ฉบับภาษาไทย

เสียงของผูหญิง
พลังขามพรมแดน
และกำแพงอุปสรรค
ขอเขียนในหนังสือเลมนี้ เปนลิขสิทธิ์ ของผูเขียนที่เกี่ยวของมีการ
ตีพิมพหนังสือ เปนทั้งภาษาพมาและไทยดวย สำหรับขอมูลเพิ่ม
เติมโปรดติดตอคณะผูจัดพิมพ
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สารบัญ









คำปรารภโดย เด็บบี สต็อทฮารด
Y คำนำ โดย เว เว นู
 กลับมาอยูพรอมหนาอีกครัง้ โดย ซิน ซาน นวม
 ไดแตแอบไปรองไห โดย ทอน ไหม
 กวาฉันจะกาวผานมรสุมชีวิต โดย หนิง
 แบงกหนึง่ รอยจาตกับเรือ
่ งราวทีอ่ ยูเบือ้ งหลัง
LLL

โดย นอง คะบยา

 

การกลับมาของจิตติ สาวนอยอูรกั ลาโวยสูบานเกิด
โดย จิตติ

ชีวติ ประจำวันบนรถเมล โดย โช ทาซิน
 ผูหญิงทีเ่ รียบงาย ธรรมดา และแปลก 

 


โดย เลย เลย ไน

 

บันทึกเรือ่ งราวชีวติ ผูหญิงชนเผากับความยุตธิ รรมในชุมชน
โดย หนอแอริ ทุงเมืองทอง

จะหลุดจากกรอบธรรมเนียมไดหรือไม? โดย ใหม ใหม 
 คนเทากัน โดย ขอบฟา 
 ชะตากรรม โดย อับ บียง เหม
่ งราวของอันวาร โดย อัสมะ บินติ อับดุลการิม 
 เรือ
 ยา อง กับลูกทัง้ หกคน โดย ยา อง
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คนรักบานเกิด โดย กานดา 
 หมูบานแสนสุข โดย มน มน เอ ตู
 เด็กผูหญิงลีซูสนั
ู กปกปองสิทธิมนุษยชน 

 






โดย คะติมะ หลี่จะ 
 ดอกไมเหล็ก โดย ทันดา ถวย
 แมเลีย
้ งเดีย่ ว โดย รพีพรรณ

ตนมะพราวตายเพราะสงคราม โดย หนอ ครีซี
 แรงบันดาลใจ โดย ศุกาญจนตา สุขไผตา
 มือ
้ อาหารของคนทีอ่ ยูเบือ้ งหลัง ในวันทีด่ อกไมบาน โดย ตัซนีม
 หนีจากนรก โดย เค ซิน
ิ ของ อา ไอ โดย ลวย เย
 ชีวต
 ดาวนิรนามซึง่ หลนจากฟา

 






โดย คิด ลิน หยอง




หมายเหตุ


ผูเขียนในหนังสือ เสียงของผูหญิง พลังขามพรมแดนและกำแพงอุปสรรค หลายคนเลือกที่จะใชนาม
ปากกาเพื่อปกปองความเปน สวนตัวและเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ชื่อของตัวละครบางคน
ในเรื่องก็ถูกเปลี่ยนเพื่อปกปอง ความเปนสวนตัวและเพื่อความปลอดภัยเชนกัน
ความเห็นที่แสดงในขอเขี ยนในหนังสือเลมนี้ เปนของผูเขียนแตละคนและไมจำเปนตองสะทอนถึง
ความเห็นหรือนโยบายของ ALTSEAN-Burma ทั้งไมจำเปนตองสะทอนความเห็นของผูเขียนคน
อื่น ๆ
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คำปรารภ
เด็บบี สต็อทฮารด
ในป พ.ศ. 2562 ALTSEAN-Burma รวมมือกับ IWRAW-AP มูลนิธิมานุษยะ และ The
Seagull: Human Rights Peace & Development Institute จั ด อบรมการเขี ย นงานเชิ งสราง
สรรคในสามพื้ นที่ ข องไทยและพมา/เมีย นมา ผูหญิ ง 30 คน ซึ่งมีพื้ น เพที่ ห ลากหลายและไมมี
ประสบการณเขียนงานอยางสรางสรรคมากอนไดเขียนเรื่องราวและ ความคิดเพื่อเสนอใหกับเรา
ตอมามีการนำบทความทั้ง 24 ชิ้น มารวมพิมพเปนหนังสือเลมนี้และแปล ออกเปนภาษาอังกฤษ
ไทยและพมาเพื่อการจัดพิมพในแตละภาษา
บรรดาผู หญิ งที่ ห ลากหลายซึ่ ง เขี ย นงานและไดรั บ การตี พิ ม พครั้ งนี้ สวนใหญเปน
นั ก เขี ย นมื อ ใหมเพื่ อ นำเสนอเรื่ อ งราวเหลานี้ สู โลก หลายคนตองใชความกลาหาญเอาชนะ
ความลังเล สงสัย ในตัว เอง อันเปนผลมาจากการเลือ กปฏิบั ติอ ยางเปนระบบและเปนครั้งคราว
พวกเธอไมไดรับ การศึกษาในระบบและยังไดรับความทุก ขทรมานใจจากสงคราม ความขั ดแยง
และความรุนแรง
แมงานเขี ย นของพวกเธออาจดูก ระดางและขาดการจาระไนไปบาง แตหวังวาทาน
ผูอานจะสัมผัสไดถึงความรูสึกที่จริง ใจในงานเขียนเหลานี้ ขอขอบคุณเปนพิเศษตอผูหญิงที่สราง
แรงบั น ดาลใจเหลานี้ ซึ่งไดเดิน ทางมาเขารวมอบรมกับ เรา และเปนสวนหนึ่ งของพี่ นองสตรี ที่
หลากหลายที่รวมแบงปนความไววางใจตอกัน
ALTSEAN-Burma ข อ ข อ บ คุ ณ Women’s Fund Asia ที่ สนั บ สนุ น โครงก ารนี้
โดยเฉพาะโครงการ Leading from the South ซึ่ งไดรับ ทุ น สนั บ สนุ น จากกระทรวงการตาง
ประเทศเนเธอรแลนด หากไมไดรับความสนับสนุน จากพวกเขาเรายอมไมอาจจั ดพิ มพหนังสือ
เลมนี้ได
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ทั้งยังตองระบุดวยวาบทความภาษาไทยหลายเรื่ อ งในหนังสือ ไดถูกนำไปใชเพื่อการ
อภิป รายเปนครั้งแรกระหวางการอบรมใน ปพ.ศ. 2561 ดวยการสนับ สนุน ทุน จาก Canadian
Fund for Local Initiatives (CFLI)
เรายังขอขอบคุณความชวยเหลือจาก ดร. เจนี่ คอนเว เฮอรอน ซึ่งรวมเดินทางกับทีม
งานภาคสนามของเราในชวงกวา 12 ปที่ผานมา ระหวางจัดอบรมใหกับกลุมผูหญิงระดับ รากหญา
เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการแบงปนเรื่องราวของตน และเพื่อรณรงคกดดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งยังขอขอบคุณ คุณ เทียนนี่ โอ คุณศรัทธารา หัตถีรัตน ทีมงานของมูลนิธิมานุษยะ และซอออง
ซึ่งชวยเปนลามระหวางการอบรมและเปนผูแปลบทความเหลานี้ ทั้งเรายังตองขอขอบคุณสมาชิก
และอาสาสมัครทุกคนของทีมงาน ALTSEAN-Burma ซึ่งทำใหโครงการนี้ประสบความสำเร็จได

เด็บบี สต็อทฮาร์ด ผูป้ ระสานงาน ALTSEAN-Burma
.
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คำนำ
เว เว นู
ในฐานะลูกหลานชนกลุมนอย ซึ่งเปนทั้งมุสลิมและโรฮิงญา ดิฉันใชชีวิตอยางยากลำบาก
ชวงที่โตขึ้นมาในกรุงยางกุง ถูกเลือกปฏิบัติทั้งที่โรงเรียน ตลาด และตามทองถนน ครูมักเรียกใหมา
ยืนที่หนาชั้น บางครั้งก็พูดจาหรือกระทำการเพื่อทำรายจิตใจและรางกายของดิฉัน
คนในสังคม เมียนมาแบงแยกอยางชัดเจนในแงการปฏิบัติตอชาวมุสลิมในประเทศ สิ่งที่
เปนเรื่องธรรมดาสามัญ ของคนทั่วไป อยางเชนการขอบัตรประจำตัวหรือการเขารวมแขงขันกีฬาใน
โรงเรียนกลายเปนเรื่อง ที่ซับซอนทำใหเกิดภาระที่ยุงยาก เราตองเผชิญกับการเลือกปฏิบัติมากมาย
ในกระบวนการที่ดู เหมือนเล็กนอยเหลานั้น
ชาวโรฮิงญาและชาวมุสลิมทั้งผูชาย ผูหญิ ง และเด็กในรัฐยะไข ตางตกเปนเหยื่อ การ
ประหัตประหารที่เขมขนและเปนระบบยิ่งกวา ผูหญิ งอยางดิฉั นตองถู กกระทำดวยความรุนแรง
อยางเหลือทนถูก ผลักใหอยูชายขอบและถูกกีดกัน ในบรรดาผูบริสุทธิ์ที่ถู กสังหารหรือถูก จับกุม
ทรมานหรือถูกบังคับใหเปนลูกหาบของทหาร ประกอบดวยเพื่อนในวัยเด็กของดิฉัน รวมทั้งญาติ
ชีวิตของดิฉันเหมือนตำราบทหนึ่ง หากทานตองการเรียนรูถึงการเลือกปฏิบัติที่รุนแรงและการผลัก
ใหอยูชายขอบ ซึ่งทำใหเกิดความทุกขยากสาหัสสำหรับผูหญิงโดยเฉพาะในเมียนมา
เมื่อดิฉันเติบใหญมีความรูและประสบการณมากขึ้น ก็ตระหนักวาสิ่งที่ไดประสบพบเห็น
ไมไดแตกตางจากผูหญิงคนอื่น ๆ จากหลายชุมชนและในหลายประเทศรวมภูมิภาค เรื่องราวความ
รุนแรงของกองทัพ ที่ปรากฏในหนังสือ เลมนี้ทั้งจากการแบงปนของผูหญิ งในจังหวัดปตตานีทาง
ภาคใตของไทย เปนเรื่องราวที่คุนเคยสำหรับดิฉันและประชาชนในเมียนมา รัฐยะไข รัฐคะฉิ่น และ
ที่อื่น ๆ เรื่องราวการถูกผลักใหอยูชายขอบเพียงเพราะอัตลักษณของเราไมใชเรื่องแปลก ประหลาด
สำหรับพวกเราเลยแมจะเปนเรื่องที่นาเศราก็ตาม เปนเหมือนโรครายที่ระบาดไปทั่ว ประเทศเมียน
มาและภูมิภาค
เรื่องราวในหนังสือเลมนี้สะทอนถึงชีวิตดิฉัน ชีวิตและการตอสูของผูหญิงที่เปน ชนกลุม
นอย กลุมชายขอบ ผูหญิงที่มาจากพื้นที่ซึ่งมีการสูรบเปนเรื่องราวของความเจ็บปวด และผูหญิงใน
หนังสือ เลมนี้สวนใหญเพิ่งเขี ยนหนังสือ เปนครั้งแรก สามารถเอาชนะขอจำกัดที่เกิด จาก ความ
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รุนแรง การถูกกีดกัน การผลักใหอยูชายขอบ และเพราะอัตลักษณของตนเอง เพื่อมาเลาเรื่องราว
บางสวนใหเราฟง เสียงของพวกเธอเมื่อรวมกันแลวจึงแสดงถึงความกลาหาญและมีพลัง
ดิฉันขอคารวะผูหญิงซึ่งแบงปนเรื่องราวของตนเอง ดิฉันไดรับแรงบันดาลใจจากความ
กลาหาญและเจตจำนงของพวกเธอ ดิฉันอยากบอกกับพวกเธอวา เรายังตองสูตอไป และเชื่อมั่นวา
เราตางเกิด มาเทาเที ย มกั น ตางมีเสรีภ าพและศัก ดิ์ศรีโดยธรรมชาติ ไมวาเราจะเปนใครก็ต าม
สุดทายแลว เราทุกคนลวนเปนมนุษยคลายคลึงกัน นั่นคือจิตวิญญาณที่จะชวยใหเราเดินหนาตอไป
เพื่อตอสูใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและความยุติธรรม โดยไมหวาดกลัวตอผูที่คิดรายตอเรา และผูที่คา
กำไรจากความอยุติธรรม
เราตองตอตานและทำงานตอไปเพื่อใหสังคมไดยินเสียงของผูหญิงเหลานี้ ดิฉันหวังวา
เรื่องราวของพวกเธอจะชวย ทลายกำแพงซึ่งผูกดขี่ไดใชแบงแยกกีดกันหัวใจ และความคิดของพวก
เขาออกจาก มนุษยชาติทั้งหมด เราจะตองไมทอถอย

เว เว นู เปนผูนำหญิงวัยเยาวของชาวโรฮิงญา เธอตองตกเปนนักโทษการเมืองตั้งแตอายุเพียง 18 ป
ไดรับการปลอยตัวเมื่อป พ.ศ. 2555 หลังตองติดคุกเจ็ดปจากโทษทั้งหมด 17 ปในเรือนจำอินเสง
อันเลื่องลือ 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
ซิน นาน นวม
ค่ำในฤดูรอนที่บานเจทสิน อบอวลไปดวยเสียงไกขันที่นาหลงใหล ฟาแดงฉานทั้งผืน
ตนไมเหี่ยวแหง ใบรวงลงเกือบหมด ปลิวไปตกปกคลุมตามถนนหนทาง ลำคลองที่สรางขนานกับ
ถนนในหมูบานแหงขอด แทบไมมีน้ำหลงเหลืออยูเลย สักพักหนึ่ง ดิฉันเดินทางไปถึงโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมวรเจต ซึ่งใหการศึกษาโดยไมคิดคาใชจายกับเด็ก ๆ ชาวปะหลอง (ดาราอั้ง) หัวใจดิฉัน
เตนถี่รัว มือไมสั่นไหวและเย็นเฉียบ น้ำตาแหงความปติไหลรวงลงมา พรอมรอยยิ้มและความคิดที่วา
เดี๋ยวคงไดเจอกับลูกสาวแลว ทั้งอาเพและอีพอย ดิฉันไดแตสวดภาวนาวา ลูกสาวคงไมเย็นชากับ
ดิฉันเมื่อเราเจอกัน เพราะวาดิฉันทิ้งพวกเขาไปตั้งแตยังเล็กมาก คิดถึงสี่ปที่ผานไป ดิฉัน
รูดีวาถาอานียังมีชีวิตอยู ครอบครัวเราคงไมลำบากเชนนี้ ครอบครัวของเราอาศัยอยูในหมูบานบน
ภูเขาที่รัฐฉาน เปนชุมชนของชาวดาราอั้ง (ปะหลอง) ที่หมูบานเล็ก ๆ แหงนี้ มีบานไมมุงหลังคาจาก
อยูประมาณ 20 หลัง รายรอบดวยขุนเขาเขียวขจี เกือบทุกหมูบานทำมาหาเลี้ยงชีพดวยการปลูกใบ
เมี่ยง ดิฉันชื่ออามจิน ดิฉันกับอานีเคยมีชีวิตอยางมีความสุขกับลูก ๆ อาเพ อายุสี่ขวบ และอีพอย
อายุสองขวบ เราอยูดวยกันในบานไมหลังเล็ก ๆ รายรอบไปดวยสวนผัก
ในคืนที่ฝนตกคืนหนึ่ง ครอบครัวเราตองประสบเคราะหกรรม อานีถูกจับตัวไปและถูก
เกณฑเปนแรงงานบังคับ ดิฉันพยายามหลับตอไปพรอมกับ ลูกสาว ที่นอนอยูขนาบขาง ลูกสาวคน
โตถามวา “แม! พอจะกลับมาใชไหมคะ?” “เดี๋ยวพอตองกลับมาแนลูก” ดิฉันตอบพรอมกับน้ำตาที่
ไหลรินบนสองแกม ลูกสาวคนเล็กซึ่งมีอายุแคสองขวบ เธอยังไมเขาใจวาเกิดอะไรขึ้นแตสิ่งที่เราสวด
ออนวอนกลับไมไดผล อานีเสียชีวิต ทิ้งใหดิฉันอยูกับลูกเล็กๆ ทำไมอานีถึงตาย? ใครเปนคนฆาเขา?
ดิฉันไมรูวาจะไป โทษใครดี
“ถึงโรงเรียนวรเจตแลวครับ” ดิฉันตื่นจากภวังคเพราะเสียงของคนขับรถ โรงเรียนแหงนี้
ดูพัฒนาไปกวาสามปกอนตอนที่ดิฉันตองจากลูกสาวไวทั้งสองไป มีการสรางอาคารเรียนเพิ่มเติม
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สวนเด็กๆเลนกันอยูเปนกลุม เด็กทุกคนจะถือจาน และชอนมาที่โรงอาหารตอนที่ ไดยินนักเรียน
ตะโกนเรียกวา “ถึงเวลากินขาวกลางวันแลว”
ดิฉั นสอดสายตามองหาลูกสาวทั้งอาเพและอี พ อยแตหาไมเจอ ดิฉั นจึง เขาไปกราบ
นมัสการเจาอาวาสจากนั้นพระทานก็นำลูกสาวทั้งสองมาพบ ตอนนี้ พวกเธออายุแปดขวบและหา
ขวบ ดู ตัว ใหญขึ้ นเล็ก นอย ขณะที่ส วมกอดทั้ งสองคน ดิ ฉั น ไมสามารถกลั้น น้ำ ตาไวไดพวกเรา
สวมกอดและรองไหดวยกัน เราจะไมพราก จากกันอีก แมวาอีพอย ลูกสาวคนเล็กจะยังไมทักทาย
ดิฉันก็ตาม
เรากินขาวเย็นดวยกันถามไถสารทุกขสุขดิบ พรุงนี้เราจะเดินทางออกไป ดวยกันแตเชา
ดิฉั นจึงชวยลูกเตรียมจั ดขาวของอาเพไมยอมหยุดยิ้ม และเอาแตเดิน ตามหลังดิฉันตลอดเวลา
จากนั้นเราไดพากันไปกราบขอบคุณทานเจาอาวาสและได พูดคุยกันวาสามปที่ผานมา ลูกสาวของ
ดิฉันเจอกับอะไรมาบางที่วัดแหงนี้มีสวน ชวยเหลือดิฉันเปนอยางมากขณะที่ประสบปญหายุงยาก
ดิฉันสามารถฝากลูกเอาไว และออกไปทำงานที่อื่นได
ชวงค่ำแลวขณะที่เรากำลังเตรียมตัวเขานอน อาเพเขามาใกลตัวดิฉันและ มาขอนอน
ขางๆ สวนอีพอยนอนอยูขาง ๆ กับพี่สาวของเธอ
คนในโรงเรีย นวรเจตพากั นหลับ เด็ก ทุก คนก็ ห ลั บ ดวย แตดิฉั น หลับ ไมลง แมวาจะ
เหนื่อยลาจากการเดินทางมาโรงเรียน ดิฉันสงสัยวาเราจะมีชีวิตอยูดวยกันอยางไรเมื่อเรากลับไปอยู
ที่หมูบานของเรา ดิฉันยังคิดถึงอีพอยซึ่งแสดงทาทีมึนชากับดิฉัน ถึงแมวาเธอจะเรียกดิฉันวาแมก็
ตาม เธอเปนเด็กขี้อายและดูเหมือนไมอยากอยูใกลกับดิฉัน เธอจะเขามาหาก็เฉพาะตอนที่เรียกหา
เทานั้น ตอนที่ดิฉันทิ้งเธอไวและไปทำงาน เธอพึ่งจะเริ่มหัดพูดเทานั้นเอง ดิฉันไดแตปลอบใจตัวเอง
วา อีกไมนานเราจะเปนแมลูกที่ใกลชิดกันอีกครั้ง จากนั้นก็หลับไปพรอมกับความคิดเหลานี้
ตอนที่อานีจากไป ดิฉันประสบปญหาในการดูแลสวนผักของเรา รวมทั้งตองดูแลลูกสาว
ทั้งสองคน ชาวบานหลายคนพากันดูถูกหรือดูแคลนเรา แทนที่จะยื่นมือชวยเหลือหญิงหมาย และ
ลูกของดิฉันก็ไมใชเด็กผูชายเสียดวย แตเปนเด็กผูหญิง ดิฉันจึงตองสงอาเพเขาโรงเรี ยนในปตอมา
อานีมักบอกวา เราจะเลี้ยงลูกและสอนลูกดวยกัน เราจะเปนครูของลูกดวยกัน ดิฉันตองสงลูกไป
เรียนที่โรงเรียนในเมือง แตก็ไมรูวาจะหาเงินจากที่ไหน แลวถาเกิดดิฉันเดินทางไปทำงานที่ประเทศ
จีนละ? นั่นสิ! นั่นอาจเปนหนทางเดียวที่จะทำได ทานเจาอาวาสวัดในหมูบานบอกดิฉันวา ที่วัดมี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมซึ่งเปนโรงเรียนประจำที่ใหการศึกษาโดยไมคิดมูลคากับเด็กในเมืองจอกเซ
พวกเขาดูแลเด็ก ๆ เปนอยางดี และที่นั่นมีเด็ก ๆ ชาวดาราอั้ง (ปะหลอง) เรียนอยูเปนจำนวนมาก
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ดิฉันควรเอาลูกไปฝากไวที่โรงเรียนนั้น และเดินทางไปทำงานที่เมืองจีนดีหรือเปลา? ไมเอาสิ! อานี
เพิ่งจะเสีย ไป และดิฉั นก็ไมอยากแยกกันอยูกับ ลูกแตคนทั้งหมูบานตางกดดันใหดิฉันเดินทางไป
ทำงานที่เมืองจีนตอนที่ดิฉันยังเปนสาว ๆ
ดิฉันตองตัดสินใจอยางรวดเร็ว เพราะอาเพจะตองเริ่มเขาโรงเรียนสัปดาหหนาแลว ดิฉันไดขอมูลวา
สามารถเดินทาง ไปทำงานที่เมืองจีนและสามารถเบิกคาใชจาย ในการเดินทางไดภายหลัง ดิฉันตอง
ตัดสินใจที่ยุงยากมากสุดในชีวิต พวกเรา ตางเดินทางกันไปที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวรเจต เราตอง
เดินทางทั้งดวยมอเตอรไซคและรถยนตเพื่อไปถึงที่โรงเรียน ดิฉันไดขอใหทานเจาอาวาสชวยดูแลลูก
สาวใหดวย
“ลูกเพจะ!” ดิฉันบอก “แมจะตองเดินทางไกล ไปไกลมาก ชวยดูแลนองสาวดวยนะ แมจะเอาของ
เลนและขนมกลับมาใหนะ” จากนั้นดิฉันก็สงตัวอีพอยซึ่งอุมอยูในมือใหกับทานเจาอาวาส
“แม! อยาไปไหนเลย หนูอยากไปกับแม!” ลูกสาวพากันรองไห
เปนเวลาสามปที่ดิฉันตองตื่นขึ้นมาทามกลางฝนราย หมอนเปยกชุมดวยน้ำตา แตตอนนี้ทุกอยาง
เปนปรกติแลว ดิฉันสามารถดูแลลูกไดแลวตอนนี้ หลังจากไปทำงานสามปที่เมืองจีน ถึงเวลาเชาแลว
ดิฉันจึงลุกจากที่นอน สวนลูกสาวและเด็กคนอื่น ๆ ก็ตื่นขึ้นมาเชนกัน
หลั งจากอาบน้ ำ และกิ น ขาวแลว พวกเราเตรีย มตั ว เดิ น ทางกลั บ ไปหมู บานของเรา คนขั บ ก็
เตรียมพรอมแลว เราจึงเดินทางไปนมัสการลาทานเจาอาวาส พวกเราตางกมกราบทานดวยความ
เคารพหลังจากรับศีลรับ พรจากพระทานแลว เรากลาวคำอำลาตอกันพวกเราทั้งหมดกลับ มาใน
รถยนต หลังจากลูกสาวไดไปร่ำลาเพื่อน ๆ ของพวกเธอ อาเพนั่งอยูขางดิฉัน สวนอีพอย นั่งอยูขาง
พี่สาวของเธอ จากนั้นเราก็ไดร่ำลาทุกคนอีกครั้งและเริ่มเดินทางกลับบาน ผานถนนที่คับแคบและ
ปกคลุมดวยใบไมแหงของบานเจทสิน แตก็เต็มไปดวยความหวังและความอบอุน

ชิน ซาน นวม เปนเยาวชนนักเคลื่อนไหวชาวเผาโซ ซึ่งทำงานกับกลุมนักเรียนที่เปนผูพลัดถิ่นใน
เมียนมา
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ไดแตแอบไปรองไห
ทอน ไหม
เศราใจทุกครั้งเมื่อระลึกถึงเหตุการณเหลานี้ หรือเมื่อตองเลาเรื่องนี้ใหคนอื่นฟง มันเกิด
จากประสบการณของดิฉันที่เคยเปนอาสาสมัครในคายที่พักพิงของผูพลัดถิ่น ซึ่งไดรับผลกระทบจาก
ภัยสงครามที่ยืดเยื้อในภาคเหนือของรัฐฉาน ตอนกลับมาที่คายนี้อีกครั้ง ดิฉันยังจำไดถึงเรื่องราว
ที่ดอวคอนฝนเลาใหฟง ตอนที่มาเยี่ยมเธอครั้งกอน
บานของคอนฝนตั้งอยูในพื้นที่ไกลมากจากกุดขาย ซึ่งเปนเมืองที่อยูหางไกลมากสุดใน
ตอนเหนือของรัฐฉาน และเดินทางไปถึงไดยากมาก ตอนนั้นคนในหมูบานกำลังเตรียมที่เพื่อปลูก
พืชผล พวกเขาพูดคุยและทำกิจกรรมเหมือนปรกติ แตมันเปนชวงที่มีสงคราม ทหารมักเขา ๆ ออก
ๆ หมูบานเปนประจำ
ค่ำวันหนึ่ง ทหารนายหนึ่งไปพบกับผูใหญบาน และขูใหชาวบานออกจากหมูบานใหหมด
ชาวบานคิดวามันคงเปนสถานการณทั่วไป และขอนอนที่หมูบานอีกหนึ่งคืน คอนฝนและสามีจึงเขา
นอน พอถึ งเที่ย งคืนมีเสีย งลูกปนใหญยิงถลมเขามาใกลกับทางเขาหมูบาน ชาวบานตองหาทาง
หลบหนีเอาตัวรอดขณะที่ถูกลูกระเบิดยิ งใส คอนฝนซึ่งทองแกแลวไมรูวาจะทำอะไรดี เธอตะโกน
บอกสามีใหเก็บขาวของและเอาลูกไปดวย เธอกลัวมากและรองไห เพราะกวาจะลุกขึ้นไดก็ลำบาก
มากเพราะครรภแกแลว
เธอไมรูวาจะหลบหนีตามสามีไปอยางไร เพราะตอนนั้นเกิดความกลัวสุดขีด ระหวางที่วิ่ง
หนีเอาตัวรอดไปไดครึ่งทาง คอนฝนเดินตอไมไหวเพราะเจ็บทอง หลังจากตองเดินมานานแลว
เสียงของการสูรบไลตามพวกเขามา ชาวบานหลายคนยังคงวิ่งหนีเอาชีวิต รอด พวกเขา
ไมไดรับความชวยเหลือ ตองวิ่งหนีลึกเขาไปในปา หญิงชราคนหนึ่งบอกใหผูหญิงและเด็กที่เอาแต
รองไหใหเงียบเสียงลง เพื่อไมให ทหารตามมาได คนเหลานี้มีความกลัวอยางมากระหวางที่วิ่งไป
พวกเขาไมรูหรอกวากำลังวิ่งเขาไปในดงหนามดวยเทาเปลา บรานชอง สามีของคอนฝนจั บ มือ
ภรรยาและลูกอีกคนเอาไว พรอมกับหิ้วขาวของวิ่งหนี ขณะที่มีเสียงปนระดมยิงอยางเมามัน
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พอไปถึงที่หมูบานใกลถนนใหญ ผูใหญบานของหมูบานคอนฝนถาม ผูใหญบานของบาน
ที่พวกเขาไปถึงวา จะขอพักที่นี่ไดไหม ตอนแรกผูใหญบานที่หมูบานแหงนั้นปฏิเสธไมใหพัก เพราะ
กังวลวาจะเปน อันตรายกับตัวเอง แตก็ทนไมไดที่เห็นภาพของผูหญิงที่เนื้อตัวเปยกหนาว ภาพของ
คนชราและเด็กที่เอาแตรองไหกระจองอแง เขาจึงเปลี่ยนใจ และยอมใหชาวบานเหลานี้เขาไปนอน
พัก ที่ไรของเขาซึ่งอยูหางจากหมูบานไปอีก นิดหนึ่ ง ขณะที่ชาวบานกำลังตระเตรีย มสถานที่เพื่อ
พักผอน ชาวบานทั้งหมดรวมทั้งคอนฝนและสามีเพิ่งรูตัววา พวกเขาไมไดเอาอะไรติดตัวมาเลย พวก
เขาตองไปตัดตนไมเล็ก ๆ เพื่อมาทำเสา เอาใบและเอาผาโสรงสองผืนมาผูกกันทำเปนที่นอน พวก
เขาขมตาหลับไมลง ยังสงสัยอยูวาสิ่งที่เกิดขึ้นมันเปนความฝนหรือความจริงกันแน พวกเราทั้งสาม
คน พอ แม และลูก ตางมองหนากัน และนอนหลับไปโดยหวังวาเมื่อตืน่ ขึ้นมาสถานการณจะดีขึ้น
บรานชองไดยินเสียงรองไหขณะที่กำลังหลับ เขารูวาคอนฝนกำลังปวดทองใกลคลอด
ตอนนั้นน้ำคร่ำแตกแลว พวกเขาถามหาหมอตำแย แตในบรรดาชาวบานที่หลบหนีมา ไมมีใครเปน
หมอตำแยเลย โชคดีที่มีผูหญิงบางคนจากในหมูบานเขามาชวยทำคลอด จนลูกคลอดออกมาไดอยาง
ปลอดภัย พวกเขาใชเครื่องมือเทาที่พอหาได และใชมีดทั่วไปที่ชาวคะฉิ่นนิยมใชเพื่อตัดสายสะดือ
เด็ก เพราะตอนนั้นไมมีเครื่องมืออะไรเลย
เปนคืนที่ยาวนานและนากลัวที่สุดสำหรับคอนฝน แตปญหายังไมหมดไป เพราะเธอไมมี
เสื้อผาที่จะมาหอตัวลูกที่เพิ่งถือกำเนิดมา สวนแมก็ไมมีผาหมที่ชวยใหอุน เมื่อมองหนาสามี เธอได
แตรองไห พรอมกับมองดูลูกของตัวเองที่เกิดมา แตไมมีผาหอตัว เจาหนูนอยที่เกิดมาชางไมรูเรื่อง
อะไรกับโลกนี้เลย ชาวบานทนไมได พวกเขาจึงเอาเสื้อผาที่มีอยูมามอบให จากนั้นก็เอาฟางมารอง
และเอาเสื้อผามาปูทับทำเปนที่นอนใหเด็ก พวกเขาพยายามใชใบไมเพื่ออุดรูรั่วของเต็นท แตก็ไม
สามารถปองกันสายลมหนาว ที่พัดผานมาตามทองทุง คอนฝนมองหนาสามีและรำพึงวา “ยังอีกตั้ง
นานกวาจะถึ งพรุ งนี้ ” เธอรูสึ ก เหนื่ อ ยใจและสิ้ น หวั งมากแตสามี หั น หนา ไปมองอี ก ทางหนึ่ ง
เหมือนกับไมไดยิน พวกเขาพยายามขมตาหลับแตตอนนั้น ไกที่หมูบานใกลเคียงเริ่มขันแลว
เสียงขลุกขลักทำใหตื่นจากความคิดที่กำลังหมกมุน ดวยความสงสัย ดิฉันจึงเดินไปตาม
เสียงที่ไดยิน
คอนฝนแคะขาวที่ติดอยูตรงกนหมอ เพื่อเตรียมหุงใหม ดิฉันเดินไปหาเธอและเริ่มพูดคุย
กัน เธอเปดใจรับ ดิฉัน และเลาใหฟงถึงความรันทดของชีวิตเธอรูสึกสิ้นหวัง เพราะคงไมสามารถ
เลี้ยงลูกชายใหโตขึ้น เปนคนมีการศึกษาอยางที่เคยหวังได หลังจากพูดคุยกัน เธอวางหมอขาวลง
และเอาบะหมี่สำเร็จรูปที่ไดรับมาปรุงเปนอาหาร เปนบะหมี่ ที่ผูพลัดถิ่นทุกคนไดรับจากนั้นก็กิน
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บะหมี่ลงไป จากนั้นเธอเดินทางออกไปจากคาย พรอมกับชาวบานคนอื่น ๆ ไปเปนแรงงานรับจาง
หลังจากดื่มชาเขียวกับเธอ ดิฉันจึงร่ำลาดอวคอนฝนและออกจากคายที่พักพิงไป

ทอน ไหม คือเยาวชนนักกิจกรรมที่ทำงานดานสิทธิสตรี สิทธิในที่ดิน และการพัฒนาชุมชนในตอน
เหนือของรัฐฉานของเมียนมา
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หนิง
ฉันเกิดมาในครอบครัวชนเผาพื้นเมือง “ปกาเกอญอ” ซึ่งอาศัยอยูบนภูเขาทางตอน
เหนือของประเทศไทย ฉันมีพี่นองทั้งหมด 11 คน ผูชาย 7 คน ผูหญิง 4 คน ฉันเปนลูกคนที่สิบ
ตั้งแตเล็กจนโต ฉันมีความฝนที่จะเรียนในระดับที่สูง ๆ ตอนเด็ก ๆ ฉันเห็นแมทำงานหนักมาทุกวัน
เพื่อใหลูกมีกิน ทุกครั้งที่แมกินขาว แมจะปอนขาวใหลูกไปดวยตลอด มีอยูคืนหนึ่ง ในตอนที่ฉันยัง
เด็ก แมกำลังจะพาฉันกับนองเขานอน ฉันเอื้อมมือไปจับมือแมเพื่อใหแมกอดฉันนอน ฉันไดแลเห็น
รอยอะไรไมรู อยูบนหลังมือของแม ฉันเกิดความสงสัย จึงถามแมวา “แมนี่เปนรอยอะไรคะ” แม
ตอบฉันวา “มันคือรอยสัก มีคนบอกแมวา ถาสักไวบนตัว เมื่อตายไปแลว เกิดใหมอีกชาติ จะไมตอง
เกิดเปนผูหญิงอีก” คำตอบที่ฉันไดรับจากแมทำใหฉันไดเขาใจวาทำไม แมจึงไมอยากเกิดเปนผูหญิง
แตฉันก็ไมถามอะไรแมอีก และแมจะสอนฉันตลอดวา การเปนผูหญิง เราตองเปนผูหญิงที่ดีตองรัก
นวลสงวนตัวตองเชื่อฟงพอแม เมื่อแตงงานแลว ตองทำหนาที่ภรรยาที่ดีไมวาสามีจะผิดจะถูกตอง
ทนเปนตัวอยางที่ดี ใหลูก คำสอน เหลานั้นฝงอยูในจิตสำนึกฉันตลอด แตฉันก็มีความฝนวาฉัน
ตองไดเรียนในระดับที่สูง ๆ เพราะฉันคิดวาการศึกษาจะชวยใหฉันมีอนาคตที่ดีมีงานทำ มีรายได ที่
สามารถดูแลพอแมได ฉันไมอยากเห็นแมลำบากอีก แตกวาที่ฉันจะไดเรียนตามที่ฝนฉันตองเผชิญ
กับการถูกตอตานจากแมและพี่ สาวคนโต ที่มองวาผูหญิงเรียนไป ก็ไมมีประโยชน ไมสามารถเปน
ผูนำได ดูแลตัวเองไมได ไปไหนมาไหนเองไมได ตองอาศัยผูชายทั้งที่ความจริงแลวผูหญิ งตอง
ทำงานหนัก และไมมีโอกาสไดเรียน เหมือนผูชายเพราะพอแมมักจะเลือ กใหผูชายไดเรียน กอน
เสมอพวกเขาเชื่อวา ลูกชาย จะสามารถเปนผูนำและชวยเหลือครอบครัวได
เมื่อฉันอายุไดเจ็ดป พอไดพาฉันไปสมัครเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ หนึ่ง ทุกเชา
กอนจะเดินขามภูเขาสองลูกเพื่อไปโรงเรียน 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” ฉันตกใจตื่นพรอมกับรีบจูงควายพรอมดิน
เหนียวที่อยูบนหัว โดยไมกลางวงอีกเลย
ในหนึ่งสัปดาหฉันไดไปเรียนมากสุดสามวัน บางวันฉันตองแอบหนีไป โรงเรียนและฉันก็
รูวาเมื่อกลับมาถึงบาน ฉันจะตองโดนแมและพี่สาวคนโตดา เหมือนทุกครั้งวา“อยากเรียนมากใช
ไหม ถาอยากเรียนก็กินหนังสือแทนขาวแลวกัน ไมตองมากินขาวกับคนอื่น”บางครั้งฉันตองกินขาว
พรอมน้ำตา แตถึงอยางนั้นฉันก็ยังคงหนีไปโรงเรียน เพราะฉันกลัวจะเรียนไมทันเพื่อน ณ ตอนนั้น
คนในครอบครัวที่สนับสนุนใหฉัน เรียนมีเพียงพอและพี่ชายคนที่สามซึ่งทั้งสองคนก็ไมคอยอยูบาน
เมื่อฉันใกลจะจบป.หนึ่งพอของฉันไดจากฉันไปดวยโรคทองรวง เมื่อฉันสูญเสีย พอไปฉันจึงพยายาม
ทำทุกอยางเพื่อใหไดเรียนตอ ตอนฉันขึ้นป.สาม ฉันตัดสินใจ ออกจากบานไปอยูเลี้ยงลูกใหครูที่
หอพักโรงเรีย นและเรียนไปดวย ฉันเห็ นเพื่อน คนอื่นไดเลน ไดกลับบานหลังเลิกเรียน ฉันก็รูสึก
คิดถึงบาน แตฉันก็บอกตัวเองวา ฉันตองอดทนเพื่อที่จะไดเรียนตอ ฉันอยูกับครูชวยเลี้ยงลูกใหครู
ทำงานบาน ทุกอยางที่ฉันจะสามารถชวยครูได ครูรักและเอ็นดูฉันมาก จนฉันจบป.หก ครูไดยายไป
สอนที่อื่นฉันจึงกลับมาอยูที่บาน ฉันจัดการทำเรื่องเรียนตอในระดับ มอตนดวยตนเอง โดยมีครู
ประจำชั้นคอยชวยเหลือ แตดวยตอนนั้นฉันยังไมมี นามสกุลเหมือนเพื่อนคนอื่น ๆ ครูจึงใหฉัน
กลับไปบอกแมใหไปดำเนินการทำเรื่อง ที่อำเภอ ฉันคิดหนักมากที่จะไปพูดกับแมฉันจึงไปคุยกับ
พี่ชายคนที่ฉันสนิทดวย เพราะเขาคือคนที่แมรักและเชื่อฟงที่สุด พี่ชายไดคุยกับแมและพาแมไป
ดำเนินการที่อำเภอสองวันจึงเสร็จ เมื่อกลับมาถึงบาน สีห นาแมเต็มไปดวยความไมพอใจ แมดึง
กระดาษสองแผนขึ้นมาพรอมกับโยนใสหนาฉันที่กำลังนั่งอยู และพูดขึ้นวา “ไมเคยมีลูกคนไหนทำ
ใหแมเหนื่อยและลำบากอยางเธอนี่ใชไหมคือสิ่งที่เธอ ตองการแมจะคอยดูซิวาเมื่อเธอไดเรียนแลว
เธอจะสามารถโยนฉันขึ้นสวรรค ไดไหมผูหญิงอยางเธอเรียนไปก็ไมมีวันไดดี” แลวแมก็เดินเขาหอง
ไป ณ ตอนนั้น ฉันรูสึกผิดมากที่ทำใหแมเดือดรอน และคิดขึ้นไดวา แมคงโกรธฉัน ที่กอนหนานั้น
ไมกี่วันแมมาบอกใหฉันแตงงานกับลูกชายของเพื่อนแมแตฉันปฏิเสธ และบอก แมวาฉันอยากเรียน
ตอ ฉันยังไมพรอมที่จะแตงงานกับใคร แมตอบกลับมาวา “ถาอยากเรียนก็สงตัวเองเรียนคนเดียวแม
ไมมีปญญาสงเธอเรียน” แลวแมก็เดินออกไปพรอมกับน้ำตา ฉันน้ำตาไหลฉันเขาใจแมแมเคยพูดวา
“พอไมนาตายไปกอนเพราะพอเปนคนหาเงินเกงสามารถดูแลลูกไดแตพอก็ตายแลวทิ้งใหแมดูแลลูก
ทั้งที่แมไมมีความรูความสามารถอะไร”ฉันไดเรียนตอมัธยมหนึ่ง พรอมกับไดทุนเรียนปละสามรอย
บาทฉันรับจาง ในหมูบานชวงวันเสาร สวนวันอาทิตยฉันชวยงานในครอบครัวชวงปดเทอม ฉันลงมา
รับจางอยูบานครูแถวใกลอำเภอฉันทำแบบนี้จนจบมัธยมสาม หลังจากนั้น ฉันก็พยายามหาหนทางที่
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จะไดเรียนตอในระดับมั ธยมปลาย นับวาฉันโชคดีมาก ที่ไดมีโอกาสรูจักกับปาผูใจบุญคนหนึ่งทาน
ชวนฉันไปอยูดวย ทานอยากใหฉัน ชวยทำงานบานกอนไปโรงเรียนหลังเลิกเรียนและชวงปดเทอม
ทานสงฉันเรียน จนจบมัธยมปลายเมื่อจบแลวฉันไดเรียนตอในระดับอุดมศึกษา โดยไดโควตา เรียน
ตอในสาขาครุศาสตร เอกปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมื่อฉันเขามาเรียนทำใหฉันไมมี
เวลาวางเลยฉันจึงคุยกับคุณปาผูใจบุญ วาฉันจะ กูเงินกยศ.เรียน ฉันไมอยากรบกวนทานอีก ทาน
บอกวา “ตามใจเธอนะ” ทานติดตอหอในใหฉันฉันไดเขาพักหอใน ซึ่งประหยัดคาใชจายมาก แมจะ
มีกฎ ระเบียบเยอะ แตฉันก็มีความสุขมาก เพราะฉันไดเพื่อน ไดรุนพี่ที่ดีกับฉัน
ชวงปหนึ่งฉันเรียนไมคอยทันเพื่อน เพราะพื้นฐานฉันออนกวาเพื่อนโดย เฉพาะ วิชา
คอมพิวเตอรฉันจึงตองมีความพยายามมากกวาเพื่อนคนอื่น ๆ แตถึง อยางนั้นฉันก็ไมรูสึกทอชีวิตฉัน
เหมือนจะไดพบกับความสุขมากขึ้น ฉันคิดวาอีก ไมนานเมื่อฉันเรียนจบแลวฉันจะไดมีงานทำมีเงิน
เพื่อกลับไปดูแลแม แตแลวเหตุการณที่ไมคาดฝนก็เกิดขึ้น ฉันถูกลอลวงและถูกขมขืนจากคนที่ไวใจ
เชื่อใจและใหความเคารพ ในชวงปสอง จะขึ้นปสาม ฉันแทบตายทั้งเปน คิดอะไรไมออกกลัวไปทุก
อยาง ฉันไดแตรองไหเสียใจ เหมอลอย คนเดียวที่ฉันนึกถึงในตอนนั้นก็คือแมฉันตัดสินใจกลับไปหา
แมที่บาน และเลาเรื่องที่เกิดขึ้นกับฉันใหแมฟง เมื่อแมฟงแลวสีหนาแมบงบอกวาแมโกรธ และไม
พอใจฉันอยางมากพรอมกับพูดวา“เนื้อตัวรางกายเธอถาเธอไมยอม ไมมีใครทำอะไรเธอได” แลวก็
ลุกขึ้นเดินหนีไปพรอมกับรองไหฉันลุก ขึ้นเดินตามแมรองไหและพูดวา ฉันขอโทษ แมหันมามอง
หนาฉันพรอมกับพูดวา “หามเอาเรื่องนี้ไปพูดใหใครฟง พราะมันเปนเรื่องนาอับอาย” เมื่อฉันไดยิน
เชนนั้น เขาฉันทรุดลงกับพื้น ใจฉันเหมือนถูกมีดแทงเขาอยางแรง ฉันคิดในใจวา แมแตแมก็ไมรัก
และอยูเคียงขางฉัน แลวฉันจะมีชีวิตอยูเพื่อใคร
ฉันกลับลงมาในตัวเมืองเชียงใหมไปที่หอพักพรอมกับยานอนหลับ
หนึ่งกระปุกที่ฉันแวะซื้อระหวางทางฉันเปดประตูหอง กาวเทาเขามาในหองดวยใบหนาที่เต็มไปดวย
น้ำตา ในสมองคิดแควา ฉันไมใชผูหญิงที่ดีลูกที่ดี เหมือนที่แมเคยสอนฉันอีกตอไปแลว ฉันไมควรมี
ชีวิตอยูบนโลกใบนี้อีก ความตายเทานั้นที่จะชวยใหฉันพนจากความเจ็บปวดทุกขทรมานนี้ได
ฉันนอนลงบนเตียงดวยความรูสึกหมดหวังไรเรี่ยวแรง แลวคอย ๆ กรอกยานอนหลับ
ทั้งหมดลงในทอง น้ำตาไหลออกมาอยูตลอดเวลา ฉันคอย ๆ หลับตาลงจนหลับไปแตฟาก็ไมยอมให
ฉันจากโลกใบนี้ ฉันหลับไปโดยไมรูเรื่อง สามคืนสองวันพอรูสึกตัวอีกทีคือมีอาการปวดทองและ
อาเจียนอยางรุนแรงจนรุนพี่ ในหอมาเจอและพาไปโรงพยาบาล อาการดีขึ้น เพื่อน ๆ และรุนพี่
ตามมาถามไถวาเปนอะไรมากไหม มีเรื่องอะไรไมสบายใจรึเปลา แตฉันก็ไมกลาบอกใครฉันตองอยู
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กับฝนรายนั้นเปนเวลายาวนาน ทุกคืนฉันตอง นอนฝนรายและตกใจตื่น และแอบรองไหฉันตอง
กลายเปนผูปวยโรคซึมเศรา กรดไหลยอน เครียดลงกระเพาะ จนน้ำหนักฉันลดลงอยางรวดเร็ว
หนาตาฉันดูซีดเหมือนคนไมมีเลือด
เมื่อฉันกลับไปเยี่ยมบานหลังจากที่เกิดเหตุการณขึ้นกับฉัน คนในครอบครัว ชุมชน เห็น
ฉันตางก็ถามวาไมสบายรึเปลา หรือไปทำอะไรมา บางคนก็นินทาฉันวา “สงสัยไปทำแทงมาแนๆ”
มีอยูวันหนึ่ง ฉันนั่งคิดถึงความตายพรอมกับรองไห ฉันพยายามฆาตัวตายหลายครั้งแตก็ไมสำเร็จ จน
มีผูชายคนหนึ่งเขามาในชีวิตฉัน คอยชวยเหลือใหกำลังใจและดูแลใสใจฉันทุกอยางในเวลาที่เขาอยู
ใกลฉัน แมเวลา ที่เขาหางไกลเขาก็จะติดตอมาหาฉันทุกวัน เขาจะพูดเสมอวาไมวาจะเกิดอะไรขึ้น
ใหฉันเขมแข็งและเขาจะคอยอยูเคียงขางฉันตลอดไป เขาอยูเคียงขางฉันเปนเวลา เจ็ดป จนอาการ
ฉันดีขึ้นมากสุดทายเราก็ตองจากกันไป เขาไปมีผูหญิ งคนใหม แตฉันก็ไมเคยรูสึกโกรธเขาเพราะ
ตลอดเวลาที่เขาอยูกับฉัน ฉันไมเคยทำอะไร ใหเขามีแตทำใหเขาเหนื่อย เครียด และลำบากทั้งกาย
และใจ ฉันเชื่อวาการที่เขาเขามาในชีวิตฉันคงเปนเพราะเราเคยติดกรรมตอกันไวเมื่อชาติ ที่แลวชาติ
นี้เขาจึงตองมาชดใชใหฉัน เมื่อเขาหมดกรรมตอฉันเขาก็ตองไป ชวงเวลา ที่เขาอยูกับฉันฉันตัดสินใจ
ไปพบจิ ตแพทยที่โรงพยาบาลสวนปรุง 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 จนฉันรูสึกดีขึ้นมากแลวจึงไปคุยกับหมอ วาไมอยาก กินยาอีกหมอเองก็บอกฉันตลอดวายา
พวกนี้กินนานไมดีตอรางกาย หากเราควบคุม ความคิดไดดวยตัวเองจะดีมาก
คุณอนิทัต ทองจันทร สอนใหฉันเขมแข็ง ยืนดวยตัวเองใหไดแมไมมีเขาอยูเคียงขางอีก
ตอไป ชวงแรก ๆ ที่ไมมีเขาอยูเคียงขาง มันเหมือนฉันตองอยูอยางเดียวดายบนโลกใบนี้ เมื่อเวลา
ผานไปหนึ่งป ทุกอยาง ในใจฉันก็คอย ๆ ดีขึ้นจิตใจฉันเขมแข็งขึ้นมาก
แตแลวก็มีผูชายคนหนึ่งซึ่งเปนเพื่อนของเพื่อนฉันเขามาในชีวิตฉัน เขาคอยติดตามฉัน
กับเพื่อนไปทุกที่ บางครั้งคอยบงการบังคับฉันทั้งที่ฉันคิดวาเขาคือเพื่อน จนฉันเริ่มรูสึกไมดีและ
พยายามหลบหนาเขาไมตองการเจอเขาอีก แตแลววันหนึ่ง ขณะที่ฉันอยูกับพี่สาวที่หอพัก เขาก็มา
อาละวาดเขามีอาการมึนเมาอยางหนัก เขาพยายามพังประตูหนาตางหอพัก จนพี่สาวฉันซึ่งกำลัง
นอนปวยอยู ใชใหฉันเปดประตูใหเขาแตฉันบอกพี่สาววา“ถาเปดประตู เขาตองเขามาทำราย เรา
แน” แตพี่สาวกลับพูดวา “เขาไมกลาทำอะไรเราหรอก เพราะพี่อยูดวย” ฉันตัดสินใจเปดประตูให
เขา เมื่อเขาเขามาก็ดึงแขนฉัน ใหฉันออกไปกับ เขา แตฉันจับขอบเตียงไว ไมยอมไปกับ เขา เขา



กวาฉันจะกาวผานมรสุมชีวิต

11

พยายามดึงและกระชากแขนฉัน จนทำใหพี่สาวที่อยูบนเตียงนอนกลิ้งไปกลิ้งมา พี่สาวบอกใหเขา
หยุด แตเขาก็ไม หยุด เขาบอกวาถาฉันไมยอมออกไปกับเขาเขาก็จะไมปลอย ตอนนั้นฉันคิด เปน
หวงพี่สาวกลัววาเขาจะทำรายพี่สาวดวยจึงยอมออกไปกับเขา เขาลากฉัน มาที่ หอพักเขา และขืนใจ
ฉันจนสำเร็จ เขาพูดขึ้นวา “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 เพื่อมาทำพิธีขอขมาและแตงงานกับผูชายคนนั้น เพราะพี่สาวบอกวาแมเครียดมากที่
ฉันทำใหครอบครัวอับอาย ฉันตัดสินใจกลับมาดวยความรูสึกทุกขใจอยางมาก
เมื่อกลับมาถึงบาน เสียงสะทอน การถูกซ้ำเติมตอกย้ำจากคนในครอบครัวชุมชนเต็มไป
หมด ฉันพยายามทนใชชีวิตในชุมชนในบานที่ไมมีใครเขาใจดวยความรูสึกที่แสน เจ็บปวด ทรมาน
ฉันตองนอนรองไหทุกคืนเวลาที่อยูบานโดนแมดา พอมาใชชีวิต ในเมืองกับผูชายที่ไดชื่อวาเปนสามี
ก็ถูกบังคับสารพัดเพื่อตอบสนองในสิ่งที่เขา ตองการใหฉันเปนแบบที่เขาปรารถนา ฉันตองไปนั่งรอ
เขาเวลาที่เขาไปเวทีมวย ซึ่งเปนสถานที่ที่มีแตกลิ่นเหลาควันบุหรี่ บางครั้งฉันตองนั่งอยูกับเขาเวลา
ที่เขา นั่งกินเหลากับเพื่อนจนถึงตีสองวันไหนที่ฉันรูสึกวารางกายไมไหว ฉันก็ไมยอมไป กับเขาและ
ทำใหเขาไมพอใจและใชคำพูดที่ทำรายจิตใจฉัน ชีวิตฉันแทบหาความสุข ไมเจอเลย ฉันเคยคิดจะฆา
ตัวตายอีกครั้งตอนทองไดสามเดือนแตฉันก็ทำไมลง เมื่อนึกถึงลูกที่อยูในทองซึ่งเขาไมรูเรื่องอะไรเลย
ฉันอดทนรอจนคลอดลูกสาว ออกมา เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 เธอคือนางฟา
นอย ที่ฉันตองมีชีวิตอยูเพื่อเธอ เธอคือกำลังใจที่แสนยิ่งใหญของฉัน ในวันนี้เธอคือทุกสิ่งทุกอยางใน
ชีวิตฉัน ขอบคุณที่ฟาสงเธอมาอยูกับฉัน
ทุกวันนี้ ฉันไดมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาศักยภาพตนเอง และชวยเหลือผูอื่น โดยการ
ชักชวนของพี่หนอแอริ ทุงเมืองทอง ฉันลุกขึ้นมาทำงานเปนจิตอาสา ดานสิทธิผูหญิงชนเผา เพราะ
ฉันเชื่อวายังมีผูหญิงชนเผาที่ตกอยูในสภาพเดียวกับ ฉัน แมฉันจะไมสามารถชวยเหลือผูหญิงที่เจอ
เหตุการณเลวรายไดทุกเรื่อง แตฉัน จะขอเปนกำลังใจและพรอมอยูเคียงขาง รับฟงเขาอยางเขาใจ
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หนิง เปนนักกิจกรรมชาวกะเหรี่ยงสะกอ ที่ทำงานใหกับเครือขายผูหญิงชนเผาพื้นเมืองในภาคเหนือ
ของประเทศไทย
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แบงกหนึง่ รอยจาตกับเรือ่ งราวทีอ่ ยูเบือ้ งหลัง
นอง คะบยา
เมยซึ่งปรกติเปนคนใจเย็นตองรูสึกประหลาดใจเล็กนอย และเดินชาลง เมื่อไดยินเสียงดัง
ออกมาจากบานหลังหนึ่ง ในละแวกบานซึ่งปรกติไมคอยมีเสียง เปนเสียงหญิงชราคนหนึ่งและเด็ก
อายุป ระมาณ 10 ขวบ เด็ก ยืนอยูหนา ของผูหญิ ง ตรงขั้ นบัน ไดของบานไมเล็ก ๆ หลังเกา เมย
สังเกตเห็นหญิงชรายื่นธนบัตร ที่ยับยูยี่ใหกับเด็ก และเพิ่งรูวาเสียงที่ไดยินเปนเสียงพูดของหญิงชรา
กับเด็กนั่นเอง ดวยความสนใจ เธอจึงหยุดนิ่งมองดูรับฟงสิ่งที่พวกเขาคุยกัน
เด็ก กำธนบั ตร 100 จาต ที่ยับ ยูยี่ไวในมือ และใชสองมือประคองสงคืน ใหหญิ งชรา
พรอมกับเดินจากไปดวยฝเทาหนักหนวง คอตก มือกำแนน เมยไมคิด วาคุณยายจะเขาใจถึงความ
เกลียดชัง ความขมขื่น และความขุนเคืองใจ ที่สะทอน จากสายตาของเด็กได
ไมใชเรื่องนาประหลาดใจที่จะไดพบเห็นและไดยินเรื่องราวเชนนี้ใน บริเวณที่เมยอาศัย
อยู คนสวนใหญแถวนี้ทำงานเปนแรงงานรับจางรายวันที่โรงสี โรงเกลือ และโรงงานวุนเสน เพื่อหา
เลี้ยงครอบครัว เราจึงมักไดยินเสียงดาทอ เสียงบนเสียงตะโกนดาของคนที่มีปญหาดานเศรษฐกิจ
เวลาที่ลูกหลานมาขอเงิน จากพอแมไปโรงเรียน แตพอแมไมมีเงินให เมยคิดถึงชีวิตในวัยเด็กของ
ตนเอง ระหวางที่ทอดสายตามองเด็กที่เดินจากไป เมยเองก็เติบโตขึ้นมาในครอบครัว ยากจนเธอยัง
จำไดถึงชีวิตในตอนนั้น เธอตองเรียนหนังสือไปพรอมกับชวยเหลือ พอแมทำงานบานดวย
***
บานเกิดของเมยอยูที่เมืองปะเต็ง บริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ำ อูขาวอูน้ำ ของเมียนมา
แตสภาพเศรษฐกิจในครอบครัว คอย ๆ เลวรายลง หลังจากรัฐบาล ทหารเวนคืนที่นา 55 ไรซึ่งเปน
ของครอบครัวเมยไป ทำใหไมสามารถทำกิน ในที่ดินของตนเองตอไปได รัฐบาลชดเชยดวยการให
ที่ดินผืนอื่นกับครอบครัว แตเปนที่ดินที่ไมอุดมสมบูรณ ไมสามารถปลูกพืชผลอะไรไดทำใหชีวิต
เกษตรกร ตองยากลำบากตกงาน
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เนื่องจากเปนครอบครัวที่มีลูกหลานหลายคน แมของเมยจึง เริ่มขายขาวแกงใกลกับ
ตลาดริมแมน้ำ สวนพอตองทำงานเปนพนักงานบัญชีใหกับ โรงงานเกลือที่อยูใกล ๆ เมยตองขายไข
ไกและไขเปดจากฟารมของลุงที่ตลาดใกล บานเพื่อหาเงินจายคาเทอม ระหวางที่กำลังเรียนชั้นป.3
ในโรงเรียนแถวบานเธอจะ ไดกำไรประมาณ 100 จาต ถาขายไขเปดได 10 ฟองตอวัน แตบางวัน
เธอขาย ไขเปดไมไดแมแตใบเดียวแตเมยก็ใหคุณคากับรายไดเหลานี้ และยังคงนำไขไปขาย อยาง
สม่ำเสมอ สำหรับเมยแลวเธอรูสึกอับอายอยูบางกับสายตาของเพื่อนรวมโรง เรียนเวลาที่พวกเขามา
ตลาดพรอมกับพอแม บางคนมองดวยความเห็นใจ บางคนก็มองดวยความดูถูกเหยียดหยามวาเธอ
เปนแมคาคนหนึ่ง เมยไดแตกมหนา มองเข งใสไข เวลาเจอคนรูจัก เพราะเธอไมตองการ ใหเพื่อน
และพอแมของเขา เห็นน้ำตาที่ไหลบนใบหนา เธอพยายามทำใจปลอบใจตัวเองวา “มันก็ไมใชเรื่อง
นาอายนี่ น า ฉั น ไมไดขโมยของคนอื่ น มาขายสั ก หนอย ฉั น รูสึ ก เปนงานที่ มี เกี ย รติ ฉั น รูสึก ได
ชวยเหลือพอแมและภูมิใจดวยสิ”
เมื่อใกลถึงเวลาเรียน เมยจะปดถาดใสไขเปด เอาไขเปดที่เหลือใสลง ในเขง จากนั้นก็รีบ
กลับบานไปอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผาและไปโรงเรียน เมยยังตอง ไปชวยแมที่รานขายกวยเต็ยวโมฮิงกา
ใกลกับตลาด กอนจะไปโรงเรียน หลังเลิก เรียน เธอไมตองขายไขเปดหลังจากจบป.3 และกำลัง
ขึ้นป.4
วันหนึ่ง ครูประจำชั้นของเมยเสนอใหเธอแขงขันทดสอบความรูในวิชา หนึ่งของโรงเรียน
เพราะเธอเกงคณิตศาสตร เมยตอบรับดวยความยินดี เพราะ ทราบวาเปนโอกาส ที่จะทำใหสามารถ
สมัครเขาเรียนในโรงเรียนดี ๆ ในเมืองได ถาชนะไดรางวัลจากรายการนี้ กอนหนานี้เมยไมกลาคิด
ฝน วาจะไดลงแขงขันใน รายการ ระดับโรงเรียนเชนนี้มากอน ที่เมยไมมีความมั่นใจเปนเพราะวา
เด็กที่มักไดลงแขงขันในรายการแบบนี้ มักเปนเด็กที่พอแมมีปญญาสง ใหเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน
เมยไมสามารถเตรีย มตัว หรือ ไมมี เวลาพอใหกับ การแขงขั น เพราะเธอตองทำงาน
ชวยเหลือพอแม เธอตอง ชวยแมขายโมฮิงกาตอนเชา ของวันที่ตองแขงขัน จนกระทั่งพอของเพื่อน
ในโรงเรียนคนหนึ่งมาเตือนเธอวา “นี่! มัวแตทำอะไรอยูนะ? ไมไปโรงเรียนหรือวันนี้? เปนวันสอบ
ไมใชเหรอ” พอนึกขึ้นได เมยก็ออกจากราน ขี่จักรยานกลับไปที่บาน จากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผา รีบบึ่ง
ไปโรงเรียน และเขาไปในหองสอบ เพื่อนคนอื่น มองดวยความประหลาดใจที่เธอเขาหองสายแตเมย
ไมไดใสใจอะไร เธอเขาไปนั่งประจำที่และตอบคำถาม แตละขอในกระดาษขอสอบ ระหวางที่ตอบ
คำถามเมยรูสึกประหลาดใจ ทำไมคำถามมันงายแบบนี้? เธอแทบไมตองเตรียมตัวอะไรเลย เธอยิ้ม
พลางคิดในใจ หลังจากสงกระดาษคำตอบใหครู เมยไปหาเพื่อนซึ่งเอาคำตอบไปถามกับ พอแม
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ตัวเองวาเปนคำตอบที่ถูกหรือเปลา เธอก็อยากตรวจคำตอบของตัวเองเหมือนกัน พอแมของเพื่อน
รูสึกประหลาดใจวาเมยสามารถตอบคำถามใหญ ๆ ไดถูกตอง ทำใหพอแมรูสึกไมพอใจกับลูกของ
ตัวเอง เมยรีบกลับบานอยางมีความสุข คิดวาอยางไรเสียเธอจะตองชนะในการสอบครั้งนี้ และคงได
รางวัลแน ๆ
อีกหนึ่งสัปดาหตอมา ครูประจำชั้นของเมยเรียกแมของเมยใหมาพบ และบอกวาถึงแม
เมยจะตอบคำถามใหญ ๆ ไดดี แตกลับไมสามารถตอบคำถาม ในประเด็นเดียวที่งายกวาได สิ่งที่เมย
ทำคือการลอกคำถามมาใสกระดาษคำตอบ ครูบอกกับแมของเมยวา “นองเขาโชครายจัง” จากนั้น
ครูก็หันมาที่เมยและถามวา “ทำไมเธอไมมาหาครูในคืนวันกอนสอบละ? เพื่อน ๆ ของเธอมาฝกตอบ
คำถาม เหลานี้ที่บานครู แตที่เธอทำไมไดเพราะเธอไมไดมา” เมยรูสึกจุกจนพูดไมออก ทันใดนั้นเธอ
รูวาเธอจะไมไดรางวัลจากการแขงขันครั้งนี้
***
“กริ๊ง ๆ” ความคิดของเมยสะดุดลงเพราะเสียงกระดิ่ง จากจักรยานที่ปน ผานไป เธอ
ยังคงเดินไปคิดไปถึงชีวิตของเด็กหลายคนที่คลายกับเธอ เด็กอีกกี่คนที่ ตองรองไหเวลาตองขอเงินไป
โรงเรียน เธอไมอาจหยุดคิดไดเลยวา ยังคงมีเด็กอีก จำนวนมากซึ่งอยูในสภาพที่เลวรายกวาเธอ
เชนกัน..... จบ
รัฐบาลทหารไมเพียงทำใหเกิดผลกระทบและอันตรายตอพื้นที่กลุมชาติพันธุเทานั้น หาก
ยังรวมถึงพื้นที่สามเหลี่ยมปากแมน้ำดวย สำหรับเยาวชนในอนาคต พวกเขาตองทำความเขาใจและ
ยอมรับกับสภาพที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได และตองพยายามบรรลุเปาหมายที่เปนความสำเร็จให
ได

นอง คะบยา ทำงานรณรงคดานสิทธิมนุษยชนในเมียนมา
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การกลับมาของจิตติ สาวนอยอูรกั ลาโวยสูบานเกิด
จิตติ
ดิฉันนายจิตติหรือชื่อเลนวากบเปนคนขามเพศของพี่นองชาวเล ‘อูรักลาโวย’ (คนทะเลชาวเล) ตอนเปนเด็กผอมสูง ขี้โรคผิวดำคล้ำขี้เลน มักจะมีผมสั้น เสมอเพราะพอพาไปตัดบอยๆ
เติบโตเปนเด็กชายธรรมดาๆ คนหนึ่ง มีคุณแม หนาตาใจดีผอมสูงโปรงคุณพอเปนผูชายอวนสูงปาน
กลาง หนาดุ นิสัยขี้โมโหงาย หงุดหงิดงายแตใจดีกับครอบครัวและคนคุนเคย กบยังมีคุณยายที่อวบ
ทวม เตี้ย หนาตาใจดีเหมือนคุณแม และคุณตาผอมสูงหนาคม ดูดุ แตใจดี ทานอยูบานคนละหลัง
กับพอแมของกบ กบยังมีพี่นองรวมสายเลือดอีก 5 คน กบเปนคนสุดทองแตในจำนวนนั้นเสียชีวิต 2
คน พี่ชายคน ที่หนึ่งกับพี่สาวคนที่สี่ เหลือลูกชาย 3 คนรวมกบ
ตอนประมาณอายุ 6-7 ขวบ กบเริ่มชอบไปรวมกลุมเลนสนุกกับเด็ก ๆ ผูหญิง เด็กผูหญิง
ดูนารัก มีสีสัน แตงตัวสวยตอนนั้นเริ่มรูตัววาชอบเปนผูหญิง อยากแตงตัวสวยๆ
พอพอเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงกบถูกบังคับอยางรุนแรงใหเปนเด็ก ผูชาย ปกติ ทุบตี
ดวยมือของพอ บางทีก็ตีดวยไมเรียวจนตัวขึ้นลาย ดาทอ ขับไล “ไปเลยนะ แกไมใชลูกชายกู เกิดมา
ทำไม ไปเลย ๆ” ยังขนเสื้อผาขาวของออกมาทิ้งหนาบาน หลายตอหลายครั้ง
แมมักจะนิ่งเงียบ บางทีก็สนับสนุนพออยางเสียไมได กบทำไดแตรองไหเสียใจ เก็บกด
แตเพราะกบรักแม รักพอ กบถึงทนอยูตอ เดินไปเก็บขาวของกลับเขาบาน กบบอกตัวเองวาตองอยู
ใหได ขนาดครอบครัวก็ยังไมยอมรับ แตกบก็อยูได ทุก ๆ ครั้งจะได
คุณยายคุณตา มาชวยพูดกับพอแม ใหกำลังใจกับกบ รวมถึงญาติพี่นองมันทำใหรูสึกวา
การเปนผูหญิงมันไมเปนอุปสรรคอะไรกับกบ เลย แมวากบจะถูกขับไลออกไปหลายครั้งแตกบก็ไม
ไป กบรักครอบครัว อยากอยูกับครอบครัว
จนกระทั่งวันหนึ่งกบทนไมไหวแลวไมไหวแลวจริง ๆ กบก็ตองไป อยูกับ ปา ที่จังหวัด
สตูล ความรูอะไรก็ไมมี ไมรูหนังสือ ไมรูอะไรเลย ตอนนั้น 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”
กับคำที่ครอบครัวเคยดูถูกวาเราเปนเพศอยางนี้ครอบครัวกบวา “ทำอะไรไมไดหรอก
งานก็ทำไมได” กบวา “ไมได” กบตองทำใหได พิสูจนใหเขารู พิสูจนใหเขาเห็นวากบทำได
ระหวางนั้น คุณยายและคุณตาซึ่งอายุ 90 กวาป ตายเพราะความชรา คุณยายเสียไป
กอน คุณตาตามไปประมาณปกวาหลังจากนั้น
ตอนกบอายุ 15-16ป กอนที่ทานจะเสีย ทานพยายามพูดกับพอแมของกบวา “ตั้งแต
เล็กไปรักษามันทำไม มาตอนนี้จะไมเอามันไว คอยดูนะ มึงชังมาก มึงจะไดพึ่งคนนี้ละ” ณ ตอนนั้น
กบไมไดอยูสงทานทั้งสองเลย
แลววัน หนึ่ งลูก สาวของปากลับ มาเยี่ย มปา ลูก สาวปาแตงงานกับ หั วหนา อุ ท ยานที่
จังหวัดพังงา พี่สาวดีใจที่เจอกับกบ กบก็ดีใจ
กบวา “โอยพี่ เราไดเจอกันครั้งนึงตอนที่กบอายุ 8-9 ขวบ”
พี่สาววา “แม นี่ใชกบหรอ” ปาวา “เออ เนี่ยแหละ” โอย พี่สาวดีใจ เขากอด
แลวพูดกับกบวา “ทำไมถึงไดมาอยูนี่”
กบก็เลาวา “พี่ที่กบไดมาอยูนี่ คือแมกับพอ เขาไมเอากบแลว เพราะเปนแบบนี้” พี่สาว
เลยวา “โอย ไมตองกลัว ไปอยูกับพี่ไหม ที่เกาะสุรินทร”
กบก็เลยตัดสินใจวา “ไดคะพี่แตขอไปอยูแบบพนักงานนะคะ”
พี่สาววา “กบไปอยูแบบคนในครอบครัว เปนนองสาว เปนพี่นองกัน ไปอยูแบบสบายๆ
ไปเลย ไมตองทำงานอะไรนะ” แตกบเห็นคนอื่นทำงาน มันไมไดนะ เราตองชวย กบก็เลยชวยทำทุก
อยาง อยูไปอยูมา แลวเขาเชื่อใจกบ เพราะวากบไมไดไปในทางที่ผิด กบไปในทางที่ดีมาตลอด
กบอายุประมาณ 17-18 มีงานประเพณีประจำป ที่จัดปละสองครั้ง เปนงาน “ลอยเรือ
ปาจั๊ก” (เรือปาจั๊ก หรือ เรือปลาจั๊ก เปนเรือที่ทำดวยไมรำกำทั้งลำและไมตีนเปดที่ทองเรือ) ยังเปน
วันพบปะเครือญาติชาวเล งานนี้เพื่อสะเดาะเคราะหแกคนในชุมชน ทำนายดิน ฟา อากาศ ขอ
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วิญ ญาณบรรพบุ รุษ ใหชวยคุมครอง กินเลี้ย งผีผูเฒาประมาณ 2 วัน ตอบแทนกอนการลอยเรือ
จำลองออกไป เชื่อวาเรือจะนำพาความชั่วรายไปทิ้งทะเล
กบถามพี่สาววา “พี่ กบขอกลับบานไดไหม อยากไปหาแมกับพอคะพี่ ถึงเขาจะขับไล
ยังไง เขาก็ยังเปนพอของเรา แมของเรา”
พี่สาววา “ได ไดสิ 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” มันก็เลยทำใหกบเกิดความดีใจและภูมิใจในจุดนั้น โอย... กบดีใจจัง
เลยที่ไดกลับมาอยูเปนครอบครัวอีกครั้งนึง มันเปนความรูสึกที่ดีมากๆ
กบมารูภายหลังวาพี่กานดาซึ่งเปนหลานแทๆ ของพอของกบชวยพูดกับ พอแมของกบ
โทรคุยกับที่บานบอยๆวากบเปนเด็กดีไมติดยาไมมั่วสุม ชวยเหลือ สังคมไมทำเรื่องเสื่อมเสีย ทำให
พอกับแมเริ่มเปลี่ยนความคิด
อยูมาจนวันหนึ่งเกิดคลื่น ‘สึนามิ’ เมื่อเกิด ‘สึนามิ’ พอของกบเปนผูนำ เปนผูนำใน
ชุมชนเวลามีปญหาอะไรพอจะตองเดินทางไปในตัวจังหวัด เมื่อเจาหนา ที่ จังหวัดเรียกประชุม พอก็
จะไปทุกที่ พอเปนคนใจดีแบบที่ชวยเหลือคนในชุมชน เมื่อบางคนตกสำรวจ พอก็ชวยเขาใหไดมี
สำเนาทะเบียนบาน ครอบครัวเหลานั้นเขาก็ดีใจมากเลย
เขาวา “โอ เขานับถือพอของกบ”
เขาวา “ขนาดคุณไมรูหนังสือ แตทำไมทำได จังหวัดเล็ก ๆ เชื่อถือเขาได โห สุดยอด”
พอเกิด ‘สึนามิ’ พวกเราก็ไดหลบหนีพนโดยที่ไมมีใครที่จะมีเสียชีวิตอะไรเลย ตอนนั้นพี่
กบอยูที่วัด แตไดยินคนบอกวาจะมีคลื่นยักษ แตไมเขาใจในตอนนั้น จนกลับมาถึ งบาน เห็ นคน
อพยพ ขึ้นไปอยูบนวัดที่อยูบนภูเขา จึงตามไปอยูถึงสองคืน ถึงไดปลอดภัย แตบานเรือนก็มีเสียหาย
เปนบางสวนหลังจากนั้นก็มีองคกรเขามาหลายองคกรมาหาขอมูล ทีนี้ องคกรนั้น ๆ ก็เขามาชักนำ
คนในชุมชน เขาวา “ผูใหญ” (ผูปกครองทองถิ่นระดับหมูบาน) เขาแทนชื่อพอของกบวา ‘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 “ตอนนั้นมันเปน 225 คน” เขาถามตอวา “แลวกี่
ครัวเรือน” กบก็ตอบไปวา “มี 44 หลังคาเรือน” เขาเลยถามกบวา “นี่คุณเปนอะไร” กบตอบไปวา
“ฉันเปนลูกของพอผูใหญ” พอของกบเสริมวา “เออ เดี๋ยวนี้ใหลูกเดินแลว สอนใหเขาเดินใหเขาตอ
เราเพราะวามีอายุแลว” มันก็เลยเกิดความภูมิใจวา ถึงแมเราเปนคนขามเพศแตเราก็สามารถทำ
ความดี ใหกับชุมชนได
ชาวบานในชุมชนเมื่อกอนก็ไมคอยชอบกบนะ เขาหาวากบวา “เปนอยางงี้ คทำไมได
หรอก ทำไมไดเรื่องอยางเงี่ย ไมจริงหรอก เขา(หมายถึงตัวกบ)อาย เขาอายนะคนเนี่ยเขาตองอาย”
ที่จริงกบไมอาย ขนาดบัตรประชาชน มีคำนำหนาเปน ‘นาย’ กบก็ยังไมอายเลยกบยังบอกเขาแบบ
ตรงๆ เลยวา “นั่นแหละชื่อของพี่ ”บางคนเขาก็ยังตกใจกบบอกวา“ไมตองตกใจ นั่นแหละชื่อพี่”
บางคนเขาชื่นชมพี่วา “คุณสุดยอดนะที่คุณไมอายเลย” เรานึกในใจจะอายทำไม มันเปนตัวตนของ
เรามันเปนชีวิตของเราเราจะหนีไปไหนได ก็นั่นแหละคือตัวตน ของเรา ชื่อก็ชื่อของเราแถมเปน
นามสกุลของพระราชทานอีกซึ่งเราก็ภูมิใจ
พอจากจุดนั้นองคกรตาง ๆ ก็เลยเรียกกบไปเรื่อย ๆ ไปอบรมบางทีก็กังวล นะวาเราเปน
แบบนี้ เขาจะกังวลกับเราไหมแลวเราจะเขากับเขา ไดรึเปลาอยางมาครั้งเนี้ยก็กังวลนะกังวลวาเขา
จะรับกบไดรึเปลาแตกบมีพลังกบบอกตัวเองวาตอง ไปถึงแมวาเราจะเปนแบบนี้ในสังคมขนาดคน
ไทยเปนคน ขามเพศเยอะ เขายังรับไดแตกบเปน‘อูรักลาโวย’กบตองทำใหไดใหเกิดผลสำเร็จกับคน
ในชุมชน ของเราใหเขายอมรับในตัวตนของคนขามเพศอูรักลาโวยวามีความคิดเหมือนกัน
สามีพี่กานดาชวยกบเรื่องการสำรวจขอมูลประชากรประวัติศาสตรของ หมูบานในการ
พูดคุยติดตอกับเจาหนาที่พูดคุยเรื่องสาธารณะกบก็เลยไป กบไปหาพี่กานดาหลายครั้งก็มาปรึกษา
กับพี่กานดา เวลามีปญหาอะไรก็จะคุย ปรึกษา พี่กานดาก็ใหคำแนะนำที่ดีมาก ๆ เลยแลวมันก็ทำ
ใหเหมือนกับเรามีพลัง ไมตองกังวลในเรื่องนั้นมันไมจริงนั่นมันเปนแคภาพลวงตาภาพจริงก็คือ ตัว
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เรานี่ แหละเราตองโชวพลั ง ทั ก ษะของเราใหได ถึ ง แมวาจะไมมี ค วามรู ไมรู หนั ง สื อ กบก็ มี
ความสามารถมีความคิด ตองกลาพูดในจุดนั้นใหสังคมรับรู กบก็เลยไปรวมงานตางๆ กบไปหาพี่
กานดาหลายครั้งปรึกษากับพี่กานดา เวลามีปญหาอะไรก็จะคุยปรึกษาพี่กานดาก็ใหคำแนะนำที่ดี
มากๆ แลวมันก็ทำให เหมือนกับเรามีพลังไมตองกังวลหรอกในเรื่องนั้นมันไมจริง นั่นมันเปนแคภาพ
ลวงตา ภาพจริงก็คือตัวเรานี่แหละเราตองแสดงพลังทักษะของเราใหไดถึงแมวา จะไมรูหนังสือกบก็
มีความสามารถมีความคิด ตองกลาพูดในจุดนั้นใหไดใหสังคม รับรู
กบรักและยังฝงใจอยูวาถาไมมีบุ ญบารมีของพระองคทาน (ในหลวง รัชกาลที่9)คงจะไม
มีตัวตนของพี่นองคนอูรักลาโวยพระองคทาน (ในหลวงรัชกาลที่9)เขาไปในชุมชนของพี่นองอูรักลา
โวย เราไดพระราชทาน นามสกุลจากพระมหากษัตริยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 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
อยูมานานมากโดยไมมีเอกสารสิทธิถึงพวกเราเผา ของพวก เราอาจจะคิดวาไมมีเอกสารสิทธิก็อยูกัน
สบายๆไมตองมีเอกสารแตที่ไหนได หลังสึนามิมีคนไทยที่เปนนายทุน แอบแฝงเอาไปทำเปนโฉนดทำ
เอกสารกำลัง จะขับ ไลแตดวยความที่ชาวบานรวมมือ กันจับ มือ กันตอสูไปดวยกันจนประสบผล
สำเร็จไปครึ่งหนึ่ง โดยการที่ไมตองใชเอกสารอะไร ใชคำพูด เครื่องหมาย วาสมัยกอนมีอะไรบางที่
เปนเครื่องหมาย แคนั้นเองทำใหศาลยกฟองไปเลย มันดีมาก ๆ มันทำใหเรามีพลังไมใชเฉพาะคนที่
เปนผูหญิงจริง ผูชายแท คนขามเพศก็ทำได สรางพลังไดคะ
กบหวังวาในจุดนี้ อยากใหคนภายนอกเปดใจรับกับคนขามเพศใหมากขึ้น ไมอยากให
แบงชั้นวรรณะวาคุณไมใชผูชายไมใชผูหญิงคุณทำไมไดแตมันไมใชนะอยากใหเปดใจยอมรับกับคน
ขามเพศ ในกระบวนการตอสูในจุดหนึ่งถึงแมจะไมรอยเปอรเซ็นต ก็ขอใหเขารับรูวาคน ขามเพศก็มี
ความคิด ไมแตกตางกับคนที่เปนเพศตรงขาม กับหลายเพศ



การกลับมาของจิติ สาวนอยอูรักลาโวยสูบานเกิด 21

กบดีใจมากคะในงานครั้งนี้ในเวิรคช็อบที่เอากบมาพูดเรื่องที่กบ ไมเคยพูด ไดเลาความ
จริงวากบเปนใคร กบเกิดความตื้นตันวาถึงแมวาเราจะไมสามารถเลา ใหคนไดมาเรียนรูรับรูเรื่อง
ของเรามากมายแตเราสามารถไดเลาผานทางสื่อ และทั้ง องคกรที่เขาแนะนำเรามาใหรับรูเรื่องราว
ของเราทั่วประเทศ อยางนอยเขาก็ไมทอดทิ้งเรา

จิตติ เปนสตรีขามเพศชาวพื้นเมืองอุรักลาโวยที่ทำงานใหกับชุมชนของเธอในภาคใตของประเทศ
ไทยและหวังวาวันหนึ่งทุกคนจะยอมรับเธอในสิ่งที่เธอเปน
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ชีวิตประจำวันบนรถเมล
โช ทาซิน

ดิฉันพยายามเบียดไปขางหนึ่งจากนั้นก็ถอยรนไปอีกขางหนึ่ง เฝามองดูชายคนหนึ่ง ที่
ดานหลัง แตเขาไมแสดงทาทีจะขยับตัวออกไปจากดิฉันเลย ดิฉันเหลือบมอง ทั้งซายทั้งขวาทั้งใกล
ทั้งไกล หวังวาจะมีใครบางคนมาชวย รูสึกใจชื้นขึ้นมาเมื่อสบ สายตากับหญิงซึ่งมีอายุราวแมของ
ดิฉัน ดิฉันสงสายตาขอใหเธอชวย แตก็ใจชื้นไดแคแปปเดียว เพราะปรากฏวาปาคนนั้นหั นหนาไป
อีกดานหนึ่ง ทำทาราวกับวาเธอไมอยากจะยุงเรื่องของดิฉัน ดิฉันจึงตองมองหา คนอื่น ที่จะมา ชวย
เพราะดิฉันไมกลาทำอะไรดวยตัวเอง ดิฉันคิดวาคงมีใครบางคน เขาอกเขาใจและหาทางชวยดิฉัน
ดิฉันสบสายตากับลุงอีกคนหนึ่ง เขามองมาที่ดิฉัน ทั้งยังมองไปที่ชายคนซึ่งกำลังลวนลามดิ ฉันอยู
ดิฉันมองดวยสายตาวิงวอนหวังวา เขาจะมาชวยแตก็ตองผิดหวังอีก เขาเบือนหนาไปอีกทางหนึ่ง ทำ
ทีเหมือนไมอยาก จะมายุงดิฉันรูสึกหอเหี่ยวใจและกลัวมาก หลังจากพยายามสงสายตาขอความ
ชวยเหลือ จากสองคน ดิฉันรูสึกเหมือนอยากจะรองไห รูสึกเหมือนไมอยาก ขอความชวยเหลือจาก
ใครอีก ดิฉันพยายามบอกตัวเองวาเราคงแกปญหานี้ได ดิฉันจึงตัดสินใจเผชิญหนากับชายคนนั้น
ดิฉันรีบถายรูปชายคนนั้นไว จากนั้นก็ใชเทาเหยียบเทาของเขา และเดินเขาไปใกลกับ
ประตูรถเมล เพื่อลงที่ปายตอไป เขาก็เขยิบเขามาที่ประตูรถเชนกัน ดิฉันกลัววาเขาจะทำราย นี่เขา
จะชักมีดออกมาแทงดิฉันไหม? เพราะเขาสะพายกระเปา และมือขางหนึ่งก็ลวงอยูในกระเปา ดิฉัน
ทำทาเหมือนจะวิ่งหนี กลัวมาก และเสียใจมาก มันเปนสถานการณที่ยากลำบาก เมื่อรถจอดปาย
ดิฉันก็ลงไป จากนั้นก็รีบเดินไปในทางทิศตรงขามกับรถ ดิฉันรูสึกกลัวอยางมาก รูสึกอับอายและ
โกรธ ทำไมมันถึงตองเกิดกับดิฉันดวย? ดิฉันคิดถึงหลายอยาง เชน “ดิฉันเปนคนที่ชอบชวยเหลือคน
อื่นที่เจอ ดิฉันเคยใหความชวยเหลือคนมาตั้งเยอะแยะ ชวยไดเทาที่ทำได ชวยอยางกลาหาญ ดิฉัน
กลาที่จะตะโกนเรียกขอความชวยเหลือใหคนอื่นถาจำเปน ดิฉันชวยปกปองพวกเขาเมื่อจำเปน แต
พอถึงตาที่ตัวเองมีปญหา กลับไมมีใครมาชวยเลย?” ระหวางที่คิดอยางนั้น ดิฉันก็รูสึกกลั้นน้ำตาไม
อยู แตดิฉันพยายามปลอบตัวเองใหเขมแข็งและใจเย็นลง “สิ่งที่ทำนั่นก็เปนสิ่งที่ดีที่สุดแลวละ”
มันทำใหดิฉันรูสึกไมอยากนั่งรถเมลทุกวันในกรุงยางกุงอีกเลย
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แตดิฉันก็ตองพึ่งพารถเมลเวลาจะไปที่ไหน ไมวาจะไปที่มหาวิทยาลัยหรือไปที่ทำงาน
ดิฉันไมสามารถใชรถแท็กซี่ไดเพราะแพง เลยทำใหตองใชแตรถเมล มันเปนปญหาใหญที่ผูหญิงที่ขึ้น
รถเมลตองเจอ เวลาคนอื่นมีปญหา ดิฉันมักจะเขาไปชวย แตเวลาที่ดิฉันมีปญหา ไมมีใครสงเสียง
แมแตแอะเดียว มันเปนประสบการณสวนตัวซึ่งทำใหดิฉันกลัวมาก
เพราะวายังเปนนัก ศึก ษา ดิฉั นจึ งอยากแบงปนเรื่อ งราวนี้ ผานเฟซบุ ก เพื่ อ ใหเพื่อ น
นั ก ศึ ก ษาหญิ งคนอื่ น รูเรื่อ งนี้ ดิ ฉั น อยากเลาใหพวกเธอฟง เพื่ อ หาทางปกปองตั ว เอง จะไดไม
หวาดกลัว ดิฉันยังอยากใหผูหญิงคนอื่น ๆ ที่อยูในกลุมเฟซบุกของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงปญหานี้
ดวย
ดิฉันไมไดรับ ความชวยเหลือเมื่อรองขอ ดิฉันไมสามารถปกปองตัวเองและตอบโตได
ดิฉันรองขอความชวยเหลือเมื่อตกอยูในสถานการณนั้น แตไมมีใครยื่นมือมาชวย ดิฉันอยากรูวาจะมี
ใครที่กลาพอที่จะจัดการกับคนแบบนี้หรือไม ผูหญิงจะขอความชวยเหลืออยางไรเมื่อตองเผชิญหนา
กับสิ่งทที่เกิดขึ้นกับดิฉัน ? ดิฉันโพสตขอมูลเหลานี้เพราะอยากรูเหมือนกันวาผูหญิงคนอื่นจะแกไข
สถานการณนี้และมีทาทีอยางไร
ดิฉันจึงตัดสินใจเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ทั้งยังอยากรูวาเพื่อนคนอื่น ๆ จะทำ
อยางไร และจะปกปองตั ว เองอยางไร แตก็ มีค นมาแสดงความเห็ น เลวรายกวาที่ ดิ ฉั น คิ ดมาก
อยางเชน “เราตองทนอยูกับมันใหไดนะ” หรือบางคนบอกวา “ทีตอนเกิดเรื่องไมเห็นโวยวาย แตที่
เอามาโพสตเพราะอยากดังหรือเปลา” แทบจะทำใหดิฉันคลั่งเลยทีเดียว แคโพสตเรื่องไปแปปเดียว
ก็มีคนมาใหความเห็นแบบนี้ ทำใหดิฉันตัดสินใจลบโพสตนี้อีกครึ่งชั่วโมงตอมา ดิฉันรูสึกตกใจมากที่
คนเราไรน้ำใจขนาดนี้ มันทำใหดิฉันเจ็บปวดขึ้นอีก มากกวาประสบการณที่ไดรับในตอนแรก ทำให
ดิฉันรูสึกอยากลืมทุกอยางและเขานอน เพราะตองตื่นไปโรงเรียนวันรุงขึ้น ดิฉันพยายามขมตาหลับ
แตมันเหมือนฝนราย เต็มไปดวยความรูสึกขมขื่นและเศราใจ ทำไมมันตองเกิดกับฉันดวย? ฉันเฝาแต
คิดวาทำไมไมมีใครมาชวยฉันเลยสักคน ดิฉันพยายามขมตาหลับเพื่อใหผานคืนนี้ไปใหได
อีกประมาณหนึ่งเดือนหลังเกิดเหตุการณนั้น ดิฉันกำลังออกจากบานมาขึ้นรถเมล ตอน
นั้นดิฉันไมใชโทรศัพทแบบที่เคยทำอีกแลว เพราะมีความรูสึกตื่นตัวเฝาระแวงทุกสิ่งทุกอยางรอบตัว
ดิฉั น รูสึก เตรีย มพรอมที่ จ ะชวยเหลือ คนที่ ตองการความชวยเหลื อ ดิฉั น สัญ ญากับ ตั ว เองวาจะ
พยายามชวยเหลือ คนอื่ นเทาที่จ ะทำได หากมีใครรองขอแมวาตัวดิฉั นเองอาจจะไมไดรับความ
ชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณขึ้นกับตัวเองก็ตาม#StopSexualHarassment #StopCyber-Bullying
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โช ทาซิน เปนเยาวชนหญิงมุสลิมที่ทำงานกับชุมชนในกรุงยางกุง ในเวลาวางเธอรวมงานกับเยาวชน
เพื่อสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางบวกโดยใชเทคโนโลยี
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ผหญิ
ู งทีเ่ รียบงาย ธรรมดาและแปลก
เลย เลย ไน
ในขณะที่สไตลของเธอมีความแตกตางแตสไตลของเธอนั้นไมดึงดูดความสนใจจากเพศ
ชาย แตคนที่ใกลชิดเธอตางชื่นชม รักและเคารพเธอ เธอผอมเพรียวและผมที่ยาวของเธอถูกถักไว
ในบางครั้งถาคุณมองผมยาวของเธอที่ถูกมัดไวเปนปมสองชั้นแบบผิวเผินคุณอาจนึกถึงผูชายพมา
โบราณที่มัดผมผูกปม เธอไมไดทำตัวเหมือนหญิงสาวแตมีสไตลที่อิสระและเปดเผย เธอกลาที่จะไป
ทุกที่ในทุกเวลาดวยตัวเอง เธอเต็มไปดวยจิตอาสา เธอเปนนักกิจกรรมทางการเมือง
จนถึงตอนนี้เธอไดมีสวนรวมและทำงานรวมกับชุมชนทองถิ่นและเจาหนาที่ในการขอ
บริจาคเพื่อขอความชวยเหลือที่จำเปนสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติใน พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบใน
เมียนมา เธอชื่อ เลย เลย ไน เธอเปนลูกสาวคนที่สองและมีพี่นองสี่คน พี่สาวหนึ่งคน นองสาวหนึ่ง
คน และนองชายอีกหนึ่งคน แมของเธอเปนแมบานธรรมดา พอของเธอเปนขาราชการพลเรือนทาง
รถไฟที่เกษียณแลว
พอของเธอเปนแบบอยางของเธอ เนื่องจากงานของพอในฐานะขาราชการพอจึงตอง
จัดการกับ การกระจายวรรณกรรมรวมถึงงานศิลปะและดนตรี ดังนั้นพอจึ งเปนที่รูจั ก ในหมูคน
จำนวนมาก นอกจากนี้พอยังเปนผูจัดงานของพรรคโครงการสังคมนิยมเมียนมา (BSPP) เธอภูมิใจที่
ไดพูดวาเธอโตมากับการฟงและไดเห็นการที่เพื่อนรวมงานของพอของเธอมาเยี่ ยมบานและพูดคุย
เกี่ยวกับงาน ศิลปะ และดนตรี เธอยอมรับวาพอของเธอตองมาแกไขปญหาตาง ๆที่เกิดจากความ
ไมเปนกุล สตรีข องเธอ เธอภู มิใจที่ ไดพู ดวาเธอประสบความสำเร็จ เพราะเธอไดฟงและทำตาม
คำแนะนำรวมถึงการตักเตือนของพอ ฉันจะขออธิบ ายถึงความสำเร็จของเธอตามลำดับ ของการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตของเธอ
ในชวงการจลาจลของประชาชนในป พ.ศ.2531 เธอกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่โรงเรียนมัธยมของรัฐแหงหนึ่งในตาซี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2531 เธอไดเขารวมการสาธิตที่
เริ่มตนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้ง 9 คน ในโรงเรียนของเธอและอยูในคายสาธิตตั้งแตนั้น
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มา พวกเขามีสวนรวมในการชุมนุมและการสาธิตบนถนนในยานตาง ๆ ในเมือง หลังจากสามวันที่อยู
ในคายนั้น เธอรูสึกเหนื่อยเพราะสภาพความเปนอยูที่ไมดีและอาหาร เธอจึงกลับบาน ในระหวาง
ทางกลับบานคนที่สนิทกับเธอในละแวกเพิ่งจำเธอไดหลังจากที่เธอทักทายพวกเขาเพราะชุดนักเรียน
ของเธอนั้นสกปรกมาก ทั้งเสื้อสีขาวของเธอกับผาโสรงสีเขียวและผมยาวยุง เมื่อเธอกลับถึงบานพอ
ของเธอทาวเอว แลวถามเธอดวยหนานิ่งๆวา “ทำไมถึงกลับมา” ถึงแมวาเธอจะเปนเด็กซนแตเธอก็
ไมเคยพักคางคืนนอกบานเลย
“หนูอยากอาบน้ำ” เธอตอบอยางกลัวๆ
“ออ! กลับไปที่คายหลังจากอาบน้ำแลว”
พอของเธอตอบ “แมวาเราจะมีชีวิตอยูเปนรอยปก็ยากที่จะไดรับประสบการณอยางนี้
อาจจะไมมีโอกาสซักครั้งเดียว แคบอกพอวาตองใชอะไรแลวพอจะสงไปให”หลังจากไดฟงพอของ
เธอนั้น เธอก็รูสึกมีความสุขอยางที่ไมเคยรูสึกมากอน
เลย เลย ไน และเพื่อ นของเธอที่สนิทกันมาก พวกเขาเยี่ยมบานของกัน และกันเปน
ประจำ คอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อนของเธอมักจะใชเวลาอยูที่บานเมื่อโรงเรียนเลิก พวกเขามี
ความสุขและดีใจที่ไดเรียนรูความรูทั่วไปและวรรณกรรมจากพอของเธอ แมวาพวกเขาจะใหคำตอบ
ที่ผิดกับคำถามที่พอของเธอถาม พอของเธอก็มักจะอธิบายสิ่งตาง ๆ ใหพวกเขาดวยความอดทน
เพื่ อ ที่พ วกเขาจะไดเคารพและรูสึก ใกลชิด เขามากกวาพอแมของพวกเขา พอของพวกเขาเปน
เจาหนาที่ระดับ สูงในหนวยงานรัฐบาลที่ ไมมีเวลาพอที่ จ ะใหคำแนะนำกับ ลูก ๆ เนื่ อ งจากการ
เดินทางอันยาวนานในการทำงาน เธอตองการใหพอทุกคนคิดเชนเดียวกับคำพูดของพอของเธอ:
“อยาทิ้งชีวิตในฐานะผูหญิงของคุณเพียงแคตองการอาบน้ำ แตงงานและการใหกำเนิด มือที่แกวง
เปลนั้นนำโลก ผูหญิ งตองไมหลบอยูขางหลังและใหความสำคัญกับ สามีและบุ ตรชายในทุก ดาน
ผูหญิงตองแสดงใหเห็นวาพวกเราก็มีความสามารถในการทำสิ่งตาง ๆเชนเดียวกับผูชาย ผูหญิงตอง
แสดงใหเห็นวาพวกเรามีความสามารถและไมออนแอ และไมปลอยใหคนอื่นบอกคุณวาพวกคุณคือ
ผูหญิงไรประโยชน”

ขณะนี้ เลย เลย ไน มีอายุสี่สิบหาปแลวเธอไมเพรียวเหมือนเมื่อกอน เธอมีน้ำหนักมากกวาหนึ่งรอย
แปดสิบปอนดและมีผมสั้น
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บันทึกเรื่องราวชีวิตผูหญิงชนเผากับ
ความยุติธรรมในชุมชน
หนอแอริ ทุงเมืองทอง




ทามกลางปาใหญ มีภูเขาสลับ ซับซอน มีห มูบานเล็ก ๆ แหงหนึ่ง ชื่อวา “บานหวยอี
คาง” เปนชุมชนชนเผาพื้นเมือง ปกาเกอะญอ มีการใชชีวิตแบบเรียบงายพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ในชุมชนมีการปกครองสองแบบ 1)การปกครองแบบดั้งเดิม คือ มีผูนำธรรมชาติกำหนดพิธีกรรม
ประเพณี วัฒนธรรม (ฮีโข)สืบทอดจากสายตระกูลที่เปนผูชาย 2)การปกครองแบบทางการ(พอ
หลวง) ไดมาโดยการเลือกตั้ง มีบทบาทคือดูแลทุกขสุขของประชาชน “ปกาเกอะญอนั้น วัฒนธรรม
จะแตงเขาบานผูหญิง ”ผูหญิงตองไปสูขอฝายชาย ผูชายตองมานับ ถือ จิตวิญญาณของฝายหญิ ง
(เอาะแค) ซึ่งผูหญิงจะมีบทบาทในบาน อบรมเลี้ยงดูบุตร ทุกอยางในบาน แตการตัดสินใจจะยัง
ไมใชผูหญิง
ฉันเกิดและเติบโตในหมูบานหวยอีคาง ฉันเปนชนเผาปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ฉันมีพี่
นองรวมบิดามารดาทั้งหมด 9คน ฉันเปนบุตรคนที่4 ฉันแมของฉันประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา
ขาวและไรหมุนเวียน เมื่อฉันอายุได2ขวบ ยายของฉันเลี้ยงฉัน และอยูกับยายเพราะแมของฉันกำลัง
คลอดนองฉันและครอบครัวของฉันเวลานั้นยากจนมากแทบไมมีกินใหอิ่มทองเลยผูเปนพอกับแม
ตองเสียสละอาหารใหลูกกินใหอิ่มกอนเสมอ แมจึงยกฉันใหยายเปนผูเลี้ยงดูฉัน สำหรับพอกับแม
ตองดูแลนองๆและพี่ๆ
เมื่อป พ.ศ.2528 ฉันอายุได 10 ขวบ ตอนนั้นฉันกำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษา ป.2 ฉัน
ตองสูญเสียคุณพอที่ฉันรักมากไป แมเวลานั้นฉันจะเด็กอยูแตความเสียใจมันทำใหฉันรูสึกถึงความ
เจ็บปวดและหมดกำลังใจ สิ้นหวังมาก เพราะคุณพอเปนกำลังสำคัญหลักของครอบครัวที่หาอาหาร
ใหลูกๆกิน ตอนนั้นแมคลอดนองคนสุดทองเพิ่งได3เดือน ความเสียใจที่เสียพอไปฉันคิดวาจะไมไป
เรียนแลว เพราะคนอื่นเขามีทั้งพอและแมฉันเหลือแคแมคนเดียวแตฉันโชคดีนะที่มคี ุณยายคอยเติม
เต็มใหในยามที่ฉันทอแทและสิ้นหวัง ไมนานความเสียใจก็จางหายไป ฉันก็กลับไปเรียนตามปกติ วัน
แรกที่เขาโรงเรียน เพื่อนรวมหองก็เขามาทักทายวายินดีนะที่กลับมาเรียนอีกครั้ง
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เมื่อฉันอายุราว ๆ 13-14 ป เริ่มเปนสาวนอยตอนนั้นฉันเรียนอยู ป.5-6 ฉันพยายามจะ
ออกจากโรงเรียนหลายครั้งเพราะตานแรงกดดันจากลุงทุก ๆ วัน เพราะลุงเปนลูกเขยของยายคนที่
ฉันอาศัยอยูบานเขากับยาย วิถีชีวิตปกาเกอะญอจะตองอยูกับลูกสาว ยายบอกกับฉันเสมอวาตอง
อดทนไมไหวก็ทนเพื่อยาย บางเดือนชวงฤดูทำนา ฉันไดไปโรงเรียนอาทิตยละครั้ง บางทีก็เดือนละ
ครั้ง จนครูประจำชั้นตองมาตามหาและมาสอนพิเศษใหที่บานเพื่อใหเรียนตามเพื่อนๆทัน ลุงฉันก็ดา
ฉันวาเปนผูหญิงเรี ย นทำไมเรีย นไปจะใชประโยชนอะไร ไปเอามื้อ เอาวัน (ลงแขก) ทำงานดีกวา
เพราะลุงชอบที่จะใหฉันทำงานเปนแรงงานใหครอบครัวมากกวาที่จะสงไปเรียนหนังสือ จนทำให
ยายของฉั นกับ ลุงตองทะเลาะกันเพราะฉันทุก ๆ เชา ยายฉันใหฉันไปโรงเรียนแตลุงฉั นใหฉันไป
ทำงาน ลุงฉันพูดกับยายวา “ถาสงฉันไปโรงเรียน จะใหยายไปทำงานแทนฉัน” ฉันสงสารยายมาก
เพราะยายทำเพื่อฉันมาก ยายประทวงอดขาวเพราะฉัน ไมกินขาวรวมกับครอบครัว
ทุกค่ำคืนยายจะเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหฉันฟงเสมอ ฉันและยายตางคนตางใหกำลังใจซึ่งกัน
และกัน มีอยูครั้งหนึ่งที่ยายกับลุงทะเลาะกันเพราะการเรียนของฉันอีกตามเคย ยายจึงยื่นคำขาด
ใหลุงวาถาไมใหฉันเรียนหนังสือยายจะยายบานไปอยูกับลูกสาวคนอื่น เพราะยายมีทรัพยสินตนเอง
เยอะอยู เชน สัตวเลี้ยง ที่ดิน เปนตนทำใหลุงตองยอม ฉันภูมิใจในตัวยายมากแมวาคุณยายทานจะ
เปนผูหญิงโบราณแตความคิดความกลาของยายนั้นชางยิ่งใหญนัก อาจเปนเพราะยายมีแตลูกสาว
ทั้งหมด และยายตองเลี้ยงลูกตามลำพังทำใหยายเขมแข็ง ความกลาของยายสงผลใหฉันไดเรียน
หนังสือจนจบชั้นประถมศึกษา ป.6 และเปนผูหญิงคนแรกในชุมชนสมัยนั้นที่จบชั้น ป.6 ฉันบอกกับ
ตนเองเสมอวาฉัน จะเอายายเปนแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตตอสูเพื่อความถูกตองและความ
ยุติธรรมเสมอ
เมื่อป พ.ศ.2534 มีเหตุการณไมดีเกิดขึ้นกับเพื่อนผูหญิ งคนหนึ่งของฉัน โดยผูชายคน
หนึ่งในชุมชนสมัยนั้นพยายามจะลวนลามโดยการจับหนาอกเพื่อนฉัน แตจะทำอยางไรเลา สังคมชน
เผาปกาเกอะญอนั้น ถาเกิดเรื่องไมดีกับลูกสาวจะตองใหคนในครอบครัวปดบังไมใหบอก เพราะกลัว
วาจะกระทบกับการหาคูครอง บังเอิญมากเพื่อนสาวของฉันที่ถูกลวนลามนั้นกำลังจะแตงงาน แตวา
ผูชายคนนั้น ปาวประกาศอยางนั้นวาเขาไดจับ หนาอกของเพื่อนสาวฉัน ฉันจะชวยเพื่อนสาวฉัน
อยางไรดีนะ ฉันไดปรึกษากับเพื่อนอีกคนของฉันวาเราจะหาทางออกอยางไรไมใหผูชายคนนั้นมา
รังแกผูหญิ งอี ก ฉั นกับ เพื่ อ นฉั นตั ดสิน ใจไปหาผูนำซึ่งมีแ ตผูชาย แตนั บ วาโชคดีข องฉั น ที่ฉั น เลา
เหตุการณแลวผูนำที่เปนผูชายยอมฟงและยอมรับในสิ่งที่ฉันและเพื่อนชวยกั นสื่อสารออกไป ผูนำ
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ผูชายคนนั้นถามฉันวาอยากทำอยางไรฉันบอกวาชวยตีกะโหลกไมไผใหมีการเรียกประชุมชาวบาน
ให
พอเย็นวันนั้นเสียงกะโหลกไมไผดังขึ้น แทนที่ฉันจะดีใจแตฉันกลับกลุมใจและเครียดมาก
เพราะเกรงวาเพื่อนสาวของฉันคนนั้นจะไมมาเปนพยานใหเพราะเขาแตงงานเพิ่งได2วันเอง พอเริ่ม
ประชุมสักพักถึงวาระของฉันกับเพื่อนฉันจะพูด ฉันกับเพื่อนฉันก็เกริ่นเรื่องที่เพื่อนผูหญิงคนหนึ่งถูก
ลวนลามจากผูชายคนนั้น ทำใหที่ประชุมไมเชื่อแมแตตัวผูกระทำเองก็ทาฉันกับเพื่อน บอกวาถาเรื่อง
ที่ฉันกับเพื่อนเลาเปนความจริงจะจายคาเสียหายเปนควาย1ตัว แนจริงใหมีพยานมายืนยันดวยถาไม
มีพยาน ผูชายคนนั้นบอกฉันและเพื่อนฉันวาฉันตองเสียควายใหเขา1ตัว ฉันเริ่มเครียดอีกครั้งจะเอา
ยังไงดี ฉันกับเพื่อนฉันขอเวลาไปเรียกพยานกอน พอถึงใหเพื่อนผูหญิงมาเปนพยาน แมของเพื่อน
ผูหญิงดาฉันและเพื่อนฉันวาหนาไมอายใหกลับไปจะไมยอมใหลูกเขาไปหรอกเพราะเพิ่งแตงงาน ฉัน
กับเพื่อนไมรูจะทำอยางไรจึงไปขอรองสามีของเพื่อนผูหญิงใหชวยบอกภรรยาใหหนอยใหไปยันยืน
วาใชหรือไมใชแคนั้นเอง ในที่สุดสามีของเพื่อนผูหญิงตอบตกลงใหภรรยาไปฉันและเพื่อนฉัน ฉัน
รูสึกขอบคุณยายลึกๆในใจที่สอนและเปนตัวอยางที่ดีใหฉันเสมอ ใหมีความอดทน และเขมแข็งและ
ยืนหยัดเพื่อความถูกตองเรื่อยมา
เมื่อเพื่อนผูหญิงไปถึงที่ประชุมจึงเลาถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นกับเธอวาเธอจะไปตักน้ำที่บอ
น้ำปลายหมูบานไปเจอกับผูชายคนนั้น ชายผูนั้นเอามือลวงเขาไปเพื่อจะจับหนาอก แตเธอสะบัดมือ
ผูชายคนนั้นออก ลูกปดที่คอของเธอขาดกระจายจริงไหม? พอเพื่อนผูหญิงพูดแคนั้นผูชายไมตอบ
อะไรเลย บอกแตวาจะเอาวัว หรือเอาควาย เพื่อนผูหญิงจึงบอกวาไมเอาอะไรทั้งนั้นเพื่อนผูหญิงจึง
กลับไป ฉันบอกกับที่ประชุมวาเราไมเรียกรองอะไรจากใครเลยแตใหผูหญิงมีศักดิ์ศรี อิสระ เชนเวลา
ไปทำงาน ลงแขก ขอใหผูหญิงไดกินขาวพรอมผูชายไมตองรอกินเศษอาหารที่เหลือจากผูชาย และ
อยาเอาเปรียบผูหญิงทุก ๆ ดานแคนั้นแหละที่ฉันตองการในปจจุบันนี้ทุกอยางดีขึ้นบาง
ตอมาเมื่อฉันไดเรียนจบชั้นป.6ที่โรงเรียนบานหวยตองมีอาจารยจากโรงเรียนบานกาด
วิท ยาคมมาแนะแนวใหนั ก เรี ย นไปตอที่ บ านกาดซึ่ งตั้งอยู ในตั ว อำเภอแมวางหางจากบานฉั น
ประมาณ50-60กิโลเมตร เมื่อฉันไดขาวก็กลับไปคุยกับคุณยาย ยายของฉันตอบตกลงทันทีที่จะให
ฉันไปเรียนตอที่โรงเรียนบานกาดวิทยาคม ซึ่งฉันเองยังไมเคยไปเลยตัวอำเภอ เมื่อฉันสมัครเรียนกับ
ครูที่โรงเรียนเรียบรอยแลว ฉันดีใจมากที่จะไดเรียนตอ แตแลวฉันตองผิดหวังเพราะผูอาวุโสที่เปน
ผูชายในชุมชนและลุงของฉันบอกกับยายฉันวาเด็กผูหญิงถาออกไปเรียนแลวจะตองถูกบังคับใหไป
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ขายตัวเปน กะหรี่ (โสเภณี) เขามาพูดทุก ๆ วันยายของฉันใจออนเกรงวาฉันจะโดนหลอกเหมือนคน
เขาลือกันจึงไมใหฉันไปเรียนตอ ฉันเสียใจมาก แตชีวิตฉันก็ตองดำเนินตอไป
ปพ.ศ.2537ฉันอายุได19 ป ฉันก็แตงงานกับสามีของฉัน แตกอนหนานี้ที่ฉันคบกับสามี
ของฉัน เราถูกกีดกันจากฝายพี่นองของสามีฉันเพราะฉันมีฐานะยากจนมากความเปนชนเผานั้นคำ
วายากจนคือไมมีขาวกินที่เพียงพอ ไมใชจนเงินทองอะไรเลย สามีจึงตัดสินใจมาแตงงานกับฉันเรา
จัดพิธีแตงงานฝายเดียวคืนบานของฉัน ที่มีคุณยาย และคุณแมเปนผูจัดงานแตงงานใหฉัน โดยปกติ
แลวในความเชื่อชนเผานั้นพิธีกรรมจะสำเร็จเสร็จสมบูรณไดมีทั้งสองฝาย คือเจาสาวและเจาบาวแต
เราก็ไดสมหวังในความรักเพราะคุณยายกับคุณแมของฉันทำใหงานของแตงของฉันสำเร็จลุลวงไป
ดวยดี
ปจจุบันฉันมีบุตร 2 คน หญิง 1คน ชาย 1คน การดำรงชีวิตของฉันทุกวันนี้ฉันเอาคุณ
ยายของฉันมาเปนแรงบันดาลใจในการทำงานและการขับเคลื่อนงานของผูหญิงชนเผา ฉันเชื่อวา
ความยุติธรรมและความเสมอภาคจะเกิดขึ้นนั้นเราตองไขวควาคนหามันดวยประสบการณและ
อุปสรรคคือบทเรียนที่ทำใหฉันเขมแข็งไดและที่สำคัญตัวฉันเองตองลุกขึ้นมาเลาเรื่องราวแบงปน
ความยากลำบากใหเพื่อนๆฟง เรื่องของฉั นอาจจะเปนจุดประกายเล็ก ๆ ใหคนที่กำลังจะสูนั้นมี
กำลังใจและแรงบั นดาลใจขึ้นมาได แตฉั นมาถึ งจุดนี้ไดฉันตองตอสูมายาวนานมากตั้งแตป พ.ศ
2544 ฉันก็เริ่มจากการพัฒนาศักยภาพของตนเองกับองคกร เครือขายและสมาคมตาง ๆ ของชนเผา
พื้นเมืองเชน เครือขายสตรีชนเผา (IWNT)สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมสำหรับชาวไทย
ภูเขาในประเทศไทย (IMPECT) และเครือขายเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) ฉันก็มีโอกาสขึ้นไปพูด
หลายครั้ง แตความเศราเสียใจก็มาเยือนฉันรอบหนึ่งที่ตองสูญเสียคุณยายที่รักไปไมมีวันหวนคืนกลับ
แตฉันตองขอบคุณยายฉันมากที่ทำใหฉันมีพลังในการตอสู และไดเรียนรูจากยายของฉันเยอะแยะ
มากมายฉันจะกาวตอสูเพื่อความยุติธรรม ความเสมอภาคและสืบสานเจตนารมณของยายตอไป

หนอแอริ ทุงเมืองทอง เปนนักกิจกรรมชาวกะเหรี่ยงสะกอ เธอตอสูเพื่อความยุติธรรมและความเทา
เทียมกันสำหรับผูหญิงพื้นเมืองที่อาศัยอยูในภาคเหนือของประเทศไทย
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จะหลุดจากกรอบธรรมเนียมไดหรือไม?
ใหม ใหม
ผูหญิงสองคนนั่งสนทนากันบนโซฟาใตตนไม ใกลกับทางเขาของบานในบริเวณ ซึ่งเปนที่
พักอาศัยของคนงานชั่วคราวในเมืองตันเลียน ผูหญิงสองคนซึ่งมาจากละแวกบานนั่งอยูดวยกัน หนึ่ง
ในสองคนอุมลูกวัยหนึ่งขวบในมือ และมีเด็กอายุหาขวบนั่งอยูขางๆพวกเขา ใกล ๆ กันมีถุงใสเสื้อผา
เด็ก ขวดนม ผาออม กลองถายรูป และโทรศัพทวางอยู พรอมกับมีชองใสเครื่องบันทึกเสียงตางหาก
ดวย
นินนินขอโทษตอทาทา “ขอโทษดวยนะที่ตองเอาลูกเขามานั่งดวยตอนที่สัมภาษณ”
“ไมเปนไรหรอก เราตางคนตางเปนแม ฉันเขาใจหัวอกเธอ” ทาทาบอก
นินนินยิ้มดวยความขอบคุณที่ผูหญิงทั้งสองคนไมไดรังเกี ยจลูกของเธอ นินนินเปนแมลูก
สอง และเปนนั ก ขาวอิ ส ระซึ่ งเขี ย นบทความเกี่ ย วกั บ ชีวิ ตทางสั งคมของผูหญิ ง เธอมาที่ นี่ เพื่ อ
สัมภาษณทาทาเกี่ยวกับชีวิตของหญิงสาวที่ถูกผลักดันใหกลายเปนพนักงานบริการ
“ดิฉันชื่อนินนิน” เธอบอก
“ดิฉันทำงานใหกับสหภาพผูหญิงเมียนมาและเปนนักขาวอิสระของนิตยสารมิตจีนา ทำ
ตัวสบาย ๆ นะคะ เราจะคุยกัน แบบปรกติ มาเริ่มกันเลยดี ก วา คำถามแรกที่ดิฉั น อยากถามคือ
เปนมายังไงถึงไดมาเปนพนักงานบริการ?” ทาทาจึงเลาเรื่องตอไปนี้ใหนินนินฟง
“ตอนนั้นเพื่อน ๆ กับดิฉันแตงตัวดวยเสื้อผาที่ดีสุด เพราะเปนวันแรกที่ไดเขาเรียนใน
มหาวิท ยาลั ย ยางกุ ง เปนการเริ่ม ตนชี วิ ตของนั ก ศึ ก ษาปหนึ่ ง เราใชเวลาพอสมควรในการหา
หองเรียน เพราะอาคารเรียนใหญโตมาก บรรดานักศึกษาหญิงที่ดิฉันพบตางแตงตัวราวกับดาราทีวี
ทำใหดิฉันเริ่มคิดวา ทำอยางไรจะมีปญญาแตงตัวแบบพวกเธอไดบาง”
ครอบครัวดิฉันมีปญหาในการสงเสียดิฉัน แคคาเลาเรียนและตำราเรียนก็ลำบากแลว ไม
ตองพูดถึงคาเสื้อผา ดิฉันจึงเริ่มคบกับแฟนที่อาจชวยเหลือดิฉันได ทำตัวเหมือนตุกตาหนารถของ
เขา”
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หนาของทาทาเริ่มแดงเพราะขวยอาย แตยังคงสบตากับนินนิน เธอเลาตอไปพรอมยิ้มแบบแหง ๆ
“ดิฉันตองเสียสละพรหมจรรยและเริ่มชีวิตเปนเด็กของคนอื่น พอขึ้นปสองที่มหาวิทยาลัย แฟนก็
เบื่อดิฉัน และไมอยากใหเงินดิฉันอีกตอไป เขาเริ่มหลีกเลี่ยงที่จะพบดิฉัน
วันหนึ่ง เขาโทรมาบอกและขอใหไปพบกับเขาที่เกสตเฮาสแหงหนึ่ง ดิฉันก็ไปตามนั้น
เมื่อเขาไปในหองที่เกสตเฮาส ก็พบวามีผูชายสี่คนยืนรออยูพรอมกับแฟนของดิฉัน ดิฉันรูทันทีวาไม
สามารถดิ้นรนหนีไปไหนได”
“น้ำตาของทาทาไหลริน ขณะที่เลาเรื่องนี้ เธอเบือนหนาหนีพรอมกับจองมองอยางเลื่อน
ลอย ถึงจุดนั้นเองที่เธอรูวา เธอไมมีทางเลือกอื่น แตตองเลนไปตามบท
หลังหกเดือนผานไป ทุกอยางก็เปลี่ยนไปอีกครั้ง เธอตกหลุมรักชายอีกคนหนึ่ง ทั้งสอง
คนเตรียมตัวจะเริ่มชีวิตคูที่มีความสุขดวยกัน พวกเขาไปจดทะเบียนสมรสและใชชีวิตรวมกัน แมวา
พอแมจะไมเห็นดวยในตอนแรก พอแมของเธอถึงกับตัดขาดเธอเพราะเธอตัดสินใจไปแตงงาน แต
หลังคลอดลูกคนแรก พอแมก็เริ่มกลับมาคืนดี
หลังแตงงานทาทาพยายามจะไมกลับไปมีชีวิตแบบเดิมเธอไมคอยประสบความสำเร็จ
จากการทำอาชีพเปนแมคาในตลาด ทำใหขาดทุนหลายครั้ง
“ดิฉันพยายามขอยืมเงินเพื่อมาขายผัก ก็ไดผลอยูบางแตไมทุกวัน บางวันดิฉันขาดทุน
เงินตนไปทั้งหมด ดิฉันพยายามทำทุกอยาง รวมทั้งขายผาดวย ถึงกับมาขายแตงโมก็มี ดิฉันพยายาม
นั่งขายของทั้งวัน แตไดเงินแคพันหา หรือสองพันจาตถาขายแตงโมงเทานั้น” เธออธิบาย
เธอตองทำงานหนัก เพราะตองดูแลครอบครัว สามีไมไดมีงานประจำและชอบดื่มเหลา วันหนึ่งลูก
ของพวกเขาปวยหนัก
“ดิฉันมีเงินเหลืออยูไมถึงหาพันจาต และไมสามารถไปยืมเงินใครได เพราะยังไมไดใชหนี้
เกา ดิฉันจึงกลับไปทำอาชีพเดิมโดยไมบอกสามี ” ทาทาบอก นินนินตองเบือนหนาไปอีกทางหนึ่ง
พรอมกับเช็ดน้ำตาดวยความเห็นใจทาทา ภายหลังการสัมภาษณ ทาทาถามนินนินวา
“แลวแฟนของเธอละ? พอแมของเธอเปนยังไง? ไมมีใครมาชวยดูแลลูกเลยเหรอ?”
นิน นิน บอกวา สามีท ำงานในออฟฟศ สวนพอแมอยู ในชนบท ทั้ งคูเดิน ทางมาอยูที่
กรุงยางกุงเพราะตองมาทำงาน พวกเขาตองจางคนมาชวยเลี้ยงดูลูกคนแรกสมัยยังเด็ก ๆ แตตอนนี้
เธอทำงานแบบพารทไทม และไมตองจางคนเลี้ยงดูลูกอีกตอไป 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 เพราะตองใชเวลาขึ้นรถเมลไปทำงานและกลับบานวันละสามชั่วโมง นินนินจึงเปน
คนเดียวที่ตองเลี้ยงดูลูก และตองอยูบานทั้งวัน เธอพยายามกลับไปทำงานอีก แตก็ไมสามารถทำได
เธอพูดคุยกับสามีเพื่อนฝูงตั้งแตวัยเด็กและพอแม เพื่อหาทางที่จะกลับไปทำงาน
พอแมบอกเธอวา “เปนลูกผูหญิง ไมตองทำงานขางนอกหรอก ลูกควรอยูกับเหยาเฝากับเรือน และ
ดูแลลูก ทำงานบานสิ นั่นแหละดีที่สุดแลว”
ตอนที่เธอเริ่มสงปนปน ลูกสาวคนโตไปโรงเรียน เธอเห็นแมคนอื่นนั่งรอที่โรงเรียนเพื่อ
เอาอาหารมาใหลูกกินตอนพัก ตอนแรกก็ไมคิดอะไร แตตอมาลูกสาวก็ขอใหเธอทำแบบเดียวกับแม
คนอื่นบาง ซึ่งทำใหเธอรูสึกเหนื่อยมาก
“ตอนที่แมอายุเทาหนู แมรูสึกเปนอิสระ เพราะตองการจะเปนผูนำหญิง แมตั้งใจวาจะ
ไมเปนเหมือนแมคนอื่น ๆ เพราะอยากจะเปนอิสระ” นินนินบอก โดยหวังวาการพูดชื่นชมผูนำหญิง
แบบนี้จะเปลี่ยนใจลูกสาวได
เพื่อน ๆ ของนินนินและพอแมบอกใหเธออยูกับบานและดูแลลูก พวกเขาบอกเธอวาถา
ไปทำงานมีเงินเดือนก็คงไมมากพอจะจางคนมาดูลูก ไดหรอก และผูหญิ งควรจะอยูกับบานและ
ทำงานบานมากกวา คำพูดของพวกเขาทำใหเธอสับสนและสงสัยวา ที่เธอพยายามแหกธรรมเนียม
ของผูหญิงในเมียนมาเปนเรื่องผิดหรือเปลา เพราะในแงหนึ่ง เธอเชื่อวาการมีงานทำจะทำใหเธอมี
ความมั่นใจและประสบความสำเร็จในชีวิต นั่นเปนเหตุใหเธอเฝาถามแมทั้งหลาย โดยเฉพาะแมที่
ตองทำงานวา พวกเขาแบงเวลาระหวางชีวิต ในครอบครัวกับ การทำงานอยางไร นิ นนิน ไมเคย
ทอดทิ้งความหวัง เธอมักปรึกษากับสามี และบอกวาความสนับสนุนและความเขาใจของเขามีคุณคา
มากเพียงใดกับเธอ
นินนินจึงกมหนาทำงานตอไปพรอมกับลูกสองคน เธอสามารถตื่นนอนตอนหกโมงเชา
และหุงขาวใหพวกเขากิน จากนั้นก็เตรียมขาวกลางวัน ใหลูกสาวกินขาวและพาไปสงโรงเรียน สวน
คนเล็ ก ใหพี่ เลี้ ย งเด็ ก มาดู เธอจะกลับ บานตอนทุ มหรือ ทุ มครึ่ งหลั งทำงานเสร็จ แลว จากนั้ น ก็
ทำกับขาวเย็นใหทุกคน เธอจะไดพักก็ตอเมื่อหลังจากไดอานนิทานและชวยใหลูกทำการบานเสร็จ
แลว มักจะเปนชวงสามทุมครึ่งเมื่อทำภารกิจทั้งหมดจนเสร็จ
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ในคืนวันนั้น นินนิน เปรียบเทีย บชีวิต ของเธอกับ ชีวิตของทาทา แมวาเธอจะเริ่มนอนลงแลว แต
ความคิดยังปนปวน คิดถึงชีวิตของผูหญิง จะมีโอกาสหรือไมที่ผูหญิงจะสามารถควบคุมบงการชีวิต
และออกจากกรอบธรรมเนียมของสังคมได?

ใหม ใหม เปนนักสตรีนิยมชาวคะฉิ่น ซึ่งทำงานสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและความเทาเทียม ผานงาน
เขียนและกิจกรรมของเธอ
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คนเท่ากัน
ขอบฟ้า

“เขาขายเรือโดยไมบอกกลาวพวกผมมันก็เทากับขายคนนั่นและ” คำพูดของลูกเรือวัย
กลางคนที่ สื่อสารกับ ขาพเจาในระหวางสอบขอเท็ จ จริงจากรณี คนงานโดนละเมิดอั นเนื่ อ งจาก
นายจางไมปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไวในการทำงานบนเรือประมง โดยขอเท็จจริงเบื้องตนที่คุย
กันคือเรื่องของคาจางที่คางจายตั้งแตชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 จนวันนี้วันที่เขาไดรับการ
ชวยเหลือรวมเปนเวลากวา 9 เดือน
หากยอนกลับไปเมื่อป พ.ศ. 2557-2558 ประเทศไทยถูกจัดอันดับ ประเทศที่มีการคา
มนุษยใหอยูในระดับTier 3 คือ ระดับต่ำสุด การถูกจัดใหอยูในกลุมTier3 กระทรวงการตางประเทศ
สหรัฐอเมริการะบุวาประเทศไทยเปนทั้งประเทศตนทาง ทางผาน และปลายทางของขบวนการคา
มนุษย และจากการจัดอันดับ ใหอยูในระดับTier 3 เปนการเปดทางไปสูการใชมาตรการการคว่ำ
บาตรทางการคาจากรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเปนตลาดหลักของสินคากุงและทูนาจากไทย สงผลกระทบ
ตอภาพลักษณของไทยในเวทีโลก และอาจทำใหบริษัทขามชาติบางแหงทบทวนนโยบายการลงทุน
ในอุ ตสาหกรรมที่ถูกกลาวหาวามีการคามนุษย 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”



36

เสียงของผูหญิง พลังขามพรมแดนและกำแพงอุปสรรค



“กลัว หวาดกลัว จากการถูกขมขู วามึงอยูไปก็เปลืองกับขาว ฆาทิ้งดีกวา ตอนนั้นรูสึก
วาคงไมไดกลับกัมพูชา คงถูกฆาทิ้งอยูที่นี่”
“พี่ครับผมตองการฟองรองดำเนินคดีกับคน ที่ทำรายรางกาย และทำรายจิตใจผมจะได
ไหมครับ”
เหลานี้คือถอยความที่ขาพเจามีโอกาสไดยินบอยมากในชวงตั้งแตป พ.ศ. 2555 เปนตน
มา ซึ่งเปนชวงที่ ข าพเจาตั ดสิ น ใจในการเปลี่ย นองคกรทำงาน เปลี่ ย นจากการทำงานแคเพี ย ง
โครงการดานการสงเสริมสุขภาพแรงงานขามชาติ มาเปนคนทำงานเพื่อตอตานการคามนุษย และ
การละเมิดดานสิทธิมนุษยชนในคนงานประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่องจากประมงในทุกรูปแบบ
มันไมใชเรื่อ งงายแตมันก็ไมใชเรื่อ งยาก ที่ในความเปน”ผูหญิ ง” ที่ตองมาทำงานเพื่ อ สงเสริมให
ความรูดานสิทธิ ดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางงานและการตอตานการคามนุษย กับคนงานที่
เปนลูกเรือประมงซึ่งเปน “ผูชาย” ดวยสายตาของคนภายนอกที่มองคนงานแรงงานขามชาติที่เปน
ลูก เรือ ประมง มัน ไมใชภาพลัก ษณที่ ดี ห นั ก ดวยงานที่ เขาทำที่ มั น ตองกรำแดดอยูกลางทะเล
ลักษณะของงานก็ไมไดเอื้ออำนวยใหแตงชุดหลอตามแฟชั่นสมัยนิยมที่ผูชายสายงานออฟฟศแตงกัน
แตที่เราจะเห็นชินตาคือกางเกงเล หรือกางเกงที่เปนผาเบาสบาย เสื้อก็จะเปนเสื้อแขนยาวผาบาง
เบา เอาเปนวาเสื้อและกางเกงที่ใสขอใหเปนผาที่เบาโดนน้ำ แลวแหงไวไมเปยกชื้นและที่สำคัญถูก
ดวย สวนผมเผาก็แลวแตโอกาสที่จะไดเจอชางตัดผม ซึ่งปจจุบันก็อาจจะมีความเปนสมัยนิยมมาก
ขึ้ น และการใหคาของงานที่ แ รงงานขามชาติ ท ำคือ งาน 3D คื อ งานสกปรก (dirty job) งาน
อันตราย (dangerous job) และงานยาก (de-manding หรือ difficult job)
จากที่กลาวมาทั้งหมดมันจึงไมใชเรื่องงายที่จะทำใหคนทั่วไปที่ไมไดเขาไปใกลชิดหรือ
ทำงานรวมกันกับเขาจะไดเขาใจวาจริง ๆ ลูกเรือประมงก็คือ “คนเทากัน” กับคนทุก ๆ คนบนโลก
ใบนี้เพียงแตดวยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ที่ตางกันมันเลยทำใหคนสวน
ใหญ มองเขาเปน “คนอื่น” ซึ่งการถูกมองในลักษณะนี้ยิ่งเปนเงื่อนไขใหเขาถูกผลักไปเปน “คนชาย
ขอบ” ของสังคม ที่เขาไมถึงโอกาสทางความรูที่ควรจะมี โอกาสในการเขาถึงบริการพื้นฐานที่คนทุก
คน ควรจะไดดวย ในสังคมที่เขามามันไมไดสรางโอกาสใหเขาไดทำงานในตำแหนงงานทีดีที่ใฝฝน
และในประเทศปลายทางทางเขาเขามาทำงานก็ไมไดเปดโอกาสกับการไปทำงานในอาชีพที่มีทักษะ
หรือการไดรับการสงเสริมทักษะตามที่ควรจะเปน
ในป พ.ศ. 2559 หนวยงานของขาพเจาไดใหการดูแ ลผูเสีย หายจากการคามนุษ ยใน
กิจการประมงจำนวนสูงสุด คื อ .....คน เปนลูก เรือ กัมพู ชา ....คน ลูก เรือ เมีย นมา....คน ลูก เรือ
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เวียดนาม....คน การดูแลในสวนของบานพักชั่วคราวของหนวยงานขาพเจาอาจไมไดเหมือนกับของ
หนวยงานรัฐ บานพักชั่วคราวของเราเปนเพียงอาคารพานิชย 4 ชั้นที่สรางขึ้นมาเพื่อเปนสำนักงาน
แตดวยสถานการณของคนงานประมงตั้งแตป พ.ศ. 2532 หลังเหตุการณพายุเกยที่พรากชีวิตคนไป
เปนจำนวนมากรวมถึงคนงานประมงที่มีทั้งเสียชีวิตและสูญหาย และเริ่มมีการจางงานคนงานจาก
ประเทศเพื่อนบานคือกัมพูชา เมียนมา ลาว เขามาเปนคนงานประมง ดวยการจางงานในชวงเวลา
นั้นไมไดมีการดำเนินการดานเอกสารอะไรที่เกี่ยวของกับคนงาน คนงานไมมีบัตรแรงงานไมมีบัตร
สุขภาพ ไมมีสิทธิในการเขาถึงการรักษาเมื่อเจ็บปวย และสงขลาเปนจังหวัดทีมีเรือประมงเปนลำดับ
ตนๆของประเทศไทย จากปรากฏการณการจางแรงงานขามชาติตั้งแตชวงป พ.ศ. 2532 เปนตนมา
ทำใหเปนที่มาของการแบงพื้นที่ 1 คูหาของอาคารสำนักงานไปเปนที่พักชั่วคราวใหกับแรงงานที่
ประสบปญหาการบาดเจ็บ เจ็บปวยจากการทำงาน หรือไมมีที่พักระหวางการรักษาตัว จากวันนั้น
จนถึงวันนี้รวมเปนเวลาเกือบ 30 ป บานพักชั่วคราวของหนวยงานเราก็ยังเปนอาคารพานิชย 4 ชั้น
ที่ไมไดมีรั้ว กำแพงกั้น ไมไดมีเหล็ก ดัดหนาแนน ไมไดมีเตีย งนอนที่สวยหรู ไมไดมีห องอาหารที่
ใหญโต แตสิ่งที่เราใสใจและทำงานของเจาหนาที่หนวยงานมาตลอดก็คือการใหบริการบนพื้ นฐาน
ของ “ความเปนคน” เขาเปนใคร มาจากไหน วัฒนธรรมเขาเปนอยางไร เขาเผชิญบาดแผลทางใจ
และทางกายอะไรมา แลวระเบียบเราเปนแบบไหน ศักยภาพของเจาหนาที่เราที่เปนคนทำงานมี
เพียงพอไหมที่จะดูและเขา แลวตัวผูเสียหายจะมีสวนรวมกับการจัดบริการสำรับตนเองไดอยางไร
ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ทำใหแรงงานมีความเชื่อมั่น และใหการวางในการเขามารับบริการที่ศูนย การ
มอง “คนเปนคน” มันคือการทำใหคนไดรับการเห็นคุณคาและฟนฟูศักยภาพของตัวเองเพื่อจัดการ
กับ ปญหาของตัว เองไดอยางมีความมั่น ใจและมีความอดทน ดวยกระบวนการยุติธ รรมมีระยะ
เวลานาน การทำใหคนอยูไดตองอยูดวยความเขาใจ และมีความสุ ข ในชี วิตบาง ถึ งแมบานพั ก
ชั่วคราวจะไมใชบานของเขาก็ตาม
คนที่รูจักขาพเจาและหนวยงานของขาพเจา ที่เคยมีโอกาสเขามาเยี่ยมเพื่อรับฟงสถานการณดาน
แรงงานและการใหความชวยเหลือคนงานที่โดนละเมิด เคยตั้งคำถามกับขาพเจาวา
“คุณไมกลัวเขาทำรายคุณและเจาหนาที่ของคุณหรือ”
ขาพเจายิ้มและจะตอบกลับวา “ขาพเจามั่นใจวาคนเราทุกคนสามารถสัมผัสไดวาใครคือ
คนที่ปรารถนาดีตอเขา มันไมใชเรื่องที่บอกไดดวยคำพูด แตมันเปนสิ่งที่บอกไดการที่เราแสดงออก
และปฏิบัติตอเขา เราอยูกับเขามา เราเคยดูแลผูเสียหายที่มีบาดแผลทางใจที่มีภาวะปวยทางจิตทั้ง
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ซึ ม เศรา ทั้ ง ที่ เปน โรคพิ ษ สุ ราเรื้ อ รั ง หรื อ ภาวะจิ ต ที่ เปนผลกระทบจากการเสพติ ด ไมเคยมี
ปรากฏการณวาคนกลุมนี้ทำรายเจาหนาที่เราเลย”
ในความเปนจริงของ”ความเปนคน” ไมวาเปน”ผูหญิ ง” หรือ “ผูชาย” ถาเพีย งเรา
มองขามความเปน “เพศสรีระ” ของเขา เราจะมองเห็นถึงความเปนคนที่ยืนอยู ในครอบครัวหนึ่ง
หมูบานหนึ่ง เมืองหนึ่ง ประเทศหนึ่ง ซึ่งอาจจะเหมือนหรือตางกับเราแตมันจะทำใหเราเขาใจเขา
มากขึ้นวาเพราะอะไร “คุณภาพชีวิตของเรากับเขาจึงไมเทากัน ” ทั้งที่เขากับเราเปน “คนเทากัน”
ที่ควรไดรับสิทธิพ้ืนฐานที่ไมแตกตางกันมากหนัก เมื่อเราเขาใจไดอยางนี้ และหรือทุกครั้งที่เราเห็น
หรือรับฟงเหตุการณที่คนกระทำกับคนไมได นั่นคือการที่คุณมองเห็นตัวคุณในตัวของเขาคนนั้น มัน
จะทำใหเราออกเดินทางเพื่อหาคำตอบ และนี่เองที่เปนการ “ออกเดินทาง”ของขาพเจา แตเปนการ
เดินทางที่เปนการพาตัวเองเขามาทำงานอยู ณ จุดนี้ จุดที่ใครหลายๆคนมักเรียกพวกเราวา “นัก
ปกปองสิทธิ” หรือ “นักรณรงคเพื่อสิทธิมนุษยชน” ซึ่งมันจะเปนจุดที่ดีที่สุดในเวลานี้ที่จะทำใหเรา
สามารถใชความรูความสามารถที่เรามีเพื่อสนับสนุนคนที่ประสบปญหาการละเมิดสิทธิ
และในวันนี้ในป พ.ศ. 2562 ซึ่งถารามองแบบผานตา ดูเหมือ นวาสถานการณปญหา
การคามนุษ ยในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปสัตวน้ำในประเทศไทยจะดีขึ้นหลังจากที่รัฐบาล
พยายามปรับตัว ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานขามชาติ และการการดำเนิน
กิ จ การในอุ ต สาหกรรมประมง การปรั บ ปรุง แกไขกฎหมายหลายฉบั บ ที่ เกี่ ย วของใหทั น สมั ย
ครอบคลุมและตรงตอการแกปญหามากที่สุดในสวนของธุรกิจประมง และในป พ.ศ.2561 ไทยขยับ
อันดับประเทศที่มีการคามนุษยอยูที่ Tier2 ซึ่งถือเปนอันดับที่ดีที่สุดในรอบ 9 ป
สมการของสั งคมมั ก แปรผั น ตามตั ว แปรทางการเมื อ งและเศรษฐกิ จ ในเวลานั้ น ๆ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ไมใชคำตอบของวันพรุงนี้ หนาที่ของขาพเจาก็คือการออกเดินเพื่อ
การสรางความรูใหกับคนงาน ใหเขามีศักยภาพในการกาวผานและการจัดการปญหาตัวเองได

ขอบฟา ทำงานรวมกับแรงงานขามชาติเพื่อตอสูกับการคามนุษยและการใชแรงงานในอุตสาหกรรม
ประมงและแปรรูปอาหารทะเลในภาคใตของประเทศไทย
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ชะตากรรม
อับ ปยง เหม
พระอาทิตยคอย ๆ คลอยต่ำลง พระจันทรคอย ๆ โผลพนขึ้นมาในพื้นที่บางสวนของโลก
เปนค่ำคืนในฤดูห นาวที่แสนสุข พวกเราสามเกลอตางเฝารอเวลานี้มานาน เราตางนั่งลงใกลกับ
ผูหญิงคนหนึ่ง อายุประมาณ 60 ปเศษ เรานั่งบนมานั่งที่ดานหนาบานของเธอ มีเง เพื่อนของเราคน
หนึ่งถามวา “พอพอ (คุณยาย)! ไหนบอกจะเลานิทานใหฟงถาพระจันทรขึ้นแลว ชวยเลาใหฟงสิ
ครับ?”
นีนี พูดซ้ำวา “พอพอ! ชวยเลาเรื่องผีที่นากลัวใหฟงหนอย? เด็กผูหญิงทั้งสองคนนี้จะได
ไมกลากลับบาน”
จากนั้นมีเงและดิฉันจึงอุทานพรอมกันวา “เฮย! เธอตางหากแหละที่จะกลัวจนไมกลา
กลับบาน เราไมกลัวผีกันหรอก” จากนั้นเราทั้งหมดก็หัวเราะ
ดิฉันชื่อโมโม นีนี มีเง และดิฉัน เปนเพื่อนบานและเปนเพื่อนสนิทกัน พวกเรามากันที่
บานของหญิงชราซึ่งอยูเพียงลำพังนอกหมูบานอาทิตยละครั้ง หลังเลิกเรียน เพื่อมาฟงเธอเลานิทาน
“เอาละ! คุณยายพูดพลางหัวเราะ ไหน ๆ พวกเธอก็อยากมาฟงเรื่องผี ฉันจะเลาใหเธอ
ฟงเรื่องหนึ่ง พอเลาจบ พวกเธออาจจะพู ดวา ไมเอาแลวละ ฉันไมกลาไปหาคุณยายอีกแลว” เธอ
หัวเราะสั้น ๆ ดูเหมือนเธอจะอยูในภวังคความคิดบางอยางอยู ดิฉันสังเกตเห็นไดถึงความกลัวและ
ความเศราในสายตาของเธอ จากนั้นคุณยายก็เริ่มเลาเรื่องราวของเธอใหฟง
“กาลครั้ง หนึ่ ง มี เด็ ก มั ธ ยมตนสองคนชื่ อ นี ล าและมี เพี ย ว เปนเด็ ก ที่ ฉ ลาดและมั ก
ชวยเหลือคนที่เรียนหนังสือไมเกง พวกเธอจึงเปนเด็กที่รักของเด็กนักเรียนคนอื่น นีลาและมีเพียว
เปนเพื่อนรักกันมาก นั่งอยูติดกันในชั้นเรียน คนแถวนั้นตางชื่นชมความเปนมิตรของทั้งสองคนแต
นีลาและมีเพียวก็มีชวงเวลาที่เศราโศกเชนกัน พวกเธอมักรองไหเมื่อถึงวันเสารอาทิตยและวันหยุด
ของโรงเรียน เพราะทั้งนีลาและมีเพียวมีบานเกิดคนละที่ ครอบครัวของมีเพียวยายมาอยูแถวนี้ไมถึง
หนึ่งป
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เด็กทั้งสองคนตางตื่นนอนตั้งแตเชาเพื่อขี่จักรยานไปโรงเรียน พรอมกับเอาปนโตอาหาร
กลางวันไปดวย ทั้งสองคนกลายเปนเพื่ อนกันระหวางที่เรีย นในโรงเรีย นมัธยมตนที่กันตารยาร
โรงเรียนตั้งอยูตรงกลางของหมูบานทั้งสองคน แมวาจะมีเพียงหมูบานเดียวที่อยูคั่นตรงกลาง แตทั้ง
สองคนตางไมเคยไปบานของอีกฝายหนึ่ง
วันหนึ่งชวงสุดสัปดาห ขณะที่นีลาและมีเพียวกำลังเรียนดวยกันอยางมีความสุข ใบหนา
ทั้งสองคนคอย ๆ หมองตรมลง เมื่อคิดถึงวาอีกสักพักก็ตองจากกันไปอีกแลว จากนั้นมีเพียวก็โพลง
ขึ้นมา
“นีลา ฉันจะไปคางกับเธอที่บานชวงเสารอาทิตยนี้ดีไหม ไปกันเถอะ”
ทั้งสองคนขี่จักรยานผานทุงนายามอาทิตยอัสดง ใบหนาเต็มไปดวยรอยยิ้ม เกือบจะค่ำ
แลวเมื่อทั้งสองคนไปจนถึงหมูบานของนีลา ในตอนนั้นนีลาสังเกตเห็นวาหมูบานแหงนี้เงียบมาก ไม
พบใครอยูในถนนของหมูบานเลย มีผูชายสองคนซึ่งเพิ่งกลับจากการทำนาและรีบเดินกลับบาน เมื่อ
พวกเขาเห็นมีเพียวเดินมาที่ บานของนีลา พวกเขาก็จองมองดวยสายตาที่กังวลและสงสารตองใช
เวลาสักพักหนึ่งกวาจะเดินผานหมูบานไปจนถึงบานของนีลา มีเพียวรูสึกขนลุกและรูสึกเย็นวาบที่สัน
หลังทันทีที่เดินเขาไปในบริเวณบาน บานของนีลาเกามาก เปนบานไมสักที่ดูบอบบางตั้งอยูตรงกลาง
ที่ดนิ ที่เปรอะเปอนไปดวยคราบน้ำมันสีดำ พอของนีลาเสียชีวิตแลวเมื่อสามปกอน นีลากับแมอาศัย
อยูเพียงลำพังในบานนีลาตะโกนเรียก
“แม! แม! ออกมานี่สิแม หนูชวนมีเพียวที่เปนเพื่อนจากอีกหมูบานหนึ่งมาที่บาน ไหน ๆ
มีเพียวก็มาแลว แมทำเนื้ออรอย ๆ ใหมีเพียวกินดวยสิ” แมของนีลาตะโกนบอกจากดานหลังบาน
“ลูกจา กินของที่ทำไวกอนนะวันนี้ พรุงนี้แมจะปรุงอาหารอรอยใหกินนะ”
ขณะที่นีลามีความสุขอยางมากกับ การไดอยูกับ เพื่ อนรัก มีเพีย วกลับ รูสึก สังหรณใจ
บางอยางเกี่ยวกับบานหลังนี้ ขณะที่นีลาและมีเพียวกำลังจะปดไฟเขานอน ดอวมาลา แมของนีลา
เขามาในหองนอน และเอาผาหมสีขาวหมใหมีเพียว กอนจะยิ้มใหแบบฝน ๆ และเดินออกจากหอง
ไป นีลาซึ่งกำลังมีความสุขมากเพราะไดอยูกับเพื่อนรัก หลับผล็อยไปอยางรวดเร็ว แตมีเพียวกลับ
หลับไมลง เธอคิดฟุงซานเกี่ยวกับบานแหงนี้ ซึ่งอยูไกลจากบานคนอื่นมาก ทั้งยังติดใจกับการใสชุด
ดำ ผมตรงดำที่ยาวสลวยของแมของนีลา รวมทั้งรอยยิ้มฝน ๆ ของเธอ นีลาเริ่มขยับตัวเขาไปใกลกับ
มีเพียวซึ่งนอนอยูขางเตียงเรื่อย ๆ มีเพียวยังตื่นอยู แตก็ไมอยากปลุกนีลา เธอจึงสลับขางกันนอน
กับนีลา และเผลอหลับไป
จากนั้นโลกก็มืดสนิท....
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(บรูว บรูว บรูว บรูว ....) เสียงหมาเหาหอนดังกระหึ่ม ขณะที่บานเกา ๆ หลังนี้สั่นไหว
มีเพียวรูสึกกลัวมาก เธอตื่นเตนกังวลมาก สวนนีลากลับหลับลึกแถมยังกรน มีเสียงรอยเทาดังเขามา
ใกลกับหอง (เฉิบ เฉิบ เฉิบ) มีเพียวคอย ๆ เหลือบตามองจากผาหมเพราะกลัวสิ่งที่จะไดพบเห็น
เสียงดอวมาลาเดินเขามาแผวเบา พรอมกับตะเกียงที่จุดไฟสลัว เธอเอาเสนดายผูกกับมุมขวาของผา
หมสีขาวที่หมใหกับ มีเพียว และเอาปลายอีกขางหนึ่งลอดรูที่อยูบนพื้นใตเตียง จากนั้นเอาปลาย
เสนดายนั้นไปวางไวบนหมอขนาดใหญที่ใสน้ำซึ่งกำลังเดือด ตัง้ อยูบนเตาไฟขนาดใหญใตหองนอน มี
เพียวพยายามขมความกลัวขณะที่เหงื่อไหลเต็มตัว เธอเฝาดูดอวมาลาและครุนคิดวา แมของเพื่อน
มาทำอะไรตอนกลางคืน ขณะที่นีลายังกรนอยู
หลังเที่ยงคืน ขณะที่หมายังคงเหาหอนตอไป ดอวมาลาดึงผาถุงขึ้นมานุงกระโจมอก จากนั้นก็ปลอย
ผมลงประบา เธอนั่งขัดสมาธิ ปดตาสวดคาถาอยางตอเนื่อง ระหวางที่เธองวนกับการทำภารกิจ มือ
ขางหนึ่งถือเสนดายไว ดอวมาลาไมรูตัววามีเพียวกำลังจองมองอยูตั้งแตตนจนจบ
ในตอนเชา เสียงดอวมาลาเรียกจากดานหลังของบาน “ลูกเอย! ลูกเอย! ลูกนีลา! ตื่นลูก! แมทำเนื้อ
อรอยมากใหกิน ลูกตองชอบแนเลย ลูกแมอยานอนตื่นสายนะ” แตเธอไมไดยินเสียงตอบจากนีลา
เธอจึงขึ้นไปดูที่หองนอน
ดอวมาลาแทบไมเชื่อสายตาของเธอเอง เธอเอามือกุมหนาพรอมกับนั่งยอง ๆ ลง ภาพที่เห็นเปนศพ
ของนีลาซึ่งนองไปดวยเลือด อวัยวะภายในถูกควานจนหมดทอง เธอมองดวยสายตาแทบถลน ขณะ
เอื้อมมือไปหยิบผาหมที่นองเลือดและถูกฉีกขาดเปนชิ้น นีลาไมมีชีวิตอยูแลว
อันที่จริงในคืนกอนหนา ชวงที่ดอวมาลาสวดคาถาอยางเครงเครียด นีลายังคงซอนคัวอยู
ใตผาหม มีเพียวเปนคนหมผาหมใหเพื่อนเพราะเห็นเพื่อนทำทาจะเปนหวัด เนื้อตัวสั่นเทา เหงื่อออก
ทั่วตัว ตาขยายใหญขึ้น สวนขาสั่นเทา ปากของเธอสั่นไมหยุดและขยายใหญออก ขณะที่เสนเลือด
บนคอแตกปะทุออกมา สองมือจับผาหมเบา ๆ ดอวมาลาซึ่งกำลังมีสมาธิกับงานที่ทำอยู ไมรับรูถึง
สภาพที่เกิดขึ้นกับลูกสาวตัวเอง ทองของนีลาคอย ๆ ขยายใหญขึ้นจนเธอหยุดหายใจ จากนั้นพุงของ
เธอก็แตกออกมา
มีเพียวซึ่งสังเกตเห็นสิ่งนี้ตั้งแตตนจนจบ รูสึกขนลุกทั่วรางกาย แขงขาสั่นเทาไปหมด
ดวยความหวาดกลัว เธอจึงหาทางหลบหนีจากดอวมาซึ่งเปนแมมด และมักจะสังหารและกินคน
แปลกหนาทุกคนที่เขามาในบาน โดยการแอบเขามาทางประตูหองกินขาวซึ่งอยูดานทายของบาน
เมื่อดอวมาลารูแนชัดวาเกิดอะไรขึ้น ตาของเธอกลายเปนสีแดง เหงื่อไหลทวมตัว ขณะที่เธอยอเขา
ลงขาง ๆ ซากศพที่ไมนาพิสมัยของนีลา เธอเอาแตตีอกชกหัว รองไหเสียงดัง “ลูกจา ลูกจา ไมนา



42

เสียงของผูหญิง พลังขามพรมแดนและกำแพงอุปสรรค



เลย ทำไมตองเปนลูกสาวของฉันดวย? ใจแมสลายแลว เปนความผิดของแมเอง แมผูโงเขลาคนนี้ ลูก
เอย” ดอวมาลาเอาแตคร่ำครวญหวนไหสักพักหนึ่ง จากนั้นก็มองไปรอบ ๆ และควาดาบที่แขวนอยู
บนผนัง “ในเมื่อลูกไมมีชีวิตอยูแลว แมก็ไมอยากมีชีวิตอยูตอไป แมไมสามารถมีชีวิตอยูในโลกถาไม
มีลูกอยูดวย ลูกเอย” ดอวมาลาไมสามารถใหอภัยตัวเองไดที่ลงมือฆาลูกสาวของตัวเอง เธอรูสึก
เสียใจเปนอยางมาก เธอจึงฆาตัวตายตรงบริเวณที่ลูกของเธอเสียชีวิต” จากนั้นพอพอก็จบเรื่องที่เลา
ดิฉันจึงถามเธอวา “คุณยายคะ ทั้งนีลาและแมก็ตายแลว มีเพียวหนีออกมาได แลวเปนยังไงตอละ
คะ?”
“เธอก็กลายเปนบาตั้งแตนั้นมา เพราะความหวาดกลัวอยางมาก” คุณยายตอบ “เธอถูก
ใหออกจากโรงเรียน ตองเขารับการรักษากับหมอพื้นบานเปนเวลาหลายป พอโตขึ้นเธอก็แตงงานกับ
ลูกของหมอคนนั้น มีเพียวไมใชคนธรรมดา แตก็คือฉันที่นั่งอยูขางหนาของพวกเธอยังไงละ
ดิฉันรูสึกเศราใจมากที่ไดฟงเรื่องของคุณยาย จากนั้นคุณยายก็บอกวา
“เอาละ เรื่องที่เลาเปนยังไงบาง? ชอบไหมละ?”
เธอหันไปมองนีนีและอุทานขึ้นมาวา “ลูกชายเอย เธอเปนยังไงนะ นั่งอยูตรงนั้นสบาย
ไหม?”
มีเงและดิฉันหัวเราะลั่นเมื่อเห็นนีนีเอาโสรงขึ้นมาคลุมหัว “ฮา ฮา ฮา! นีนี อยาทำใหเรา
กลัวสิ ดูเหมือนเราตองพาเธอไปสงบานแลวสินะ” ดิฉันบอกเขาดวยรอยยิ้มแบบผูชนะ
แตนีนีไมยอมพูดอะไรเลย ตองใหพอมาพากลับบาน จากนั้นพวกเราสามคนก็ร่ำลาคุณยาย และกลับ
บานเหมือนกัน

อับ ปยง เหม เปนนักกิจกรรมเยาวชนชาวยะไขซึ่งทำงานดานสันติภาพและการพัฒนา
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เรื่องราวของอันวาร
อัสมะ บินติ อับดุลการิม
เปนเวลากลางดึกในคืนเดือนมืด เธอกำลังหลับสบายอยูบนเตียงในหองนอนเนื่องจาก
ความออนลาของรางกาย ตลอดทั้งวันนั้นครอบครัวของเธอไดจัดงานเลี้ยงเล็ก ๆ ฉลองการเรียนจบ
ปริญญาตรีและการเดิ นทางกลับมาอยูบานหลังจากไปใชชีวิต 4 ปในกรุงเทพฯใหกับเธอ ญาติ ๆ
และเพื่อนบานตางมารวมแสดงความยินดี ความเหนื่อยทำใหเธอเขานอนแตหัวค่ำและหลับทันทีที่
หัวถึงหมอน
เวลาผานไปนานเทาไหรไมรูจู ๆ เธอก็ตองสะดุงตื่นดวยความตกใจเพราะเสียงอันดังสนั่น
เธอหันซายหันขวาพยายามหาทิศทางของเสียง แมจะตกใจมากแตเธอก็พยายามตั้งสติและคิดวาเกิด
อะไรขึ้น เธอคิดในใจวาเสียงที่เธอกำลังไดยินนั้นอาจเปนเสียงรัวของกระสุนปนหรือเปลานะ เธอลุก
ขึ้นยืนขางเตียงกำลังคิดวาจะทำยังไงดี สักพักเธอก็ไดยินเสียงเหมือนกอนหินหลายๆกอนตกกระทบ
หลังคาบานแทรกไปกับ เสียงปนชั่วขณะนั้นเธอคิดไดวาเสียงที่ไดยินนาจะเปนกระสุนปนที่ตกใส
หลังคาบาน เสียงปนดังราวกับคนที่ยิงปนอยูหนาบานของเธอ เธอกลัวมากและรีบคลานลงไปใต
เตียง
เธอนอนตัว สั่น อยูอยางนั้ น ขณะที่ เสี ย งปนก็ยั งคงบรรเลงตอไปเธอรูสึก วาเปนเวลา
ยาวนานมากกวาที่เสียงปนจะเงียบลง สรรพสิ่งรอบตัวก็กลับไปสูความเงียบอยางที่ควรจะเปนของ
หมูบานเล็ก ๆ ในชนบทอยางนี้ความเงียบนั้นก็อยูไดเพียงไมนานเธอก็ไดยินเสียงรองไชโยดังกึกกอง
ทั่วทั้งหมูบาน เธอยังคงไมเขาใจวาเกิดอะไรขึ้น เธอคอยๆขยับตัวออกมาจากใตเตียงและเห็นวา
ขณะนั้นเปนเวลาเกือบตีสี่ครึ่งจากนา ิกาแขวนผนังในหองของเธอ ความรูสึกกลัวทำใหเธอไมกลา
จะยืนแลวเดินออกไปดูวาเกิดอะไรขึ้น เธอคอยๆคลานไปยังประตูหองนอน ยื่นมือเปดประตูและ
ออกจากหองไปยังหนาหองนอนพอแมที่อยูขางๆ เธอคอยๆเคาะประตูและเรียกหาแม แมมาเปด
ประตูใหและพยุงใหเธอยืนขึ้น ทุกคนมองหนากันและเงียบอยูอยางนั้น สักพักเธอถามพอวาเกิดอะไร
ขึ้น พอตอบเธอวานาจะมีการยิงกันแตก็ไมรูวาที่ไหน เสียงมันเหมือนอยูใกลมาก
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ไมนานหลังจากนั้นทามกลางความเงียบเธอก็ไดยินเสียงรถยนตและมอเตอรไซคขับอยู
บนถนนในหมูบาน และอีกสักพักเสียงอาซานละหมาดชวงเชาตรูก็ดังกองไปทั่วทั้งหมูบานผานลำโพง
ขนาดใหญของมัสยิดพอบอกวาคงไมมีอะไรแลว จากนั้นก็เริ่มแตงตัวเตรียมออกไปละหมาดและ
ออกไปที่มัสยิดซึ่งเปนกิจวัตรของพอสวนเธอและแมละหมาดอยูที่บาน หลังจากที่เธอละหมาดเสร็จ
ทองฟาขางนอกยังคงมืดอยู พระอาทิตยยังไมขึ้น ความอยากรูทำใหเธอตัดสินใจเดินออกไปดูวาเกิด
อะไรขึ้นกันแนทันทีที่เธอเดินออกมายังถนนเธอเห็นแสงไฟจากสปอรตไลทสองสวางไปยังบานหลัง
หนึ่งซึ่งอยูถัดจากบานเธอไปอีกสี่หลัง เพื่อนบานของเธอกำลังจับกลุมคุยกันอยูใกลๆ เธอจึงเดินเขา
ไปถามวาเกิดอะไรขึ้นคำตอบคืออันวารซึ่งเปนรุนพี่ผูชายในหมูบานเสียชีวิตแลวจากการถูกวิสามัญ
ฆาตกรรมโดยเจาหนาที่ทหาร และตอนนั้นเธอไดรูเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อคืน
ในชวงเวลาพลบค่ำหลังพระอาทิตยตกดินไปแลว ณ หมูบานแหงหนึ่งซึ่งตั้งอยูหางไกล
จากตัวเมืองจังหวัดนราธิวาส อันวารซึ่งเปนผูตองหาคดีความมั่นคงที่มีราคาคาหัวสูงและเจาหนาที่
ตองการตัวมากเพราะฝายความมั่นคงเชื่อวาอันวารเปนระดับแกนนำคนสำคั ญที่คอยวางแผนการ
เคลื่อนไหวและกอเหตุความรุนแรงในพื้นที่เขาไดเดินทางกลับมาที่บานโดยมีรถยนตคันหนึ่งขับมาสง
รถคอยๆจอดหนาบานเล็ก ๆ ที่อยูติดถนนหลังหนึ่ง อันวารเปดประตูรถและรีบวิ่งเขาบานหลังหลัง
อยางรวดเร็วนับตั้งแตรถมาจอดจนกระทั่งประตูบานปดลงใชเวลาเพียงไมกี่วินาทีเทานั้น การกลับ
บานของเขาเปนการกลับบานที่เงียบกริบที่แมแตเพื่อนบานขางเคียงก็ไมมีใครรับรู แตชวงเวลาอัน
สั้นแคนั้นกลับเปนชวงเวลาเดียวกับที่บนถนนตรงนั้นมีรถมอเตอรไซตคันหนึ่งขับผานพอดี มูฮัมหมัด
เพิ่งเสร็จจากการเตะบอลและขับผานมาพอดี เสาไฟฟาริมถนนบริเวณนั้นแมจะมีแสงสวางไมมากนัก
แตก็สวางพอใหเขาเห็นดานขางและดานหลังของอันวารขณะลงจากรถและวิ่งเขาบาน ตอนนั้นไมมี
ใครทราบมากอนวามูฮัมหมัดที่มีอาชีพรับจางกรีดยางเหมือนคนอื่นทั่วไปในหมูบานเปนสายใหกับ
เจาหนาที่ทหารคอยรายงานสถานการณในหมูบาน
เมื่อมูฮัมหมัดขับมอเตอรไซตกลับมาถึงบาน เขาก็รีบโทรไปถึงกองรอยทหารที่ดูแลความ
มั่นคงพื้นที่เรื่องการกลับมาที่บานของอันวาร
ชวงเวลา 4 ทุมของคืนนั้น เพื่อนบานที่อยูรอบ ๆ บานของอันวารถูกเจาหนาที่ทหาร
เคาะประตูบานใหยายไปนอนที่มัสยิดเพราะเจาหนาที่หลายรอยนายทำการลอมพื้นที่รอบบานของ
อันวารทั้งหมดแลว และเกรงวาจะเกิดการปะทะกันและบานขางๆจะโดนลูกหลง ผูใหญบานและโตะ
อีหมามประจำหมูบานถูกเรียกตัวมาเพื่อเจรจาใหสงตัวอันวาร พอแมของอันวารและภรรยาของเขา
ยืนยันวาอันวารไมไดกลับมาบานนานหลายเดือนแลว เพื่อนบานหลายคนก็ยืนยันวาอันวารไมได
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กลับบาน ตอนนั้นเองที่มูฮัมหมัดถูกนำตัวมาเพื่อยืนยันวาเขาเห็นอันวารกลับมาในชวงเวลาไหนและ
แตงตัวอยางไร เจาหนาที่ทหารเชื่อวาอันวารอยูในบานจึงตัดสินใจจะคนบาน มีการเตรียมกำลังและ
อาวุธใหพรอม การคนบานเริ่มขึ้นในชวงเวลา 5 ทุมของคืนนั้น
เจาหนาที่ทหารคนบานหาตัวอันวารโดยบังคับใหผูใหญบานและโตะอีหมามเดินนำหนา
แลวทหารเดินถืออาวุธตามหลัง ซึ่งหากอันวารยิงตอบโตผูใหญบานและโตะอีหมามก็จะกลายเปนโล
กำบังให เจาหนาที่ทหารคนหาทุกซอกทุกมุม ของบานทั้งตูเสื้อผา ใตเตียง หรือ แมกระทั่งบนฝา
เพดาน ทุกที่ที่คิดวาอันวารอาจจะสามารถใชเปนที่ซอนตัวแตหาเทาไหรก็หาไมพบ เจาหนาที่ใชเวลา
5 ชั่วโมง คนบานแบบปู พรมไป 4 ครั้ง ก็ยังหาอันวารไมพบ จนกระทั่งเวลาเกือบตี 4 เจาหนาที่
ทหารเริ่มโกรธที่หาอันวารไมเจอและพยายามขูพอของอันวารดวยการเอากระบอกปนจอยิงที่ศีรษะ
พวกเขาบอกวาพวกเขาสามารถยิงไดโดยไมผิดเพราะถือวาเปนการไมใหความรวมมือกับเจาหนาที่
แมของอันวารเห็นอยางนั้นก็ทนไมไหวรองไหออกมาอยางหนัก เธอสะอื้นและบอกพออันวารใหยอม
บอกที่ซอน เจาหนาที่ทหารเกือบรอยนายเตรียมกำลังขึ้นบานอีกครั้งโดยครั้งนี้ใหพอของอันวารเดิน
นำพรอมเอาปนจี้ที่หัวไว และใหเดินนำไปชี้จุดที่อันวารใชซอนตัวซึ่งเจาะเปนชองเล็ก ๆ ขนาดพอดี
ตัวเนียนไปกับผนังในหองนอนและถูกปดทับดวยกระจกบานใบใหญ
พอของอันวารเดินไปเคาะกระจก 4 ครั้งซึ่งเปนสัญญาณระหวางพอลูกที่ไดตกลงกันไว
แลวจากนั้นพอของอันวารก็เดินหลบออกมาใหหางจากกระจกอันวารรูตัวทันทีวาเจาหนาที่ทหารอยู
ภายนอกจุดซอนตัวแลว เขาผลักกระจกออกและยิงออกไป2 นัดแตกระสุนไมโดนใคร ในชวงเวลา
เดียวกันกระสุนนับรอยก็ยิงเขาที่จุดอันวารซอนตัวเปนเวลาเกือบสิบนาที รางของเขาลมลง เลือด
ไหลอาบและรางของเขาพรุนจากลูกกระสุน เมื่อกลุมควันกระสุนจางลง เจาหนาที่ทหารสองคนเดิน
เขาไปเพื่อตรวจสอบวาอันวารยังมีชีวิตอยูหรือไม หลังการเปานกหวีดสามครั้งจากเจาหนาที่ที่เดิน
เขาไปยังศพซึ่งถือเปนสัญญาณวาผูตองหาเสียชีวิตแลว เจาหนาที่ทั้งที่อยูภายในบานและที่ลอมอยู
ขางนอกตางก็พากันรองไชโยอยางพรอมเพรียงแสดงความดีใจที่ปฏิบัติภารกิจไดสำเร็จและพากันขับ
รถกลับไปยังคายเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
เวลา 8 โมงเชา เธอยืนอยูริมถนนเพื่อรอสงศพไปยังหลุมกูโบรหรือสุสานตามมารยาทที่
ควรทำเมื่อคนในหมูบานเสียชีวิต ตอนนั้นศพของอันวารกำลังถูกละหมาดอยูที่มัสยิดประจำหมูบาน
ศพของอันวารไมไดถูกอาบน้ำศพกอนละหมาดซึ่งนั้นเปนความตองการของเจาตัวและครอบครัว
เพราะเหตุผลที่ยกวาอันวารจับอาวุธสูเพื่อศาสนาและการเสียชีวิตของเขาเปนการญีฮาดเธอมองไป
รอบ ๆ บริเวณที่เธอยืนอยู เธอเห็นเพื่อนบาน คนในหมูบานขางเคียงและผูคนมากมายที่เธอไมเคย
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เห็นหนามากอนยืนอยูตลอดแนวถนนตลอดทั้งหมูบาน สักพักศพของอันวารก็ถูกนำลงจากมัสยิด
ศพถูกเคลื่อนไปยังสุสานประจำหมูบานซึ่งอยูหางออกไปราวสองกิโลเมตรโดยผูคนชวยกันแบกศพ
แทนที่จะใชพาหนะเปนรถยนตเหมือนศพคนอื่นทั่วไปเธอเห็นผูคนมากมายเดินตามหลังศพมาพรอม
กับเรียกรองกึกกองไปทั่วบริเวณวา “อัลลอฮฮูอักบัร อัลลอฮฮูอักบัร” ซึ่งแปลวาอัลลอฮนั้นยิ่งใหญ
ซ้ำ ๆ ไปมา เธอคิดในใจวานี้เปนขบวนแหศพใชไหมเพราะเธอไมเคยเห็นศพของคนอื่นในหมูบานถูก
ทำแบบนี้มากอน ทำไมผูคนถึงทำเหมือนสรรเสริญเขาขนาดนี้ เมื่อศพถูกเคลื่อนมาถึงจุดที่เธอยืนอยู
เธอเริ่มไดยินรองไหทามกลางเสียงรองกึกกองนั้น เธอหวนนึกถึงวัยเยาวที่เธอและเพื่อนหัวเราะรวน
ตอนอันวารที่โตกวาเลาเรื่องตลกใหพวกเธอฟง เธอหวนนึกถึงชวงเวลาที่เธอหวาดกลัวจนตัวสั่นเมื่อ
คืน เธอหวนคิดถึงเรื่องราวที่เพื่อนบานเลาใหฟงถึงสภาพศพของอันวารที่เธอรูจัก วารางของเขาถูก
ยิงพรุนแทบมองไมออกวาเปนใคร เธอมองไปยังศพของอันวารที่มีผาสีขาวที่มีเลือดซึมใหเห็นเปน
จุดๆคลุมอยูมิดชิดซึ่งกำลังเคลื่อนผานหนาเธอไป เธอรูสึกวาหัวใจเธอถูกบีบและน้ำตาเธอไหลริน
ออกมา เธอคิดในใจวาทำไมพวกเขาตองทำกับอันวารขนาดนั้น ทำไมพวกเขาตองดีใจกับการตาย
ของอั นวารขนาดนั้น เธอคิดวาตลอด 15 ปที่เกิด เหตุก ารณความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใตของประเทศไทย ยังมีอีกกี่รอยกี่พันคนที่เจอเหตุการณแบบเธอและรูสึกเชนเดียวกับเธอ
สามวันหลังจากการเสียชีวิตของอันวาร ภรรยาสาวของอันวารก็ไดคลอดลูกชายคนแรก
เธอตระหนักไดทันทีวาอันวารลงจากภูเขาที่ซอนตัวมานานกลับมาบานครั้งนี้ก็เพื่อรอเจอหนาลูกชาย
ของเขานั้นเอง

อัสมะ บินติ อับดุลการิม เปนไทยมุสลิมที่ทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในภาคใตของประเทศไทย
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ละ เว ยา อง
เปนวันที่มีหมอกและฝนก็ตกลงมาบนถนนที่คดเคี้ยวภายในปาลึก เพื่อนของฉันและฉัน
กำลังขี่มอเตอรไซคไปเยี่ยมหมูบานที่ครอบครัวยา อง อาศัยอยูเพื่อถามเกี่ยวกับเธอ เราถามรอบๆ
หมูบานเพื่อหาวาครอบครัวของเธออาศัยอยูที่ไหน พวกเขาอาศัยอยูในบานไมเกาบนเนินเขาไกล
จากถนนใหญ เราตองผานทางโคงและถนนที่ยากลำบากขึ้นเพื่อไปที่บานของพวกเขา
ฉันรูสึกไมดีเมื่อฉันไดเห็นฉากเศราเมื่อเราไปถึงบาน มันเปนวันที่เจ็ดของพิธีไวทุกขใหแก
สามีและลูกชายยา องที่ลวงลับไปแลว ฉันรูสึกเศรามากสำหรับเธอและลูกหกคนที่เหลื อ ฉันเกือบ
ควบคุมน้ำตาไมได พิธีนี้เปนการถวายเครื่องบูชาที่ญาติและเพื่ อนๆทำเพื่อสามีและลูกชายของเธอ
เพื่อใหพวกเขาสามารถพักไดอยางสงบสุข หลังจากที่เธอไหวเสร็จ ฉันเขาไปคุยกับเธอ เธอมองมาที่
ฉันดวยตาที่ปริ่มไปดวยน้ำตาและทักทายพวกเรา
“เขามานั่งเถิด ทานขาวกันหรือยัง?”
ฉันบอกเธอวาเราจะมาถามสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับครอบครัวของเธอ เราไดยินเกี่ยวกับสามี
และลูกชายของเธอ หลังจากนั้นเพื่อนของฉันและฉันก็เขาไปขางในบานและคุยกับยา อง และแม
สามีของเธอใกลกับเตาขณะที่เธอเตรียมชาเขียวและสลัดใบชาใหเรา เธอแบกทารกอายุหนึ่งเดือนไว
ที่หลังและมีเด็กอายุสองขวบเกาะอยูขางๆเธอ
เธอถูกทิ้งใหดูแลลูกๆทั้งหกของเธอ ยา องเปนคนคอนขางสูงแตผอม ผมของเธอยุง ตา
ของเธอดูออนลา และเธอก็ใสเสื้อผาเกา เธออายุประมาณสี่สิบปและอาศัยอยูในหมูบานที่มีถนนคด
เคี้ยวใกลเมืองเล็ก ๆ ทางตอนเหนือของรัฐฉานซึ่งมีความไมแนนอนเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ การทำมาหา
กินของหมูบานขึ้นอยูกับ ไรชาและผัก ยา องขอใหเราดื่มชาเขียวและกินสลัดใบชาในภาษาปะ
หลอง แลวจึงนำถาดที่มีชาเขียวและสลัดใบชามา มันทำใหฉันคิดถึงไรชาของพวกเขาซึ่งตั้งอยูใกลกับ
ทางเขาหมูบาน
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เราขอใหเธอเลาใหเราฟงวาเกิดอะไรขึ้นกับสามีและลูกชายของเธอ เธอเลาเรื่องในขณะที่มีน้ำตาใน
ตาที่เหนื่อยลาของเธอ เมื่อวันเสารที่ผานมาสามีของเธอซึ่งสวมกางเกงขายาวสีเขียวเขมและแจ็คเก็ต
สีน้ำตาลแดงและลูกชายของเธอซึ่งสวมเสื้อเชิ้ตสีดำและกางเกงยีนสออกจากหมู บานเพื่อเขาเมือง
โดยมอเตอรไซคในเวลาหกโมงเชา ยา อง และลูกๆ ของเธอมองดานหลังของพอและลูกชายที่ขี่รถ
ออกไปออกจากหมูบาน
สภาพอากาศหนาวเย็ น ทั ก ทายพอและลู ก ชายขณะเดิ น ทางไปตามถนนคดเคี้ ย ว
จนกระทั่งพวกเขามาถึงสามแยกที่อยูไกลจากตัวเมือง พอพูดวา “ลูก ลุงของลูกบอกใหเราเลี้ยวซาย
เมื่อถึงสามแยก พอคิดวาสามแยกนี้แหละ เลี้ยวซายตรงนี้เลย” ลูกชายที่ขี่มอเตอรไซคจึงเลี้ยวซาย
ขณะที่พวกเขาไปตอพอลูกก็พบสิ่งที่พวกเขาไมคาดคิด พวกเขารูสึกหวาดกลัวเมื่อเห็นคนพกอาวุธ
สองคนสวมชุดคอมแบทและรองเทาบูตสีเขียวเขมในขณะที่ถือปนยาว
ชายสองคนตะโกนวา“ เฮ หยุด! นี่กำลังจะไปไหน?"
ฉันเสียใจเมื่อลวย เย พูดตอวาเธอไดยินจากพี่สาวของเธอวากลุมชายพกอาวุธไดสังหารสามีของเธอ
อยางไรความปราณี “ตอจากนี้ไปฉันจะไปพึ่งใครได” เธอถาม “คนสองคนที่ฉันสามารถพึ่งพาได
ที่สุดไดจากโลกนี้ไปแลว”
ฉันคิดถึงวามันไมแปลกที่คนอื่นจะเห็นเหตุการณเชนนั้นเพราะเหตุการณอยางนั้นเกิดขึ้น
เปนประจำในรัฐฉานทางเหนือของเรา จากนั้น ยา อง ยังคงรูสึกเศราอยู “ฉันสวดออนวอนใหผูอื่น
จะไมเผชิญชะตากรรมเดียวกันกับเรา คนอยางเราไมมีอาวุธดังนั้นเราจึงกลัวผูที่มี ฉันไมสามารถทำ
อะไรเพื่อคนหาความจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีและลูกชายของฉัน ฉันแคกังวลวาครอบครัวของเรา
จะมีชีวิตตอไปไดอยางไรและลูกๆ ของฉันจะไดรับการศึกษาไดอยางไร”
ฉันบอกลาและจากไปหลังจากปลอบโยนเธอแมวาฉันยังไมตองการจะไป ฉันหวังวาจะได
พบเธออีกครั้งเพื่อที่จะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงกับครอบครัวของเธอเมื่อเราไดพบกันอีก

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 จนราคาขึ้นไดวันละ 20 บาท
บางครั้งทำทั้งกลางวันกลางคืน ไดเงิน 40 บาท แตไมเคยไดรับเงินเลย เพราะแมเลี้ยงบังคับวาตองเอาเงินมาเปนคานม
นอง ๆ ยอนกลับมาที่พอของฉันก็ไมเคยสนใจฉันเลย จนพอมีลูกคนใหมกับแมเลี้ยงอีก 1 คน จนฉันเริ่มโตเปนสาว แม
เลี้ยงหาทางขับไลเราออกจากบาน
เมื่อ ฉัน อายุ 19 ป ฉั นแตงงานกั บสามี ของฉั น สามีข องฉั นเปนคนรูประวัติศาสตรในชุ มชน ฉัน จึงไดรู
ประวัติความเปนมาของชุมชนตนเองในความเปนชนเผาอุรักลาโวย ฉันไดมีโอกาสเปนอาสาสมัครและรวมตอสูกับชุมชน
เรื่องที่ดิน สามีบอกฉันวาในอนาคต ชุมชนของเราจะมีปญหาเรื่องที่ดิน สามีเปนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนรุน
แรกของจังหวัดภูเก็ต นักเขียนประวัติและแผนผัง ของชุมชน รวบรวมขอมูลดวยหนังสือที่เขียนดวยลายมือ เก็บมาเรื่อย
ๆ ฉันจึงไดเรียนรูไปดวย ไดรูวาความเปนอยูชาวเลเปนอยางไร จนหลังเหตุการณสึนามิ พ.ศ.2547 ฉันเปนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมูบาน และผูชวยผูใหญบาน จึงไดเจอกับชนเผาพื้นเมืองที่อยูในชุมชนและชนเผาอื่น ๆ ในประเทศๆ
ไดเจอเครือขายชนเผามอรแกน ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และเเละเครือขายชนเผาราไวย และฉันไดมีโอกาส เปน
กรรมการตัวแทนชนเผาอุรักลาโวยตั้งแตนั้นมา การออกมาเจอโลกภายนอกการมาอบรมในเวทีตาง ๆ ทำใหฉันไดเจอ
เพื่อน ไดตอสูเรื่องที่ดินเต็มตัว และสามีเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลไดสองสมัย แตนาเสียดายที่กอนจะได
เปนผูใหญบาน สามีฉันตายโดยไมมีสาเหตุ และทุกคนรวมทั้งฉันเชื่อวาโดนยาสั่งจากนายทุน ทำใหตาย เนื่องจากมีการ
ขมขู ยิงขูที่บานฉันและสามีหลายครั้งแลว จนตองยายหนีไปอยูกระบี่ 1 เดือน และสามีไปอยูสุราษฎรธานี 1 เดือน
หลั งจากสามี เสีย ชีวิต ฉัน ตอสูคนเดียวเรื่อยมา จนฉัน ทอเเทเกือบที่ จะทิ้ งงานเคลื่อ นไหวตรงนี้ แตได
กำลังใจจากเครือขายชาวเล เเละคนในชุมชนที่สนับสนุน โชคดีที่มีขอมูลที่สามีฉันทำไวกอนเสียชีวิต มีการฟองรองจาก
นายทุนที่จะมาซื้อที่ดินไปทำรีสอรท ใหออกจากพืน้ ที่ 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
ในขณะที่ ฉัน ตอสูรวมกับ ชุม ชน ฉั นก็ ไดพบรั กใหมและแตงงานกับ สามีใหม ซึ่ งเปนนั กคนที่มี จิตอาสา
ชวยเหลือคนในชุมชนเหมือนกับเรา ซึ่งเขาไดสมัครเเละไดรับเลือกใหเปนผูใหญบานคนใหม ชีวิตฉันมีกำลังใจขึ้นมาอีก
ครั้ง สามีใหมมีลูกติดมาหนึ่งคนเเตฉันดูเเลลูกของเขาเปนอยางดี เพราะฉันเคยมีประสบการณการมีเเมเลี้ยงใจรายมา
ฉันจึงเขาใจวาการมีเเมเลี้ยงใจรายเปนอยางไร เเละตั้งใจวาจะไมทำตัวเปนเหมือนเเมเลี้ยงใจรายคนนั้น จนลูกของเขารัก
เราเหมือนเเมอีกคน ฉันมีความสุข
ชีวิตการตอสูเเละการทำเพื่อชุมชนก็ยังไมหยุดเพียงเเตเรามีเพื่อนรวมเสนทางการตอสูเพิ่มขึ้น เพราะ
ตอนนี้เรายังมีอีกเรื่องที่สำคัญ มีเรื่องที่ดินที่เปนสุสานของอุรักลาโวยเปนศูนยรวมจิตวิญญาณของ 5 จังหวัด ภูเก็ต พังงา
ระนอง กระบี่ สตูล สุสานนี้เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตวิญญาณของชนเปาอุรักลาโวยทั้งหมด ปญหาคือ เกิดความสับสนเรื่อง
ตำแหนงพิกัดที่ดินของทางราชการที่ออกโฉนดผิด จากที่ควรจะตั้งขึ้นที่ม.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 บรรพบุรุษของเราตั้งแตกอนสงครามครั้งที่ 1 จะไมมีอีกตอไป ถาไมมีสุสาน ชาวอุรักลาโวย จะไปฝงที่ไหน เหมือน
ใจแตกสลาย ฉันจะยังคงตอสูตอไปเพื่อชนเผาอุรักลาโวยและลูกหลานของฉัน

กานดา เปนนักกิจกรรมชาวพื้นเมืองอุรักลาโวยที่ตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิใหคืนดินแดนของบรรพบุรุษในจังหวัดภูเก็ตทาง
ภาคใตของประเทศไทย
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หมูบานแสนสุข
มน มน เอ ตู
บานสีพินเผือกตั้งอยูดานขวาของถนนสายตองยี -เมกถีหลา ในเมืองทาซี เขตเมกถีหลา
แขวงมัณดาเลย ตอนกลางของเมียนมา ที่หมูบานแหงนี้ ชาวบานมักประกอบอาชีพกสิกรรม คาขาย
เปนบางสวน ในหมูบานมีประชากรประมาณ 1,200 คน ประกอบดวย 350 ครัวเรือน ถามองจาก
ถนนสายตองยี-เมกถีหลา คุณจะเห็นหมูบานขนาบดวยถนนเสนตรง รายลอมดวยตนมะขาม ตนหาง
นกยูง ตน Maezali และตน Padauk บนสองขางทาง ทำใหเปนบรรยากาศที่ รมรื่นและเขียวขจี
พรอมกับเสียงนกรอง ทำใหเกิดความรื่นรมยและความสงบในใจมาก
ถาเขาไปในหมูบานจากดานถนนใหญ คุณจะเห็นโรงเรียนประถมศึกษาและที่ทำการ
หมูบาน จากนั้นก็จะไดเห็นเด็กนักเรียนที่ใสบริสุทธิ์ในชุดนักเรียนวิ่งเลนกันอยางสนุกสนาน ที่อีก
ดานหนึ่ง คุณอาจประหลาดใจที่เห็นเด็กนักเรียนพรอมกับครูรวมมือกันทำงานประจำใหกับโรงเรียน
ทั้งชวยเก็บขยะ ชวยเก็บวัชพืช และชวยรดน้ำตนไมในสวน
ที่ทำการหมูบานซึ่งอยูอีกฟากหนึ่งของรั้วโรงเรียน มีชาวบานอยูเต็ม ไปหมด ดิฉันถาม
อูซันตุนออง ผูใหญบานวาทำไมมีชาวบานมาเต็มไปหมด เขาบอกวาพวกเขามาพูดคุยกันเกี่ยวกับ
บัตรตรวจพิสูจนสัญชาติ ซึ่งกำลังทำใหเกิดปญหายุงยากอยางมากกับชาวบานที่เปนมุสลิม ดิฉันรูสึก
สนใจปญหานี้เพราะตัวเองก็เปนมุสลิม
ดิฉั นจึ งขอใหผูใหญบานชวยอธิบ ายดวยความสนใจ ผูใหญบานเริ่ม จากการบอกวา
รัฐบาลไดออกบัตรพิสูจนสัญชาติใหเมื่อป 2533 แตนับ จากนั้นมาก็ไมเคยออกบัตรแบบนี้อีกเลย
จนกระทั่งป 2562 ในป 2533 ผู ใหญบานไดบอกใหชาวบานมารับ บั ตรพิ สู จ นสัญ ชาติโดยตอง
จายเงินคนละ 3,000 จาต มีชาวบานแคหนึ่งในหาที่มารับบัตรดังกลาว แตที่เหลือไมยอมมา บางคน
ไมไดมารับบัตรพิสูจนสัญชาติจนกระทั่งพวกเขาเสียชีวิต คนที่ไมมีบัตรพิสูจนสัญชาติ หากตองการ
เดินทางไปไหน ก็ตองไปขอหนังสือรับรองจากผูใหญบาน
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ชาวบานหลายคนที่มีอายุกวา 40 หรือ 45 ป ยังไมเคยมีโอกาสที่จะมีบัตรพิสูจนสัญชาติ
แตแลวสิ่งที่เปนความฝนของชาวบานมา 30 ป ก็เปนความจริง เมื่อมีโครงการออกบัตรใหในปนี้
“กลุมปากกาขาว” ที่นำโดยปาเลเลเนง และปาเพียวออง กำลังทำงานเพื่อแกไขปญหาเรื่องที่ดิน
ความขัดแยงระหวางชาวบานกับราชการ รวมทั้งความขัดแยงระหวางชาวบานดวยกันที่เมืองทาซี
จากความเปนผูนำและการดำเนินงานเหลานี้ ทำใหราชการสามารถออกบัตรพิสูจนสัญชาติไดสาม
คนตอสัปดาห ซึ่งเปนผลงานของ มน มน เอ ตู และชอชอวินจากเครือขายเยาวชนทาซี ซึ่งทำงาน
รวมกับกลุมปากกาขาว ถาชาวบานพยายามหาทางออกบัตรเหลานี้เอง อาจตองใชเวลาเปนเดือน
หรือเปนป และตองเสียเงินจำนวนมาก ดิฉันจึงดีใจและยินดีอยางยิ่งที่ไดเห็นรอยยิ้มและความสุขใน
ดวงตาของชาวบาน เพราะหนวยงานอาสาสมัค รตางเห็ น ใจที่ จ ะชวยเหลือ ชาวบานที่ มีศาสนา
แตกตางกัน

มน มน เอ ตู เปนนักสิทธิมนุษยชนซึ่งทำงานกับเยาวชนในเมียนมา
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เด็กผูห้ ญิงลีซูสนู่ กั ปกป้ องสิทธิมนุษยชน
คะติมา หลีจ่ ะ
ฉันชื่อคะติมะ หลี่จะ มีความหมายวา ผูหญิงลีซูตัวเล็กจากตระกูลหลี่จะ คำวา หลี่จะ
แปลวาคนมีประเพณีวัฒนธรรม ฉันเปนชนเผาพื้นเมืองลีซูที่อาศั ยอยูตอนเหนือของประเทศไทย มี
วิถีชีวิตอาศัยอยูกับปา ฉันมีพี่นอง 7 คน พี่สาว กับพี่ชายแตงงานแยกบานออกไปอยูบานตนเอง
ตั้งแตอายุได 18 ป ฉันจึงกลายเปนพี่สาวคนโตในครอบครัวที่มีหนาที่ดูแลนองอีก 4 คน ทำอาหาร
ใหกิน ซักเสื้อผาใหใส ทำงานบานทุกอยาง ตอนนั้นฉันเห็นเพื่อนคนอื่นในชุมชนไปเรียนหนังสือ ฉัน
อยากเรียนหนังสือมาก แตฉันไมมีเอกสารแสดงตัววาเปนคนไทย พอพาฉันไปสมัครเรียนโรงเรียน
ใกลบานครูเขาไมกลารับเขาเรียนเพราะไมมีบัตรไทย ฉันเลยฝกอานจากหนังสือเรียนขึ้น ป.1 เลม
เกาที่ฉีดขาดไมมีใครเอาแลว จุดเทียนไขฝกอานออกเสียงกอนนอนทุกคืน และเรียนหนังสือกับพระ
ที่วัดแหงหนึ่งใกลบาน
บางวันฉันจำไดวาตองชวยพอแมทำงานไรขาวใกลบานที่เปนเขาสองลูกคนในชุมชนลีซู
แบงพื้นที่กันทำกินอยูตรงนั้นทั้งหมด 30 ครัวเรือน แตละวันที่ไปชวยพอแมทำไร ปากก็ทองบทเรียน
เสียงดังไปทั่วไรขาว ขณะไปตัดน้ำใหพอมาพนยาไรขาวก็ทองไปดวย หลังจากนั้นไมนานพื้นที่ทำกิน
ตรงนั้นถูดยึดดวยผูใหญ และเจาหนาที่ปาไม ไมใหคนลีซูเขาไปทำกิน ชาวบานลีซูเลยตองไปหาที่ทำ
กินหมูบานอื่น
ชวงนั้ น มี ผูชายคนหนึ่ งมาบอกพอวาใหพาลู ก ไปสมั ครเรีย นโรงเรีย นในหลวงอยู อี ก
หมูบานหนึ่ง หางจากบาน 5 กิโลเมตร ขามภูเขาสามลูก ครูใหญรับฉันเขาเรียนเพราะมีเคยมีชีวิต
เหมือนกับฉัน ฉันเรียนไดแค 1 สัปดาหครูใหญถูกยายออกไปสอนที่โรงเรียนอื่น ฉันรูสึกผิดที่ทำให
ครูใหญตองยายไปอยูที่อื่น ฉันบอกกับตัวเองวาจะตั้งใจเรียนหนังและเปนเด็กดีใหสมกับความตั้งใจ
ของครูใหญที่รับ ฉันเขาโรงเรียน หลังจากฉั นไดเรียนหนังสือ พอกับ แมตองไปนอนทำงานอยูที่ไร
ตลอดป ปลูกขาว ปลูกพืชเลี้ยงหมู ไก ที่ทำไรหางจากชุมชนที่ฉันอาศัยอยู 15 กิโลเมตร ทุกเย็นวัน
ศุกรฉันกับนองอีก 2 คนเดินทางไรเพื่อไปชวยพอกับแมทำงานไรในวันเสาร และอาทิตยขากลับเย็น
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วันอาทิตยจะแบกขาวสารกลับมากินระหวางเรียนวันจันทรถึงวันศุกร วิถีชีวิตเปนแบบนี้อยูตั้งแตชั้น
จนจบมัธยมศึกษาปที่ 3 ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยออกกฎหมายไมใหปลูกฝน พอกับแมที่ทำ
กินอยูอีกหมูบานหนึ่งกลับมาอยูในชุมชนสันปาเหียง มีปญหาคือไมมีที่ดินทำกิน มีชาวบานหลายคน
กลับเขาไปถางพื้นที่ทำกินเดิมที่ถูกผูใหญกับเจาหนาที่ปาไมยึดไป เพราะยังมีคนไทยที่ยังเขาไปทำ
กินอยูพื้นที่ตรงนั้นได แตพี่นองลีซูสันปาเหียงเขาไปถางเพื่อปลูกขาว ถูกผูใหญบานคนไทยขมขู เคย
มีคนถาง เผา ลอมรั้วเสร็จแลว แคเก็บเศษไมแลวปลูกขาวไดเลย แตชาวบานกลัวไมมีคนชวยเอาแรง
เอามื้อกลัวจะถูกฆาตามคำขมขูผูใหญบาน พอคนนั้นไมกลาเขาไปทำกิน มีญาติผูใหญบานคนไทย
เขาไปทำกินเหมือนที่ผานมา พอเจอเหตุการณแบบนี้เยอะมาก จำนวนแปลงที่พอถางแปลงที่ 13
คือแปลงที่พอถูกยิงตายใกลไรในปา
ตอนนั้นฉันเรียนอยูมหาลัยปที่ 4 ขณะฝกงานอยูในโรงแรมแหงหนึ่ง ไดมีนาคนทางบาน
สันปาเหียงโทรมาบอกวา พอถูกผูใหญบานยิงตายในใกลไรขาวที่ถางไว ฉันถามนาวาเห็นหนาชัดเจน
หรือยังวาเปนพอ นาตอบวายังไมถึงที่เกิดเหตุ ฉันจึงบอกนาวางั้นไปดูใหเห็นกับตากอน ชัดเจนแลว
คอยโทรมาอีกทีนะ สักพักนาโทรกลับมาบอกวาใชพอจริง ฉันบอกวาใหนาเขาไปดูพอหนอยวาตาย
หรือยัง ถายังไมตายชวยพาพอไปหาหมอหนอย แตนาตอบกลับมาวาเจาหนาที่ไมใหเขาไป ฉันจึง
โทรไปหาผูใหญบาน เลาวาบานเราเกิดเหตุการณยิงกันที่ในปาใกลสวนที่พอกำลังทำอยู ขอใหนาเขา
ไปดูพ อวาตายหรือ ยังถาพอยั งไมตายใหนาพาพอไปโรงพยาบาล เรื่อ งคดี ความใหเปนไปตาม
กระบวนการ ผูใหญบานตอบกลับมาวาตายแลวมั้ง ตอนนั้นฉั นรูสึกไมพอใจแลววางสายไป เกิด
ความกังวลมากมาย
ปรากฏวาพอเสียชีวิตลงแลวในปาจุดที่เกิดเหตุ มีตำรวจ หมอเขาไปตรวจและนำศพพอ
ลงมาโรงพยาบาลเชียงดาว พอถูกผูใหญบานไปแจงความโรงพักวาถางปา และยิงเจาหนาที่ของรัฐ
ครั้งแรกที่ฉันเห็นบาดแผลในตัวพอ รอยช้ำ ทำใหรูวานี้คือการฆาเพื่อขมขู สั่งสอน เพราะบาดแผล
พอมันทำเกินกวาความผิดที่พ อไดทำไว ฉันตองทำทุกอยางใหงานศพผานไปดวยดี ตองบริห าร
จัดการทุกอยางแทนพอและแม แมเสียใจจากการเสียพอจนควบคุมตัวเองไมได ฉันจึงตองควบคุม
ทุกยางทั้งงานศพพิธีกรรมและควบคุมคนเพื่อใหทุกอยางผานไปดวยดี
หลังจากงานศพพอเสร็จแมและคนในครอบครัวถูกกดดัน ขมขู ทั้งคำพูด และการกระทำ
จากผูใหญบานวาใหยุติคดีพอ กลางคืนจะมีเสียงหมาหอนดังมาก รอบ ๆ บาน แมไมกลาออกมาขาง
นอกตอนกลางคืน ตองเตรียมกะละมังเตรียมไวฉี่ ตื่นเชามามีรอยเทาคนเดินเต็มไปหมด แมตองเขา
นอนหัวคำกำลังมืด ฉันตองหยุดทำงานเพราะปกติเรียนหนังสือดวยทำงานหาเงินเรียนดวย ตองสง
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ตัว เองเรีย น ฉั นนอนรองไหน้ำ ตาอาบแกมอยู 3 เดือ นไมมี ท างออกกับ เรื่อ งที่เกิดขึ้ น ผูใหญใน
ตระกูลบอกใหฉันแตงงานกับใครสักคนเพื่อปกปองชีวิตตัวเอง และใหสามีคนนั้นมาชวยคดีพอ ชวง
นั้นมีผูชายเขามาหาฉันเยอะมาก แตฉันรูสึกวาการที่เรายืมจมูกคนอื่นหายใจไมมีความยั่งยืน ทำไม
ผูหญิงตองหวังพึ่งผูชายตลอดไปดวย ยืนดวยลำแขงตัวเองมีความสุขและมั่นคงกวาเพราะเรากำหนด
ทุกอยางเองไดตามตองการชีวิตเปนของฉัน ฉันขอกำหนดชีวิตตัวเอง ฉันตัดสินใจเรียนหนังสือไป
ดวยบอกกับตัวเองวาตองจบเพื่อสานฝนใหพอ และหาชองทางดำเนินคดีพอไปดวย
วัน หนึ่งไดไปรูจัก พี่ลีซูคนหนึ่งที่ทำงานอยูสมาคมอิ ม เปค (สมาคมอิมเปคเปนองคกร
NGO ชวยเหลือชนเผาพื้นเมืองในไทย เจาหนาที่มีแตชนเผาพื้นเมือง )ไปเลาเรื่องพอใหฟง หลังจาก
นั้นพี่คนนั้นโทรกลับมาบอกวาจะมีเวทีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่เชียงใหม อยากไปยื่น
รองเรียนคดีพอไหมจะไดสงชื่อ ฉันตอบทันทีวาไปคะ ฉันจึงไดรวมเวทีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
ภาคเหนือ ไดยื่นรองเรียนขอความชวยเหลือคดีพอใหกับประธานคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนรับ
เรื่อง หลังจากนั้นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติลงพื้นที่เกิดเหตุ และเรียกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของมารวมชี้แจงที่อำเภอเชียงดาว ฉันจึงรูรายละเอียดมากขึ้น และไดรับความเมตตาจากอนุ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมาเปนทนายไตสวนคดีการตายของพอให ทั้งที่ไมมีเงินจายสักบาท แค
เงิน จะกินยังไมมีเลย หลังจากเหตุก าณวันนั้น แมและคนในครอบครัว ที่ถู ก ขมขู ติดตามทุก อยาง
หายไปหมดเลย สามารถใชชีวิตไดปกติ ระหวางนั้นเรียนหนังสือไปดวยบางวันตองรองไหกอนจะเขา
หองสอบดวย มีความกดดันหลายเรื่องมากตอนนั้น มีคำถามแตไมมีคำตอบวากระบวนการยุติธรรม
ไทยคดีพอจะเปนอยางไรตอไปฉันจึงตัดสินใจออกมาเรียนรูเขารวมอบรมเวทีตาง ๆ ทั้งที่รูจักและไม
รูจัก เพื่อหาคำตอบของกระบวนการยุติธรรมของไทยเกี่ยวกับคดีพอวาฉันควรจะดำเนินแบบไหน
เพราะมีหลายคนที่แคนมากตอการตายของพอ ถาพอไมไดรับความยุติธรรมจะมีคนขางหลังที่จะเกิด
สงครามระหวางตระกูลเลย ฉันจึงตองจัดการใหทุกอยางลงเอยดวยดี
หลั งจากที่ ฉั น เรีย นรูอยู 2 ป ฉั น สำเร็จ การศึก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ฉั น มีค วามรู มี
เครือขาย มีเพื่อนอีกมากมาย ฉันกลับไปมองที่ชุมชนสันปาเหียง ชุมชนเรามีปญหาเรื่องที่ดินทำกิน
สิท ธิส ถานะบุ คคล สิทธิก ารรัก ษาบั ตรทอง ฉั นจึ งทำงานหลายอยางไปดวยกัน ในเวลาเดีย วกั น
ดำเนินเรื่องขอสัญชาติไทยใหกับเด็กในชุมชนจนไดรับครบหมดทุกคนแลว ดำเนินคดีพอไตสวนการ
ตายจนรูวาวันเกิดเหตุ พวกผูใหญบานไปกัน 6 คนและไมมีเจาหนาปาไมไปดวย ที่เขาอางวาพอยิง
เขาไมมีหลักฐานอะไรมาอางอิงที่ ศาลได ศาลสรุปวาพอถูกผูชวยผูใหญบานยิงตาย หลังจากนั้นมี
สำนวนที่ 2 คดีที่เจาหนาที่รัฐยิงคนตายทำเกินกวาเหตุหรือมีความผิดหรือไมตองใหศาลอัยการสูงสุด
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ลงความเห็น ตอนนี้สำนวนคดีนั้นยังอยูที่จังหวัดเชียงใหม เปนเวลา 8 นับแตเกิดเรื่องวันนั้นในวันที่
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ขณะเดียวกันฉันสะสมความรู ประสบการณโดยไมรูตัวในระยะเวลา 7 ปที่ผานมาใน
กระบวนการตอสูทั้งระดับ ชุมชน บุ คคล และการรณรงคระดับประเทศ วันที่ฉั นรูตัวอี ก ทีคือ มี
ชาวบานมาขอรองใหชวยแนะนำคดีความ กรณีการละเมิด สิทธิ์ตาง ๆ ใหคำปปรึกษาชาวบานที่มา
หาไดโดยไมคิดเงิน ใหความรู ชวยเหลือคนอื่นเหมือนที่ตัวเองเคยไดรับจากคนอื่น แบงปนความรูให
ผูที่สนใจโดยไมหวงความรู โดยสวนลึกตองการเห็นทุกคนรูสิทธิตนเอง ปกปองตนเองได ชวยเหลือ
ผูอื่นได ฉันจึงตัดสินใจทำงานเพื่อสังคมบทบาทจิตอาสา มีปญหาการเงินมีบททดสอบมากมายที่เขา
มา แตก็จะยืนยันในอุดมการณของตนเอง ยังคงแบงปนตลอดมาเพื่อใหเกิดการสงตอการแบงปน
ตลอดไปอี ก หลายคนเชนกันจนไดรับ การยอมรับ จากผูอื่นทั้งในเครือ ขายลีซูเปนคณะกรรมการ
เครือขายลีซูคนหนึ่งในตอนนี้ดำรงวาระครั้งที่ 2 ไดดำรงตำแหนงคณะกรรมการเครือขายสตรีชนเผา
ไดดำรงตำแหนงคณะกรรมการสมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒ นธรรมชาวไทยภูเขา ไดดำรง
ตำแหนงคณะกรรมการปฏิรูป ที่ดิน ไดดำรงตำแหนงคณะกรรมการเครือขายชนเผาพื้นเมือง สิ่ง
เหลานี้เปนผลมาจากการทำงานชวยเหลือสังคมจากหลายบทบาทตลอดเวลา 8 ปที่ผานมา
รางวัลหลอเลี้ย งชีวิตคนทำงานอีก อยางหนึ่งที่บ อกใหรูวาสิ่งที่ทำคือ เปนสิ่งที่ดีนั้นคือ
รางวัลนักปกปองสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ป 2560 จากสำนักงานขาหลวงใหญสหประชาชาติ และ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจัดรวมกันมอบใหคนทำงาน สิ่งที่ตามมาคือความเสี่ยงในการ
ทำงานชวยเหลือสังคม แตยังเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำและยืนหยัดตอสูตอไป เพราะเชื่อมั่นพลังประชาชน
คนฐานราก การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและมั่นคงที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงจากฐานรากสู ระบบการ
ปกครองประเทศเพื่อนำไปสูสังคมที่เปนธรรมและเกิดสันติสุขบนโลกใบนี้ไดจริง

คะติมะ หลี่จ ะ เปนนัก กิจกรรมชนเผาพื้นเมือ งลีซูที่ทำงานเพื่อ สิทธิมนุษยชนชนเผาพื้นเมือ งใน
ภาคเหนือของประเทศไทย
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ดอกไม้เหล็ก
ทนั ดา ถวย
เธอเปนผู หญิ งอายุ 65 ป ผมเริ่มเปลี่ย นเปนสีด อกเลาบางสวน แกมมี รอยเหี่ ย วยน
เล็กนอย สวนริมฝปากยังอวบอิ่ม สายตาเปลงประกาย ในหองที่ทาสีเหลือง หญิงสาวซึ่งสวมชุดคร่ำ
คราและไวผมหางมา นั่งอยูขางหนาหญิงชราคนนั้น น้ำตาเธอไหลรินผานแปงทานาคาที่ทาอยูบน
แกมทั้งสองขาง ในหองไมมีเสียงอื่นใดเลยนอกจากเสียงสะอื้นไห
“พอ....พอหนู....เปนคนทำกับหนู ” เธอพูดดวยน้ำเสียงสั่นเครือ จุกจนไมสามารถพูด
ตอไปได ใบหนาเต็มไปดวยความหวาดกลัว ความเกลียดชัง ความรังเกียจ และความเศรา หญิงชรา
คิดวาหญิงสาวคนนี้คงประสบความทุกขยากมาไมนอยเลย มันเปนสิ่งที่ทำใหหญิงชราตัดสินใจยื่นมือ
เขามาชวยเหลือ “ไมเปนไรหรอกลูก” เธอบอก “เดี๋ยวปาจะชวยเธอเอง เลามาใหหมดสิลูกวาเกิด
อะไรขึ้นบาง ไมตองเสีย ใจนะ ปาอยูที่นี่แลวละ” หญิ งชราพยายามปลอบใจและกอดเธอไว เธอ
ปลอยใหหญิงสาวคอย ๆ ผอนคลาย กอนจะเริ่มจดบันทึกขอมูลเหตุการณที่เกิดขึ้น และปลอยเธอไป
ในความคิดหญิงชราเต็มไปดวยความเศราโศกและความเจ็บปวดที่มีใหกับหญิงสาว เธอถอนหายใจ
ยาว ๆ ปดตาลง และคอย ๆ โนมตัวไปดานหลัง เชื่อไดเลยวาหญิงสาวตองไดรับ ประสบการณที่
เจ็บปวดอยางมาก เพราะมันเปนกรณีที่ “พอขมขืนลูกสาวตัวเอง เปนคดีขมขืนครัง้ ใหญ”
ในภาพกวาง เราเห็นรถเกงสีดำขับเขามาในบริเวณ ภายในนั้นมีผูโดยสารสามคน ไมมี
ใครรูวาพวกเขาเปนใคร มีผูชายและผูหญิงขี่มอเตอรไซคเขามา มีผูหญิงสองคนสวมชุดสีขาวและมี
เสื้อนอกสีดำสวมคลุมทับไว ยาวจนถึงมือ ทั้งสองคนพูดคุยกันจุกจิก หยอกลอตอกัน ขณะเดินเขามา
ในหองพิจารณาคดี สักพักหนึ่งคนก็เขามาเต็มหอง มีทั้งใบหนาที่ทุกขตรม ใบหนาที่เยอหยิ่ง สวน
บางคนรองไห มีคนเดินเขาออกอยูตลอด บางคนสวมกำไลกระทบกันเสียงดังกรุงกริ๊ง เจาหนาที่
ตำรวจสวมเครื่องแบบ มีคนถูกใสกุญแจมือ มีผูพิพากษา ทนายความ โจทก จำเลย รวมทั้งหญิงชรา
คนนั้นซึ่งเดินทางมาพรอมกับหญิงสาวที่เปนเหยื่อการขมขืนในหองพิจารณาที่แออัดและเสียงดัง
จอแจ
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ในหองพิจารณาเล็ก ๆ แหงนี้ บุคคลซึ่งสวมครุยสีดำ นั่งอยูขางหนาและสูงกวาคนอื่น
เล็กนอย ที่ดานขางของเขาเปนเครื่องบันทึกเสียง พรอมที่จะทำงานแลว ผูหญิงสี่คนและผูชายหกคน
ซึ่งตางสวมเสื้อคลุมสีดำแบบเดียวกัน นั่งอยูพรอมกับเอกสารและปากกาลูกลื่นในมือ หญิงชราและ
หญิงสาวนั่งอยูขางหลังพวกเขา ทั้งหองเงียบหมด เวนแตเสียงคนไอ คนซึ่งทำลายความเงียบคือ
บุคคลที่สวมครุยสีดำ ซึ่งนั่งอยูสูงกวาทุ กคน จากนั้นในหองเล็ก ๆ ก็เริ่มมีชีวิตขึ้น มีทั้งการอานคำ
แถลง การซักคำถาม และการตอบคำถาม ความกลัว ความตื่นเตนกังวล และความผิดหวัง ปรากฏ
อยูบนใบหนาหญิงสาวพรอมกับเสียงตาง ๆ ในศาล เธอแสดงทาทีรังเกียจกับสิ่งที่ไดยิน หญิงชรากุม
มือของหญิ งสาวเอาไว ระหวางเดิน ออกจากศาลไปดวยกัน สีห นาของทั้งคูดูผอนคลายมากขึ้ น
เล็กนอย
ไมนานหลังจากหญิงชรากลับถึงบาน ประมาณหนึ่งชั่วโมง ผูหญิงตั้งครรภที่ออนลาและ
เพื่อนผูหญิงอีกคนหนึ่งก็เขามาในบาน ดูเหมือนวาจะเปนอีกคดีหนึ่ง หญิงชรายิ้มตอนรับทั้งสองคน
อยางอบอุน และยื่นของวางใหกิน ทั้งใบเมี่ยง ขนมน้ำตาลมะพราว กลวย และชาเขียวรอน หลังจาก
สอบถามเรื่องราวของคดีนี้ เธอตัดสินใจชวยเหลือหญิงสาวซึ่งตั้งครรภเพราะถูกชายสองคนขมขืน ซึ่ง
ดูเหมือนวาจะมีการกระทำที่ ผิดกฎหมายขออื่นดวย ผูหญิงที่ตั้งครรภมองมาที่หญิงชราดวยความ
เชื่อมั่นและความหวังอยางเต็มเปยม เพราะเธอตัดสินใจยื่นมือขอความชวยเหลือ คราวนี้หญิงชรา
ตองเปนผูตัดสินใจบาง
ลูกสาวซึ่งเอาแตจับจองมองดูแมตลอดเวลา หยิบยื่นแกวน้ำดื่มมาให
“แม พักผอนบางนะคะ แมทำมาตั้งหลายคดีแลว แลวแมอายุเทาไรแลวละ” เธอบอก
“ลูกเอย! แมรูสึกเศราใจทุกครั้งที่ไดยินประสบการณที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวเหลานี้ แมรูสึกไดบุญและ
พอใจที่ไดชวยเหลือพวกเธอ แมรูสึกเจ็บปวดใจและไมสบายใจเมื่อเห็นพวกเธอตองทุกขทรมาน เชื่อ
แมสิ ตราบที่ยังชวยเหลือคนอื่นได แมจะยังไมตายหรอก แมจะยังแข็งแรง เอาละ ไปเอายาความดัน
ของแมมาซิ” หญิงชราพูดพรอมกับยิ้มใหอยางเต็มที่
การสนทนาสะดุดลงเพราะมีเสียงโทรศัพทเขามาจากโรงพัก เกี่ยวกับวันที่ที่เธอตองไป
ศาลในคดีการกระทำชำเราเด็ก
วันหนึ่ง ระหวางที่งวนกับการชวยเหลือคดีตาง ๆ ไดเกิดเหตุวุนวายที่หนาบานของหญิง
ชรา “นี่ ยายแก! เธอเปนใคร เที่ยวมายุยงเมียผม ออกมาสิถาแนจริง! ออกมา!” ชายหนุมคนหนึ่ง
ตะโกนระหวางอยูบนมอเตอรไซคที่หนาบาน
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“เธอเปนใครละ? ทำไมตองมาตะโกนโหวกเหวกโวยวายที่หนาบานฉัน ? คุณมาทำอะไร
เนี่ย? และคุณตองการอะไร?” หญิงชราเดินออกมาจากบานอยางกลาหาญและตะโกนถามชายหนุม
หลังจากไดฟงน้ำเสียงที่มีพลังของหญิงชรา ชายหนุมดูเหมือนจะตกใจเล็กนอย น้ำเสียงคอย ๆ เย็น
ลง “ทำไมปาตองมายุยงเมียผมดวย? ตอนนี้เธอจะมาฟองคดีกับผมแลวละ ผมอยากจะมาเคลียร
เรื่องนี้กับปา” ชายหนุมบอก
“เอาละไอหนู! ถาจะมาคุยเรื่องนี้นะ ไมตองเรื่องมาก เขามาหาขางในและมาคุยกันดี ๆ
ก็ได” หญิงชรากลาวอยางกลาหาญ
ชายหนุมคอย ๆ เขาไปในบานแมจะรูสึก ไมพอใจและดูก ระสับ กระสายอยูบาง ทั้งคู
พูดคุยถึงปญหาที่สรางความไมพอใจดวยเสียงดัง พูดถึงสิ่งที่ควรเกิดขึ้ นหรือไมควรเกิดขึ้น สักพัก
หนึ่ง หองเล็ก ๆ แหงนั้นก็เริ่มเงียบเสียงลง เพราะทั้งคูตางลดระดับเสียง วาแลวไง! หญิงชราสามารถ
เกลี้ยกลอมเพื่อเปลี่ยนใจคนที่ตั้งใจจะมาทำรายเธอได เธอมีทักษะที่ทำใหคนอื่นเขาใจสิ่งที่เธอกำลัง
ทำอยูได สุดทาย ชายหนุมยอมขอโทษเธอ ขอใหเธอใหอภัย ไหวเธออยางนอบนอม
หลังจากชายหนุมออกจากบาน ลูกสาวซึ่งเฝามองเหตุการณดวยความตื่นเตนก็ บอกดวย
น้ำเสียงที่เปยมดวยความรักและความโกรธวา “แม! นั่นไงหนูถึงบอกใหพักบาง จะเกิดอะไรขึ้นถา
เขามาทำรายแม?”
หญิงชราตอบดวยรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจ “ตราบที่แมยังมีชีวิตอยู แมจะยืนหยัดตอสูเพื่อคน
ที่ออนแอ เพื่อผูหญิง เพื่อความสัตยจริง”

ทันดา ถวย เปนผูนำเอ็นจีโอซึ่งทำงานดานสิทธิมนุษยชนในเมียนมา
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แมเลีย้ งเดี่ยว
รพีพรรณ
เสี ย งเรีย ก แม แม ครับ เจาของเสี ย งเปนเด็ ก ผู ชายตั ว เล็ ก ๆ ดวงตากลมโต เปลง
ประกายตามวัย เปนแรงดึงดูดใหฉันผูหญิงวัยทำงาน อายุ 30 ปตนๆ ออกเดินตามหาเสียงเรียกนั้น
ยอนกลับไปเมื่อ 5 ปกอน ณ โรงพยาบาลแหงหนึ่ง ฉันไดพบกับเด็กผูชายตัวเล็ก ๆ คนหนึ่ง นี่เปน
การพบกันครั้งแรกหลังจากที่รอคอยมา 9 เดือน ฉันเอื้อมมือ 2 ขางเขาไปโอบรางเล็กมาไวในออม
กอดของฉัน ออมกอดทีมีไออุน สัมผัสนั้นเปนสัมผัสที่วิเศษที่สุด สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นมาพรอมคำวา
“แม”
ฉันลาคลอด 2 เดือน เพื่อดูแลลูกชายเต็มเวลา แรกๆฉันก็ทำอะไรไมคอยจะเปน รูสึกเก
ๆ กัง ๆ ไปซะทุกอยางนั้นเพราะฉันตองเลี้ยงลูกคนเดียวเพียงลำพัง เพราะสามีของฉันตองไปทำงาน
ที่ตางจังหวัด เขาตกลงกับ ฉันวา เขาจะกลับมาเยี่ยมฉั นกับ ลูก เดือ นละ 1ครั้ง ชวงแรก ๆ สามีก็
กลับ มาเยี่ย มฉั น เดื อ นละ 1 ครั้ง ตามที่ต กลง แตพอนานไป สามีก็ค อยๆทิ้งชวงเวลาการกลั บ
กลายเปน 2-3 เดือน จะกลับมาสักครั้ง
แนนอนวากอนที่ฉันจะตัดสินใจมีลูก ฉันและสามีเราไดวางแผนอนาคตรวมกัน เราตั่งใจ
วาจะชวยกันเลี้ยงดูลูกใหดีที่สุด ฉั นคิดวาการเลี้ยงลูก มั นงายนิดเดีย วแคใหเคากินอิ่ม นอนหลับ
เทานั้น แตชีวิตจริงมันไมใชเลย เมื่อ ฉันตองเปนแมที่เลี้ยงลูก เปนแมครัว ที่ ตองทำกั บ ขาว เปน
แมบานที่ตองทำงานบาน และที่สำคัญฉันตองทำงาน ใช ฉันตองทำงาน ใกลครบกำหนดลาพัก อีก
ไมกี่วันฉันตองกลับไปทำงาน มีคำถามมากมายเกิดขึ้นตามมาฉันเฝาคอยถามกับสามีเสมอ เมื่อถึง
เวลาที่ฉันตองกลับไปทำงาน แลวลูกยังเล็ก ลูกที่ยังติดเตา เราจะหาวิธีการจัดการเรื่องนี้อยางไร
สามีรับรูปญหาที่เกิดขึ้นตลอด แตเขากลับเฉยเมย เขาตอบคำถามตาง ๆ ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพียงคำตอบ
เดียว “แลวแตคุณ” ฉันรูสึกตัวชาทุกครั้งที่รับยินคำตอบนี้ นี่เปนจุดเริ่มตนของความโดดเดี่ยว มัน
เหมือนวากลังจะสิ้นหวัง หมดกำลังใจในการดำเนินชีวิตตอไป
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ฉันตกอยูในสภาวะขาดผู นำครอบครัว ตั้งแตลูกแรกเกิด จนจนลูกอายุ 1 ป ฉันไมเคย
ไดรับการชวยเหลือดุแลจากสามีอยางที่ควรจะเปน ฉันตองอดทนอยูกับความเห็นแกตัวของเคา เอา
รัดเอาเปรียบ ดวยการโยนภาระทุกอยางมาที่ฉันคนเดียว ฉันรองไหทุกครั้งเมื่อคิดเรื่องนี้ขึ้นมา จน
ฉันเริ่มเปลี่ยนความคิด ฉันเริ่มหันกลับมามองตัวเอง ฉันคิดวา ฉันตองทุกขใจ ฉันตองรองไห กับสิ่งนี้
ทุกวัน ทั้งที่ฉันยังตองทำและอยูกับสิ่งนี้ทุกวัน โดยฉันไมสามารถหลีกหนีได ระยะเวลา 1 ปที่ผานมา
มันเปนชวงเวลาที่ยาวนานเกินไป ฉันจึงตัดสินใจแยกทางกับสามี ซึ่งเคาก็ยินดีที่แยกทางกับ ฉั น
วินาทีที่ฉันเปนอิสระ ฉันรับรูไดถึงความรูสึกปลอดโปรง สบายใจ ฉันสามารถยิ้มไดทั้งที่ฉันกำลัง
รองไห ฉันกอดลูกชายและสัญญากับเคาวา ฉันนี่แหละคือพอเขมแข็ง คือแมที่ออนโยน คือเพื่อนที่
คอยสรางเสียงหัวเราะ ฉันเปนทุกอยางไดเพื่อลูก เมื่อจากเหตุการณผานไป ตอนนี้ลูกชายฉันอายุ 5
ขวบแลว
ฉันไดพิสูจนแลววาฉันเปนไดทุกอยางตามที่สัญญา ฉันไมรูวาอนาคตจะเปนอยางไร แต
ฉันเชื่อเสมอวา ทุกอยางที่เกิดขึ้นไมเคยมีตอนจบ แตมันเปนการเริ่มตนใหมเสมอ

รพีพรรณ เปนคุณแมเลี้ยงเดียวที่ทำงานเกี่ยวกับแรงงานขามชาติที่ทำงานในอุตสาหกรรมประมงใน
ภาคใตของประเทศไทย
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ตนมะพราวตายเพราะสงคราม
หนอ ครีซี
ดิฉันเก็บผักที่ปลูกในสวนหลังที่พักของเจาหนาที่ ซึ่งปลูกไวอาหารใหสำหรับครูอยาง
พวกเรา ดิฉันรูสึกชื่นชมและเคารพชาวบานที่ใหความรักและเห็นคุณคากับแมน้ำ ภูเขา และหมูบาน
แมวาหมูบานซึ่งเปนที่ทำงานของดิฉันแหงนี้จะตั้งอยูในพื้นที่สูรบ ระหวางเพลิดเพลินกับการเก็บผัก
วันหนึ่ง ดิฉันไดยินเสียงรองไห เมื่อมองขึ้นไปก็เห็นทหารกำลังกินมะพราวอยูใตบานติดกับที่พักของ
เรา จากนั้นก็ไดเห็นนอวทะลอวาหกำลังรองไห เธอนั่งลงเอามือกุมเขาตรงมุมหอง ซึ่งเปนที่สลัว เมื่อ
ไปถึงที่บานก็พบเหตุวาทำไมจึงมีเสียงรองไห เธอเรียกชื่อดิฉันเบา ๆ “ซายามานินสี” ตอนนั้นคิดวา
เธอคงอยากกินมะพราวเพราะเห็นเฝามองทหารซึ่งกำลัง กัดกินมะพราวอยางหิวโหย ดิฉันเดินไปขอ
มะพราวจากทหาร เพราะทนเห็ น เธอมองดวยสายตาอั นเจ็ บ ปวดไมได ดิฉั นเดิน กลั บ มาพรอม
มะพราวสองลูกดวยความยากลำบาก เพราะทั้งใหญและหนัก ทหารบอกวาน้ำมะพราวหอมและ
หวานอรอยมาก เมื่อนำมะพราวลูกหนึ่งไปใหทะลอวาห เธอกลับตะโกนดากลับมา
เธอรองไหไปพรอมพูดดวยความโกรธวา “ฉันไมอยากกินมะพราวพวกนี้ เอากลับไปคืน
เขา พวกเขาเอาขวานของฉันไปฟนตนมะพราวของฉัน พวกเขากินมะพราวของฉัน สารเลว” ดิฉัน
ตกใจและโกรธเล็กนอยกับทาทีที่ ไมคาดหมายของเธอ ดิฉันก็รูสึกถูกเหยียดหยามเชนกัน เลยไมได
สนใจเธออีก และเดินกลับไปที่บานเพื่อทำงานของตัวเองตอ อีกสองชั่วโมงตอมาเมื่อกลับไปดูเธออีก
ครั้งหนึ่ง ฉันพบวาเธอยังรองไหอยูเงียบ ๆ เมื่อเห็นวาเธอเปนเด็กผูหญิงที่ชางโกรธ ฉันเลยตัดสินใจ
พูดคุยเพื่อใหเธอใจเย็นลง ดิฉันเขาไปหาและถามวา “เกิดอะไรขึ้นละทะลอวาห? ใครทำใหเสียใจ
อยางนี้?”
เด็กผูหญิงหันหนามองไปทางภูเขาและพูดไปพรอมรองไห ริมฝปากสั่นเครือ “พวกเขา
ฆาฉัน” ดวยความตกใจฉันถึงถาม “อะไรนะ? อะไรของเธอนะ?” ทะลอวาหเอาลิ้นเลียริมฝปากที่
แหงผาก และเลาใหฟงถึงชีวิตวัยเด็กกับพอ
“พอมู มาหาพอสิ” วันหนึ่งพอพูดแบบนี้
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“ไดคะ!” ดิฉันตอบ “หนูกำลังมา พอทำอะไรอยูคะ? จะไปปลูกตนมะพราวหรือคะ?” “ใชสิลูก”
พอตอบ “อยากไดตนมะพราวของตนเองไหม อยากไดตนมะพราวที่ตั้งชื่อตามหนูไหม?”
“คะพอ หนูอยากได พอจะปลูกใหหนูเหรอ?” ดิฉันถาม “ไมหรอก! พอมู” พอบอก “หนูตองปลูก
เองสิ หนูตองคอยดูแลใหมันเติบโต ไมใหถูกสัตวเขามากัดกิน หนูยังอยากปลูกมะพราวไหม?” “คะ
พอ”“งั้นไปปลูกกัน พอจะขุดหลุมให สวนพอมูเอาตนไปปลูกนะ เอาละ! เมื่อมันโตขึ้นหนูก็ตั้งชื่อให
มันนะ และเมื่อมันออกลูก มันก็จะเปนของหนู มันเปนตนมะพราวของหนูนะ พอมูตนมะพราวให
ประโยชนกับเรามหาศาล ใหทั้งรมเงา ทั้งยังใหผลเอามากินได เรายังเอาทางมะพราวมาทำไมกวาด
ไดนะ นี่แหละ เราถึงตองปลูกมะพราว พอมู”
หลังจากหยุดไปนิดหนึ่ง ทะลอวาหก็เลาเรื่อ งของเธอตอ “ตอนนั้น หนูแ ทบยกกลา
มะพราวไมขึ้น ไมสามารถเอาลงหลุมที่พอขุดไวได พวกเราทั้งพอและลูกจึงตองชวยกันเอาตนของ
มันลงใสในหลุมที่พอเตรียมไว หนูไปดูตนมะพราวทุกเชาหลังตื่นนอน หนูคอยเอาใจใสดูแลมันเปน
อยางดี ไมใหมันตาย หรือถูกสัตวกัดกิน หนูเอาไมไผไปทำรั้วใหมันดวย หลังจากพอรูเรื่องนี้ พอก็มา
ชวย ทำใหมีรั้วที่แข็งแรงขึ้น”
ตอนที่ทะลอวาหพูดถึงพอ ใบหนาของเธอยิ้มแยมแจมใส ตากลมสุกใสเปนประกาย ดิฉัน
สังเกตวาเธอตองรักพอมากๆเลยละ
“ตนมะพราวตนนี้มีชื่อวา ทะลอวาห” เธอบอกตอ “ตนมะพราวโตขึ้นมาพรอมกับหนู
ตอนที่หนูวิ่งเลนกับเพื่อนใกลตนมะพราวตนนี้ หนูตองคอยบอกเพื่อน ๆ ไมใหไปทำลายรากของมัน
หนูไมยอมใหใครเขามาตัดใบหรือกิ่งของมันเลย พอก็บอกญาติคนอื่นในครอบครัวไมใหแตะตอง
ตนไมนี้ถาไมไดรับอนุญาตจากหนู เลยไมมีใครมาทำอะไร บางครั้งพอเอาเกลือมาโรยไวที่รอบตน
ของมันเพื่อไมใหมีแมลง “ตนมะพราวจึงเปนเหมือนตัวแทนของหนู” เธอบอก “หนูยังจำได”
“พอสงหนูไปเรีย นที่ในเมืองเพราะที่ห มูบานเราไมมีโรงเรีย น พอมาเยี่ย มหนูทุก สาม
เดือน คำถามแรกที่หนูมักจะถามพอก็คือ ‘ตนมะพราวใหญแคไหนแลว? เกิดอะไรขึ้นกับมันหรือ
เปลา?’ จนกวาจะไดรูวาตนมะพราวยังปรกติดี หนูถึงจะถามเกี่ยวกับแมและคนอื่น ๆ ที่บาน
หนูยังจำไดวาทุกคนถูกสั่งไมใหกินมะพราวลูกแรกที่ออกมา จนกวาหนูจะกลับจากเมือง
ไปที่บาน พอเอามะพราวมาใหหนูกิน เรากินมะพราวดวยกัน หนูไมอยากแลกรสชาติของมะพราวที่
สดใหมที่ไดกินกับขาวเหนียวรอน ๆ หรืออะไรอีกเลย เรากินดวยกันอยางสนุกทั้งครอบครัว หนูยัง
เก็บเงินไดจากการเอาลูกของมะพราวตนนี้ไปขาย แตพอทหารมาถึงก็ตัดมันลงโดยไมเคยขออนุญาต
จากหนูกอน มันก็เหมือนกับการฆาหนูใหตาย เหมือนกับชีวิตตายไปแลว” ทะลอวาหรองไห
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“ไมตองกังวลหรอกลูก” ดิฉันตอบ “เดี๋ยวปลูกใหมก็ได” “ไมคะ!” ทะลอวาหรองไห “ถึงจะปลูกอีก
ตน มันก็ไมใชตนมะพราวทะลอวาห” “ทำไมละ?” “เพราะหนูจะปลูกพรอมกับพอไดยังไง?” ทะลอ
วาหถาม “ก็พอหนูตายไปแลว เพราะถูกเกณฑใหเปนแรงงานบังคับเพื่อรับใชทหารเมียนมา แลวหนู
จะปลูกตนมะพราวกับพออีกไดยังไง?”
จากนั้นทะลอวาหก็รองไหอีก เธอรองไปเงียบ ๆ พรอมกับมองหาพอซึ่งไมมีวันจะกลับ
บานไดอีก ดิฉันไมรูวาจะปลอบเธออยางไรดี เลยลงจากบานและไดยินเสียงทหารสองคนคุยกัน
“หมูบานนี้ก็ไมเลวนะ” ทหารคนหนึ่งบอก “มีภูเขาลอมทั้งทิศตะวันออกและตะวันตก
ทางทิศใตก็มีแมน้ำ และบานนี้ซึ่งอยูกลางหมูบานก็เปนที่ ๆ เหมาะสมมาก ๆ กับผูพันของเรา เราจึง
เลือ กที่ นี้ แ หละที่ เปนที่มั่ น พอผู พั นมาถึ ง ผมก็ตั ดตนมะพราวลง เอามะพราวมาใหทานดื่ม แก
กระหาย รวมทั้งทหารคนอื่น ๆ ดวย มะพราวตนนี้ใหลูกดกนะ และใหน้ำที่หวานอรอยมาก”
“ทำไมถึงตองตัดมะพราวทั้งตนเลยละ” ผูพันถาม “เจานาย! ถามัวแตปนขึ้นไปเก็บมะพราว มัน
ตองใชเวลานานนะ แถมอันตรายอีกดวย ผมก็เลยตัดมันลงมาเลยเพราะจะทำใหเราทุกคนไดกิน
มะพราว” ทหารนายนั้นตอบ “เอาละ พอจะเขาใจละ” ผูพันบอก “แลวไปเอาขวานที่ไหนมาตัดตน
มะพราว?”
“ผมไปขอมาจากชาวบาน”
“ออ เอ็งเอาขวานไปตัดตนมะพราวใชเปลา?”
“ใชครับผม” ทหารตอบ
ดิฉันคิดวามันคงไมใชเรื่องสลักสำคัญอะไรสำหรับทหาร แตเหตุการณนี้กลับสรางความเจ็บปวดใจ
เปนอยางมากใหกับทะลอวาห เพราะเธอยังมีภาพความทรงจำทุกอยางกับตนมะพราวตนนี้ เปน
ความทรงจำที่ยากจะลืม
กี่ครอบครัวแลวละที่ตองถูกทำลายเพราะสงคราม? สงครามจะทำใหชาวบาน ครอบครัว
และกลุมชาติพันธุตาง ๆ ตองเจ็บปวดและขื่นขมไปอีกนานเทาใด? พวกเขาจะตองทนทุกขทรมานไป
อีกนานเทาใด???...
ไมมีความขมขื่น ถาไมมีสงคราม

หนอ ครีซี เปนนักปกปองสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงซึ่งทำงานในภาคใตของเมียนมา
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แรงบันดาลใจ
ศุกาญจนตา สุขไผตา
“ศุ” เปนชื่อของเด็กผูหญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยูในครอบครัวชาวนาจนๆในชนบทแหงหนึ่ง
ของประเทศไทย มีพี่นองรวมกัน 13 คน พอแมตองดูแ ลเลี้ยงลูก ๆดวยความลำบาก พอแมตอง
เครียดบาง โมโหบางเวลาที่ลูกๆทะเลาะกัน ศุเปนลูกคนที่ 6 และตองลุกขึ้นมาหุงขาวทำกับขาวให
คนในครอบครัวตั้งแตอายุเพียง 10 ป เพราะเปนลูกผูหญิงคนโตที่เหลืออยูในบานตอนนั้น เนื่องจาก
ความยากจนแมจึงสงลูกสาวและลูกชายไปทำงานที่อื่น ทำใหศุไดพบกับเหตุการณตาง ๆ มากมาย
ที่ศุมองวาเปนการเลือกปฏิบัติจากครอบครัว
เหตุการณที่ศุจำไดไมลืมและรูสึกวาพอแมไมรักมากที่สุดคือเหตุการณที่พอแมบอกให
ลูกผูหญิงตองทำครัวกอนออกไปทำนาและหลังจากทำนา ในขณะที่ลูกผูชายไมตองทำ วันนั้นพวก
เราพี่นองทั้งชายหญิงก็ออกไปทำนากันตามปกติ เมื่อกลับเขาบานลูกผูหญิงตองเขาครัวทำกับขาว
ในขณะที่ศุกำลังทำครัวอยูนั้น พี่ชายก็เขามาถามวา “ยังไมเสร็จอีกเหรอ หิวแลว” ศุ จึงตอบไปวา
“อยากกินก็มาทำเองสิ” พี่ชายก็โมโหแลวกาวเขามาจะตบปากศุที่เถียง ศุจึงยกมีดทำครัวขึ้นรับมือ
ของพี่ชายทำใหนิ้วกลางของพี่ชายเกือบขาด เห็นกระดูกขาว มีเลือดไหลออกมาเยอะมากจนศุก็
ตกใจและรูสึก กลัว วาพอแมจะตองลงโทษตนเองแน ๆ เลย จึ งวิ่งตามลงไปดวย พอพอแมเห็ น
เลือดออกมามาก พอจึงเอาน้ำในขันลางเลือดออกแลวจับนิ้วใหเขาที่แลวเอายาสูบที่พอใชมวนใบ
จากสูบของพอชุบน้ำแลวก็เอามาปดไวที่แผล แลวพันไวดวยเศษผาในบานที่หาไดตอนนั้น และตีศุ
ดวยไมไผที่ใชเปนไมขัดหมอขาวในสมัยนั้น ซึ่งมันเปนการถูกตีที่เจ็บมากในครั้งนั้น เพราะมันทำให
รอยถูกตีนั้นอักเสบและกลายเปนแผลเปนที่นองดานหลังมาจนถึงปจจุบัน
ตอมาเมื่อศุเรียนจบมศ.3 สมัยนั้นลุงของศุซึ่งเปนพี่ชายของแมเห็นวาเปนเด็กเรียนดี ลุง
รับราชการอยูที่ศาลากลางจังหวัด จึงไดขอมาจากแมใหมาทำงานรับใชในบานของลุง แลวลุงจะสง
ใหเรียนเอง ศุตองตื่นตั้งแตตี 5 เพื่อทำงานบานใหเสร็จ กอนที่จะไปรับจางทำงานที่รานอาหารตาม
สั่งในตอนเชา แลวคอยไปเรียนในตอนบาย ดวยความอยากเรียน ศุจึงทนอยูในสภาพนั้นจนจบมศ. 5
สมัย นั้ น ดวยเพราะศุเปนเด็ก เรีย นดีม าตั้ งแตเด็ ก ๆ เมื่อ จบมศ. 5 ศุ สามารถสอบทุน นั ก เรีย น
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พยาบาลในระดับจังหวัดโดยสอบผานขอเขียน แตไมสามารถเรียนไดเพราะระบบที่ไมเปนธรรมใน
สมัยนั้น ดวยเหตุเพราะทางโรงพยาบาลแจงวาศุสอบสัมภาษณไมผาน จึงไมไดทุนในครั้งนั้น
ตอมาศุไดไปสอบเขาเรียนวิทยาลัยครู แตก็ไมผานการสอบสัมภาษณเพียงเพราะไมมีเสน
สายกับพวกชนชั้นปกครอง
เมื่อผิดหวังจากระบบที่ไมเปนธรรม ศุจึงตัดสินใจไปสมัครเปนครูชวยสอนในโรงเรียน
แหงหนึ่ง ศุตองเผชิญกับการลวงละเมิดทางเพศจากครูใหญของโรงเรียนที่ชอบจับเนื้อตัวศุทุกครั้งที่มี
โอกาส เพราะตอนนั้นเมื่อศุเขาไปเปนครู ทางโรงเรียนก็มอบหมายใหศุตองติดรถไปกับครูใหญทุก
เชาเพื่อ ไปรับ เด็ก และสงเด็ก กลับ บานหลังเลิก เรียน ศุตองแตงเครื่อ งแบบครูผูหญิ ง คือ ตองนุ ง
กระโปรงและนั่งคูไปกับครูใหญบนรถรับสงนักเรียน จึงถูกครูใหญถือโอกาสจับตนขาของศุอยูบอย ๆ
ทำใหศุรูสึก อึ ดอั ด เวลาที่ม าทำงาน จึ งกลับ ไปบอกพี่ ช ายคนโตที่ศุอ าศัย อยูดวยเพราะอยูใกล
โรงเรียนที่ศุสอน พี่ชายจึงบอกใหออกมาไมตองไปอดทนอยูอยางนั้น ศุจึงลาออกตามที่พี่ชายบอก
ซึ่งทำใหศุรูสึก สบายใจที่ไมตองคอยระวังวาจะถูก ครูใหญจับขาตนเองอี ก แตดวยความคิดที่จ ะ
ทำงานเก็บเงินเพื่อเรียนตอใหได ศุจึงตัดสินใจหนีออกจากบานไปทำงานในโรงงานทอผากับเพื่อนที่
ทำอยูกอนแลว โดยไมไดติดตอทางครอบครัวเลยเกือบ 2 ป จึงไดติดตอกลับไปที่บาน แลวกลับไป
พบทุกคนแลวขอโทษที่ทำใหตองเปนหวง ซึ่งทุกคนก็ใหอภัยและเขาใจ
ในการทำงานศุตองพบกับ ระเบีย บกฎเกณฑที่ไมเปนธรรม เชน การจางงานที่ไมเปน
ธรรม เชน การจางงานที่ไมเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย เกณฑในการเลื่อ นขั้นที่ไมเทากัน
ระหวางหญิงและชาย ฯลฯ ศุจึงตัดสินใจเขารวมเปนกรรมการบริหารสหภาพ รณรงคปกปองสิทธิ
ของคนงานผูหญิงที่ตองถูกเลิกจางเพราะตั้ งครรภ ในขณะเดียวกันก็แบงเวลาไปเรียนดวยจนจบ
ปริญญา
35 ปกับการทำงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจางงานโดยเปนนักสหภาพแรงงาน
เจรจาตอรองใหสถานประกอบการแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวกับคนงานหญิง เชนใหสามีลางานไดโดย
ไดรับคาจางเมื่อภรรยาคลอด แกไขกฎระเบี ยบการจางงานที่กำหนดใหผูหญิงไดคาจางนอยกวา
ผูชาย การเลื่อ นขั้นเลื่อนตำแหนงตองเทาเทียมกันทั้งหญิงและชาย กำหนดใหวันสตรีส ากลเปน
วัน หยุ ด ประจำปของสถานประกอบการที่ ต นเองทำอยู ขั บ เคลื่ อ นนโยบายรัฐรวมกั บ สหภาพ
เครือขาย ในการเรียกรองใหเกิดกองทุนประกันสังคม เรื่องการลาคลอด เรื่องการกำหนดคาจางขั้น
ต่ำอัตราเดียวทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งความสำเร็จและไมสำเร็จในการเคลื่อนไหวรณรงคตลอดมา
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ตอมาศุเห็นวาขบวนการแรงงานไทยไดรับการดูแลยกระดับไดระดับหนึ่งแลว และมีผูนำ
รุนใหมเกิดขึ้นมากมายที่จะชวยกันขับเคลื่อนตอได ประกอบกับในชวงนั้นศุไดรูจักเพื่อนคนหนึ่งที่
ทำงานชวยเหลือแรงงานขามชาติในประเทศไทย ไดสงขอมูลการถูกละเมิดสิทธิดานแรงงานของ
แรงงานขามชาติมาขอคำแนะนำในการดำเนินการ และชวยกันขับเคลื่อนอยูเปนประจำ ในสมัยนั้น
แรงงานขามชาติยังถูกเลือกปฏิบัติเรื่อ งคาจาง เรื่องการเขาถึงสิทธิในดานสุ ขภาพและสิทธิอื่น ๆ
ตามที่มีกำหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของของประเทศซึ่งไมมีการแบงแยกเพราะเหตุแหงเชื้อชาติหรือ
สัญชาติใด ๆ จึงเปนเหตุผลที่ทำใหศุคิดวาแรงงานขามชาติเปนกลุมคนทำงานที่ถูกมองวาดอยโอกาส
มากที่สุดในเวลานั้น และขาดคนชวยเหลือ ศุจึงออกจากขบวนการแรงงานไทยมาทำงานชวยเหลือ
ดานสิทธิมนุษยชนของแรงงานขามชาติเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ดวยความเชื่อที่วา “กรรมกรทั้งผอง
คือพี่นองกัน”

ศุกาญจนตา สุขไผตา นักปกปองสิทธิของแรงงานขามชาติในประเทศไทยเพราะ “แรงงานทุกคน
เปนพี่นองกัน”
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มอื้ อาหารของคนทีอ่ ยูเบือ้ งหลัง ในวันทีด่ อกไมบาน
ตัซนีม
ในหมูบานติดทะเลแหงหนึ่งในอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา ที่เคยอุดมสมบูรณและมาก
ทรัพยากรแตก็มีทั้งคราบเลือดละรอยน้ำตา กะเอ 1 ในคนที่ถูกดำเนินคดีคัดคานโรงไฟฟาจะนะและ
ผูอยูเบื้องหนาและเบื้องหลังของการตอสูเพื่อที่จะปกปองบานและฐานทรัพยากรของบานตัวเอง ใน
สวนของการเกิดการฟองรองนั้นเมื่อป 2549 10 ปที่ผานมา ตอนนั้นฉันอายุเพียง 10 ขวบ เกิดจาก
ที่ชาวบานเดินเทาระยะทาง 50 กิโล จากอำเภอจะนะมุงสูโรงแรม บี พี แกรนด อำเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา เพื่อเขาพบนายกซึ่งในขณะนั้น ทักษิณ ชิณวัตร อยูในชวงเดินสาย ครม.สัญจร จึง
เปนเหตุใหชาวบานนักพัฒนาและนักศึกษาหลายรอยคนรวมเดินทางเทาเพื่อเขาพบนาบกและบอก
เหตุผลของการขอเขาพบและยื่นหนังสือบอกถึงการบุกรุกของนายทุนและการทำลายทรัพยากรใน
ระยะยาวทำใหชุมชนที่จะสรางโรงไฟฟาและชุมชนใกลเคียงไดรับผลรุนแรง และหลายๆครอบครัว
ตองยายออกเพราะที่ดินของชาวบานบางคนไมมีเอกสารสิทธิ์ แตในระหวางเดินทางก็มีดานสกัดของ
เจาหนาที่หลายดานเพื่อทำการสกัดชาวบานไมใหเขาพบนายกแตก็มีการเจรจาตอรองระหวางกลุมผู
รวมเดินและเจาหนาที่ จนทำใหผูรวมเดินไปถึงที่ตั้งของที่ประชุม คณะรัฐมนตรี กลุมผูรวมเดินมาถึง
ที่หมายและไดทำการละหมาดฮายัตทำการขอพรใหการยื่นหนังสือและการเขาพบนายกในครั้งนี้
ลุลวงไปดวยดี
ในระวางที่รอเขาพบนั้นเกิดการเจรจาของเจาหนาที่และกลุมของผูรวมเดิ นหลายครั้ง
และการเจรจาหลายครั้งไมสำเร็จจึงเปนเหตุใหเกิดการปะทะกันและเกิดการจับกลุมผูรวมเดินหลาย
สิบคนบางคนหนีรอดบางคนหนีเขาปาและบางคนโดนออกหมายจับยอนหลังแตหลายคนถูกคุมตัว
ไปสถานีตำรวจอำเภอหาดใหญและคายทหาร จนทำใหเกิดการฟองรองผูรวมเดินจึงกลายเปนจำเลย
ทำใหฉันอยากที่จะเรียนรูและสัมผัสทุก ๆ อยางทุก ๆ เรื่องราวตาง ๆ ที่ผานมา ทุก ๆ ความเปนอยู
ในหมูบานผูคนในบานเปรียบเหมือนพี่นอง ซึ่งตัวกะเอเองก็เปรีย บเสมือนผูนำและหญิ งแกรงใน
หลายๆดาน ระยะเวล 1 เดือนเต็มที่ทำใหฉันรูจักกับกะเอและหลายๆคนในหมู บานทำใหฉันรูสึก
สนุกอยากที่จะเรียนรูจริง ๆ จัง ๆ เดินตามแบบฉบับของแมฉัน
แมฉันก็คือผูหญิงแกรงที่ทำงานเพื่อสังคมอยูกับชุมชนหลายๆพื้นที่ในภาคใตตอนลาง ไม
วาแมจะลงพื้นที่ที่ไหนมีการจัดคายเล็ก ๆ กับชาวบานหรือเยาวชนตัวฉันเองก็มักจะตามแมไปบอย
ๆ ตัวฉันเลยผูกพันธและอยากเรียนรูเสมอ ฉันจึงขออนุญาติแมเขาไปอยูในชุมชนแบบไมมีกำหนด
กลับและดวยบานฉันหรือตัวของแมเองไมไดติดอะไรและยินดีที่ตัวฉันอยากจะเรียนรูดวยตัวเอง แต
การที่ตัวฉันจะเขาไปอยูในชุมชนไดนั้นตัวฉันตองมีเงินติดตัวไปบางมันคือขอแลกเปลี่ ยนของแมที่จะ
ไมใหเงินฉันเลยแตฉันตองทำงานเพื่อจะไดเงินในการเดินทางของฉัน มันคือขอแลกเปลี่ยนของแม
กอนที่ฉันจะเขาไปในชุมชนกะเอนั้นฉันไดไปชวยยายลางรถที่คารแครของยายเปนเวลา 1 อาทิตย
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จนฉันไดเงินมาเปนจำนวนหนึ่งพันบาท ฉันเองคิดวาคงพอสำหรับที่จะอยูไดและคิดตอวาไวเงินหมด
เมื่อไหรคอยกลับบานซึงความคิดนี้เปนความคิดของเด็กวัยรุนที่คิดสนุกตองการที่จะเรียนรู วันที่ฉัน
ตองเดินทาง ยายเดินมาหาพรอมกับถุงใบใหญในนั้นมีกับขาวลาวเกรียบของที่ยายจะฝากไปใหกับ
บานที่ฉันตองไปอาศัย ฉันบอกลาและเขาไปกอดทุกคนในบานกอนที่จะขับรถมอเตอรไซคจากเมือง
ปตตานีมุงหนาสูอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา
ฉันขับรถถึงที่หมายอยางปลอดภัยและเขาพบกะเอกอนที่จะโทรไปหาแมเพื่อบอกวาฉัน
ถึงที่หมายอยางปลอดภัยจนสายของแมถูกวางไป ทันใดนั้น กะเอก็พาไปที่ชายทะเลพรอมปนโตขาว
เพื่อไปนั่งกินขาวเย็นที่สถานที่สำคัญของการตอสูที่หนึ่งและพรอมที่จะพาตัวฉันเรียนรูกับมันระหวาง
ที่เดินเทาอยูนั้นไดเนผานบาน 4 หลัง กะเอตะโกนเรียกคนในบานเปนภาษาถิ่น และบอกกับฉันวา
เดียวจะไดเรียนรูมากกวานี้
ตัวฉันสังกตุรอบ ๆ ขางและมองไปเบื้องหนาของฉันซึ่งเปนกะเอกำลังเด็ดยอดผักขาง
ทางเดินไปทะเล ขาวมื้อแรกของฉันของฉันที่ริมทะเลไมไดมีแคฉันกับกะเอ แตมีกะเมาะ บังสูบ
และกะนะ ทั้ง 3 คนคือนักตอสูและนักปกปองทรัพยากร กะเมาะกับบังสูบเปนคูสามีภรรยากันและ
บังสูบก็เปนอีก คน 1 ในคนที่ถู กดำเนินคดีการคัดคานโรงไฟฟาจะนะ บทสนธนาก็เกิดขึ้นตรงริม
ทะเลและจุด ๆ นี้ก็เปนสถานที่สำคัญของพี่นองชาวบานที่ตอสู เขาเรียกตรงนี้วา ลานหอยเสียบ ใน
ตอนที่เกิดเหตุการณใหมๆนั้นจุด ๆ นี้จะเปนจุดรวมตัวของทุก ๆ คนเปนที่ ๆ ทุกคนตองมาพบกัน
และทุกคนรวมสรางศาลา หองละหมาดหองน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกของทุกคนที่จะมาประชุมที่
ตรงนี้ก อนที่จะเดินทางไปพบนายกในขณะนั้น แตชวงระหวางการจับ กุมชาวบานตอนนั้นก็ไดมี
เจาหนาที่เขามาคนเขามาทำลายสถานที่สำคัญของชาวบานกอนที่ชาวบานจะกลับมาปรับปรุงใหม
เพื่อรำลึกเหตุการณที่เกิดขึ้นอีกครั้งปจจุบันคนที่ยังผูกพันธกับสถานที่นี้เวลาขับรถผานก็จะบีบแตร
รถตลอดเวลามันเหมือนกับวามีผูคนมากมายและภาพความประทับใจของเขายังมีอยูเสมอ
การกินขาวเย็นของฉันในวันนั้นเริ่มดวยการพูดคุยมากมายบวกกับการกินขาวอยางอรอย
กะเอพูดขึ้นมาวา ยำไขกับมะขามเปยก เปนกับขาวที่ดีที่สุดของคนที่หนีเขาปาเวลานั้นชวงที่เขา
จับกุมผูประทวงตอนนั้น บังสูบเองตองขายเรือเพื่อใชในการเดินทางตอสูคดีและชวยเหลือคนอื่น ๆ
สวนตัวกะเอเองตอนนั้นมีอะไรๆก็ขายๆหมด ตางคนตางเหลือสิ่งสำคัญที่ตองดำรงประกอบอาชีพ
บาง ยังมีรถ แตชวงนั้นหลายๆคนที่ถูกดำเนินคดีมีทั้งชาวบานและเอ็นจีโอ บางคนตอนนี้ก็เสียชีวิต
แลว มันทำใหเรารูวาการออกมาปกปองบานเรามันเปนเรื่องที่ผิด ถูกดำเนินเปนคดีความเปนปๆ
เพียงเพราะจะออกมาปกปองบาน
ทัน ใดนั้ น ฉั น เองก็ตั้งใจกิ นขาวและฟงเรื่อ งราวที่ ก ะเอเลาอยูนั้ น ฉั นก็ หั นไปมองบน
ใบหนากะนะขณะมีคราบน้ำตาทำใหฉันวางชอนขาวลงในทันทีแลวหันไปจับมือกะนะ กะนะเลยปาก
ขึ้นมาบอกวาไมเปนไรทุก ๆ เรื่องทีเ่ กิดขึ้นเปนบททดสอบของพระเจาวาเราอดทนเขมแข็งหรือเปลา
บังสูบที่พยามแกะปูอยูนั้น ก็หันมาบอกกับตัวฉันวา รูไหมกับขาวมื้อนี้ 4 5 อยางที่เรากินไมเสียเงิน
สักบาทเลยนะ วาว...ตัวฉันอุทานพรอมทำตาลุกวาว ตกใจที่ปูหลายตัว ตัวโตๆในจานไมไดซื้อมาแต
เปนของบังสูบที่ออกเรือไปเมื่อเชา บังสูบเลยบอกกับฉันวา ถาจะอยูที่นี่ตองทำงานแลกคาอาหาร
แลวชวนฉันออกทะเลไปดวยกันกอนหัวรุงของทุก ๆ วันที่ฉันยังพักอาศัยอยูในชุมชน
มั น เปนแบบนี้ ทุ ก ๆ วั น ที่ ฉั น อาศั ย อยู ในชุ ม ชนหั ว รุ งฉั น จะออกทะเลไปกั บ บั งสู บ
และกะเมาะซึ่งเปนภรรยา ตอนเย็นก็จะมานั่งกินขาวที่ริมทะเลตรงที่เรียกวาลานหอยเสียบเปนแบบ
นี้ทุก ๆ วัน วันไหนที่มีการประชุมมีเวทีหรือแมแตมีการชุมนุมที่ปกปองฐานทรัพยากรในภาคใตเราก็
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จะเห็นคนหลายๆคนมารวมตัวกันเปนหนึ่ง ทุกคนมีหนาที่ตางกันไปและที่ขาดไมไดเลยก็คือเหลาพอ
ครัวแมครัวที่คอยทำกับขาวใหเรากินมีแรงในการตอสูเพื่อที่จะปกปองบานของตัวเอง
หนึ่งในนั้นก็คือ กะเอ ซึ่งถือไดวาเปนแมครัวใหญของเหลานัก ตอสู ลึก ๆ ของฉั นคิด
เสมอวาฉันคิดไมผิดเลยที่ไปอาศัย อยูบานกะเอ ระยะเวลา 5 อาทิตยที่ฉันเขามาอยูในชุมชนจน
กลายเปนลูกหลานของคนในชุมชนไปเลย ฉันก็ยังคงโทรกลับไปที่บานเพื่อเลาเรื่องราวตาง ๆ ใหกับ
แมฉันฟงเสมอ จนถึงวันที่ฉันตองกลับบานเพราะตองกลับไปเรียนมหาลัยใกลจะเปด แตเงินหนึ่งพัน
บาทของฉันยังคงมีเทาเดิม หลายๆคนในชุมชนรูวาฉันใกลจะกลับบานแลวก็ไดมาอวยพรร่ำลาแลว
ถือของฝากใหฉันเอากลับบานติดไมติดมือไปจนบังสูบเดินมาและยื่นเงินใหฉันสามพันบาทและยื่นปู
ปลาเพื่อจะใหเอากลับไปฝากคนที่บาน ฉันเลยรับของแตปฎิเสธที่จะรับเงิน เพราะเงินของฉันหนึ่ง
พันบาทของฉั นยังมีเ ทาเดิม ตางคนตางไมยอม ฉันเลยจำยอมรับ เงินสามพันบาทมาและเอาเขา
กองทุนเพื่อชวยเหลือชาวบานในการปกปองทรัพยากรในชั้นศาลตอไป
การขับรถกลับบานของฉันในวันนั้นทำใหฉันคิดอะไรๆไดหลายๆอยาง คำพูดที่จริงใจของ
ทุก ๆ คนที่พูดกับฉันวาใหที่นี่เปนบานอีกหลังของฉันที่ จะกลับมาเมื่อไหรพวกเราก็ตอนรับ เสมอ
และการนั่งกินขาวเย็นของฉันทุก ๆ วันทำใหฉันสัมผัสเรื่องราวตาง ๆไดอยางลึกซึ่ง ฉันเชื่อวาหลายๆ
คนที่ไดกินขาวฝมือกะเอนั้นจะตองไดกลับไปที่นั้นอีกครั้งแนนอน มื้อเย็นมื้อแรกของฉันหลังจากที่
ไมไดอยูบานหลายวันเปลี่ยนจากริมทะลเปนที่บานมีแมยายและนอง ๆ พูดคุยกันพูดถึงความเปนอยู
ของฉันในชุมชน รอยยิ้ม ของนอง ๆ การแบงปนชวยเหลือแกะปู ใหกัน มันเปนภาพที่ไมมีความ
แตกตางเลยเพียงแคเปลี่ยนสถานที่เทานั้น ฉันเชื่อเสมอวาทุก ๆ ที่ลวนมีความรัก

ตัชนีม เปนนักกิจกรรมของชุมชนในภาคใตของประเทศไทย
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หนีจากนรก
เค ซิน
ดิฉันซื่อแซนดี อายุ 18 ป อาศัยอยูในเมืองเล็ก ๆ แหงหนึ่งในชนบท เปนหัวเรี่ยวหัวแรง
ของครอบครัว ซึ่งประกอบดวยสมาชิกหาคน ไดแก พอ แม นองชาย นองสาว และตัวดิฉันเอง พอ
ไมมีงานทำและชอบดื่มเหลา มักดาและตบตีแม นองชายและนองสาวของดิฉันทุกวัน สุขภาพแมไมดี
ทั้งยังตองทุกขทรมานจากการปฏิบัติมิชอบของพอ นองทั้งสองคนของดิฉันยังเรียนชั้นประถม ทำให
ไมคอยเขาใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัวเราสักเทาไร ดิฉันทำงานในรานขายผา ไดรับเงินเดือน
50,000 จาต ซึ่งแทบไมพอกับคาใชจายของครอบครัว ดิฉันมักบนใหเพื่อนและเพื่อนรวมงานไดยิน
เสมอวา ประสบปญหาจากการมีรายไดเพียงนอยนิด
วันหนึ่ง ระหวางที่เพื่อนรวมงานและดิฉันปรับทุกขกัน เธอบอกฉันวามีพี่สาวซึ่งมีเพื่อน
ซึ่งสามารถหางานใหมใหดิฉันทำได เปนงานที่มีรายไดดี ดิฉันคิดวาคงเปนเรื่องดีที่จะหาเงินไดมาก
ขึ้น ใหเพียงพอตอคาใชจายของครอบครัว ดิฉันจึงสนใจขอเสนอของเธอมาก และบอกเธอทันทีวา
ตองการทำงานนี้ เพื่อนจึงบอกพี่สาวใหติดตอดิฉัน ซึ่งพี่สาวของเธอติดตอกลับมาอยางรวดเร็ว และ
ทิ้งที่อยูไวใหดวย พี่สาวของเธอขอใหมาพบในสถานที่แหงหนึ่ง และบอกวาจะมีผูหญิงอีกคนหนึ่งมา
พบดวย หลังจากไดยินแบบนั้น ดิฉันรูสึกกลัวเล็กนอย เพราะตองเดินทางไปพบกับใครบางคนที่ไม
เคยพบกันมากอน ทั้งยังไมรูเลยดวยซ้ำวางานที่ทำมีลักษณะอยางไรบาง แตในอีกดานหนึ่ง ดิฉันรูวา
จำเปนตองไดงานใหมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับครอบครัว ดิฉันจึงเดินทางไปตามนัด
เมื่อไปถึงที่อยูนั้น พบวาเปนหองในตึกสี่ชั้นตั้งอยูในถนนแคบ ๆ ดิฉันตองรวบรวมความ
กลาหาญสักพักหนึ่งกอนจะเคาะประตูบาน จากนั้นก็มีผูหญิงหนาตาสะสวยเปดประตู พรอมกับยิ้ม
ให ทำใหความหวาดกลัวหายไป เมื่อเขาไปในหอง ดิฉันเห็นเครื่องสำอาง รองเทาดี ๆ เสื้อผาดี ๆ
และตุกตาที่สวยงามหลายตัว ทำใหเริ่มคิดวาดิฉันจะไดทำงานแบบไหนกันนะ ผูหญิงคนนั้นบอกให
ดิฉันนั่งลงบนโซฟาในหอง จากนั้นเริ่มจากบอกวาเธอรูวาดิฉันตองการเงิน และยังบอกวาไมตอง
กังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินอีกตอไป 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 ผูหญิงคนนั้นติดตอมา
และขอใหไปพบเธอที่บานของเธอ ปรกติแลวดิฉันตองทำงานจนถึงสามทุม แตวันนั้นดิฉันเลิกงาน
ตั้งแตหาโมงเย็น เพราะกวาจะเดินทางไปถึงบานเธอตองใชเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ผูหญิงคนนั้นยิ้ม
ตอนรับ และบอกใหดิฉันนั่งลงเมื่อเขาไปในหอง เธอถามวาพรอมจะทำงานหรือยัง ดิฉันตอบวา
พรอมแลว เธอบอกวาจะแนะนำใหรูจักเพื่อนของเธอ ซึ่งเปนเจาของธุรกิจและจะเปนคนใหเงินดิฉัน
ได เพียงแตดิฉันตองไปยังสถานที่นั้น และไปเอาเงินมาจากเขา เธอบอกวาไมตองกังวลเพราะเธอจะ
เดินทางไปดวย จากนั้นเธอก็บอกใหดิฉันเปลี่ยนเสื้อผาใสชุดและรองเทาที่สวยงามซึ่งเปนของที่บาน
เธอ ดิฉันทำตามที่เธอบอกและรูสึกสบายใจขึ้น เพราะคิดวาสิ่งที่ตองทำก็แคเดินทางไปรับเงินมาเทา
นั้นเอง
ประมาณหนึ่งทุมวันนั้น เราเดินทางดวยรถยนตออกจากที่พักของเธอ หลังจากขับไปสัก
พักหนึ่ง รถจอดลงที่หนาอาคารที่เปดไฟแบบสลัว เต็มไปดวยตนไมใหญ ตอนแรกไมแนใจวาเปน
บานหรือเปนโรงแรม ตอมาเมื่อเขาไปขางในจึงรูวาเปนโรงแรม ผูหญิงคนนั้นพาดิฉันไปในหองพักใน
โรงแรมและบอกดิฉันวาไมตองกังวล เธอเคาะประตูห อง จากนั้นก็มีผูชายอายุ 50 ปเศษมาเปด
ประตู และเชิญใหเราเขาไปขางใน ดานในมีเตียงอยูเตียงหนึ่ง มีโตะเครื่องแปงและเกาอี้กลมที่ไมมี
พนัก มีโตะธรรมดาและเกาอี้อีกสองตัวในหอง ผูหญิงคนนั้นและผูชายนั่งลงบนเกาอี้และเริ่มพูดคุย
ดิฉันนั่งบนเกาอี้ก ลมที่ไมมีพ นัก พิงหนาโตะเครื่อ งแปง ผูชายคนนั้นยื่นเงิน 100,000 จาต ใหกับ
ผูหญิ งตอนที่คุย กัน หลังจากนั้นผูหญิ งคนดังกลาวก็ข อใหดิฉั น รอในหอง เพราะเธอตองออกไป
โทรศัพทขางนอก ในหองจึงเหลืออยูแตผูชายคนนั้นกับดิฉันเพียงลำพัง
ตอนแรกดิ ฉั นก็ไมไดสงสัยอะไร แตทันใดนั้นผูชายคนดังกลาวก็เอามือ โอบดิฉัน จาก
ดานหลัง และถามวาดิฉันชื่ออะไร อยูที่ไหน และทำอาชีพอะไร ดิฉันผลักมือของเขาออกไป และ
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บอกเขาวาใหถามคำถามได แตตองไมแตะตองตั ว ดิ ฉั น เขาบอกวาเขารัก ดิ ฉั น ซึ่ งทำใหดิ ฉั น
ประหลาดใจมากวาทำไมคนแกแบบเขาถึงกลาพูดอยางนี้ได ทันใดนั้นดิฉันรูวามันไมใชเรื่องปรกติ
แลว และเริ่มหวาดกลัวมาก เขาผลักดิฉันลงไปบนเตียงนอน พยายามจะมีเพศสัมพันธดวย ดิฉัน
ขอรองเขาหลายครั้งไมใหทำ แตไมประสบผล เขาบังคับจนมีเพศสัมพันธกับดิฉันได พอเขาเสร็จกิจ
ดิฉันจึงวิ่งหนีออกจากหอง เอาแตรองไหอยูตลอดทางกลับบาน
ทำไมดิฉันเชื่อใจคนงาย ๆ แบบนี้? พวกเขาหาประโยชนจากความทุกขของดิฉัน ดิฉัน
รูสึกเศราใจมาก วันตอมาดิฉันไมไดไปทำงาน และตัดสินใจวาจะไมไปทำงานอีกแลว ดิฉันไมรูจะทำ
ใจอยางไร ดิฉั นไมไดบอกครอบครัวเกี่ย วกั บ เรื่อ งนี้ เพราะพวกเขาคงทำอะไรไมไดมากไปกวา
ปลอบใจดิฉัน
เมื่อรูสึกสงบลงบาง ดิฉันก็เริ่มหางานทำใหม เพราะครอบครัวยังตองพึ่งดิฉันตอไป ดิฉัน
ไดยินขาวในเวลาตอมาวา ผูหญิงสวยคนนั้นที่ลอใหดิฉันเขาไปในโรงแรม กำลังตามหาตัวดิฉันอยู
ดิฉันพยายามลืมคนเหลานี้ คนที่ทำใหเกิดสภาพแบบนี้กับดิฉัน ดิฉันยังสวดภาวนาวา ขออยาให
ประสบกับเหตุการณที่เลวรายเชนนี้อีกเลย

เค ซิน เปนนักปกปองสิทธิเยาวชนที่ทำงานเเรื่องการผนวกรวมกันและความเทาเทียมในเมียนมา
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ชีวิตของ อา ไอ
ลวย เย
มีครอบครัวยากจนครอบครัวหนึ่ง ประกอบดวยพอ แม และลูกชายซึ่งชื่อวาอา ไอ พอ
แมแกชราและไมสามารถทำงานไดอีกตอไป พวกเขาเพียงแตสามารถกินขาวและหลับที่บานได อา
ไอ จึงตองเปนหั วเรี่ยวหัวแรงของครอบครัว เขาทำงานอยางหนักเพื่อดูแลพอแม เขาเปนแรงงาน
รับจางรายวัน คาแรงที่ไดแทบไมพอสำหรับครอบครัว
วันหนึ่ง อาเหมาเพื่อนของอา ไอ ตั้งแตวัยเด็ก กลับมาจากเมืองจีน อาเหมาไมคอยอยู
กับครอบครัว เขาจากบานไปทำงานตางแดนตั้งแตยังเล็ก ทันทีที่กลับมาจากเมืองจีน อาเหมาจึงมา
เยี่ยมอา ไอ ในตอนแรก อา ไอ ไมไดยินเสีย งเพื่ อนเรียกที่ป ระตูห นาบาน เขาอยูระหวางหุ งหา
อาหารที่หลังบาน สุดทายเขาก็ไดยินเสียงเรียกชื่อ เขาจึงมาที่ดานหนาและเห็นเพื่อนยืนอยู เขา
ตอนรับ เพื่อ นดวยความยินดี ถามไถสารทุกขสุ ข ดิบ เมื่อยามกลับมาเยือนบาน เพื่อนบอกวาเพิ่ง
กลับมาเมื่อวันกอนนี้เอง
พวกเขาเริ่มพูดคุยที่ดานหนาของประตู อา ไอ จึงชักชวนเพื่อนใหเขามาคุยกันยาว ๆ ใน
บาน ทันใดนั้นทั้งคูก็ไดกลิ่นไหมมาจากดานหลังบาน เปนกลิ่นของอาหารที่อา ไอ กำลังทำอยูกอน
หนานั้นนั่นเอง อา ไอ เสียใจมาก ทั้งคูตางหัวเราะ และนั่งลงเพื่อพูดคุยกันตอ
อา ไอ สังเกตเห็นวาอาเหมาแทบไมอาจหยุดหัวเราะไดเลย จึงเกิดความสงสัย เขาเริ่ม
สอบถามเพื่อนวาการเดินทางเปนอยางไรบาง พรอมกับเปรยขึ้นอยางตลกวาเพื่อนคงเอาเงินกลับมา
เยอะแยะเลยสินะ อาเหมายอมรับวาไปทำงานครั้งนี้ไดเงินกลับมามากกวาครั้งกอน ๆ และถามอา
ไอ วาไมอยากทำงานแบบเดียวกันหรือ ทำไมเขาไมจากบานเพื่อไปหางานทำที่ดีกวาเหมือนเขา อา
ไอ อยากทำงานแบบเพื่ อ น แตเขาไปจากบานไมไดเพราะตองดูแ ลพอแม เขาตองทำงานเปน
แรงงานรับจางรายวัน ทั้งยังตองหาเลี้ยงครอบครัว อาเหมาบอกวาเขาจะชวยอา ไอ แกปญหานี้ให
ได อา ไอ หัวเราะ และถามวาจะใหเขากูเงินหรือเปลาละ แตเพื่อนบอกวาอา ไอ คงอยากไดงานที่ดี
ทำมากกวา อา ไอ จึงบอกอีกครั้งวา เขาเองก็อยากมีรายไดดี แตทำไมไดหรอก อาเหมารับประกัน
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วาจะชวยเพื่อ นใหดีขึ้ น เขาจะใหนองสาวคนหนึ่งมาชวยอยูดูแ ลพอแมของอา ไอ ทั้งเขายังจะ
ชวยเหลือคาเลี้ยงดู เพื่อใหอา ไอ เดินทางไปกับเขาที่เมืองจีนได เขาจะหางานใหอา ไอ ทำ หรืออา
ไอ จะทำงานกับเขาก็ได อาเหมารับปากกับเขาวาในเมืองจีนนั้น เราสามารถหางานที่มีรายไดดีไม
ยากหรอก เจานายจายเงินเดือนใหเขาทุกเดือน ทั้งยังสงเขาและเพื่อนรวมงานใหไปเที่ยวทุกสอง
เดือน
อาเหมาถามเขาวาคิดอยางไรกับขอเสนอนี้ แนนอนวาอา ไอ สนใจ โดยเฉพาะถาเพื่อน
สามารถหาทางใหมีคนมาดูแลพอแมได อา ไอ เริ่มหลงเชื่อคำพูดของเพื่อน และรูสึกดีใจมากกับ
ขอเสนอของเพื่อน เขาขอใหเพื่อนชวยยืนยันวาจะใหนองสาวมาอยูกับพอแมของเขา และเขาจะ
ชวยเหลือเรื่องคาเลี้ยงดูระหวางที่เขาไมอยู อาเหมารับปากวาจะทำตามที่พูด อา ไอ จึงตกลงอันที่
จริงอาเหมาไดเตรียมการที่จำเปน และไดติดตอกับคนตาง ๆ เพื่อพาอา ไอ ไปเมืองจีนแลว อา ไอ
ไมรูเลยวาเพื่อนไดวางแผนใหเขากอนแลว
เชาตรูวันตอมา อาเหมามาที่บานเพื่อนและถามวาพรอมกับการเดินทางหรือยัง เขาบอก
ใหอา ไอ เก็บขาวของลงกระเปา และจะเอารถมารับ ที่ตรงเนินเขาในหมูบานตอนเกาโมงเชาวัน
เดียวกัน อา ไอ ตองการ “กะดอว” โคงคำนับตอพอแมเพื่อแสดงความเคารพกอนลาจากไป อา
เหมาบอกใหรีบหนอยเพราะรถมารออยูแลว หลังจากอา ไอ แสดงความเคารพ พอแมก็ใหศีลใหพร
ขอใหเขาดูแลสุขภาพตนเอง พอแมตางกังวล เพราะอา ไอ ไมเคยเดินทางไปที่ไหนมากอน
อาเหมาถามวาทำไมใชเวลาร่ำลานานจัง อา ไอ บอกวาพอแมกำลังใหศีลใหพรกับเขา จากนั้นพวก
เขาก็ขึ้นรถตูสีขาวที่รออยู และเริ่มออกเดินทางไปเมืองจีน
อา ไอ ไมเคยเดินทางดวยรถมากอน เขาจึงรูสึกเมารถหลังจากตองนั่งรถมาทั้งวัน พวก
เขาหยุดแวะกินขาวกลางวันตอนประมาณเที่ยงครึ่ง จากนั้นก็เดินทางตอ อา ไอ แทบไมอยากกลับ
เขาไปนั่งในรถอีก เพราะเขารูสึกเมารถมาก ทั้งคูถึงเมืองจีนกอนค่ำ และตางแยกยายไปพักผอนใน
บาน มีคนจัดสำรับอาหารที่ประกอบดวยอาหารและเครื่องดื่มนานาชนิด ทั้งเบียรและเหลา สวน
คนขับรถ อาเหมา และคนอื่น ๆ นั่งดื่มกินดวยกัน อาเหมารินเบียรและเหลาใหกับอา ไอ ตลอดจน
เขาเมาหนัก เมื่ออา ไอ เมาจนจำความอะไรไมไดแลว อาเหมากับเจาของบานก็เจรจาตกลงราคากัน
จากนั้นอาเหมาและคนอื่น ๆ ก็ขับรถออกไป ทิ้งอา ไอ ไวที่บานหลังนั้น
เมื่อตื่นมาในวันรุงขึ้น อา ไอ เที่ยวมองหาเพื่อน 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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ดาวนิรนามซึ่งหลนจากฟา
คิด ลิน หยอง
คุณคิดวาเมฆสวยเพราะตัวมันเองหรือเปลา?
ความงามของธรรมชาติไมตองพึ่งพาสิ่งใด โลกเราเหมือน “จีอาที” ผลไมซึ่งกินไมไดแตมี
ลักษณะเหมือนหลอดลมของเสียงรองของอีกา ในสิ่งที่สวยสดงดงามเต็มไปดวยความเจ็บปวดอยาง
มาก
ในวันนี้ ฉั น กำลังงวนกับ การจัดงานวัน สากลยุติค วามเกลีย ดกลัว คนรัก เพศเดีย วกั น
(IDAHOT) เพื่อใหสมองปลอดโปรง ฉันจึงเดินออกไปขางนอกเพื่อรับ อากาศบริสุทธิ์ ใบไมบนตน
กำลังสั่นไหวไปตามสายลม ฝูงนกบินรอนไปไกล ฉันตัดสินใจเดินกลับเขามาในบานเมื่อลมเริ่มพัด
แรงขึ้นเรื่อย ๆ และเริ่มมีฝน
“ตายแลว! ฉันตองปดหนาตางในหองดวยสิ”
ฉันรีบวิ่งขึ้นไปที่หองและขณะที่กำลังจะปดหนาตาง ฉันเหลือบเห็นบางอยางบนถนน บทกลอน รมสี
ฟา ปนโตอาหาร และไมเทานำทาง แกมที่เหี่ยวยน และผมสีดอกเลา มือคูหนึ่งตางจับกุมรมซึ่งมี
ลักษณะเหมือนกันคูหนึ่ง ฉันรูสึกชื่นชมกับคุณยาและหลานชายคูนี้มาก
ตาของเขากลมโต สุกใสและสมบูรณแบบ ผิวสีน้ำตาล ผมไมยาวนัก แตก็ไมสั้นมากนัก
เขาสวมเสื้อคอจีนสีข าว นุงโสรงสีฟ า เขาเดิน ไปที่ป ายรถเมลทุก เชา เขาเปนผูชาย แตดูทาทาง
เหมือนดอกไม ทุกกาวยางชางงามสงา แตทุก เชา ฉันสังเกตเห็ น ความรูสึก ที่ไมอาจบงบอกผาน
สายตาได ทุกเชา ขณะที่เขาเตรียมตัวไปทำงานและปดหนาตางในหอง เขามองไปที่ทองฟา ถอน
หายใจ จากนั้นก็เริ่มเดิน ฉันรูสึกประหลาดใจกับความรูสึกของเขา โดยเฉพาะทาทางของเขากอนจะ
ออกไปทำงาน
เปนยามเย็นอันสวยงาม ลมและฝนไดเปลี่ยนเปนลมโชยที่พัดมาอยางนุมนวล ชายหนุม
ที่ฉันเห็นทุกวัน คุกเขาลงใกลหนาตางในบานที่อยูขางบานฉัน ไหลของเขาสั่นเทิ้ม มือของเขากำ
แนน เขาแหงนหนามองทองฟา จากนั้นก็ทอดสายตาลงมาที่สวน ฉันไมแนใจวาเขากำลังมีความสุข
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หรือรองไหกันแน เขายืนอยูขณะที่คุณยาเดินเขามาและมายืนขางหลังเขา ฉันสามารถมองเห็นเขา
อยางชัดเจนแลว เมื่อใบหนาของเขาเขาใกลกับแสงสวางมากขึ้น เขากำลังหัวเราะ มันทำใหฉันรูสึก
สุขใจกับมือของเขาที่ยึดกุมมือของคุณยาอยางอบอุน มันดูนุมนวลมาก เขา “กะดอว” โคงกายลง
แสดงความเคารพตอคุณยา เขาเปนชายหนุมที่สุภาพและนุมนวลอยางมาก เพื่อนบานบอกวา เขายัง
เปนคนทำงานเกงมาก ชางเปนชายหนุมที่สมบูรณแบบ คุณยากลับเขาไปในหองของตนเองสักพัก
หนึ่ง ปลอยใหเขานั่งอยูเพียงลำพังใกลหนาตางอีกครั้ง ฉันมองเห็นไมถนัดวาเขาใชมือปองสิ่งใดไว
นาจะเปนกระปองน้ำอัดลมหรืออาจเปนขวดใสยาก็ได แตฉันเห็นเขาจองมองสิ่งนั้นอยางตั้งใจ เขา
ชางเปนนักคิดที่ลึกซึ้ง
เมื่อตื่นขึ้นมาเชาวันรุงขึ้น ฉันไดยินเสียงที่ไมเคยไดยินมากอนดานนอกบาน เสียงเหลานี้
มาจากไหนกั น นะ? ดู เหมื อ นวาจะมาจากบานของชายหนุ มนั่ น เอง ฉั น เปดหนาตางออกเพื่ อ
ตรวจสอบดู เห็นรถพยาบาล รถเข็นขนศพ ผูคนมีใบหนาเศราสรอย เห็นโลงศพที่ทำความเย็นไดอยู
ขางหลังพวกเขา เกิดอะไรขึ้นนะ? คุณยาของเขาเสียชีวิตแลวหรือ ? เขาคงตองเศรามากนะสิ จาก
ภาพที่เห็นทุกวัน ฉันรูไดอยางชัดแจงวาเขารักคุณยาเปนอยางมาก ฉันนั่งทบทวนสิ่งที่ไดเห็นเมื่อคืน
ลักษณะทาทางที่เขาแสดงความเคารพตอคุณยา ทั้งเขายังรองไหเมื่อคืนนี้ นั่นเปนเพราะเขารูวาคุณ
ยากำลังจะเสียหรือเปลา? ภาพที่เห็นอาจไมตรงกับความจริงก็ได ฉันคิดในใจ แตแลวก็ตองสะดุงจาก
ความคิด เมื่อมีเสียงกดกริ่งประตูที่บาน ฉันลงไปดูที่ประตู เพราะฉันอยูเพียงลำพังในบาน จึงอด
ประหลาดใจไมไดวามีใครมาหาแตเชาตรู เมื่อเปดประตูและมองออกไป ก็ตองประหลาดใจ ตกใจ
ตัวแข็ง แทบไมไดหายใจ
คุณยาที่อยูขางบานนั่นเอง อาว แลวชายหนุมไปไหนละ? ฉันรูสึกสะอื้นเมื่อไดเห็นขาวใน
โทรศัพท ชายหนุมซึ่งเปนเกย เขาฆาตัวตายเพราะถูกดาทอในที่ทำงานอยางไมหยุดหยอนที่ฉันรูคือ
วาเขาเปนมนุษยที่สุภาพและดูมีอารยธรรมมากกวาใคร เขาเปนคนซึ่งรักคุณยาเปนอยางมาก เขา
เปนบุคคลซึ่งสงยิ้มอยางสุภาพอยูเสมอ เขาเปนคนมีการศึกษา เปนบรรณารักษ แลวเกิดอะไรขึ้น
ละ?
การเปนเกยมันผิดหรือ?
คนในเมียนมาชางนาหัวเราะเสียจริง พวกเขามักไมคอยอยากพูดวา “ไดโปรด หยุดทำสิ่ง
นั้นเถิด” เมื่อพวกเขาเห็นผูใหญคนหนึ่งกำลังสังหารอีกสองคนอยางปาเถื่อนกลางถนน แตพวกเขาก็
พรอมจะใชคำพูดเปนอาวุธ ทิ่มแทงสังหารคนซึ่งมีสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกัน คนซึ่งเปนคนดี
คนซึ่งทำงานดูแลครอบครัว ไมเขาใจเลยวาเปนอยางนี้ไดอยางไร ฉันคิดไมออกเหมือนกัน
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จะอีกนานไหมที่ผูมีความหลากหลายทางเพศ จะตองเปนดาวนิรนามซึ่งหลนจากฟาใน
เมียนมาตอไป?

คิด ลิน หยอง ผูกอตั้ง สมาคมทรานสเมนแหงประเทศเมียนมา



