอยางเขาใจ 
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หนิง เปนนักกิจกรรมชาวกะเหร่ียงสะกอ ที่ทำงานใหกับเครือขายผูหญิงชนเผาพื้นเมืองในภาคเหนือ
ของประเทศไทย 
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แแบงกหนึง่รอยจาตกบัเรือ่งราวทีอ่ยเูบือ้งหลงั  

นอง คะบยา 

เมยซึ่งปรกติเปนคนใจเย็นตองรูสึกประหลาดใจเล็กนอย และเดินชาลง เมื่อไดยินเสียงดัง
ออกมาจากบานหลังหนึ่ง ในละแวกบานซ่ึงปรกติไมคอยมีเสียง เปนเสียงหญิงชราคนหนึ่งและเด็ก
อายุประมาณ 10 ขวบ เด็กยืนอยูหนา ของผูหญิง ตรงขั้นบันไดของบานไมเล็ก ๆ หลังเกา เมย
สังเกตเห็นหญิงชรายื่นธนบัตร ที่ยับยูยี่ใหกับเด็ก และเพิ่งรูวาเสียงที่ไดยินเปนเสียงพูดของหญิงชรา
กับเด็กนั่นเอง ดวยความสนใจ เธอจึงหยุดนิ่งมองดูรับฟงสิ่งที่พวกเขาคุยกัน   

เด็กกำธนบัตร 100 จาต ที่ยับยูยี่ไวในมือ และใชสองมือประคองสงคืน ใหหญิงชรา
พรอมกับเดินจากไปดวยฝเทาหนักหนวง คอตก มือกำแนน เมยไมคิด วาคุณยายจะเขาใจถึงความ
เกลียดชัง ความขมขื่น และความขุนเคืองใจ ที่สะทอน จากสายตาของเด็กได   

ไมใชเร่ืองนาประหลาดใจที่จะไดพบเห็นและไดยินเร่ืองราวเชนนี้ใน บริเวณที่เมยอาศัย
อยู คนสวนใหญแถวนี้ทำงานเปนแรงงานรับจางรายวันที่โรงสี โรงเกลือ และโรงงานวุนเสน เพื่อหา
เล้ียงครอบครัว เราจึงมักไดยินเสียงดาทอ เสียงบนเสียงตะโกนดาของคนที่มีปญหาดานเศรษฐกิจ 

เวลาที่ลูกหลานมาขอเงิน จากพอแมไปโรงเรียน แตพอแมไมมีเงินให เมยคิดถึงชีวิตในวัยเด็กของ
ตนเอง ระหวางท่ีทอดสายตามองเด็กที่เดินจากไป เมยเองก็เติบโตข้ึนมาในครอบครัว ยากจนเธอยัง
จำไดถึงชีวิตในตอนน้ัน เธอตองเรียนหนังสือไปพรอมกับชวยเหลือ พอแมทำงานบานดวย  

*** 

บานเกิดของเมยอยูที่เมืองปะเต็ง บริเวณสามเหล่ียมปากแมน้ำ อูขาวอูน้ำ ของเมียนมา
แตสภาพเศรษฐกิจในครอบครัว คอย ๆ เลวรายลง หลังจากรัฐบาล ทหารเวนคืนที่นา 55 ไรซ่ึงเปน
ของครอบครัวเมยไป ทำใหไมสามารถทำกิน ในที่ดินของตนเองตอไปได รัฐบาลชดเชยดวยการให
ที่ดินผืนอ่ืนกับครอบครัว แตเปนที่ดินที่ไมอุดมสมบูรณ ไมสามารถปลูกพืชผลอะไรไดทำใหชีวิต
เกษตรกร ตองยากลำบากตกงาน 
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เนื่องจากเปนครอบครัวท่ีมีลูกหลานหลายคน แมของเมยจึง เริ่มขายขาวแกงใกลกับ
ตลาดริมแมน้ำ สวนพอตองทำงานเปนพนักงานบัญชีใหกับ โรงงานเกลือที่อยูใกล ๆ เมยตองขายไข
ไกและไขเปดจากฟารมของลุงท่ีตลาดใกล บานเพื่อหาเงินจายคาเทอม ระหวางที่กำลังเรียนชั้นป.3

ในโรงเรียนแถวบานเธอจะ ไดกำไรประมาณ 100 จาต ถาขายไขเปดได 10 ฟองตอวัน แตบางวัน
เธอขาย ไขเปดไมไดแมแตใบเดียวแตเมยก็ใหคุณคากับรายไดเหลานี้ และยังคงนำไขไปขาย อยาง
สม่ำเสมอ สำหรับเมยแลวเธอรูสึกอับอายอยูบางกับสายตาของเพื่อนรวมโรง เรียนเวลาที่พวกเขามา
ตลาดพรอมกับพอแม บางคนมองดวยความเห็นใจ บางคนก็มองดวยความดูถูกเหยียดหยามวาเธอ
เปนแมคาคนหน่ึง เมยไดแตกมหนา มองเข งใสไข เวลาเจอคนรูจัก เพราะเธอไมตองการ ใหเพื่อน 

และพอแมของเขา เห็นน้ำตาที่ไหลบนใบหนา เธอพยายามทำใจปลอบใจตัวเองวา “มันก็ไมใชเรื่อง 
นาอายนี่นา  ฉันไมไดขโมยของคนอ่ืนมาขายสักหนอย  ฉันรูสึกเปนงานที่มีเกียรติ ฉันรูสึกได
ชวยเหลือพอแมและภูมิใจดวยสิ”   

เม่ือใกลถึงเวลาเรียน เมยจะปดถาดใสไขเปด เอาไขเปดที่เหลือใสลง ในเขง จากนั้นก็รีบ
กลับบานไปอาบน้ำ เปลี่ยนเส้ือผาและไปโรงเรียน เมยยังตอง ไปชวยแมที่รานขายกวยเต็ยวโมฮิงกา
ใกลกับตลาด กอนจะไปโรงเรียน หลังเลิก เรียน เธอไมตองขายไขเปดหลังจากจบป.3 และกำลัง
ขึ้นป.4 

วันหนึ่ง ครูประจำช้ันของเมยเสนอใหเธอแขงขันทดสอบความรูในวิชา หน่ึงของโรงเรียน 

เพราะเธอเกงคณิตศาสตร เมยตอบรับดวยความยินดี เพราะ ทราบวาเปนโอกาส ที่จะทำใหสามารถ
สมัครเขาเรียนในโรงเรียนดี ๆ ในเมืองได ถาชนะไดรางวัลจากรายการน้ี กอนหนานี้เมยไมกลาคิด
ฝน วาจะไดลงแขงขันใน รายการ ระดับโรงเรียนเชนน้ีมากอน ที่เมยไมมีความมั่นใจเปนเพราะวา 

เด็กท่ีมักไดลงแขงขันในรายการแบบนี้ มักเปนเด็กที่พอแมมีปญญาสง ใหเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน  

เมยไมสามารถเตรียมตัว หรือไมมีเวลาพอใหกับการแขงขัน  เพราะเธอตองทำงาน
ชวยเหลือพอแม เธอตอง ชวยแมขายโมฮิงกาตอนเชา ของวันที่ตองแขงขัน จนกระทั่งพอของเพื่อน
ในโรงเรียนคนหนึ่งมาเตือนเธอวา “นี่! มัวแตทำอะไรอยูนะ? ไมไปโรงเรียนหรือวันนี้? เปนวันสอบ
ไมใชเหรอ” พอนึกข้ึนได เมยก็ออกจากราน ขี่จักรยานกลับไปที่บาน จากนั้นก็เปลี่ยนเส้ือผา รีบบึ่ง
ไปโรงเรียน และเขาไปในหองสอบ เพื่อนคนอื่น มองดวยความประหลาดใจที่เธอเขาหองสายแตเมย
ไมไดใสใจอะไร เธอเขาไปนั่งประจำท่ีและตอบคำถาม แตละขอในกระดาษขอสอบ ระหวางที่ตอบ
คำถามเมยรูสึกประหลาดใจ ทำไมคำถามมันงายแบบนี้? เธอแทบไมตองเตรียมตัวอะไรเลย เธอยิ้ม
พลางคิดในใจ หลังจากสงกระดาษคำตอบใหครู เมยไปหาเพื่อนซ่ึงเอาคำตอบไปถามกับพอแม  
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ตัวเองวาเปนคำตอบท่ีถูกหรือเปลา เธอก็อยากตรวจคำตอบของตัวเองเหมือนกัน พอแมของเพื่อน
รูสึกประหลาดใจวาเมยสามารถตอบคำถามใหญ ๆ ไดถูกตอง ทำใหพอแมรูสึกไมพอใจกับลูกของ
ตัวเอง เมยรีบกลับบานอยางมีความสุข คิดวาอยางไรเสียเธอจะตองชนะในการสอบคร้ังนี้ และคงได
รางวัลแน ๆ   

อีกหน่ึงสัปดาหตอมา ครูประจำช้ันของเมยเรียกแมของเมยใหมาพบ และบอกวาถึงแม
เมยจะตอบคำถามใหญ ๆ ไดด ีแตกลับไมสามารถตอบคำถาม ในประเด็นเดียวที่งายกวาได สิ่งที่เมย
ทำคือการลอกคำถามมาใสกระดาษคำตอบ ครูบอกกับแมของเมยวา “นองเขาโชครายจัง” จากน้ัน
ครูก็หันมาที่เมยและถามวา “ทำไมเธอไมมาหาครูในคืนวันกอนสอบละ? เพื่อน ๆ ของเธอมาฝกตอบ
คำถาม เหลานี้ที่บานครู แตที่เธอทำไมไดเพราะเธอไมไดมา” เมยรูสึกจุกจนพูดไมออก ทันใดน้ันเธอ
รูวาเธอจะไมไดรางวัลจากการแขงขันคร้ังน้ี  

*** 

“กริ๊ง ๆ” ความคิดของเมยสะดุดลงเพราะเสียงกระด่ิง จากจักรยานที่ปน ผานไป เธอ
ยังคงเดินไปคิดไปถึงชีวิตของเด็กหลายคนที่คลายกับเธอ เด็กอีกกี่คนที่ ตองรองไหเวลาตองขอเงินไป
โรงเรียน เธอไมอาจหยุดคิดไดเลยวา ยังคงมีเด็กอีก จำนวนมากซ่ึงอยูในสภาพท่ีเลวรายกวาเธอ
เชนกัน..... จบ 

รัฐบาลทหารไมเพียงทำใหเกิดผลกระทบและอันตรายตอพื้นที่กลุมชาติพันธุเทานั้น หาก
ยังรวมถึงพื้นที่สามเหลี่ยมปากแมน้ำดวย สำหรับเยาวชนในอนาคต พวกเขาตองทำความเขาใจและ
ยอมรับกับสภาพที่ไมสามารถเปล่ียนแปลงได และตองพยายามบรรลุเปาหมายท่ีเปนความสำเร็จให
ได  

 

นอง คะบยา ทำงานรณรงคดานสิทธิมนุษยชนในเมียนมา 
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กการกลบัมาของจติต ิสาวนอยอรูกัลาโวยสบูานเกดิ 

จติต ิ

ดิฉันนายจิตติหรือช่ือเลนวากบเปนคนขามเพศของพี่นองชาวเล ‘อูรักลาโวย’ (คนทะเล-

ชาวเล) ตอนเปนเด็กผอมสูง ขี้โรคผิวดำคล้ำขี้เลน มักจะมีผมสั้น เสมอเพราะพอพาไปตัดบอยๆ
เติบโตเปนเด็กชายธรรมดาๆ คนหนึ่ง มีคุณแม หนาตาใจดีผอมสูงโปรงคุณพอเปนผูชายอวนสูงปาน
กลาง หนาดุ นิสัยขี้โมโหงาย หงุดหงิดงายแตใจดีกับครอบครัวและคนคุนเคย กบยังมีคุณยายที่อวบ
ทวม เต้ีย หนาตาใจดีเหมือนคุณแม และคุณตาผอมสูงหนาคม ดูดุ แตใจดี ทานอยูบานคนละหลัง
กับพอแมของกบ กบยังมีพี่นองรวมสายเลือดอีก 5 คน กบเปนคนสุดทองแตในจำนวนนั้นเสียชีวิต 2 

คน พี่ชายคน ท่ีหนึ่งกับพี่สาวคนที่สี่ เหลือลูกชาย 3 คนรวมกบ 

ตอนประมาณอายุ 6-7 ขวบ กบเริ่มชอบไปรวมกลุมเลนสนุกกับเด็ก ๆ ผูหญิง เด็กผูหญิง
ดูนารัก มีสีสัน แตงตัวสวยตอนนั้นเร่ิมรูตัววาชอบเปนผูหญิง อยากแตงตัวสวยๆ  

พอพอเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงกบถูกบังคับอยางรุนแรงใหเปนเด็ก  ผูชาย ปกติ ทุบตี
ดวยมือของพอ บางทีก็ตีดวยไมเรียวจนตัวขึ้นลาย ดาทอ ขับไล “ไปเลยนะ แกไมใชลูกชายกู เกิดมา
ทำไม ไปเลย ๆ” ยังขนเส้ือผาขาวของออกมาทิ้งหนาบาน หลายตอหลายคร้ัง  

แมมักจะนิ่งเงียบ บางทีก็สนับสนุนพออยางเสียไมได กบทำไดแตรองไหเสียใจ เก็บกด 

แตเพราะกบรักแม รักพอ กบถึงทนอยูตอ เดินไปเก็บขาวของกลับเขาบาน กบบอกตัวเองวาตองอยู
ใหได ขนาดครอบครัวก็ยังไมยอมรับ แตกบก็อยูได ทุก ๆ ครั้งจะได  

คุณยายคุณตา มาชวยพูดกับพอแม ใหกำลังใจกับกบ รวมถึงญาติพี่นองมันทำใหรูสึกวา
การเปนผูหญิงมันไมเปนอุปสรรคอะไรกบักบ เลย แมวากบจะถูกขับไลออกไปหลายคร้ังแตกบก็ไม
ไป กบรักครอบครัว อยากอยูกับครอบครัว 

จนกระท่ังวันหนึ่งกบทนไมไหวแลวไมไหวแลวจริง ๆ กบก็ตองไป อยูกับ ปา ที่จังหวัด
สตูล ความรูอะไรก็ไมมี ไมรูหนังสือ ไมรูอะไรเลย ตอนน้ัน กบอายุ 12-13 ขวบ ไมมีความรูติดตัว 
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ปาของกบปลอบใจวา “กบไมตองกังวลนะ สิ่งที่ครอบครัวไมเขาใจ กบตองอยูใหไดยืนหยัดเปนตัว
ของตัวเอง”  

ปาของกบถาม วา “ยังรักครอบครัวไหม?”  

กบตอบวา “รัก รักมาก”  

ปาถามวา  “จะทอแทไหมกับอุปสรรคที่ครอบครัวขับไล”  

กบก็เลยพูดวา “มันไมใชอุปสรรค ของกบเลย”  

กับคำท่ีครอบครัวเคยดูถูกวาเราเปนเพศอยางนี้ครอบครัวกบวา “ทำอะไรไมไดหรอก 

งานก็ทำไมได” กบวา “ไมได” กบตองทำใหได พิสูจนใหเขารู พิสูจนใหเขาเห็นวากบทำได  

ระหวางนั้น คุณยายและคุณตาซ่ึงอายุ 90 กวาป ตายเพราะความชรา คุณยายเสียไป
กอน คุณตาตามไปประมาณปกวาหลังจากน้ัน  

ตอนกบอายุ 15-16ป กอนท่ีทานจะเสีย ทานพยายามพูดกับพอแมของกบวา “ตั้งแต
เล็กไปรักษามันทำไม มาตอนน้ีจะไมเอามันไว คอยดูนะ มึงชังมาก มึงจะไดพึ่งคนนี้ละ” ณ ตอนนั้น
กบไมไดอยูสงทานทั้งสองเลย 

แลววันหนึ่งลูกสาวของปากลับมาเยี่ยมปา ลูกสาวปาแตงงานกับหัวหนา อุทยานท่ี
จังหวัดพังงา พี่สาวดีใจที่เจอกับกบ กบก็ดีใจ  

กบวา “โอยพี่ เราไดเจอกันครั้งนึงตอนท่ีกบอายุ 8-9 ขวบ”  

พี่สาววา “แม นี่ใชกบหรอ” ปาวา “เออ เนี่ยแหละ” โอย พี่สาวดีใจ เขากอด 

แลวพูดกับกบวา “ทำไมถึงไดมาอยูนี่”  

กบก็เลาวา “พี่ที่กบไดมาอยูนี่ คือแมกับพอ เขาไมเอากบแลว เพราะเปนแบบน้ี” พี่สาว
เลยวา “โอย ไมตองกลัว ไปอยูกับพี่ไหม ที่เกาะสุรินทร”  

กบก็เลยตัดสินใจวา “ไดคะพี่แตขอไปอยูแบบพนักงานนะคะ”  

พี่สาววา “กบไปอยูแบบคนในครอบครัว เปนนองสาว เปนพี่นองกัน ไปอยูแบบสบายๆ 

ไปเลย ไมตองทำงานอะไรนะ” แตกบเห็นคนอ่ืนทำงาน มันไมไดนะ เราตองชวย กบก็เลยชวยทำทุก
อยาง อยูไปอยูมา แลวเขาเช่ือใจกบ เพราะวากบไมไดไปในทางที่ผิด กบไปในทางที่ดีมาตลอด  

กบอายุประมาณ 17-18 มีงานประเพณีประจำป ที่จัดปละสองครั้ง เปนงาน “ลอยเรือ
ปาจ๊ัก” (เรือปาจั๊ก หรือ เรือปลาจั๊ก เปนเรือที่ทำดวยไมรำกำทั้งลำและไมตีนเปดที่ทองเรือ) ยังเปน
วันพบปะเครือญาติชาวเล งานนี้เพื่อสะเดาะเคราะหแกคนในชุมชน ทำนายดิน ฟา อากาศ ขอ
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วิญญาณบรรพบุรุษใหชวยคุมครอง กินเลี้ยงผีผูเฒาประมาณ 2 วัน ตอบแทนกอนการลอยเรือ
จำลองออกไป เช่ือวาเรือจะนำพาความชั่วรายไปท้ิงทะเล 

กบถามพี่สาววา “พี่ กบขอกลับบานไดไหม อยากไปหาแมกับพอคะพี่ ถึงเขาจะขับไล
ยังไง เขาก็ยังเปนพอของเรา แมของเรา”  

พี่สาววา “ได ไดส ิ กบจะกลับวันไหน”  

กบวา “กบจะกลับเดือนพฤษภานะ”  

พี่สาวเลยวา “ได” พอเสร็จงาน กบก็เดินทางกลับบาน พี่สาวใหเงินกอนนึง 
พอกบกลับไปถึง กบนึกวาพอกับแมจะตอวากบ แตไมเลย มันคืออารมณชั่วครูชั่วคราว

ในจุดนั้น พอไปถึงพอกับแมก็ดีใจนะ กบก็ดีใจ พอกบเขาไป  

พอแมก็ทักกบวา “อาว กบกลับมาแลวหรอ มา มา เขามาในบานลูก”  

กบก็วา “แมกบขอโทษนะที่...”  

พอกบพูดแทรกขึ้นกอนวา “ไมเปนไรลูก พอก็ขอโทษลูกนะ ที่พอดุดาลูก ลูกไมเคยทำ
อะไรผิด ใหแมกับพอตองกังวล” มันก็เลยทำใหกบเกิดความดีใจและภมูิใจในจุดนั้น โอย... กบดีใจจัง
เลยท่ีไดกลับมาอยูเปนครอบครัวอีกครั้งนึง มันเปนความรูสึกที่ดีมากๆ  

กบมารูภายหลังวาพี่กานดาซ่ึงเปนหลานแทๆ ของพอของกบชวยพูดกับ พอแมของกบ 

โทรคุยกับท่ีบานบอยๆวากบเปนเด็กดีไมติดยาไมมั่วสุม ชวยเหลือ สังคมไมทำเร่ืองเสื่อมเสีย ทำให
พอกับแมเร่ิมเปล่ียนความคิด 

อยูมาจนวันหนึ่งเกิดคลื่น ‘สึนามิ’ เมื่อเกิด ‘สึนามิ’ พอของกบเปนผูนำ เปนผูนำใน
ชุมชนเวลามีปญหาอะไรพอจะตองเดินทางไปในตัวจังหวัด เมื่อเจาหนา ที่ จังหวัดเรียกประชุม พอก็
จะไปทุกที่ พอเปนคนใจดีแบบท่ีชวยเหลือคนในชุมชน เมื่อบางคนตกสำรวจ พอก็ชวยเขาใหไดมี
สำเนาทะเบียนบาน ครอบครัวเหลานั้นเขาก็ดีใจมากเลย  

เขาวา “โอ เขานับถือพอของกบ”  

เขาวา “ขนาดคุณไมรูหนังสือ แตทำไมทำได จังหวัดเล็ก ๆ เช่ือถือเขาได โห สุดยอด”  

พอเกิด ‘สึนามิ’ พวกเราก็ไดหลบหนีพนโดยที่ไมมีใครที่จะมีเสียชีวิตอะไรเลย ตอนน้ันพี่
กบอยูที่วัด แตไดยินคนบอกวาจะมีคลื่นยักษ แตไมเขาใจในตอนน้ัน จนกลับมาถึงบาน เห็นคน
อพยพ ขึ้นไปอยูบนวัดที่อยูบนภูเขา จึงตามไปอยูถึงสองคืน ถึงไดปลอดภัย แตบานเรือนก็มีเสียหาย
เปนบางสวนหลังจากนั้นก็มีองคกรเขามาหลายองคกรมาหาขอมูล ทีนี้ องคกรนั้น ๆ ก็เขามาชักนำ
คนในชุมชน เขาวา “ผูใหญ” (ผูปกครองทองถิ่นระดับหมูบาน) เขาแทนช่ือพอของกบวา ‘ผูใหญ’ 
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แตจริง ๆ พอไมใชผูใหญในชุมชน เขาวา “ผูใหญ ขอมูลประชากร ผูใหญรูไหม” เขายังวา “ผูใหญ
อยูประมาณกี่คน แลวมีครัวเรือนเทาไร” พอวา “อันนี้ผมไมคอยรูนะ เดี๋ยว เดี๋ยวผมจะใหลูกสาว 

(แทนที่จะเรียกวาลูกชาย พอเรียกวาลูกสาว) เดี๋ยวจะใหลูกสาวทำขอมูลเนาะ แลวจะสงคำตอบให
คุณ” เขาตอบ “ก็ได” คำพูดนั้นทำใหเรารูสึกดีใจและรูไดทันทีวาพอกบยอมรับกบแลว 

พอก็สอนใหกบทำ ทำสำรวจทุกอยาง แลวพอเจาหนาที่เขามาถามวา “ในชุมชนนะ มี
ปญหาอะไรบาง” สวนมากพอจะใหกบเปนคนพูด กบวา “เออ ปญหามันก็มีนะ สึนามิมา บานพังไป
บาง บางหลังก็ไมพัง” เขาก็ถามวา “มีคนเสียชีวิตไหม” กบวา “ไมมี พวกเราหนีรอดปลอดภัยกัน
หมด” แลวเขาก็วา “ประชากรคุณมีกี่คน” กบวา “ตอนน้ันมันเปน 225 คน” เขาถามตอวา “แลวกี่
ครัวเรือน” กบก็ตอบไปวา “มี 44 หลังคาเรือน” เขาเลยถามกบวา “นี่คุณเปนอะไร” กบตอบไปวา 
“ฉันเปนลูกของพอผูใหญ” พอของกบเสริมวา “เออ เด๋ียวนี้ใหลูกเดินแลว สอนใหเขาเดินใหเขาตอ
เราเพราะวามีอายุแลว” มันก็เลยเกิดความภูมิใจวา ถึงแมเราเปนคนขามเพศแตเราก็สามารถทำ
ความดี ใหกับชุมชนได  

ชาวบานในชุมชนเมื่อกอนก็ไมคอยชอบกบนะ เขาหาวากบวา “เปนอยางง้ี  คทำไมได
หรอก ทำไมไดเร่ืองอยางเง่ีย ไมจริงหรอก เขา(หมายถึงตัวกบ)อาย เขาอายนะคนเน่ียเขาตองอาย” 

ที่จริงกบไมอาย ขนาดบัตรประชาชน มีคำนำหนาเปน ‘นาย’ กบก็ยังไมอายเลยกบยังบอกเขาแบบ
ตรงๆ เลยวา “นั่นแหละช่ือของพี่”บางคนเขาก็ยังตกใจกบบอกวา“ไมตองตกใจ นั่นแหละชื่อพี่” 

บางคนเขาชื่นชมพี่วา “คุณสุดยอดนะท่ีคุณไมอายเลย” เรานึกในใจจะอายทำไม มันเปนตัวตนของ
เรามันเปนชีวิตของเราเราจะหนีไปไหนได ก็นั่นแหละคือตัวตน ของเรา ชื่อก็ชื่อของเราแถมเปน
นามสกุลของพระราชทานอีกซ่ึงเราก็ภูมิใจ  

พอจากจุดนั้นองคกรตาง ๆ ก็เลยเรียกกบไปเร่ือย ๆ ไปอบรมบางทีก็กังวล นะวาเราเปน
แบบน้ี เขาจะกังวลกับเราไหมแลวเราจะเขากับเขา ไดรึเปลาอยางมาครั้งเนี้ยก็กังวลนะกังวลวาเขา
จะรับกบไดรึเปลาแตกบมีพลังกบบอกตัวเองวาตอง ไปถึงแมวาเราจะเปนแบบน้ีในสังคมขนาดคน
ไทยเปนคน ขามเพศเยอะ เขายังรับไดแตกบเปน‘อูรักลาโวย’กบตองทำใหไดใหเกิดผลสำเร็จกับคน
ในชุมชน ของเราใหเขายอมรับในตัวตนของคนขามเพศอูรักลาโวยวามีความคิดเหมือนกัน  

สามีพี่กานดาชวยกบเร่ืองการสำรวจขอมูลประชากรประวัติศาสตรของ หมูบานในการ
พูดคุยติดตอกับเจาหนาท่ีพูดคุยเรื่องสาธารณะกบก็เลยไป กบไปหาพี่กานดาหลายคร้ังก็มาปรึกษา
กับพี่กานดา เวลามีปญหาอะไรก็จะคุย ปรึกษา พี่กานดาก็ใหคำแนะนำท่ีดีมาก ๆ เลยแลวมันก็ทำ
ใหเหมือนกับเรามีพลัง ไมตองกังวลในเรื่องน้ันมันไมจริงนั่นมันเปนแคภาพลวงตาภาพจริงก็คือ ตัว
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เรานี่ แหละเราตองโชวพลังทักษะของเราใหได ถึงแมวาจะไมมีความรูไมรูหนังสือ  กบก็มี
ความสามารถมีความคิด ตองกลาพูดในจุดน้ันใหสังคมรับรู กบก็เลยไปรวมงานตางๆ กบไปหาพี่
กานดาหลายคร้ังปรึกษากับพี่กานดา เวลามีปญหาอะไรก็จะคุยปรึกษาพี่กานดาก็ใหคำแนะนำท่ีดี
มากๆ แลวมันก็ทำให เหมือนกับเรามีพลังไมตองกังวลหรอกในเร่ืองน้ันมันไมจริง นั่นมันเปนแคภาพ 

ลวงตา ภาพจริงก็คือตัวเรานี่แหละเราตองแสดงพลังทักษะของเราใหไดถึงแมวา จะไมรูหนังสือกบก็
มีความสามารถมีความคิด ตองกลาพูดในจุดนั้นใหไดใหสังคม รับร ู 

กบรักและยังฝงใจอยูวาถาไมมีบุญบารมีของพระองคทาน (ในหลวง รัชกาลที่9)คงจะไม
มีตัวตนของพี่นองคนอูรักลาโวยพระองคทาน (ในหลวงรัชกาลท่ี9)เขาไปในชุมชนของพี่นองอูรักลา
โวย เราไดพระราชทาน นามสกุลจากพระมหากษัตริยตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 6 “ประมงกิจ” ในสมัยนั้น 

มี 7 นามสกุลที่ไดรับพระราชทานคือ ประมงกิจ หารทะเล ทะเลลึก บางจาก หลักเกาะ ชางน้ำ กลา
ทะเลใหกับพวกเราแลวก็ไดใหหนวยงานของจังหวัดไดเอาลูกหลานของพวก เราเขาไปเรียนหนังสือ 

ในตอนนั้นกบโตแลว กบยังไมไดเรียนนะ โชคดีที่กบไดเรียนตอนอายุ 12 ปไดเขาไปเรียนรูในตอน
นั้นไดความรูติดตัว มานิดนึงทำใหไดอานออกเขียนได แลวก็เกิดความภูมิใจใหกับชุมชน  

มาถึง ณ ปจจุบัน คนในชุมชนเชื่อถือกบมากเลย ขนาดเมื่อกี้ยังโทรหา นั่นคือความภูมิใจ
ที่ไมเคยทำใหกบตองทอหรือวาตองหนีจากปญหา จะตองจัดการ กับปญหาทำสิ่งดี ๆ ใหชุมชนไมใช
แตเฉพาะพวกกบ กบตองทำใหกับลูกหลานใน อนาคตขางหนา 

อยางกรณี ‘ราไวย’(ชนเผาพื้นเมือง ราไวยหรือชาวเล ราไวย) ถึงแม เขาอยูมานานแลว 

อยมูานานมากโดยไมมีเอกสารสิทธิถึงพวกเราเผา ของพวก เราอาจจะคิดวาไมมีเอกสารสิทธิก็อยูกัน
สบายๆไมตองมีเอกสารแตที่ไหนได หลังสึนามิมีคนไทยที่เปนนายทุน แอบแฝงเอาไปทำเปนโฉนดทำ
เอกสารกำลัง จะขับไลแตดวยความที่ชาวบานรวมมือกันจับมือกันตอสูไปดวยกันจนประสบผล 

สำเร็จไปครึ่งหนึ่ง โดยการที่ไมตองใชเอกสารอะไร ใชคำพูด เครื่องหมาย วาสมัยกอนมีอะไรบางที่
เปนเครื่องหมาย แคนั้นเองทำใหศาลยกฟองไปเลย มันดีมาก ๆ มันทำใหเรามีพลังไมใชเฉพาะคนที่
เปนผูหญิงจริง ผูชายแท คนขามเพศก็ทำได สรางพลังไดคะ  

กบหวังวาในจุดนี้ อยากใหคนภายนอกเปดใจรับกับคนขามเพศใหมากขึ้น ไมอยากให
แบงช้ันวรรณะวาคุณไมใชผูชายไมใชผูหญิงคุณทำไมไดแตมันไมใชนะอยากใหเปดใจยอมรับกับคน
ขามเพศ ในกระบวนการตอสูในจุดหนึ่งถึงแมจะไมรอยเปอรเซ็นต ก็ขอใหเขารับรูวาคน ขามเพศก็มี
ความคิด ไมแตกตางกับคนท่ีเปนเพศตรงขาม กับหลายเพศ  
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กบดีใจมากคะในงานครั้งนี้ในเวิรคช็อบที่เอากบมาพูดเรื่องที่กบ ไมเคยพูด ไดเลาความ
จริงวากบเปนใคร กบเกิดความต้ืนตันวาถึงแมวาเราจะไมสามารถเลา ใหคนไดมาเรียนรูรับรูเรื่อง
ของเรามากมายแตเราสามารถไดเลาผานทางสื่อ และทั้ง องคกรที่เขาแนะนำเรามาใหรับรูเรื่องราว
ของเราท่ัวประเทศ อยางนอยเขาก็ไมทอดทิ้งเรา  
 

จิตติ เปนสตรีขามเพศชาวพื้นเมืองอุรักลาโวยที่ทำงานใหกับชุมชนของเธอในภาคใตของประเทศ
ไทยและหวังวาวันหนึ่งทุกคนจะยอมรับเธอในส่ิงที่เธอเปน 
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ชีวิตประจำวันบนรถเมล  

โช ทาซนิ 

ดิฉันพยายามเบียดไปขางหน่ึงจากน้ันก็ถอยรนไปอีกขางหนึ่ง เฝามองดูชายคนหนึ่ง ที่
ดานหลัง แตเขาไมแสดงทาทีจะขยับตัวออกไปจากดิฉันเลย ดิฉันเหลือบมอง ทั้งซายทั้งขวาท้ังใกล
ทั้งไกล หวังวาจะมีใครบางคนมาชวย รูสึกใจช้ืนขึ้นมาเมื่อสบ สายตากับหญิงซ่ึงมีอายุราวแมของ
ดิฉัน ดิฉันสงสายตาขอใหเธอชวย แตก็ใจชื้นไดแคแปปเดียว เพราะปรากฏวาปาคนน้ันหันหนาไป 

อีกดานหนึ่ง ทำทาราวกับวาเธอไมอยากจะยุงเร่ืองของดิฉัน ดิฉันจึงตองมองหา คนอื่น ที่จะมา ชวย 

เพราะดิฉันไมกลาทำอะไรดวยตัวเอง ดิฉันคิดวาคงมีใครบางคน เขาอกเขาใจและหาทางชวยดิฉัน 

ดิฉันสบสายตากับลุงอีกคนหน่ึง เขามองมาที่ดิฉัน ทั้งยังมองไปที่ชายคนซ่ึงกำลังลวนลามดิฉันอยู 
ดิฉันมองดวยสายตาวิงวอนหวงัวา เขาจะมาชวยแตก็ตองผิดหวังอีก เขาเบือนหนาไปอีกทางหน่ึง ทำ
ทีเหมือนไมอยาก จะมายุงดิฉันรูสึกหอเหี่ยวใจและกลัวมาก หลังจากพยายามสงสายตาขอความ 

ชวยเหลือ จากสองคน ดิฉันรูสึกเหมือนอยากจะรองไห รูสึกเหมือนไมอยาก ขอความชวยเหลือจาก
ใครอีก ดิฉันพยายามบอกตัวเองวาเราคงแกปญหาน้ีได ดิฉันจึงตัดสินใจเผชิญหนากับชายคนนั้น  

ดิฉันรีบถายรูปชายคนนั้นไว จากน้ันก็ใชเทาเหยียบเทาของเขา และเดินเขาไปใกลกับ
ประตูรถเมล เพื่อลงท่ีปายตอไป เขาก็เขยิบเขามาที่ประตูรถเชนกัน ดิฉันกลัววาเขาจะทำราย นี่เขา
จะชักมีดออกมาแทงดิฉันไหม? เพราะเขาสะพายกระเปา และมือขางหน่ึงก็ลวงอยูในกระเปา ดิฉัน
ทำทาเหมือนจะวิ่งหนี กลัวมาก และเสียใจมาก มันเปนสถานการณที่ยากลำบาก เมื่อรถจอดปาย 

ดิฉันก็ลงไป จากนั้นก็รีบเดินไปในทางทิศตรงขามกับรถ ดิฉันรูสึกกลัวอยางมาก รูสึกอับอายและ
โกรธ ทำไมมันถึงตองเกิดกับดิฉันดวย? ดิฉันคิดถึงหลายอยาง เชน “ดิฉันเปนคนที่ชอบชวยเหลือคน
อื่นท่ีเจอ ดิฉันเคยใหความชวยเหลือคนมาตั้งเยอะแยะ ชวยไดเทาที่ทำได ชวยอยางกลาหาญ ดิฉัน
กลาท่ีจะตะโกนเรียกขอความชวยเหลือใหคนอื่นถาจำเปน ดิฉันชวยปกปองพวกเขาเมื่อจำเปน แต
พอถึงตาท่ีตัวเองมีปญหา กลับไมมีใครมาชวยเลย?” ระหวางที่คิดอยางน้ัน ดิฉันก็รูสึกกลั้นน้ำตาไม
อยู แตดิฉันพยายามปลอบตัวเองใหเขมแข็งและใจเย็นลง “สิ่งที่ทำนั่นก็เปนสิ่งที่ดีที่สุดแลวละ”  

มันทำใหดิฉันรูสึกไมอยากนั่งรถเมลทุกวันในกรุงยางกุงอีกเลย 
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แตดิฉันก็ตองพึ่งพารถเมลเวลาจะไปที่ไหน ไมวาจะไปที่มหาวิทยาลัยหรือไปท่ีทำงาน 

ดิฉันไมสามารถใชรถแท็กซ่ีไดเพราะแพง เลยทำใหตองใชแตรถเมล มันเปนปญหาใหญที่ผูหญิงที่ขึ้น
รถเมลตองเจอ เวลาคนอ่ืนมีปญหา ดิฉันมักจะเขาไปชวย แตเวลาที่ดิฉันมีปญหา ไมมีใครสงเสียง
แมแตแอะเดียว มันเปนประสบการณสวนตัวซ่ึงทำใหดิฉันกลัวมาก  

 เพราะวายังเปนนักศึกษา ดิฉันจึงอยากแบงปนเรื่องราวน้ีผานเฟซบุก  เพื่อใหเพื่อน
นักศึกษาหญิงคนอื่นรูเรื่องนี้ ดิฉันอยากเลาใหพวกเธอฟง เพื่อหาทางปกปองตัวเอง จะไดไม
หวาดกลัว ดิฉันยังอยากใหผูหญิงคนอื่น ๆ ที่อยูในกลุมเฟซบุกของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงปญหาน้ี
ดวย   

ดิฉันไมไดรับความชวยเหลือเมื่อรองขอ ดิฉันไมสามารถปกปองตัวเองและตอบโตได 

ดิฉันรองขอความชวยเหลือเม่ือตกอยูในสถานการณนั้น แตไมมีใครยื่นมือมาชวย ดฉิันอยากรูวาจะมี
ใครท่ีกลาพอท่ีจะจัดการกับคนแบบนี้หรือไม ผูหญิงจะขอความชวยเหลืออยางไรเม่ือตองเผชิญหนา
กับสิ่งทที่เกิดขึ้นกับดิฉัน? ดิฉันโพสตขอมูลเหลานี้เพราะอยากรูเหมือนกันวาผูหญิงคนอ่ืนจะแกไข
สถานการณนี้และมีทาทีอยางไร  

ดิฉันจึงตัดสินใจเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ทั้งยังอยากรูวาเพื่อนคนอ่ืน ๆ จะทำ
อยางไร และจะปกปองตัวเองอยางไร แตก็มีคนมาแสดงความเห็นเลวรายกวาที่ดิฉันคิดมาก 

อยางเชน “เราตองทนอยูกับมันใหไดนะ”  หรือบางคนบอกวา “ทีตอนเกิดเรื่องไมเห็นโวยวาย แตที่
เอามาโพสตเพราะอยากดังหรือเปลา” แทบจะทำใหดิฉันคลั่งเลยทีเดียว แคโพสตเรื่องไปแปปเดียว 

ก็มีคนมาใหความเห็นแบบนี้ ทำใหดิฉันตัดสินใจลบโพสตนี้อีกครึ่งชั่วโมงตอมา ดิฉันรูสึกตกใจมากที่
คนเราไรน้ำใจขนาดน้ี มันทำใหดิฉันเจ็บปวดขึ้นอีก มากกวาประสบการณที่ไดรับในตอนแรก ทำให
ดิฉันรูสึกอยากลืมทุกอยางและเขานอน เพราะตองตื่นไปโรงเรียนวันรุงขึ้น ดิฉันพยายามขมตาหลับ 

แตมันเหมือนฝนราย เต็มไปดวยความรูสึกขมขื่นและเศราใจ ทำไมมันตองเกิดกับฉันดวย? ฉันเฝาแต
คิดวาทำไมไมมีใครมาชวยฉันเลยสักคน ดิฉันพยายามขมตาหลับเพื่อใหผานคืนน้ีไปใหได 

อีกประมาณหน่ึงเดือนหลังเกิดเหตุการณนั้น ดิฉันกำลังออกจากบานมาขึ้นรถเมล ตอน
นั้นดิฉันไมใชโทรศัพทแบบท่ีเคยทำอีกแลว เพราะมีความรูสึกต่ืนตัวเฝาระแวงทุกสิ่งทุกอยางรอบตัว 

ดิฉันรูสึกเตรียมพรอมที่จะชวยเหลือคนที่ตองการความชวยเหลือ  ดิฉันสัญญากับตัวเองวาจะ
พยายามชวยเหลือคนอื่นเทาที่จะทำได หากมีใครรองขอแมวาตัวดิฉันเองอาจจะไมไดรับความ
ชวยเหลือเม่ือเกิดเหตุการณขึ้นกับตัวเองก็ตาม#StopSexualHarassment #StopCyber-Bullying 
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โช ทาซิน เปนเยาวชนหญิงมุสลิมท่ีทำงานกับชุมชนในกรุงยางกุง ในเวลาวางเธอรวมงานกับเยาวชน
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกโดยใชเทคโนโลยี 



ผูหญิงที่เรียบงาย ธรรมดาและแปลก    25 

ผผหูญงิทีเ่รยีบงาย ธรรมดาและแปลก 

เลย เลย ไน 

ในขณะที่สไตลของเธอมีความแตกตางแตสไตลของเธอนั้นไมดึงดูดความสนใจจากเพศ
ชาย แตคนที่ใกลชิดเธอตางช่ืนชม รักและเคารพเธอ เธอผอมเพรียวและผมท่ียาวของเธอถูกถักไว 

ในบางคร้ังถาคุณมองผมยาวของเธอที่ถูกมัดไวเปนปมสองช้ันแบบผิวเผินคุณอาจนึกถึงผูชายพมา
โบราณท่ีมัดผมผูกปม เธอไมไดทำตัวเหมือนหญิงสาวแตมีสไตลที่อิสระและเปดเผย เธอกลาที่จะไป
ทุกท่ีในทุกเวลาดวยตัวเอง เธอเต็มไปดวยจิตอาสา เธอเปนนักกิจกรรมทางการเมือง 
 จนถึงตอนนี้เธอไดมีสวนรวมและทำงานรวมกับชุมชนทองถิ่นและเจาหนาที่ในการขอ
บริจาคเพื่อขอความชวยเหลือที่จำเปนสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติใน  พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบใน
เมียนมา เธอชื่อ เลย เลย ไน  เธอเปนลูกสาวคนที่สองและมีพี่นองสี่คน พี่สาวหนึ่งคน นองสาวหนึ่ง
คน และนองชายอีกหนึ่งคน แมของเธอเปนแมบานธรรมดา พอของเธอเปนขาราชการพลเรือนทาง
รถไฟท่ีเกษียณแลว 

พอของเธอเปนแบบอยางของเธอ เนื่องจากงานของพอในฐานะขาราชการพอจึงตอง
จัดการกับการกระจายวรรณกรรมรวมถึงงานศิลปะและดนตรี ดังนั้นพอจึงเปนที่รูจักในหมูคน
จำนวนมาก นอกจากนี้พอยังเปนผูจัดงานของพรรคโครงการสังคมนิยมเมียนมา (BSPP) เธอภูมิใจที่
ไดพูดวาเธอโตมากับการฟงและไดเห็นการที่เพื่อนรวมงานของพอของเธอมาเยี่ ยมบานและพูดคุย
เกี่ยวกับงาน ศิลปะ และดนตรี  เธอยอมรับวาพอของเธอตองมาแกไขปญหาตาง ๆที่เกิดจากความ
ไมเปนกุลสตรีของเธอ เธอภูมิใจที่ไดพูดวาเธอประสบความสำเร็จเพราะเธอไดฟงและทำตาม
คำแนะนำรวมถึงการตักเตือนของพอ ฉันจะขออธิบายถึงความสำเร็จของเธอตามลำดับของการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอ  

ในชวงการจลาจลของประชาชนในป พ.ศ.2531 เธอกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่1 

ที่โรงเรียนมัธยมของรัฐแหงหนึ่งในตาซี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2531 เธอไดเขารวมการสาธิตที่
เร่ิมตนจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่3 ทั้ง 9 คน ในโรงเรียนของเธอและอยูในคายสาธิตตั้งแตนั้น
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มา พวกเขามีสวนรวมในการชุมนุมและการสาธิตบนถนนในยานตาง ๆ ในเมือง หลังจากสามวันที่อยู
ในคายนั้น เธอรูสึกเหนื่อยเพราะสภาพความเปนอยูที่ไมดีและอาหาร เธอจึงกลับบาน ในระหวาง
ทางกลับบานคนท่ีสนิทกับเธอในละแวกเพิ่งจำเธอไดหลังจากที่เธอทักทายพวกเขาเพราะชุดนักเรียน
ของเธอนั้นสกปรกมาก ทั้งเส้ือสีขาวของเธอกับผาโสรงสีเขียวและผมยาวยุง เมื่อเธอกลับถึงบานพอ
ของเธอทาวเอว แลวถามเธอดวยหนานิ่งๆวา “ทำไมถึงกลับมา” ถึงแมวาเธอจะเปนเด็กซนแตเธอก็
ไมเคยพักคางคืนนอกบานเลย 

“หนูอยากอาบน้ำ” เธอตอบอยางกลัวๆ  

“ออ! กลับไปท่ีคายหลังจากอาบน้ำแลว”  

พอของเธอตอบ “แมวาเราจะมีชีวิตอยูเปนรอยปก็ยากที่จะไดรับประสบการณอยางนี้  
อาจจะไมมีโอกาสซักครั้งเดียว แคบอกพอวาตองใชอะไรแลวพอจะสงไปให”หลังจากไดฟงพอของ
เธอนั้น เธอก็รูสึกมีความสุขอยางที่ไมเคยรูสึกมากอน 

เลย เลย ไน และเพื่อนของเธอท่ีสนิทกันมาก พวกเขาเยี่ยมบานของกันและกันเปน
ประจำ คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนของเธอมักจะใชเวลาอยูที่บานเม่ือโรงเรียนเลิก พวกเขามี
ความสุขและดีใจท่ีไดเรียนรูความรูทั่วไปและวรรณกรรมจากพอของเธอ แมวาพวกเขาจะใหคำตอบ
ที่ผิดกับคำถามที่พอของเธอถาม พอของเธอก็มักจะอธิบายสิ่งตาง ๆ ใหพวกเขาดวยความอดทน
เพื่อท่ีพวกเขาจะไดเคารพและรูสึกใกลชิดเขามากกวาพอแมของพวกเขา  พอของพวกเขาเปน
เจาหนาที่ระดับสูงในหนวยงานรัฐบาลที่ไมมีเวลาพอท่ีจะใหคำแนะนำกับลูก ๆ เนื่องจากการ
เดินทางอันยาวนานในการทำงาน เธอตองการใหพอทุกคนคิดเชนเดียวกับคำพูดของพอของเธอ : 

“อยาทิ้งชีวิตในฐานะผูหญิงของคุณเพียงแคตองการอาบน้ำ แตงงานและการใหกำเนิด มือที่แกวง
เปลนั้นนำโลก ผูหญิงตองไมหลบอยูขางหลังและใหความสำคัญกับสามีและบุตรชายในทุกดาน 

ผูหญิงตองแสดงใหเห็นวาพวกเราก็มีความสามารถในการทำส่ิงตาง ๆเชนเดียวกับผูชาย ผูหญิงตอง
แสดงใหเห็นวาพวกเรามีความสามารถและไมออนแอ และไมปลอยใหคนอื่นบอกคุณวาพวกคุณคือ
ผูหญิงไรประโยชน” 

 

ขณะนี้ เลย เลย ไน มีอายุสี่สิบหาปแลวเธอไมเพรียวเหมือนเมื่อกอน เธอมีน้ำหนักมากกวาหนึ่งรอย
แปดสิบปอนดและมีผมสั้น 



บันทึกเรือ่งราวชีวิตผูหญิงชนเผากับความยตุิธรรมในชมุชน    27

บันทึกเรื่องราวชีวิตผูหญิงชนเผากับ 

ความยุติธรรมในชุมชน 
หหนอแอร ิทงุเมอืงทอง 

ทามกลางปาใหญ มีภูเขาสลับซับซอน มีหมูบานเล็ก ๆ แหงหนึ่ง ชื่อวา “บานหวยอี
คาง” เปนชุมชนชนเผาพื้นเมือง ปกาเกอะญอ มีการใชชีวิตแบบเรียบงายพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน
ในชุมชนมีการปกครองสองแบบ 1)การปกครองแบบดั้งเดิม คือมีผูนำธรรมชาติกำหนดพิธีกรรม 

ประเพณี วัฒนธรรม (ฮีโข)สืบทอดจากสายตระกูลที่เปนผูชาย 2)การปกครองแบบทางการ(พอ
หลวง) ไดมาโดยการเลือกตั้ง มีบทบาทคือดูแลทุกขสุขของประชาชน “ปกาเกอะญอน้ัน วัฒนธรรม
จะแตงเขาบานผูหญิง”ผูหญิงตองไปสูขอฝายชาย ผูชายตองมานับถือ จิตวิญญาณของฝายหญิง 
(เอาะแค) ซ่ึงผูหญิงจะมีบทบาทในบาน อบรมเล้ียงดูบุตร ทุกอยางในบาน แตการตัดสินใจจะยัง
ไมใชผหูญิง 
 ฉันเกิดและเติบโตในหมูบานหวยอีคาง ฉันเปนชนเผาปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ฉันมีพี่
นองรวมบิดามารดาทั้งหมด 9คน ฉันเปนบุตรคนที่4 ฉันแมของฉันประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา
ขาวและไรหมุนเวียน เม่ือฉันอายุได2ขวบ ยายของฉันเลี้ยงฉัน และอยูกับยายเพราะแมของฉันกำลัง
คลอดนองฉันและครอบครัวของฉันเวลาน้ันยากจนมากแทบไมมีกินใหอิ่มทองเลยผูเปนพอกับแม
ตองเสียสละอาหารใหลูกกินใหอิ่มกอนเสมอ แมจึงยกฉันใหยายเปนผูเลี้ยงดูฉัน สำหรับพอกับแม
ตองดูแลนองๆและพี่ๆ  

เม่ือป พ.ศ.2528 ฉันอายุได 10 ขวบ ตอนน้ันฉันกำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษา ป.2 ฉัน
ตองสูญเสียคุณพอที่ฉันรักมากไป แมเวลาน้ันฉันจะเด็กอยูแตความเสียใจมันทำใหฉันรูสึกถึงความ
เจ็บปวดและหมดกำลังใจ สิ้นหวังมาก เพราะคุณพอเปนกำลังสำคัญหลักของครอบครัวที่หาอาหาร
ใหลูกๆกิน ตอนนั้นแมคลอดนองคนสุดทองเพิ่งได3เดือน ความเสียใจที่เสียพอไปฉันคิดวาจะไมไป
เรียนแลว เพราะคนอื่นเขามีทั้งพอและแมฉันเหลือแคแมคนเดียวแตฉันโชคดีนะที่มคุีณยายคอยเติม
เต็มใหในยามที่ฉันทอแทและสิ้นหวัง ไมนานความเสียใจก็จางหายไป ฉันก็กลับไปเรียนตามปกติ วัน
แรกที่เขาโรงเรียน เพื่อนรวมหองก็เขามาทักทายวายินดีนะที่กลับมาเรียนอีกครั้ง  
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เม่ือฉันอายุราว ๆ 13-14 ป เร่ิมเปนสาวนอยตอนน้ันฉันเรียนอยู  ป.5-6 ฉันพยายามจะ
ออกจากโรงเรียนหลายคร้ังเพราะตานแรงกดดันจากลุงทุก ๆ วัน เพราะลุงเปนลูกเขยของยายคนที่
ฉันอาศัยอยูบานเขากับยาย วิถีชีวิตปกาเกอะญอจะตองอยูกับลูกสาว ยายบอกกับฉันเสมอวาตอง
อดทนไมไหวก็ทนเพื่อยาย บางเดือนชวงฤดูทำนา ฉันไดไปโรงเรียนอาทิตยละครั้ง บางทีก็เดือนละ
ครั้ง จนครูประจำชั้นตองมาตามหาและมาสอนพิเศษใหที่บานเพื่อใหเรียนตามเพื่อนๆทัน ลุงฉันก็ดา
ฉันวาเปนผูหญิงเรียนทำไมเรียนไปจะใชประโยชนอะไร ไปเอามื้อเอาวัน(ลงแขก) ทำงานดีกวา 
เพราะลุงชอบท่ีจะใหฉันทำงานเปนแรงงานใหครอบครัวมากกวาที่จะสงไปเรียนหนังสือ  จนทำให
ยายของฉันกับลุงตองทะเลาะกันเพราะฉันทุก  ๆ เชา ยายฉันใหฉันไปโรงเรียนแตลุงฉันใหฉันไป
ทำงาน ลุงฉันพูดกับยายวา “ถาสงฉันไปโรงเรียน จะใหยายไปทำงานแทนฉัน” ฉันสงสารยายมาก 

เพราะยายทำเพื่อฉันมาก ยายประทวงอดขาวเพราะฉัน ไมกินขาวรวมกับครอบครัว  

ทุกค่ำคืนยายจะเลาเร่ืองท่ีเกิดขึ้นใหฉันฟงเสมอ ฉันและยายตางคนตางใหกำลังใจซึ่งกัน
และกัน มีอยูครั้งหนึ่งท่ียายกับลุงทะเลาะกันเพราะการเรียนของฉันอีกตามเคย ยายจึงยื่นคำขาด
ใหลุงวาถาไมใหฉันเรียนหนังสือยายจะยายบานไปอยูกับลูกสาวคนอ่ืน เพราะยายมีทรัพยสินตนเอง
เยอะอยู เชน สัตวเล้ียง ที่ดิน เปนตนทำใหลุงตองยอม ฉันภูมิใจในตัวยายมากแมวาคุณยายทานจะ
เปนผูหญิงโบราณแตความคิดความกลาของยายน้ันชางยิ่งใหญนัก  อาจเปนเพราะยายมีแตลูกสาว
ทั้งหมด และยายตองเลี้ยงลูกตามลำพังทำใหยายเขมแข็ง ความกลาของยายสงผลใหฉันไดเรียน
หนังสือจนจบช้ันประถมศึกษา ป.6 และเปนผูหญิงคนแรกในชุมชนสมัยนั้นที่จบชั้น ป.6 ฉันบอกกับ
ตนเองเสมอวาฉันจะเอายายเปนแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตตอสูเพื่อความถูกตองและความ
ยุติธรรมเสมอ 

เม่ือป พ.ศ.2534 มีเหตุการณไมดีเกิดขึ้นกับเพื่อนผูหญิงคนหน่ึงของฉัน โดยผูชายคน
หนึ่งในชุมชนสมัยนั้นพยายามจะลวนลามโดยการจับหนาอกเพื่อนฉัน แตจะทำอยางไรเลา สังคมชน
เผาปกาเกอะญอน้ัน ถาเกิดเร่ืองไมดีกับลูกสาวจะตองใหคนในครอบครัวปดบังไมใหบอก เพราะกลัว
วาจะกระทบกับการหาคูครอง บังเอิญมากเพื่อนสาวของฉันที่ถูกลวนลามนั้นกำลังจะแตงงาน แตวา
ผูชายคนนั้น ปาวประกาศอยางนั้นวาเขาไดจับหนาอกของเพื่อนสาวฉัน ฉันจะชวยเพื่อนสาวฉัน
อยางไรดีนะ ฉันไดปรึกษากับเพื่อนอีกคนของฉันวาเราจะหาทางออกอยางไรไมใหผูชายคนนั้นมา
รังแกผูหญิงอีกฉันกับเพื่อนฉันตัดสินใจไปหาผูนำซ่ึงมีแตผูชาย  แตนับวาโชคดีของฉันที่ฉันเลา
เหตุการณแลวผูนำที่เปนผูชายยอมฟงและยอมรับในสิ่งที่ฉันและเพื่อนชวยกันสื่อสารออกไป ผูนำ
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ผูชายคนนั้นถามฉันวาอยากทำอยางไรฉันบอกวาชวยตีกะโหลกไมไผใหมีการเรียกประชุมชาวบาน
ให  

พอเย็นวันนั้นเสียงกะโหลกไมไผดังขึ้น แทนที่ฉันจะดีใจแตฉันกลับกลุมใจและเครียดมาก
เพราะเกรงวาเพื่อนสาวของฉันคนนั้นจะไมมาเปนพยานใหเพราะเขาแตงงานเพิ่งได2วันเอง พอเร่ิม
ประชุมสักพักถึงวาระของฉันกับเพื่อนฉันจะพูด ฉันกับเพื่อนฉันก็เกริ่นเรื่องที่เพื่อนผูหญิงคนหนึ่งถูก
ลวนลามจากผูชายคนนั้น ทำใหที่ประชุมไมเชื่อแมแตตัวผูกระทำเองก็ทาฉันกับเพื่อน บอกวาถาเร่ือง
ที่ฉันกับเพ่ือนเลาเปนความจริงจะจายคาเสียหายเปนควาย1ตัว แนจริงใหมีพยานมายืนยันดวยถาไม
มีพยาน ผูชายคนน้ันบอกฉันและเพื่อนฉันวาฉันตองเสียควายใหเขา1ตัว ฉันเริ่มเครียดอีกครั้งจะเอา
ยังไงดี ฉันกับเพ่ือนฉันขอเวลาไปเรียกพยานกอน พอถึงใหเพื่อนผูหญิงมาเปนพยาน แมของเพื่อน
ผูหญิงดาฉันและเพื่อนฉันวาหนาไมอายใหกลับไปจะไมยอมใหลูกเขาไปหรอกเพราะเพิ่งแตงงาน ฉัน
กับเพื่อนไมรูจะทำอยางไรจึงไปขอรองสามีของเพื่อนผูหญิงใหชวยบอกภรรยาใหหนอยใหไปยันยืน
วาใชหรือไมใชแคนั้นเอง ในที่สุดสามีของเพื่อนผูหญิงตอบตกลงใหภรรยาไปฉันและเพื่อนฉัน  ฉัน
รสูึกขอบคุณยายลึกๆในใจท่ีสอนและเปนตัวอยางที่ดีใหฉันเสมอ ใหมีความอดทน และเขมแข็งและ
ยืนหยัดเพื่อความถูกตองเรื่อยมา 

เม่ือเพื่อนผูหญิงไปถึงที่ประชุมจึงเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นกับเธอวาเธอจะไปตักน้ำที่บอ
น้ำปลายหมูบานไปเจอกับผูชายคนนั้น ชายผูนั้นเอามือลวงเขาไปเพื่อจะจับหนาอก แตเธอสะบัดมือ
ผูชายคนนั้นออก  ลูกปดที่คอของเธอขาดกระจายจริงไหม? พอเพื่อนผูหญิงพูดแคนั้นผูชายไมตอบ
อะไรเลย บอกแตวาจะเอาวัว หรือเอาควาย เพื่อนผูหญิงจึงบอกวาไมเอาอะไรทั้งน้ันเพ่ือนผูหญิงจึง
กลับไป ฉันบอกกับท่ีประชุมวาเราไมเรียกรองอะไรจากใครเลยแตใหผูหญิงมีศักดิ์ศรี อิสระ เชนเวลา
ไปทำงาน ลงแขก ขอใหผูหญิงไดกินขาวพรอมผูชายไมตองรอกินเศษอาหารที่เหลือจากผูชาย และ
อยาเอาเปรียบผูหญิงทุก ๆ ดานแคนั้นแหละที่ฉันตองการในปจจุบันน้ีทุกอยางดีขึ้นบาง 

ตอมาเม่ือฉันไดเรียนจบช้ันป.6ที่โรงเรียนบานหวยตองมีอาจารยจากโรงเรียนบานกาด
วิทยาคมมาแนะแนวใหนักเรียนไปตอที่บานกาดซ่ึงต้ังอยูในตั วอำเภอแมวางหางจากบานฉัน
ประมาณ50-60กิโลเมตร เม่ือฉันไดขาวก็กลับไปคุยกับคุณยาย ยายของฉันตอบตกลงทันทีที่จะให
ฉันไปเรียนตอท่ีโรงเรียนบานกาดวิทยาคม ซ่ึงฉันเองยังไมเคยไปเลยตัวอำเภอ เมื่อฉันสมัครเรียนกับ
ครูที่โรงเรียนเรียบรอยแลว ฉันดีใจมากท่ีจะไดเรียนตอ แตแลวฉันตองผิดหวังเพราะผูอาวุโสที่เปน
ผูชายในชุมชนและลุงของฉันบอกกับยายฉันวาเด็กผูหญิงถาออกไปเรียนแลวจะตองถูกบังคับใหไป
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ขายตัวเปน กะหร่ี (โสเภณี) เขามาพูดทุก ๆ วันยายของฉันใจออนเกรงวาฉันจะโดนหลอกเหมือนคน
เขาลือกันจึงไมใหฉันไปเรียนตอ ฉันเสยีใจมาก แตชีวิตฉันก็ตองดำเนินตอไป 

ปพ.ศ.2537ฉันอายุได19 ป ฉันก็แตงงานกับสามีของฉัน แตกอนหนานี้ที่ฉันคบกับสามี
ของฉัน เราถูกกีดกันจากฝายพี่นองของสามีฉันเพราะฉันมีฐานะยากจนมากความเปนชนเผานั้นคำ
วายากจนคือไมมีขาวกินที่เพียงพอ ไมใชจนเงินทองอะไรเลย สามีจึงตัดสินใจมาแตงงานกับฉันเรา
จัดพิธีแตงงานฝายเดียวคืนบานของฉัน ที่มีคุณยาย และคุณแมเปนผูจัดงานแตงงานใหฉัน โดยปกติ
แลวในความเช่ือชนเผานั้นพิธีกรรมจะสำเร็จเสร็จสมบูรณไดมีทั้งสองฝาย คือเจาสาวและเจาบาวแต
เราก็ไดสมหวังในความรักเพราะคุณยายกับคุณแมของฉันทำใหงานของแตงของฉันสำเร็จลุลวงไป
ดวยดี 

ปจจุบันฉันมีบุตร 2 คน หญิง 1คน ชาย 1คน การดำรงชีวิตของฉันทุกวันน้ีฉันเอาคุณ
ยายของฉันมาเปนแรงบันดาลใจในการทำงานและการขับเคล่ือนงานของผูหญิงชนเผา ฉันเชื่อวา
ความยุติธรรมและความเสมอภาคจะเกิดขึ้นนั้นเราตองไขวควาคนหามันดวยประสบการณและ
อุปสรรคคือบทเรียนท่ีทำใหฉันเขมแข็งไดและที่สำคัญตัวฉันเองตองลุกขึ้นมาเลาเร่ืองราวแบงปน
ความยากลำบากใหเพื่อนๆฟง เรื่องของฉันอาจจะเปนจุดประกายเล็ก ๆ ใหคนที่กำลังจะสูนั้นมี
กำลังใจและแรงบันดาลใจขึ้นมาได แตฉันมาถึงจุดนี้ไดฉันตองตอสูมายาวนานมากต้ังแตป  พ.ศ 

2544 ฉันก็เร่ิมจากการพัฒนาศักยภาพของตนเองกับองคกร เครือขายและสมาคมตาง ๆ ของชนเผา
พื้นเมืองเชน เครือขายสตรีชนเผา (IWNT)สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมสำหรับชาวไทย
ภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) และเครือขายเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) ฉันก็มีโอกาสข้ึนไปพูด
หลายคร้ัง แตความเศราเสียใจก็มาเยือนฉันรอบหน่ึงที่ตองสูญเสียคุณยายท่ีรักไปไมมีวันหวนคืนกลับ 

แตฉันตองขอบคุณยายฉันมากท่ีทำใหฉันมีพลังในการตอสู และไดเรียนรูจากยายของฉันเยอะแยะ
มากมายฉันจะกาวตอสูเพื่อความยุติธรรม ความเสมอภาคและสืบสานเจตนารมณของยายตอไป 

 

หนอแอริ ทุงเมืองทอง เปนนักกิจกรรมชาวกะเหรี่ยงสะกอ เธอตอสูเพื่อความยุติธรรมและความเทา
เทียมกันสำหรับผูหญิงพ้ืนเมืองท่ีอาศัยอยูในภาคเหนือของประเทศไทย 



จะหลุดจากกรอบธรรมเนียมไดหรือไม?     31

จะหลุดจากกรอบธรรมเนียมไดหรอืไม?  

ใหม ใหม  

ผูหญิงสองคนนั่งสนทนากันบนโซฟาใตตนไม ใกลกับทางเขาของบานในบริเวณ ซ่ึงเปนที่
พักอาศัยของคนงานชั่วคราวในเมืองตันเลียน ผูหญิงสองคนซ่ึงมาจากละแวกบานนั่งอยูดวยกัน หน่ึง
ในสองคนอุมลูกวัยหนึ่งขวบในมือ และมีเด็กอายุหาขวบน่ังอยูขางๆพวกเขา ใกล ๆ กันมีถุงใสเสื้อผา
เด็ก ขวดนม ผาออม กลองถายรูป และโทรศัพทวางอยู พรอมกับมีชองใสเครื่องบันทึกเสียงตางหาก
ดวย    

นินนินขอโทษตอทาทา “ขอโทษดวยนะท่ีตองเอาลูกเขามาน่ังดวยตอนที่สัมภาษณ”  

“ไมเปนไรหรอก เราตางคนตางเปนแม ฉันเขาใจหัวอกเธอ” ทาทาบอก  

นินนินยิ้มดวยความขอบคุณที่ผูหญิงทั้งสองคนไมไดรังเกียจลูกของเธอ นินนินเปนแมลูก
สอง และเปนนักขาวอิสระซ่ึงเขียนบทความเกี่ยวกับชีวิตทางสังคมของผูหญิง เธอมาท่ีนี่เพื่อ
สัมภาษณทาทาเกี่ยวกับชีวิตของหญิงสาวที่ถูกผลักดันใหกลายเปนพนักงานบริการ  

“ดิฉันชื่อนินนิน” เธอบอก  

“ดิฉันทำงานใหกับสหภาพผูหญิงเมียนมาและเปนนักขาวอิสระของนิตยสารมิตจีนา ทำ
ตัวสบาย ๆ นะคะ เราจะคุยกันแบบปรกติ มาเริ่มกันเลยดีกวา คำถามแรกที่ดิฉันอยากถามคือ 

เปนมายังไงถึงไดมาเปนพนักงานบริการ?”  ทาทาจึงเลาเร่ืองตอไปน้ีใหนินนินฟง  
“ตอนน้ันเพื่อน ๆ กับดิฉันแตงตัวดวยเส้ือผาที่ดีสุด เพราะเปนวันแรกที่ไดเขาเรียนใน

มหาวิทยาลัยยางกุง เปนการเริ่มตนชีวิตของนักศึกษาปหน่ึง เราใชเวลาพอสมควรในการหา
หองเรียน เพราะอาคารเรียนใหญโตมาก บรรดานักศึกษาหญิงที่ดิฉันพบตางแตงตัวราวกับดาราทีวี 
ทำใหดิฉันเร่ิมคิดวา ทำอยางไรจะมีปญญาแตงตัวแบบพวกเธอไดบาง”  

ครอบครัวดิฉันมีปญหาในการสงเสียดิฉัน แคคาเลาเรียนและตำราเรียนก็ลำบากแลว ไม
ตองพูดถึงคาเสื้อผา ดิฉันจึงเร่ิมคบกับแฟนที่อาจชวยเหลือดิฉันได ทำตัวเหมือนตุกตาหนารถของ
เขา”  
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 หนาของทาทาเริ่มแดงเพราะขวยอาย แตยังคงสบตากับนินนิน เธอเลาตอไปพรอมยิ้มแบบแหง ๆ 

“ดิฉันตองเสียสละพรหมจรรยและเริ่มชีวิตเปนเด็กของคนอื่น พอขึ้นปสองที่มหาวิทยาลัย แฟนก็
เบ่ือดิฉัน และไมอยากใหเงินดิฉันอีกตอไป เขาเร่ิมหลีกเล่ียงที่จะพบดิฉัน  

วันหนึ่ง เขาโทรมาบอกและขอใหไปพบกับเขาที่เกสตเฮาสแหงหน่ึง ดิฉันก็ไปตามนั้น 

เม่ือเขาไปในหองท่ีเกสตเฮาส ก็พบวามีผูชายสี่คนยืนรออยูพรอมกับแฟนของดิฉัน ดิฉันรทูันทีวาไม
สามารถดิ้นรนหนีไปไหนได”  

“น้ำตาของทาทาไหลริน ขณะที่เลาเร่ืองน้ี เธอเบือนหนาหนีพรอมกับจองมองอยางเล่ือน
ลอย ถึงจุดนั้นเองท่ีเธอรูวา เธอไมมีทางเลือกอ่ืน แตตองเลนไปตามบท  

หลังหกเดือนผานไป ทุกอยางก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง เธอตกหลุมรักชายอีกคนหน่ึง ทั้งสอง
คนเตรียมตัวจะเร่ิมชีวิตคูที่มีความสุขดวยกัน พวกเขาไปจดทะเบียนสมรสและใชชีวิตรวมกัน แมวา
พอแมจะไมเห็นดวยในตอนแรก พอแมของเธอถึงกับตัดขาดเธอเพราะเธอตัดสินใจไปแตงงาน แต
หลังคลอดลูกคนแรก พอแมก็เร่ิมกลับมาคืนดี   

หลังแตงงานทาทาพยายามจะไมกลับไปมีชีวิตแบบเดิมเธอไมคอยประสบความสำเร็จ 

จากการทำอาชีพเปนแมคาในตลาด ทำใหขาดทุนหลายครั้ง  
“ดิฉันพยายามขอยืมเงินเพื่อมาขายผัก ก็ไดผลอยูบางแตไมทุกวัน บางวันดิฉันขาดทุน

เงินตนไปท้ังหมด ดิฉันพยายามทำทุกอยาง รวมทั้งขายผาดวย ถึงกับมาขายแตงโมก็มี ดิฉันพยายาม
นั่งขายของท้ังวัน แตไดเงินแคพันหา หรือสองพันจาตถาขายแตงโมงเทาน้ัน” เธออธิบาย  

เธอตองทำงานหนักเพราะตองดูแลครอบครัว สามีไมไดมีงานประจำและชอบด่ืมเหลา วันหนึ่งลูก
ของพวกเขาปวยหนัก 

“ดิฉันมีเงินเหลืออยูไมถึงหาพันจาต และไมสามารถไปยืมเงินใครได เพราะยังไมไดใชหน้ี
เกา ดิฉันจึงกลับไปทำอาชีพเดิมโดยไมบอกสามี” ทาทาบอก  นินนินตองเบือนหนาไปอีกทางหนึ่ง 
พรอมกับเช็ดน้ำตาดวยความเห็นใจทาทา ภายหลังการสัมภาษณ ทาทาถามนินนินวา  

“แลวแฟนของเธอละ? พอแมของเธอเปนยังไง? ไมมีใครมาชวยดูแลลูกเลยเหรอ?”  

นินนินบอกวา สามีทำงานในออฟฟศ สวนพอแมอยูในชนบท ทั้งคูเดินทางมาอยูที่
กรุงยางกุงเพราะตองมาทำงาน พวกเขาตองจางคนมาชวยเล้ียงดูลูกคนแรกสมัยยังเด็ก ๆ แตตอนน้ี
เธอทำงานแบบพารทไทม และไมตองจางคนเล้ียงดูลูกอีกตอไป ทำใหพอเก็บเงินไดบาง  

นินนินเดินทางกลับบาน ในหัวสมองเต็มไปดวยความคิดที่เกิดจากการสัมภาษณ ในคืน
วันนั้น เธอคิดถึงชวงเวลาที่ยายมาอยูที่กรุงยางกุงเปนครั้งแรก  พรอมกับสามีเมื่อหลายปกอนหลัง
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แตงงานกัน ทั้งคูตองยายมาจากชนบทเพราะงานของสามีเธอ  ตองประสบปญหาในชวงแรก ๆ 

เพราะไมมีเพื่อนหรือญาติที่ยางกุงเลย แตพวกเขามีแผนที่จะหาเงินใหมากพอ เพื่อใชชีวิตอยูในยาง
กุงที่มีคาครองชีพสูงได และมีเวลาดูแลลูกของตัวเอง โดยคนหนึ่งตองทำงานเต็มเวลา สวนอีกคน
หนึ่งตองทำงานพารทไทม หลังเดินทางมาถึงยางกุง สามีตองทำงานเต็มเวลาทำใหตองออกจากบาน 

12 ชั่วโมงตอวัน เพราะตองใชเวลาข้ึนรถเมลไปทำงานและกลับบานวันละสามชั่วโมง นินนินจึงเปน
คนเดียวที่ตองเลี้ยงดูลูกและตองอยูบานทั้งวัน เธอพยายามกลับไปทำงานอีกแตก็ไมสามารถทำได 

เธอพูดคุยกับสามีเพื่อนฝูงต้ังแตวัยเด็กและพอแม เพื่อหาทางท่ีจะกลับไปทำงาน  

พอแมบอกเธอวา “เปนลูกผูหญิง ไมตองทำงานขางนอกหรอก ลูกควรอยูกับเหยาเฝากับเรือน และ
ดูแลลูก ทำงานบานสิ นั่นแหละดีที่สุดแลว”   

ตอนที่เธอเร่ิมสงปนปน ลูกสาวคนโตไปโรงเรียน เธอเห็นแมคนอื่นนั่งรอที่โรงเรียนเพื่อ
เอาอาหารมาใหลูกกินตอนพัก ตอนแรกก็ไมคิดอะไร แตตอมาลูกสาวก็ขอใหเธอทำแบบเดียวกับแม
คนอื่นบาง ซ่ึงทำใหเธอรูสึกเหนื่อยมาก  

“ตอนท่ีแมอายุเทาหนู แมรูสึกเปนอิสระ เพราะตองการจะเปนผูนำหญิง แมตั้งใจวาจะ
ไมเปนเหมือนแมคนอื่น ๆ เพราะอยากจะเปนอิสระ” นินนินบอก โดยหวังวาการพูดชื่นชมผูนำหญิง
แบบนี้จะเปลี่ยนใจลูกสาวได  

เพื่อน ๆ ของนินนินและพอแมบอกใหเธออยูกับบานและดูแลลูก พวกเขาบอกเธอวาถา
ไปทำงานมีเงินเดือนก็คงไมมากพอจะจางคนมาดูลูกไดหรอก  และผูหญิงควรจะอยูกับบานและ
ทำงานบานมากกวา คำพูดของพวกเขาทำใหเธอสับสนและสงสัยวา ที่เธอพยายามแหกธรรมเนียม
ของผูหญิงในเมียนมาเปนเร่ืองผิดหรือเปลา เพราะในแงหน่ึง เธอเชื่อวาการมีงานทำจะทำใหเธอมี
ความม่ันใจและประสบความสำเร็จในชีวิต นั่นเปนเหตุใหเธอเฝาถามแมทั้งหลาย โดยเฉพาะแมที่
ตองทำงานวา พวกเขาแบงเวลาระหวางชีวิตในครอบครัวกับการทำงานอยางไร นินนินไมเคย
ทอดท้ิงความหวัง เธอมักปรึกษากับสามี และบอกวาความสนับสนุนและความเขาใจของเขามีคุณคา
มากเพียงใดกับเธอ  

นินนินจึงกมหนาทำงานตอไปพรอมกับลูกสองคน  เธอสามารถต่ืนนอนตอนหกโมงเชา 

และหุงขาวใหพวกเขากิน จากน้ันก็เตรียมขาวกลางวัน ใหลูกสาวกินขาวและพาไปสงโรงเรียน สวน
คนเล็กใหพี่เลี้ยงเด็กมาดู เธอจะกลับบานตอนทุมหรือทุมคร่ึงหลังทำงานเสร็จแลว  จากนั้นก็
ทำกับขาวเย็นใหทุกคน เธอจะไดพักก็ตอเมื่อหลังจากไดอานนิทานและชวยใหลูกทำการบานเสร็จ
แลว มักจะเปนชวงสามทุมครึ่งเมื่อทำภารกิจทั้งหมดจนเสร็จ   
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ในคืนวันนั้นนินนินเปรียบเทียบชีวิตของเธอกับชีวิตของทาทา แมวาเธอจะเร่ิมนอนลงแลว แต
ความคิดยังปนปวน คิดถึงชีวิตของผูหญิง จะมีโอกาสหรือไมที่ผูหญิงจะสามารถควบคุมบงการชีวิต 

และออกจากกรอบธรรมเนียมของสังคมได?  

 

ใหม ใหม เปนนักสตรีนิยมชาวคะฉิ่น ซ่ึงทำงานสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและความเทาเทียม ผานงาน
เขียนและกิจกรรมของเธอ 
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ขอบฟ้า 

“เขาขายเรือโดยไมบอกกลาวพวกผมมันก็เทากับขายคนนั่นและ” คำพูดของลูกเรือวัย
กลางคนที่สื่อสารกับขาพเจาในระหวางสอบขอเท็จจริงจากรณีคนงานโดนละเมิดอันเนื่องจาก
นายจางไมปฏิบัติตามสัญญาท่ีตกลงกันไวในการทำงานบนเรือประมง โดยขอเท็จจริงเบื้องตนที่คุย
กันคือเร่ืองของคาจางที่คางจายตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนวันนี้วันที่เขาไดรับการ
ชวยเหลือรวมเปนเวลากวา 9 เดือน   

หากยอนกลับไปเมื่อป พ.ศ. 2557-2558 ประเทศไทยถูกจัดอันดับประเทศท่ีมีการคา
มนุษยใหอยูในระดับTier 3 คือ ระดับต่ำสุด การถูกจัดใหอยูในกลุมTier3 กระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอเมริการะบุวาประเทศไทยเปนทั้งประเทศตนทาง ทางผาน และปลายทางของขบวนการคา
มนุษย และจากการจัดอันดับใหอยูในระดับTier 3 เปนการเปดทางไปสูการใชมาตรการการคว่ำ
บาตรทางการคาจากรัฐบาลสหรัฐฯ ซ่ึงเปนตลาดหลักของสินคากุงและทูนาจากไทย สงผลกระทบ
ตอภาพลักษณของไทยในเวทีโลก และอาจทำใหบริษัทขามชาติบางแหงทบทวนนโยบายการลงทุน
ในอุตสาหกรรมท่ีถูกกลาวหาวามีการคามนุษย เชน อุตสาหกรรมประมง นอกจากนี้ไทยยังอาจ
สูญเสียความชวยเหลือจากสหรัฐฯที่ไมเกี่ยวของกับการคาและไมเกี่ยวของกับมนุษยธรรม  รวมทั้ง
อาจถูกสหรัฐอเมริกาคัดคานไมใหไดรับความชวยเหลือจากสถาบันระหวางประเทศ  เชน กองทุน
การเงินระหวางประเทศ (IMF) และธนาคารโลก เนื่องจากปญหาการคามนุษยมีประเด็นที่เกี่ยวพัน
และยังคงอยูในหลายมิติ ไมวาจะเปน ปญหาแรงงานตางดาว ผูหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมาย ปญหา
แรงงานประมงผิดกฎหมาย ปญหาการคาประเวณี โสเภณีเด็ก ปญหาขอทานเด็กและตางดาวปญหา
การโยกยายถิ่นฐานแบบไมปกติ (โรฮิงญา) เปนตน 

“รูสึกเหงา เหมือนถูกคุมตัวใหรอถึงวันออกเรืออยางเดียว” 

“หากรูวามาทำงานหนัก พักผอนไมเพียงพอ และถูกบังคับใชยา ผมจะไมมาทำงาน” 
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“กลัว หวาดกลัว จากการถูกขมขู วามึงอยูไปก็เปลืองกับขาว ฆาทิ้งดีกวา ตอนนั้นรูสึก
วาคงไมไดกลับกัมพูชา คงถูกฆาทิ้งอยูที่นี่” 

“พี่ครับผมตองการฟองรองดำเนินคดีกับคน ที่ทำรายรางกาย และทำรายจิตใจผมจะได
ไหมครับ” 

เหลานี้คือถอยความท่ีขาพเจามีโอกาสไดยินบอยมากในชวงต้ังแตป พ.ศ. 2555 เปนตน
มา ซ่ึงเปนชวงที่ขาพเจาตัดสินใจในการเปลี่ยนองคกรทำงาน  เปลี่ยนจากการทำงานแคเพียง
โครงการดานการสงเสริมสุขภาพแรงงานขามชาติ มาเปนคนทำงานเพื่อตอตานการคามนุษย และ
การละเมิดดานสิทธิมนุษยชนในคนงานประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่องจากประมงในทุกรูปแบบ  

มันไมใชเรื่องงายแตมันก็ไมใชเรื่องยาก  ที่ในความเปน”ผูหญิง” ที่ตองมาทำงานเพื่อสงเสริมให
ความรูดานสิทธิ ดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจางงานและการตอตานการคามนุษย กับคนงานที่
เปนลูกเรือประมงซ่ึงเปน “ผูชาย”  ดวยสายตาของคนภายนอกที่มองคนงานแรงงานขามชาติที่เปน
ลูกเรือประมง มันไมใชภาพลักษณที่ดีหนัก ดวยงานที่ เขาทำที่มันตองกรำแดดอยูกลางทะเล 

ลักษณะของงานก็ไมไดเอ้ืออำนวยใหแตงชุดหลอตามแฟช่ันสมัยนิยมที่ผูชายสายงานออฟฟศแตงกัน 

แตที่เราจะเห็นชินตาคือกางเกงเล หรือกางเกงท่ีเปนผาเบาสบาย เส้ือก็จะเปนเสื้อแขนยาวผาบาง
เบา เอาเปนวาเสื้อและกางเกงท่ีใสขอใหเปนผาที่เบาโดนน้ำแลวแหงไวไมเปยกช้ืนและที่สำคัญถูก
ดวย สวนผมเผาก็แลวแตโอกาสที่จะไดเจอชางตัดผม ซ่ึงปจจุบันก็อาจจะมีความเปนสมัยนิยมมาก
ขึ้น และการใหคาของงานที่แรงงานขามชาติทำคือ  งาน 3D คือ งานสกปรก (dirty job) งาน
อันตราย (dangerous job) และงานยาก (de-manding หรือ difficult job)  

จากท่ีกลาวมาทั้งหมดมันจึงไมใชเร่ืองงายที่จะทำใหคนทั่วไปที่ไมไดเขาไปใกลชิดหรือ
ทำงานรวมกันกับเขาจะไดเขาใจวาจริง ๆ ลูกเรือประมงก็คือ “คนเทากัน” กับคนทุก ๆ คนบนโลก
ใบนี้เพียงแตดวยเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ที่ตางกันมันเลยทำใหคนสวน
ใหญ มองเขาเปน “คนอื่น” ซ่ึงการถูกมองในลักษณะน้ียิ่งเปนเง่ือนไขใหเขาถูกผลักไปเปน “คนชาย
ขอบ” ของสังคม ที่เขาไมถึงโอกาสทางความรูที่ควรจะมี โอกาสในการเขาถึงบริการพื้นฐานที่คนทุก
คน ควรจะไดดวย ในสังคมที่เขามามันไมไดสรางโอกาสใหเขาไดทำงานในตำแหนงงานทีดีที่ใฝฝน 

และในประเทศปลายทางทางเขาเขามาทำงานก็ไมไดเปดโอกาสกับการไปทำงานในอาชีพที่มีทักษะ  

หรือการไดรับการสงเสริมทักษะตามที่ควรจะเปน 

ในป พ.ศ. 2559 หนวยงานของขาพเจาไดใหการดูแลผูเสียหายจากการคามนุษยใน
กิจการประมงจำนวนสูงสุด คือ .....คน เปนลูกเรือกัมพูชา ....คน ลูกเรือเมียนมา....คน ลูกเรือ
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เวียดนาม....คน การดูแลในสวนของบานพักชั่วคราวของหนวยงานขาพเจาอาจไมไดเหมือนกับของ
หนวยงานรัฐ บานพักชั่วคราวของเราเปนเพียงอาคารพานิชย 4 ชั้นที่สรางขึ้นมาเพื่อเปนสำนักงาน 

แตดวยสถานการณของคนงานประมงตั้งแตป พ.ศ. 2532 หลังเหตุการณพายุเกยที่พรากชีวิตคนไป
เปนจำนวนมากรวมถึงคนงานประมงท่ีมีท้ังเสียชีวิตและสูญหาย และเร่ิมมีการจางงานคนงานจาก
ประเทศเพ่ือนบานคือกัมพูชา เมียนมา ลาว เขามาเปนคนงานประมง ดวยการจางงานในชวงเวลา
นั้นไมไดมีการดำเนินการดานเอกสารอะไรท่ีเกี่ยวของกับคนงาน คนงานไมมีบัตรแรงงานไมมีบัตร
สุขภาพ ไมมีสิทธิในการเขาถึงการรักษาเม่ือเจ็บปวย และสงขลาเปนจังหวัดทีมีเรือประมงเปนลำดับ
ตนๆของประเทศไทย จากปรากฏการณการจางแรงงานขามชาติตั้งแตชวงป พ.ศ. 2532 เปนตนมา
ทำใหเปนที่มาของการแบงพื้นที่ 1 คูหาของอาคารสำนักงานไปเปนที่พักชั่วคราวใหกับแรงงานที่
ประสบปญหาการบาดเจ็บ เจ็บปวยจากการทำงาน หรือไมมีที่พักระหวางการรักษาตัว จากวันน้ัน
จนถึงวันนี้รวมเปนเวลาเกือบ 30 ป บานพักชั่วคราวของหนวยงานเราก็ยังเปนอาคารพานิชย 4 ชั้น 

ที่ไมไดมีรั้วกำแพงกั้น ไมไดมีเหล็กดัดหนาแนน ไมไดมีเตียงนอนท่ีสวยหรู ไมไดมีหองอาหารที่
ใหญโต แตสิ่งที่เราใสใจและทำงานของเจาหนาที่หนวยงานมาตลอดก็คือการใหบริการบนพื้นฐาน
ของ “ความเปนคน” เขาเปนใคร มาจากไหน วัฒนธรรมเขาเปนอยางไร เขาเผชิญบาดแผลทางใจ
และทางกายอะไรมา แลวระเบียบเราเปนแบบไหน ศักยภาพของเจาหนาที่เราที่เปนคนทำงานมี
เพียงพอไหมท่ีจะดูและเขา แลวตัวผูเสียหายจะมีสวนรวมกับการจัดบริการสำรับตนเองไดอยางไร  
ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ทำใหแรงงานมีความเช่ือมั่น และใหการวางในการเขามารับบริการที่ศูนย การ
มอง “คนเปนคน” มันคือการทำใหคนไดรับการเห็นคุณคาและฟนฟูศักยภาพของตัวเองเพื่อจัดการ
กับปญหาของตัวเองไดอยางมีความมั่นใจและมีความอดทน  ดวยกระบวนการยุติธรรมมีระยะ
เวลานาน การทำใหคนอยูไดตองอยูดวยความเขาใจ  และมีความสุขในชีวิตบาง ถึงแมบานพัก
ชั่วคราวจะไมใชบานของเขาก็ตาม 

คนที่รูจักขาพเจาและหนวยงานของขาพเจา ที่เคยมีโอกาสเขามาเยี่ยมเพื่อรับฟงสถานการณดาน
แรงงานและการใหความชวยเหลือคนงานท่ีโดนละเมิด เคยตั้งคำถามกับขาพเจาวา  

“คุณไมกลัวเขาทำรายคุณและเจาหนาที่ของคุณหรือ”  

ขาพเจายิ้มและจะตอบกลับวา “ขาพเจามั่นใจวาคนเราทุกคนสามารถสัมผัสไดวาใครคือ
คนที่ปรารถนาดีตอเขา มันไมใชเร่ืองที่บอกไดดวยคำพูด แตมันเปนสิ่งที่บอกไดการที่เราแสดงออก
และปฏิบัติตอเขา  เราอยูกับเขามา เราเคยดูแลผูเสียหายที่มีบาดแผลทางใจที่มีภาวะปวยทางจิตทั้ง



38 เสียงของผูหญิง พลังขามพรมแดนและกำแพงอุปสรรค  

ซึมเศรา ทั้งที่เปน โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือภาวะจิตที่ เปนผลกระทบจากการเสพติด ไมเคยมี
ปรากฏการณวาคนกลุมนี้ทำรายเจาหนาที่เราเลย” 

ในความเปนจริงของ”ความเปนคน” ไมวาเปน”ผูหญิง” หรือ “ผูชาย” ถาเพียงเรา
มองขามความเปน “เพศสรีระ” ของเขา เราจะมองเห็นถึงความเปนคนที่ยืนอยูในครอบครัวหนึ่ง 
หมูบานหนึ่ง เมืองหนึ่ง ประเทศหน่ึง ซ่ึงอาจจะเหมือนหรือตางกับเราแตมันจะทำใหเราเขาใจเขา
มากข้ึนวาเพราะอะไร “คุณภาพชีวิตของเรากับเขาจึงไมเทากัน” ทั้งที่เขากับเราเปน “คนเทากัน” 

ที่ควรไดรับสิทธิพื้นฐานท่ีไมแตกตางกันมากหนัก เมื่อเราเขาใจไดอยางนี้ และหรือทุกครั้งที่เราเห็น 

หรือรับฟงเหตุการณที่คนกระทำกับคนไมได นั่นคือการที่คุณมองเห็นตัวคุณในตัวของเขาคนนั้น  มัน
จะทำใหเราออกเดินทางเพ่ือหาคำตอบ และนี่เองท่ีเปนการ “ออกเดินทาง”ของขาพเจา แตเปนการ
เดินทางท่ีเปนการพาตัวเองเขามาทำงานอยู ณ จุดน้ี จุดที่ใครหลายๆคนมักเรียกพวกเราวา “นัก
ปกปองสิทธิ” หรือ “นักรณรงคเพื่อสิทธิมนุษยชน” ซ่ึงมันจะเปนจุดที่ดีที่สุดในเวลานี้ที่จะทำใหเรา
สามารถใชความรูความสามารถที่เรามีเพื่อสนับสนุนคนที่ประสบปญหาการละเมิดสิทธิ 

และในวันนี้ในป พ.ศ. 2562 ซ่ึงถารามองแบบผานตา ดูเหมือนวาสถานการณปญหา
การคามนุษยในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสัตวน้ำในประเทศไทยจะดีขึ้นหลังจากที่รัฐบาล
พยายามปรับตัว ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงานขามชาติ และการการดำเนิน
กิจการในอุตสาหกรรมประมง การปรับปรุงแกไขกฎหมายหลายฉบับที่ เกี่ยวของใหทันสมัย 

ครอบคลุมและตรงตอการแกปญหามากท่ีสุดในสวนของธุรกิจประมง  และในป พ.ศ.2561 ไทยขยับ
อันดับประเทศที่มีการคามนุษยอยูที่ Tier2 ซ่ึงถือเปนอันดับที่ดีที่สุดในรอบ 9 ป  

สมการของสังคมมักแปรผันตามตัวแปรทางการเมืองและเศรษฐกิจในเวลาน้ัน  ๆ 

เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเราเห็นในวันนี้ไมใชคำตอบของวันพรุงนี้ หนาที่ของขาพเจาก็คือการออกเดินเพ่ือ
การสรางความรูใหกับคนงาน ใหเขามีศักยภาพในการกาวผานและการจัดการปญหาตัวเองได  

 

ขอบฟา ทำงานรวมกับแรงงานขามชาติเพื่อตอสูกับการคามนุษยและการใชแรงงานในอุตสาหกรรม
ประมงและแปรรูปอาหารทะเลในภาคใตของประเทศไทย 
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อบั ปยง เหม 

พระอาทิตยคอย ๆ คลอยต่ำลง พระจันทรคอย ๆ โผลพนขึ้นมาในพื้นที่บางสวนของโลก 

เปนค่ำคืนในฤดูหนาวที่แสนสุข พวกเราสามเกลอตางเฝารอเวลาน้ีมานาน เราตางน่ังลงใกลกับ
ผูหญิงคนหนึ่ง อายุประมาณ 60 ปเศษ เรานั่งบนมาน่ังที่ดานหนาบานของเธอ มีเง เพื่อนของเราคน
หนึ่งถามวา “พอพอ (คุณยาย)! ไหนบอกจะเลานิทานใหฟงถาพระจันทรขึ้นแลว ชวยเลาใหฟงสิ
ครับ?”  

นีนี พูดซ้ำวา “พอพอ! ชวยเลาเร่ืองผีที่นากลัวใหฟงหนอย? เด็กผูหญิงทั้งสองคนนี้จะได
ไมกลากลับบาน”  

จากน้ันมีเงและดิฉันจึงอุทานพรอมกันวา “เฮย! เธอตางหากแหละที่จะกลัวจนไมกลา
กลับบาน เราไมกลัวผีกันหรอก” จากนั้นเราท้ังหมดก็หัวเราะ  

ดิฉันชื่อโมโม นีนี มีเง และดิฉัน เปนเพ่ือนบานและเปนเพื่อนสนิทกัน พวกเรามากันที่
บานของหญิงชราซ่ึงอยูเพียงลำพังนอกหมูบานอาทิตยละคร้ัง หลังเลิกเรียน เพื่อมาฟงเธอเลานิทาน 

“เอาละ! คุณยายพูดพลางหัวเราะ ไหน ๆ พวกเธอก็อยากมาฟงเร่ืองผี ฉันจะเลาใหเธอ
ฟงเร่ืองหนึ่ง พอเลาจบ พวกเธออาจจะพูดวา ไมเอาแลวละ ฉันไมกลาไปหาคุณยายอีกแลว” เธอ
หัวเราะสั้น ๆ ดูเหมือนเธอจะอยูในภวังคความคิดบางอยางอยู ดิฉันสังเกตเห็นไดถึงความกลัวและ
ความเศราในสายตาของเธอ จากน้ันคุณยายก็เร่ิมเลาเร่ืองราวของเธอใหฟง  

“กาลคร้ังหนึ่ง มีเด็กมัธยมตนสองคนช่ือนีลาและมีเพียว เปนเด็กที่ฉลาดและมัก
ชวยเหลือคนท่ีเรียนหนังสือไมเกง พวกเธอจึงเปนเด็กที่รักของเด็กนักเรียนคนอื่น นีลาและมีเพียว
เปนเพื่อนรักกันมาก นั่งอยูติดกันในช้ันเรียน คนแถวน้ันตางชื่นชมความเปนมิตรของทั้งสองคนแต 

นีลาและมีเพียวก็มีชวงเวลาที่เศราโศกเชนกัน พวกเธอมักรองไหเมื่อถึงวันเสารอาทิตยและวันหยุด
ของโรงเรียน เพราะท้ังนีลาและมีเพียวมีบานเกิดคนละที่ ครอบครัวของมีเพียวยายมาอยูแถวนี้ไมถึง
หนึ่งป  
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เด็กทั้งสองคนตางต่ืนนอนตั้งแตเชาเพื่อขี่จักรยานไปโรงเรียน พรอมกับเอาปนโตอาหาร
กลางวันไปดวย ทั้งสองคนกลายเปนเพื่อนกันระหวางที่เรียนในโรงเรียนมัธยมตนที่กันตารยาร  

โรงเรียนตั้งอยูตรงกลางของหมูบานทั้งสองคน แมวาจะมีเพียงหมูบานเดียวที่อยูค่ันตรงกลาง แตทั้ง
สองคนตางไมเคยไปบานของอีกฝายหนึ่ง 

วันหนึ่งชวงสุดสัปดาห ขณะที่นีลาและมีเพียวกำลังเรียนดวยกันอยางมีความสุข ใบหนา
ทั้งสองคนคอย ๆ หมองตรมลง เม่ือคิดถึงวาอีกสักพักก็ตองจากกันไปอีกแลว จากนั้นมีเพียวก็โพลง
ขึ้นมา  

“นีลา ฉันจะไปคางกับเธอท่ีบานชวงเสารอาทิตยนี้ดีไหม ไปกันเถอะ”  

ทั้งสองคนขี่จักรยานผานทุงนายามอาทิตยอัสดง ใบหนาเต็มไปดวยรอยยิ้ม เกือบจะค่ำ
แลวเมื่อท้ังสองคนไปจนถึงหมูบานของนีลา ในตอนนั้นนีลาสังเกตเห็นวาหมูบานแหงน้ีเงียบมาก ไม
พบใครอยูในถนนของหมูบานเลย มีผูชายสองคนซ่ึงเพิ่งกลับจากการทำนาและรีบเดินกลับบาน เมื่อ
พวกเขาเห็นมีเพียวเดินมาที่บานของนีลา พวกเขาก็จองมองดวยสายตาท่ีกังวลและสงสารตองใช
เวลาสักพักหนึ่งกวาจะเดินผานหมูบานไปจนถึงบานของนีลา มีเพียวรูสึกขนลุกและรูสึกเย็นวาบที่สัน
หลังทันทีที่เดินเขาไปในบริเวณบาน บานของนีลาเกามาก เปนบานไมสักที่ดูบอบบางต้ังอยูตรงกลาง
ที่ดนิที่เปรอะเปอนไปดวยคราบน้ำมันสีดำ พอของนีลาเสียชีวิตแลวเมื่อสามปกอน นีลากับแมอาศัย
อยูเพียงลำพังในบานนีลาตะโกนเรียก  

“แม! แม! ออกมาน่ีสิแม หนูชวนมีเพียวที่เปนเพื่อนจากอีกหมูบานหนึ่งมาที่บาน ไหน ๆ 

มีเพียวก็มาแลว แมทำเนื้ออรอย ๆ ใหมีเพียวกินดวยสิ” แมของนีลาตะโกนบอกจากดานหลังบาน  

“ลูกจา กินของที่ทำไวกอนนะวันน้ี พรุงนี้แมจะปรุงอาหารอรอยใหกินนะ”  

ขณะท่ีนีลามีความสุขอยางมากกับการไดอยูกับเพื่อนรัก  มีเพียวกลับรูสึกสังหรณใจ
บางอยางเก่ียวกับบานหลังนี้ ขณะที่นีลาและมีเพียวกำลังจะปดไฟเขานอน ดอวมาลา แมของนีลา
เขามาในหองนอน และเอาผาหมสีขาวหมใหมีเพียว กอนจะยิ้มใหแบบฝน ๆ และเดินออกจากหอง
ไป นีลาซ่ึงกำลังมีความสุขมากเพราะไดอยูกับเพื่อนรัก หลับผล็อยไปอยางรวดเร็ว แตมีเพียวกลับ
หลับไมลง เธอคิดฟุงซานเกี่ยวกับบานแหงนี้ ซ่ึงอยูไกลจากบานคนอื่นมาก ทั้งยังติดใจกับการใสชุด
ดำ ผมตรงดำท่ียาวสลวยของแมของนีลา รวมทั้งรอยยิ้มฝน ๆ ของเธอ นีลาเร่ิมขยับตัวเขาไปใกลกับ
มีเพียวซ่ึงนอนอยูขางเตียงเร่ือย ๆ มีเพียวยังตื่นอยู แตก็ไมอยากปลุกนีลา เธอจึงสลับขางกันนอน
กับนีลา และเผลอหลับไป   

จากนั้นโลกก็มืดสนิท.... 
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(บรูว บรูว บรูว บรูว ....) เสียงหมาเหาหอนดังกระหึ่ม ขณะที่บานเกา ๆ หลังนี้ส่ันไหว  

มีเพียวรูสึกกลัวมาก เธอตื่นเตนกังวลมาก สวนนีลากลับหลับลึกแถมยังกรน มีเสียงรอยเทาดังเขามา
ใกลกับหอง (เฉิบ เฉิบ เฉิบ) มีเพียวคอย ๆ เหลือบตามองจากผาหมเพราะกลัวสิ่งที่จะไดพบเห็น 

เสียงดอวมาลาเดินเขามาแผวเบา พรอมกับตะเกยีงที่จุดไฟสลัว เธอเอาเสนดายผูกกับมุมขวาของผา
หมสีขาวที่หมใหกับมีเพียว และเอาปลายอีกขางหน่ึงลอดรูที่อยูบนพื้นใตเตียง จากน้ันเอาปลาย
เสนดายนั้นไปวางไวบนหมอขนาดใหญที่ใสน้ำซ่ึงกำลังเดือด ตัง้อยูบนเตาไฟขนาดใหญใตหองนอน มี
เพียวพยายามขมความกลัวขณะที่เหง่ือไหลเต็มตัว เธอเฝาดูดอวมาลาและครุนคิดวา แมของเพื่อน
มาทำอะไรตอนกลางคืน ขณะที่นีลายังกรนอยู  
หลังเท่ียงคืน ขณะที่หมายังคงเหาหอนตอไป ดอวมาลาดึงผาถุงขึ้นมานุงกระโจมอก จากน้ันก็ปลอย
ผมลงประบา เธอน่ังขัดสมาธิ ปดตาสวดคาถาอยางตอเนื่อง ระหวางที่เธองวนกับการทำภารกิจ มือ
ขางหนึ่งถือเสนดายไว ดอวมาลาไมรูตัววามีเพียวกำลังจองมองอยูตั้งแตตนจนจบ  

ในตอนเชา เสียงดอวมาลาเรียกจากดานหลังของบาน “ลูกเอย! ลูกเอย! ลูกนีลา! ตื่นลูก! แมทำเนื้อ
อรอยมากใหกิน ลูกตองชอบแนเลย ลูกแมอยานอนต่ืนสายนะ” แตเธอไมไดยินเสียงตอบจากนีลา 

เธอจึงข้ึนไปดูที่หองนอน 

ดอวมาลาแทบไมเช่ือสายตาของเธอเอง เธอเอามือกุมหนาพรอมกับน่ังยอง ๆ ลง ภาพที่เห็นเปนศพ
ของนีลาซ่ึงนองไปดวยเลือด อวัยวะภายในถูกควานจนหมดทอง เธอมองดวยสายตาแทบถลน ขณะ
เอ้ือมมือไปหยิบผาหมที่นองเลือดและถูกฉีกขาดเปนชิ้น นีลาไมมีชีวิตอยูแลว  

อันที่จริงในคืนกอนหนา ชวงที่ดอวมาลาสวดคาถาอยางเครงเครียด นีลายังคงซอนคัวอยู
ใตผาหม มีเพียวเปนคนหมผาหมใหเพื่อนเพราะเห็นเพื่อนทำทาจะเปนหวัด เนื้อตัวสั่นเทา เหง่ือออก
ทั่วตัว ตาขยายใหญขึ้น สวนขาสั่นเทา ปากของเธอส่ันไมหยุดและขยายใหญออก ขณะท่ีเสนเลือด
บนคอแตกปะทุออกมา สองมือจับผาหมเบา ๆ ดอวมาลาซ่ึงกำลังมีสมาธิกับงานที่ทำอยู ไมรับรูถึง
สภาพที่เกิดขึ้นกับลูกสาวตัวเอง ทองของนลีาคอย ๆ ขยายใหญขึ้นจนเธอหยดุหายใจ จากนั้นพุงของ
เธอก็แตกออกมา  

มีเพียวซ่ึงสังเกตเห็นสิ่งนี้ตั้งแตตนจนจบ รูสึกขนลุกทั่วรางกาย แขงขาสั่นเทาไปหมด 

ดวยความหวาดกลัว เธอจึงหาทางหลบหนีจากดอวมาซ่ึงเปนแมมด และมักจะสังหารและกินคน
แปลกหนาทุกคนท่ีเขามาในบาน โดยการแอบเขามาทางประตูหองกินขาวซ่ึงอยูดานทายของบาน  

เม่ือดอวมาลารูแนชัดวาเกิดอะไรขึ้น ตาของเธอกลายเปนสีแดง เหง่ือไหลทวมตัว ขณะที่เธอยอเขา
ลงขาง ๆ ซากศพที่ไมนาพิสมัยของนีลา เธอเอาแตตีอกชกหัว รองไหเสียงดัง “ลูกจา ลูกจา ไมนา
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เลย ทำไมตองเปนลูกสาวของฉันดวย? ใจแมสลายแลว เปนความผิดของแมเอง แมผูโงเขลาคนนี้ ลูก
เอย” ดอวมาลาเอาแตคร่ำครวญหวนไหสักพักหนึ่ง จากนั้นก็มองไปรอบ ๆ และควาดาบท่ีแขวนอยู
บนผนัง “ในเม่ือลูกไมมีชีวิตอยูแลว แมก็ไมอยากมีชีวิตอยูตอไป แมไมสามารถมีชีวิตอยูในโลกถาไม
มีลูกอยูดวย ลูกเอย” ดอวมาลาไมสามารถใหอภัยตัวเองไดที่ลงมือฆาลูกสาวของตัวเอง เธอรูสึก
เสียใจเปนอยางมาก เธอจึงฆาตัวตายตรงบริเวณที่ลูกของเธอเสียชีวิต” จากนั้นพอพอก็จบเร่ืองที่เลา 
ดิฉันจึงถามเธอวา “คุณยายคะ ทั้งนีลาและแมก็ตายแลว มีเพียวหนีออกมาได แลวเปนยังไงตอละ
คะ?” 

“เธอก็กลายเปนบาต้ังแตนั้นมา เพราะความหวาดกลัวอยางมาก” คุณยายตอบ “เธอถูก
ใหออกจากโรงเรียน ตองเขารับการรักษากับหมอพื้นบานเปนเวลาหลายป พอโตข้ึนเธอก็แตงงานกับ
ลูกของหมอคนน้ัน มีเพียวไมใชคนธรรมดา แตก็คือฉันที่นั่งอยูขางหนาของพวกเธอยังไงละ 

ดิฉันรูสึกเศราใจมากท่ีไดฟงเรื่องของคุณยาย จากนั้นคุณยายก็บอกวา  
“เอาละ เร่ืองท่ีเลาเปนยังไงบาง? ชอบไหมละ?”  

เธอหันไปมองนีนีและอุทานขึ้นมาวา “ลูกชายเอย เธอเปนยังไงนะ นั่งอยูตรงนั้นสบาย
ไหม?”   

มีเงและดิฉันหัวเราะลั่นเม่ือเห็นนีนีเอาโสรงขึ้นมาคลุมหัว “ฮา ฮา ฮา! นีนี อยาทำใหเรา
กลัวสิ ดูเหมือนเราตองพาเธอไปสงบานแลวสินะ” ดิฉันบอกเขาดวยรอยยิ้มแบบผชูนะ  

แตนีนีไมยอมพูดอะไรเลย ตองใหพอมาพากลับบาน จากนั้นพวกเราสามคนก็ร่ำลาคุณยาย และกลับ
บานเหมือนกัน  

 

อับ ปยง เหม เปนนักกิจกรรมเยาวชนชาวยะไขซ่ึงทำงานดานสันติภาพและการพัฒนา 
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อสัมะ บนิต ิอบัดลุการมิ 

เปนเวลากลางดึกในคืนเดือนมืด เธอกำลังหลับสบายอยูบนเตียงในหองนอนเนื่องจาก
ความออนลาของรางกาย ตลอดทั้งวันน้ันครอบครัวของเธอไดจัดงานเล้ียงเล็ก ๆ ฉลองการเรียนจบ
ปริญญาตรีและการเดินทางกลับมาอยูบานหลังจากไปใชชีวิต 4 ปในกรุงเทพฯใหกับเธอ ญาติ ๆ 

และเพื่อนบานตางมารวมแสดงความยินดี ความเหนื่อยทำใหเธอเขานอนแตหัวค่ำและหลับทันทีที่
หัวถึงหมอน 

 เวลาผานไปนานเทาไหรไมรูจู ๆ เธอก็ตองสะดุงต่ืนดวยความตกใจเพราะเสียงอันดังสนั่น
เธอหันซายหันขวาพยายามหาทิศทางของเสียง แมจะตกใจมากแตเธอก็พยายามต้ังสติและคิดวาเกิด
อะไรขึ้น เธอคิดในใจวาเสียงที่เธอกำลังไดยินนั้นอาจเปนเสียงรัวของกระสุนปนหรือเปลานะ เธอลุก
ขึ้นยืนขางเตียงกำลังคิดวาจะทำยังไงดี สักพักเธอก็ไดยินเสียงเหมือนกอนหินหลายๆกอนตกกระทบ
หลังคาบานแทรกไปกับเสียงปนชั่วขณะน้ันเธอคิดไดวาเสียงที่ไดยินนาจะเปนกระสุนปนที่ตกใส
หลังคาบาน เสียงปนดังราวกับคนที่ยิงปนอยูหนาบานของเธอ เธอกลัวมากและรีบคลานลงไปใต
เตียง  
 เธอนอนตัวสั่นอยูอยางน้ันขณะที่ เสียงปนก็ยังคงบรรเลงตอไปเธอรูสึกวาเปนเวลา
ยาวนานมากกวาท่ีเสียงปนจะเงียบลง สรรพสิ่งรอบตัวก็กลับไปสูความเงียบอยางที่ควรจะเปนของ
หมูบานเล็ก ๆ ในชนบทอยางนี้ความเงียบน้ันก็อยูไดเพียงไมนานเธอก็ไดยินเสียงรองไชโยดังกึกกอง
ทั่วท้ังหมูบาน เธอยังคงไมเขาใจวาเกิดอะไรขึ้น เธอคอยๆขยับตัวออกมาจากใตเตียงและเห็นวา
ขณะนั้นเปนเวลาเกือบตีสี่ครึ่งจากนา ิกาแขวนผนังในหองของเธอ ความรูสึกกลัวทำใหเธอไมกลา
จะยืนแลวเดินออกไปดูวาเกิดอะไรขึ้น เธอคอยๆคลานไปยังประตูหองนอน ยื่นมือเปดประตูและ
ออกจากหองไปยังหนาหองนอนพอแมที่อยูขางๆ เธอคอยๆเคาะประตูและเรียกหาแม แมมาเปด
ประตูใหและพยุงใหเธอยืนขึ้น ทุกคนมองหนากันและเงียบอยูอยางนั้น สักพักเธอถามพอวาเกิดอะไร
ขึ้น พอตอบเธอวานาจะมีการยิงกันแตก็ไมรูวาที่ไหน เสียงมันเหมือนอยูใกลมาก  
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 ไมนานหลังจากนั้นทามกลางความเงียบเธอก็ไดยินเสียงรถยนตและมอเตอรไซคขับอยู
บนถนนในหมูบาน และอีกสักพักเสียงอาซานละหมาดชวงเชาตรูก็ดังกองไปท่ัวทั้งหมูบานผานลำโพง
ขนาดใหญของมัสยิดพอบอกวาคงไมมีอะไรแลว จากนั้นก็เริ่มแตงตัวเตรียมออกไปละหมาดและ
ออกไปท่ีมัสยิดซ่ึงเปนกิจวัตรของพอสวนเธอและแมละหมาดอยูที่บาน หลังจากที่เธอละหมาดเสร็จ
ทองฟาขางนอกยังคงมืดอยู พระอาทิตยยังไมขึ้น ความอยากรูทำใหเธอตัดสินใจเดินออกไปดูวาเกิด
อะไรขึ้นกันแนทันทีที่เธอเดินออกมายังถนนเธอเห็นแสงไฟจากสปอรตไลทสองสวางไปยังบานหลัง
หนึ่งซ่ึงอยูถัดจากบานเธอไปอีกสี่หลัง เพื่อนบานของเธอกำลังจับกลุมคุยกันอยูใกลๆ เธอจึงเดินเขา
ไปถามวาเกิดอะไรข้ึนคำตอบคืออันวารซ่ึงเปนรุนพี่ผูชายในหมูบานเสียชีวิตแลวจากการถูกวิสามัญ
ฆาตกรรมโดยเจาหนาท่ีทหาร และตอนนั้นเธอไดรูเร่ืองที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อคืน  

 ในชวงเวลาพลบค่ำหลังพระอาทิตยตกดินไปแลว ณ หมูบานแหงหนึ่งซ่ึงตั้งอยูหางไกล
จากตัวเมืองจังหวัดนราธิวาส อันวารซ่ึงเปนผูตองหาคดีความมั่นคงที่มีราคาคาหัวสูงและเจาหนาที่
ตองการตัวมากเพราะฝายความม่ันคงเชื่อวาอันวารเปนระดับแกนนำคนสำคัญที่คอยวางแผนการ
เคลื่อนไหวและกอเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่เขาไดเดินทางกลับมาที่บานโดยมีรถยนตคันหน่ึงขับมาสง 
รถคอยๆจอดหนาบานเล็ก ๆ ท่ีอยูติดถนนหลังหน่ึง อันวารเปดประตูรถและรีบวิ่งเขาบานหลังหลัง
อยางรวดเร็วนับตั้งแตรถมาจอดจนกระท่ังประตูบานปดลงใชเวลาเพียงไมกี่วินาทีเทานั้น การกลับ
บานของเขาเปนการกลับบานท่ีเงียบกริบที่แมแตเพื่อนบานขางเคียงก็ไมมีใครรับรู  แตชวงเวลาอัน
สั้นแคนั้นกลับเปนชวงเวลาเดียวกับท่ีบนถนนตรงนั้นมีรถมอเตอรไซตคันหน่ึงขับผานพอดี มูฮัมหมัด
เพิ่งเสร็จจากการเตะบอลและขับผานมาพอดี เสาไฟฟาริมถนนบริเวณนั้นแมจะมีแสงสวางไมมากนัก
แตก็สวางพอใหเขาเห็นดานขางและดานหลังของอันวารขณะลงจากรถและวิ่งเขาบาน ตอนนั้นไมมี
ใครทราบมากอนวามูฮัมหมัดที่มีอาชีพรับจางกรีดยางเหมือนคนอื่นทั่วไปในหมูบานเปนสายใหกับ
เจาหนาท่ีทหารคอยรายงานสถานการณในหมูบาน 

เม่ือมูฮัมหมัดขับมอเตอรไซตกลับมาถึงบาน เขาก็รีบโทรไปถึงกองรอยทหารที่ดูแลความ
มั่นคงพื้นที่เรื่องการกลับมาท่ีบานของอันวาร      
 ชวงเวลา 4 ทุมของคืนนั้น เพื่อนบานที่อยูรอบ ๆ บานของอันวารถูกเจาหนาที่ทหาร
เคาะประตูบานใหยายไปนอนที่มัสยิดเพราะเจาหนาที่หลายรอยนายทำการลอมพื้นที่รอบบานของ
อันวารทั้งหมดแลว และเกรงวาจะเกิดการปะทะกันและบานขางๆจะโดนลูกหลง ผูใหญบานและโตะ
อีหมามประจำหมูบานถูกเรียกตัวมาเพ่ือเจรจาใหสงตัวอันวาร พอแมของอันวารและภรรยาของเขา
ยืนยันวาอันวารไมไดกลับมาบานนานหลายเดือนแลว เพื่อนบานหลายคนก็ยืนยันวาอันวารไมได
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กลับบาน ตอนนั้นเองที่มูฮัมหมัดถูกนำตัวมาเพื่อยืนยันวาเขาเห็นอันวารกลับมาในชวงเวลาไหนและ
แตงตัวอยางไร เจาหนาที่ทหารเช่ือวาอันวารอยูในบานจึงตัดสินใจจะคนบาน มีการเตรียมกำลังและ
อาวุธใหพรอม การคนบานเร่ิมขึ้นในชวงเวลา 5 ทุมของคืนน้ัน 

 เจาหนาที่ทหารคนบานหาตัวอันวารโดยบังคับใหผูใหญบานและโตะอีหมามเดินนำหนา
แลวทหารเดินถืออาวุธตามหลัง ซ่ึงหากอันวารยิงตอบโตผูใหญบานและโตะอีหมามก็จะกลายเปนโล
กำบังให เจาหนาท่ีทหารคนหาทุกซอกทุกมุมของบานทั้งตูเสื้อผา ใตเตียง หรือแมกระทั่งบนฝา
เพดาน ทุกท่ีที่คิดวาอันวารอาจจะสามารถใชเปนที่ซอนตัวแตหาเทาไหรก็หาไมพบ เจาหนาที่ใชเวลา 
5 ชั่วโมง คนบานแบบปูพรมไป 4 ครั้ง ก็ยังหาอันวารไมพบ จนกระทั่งเวลาเกือบตี 4 เจาหนาที่
ทหารเร่ิมโกรธที่หาอันวารไมเจอและพยายามขูพอของอันวารดวยการเอากระบอกปนจอยิงที่ศีรษะ 

พวกเขาบอกวาพวกเขาสามารถยิงไดโดยไมผิดเพราะถือวาเปนการไมใหความรวมมือกับเจาหนาที่  
แมของอันวารเห็นอยางนั้นกท็นไมไหวรองไหออกมาอยางหนัก เธอสะอื้นและบอกพออันวารใหยอม
บอกท่ีซอน เจาหนาที่ทหารเกือบรอยนายเตรียมกำลังขึ้นบานอีกครั้งโดยครั้งน้ีใหพอของอันวารเดิน
นำพรอมเอาปนจี้ที่หัวไว และใหเดินนำไปชี้จุดที่อันวารใชซอนตัวซ่ึงเจาะเปนชองเล็ก ๆ ขนาดพอดี
ตัวเนียนไปกับผนังในหองนอนและถูกปดทับดวยกระจกบานใบใหญ 

พอของอันวารเดินไปเคาะกระจก 4 ครั้งซ่ึงเปนสัญญาณระหวางพอลูกที่ไดตกลงกันไว
แลวจากน้ันพอของอันวารก็เดินหลบออกมาใหหางจากกระจกอันวารรูตัวทันทีวาเจาหนาที่ทหารอยู
ภายนอกจุดซอนตัวแลว เขาผลักกระจกออกและยิงออกไป2 นัดแตกระสุนไมโดนใคร ในชวงเวลา
เดียวกันกระสุนนับรอยก็ยิงเขาที่จุดอันวารซอนตัวเปนเวลาเกือบสิบนาที  รางของเขาลมลง เลือด
ไหลอาบและรางของเขาพรุนจากลูกกระสุน เมื่อกลุมควันกระสุนจางลง เจาหนาที่ทหารสองคนเดิน
เขาไปเพื่อตรวจสอบวาอันวารยังมีชีวิตอยูหรือไม หลังการเปานกหวีดสามคร้ังจากเจาหนาที่ที่เดิน
เขาไปยังศพซ่ึงถือเปนสัญญาณวาผูตองหาเสียชีวิตแลว เจาหนาที่ทั้งที่อยูภายในบานและท่ีลอมอยู
ขางนอกตางก็พากันรองไชโยอยางพรอมเพรียงแสดงความดีใจที่ปฏบิัติภารกิจไดสำเร็จและพากันขับ
รถกลับไปยังคายเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น 

 เวลา 8 โมงเชา เธอยืนอยูริมถนนเพ่ือรอสงศพไปยังหลุมกูโบรหรือสุสานตามมารยาทที่
ควรทำเมื่อคนในหมูบานเสียชีวิต ตอนน้ันศพของอันวารกำลังถูกละหมาดอยูที่มัสยิดประจำหมูบาน 

ศพของอันวารไมไดถูกอาบน้ำศพกอนละหมาดซ่ึงนั้นเปนความตองการของเจาตัวและครอบครัว 

เพราะเหตุผลท่ียกวาอันวารจับอาวุธสูเพื่อศาสนาและการเสียชีวิตของเขาเปนการญีฮาดเธอมองไป
รอบ ๆ บริเวณที่เธอยืนอยู เธอเห็นเพื่อนบาน คนในหมูบานขางเคียงและผูคนมากมายท่ีเธอไมเคย
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เห็นหนามากอนยืนอยูตลอดแนวถนนตลอดทั้งหมูบาน สักพักศพของอันวารก็ถูกนำลงจากมัสยิด 

ศพถูกเคลื่อนไปยังสุสานประจำหมูบานซ่ึงอยูหางออกไปราวสองกิโลเมตรโดยผูคนชวยกันแบกศพ
แทนที่จะใชพาหนะเปนรถยนตเหมือนศพคนอ่ืนทั่วไปเธอเห็นผูคนมากมายเดินตามหลังศพมาพรอม
กับเรียกรองกึกกองไปทั่วบริเวณวา “อัลลอฮฮูอักบัร อัลลอฮฮูอักบัร” ซ่ึงแปลวาอัลลอฮนั้นยิ่งใหญ
ซ้ำ ๆ ไปมา เธอคิดในใจวานี้เปนขบวนแหศพใชไหมเพราะเธอไมเคยเห็นศพของคนอื่นในหมูบานถูก
ทำแบบน้ีมากอน ทำไมผูคนถึงทำเหมือนสรรเสริญเขาขนาดนี้ เมื่อศพถูกเคลื่อนมาถึงจุดที่เธอยืนอยู 
เธอเร่ิมไดยินรองไหทามกลางเสียงรองกึกกองน้ัน เธอหวนนึกถึงวัยเยาวที่เธอและเพื่อนหัวเราะรวน
ตอนอันวารที่โตกวาเลาเร่ืองตลกใหพวกเธอฟง เธอหวนนึกถึงชวงเวลาที่เธอหวาดกลัวจนตัวสั่นเมื่อ
คืน เธอหวนคิดถึงเร่ืองราวที่เพื่อนบานเลาใหฟงถึงสภาพศพของอันวารที่เธอรูจัก วารางของเขาถูก
ยิงพรุนแทบมองไมออกวาเปนใคร เธอมองไปยังศพของอันวารที่มีผาสีขาวที่มีเลือดซึมใหเห็นเปน
จุดๆคลุมอยูมิดชิดซ่ึงกำลังเคล่ือนผานหนาเธอไป เธอรูสึกวาหัวใจเธอถูกบีบและน้ำตาเธอไหลริน
ออกมา เธอคิดในใจวาทำไมพวกเขาตองทำกับอันวารขนาดน้ัน ทำไมพวกเขาตองดีใจกับการตาย
ของอันวารขนาดนั้น เธอคิดวาตลอด 15 ปที่เกิดเหตุการณความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตของประเทศไทย ยังมีอีกกี่รอยกี่พันคนท่ีเจอเหตุการณแบบเธอและรูสึกเชนเดียวกับเธอ 

 สามวันหลังจากการเสียชีวิตของอันวาร ภรรยาสาวของอันวารก็ไดคลอดลูกชายคนแรก 

เธอตระหนักไดทันทีวาอันวารลงจากภเูขาท่ีซอนตัวมานานกลับมาบานครั้งนี้ก็เพื่อรอเจอหนาลูกชาย
ของเขานั้นเอง 
 

อัสมะ บินติ อับดุลการิม เปนไทยมุสลิมที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในภาคใตของประเทศไทย 
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ยา อง กบัลูกทั้งหกคน  

ละ เว ยา อง 

เปนวันที่มีหมอกและฝนก็ตกลงมาบนถนนที่คดเค้ียวภายในปาลึก เพื่อนของฉันและฉัน
กำลังขี่มอเตอรไซคไปเยี่ยมหมูบานที่ครอบครัวยา อง อาศัยอยูเพื่อถามเกี่ยวกับเธอ เราถามรอบๆ
หมูบานเพื่อหาวาครอบครัวของเธออาศัยอยูที่ไหน พวกเขาอาศัยอยูในบานไมเกาบนเนินเขาไกล
จากถนนใหญ เราตองผานทางโคงและถนนที่ยากลำบากข้ึนเพื่อไปที่บานของพวกเขา  

ฉันรูสึกไมดีเม่ือฉันไดเห็นฉากเศราเมื่อเราไปถึงบาน มันเปนวันที่เจ็ดของพิธีไวทุกขใหแก
สามีและลูกชายยา องที่ลวงลับไปแลว ฉันรูสึกเศรามากสำหรับเธอและลูกหกคนที่เหลือ ฉันเกือบ
ควบคุมน้ำตาไมได พิธีนี้เปนการถวายเคร่ืองบูชาที่ญาติและเพื่อนๆทำเพ่ือสามีและลูกชายของเธอ
เพื่อใหพวกเขาสามารถพักไดอยางสงบสุข หลังจากที่เธอไหวเสร็จ ฉันเขาไปคุยกับเธอ เธอมองมาที่
ฉันดวยตาท่ีปร่ิมไปดวยน้ำตาและทักทายพวกเรา  

“เขามาน่ังเถิด ทานขาวกันหรือยัง?” 

ฉันบอกเธอวาเราจะมาถามสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับครอบครัวของเธอ เราไดยินเก่ียวกับสามี
และลูกชายของเธอ หลังจากน้ันเพื่อนของฉันและฉันก็เขาไปขางในบานและคุยกับยา อง และแม
สามีของเธอใกลกับเตาขณะท่ีเธอเตรียมชาเขียวและสลัดใบชาใหเรา เธอแบกทารกอายุหน่ึงเดือนไว
ที่หลังและมีเด็กอายุสองขวบเกาะอยูขางๆเธอ 

เธอถูกทิ้งใหดูแลลูกๆทั้งหกของเธอ ยา องเปนคนคอนขางสูงแตผอม ผมของเธอยุง ตา
ของเธอดูออนลา และเธอก็ใสเสื้อผาเกา เธออายุประมาณสี่สิบปและอาศัยอยูในหมูบานที่มีถนนคด
เค้ียวใกลเมืองเล็ก ๆ ทางตอนเหนือของรัฐฉานซ่ึงมีความไมแนนอนเกิดขึ้นในภูมิภาคน้ี การทำมาหา
กินของหมูบานข้ึนอยูกับไรชาและผัก   ยา องขอใหเราดื่มชาเขียวและกินสลัดใบชาในภาษาปะ
หลอง แลวจึงนำถาดที่มีชาเขียวและสลัดใบชามา มันทำใหฉันคิดถึงไรชาของพวกเขาซ่ึงตั้งอยูใกลกับ
ทางเขาหมูบาน 
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เราขอใหเธอเลาใหเราฟงวาเกิดอะไรข้ึนกับสามีและลูกชายของเธอ เธอเลาเร่ืองในขณะที่มีน้ำตาใน
ตาที่เหนื่อยลาของเธอ เม่ือวันเสารที่ผานมาสามีของเธอซ่ึงสวมกางเกงขายาวสีเขียวเขมและแจ็คเก็ต
สีน้ำตาลแดงและลูกชายของเธอซ่ึงสวมเส้ือเชิ้ตสีดำและกางเกงยีนสออกจากหมูบานเพื่อเขาเมือง
โดยมอเตอรไซคในเวลาหกโมงเชา ยา อง และลูกๆ ของเธอมองดานหลังของพอและลูกชายท่ีขี่รถ
ออกไปออกจากหมูบาน 

สภาพอากาศหนาวเย็นทักทายพอและลูกชายขณะเดินทางไปตามถนนคดเค้ียว
จนกระทั่งพวกเขามาถึงสามแยกท่ีอยูไกลจากตัวเมือง พอพูดวา “ลูก ลุงของลูกบอกใหเราเลี้ยวซาย
เม่ือถึงสามแยก พอคิดวาสามแยกน้ีแหละ เล้ียวซายตรงนี้เลย” ลูกชายท่ีขี่มอเตอรไซคจึงเล้ียวซาย 

ขณะท่ีพวกเขาไปตอพอลูกก็พบสิ่งท่ีพวกเขาไมคาดคิด พวกเขารูสึกหวาดกลัวเมื่อเห็นคนพกอาวุธ
สองคนสวมชุดคอมแบทและรองเทาบูตสีเขียวเขมในขณะท่ีถือปนยาว  

ชายสองคนตะโกนวา“ เฮ หยุด! นี่กำลังจะไปไหน?" 

ฉันเสียใจเมื่อลวย เย พูดตอวาเธอไดยินจากพี่สาวของเธอวากลุมชายพกอาวุธไดสังหารสามีของเธอ
อยางไรความปราณี “ตอจากนี้ไปฉันจะไปพึ่งใครได” เธอถาม “คนสองคนท่ีฉันสามารถพึ่งพาได
ที่สุดไดจากโลกน้ีไปแลว” 

ฉันคิดถึงวามันไมแปลกที่คนอื่นจะเห็นเหตุการณเชนน้ันเพราะเหตุการณอยางนั้นเกิดขึ้น
เปนประจำในรัฐฉานทางเหนือของเรา จากนั้น ยา อง ยังคงรูสึกเศราอยู “ฉันสวดออนวอนใหผูอื่น
จะไมเผชิญชะตากรรมเดียวกันกับเรา คนอยางเราไมมีอาวุธดังน้ันเราจึงกลัวผูที่มี ฉันไมสามารถทำ
อะไรเพ่ือคนหาความจริงกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับสามีและลูกชายของฉัน ฉันแคกังวลวาครอบครัวของเรา
จะมีชีวิตตอไปไดอยางไรและลูกๆ ของฉันจะไดรับการศึกษาไดอยางไร” 

ฉันบอกลาและจากไปหลังจากปลอบโยนเธอแมวาฉันยังไมตองการจะไป ฉันหวังวาจะได
พบเธออีกครั้งเพื่อท่ีจะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงกับครอบครัวของเธอเมื่อเราไดพบกันอีก 

 

ยา อง เปนนักกิจกรรมอายุนอยผูทำงานเพื่อปรับปรุงสิทธิสตรีปะหลองในรัฐฉานเหนือของเมียนมา 
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คนรักบานเกิด  

กานดา 

ฉันเกิดที่บานแหลมตุกแก จังหวัดภูเก็ต ฉันเปนชาวอุรักลาโวย ฉันจำไดวาตอนอายุ 6 ขวบ สมเด็จยามา
เยี่ยมที่หมูบาน ฉันยังจำไดดีวาฉันเปนคนโบกธงชาติไทย ฉันรูสึกวาฉันเปนคนไทยคนหนึ่ง สมัยเด็กบานฉันมีทุกอยาง 
เงินทอง รถรา นับวาเปนเด็กที่สุขสบายคนนึง แตแลวก็เกิดเหตุการณไมคาดฝน แมเสียชีวิตกะทันหันดวยโรควัณโรค 

เหลือแตพอ ซึ่งตอนนั้นฉันอายุ 9 ขวบ พอฉันมีเงินมากมายจึงมีผูหญิงมาติดพันดวย 7-8 คน และพอก็ไดแตงงานใหม
ตอนฉันอายุ 10 ป ภรรยาใหมของพอมีลูกติด 5 คน พอไมสนใจฉัน บังคับใหฉันเลี้ยงนอง ๆ ทั้งพอและแมเลี้ยงติดการ
พนัน กลางคืนไมเคยอยูบาน ทิ้งใหฉันตองเลี้ยงนอง ๆตามลำพัง เลี้ยงจนทุกคนจบป.6 แตตัวฉันเองจบเพียงป.4 ฉันโดน
กระทำจากแมเลี้ยงใจรายคนนั้นสารพัด ทั้งเงิน เสื้อผา อาหาร ไปทำงานไดวันละ 5 บาท จนราคาข้ึนไดวันละ 20 บาท 

บางครั้งทำทั้งกลางวันกลางคืน ไดเงิน 40 บาท แตไมเคยไดรับเงินเลย เพราะแมเลี้ยงบังคับวาตองเอาเงินมาเปนคานม
นอง ๆ ยอนกลับมาที่พอของฉันก็ไมเคยสนใจฉันเลย จนพอมีลูกคนใหมกับแมเลี้ยงอีก 1 คน จนฉันเริ่มโตเปนสาว แม
เลี้ยงหาทางขับไลเราออกจากบาน  

 เมื่อฉันอายุ 19 ป ฉันแตงงานกับสามีของฉัน สามีของฉันเปนคนรูประวัติศาสตรในชุมชน ฉันจึงไดรู
ประวัติความเปนมาของชุมชนตนเองในความเปนชนเผาอุรักลาโวย ฉันไดมโีอกาสเปนอาสาสมัครและรวมตอสูกับชุมชน
เรื่องที่ดิน สามีบอกฉันวาในอนาคต ชุมชนของเราจะมีปญหาเรื่องที่ดิน สามีเปนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนรุน
แรกของจังหวัดภูเก็ต นักเขียนประวัติและแผนผัง ของชุมชน รวบรวมขอมูลดวยหนังสือที่เขียนดวยลายมือ เก็บมาเรื่อย 

ๆ ฉันจึงไดเรียนรูไปดวย ไดรูวาความเปนอยูชาวเลเปนอยางไร จนหลังเหตุการณสึนามิ พ.ศ.2547 ฉันเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน และผูชวยผูใหญบาน จึงไดเจอกับชนเผาพ้ืนเมืองที่อยูในชุมชนและชนเผาอ่ืน ๆ ในประเทศๆ 

ไดเจอเครือขายชนเผามอรแกน ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และเเละเครือขายชนเผาราไวย และฉันไดมีโอกาส เปน
กรรมการตัวแทนชนเผาอุรักลาโวยต้ังแตนั้นมา การออกมาเจอโลกภายนอกการมาอบรมในเวทีตาง ๆ ทำใหฉันไดเจอ
เพื่อน ไดตอสูเรื่องที่ดินเต็มตัว และสามีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลไดสองสมัย แตนาเสียดายที่กอนจะได
เปนผูใหญบาน สามีฉันตายโดยไมมีสาเหตุ และทุกคนรวมท้ังฉันเชื่อวาโดนยาสั่งจากนายทุน ทำใหตาย เนื่องจากมีการ
ขมขู ยิงขูที่บานฉันและสามีหลายครั้งแลว จนตองยายหนีไปอยูกระบี่ 1 เดือน และสามีไปอยูสุราษฎรธานี 1 เดือน  

 หลังจากสามีเสียชีวิต ฉันตอสูคนเดียวเรื่อยมา จนฉันทอเเทเกือบที่จะทิ้งงานเคลื่อนไหวตรงนี้  แตได
กำลังใจจากเครือขายชาวเล เเละคนในชุมชนที่สนับสนุน โชคดีที่มีขอมูลที่สามีฉันทำไวกอนเสียชีวิต มีการฟองรองจาก
นายทุนที่จะมาซ้ือที่ดินไปทำรีสอรท ใหออกจากพืน้ที่ ไลรื้อบานเเละฟองขับไล  5 หลัง ศาลชั้นตนใหพวกเราชนะคดี แต
นายทุนอุทธรณ เเละศาลอุทธรณเห็นตางจึงแพ แตแลวขอมูลจากประชาชนและหนวยงานของรัฐ ก็ทำใหเราชนะในชั้น
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ศาลฎีกา จนไดมีสิทธิในที่ดิน แตยังขาดโฉนดชุมชน เพราะเราเปนชนเผา ที่ดินเปนที่ดินที่ไดรับพระราชทานมา ทุกหลัง
ที่อาศัยอยูจึงไมมีโฉนดชื่อตัวเอง ใชเวลานานมากในการตอสู จนกระทั่งในระหวางการตอสูศาลฎีกา เราชนะ เเตเราตอง
ตอสูเรื่องการมีโฉนดใหทั้งชุมชน เพื่อคุมครองเเละเปนประกันวาเราจะไมถูกไลที่อีก   

 ในขณะที่ฉันตอสูรวมกับชุมชน ฉันก็ไดพบรักใหมและแตงงานกับสามีใหม ซึ่งเปนนักคนที่มีจิตอาสา
ชวยเหลือคนในชุมชนเหมือนกับเรา  ซึ่งเขาไดสมัครเเละไดรับเลือกใหเปนผูใหญบานคนใหม ชีวิตฉันมีกำลังใจข้ึนมาอีก
ครั้ง สามีใหมมีลูกติดมาหน่ึงคนเเตฉันดูเเลลูกของเขาเปนอยางดี เพราะฉันเคยมีประสบการณการมีเเมเลี้ยงใจรายมา 
ฉันจึงเขาใจวาการมีเเมเลี้ยงใจรายเปนอยางไร เเละต้ังใจวาจะไมทำตัวเปนเหมือนเเมเลี้ยงใจรายคนนั้น จนลูกของเขารัก
เราเหมือนเเมอีกคน ฉันมีความสุข  

 ชีวิตการตอสูเเละการทำเพื่อชุมชนก็ยังไมหยุดเพียงเเตเรามีเพื่อนรวมเสนทางการตอสูเพิ่มข้ึน  เพราะ
ตอนน้ีเรายังมีอีกเรื่องที่สำคัญ มีเรื่องที่ดินที่เปนสุสานของอุรักลาโวยเปนศูนยรวมจิตวิญญาณของ 5 จังหวัด ภูเก็ต พังงา 
ระนอง กระบี่ สตูล สุสานนี้เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณของชนเปาอุรักลาโวยทั้งหมด ปญหาคือ เกิดความสับสนเรื่อง
ตำแหนงพิกัดที่ดินของทางราชการที่ออกโฉนดผิด จากที่ควรจะต้ังข้ึนที่ม.4 แตดันเขียน เปนม.1 ขนาด 9 ไร 3 งาน ณ 

ตอนนี้ ฉันและผูใหญบานกำลังรวบรวมขอมูลใหกรรมการชาวเล  งานนี้เปนงานสำคัญทั้งกับฉันและ พี่นองอุรักลาโวย
ที่อยุในภาคใตทั้งหมด เพราะหากฉันตอสูไมชนะ ในการยายสุสานจากม.4 มาเปนม.1 เราจะสูญเสียที่ดินสุสานแหงนี้
เพราะนายทุนไดกวานซื้อที่ดินม.1 ไวเกือบหมดแลวเพื่อทำรีสอรท เพราะธุรกิจการทองเที่ยว เริ่มขยายตัวในจังหวัด
ภูเก็ต เเละมากระทบกับที่ดินของเรา เพราะนายทุนจะเอาที่ดินไปทำรีสอรท เราจะไมมีสุสานอีกตอไป ไมรูจะฝงศพกันที่
ไหน บรรพบุรุษของเราต้ังแตกอนสงครามคร้ังที่ 1 จะไมมีอีกตอไป ถาไมมีสุสาน ชาวอุรักลาโวย จะไปฝงที่ไหน เหมือน
ใจแตกสลาย ฉันจะยังคงตอสูตอไปเพ่ือชนเผาอุรักลาโวยและลูกหลานของฉัน 

 

กานดา เปนนักกิจกรรมชาวพ้ืนเมืองอุรักลาโวยที่ตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิใหคืนดินแดนของบรรพบุรุษในจังหวัดภูเก็ตทาง
ภาคใตของประเทศไทย 
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หมูบานแสนสุข  

 มน มน เอ ต ู

บานสีพินเผือกตั้งอยูดานขวาของถนนสายตองยี-เมกถีหลา ในเมืองทาซี เขตเมกถีหลา 
แขวงมัณดาเลย ตอนกลางของเมียนมา ที่หมูบานแหงน้ี ชาวบานมักประกอบอาชีพกสิกรรม คาขาย
เปนบางสวน ในหมูบานมีประชากรประมาณ 1,200 คน ประกอบดวย 350 ครัวเรือน ถามองจาก
ถนนสายตองยี-เมกถีหลา คุณจะเห็นหมูบานขนาบดวยถนนเสนตรง รายลอมดวยตนมะขาม ตนหาง
นกยูง ตน Maezali และตน Padauk บนสองขางทาง ทำใหเปนบรรยากาศที่รมรื่นและเขียวขจี 
พรอมกับเสียงนกรอง ทำใหเกิดความรื่นรมยและความสงบในใจมาก   

ถาเขาไปในหมูบานจากดานถนนใหญ คุณจะเห็นโรงเรียนประถมศึกษาและที่ทำการ
หมูบาน จากน้ันก็จะไดเห็นเด็กนักเรียนที่ใสบริสุทธิ์ในชุดนักเรียนวิ่งเลนกันอยางสนุกสนาน ที่อีก
ดานหนึ่ง คุณอาจประหลาดใจที่เห็นเด็กนักเรียนพรอมกับครูรวมมือกันทำงานประจำใหกับโรงเรียน 

ท้ังชวยเก็บขยะ ชวยเก็บวัชพืช และชวยรดน้ำตนไมในสวน  

ที่ทำการหมูบานซ่ึงอยูอีกฟากหนึ่งของรั้วโรงเรียน มีชาวบานอยูเต็มไปหมด ดิฉันถาม
อูซันตุนออง ผูใหญบานวาทำไมมีชาวบานมาเต็มไปหมด เขาบอกวาพวกเขามาพูดคุยกันเกี่ยวกับ
บัตรตรวจพิสูจนสัญชาติ ซ่ึงกำลังทำใหเกิดปญหายุงยากอยางมากกับชาวบานที่เปนมุสลิม ดิฉันรูสึก
สนใจปญหาน้ีเพราะตัวเองก็เปนมุสลิม  

ดิฉันจึงขอใหผูใหญบานชวยอธิบายดวยความสนใจ ผูใหญบานเริ่มจากการบอกวา 
รัฐบาลไดออกบัตรพิสูจนสัญชาติใหเมื่อป 2533 แตนับจากน้ันมาก็ไมเคยออกบัตรแบบนี้อีกเลย
จนกระท่ังป 2562 ในป 2533 ผูใหญบานไดบอกใหชาวบานมารับบัตรพิสูจนสัญชาติโดยตอง
จายเงินคนละ 3,000 จาต มีชาวบานแคหน่ึงในหาที่มารับบัตรดังกลาว แตที่เหลอืไมยอมมา บางคน
ไมไดมารับบัตรพิสูจนสัญชาติจนกระทั่งพวกเขาเสียชีวิต คนที่ไมมีบัตรพิสูจนสัญชาติ หากตองการ
เดินทางไปไหน ก็ตองไปขอหนังสือรับรองจากผูใหญบาน  
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ชาวบานหลายคนท่ีมีอายุกวา 40 หรือ 45 ป ยังไมเคยมีโอกาสที่จะมีบัตรพิสูจนสัญชาติ 
แตแลวสิ่งที่เปนความฝนของชาวบานมา 30 ป ก็เปนความจริง เมื่อมีโครงการออกบัตรใหในปนี้ 
“กลุมปากกาขาว” ที่นำโดยปาเลเลเนง และปาเพียวออง กำลังทำงานเพื่อแกไขปญหาเรื่องที่ดิน 

ความขัดแยงระหวางชาวบานกับราชการ รวมทั้งความขัดแยงระหวางชาวบานดวยกันที่เมืองทาซี 

จากความเปนผูนำและการดำเนินงานเหลานี้ ทำใหราชการสามารถออกบัตรพิสูจนสัญชาติไดสาม
คนตอสัปดาห ซ่ึงเปนผลงานของ มน มน เอ ตู และชอชอวินจากเครือขายเยาวชนทาซี ซ่ึงทำงาน
รวมกับกลุมปากกาขาว ถาชาวบานพยายามหาทางออกบัตรเหลานี้เอง อาจตองใชเวลาเปนเดือน
หรือเปนป และตองเสียเงินจำนวนมาก ดิฉันจึงดีใจและยินดีอยางยิ่งที่ไดเห็นรอยยิ้มและความสุขใน
ดวงตาของชาวบาน เพราะหนวยงานอาสาสมัครตางเห็นใจที่จะชวยเหลือชาวบานที่มีศาสนา
แตกตางกัน   

 

มน มน เอ ต ูเปนนักสิทธิมนุษยชนซ่ึงทำงานกับเยาวชนในเมียนมา
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เดก็ผูห้ญงิลซีูสูน่กัปกป้องสทิธมินุษยชน 

 คคะตมิา หลีจ่ะ 

ฉันชื่อคะติมะ หลี่จะ มีความหมายวา ผูหญิงลีซูตัวเล็กจากตระกูลหลี่จะ คำวา หลี่จะ 

แปลวาคนมีประเพณีวัฒนธรรม ฉันเปนชนเผาพื้นเมืองลีซูที่อาศัยอยูตอนเหนือของประเทศไทย มี
วิถีชีวิตอาศัยอยูกับปา ฉันมีพี่นอง 7 คน พี่สาว กับพี่ชายแตงงานแยกบานออกไปอยูบานตนเอง
ตั้งแตอายุได 18 ป ฉันจึงกลายเปนพี่สาวคนโตในครอบครัวที่มีหนาที่ดูแลนองอีก  4 คน ทำอาหาร
ใหกิน ซักเส้ือผาใหใส ทำงานบานทุกอยาง ตอนน้ันฉันเห็นเพ่ือนคนอ่ืนในชุมชนไปเรียนหนังสือ ฉัน
อยากเรียนหนังสือมาก แตฉันไมมีเอกสารแสดงตัววาเปนคนไทย พอพาฉันไปสมัครเรียนโรงเรียน
ใกลบานครูเขาไมกลารับเขาเรียนเพราะไมมีบัตรไทย ฉันเลยฝกอานจากหนังสือเรียนขึ้น ป.1 เลม
เกาที่ฉีดขาดไมมีใครเอาแลว จุดเทียนไขฝกอานออกเสียงกอนนอนทุกคืน และเรียนหนังสือกับพระ
ที่วัดแหงหนึ่งใกลบาน  

บางวันฉันจำไดวาตองชวยพอแมทำงานไรขาวใกลบานที่เปนเขาสองลูกคนในชุมชนลีซู
แบงพื้นที่กันทำกินอยูตรงนั้นทั้งหมด 30 ครัวเรือน แตละวันที่ไปชวยพอแมทำไร ปากก็ทองบทเรียน
เสียงดังไปท่ัวไรขาว ขณะไปตัดน้ำใหพอมาพนยาไรขาวก็ทองไปดวย  หลังจากนั้นไมนานพื้นที่ทำกิน
ตรงนั้นถูดยึดดวยผูใหญ และเจาหนาที่ปาไม ไมใหคนลีซูเขาไปทำกิน ชาวบานลีซูเลยตองไปหาท่ีทำ
กินหมูบานอ่ืน   

ชวงนั้นมีผูชายคนหน่ึงมาบอกพอวาใหพาลูกไปสมัครเรียนโรงเรียนในหลวงอยูอีก
หมูบานหน่ึง หางจากบาน 5 กิโลเมตร ขามภูเขาสามลูก ครูใหญรับฉันเขาเรียนเพราะมีเคยมีชีวิต
เหมือนกับฉัน ฉันเรียนไดแค 1 สัปดาหครูใหญถูกยายออกไปสอนที่โรงเรียนอื่น ฉันรูสึกผิดที่ทำให
ครูใหญตองยายไปอยูที่อื่น ฉันบอกกับตัวเองวาจะต้ังใจเรียนหนังและเปนเด็กดีใหสมกับความตั้งใจ
ของครูใหญที่รับฉันเขาโรงเรียน หลังจากฉันไดเรียนหนังสือพอกับแมตองไปนอนทำงานอยูที่ไร
ตลอดป ปลูกขาว ปลูกพืชเล้ียงหมู ไก ที่ทำไรหางจากชุมชนที่ฉันอาศัยอยู 15 กิโลเมตร ทุกเย็นวัน
ศุกรฉันกับนองอีก 2 คนเดินทางไรเพื่อไปชวยพอกับแมทำงานไรในวันเสาร และอาทิตยขากลับเย็น
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วันอาทิตยจะแบกขาวสารกลับมากินระหวางเรียนวันจันทรถึงวันศุกร วิถีชีวิตเปนแบบน้ีอยูตั้งแตชั้น
จนจบมัธยมศึกษาปที่ 3 ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยออกกฎหมายไมใหปลูกฝน พอกับแมที่ทำ
กินอยูอีกหมูบานหนึ่งกลับมาอยูในชุมชนสันปาเหียง มีปญหาคือไมมีที่ดินทำกิน มีชาวบานหลายคน
กลับเขาไปถางพื้นที่ทำกินเดิมที่ถูกผูใหญกับเจาหนาที่ปาไมยึดไป เพราะยังมีคนไทยที่ยังเขาไปทำ
กินอยูพื้นที่ตรงนั้นได แตพี่นองลีซูสันปาเหียงเขาไปถางเพื่อปลูกขาว ถูกผูใหญบานคนไทยขมขู เคย
มีคนถาง เผา ลอมร้ัวเสร็จแลว แคเก็บเศษไมแลวปลูกขาวไดเลย แตชาวบานกลัวไมมีคนชวยเอาแรง
เอาม้ือกลัวจะถูกฆาตามคำขมขูผูใหญบาน พอคนน้ันไมกลาเขาไปทำกิน มีญาติผูใหญบานคนไทย
เขาไปทำกินเหมือนที่ผานมา พอเจอเหตุการณแบบนี้เยอะมาก จำนวนแปลงที่พอถางแปลงท่ี 13 

คือแปลงที่พอถูกยิงตายใกลไรในปา  
ตอนนั้นฉันเรียนอยูมหาลัยปที่ 4 ขณะฝกงานอยูในโรงแรมแหงหนึ่ง ไดมีนาคนทางบาน

สันปาเหียงโทรมาบอกวา พอถูกผูใหญบานยิงตายในใกลไรขาวท่ีถางไว ฉันถามนาวาเห็นหนาชัดเจน
หรือยังวาเปนพอ นาตอบวายังไมถึงที่เกิดเหตุ ฉันจึงบอกนาวาง้ันไปดูใหเห็นกับตากอน ชัดเจนแลว
คอยโทรมาอีกทีนะ สักพักนาโทรกลับมาบอกวาใชพอจริง ฉันบอกวาใหนาเขาไปดูพอหนอยวาตาย
หรือยัง ถายังไมตายชวยพาพอไปหาหมอหนอย แตนาตอบกลับมาวาเจาหนาที่ไมใหเขาไป ฉันจึง
โทรไปหาผูใหญบาน เลาวาบานเราเกิดเหตุการณยิงกันที่ในปาใกลสวนที่พอกำลังทำอยู ขอใหนาเขา
ไปดูพอวาตายหรือยังถาพอยังไมตายใหนาพาพอไปโรงพยาบาล  เรื่องคดีความใหเปนไปตาม
กระบวนการ ผูใหญบานตอบกลับมาวาตายแลวมั้ง ตอนนั้นฉันรูสึกไมพอใจแลววางสายไป เกิด
ความกังวลมากมาย  

ปรากฏวาพอเสียชีวิตลงแลวในปาจุดที่เกิดเหตุ มีตำรวจ หมอเขาไปตรวจและนำศพพอ
ลงมาโรงพยาบาลเชียงดาว พอถูกผูใหญบานไปแจงความโรงพักวาถางปา และยิงเจาหนาที่ของรัฐ  

ครั้งแรกที่ฉันเห็นบาดแผลในตัวพอ รอยช้ำ ทำใหรูวานี้คือการฆาเพื่อขมขู สั่งสอน เพราะบาดแผล
พอมันทำเกินกวาความผิดที่พอไดทำไว  ฉันตองทำทุกอยางใหงานศพผานไปดวยดี ตองบริหาร
จัดการทุกอยางแทนพอและแม แมเสียใจจากการเสียพอจนควบคุมตัวเองไมได ฉันจึงตองควบคุม
ทุกยางทั้งงานศพพิธีกรรมและควบคุมคนเพ่ือใหทุกอยางผานไปดวยดี  

หลังจากงานศพพอเสร็จแมและคนในครอบครัวถูกกดดัน ขมขู ทั้งคำพูด และการกระทำ
จากผูใหญบานวาใหยุติคดีพอ กลางคืนจะมีเสียงหมาหอนดังมาก รอบ ๆ บาน แมไมกลาออกมาขาง
นอกตอนกลางคืน ตองเตรียมกะละมังเตรียมไวฉี่ ตื่นเชามามีรอยเทาคนเดินเต็มไปหมด แมตองเขา
นอนหัวคำกำลังมืด ฉันตองหยุดทำงานเพราะปกติเรียนหนังสือดวยทำงานหาเงินเรียนดวย ตองสง
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ตัวเองเรียน ฉันนอนรองไหน้ำตาอาบแกมอยู 3  เดือนไมมีทางออกกับเรื่องที่เกิดขึ้น ผูใหญใน
ตระกูลบอกใหฉันแตงงานกับใครสักคนเพื่อปกปองชีวิตตัวเอง และใหสามีคนน้ันมาชวยคดีพอ ชวง
นั้นมีผูชายเขามาหาฉันเยอะมาก แตฉันรูสึกวาการที่เรายมืจมูกคนอื่นหายใจไมมีความยั่งยืน ทำไม
ผหูญิงตองหวังพึ่งผูชายตลอดไปดวย ยืนดวยลำแขงตัวเองมีความสุขและมั่นคงกวาเพราะเรากำหนด
ทุกอยางเองไดตามตองการชีวิตเปนของฉัน ฉันขอกำหนดชีวิตตัวเอง ฉันตัดสินใจเรียนหนังสือไป
ดวยบอกกับตัวเองวาตองจบเพื่อสานฝนใหพอ และหาชองทางดำเนินคดีพอไปดวย  

วันหนึ่งไดไปรูจักพี่ลีซูคนหนึ่งที่ทำงานอยูสมาคมอิมเปค (สมาคมอิมเปคเปนองคกร 
NGO ชวยเหลือชนเผาพื้นเมืองในไทย เจาหนาที่มีแตชนเผาพื้นเมือง )ไปเลาเร่ืองพอใหฟง หลังจาก
นั้นพี่คนนั้นโทรกลับมาบอกวาจะมีเวทีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่เชียงใหม อยากไปยื่น
รองเรียนคดีพอไหมจะไดสงช่ือ ฉนัตอบทันทีวาไปคะ ฉันจึงไดรวมเวทีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ภาคเหนือ ไดยื่นรองเรียนขอความชวยเหลือคดีพอใหกับประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนรับ
เร่ือง หลังจากนั้นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติลงพื้นที่เกิดเหตุ และเรียกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของมารวมช้ีแจงที่อำเภอเชียงดาว ฉันจึงรูรายละเอียดมากขึ้น และไดรับความเมตตาจากอนุ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเปนทนายไตสวนคดีการตายของพอให ทั้งที่ไมมีเงินจายสักบาท แค
เงินจะกินยังไมมีเลย หลังจากเหตุกาณวันนั้นแมและคนในครอบครัวที่ถูกขมขูติดตามทุกอยาง
หายไปหมดเลย สามารถใชชีวิตไดปกติ ระหวางน้ันเรียนหนังสือไปดวยบางวันตองรองไหกอนจะเขา
หองสอบดวย มีความกดดันหลายเร่ืองมากตอนน้ัน มีคำถามแตไมมีคำตอบวากระบวนการยุติธรรม
ไทยคดีพอจะเปนอยางไรตอไปฉันจึงตัดสินใจออกมาเรียนรูเขารวมอบรมเวทีตาง ๆ ทั้งที่รูจักและไม
รูจัก เพื่อหาคำตอบของกระบวนการยุติธรรมของไทยเกี่ยวกับคดีพอวาฉันควรจะดำเนินแบบไหน  

เพราะมีหลายคนที่แคนมากตอการตายของพอ ถาพอไมไดรับความยุติธรรมจะมีคนขางหลังที่จะเกิด
สงครามระหวางตระกูลเลย ฉันจึงตองจัดการใหทุกอยางลงเอยดวยดี  

หลังจากที่ฉันเรียนรูอยู 2 ป ฉันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ฉันมีความรู มี
เครือขาย มีเพื่อนอีกมากมาย ฉันกลับไปมองท่ีชุมชนสันปาเหียง ชุมชนเรามีปญหาเร่ืองที่ดินทำกิน 

สิทธิสถานะบุคคล สิทธิการรักษาบัตรทอง ฉันจึงทำงานหลายอยางไปดวยกันในเวลาเดียวกัน 

ดำเนินเร่ืองขอสัญชาติไทยใหกับเด็กในชุมชนจนไดรับครบหมดทุกคนแลว ดำเนินคดีพอไตสวนการ
ตายจนรูวาวันเกิดเหตุ พวกผูใหญบานไปกัน 6 คนและไมมีเจาหนาปาไมไปดวย ที่เขาอางวาพอยิง
เขาไมมีหลักฐานอะไรมาอางอิงที่ศาลได ศาลสรุปวาพอถูกผูชวยผูใหญบานยิงตาย หลังจากน้ันมี
สำนวนที่ 2 คดีที่เจาหนาท่ีรัฐยิงคนตายทำเกินกวาเหตุหรือมีความผิดหรือไมตองใหศาลอัยการสูงสุด
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ลงความเห็น ตอนนี้สำนวนคดีนั้นยังอยูที่จังหวัดเชียงใหม เปนเวลา 8 นับแตเกิดเร่ืองวันนั้นในวันที่ 
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555   

ขณะเดียวกันฉันสะสมความรู ประสบการณโดยไมรูตัวในระยะเวลา  7 ปที่ผานมาใน
กระบวนการตอสูทั้งระดับชุมชน บุคคล และการรณรงคระดับประเทศ  วันที่ฉันรูตัวอีกทีคือมี
ชาวบานมาขอรองใหชวยแนะนำคดีความ กรณีการละเมิด สิทธิ์ตาง ๆ ใหคำปปรึกษาชาวบานที่มา
หาไดโดยไมคิดเงิน ใหความรู ชวยเหลือคนอื่นเหมือนที่ตัวเองเคยไดรับจากคนอื่น แบงปนความรูให
ผูที่สนใจโดยไมหวงความรู  โดยสวนลึกตองการเห็นทุกคนรูสิทธิตนเอง ปกปองตนเองได ชวยเหลือ
ผอูื่นได ฉันจึงตัดสินใจทำงานเพื่อสังคมบทบาทจิตอาสา มีปญหาการเงินมีบททดสอบมากมายที่เขา
มา แตก็จะยืนยันในอุดมการณของตนเอง ยังคงแบงปนตลอดมาเพื่อใหเกิดการสงตอการแบงปน
ตลอดไปอีกหลายคนเชนกันจนไดรับการยอมรับจากผูอื่นทั้งในเครือขายลีซูเปนคณะกรรมการ
เครือขายลีซูคนหนึ่งในตอนน้ีดำรงวาระครั้งที่ 2 ไดดำรงตำแหนงคณะกรรมการเครือขายสตรีชนเผา 
ไดดำรงตำแหนงคณะกรรมการสมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา  ไดดำรง
ตำแหนงคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ไดดำรงตำแหนงคณะกรรมการเครือขายชนเผาพื้นเมือง สิ่ง
เหลานี้เปนผลมาจากการทำงานชวยเหลือสังคมจากหลายบทบาทตลอดเวลา 8 ปที่ผานมา  

รางวัลหลอเลี้ยงชีวิตคนทำงานอีกอยางหนึ่งที่บอกใหรูวาสิ่งที่ทำคือเปนสิ่งที่ดีนั้นคือ  

รางวัลนักปกปองสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ป 2560 จากสำนักงานขาหลวงใหญสหประชาชาติ และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจัดรวมกันมอบใหคนทำงาน สิ่งที่ตามมาคือความเส่ียงในการ
ทำงานชวยเหลือสังคม แตยังเช่ือมั่นในสิ่งที่ทำและยืนหยัดตอสูตอไป เพราะเชื่อมั่นพลังประชาชน
คนฐานราก การเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืนและมั่นคงที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงจากฐานรากสูระบบการ
ปกครองประเทศเพ่ือนำไปสูสังคมท่ีเปนธรรมและเกิดสันติสุขบนโลกใบนี้ไดจริง 
 

คะติมะ หลี่จะ เปนนักกิจกรรมชนเผาพื้นเมืองลีซูที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนชนเผาพื้นเมืองใน
ภาคเหนือของประเทศไทย 
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ดอกไมเ้หลก็ 

ททนัดา ถวย 

เธอเปนผูหญิงอายุ 65 ป ผมเริ่มเปลี่ยนเปนสีดอกเลาบางสวน  แกมมีรอยเห่ียวยน
เล็กนอย สวนริมฝปากยังอวบอิ่ม สายตาเปลงประกาย ในหองที่ทาสีเหลือง หญิงสาวซ่ึงสวมชุดคร่ำ
คราและไวผมหางมา นั่งอยูขางหนาหญิงชราคนนั้น น้ำตาเธอไหลรินผานแปงทานาคาที่ทาอยูบน
แกมท้ังสองขาง ในหองไมมีเสียงอื่นใดเลยนอกจากเสียงสะอื้นไห   

“พอ....พอหนู....เปนคนทำกับหนู” เธอพูดดวยน้ำเสียงสั่นเครือ จุกจนไมสามารถพูด
ตอไปได ใบหนาเต็มไปดวยความหวาดกลัว ความเกลียดชัง ความรังเกียจ และความเศรา หญิงชรา
คิดวาหญิงสาวคนนี้คงประสบความทุกขยากมาไมนอยเลย มันเปนสิ่งที่ทำใหหญงิชราตัดสินใจยื่นมือ
เขามาชวยเหลือ “ไมเปนไรหรอกลูก” เธอบอก “เดี๋ยวปาจะชวยเธอเอง เลามาใหหมดสิลูกวาเกิด
อะไรขึ้นบาง ไมตองเสียใจนะ ปาอยูที่นี่แลวละ” หญิงชราพยายามปลอบใจและกอดเธอไว เธอ
ปลอยใหหญิงสาวคอย ๆ ผอนคลาย กอนจะเริ่มจดบันทึกขอมูลเหตุการณที่เกดิขึ้น และปลอยเธอไป 

ในความคิดหญิงชราเต็มไปดวยความเศราโศกและความเจ็บปวดที่มีใหกับหญิงสาว เธอถอนหายใจ
ยาว ๆ ปดตาลง และคอย ๆ โนมตัวไปดานหลัง เชื่อไดเลยวาหญิงสาวตองไดรับประสบการณที่
เจ็บปวดอยางมาก เพราะมันเปนกรณีที่ “พอขมขืนลูกสาวตัวเอง เปนคดีขมขืนครัง้ใหญ”   

ในภาพกวาง เราเห็นรถเกงสีดำขับเขามาในบริเวณ ภายในน้ันมีผูโดยสารสามคน ไมมี
ใครรูวาพวกเขาเปนใคร มีผูชายและผูหญิงขี่มอเตอรไซคเขามา มีผูหญิงสองคนสวมชุดสีขาวและมี
เส้ือนอกสีดำสวมคลุมทับไว ยาวจนถึงมือ ทั้งสองคนพูดคุยกันจุกจิก หยอกลอตอกัน ขณะเดินเขามา
ในหองพิจารณาคดี สักพักหนึ่งคนก็เขามาเต็มหอง มีทั้งใบหนาที่ทุกขตรม ใบหนาที่เยอหยิ่ง สวน
บางคนรองไห มีคนเดินเขาออกอยูตลอด บางคนสวมกำไลกระทบกันเสียงดังกรุงกริ๊ง เจาหนาที่
ตำรวจสวมเคร่ืองแบบ มีคนถูกใสกุญแจมือ มีผูพิพากษา ทนายความ โจทก จำเลย รวมทั้งหญิงชรา
คนน้ันซ่ึงเดินทางมาพรอมกับหญิงสาวที่เปนเหยื่อการขมขืนในหองพิจารณาที่แออัดและเสียงดัง
จอแจ   
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ในหองพิจารณาเล็ก ๆ แหงนี้ บุคคลซ่ึงสวมครุยสีดำ นั่งอยูขางหนาและสูงกวาคนอื่น
เล็กนอย ที่ดานขางของเขาเปนเครื่องบันทึกเสียง พรอมที่จะทำงานแลว ผูหญิงสี่คนและผูชายหกคน 

ซ่ึงตางสวมเส้ือคลุมสีดำแบบเดียวกัน นั่งอยูพรอมกับเอกสารและปากกาลูกลื่นในมือ หญิงชราและ
หญิงสาวนั่งอยูขางหลังพวกเขา ทั้งหองเงียบหมด เวนแตเสียงคนไอ คนซ่ึงทำลายความเงียบคือ
บุคคลที่สวมครุยสีดำ ซ่ึงนั่งอยูสูงกวาทุกคน จากนั้นในหองเล็ก ๆ ก็เริ่มมีชีวิตขึ้น มีทั้งการอานคำ
แถลง การซักคำถาม และการตอบคำถาม ความกลัว ความต่ืนเตนกงัวล และความผิดหวัง ปรากฏ
อยูบนใบหนาหญิงสาวพรอมกับเสียงตาง ๆ ในศาล เธอแสดงทาทีรังเกียจกับสิ่งที่ไดยิน หญิงชรากุม
มือของหญิงสาวเอาไว ระหวางเดินออกจากศาลไปดวยกัน สีหนาของทั้งคูดูผอนคลายมากข้ึน
เล็กนอย   

ไมนานหลังจากหญิงชรากลับถึงบาน ประมาณหน่ึงชั่วโมง ผูหญิงตั้งครรภที่ออนลาและ
เพื่อนผูหญิงอีกคนหน่ึงก็เขามาในบาน ดูเหมือนวาจะเปนอีกคดีหน่ึง หญิงชรายิ้มตอนรับทั้งสองคน
อยางอบอุน และยื่นของวางใหกิน ทั้งใบเม่ียง ขนมน้ำตาลมะพราว กลวย และชาเขียวรอน หลังจาก
สอบถามเร่ืองราวของคดีนี้ เธอตัดสินใจชวยเหลือหญิงสาวซ่ึงตั้งครรภเพราะถูกชายสองคนขมขืน ซ่ึง
ดูเหมือนวาจะมีการกระทำท่ีผิดกฎหมายขออื่นดวย ผูหญิงที่ตั้งครรภมองมาที่หญิงชราดวยความ
เช่ือมั่นและความหวังอยางเต็มเปยม เพราะเธอตัดสินใจยื่นมือขอความชวยเหลือ คราวน้ีหญิงชรา
ตองเปนผูตัดสินใจบาง  

ลูกสาวซ่ึงเอาแตจับจองมองดูแมตลอดเวลา หยิบยื่นแกวน้ำด่ืมมาให  

“แม พักผอนบางนะคะ แมทำมาตั้งหลายคดีแลว แลวแมอายุเทาไรแลวละ” เธอบอก  

“ลูกเอย! แมรูสึกเศราใจทุกครั้งที่ไดยินประสบการณที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวเหลาน้ี แมรูสึกไดบุญและ
พอใจท่ีไดชวยเหลือพวกเธอ แมรูสึกเจ็บปวดใจและไมสบายใจเม่ือเห็นพวกเธอตองทุกขทรมาน เช่ือ
แมสิ ตราบท่ียังชวยเหลือคนอื่นได แมจะยังไมตายหรอก แมจะยังแข็งแรง เอาละ ไปเอายาความดัน
ของแมมาซิ” หญิงชราพูดพรอมกับยิ้มใหอยางเต็มที่  

การสนทนาสะดุดลงเพราะมีเสียงโทรศัพทเขามาจากโรงพัก เกี่ยวกับวันที่ที่เธอตองไป
ศาลในคดีการกระทำชำเราเด็ก   

วันหนึ่ง ระหวางที่งวนกับการชวยเหลือคดีตาง ๆ ไดเกิดเหตุวุนวายที่หนาบานของหญิง
ชรา “นี่ ยายแก! เธอเปนใคร เท่ียวมายุยงเมียผม ออกมาสิถาแนจริง! ออกมา!” ชายหนุมคนหนึ่ง
ตะโกนระหวางอยูบนมอเตอรไซคที่หนาบาน 
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“เธอเปนใครละ? ทำไมตองมาตะโกนโหวกเหวกโวยวายที่หนาบานฉัน? คุณมาทำอะไร
เนี่ย? และคุณตองการอะไร?” หญิงชราเดินออกมาจากบานอยางกลาหาญและตะโกนถามชายหนุม  

หลังจากไดฟงน้ำเสียงท่ีมีพลังของหญิงชรา ชายหนุมดูเหมือนจะตกใจเล็กนอย น้ำเสียงคอย ๆ เย็น
ลง “ทำไมปาตองมายุยงเมียผมดวย? ตอนน้ีเธอจะมาฟองคดีกับผมแลวละ ผมอยากจะมาเคลียร
เร่ืองนี้กับปา” ชายหนุมบอก  

“เอาละไอหนู! ถาจะมาคุยเรื่องนี้นะ ไมตองเรื่องมาก เขามาหาขางในและมาคุยกันดี ๆ 

ก็ได” หญิงชรากลาวอยางกลาหาญ 

ชายหนุมคอย ๆ เขาไปในบานแมจะรูสึกไมพอใจและดูกระสับกระสายอยูบาง ทั้งคู
พูดคุยถึงปญหาท่ีสรางความไมพอใจดวยเสียงดัง พูดถึงสิ่งที่ควรเกิดขึ้นหรือไมควรเกิดขึ้น สักพัก
หนึ่ง หองเล็ก ๆ แหงนั้นก็เร่ิมเงียบเสียงลง เพราะทั้งคูตางลดระดับเสียง วาแลวไง! หญิงชราสามารถ
เกลี้ยกลอมเพื่อเปล่ียนใจคนท่ีตั้งใจจะมาทำรายเธอได เธอมีทักษะที่ทำใหคนอื่นเขาใจสิ่งที่เธอกำลัง
ทำอยูได สุดทาย ชายหนุมยอมขอโทษเธอ ขอใหเธอใหอภัย ไหวเธออยางนอบนอม   

หลังจากชายหนุมออกจากบาน ลูกสาวซ่ึงเฝามองเหตุการณดวยความต่ืนเตนก็บอกดวย
น้ำเสียงท่ีเปยมดวยความรักและความโกรธวา “แม! นั่นไงหนูถึงบอกใหพักบาง จะเกิดอะไรขึ้นถา
เขามาทำรายแม?” 

หญิงชราตอบดวยรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจ “ตราบที่แมยังมีชีวิตอยู แมจะยืนหยัดตอสูเพื่อคน
ที่ออนแอ เพื่อผูหญิง เพื่อความสัตยจริง”   

 

ทันดา ถวย เปนผูนำเอ็นจีโอซ่ึงทำงานดานสิทธิมนุษยชนในเมียนมา 
 

 



60    เสียงของผูหญิง พลังขามพรมแดนและกำแพงอุปสรรค  

แมเลีย้งเดี่ยว  

รพพีรรณ 

เสียงเรียก แม แม ครับ เจาของเสียงเปนเด็กผูชายตัวเล็ก  ๆ ดวงตากลมโต เปลง
ประกายตามวัย เปนแรงดึงดูดใหฉันผูหญิงวัยทำงาน อายุ 30 ปตนๆ ออกเดินตามหาเสียงเรียกน้ัน 

ยอนกลับไปเม่ือ 5 ปกอน ณ โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ฉันไดพบกับเด็กผูชายตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง นี่เปน
การพบกันครั้งแรกหลังจากท่ีรอคอยมา 9 เดือน ฉันเอ้ือมมือ 2 ขางเขาไปโอบรางเล็กมาไวในออม
กอดของฉัน ออมกอดทีมีไออุน สัมผัสนั้นเปนสัมผัสที่วิเศษท่ีสุด สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นมาพรอมคำวา 

“แม”  

 ฉันลาคลอด 2 เดือน เพื่อดูแลลูกชายเต็มเวลา แรกๆฉันก็ทำอะไรไมคอยจะเปน รูสึกเก 

ๆ กัง ๆ ไปซะทุกอยางนั้นเพราะฉันตองเล้ียงลูกคนเดียวเพียงลำพัง เพราะสามีของฉันตองไปทำงาน
ที่ตางจังหวัด เขาตกลงกับฉันวา เขาจะกลับมาเยี่ยมฉันกับลูกเดือนละ 1ครั้ง ชวงแรก ๆ สามีก็
กลับมาเยี่ยมฉันเดือนละ 1 ครั้ง  ตามที่ตกลง แตพอนานไป สามีก็คอยๆทิ้งชวงเวลาการกลับ
กลายเปน 2-3 เดือน จะกลับมาสักครั้ง   
 แนนอนวากอนที่ฉันจะตัดสินใจมีลูก ฉันและสามีเราไดวางแผนอนาคตรวมกัน เราต่ังใจ
วาจะชวยกันเลี้ยงดูลูกใหดีที่สุด ฉันคิดวาการเล้ียงลูกมันงายนิดเดียวแคใหเคากินอิ่ม นอนหลับ
เทานั้น แตชีวิตจริงมันไมใชเลย เมื่อฉันตองเปนแมที่เลี้ยงลูก เปนแมครัวที่ตองทำกับขาว เปน
แมบานที่ตองทำงานบาน และที่สำคัญฉันตองทำงาน ใช ฉันตองทำงาน ใกลครบกำหนดลาพัก อีก
ไมกี่วันฉันตองกลับไปทำงาน มีคำถามมากมายเกิดขึ้นตามมาฉันเฝาคอยถามกับสามีเสมอ เมื่อถึง
เวลาท่ีฉันตองกลับไปทำงาน แลวลูกยังเล็ก ลูกที่ยังติดเตา เราจะหาวิธีการจัดการเร่ืองนี้อยางไร  
สามีรับรูปญหาที่เกิดข้ึนตลอด แตเขากลับเฉยเมย เขาตอบคำถามตาง ๆ ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพียงคำตอบ
เดียว “แลวแตคุณ” ฉันรูสึกตัวชาทุกครั้งที่รับยินคำตอบนี้  นี่เปนจุดเร่ิมตนของความโดดเด่ียว มัน
เหมือนวากลังจะสิ้นหวัง หมดกำลังใจในการดำเนินชีวิตตอไป  
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 ฉันตกอยูในสภาวะขาดผูนำครอบครัว ตั้งแตลูกแรกเกิด จนจนลูกอายุ 1 ป ฉันไมเคย
ไดรับการชวยเหลือดุแลจากสามีอยางที่ควรจะเปน ฉันตองอดทนอยูกับความเห็นแกตัวของเคา เอา
รัดเอาเปรียบ ดวยการโยนภาระทุกอยางมาที่ฉันคนเดียว ฉันรองไหทุกครั้งเมื่อคิดเร่ืองนี้ขึ้นมา จน
ฉันเริ่มเปล่ียนความคิด ฉันเร่ิมหันกลับมามองตัวเอง ฉันคิดวา ฉันตองทุกขใจ ฉันตองรองไห กับสิ่งนี้
ทุกวัน ทั้งท่ีฉันยังตองทำและอยูกับสิ่งนี้ทุกวัน โดยฉันไมสามารถหลีกหนีได ระยะเวลา 1 ปที่ผานมา 
มันเปนชวงเวลาที่ยาวนานเกินไป ฉันจึงตัดสินใจแยกทางกับสามี ซ่ึงเคาก็ยินดีที่แยกทางกับฉัน 

วินาทีที่ฉันเปนอิสระ ฉันรับรูไดถึงความรูสึกปลอดโปรง สบายใจ ฉันสามารถยิ้มไดทั้งที่ฉันกำลัง
รองไห ฉันกอดลูกชายและสัญญากับเคาวา ฉันนี่แหละคือพอเขมแข็ง คือแมที่ออนโยน คือเพื่อนที่
คอยสรางเสียงหัวเราะ ฉันเปนทุกอยางไดเพื่อลูก เมื่อจากเหตุการณผานไป  ตอนน้ีลูกชายฉันอายุ 5 

ขวบแลว  
ฉันไดพิสูจนแลววาฉันเปนไดทุกอยางตามท่ีสัญญา ฉันไมรูวาอนาคตจะเปนอยางไร แต

ฉันเชื่อเสมอวา ทุกอยางที่เกิดขึ้นไมเคยมีตอนจบ แตมันเปนการเริ่มตนใหมเสมอ 

 

รพีพรรณ เปนคุณแมเล้ียงเดียวที่ทำงานเก่ียวกับแรงงานขามชาติที่ทำงานในอุตสาหกรรมประมงใน
ภาคใตของประเทศไทย 
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ตนมะพราวตายเพราะสงคราม  

หนอ ครซี ี

ดิฉันเก็บผักที่ปลูกในสวนหลังที่พักของเจาหนาที่ ซ่ึงปลูกไวอาหารใหสำหรับครูอยาง
พวกเรา ดิฉันรูสึกชื่นชมและเคารพชาวบานที่ใหความรักและเห็นคุณคากับแมน้ำ ภูเขา และหมูบาน 

แมวาหมูบานซ่ึงเปนที่ทำงานของดิฉันแหงน้ีจะตั้งอยูในพื้นที่สูรบ ระหวางเพลิดเพลินกับการเก็บผัก
วันหนึ่ง ดิฉันไดยินเสียงรองไห เมื่อมองขึ้นไปก็เห็นทหารกำลังกินมะพราวอยูใตบานติดกับที่พักของ
เรา จากนั้นก็ไดเห็นนอวทะลอวาหกำลังรองไห เธอนั่งลงเอามือกุมเขาตรงมุมหอง ซ่ึงเปนที่สลัว เมื่อ
ไปถึงท่ีบานก็พบเหตุวาทำไมจึงมีเสียงรองไห เธอเรียกชื่อดิฉันเบา ๆ “ซายามานินสี” ตอนน้ันคิดวา
เธอคงอยากกินมะพราวเพราะเห็นเฝามองทหารซ่ึงกำลังกัดกินมะพราวอยางหิวโหย ดิฉันเดินไปขอ
มะพราวจากทหาร เพราะทนเห็นเธอมองดวยสายตาอันเจ็บปวดไมได  ดิฉันเดินกลับมาพรอม
มะพราวสองลูกดวยความยากลำบาก เพราะท้ังใหญและหนัก ทหารบอกวาน้ำมะพราวหอมและ
หวานอรอยมาก เม่ือนำมะพราวลูกหนึ่งไปใหทะลอวาห เธอกลับตะโกนดากลับมา  
 เธอรองไหไปพรอมพูดดวยความโกรธวา “ฉันไมอยากกินมะพราวพวกน้ี เอากลับไปคืน
เขา พวกเขาเอาขวานของฉันไปฟนตนมะพราวของฉัน พวกเขากินมะพราวของฉัน สารเลว” ดิฉัน
ตกใจและโกรธเล็กนอยกับทาทีที่ไมคาดหมายของเธอ ดิฉันก็รูสึกถูกเหยียดหยามเชนกัน เลยไมได
สนใจเธออีก และเดินกลับไปที่บานเพ่ือทำงานของตัวเองตอ อีกสองช่ัวโมงตอมาเม่ือกลับไปดูเธออีก
ครั้งหน่ึง ฉันพบวาเธอยังรองไหอยูเงียบ ๆ เมื่อเห็นวาเธอเปนเด็กผูหญิงที่ชางโกรธ ฉันเลยตัดสินใจ
พูดคุยเพื่อใหเธอใจเย็นลง ดิฉันเขาไปหาและถามวา “เกิดอะไรขึ้นละทะลอวาห? ใครทำใหเสียใจ
อยางนี้?”  

เด็กผูหญิงหันหนามองไปทางภูเขาและพูดไปพรอมรองไห ริมฝปากสั่นเครือ “พวกเขา
ฆาฉัน” ดวยความตกใจฉันถึงถาม “อะไรนะ? อะไรของเธอนะ?” ทะลอวาหเอาลิ้นเลียริมฝปากท่ี
แหงผาก และเลาใหฟงถึงชีวิตวัยเด็กกับพอ 

“พอมู มาหาพอสิ” วันหนึ่งพอพูดแบบนี้ 



แรงบันดาลใจ 63 
 

“ไดคะ!” ดิฉันตอบ “หนูกำลังมา พอทำอะไรอยูคะ? จะไปปลูกตนมะพราวหรือคะ?” “ใชสิลูก”  

พอตอบ “อยากไดตนมะพราวของตนเองไหม อยากไดตนมะพราวที่ตั้งช่ือตามหนูไหม?”  

“คะพอ หนูอยากได พอจะปลูกใหหนูเหรอ?” ดิฉันถาม “ไมหรอก! พอมู” พอบอก “หนูตองปลูก
เองสิ หนูตองคอยดูแลใหมันเติบโต ไมใหถูกสัตวเขามากัดกิน หนูยังอยากปลูกมะพราวไหม?” “คะ 

พอ”“ง้ันไปปลูกกัน พอจะขุดหลุมให สวนพอมูเอาตนไปปลูกนะ เอาละ! เมื่อมันโตขึ้นหนูก็ตั้งชื่อให
มันนะ และเม่ือมันออกลูก มันก็จะเปนของหนู มันเปนตนมะพราวของหนูนะ พอมูตนมะพราวให
ประโยชนกับเรามหาศาล ใหทั้งรมเงา ทั้งยังใหผลเอามากินได เรายังเอาทางมะพราวมาทำไมกวาด
ไดนะ นี่แหละ เราถึงตองปลูกมะพราว พอมู”   

 หลังจากหยุดไปนิดหนึ่ง ทะลอวาหก็เลาเรื่องของเธอตอ  “ตอนนั้นหนูแทบยกกลา
มะพราวไมขึ้น ไมสามารถเอาลงหลุมที่พอขุดไวได พวกเราท้ังพอและลูกจึงตองชวยกันเอาตนของ
มันลงใสในหลุมที่พอเตรียมไว หนูไปดูตนมะพราวทุกเชาหลังตื่นนอน หนูคอยเอาใจใสดูแลมันเปน
อยางดี ไมใหมันตาย หรือถูกสัตวกัดกิน หนูเอาไมไผไปทำรั้วใหมันดวย หลังจากพอรูเรื่องนี้ พอก็มา
ชวย ทำใหมีรั้วที่แข็งแรงขึ้น”  

ตอนท่ีทะลอวาหพูดถึงพอ ใบหนาของเธอยิ้มแยมแจมใส ตากลมสุกใสเปนประกาย ดิฉัน
สังเกตวาเธอตองรักพอมากๆเลยละ  

“ตนมะพราวตนนี้มีชื่อวา ทะลอวาห” เธอบอกตอ “ตนมะพราวโตข้ึนมาพรอมกับหนู 
ตอนท่ีหนูวิ่งเลนกับเพื่อนใกลตนมะพราวตนน้ี หนูตองคอยบอกเพ่ือน ๆ ไมใหไปทำลายรากของมัน 

หนูไมยอมใหใครเขามาตัดใบหรือกิ่งของมันเลย พอก็บอกญาติคนอื่นในครอบครัวไมใหแตะตอง
ตนไมนี้ถาไมไดรับอนุญาตจากหนู เลยไมมีใครมาทำอะไร บางครั้งพอเอาเกลือมาโรยไวที่รอบตน
ของมันเพื่อไมใหมีแมลง “ตนมะพราวจึงเปนเหมือนตัวแทนของหนู” เธอบอก “หนูยังจำได”   

“พอสงหนูไปเรียนที่ในเมืองเพราะท่ีหมูบานเราไมมีโรงเรียน พอมาเยี่ยมหนูทุกสาม
เดือน คำถามแรกท่ีหนูมักจะถามพอก็คือ ‘ตนมะพราวใหญแคไหนแลว? เกิดอะไรข้ึนกับมันหรือ
เปลา?’ จนกวาจะไดรูวาตนมะพราวยังปรกติดี หนูถึงจะถามเกี่ยวกับแมและคนอ่ืน ๆ ที่บาน  

หนูยังจำไดวาทุกคนถูกสั่งไมใหกินมะพราวลูกแรกที่ออกมา จนกวาหนูจะกลับจากเมือง
ไปท่ีบาน พอเอามะพราวมาใหหนูกิน เรากินมะพราวดวยกัน หนูไมอยากแลกรสชาติของมะพราวที่
สดใหมที่ไดกินกับขาวเหนียวรอน ๆ หรืออะไรอีกเลย เรากินดวยกันอยางสนุกทั้งครอบครัว หนูยัง
เก็บเงินไดจากการเอาลูกของมะพราวตนน้ีไปขาย แตพอทหารมาถึงก็ตัดมันลงโดยไมเคยขออนุญาต
จากหนูกอน มันก็เหมือนกับการฆาหนูใหตาย เหมือนกับชีวิตตายไปแลว” ทะลอวาหรองไห 
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“ไมตองกังวลหรอกลูก” ดิฉันตอบ “เด๋ียวปลูกใหมก็ได” “ไมคะ!” ทะลอวาหรองไห “ถึงจะปลูกอีก
ตน มันก็ไมใชตนมะพราวทะลอวาห” “ทำไมละ?” “เพราะหนูจะปลูกพรอมกับพอไดยังไง?” ทะลอ
วาหถาม “ก็พอหนูตายไปแลว เพราะถูกเกณฑใหเปนแรงงานบังคับเพื่อรับใชทหารเมียนมา แลวหนู
จะปลูกตนมะพราวกับพออีกไดยังไง?” 

จากน้ันทะลอวาหก็รองไหอีก เธอรองไปเงียบ ๆ พรอมกับมองหาพอซ่ึงไมมีวันจะกลับ
บานไดอีก ดิฉันไมรูวาจะปลอบเธออยางไรดี เลยลงจากบานและไดยินเสียงทหารสองคนคุยกัน 

 “หมูบานนี้ก็ไมเลวนะ” ทหารคนหน่ึงบอก “มีภูเขาลอมทั้งทิศตะวันออกและตะวันตก 

ทางทิศใตก็มีแมน้ำ และบานน้ีซ่ึงอยูกลางหมูบานก็เปนที่ ๆ เหมาะสมมาก ๆ กับผูพันของเรา เราจึง
เลือกที่นี้แหละที่เปนที่มั่น พอผูพันมาถึง ผมก็ตัดตนมะพราวลง เอามะพราวมาใหทานดื่มแก
กระหาย รวมทั้งทหารคนอ่ืน ๆ ดวย มะพราวตนน้ีใหลูกดกนะ และใหน้ำที่หวานอรอยมาก”   

“ทำไมถึงตองตัดมะพราวท้ังตนเลยละ” ผูพันถาม  “เจานาย! ถามัวแตปนขึ้นไปเก็บมะพราว มัน
ตองใชเวลานานนะ แถมอันตรายอีกดวย ผมก็เลยตัดมันลงมาเลยเพราะจะทำใหเราทุกคนไดกิน
มะพราว” ทหารนายนั้นตอบ “เอาละ พอจะเขาใจละ” ผูพันบอก “แลวไปเอาขวานที่ไหนมาตัดตน
มะพราว?”   

“ผมไปขอมาจากชาวบาน” 

“ออ เอ็งเอาขวานไปตัดตนมะพราวใชเปลา?” 

“ใชครับผม” ทหารตอบ  

ดิฉันคิดวามันคงไมใชเรื่องสลักสำคัญอะไรสำหรับทหาร แตเหตุการณนี้กลับสรางความเจ็บปวดใจ
เปนอยางมากใหกับทะลอวาห เพราะเธอยังมีภาพความทรงจำทุกอยางกับตนมะพราวตนน้ี เปน
ความทรงจำที่ยากจะลืม  

กี่ครอบครวัแลวละที่ตองถูกทำลายเพราะสงคราม? สงครามจะทำใหชาวบาน ครอบครัว 

และกลุมชาติพันธุตาง ๆ ตองเจ็บปวดและข่ืนขมไปอีกนานเทาใด? พวกเขาจะตองทนทุกขทรมานไป
อีกนานเทาใด???... 

ไไมมีความขมขื่น ถาไมมีสงคราม  

 

หนอ ครีซี เปนนักปกปองสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงซ่ึงทำงานในภาคใตของเมียนมา 
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 แรงบนัดาลใจ   

ศกุาญจนตา สขุไผตา 

“ศุ” เปนช่ือของเด็กผูหญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยูในครอบครัวชาวนาจนๆในชนบทแหงหน่ึง
ของประเทศไทย มีพี่นองรวมกัน 13 คน พอแมตองดูแลเลี้ยงลูกๆดวยความลำบาก พอแมตอง
เครียดบาง โมโหบางเวลาท่ีลูกๆทะเลาะกัน ศุเปนลูกคนที่ 6 และตองลุกขึ้นมาหุงขาวทำกับขาวให
คนในครอบครัวตั้งแตอายุเพียง 10 ป เพราะเปนลูกผูหญิงคนโตที่เหลืออยูในบานตอนน้ัน เนื่องจาก
ความยากจนแมจึงสงลูกสาวและลูกชายไปทำงานที่อื่น ทำใหศุไดพบกับเหตุการณตาง ๆ มากมาย
ที่ศุมองวาเปนการเลือกปฏิบัติจากครอบครัว  

เหตุการณที่ศุจำไดไมลืมและรูสึกวาพอแมไมรักมากที่สุดคือเหตุการณที่พอแมบอกให
ลูกผูหญิงตองทำครัวกอนออกไปทำนาและหลังจากทำนา ในขณะที่ลูกผูชายไมตองทำ วันนั้นพวก
เราพี่นองทั้งชายหญิงก็ออกไปทำนากันตามปกติ เมื่อกลับเขาบานลูกผูหญิงตองเขาครัวทำกับขาว 

ในขณะท่ีศุกำลังทำครัวอยูนั้น พี่ชายก็เขามาถามวา “ยังไมเสร็จอีกเหรอ หิวแลว” ศุ จึงตอบไปวา 
“อยากกินก็มาทำเองสิ” พี่ชายก็โมโหแลวกาวเขามาจะตบปากศุที่เถียง ศุจึงยกมีดทำครัวขึ้นรับมือ 

ของพี่ชายทำใหนิ้วกลางของพี่ชายเกือบขาด เห็นกระดูกขาว มีเลือดไหลออกมาเยอะมากจนศุก็
ตกใจและรูสึกกลัววาพอแมจะตองลงโทษตนเองแน  ๆ เลย จึงวิ่งตามลงไปดวย พอพอแมเห็น
เลือดออกมามาก พอจึงเอาน้ำในขันลางเลือดออกแลวจับนิ้วใหเขาที่แลวเอายาสูบที่พอใชมวนใบ
จากสูบของพอชุบน้ำแลวก็เอามาปดไวที่แผล แลวพันไวดวยเศษผาในบานที่หาไดตอนนั้น และตีศุ
ดวยไมไผที่ใชเปนไมขัดหมอขาวในสมัยนั้น ซ่ึงมันเปนการถูกตีที่เจ็บมากในคร้ังนั้น เพราะมันทำให
รอยถูกตีนั้นอักเสบและกลายเปนแผลเปนที่นองดานหลังมาจนถึงปจจุบัน 

 ตอมาเมื่อศุเรียนจบมศ.3 สมัยนั้นลุงของศุซ่ึงเปนพี่ชายของแมเห็นวาเปนเด็กเรียนดี ลุง
รับราชการอยูที่ศาลากลางจังหวัด จึงไดขอมาจากแมใหมาทำงานรับใชในบานของลุง แลวลุงจะสง
ใหเรียนเอง ศุตองต่ืนตั้งแตตี 5 เพื่อทำงานบานใหเสร็จ กอนที่จะไปรับจางทำงานที่รานอาหารตาม
สั่งในตอนเชา แลวคอยไปเรียนในตอนบาย ดวยความอยากเรียน ศุจึงทนอยูในสภาพน้ันจนจบมศ. 5 

สมัยนั้น ดวยเพราะศุเปนเด็กเรียนดีมาตั้งแตเด็ก ๆ เมื่อจบมศ. 5 ศุ สามารถสอบทุนนักเรียน
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พยาบาลในระดับจังหวัดโดยสอบผานขอเขียน แตไมสามารถเรียนไดเพราะระบบท่ีไมเปนธรรมใน
สมัยนั้น ดวยเหตุเพราะทางโรงพยาบาลแจงวาศุสอบสัมภาษณไมผาน จึงไมไดทุนในครั้งนั้น  

ตอมาศุไดไปสอบเขาเรียนวิทยาลัยครู แตก็ไมผานการสอบสัมภาษณเพียงเพราะไมมีเสน
สายกับพวกชนชั้นปกครอง 
 เม่ือผิดหวังจากระบบท่ีไมเปนธรรม ศุจึงตัดสินใจไปสมัครเปนครูชวยสอนในโรงเรียน
แหงหนึ่ง ศุตองเผชิญกับการลวงละเมิดทางเพศจากครูใหญของโรงเรียนที่ชอบจับเนื้อตัวศุทุกครั้งที่มี
โอกาส เพราะตอนน้ันเมื่อศุเขาไปเปนครู ทางโรงเรียนก็มอบหมายใหศุตองติดรถไปกับครูใหญทุก
เชาเพื่อไปรับเด็กและสงเด็ก กลับบานหลังเลิกเรียน ศุตองแตงเคร่ืองแบบครูผูหญิง คือตองนุง
กระโปรงและนั่งคูไปกับครูใหญบนรถรับสงนักเรียน จึงถูกครูใหญถือโอกาสจับตนขาของศุอยูบอย ๆ 

ทำใหศุรูสึกอึดอัด เวลาท่ีมาทำงาน  จึงกลับไปบอกพี่ชายคนโตท่ีศุอาศัยอยูดวยเพราะอยูใกล
โรงเรียนที่ศุสอน พี่ชายจึงบอกใหออกมาไมตองไปอดทนอยูอยางนั้น ศุจึงลาออกตามที่พี่ชายบอก 

ซ่ึงทำใหศุรูสึกสบายใจท่ีไมตองคอยระวังวาจะถูกครูใหญจับขาตนเองอีก  แตดวยความคิดที่จะ
ทำงานเก็บเงินเพื่อเรียนตอใหได ศุจึงตัดสินใจหนีออกจากบานไปทำงานในโรงงานทอผากับเพื่อนที่
ทำอยูกอนแลว โดยไมไดติดตอทางครอบครัวเลยเกือบ 2 ป จึงไดติดตอกลับไปที่บาน แลวกลับไป
พบทุกคนแลวขอโทษท่ีทำใหตองเปนหวง ซ่ึงทุกคนก็ใหอภัยและเขาใจ 

 ในการทำงานศุตองพบกับระเบียบกฎเกณฑที่ไมเปนธรรม เชน การจางงานที่ไมเปน
ธรรม เชน การจางงานท่ีไมเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย  เกณฑในการเลื่อนขั้นที่ไมเทากัน
ระหวางหญิงและชาย ฯลฯ ศุจึงตัดสินใจเขารวมเปนกรรมการบริหารสหภาพ รณรงคปกปองสิทธิ
ของคนงานผูหญิงที่ตองถูกเลิกจางเพราะต้ังครรภ ในขณะเดียวกันก็แบงเวลาไปเรียนดวยจนจบ
ปริญญา 
 35 ปกับการทำงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจางงานโดยเปนนักสหภาพแรงงาน
เจรจาตอรองใหสถานประกอบการแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวกับคนงานหญิง เชนใหสามีลางานไดโดย
ไดรับคาจางเมื่อภรรยาคลอด แกไขกฎระเบียบการจางงานท่ีกำหนดใหผูหญิงไดคาจางนอยกวา
ผูชาย การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนงตองเทาเทียมกันทั้งหญิงและชาย  กำหนดใหวันสตรีสากลเปน
วันหยุดประจำปของสถานประกอบการที่ตนเองทำอยู  ขับเคลื่อนนโยบายรัฐรวมกับสหภาพ
เครือขาย ในการเรียกรองใหเกิดกองทุนประกันสังคม เรื่องการลาคลอด เร่ืองการกำหนดคาจางขั้น
ต่ำอัตราเดียวทั่วประเทศ ซ่ึงมีทั้งความสำเร็จและไมสำเร็จในการเคล่ือนไหวรณรงคตลอดมา 
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 ตอมาศุเห็นวาขบวนการแรงงานไทยไดรับการดูแลยกระดับไดระดับหนึ่งแลว และมีผูนำ
รุนใหมเกิดขึ้นมากมายที่จะชวยกันขับเคลื่อนตอได ประกอบกับในชวงน้ันศุไดรูจักเพื่อนคนหน่ึงที่
ทำงานชวยเหลือแรงงานขามชาติในประเทศไทย ไดสงขอมูลการถูกละเมิดสิทธิดานแรงงานของ
แรงงานขามชาติมาขอคำแนะนำในการดำเนินการ และชวยกันขับเคลื่อนอยูเปนประจำ ในสมัยนั้น
แรงงานขามชาติยังถูกเลือกปฏิบัติเรื่องคาจาง เรื่องการเขาถึงสิทธิในดานสุขภาพและสิทธิอื่น ๆ
ตามที่มีกำหนดไวในกฎหมายท่ีเกี่ยวของของประเทศซ่ึงไมมีการแบงแยกเพราะเหตุแหงเช้ือชาติหรือ
สัญชาติใด ๆ จึงเปนเหตุผลที่ทำใหศุคิดวาแรงงานขามชาติเปนกลุมคนทำงานท่ีถูกมองวาดอยโอกาส
มากท่ีสุดในเวลานั้น และขาดคนชวยเหลือ ศุจึงออกจากขบวนการแรงงานไทยมาทำงานชวยเหลือ
ดานสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ดวยความเช่ือที่วา “กรรมกรท้ังผอง
คือพี่นองกัน” 

                               

ศุกาญจนตา สุขไผตา นักปกปองสิทธิของแรงงานขามชาติในประเทศไทยเพราะ “แรงงานทุกคน
เปนพี่นองกัน” 
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มมือ้อาหารของคนทีอ่ยเูบือ้งหลงั ในวันทีด่อกไมบาน 

ตซันมี 

ในหมูบานติดทะเลแหงหนึ่งในอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา ที่เคยอุดมสมบูรณและมาก
ทรัพยากรแตก็มีทั้งคราบเลือดละรอยน้ำตา กะเอ 1 ในคนที่ถูกดำเนินคดีคัดคานโรงไฟฟาจะนะและ
ผูอยูเบ้ืองหนาและเบ้ืองหลังของการตอสูเพื่อที่จะปกปองบานและฐานทรัพยากรของบานตัวเอง ใน
สวนของการเกิดการฟองรองนั้นเมื่อป 2549 10 ปที่ผานมา ตอนนั้นฉันอายุเพียง 10 ขวบ เกิดจาก
ที่ชาวบานเดินเทาระยะทาง 50 กิโล จากอำเภอจะนะมุงสูโรงแรม บีพี แกรนด อำเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา เพื่อเขาพบนายกซ่ึงในขณะนั้น ทักษิณ ชิณวัตร อยูในชวงเดินสาย ครม.สัญจร จึง
เปนเหตุใหชาวบานนักพัฒนาและนักศึกษาหลายรอยคนรวมเดินทางเทาเพื่อเขาพบนาบกและบอก
เหตุผลของการขอเขาพบและยื่นหนังสือบอกถึงการบุกรุกของนายทุนและการทำลายทรัพยากรใน
ระยะยาวทำใหชุมชนที่จะสรางโรงไฟฟาและชุมชนใกลเคียงไดรับผลรุนแรง และหลายๆครอบครัว
ตองยายออกเพราะที่ดินของชาวบานบางคนไมมีเอกสารสิทธิ์ แตในระหวางเดินทางก็มีดานสกัดของ
เจาหนาท่ีหลายดานเพื่อทำการสกัดชาวบานไมใหเขาพบนายกแตก็มีการเจรจาตอรองระหวางกลุมผู
รวมเดินและเจาหนาที่ จนทำใหผูรวมเดินไปถึงที่ตั้งของที่ประชุม คณะรัฐมนตรี กลุมผูรวมเดินมาถึง
ที่หมายและไดทำการละหมาดฮายัตทำการขอพรใหการยื่นหนังสือและการเขาพบนายกในครั้งนี้
ลุลวงไปดวยดี  

 ในระวางที่รอเขาพบนั้นเกิดการเจรจาของเจาหนาที่และกลุมของผูรวมเดินหลายครั้ง 
และการเจรจาหลายคร้ังไมสำเร็จจึงเปนเหตุใหเกิดการปะทะกันและเกิดการจับกลุมผูรวมเดินหลาย
สิบคนบางคนหนีรอดบางคนหนีเขาปาและบางคนโดนออกหมายจับยอนหลังแตหลายคนถูกคุมตัว
ไปสถานีตำรวจอำเภอหาดใหญและคายทหาร จนทำใหเกิดการฟองรองผูรวมเดินจึงกลายเปนจำเลย 
ทำใหฉันอยากท่ีจะเรียนรูและสัมผัสทุก ๆ อยางทุก ๆ เร่ืองราวตาง ๆ ที่ผานมา ทุก ๆ ความเปนอยู
ในหมูบานผูคนในบานเปรียบเหมือนพี่นอง ซ่ึงตัวกะเอเองก็เปรียบเสมือนผูนำและหญิงแกรงใน
หลายๆดาน  ระยะเวล 1 เดือนเต็มท่ีทำใหฉันรูจักกับกะเอและหลายๆคนในหมูบานทำใหฉันรูสึก
สนุกอยากท่ีจะเรียนรูจริง ๆ จัง ๆ เดินตามแบบฉบับของแมฉัน  

 แมฉันก็คือผูหญิงแกรงท่ีทำงานเพ่ือสังคมอยูกับชุมชนหลายๆพื้นที่ในภาคใตตอนลาง ไม
วาแมจะลงพื้นที่ที่ไหนมีการจัดคายเล็ก ๆ กับชาวบานหรือเยาวชนตัวฉันเองก็มักจะตามแมไปบอย 
ๆ ตัวฉันเลยผูกพันธและอยากเรียนรูเสมอ ฉันจึงขออนุญาติแมเขาไปอยูในชุมชนแบบไมมีกำหนด
กลับและดวยบานฉันหรือตัวของแมเองไมไดติดอะไรและยินดีที่ตัวฉันอยากจะเรียนรูดวยตัวเอง แต
การที่ตัวฉันจะเขาไปอยูในชุมชนไดนั้นตัวฉันตองมีเงินติดตัวไปบางมันคือขอแลกเปลี่ยนของแมที่จะ
ไมใหเงินฉันเลยแตฉันตองทำงานเพื่อจะไดเงินในการเดินทางของฉัน มันคือขอแลกเปล่ียนของแม 
กอนที่ฉันจะเขาไปในชุมชนกะเอนั้นฉันไดไปชวยยายลางรถที่คารแครของยายเปนเวลา  1 อาทิตย 
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จนฉันไดเงินมาเปนจำนวนหนึ่งพันบาท ฉันเองคิดวาคงพอสำหรับที่จะอยูไดและคิดตอวาไวเงินหมด
เม่ือไหรคอยกลับบานซึงความคิดนี้เปนความคิดของเด็กวัยรุนที่คิดสนุกตองการท่ีจะเรียนรู  วันที่ฉัน
ตองเดินทาง ยายเดินมาหาพรอมกับถุงใบใหญในนั้นมีกับขาวลาวเกรียบของที่ยายจะฝากไปใหกับ
บานที่ฉันตองไปอาศัย ฉันบอกลาและเขาไปกอดทุกคนในบานกอนที่จะขับรถมอเตอรไซคจากเมือง
ปตตานีมุงหนาสูอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา  
 ฉันขับรถถึงท่ีหมายอยางปลอดภัยและเขาพบกะเอกอนที่จะโทรไปหาแมเพื่อบอกวาฉัน
ถึงท่ีหมายอยางปลอดภัยจนสายของแมถูกวางไป ทันใดนั้น กะเอก็พาไปที่ชายทะเลพรอมปนโตขาว
เพื่อไปน่ังกินขาวเย็นที่สถานท่ีสำคัญของการตอสูที่หน่ึงและพรอมที่จะพาตัวฉนัเรียนรูกับมันระหวาง
ที่เดินเทาอยูนั้นไดเนผานบาน 4 หลัง กะเอตะโกนเรียกคนในบานเปนภาษาถ่ิน และบอกกับฉันวา 
เดียวจะไดเรียนรูมากกวานี้  
 ตัวฉันสังกตุรอบ ๆ ขางและมองไปเบ้ืองหนาของฉันซ่ึงเปนกะเอกำลังเด็ดยอดผักขาง
ทางเดินไปทะเล  ขาวม้ือแรกของฉันของฉันที่ริมทะเลไมไดมีแคฉันกับกะเอ  แตมีกะเมาะ บังสูบ 
และกะนะ ทั้ง 3 คนคือนักตอสูและนักปกปองทรัพยากร กะเมาะกับบังสูบเปนคูสามีภรรยากันและ
บังสูบก็เปนอีกคน 1 ในคนที่ถูกดำเนินคดีการคัดคานโรงไฟฟาจะนะ บทสนธนาก็เกิดขึ้นตรงริม
ทะเลและจุด ๆ นี้ก็เปนสถานที่สำคัญของพี่นองชาวบานที่ตอสู เขาเรียกตรงนี้วา ลานหอยเสียบ ใน
ตอนที่เกิดเหตุการณใหมๆนั้นจุด ๆ นี้จะเปนจุดรวมตัวของทุก ๆ คนเปนที่ ๆ ทุกคนตองมาพบกัน
และทุกคนรวมสรางศาลา หองละหมาดหองน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกของทุกคนที่จะมาประชุมที่
ตรงนี้กอนที่จะเดินทางไปพบนายกในขณะน้ัน แตชวงระหวางการจับกุมชาวบานตอนน้ันก็ไดมี
เจาหนาที่เขามาคนเขามาทำลายสถานท่ีสำคัญของชาวบานกอนที่ชาวบานจะกลับมาปรับปรุงใหม
เพื่อรำลึกเหตุการณที่เกิดขึ้นอีกครั้งปจจุบันคนท่ียังผูกพันธกับสถานที่นี้เวลาขับรถผานก็จะบีบแตร
รถตลอดเวลามันเหมือนกับวามีผูคนมากมายและภาพความประทับใจของเขายังมีอยูเสมอ  

 การกินขาวเย็นของฉันในวันน้ันเร่ิมดวยการพูดคุยมากมายบวกกบัการกินขาวอยางอรอย 
กะเอพูดขึ้นมาวา ยำไขกับมะขามเปยก เปนกับขาวที่ดีที่สุดของคนท่ีหนีเขาปาเวลานั้นชวงที่เขา
จับกุมผูประทวงตอนน้ัน บังสูบเองตองขายเรือเพ่ือใชในการเดินทางตอสูคดีและชวยเหลือคนอ่ืน ๆ
สวนตัวกะเอเองตอนน้ันมีอะไรๆก็ขายๆหมด ตางคนตางเหลือสิ่งสำคัญที่ตองดำรงประกอบอาชีพ
บาง ยังมีรถ แตชวงนั้นหลายๆคนที่ถูกดำเนินคดีมีทั้งชาวบานและเอ็นจีโอ บางคนตอนนี้ก็เสียชีวิต
แลว  มันทำใหเรารูวาการออกมาปกปองบานเรามันเปนเรื่องที่ผิด ถูกดำเนินเปนคดีความเปนปๆ
เพียงเพราะจะออกมาปกปองบาน   

ทันใดนั้นฉันเองก็ตั้งใจกินขาวและฟงเรื่องราวท่ีกะเอเลาอยูนั้น ฉันก็หันไปมองบน
ใบหนากะนะขณะมีคราบน้ำตาทำใหฉันวางชอนขาวลงในทันทีแลวหันไปจับมือกะนะ กะนะเลยปาก
ขึ้นมาบอกวาไมเปนไรทุก ๆ เร่ืองทีเ่กิดขึ้นเปนบททดสอบของพระเจาวาเราอดทนเขมแข็งหรือเปลา  
บังสูบที่พยามแกะปูอยูนั้น ก็หันมาบอกกับตัวฉันวา รูไหมกับขาวม้ือน้ี 4 5 อยางที่เรากินไมเสียเงิน
สักบาทเลยนะ วาว...ตัวฉันอุทานพรอมทำตาลุกวาว ตกใจที่ปูหลายตัว ตัวโตๆในจานไมไดซ้ือมาแต
เปนของบังสูบที่ออกเรือไปเม่ือเชา บังสูบเลยบอกกับฉันวา ถาจะอยูที่นี่ตองทำงานแลกคาอาหาร
แลวชวนฉันออกทะเลไปดวยกันกอนหัวรุงของทุก ๆ วันที่ฉันยังพักอาศัยอยูในชุมชน  

 มันเปนแบบนี้ทุก ๆ วันที่ฉันอาศัยอยูในชุมชนหัวรุงฉันจะออกทะเลไปกับบังสูบ
และกะเมาะซึ่งเปนภรรยา ตอนเย็นก็จะมาน่ังกินขาวที่ริมทะเลตรงท่ีเรียกวาลานหอยเสียบเปนแบบ
นี้ทุก ๆ วัน วันไหนที่มีการประชุมมีเวทีหรือแมแตมีการชุมนุมที่ปกปองฐานทรัพยากรในภาคใตเราก็



70 เสียงของผูหญิง พลังขามพรมแดนและกำแพงอุปสรรค  

จะเห็นคนหลายๆคนมารวมตัวกันเปนหน่ึง ทุกคนมีหนาที่ตางกันไปและท่ีขาดไมไดเลยก็คือเหลาพอ
ครัวแมครัวท่ีคอยทำกับขาวใหเรากินมีแรงในการตอสูเพื่อที่จะปกปองบานของตัวเอง  

หนึ่งในนั้นก็คือ กะเอ ซ่ึงถือไดวาเปนแมครัวใหญของเหลานักตอสู ลึก ๆ ของฉันคิด
เสมอวาฉันคิดไมผิดเลยท่ีไปอาศัยอยูบานกะเอ ระยะเวลา 5 อาทิตยที่ฉันเขามาอยูในชุมชนจน
กลายเปนลูกหลานของคนในชุมชนไปเลย ฉันก็ยังคงโทรกลับไปที่บานเพื่อเลาเร่ืองราวตาง ๆ ใหกับ
แมฉันฟงเสมอ จนถึงวันที่ฉันตองกลับบานเพราะตองกลับไปเรียนมหาลัยใกลจะเปด แตเงินหน่ึงพัน
บาทของฉันยังคงมีเทาเดิม หลายๆคนในชุมชนรูวาฉันใกลจะกลับบานแลวก็ไดมาอวยพรร่ำลาแลว
ถือของฝากใหฉันเอากลับบานติดไมติดมือไปจนบังสูบเดินมาและยื่นเงินใหฉันสามพันบาทและยื่นปู
ปลาเพ่ือจะใหเอากลับไปฝากคนที่บาน ฉันเลยรับของแตปฎิเสธที่จะรับเงิน เพราะเงินของฉันหนึ่ง
พันบาทของฉันยังมีเทาเดิม ตางคนตางไมยอม ฉันเลยจำยอมรับเงินสามพันบาทมาและเอาเขา
กองทุนเพื่อชวยเหลือชาวบานในการปกปองทรัพยากรในช้ันศาลตอไป  

การขับรถกลับบานของฉันในวันน้ันทำใหฉนัคิดอะไรๆไดหลายๆอยาง คำพูดที่จริงใจของ
ทุก ๆ คนที่พูดกับฉันวาใหที่นี่เปนบานอีกหลังของฉันที่จะกลับมาเม่ือไหรพวกเราก็ตอนรับเสมอ 
และการน่ังกินขาวเย็นของฉันทุก ๆ  วันทำใหฉันสัมผัสเร่ืองราวตาง ๆไดอยางลึกซึ่ง ฉันเชื่อวาหลายๆ
คนที่ไดกินขาวฝมือกะเอนั้นจะตองไดกลับไปที่นั้นอีกครั้งแนนอน มื้อเย็นมื้อแรกของฉันหลังจากที่
ไมไดอยูบานหลายวันเปลี่ยนจากริมทะลเปนที่บานมีแมยายและนอง ๆ พูดคุยกันพูดถึงความเปนอยู
ของฉันในชุมชน รอยยิ้มของนอง ๆ การแบงปนชวยเหลือแกะปูใหกัน มันเปนภาพที่ไมมีความ
แตกตางเลยเพียงแคเปลี่ยนสถานที่เทานั้น ฉันเชื่อเสมอวาทุก ๆ ที่ลวนมีความรัก 

 

ตัชนีม เปนนักกิจกรรมของชุมชนในภาคใตของประเทศไทย   
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หนีจากนรก  

เค ซนิ 

ดิฉันซ่ือแซนดี อายุ 18 ป อาศัยอยูในเมืองเล็ก ๆ แหงหนึ่งในชนบท เปนหัวเรี่ยวหัวแรง
ของครอบครัว ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกหาคน ไดแก พอ แม นองชาย นองสาว และตัวดิฉันเอง พอ
ไมมีงานทำและชอบดื่มเหลา มักดาและตบตีแม นองชายและนองสาวของดิฉันทุกวัน สุขภาพแมไมดี 

ทั้งยังตองทุกขทรมานจากการปฏิบัติมิชอบของพอ นองทั้งสองคนของดิฉันยังเรียนชั้นประถม ทำให
ไมคอยเขาใจเร่ืองราวท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวเราสักเทาไร ดิฉันทำงานในรานขายผา ไดรับเงินเดือน 

50,000 จาต ซ่ึงแทบไมพอกับคาใชจายของครอบครัว ดิฉันมักบนใหเพื่อนและเพ่ือนรวมงานไดยิน
เสมอวา ประสบปญหาจากการมีรายไดเพียงนอยนิด   

วันหนึ่ง ระหวางท่ีเพื่อนรวมงานและดิฉันปรับทุกขกัน เธอบอกฉันวามีพี่สาวซ่ึงมีเพื่อน 

ซ่ึงสามารถหางานใหมใหดิฉันทำได เปนงานที่มีรายไดดี ดิฉันคิดวาคงเปนเร่ืองดีที่จะหาเงินไดมาก
ขึ้น ใหเพียงพอตอคาใชจายของครอบครัว ดิฉันจึงสนใจขอเสนอของเธอมาก และบอกเธอทันทีวา
ตองการทำงานนี้ เพื่อนจึงบอกพี่สาวใหติดตอดิฉัน ซ่ึงพี่สาวของเธอติดตอกลับมาอยางรวดเร็ว และ
ทิ้งท่ีอยูไวใหดวย พี่สาวของเธอขอใหมาพบในสถานที่แหงหนึ่ง และบอกวาจะมีผูหญิงอีกคนหนึ่งมา
พบดวย หลังจากไดยินแบบน้ัน ดิฉันรูสึกกลัวเล็กนอย เพราะตองเดินทางไปพบกับใครบางคนท่ีไม
เคยพบกันมากอน ทั้งยังไมรูเลยดวยซ้ำวางานที่ทำมีลักษณะอยางไรบาง แตในอีกดานหนึ่ง ดิฉันรูวา
จำเปนตองไดงานใหมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับครอบครัว ดิฉันจึงเดินทางไปตามนัด   

เม่ือไปถึงท่ีอยูนั้น พบวาเปนหองในตึกสี่ชั้นตั้งอยูในถนนแคบ ๆ ดิฉันตองรวบรวมความ
กลาหาญสักพักหนึ่งกอนจะเคาะประตูบาน จากนั้นก็มีผูหญิงหนาตาสะสวยเปดประตู พรอมกับยิ้ม
ให ทำใหความหวาดกลัวหายไป เมื่อเขาไปในหอง ดิฉันเห็นเครื่องสำอาง รองเทาดี ๆ เส้ือผาดี ๆ 

และตุกตาท่ีสวยงามหลายตัว ทำใหเร่ิมคิดวาดิฉันจะไดทำงานแบบไหนกันนะ ผูหญิงคนน้ันบอกให
ดิฉันนั่งลงบนโซฟาในหอง จากนั้นเร่ิมจากบอกวาเธอรูวาดิฉันตองการเงิน และยังบอกวาไมตอง
กังวลเกี่ยวกับเร่ืองเงินอีกตอไป จากนั้นเธอใหเงินมา 100,000 จาต ตอนแรกก็ไมอยากรับเพราะยัง
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ไมไดทำงานอะไร และเปนเงินที่มากกวาเงินเดือนของตัวเองตั้งสองเทา ระหวางที่ลังเล เธอยัดเงิน
เขามาใสมือดิฉัน ดิฉันถามวาทำไมตองใหเงิน และเปนงานประเภทไหนที่ตองทำ เธอเพียงแตบอกวา
เปนเงินที่ตองการใหเพื่อชวยเหลือดิฉัน และจะติดตอมาอีกสามวัน เพื่อนัดเวลาใหมาทำงาน เธอ
บอกใหดิฉันสบายใจ ไมตองกังวลกับเรื่องเงินอีกตอไป เพราะเธอสามารถชวยเหลือดิฉันเมื่อไรก็ได 

จากนั้นเธอบอกใหดิฉันกลับบานเพราะมืดค่ำแลว และดิฉันเดินทางมาคนเดียว  

ดิฉันเดินทางกลับบาน ในสมองเต็มไปดวยเรื่องราวมากมาย ทันทีที่ถึงบาน ดิฉันเอาเงิน
ใหแมทั้งหมด ไมมีใครถามวาดิฉันไดเงินมาอยางไร หรือไดเงินมาจากใคร เพราะทุกคนตางตองการ
เงิน  

วันตอมา ดิฉันเดินทางไปทำงานเหมือนปรกติ อีกสามวันถัดมา ผูหญิงคนน้ันติดตอมา
และขอใหไปพบเธอท่ีบานของเธอ ปรกติแลวดิฉันตองทำงานจนถึงสามทุม แตวันน้ันดิฉันเลิกงาน
ตั้งแตหาโมงเย็น เพราะกวาจะเดินทางไปถึงบานเธอตองใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ผูหญิงคนน้ันยิ้ม
ตอนรับ และบอกใหดิฉันนั่งลงเม่ือเขาไปในหอง เธอถามวาพรอมจะทำงานหรือยัง ดิฉันตอบวา
พรอมแลว เธอบอกวาจะแนะนำใหรูจักเพื่อนของเธอ ซ่ึงเปนเจาของธุรกิจและจะเปนคนใหเงินดิฉัน
ได เพียงแตดิฉันตองไปยังสถานท่ีนั้น และไปเอาเงินมาจากเขา เธอบอกวาไมตองกังวลเพราะเธอจะ
เดินทางไปดวย จากนั้นเธอก็บอกใหดิฉันเปลี่ยนเส้ือผาใสชุดและรองเทาที่สวยงามซ่ึงเปนของที่บาน
เธอ ดิฉันทำตามที่เธอบอกและรูสึกสบายใจขึ้น เพราะคิดวาสิ่งที่ตองทำก็แคเดินทางไปรับเงินมาเทา
นั้นเอง   

ประมาณหน่ึงทุมวันนั้น เราเดินทางดวยรถยนตออกจากที่พักของเธอ หลังจากขับไปสัก
พักหนึ่ง รถจอดลงท่ีหนาอาคารที่เปดไฟแบบสลัว เต็มไปดวยตนไมใหญ ตอนแรกไมแนใจวาเปน
บานหรือเปนโรงแรม ตอมาเม่ือเขาไปขางในจึงรูวาเปนโรงแรม ผูหญิงคนนั้นพาดิฉันไปในหองพักใน
โรงแรมและบอกดิฉันวาไมตองกังวล เธอเคาะประตูหอง จากน้ันก็มีผูชายอายุ 50 ปเศษมาเปด
ประตู และเชิญใหเราเขาไปขางใน ดานในมีเตียงอยูเตียงหนึ่ง มีโตะเครื่องแปงและเกาอี้กลมที่ไมมี
พนัก มีโตะธรรมดาและเกาอี้อีกสองตัวในหอง ผูหญิงคนน้ันและผูชายน่ังลงบนเกาอี้และเร่ิมพูดคุย 

ดิฉันนั่งบนเกาอ้ีกลมที่ไมมีพนักพิงหนาโตะเครื่องแปง ผูชายคนน้ันยื่นเงิน 100,000 จาต ใหกับ
ผูหญิงตอนท่ีคุยกัน หลังจากนั้นผูหญิงคนดังกลาวก็ขอใหดิฉันรอในหอง เพราะเธอตองออกไป
โทรศัพทขางนอก ในหองจึงเหลืออยูแตผูชายคนน้ันกับดิฉันเพียงลำพัง   

ตอนแรกดิฉันก็ไมไดสงสัยอะไร แตทันใดน้ันผูชายคนดังกลาวก็เอามือโอบดิฉันจาก
ดานหลัง และถามวาดิฉันชื่ออะไร อยูที่ไหน และทำอาชีพอะไร ดิฉันผลักมือของเขาออกไป และ
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บอกเขาวาใหถามคำถามได แตตองไมแตะตองตัวดิฉัน  เขาบอกวาเขารักดิฉัน ซ่ึงทำใหดิฉัน
ประหลาดใจมากวาทำไมคนแกแบบเขาถึงกลาพูดอยางนี้ได ทันใดน้ันดิฉันรูวามันไมใชเรื่องปรกติ
แลว และเริ่มหวาดกลัวมาก เขาผลักดิฉันลงไปบนเตียงนอน พยายามจะมีเพศสัมพันธดวย ดิฉัน
ขอรองเขาหลายคร้ังไมใหทำ แตไมประสบผล เขาบังคับจนมีเพศสัมพันธกับดิฉันได พอเขาเสร็จกิจ 

ดิฉันจึงวิ่งหนีออกจากหอง เอาแตรองไหอยูตลอดทางกลับบาน  

ทำไมดิฉันเชื่อใจคนงาย ๆ แบบน้ี? พวกเขาหาประโยชนจากความทุกขของดิฉัน ดิฉัน
รูสึกเศราใจมาก วันตอมาดิฉันไมไดไปทำงาน และตัดสินใจวาจะไมไปทำงานอีกแลว ดิฉันไมรูจะทำ
ใจอยางไร ดิฉันไมไดบอกครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะพวกเขาคงทำอะไรไมไดมากไปกวา
ปลอบใจดิฉัน  

เม่ือรูสึกสงบลงบาง ดิฉันก็เร่ิมหางานทำใหม เพราะครอบครัวยังตองพึ่งดิฉันตอไป ดิฉัน
ไดยินขาวในเวลาตอมาวา ผูหญิงสวยคนน้ันที่ลอใหดิฉันเขาไปในโรงแรม กำลังตามหาตัวดิฉันอยู 
ดิฉันพยายามลืมคนเหลานี้ คนที่ทำใหเกิดสภาพแบบน้ีกับดิฉัน ดิฉันยังสวดภาวนาวา ขออยาให
ประสบกับเหตุการณที่เลวรายเชนน้ีอีกเลย 

 

เค ซิน เปนนักปกปองสิทธิเยาวชนที่ทำงานเเรื่องการผนวกรวมกันและความเทาเทียมในเมียนมา 
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ชีวิตของ อา ไอ  

ลวย เย 

มีครอบครัวยากจนครอบครัวหน่ึง ประกอบดวยพอ แม และลูกชายซ่ึงชื่อวาอา ไอ พอ
แมแกชราและไมสามารถทำงานไดอีกตอไป พวกเขาเพียงแตสามารถกินขาวและหลับที่บานได อา 
ไอ จึงตองเปนหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว เขาทำงานอยางหนักเพื่อดูแลพอแม เขาเปนแรงงาน
รบัจางรายวัน คาแรงท่ีไดแทบไมพอสำหรับครอบครัว  

วันหนึ่ง อาเหมาเพื่อนของอา ไอ ตั้งแตวัยเด็ก กลับมาจากเมืองจีน อาเหมาไมคอยอยู
กับครอบครัว เขาจากบานไปทำงานตางแดนต้ังแตยังเล็ก ทันทีที่กลับมาจากเมืองจีน อาเหมาจึงมา
เยี่ยมอา ไอ ในตอนแรก อา ไอ ไมไดยินเสียงเพื่อนเรียกที่ประตูหนาบาน เขาอยูระหวางหุงหา
อาหารที่หลังบาน สุดทายเขาก็ไดยินเสียงเรียกชื่อ เขาจึงมาที่ดานหนาและเห็นเพื่อนยืนอยู เขา
ตอนรับเพื่อนดวยความยินดี ถามไถสารทุกขสุขดิบเมื่อยามกลับมาเยือนบาน เพื่อนบอกวาเพิ่ง
กลับมาเมื่อวันกอนนี้เอง  

พวกเขาเร่ิมพูดคุยท่ีดานหนาของประตู อา ไอ จึงชักชวนเพื่อนใหเขามาคุยกันยาว ๆ ใน
บาน ทันใดนั้นทั้งคูก็ไดกลิ่นไหมมาจากดานหลังบาน เปนกลิ่นของอาหารที่อา ไอ กำลังทำอยูกอน
หนานั้นนั่นเอง อา ไอ เสียใจมาก ทั้งคูตางหัวเราะ และน่ังลงเพื่อพูดคุยกันตอ  

อา ไอ สังเกตเห็นวาอาเหมาแทบไมอาจหยุดหัวเราะไดเลย  จึงเกิดความสงสัย เขาเร่ิม
สอบถามเพื่อนวาการเดินทางเปนอยางไรบาง พรอมกับเปรยข้ึนอยางตลกวาเพื่อนคงเอาเงินกลับมา
เยอะแยะเลยสินะ อาเหมายอมรับวาไปทำงานคร้ังนี้ไดเงินกลับมามากกวาครั้งกอน ๆ และถามอา 
ไอ วาไมอยากทำงานแบบเดียวกันหรือ ทำไมเขาไมจากบานเพื่อไปหางานทำท่ีดีกวาเหมือนเขา อา
ไอ  อยากทำงานแบบเพื่อน แตเขาไปจากบานไมไดเพราะตองดูแลพอแม เขาตองทำงานเปน
แรงงานรับจางรายวัน ทั้งยังตองหาเล้ียงครอบครัว อาเหมาบอกวาเขาจะชวยอา ไอ แกปญหานี้ให
ได อา ไอ หัวเราะ และถามวาจะใหเขากูเงินหรือเปลาละ แตเพื่อนบอกวาอา ไอ คงอยากไดงานที่ดี
ทำมากกวา อา ไอ จึงบอกอีกครั้งวา เขาเองก็อยากมีรายไดดี แตทำไมไดหรอก อาเหมารับประกัน



ชีวิตของอา ไอ   75 
 

วาจะชวยเพื่อนใหดีขึ้น เขาจะใหนองสาวคนหนึ่งมาชวยอยูดูแลพอแมของอา ไอ  ทั้งเขายังจะ
ชวยเหลือคาเลี้ยงดู เพื่อใหอา ไอ เดินทางไปกับเขาท่ีเมืองจีนได เขาจะหางานใหอา ไอ ทำ หรืออา 
ไอ จะทำงานกับเขาก็ได อาเหมารับปากกับเขาวาในเมืองจีนนั้น เราสามารถหางานท่ีมีรายไดดีไม
ยากหรอก เจานายจายเงินเดือนใหเขาทุกเดือน ทั้งยังสงเขาและเพื่อนรวมงานใหไปเที่ยวทุกสอง
เดือน  

อาเหมาถามเขาวาคิดอยางไรกับขอเสนอน้ี แนนอนวาอา ไอ สนใจ โดยเฉพาะถาเพื่อน
สามารถหาทางใหมีคนมาดูแลพอแมได อา ไอ เริ่มหลงเชื่อคำพูดของเพื่อน และรูสึกดีใจมากกับ
ขอเสนอของเพื่อน เขาขอใหเพื่อนชวยยืนยันวาจะใหนองสาวมาอยูกับพอแมของเขา และเขาจะ
ชวยเหลือเร่ืองคาเลี้ยงดูระหวางที่เขาไมอยู อาเหมารับปากวาจะทำตามท่ีพูด อา ไอ จึงตกลงอันที่
จริงอาเหมาไดเตรียมการท่ีจำเปน และไดติดตอกับคนตาง ๆ เพื่อพาอา ไอ ไปเมืองจีนแลว อา ไอ 

ไมรูเลยวาเพื่อนไดวางแผนใหเขากอนแลว   

เชาตรูวันตอมา อาเหมามาท่ีบานเพื่อนและถามวาพรอมกับการเดินทางหรือยัง เขาบอก
ใหอา ไอ เก็บขาวของลงกระเปา และจะเอารถมารับที่ตรงเนินเขาในหมูบานตอนเกาโมงเชาวัน
เดียวกัน อา ไอ ตองการ “กะดอว” โคงคำนับตอพอแมเพื่อแสดงความเคารพกอนลาจากไป อา
เหมาบอกใหรีบหนอยเพราะรถมารออยูแลว หลังจากอา ไอ แสดงความเคารพ พอแมก็ใหศีลใหพร 
ขอใหเขาดูแลสุขภาพตนเอง พอแมตางกังวล เพราะอา ไอ ไมเคยเดินทางไปท่ีไหนมากอน  

อาเหมาถามวาทำไมใชเวลาร่ำลานานจัง อา ไอ บอกวาพอแมกำลังใหศีลใหพรกับเขา จากนั้นพวก
เขาก็ขึ้นรถตูสีขาวท่ีรออยู และเร่ิมออกเดินทางไปเมืองจีน   

อา ไอ ไมเคยเดินทางดวยรถมากอน เขาจึงรูสึกเมารถหลังจากตองน่ังรถมาทั้งวัน พวก
เขาหยุดแวะกินขาวกลางวันตอนประมาณเท่ียงครึ่ง จากนั้นก็เดินทางตอ อา ไอ แทบไมอยากกลับ
เขาไปนั่งในรถอีก เพราะเขารูสึกเมารถมาก ทั้งคูถึงเมืองจีนกอนค่ำ และตางแยกยายไปพักผอนใน
บาน มีคนจัดสำรับอาหารท่ีประกอบดวยอาหารและเคร่ืองดื่มนานาชนิด  ทั้งเบียรและเหลา สวน
คนขับรถ อาเหมา และคนอื่น ๆ นั่งดื่มกินดวยกัน อาเหมารินเบียรและเหลาใหกับอา ไอ ตลอดจน
เขาเมาหนัก เม่ืออา ไอ เมาจนจำความอะไรไมไดแลว อาเหมากับเจาของบานก็เจรจาตกลงราคากัน 

จากนั้นอาเหมาและคนอ่ืน ๆ ก็ขับรถออกไป ทิ้งอา ไอ ไวที่บานหลังนั้น  

เม่ือต่ืนมาในวันรุงข้ึน อา ไอ เท่ียวมองหาเพ่ือน แตเจาของบานบอกวาเพื่อนจากไปแลว 

และเขาตองทำงานที่นี่ เจาของบานไมไดปฏิบัติกับอา ไอ เปนอยางดี ทำใหเขาเครียดมาก เขาตอง
ทำงานหนักจนแทบทนไมไหว เขาพยายามหลบหนีหลายครั้งแตไมสำเร็จ ไมมีใครรูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
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อา ไอ  พอแมที่บานก็ไมรูวาเกิดอะไรขึ้นกับอา ไอ  เราแทบจินตนาการไมไดเลยวา พอแมจะเศรา
โศกเสียใจ หัวใจสลายมากเพียงใด หากพวกเขารูวาลูกชายของตนเองถูกขายใหกับคนที่เมืองจีนแลว  
 

ลวย เย คือนักกิจกรรมทา อัง ทำงานเพื่อพัฒนาสิทธิของผูหญิง ทา อัง ทางตอนเหนือของรัฐฉาน 

ประเทศเมียนมา  
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คดิ ลนิ หยอง 

คุณคิดวาเมฆสวยเพราะตัวมันเองหรือเปลา?  
ความงามของธรรมชาติไมตองพึ่งพาส่ิงใด โลกเราเหมือน “จีอาที” ผลไมซ่ึงกินไมไดแตมี

ลักษณะเหมือนหลอดลมของเสียงรองของอีกา ในสิ่งที่สวยสดงดงามเต็มไปดวยความเจ็บปวดอยาง
มาก  

ในวันนี้ ฉันกำลังงวนกับการจัดงานวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน 

(IDAHOT) เพื่อใหสมองปลอดโปรง ฉันจึงเดินออกไปขางนอกเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ ใบไมบนตน
กำลังสั่นไหวไปตามสายลม ฝูงนกบินรอนไปไกล ฉันตัดสินใจเดินกลับเขามาในบานเมื่อลมเริ่มพัด
แรงขึ้นเร่ือย ๆ และเร่ิมมีฝน  

“ตายแลว! ฉันตองปดหนาตางในหองดวยสิ”  

ฉันรีบวิ่งข้ึนไปท่ีหองและขณะที่กำลังจะปดหนาตาง ฉันเหลือบเห็นบางอยางบนถนน บทกลอน รมสี
ฟา ปนโตอาหาร และไมเทานำทาง แกมที่เหี่ยวยน และผมสีดอกเลา มือคูหนึ่งตางจับกุมรมซ่ึงมี
ลักษณะเหมือนกันคูหนึ่ง ฉันรูสึกชื่นชมกับคุณยาและหลานชายคูนี้มาก  

ตาของเขากลมโต สุกใสและสมบูรณแบบ ผิวสีน้ำตาล ผมไมยาวนัก แตก็ไมสั้นมากนัก 

เขาสวมเสื้อคอจีนสีขาว นุงโสรงสีฟา เขาเดินไปที่ปายรถเมลทุกเชา เขาเปนผูชาย แตดูทาทาง
เหมือนดอกไม ทุกกาวยางชางงามสงา แตทุกเชา ฉันสังเกตเห็นความรูสึกที่ไมอาจบงบอกผาน
สายตาได ทุกเชา ขณะท่ีเขาเตรียมตัวไปทำงานและปดหนาตางในหอง เขามองไปท่ีทองฟา ถอน
หายใจ จากนั้นก็เร่ิมเดิน ฉันรูสึกประหลาดใจกับความรูสึกของเขา โดยเฉพาะทาทางของเขากอนจะ
ออกไปทำงาน   

เปนยามเย็นอันสวยงาม ลมและฝนไดเปลี่ยนเปนลมโชยท่ีพัดมาอยางนุมนวล ชายหนุม
ที่ฉันเห็นทุกวัน คุกเขาลงใกลหนาตางในบานที่อยูขางบานฉัน ไหลของเขาส่ันเท้ิม มือของเขากำ
แนน เขาแหงนหนามองทองฟา จากนั้นก็ทอดสายตาลงมาที่สวน ฉันไมแนใจวาเขากำลังมีความสุข
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หรือรองไหกันแน เขายืนอยูขณะท่ีคุณยาเดินเขามาและมายืนขางหลังเขา ฉันสามารถมองเห็นเขา
อยางชัดเจนแลว เม่ือใบหนาของเขาเขาใกลกับแสงสวางมากขึ้น เขากำลังหัวเราะ มันทำใหฉันรูสึก
สุขใจกับมือของเขาท่ียึดกุมมือของคุณยาอยางอบอุน มันดูนุมนวลมาก เขา “กะดอว” โคงกายลง 
แสดงความเคารพตอคุณยา เขาเปนชายหนุมที่สุภาพและนุมนวลอยางมาก เพื่อนบานบอกวา เขายัง
เปนคนทำงานเกงมาก ชางเปนชายหนุมที่สมบูรณแบบ คุณยากลับเขาไปในหองของตนเองสักพัก
หนึ่ง ปลอยใหเขาน่ังอยูเพียงลำพังใกลหนาตางอีกครั้ง ฉันมองเห็นไมถนัดวาเขาใชมือปองสิ่งใดไว 

นาจะเปนกระปองน้ำอัดลมหรืออาจเปนขวดใสยาก็ได แตฉันเห็นเขาจองมองส่ิงนั้นอยางตั้งใจ เขา
ชางเปนนักคิดท่ีลึกซึ้ง  

เม่ือตื่นขึ้นมาเชาวันรุงขึ้น ฉันไดยินเสียงที่ไมเคยไดยินมากอนดานนอกบาน เสียงเหลาน้ี
มาจากไหนกันนะ? ดูเหมือนวาจะมาจากบานของชายหนุมน่ันเอง ฉันเปดหนาตางออกเพื่อ
ตรวจสอบดู เห็นรถพยาบาล รถเข็นขนศพ ผูคนมีใบหนาเศราสรอย เห็นโลงศพที่ทำความเย็นไดอยู
ขางหลังพวกเขา เกิดอะไรขึ้นนะ? คุณยาของเขาเสียชีวิตแลวหรือ? เขาคงตองเศรามากนะสิ จาก
ภาพท่ีเห็นทุกวัน ฉันรูไดอยางชัดแจงวาเขารักคุณยาเปนอยางมาก ฉันน่ังทบทวนสิ่งที่ไดเห็นเม่ือคืน 

ลักษณะทาทางที่เขาแสดงความเคารพตอคุณยา ทั้งเขายังรองไหเมื่อคืนน้ี นั่นเปนเพราะเขารูวาคุณ
ยากำลังจะเสียหรือเปลา? ภาพที่เห็นอาจไมตรงกับความจริงก็ได ฉันคิดในใจ แตแลวก็ตองสะดุงจาก
ความคิด เม่ือมีเสียงกดกร่ิงประตูที่บาน ฉันลงไปดูที่ประตู เพราะฉันอยูเพียงลำพังในบาน จึงอด
ประหลาดใจไมไดวามีใครมาหาแตเชาตรู เมื่อเปดประตูและมองออกไป ก็ตองประหลาดใจ ตกใจ 

ตัวแข็ง แทบไมไดหายใจ  

คุณยาที่อยูขางบานนั่นเอง อาว แลวชายหนุมไปไหนละ? ฉันรูสึกสะอื้นเมื่อไดเห็นขาวใน
โทรศัพท ชายหนุมซ่ึงเปนเกย เขาฆาตัวตายเพราะถูกดาทอในที่ทำงานอยางไมหยุดหยอนที่ฉันรูคือ
วาเขาเปนมนุษยที่สุภาพและดูมีอารยธรรมมากกวาใคร เขาเปนคนซ่ึงรักคุณยาเปนอยางมาก เขา
เปนบุคคลซ่ึงสงยิ้มอยางสุภาพอยูเสมอ เขาเปนคนมีการศึกษา เปนบรรณารักษ แลวเกิดอะไรขึ้น
ละ?  

การเปนเกยมันผิดหรือ?  

คนในเมียนมาชางนาหัวเราะเสียจริง พวกเขามักไมคอยอยากพดูวา “ไดโปรด หยุดทำส่ิง
นั้นเถิด” เมื่อพวกเขาเห็นผูใหญคนหนึ่งกำลังสังหารอีกสองคนอยางปาเถื่อนกลางถนน แตพวกเขาก็
พรอมจะใชคำพูดเปนอาวุธ ทิ่มแทงสังหารคนซ่ึงมีสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกัน คนซ่ึงเปนคนดี 

คนซ่ึงทำงานดูแลครอบครัว ไมเขาใจเลยวาเปนอยางน้ีไดอยางไร ฉันคิดไมออกเหมือนกัน   
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จะอีกนานไหมที่ผูมีความหลากหลายทางเพศ จะตองเปนดาวนิรนามซ่ึงหลนจากฟาใน
เมียนมาตอไป? 

 

คิด ลิน หยอง ผูกอต้ัง สมาคมทรานสเมนแหงประเทศเมยีนมา  
 




