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คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานความ
เสมอภาคระหวางเพศ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย มีหนาที่สําคัญ
ประการหน่ึงคือการศึกษา สํารวจ และวิเคราะหทางวิชาการเพื่อพัฒนา
องคความรูอันจะนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานความ
เสมอภาคระหวางเพศใหเปนธรรม ทันตอสถานการณ สอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนขับเคล่ือนผลักดันเสริมสรางความเขมแข็งของ
ระบบยุติธรรมที่คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนของผูหญิงตามกรอบมาตรฐานสากล

สืบเน่ืองจากหนาท่ีดังกลาว คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและ
พฒันากฎหมายดานความเสมอภาคระหวางเพศโดยความรวมมอืทางวชิาการ
ดานความเสมอภาคระหวางเพศกับองคการเพ่ือการสงเสริมความเสมอภาค
ระหวางเพศ และเพิ่มพลังของผูหญิงแหงสหประชาชาติ (UN Women) จึงได
จดัใหมกีารศึกษาวิจัย ประสบการณกบัการเขาถึงความยุตธิรรม: การศึกษา
วิจัยแบบอัตชีวประวัติของผูหญิงชาติพันธุ ขึ้น เพื่อถายทอด “ความจริง” 
จากประสบการณชวีติทีไ่มไดรบัความเปนธรรมจากกระบวนการยุตธิรรมของ
รัฐและระบบจารีตประเพณีดั้งเดิมในแงมุมตางๆ ของผูหญิง 5 ชาติพันธุ
ในพ้ืนท่ีภาคเหนือของประเทศไทย ไดแก ผูหญิงมง ผูหญิงดาราอาง (ปะหลอง) 
ผูหญิงเมี่ยน ผูหญิงปกาเกอะญอ และผูหญิงลาหู พรอมใหขอเสนอเพื่อการ
ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของ

 ประสบการณการเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุทั้ง

หาทาน อาจมีวธิกีารเลาเรือ่งตางไปจากงานวจิยัทางสังคมศาสตรกระแสหลกั 

คํานํา
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ทวาเปนสิ่งที่นักวิจัยทุกทานจงใจเลือกใชเปนวิธีวิทยาในการศึกษาแบบ
อัตชีวประวัติของผูหญิงชาติพันธุ โดยถือเปนท้ังกระบวนการและเปาหมาย
สําคัญในการเสริมพลังอํานาจ (empowerment) ใหกับเจาของเรื่องเลา ทั้งผล
ของการผสานความรู ความคดิ ความรูสกึ ความเขาใจระหวางกรณศีกึษาและ
นักวิจัย จะชวยทําใหผูอานมีมุมมองทัศนคติความเขาใจตอประสบการณ
การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุในมิติตางๆ เชน มิติดานจารีต
ประเพณีทองถิ่น การมีสัญชาติและสิทธิความเปนพลเมืองของรัฐไทย 
การเขาถึงบริการของรัฐดานสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ การตอสูเร่ือง
สทิธทิีด่นิทาํกนิ การตอสูกบัอาํนาจเหนือทีม่าจากการปฏิบตัหินาทีโ่ดยมชิอบ
ของเจาหนาที่รัฐ รวมทั้ง การมีสวนรวมในพื้นที่สาธารณะและการมีสวนรวม
ในทางการเมือง ทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมที่ถมทับชีวิต
ผูหญิงชาติพันธุอยางหนักหนวงและกดข่ีละเมิดสิทธิความเปนมนุษยผูหญิง
อันรวมความเสมอภาคระหวางเพศอยางที่หลีกเลี่ยงไมได

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายดานความ
เสมอภาคระหวางเพศขอขอบคุณทุกทานทีม่สีวนรวมใหโครงการวจิยัน้ีสาํเรจ็
ลุลวงดวยดี อาจารยฉลาดชาย รมิตานนท ในการเปนที่ปรึกษาทางวิชาการ
ในมิติสังคมศาสตรและสตรีศึกษา ตลอดจน ดร.อริยา เศวตามร อังศุรักษ 
พรหมสุวรรณ มลิวัลย เสนาวงษ และพูนสุข ขันธาโรจน นักวิจัยที่ทุมเทเวลา
ใหกับการเก็บเกี่ยวและถายทอดเรื่องราวจากผูหญิงชาติพันธุอยางเต็มท่ี 
ทายท่ีสุดน้ีขอขอบคุณเจาของเร่ืองราวท้ังหาทาน แนงนอย แซเซง คํา นายนวล 
เฟย ศรีสมบัต ิหนอแอร ิทุงเมืองทอง และลาเคละ จะทอ ทีอ่ทุศิประสบการณ
สวนสําคัญของชีวิตเพื่อใหผูอานไดเรียนรูความเปนไปของกระบวนการ
การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ 
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สุดทาย ขอให ประสบการณ กับ การเขาถึงความยุติธรรม: 
การศึกษาวิจัยแบบอัตชีวประวัติของผูหญิงชาติพันธุ ไดเปนพ้ืนท่ีเรียนรู
และทําความเขาใจรวมกันระหวางกรณีศึกษา นักวิจัย กระทั่งถึงผูที่เกี่ยวของ
กบักระบวนการเขาถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในสถานะเปนมนุษย
ผูหญิง เปนพลเมืองที่สังคมควรใหความสําคัญไมยิ่งหยอนกวาเพศอื่น และ
ไดนําองคความรูที่สําคัญตอกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายไปใช
ใหเปนประโยชนในการสนับสนุนใหกฎหมายมีมิติการคํานึงถึงสิทธิมนุษยชน
ของผูหญิงตามกรอบมาตรฐานสากลตอไป

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ดานความเสมอภาคระหวางเพศในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

สิงหาคม 2557
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 ของผูหญิงชาติพันธุดาราอาง (ปะหลอง)
 อริยา เศวตามร

• เฟย ศรีสมบัติ กับการมีสวนรวมทางการเมืองทองถิ่น 109 
เรื่องเลา ประสบการณ กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงเมี่ยน
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การตัง้หัวขอการวจิยันีว้า ประสบการณกบัการเขาถึงความยตุธิรรม: 
การศึกษาวิจัยแบบอัตชีวประวัติของผูหญิงชาติพันธุสะทอนใหเห็น
อยางชัดเจนวา นักสตรีนิยมไมเชื่อวาในสังคมไทยท่ีหลายฝายอางวา
เปนประชาธิปไตยแลวเพราะมีการเลือกตั้ง หรือแมกระท่ังผูที่ไมเห็นดวย 
พรอมท้ังเรียกรองประชาธิปไตยที่สมบูรณนั้น ทุกคนหรือปจเจกบุคคล
แตละคนสามารถเขาถึงส่ิงท่ีเรียกวาความยุติธรรมได แมจะมีการกลาวอาง
เชิงทฤษฎีหรือมีกฎหมายตางๆ รองรับวาทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความ
เสมอภาคเทาเทียมกันก็ตาม แตในทางปฏิบัติไมเปนเชนนั้น

ประเด็นปญหาหรือคําถามหลักของการวิจัย จึงมีอยูหลายคําถาม
ดวยกันกลาวคือ

หน่ึง ความยตุธิรรมในความหมายของผูหญิงชาติพนัธุซึง่เปนเจาของ
เรื่องเลาวาดวยประสบการณนั้น คืออะไร มีความแตกตางหรือเหมือนกัน
อยางไรในประสบการณชวีติของพวกเธอแตละคน และความยตุธิรรมท่ีวาน้ัน
สอดคลองหรือแตกตางอยางไรกับความยุติธรรมตามหลักและ/หรือปรัชญา
กฎหมายไทยและกฎบัตรสหประชาชาติวาดวยสิทธิมนุษยชน

สอง ประสบการณเปนที่มาของ “ความรู/ความจริง” ไดหรือไม 
คําถามน้ีเปนคําถามเชิงญาณวิทยาท่ีนักสตรีนิยมเชื่ออยางม่ันใจวา 
ประสบการณของผูหญิงเปนแหลงท่ีมาของความรูความจริงได กลาวอีก
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อยางหนึ่งคือ ประสบการณเปนสวนสําคัญของการประกอบสรางความรู
อยางไมอาจปฏิเสธได

สาม อัตชีวประวัติเดิมทีโดยเฉพาะในจารีตของการประกอบสราง
ความรูหรือการวิจยัในแวดวงสังคมศาสตรกระแสหลกั ซึง่นักสตรนียิมเรยีกวา 
เปนทั้งกระแสหลักและกระแสชายดวยน้ัน อัตชีวประวัติไมไดรับการยอมรับ
วาเปนแหลงที่มาของความรู แตมีขอยกเวนวาถาเปนอัตชีวประวัติของผูชาย
ผูยิ่งใหญหรือวีรบุรุษแลว ถือวาเปนแหลงของความรูสําคัญ การวิจัยโดยการ
ใชอัตชีวประวัติไมถูกถือวาเปนการวิจัยท่ีเช่ือถือไดเพราะ “ไมเปนกลาง” 
“เต็มไปดวยอคติ” แตในปจจุบันความเชื่อตามจารีตดังกลาวไมอยูในกระแส
ตอไปแลว เนือ่งจากเกดิการยอมรับเปนการทัว่ไปวา ไมมกีารวจิยัทีป่ราศจาก
อคติหรือเปนกลาง นอกจากน้ันความเชื่อตามจารีต การวิจัยกระแสหลัก
ที่วา การวิจัยเชิงปริมาณโดยใชฐานตัวเลขสถิติที่ยิ่งกวางยิ่งดีเพราะเปน
วิทยาศาสตรและเชื่อถือไดนั้นใชไมไดเต็มท่ีกับการวิจัยทางสังคมศาสตร 
มนุษยศาสตรและสตรีศึกษา เพราะวิธีวิทยาของการวิจัยแบบนี้ไมสามารถ
เจาะลึกในระดับอารมณความรูสึกของปจเจกบุคคลได ดังนั้นการ “เลาเรื่อง” 
เชนในแนวอัตชีวประวัติที่สามารถใหขอมูลเชิงลึกและสะทอนออกมาซ่ึง
อารมณความรูสึก ความเจ็บปวด ความดีใจ เสียใจ การทอถอยกับการ
เกิดความหวัง เกิดกําลังใจเกิดมีพลังและอ่ืนๆ จึงไดรับการยอมรับมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือตองการสะทอน “ความจริง” บางชุดจากผูอยูชายขอบ
ของอํานาจ พูดอีกอยางหนึ่งคือกระบวนการวิจัยในแบบอัตชีวประวัติ
เปนท้ังกระบวนการและเปนท้ังเปาหมายในการเสริมอํานาจใหกับเจาของ
เรื่องราวนั้น ซึ่งในกรณีนี้คือ ผูหญิงชนเผาตางๆ นั่นเอง

สี่ ผูหญิงชาติพันธุ ชื่อการวิจัยน้ีบงช้ีประเด็นปญหาสําคัญสามสี่ขอ

คือ ผูหญิงเมื่อเปรียบเทียบกับผูชายแลว สามารถเขาถึงความยุติธรรมได
เทาเทียมกับผูชายหรือไม สําหรับนักสตรีนิยมพวกเธอเช่ือวา ทุกสังคม
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มลีกัษณะเปน “ปตาธปิไตย” หรอื “ชายเปนใหญ” มากบางนอยบางขึน้อยูกบั
บริบทตางๆ เชน เวลาและสถานที่ เหตุที่เปนเชนนี้เปนเพราะมีสิ่งที่เรียกวา 
“อคติทางเพศ/เพศภาวะ” ดาํรงอยู ดงันัน้ อคติดงักลาวจึงเปนอปุสรรคสําคญั
ทีส่กดักัน้ไมใหผูหญงิหรอืผูมเีพศภาวะเปนหญงิสามารถเขาถงึความยตุธิรรม
ในหลายๆ เร่ืองหลายมิติของชีวิตของผูหญิงได นอกจากนั้น ยังมีอคติ
อีกชนิดหนึ่งท่ีเปนอุปสรรคสําคัญตอการเขาถึงความยุติธรรมคือ อคติทาง
ชาติพันธุที่ในบางสังคมอาจใชคําวา อคติทางเชื้อชาติ/ชาติพันธุ ในกรณีของ
การวิจัยน้ีไดนําเสนอเรื่องราวของผูหญิงกลุมชาติพันธุที่คนไทยจํานวนหนึ่ง
เรียกวา “ชาวเขา” หาคนประกอบดวย ผูหญิงมง ซึง่คนไทยสวนใหญเรียกแมว 
ผูหญิงดาราอาง (ปะหลอง) ชนเผาน้ีคนไทยสวนใหญแมกระท่ังคนใน
ภาคเหนือมักไมรูจัก ในทําเนียบ “ชาวเขา” ของรัฐไทยเมื่อไมนานมานี้ไมมี
ชนเผานี้อยู ผูหญิงเมี่ยนซ่ึงคนไทยสวนใหญเรียกเยา ผูหญิงปกาเกอะญอ
ซึ่งคนไทยสวนใหญเรียกกะเหร่ียง คนไทยพื้นราบ (คนเมือง) ในภาคเหนือ
เรียกกะเหรีย่งหรอืยาง และผูหญงิอาขาท่ีคนไทยสวนใหญเรียกวา อกีอ อคติ
ทางชาติพันธุที่วานี้ปรากฏอยูทั้งในวัฒนธรรมมวลชนซึ่งใช “วัฒนธรรมไทย” 
ภาคกลาง/กรงุเทพฯ อนัเปนมโนทศันทีห่ลวมมากในการตดัสนิวาใครเปนไทย 
ใครไมเปนไทย กระบวนการน้ีบางคร้ังเรียกกันในภาษาวิชาการวา “กระบวนการ
ทาํใหเปน (คนอ่ืน)” โดยการ “รวมเขาและกนัออก” ทีส่าํคญัดวยอีกเชนกนัคอื 
อคติทางชาติพันธุปรากฏอยูในนโยบายสาธารณะตางๆ ของแตละยุคสมัย 
ตวัอยางคอื นโยบายการจัดการทรพัยากร เชน นโยบายปาไมและตนน้าํลาํธาร 
แหลงแร แหลงพลังงาน นโยบายความม่ันคง นโยบายปราบยาเสพติด 
นโยบายการศึกษาและนโยบายสาธารณสุข เปนตน ยิ่งไปกวานั้น งานวิจัยนี้
ยังตองการชี้ใหเห็นดวยวา อคติทางเพศ/เพศภาวะนั้นไมไดมีอยูเฉพาะใน
ระหวางสังคม-วัฒนธรรมตางกลุมชาติพันธุ เชน ระหวาง “คนไทย” “รัฐไทย” 
กบัชนกลุมนอยหรอืกลุมชาตพินัธุอืน่ๆ เทาน้ัน แตมอียูระหวางกลุมชาตพินัธุ
และภายในกลุมชาติพันธุตางๆ เองดวย ประกอบกับนักสตรีนิยมมีประเด็น
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สําคัญท่ีจําเปนจะตองคิดดวยเชนกันวา อคติทางเพศ/เพศภาวะ อคติทาง
ชาติพันธุ อคติทางชนชั้นทางเศรษฐกิจ อคติทางสภาวะรางกายและจิตใจ 
(พิการ/ไมพิการ สวย/ไมสวย) และอคติอื่นๆ มีผลตอการเลือกปฏิบัติ และ
เปนอุปสรรคมากมายหลายดานที่สกัดก้ันไมใหผูหญิงสามารถเขาถึงส่ิงท่ี
พวกเธอเรียกวาความยุติธรรมได ทามกลางความสัมพันธเชิงอํานาจแบบ
ปตาธิปไตยท่ีเต็มไปดวยอคติและการเลือกปฏิบัตินานาประการดังกลาวนี้ 
ผูเปนเจาของเรื่องราวชีวิตที่ยกมาเลาในที่นี้ตอสูตอรองอยูในโลกท่ีพวกเธอ
มองวาเปน “โลกของความเปนจริง” ไดอยางไร

หา การเขาถงึความยตุธิรรมมเีงือ่นไขขัน้ต่าํอยางไร โจทยขอนีน้าํเรา
กลับไปท่ีการต้ังคําถามเบื้องตนวา “ความยุติธรรม” นั้นแทจริงแลวเปน 
“ความสัมพันธทางสงัคมใชหรือไม” ถาใช คาํถามตอไปคอืมนษุยเราตองสงักัด
หรือเปนสมาชิกของสังคมหนวยใดบาง เชน ครอบครัว-เครือญาติ หมูบาน 
ชุมชน กลุมเพื่อน กลุมทางศาสนา ความเช่ือ ชมรม สมาคม ตลาด 
(ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ) ความสัมพันธดานอื่นๆ และรัฐใชหรือไม และ
ภายใตสภาวะแหงความเปนสมาชกิของหนวยทางสงัคมตางๆ เหลานัน้ มนษุย
จึงไดเขาสู “ความสัมพันธทางสังคม” ซึ่งโดยเนื้อแทแลวเปน “ความสัมพันธ
เชิงอํานาจ” ที่มีอยูหรือกํากับดูแล วิถีชีวิตหรือความสัมพันธในทุกมิติ
ทางสังคม-วัฒนธรรมของผูคน อยางไรก็ตามการเกิดขึ้นและการมีอยูของรัฐ
สมัยใหมทําใหเกิดกติกาสากลวามนุษยทุกคนตองสังกัดรัฐ กลาวคือตองเปน
พลเมืองของประเทศหรือรัฐใดรัฐหน่ึง ซึ่งหมายความตอไปวา สิ่งท่ีเรียกวา 
“การเขาถึงความยุติธรรม” จึงมีความหมายวา “เขาถึงความเปนพลเมือง” 
จากนั้นจึงจะไดรับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในฐานะที่เปน
ปจเจกบุคคลผูเปนพลเมืองของรัฐนั้นๆ โดยมีกฎระเบียบและ/หรือกฎหมาย
ของรัฐเปนเคร่ืองมือในการเขาถึงความยุติธรรมในทุกระดับของหนวยทางสังคม
และทุกมิติของความสัมพันธในสังคม
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หก นักสตรีนิยมทุกสํานักคิดแมจะมีความเห็นพองตองกันวา การมี
กฎหมายระบุไวกวางๆ วา “บุคคลมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
เทาเทียมกัน” นั้นในทางปฏิบัติแลวไมเปนเคร่ืองรับประกันวา “บุคคล
ทุกคน” จะสามารถเขาถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคไดโดย
อัตโนมัติ ทั้งน้ีเน่ืองจากในตัวบทกฎหมายเองมีอคติตางๆ แฝงอยูอยาง
ไมรูตวั ในบรรดาอคตินัน้ๆ คอื อคติทางเพศ/เพศภาวะ เพศวิถ ีและอคติทาง
ชาติพนัธุ เปนตน ยิง่ถาดูประกอบกนัไปกับนโยบายของรฐัท่ีถกูกาํหนดขึน้มา
ตามยุคสมัยท่ีมีเง่ือนไขทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมที่แตกตางกันแลวยอมมีอคติกํากับอยูมากบางนอยบาง ตัวอยาง
เชน อคติทางเพศ/เพศภาวะ และอคติทางชาติพันธุในนโยบายรัฐเรื่องความ
มั่นคง การจัดการทรัพยากร (ดิน-น้ํา-ปา) นโยบายปราบยาเสพติด นโยบาย
การใหสัญชาติและนโยบายการพัฒนา นโยบายการสรางงาน นโยบาย
กระจายอํานาจ เปนตน ยิ่งถาหากนําเอาขอเท็จจริงที่ปฏิเสธไมไดนี้เขามา
พิจารณา เชน เรื่องความไรประสิทธิภาพของระบบราชการและการประพฤติ
มิชอบในระบบราชการ หรือที่รูจักในชื่อ “คอรรัปชั่น” ดวยแลวความสามารถ
ในการเขาถึงความยุติธรรมโดยรัฐของบรรดาคนชายขอบทั้งหลาย ซึ่งในการ
วจิยันีต้องการเนนทีค่วามสามารถในการเขาถงึของผูหญงิชาตพินัธุเปนพเิศษ
จึงเปนประเด็นปญหาสําคัญของการปฏิรูปกฎหมายและปฏิรูปสังคมไทย
อยางปฏิเสธไมได ดังนั้นการเรียนรูจากประสบการณในชีวิตจริงของผูหญิง
จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง

เจ็ด ประเทศไทย สังคมไทย นอกจากจะมีความแตกตางหลากหลาย
ซับซอนและมีพลวัตภายในแลวยังเปนสวนหนึ่งของ “ประชาคมโลก” 
ท่ีแตกตางหลากหลายซบัซอนและมีพลวตั หรอืเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็
และลุมลึกมาก บางคร้ังมีผูเรียกกระบวนการน้ีวา “โลกาภิวัตน” โจทย
การวิจัยสําคัญขอหนึ่งของงานวิจัยน้ีคือ ภายใตรัฐท่ีอางวาหรือคิดวาเปน 
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“ประชาธิปไตย” ก็ดี ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหมที่ยึดถือให
ตลาดเปนตัวกําหนดความสัมพันธของมนุษยในทุกมิติโดยมีสาระสําคัญวา 
“ตลาดเปนกลไกสําคัญที่สุดในการเขาถึงความยุติธรรม” เชน เขาถึงโอกาส
ในการหางานทํา โอกาสในการไดทํางานที่มีการจายคาจางอยางเปนธรรม 
เปนตน ปจเจกบุคคลทุกคนโดยเฉพาะผูหญิงชาติพันธุผูเปนเจาของเรื่องเลา
จะสามารถเขาสูระบบความสัมพันธเชิงอํานาจที่เปนธรรมหรือยุติธรรม
หรือไมเพียงใด ในเรื่องอะไรในสถานที่และเวลาใด

แปด สงัคมไทยประกอบดวย ความเปนสังคมจารีตประเพณ ีสงัคม
ทันสมัยและสังคมหลังทันสมัยนิยม ดํารงอยูรวมกันไมเพียงแตในสังคม
กลุมชาติพันธุตางๆ เทานั้น สังคมไทยในทุกระดับชั้นเมื่อมองจากวิธีคิดของ
ผูคนในทุกเรื่องแมกระทั่งกฎหมายตางลวนประกอบขึ้นดวยชุดของวิธีคิด
ที่ผสมปนเปและซอนทับกันไปมา ตัวอยางเชน ในกระบวนการพิจารณาคดี
ของศาลมีการใหโจทกจําเลยและพยานสาบานตนกับส่ิงศักด์ิสิทธ์ิตาม
ความเชื่อทางศาสนาของตนดวย แตความเชื่อของกลุมชาติพันธุ เชน 
ความเช่ือเรื่องผีบรรพบุรุษ ผีบรรพชนไมมีที่ทางอยู ในพิธีกรรมของ
กระบวนการดังกลาว เปนตน คําถามทางการวิจัยท่ีตามมาคือ หากความ
สมัพันธทางสงัคมเปนความสมัพันธเชิงอํานาจดังกลาวแลวบรรดาสิง่ศักด์ิสทิธ์ิ
ตางๆ ตามจารีตประเพณีเปน “อํานาจ/ความรู” ดวยหรือไม ถาใชความ
สัมพันธเชิงอํานาจเหลานั้นยังมีอิทธิพลอยูเหนือความสัมพันธหญิง-ชาย
และเพศภาวะตางๆ หรือไมในรูปปฏิบัติการของอํานาจ/ความรูเหลานั้น
ในความสมัพนัธมติติางๆ ของผูคน ถามชีดุของอํานาจ/ความรูตางๆ ทีว่านัน้ 
ดํารงอยู ทําใหเกิดการปะทะหรือทําใหเกิดความขัดแยงอะไรหรือไมอยางไร
กบัอํานาจ/ความรูชดุทันสมัยตางๆ โดยเฉพาะในท่ีนีใ้หความสําคัญกับความ
ยตุธิรรมในกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรมแบบ “ทนัสมัย” ซึง่เปนท่ีมาของ
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคแบบทางการหรือ “formal equality” 
ดังน้ัน ถามีความซอนทับอยางมีลําดับช้ันสูงตํ่าของอํานาจ ชุดของวิธีคิดวา
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ดวยความยุติธรรมใดที่ผูปฏิบัติการท้ังในฐานะผูกระทํา ผูถูกกระทําและ
ผูโตแยง ขัดขืน และตอรองจะนํามาใชในการขจัดความขัดแยงนั้นๆ ดังเชน
ในชุดความรู/อํานาจตามจารีตประเพณีของชาวมง เมี่ยน อาขา และกลุม
ชาติพันธุอื่นๆ วาดวยการแบงงานตามเพศ/เพศภาวะ การแตงงานในระบบ
ครอบครัว-เครือญาติ เชน ชาวมงอนุญาตและสงเสริมใหชายมีภรรยาได
หลายคน และความสมัพนัธในระหวางสามีกบับรรดาภรรยาเปนความสัมพนัธ
ที่ชายและบรรพบุรุษของผูชายเปนใหญ ผูหญิงท่ีแตงงานเขามาในระบบมง
ตองละทิ้งผีบรรพชนของตนเขามาอยูในระบบความสัมพันธที่ครอบครัว
เครือญาติฝายชายเปนใหญ ยิ่งไปกวานั้นความสัมพันธระหวางภรรยาตอง
ถือวาภรรยาคนแรกและลูกๆ ของเธออยูในระดับความสัมพันธที่สูงกวาดังนี้
เปนตน ตัวอยางของเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยูชัดเจนในกรณีของ
ผูหญิงมง เมี่ยน และอาขา

เกา การวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งมี
ความหมายวาไมเหมือนกับปรากฏการณทีท่างสงัคมวทิยาเรยีกวา “พฤติกรรม
รวม” ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมตางๆ เปนการ
เคล่ือนไหวอยางมีวัตถุประสงคชัดเจนและมีการจัดตั้ง จัดองคกร สวน 
“พฤติกรรมรวม” นั้นมีลักษณะ “สุม” (random) และไมมีกติกาหรือ (chaotic) 
ตัวอยางของขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมตางๆ ไดแก ขบวนการสนับสนุน
สิทธิตางๆ เชน สตรีนิยม สิ่งแวดลอมนิยม สหภาพตางๆ สิทธิของผูมี
เพศภาวะทีแ่ตกตางหลากหลาย เปนตน ทัง้น้ีตองเขาใจวาขบวนการเคล่ือนไหว
ทางสังคมเปนหน่ึงขององคประกอบสําคัญพ้ืนฐานของประชาธิปไตยที่กําลัง
มีชีวิตอยูจริงในยุคน้ี ดังน้ันขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมจึงไมใชกระแส
วูบวาบ ชั่วครั้งชั่วคราวในลักษณะ “แฟชั่น” ดวยเหตุนี้ขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคม เชน ขบวนเคล่ือนไหวของผูหญิงและผูมีเพศภาวะ/เพศวิถีตางๆ 
จึงมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงแนนอน มีการจัดองคกรและ
มีความตอเน่ืองในระดับหน่ึง ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีการทํางาน
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อยูภายนอกชองทางทางการเมืองตามปกติของสังคม แตก็อาจเจาะเขาไป
อยางคอนขางลึกซ้ึงในแวดวงทางการเมืองในฐานะ “กลุมผลประโยชน” 
ก็ได ขบวนการฯ ที่วานี้อาจเลือกประเด็นเคลื่อนไหวท่ีฟงดูคลายๆ กับเปน
เรื่องเล็กๆ เชน ขบวนการอนุรักษพันธุขาวพ้ืนเมืองไทย ขบวนการอนุรักษ
ชางปา อนุรักษนก เปนตน หรืออาจเปนประเด็นใหญๆ เชน สิทธิมนุษยชน 
หรือการครอบงําเชิงอุดมการณของทุนนิยมก็ได ยิ่งไปกวาน้ันขบวนการ
เคลือ่นไหวทางสังคมอาจมลีกัษณะเปนการปฏริปูหรอืปฏวิตัใินความหมายวา
เปนการเปล่ียนแปลงอยางถอนรากถอนโคนก็ไดเชนกัน แตทัง้น้ีจะตองมีสิง่ท่ี
เปนลักษณะรวมกันอยูคือ การจัดต้ังอยางกระฉับกระเฉงของกลุมพลเมือง
ที่ตองการเปล่ียนแปลงสภาวะ “หยุดนิ่งอยูกับที่” หรือ “status quo” 
ในทางใดทางหนึ่ง อนึ่งงานวิจัยนี้จึงถือไดวาเปนสวนหนึ่งของขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสังคมท่ีมีวัตถุประสงคในการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ
เชิงอํานาจระหวางเพศภาวะตางๆ และระหวางกลุมชาติพันธุตางๆ ซึ่ง
ประกอบขึ้นเปนพลเมืองที่อาจมีลักษณะเปนการปฏิรูปไปจนถึงปฏิวัติเลย
ก็ได

สิบ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมหลายขบวนการ เชน ขบวนการ
สนัตวิธิ ีขบวนการส่ิงแวดลอมและสทิธสิตรีกบัผูมเีพศภาวะ/เพศวถิทีีแ่ตกตาง
หลากหลายซึ่งแทจริงแลวเปนขบวนการที่อยูภายใตกรอบคิดเรื่องสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งมีลักษณะเปนทั้งกรอบคิดและปฏิบัติการท่ีเชื่อกันวาเปน
สากล ซึง่ความเช่ือเชนน้ีบางครัง้มผีูตัง้เปนขอสงสยัวาอาจมลีกัษณะเปน 
“ดาบสองคม” เพราะปจจุบันทางสายวิชาการยืนยันวา “โลก” เต็มไปดวย
ความแตกตางหลากหลาย ซบัซอนเลือ่นไหลหรอืมีพลวตัสูงมาก ตวัอยางเชน 
นโยบายตางๆ ของรัฐ เชน นโยบายความมั่นคงและนโยบายการจัดการ
ทรัพยากร นโยบายสาธารณสุข นโยบายการศึกษา นโยบายกระจายรายได 
ฯลฯ มีผลทําใหผูหญิงชนเผาจํานวนหนึ่งตองปลดปลอยตนเองออกมาจาก
กรอบจารีตประเพณีที่นักสตรีนิยมมองวาเปนปตาธิปไตยเน่ืองจากความ
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สัมพันธภายใตรัฐและตลาดสมัยใหมเขาไปปรับเปล่ียนความสัมพันธเชิง
อํานาจแบบจารีตไปบางสวนแลวผลท่ีเกิดขึ้นคือพวกเธอถูกดึงออกมาจาก
สังคมจารีตในฐานะผูหญิง ลูกสาว เมีย แม ฯลฯ เขามาสูอัตลักษณใหม
ในฐานะที่เปนแรงงานและผูบริโภคหญิงที่มีชีวิตใหมอยูในลักษณะก้ําๆ กึ่งๆ 
ของรัฐชาติสมัยใหม และตลาดเสรีใหมขามพรมแดนในความหมายวา 
บทบาทตางๆ ตามประวัติศาสตรของพรมแดนแบบรัฐชาติ เชน เปนเครื่อง
สกัดกั้นตางๆ ของการเคลื่อนไหวของสินคาตางๆ ความคิดตางๆ และผูคน 
กบัท้ังในฐานะทีเ่ปนหลักหมายหรอืเขตแบงพรมแดนของอาํนาจอธปิไตยของ
รัฐชาติดวย ซึ่งในกรณีของรัฐชาติสมัยใหมของไทยใชการเปรียบเปรยวา 
“ประเทศเปนบานทหารเปนรั้ว” หรือ “พระราชอาณาจักรไทย” จะสูญเสียไป
แมเพียงตารางน้ิวเดียวไมไดตองแลกดวยเลือดเนื้อและชีวิต เปนตนน้ัน 
วิธีคิดแบบน้ีไดเปล่ียนไปแลว ความสัมพันธแบบขามพรมแดนรัฐน้ีมีผลทําให
เกิดการต้ังคําถามใหมวาดวยบทบาทของปจเจกบุคคลตางๆ ในโครงสราง
เหลานี้โดยเฉพาะตอคําหรือมโนทัศนวาดวย ความจงรักภักดีตางๆ (เชน 
ตอ “แผนดิน” รฐัชาติ กลุมชาติพนัธุ ครอบครัว-เครอืญาติ ฯลฯ) กบัอตัลักษณ
ตางๆ กลาวอีกอยางหนึ่งคือ รัฐตามจารีตประเพณีที่มีอํานาจกําหนด
สถานภาพทางการเมืองตางๆ น้ัน คอยๆ ลดลง พลังอํานาจเชิงอุดมการณลง 
แตสิง่ทีก่าํลงัพุงขึน้มาคอื การเมอืงเชงิอตัลกัษณแบบใหม ทีท่าํใหนยิามชดุ
ตางๆ ของพลเมือง ชาติ และรัฐก็ดี ตองเขามาสูกันเพ่ือคงอํานาจท่ีเหนือกวา
ของตนเอาไว ทั้งนี้เพราะอัตลักษณตางๆ เชน เพศภาวะ เพศวิถี ชาติพันธุ 
เชื้อชาติ (เชนในกรณีศึกษาเหลานี้สะทอนอยูในคําวา พมา ไทย ฯลฯ) และ
อตัลักษณอืน่ๆ เหลาน้ีมคีวามสําคัญทางการเมืองเพิม่มากข้ึนตออํานาจการ
ควบคุมทั้งที่เปนจินตนาการทางการเมืองในทางวิชาการของนักวิชาการและ
เปนวิธีคิดของประชาชนสวนใหญทั่วไปในโลกรวมสมัยน้ี ยิ่งไปกวาน้ัน
กระบวนการลดลงของอํานาจและบทบาทของรัฐสมัยใหมแบบเดิมอันเน่ือง
มาจากการเปล่ียนแปลงของกรอบในการมองการเมืองแบบการเมืองชาติกับ
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การเมอืงนานาชาติไดสรางใหเกดิกรอบคิดทางการเมืองใหมและมีความสาํคญั
ขึ้นมา เชน ขามชาตินิยม (trans-nationalism) บวกกับการเพิ่มมากข้ึน
ของความสําคัญทางการเมืองของเพศภาวะ (gender) เพศวิถี (sexuality) 
กลุมชาติพันธุ (ethnicity) เชื้อชาติและอื่นๆ ตอการควบคุมทางวิชาการและ
จนิตนาการทางการเมอืงของผูคนดงักลาวนีด้เูหมอืนวา ขบวนการท่ีวาน้ีกาํลัง
เรงรดัการขดุคุยพืน้ฐานตางๆ ทีร่ฐัชาติสมยัใหม ซึง่ยงัมคีวามเปนรฐัชาติตาม
จารีตประเพณีดํารงอยูดวย และกําลังยืนอยูบนพื้นฐานนี้ที่ซอนทับกันอยูให
คอยทรุดลง พรอมกันนั้นก็ประกอบสรางชุดความคิดใหมวาดวย “ขาม
ชาตินิยม” (trans-nationalism) และทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นซึ่งความสําคัญ และ
การแพรขยายของภาพลักษณ (images) หรือปรากฏการณตางๆ ของ
ขามชาตินิยม เชน การอพยพไปรับจางทํางานขามพรมแดน การบริโภค เชน 
เสื้อผา โทรศัพทมือถือ อาหาร เครื่องดื่ม เชน ไวน เบียร สุรา โคคาโคลา 
เปปซี่ แฮมเบอรเกอร พิชซา สตารบัค ปลาดิบ และ ฯลฯ พรอมกันไปกับ
ขอมูลขาวสารตางๆ อีกมากมายที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรมของท่ีอื่น หรือ
คนอื่นในโลกที่ปรากฏอยูในชีวิตประจําวันของเราเองทุกคน

พูดอีกอยางหนึ่งคือบรรดาเร่ืองราววาดวยประสบการณของผูหญิง
ที่เปนเจาของเร่ืองที่ทานจะไดอานตอไปนั้น เปนประสบการณในชีวิตจริงๆ 
ที่เกิดขึ้นกับพวกเธอในบริบทของการเมืองและเศรษฐกิจแบบตลาดท่ี
ความสัมพันธระหวางเพศภาวะ เพศวิถีและชาติพันธุ กับความสัมพันธ
เชิงอํานาจตามแบบรัฐสมัยใหมกําลังเปล่ียนแปลงไปในแนวทางที่ออนลง 
หากเปนไปตามโจทยขอนี้แลว “การเขาถึงความยุติธรรม” ของพวกเธอ
จึงเปนประสบการณการตอสูที่อยูในกรอบคิดวารัฐสมัยใหมตองประกอบขึ้น
ดวยพรมแดน ประชากร (พลเมือง) และอํานาจอธิปไตยท่ีแนนอนชัดเจน
ตามเพศ/อายุ เช้ือชาติและเปนผลใหเกิดจินตนาการของหลักการในการ
กําหนดความเปนพลเมืองของรัฐตามหลักสายเลือดและหลักดินแดน
ที่กําลังหมดความชัดเจนลงเรื่อยๆ ถาเปนอยางนี้จริงยอมหมายความได
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บางระดบัวา พวกเธอไมเพยีงแตตอสูกบัรฐั กฎหมายและการใชกฎหมายของ
รัฐโดยเจาหนาที่/ขาราชการระดับตางๆ ที่คอรรัปชั่น เทานั้น แตพวกเธอได
ตอสูไปลวงหนาแลว ตอสูกับอะไร คําตอบนาจะเปนการตอสูกับกรอบ
วิธีคิดวาดวยรัฐและกฎหมายสมัยใหมวาดวยพรมแดนที่ชัดเจน พลเมือง/
ประชากรจํานวนหนึ่งที่แจงนับไดเปนประเภทตางๆ ตามแบบฟอรมสํามะโน
ประชากรและตอสูกับการฉอฉลและเลือกปฏิบัติจากเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งนี้
ทั้งนั้นเพื่อยืนยันตอนานาชาติวา รัฐนั้นมีอํานาจอธิปไตยเหนือดินแดน
ทรัพยากรและพลเมืองของตนเอง ตรงนี้นักสตรีนิยมแนวหลังโครงสรางนิยม
เห็นวาพวกเธอกําลังถอดรื้อ “วาทกรรม” วาดวยรัฐสมัยใหม นั่นเอง

สิบเอ็ดสุดทายของการต้ังโจทยเราคาดหมายไดไหมวา งานวิจัย
ที่ปรากฏในรวมงานวิจัยช้ินน้ีสามารถตอบคําถามเพิ่มเติมท่ีไมไดตั้งไวใน
ตอนแรกแตเปนคําถามท่ีมคีวามสําคัญมากท้ังในทางวชิาการและการรณรงค
คือสภาวะขามชาติขามพรมแดนกับปญหาสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน เชน 
การคามนุษย การคาผูหญิงและเด็กขามชาติและอ่ืนๆ ที่โลกกําลังเผชิญ
อยูนั้นมี “ปตาธิปไตย” อยูเบ้ืองหลัง หรือเปนสาระสําคัญเชิงแกนแกน 
ไมวาจะมองในแนวโครงสรางนิยม หรือในแนวการประกอบสรางทางสังคม 
เชน ในรูปของวาทกรรมก็ตามที

อนึ่งเรื่องราวตางๆ ที่นํามาเลาเรียงลําดับดังนี้   

• องัศรุกัษ พรหมสุวรรณ ประสบการณ กบั การเขาถงึความยตุธิรรม 
ของผูหญิงมง เรื่องของแนงนอย แซเซง 

• อริยา เศวตามร ประสบการณ กับ การเขาถึงความยุติธรรม 
ของผูหญิงชาติพันธุดาราอาง (ปะหลอง) เรื่องของคํา นายนวล

• พูนสุข ขันธาโรจน ประสบการณ กับ การเขาถึงความยุติธรรม 
ของผูหญิงเมี่ยน เรื่องของ เฟย ศรีสมบัติ
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• มลิวัลย เสนาวงษ ประสบการณ ของผูหญิงปกาเกอะญอกับ
อุปสรรคในการเขาถึงบริการสุขภาพของรัฐ เรื่องราวของหนอแอริ 
ทุงเมืองทอง

• ลาเคละ จะทอ ประสบการณ กับ การเขาถึงความยุติธรรมของ
ผูหญิงลาหู : อัตชีวประวัติ

อนึ่งตองขอแจงใหผูอานทราบวา “การวิจัย” นี้เปนการประกอบสราง 
“ความจริง” โดยวิธีการเลาเรื่อง “ความจริง” ที่ประกอบสรางขึ้นมานี้เปน 
“ความจริง” ชุดหนึ่งทามกลางความแตกตางหลากหลายของ “ความจริง” 
ชุดอ่ืนๆ คณะผูวิจัยไมไดบอกวา “นี้คือความจริง” ที่จริงแทแตผูเดียว 
“การวิจัย” ในที่นี้จึงไมใชการวิจัยในความหมายการวิจัยทางสังคมศาสตร
แบบเดิม  

ฉลาดชาย รมิตานนท1

1 อน่ึงผูเขียนบทนําหวังวา ประสบการณตางท่ีเปนรูปธรรมของผูหญิงผูเปนเจาของเร่ืองเลา
เหลานีน้าจะตอบโจทยทีต่ัง้ไว ซึง่มลีกัษณะคอนขางเปนนามธรรมไดมากบางนอยบาง แตทัง้นี้
ตองขึ้นอยูกับวิธีคิดของผูอานเองดวย



การเข้าถึง
ความยุติธรรม
ทางวัฒนธรรมของ
ผู้หญิงชาติพันธุ์ม้ง

ประสบการณ์ชีวิตของ 

“แน่งน้อย แซ่เซ่ง”
อังศุรักษ พรหมสุวรรณ / นักวิจัย 
ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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แนงนอย แซเซง
เปนผูหญิงชาติพันธุมงขาว เชนเดียวกับผูหญิงมงอื่นๆ แนงนอยตอง

เผชิญกบักรงวฒันธรรมมงภายใตปตาธิปไตยผานระบบสายตระกูลแซของสามี 
(Patrilineal descent) ซึ่งเช่ือกันวาสืบทอดกันมาอยางยาวนาน และไดรับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนที่ใหอํานาจแกฝายชายและลําดับอาวุโส ปู พอ 
ลูกชายคือผูสืบทอดสายตระกูล ขณะท่ีผูหญิงเปนเพียงวัตถุไมมีอํานาจ
หรือเสียงใดๆ ถูกลิดรอนอํานาจตกอยูภายใตการบงการของฝายชาย 
เปนทาสแรงงานในครัวเรอืนฝายสามีและอูผลิตทายาทใหกบัสายตระกูลสามี
ภายใตระบบจักรวาลวิทยาแบบมีผูชายเปนศูนยกลางอยางท่ี กัลยา จุฬารัฎกร
ไดกลาวถึงผูหญิงมงไววา “ผูหญิงถูกจัดวางไวในตําแหนงที่ต่ํากวาผูชาย
ในสังคม และมีฐานะเปนเพียง “ผูหญิงของคนอื่น” และเปน “แรงงาน” 
การผลิตที่รอวันเปลี่ยนเจาของ” (กัลยา จุฬารัฐกร 2551 : 2)

เปนคําท่ีสามารถครอบคลุมทุกมิติของวิถีชีวิตมนุษยทุกคน วัฒนธรรมมง 
(Hmong Culture) แซตระกูล (Clan/Xeem) มีความสําคัญมาก เปนคําท่ียืม
มาจากภาษาจนี หมายถงึการสบืสายตระกลูทางฝายบิดา มกีารศกึษาถงึท่ีมา
ของตระกูลแซไวสองแนวคิดคือ ระบบแซตระกูลเกิดขึ้นในสังคมมงมาต้ังแต
แรกตามนิยายเร่ืองนํ้าทวมโลก อีกแนวคิดคือระบบแซตระกูลในสังคมมง

ไดรับอิทธิพลมาจากคนจีน เพราะมีขอสังเกตวาชื่อกษัตริย นักปราชญและ
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พระเอกนางเอกในประวัติศาสตรและนิทานของมงมีแตชื่อไมมีนามสกุล ที่มี
ลักษณะแบบครอบครัวขยาย แซหรือตระกูลแซ ท่ีเช่ือวาไดรับอิทธิพลมาจากจีน 
นอกจากจะใหความสาํคัญกับแซตระกลูแลว ชาวมงยังใหความสาํคัญกับการ
นับถือผีและกลุมรวมสายโลหิตซึ่งสัมพันธกับแซตระกูล สงผลตอจารีต
ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันอยางเครงครัด คือ สมาชิกในแซเดียวกันถือเปน
พี่นองกัน ชายหญิงรวมแซตระกูลเดียวกันจะไมสามารถแตงงานกันไดไมวา
จะอยูหมูบานหรือประเทศใดก็ตาม สมาชิกในกลุมทีน่บัถอืผเีดยีวกันสามารถ
ประกอบพิธีกรรมบางอยางแทนกันได และศพของผูตายท่ีเปนคนในกลุม
สายโลหติเดียวกันสามารถนํามาประกอบพธิกีรรมในบานของสมาชกิครัวเรอืน
อื่นได (ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2546 : 211-213) ซึ่งจารีตตางๆ นี้ ไมกระทบกับ
ผูชาย แตกลับมีผลตอผูหญิงอยางหลีกเล่ียงไมได เน่ืองจากการนับถือแซ
ทางฝายบิดา เมือ่ผูหญงิแตงงานกต็องไปใชแซและนับถอืผบีรรพบรุษุฝายสาม ี
และสังคมมงยัง “ยอมรับได” ใหผูชายมีเมียไดหลายคน ทําใหวัฒนธรรมมง
เดิมไรเสียงไรตัวตนของผูหญิง ผูหญิงจะมีตัวตนตอเม่ือมีผูชายเปนเสาหลัก
ใหพึ่งพิงตลอดชีวิตและรวมถึงชีวิตหลังความตายดวย สิ่งท่ีคนมงโดยเฉพาะ
ผูหญิงกลัวกันคือ เมื่อตนตายไปแลวจะไมมีคนเซนไหวหรือทําพิธีเซนไหว
ดวงวิญญาณให ดังน้ันครอบครัวมงจึงตองมีทายาทผูชายไวทําพิธีเซนไหว 
และผูหญิงตองอดทนเพื่อจะไมตองหยารางท่ีจะทําใหตนเองถูกขับออกจาก
ตระกูลสามี และวัฒนธรรมมงเม่ือหยาแลวก็ไมสามารถกลับไปนับถือ
ผีบรรพบุรุษของพอแมตนเองเหมือนเดิมได กลายเปนวิญญาณเรรอน จารีต
ประเพณีนี้ถูกตอกย้ําผลิตซํ้าผานบทเพลงพ้ืนบานชนเผามง ที่เรียกวา 
“เพลงแมมาย” (widow song หรือในภาษามงเรยีกวา kwv txhiaj poj ntsuam) 
เพลงที่ถายทอดความรูสึกเจ็บช้ําของผูหญิงมาย (Lee, Gary Yia and Tapp, 
Nicholas 2010 : 87) สงผลใหผูหญิงมงที่แตงงานแลวยอมอดทนถูกกดขี่จาก
สามีหรือครอบครัวสามีแทนที่จะหยาราง วัฒนธรรมและความเช่ือเหลานี้
ไดตกทอดกันมาจากรุนสูรุนจนถึงปจจุบัน
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ทามกลางวัฒนธรรมชายเปนใหญของกลุมชาติพันธุมงหลอหลอม
ความเปนหญิงเปนชายใหแตกตางกัน ดังสุภาษิตมงท่ีสืบทอดกันมา 
แสดงใหเห็นความไมเทาเทียมกันระหวางเพศและอคติทางเพศไว เชน 
“เตาไฟเกาเตาอุนไมเทาดวงอาทิตยดวงเดียว ลูกสาวเกาคนดีไมเทาลูกชาย
คนเดียว”, “ดวงดาวเกาดวงไมเทาดวงจันทรดวงเดียว ลูกชายเกาคนไมเทาพอ 
(สามี) คนเดียว” (ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2537 : 33) เปนตน นั้นหมายความวา 
แมลูกชายหรือผูชายจะมีความสําคัญกวาลูกสาวหรือผูหญิง แตสิ่งที่สําคัญ
กวานั้นคือระบบอาวุโสฝายชายที่เปนแกนแกนอํานาจอันแข็งแกรงในสังคม
มงสบืตอกนัมา ผานสภุาษติมงทีว่า “ครองชวีติครอบครวัด ีเพราะเชือ่ฟงผูใหญ
สัง่สอน ครองชีวติครัวเรือนดี เพราะเชือ่ฟงผูใหญตกัเตือน” (ประสทิธ์ิ ลปีรีชา 
2537 : 38) และสะทอนใหเห็นในบทสนทนาที่ประสบกับตัวนักวิจัย เมื่อรวม
สัมมนาการทําวิจัยมีสวนรวมงานหน่ึง เมื่อมีหญิงสาวชาวมงวาที่ลูกสะใภ
ของแนงนอยกลาววาตนแตงงานแลวจะไมอยูในสังคมมง ไมอาศัยอยูกับ
ครอบครัวฝายชาย ก็ไดรับการสวนกลับทันควันจากผูเฒาอาวุโสของตระกูลวา 
“ถามีปญหาระหวางผัวเมียจะไมเขาไปชวยเหลือนะ” สะทอนความคิด
ความเชื่อของกลุมผูนํามงชายวามีอํานาจชอบธรรมในการจัดการควบคุม 
ตดัสนิคนในสายตระกลูของตนอยางเบด็เสรจ็ ดงันัน้ถาผูหญงิทีต่องการมพีืน้ที่
ทางสังคมหรือมีอํานาจก็ตองเปนอํานาจที่ผานมาทางฝายชายคือตองมี
สายสัมพันธที่ดีกับผูชายในสายตระกูล เชน พอสามี พี่ชาย นองชาย พวกเธอ
จึงจะมีพ้ืนท่ีในสังคม (กัลยา จุฬารัฐกร, เร่ืองเดียวกัน : 2) และการที่ไมมีพี่นอง
หรือญาติที่เปนผูชายทําใหผูหญิงไรอํานาจในการตอรองในสายตระกูลสามี
เหมือนที่แนงนอยประสบกับตัวเธอเอง 

วัฒนธรรม ตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 “หมายถึง
สิ่งท่ีทําความเจริญงอกงามใหแกหมูคณะ เชน วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม
ในการแตงกาย, วิถีชีวิตของหมูคณะ เชน วัฒนธรรมพ้ืนบาน วัฒนธรรม 
ชาวเขา” (http://rirs3.royin.go.th/word37/word-37-a0.asp) จะเห็นวา
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พจนานุกรมนิยามวัฒนธรรมคือความเจริญงอกงามหรือสิ่งที่ดี เปนการมอง
เพียงดานเดยีวและคอนขางตายตวั ขณะทีก่ารศกึษาทางดานสังคมวทิยาและ
มานุษยวิทยาที่สนใจศึกษาวัฒนธรรมก็ใหนิยามของวัฒนธรรมวาเปน 
“แบบแผนพฤติกรรมทางสังคม” และ “ระบบคุณคารวมของสังคม” ที่เรียนรู
ถายทอด และทําหนาที่เสมือน “แผนที่ที่ชวยนํารองบอกทิศทาง” สิ่งที่ควร
ประพฤติปฏิบัติในสถานการณตางๆ ของสังคม นอกจากนี้วัฒนธรรม
ยังเปลี่ยนแปลงไดตามเง่ือนไขและบริบทของสังคม (อานรายละเอียดใน 
อภิญญา เฟองฟูสกุล 2553 หนา 47-56) ดังนั้น วัฒนธรรมมงที่กดทับผูหญิง
นั้นมานานถึงเวลาที่จะเขามาทําความเขาใจและปรับเปลี่ยนโดยผูหญิงมง
ดวยกันไหม

ความยุติธรรม พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 “หมายถึง 
ความเที่ยงธรรม, ความชอบธรรม, ความชอบดวยเหตุผล, เชน ศาลยอม
ทรงไวซึ่งความยุติธรรม; ชื่อกระทรวงท่ีมีอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการศาล
ยุติธรรม แตไมรวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี. ว. เที่ยงธรรม, 
ไมเอนเอียงเขาขางใดขางหน่ึง, ชอบดวยเหตุผล, เชน ราคายุตธิรรม กรรมการ
ตัดสินอยางยุติธรรม” (http://rirs3.royin.go.th/new-search/meaning-
search-32.asp) 

เปนคําท่ีมีความหมายหลากหลายและรูพรุนแตกตางกันไปตามแตละ
สังคมที่ใหนิยาม ในงานเขียนเรื่องความยุติธรรม (Justice : What’s the Right 
thing to do) ของ Michael J. Sandel กลาววา “ความยุติธรรมสมัยโบราณ
ตั้งตนจากคุณธรรม ขณะที่ทฤษฎีสมัยใหมตั้งตนจากเสรีภาพ...ความเชื่อที่วา
ความยุติธรรมเปนเรื่องของคุณธรรมพอๆ กับทางเลือกนั้น (เสรีภาพ-ผูวิจัย) 
หยั่งรากลึกมาก” (สฤณี อาชวานันทกุล 2554 : 23) และกฎหมายเปนสถาบัน
ทีม่หีลกัเพือ่ความยตุธิรรม แต “กฎหมายและระบบกฎหมายท่ีไดถกูสรางและ
พัฒนามาตลอดชวงเวลาของประวัติศาสตรมีขอสันนิษฐานและมายาคติ 
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อคติตอเพศที่ฝงรากลึกและการรับรูของจารีตประเพณีไดรับอิทธิพลจากการ
มองผูหญิงแบบดั้งเดิม ดังนั้น จึงฝงตัวอยูในการเลือกปฏิบัติทางเพศ
ทั้งในการปฏิบัติและในเนื้อหาสาระ” (วิระดา สมสวัสดิ์ 2549 : 76-77) 
ซึ่งในงานวิจัยน้ีจะสะทอนใหเห็นรากความเช่ือทางศีลธรรมและเสรีภาพท่ี
ขัดแยงกันลงมาในเน้ือตัวความคิดของผูหญิงช่ือแนงนอย และสะทอน
กลับไปถึงการต้ังคําถามในเรื่องความยุติธรรมกฎหมายและรัฐในประเด็นที่
เกี่ยวกับเนื้อตัวรางกายผูหญิง

การเรียนรูผานประสบการณจากโลกภายนอกวัฒนธรรมมง หรือใน
สังคมเสรีนิยม ภายใตโลกาภิวัตน ที่ผานการจัดการในคุกที่ไดรับการทําให
ทันสมัยแลว สวนหนึ่งเปนการเสริมอํานาจใหแกแนงนอยไดเปดโลกทัศน
การเรียนรูอยางมากแกผูหญิงที่ถูกตัดสินความตามตัวบทกฎหมาย รวมถึง
แนงนอยดวย ในคุกไดเปล่ียนโลกทัศน และยังใหเห็นการไหลเลื่อนทาง
เพศภาวะอยางที่ไมเคยไดเขาใจมากอน และแนงนอยก็ไดปรับตัวเปลี่ยน
พฤติกรรมเพื่อใหอยูรอดและไดประโยชนจากความสัมพันธนั้น

ความนาสนใจประสบการณผูหญิงมง แนงนอย แซเซง คนหน่ึงท่ีลกุข้ึน
มาแข็งขืน ตอสู ตอกกลับ ปรับเปลี่ยน ยามเผชิญหนากับ “ความไมยุติธรรม” 
ทั้งในครอบครัวเครือญาติ ชมุชน และอํานาจรัฐที่มองกลุมชาติพันธุเปนอื่น 
โดยเฉพาะผูหญิงที่ถูกกดขี่ในวัฒนธรรมมง ซึ่งรัฐหรือคนไทยสวนใหญเรียก 
“แมว” (ซึ่งคนมง มองวาเปนคําดูถูก) แลวถูกอคติทับซอนตองสยบยอม 
อยูดวยความหวาดกลัว ถูกตีตราเหมารวมความเปน “ชาวเขาตองโงเขลา 
ไรการศึกษา ไรอํานาจในการตอรอง” ขณะเดียวกันก็ตองดิ้นรนตอสูเพ่ือ
ปากทองและสิทธิประโยชนของตนในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม อุตสาหกรรม
การทองเท่ียวไทย ทามกลางกระแสโลกาภวิตัน แนงนอย แลวทาํไมแนงนอย
จึงลุกขึ้นมาด้ินรนท่ีจะตอสูกับความไมยุติธรรมผานการกดขี่ทางวัฒนธรรม 
จากลูกสาวที่เช่ือฟงพอแม มาเปนเมียนอยท่ีสยบยอมอยูใตอํานาจตระกูล
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สามี ยอมรับผิดติดคุกติดตะรางเพื่อครอบครัว แมที่ตอรองยอมยืดหยุนเพื่อ
แลกกับสิทธิมรดกและการมีพื้นที่ยืนในสายตระกูลสามีที่ลูกและตัวเองควร
ไดรับ จนเปลี่ยนความคิดและดิ้นรนท่ีจะหลุดออกจากกรอบวัฒนธรรมมง
ทีค่รอบผูหญิงมงใหทนทกุขในวถิมีงเดมิ พยายามตอสูเพ่ือความยตุธิรรมของ
ตนเอง กลายมาเปนหญิงหมายหยาสามีที่ไมหยาตระกูล และผูหญิงที่มุงมั่น
ทํางานพัฒนาชุมชนเพ่ือสิทธิสตรีมง สรางการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมง
ในปจจุบันรวมกับสตรีมงอื่นๆ เพื่อปลดแอกผูหญิงมงดวยสันติวิธีและ
การทําความเขาใจในหมูผูนําหรือผูชายมงอยางคอยเปนคอยไป

การศึกษาครัง้นีไ้ดสมัภาษณพดูคุยกับแนงนอยผานการแสดงออกและ
คําพูด “เสียง” ที่สะทอนความรูสึก อึดอัด ขัดของ เศราเสียใจ เพ่ือเขาถึง 
“ความยตุธิรรม” ในนยิามของตน ศกึษาไลเรียงตามอตัชีวประวตั ิและการสรปุ
วิเคราะหของผูเรียบเรียงเขียนจากการ “เลาประสบการณชีวิตตนเอง” 
ผานโลกทัศนของผูหญิงมงคนหนึ่ง ชื่อแนงนอย แซเซง ดังตอไปนี้ 

ลูกสาวคนโตตระกูลแซ�เซ�ง 
ประสบการณ�การเล�าเรียนในระบบการศึกษาของรัฐไทย

แนงนอย แซเซง มีชื่อภาษามงวา แมโตง เม แปลวานอย และโตง 
แปลวา ทองเหลือง (ครูสมัยประถมจึงต้ังช่ือภาษาไทยจากชื่อภาษามงท่ีมี
คําวา เม ซึ่งแปลวานอย วา “แนงนอย” ซึ่งแนงนอยก็ใชทั้งสองชื่อ ถาอยูใน
ชมุชนมงและครอบครวั ทกุคนก็ยงัเรยีกวา เม หรือ เมโตง เม่ือออกมาทาํงาน
พัฒนากับคนภายนอกชุมชนก็ใชชื่อ แนงนอย) เลาวาเกิดในครอบครัวที่มี
พอเปนทหารจีนลักลอบเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย และแมที่เปนผูหญิง

ชาติพันธุมง (ขาว) ครอบครัวเล็กๆ ที่ประกอบดวยพอซึ่งเปนคนจีนตางดาว 
และแมเปนชาตพินัธุมงมาจากหมูบานในเชยีงรายแลวอพยพยายลงมาจนมา
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ตั้งหลักแหลงท่ีดอยปุย ครอบครัวท่ีประกอบดวยพอแม และลูกสาว 3 คน 
โดยพี่แนงนอยเปนลูกสาวคนโต วัยเด็กในหมูบานชางเคี่ยน ดอยปุย 
ที่แนงนอยกลาววาตนเปนคนชางพูดชางคุย รักสวยรักงาม แตงกายสะอาด
สะอานมาตั้งแตเด็ก เติบโตมาในครอบครัวที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง 
พอกับแมรับจางทําไรในหมูบาน และพอเปนหมอมีความรูเร่ืองการรักษา
แผนปจจุบัน แตพอเปนคนจีนตางดาวที่ไมมีบัตรประจําตัวเพราะหนีทหาร
สมัยสงครามทําใหไมสามารถออกไปทํางานในเมอืงได ดวยความขยันทําให
พอสามารถสะสมทุนและสงเสริมใหลูกสาวท้ังสามไดเลาเรียนในระบบ
การศึกษา ที่ในสมัยน้ันไดเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับชนเผาตางๆ ตาม
นโยบายของรัฐนับจากแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติขึ้นต้ังแตฉบับท่ี 1 
ในป 2503 ที่ใหความสําคัญกับการศึกษาในฐานะเคร่ืองมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ที่เปนความพยายามของรัฐในการแกปญหา

จากนโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้นสงผลกระทบตอเยาวชนท่ีเปน
กลุมชาติพันธุ หรือ “ชาวเขา” หรือการเรียกขานมง ในเชิงดูถูกวา “แมว” 
ในการเรียกขานของรัฐและสังคมไทยที่ผลักคนตางวัฒนธรรมออกจาก
ความเปนพลเมืองของรัฐแนงนอย โดยสงใหไปโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
ชาวเขาและตองไปอาศัยทํางานบานใหกับครูที่ไปขออาศัยต้ังแตประถม 
จนจบมธัยมศกึษาปที ่3 ซึง่ทาํใหแนงนอยเขาใจภาษาไทย สามารถอานเขยีน
ภาษาไทยไดดี เมื่อเทียบกับผูหญิงมงในรุนราวคราวเดียวกัน และดวย
ความรูทางภาษาที่สามารถส่ือสารกับคนภายนอกชุมชนมงถือเปนทุนทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญในเน้ือในตัวของแนงนอย บวกกับทักษะทางการคาท่ี
แนงนอยคิดวาไดจากพอซึ่งเปนคนจีน ทําใหแนงนอยสามารถเดินทางไป
คาขายตางถิ่นเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว และไดโอกาสเขารวมการพัฒนาชุมชน
แมสาใหมหลังแตงงาน
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แมวาแนงนอยจะเปนผูหญิงมง จากครอบครัวที่มีแตลูกสาว แมตอง
ออกมาเรียนนอกหมูบานต้ังแตเด็ก ในโรงเรียนสงเคราะหชาวเขาท่ีมีเพ่ือน
เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ทําใหในสมัยเด็กๆ แนงนอยยังไมไดรูสึกถึง
แรงกดทับทางวัฒนธรรมมง แตการตองมาอยูกับครูและตองทํางานเพื่อแลก
ทีพ่กัและอาหาร แนงนอยไดเรยีนรูวาตองทาํงานเพ่ือใหไดสิง่มุงหวงั และไมมี
อะไรท่ีไดมางายๆ ตอนน้ันแนงนอยคิดวาจะเรียนใหสูงท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
การศึกษาของผูหญิงชาติพันธุในระดับที่สูงสมัยนั้นหายาก แตดวยครอบครัว
ที่พอเห็นความสําคัญของการศึกษา ทําใหแนงนอยไดรับการสนับสนุน
ใหเลาเรียน ขณะที่ผูหญิงมงอื่นๆ ในหมูบานนั้น บางคนจบแคประถมศึกษา
ตองออกมาแตงงานหรือมาเปนแรงงานในครัวเรือน ถูกกักเก็บไวในหมูบาน 
เมื่อนานวันทําใหไมสามารถสื่อสารไดดวยภาษาไทยได 

ประสบการณ�แน�งน�อย แซ�เซ�ง 
กับแรงกดทับในครอบครัว/ตระกูลแซ�ของสามี

“ผูหญิงตองอยูกับผูชายตลอด ถาแตงงานกับเขาแลว
ก็ตองอยูกับเขาตลอด จะเปนจะตายอยางไรก็ตอง
อยูกับเขา จะกลับไปอยูกับพอแมไมได”

วฒันธรรมมงเปนสงัคมทีส่บืเชือ้สายผานฝายชาย (Patrilineal descent) 
คลายวัฒนธรรมจนี เม่ือแตงงานแลวผูหญงิตองไปอาศัยอยูบานและนบัถอืผี
ทางตระกูลสามีและ “ยอมรับได” ใหผูชายมีเมียไดหลายคน ในหมูบานแมสาใหม
ปจจุบันก็ยังมีผูชายท่ีมีภรรยาหลายคนอยูจํานวนหน่ึง สวนใหญเปนลักษณะ
ผัวเดียวเมียเดียวประมาณ 90% ที่มีเมียหลายคนสาเหตุสําคัญมี 2 สาเหตุ 
คือ ภรรยาหลวงไมมีลูกชายและเจาชูเอาความสนุก สังคมมงเปนสังคม
ปตาธิปไตยท่ีมกีระบวนการซับซอนในการสรางและธาํรงอาํนาจใหแกฝายชาย
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ถกัทอขายอํานาจไวอยางเหนยีวแนนในระบบตระกลูแซทีส่บืทอดสายตระกลู
ทางฝายชาย สะทอนจากสุภาษิตมงวา “ดวงดาวเกาดวง ไมเทาดวงจันทร
ดวงเดียว ลูกชายเกาคน ไมเทาพอ (สามีคนเดียว) (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา 
2537 : 33) แสดงใหเห็นการจัดอันดับอํานาจในวัฒนธรรมท่ีผูอาวุโสผูชาย
ในบานนั้นคือ พอสามีมีอํานาจสูงสุดดังสุภาษิตสอนใหผูหญิงตองเคารพ
เช่ือฟง จะเห็นวาผูหญิงเปนเพียงสวนประกอบชิ้นเล็กๆ สะทอนจากภาษา
การเรียกผูหญิงในชุมชนที่แทบจะไมไดเอยชื่อแสดงความเปนตัวตนของ
ผูหญิงแตอิงกับผูชายหรืออํานาจของผูชาย เชน เมียของเฒาหยัว แมของลึ 
เปนตน หรือในการจดังานแตงงาน สายตระกลูแซทัง้สองท่ีจะดองกัน ตองหา
ผูจัดการฝายหญิงซึ่งมีชั้นสถานะเดียวกันอาจเปนลูกชายของพี่ชายหรือ
นองชายของพอเจาสาวมาเปนผูจัดการที่มีอํานาจตัดสินใจ โดยมีผูชายที่อยู
สายชั้นตระกูลเดียวกันใหความชวยเหลือ ฝายเจาบาวก็เชนกันตองหาผูชาย
ที่มีสายตระกูลอยูในช้ันเดียวกันมาเปนผูจัดการและกลุมท่ีจะชวยจัดงาน
แตงงาน และท้ังสองฝายที่เปนผูจัดการฝายหญิงและฝายชายมาตกลง
การจัดงานแตงงาน ขณะที่ผูหญิงเปนผูรับคําสั่งเทานั้น ไมมีสิทธิหรืออํานาจ
ในการตัดสินใจทั้งสิ้น แสดงใหเห็นการจัดการอยางแยบยลของวัฒนธรรม
ที่หลอหลอมและธํารงรักษาอํานาจใหอยูกับฝายชาย และอยูในวิถีชีวิต
จวบจนวันตาย หลังแตงงานถาผูหญิงถูกทํารายรางกายหรือจิตใจจากสามี
หรือครอบครัวสามี ทีป่รึกษาคือผูใหญและญาติผูชายของตระกูลตนเอง ซึ่งก็
จะขอใหอดทนซ้าํแลวซํ้าเลา รวมไปถงึการหยารางทีก่ต็องฟงผูใหญในตระกลู
ตัดสินความ และผูหญิงท่ีหยารางแลวไมสามารถกลับไปเขาสายตระกูลเดิม
ของตนเองได เวลาเสียชีวิตก็จะไมมีใครประกอบพิธีกรรมใหและไมให
มาเสียชีวิตในบานทางฝายตระกูลเดิมของตน เพราะเชื่อวาเมื่อออกไป
แตงงานแลวตองเปนคนของตระกูลสามีไมสามารถกลบัเขารวมตระกลูเดมิได 
ทําใหมีผูหญิงที่หยารางไดหันไปนับถือศาสนาอื่น เชนคริสต ที่ไมตองยึดติด
กับการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดังเดิม แตในกรณีของแนงนอยนั้น
ตางออกไป
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“เปนแมบานที่ดี ครอบครัวจึงมีชื่อเสียง เปนแมบานที่มีปญญา 
จึงจะชวยใหครอบครัวรอดพน”

(ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2537: 39)

“การคาดสีาํหรบัคนแรก การแตงงานดีสาํหรบัครัง้แรก การคาดี
สําหรับเที่ยวแรก คูสมรสดีสําหรับคนแรก” 

(ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2537: 40)

“กินผลไมใหดูเมล็ด จะแตงงานใหดูตระกูล กินเนื้อใหดูกระดูก 
จะแตงงานใหดูเครือญาติ” 

(ประสิทธิ์ ลีปรีชา 2537: 41)

เหตุการณที่เปลี่ยนชีวิตของแนงนอยคือ ชวงกําลังจะเรียนจบมัธยม
ศึกษาตอนตนแนงนอยถูกฉุดจากผูชายท่ีเคยเห็นหนากันคร้ังสองคร้ัง การฉุด
และพบวาตนเองตองตกเปนภรรยาคนที่สองของสามี เหตุการณโดนฉุด
คร้ังนัน้เปนจดุเปลีย่นใหแนงนอยไดรูสกึถงึอํานาจของวฒันธรรมปตาธปิไตย
ที่จูโจมชีวิตตนเองแทบตั้งตัวไมติด เขาสูความสัมพันธวัฒนธรรมผัวเมีย/
ครอบครัวมง ท่ีผูหญิงตองแบกรับภาระและความทุกขจากความไมเทาเทียมกัน
ทางเพศและสถานภาพเมยีนอย ทีถ่กูกดผลักไสใหไปอยูตาํแหนงทายแถวของ
ครอบครัว บานสามีในตอนที่แนงนอยเขาไปอาศัยน้ัน เปนครอบครัวใหญ 
ท่ีอยูรวมกันของพอแมและครอบครัวพ่ีนองของสามี จําไดวามีชวงหน่ึงบานปลูก
ตดิพืน้ดนิบนสนัดอยนัน้มสีมาชกิถงึ 23 คน ความเปนครอบครัวใหญในสงัคม
มงนั้นแมสามีมีลูก 5 คน คือสามีของพ่ี พี่ชายของสามี 2 คน แตละคน
ก็มีครอบครัวกันหมด ครอบครัวแตละครอบครัวก็มีลูก 4-5 คน อยูรวมกัน
ในชายคาเดียวกัน มีนองชาย 1 คน นองสาว 1 คน เมียนอยของพอสามี
มีลูกสาวคนเดียว ตอนนี้เรียนหนังสืออยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สามีพี่เปน

ลูกคนที่ 3 มีเมียสองคน เมียคนแรกมีลูกสาว 2 คน ลูกชาย 1 คน ของพี่มี
ลูกชาย 3 คน ลูกสาว 1 คน เปนครอบครัวที่ใหญ เวลากินขาวจะเรียงกัน
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เปนแถวยาว แถวที่หนึ่งยังไมหมด แถวที่ 3-4 ก็กินกันหมดแลว มารอ
กินตอแลว ที่จริงตอนนั้นมีเยอะกวา 23 คน เพราะบางคนยังไมเกิด 

ตอนท่ีแตงงานใหมๆ  สามีมลีกูสาวสองคนแลวกบัเมียหลวง พีแ่ตงงาน
ตอนป 2525 ลักษณะบานจะเปนบานติดดินช้ันเดียวโลง แลวหองนอนน้ัน
จะกั้นเปนหองๆ แลวหองจะเปนหองเล็กๆ มีประตูอยูตรงกลาง อีกฝง
จะเปนที่กินขาว และที่ทําพิธีกรรมตางๆ และตรงหิ้งก็เปนหิ้งของบรรพบุรุษ 
ตองเอาไกขนแดงๆ ไปติดบนฝาผนัง ติดใกลๆ กันกับกระดาษ เหมือนกับ
กระดาษนั้นจะมีทองคําเปลวติดเอาไว เวลาติดก็เอาไปจุมเลือดไกแลวก็
แปะไวมันก็จะติดของมันเอง บานมงจะมีลักษณะเหมือนกันหมด จะมีเตาไฟใหญ 
และเตาไฟเล็ก ที่กินขาวจะเปนโตะยาวประมาณ 6 เมตร เลยบางก็จะยืนกิน 
เด็กๆ บางคนตักขาวแลวก็จะไปต้ังวงกินกันอีกวงนอกโตะ ขางนอกนั้น
จะมีฟน มีที่จอดรถ มีคอกหมู ไก หองน้ีจะมีหองเล็กๆ กั้นใหลูกชายนอน 
สวนลูกสาวก็นอนขางนอก เพราะบานมันแคบ ไมมีที่นอน เรือนนี้จะสรางให
พอแมอยูเรือนน้ี ใครจะมาอยูดวยก็ได ถาตั้งตัวไดแลวเขาก็จะออกเรือนกัน 
ไมไดจํากัดวาเรือนท่ีพอแมอยูจะตองเปนเรือนของลูกชายคนไหน ปจจุบัน
ลูกชายก็ออกเรือนกันหมดเหลือคนสุดทอง เขาก็จะไดอยูบานหลังน้ี บานหลังน้ี
จะถือวาเปนบานของพอแม ลูกชายคนเล็กตองดูแลพอแม พอพอแมจากไป
ลูกชายคนเล็กก็จะไดครองบานหลังน้ี แมวาใครจะสรางก็ได บานหลังน้ี
จะถือวาเปนของลูกชายคนเล็ก และไดที่ดินไปดวย สวนพี่ๆ ที่ออกเรือนไป
ก็จะไมไดอะไรแลว เขาก็จะหาของเขาเอง คือสวนมากเมื่อต้ังตัวไดทุกคน
ก็อยากแยกตัวออกเรือนไมอยากใชระบบกงสีอีก ตอนเด็กๆ พอแมจะเปน
คนเก็บเงิน พอโตขึ้นมาหนอย พี่ชายคนโตจะเปนคนคุมทุกอยาง พอคุม
ไปเรื่อยๆ ก็จะขัดแยงกัน จากนั้นก็จะแยกกระเปากัน แลวสุดทายก็จะ
ออกเรือน ตอนที่พี่ชายสามีสองคนน้ันออกเรือน เหลือสามีพี่กับลูกชาย
คนเลก็ สามจีะเปนคนคมุเงนิ พอนานเขากข็ดัแยงกนั เพราะอีกคนถือเงนิแลว
อีกคนก็ไมเขาใจเลยขัดแยงกันแลวก็แยกกระเปาในที่สุด อยางหองนอนถามี
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ภรรยาสองคนก็จะอยูในหองเดียวกัน เด็กๆ พอโตไมตองดูแลแลวก็ออกมา
นอนขางนอก ปูเสื่อใหแลวก็เลนกันนอนกันขางนอก

แนงนอยเลาถึงตอนที่เขามาอยูบานสามีในฐานะเมียนอยวา

“ตอนท่ีแตงงานแลวนอนกับเขาเปนตอนที่กลัวท่ีสุดในชีวิต 
นอนดวยกัน 3 คน พี่จะนอนตะแคงขางเดียวไมกลาขยับตัวเลย 
แลวทําไมไมกลับบาน เพราะความเช่ือของมง คือ ถาขามประตู
ไปแลวจะกลับมาไมไดอีกก็เลยทําใหเราตองอยูตอไปเรื่อยๆ 
เหมือนกับเราเปนทาสเขาไปเลย” 

สภาพความสัมพันธที่สามีเกรงใจภรรยาหลวงเพราะเครือญาติ
พี่นองของนางมีจํานวนมากเปนตระกูลแซใหญในหมูบาน ทําใหแนงนอย
ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีแตลูกสาวและไมมีญาติอยูในหมูบานน้ีไรอํานาจ
ในครอบครัวของสามี และความรูสึกท่ีไดรับความไมเปนธรรมคอยๆ กัดกิน
จิตใจใหเจ็บปวดอยูทุกเม่ือเช่ือวัน ก็เพราะความเช่ือของมงคือ 

“ผูหญิงตองอยูกับผูชายตลอด ถาแตงงานกับเขาแลวก็ตองอยู
กับเขาตลอด จะเปนจะตายอยางไรก็ตองอยูกับเขา จะกลับไปอยู
กับพอแมไมได” 

ทําใหแนงนอยตองอดทน แมวามีครั้งหน่ึงที่หนีกลับไปหาพอแม 
พอแมถามวา “เขาทําอะไรใหหรือ?” ที่จริงเขาก็ไมไดทําอะไรให แตเรา
ไมอยากอยูแลว ตอนน้ันอายุ 18-19 ป อยูไปอยูมาก็หนีกลับมาอีก จนมี
ลกูคนแรก

ความสัมพันธระหวางสามคนผัวเมียนั้น แนงนอยถูกภรรยาหลวง
โกรธข้ึงอยูตลอดเวลา แนงนอยเลาวา “เมียหลวงบอกวา “เมื่ออยากจะมา
เปนเมียนอยเขาจะตองทําทุกอยาง” แลวเขาก็ชี้ๆ ใหเราทํา เขาไมไดรักเรา 
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เขาอยากทําก็ทํา ไมอยากทําก็ไมทํา มีการอิจฉา คอยแกลงกัน เราก็ไมรู
จะทําอยางไร ก็ทนจนลูกๆ โตกันหมด”

แนงนอยจึงทําดีและยกยองภรรยาหลวงเหมือนพี่สาว หวังใหนาง
เมตตาเหมอืนนองสาว สิง่ใดท่ีนางตองการกจ็ะหามาให แตสิง่ท่ีไดรบัก็ยงัเปน
ความชังรังเกียจเรือ่ยมา ซึง่แนงนอยก็เขาใจและเหน็อกเห็นใจวา “เขาโดนแยง
ของรัก” ไมมีใครอยากใหสามีมีผูหญิงอ่ืน การเอาความคิดดานคุณธรรม
เขามาจัดการกับความจริงท่ีตนโดนกลั่นแกลง เพราะเปนการลงโทษที่ตน
แยงของรักของคนอื่นนั้นเปนความยุติธรรมแลวใชไหม ที่แนงนอยสมควรถูก
เอารัดเอาเปรียบ ตอมาแนงนอยเม่ือคิดในแงสิทธิมนุษยชนแลว เงินท่ีหามาเอง
กลับไมไดเปนเจาของถูกริบไปวาเปนของครัวเรือน ในความสัมพันธที่ไม
เทาเทียมกันระหวางเมียนอยเมียใหญ อาจมีขออางที่ยอมรับชะตากรรมได 
แตลูกซ่ึงเปนลูกของพอคนเดียวกันกลับไดรับการเลือกปฏิบัติทําใหหัวอก
คนเปนแมกลับทนไมได เงินท่ีหาไดทั้งหมดจะถูกแมใหญ (ภรรยาหลวง) 
เก็บไวใชในครอบครัว ตอนนั้นแนงนอยเริ่มคิดวามันไมยุติธรรมท้ังกับตัวเอง
และลกูๆ ทีเ่กิดจากตนเอง จนเริม่คดิท่ีจะออกมาอยูนอกชมุชน ยิง่ไดออกมา
ทํางานพัฒนาไดอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชน ทําใหความคิดเปลี่ยนไปมองเห็น
ความอยตุธิรรมท่ีเกิดข้ึน และหาทางยายออกจากชมุชน เพราะเริม่มีปากเสยีง
และไมพอใจพฤติกรรมของฝายแมใหญ

“ทาํไมเงนิเรากเ็ปนคนหา รถเรากข็บัเปน ทาํอะไรหมดทกุอยาง 
เวลาที่ลูกเราขอตังคทําไมตองวาลูกเรา แลวเวลาที่ลูกเขาขอกลับ
ไมไดวาอะไรเลย เมียหลวงจะเปนคนคุมเงิน เงินหามาไดเทาไรก็
ตองใหเมยีหลวงเกบ็ เวลาจะใชกต็องไปขอจากเขา (เวลาทีพ่ีก่บัสามี
หาเงินมาแลวเมียหลวงจะเปนคนเก็บ) พี่ก็พยายามที่จะอธิบาย
ใหแมใหญฟงวาแบบน้ีทําไมถูก มันจะเปนการเอาเปรียบกัน ลูกฉัน
ก็เหมือนลูกเธอ ลูกของแมใหญ 3 คนน้ัน พี่สงเรียนจบมัธยม 3 
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หมดเลย เหลือลูกคนเล็กท่ีไมไดสงเรียนเพราะพ่ีออกจากบาน
เขากอน ลูกสาวคนโตเขาเรียนหนังสือไมเกง จบมัธยม 3 ที่หอพระ
แลวก็ไปเรียนตอท่ีศรีธนา แตตองเสียคาแปะเจี๊ยะ เทอมละ 
8,000 บาท สมัยนั้นไมใชเงินนอยๆ ลูกเขาอยากเรียนที่นั่น เขาก็
กรอกใบสมัครอะไรเรียบรอย พี่ก็บอกวาได แตตองไปบอกแมเธอ
วาออกคนละครึ่งไดมั้ย เพราะวานองๆ ลูกของแมก็จะตอง
เรียนหนังสือเหมือนกัน ถาจะใหแมสงเสียเรียนคนเดียวไมไหว 
ลกูสาวเขาก็เขาใจ กเ็ลยไปบอกใหแมเขาวา แมนอยบอกใหหารสอง
ไดไหม ทุกอยางหารสอง แตแมใหญกไ็มยอม เมื่อแมใหญไมยอม
ลูกสาวก็เลยไมเรียนตอ พอไมเรียนพี่ก็ไมไดบังคับใหเรียนตอหรือ
เรียนที่อื่น เพราะพี่เองก็ไมไหวแลว ลูกๆ ก็ตองเรียนหนังสือดวย
เหมือนกัน พีก่ไ็มรูเหมือนกันวาทาํไมเขาถงึไมสงเสียลกูเขาเรยีนตอ 
เวลาที่พี่ทําอะไร พี่ก็จะผิดทุกอยาง พี่ก็ไมรูวาเพราะอะไร ตอนนั้น
คาขายอยางเดยีว ทีไ่นทบารซา ชดุท่ีนอน เครือ่งใชทกุอยางในบาน
พี่เปนคนหามาหมดเลย แมใหญก็ทําของเขาอยูบาน ตัดผาอยูบาน
ขายของเขาไดกเ็กบ็ตงัคของเขา เวลามาคาขายเขาก็มากับพีแ่ตขาย
กันคนละราน เขาจะไมคุยกับพี่เกลียดพี่ตลอด พี่พยายามจะคุยดีๆ 
กับเขาๆ ก็ไมคุยดีดวย ทําใหเรากดดันเยอะ ตอนเด็กๆ เราก็ไมได
คิดอะไรคิดแควา ชางมันเถอะ เราก็อยูไปดวยวันๆ รองไหไปดวย 
ไมมีความสุข พออายุมากขึ้นก็หมดความอดทนแลว พี่เลยออก
จากบานเขา มาคาขายแตเชาบานอยูในเมือง แฟนก็ไปๆ มาๆ 
อยูบาง ตอนน้ันก็ทํางานสังคมแลวเลยรูเร่ืองสิทธิบาง เลยออกจาก
ชุมชนทํางานในเมือง ทํางานแลวกลับมาในชุมชน ตอนหลังแฟน
ก็ไมคอยอยากจะใหกลับไปอีก พอมาอยูในชุมชนอีกเรารูสึกวา
ไมคอยมีความอดทนอีก อาจเปนเพราะวาเราอายุมากข้ึน ไดแต
คดิวา ทาํไมไมทาํอยางน้ี ทาํไมไมยตุธิรรมเลย ผวักไ็มมคีวามรบัผดิชอบ 
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อะไรๆ ก็ใหเมียๆ เปนคนรับผิดชอบหมด เวลาท่ีสามีมาดวย
ก็ขับรถแลวขนของเสร็จก็ไปอานหนังสือ แฟนคนนี้ไมเคยชวยเลย 
เมียท้ังสองต้ังของไมเคยชวยเลย ฝนตกเขาก็จะอยูในรถกอดอก 
แลวเมียนอยเมียหลวงทั้งสองคนแขงกันเก็บของกลัวเปยกฝน 
ความคิดของเราตอนนั้น คือ ทั้งหมดคือหนาที่ของเราผูหญิง 
สวนผูชายตองเปนอยางนั้นอยูแลว นี่เปนความคิด ณ ตอนนั้น 
เลยไมไดวาอะไรเขา เลยปลอยเขา มาตอนหลังก็รูสึกวา ไมมีอะไร
ดีขึ้นเลย”

ความกดดันเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง จากคําพูดและการกระทําของสามี 
ทําใหแนงนอยเริ่มที่จะตอบโตคืน แนงนอยเลาวา 

“ตอนนัน้พีก่ไ็มไดเกบ็เงนิอะไรมาก ขายของไดกเ็กบ็เปนสวนตวั
บางนิดๆ หนอยๆ รูสึกวาในครอบครัวจะมีปญหากันตลอด แมแต
ไมจิ้มฟนพ่ียังตองหามาหมด เขาบอกวาใครบอกใหเธอไปหามา 
ไมไดขอสักหนอย คําพูดแตละคําของเขา ทําใหเราเจ็บใจมาก ก็ไมรู
จะทําอยางไร ก็เลยตัดสินใจที่จะปลอย ในตูเย็นไมมีขนมนมเนย 
พี่ก็ไมซื้ออะไรอีก และตอนนั้นพี่ก็ผาตัดเตานม เพราะเปนมะเร็ง
เตานม อายุได 29 ป พอผาตัดแลวเขาก็ไมไดรักเรา ก็ใชงานเรา 
เราก็ปวดแผลดวย”

ความเจ็บปวดจากแผลผาตัดครั้งนั้น ทําใหแนงนอยตองหันไปพึ่ง
ผงขาวเพ่ือลดอาการปวดแผลจนติดยา ผงขาว (เฮโลอีน) ในสมัยนั้น
หางายในหมูบานราคาไมแพง ตอนหลังแผลหายแตอาการติดผงขาวหนักขึ้น 
จนตองลงมารักษาที่บานพอแมอยูนาน



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

30

จากความทุกขทั้งรางกายและจิตใจภายใตการกดทับทางวัฒนธรรม
ผานครอบครัวสามี ทําใหแนงนอยคิดตอตานและรูสึกถึงความไมยุติธรรม
ในครอบครัวโดยเฉพาะเม่ือเปรียบเทียบระหวางสองเมีย “ความยุติธรรม 
ของพ่ีก็คือในส่ิงท่ีเมียหลวงได พี่ก็ควรจะไดดวย ในส่ิงท่ีลูกของเมียหลวงได 
ลูกพี่ก็ควรจะไดดวย และการทํางานพ่ีก็ทํางานหาเงินมาได แลวทําไมพ่ี
ไมมีสิทธิที่จะใชเงิน”

คุกของแน�งน�อย : 
บทเรียนชีวิตและความคิดที่เปลี่ยนไป

คกุสําหรับการรบัรูของคนท่ัวไปคือท่ีคมุขังนักโทษ ไมมใีครอยากเฉียด
เขาไปเปนสถานที่อโคจรที่ชีวิตลูกผูหญิงก็ไมอยากจะเขาไปสัมผัสความกลัว
เสียงลือเสียงเลาอางที่ไดยิน แนงนอยเองก็ไมไดอยากจะติดคุก แตเมื่อ
เกิดปญหากับครอบครัว สามีหรือผูชายท่ีไดรับการเชิดชูจากวงศตระกูล 
ยอมสําคัญกวาเมยีนอยท่ีไรตาํแหนงแหงท่ีทัง้ในพืน้ท่ีในครวัเรือนทีม่เีมยีหลวง
ครอบครอง และในพ้ืนทีส่าธารณะท่ีสามีมตีาํแหนงผูนาํในชุมชน มเีพียงพืน้ท่ี
ในตลาดการคาเทานั้นที่แนงนอยมีความสําคัญในการหาเล้ียงปากทอง
ของคนในครอบครัว และในฐานะแมของลูกท่ียดึโยงใหผูหญิงมีความรูสกึเปน
เจาขาวเจาของ มีสิ่งที่รักและทําทุกอยางเพื่อลูก 

คุกท่ีคุมขังรางกายแตเปนพ้ืนท่ีอิสระจากกรงวัฒนธรรมมง กลายเปน
สถานที่เรียนรูเสริมศักยภาพท้ังอาชีพและบทเรียนชีวิต รวมถึงไดทบทวน
ตรึกตรองอยางลึกซ้ึงวาท่ีผานมาน้ันวัฒนธรรมชายเปนใหญที่อยูในเน้ือตัว
ทัศนคติแสดงผานคําพูดและพฤติกรรมของสามีนั้นลดทอนคุณคาความเปน

มนุษยผูหญิงอยางไร เอารัดเอาเปรียบ ไมแยแสไยดีกับตน ทั้งที่ตนเปน
คนเสียสละ ทําเพื่อครอบครัว ยอมติดคุกแทนสามี 
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จุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตแนงนอยคือชวงที่ติดคุกแทนสามีดวยคดี
ทําบัตรประชาชนปลอม แนงนอยเลาวา 

“ตอนน้ันก็อายุ 31-32 ป ก็ไปๆ มาๆ ระหวางกรุงเทพฯ 
กับท่ีชุมชน พอถึงป 2535 แฟนก็เปนผูใหญบาน เขาเอาช่ือคนที่
เสียชีวติแลวมาขายตอใหกบัพวกคนจีน เพ่ือใหเขาทาํบัตรประชาชน 
พวกเขาก็ไปทํางานกาญจนบุรี แตไมรูทําอยางไรก็ถูกซัดทอดมาถึง
ตนตอ แลวตอนน้ันแฟนพ่ีเปนผูใหญบานนองชายที่เปนญาติกัน
เปนครู สองคนนี้จะรวมกันทํา แลวทีนี้ก็มาปรึกษากัน 3 คนวา
จะทําอยางไร เพราะตอนน้ันพ่ีเปนประธานแมบานในชุมชน แลว
พี่เห็นวาแฟนเปนพนักงานของรัฐ ถาเกิดมีความผิดจะตองรับผิด
อีก 1 เทาตัว แตถาคนธรรมดาก็จะผิดแคตอเดียวไมหนักมาก และ
อีกอยางในบรรดาสะใภของแมเขา พี่เปนคนที่มีความรูมากที่สุด 
เพราะพ่ีไดเรียนหนังสือดวย ในชุมชนจะไมคอยมีใครเรียนหนังสือ 
เขาก็ใหพี่เปนคนรับ แลวใหพ่ีหัดปลอมลายเซ็น พี่ก็เขียนเปน
เดือนกวาจะได ทีพ่ีร่บัก็เพราะพีร่กัสาม ีหวงเขา เลยรบัวาเปนคนทาํ 
พี่ก็โดนสอบปากคําพอสอบปากคําเสร็จจากนั้นก็ใหเขาไปใน
เรือนจําแลวตองรอผลการตัดสิน ตอนนั้นคาปรับเขาตองปรับ
สองแสนกวามั้งไมแนใจเหมอืนกัน แฟนบอกวาเขาไปเถอะเดีย๋วเขา
จะเปนคนคํ้าประกันให พี่ก็รอ รอแลวรออีกก็ไมมาประกันตัวสักที 
แลวเขาก็ตัดสินจําคุก 5 ป ถาไมเคยทําผิดมากอนแลวรับสารภาพ
เขาก็จะลดโทษใหครึ่งหนึ่ง คือ 2 ป 6 เดือน แตเขาไปอยูในเรือนจํา 
2 ป 4 เดือน เงินที่เขานํามาใหพี่ใช พี่จําได 1,600 บาท 2-3 เดือน
ถึงจะมาเย่ียมคร้ังหน่ึง หายไปหาหกเดือนก็มาที พี่นะมีแตญาติ
พี่นองของพ่ีที่มาเย่ียม พอพ่ีออกจากคุกมาถึงแมริม เขาไมพูดอะไร
สักคํา ไมพูดวาขอบคุณนะที่รับผิดแทน ไมพูดอะไรเลยสักคําเดียว” 
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ชวงท่ีอยูในคุกแนงนอยพยายามแสวงหาโอกาสในการเรยีนหลายเรือ่ง 
เชน การตัดและออกแบบเสื้อผา เมื่อพนโทษแลวไดนํามาใชในการประกอบ
อาชีพโดยการดัดแปลงแบบเสื้อผามาตัดดวยผาทอแบบมง และรับจางเขียน
จดหมายใหผูตองขังหญิงที่ไมสามารถเขียนหนังสือได การโตตอบจดหมาย
ทําใหแนงนอยไดฝกเขียนหนังสือมากข้ึน จากท่ีไมเคยแตงกลอนก็สามารถ
แตงกลอนไดจากการศึกษาจากการเห็นในจดหมายท่ีสงมาในเรือนจํา ทําให
คลายเหงาลงไดบาง และยังไดรายไดดวย ในชวงเวลาที่ใกลจะพนโทษ พอก็
มาเสียชีวิต ในเวลานั้นแนงนอยไดเขียนบันทึกไววา 

“เราไดขาววา คุณพอของเราไดจากโลกนี้ไปแลวมันเหมือน
กับวา หูของเราไมไดยินใครพูดอะไร นํ้าตาที่ไมไหล แตทําไมเราถึง
เขาออนและเดินไมได ใจส่ัน กวาเราจะรูตัววาเราเปนอะไรก็เกือบ
คร่ึงช่ัวโมง นี่ก็ใกลเวลากลับบานแลวทําไมพอถึงไมรอลูกหรือวา
ลูกเปนลูกที่ดื้อ พอไมอยากเห็นหนาแลว ลูกออกไปลูกจะไปหาพอ
ที่ไหน ลูกคิดถึงพออยากไดยินคําพูดของพอ” 

นอกจากนี ้แนงนอยยงัเปลีย่นทศันคตจิากความกลัวตํารวจ สมัยกอน
ที่จะติดคุก พี่เห็นตํารวจ พี่จะกลัวไมกลาพูดดวย แตพอไดมาอยูในคุกไดเห็น
ตํารวจมากขึ้น ก็ไดคิดวาเขาก็เปนคนเหมือนกัน ทําใหไมกลัว และกลาที่จะ
ตอตานถาไมไดทําผิด หลังจากออกจากเรือนจํา แนงนอยเลาวาครั้งหนึ่ง 
ถูกจับเพราะควันรถดํา ตนเองก็กระโดดไปที่รถตํารวจท่ีเปดประตูทิ้งไวแลว
เรงเครื่องยนต ก็เห็นวารถตํารวจก็ควันดําเหมือนกัน ทําไมไมถูกปรับดวย 

ชวงเวลานั้นแนงนอยไดคิดทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
ตัวเองกับครอบครัวสามี 

“เราก็ไดมีโอกาสมีเวลามานั่งคิดทบทวนคนเดียววารักแตเขา
เขาไปไดอยางไร เขาไมไดรักเราเลย พี่เลยคิดและตัดสินใจวา จะไม
อยูกบัผูชายแบบน้ีอกี แตตอนน้ันกย็งัทาํตวัเหมือนเดิมอยู ยงัทาํมา
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หากินกับครอบครัวแบบเดิม กอนหนาที่จะโดนจับพี่ก็ไปทํางาน
กรุงเทพแลว พอหลังจากที่ออกจากคุกพี่ก็กลับมาอยูบาน ตอนนั้น
พี่ไมมีอะไรแลว พอพี่มาอยู บานเวลาเปดไฟ แมใหญเขาก็จะ
บอกวาเปดทําไมไฟมันเปลือง เพราะเขารูวาเราไมมีอะไรแลว” 

ตอมาแนงนอยจึงยื่นขอเสนอกับสามีวา 

“ตกลงจะเอายังไง ถาจะอยูกบัแมใหญกอ็ยูกบัเขาแลวใหเลิกกัน
กับพ่ีเลย หรือถาจะอยูกับพ่ีก็อยูกับพ่ี เพราะจะไดทํามาหากินกัน
สะดวก นีค่าราคาซังแบบน้ีกไ็มรูจะทาํอยางไร เขากต็กลงจะอยูกบัพี่ 
ถาจะอยูกับพี่ก็ไดใหไปทําไรทําสวนดวยกัน ตอนแรกพ่ีก็ลงทุนให 
โดยไปปลูกดอกเยอบีร ากัน คร้ังแรกที่ขายดอกเก็บตังค ได  
6,000 บาท พีเ่ปนคนเก็บตงัค ครัง้ทีส่องเขากพ็าแมใหญมา แมใหญ
เปนคนเก็บตงัค ครัง้ทีส่ามกพ็าแมใหญมาอีก กเ็ลยทาํใหเกดิคาํถาม
ขึ้นมาวาทําไมไหนตอนแรกบอกวาตางคนตางทํา พี่จะอยูกับนอย
ไมใชเหรอ แลวทําไมใหแมใหญมาเก็บตังคอีก ดอกพวกนี้นอยเปน
คนลงทุนนะ ทําไมใหแมใหญเก็บตังคแลวแมใหญทําอะไร เขาก็
บอกวา ทาํไมแคน้ีตองมาอิจฉากันดวย พีเ่ลยพูดวา เวลามาขายของ
ที่ถนนคนเดิน นองก็ตองเติมนํ้ามันเต็มถังเพื่อใหพี่มาขายของ 
เขากพ็ดูวาใครจางใหเตมิ เขากพ็ดูแบบน้ี พีก่เ็หน็วาไมไหวแลวแบบนี้ 
เจ็บใจ รองไหสามสี่วัน คิดวาจะแกไขปญหาตัวเองไดยังไง รูสึกวา
ตัวเองเสียเปรียบมาตลอด พี่เลยตัดสินใจทิ้งดอกไมพวกนั้นหมด 
ออกไปอยูกับแมสามี รองไหสามส่ีวัน แมสามีเปนคนดีมาก เขาก็
ปลอบใจวา ไมตองรองไหลูกใหทําใจ พี่ก็ทําใจออกจากชุมชน 
ตอนออกมายังไมไดหยากัน ก็ตางคนตางอยูแลว พี่ก็ทํามาหากิน
พี่ไมฟงเขาไมชวยเหลือเขาแลว จุดเปลี่ยนคือนาจะมาจากการ
หมดความอดทน จากคําพูดที่เขาวาใครจางใหเธอเติมนํ้ามันรถ”
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แนงนอยไดแยกตัวออกจากบานเขามาเชาที่ถนนมณีนพรัตน โดย
เอาลูกมาอยูดวย คาขายรับทําตุกตาพวงกุญแจสงไปที่สิงคโปรทําไดสองป 
ชวงน้ันทําไดดีมาก ทําใหแนงนอยไดคิดวาแยกตัวออกมาทําการคาเองมีรายได
ดีกวาตอนอยูกับสามีเยอะ ทําใหสามีอิจฉามาก “พี่วาพ่ีใจดีนะ ตอนนั้น
พี่ก็ยังแบงออเดอรใหสามีทําดวย”

การท่ีแนงนอยมีฐานะทางเศรษฐกิจถือเปนการเสริมอํานาจใหกับ
ตัวเองที่สามารถจะเลือกและพบชองทางที่จะหลุดพนจากอํานาจของ
ครัวเรือนสามี 

ผู�หญิงม�ายไม�ไร�ตระกูล
กับการยอมรับในสังคมม�งและพื้นที่ทางจิตวิญญาณ

ในสังคมมงการหยารางมิใชเปนเรื่องของคนสองคนเทานั้น การตกลง
จะหยารางกันจะตองไดรับการตัดสินใจหรือปรึกษาหารือกับเหลาผูอาวุโส
ประจําตระกูล และในกฎของมงนั้นถาผูหญิงฟองหยาจะตองเสียคาปรับดวย 
และแมมายก็เปนสถานภาพท่ีผูหญิงมงไมอยากเปน เพราะไมมีที่ยืนใน
สังคมมง ไมสามารถกลับไปครอบครัวเดิมได เวลาเสียชีวิตไมมีผูมาทําพิธี
เซนไหว ทาํใหผูหญงิมายจงึตองหาสามใีหม บางคนตองยอมแตงงานเปนเมยี
ที่สองสามของผูชายมง บางคนเปลี่ยนศาสนาไปก็มี และแมมายในสังคม
มกัถกูปฏบิตัอิยางดถูกูเหมือนเปนวตัถทุางเพศ ทีผู่ชายมงจะหาโอกาสเขามา
โอโลมปฏิโลมเพราะถือวาเคยผานการมีสามีมาแลว นอกจากน้ีกลุมแมมาย
ที่ตองการจะหาสามีใหมมักจะรวมตัวกันแตงตัวเพ่ือใหฝายชายไดรับรูและ
เขามาพูดจาแทะโลมดวย ซ่ึงแนงนอยพยายามท่ีจะบอกกลาวกับกลุมแมมาย

วาไมควรท่ีจะปฏิบัติตัวที่เปนการลดคุณคาตัวเองและเปนวัตถุทางเพศ
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หลังจากแยกกันอยู แตก็ยังทําธุรกิจรวมกัน ระหวางนั้นสามีก็บอกวา
จะไมแบงมรดกใหและมักจะมาเยาะเยย เพราะตอนน้ันแนงนอยมีรายได
ที่ดีกวาสรางความไมพอใจใหสามีและหาวิธีทํารายจิตใจแนงนอยโดยการมี
ผูหญิงอื่นทั้งควงมาใหเห็นและมีความสัมพันธทางเพศในบานของแนงนอย

“อยางท่ีดินที่นาท่ีเขามีเขาจะไมแบงใหเลย หลังจากท่ีแยก
กันอยูมา 5 ป พี่ก็ไมไดนอนกับเขาแลว เขาก็พยายามหาสาวมา
เยาะเยยพี่ ทําโนนนี่ใหพี่เห็น แตพี่ก็ไมไดสนใจ เขาก็พามาเรื่อยๆ 
เราเองทําใจแลวก็รูสึกเบื่อหนายแลวดวย” 

เหตุการณทีจ่ดุชนวนการหยารางเกดิข้ึนดวยประเด็นท่ีเร่ิมจากลกูชาย
คนโต 

 “เรื่องก็เกิดเม่ือลูกชายพ่ีคนโตแตงงานแลวแตก็ยังเกเรอยู 
พอเขาบอกวาลกูชายสีค่นน้ี มลีกูคนนีท้ีไ่มเหมือนใคร สงสัยเหมอืน
แมมนั แมมนัมชีู แลวลกูชายอกีสามคนก็บอกวา ไมเหมือนพวกเรา
เขาก็เหมือนพอนะแหละ เปนลูกพอ แลวพอก็บอกวาไมใชลูก ทีนี้
ลูกชายก็ถามวาไมเปนลูกพอแลวเปนลูกใคร พอก็บอกใหไปถาม
แมโนน พีก่บ็อกวา กน็อนกับพีค่นเดียวไมใชลกูพีจ่ะใหไปเปนลกูใคร 
พี่ก็โมโหเลยบอกวา พูดแบบนี้เลิกกันไปเลยดีกวา เขาก็บอกวา
เลิกก็เลิกไปสิ พี่เลยนัดเขาวาวันที่ 8 ใหไปทําพิธีเลิกกัน อันที่จริง
กอนหนาพ่ีก็จะทําพิธีแลว แตเขาเรียกรองคาเสียหายจากพี่ 
8,000 บาท พี่ก็ไมรูจะทําอยางไรเพราะตอนนั้นก็ยังไมมีเงิน พี่เลย
หยุดไปสองสามป หลังจากนั้นก็มีเรื่องอีก พี่ก็เลยทําพิธีเลิกเลย 
พี่ก็ถามพอหลวงที่เปนนองของสามีวาตองทําอยางไรบาง เขาก็
บอกวาใหเอาไกมาคูหนึ่ง แลวพระอีก 1 องค ญาติพี่นองเขาก็รัก
พี่มาก เขาบอกวาใหหยาสามีอยางเดียว ไมตองหยากับตระกูล 
(ไมหยาในตระกูลคือ พี่สามารถกลับไปตายที่บานเขาไดอยู) พี่ก็ทํา
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พธิเีลิกกันกับสามีในวันน้ัน เด็กบางคนกไ็มเขาใจคําวาหยาในตระกลู 
เขาบอกวาหยาใหตัดขาดจากแซนั้นไปเลย สุดทายเขาก็จะกลับ
ไปหาบานสามีก็ไมได ไปหาพอแมก็ไมได เวลาตายก็เปนผีไรญาติ 
ทําพิธีกรรมอะไรก็ไมได แตของพี่ก็ยังไดชื่อวาเปนลูกสะใภกับ
ตระกูลน้ีอยูถาตายเขาก็ยังทําพิธีตางๆ ใหได พี่หยาตังคก็ไมได
เสียสักบาท เพราะผูใหญบานเขาเปนคนพูดใหและเขาเปนคนท่ี
ในหมูบานเคารพ”

ผูเฒาหยัวท่ีเปนผูใหญในตระกูลมงพอของสามีแนงนอย และ
มาตัดสินการหยาที่บานผูเฒา ไดชี้แนะตอนที่แนงนอยหยากับสามีวา 

“เธอทั้งสอง แมก็มีความรู พอก็มีความรู ผมจะไมอธิบายอะไร
ตางๆ หยากห็ยากนัไป เรือ่งหยากห็ยาไดสบายๆ ไมตองไปเสียเงนิ
เสียทอง ไมตองคิดอันนั้น หยาไปก็อยูในตระกูลจะไปจะมาก็ได 
เอาเหลาคนละขวดมา เจรจาใหรูวานี่ไมใชลูกสะใภ นี่ไมใชเมีย
คนน้ัน นี่ไมใชผัวเธอแลวนะ พูดแคนั้นก็จบๆ กัน แลวแตนะ 
ลูกสะใภจะหยาในตระกูลก็ได แตไมหยาตระกูลก็ไดนะ ถาไมหยา
ตระกูลนะ ลูกก็จะเปนตระกูลนี้ อีกหนอยถาเธอยังไมมีสามีใหม 
ลูกหลานก็จะไมรับผิดชอบแลวนะ ถาหยาตระกูล แตถาไมหยา
ตระกูล ลูกหลานก็จะชวยเหลือรักษาพยาบาล” 

ดงัท่ีกลาวไวตอนตนวา สงัคมมงน้ันเปนสังคมทีใ่หความสําคัญกับผูนาํ
ตระกลูซึง่เปนผูใหญ ดงันัน้กฎการหยานัน้กข็ึน้อยูกบัวาผูนาํหรอืผูเฒาประจาํ
ตระกูลจะตัดสินอยางไร และขึ้นอยูกับสามีภรรยาดวยวาตองการหยาราง
หรือไมอยางไร แตอํานาจการตัดสินก็ยังคงอยูที่ผูนําตระกูลที่จะชี้แนะไปใน
ทิศทางใด 

หลังตัดสินใจหยาสามีโดยไมหยาตระกูล แนงนอยยังผูกพันกับคน
ในตระกูล เชนแมสามีที่เอ็นดูกันมาตั้งแตตน ซึ่งตางจากกรณีแมผัวลูกสะใภ
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ของผูหญิงมงในครอบครัวอ่ืนๆ และความตองการที่จะใหลูกๆ ไดมีสิทธิ
ในมรดกของตระกูลสามี ทาํใหแนงนอยเปลีย่นศาสนาตามตระกูลทางสามีคอื
ไปนับถือคริสต แตก็ยังเขาวัด สวดมนตและยึดคําสอนของศาสนาพุทธ
ที่นับถืออยูกอน “พี่เปนพุทธนะ ชอบสวดมนตและเชื่อเร่ืองบุญบาป แตพี่
ก็ไปโบสถคริสตวันอาทิตยเพราะตระกูลทางสามีเกาเขาเปลี่ยนไปนับถือ
คริสตดวย” 

การที่แนงนอยหันมานับถือศาสนาคริสตนั้นไมเพียงแสดงตัววาเปน
หนึ่งในครอบครัวของสามี เพื่อผลประโยชนในการรักษาสิทธิทางมรดกใหแก
ทายาทของตนดวย เพราะการหยารางแมวาจะไมไดหยาตระกูลก็มีความ
ออนไหวในแงของความมั่นคงทางทรัพยสินที่พึ่งมีพึ่งได ในกรณีแนงนอย
คิดวาตองรักษาสิทธิและใชการนับถือศาสนาเปนเคร่ืองมือใหเกิดความ
ชอบธรรมในสิทธินั้น และไมถือวาแปลกอะไร เพราะศาสนาก็สอนใหคน
เปนคนดีเหมือนกัน

ในเร่ืองการหยารางน้ันแนงนอยไมคิดท่ีจะใหผูหญิงมงทําตามวิธี
ของตน เพราะมองวาเปนเรื่องของแตละบุคคลตองตัดสินใจดวยตนเอง 
ขึ้นอยูกับสถานการณของแตละบุคคลในการไตรตรองทางออกของปญหา
ในครอบครัว

 “ผูชายบางคนเขากลัววาเวลาใหพี่เปนวิทยากรแลวจะทําให
ผู หญิงหยากันกับสามี พี่ก็บอกไปวามันข้ึนอยู กับการตัดสินใจ
ของคนๆ นั้นมากกวา ผูหญิงบางคนก็ถามไมเปนเขาก็ถามพ่ีวา 
พี่ทําอยางไรถึงหยาผัวได? พี่เลยบอกวาน่ีเปนเร่ืองสวนตัวของเรา 
เปนการตัดสินใจจากการคิดดวยตัวของเรา จะใหพี่บอกวาเลิก
แบบนั้นแบบนี้ไมได เพราะเหตุผลคนเราไมไดเหมือนกัน ทุกอยาง
ก็ขึ้นอยูกับเราเอง ถาเราคิดวาทนไดก็อยูกันตอไปเพื่อลูก แตถา
ทนไมไดก็ลองเอาส่ิงดีกับส่ิงท่ีไมดีมาวัดกัน อะไรมากนอยกวากัน 
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เราไมไดไปยุใหเลิกกัน ก็ตองดูกันไปกอน มีกรณีหนึ่งที่เคยยุ
ใหเลิกกันไป เพิ่งเกิดข้ึน อยูแมแจะ อยูสะเมิง เขาเปนนองสะใภ 
นองชายนั้นกินเหลาทุกวัน กินแลวก็ทะเลาะกันกับเมีย ตบตีเมีย 
พี่ตองไปไกลเกลี่ยประจํา พี่บอกวาทะเลาะกันก็ทะเลาะ แตหามตี
หามใชความรุนแรงกัน” 

และหลังจากนั้น แนงนอยไมคิดที่จะแตงงานอีก แมวาจะตกลงคบหา
กับผูชายคนใหมที่เปนคนไทยภาคตะวันออก และมักพูดวาคนมงไมกลาที่จะ
เขามามีความสัมพันธแบบชูสาว เพราะมองวาเปนผูหญิงกลา

“ทีแรกก็ไมไดคิดจะมาอยูกับเขา แตก็ไมรูเปนเพราะอะไรถึงได
มาอยูกับเขา เขาชวนพ่ีแตงงานจดทะเบียนสมรส แตพี่ไมเอา 
ถาแตงแลวเหมือนมีอะไรมาผูกมัดและมีอะไรอีกเยอะแยะ สักวัน
เราก็ตองมีเร่ืองทะเลาะกันอยูแลว อยูแบบไมตองผูกมัดจะดีกวา 
อยางนอยก็ยังมีความเกรงใจกันบาง กลัวเราจะไปจากเขาถาเขา
ไมดีกับเรา แตถาแตงเต็มรอยแลวก็ตองอยูกับเขาไปตลอด พี่ชอบ
อยูแบบน้ีถาไมพอใจก็กลับ ถาอยากมาก็จะมา เวลาที่หายไป
หลายๆ วัน เขาก็จะบนเหมือนกัน เพราะเวลาไปก็ไปเปนเดือน” 

นอกจากนี้แนงนอยยังบอกอีกวาถาใหเลือกคงเลือกการทํางาน
พัฒนาในพื้นที่เพราะมุงมาทางน้ีแลว อยากจะพัฒนาใหผูหญิงมงมีสิทธิ
ที่มากขึ้น 



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

39

ต�อรองกับประเพณีม�ง
การสืบสายตระกูลทางฝ�ายชาย

ดังที่กลาวตอนตนวา วัฒนธรรมมงสืบสายตระกูลทางผูชาย ลูกชาย
จะเปนคนเซนไหวบรรพบุรุษและประกอบพิธีกรรมเมื่อพอแมสิ้นชีวิต พอแม
ของแนงนอยไมมีลูกชาย มีแตลูกสาว 3 คน เมื่อลูกสาวแตงงานกันไป
หมดแลว พอคิดอยากไดลูกชายเพื่อใหมีคนประกอบพิธีกรรมในงานศพและ
การเซนไหวบรรพบุรุษ ไดรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่ไมใชชาติพันธุมง มาเปน
บุตรบุญธรรม และจะไมรับเด็กมงดวยกันมาเปนบุตรบุญธรรมเพราะมี
สายตระกลูอยูแลว แตจะรบัเดก็ชาวปกาเกอะญอหรือเด็กทีม่เีชือ้ชาติเปนคน
สวนใหญของประเทศท่ีตนสังกัด เชน ไทย ลาว จีน เปนตน (Lee, Gary 
Yia and Tapp, Nicholas, 2010 : 156) ภายหลังจากที่พอเสียชีวิตแลว 
ตามธรรมเนียมพี่นองผูชายจะไดรับมรดกทั้งหมด เพราะเปนผูสืบตระกูล 
แตในกรณนีีแ้นงนอยไดปรกึษากบัพีน่องผูหญงิ 3 คนวามรดกควรทีจ่ะแบงให
เทาๆ กนั เพือ่ความยตุธิรรม สดุทายก็สามารถแบงสนัปนสวนเรือ่งมรดกอยาง
เทาเทียม มิใชตกอยูกับบุตรชายตามประเพณีเดิม 

นอกจากนี้ แนงนอยยังเปนตัวแทนของตระกูล แซเซง ในการประชุม
ตระกูลแซที่จัดขึ้นเพ่ือเช่ือมสายตระกูลของชาติพันธุมงที่มีในประเทศไทย 
ปกตผิูนาํตระกลูจะเปนผูชาย และเปนผูหญงิทีเ่ปนผูนาํตระกลูคนเดยีวในการ
ประชุม เปนการแสดงวาถึงการเปลี่ยนแปลงวาผูหญิงก็สามารถที่จะเปน
ตัวแทนหรือผูนําตระกูลได แมวาปจจุบันยังไมไดรับการยอมรับในวงกวาง 
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ทําแท�ง…  
ความขัดแย�งศีลธรรม/กฎหมายในใจผู�หญิงชื่อแนงน�อย 

การทําแทงในกรณีของแนงนอย ไมใชแคสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ
เทานั้น การทําแทงที่ ไมถูกวิธีนําปญหาสุขภาพมาสูผูหญิง อาจถึง
ขั้นเสียชีวิตจากการตกเลือด หรือทําใหมีบุตรยากในอนาคต ไมนับรวมความ
เจ็บปวดจากการติดเช้ือหรือระหวางพักฟน การแพยาหรือผลขางเคียงจาก
ยาซับเลือดท่ีหาไดเกล่ือนตามโลกออนไลนและรานขายยาที่แอบจําหนาย 
รวมไปถึงบาดแผลทางจิตใจที่สัมพันธไปกับมิติทางศีลธรรมและศาสนาพุทธ 
ปรากฏการณการทําแทงเถ่ือนมีมาอยางยาวนาน แตมาเปนที่สนใจเม่ือพบ
ศพทารกที่นํามาท้ิงจากคลินิกที่รับทําแทงเถื่อนเปนพันศพ ทําใหคนใน
สังคมไทยไดรับรูวามีการทําแทงเถ่ือนเกิดข้ึนทุกหัวถนน ชีวิตของแนงนอย
ยังเขาไปพัวพันกับการทําแทง ไมวาจะเปนผูหญิงท่ีมีปญหาทองในวัยเรียน 
ทองไมพรอม คนแรกทีม่าหานัน้ก็มีคนบอกตอใหมาหาเพราะตอนน้ันทํางาน
พัฒนาแลว มีคนรูจัก ทั้งที่ตนเองไมเคยมีประสบการณเรื่องนี้ แตเคยพานอง
ไปทําที่โรงพยาบาลเพราะตกเลือด ดวยความที่เปนคนชางซักชางถามก็ถาม
พยาบาลวามีคนมาทําเยอะไหม ทําที่ไหน

“เวลาท่ีมีคนมาปรึกษาเร่ืองการไปทําแทง พี่ถามวาเขาน้ัน 
อายุเทาไร ทํางานอะไร สาเหตุที่จะไปทําแทงคืออะไร ทางเลือกมี
หลายทางคือ 1. ไปโรงพยาบาลเอกชนจะปลอดภัย แตราคาแพง 
2. ไปโรงพยาบาลท่ีเขาทําอยูแลวแตเขาจะไมเปดเผย ราคา
ปานกลาง 3. ซื้อยาสอดแลวเอาไปสอดเอง เม็ดละประมาณ 
250 บาท พอสอดสักพักแลวเลือดจะตก 4. ไปคลินิกท่ีเขา
รับทําแทง แตจะเจ็บ ไมคอยแพง สวนมากเขาจะเลือกอันท่ี 4 
เพราะเด็กไมมีเงิน ตอนแรกๆ พี่ก็ไมรูเหมือนกันวาท่ีไหนทําหรือ
ไมทํา เด็กก็มารองไหกับพี่ บอกวาพี่พูดภาษาไทยไดขอใหชวย 
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พี่มีเพ่ือนในเมืองก็ถามเพ่ือน เขาบอกวาท่ีไหนรับทํา ทําอยางไร 
เร่ืองการสอดยาอะไรพวกน้ีพี่รูมาจากวัยรุนท่ีเขาคุยกัน ตอนนั้น
พี่อยูที่ชุมชนชางเผือกซึ่งจะมีวัยรุนเยอะ”

พอมีคนมาใหชวยก็ถามคนนั้น คนนี้ จนมีความรูเรื่องนี้ พอมีคนแรก
กม็กีารบอกตอกันมา จนจาํไมไดวาชวยไปแลวก่ีรายเพราะนบัไมถวน แมการ
ชวยเหลือนั้นจะขัดแยงกับความรูสึก แต ณ ขณะนั้นที่มีคนมาขอรองวิงวอน
ใหชวยเหลือ เพื่อเห็นแกอนาคตของผูหญิงที่อยูในวัยเรียน หรือมีความทุกข 
สดุทายแนงนอยก็อดทีจ่ะชวยเหลอืไมได แตมขีอแมวาจะชวยเหลอืครัง้เดยีว 
ถามคีรัง้ท่ีสองจะไมชวยเหลือแลว เพราะถอืวาไมเขด็ไมจาํ และการชวยเหลือ
นั้นบางครั้งตนเองก็ตองเสียคาใชจาย คายา คาหมอ รวมถึงใหที่พักพิงดวย 

การทําแทง ซึ่งในกฎหมายไทยยังไมไดรับการยอมรับใหมีขึ้นตาม
กฎหมาย แมวาสถานการณของสงัคมไทยจะมีกลิน่และภาพขาวทีส่อแสดงวา
ปรากฏการณนี้บงบอกความลมเหลวของรัฐและการจัดการสวัสดิการทาง
สังคม ทั้งทางการแพทยและอํานาจของศาสนาศีลธรรมท่ีเปนรากเหงาของ
กฎหมายและกุมโลกทัศนของคนในสังคมอันยอนแยงกับปรากฏการณของ
สังคมที่สื่อมวลชนประโคมใหเสพสมทางเพศ ผานโฆษณา ภาพยนตร ละคร
หลังขาว และบทสนทนาภาพถาย คลิปวิดีโอในโซเชียลเน็ตเวิรคตางๆ 
ลวนสอใหเอากันและบริโภคสินคาสงเสริมการมีเพศสัมพันธอยางโจงคร่ึม 
นอกจากน้ีผูหญิงท่ีแตงงานเม่ือมีลูกคนแรกแลวยังไมพรอมท่ีจะแบกรับ
ภาระเลี้ยงดูลูกอีกคน ก็มาเอาเด็กออก ดังน้ัน เม่ือเกิดทอง “มารหัวขน” 
จําเปนตองหาวิธีการกําจัด หนทางคือขอความชวยเหลือจากผูหญิงที่มี
ความรู “เรื่องแหลงทําแทง” 

ในสวนของแนงนอยน้ันจะเห็นความขัดแยงภายในจิตใจและการสูรบ
ระหวาง “การฆาทารกชีวิตมนุษย” ถาเชื่อวาเมื่อมีการปฏิสนธิไดเกิดชีวิตขึ้น
หรือเม่ือพบสัญญาณชีพก็ถือวาไดมีชีวิตแลวตามความเชื่อทางศาสนาหรือ



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

42

วิทยาศาสตร กับ “ความเมตตา” สงสารผูหญิงที่ตกทุกข และความขัดแยง
ระหวาง “ความเปนพลเมืองดี” อันมีรากเหงามาจากศีลธรรมที่เห็นคน
ประสบปญหาก็ยื่นมือเขาชวยเหลือ กับ “การผิดกฎหมายทําแทง” แมใน
สถานการณนั้น “ความเห็นอกเห็นใจ” มี “เหตุผล” “ชอบธรรม” ที่จะ
กระทําได แมขัดแยงกับมาตรฐานทางศีลธรรมและกฎหมาย ประเด็นน้ี
รฐัจะยังคงเพกิเฉยหรอืถึงเวลาท่ีจะเขามาจัดการอยางจริงจังท่ีจะหาทางออก
ใหกับการทําแทงในสังคมไทย 

แมปจจุบันแนงนอยจะเลิกชวยเหลือในเรื่องนี้แลวเพราะลูกๆ ขอรอง
ใหเลิก เปนบาป และตนเองก็รูสึกผิด แตไมรูจะทําอยางไร แตหลายครั้งที่ได
เจอกับผูหญิงในวัยเรียนที่เคยมาใหชวยเหลือแลวไดกลับไปเรียนจนจบ 
แนงนอยก็คิดวาทําถูกแลวเหมือนใหโอกาสผูหญิงอีกครั้ง “บางคนมาลง
ประกวดเปนนางงามมง พี่จําไดแตก็ไมไดรื้อฟนแถมยังลงคะแนนใหเด็กสาว
คนนั้นดวย”

ผู�หญิงม�ง
กับการพัฒนาชุมชนม�ง 

แนงนอยไดเลาถึงการเขามาทํางานพัฒนาในหมูบาน เร่ิมจากเปน
กรรมการกลุมแมบานป พ.ศ.2536 จากนัน้กเ็ปนประธานแมบานหลงัจากเปน
คณะกรรมการ กอนหนานั้นจะเปนคนทํางานเรียบรอย อีกอยางที่ชุมชนเขา
ก็เห็นวาพี่พูดและเขียนภาษาไทยคลอง ไดเรียนหนังสือ และสิ่งหนึ่งคือพี่เปน
คนพูดเยอะ อัธยาศัยดี เจอใครก็ทักทายพูดดวยหมด ชอบอาสาทําใหเขา
อยางเม่ือกอนนัน้พวกปาไมชอบมาจบัแมบานหาวาทําไรบกุรุกปา ทาํลายปา 
เราพูดภาษาไทยได เราก็ชวยพดูแทนเขาวาจูๆ  จะมาไลจบัแบบนีไ้มได เพราะ
เราเองกไ็ดเรียนหนงัสือมาบาง เราชวยพวกเขาไดแคน้ี พอตอนหลังเวลามีอะไร
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เขาก็จะเรียกเราหมดเลย เขาเห็นวาเราแกปญหาเขาได พอเราไดทาํหลายๆ คร้ัง
เราก็มีประสบการณมากข้ึนก็มีความรูมากข้ึนอีกเรื่อยๆ ทีแรกพ่ีเปน
ผูประสานงานตางๆ ตอมาเปนเหรญัญิก แลวจากน้ันก็ไปเปนเลขา กอนทีจ่ะ
มาเปนประธาน ตอนที่เปนประธาน ทั้งประธาน เลขาก็จะเปนคนเดียวกัน
ทําเองหมดเลย เพราะแมบานบางคนท่ีรูหนังสือก็มีลูกนอยสามีไมใหไป 
สวนคนที่ไปไดก็ไมรูหนังสืออีก ในหมูบานตอนน้ันไมมีคนรูหนังสือเลย 
มีพี่คนเดียว พี่ตองมานั่งสอนหนังสือใหเขาอีก และน่ันคือจุดเร่ิมตนของ
โครงการพัฒนาแรกที่แนงนอยภูมิใจ

สอนหนังสือผูหญิงมง 

ชวงแรกเปนเวลา 2 ป สอนใหแมบานกอนที่จะมาติดคุก ทีแรกเขาก็มี
งบประมาณมาใหสอนเสารอาทิตย จากนั้นพี่ก็เห็นวาไมไหวเลยวางเมื่อไร
ก็สอนเขาหมด เวลาเทานั้นมันไมพอ ตอนนั้นเขามีเงินใหคิดเปนชั่วโมงละ 
200 บาท แตเราทําเกินนั้น ไมใชวาชอบสอนหนังสือ แตเราอยากใหเขารู คือ
พูดภาษาบานๆ คือ ของมันข้ึน ทําไมเขาไมรูหนังสือ ทําไมถึงตองถูก
เอาเปรียบตลอด แรกๆ ที่พี่สอนบอกวามีตังค 20 บาท แบงใหลูก 5 คน 
เทากัน ลูกจะไดคนละกี่บาท? พวกเขาก็คิดไมเปนจนถึงขนาดตองใหไปเก็บ
กอนหินมานับกัน แรกๆ ที่สอนมี 75 คน จากนั้นก็คอยๆ ลดลงไปเหลือแค 
15 คน เขาคงเหน่ือยไมไหวและท่ีบานคงจะมีปญหาดวย แต 15 คนท่ีเหลือน้ี
เขาไดนะ เวลาสอบก็จะไปเอาขอสอบจากพระไปใหเขาสอบแลวมาวัดผลกัน 
วาผานหรือไมผาน ทีห่มูบานน้ีจะปลูกล้ินจ่ีกนั มอียูคร้ังหน่ึงเขาไปเท่ียวตลาด
แลวเขียนที่หนาบานเขาวา ลิ้นจี่ 1 กิโลกรัม 15 บาท ถา 2 กิโลกรัม 25 บาท 
เขาภูมิใจมาก ลิ้นจี่เวลาไปขายก็ไปขายตลาดแมโจบาง ตลาดตามเชียงใหม 
และตอนนี้ก็มีคนในชุมชนเรียกรองใหพี่กลับไปสอนหนังสือพวกเขาอีก 
เขาบอกวาจะหางบประมาณมาให เพราะถาใหพี่มานั่งสอนโดยไมมี
คาตอบแทนอะไรเลยพ่ีก็แยเหมือนกัน ไมมีเวลาทํามาหากิน เวลาสอน
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อยางนอยก็ตองสองสามป เขาถึงจะได เราก็อยากใหเขารูนะ เวลาท่ีเรา
สอนไปตามประสาเรา แลวเม่ือเห็นวาเขานําไปใชในชีวิตประจําวันเขาได 
เราก็ภูมิใจ 

แรงบันดาลใจที่ทําใหแนงนอยอยากสอนหนังสือคือ

 “แมบานคนหนึ่งหลานไมสบาย แลวพอแมเขาไมอยูไปทํางาน 
แลวทีนี้เด็กไมสบาย ยาก็เทยาใหกินเปนชอนเลย ไมรูเหมือนกันวา
ใหกินไปเปนเวลานาน เสร็จแลวเด็กก็ชัก ก็พาไปหาหมอ แลวหมอ
ก็บอกวากินยาเกินขนาด เลยทําใหพี่คิดข้ึนมาไดวาเปนเพราะเขา
ไมรูหนงัสอื เลยทาํใหเกดิเร่ืองแบบนี ้พีใ่หเขาลงทะเบียนเรยีนคนละ 
20 บาทแลวคนจะเรียนเยอะมากพ่ีก็ไมรูจะใหเขาอยูที่ไหนหอง
มันแคบ พี่ก็เลยขออนุญาตสอนที่โรงเรียนวันเสาร อาทิตย แลวพอ
เขาเรียนหองนั้นก็ไมพอ หองนี้ก็ไมพอ พี่เลยสอนที่โรงอาหาร
ทีโ่รงเรียนเพราะหองแคบ พอสอนไปสอนมากเ็หลอืแค 15 คนพ่ีนาํ
เงินที่เขาจางมาไปซ้ือสมุดปากกาดินสอมาแจกใหเขา หาซื้อสมุด
ที่มีสูตรคูณขางหลังมา เก็บคนละ 20 สมัยนั้น พี่ยังไมไดติดคุก
นาจะเปนป พ.ศ.2540-2543 พีต่องทํารายงานสงท่ีบานรวมใจอยูที่
สันทรายของอาจารยศรีวิชัย เพราะไดทุนจากที่นั่นดวย” 

รณรงคเก็บขยะและสรางทอประปาในหมูบาน 

นอกจากน้ียงัมีการรณรงคเก็บขยะและสรางทอประปาในหมูบานท่ีเปน
ผลงานสรางช่ือเสียงใหแกตัวเอง เพราะเปนครั้งแรกที่ผูหญิงมงลุกข้ึนมาทํา
กิจกรรมการพัฒนาหมูบานที่ประสบผลสําเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ 
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“สมัยที่พี่เปนประธานแมบาน หมูบานพ่ีจะไมมีขยะสักชิ้นเลย 
มีคนมาดูงานตลอด พี่ก็จะประชาสัมพันธ และขอใหทางอําเภอ
เอาถังขยะมาต้ังไวในชุมชนแตละจุด และบอกใหที่โรงเรียนดวยวา
หามทิ้งขยะเรี่ยราดเด็ดขาด เด็กนักเรียนที่กินขนมเสร็จใหถือถุง
กลับมาท้ิงถังขยะ พี่ก็จะพัฒนาทุกเดือนๆ ละครั้ง มีการประกวด
ความสะอาดดวย โดยแบงเปนเขต 6 เขต ที่จริงเขตของพี่สะอาด
ทีส่ดุ แตพีไ่มไดใหเขตพีไ่ด พีใ่หเขตอืน่ เพราะถาเอาเขตพ่ีไดเขากจ็ะ
วาพีเ่ปนผูมอีาํนาจตัดสนิใหเขตตัวเองชนะ คนในพ้ืนทีก่ไ็มไดวาอะไร
เพราะพ่ีอธิบายใหเขาวา เขตเราสะอาดอยูแลวเราก็ตองใหเขตอื่น
เขามีกําลังใจที่จะทําใหเขตเขาสะอาดขึ้นตอไปดวย ไมใชวาใหแต
เขตเราที่สะอาดอยูแลว ตอนนั้นมีคนดูงานตลอด”

มุมมองของแนงนอยมองวาการพัฒนาชุมชนนั้น 

“ขึ้นอยูกับผูนําดวย แคเราชวยเหลือพวกเขา หางบประมาณ
มาใหเขา แนะนําเขา เราอยาเห็นแกตัว อยางคาขนขยะไปทิ้ง 
150 บาท พีก่จ็ะจายและขนไปเลย เลก็ๆ นอยๆ เรากจ็ะเสียสละไป
กจ็ะอยูได หมูบานน้ีกจ็ะไมมทีอระบายนํา้ นํา้ก็ทิง้เร่ียราดเตม็ไปหมด 
ครั้งแรกเลยพี่ก็ของบประมาณจากหมอกอย จากโครงการหลวง 
(ตอนน้ีเสยีชวีติแลว) มาทาํทอประปาจากหวัถงึทายหมูบานเปนฝมอื
ผูหญิงหมด ตอนน้ีก็ยังใชอยู เปนคร้ังแรกของชุมชนท่ีมีการใชปูน 
เราก็ชวยกันขุดรองทอแลวฝงทอกัน จากน้ันเปน 20 ปพอนํ้าเสีย
ก็เพิ่งจะเปนปนี้ที่พวกผูชายทํากัน ทั้งที่พี่เปนประธานแมบาน
ไมไดเปนผูใหญบาน พี่ก็ไมรูวาพ่ีทําอะไรนักหนา ตอนนั้นก็ไมได
มีความรูเหมือนตอนนี้นะ ทําเพราะความตองการของชุมชน ถาใช
ก็จะทํา ถาไมใชก็จะเอา”
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ขับรถ หนทางเปดโอกาสผูหญิงมง

แนงนอยยังแนะนําใหผูหญิงในหมูบานขับรถใหเปน เพราะในหมูบาน
แมสาใหมเมื่อยี่สิบกวาปกอน แนงนอยเปนผูหญิงคนเดียวท่ีสามารถขับรถ
เขามาในตัวเมืองหรือกาดหลวงได การขับรถนี้ก็เปนสิ่งหน่ึงที่พี่แนงนอย
ชื่นชอบและมีทักษะดี ตอมามีผูหญิงอีกคนท่ีสามารถขับรถไดแตไมกลา
ขับลงมาในเมืองอยางมากก็ถึงโรงพยาบาลปาแงะ (โรงพยาบาลนครพิงค) 
เพื่อที่จะไดเปดโลกกวางไมตองทํางานอยูแตในหมูบาน สามารถออกไป
คาขายในเมืองได หรือตองรอพึง่พาผูชายเวลาท่ีจาํเปน เชน มคีนไข หรือตอง
ไปรักษาพยาบาล รวมถึงเวลาตองมาประชุมตางๆ ที่ผานมา รัศมีแกนนํา
ผูหญิงมงที่ทํางานรวมกันกับแนงนอยมาตั้งแตตนกลาวถึงแนงนอยวา 

“ผูหญิงมงที่มีลักษณะนิสัยคลายๆ กัน ขับรถได ในแมสาใหม
มีแค 2 คน หนึ่งนั้นคือแนงนอยเปนผูหญิงธรรมดาที่เกง มาเงียบๆ 
และเขารวมประชุมอยางสมํ่าเสมอ” 

แนงนอยมองวาการท่ีผูหญิงมงไมตระหนักถึงสิทธิความเสมอภาค
ทางเพศของตนเองนั้นและไมเขารวมการพัฒนาชุมชน ทําใหผูหญิงมงไมมี
แนวความคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนตางๆ เพราะผูหญิงมงไมยอมออกจากชุมชน 
จงึปกผาอยูทีบ่านไมคอยไดออกจากชุมชน จะไปไหนมาไหนก็ตองอาศัยสามี
หรือญาติ สาเหตุหนึ่งคือผูหญิงขับรถไมเปน จึงไมคอยไดทํางานพัฒนา 
ปลอยใหเปนหนาที่ของผูชาย แมวาหลายคร้ังชวงที่แนงนอยเปนประธาน
หมูบาน ไดขอรองใหผูชายท่ีมาประชุมกับกลุมแมบานขอใหพอหลวงหรือ
ผูชวยพาภรรยามาดวย เพ่ือท่ีจะไดมาประชุมกลุมแมบานหรือมารับรู
การทํางานเพื่อพัฒนาทองถิ่น แตดวยภาระหนาท่ีของผูหญิงในครัวเรือน
ซึ่งเปนภาระหนักของภรรยาตามวัฒนธรรมมง ฝายชายไมยอมรอใหผูหญิง
ทํางานใหเสร็จกอน ฝายหญิงจึงถูกจํากัดโอกาสในการเขารวมประชุมหรือ
อบรมตางๆ ที่จัดขึ้นในชุมชน 



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

47

“ผูชายมงจะไมชวยเมียทํางานบานเลย เมียทํางานบานเสร็จ 
สามีก็สตารทรถแลว เมียผมเผายังไมไดหวีเลย เวลาเขาไปในเมือง
กต็องไปแบบน้ัน พีก่เ็ลยบอกวา ถาเปนแบบน้ันเราก็ตองรอเขากอน 
เพราะเขาเตรียมลูกไปโรงเรียน เตรียมอาหารใหสามีเสร็จ ตัวเขา
ยังไมไดเตรียมอะไรเลย แลวจะมาบนวาไมดูแลตัวเอง ไมอยาก
ใหเขาสังคมไดอยางไร เพราะสามีก็ไมไดรอภรรยาแตงตัว แลวพ่ี
ก็บอกผูหญิงวา ถาเราเตรียมอะไรใหเขาเสร็จแลวเรายังเตรียมตัว
ไมเสร็จเราก็ยังไมตองไปใหเขารอกอน ภรรยาก็ตองแตงตัวให
เสรจ็กอน อยางหนาเรากไ็ปแตงในรถก็ได เพราะรถไมไดเปนคนขบั 
จะไดไมมีปญหา”

สังเกตไดจากเม่ือมีการประชุมกลุมแมบาน 12 หมูบาน เพื่อจัดงาน
ปใหมมง ตองนัดกันสายๆ เพื่อใหแมบานทํางานเสร็จกอน บางคนจูงลูก
และผูเขารวมประชุมก็จะทยอยกันมา ยิ่งมาจากตางหมูบานหลายคนอาศัย
ติดรถคนอื่นใหมาสงเพราะขับรถไมเปน

ปฏิวัติวัฒนธรรมการกินขาวรวมโตะระหวางหญิงชาย

แนงนอยยังเปนคนท่ีกลาท่ีจะทําส่ิงท่ีคิดวาไมเสมอภาคระหวางเพศ 
เปนผูนําโดยการปฏิบัติใหดู คือ การท่ีแนงนอยสามารถท่ีจะกินขาวรวมโตะ
กับผูชาย และการไมกินหลังจากที่ผูชายกินเสร็จแลวเหมือนกอน 

เดิมวัฒนธรรมมงในงานประชุมหรืองานเล้ียง ผูชายกับผูหญิงจะแยกกัน
นั่งโตะ และผูหญิงจะตองรอใหผูชายกินเสร็จแลว ผูหญิงถึงมีสิทธิที่จะกินได 
เวลาอาหารมาวางก็ไมตองรอใหผูชายหยิบกอน แตใหเขาแถวหยิบกลอง
อาหารไดเลย แนงนอยเลาใหฟงถึงความคับของใจที่เกิดขึ้นมานานในเรื่อง
วิถีวัฒนธรรมมงที่ใหผูชายไดกินขาวกอนและผูหญิงตองเปนผูปรนนิบัติ 
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“เรื่องกินขาวนี้ เมื่อกอนผูหญิงมงก็จะบริการแขกหรือผูชาย
กินกอน ทีแรกก็แบงไวใหแยกแลว แตก็ไมพอ แลวก็เพิ่มอีก 
ก็ไมพออีก จนจะไมเหลือใหผูหญิงกินแลว พี่เลยบอกใหแยกโตะ
ไปเลย 2 โตะแลวกินพรอมกันเลย แลวเวลามงกินขาวไมใชจะกิน
ขาวในจาน เม่ือกอนมงจะมแีตถวยกบัขาวกบัถวยขาว อยางละถวย 
แลวก็จะมีชอนคนละอันกินขาว ตักกับตักขาวใสปากใครปากมัน 
จะไมใชจาน บางคนเห็นแลวก็ไมอยากกินแบบนั้น แรกๆ ก็ใหใช
ชอนกลาง กับขาวก็ไมเหลือ แลวแมบานมากินทีหลังก็ไมไดกินอีก 
เลยใหกินพรอมกัน แยกโตะก็ไมมีถวยชามอีก เพราะมีแคชุดเดียว 
บางบานก็บนวาทําไมไดเพราะไมมีถวยชอน พี่เลยเขียนโครงการ
ของบประมาณซ้ือถวยชอนจาก ส.ส.ของเขตแมริม ขอใหกับ
ทางชุมชน ทีนี้เวลาใครมีงานกินเล้ียงอะไรก็ใหลงช่ือทําเร่ืองยืม
ถวยชอนสวนกลาง ใครทําหายก็ใหจายคืน ทุกวันนี้ถวยชอน
บางอยางหายไปบาง ตอนนั้นเขาใหจาน 600 กวาใบ ถวย 300 
กวาใบ ชอนอีก 1,000 กวาคัน หลังงานเสร็จก็จะชวยกันเช็คของ 
เคยสรางที่เก็บถวยชอน เม่ือสมัยกอนของบมาทํา ใหผูใหญบาน
ใหชาวบานชวยกนัทํา หลังจากทีพ่ีไ่มอยูแลวเขากไ็มนาํมาเกบ็ท่ีนัน่เลย 
ไปเกบ็ท่ีบานประธานกลุมแมบานแทน เวลาใครยืมก็ไมไดมกีารเช็ค 
เอาไปคืนกลับมาเทาไรก็ไมรูกัน หลังจากนั้นก็ไปเรียกประชุมวา
ใหไปทําความสะอาดท่ีเกบ็ของและนาํถวยชอนไปเก็บไวเหมือนเดิม 
แลวใหใครคนใดคนหนึ่งเปนคนถือกุญแจ” 

“ปญหาเรื่องการกินขาวนั้นพี่ไปเห็นวา เขาไมไดคิดวา กนิเทานี้
ก็พอแบงใหคนท่ีกินขางหลังไดกินบาง แตเขาก็จะกินอยูตรงนั้น 
กินไมพอสักที จนกับขาวหมด เจาภาพพอเห็นวาไมลุกก็เสิรฟให 
เพราะเกรงใจ แลวพวกผูหญิงที่เราเรียกเชิญใหมากินขาวก็ไมไดกิน
สักที เราก็ไมรู จะไปบอกใหเขาอยางไร ไมมีใครกลาไปบอก 
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จนกระทั่งเขาลุกไป กับขาวก็ไมเหลือแลว คนที่มาทีหลังพวกผูหญิง
เลยไมไดกนิขาวกนั ถาเกดิผูหญงิมาพรอมผูชาย ผูชายกต็องกนิกอน 
แตตอนนี้ตางก็กินที่โตะตัวเอง พอกับขาวหมดก็คือหมด เวลาเสิรฟ
ก็แบงใหเทาๆ กันไปเลย เรื่องที่เกิดขึ้นมานี้เห็นมานานแลว ตั้งแต
เกิดละ เห็นวางานทุกงานก็จะเปนแบบนี้ตลอด ผูหญิงตองรอให
ผู ชายกินเสร็จกอนถึงจะไดกิน พี่เลยคิดวาเปนการเห็นแกตัว
ของผูชาย พาเมียมาดวยกัน พอถึงก็ทิ้งเมียไวตรงนั้นแลวตัวเอง
กไ็ปรวมวงกับพวกผูชายดวยกนั พีก่เ็ลยอยากใหเกิดความเสมอภาค 
ความยุติธรรม”

แนงนอยตองเผชิญกับแรงเสียดทานตอตานในการตอสูเพื่อสิทธิ
ของผูหญิงในชีวิตประจําวัน อยางการนั่งรวมโตะกับผูชายแรกๆ จะมีคน
เขาใจผิดคิดในเชิงชูสาว ยิ่งคนเปนหมายดวยจะถูกนินทาวารายหนัก 
แนงนอยเลาใหฟงวา 

“ทีแรกเขาก็คิดวาพ่ีจะจีบพวกผูชายเพราะผู หญิงมงเวลาที่
แตงงานกันแลวพวกเขาจะไมคุยกับผูชายอื่นนอกจากสามีตัวเอง 
ไมอยางนัน้เขาจะคดิวาเรานอกใจสาม ีบางทีพวกภรรยาผูชายก็ถาม
สามีวาพ่ีนอยพูดอะไรใหฟงบางมีเร่ืองเกี่ยวกับชูสาวบางหรือเปลา 
สามีเขาก็ตอบไปวาอยาไปพูดเรื่องชูสาวใหพี่นอยไดยิน เขาไมชอบ
เรือ่งน้ี เวลาคยุกนักค็ยุเลนบางเร่ืองงานบาง ไมมปีระเดน็เร่ืองชูสาว
สวนมากผูหญิงอื่นจะไมนั่งรวมโตะกับผูชายเหมือนพ่ี พี่กลาที่จะ
เขาไปนั่งร วมโตะกับพวกเขา พี่ไปทักทายผู นําหมู บ านอื่นๆ 
12 หมูบานดวย เพราะสวนมากผูนําจะเปนพวกผูชาย พี่พยายาม
จะทําใหผูหญิงเห็นวา เราผูหญิงน่ังไดนะ ไมเปนไรนะ หรือแมแต
การชนแกวของผูชายเวลาที่พวกเขาชวนชนแกว พี่ก็ชน แตก็กิน
นิดเดียว เพราะไมไดมีอะไรเสียหาย กวาพ่ีจะทําไดขนาดนี้ก็โดน
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นนิทามาเยอะเหมอืนกนั เชน ถกูหาวาเขาหาผูชาย ชอบพวกผูชาย 
ทอดสะพานใหผูชาย เปนตน แตพอคนที่ไดสัมผัสจริงๆ เขาจะรูวา 
ที่จริงเราไมใชคนแบบนั้น ทุกวันนี้แกนนําทุกคนก็จะคุยเลนกับพี่
ไดหมด อยางเวลาทีไ่ปไหนกับนองสาวกบันองเขย พีก็่จะน่ังขางหนา
กบันองเขย แลวนองสาวจะนัง่ขางหลงั เพราะเขาเหน็วาพีจ่ะเวยีนหวั
ถานั่งขางหลัง ที่จริงเรา 3 คนเขาใจกัน แตชาวบานบางคนก็คิดวา
พี่มีอะไรกับนองเขยหรือเปลาทําไมเปนแบบนี้ บางทีเวลาที่มีคน
มาจบีพ่ี พีก่จ็ะบอกวาชวงน้ีพีย่งัไมวาง มคีนมาจบีเยอะแยะ ถาชอบ
พี่จริงๆ ก็ไปคุยกันที่อื่นที่เงียบๆ ดีกวา แตพอเอาเขาจริงพี่ก็ไมได
ไปกับพวกเขา บางทีถาเราจะไปพูดกับเขาจริงจังเกินไปอยาง
ไปบอกวาอยามายุง มันจะทําใหเราทํางานไมสะดวก ทําใหคนอื่น
ไมชอบเราไปดวย ถาพูดตรงเกินไป เวลามีงานอะไรเขาจะไมให
ความรวมมอืกับเราก็ได”

การต�อสู�
เพื่อความเป� นธรรมของผู�หญิงม�ง 

แนงนอยตั้งใจที่จะลงสมัคร ส.อบต. ซึ่งในสังคมมงยังไมใหความ
เชื่อถือกับผูหญิงที่จะขึ้นมาดํารงตําแหนงที่เปนทางการ ทําใหแนงนอย
ตองทําการบานหนัก 

“พี่ถามคนแกที่อายุประมาณ 50-60 ปวา คิดวาถาจะลงสมัคร 
ส.อบต. ในหมู บานเรา ลุงเห็นวาสมควรไหม อยากจะมีมั้ย 
อยากใหมี ส.อบต. ที่เปนผูหญิงหรือเปลา เผื่อวาจะพัฒนาชุมชน
คูกับผูชาย ผูชายเองก็เกงแลว แตสวนมากผูชายจะทํางานที่หนักๆ 
สวนผูหญิงเปนงานท่ีละเอียดออน ถาไปสมัครดูคุณลุงจะเห็นดวย
หรือเปลา ถาลงุเหน็วาดกีอ็ยากจะลง ลงุกบ็อกวาด ีดมีาก อยากใหลง 
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ก็ลองคุยกันกอน พี่ก็อยากจะลงเหมือนกัน แตมันเปนวัฒนธรรม
ของมงที่ไมอยากใหผู หญิงเปนใหญ เลยอยากถามความรูสึก
ชาวบานดวยวาเหน็ดวยม้ัย เราจะไดรูฐานเสยีงของเราวามีมากนอย
แคไหน แตก็มีบางที่ตอตาน บอกวานายกก็เปนผูหญิง ส.อบต. 
ก็จะเปนผูหญิงอีก อีกหนอยพวกผูชายไมตองอยูเปนเบ้ียลาง
หมดเหรอ พี่ก็บอกวา ไมหรอกก็ใหผูชายอยูขางบนเหมือนเดิม
นัน่แหละ ลงุคนน้ีพดูกลางตลาดนดัเลย คนไดยนิก็เยอะอยู พีก่ล็อง
คยุกบัทกุแซหมดแลว แลวตอนน้ีกร็อฟงผลวา มนัจะเปนอยางไรบาง 
คนเห็นดวยมากนอยแคไหน เพราะหลายๆ คนกส็นับสนนุพ่ีอยูแลว 
คูแขงพี่ก็พอจะรูวาเปนใคร แตเปนพวกผูชายท้ังนั้นเลย ก็อยาก
จะลองดูวามันจะเปนอยางไร บางทีเราม่ันใจมากเกินไปก็ไมดี 
เพราะเราก็ไมรูวาผลท่ีมันจะออกมานั้นจะเปนอยางไรบาง พี่ก็ยัง
ไมไดหาเสียงอยางจริงจัง แตเทาที่ดูๆ มาก็เกินครึ่งแลวที่จะ
สนับสนุน ชาวบานบางคนอยากจะไปทัศนศึกษาดูงาน บอกวา
ขอใหพี่ได จะไดหางบประมาณในการไปดูงานเหมือนเมื่อกอน
ที่เคยไดไปมา คือไดออกมาเห็นโลกภายนอกบาง เพราะเมื่อกอน
ทีพ่ีเ่ปนผูนาํเขาไดออกไปสูโลกภายนอกบาง มาตอนนีพ้วกเขาไมได
ไปไหนเลย พี่ก็บอกวาถาไดจะพยายามทําโครงการหางบประมาณ
เขามาให แตไมรับปากนะวาจะทําไดหรือเปลา เพราะปกติก็จะมี
งบประมาณที่เขาใหแมบานไดไปดูงานทุกปอยูแลว พี่เองก็ไมเขาใจ
วาชวงหลังๆ นี้บานเราถึงไมได พี่เลยอยากจะเขาไปดู วาทําไมถึง
เปนแบบนี้”

นอกจากน้ีสิ่งที่เปนความมุงหวังของแนงนอยคือ จะทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมโดยการเขารวมทําโครงการวิจัยเพ่ือท่ีจะ
ปรับเปล่ียนจารีตประเพณี รวมกับกลุมผูหญิงมงเพื่อปรับเปล่ียนวัฒนธรรม
ที่สรางความทุกขแกผูหญิง ที่สําคัญคือ การใหผูหญิงท่ีหยารางสามารถ
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กลับมาอยูกับบานเดิมได หรือมาเสียชีวิตในบานของพอแมพี่นองได เพราะ
ในวัฒนธรรมแลวเมื่อผูหญิงแตงงานออกไปแลวหามกลับมาที่บานเดิม 
ไมสามารถที่จะมานับถือผีเดิมได เมื่อหยารางก็จะไมมีตระกูลใหใชแซ 
ยามเสียชีวิตก็ไมมีใครเซนไหว ในงานวิจัยอยางมีสวนรวมช้ินนี้ไดพยายาม
ที่จะเปล่ียนแปลงโดยเขาไปตกลงกับหัวหนาหรือผูนําตระกูลผูชายท้ังหลาย
ที่จะทําใหเกิดการยอมรับใหผูหญิงกลับเขามาอยูในบานเดิมของพอแมได 

สิ่งหน่ึงที่เปนความมุงหวังของแนงนอยคือการสรางผูหญิงมงที่มี
จิตอาสาในการทํางานและเปนตัวแทนของผูหญิงมงในการตอสูเรียกรอง
ความเสมอภาคทางเพศที่ยังเปนประเด็นที่ตองทําตอไปอีกยาวนาน 

การเข�าถึงความยุติธรรม
วิเคราะห�จากประสบการณ�ชีวิตผู�หญิงม�ง แนงน�อย แซ�เซ�ง

ประสบการณการเขาถึงความยุติธรรมของแนงนอยน้ัน ไดตอกย้ําวา 
“ความรู” ไมไดอยูแคในหองเรียนท่ีมอีาจารยมาพดูบอกจด ใหทองจาํ เทานัน้ 
หรือการอานในตําราวิชาการ ประสบการณตรงการเรยีนรูจากบริบทแวดลอม 
และการเรียนรูผานความรูสึก ดีใจ โศกเศรา เจ็บปวดทางรางกาย เจ็บใจ 
ยามปะทะกับความอยุติธรรมที่โบยตีจิตใจและรางกายของผูหญิง ลวนเปน
แหลงท่ีมาของความรูกอใหเกิดการเรียนรู ประสบการณ (ความรู) สอนให
ผูหญิงเลือกรับหรือปฏิเสธ ตอสู ตอรองหรือทําใจ หลบหลีก และสอน
ใหเลือกใชขอโตแยงหรือพฤติกรรมตอตานโครงสรางวัฒนธรรมท่ีกระทําการ
ผานวาทกรรมท่ีวาดวยศีลธรรม ศาสนา ครอบครัว การแพทย กฎหมาย 
อคติทางเพศ อาทิ ความเปนเมียนอย หญิงมาย ชาติพันธุที่ถูกตราหนาวา 
คายา สกปรก พูด (ไทย) ไมชัด ความมีสิทธิเหนือเนื้อตัวรางกาย หรือแมแต
พ้ืนท่ีทางจิตวิญญาณ อันเปนขายใยแกว ที่ดาหนาปะทะกระแทกผูหญิง
ชาติพันธุซ้ําๆ ไมจบสิ้น 
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การเรียนรูจากความอยุติธรรมในครัวเรือนของแนงนอย แซเซง พื้นที่
ของการแสดงอํานาจทางวัฒนธรรมที่เขาไปอยูในเนื้อในตัวของแตละปจเจก 
การเปรียบเทียบระหวางเมียท่ีมากอนกับเมียท่ีมาทีหลัง ทําใหเกิดการตอสู
ตอรองในพื้นที่ครัวเรือน ณ ขณะน้ันแนงนอยเรียนรูที่จะใชความดี คือ 
ความอดทน ถูกเอาเปรียบทางแรงงานและคาตอบแทน ซึ่งในครัวเรือนไมมี
ใหกบัผูหญิงเพราะทุกส่ิงตองเปนครอบครัว แตกลับไมไดรบั “ความยตุธิรรม” 
จากสามหีรอืภรรยาหลวง สิง่เหลานีส้รางความเกบ็กด อดัอัน้ตนัใจ และโกรธ 
เสียใจแตตองอดทนไวภายใตกรอบวัฒนธรรมมง

ความคิดท่ีจะเสียสละยอมรับผิดแทนสามีในคดีการปลอมแปลง
บตัรประชาชนนัน้ สะทอนใหเห็นการจดัลําดับความสําคัญในครวัเรอืนท่ีสามี
มีความสําคัญอันดับหน่ึง สถานภาพทางสังคมของสามีมีความสําคัญย่ิง
ไปกวาภรรยาหรือผูหญิงที่ไรตําแหนงไรอํานาจในวัฒนธรรมอยูแลว และ
การรับผิดแทนแนงนอยคิดวาจะไดรับความเห็นอกเห็นใจและการปฏิบัติท่ีดีข้ึน
ในอนาคต เพราะไดแสดงใหเห็นถึงความรกัในสามแีละครอบครัว การยอมรบั
ผดิแทนดวยความยินยอมพรอมใจน้ันซับซอนในแงของการแสดงอํานาจทาง
วัฒนธรรมปตาธิปไตยที่กดมาบนหลังไหลของผูหญิงใหยอมจํานน โดยไม
คํานึงถึงความผิดตามกฎหมายที่อยูใกลตัว หรือไมนากลัวเทา ไมสําคัญเทา
ครอบครัวซึ่งเปนพื้นที่ที่ใกลชิดและมีปฏิสัมพันธแนนแฟนกับตัวผูหญิง
ยิ่งกวารัฐ และในกรณีเชนนี้ รัฐหรือกฎหมายปลอยผาน ไมสามารถควบคุม
หรือเพิกเฉย เพราะทุกอยางเปนไปตามกระบวนการความยุติธรรมแลว 
ดงันัน้ ความยตุธิรรมจงึมีความขดัแยงในตัวอยูตลอดและสงใหปจเจกมคีวาม
ขัดแยงทางความคิดในตัวเองที่จะเห็นในประสบการณชีวิตของแนงนอย
ที่บางครั้งการตัดสินวาหนทางท่ีจะกาวจะนําความยุติธรรมแกตนเองไดมี
ตําแหนงแหงที่หรือมีความสําคัญตอสามีหรือครอบครัว แมวาการกระทํานั้น
จะขัดกับความยุติธรรมตามกฎหมายก็ตาม
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ประเด็นเรื่องการตรากฎหมายการทําแทงเสรีกลับมาเปนประเด็น
อีกครั้งกอนท่ีจะเงียบหายไป เชนเดียวกับทุกครั้งเม่ือนํา “ศีลธรรม” ขึ้นมา
ปะทะกับ “เสรีภาพ” ในการจัดการกับเนื้อตัวรางกายของผูหญิง สุดทาย
กจ็ะเงยีบหายไป Michael F. ไดแสดงความคดิเหน็เก่ียวกับประเดน็การทาํแทง
กับกฎหมายวา การบอกวากฎหมายควรเปนกลางในประเด็นทางศีลธรรม
และศาสนาอยางเดียวไมพอ ขอเสนอวาควรยอมใหมีการทําแทงนั้นไมเปน
กลางพอๆ กับขอเสนอที่ตอตานการทําแทง ทั้งสองจุดยืนตั้งอยูบนคําตอบ
ตอขอถกเถียงทางศีลธรรมและศาสนาที่อยูเบื้องหลัง 

การเขาถึงความยุติธรรมทางวัฒนธรรมมงนั้น แนงนอยเรียนรูวา 
ตองเริ่มตนท่ีตัวเอง และแสดงใหเห็นดวยการกระทํา เชน การรวมมือกัน
ในหมูบานของแมบานในการพัฒนาชมุชนหมูบาน การทาํสาธารณประโยชน
ที่พัฒนาศักยภาพของผูหญิงมง เชนทําประปา การจัดการขยะในหมูบาน 
เปนตน นอกจากนีใ้นเร่ืองวัฒนธรรมทีอ่อนไหว เชนการรวมโตะกับกลุมผูชาย
หรือการที่ใหผูหญิงไดกินขาวพรอมผูชายในพื้นท่ีสาธารณะ รวมไปถึงการ
ปฏิบตัติวัของแมมายท่ีไมควรลดศักด์ิศรีความเปนผูหญิงลง แนงนอยใชวธิทีาํ
เปนตัวอยาง ปฏิบัติใหเห็นวาสามารถทําได วางตัวเองเสมอภาคกับผูชายได 
ซึง่ถอืเปนจดุเริม่ตนของการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมอยางนอยกใ็นชมุชน
แมสาใหม
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บทนํา
“เวลาเชามืดของวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 ขณะที่ชาวบาน

กําลังหุงหาอาหาร บางรายยังไมตื่น พักอยูในกระทอมของ

ตนเอง เจาหนาที่ตํารวจ ทหาร และ อส. ไดสนธิกําลังกวา 

200 นาย กระจายกําลังเขาจับกุมชาวบานปางแดงนอกจํานวน 

48 คน เปนชาย 36 ราย เปนหญิง 12 ราย มีทั้งชนเผาลาหู 

ดาราอาง และคนเมือง ในการจับกุมปรากฏวาไมมีหมายคน

หมายจับแตอยางใด และมีการตั้งขอหาบุกรุกปาสงวน” 

ผูสื่อขาวจากสถานีขาวประชาธรรมรายงานวา การจับกุมชาวเขาท่ี
บานปางแดงครั้งน้ีนับเปนครั้งท่ี 3 แลว คร้ังแรกในป 2536 มีการจับกุม
ชาวบานปางแดงในจํานวน 29 คน ในขอหาบุกรุกปาสงวนแหงชาติ และ
ครัง้ที ่2 เมือ่ป 2541 จบักมุชาวเขาท่ีบานปางแดงนอกอีกครัง้จาํนวน 56 ราย
ในขอหาบุกรุกและแผวถางปาตาม พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาติเชนกัน ทั้งน้ี 
การจบักมุชาวเขาในบริเวณดงักลาวทัง้ 3 คร้ังมลีกัษณะคลายคลงึกนัคอืจบักมุ
แบบเหวีย่งแห ไมเวนแมคนพิการขาขาด ตาบอด และหญงิทองแก เจาหนาท่ี
เขาจับกุมโดยไมมีหมายศาล เพียงแคบอกกับชาวบานวาจะพาไปพบ
ผูใหญบาน หรอืไปสอบสวนท่ีสถานตีาํรวจ ซึง่หลายฝายมีความเห็นวาเปนการ
จับกุมโดยมิชอบ ละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ (สถานีขาวประชาธรรม, วันที่ 
28 กุมภาพันธ 2551)
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เหตุการณการจับกมุชาวบานปางแดงไดสรางกระแสการต่ืนตวัในเร่ือง
ของสิทธิมนุษยชนขึ้นอยางมากในแวดวงวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และ
สื่อมวลชน มีการหยิบยกนําเอากรณีปญหาบานปางแดง ไปเปนวิทยานิพนธ 
รวมทั้งงานขาว งานสารคดี รวมทั้งทําใหชาวบานไดตื่นตัว ตระหนัก เกิดการ
เรียกรองไปยังหลายๆ หนวยงาน อาทิ อําเภอ จังหวัด ปาไม วุฒิสภา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สภาที่ปรึกษา รวมทั้งสหประชาชาติ เปนตน 
กรณีชาวบานปางแดงถูกจับกุม ทําใหชาวบานปางแดงตองมาชุมนุมอยูที่
ศาลากลางจงัหวัดเชยีงใหม ยดืเย้ือนานรวมเดอืน กระทัง่ศาลใหมกีารประกัน
และนําเขาสูกระบวนการพิจารณา จนนําไปสูการเจรจาเพ่ือใหมีการแกไข
ปญหา หากยอนกลับไปในเหตกุารณชวงน้ัน จะเห็นภาพของชาวบานปางแดง
ทุกคน ทุกครอบครัว ไมวาจะเปนลูก เมีย หรือวาคนในหมูบานเอง ตางพากัน
ไปอยูที่ศาลากลางทั้งหมด เปนการชุมนุมทามกลางฝนตกหนักตลอดเวลา 
แตชาวบานปางแดงก็ยังคงรวมตัวกันอยู ณ ที่นั้น หลังจากนั้น หัวหนาศาล
ไดอนุญาตปลอยตัวชาวบานจํานวน 47 คน โดยใชตําแหนงทนายความท้ัง 
7 คน หญิงชาวบานคนหนึ่งกลาววา “ตั้งแตสามีถูกจับกุมไป ในครอบครัว
รวมทั้งชาวบานเกือบทุกคนมิไดมีใครทํามาหากินแมแตนอย เพราะตองคอย
ชวยเหลือคนที่ถูกจับกุม เชน การมาชุมนุมเรียกรองที่หนาศาลากลางจังหวัด
เพื่อใหจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของเรงชวยเหลือและแกไขปญหา 
บางครอบครวัท้ังพอและแมถกูจับกุม ลกูๆ ตองคอยถามปูยาวาพอแมไปไหน”

จากเหตุการณจับกุมชาวบานปางแดงในคร้ังน้ัน ทําใหชีวิตของ 
คาํ นายนวล ผูหญิงดาราอางธรรมดาๆ คนหนึง่ตองพลิกผนักลายเปนนกัตอสู
เพื่อสิทธิมนุษยชน และไดเขารวมกับกลุมองคกรตางๆ จากภายนอก 
รวมอบรมกฎหมายสําหรับชาวไทยภูเขาดานสิทธิสตรีจากหลายหนวยงาน 
เชน โครงการพัฒนาพืน้ทีส่งู (UHDP) ศนูยชวยเหลือดานกฎหมายแกชาวไทย
ภูเขา (THRA) ศูนยสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนตน จนกระท่ัง
ปจจุบันมีตําแหนงเปนกรรมการฝายสตรีของเครือขายชนเผาดาราอาง และ
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กรรมการของเครือขายสตรีชนเผา และไดรับการขนานนามจากสื่อมวลชนวา
เปนผูหญิงชาติพันธุแถวหนาคนหนึ่ง 

ดาราอาง หรือปะหลอง เปนกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณความไมมั่นคงทางการเมืองในประเทศพมา จึงอพยพเขามา
ตั้งหมูบานในบริเวณชายแดนไทย-พมา และตองเผชิญกับการถูกกีดกัน
จากการเปนพลเมืองของรัฐไทย จากนโยบายการกีดกันทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของรัฐไทยที่มีตอชาติพันธุที่เปนชนกลุมนอย 
แนวคิดดังกลาวทาํใหดาราอางตองตกอยูในฐานะคนชายขอบของการพัฒนา
ของรัฐไทย (วาสนา, 2546 : 3) อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากแนวคิดเรื่อง
ความเปนพลเมืองท่ีผูกโยงกับความเปนรัฐสมัยใหม สงผลใหการกําหนด
ความเปนพลเมืองเปนหนาท่ีของรัฐชาติในฐานะสถาบันทางสังคมการเมือง 
ที่ผูกขาดความชอบธรรมในการใชอํานาจเหนือเขตแดนของตนโดยใชการ
ควบคุมทางสังคมและชีวิตของปจเจกบุคคลผานระบบกฎหมาย ระบบ
การศึกษา วฒันธรรมหลกัในฐานะอดุมการณ (จนัทนา และคณะ, 2553 : 12) 
การกลายเปนคนเรรอนไมมทีีด่นิทํากินและไรสญัชาติ ทาํใหขาดโอกาสในการ
เขาถึงสวัสดิการของรัฐในดานตางๆ เชน การศึกษา การรักษาพยาบาล 
การมีงานทํา หรือการประกันทางสังคมตางๆ กลายเปนคนท่ีอยูชายขอบ
ของสังคม 

ชีวิตของคํา นายนวล สะทอนใหเห็นถึงชีวิตผูหญิงชาติพันธุภายใต
อุดมการณชายเปนใหญกับกระบวนการตอสูเร่ืองสัญชาติ ที่นําเสนอผาน
เรื่องเลา ประสบการณ กับ การเขาถึงความยุติธรรม ของผูหญิงชาติพันธุ
ดาราอาง ประสบการณของคําเปนกรณีศึกษาที่ทําใหเห็นบทเรียนของการ
ตอสูเพื่อความยุติธรรมทั้งภายใตระบบจารีตและระบบรัฐไทย โอกาสในการ
ไดรับความรูดานสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรี และการสนับสนุนชุมชนในดาน
เศรษฐกิจจากภายนอก ทําใหผูหญิงธรรมดาๆ คนหนึ่งเปดประสบการณ
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ออกสูโลกภายนอก และเกิดความเขาใจในฐานะผูกระทําการ (Agency) 
ซึ่งในกรณีของคําน้ีอาจสะทอนใหเห็นถึงชีวิตของผูหญิงคนอ่ืนๆ ไดวา 
ถึงแมดูเหมือนผูหญิงจะมีบทบาทภายนอกบาน และพยายามสลัดตัวเองให
หลดุพนจากพนัธนาการของระบบจารีตแบบเดมิทีก่าํหนดบทบาทของผูหญงิ 
แตผูหญิงก็ยังไมสามารถหลุดพนจากการผูกติดตัวเองอยูกับความคิด
แบบจารตีไดอยางเบด็เสรจ็ส้ินเชงิ ทีอ่าจเปนประเดน็รวมของผูหญิงท่ีขามพน
ความแตกตางทางชาติพันธุ ชนชั้น เชื้อชาติ วัย ฯลฯ

ชีวิตร�อนเร�ชายแดน
ตามประวัติการอพยพตั้งถิ่นฐานชาวดาราอางที่บานนอแล นับตั้งแต

พมาไดรบัเอกราชจากอังกฤษเมือ่ป พ.ศ.2491 ไดเกิดองคกรทางการเมอืงของ
ดาราอางในบริเวณตอนเหนือของรัฐฉาน หลังจากกองทัพปลดปลอยแหง
รฐัปะหลอง (Palaung State Liberation Army-PSLA) ลงนามสงบศกึกับรัฐบาล
ยางกุง เม่ือวันท่ี 21 กมุภาพนัธ พ.ศ.2534 มชีาวดาราอางท่ีอยูทางตอนเหนือ
จาํนวนหนึง่ท่ีไมเห็นดวยกับการลงนามสงบศึก ไดกอต้ังกลุมท่ีเรียกวาแนวรวม
ปลดปลอยแหงรัฐปะหลอง (Palaung State Liberation Front-PSLF) ขึ้น 
ซึง่ปจจุบนัยังคงมีการเคลือ่นไหวของกลุมน้ีในประเทศพมา แตมชีาวดาราอาง
กลุมหน่ึงท่ีรักสันติและเปนพวกที่ไมตองการเขารวมกับกองกําลังติดอาวุธ 
ชาวดาราอางบานนอแลเปนกลุมหนึ่งที่ไมไดเขารวมกับกองกําลังดาราอาง
ทางตอนเหนอืของรัฐฉาน ตองตกเปนเหย่ือของความขดัแยง ถกูยึดทรพัยสนิ 
ผูหญิงถูกกระทําชําเรา ผูชายถูกเกณฑไปเปนทหารหรือถูกเกณฑแรงงาน 
ยุงฉางถูกเผา สัตวเล้ียงถูกฆาเอาไป ตองแบงขาว พืชผลท่ีไดจากไรนา
เรือกสวนใหแกทหารและกองกําลังติดอาวุธตางๆ ประมาณ พ.ศ.2520 
ที่ประเทศพมามีภัยจากการสูรบกันของกลุมตางๆ และการกวาดลางของ
รัฐบาลกลาง ทําใหชาวดาราอางทํามาหากินยากลําบาก จนตองหนีเขาไป
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นอนปา เพราะเหตุนี้เองที่ทําใหชาวดาราอางประมาณ 200 คน ตัดสินใจ
ละทิ้งหมูบานของตนท่ีดอยลายบนพ้ืนแผนดินพมาเดินทางสูผืนแผนดินไทย 
แมวาระยะทางจากดอยลายซึง่ตัง้อยูระหวางเมอืงเชยีงตองกบัเมืองปนจะหาง
จากดอยอางขางเพียง 15 กิโลเมตร แตการเดินทางตามสันเขาใชเวลา
ประมาณ 6 วนั ทีเ่ลือกเดนิทางในปาเพราะกลัวจะตองพบกบักองกาํลังรัฐบาล
กลาง จนมาถึงเขตดอยอางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ไดมาปกหลัก
อาศัยอยูตามตะเข็บชายแดนประเทศไทยบริเวณทางทิศตะวันตกหมูบาน
นอแลปจจุบัน 300 เมตร 

เม่ือ พ.ศ.2527 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมาเยี่ยมเยียน
ราษฎรและสถานีเกษตรหลวงอางขาง ชาวดาราอางจึงไดมีโอกาสรับเสด็จ 
โดยมีเจาหนาที่ทหาร สถานีฯ พามารับเสด็จ ในสมัยนั้นมี นายนาโม 
หมั่นเฮิง เปนผูนํากลุมดาราอางพรอมคณะ ไดเปนตัวแทนรับเสด็จ และ
ไดถวายพระพุทธรูปเกาแกองคหน่ึงอันแสดงถึงความรักสงบ พรอมเคร่ืองแตงกาย
ประจําเผาอันแสดงถึงเอกลักษณของชนเผา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ทรงทักทายและสอบถามประวัติความเปนมา ทรงทราบถึงความยากลําบาก 
และยังไมเคยมีชนเผาดาราอางอาศัยอยูในประเทศไทยมากอน จึงไดทรง
อนุญาตใหอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีถนนตัดผานและมีแหลงน้ํา เพื่อใหทาง
หนวยราชการเขามาชวยเหลือไดสะดวก จากน้ันพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ทรงตรัสถามเก่ียวกับความเปนอยูของพระภิกษุสามเณรวาเปนอยางไร 
เม่ือทรงทราบวาพระภิกษุสามเณรยังไมมีสํานักท่ีจําพรรษา จึงทรงบริจาค
ทรัพยสวนพระองค จํานวน 5,000 บาท เพื่อนําไปสรางศาลา เปนท่ีพัก
พระภิกษุสามเณร ทีฐ่านปฏบิตักิารทหารบานนอแลในปจจุบนั (เสาเอกทีเ่ปน
ทรัพยสวนพระองคท่ีสรางศาลา ปจจุบันไดเก็บไวท่ีวัดบานนอแล) หลังจากน้ัน 
ชาวดาราอางไดยายเขามาอาศัยทีต่ัง้ชมุชนปจจบุนั และไดชวยกนัสรางศาลา
สํานักสงฆ จํานวน 1 หลัง ในขณะนั้นเปนชวงที่ยังมีชนเผาตางๆ รบรากันอยู 
ซ่ึงทหารไทยไดเขามาดูแลชาวบาน และสรางบานพัก ตลอดจนสอนหนังสือ
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ใหเด็กๆ ตอมา ป พ.ศ.2532 สถานเีกษตรหลวงอางขางไดเขามาสงเสรมิอาชพี 
เชน การปลูกบวย ทอ สาลี่ เพ่ือทดแทนอาชีพเดิมคือการปลูกฝน และได
สงเสริมใหชาวดาราอางมีอาชีพ มีการศึกษา ในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกป 
ชาวดาราอางจงึจัดใหมกีจิกรรมเทดิพระเกยีรต ิและเปนวันรวมตัวของชนเผา
ดาราอาง ซ่ึงมีกิจกรรมมากมาย เชน การแขงขันกีฬาเยาวชนตานภัยยาเสพติด 
การละเลนพ้ืนบาน การแสดงวัฒนธรรมชนเผา การปลูกปา และการปฏิญาณตน
เปนคนดี (http://www.monpin.go.th/travel.php?data=5)

แมวาตอนนี้คําจะไมไดอยูที่บานนอแลแลว แตคําบอกวา “ไปบาน
นอแลทุกป ปที่แลวก็ไปสืบชะตาในหลวงก็ไปกันทั้งหมูบาน” เนื่องจากยังมี
ญาติพี่นองอยูที่นั่น และคํายังไดไปรวมประชุมในฐานะที่เปนกรรมการ
เครือขายดาราอางดวย

คํา นายนวล ปจจุบันอายุ 35 ป มีพี่นองดวยกัน 3 คน เปนผูหญิง
ทั้งหมด คําเปนนองคนสุดทอง ช่ือของคํา ลุงเปนคนตั้งให ชื่อคําจะไดมีเงิน
มทีอง คาํเกิดท่ีบานนอแล อยูใกลกบัดอยอางขาง จงัหวัดเชยีงใหม พอกับแม
เปนคนบานเดียวกัน พบกันตั้งแตอยูที่พมาแลว แตงงานกันแลวก็ยายมาอยู
ท่ีบานนอแล เพราะมีญาติอยูท่ีน่ัน และมาอาศัยอยูกับญาติหลายป บานนอแล
อยูติดกับประเทศพมา ตอนน้ีก็ยังไมมีรั้วก้ันยังเดินขามกันไปมาได แตกอน
เปนหมูบานเดียวกัน “แตพอคนมาแบงประเทศข้ึนตอนหลังก็กลายเปน
คนละหมูบาน ทั้งท่ีอยูใกลๆ ติดๆ กันก็กลายเปนคนพมาบางคนไทยบาง” 
คําเกิดที่บานนอแลในสวนท่ีเปนฝงพมาจึงกลายเปนคนพมาไป ปจจุบัน
บานนอแลเปนหมูบานใหญ 400 กวาหลงัคาเรอืน เปนชาวดาราอางท่ีอพยพ
โยกยายมาจากรัฐฉานในประเทศพมาและเขามาตั้งหลักแหลงที่ชายแดน
ไทย-พมา พื้นที่ในบริเวณนั้นมีจีนฮอและคนเมืองบาง
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แมเคยเลาวาเมื่อกอนเราเคยอยูรวมกันกับไทใหญที่รัฐฉาน เคยมีคน
ขอใหชาวดาราอางไปเปนทหารใหกับไทใหญ แตพอไดประเทศก็ไมมีรัฐของ
ดาราอาง มีแตรัฐของไทใหญกับประเทศพมา ไทใหญกับดาราอางนั้นใกลชิด
กันมาก แตอยูดวยกันไมไดเพราะมีปญหามาก ตอนน้ันมีทหารหลายกลุม 
ทั้งทหารพมา ทหารไทใหญ ทหารปา และทหารละวา ถาทหารพมาเขามา
ในขณะที่ทหารไทใหญอยูในชุมชน ทหารพมาก็จะวาเราเลี้ยงทหารไทใหญ
เขาก็จะรังแกเรา เปนตน ดาราอางจะเปนแบบนี้ตลอดเพราะจะอยูตรงที่เปน
ทางผานไปมาของพวกเขา ทหารพมาเวลาเขามาเขาจะไมฟงอะไร อยากทํา
อะไรก็ทําหมด อยูไมไดเลยหนีเขามาอยูในเมืองไทย “ดาราอางนั้นจะเปน
คนชายขอบ ชาวดาราอางอยูประเทศพมาก็โดนจับใหไปเปนทหารใหเขา 
พอมาอยูในเมืองไทยก็ไมมีบัตรอนุญาตใหทํางานในประเทศไทย” 

ชวีติในวัยเดก็ของคํา ตอนประมาณ 7-8 ขวบ คาํไมมบีานเปนคนเรรอน
กับพอแม พอแมมีอาชีพรับจางทั่วไปพอประทังชีวิต สมัยนั้นผูชายไดคาแรง 
35 บาท สวนผูหญิงไดคาแรงวันละ 25-30 บาท แตมาระยะหลังอาชีพรับจาง
นอยลง รายไดจึงไมคอยพอเล้ียงครอบครัว พอแมพามาอยูหลองขาวโพด
หรือหลองขาว (ยุงขาวโพดหรือยุงขาว) จนกระท่ังอายุได 10 กวาขวบ 
ครอบครัวก็เรรอน พอก็จะรับจางไปเรื่อยๆ ไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือ
เพราะพอแมไปรับจางตลอดเวลา คําก็จะอยูกับยาย ตองไปอาศัยบานคนอ่ืนเขา
อยูไปเรื่อยๆ เพราะไมมีบาน เวลาทําอาหารไดอะไรมาก็มาทํากินกัน 
เม่ือกอนพอจะผาไมเก๊ียะ (ไมสนใชทําฟน) เพ่ือแลกกับขาวสาร บางก็ให
ขาวแหงบาง บางก็ใหขาวท่ีหงุสุกก็ม ีเวลาทีพ่อไดขาวมาเยอะ คาํกับยายกจ็ะ
ชวยกันตากขาวใหแหงเพ่ือเก็บไวกินวันตอๆ ไป สวนขาวสารก็จะเก็บไวกิน
ตอนทายๆ เพราะพอตองไปรับจางดวย สองสามวันถาขาวหมด พอก็จะไป
หาไมเก๊ียะไปแลกขาวสารอกีที บางทีกเ็ก็บผักไปแลกบางก็ม ีสมัยน้ันไปรับจาง
ก็ไมคอยได เพราะเขาจางนอย มีอยูคร้ังหน่ึงพอพาพ่ีสาวลงมาทํางานท่ี
อําเภอฝาง แลวมีแมเล้ียงที่เปนนายจางเขาสนใจพี่สาวอยากจะไดเปนลูก
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เพราะเขาไมมีลูก และจะไดชวยทํางานในบาน ตอนน้ันแมไมไดไปกับพอ 
เมือ่พอปลอยใหพีส่าวอยูกบันายจางของพอ แมกแ็ทบเปนบาเพราะเปนหวง
พี่สาวกลัววาพอจะขายพี่สาวใหนายจาง หลังจากนั้นประมาณครึ่งเดือน 
พอก็พาแมมาท่ีบานเจานาย คําก็ไปดวย สมัยนั้นยังไมมีถนนตัดผาน 
ตอนเดนิทางไปน้ันเดินลงมาจากบานนอแลท่ีอยูบนดอยอางขาง เปนดอยสงู
เดินลงมากันหลายชั่วโมง เวลาลงมาในเมือง เจอรถที่ขนดินก็จะติดรถเขา
ไปดวย พอไปถึงก็พบพี่สาวกําลังเสิรฟอาหาร เพราะท่ีบานของเจานาย
มรีานอาหาร แมถามพ่ีสาววาไดกนิขาวอิม่ไหม พีบ่อกวาไมคอยมเีวลากินขาว 
ตอนน้ันพ่ีสาวอายุ 10 ป คําอายุ 7-8 ป พอพ่ีสาวเจอแมก็รองไหเลย 
หลังจากน้ันก็พาพี่สาวกลับไปอยูบาน ถามีคนจางก็จะไดวันละ 40 บาท 

ตั้งรกรากที่บ�านปางแดง
ตอมามีเจาหนาท่ีนําชาวดาราอางมาปลูกปาท่ีอําเภอเชียงดาว มีลุง

ที่แมรูจักชวนแมใหไปทํางานที่เชียงดาว แมก็ไดปรึกษาพอและชวนพอใหมา
ทํามาหากินอยูที่เชียงดาวดวยกัน แตพอไมไป แมเลยพาคําลงมาที่เชียงดาว 
มาอยูที่นี่ไดประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง พอก็มารับคําใหกลับไปที่บานนอแล 
ทีพ่อไมมาในตอนแรกคงเปนเพราะไมอยากเลกิฝน แตสดุทายก็มาหาแมและ
อยูดวยกัน เม่ือปลูกปาเสร็จเจาหนาท่ีก็ไมพากลับ พวกเราจึงตองปลูก
กระทอมอาศัยอยูทีบ่านปางแดง อาํเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม จนกระทัง่
คําแตงงานมีครอบครัว และมาถูกจับกุมในกรณีบุกรุกปาสงวนแหงชาติ
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2547

หลังจากถูกจับกุม คําไดเปนผูนําคนหน่ึงรวมกับผูนําคนอื่นๆ และ
ชาวบานในการต้ังหมูบานใหม หมูบานที่ตั้งใหมอยูที่บานปางแดงนอก 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูบริเวณที่ราบเชิงเขา ตั้งอยูในเขต
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ปาสงวนแหงชาติ และตอมาภายหลงัไดยกเลิกสัมปทานปาจึงถูกประกาศเปน
ปาอนุรักษ รอบหมูบานเปนปาสัก ซึ่งมีการดําเนินการปลูกปาควบคูกับการ
ปลูกไมปาชาวบานของมูลนิธิโครงการหลวง ทางเขาหมูบานเปนทางลูกรัง
ตัดผานหมูบานของชนเผาลาหู (มูเซอ) ตัดผานกลางหมูบาน เหนือหมูบาน
เปนท่ีตั้งของหอเจาเมืองหลักบาน มีรั้วลอมรอบ มีศาลาอเนกประสงคและ
ตลาดบริเวณกลางหมูบานท่ีใชสําหรับขายสินคาพ้ืนเมืองใหกับนักทองเท่ียว 
ในหมูบานไมมวีดัของพทุธศาสนา ในวันสาํคญัทางศาสนา ชาวบานจะพากัน
ไปทําบุญท่ีวัดซึ่งตั้งอยูใกลหมูบาน ซึ่งชุมชนรวมกันกอตั้งขึ้นเม่ือป 2550 
โดยผูมีจิตศรัทธาจากอําเภอแมแตงและรูจักกับหลวงพอเจาอาวาสมาชวย
สรางวัดให ในตอนแรกไดตั้งวัดอยูในชุมชน แตพื้นที่แออัดเกินไปเลยยายไป
อยูดานนอกของหมูบาน ชาวบานไดทาํเร่ืองขอกบัทางปาไมวาจะขอสรางวัด 
พระท่ีวัดพูดไดทั้งภาษาพื้นเมืองและไทใหญ เปนคนจากอําเภอเวียงแหง 
เวลาเทศนจะเทศนเปนภาษาไทย จะเหน็ไดวาชาวดาราอางต้ังชมุชนอยูทีไ่หน
จะตองมีวัดที่นั่น และตองมีพระอยูประจําที่วัดดวย ชาวดาราอางนับถือ
ศาสนาพทุธแตกถ็อืประเพณเีดิมเปนบางสวน ทกุวันพระคนดาราอางจะตอง
เขาวัดและตองไปวัดเปนวิถีชีวิต ในหมูบานยังมีโบสถของศาสนาคริสต 
(คริสตจักรดาราอางซีออน) ที่จะใชเปนสถานที่ประชุมของหมูบานดวย 
หมูบานมรีะบบประปาภเูขาท่ีมกัขาดแคลนนํ้าในฤดแูลง บางครัง้ไมมนี้าํใชถงึ 
2 วัน มีถังเก็บน้ําไวใชอุปโภคบริโภคของหมูบานตั้งอยูที่เนินเขาทายหมูบาน
ในทีด่นิทีจ่ดัไวสาํหรบัเปนทีด่นิสาธารณะของหมูบานประมาณ 6 ไร และกาํลงั
ปลูกตนไมเพ่ือเปนปาของชุมชน ไฟฟาเพ่ิงเขามาในหมูบานประมาณ 1 ป
ที่ผานมา ชาวบานตองหาเงินมาเปนคาใชจายในการติดตั้งไฟฟา และหาซื้อ
อุปกรณเคร่ืองอํานวยความสะดวกในบาน เชน หมอหุงขาว โทรทัศน 
สวนใหญจะเปนโทรทัศนมือสองขายพรอมจานดาวเทียมราคาประมาณ
สามพันบาท ทําใหชาวบานเกือบทุกครอบครัวตองไปกูยืมจากนายทุนและ
เปนหนี้สินเพิ่มมากขึ้น
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ในบริเวณชุมชนใกลเคียงครอบคลุม 6 หมูบานมีการดําเนินการดาน
การทองเที่ยวมานานต้ังแตยังไมมีทางรถยนต โดยเปนจุดที่นักทองเที่ยว
มาขึ้นชางเพ่ือเดินปา ในปจจุบันยังคงมีกิจกรรมเดินปา 5 ชนเผา มีทั้ง
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางเขามาทองเที่ยว มีการจัดเปน
โฮมสเตย และพัฒนาเปนกิจกรรมการทองเท่ียวชุมชนเชิงวัฒนธรรม เชน 
การเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน การปลูกหวาย การจัดการระบบอนุรักษ
ดินและนํ้า และการสาธิตการปลูกหญาแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน 
การนําชมจุดเรียนรูการปลูกพืชแบบผสมผสาน และการทําเกษตรทฤษฎีใหม 
โดยโครงการขยายผลโครงการหลวงลุมนํ้าปงตอนบนบานปางแดงใน  มีจุด
ทองเท่ียวที่บานปางแดงในซึ่งอยูไมไกลนัก เชน การเท่ียวชมศาสนสถาน
พระธาตุบานปางแดงใน จุดชมวิวดอยพระธาตุซึ่งอยูในบริเวณหมูบาน 
การเย่ียมชมหอเจาเมืองหลักบาน  การเท่ียวชมพิธีกรรม การเล้ียงผีตนน้ํา 
(วนัแรม 12 ค่าํ เดือน 3 หรือเดือนมีนาคมของทุกป) ชมจุดสาธติกระบวนการ
ผลิตผาทอยอมสธีรรมชาติ เปนตน

ในดานการทํามาหากินคําเลาวาในสมัยของยาย ชาวบานจะไมมีการ
รับจาง แตจะปลูกขาวปลูกผักกินเอง สวนที่ดินนั้นไมมีเปนของเราเอง สมัย
ของยายทีอ่ยูฝงพมานัน้เขาจะฟนปาทาํมาหากนิทีไ่หนไดหมดเพราะประเทศ
เขาไมไดหาม พื้นที่ทํามาหากินจะทําไร ไมมีที่นา และที่อยูปจจุบันก็เปนที่ไร
เชนกัน การทํามาหากินตอนน้ีเราไมมีไรแลว แตจะเชาที่ของคนพ้ืนเมือง
ทํามาหากินแทน สวนใหญก็จะเปนพ้ืนท่ีปาสงวน คาเชาท่ีเราเชาเขาตอคือ
ไรละ 500 บาทตอป ที่คําปลูกมีประมาณ 8 ไร จะมีการเอามื้อเอาแรงกันอยู 
ปหน่ึงไดขาวที่เปนขาวเปลือกประมาณ 50-60 ถัง ซึ่งไมพอกิน เพราะ
ครอบครัวคําอยูดวยกัน 6 คน และ 5 ถังกินได 3 เดือน นอกจากปลูกขาว
ยังปลูกขาวโพดที่เปนอาหารสัตว ได 2 รอบตอป แตคําไมชอบปลูกขาวโพด
เพราะพอคาคนกลางท่ีรบัขาวโพดจะกดราคามาก คาํยังขาดทนุเปนหน้ีจนถึง
ทุกวันนี้อีกหม่ืนกวาบาท เพราะมีคาใชจายมากรวมแลวท้ังคาปุย คายา ท่ีตอง
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เอามาฉีดพน เวลาที่พวกเขาเอามาขายใหกับชาวบาน ก็จะกินกําไรจาก
ชาวบานเพิ่มอีก พอถึงเวลาที่ผลผลิตออกมา เขาก็จะกดราคาขาวโพดอีก 
ทีค่าํปลกูขาวโพดนี ้3 ปตดิตอกันขาดทนุทุกป แลวหนีก้พ็อกพูนเรือ่ยๆ พรอม
ดอกเบี้ยดวย 

ตอนท่ีจะปลูกขาวโพดน้ันเห็นเพ่ือนบานเขาทําแลวไดเงิน ก็อยาก
ทําบาง โดยที่ไมไดเขาไปถามพูดคุยกับเขาในรายละเอียด แตทีนี้ก็ไมมีพื้นที่
ที่ทํากินเปนของตัวเอง กอนจะปลูกขาวโพดก็ปรึกษากับแฟนวาลองมา
ปลกูกนั ถาเราหาพ้ืนทีท่ีป่ลกูไดกจ็ะเปนทีท่ีเ่ราทํากนิกนัตอไป แตพอหาพืน้ที่
ไดแลวปลูกมา 3 ปก็ไมประสบผลสําเร็จ และไดรูความจริงวาเทากับวาเขา
ใหเราทาํงานใหเขานัน่เอง ปแรกทีข่าดทนุคิดวาปหนาคอยแกมอืใหม กข็ยาย
พื้นที่ปลูกมากขึ้นกวาเดิมเร่ือยๆ แตก็ขาดทุนติดตอกันมา 3 ป สุดทาย
ก็เลิกปลูก ทีแรกก็ปลูกขาว พอมาปลูกขาวโพดก็ไมไดปลูกขาวกินเพราะ
นึกวาปลูกขาวโพดแลวจะมีเงินไปซื้อขาวกิน พอหลังจากท่ีเลิกปลูกขาวโพด
ไปแลว นายทุนก็มาหาแลวถามวาจะใชหน้ีไดเม่ือไร เพราะเราไมไดปลูก
ขาวโพดใหเขาแลว แตจะพยายามหามาคืนให ผานมาแลว 3 ปก็ยังคืนให
ไมครบ เมื่อปที่แลว เขามาเอาชื่อและสําเนาทะเบียนบานของคํา เขากลัววา
เราจะไมจายเงินใหเขา นายทุนเขาเปนคนพ้ืนเมืองอยูเชียงดาว คร้ังแรก
ที่จะปลูกขาวโพดนั้นมีคนค้ําประกันเงินท่ีเอามาลงทุน 3 คน พอปถัดไป
รูจกักนัแลวกไ็มตองมคีนค้าํกไ็ด เขาปลอยเงนิกูใหทัง้หมูบาน ปหนึง่ประมาณ 
700,000-800,000 บาท 

ตอนนี้ชาวบานก็รูและสวนใหญก็ไมปลูกใหเขาแลว หารายไดเสริม
โดยการทอผาขายเวลามีคนเขามาในหมูบาน บางก็ไปรับจาง ชวงนี้จะไป
เกี่ยวขาว ตีขาวของคนมง ถาเกี่ยวขาวไดวันละ 200-250 บาทตอวัน แตถา
ไปตีขาวจะไดวันละ 300 บาท แลวแตงานหนักงานเบา เขาจะเอารถมารับ
ทีห่นาบาน อาหารการกนิในแตละวัน ถามเีงนิกซ็ือ้กบัขาวจากรถทีม่าขายของ
ในหมูบานทุกวัน มีทั้งของสดและอาหารสําเร็จรูป แตถาไมมีเงินก็เก็บผัก
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ที่ปลูกไวขางบานมากินกัน พืชผักสวนครัวมี ผักหวาน ผักแกว ถั่ว ดอกตั้ง 
น้ําเตา แตถาเปนฤดูแลงจะมีนอย ไฟฟาเพิ่งเขามาในหมูบาน ในบานของคํา
มีแตวิทยุทรานซิสเตอรไวฟงขาวสาร หลังจากสองทุมก็จะดูทีวีบานพี่สาว 
ลูกบอกวาตอนนี้มีไฟฟาแลวแมจะตองซื้อทีวีมาดูกันนะ ลูกอยากไดทีวี 
คําอยากไดทีวีอยากดูขาว แตก็กลัวลูกจะติดทีวี คําบอกวาบานของคําเปน
บานหลังเดียวในหมูบานท่ียังไมมีไฟฟาเพราะไมมีเงินคาใชจายในการเอา
ไฟฟาเขาบาน บานหลังอื่นๆ ในหมูบานสวนใหญใชวิธีกูเงินจากนายทุน

ชีวิตของผู�หญิงดาราอาง
คําเลาวาคนดาราอางเม่ือกอนผูชายจะติดฝน ทําใหผูหญิงเปนฝาย

ทีต่องทํามาหาเลีย้งครอบครวัแทนพอ ตอนเปนเด็กอาย ุ8 ขวบ คาํจะทาํงาน
ในครัวไดแลว มียายเปนคนคอยดูแล สวนพอกับแมจะไปทํางานรับจาง และ
บางครัง้ก็นอนทีท่าํงานกม็ ีทกุๆ วนัยายจะปลกุใหตืน่มาหงุขาวทาํกับขาวกิน 
จนถึงปจจุบันคําจะติดเปนนิสัย ตื่นมาตองหุงขาวทํากับขาวกอนเปนกิจวัตร 
คาํบอกวาผูหญงิชาวดาราอางก็ไมไดเปนแบบน้ีกนัทกุคน ขึน้อยูกบัคนทีเ่ลีย้ง
มากกวา 

ผูหญงิในอุดมคติของชาวดาราอางจะตองเปนคนดูแลครอบครัว อยูใน
ชมุชน เชือ่ฟงสามี ชาวดาราอางผูชายจะเปนใหญ ถาเราแตงงานแลวเราทอง
แตเลิกกันกับสามีเราตองไปอยูที่อื่นกอนหรือปลูกบานใหมอยู จะกลับไปอยู
บานพอแมไมได แตถาคลอดเสร็จแลวก็กลับมาอยูกับพอแมไดและเอาลูก
มาดวย เพราะถาเราทองแลวกลับมาบานพอแมจะทําให “ขึด” หรือทําใหเกิด
อัปมงคล ทําใหทํามาหากินไมคอยได เปนตน ผูหญิงดาราอางเวลาแตงงาน
สวนใหญจะไปอยูบานผูชาย เวลาที่ผูชายมาอยูบานเราก็จะชวยกันเล้ียง
พอแมของเราดวย การแตงงานชาวดาราอางมีการถือผี ถาไปอยูบานผูชาย
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ก็จะถือผีบานผูชาย ถาไปอยูบานผูหญิงก็จะถือผีบานผูหญิง ถามีที่ดินหรือ
ที่ไร และถามีลูกชายและลูกสาวการแบงที่ก็จะดูวาใครเล้ียงพอแมก็จะไดที่
ตรงนั้น แตถาไมไดอยูบานสามีหรือภรรยาแตแยกลงเรือนจากพอแม พอแม
ก็จะแบงใหเขาดวย แตจะเปนสวนนอย ถาใครเลี้ยงพอแมก็จะไดเยอะกวา

แมเคยเลาวาแมอยากไดลูกผูชาย แลวมีคนท่ีเกิดมาไลเล่ียกันกับคํา
เปนเดก็ผูชาย แมมลีกูเปนผูหญงิท้ัง 3 คน จงึจะเอาคําท่ีเปนลกูคนสดุทองไป
แลกกับเดก็คนน้ัน กไ็ปตกลงกนัเรียบรอยแลววาจะแลกกนั เปนคนในหมูบาน
เดียวกัน บานอยูใกลๆ กัน แตพี่สาวไมยอม แตพอโตแลวผูชายคนนั้น
ก็เปนคนที่สติไมสมประกอบ ที่แมอยากไดลูกผูชายคงเปนเพราะคิดวาผูชาย
เขามีพละกําลังที่จะเลี้ยงพอแมได 

แมกับยายเคยพูดกับเราเสมอวาลูกผูหญิงควรจะเปนอยางไร เรื่อง
รักนวลสงวนตัว เร่ืองการทําความสะอาด ตอนเชาใหกวาดออกตอนเย็นให
กวาดเขา ตอนเชาๆ สิ่งไหนที่ไมดีก็ใหกวาดออกไป เหมือนเขาสอนทางดาน
จิตใจดวยใหกวาดส่ิงสกปรกทางใจออกไปในตอนเชา ตอนเย็นใหกวาดเขา 
หมายถึง กวาดเงินทองเขา คําจะถูกสอนตั้งแต 7-8 ขวบใหตื่นแตเชาตําขาว
นึ่งขาวตั้งแตตี 3 ตี 4 ยายจะชวยกอไฟให บางทียายก็บนวาใหแมชวย 
แมบอกวาถาชวยกต็องชวยตลอดอีกหนอยออกเรอืนจะทาํยงัไง ใหเขาทาํไป
ลูกจะไดเอาตัวรอด คําคิดวาทุกอยางที่ทําไดเปนเพราะยายชวยสอน พอแม
ไมมีเวลาพวกเขาตองรับจางทํางาน คําก็เห็นแบบอยางของแมและยาย
มาโดยตลอด 

สิ่งหน่ึงที่คํารับไมไดคือ ตั้งแตตาตายตอนท่ียายอายุได 30 ยายก็ไม
แตงงานอีกเลย แตคําเลิกกันแลวก็แตงงานใหม ทําใหเรารูสึกไมดีเพราะยาย
เคยทําเปนแบบอยาง ดาราอางจะแตงงานกับคนในหมูบานเดียวกัน จะไมคอย
แตงงานกับคนขางนอก ยายยังมีความคิดแบบคนสมัยกอนคือสอนใหลูก
ใหหลานยอมสามีจะไดไมมีปญหาครอบครัว แตคําเห็นพอทํากับแมแลว
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คําทนไมได พอจีบสาวอื่นนอกจากแมได แตแมออกจากบานคุยกับใคร
ไมไดเลย ยายใหทนเอาผวัเดียวเมยีเดียวเพือ่อยูกบัลูกตอไป พอติดฝนติดยา
แตกย็งัทาํงานอยู แมเคยระบายใหฟงบางเหมือนกัน ตอนนัน้แมคงจะเครียด
และไมรูจะหาทางออกอยางไร แมเลยพาคําหนีไปท่ีไรขาวโพด พอก็ไป
ถามยาย ยายก็บอกไมรูวาแมไปไหน พอคําหิวขาวแมก็กอไฟเผาขาวโพด
ใหกิน แลวก็นอนกันในกระทอมท่ีไร คําก็รูสึกไมอิ่มเหมือนกินขาวเลยหนี
กลบับานไปหายาย พอพอเหน็ตอนทีค่าํเดนิกลบัมาพอกถ็ามคาํวาไปไหนมา 
คําไมรูวาจะตองปดบังเลยบอกพอไปตรงๆ วาไปนอนกับแมที่ไร พอจึง
ไปตามแมใหกลับบาน ตอนน้ันคําก็อายุได 9-10 ป คําเลยคิดเอาวา 
“แมก็อยากจะหนีแตก็หนีไมพน อยากจะหนีก็หนีไมรอด แตถาเราจะยึด
แบบอยางท่ียายสอน แตพอมาเหน็แม แมกต็องทนกับทกุๆ อยาง กไ็มอยาก
เปนแบบแม” 

ผูหญิงจะทํางานหลายอยางพรอมๆ กัน งานจะเยอะมาก เวลาที่คํา
ตื่นมาตอนตีสี่ ก็ทํากับขาวหาอาหารใหลูกไปโรงเรียน ใหอาหารหมู ซักผา
แลวทําความสะอาดบาน บางคร้ังก็ขึ้นฝายเพ่ือทอผา นี่เปนวันสบายๆ 
แตถาจะไปทํางานก็ตื่นตีสี่ ทําอาหารเตรียมใหลูกกอนไปโรงเรียน ประมาณ
หกโมงก็จะออกไปทํางาน ไปกอนที่ลูกจะไปโรงเรียน อยางพ่ีสาวของคํา
สามีเขาอยูบานเขากลับจากไปทํางานยังตองทํางานบานหุงหาอาหารให
สามีอีก สามีเขาไมยอมทําอะไรคิดวาเปนงานของผูหญิง ชาวดาราอาง
ถามีลูกสะใภแลวลูกสะใภจะตองเปนคนหุงหาอาหารให เขาสอนกันมา
แบบนี้ กอนออกเรือนแมจะตองสอนเรื่องงานบานงานเรือนกอน “แตคํา
สอนลูกชายคําใหทอผาดวย เขาก็ทําดวย คําสอนวาอะไรที่ทําไดก็ใหชวย
กันทําอยาไปแตคอยใหคนอ่ืนเขาทําให คอยแตกินแรงคนอื่นแมไมชอบ 
ทําสิ่งที่เราทําได มีอะไรก็ใหชวยเหลือกันแบงเบาภาระกัน งานหนักก็จะเปน
งานเบาถาชวยกนั” คาํจะเริม่สอนลกูต้ังแตเล็กๆ ตัง้แตอนุบาล เขาทําไดหรือ
ไมไดใหทําไปกอน แลวเราคอยแกไขใหทีหลัง อยางซักผาก็ใหซักตากของเขาไป 



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

73

ถาไมสะอาดเราก็ซักใหมอีกที สอนใหเจียวไข ตมไข เปนตน เพราะถาสอน
ตั้งแตเด็กๆ ก็จะคอยๆ ซึมซับ ถารอใหโตไมรูวาตอไปเขาจะฟงเราหรือเปลา 
ลูกคนแรกที่จบ ม.3 อายุ 17 ป ก็ไมเรียนตอและไปทํางาน เขาก็เชื่อฟงเราอยู 
เมื่อกอนเวลาไปนอนบานเพ่ือนกลับมาก็จะหุงขาวใหแมทุกวัน แตตอนน้ี
โตแลวก็ไปทํางานที่อื่น ลูกไปรับจางบางทีก็แบงใหพอแมบาง ลูกก็เร่ิม
มีแฟนแลว ถาลูกจะแตงงานอยางนอยตองเลี้ยงหมูไวใหลูกแตงงานสัก 2 ตัว
แลวก็เตรียมเงินเพื่อซื้อเสื้อผารับลูกสะใภ สวนใหญผูหญิงจะมาอยูกับผูชาย 
ลูกสาวคนที่สองเรียน ม.2 อยูกับพอ ลูกสองคนสุดทายอยูอนุบาล 1 
กับอนุบาล 2 อายุหางกัน 8 เดือนหัวปทายป 

ดาราอางจะมีความเชื่อเร่ืองความกตัญู การดูแลพอแม คําเลาวา
มีเรื่องเลาจากพมา คือ แมสามีตาบอด สวนสามีออกคาขาย แลวแมก็อยูกับ
ลูกสะใภที่บาน ลูกสะใภเห็นวาแมสามีตาบอด พอสามีไปทํางานก็ทําอาหาร
ใหแมสามีกินโดยเอาขี้ควายที่ออกมาใหมๆ อุนๆ อยูไปผสมพริกเกลือแลว
นํามาใหแมสามีกิน บอกวาเปนแกงบอน แมก็ถามวาทําไมเปนกลิ่นขี้ควาย 
ลูกสะใภก็บอกวาควายกําลังขี้ขางลางใตถุนบาน เดี๋ยวจะไปไลควายใหนะแม
กินขาวตอเถอะ พอลงจากบานเขาก็กลายเปนหมาคร่ึงทอน นี่เปนเรื่องจริง
ที่เกิดข้ึนเม่ือปที่แลว เปนชนเผาดาราอาง พอแมสามีเรียกใหมาเก็บขันโตก
ในบาน ลูกสะใภก็ไมกลาเขามา ตกตอนเย็นสามีก็มาเจอเมียในหองนอน 
ครึ่งตัวบนเปนหมาพูดภาษาคนก็ไมไดแลว แตทอนลางก็ยังเปนคน มือก็
เปนมือคนอยูแตหนามีคางเหมือนหมา 

เร่ืองคําสอนใหกตัญูตอพอแม บางทียายก็สอนบาง แตคาํคิดวาเปน
เพราะความผูกพันมากกวา ไมมีอะไรที่ทดแทนได ถึงแมจะมีสามีแตถา
ไมมีพอแมก็ไมอบอุน ตอนท่ีพอตายเพราะโรคชราอายุได 80 กวาป พอจะพา
ไปโรงพยาบาลพอก็ไมยอมไป ชวงสุดทายของพอน้ันคําติดประชุมที่
กรงุเทพฯ แลวมาประชมุท่ีเชียงใหมตอ พอกลับบานกเ็ปนชวงสงกรานตพอด ี
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ทางโรงพยาบาลก็หยุดไมรับผูปวยนอก เราก็เลยไปหาหมอผี หมอผีบอกวา
ถึงคราวพอแลวเพราะแกมากแลว ถึงไปโรงพยาบาลก็ไมมีประโยชนจะเสีย
เงินทองเปลาๆ คาํกร็องไหตัง้แตไปหาหมอผีจนกระทัง่พอตาย ทีบ่านกท็าํบุญ
สะเดาะเคราะหทุกอยาง ทั้งๆ ที่ไมมีเงินก็เอาของท่ีมีอยูในบานไปขาย
เพ่ือทําบุญ เม่ือไมมีพอแลวเวลาอยูกับแมสองคนคุยกันไปหัวเราะกันไป 
มีความสุขเหมือนเปนเพื่อนกันเลย

ความอิสรเสรีในเร่ืองเพศของผูหญิงดาราอาง คําเลาวามีกฎของ
หมูบานที่ชาวบานกลัวกัน คือจะมีเพศสัมพันธกับใครกอนทําพิธีแตงงาน
จะไมไดเลย แตถาเปนมายเลิกกันกับสามีแลวหรือสามีตาย จะแตงงานใหม
ก็แตงได แตหามมีเพศสัมพันธกอนทําพิธีกรรม ถาทําผิดชาวบานจะปรับ 
อยางชวงเขาพรรษาก็จะไมใหใครแตงงานกัน แตถาเขาแอบมีเพศสัมพันธ
กอนออกพรรษา กอนแตงงานก็จะปรับกันท้ังสองฝาย แตไมตองไปเลี้ยงผี 
เมือ่ออกพรรษาเปดประตูเมอืงแลวกค็อยแตงงานเล้ียงผกีนั ถาเขาไมยอมแตง
ตองปรับและทําพิธีขอขมาที่ประตูเมือง โดยเอาขาวไหไกคูมาขอขมา 
คนทําพิธีเปนหมอเมือง ซึ่งเปนชาวดาราอางและเปนผูชาย 

ผูนําศาสนาจะเรียกวาขุน การสืบทอดผูนําน้ันไมไดสืบทอดกัน
ทางทายาท ชาวบานจะเปนผูเลือกคนที่จะมาสืบทอดตอ สวนใหญจะ
เลือกคนที่รูเรื่องกฎจารีตประเพณีทั้งหมดของหมูบาน เพราะเขาจะตองเปน
คนทาํพิธ ีเวลาทีใ่ครจะแตงงานกจ็ะตองนาํน้าํชายกไปใหเขาท่ีบานแลวใหผูนาํ
ดูฤกษวันดีในการแตงงานให โดยเขาจะตองรูวาพญานาคตอนนี้หันหัวไป
ทางไหน การหันหัวของพญานาคจะหันทุกสามเดอืน ถาหากผูนาํไมอยูผูชวย
ผูนําก็จะตองเปนผูทําพิธีนี้แทนผูนําได เพราะถาเกิดทําไมไดเราก็จะตองทํา
พิธีใหม ไมเชนนั้นแตงงานกันไปก็จะไมเปนสุข เพราะเชื่อกันวาเปนการนํา
ภรรยาไปหาพญานาคไมถกูทาง เขาไปหาพญานาคทางปากจะทําใหครอบครวั
นั้นไมเปนสุข แตถาใหถูกทางจะตองเขาหาทางหางแลวออมมา การดูจะตอง
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ดูเปนวันเปนเดือน การเรียนของผูนําศาสนาจะมีสมุดจดบันทึกที่สืบทอดกัน
เปนตํารา สวนมากจะเปนภาษาไทใหญ อีกสวนหนึ่งเปนตัวหนังสือไทใหญ
แตเปนภาษาดาราอาง 

เวลาแตงงานจะตองมีหัวหมู และมีการสะเดาะเคราะหทั้งท่ีบาน
ฝายหญิงและฝายชาย ถาจะมาอยูบานภรรยาตองไปสะเดาะเคราะหบานสามี
กอนแลวคอยสะเดาะเคราะหบานภรรยา พอตอนเย็นก็จะไปเรยีกสามเีขามา 
เวลาที่สะเดาะเคราะหก็จะมีน้ําสมปอย เศษผา และเสนผม เล็บ เอาของเสีย
ออกไป จะมีการสวดโดยหมอผี การเปนหมอผีก็จะมีกฎการเลือกดวย
เหมือนกัน อยางถาใครแตงงานสองครั้งหรือมีภรรยาสองคนก็จะเปนหมอผี
ไมได เขาจะตองเลือกคนที่ไมเคยหยารางกัน และตองเปนผูชายเทาน้ัน 
นอกจากสะเดาะเคราะหหมอผียังมีหนาที่ มัดมือ วางแผนงาน และการดู
ฤกษยาม ผูนาํศาสนากบัหมอผีจะเปนคนละคนกัน ขอแตกตางของหมอผีกบั
ผูนําทางศาสนาคือ ผูนําศาสนาจะดูเวลาท่ีจะแตงงานและดูทิศทางท่ีจะเอา
เจาสาวหรอืเจาบาวเขามาอยูในบาน หมอผจีะทาํในเรือ่งการสะเดาะเคราะห 
ทั้งสองนี้จะตองมีประจําหมูบานของตัวเองเราจะไปยืมจากหมูบานอื่นไมได 

วันที่แตงงานกันนั้นคืนแรกที่อยูดวยกันหามมีเพศสัมพันธกัน คืนนั้น
เจาบาวจะตมน้ําชาใหพอแมเจาสาวกิน ถาครอบครัวไหนมีพี่นองหลายคน 
นองคนสุดทองจะตองเปนคนที่อยูบานเลี้ยงดูพอแม สวนพ่ีก็จะตอง
ออกเรือนไป เวลาแตงงานก็จะมีการเลี้ยงหมูบาน 3 วัน วันละ 3 มื้อ 
คาใชจายถาไปอยูบานสามี สามีจะเปนคนจาย แตถาสามีมาอยูบานภรรยา 
ภรรยาก็จะชวยในเรื่องคาใชจายคนละคร่ึง การเล้ียงผีนั้นจะเล้ียงในกรณี
ที่มีการผิดผีกันกอน แตถาแตงงานกันตามปกติก็ไมตองมีการเล้ียงผี 
การเล้ียงผีจะตองมีไกตัวผูตัวเมียคูหนึ่งเพื่อเปนการขอขมาผีของหมูบาน 
จะตองเลี้ยงที่ประตูเมือง ที่ประตูเมืองก็จะมีศาล ชวงเขาพรรษา 3 เดือนนั้น
จะไมมกีารแตงงาน ถาใครทาํผิดก็จะโดนปรับถอืกันมาจนถึงปจจุบนั วนักอน
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จะเขาพรรษานัน้จะมกีารปดประตูเมือง และจะเปดประตูเมืองเมือ่ออกพรรษา 
เพราะหมอผีจะไปบอกกับผีที่ประตูเมืองวาจะไมใหใครแตงงาน ถาใครแตง
หมอผีก็จะตองไปขอขมาผีที่ประตูเมือง ไมเชนน้ันคนแตงจะมีอันเปนไป 
คนจะกลัวกันมาก

ในหมูบานดาราอางจะมีหอเจาเมือง เปนที่สิงสถิตของวิญญาณ
ที่คุมครองหมูบาน อยูทางทิศเหนือหมูบานมีรั้วลอมรอบ จะมีพิธีบูชาปละ 
2 ครั้ง คือ ชวงกอนเขาพรรษา และชวงกอนออกพรรษา เพื่อเปนการ
บอกกลาวแกผีเจาเมืองวาในชวงเขาพรรษาชาวบานจะไมมีการลวงประเวณี
หรือมีการแตงงานกัน จากนั้นจึงทําพิธีปดประตูหอเจาเมือง เมื่อใกลจะออก
พรรษาก็จะทาํพิธเีปดประตูเพ่ือเปนการบอกกลาววาชวงฤดูแหงการแตงงาน
ใกลจะมาถึงแลว ชาวบานทุกครัวเรือนจะมารวมพิธี โดยการนําไกตมมาสับ
เปนชิ้นๆ เอาไปรวมกันที่หอเจาเมือง และมีผูประกอบพิธีกรรมเปนผูทําการ
บอกกลาวแกผีเจาเมือง

เวลาแตงงานในปจจุบันไมไดมีธรรมเนียมวาผูหญิงจะตองเปนฝาย
อยูบานผูชายหรอืผูชายจะตองเปนฝายอยูบานผูหญงิเทานัน้ แตจะข้ึนอยูกบั
การตกลงกันตอนไปสูขอกัน ตามธรรมเนียมแตกอนพอแมของฝายชายไป
สูขอกับพอแมฝายหญิง สวนใหญสินสอดที่เรียกรองกันจะอยูระหวาง 3-4 
พนับาท คาใชจายในพิธแีตงงานเปนของฝายชายทัง้หมด เม่ือเสรจ็พิธแีตงงาน
แลวฝายหญิงตองไปอยูกับครอบครัวฝายชาย ในกรณีที่ฝายชายไมมีเงินคา
สินสอด พอแมฝายหญิงจะเปนฝายออกคาใชจายในการแตงงานใหทั้งหมด 
ในพิธแีตงงานจะมกีารเล้ียงผีเรือน ผปีูยาตายายในวันมัดมือ และหลังจากน้ัน
คูแตงงานก็จะพากันไปทําบุญท่ีวัดเปนการทําพิธีทางศาสนา และหลังพิธี
แตงงานฝายชายจะตองไปอยูกับครอบครัวฝายหญิง เปนเวลา 3 ป 
เพื่อทํางานชดใชคาสินสอด จากนั้นจึงจะสามารถแยกครอบครัว หรือพา
ฝายหญิงไปอยูกับครอบครัวของตนได
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พิธีกรรมทางศาสนาสวนใหญผูชายจะเปนคนทํา ชาวดาราอางนับถือ
ทั้งศาสนาพุทธและประเพณีเดิม ผูนําศาสนาจะเปนผูปฏิบัติพิธีกรรม ผูนํา
ศาสนาจะไมไดถือศีลหรือมีขอหามอะไรเปนพิเศษ แตถาไปนอนในวัดก็จะ
ถือศีล และมีตําราเก่ียวกับการทําพิธีกรรมท้ังหมดของชาวดาราอาง คําบอกวา
การที่ผูนําศาสนาเปนผูชาย และผูหญิงยังไมเคยมีใครเปน อาจเปนเพราะวา
ผูชายไดเรียนจึงอานตําราเหลานั้นได (ตําราเปนตัวหนังสือไทใหญแตอาน
เปนภาษาดาราอาง) ผูหญงิจะเปนหมอตาํแยและหมอยาสมุนไพร แมของคํา
เปนหมอตําแย ตอนนี้อายุ 60 กวาก็ยังทําได สมัยนี้เขาจะคลอดกันท่ี
โรงพยาบาล แตเขาจะใหแมไปคลําดูวาจะคลอดหรือยัง พอคลําดูแมก็จะรู
วาจะคลอดแลวหรือยังไมคลอด หลังคลอดตอนนี้ไมมีการอยูไฟแลวจะทํา
แบบสมัยใหม หลังออกจากโรงพยาบาลก็จะกินน้ําอุนและไมอาบน้ําเย็น
เพราะไมเชนน้ันจะผิดเดือน การอยูเดือนก็จะตองอยูอยางนอยเดือนหนึ่ง 
แมก็ถายทอดใหคําสวนหนึ่งเชน การจับเสนแตก็ไมไดทั้งหมด ในหมูบาน
มีหมอตําแย 2-3 คน แตเวลาที่เด็กรองไหไมหยุดก็จะไปหาหมอผีในหมูบาน 
ก็จะไปทําตางหาก 

คนในหมูบานที่ไมเห็นดวยกับคําท่ีมีบทบาทเปนผูนําในการประสาน
กับหนวยงานตางๆ ภายนอกหมูบานในชวงท่ีมีการต้ังหมูบานใหมก็จะเปนคน
ที่เปนญาติกัน ไมไดเปนคนที่มีอิทธิพลในชุมชน เปนชาวบานธรรมดา
เหมือนกัน แตคนในชุมชนสวนมากก็จะยอมรับ เคยมีตอนที่เลือกผูนําชุมชน 
“ลงุคนหนึง่บอกวาถาเขาเลอืกผูนาํ เขาไมเลอืกคนทีต่าบอดหรอก ถาเขาเลอืก
เขาจะเลือกคนที่เปนผูชายที่อานออกเขียนได เขาเปรียบเทียบวา ผูหญิงเปน
เหมอืนไกตวัเมยี ถงึจะขนัอยางไรก็ยงัไมสวาง” คาํมองวาไมจริงหรอก เพราะ
ปกติไกตัวเมียจะไมขัน ไมใชสุภาษิตชาวดาราอาง แตลุงคิดเปรียบเทียบเอง 
“ก็มีคนตอปากเหมือนกันวาถาชุมชนไมมีไกตัวเมียก็เปนไปไมไดเหมือนกัน
ที่จะสรางหมูบานได เพราะมีไกตัวเมียนี้แหละถึงไดมีหมูบานกัน ไมเห็นจะมี

ไกแจตัวไหนที่จะขันแลวไดหมูบานเลย” 
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แต�งงานมีครอบครัว
คาํเขาเรยีนทีโ่รงเรยีนบานนอแลแตเรยีนไมจบ เรยีนจนถงึแคชัน้ประถม 

1-2 สมัยนั้นพอแมรอใหลูกโตดูแลตัวเองไดกอนแลวจึงใหไปโรงเรียน พอแม
ไมคอยสนับสนุนใหลูกๆ เรียนหนังสือ อยากใหลูกๆ ชวยกันทํางานมากกวา 
ตอนนั้นพอก็ติดฝน เลยตองออกมาชวยแมทํางาน แลวแมก็ใหแตงงาน 
ตอนน้ันอายุประมาณ 13-14 ป ที่แตงงานครั้งแรกพอแมเปนคนหาให 
เพราะเมือ่กอนพอตดิฝนแลวไปยมืเขามา กเ็ลยตองแตงงานกบัเขา สมัยกอน
ไมไดเปนเงนิแตยมืมาเปนฝน ประมาณครึง่กโิลกรัม บานเขาจะเปนคนมฐีานะ 
ที่เขาใหยืมเพราะเขาอยากไดลูกสาวถึงเอาฝนมาให ถาคิดเปนเงินประมาณ 
1,500 บาท เมื่อกอน 1,500 บาทน้ันเปนเงินจํานวนมากทีเดียวเพราะ
สมัยนั้นขาวลิตรละ 3 บาทเทานั้น ตอนที่แตงงานไปพอรูสึกวาเปนเรื่อง
ธรรมดาแตแมกับยายเสียใจมากเพราะสงสารลูก ยายไมอยากใหแตงกับ
ลูกเขาเพราะบานเขาเคยมปีระวัติไมคอยดี ครอบครัวนั้นพอเขาเมื่อกอนเคย
ไปมีเมียนอย “ยายบอกวาถาอยูไดก็ทน แตถาทนไมไดก็ไมตองอยู ถายาย
ยังมีชีวิตอยูใครจะมาบังคับหลานยายไมได” อยูไปไมนานก็เลิกกัน ตอนที่
เลิกกันน้ันคําไดจายคาเลิกใหกับเขา 3,000 บาท เพราะชวงที่มีเราเขาก็มี
คนอื่นในหมูบานดวย คนที่เขาชอบนั้นเปนหญิงมายที่อยูในหมูบาน 
แตพอแมเขาไมอยากไดแมมายเปนสะใภ เขาเลยจับใหแตงงานกับคํา ตอนที่
แตงงานกันตางกไ็มไดชอบกนั แตพอแมจบัใหแตงงานกัน เขาอายมุากกวาคํา 
ตอนทีแ่ตงงานครัง้แรกนัน้คําอายุได 13-14 ป เขาอายุ 17-18 ปแลว ครอบครัว
ของเขาก็ทําไรเหมือนกันแตเขารวยมาจากสมบัติปูยาตายาย แตปจจุบันเขาก็
ไมเหลืออะไรแลว ตั้งแตที่พอของเขาแตงงานใหมกับเมียนอยทุกอยาง
ก็เปลี่ยน ชนเผาดาราอางไมยอมรับเรื่องการมีเมียหลายคนหรือผัวหลายคน 
แตถาเลิกกันไปแลวแตงงานกับคนใหมเปนคร้ังๆ ชาวบานก็ไมวาเพราะไมได
มีใครหลายคนในเวลาเดียวกัน ถาเราแตงงานแลวและไปยุงกับคนอ่ืนอีก
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ถาผูนําทางศาสนารูก็จะตองมีการปรับคาการทําความผิดดวยคาปรับ 
7,000 บาทตอคน เงินที่ไดนั้นก็ไปใชจายกับชุมชน บริหารชุมชน ซึ่งจะมี
ทัง้พอหลวงและผูนาํทางศาสนา พอหลวงจะยกเร่ืองเหลาน้ีใหกบัผูนาํศาสนา
เปนผูจัดการ 

แตงงานครั้งที่สอง คําไปทํางานในไรเจอเขาก็ชอบกันเอง เขาเปนคน
ชอบคํากอน พอแมของคํากไ็มไดชอบอะไรเขา ตอนน้ันคาํอายุ 20 กวาปแลว 
เม่ือกอนเวลามอีะไรก็จะปรึกษาสามีทกุเร่ือง แตบางทีสามีมอีะไรไมไดปรึกษา
อะไรภรรยาเลยทั้งที่บางทีก็ทําผิดเขาก็ไมยอมปรึกษา คําเลยคิดวาบางอยาง
ถาเราทําถูกเราก็ไมตองไปปรึกษาก็ได สวนมากจะเปนเรื่องการใชจาย 
อยางคําอยากไดกําไลเพื่อไวใหเปนสมบัติลูก สามีก็บอกวาจะซ้ือทําไมไว
คราวหนาคอยซื้อ อันนี้มันแพง แตพอผานไปเราก็ไมไดจนถึงปจจุบันก็ไมได 
ทั้งที่เราชวยกันหาเงินมาดวยกัน ถาตอนนั้นคําตัดสินใจ เราก็จะมีกําไลให
ลูกแลว เวลาเราไดเงินมาก็จะเก็บรวมกัน คําไมไดถามวาจะซ้ืออะไรใชจาย
อยางไรบาง คําไมไดใชจายฟุมเฟอยอะไรก็ดูสิ่งท่ีจําเปนตองจาย อยางถา
คําเปนคนถือเงินถาเสื้อผาเขาเกาคําก็จะเปนคนซื้อใหเขาดวย ไมตองรอให
เขาขอ เพราะเราเองกไ็มอยากขอใครเหมอืนกัน เพราะเราเคยมปีระสบการณ 
เวลาที่ขอแลวไมไดเราก็เสียใจที่เขาไมให สมัยกอนนั้นคําไมไดเปนคนถือเงิน 
คําไมรูวาแบงกรอยหรือแบงกพันเวลาที่ไดมาน้ันเปนจํานวนเทาไร คําแยก
ไมออกนับไมเปน เพราะบวกเลขยังไมเกงเลยมอบหมายใหเขาดูแล พอเขา
ดูแลก็เกิดปญหาข้ึนมา ของสวนรวมเขาซื้อทุกอยาง แตของสวนตัวเราตอง
ไปขอเขา ทําใหไมสบายใจ เมื่อกอนท่ีคําไปรับจางคําไมเคยรูเลยวารายได
ไดเทาไร เขาจะเปนคนรับหมด คําไมเคยรูเลยวาเงินท่ีหามาดวยกันมีเทาไร
เหลือมาเทาไร อีกอยางคําก็ไมไดสนใจอะไรดวยขอแคมีกินก็พอแลว เวลา
ทีจ่ะเลิกกันจุดท่ีทนไมได คอื เขาไมเห็นคาของเรา เม่ือเรามีลกูใหเขา เขาสนใจ
แตลูก ไมสนใจเรา คําคิดวาลูกเปนสายเลือดของเขา เขาคงไมทําอะไรลูกแต
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คาํไมไดเปนสายเลือดของเขา ดงัน้ันเขาจะทาํอะไรเรายงัไงเมือ่ไรก็ได คาํก็เลย
ออกจากบาน กอนแตงงานเขาบอกวาเขาจะเลี้ยงพอแมจนแกเฒา แตงได
ไมกี่ปก็มีปญหาแลว เขาไมยอมใหเอาพอแมไปอยูดวย ก็เลยตัดสินใจเลิก 
พอเลิกกนัลูกชายมาอยูกับคํา ลูกสาวอยูกับเขา

ตอนน้ีภาพในครอบครัว ตอนท่ีแตงงานกับคนแรกกับคนท่ีสองมัน
ชัดเจนข้ึน เม่ือกอนคําเปนคนเรียบรอย พูดก็นอย ไมคอยพูด ขยันทํางาน 
ดแูลครอบครัว แฟนคนทีส่องเคยถามวา เม่ือกอนไมใชคนตอปากตอคาํทําไม
ตอนน้ีเปลี่ยนไปมาก ไมเหมือนเดิมแลว คําเลยถามวามันเสียหายไหม 
เขาก็บอกวาไมไดเสียหายเพียงแตคําไมคอยฟงคนอ่ืนเทาไร คําเลยบอกวา
เราโตแลวอะไรผิดถูกเราก็ตัดสินใจเองได เรื่องการตัดสินใจเก่ียวกับการเงิน
ในครอบครัว หลังจากเลิกกันกับคนแรกคําก็ทํางานรับจางตามปกตไิดคาแรง
กน็าํมาใหแมหมด แมจะเปนคนจัดการในบานไป แตพอแตงงานกบัคนท่ีสาม
เราเปนคนถือเงินเลย เราก็ไดบทเรียนมาวาเราไมชอบแบบไหนบาง เราก็
ไมควรท่ีจะทํากับคนอ่ืนแบบน้ันเหมือนกัน ผูหญิงคนอ่ืนๆ ในหมูบานก็ยังให
ผูชายเปนคนถือเงินอยูบางเหมือนกัน การตัดสินใจภายในบานสวนใหญ
จะเปนผูชาย สวนผูหญิงจะเปนคนเลี้ยงลูก 

สามีคนปจจุบันของคําไมไดเกิดที่บานนอแล มาเจอกันตอนท่ีทํางาน 
เขามาอยูกบัญาติทีเ่ปนปา ปาบอกวาเปนบุญของเขาทีไ่ดมารูจกัและแตงงาน
กับคํา เพราะทุกอยางคําจะเปนฝายรับผิดชอบ เขาจะไมคอยเปนคนท่ีรับผิดชอบ
ครอบครัว เหมือนกับเราเอาเขามาเลี้ยงเราตองดูแลเขา เขาอายุนอยกวาคํา 
2 ป ตอนนี้อายุ 33 ป กอนหนานั้นคํากับแฟนคนปจจุบันนี้ก็อยูบาน
หลังเดียวกัน แตอยูกัน 2 ครอบครัว ลักษณะบานจะเปนบานหลังยาวๆ 
อยูติดกัน ชุมชนดาราอางตั้งแตอยูที่พมาจะต้ังบานเรือนอยูรวมกันเปน
หมูบานบนสันเขา สวนใหญมีลักษณะเปนแบบครอบครัวขยาย อยูรวมกัน
ในบานแตละหลัง ซึ่งจะเห็นไดจากขนาดบานแตละหลังมักมีขนาดใหญ 
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มีจํานวน 2-3 ครอบครัวที่อยูรวมในบานหลังเดียวกัน และมีการอยูรวมกัน
ของครอบครัวเดี่ยวหลายๆ ครอบครัวในบานหลังเดียว บางหลังคาเรือน
อยูรวมกันถึง 20 ครอบครัว แตละครอบครัวอาจจะมีความสัมพันธทาง
เครือญาติหรือไมก็ได หากสมัครใจรักใครสนิทสนม และปรารถนาจะอยูรวม
บานเดียวกันก็จะตกลงกัน และชวยกันสรางบานหลังยาวจํานวนหองเทากับ
จาํนวนครอบครวัท่ีจะอยูรวมกนั เม่ือเสร็จแลวแตละครอบครวัจะสรางเตาไฟ
ขึ้นภายในหองของตน เพ่ือประกอบอาหารและใหความอบอุน ในการอยู
รวมกันทุกครอบครัวจะเคารพเชื่อฟงผูอาวุโสของบาน บริเวณลานรอบบาน 
มียุงสําหรับเก็บขาว ขาวโพด บางหลังคาเรือนจะสรางครกกระเด่ืองไว
ใตชายคา ยุงขาว หรือยุงขาวโพด นอกจากนั้นยังสรางเลาไก และคอกหมู

แฟนคนปจจุบันเขาแอบชอบคําตั้งแตคํามีสามีเกาแลว คําก็ไมไดรูตัว 
จนกระทั่งเราเลิกกัน แตเขาเพิ่งมาบอกคําตอนที่แตงงานกันแลว ที่เขาชอบ
เพราะคําเปนคนที่ไมคอยตอปากตอคํากับสามี เขาเองก็ถามเหมือนกันวา
เมื่อกอนเปนคนเงียบๆ ไมสนใจใครทําไมตอนนี้เปลี่ยนไปเปนคนละคนจาก
หนามือเปนหลังมือ จนเขาแทบจะต้ังตัวรับไมทันเหมือนกัน คําก็บอกกับเขาวา
ที่ผานมาก็เห็นวาเกิดอะไรขึ้นกับผูหญิงที่ไมคอยดิ้นรน เขาก็เห็นดวย คําอยู
กับแฟนคนปจจุบันมา 15 ปแลว มีลูกดวยกัน 2 คน อาจเปนเพราะเขามาอยู
ที่บานของเราเขาก็จะไมคอยกลาตัดสินใจทําอะไร คําจะเปนคนตัดสินใจ
มากกวา แตก็ชวยทํามาหากินดวยกัน การด่ืมเหลาก็มีบางเปนบางครั้ง 
อยางเวลาทํางานเพ่ือนคนอื่นๆ จะมีการเบิกเงินลวงหนา เขาบอกเพื่อนวา
ไมกลาทําเพราะถาทําเดี๋ยวมีปญหากับแฟนแนเพราะแฟนไมคอยเหมือน
คนอ่ืนเขา บางทีเราก็เหมือนเพื่อนกัน และคาใชจายในบานคําก็จะรูวามี
คาใชจายอะไรบาง เวลาท่ีเขามีรายไดมาเขากจ็ะนาํมาใหคาํเพือ่ใชจายดวยกนั
ในบาน บางทีเขาก็มีใชจายสวนตัวบาง แตเขาก็บอกเรา เวลาที่คําไปขางนอก 
พอกลับมาเขาก็จะเลาใหฟงวาไปทํางานมาไดมาเทาไรใชจายอะไรบาง ที่เขา
ยอมอาจเปนเพราะวาเขารักเรา 
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จุดเปลี่ยนในชีวิต
คําบอกวาเมื่อกอนคําเปนคนนิ่งๆ ไมคอยสนใจใคร ไมชอบเขาสังคม 

แตกม็เีพือ่น ไมคอยไดแสดงความคดิเห็นอะไรในกลุม สนใจแคเรือ่งครอบครวั 
การทํามาหากิน รับจางหากินไปวันๆ มีความสุขกับการไปทํางาน คํามอง
ตัวเองวาเปนคนขยัน เอาจริงเอาจัง เปนคนอารมณไมคอยรอน ไมหัวแข็ง 
จุดเปลี่ยนที่ทําใหเกิดแรงบันดาลใจท่ีทําใหคํามีจิตใจที่อยากตอสู คือ เมื่อป 
พ.ศ.2547 เคยโดนคดีขอหาบุกรุกทําลายปา วันที่คําถูกจับนั้น คนที่พามาที่
โรงพักมีทั้งตํารวจ ปาไม ประมาณ 200 กวาคน แตละคันรถก็ไปตามหมูบาน
ตางๆ ตอนที่คําเจอเขา คําอยูบนบาน ในบานตอนน้ันมี พอ แม ลูก คํา
และแฟน กอนหนานั้นคําใหพอกับแฟนหนีไปกอน แลวเขาก็ขึ้นมาบนบาน 
ถามวาใครเปนเจาของบาน “เขาถือวาเขาเปนผูรักษากฎหมาย และเราเอง
ก็ไมใชเจาของตามกฎหมายเลยไมตองมีหมายคน” สาเหตุที่รูตัวกอนเพราะ
กอนหนานั้นพวกเขาเคยมาจับ 2 รอบแลว แตจับแคผูชาย แตวันนั้นเขาจับ
หมดเลย ทั้งที่ เราก็ไมไดมีหลักฐานที่ไปยืนยันความเปนเจาของบาน
พอเจาหนาท่ีถามวาใครคอืเจาของบาน คาํก็ยกมอืข้ึนแสดงตน ถาคําไมไดไป
ยืนยันคําก็ไมถูกจับ แลวเขาก็ถามตอวา มีบัตรไหม คําก็เอาบัตรใหเขาดู 
จากนั้นเขาก็จดบันทึกชื่อพรอมกับขอถายรูป คําโชคดีที่พวกเขายังคืนบัตรให 
แตชาวบานบางคนโดนเจาหนาที่ยึดบัตรไปเลยไมคืนให จากน้ันก็บอกใหไป
คุยกันท่ีท่ีวาการอําเภอ คําเลยขอไปใสเส้ือกันหนาวกอนเพราะวายังเชาอยู
ตอนนั้นประมาณตี 5 ได พวกเขาบอกไมตองไปเอา เพราะพวกพี่ไปพักเดียว
เดี๋ยวก็กลับมาสงแลว พอไปถึงพวกเขาก็สงไปโรงพักทันที ตอนน้ันคําก็อาน
หนังสือไมคอยได เลยถามลุงท่ีอยูขางๆ วาเราถูกจับเหรอ แลวเจาหนาท่ี
ก็เอาขาวกลองใหกิน 

คนที่ถูกจับทั้งหมดมี 48 คน เปนหญิง 12 คน ชาย 36 คน มีทั้งชนเผา
ลาหู คนเมือง และดาราอาง เรานอนที่หองขังในโรงพัก 1 คืน แยกเปนหอง
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หญิงและชาย กอนที่จะเขาหองขังมีพอหลวง (ผูใหญบาน) ในหมูบานนั่งอยู
หนาหองขงั เลยถามพอหลวงวามนัเกดิอะไรข้ึน ใหพอหลวงชวยพวกเราดวย 
เราไมไดทําอะไรผิด ทําไมเราโดนขอหาแบบนี้ พอหลวงเองก็ไมรูเรื่อง
เหมือนกัน “จากนั้นพวกเขาก็ใหพิมพลายนิ้วมือในเอกสาร ซึ่งเขาก็ไมไดอาน
ใหฟงดวยวาหมายความวาอยางไร ตอนที่พิมพลายนิ้วมือในเอกสารนั้นรูสึก
วาไมกลาที่จะขัดขืนเจาหนาที่” อยางหนึ่งท่ีชาวบานไมคอยกลาพูดหรือ
ใหคาํตอบออกไป เพราะยกตัวอยางเชน บานของคาํ ทีอ่ยูในบัตรน้ันอยูทีฝ่าง 
แตเรายายไปอยูที่เชียงดาว และไมไดยายมาตามกฎหมาย 

แตตอนที่เขามาจับน้ันเขาเองก็ไมไดแจงอะไรใหเราไดทราบกอน 
จับเสร็จแลวพาไปที่โรงพักอยูประมาณ 12 วัน กอนท่ีจะไปข้ึนศาล 1 วัน
ก็มีหนังสือแจงมาวา เราโดนขอหาอะไรบาง พวกเจาหนาท่ีก็อานใหพวกเราฟง 
จึงรูตัวตอนนั้นวาเราโดนขอหาอะไร พวกเขาเองก็ไมไดบอกดวยวาเรามีสิทธิ์
เรียกหาทนาย แตชาวบานท่ีเขาไมไดถูกจับก็ไดโทรไปหาทนายแลว ทนาย
ก็มาคุยทีละคน ทนายคนแรกที่คํารูจักเปนผูหญิง เขามาคุยดวยตอนท่ีอยูที่
โรงพัก ทนายคนนี้มาต้ังแตวันแรกท่ีโดนจับ ทนายก็มาถามและขอขอมูล
ความจริงที่ชัดเจน แตตอนนั้นเราเองก็ไมคอยม่ันใจกับเขาเทาไร ในเมื่อเขา
บอกวามาชวยก็ตัดสินใจใหขอมูลความจริงไปกับทนาย จากนั้นก็ไดอยูใน
เรือนจําเชียงใหม 48 วัน 

สภาพเรอืนจาํเปนหองโถง นอนดวยกนั 70-80 คน เวลานอนกจ็ะนอน
เรียงกันไปเลย นอนสองแถวแลวใหขาชนกัน ตอนน้ันโชคดีที่เขาปรับปรุง
เรือนจําใหม เลยทําใหที่กวางและนอนเรียงกันไดสบาย ไมตองอึดอัดมาก 
เพราะกลางคืนมันรอนมาก เขาไมมีพัดลมใหดวย หองน้ําก็มีหองเดียว 
ตอนอาบน้ําจะอาบเฉพาะตอนเย็นท่ีขางนอกอาบดวยกัน ในหองนั้นจะใช
เฉพาะตอนกลางคืนและตอนเชากอนที่จะออกไปขางนอกกัน เร่ืองอาหาร
การกินเขาก็มีอาหารให และมีสหกรณในน้ันดวยสามารถซ้ืออาหารทานได 
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ถาเราไมกินขาวแดงก็ซื้อขาวท่ีสหกรณนั้นไดถามีเงิน บางครั้งเวลา
มีคนมาเยี่ยมก็จะมีคนซื้ออาหารมาเย่ียมดวย แตละวันก็มีอะไรใหทํา 
กลางวันคนก็จะทํางาน เย็บจักร ปกผา ถักลาย ตัดดาย ตัดกระดาษ 
พอเสารอาทิตยก็ไมไดทําอะไร แตพวกของคําเปนชนเผาและทําอะไรท่ี
พวกเขาทํากันไมคอยเปน พวกเขาก็เลยไมเรียกใหทํา แตใหพวกเราไปขัดพื้น 
เวลาท่ีเราไปขัดพื้นในเรือนจํา มีคนที่เปนจําเลยดวยกันซึ่งเปนคนพื้นเมือง 
อายุประมาณ 40-50 ป จะดูถกูกันมาก พวกเราท่ีมาทีหลังก็ยงัไมคอยจะรูกฎ
อะไรมากเลยไมคอยกลาท่ีจะพูดกับเขา อยางเวลาท่ีขัดพ้ืนน้ัน นั่งขัดอยูเขาก็
เอานํ้าราด โดนเราจนเส้ือผาเปยกไปหมด และเวลาที่คุยกันเขาก็จะไมเรียก
ชื่อ แตจะเรียกตางดาวแทน อยูในนั้นก็โดนรังแก มีนองคนหนึ่งบอกใหตีปา
คนที่ชอบรังแกคนอ่ืนน้ันไปเลย เพราะมาใหมอยูยังไมโดนทําโทษเขาซอง 
(ขงัเดีย่ว) แตถาคนท่ีมานานรูกฎแลวจะโดนเขาซอง แตพวกคําก็ไมไดทาํอะไร
เพราะไมอยากมีปญหา อีกอยางเขาก็แกแลวดวย ดูไปก็เหมือนคนที่เปน
โรคประสาท สิ่งเหลานี้คือสิ่งที่ลําบาก เปนการคับอกคับใจ

ตอนท่ีอยูในน้ันคําก็เปนท่ีปรึกษาใหกับเพ่ือนๆ คําบอกพวกเขาวา 
อยาไปพูดอะไร อยาไปแสดงความฉลาดตอนที่เราอยูในนี้ ไมเชนนั้นจะโดน
หนักเขาไปอีก ถึงจะพูดไทยได แตไมตองพูด พูดแตภาษาชนเผาเทานั้น คือ
ทําเปนไมรูเร่ืองไปเลย บางทีเราทําผิดกฎเขาก็บอกวาตางดาวมันไมรูเร่ือง 
อยาไปถือสาอะไรเลย นี่คือตรงที่เราไดเปรียบเขานิดหนอย ตรงท่ีเราทํา
ผิดกฎแตเราไมไดรับการลงโทษ 

ตอนแรกที่เขามานั้นเขาจะดูถูกเรามาก พอหลังจากท่ีองคกรตางๆ 
ไดเขามาใหความชวยเหลือเรา พวกจําเลยดวยกันก็เริ่มมาพูดคุยดวย 
มีคนหนึ่งท่ีโดนคดียานั้นคนที่เปนคนเสพเปนแม แมซื้อมาไวพอแมโดนจับ
ลูกก็รองไหจะไปกับแม แลวสามีลูกก็จะไปกับลูกอีก เลยโดนจับกันทั้ง 
3 คนเลย คดีเทากันหมดทุกคน เขาอยูมา 15 ปกวาแลว อยูนานมาก 
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เคยถามจาํเลยท่ีถกูจับคดเีสพยาน้ันวา ทาํไมไมปฏิเสธไป เขาบอกวาถาปฏิเสธ
แมก็ตองมาอยูในคุกคนเดียว เขาเปนหวงแมดวย 

ความรูสึกตอนนั้น คิดวาคงจะไดออก แตก็ไดแตรอ แตละวันก็ผานไป
ชามาก ความจริงเขาก็ใหญาติมาเยี่ยม แตญาติของเราไมสามารถเดินทาง
มาเยีย่มได เพราะเปนบัตรสีชมพู ตองทําเร่ืองยุงยากเพราะตองขอใบอนญุาต
เดินทางกอนที่จะมา ชวงที่อยูในนั้น พวกเราที่อยูในนั้นก็คิดวาชาวบาน
เขาคงจะไปทํางานกันตามปกติไมมีใครสนใจเรา แตพอไดออกมาก็ไดเห็นวา
พวกชาวบานเขาไดทําอะไรใหเราบาง ซึ่งมีกลุมเอ็นจีโอ ที่เปนคนพาไป คนที่
ไปย่ืนหนังสือนั้นไมใชพอหลวง พอหลวงไมไดสนใจหรอก ศาลบอกวาถา
พอหลวงมาใหปากคํายืนยันต้ังแตแรก พวกคําก็อาจจะไมไดอยูในเรือนจํา
จนถึง 48 วัน พอหลวงเปนคนเมืองคงไมอยากปกปองพวกเรา

กอนท่ีจะออกจากเรือนจําน้ันแฟนมาเยี่ยม ก็ไดบอกกับแฟนวาถา
อยากแตงงานใหมกแ็ตงเลย เพราะไมรูวาจะไดออกเม่ือไร แฟนไดยนิกร็องไห
ทนัท ีทแีรกไมไดคดิวาจะรองแตพอเห็นแฟนรองไหกร็องตาม เพราะตอนนัน้
รูสึกหมดหวัง คิดวาจะไมไดออกแลว 

คนท่ีอยูในเรือนจํา เวลาท่ีเราไดไปเย่ียมเขา จะทําใหเขามีแรงสูกับ
สิ่งท่ีเขาเผชิญ เม่ือกอนคําเองก็ไมไดสนใจใคร แตพอมาโดนดวยตัวเอง 
ถึงรูวามันก็สําคัญมากทีเดียว สิ่งเหลานี้คือจุดเปล่ียนของชีวิตที่ทําใหกลาย
มาเปนคาํจนถึงทกุวนันี ้“การท่ีเราไมไดรูกฎหมายและภาษานัน้มสีวนท่ีทาํให
ถูกจับขอหาตางๆ ถาหากเรารูเราก็จะปฏิเสธทันที จะไดไมถูกจับ” 
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ชีวิตเพื่อส�วนรวม เป�ดออกสู�โลกภายนอก
เพ่ือนของคําบอกวาคํากลาท่ีจะออกมาสูสังคมภายนอก เวลาท่ีคํา

เผชิญกับปญหาหรือมีอะไรเกิดข้ึนก็คอยๆ แกไขปญหาเฉพาะหนาไป 
“ผูชายบางคนก็วาสามีปลอยใหภรรยาไปแบบนั้นไดอยางไร บางคนจะหาม
ภรรยาวาไมใหเปนแบบคํา แตคําคิดวาคําเลือกแลว ถารับคําไมไดที่เปน
แบบน้ีก็ตางคนตางเลือกทางเดินของตัวเองไป” คําจะเปนคนเด็ดขาดดวย 
เวลาที่คํากลับมาที่บานหลังจากไปประชุมที่ตางๆ คําก็จะกลับไปเลาใหสามี
ฟงทุกอยาง เพราะถาสามีไมเขาใจจะเปนปญหา ดังนั้นเราตองเลาใหเขาฟง
วาสิ่งที่เราไปทํามันคืออะไร เหมือนเราตองใหการศึกษากับสามีดวย ไมใช
เรารับการศึกษาเพียงแคคนเดียว สิ่งหนึ่งที่ชาวบานมองเห็นงานท่ีเราทําคือ 
กอนที่ไดหมูบานมานั้น คําเขียนโครงการของบประมาณและเปนคนไปย่ืน
หนังสือทําเรื่องขอหมูบาน และเปนแกนนําในชุมชน นําเด็กๆ ไปแสดงละคร 
โดยท่ีมสีือ่มะขามปอมเปนผูพาไปแสดง แลวก็ไดงบประมาณสรางหมูบานมา 
เวลาผูที่สนับสนุนเรามา เขาก็จะถามวาคําไปทําอะไรบาง แลวไดประโยชน
อะไรบาง เขากจ็ะมาคุยดวย บางคร้ังคําก็ขอเอาสามีเขาไปรวมฟงประชุมดวย 
เพื่อใหเขาไดเห็นวาเราทํางานเพื่อชุมชน เพื่ออนาคตของเรา เพื่อสังคมดวย 
บางคร้ังเวลาที่จะไปประชุมเขาก็จะเตือนเราก็มีเพราะบางทีก็ลืมเหมือนกัน 
บางทีคําก็นึกเสียดายที่ดึงคนในชุมชนใหทํางานเพื่อสังคมแบบคําไมได 
มีผูหญิงบางคนสามีเขาไมใหไป ที่เสียดายเพราะการอานการเขียนของเขา
คอนขางดีกวาคํา แตถาเราไดพิสูจนใหเขาเห็นครั้งสองครั้ง ตอไปก็คิดวาไมมี
ปญหาอะไรอีก

บางเดือนคําไมไดอยูบานเลย อยูบานแค 7-8 วัน ที่เหลือออกไป
ขางนอกไปประชุม บางทีสามีก็บนบางนิดหนอย เพราะตอไปถาเราเรียน

สูงขึ้นเราก็จะสอนลูกๆ ของเราได เวลาท่ีออกไปสูโลกภายนอกทําใหมี
โลกทัศนที่กวางขึ้น ทันผูทันคนมากขึ้น “เปาหมายตอนนี้ไมไดทําแคเพ่ือ
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ตัวเองคนเดียวแลว แตอยากเปนตัวอยางใหลูก ใหคนในชุมชนดวย” และ
คาดหวังวาลูกคนใดคนหนึ่งจะตองสืบทอดแม สืบทอดในสิ่งที่แมทําดวย 

ถายอนไปเม่ือประมาณ 10-20 ปที่ผานมา เราก็จะมองเห็นไดชัดวา
มีอะไรบางที่เขาไมเปดเผยใหผูหญิงไดรูเกี่ยวกับเรื่องโลกภายนอก อยางเชน 
การมีสวนรวม การมีการประชุม เขาก็จะไมเสนอใหผูหญิงเปนตัวแทนไป 
“เพราะเขาเชื่อวา ผูหญิงเปนแม แมจะตองตามหลังพอหรือผูชาย คือผูหญิง
จะตองตามหลังสามีเทานั้น ถาเปรียบกับดวงอาทิตย ผูหญิงจะเหมือนผูที่ยัง
ไมสวาง เปนสิ่งที่สอนตอๆ กันมาตั้งแตปูยาตายาย” เวลาที่แตงงาน ผูชาย
ก็จะเปนผูนําครอบครัวทันที เปนภาพคอนขางชัดเจน อยางเชน เวลาท่ีมีอะไรผิด
ผูชายกจ็ะเปนฝายถกูตลอด ทีเ่ปนแบบนีอ้าจเปนเพราะเขายึดผูชายเปนหลกั 
แตปจจุบันนี้ไมคอยมีแบบน้ีแลว คําคิดวาถึงเราจะเปนผูหญิงแตถาเรามี
ความคิดที่ถูกตอง และมีความกลาตัดสินใจทําอะไรลงไป ถึงจะเปนผูหญิง
ก็ดีกวาผูชายหลายคนก็ได ผูชายบางคนคิดไมทันเราก็มี คนที่คิดแบบเดิมๆ 
จะอายปุระมาณ 40 ขึน้ไป คนสมยัใหมกจ็ะไมคอยคิดแบบนัน้แลว แตกม็บีาง
มีสวนนอย

พวกผูชายในหมูบานก็บอกเมียวาอยาไปเอาอยางผูหญิงแบบคํานี้นะ 
แตก็ไมเยอะเปนสวนนอย เขาไมชอบที่คําเปนคนนําสามี แตเพื่อนคําที่เปน
เมียผูชายคนนั้นเวลาที่เขามีปญหาเขาจะมาปรึกษาคําทุกเรื่อง แตโดยรวมๆ 
คนสวนใหญก็จะยอมรับคํา เพราะคําทํางานใหชุมชนทําประโยชนใหชุมชน 
กไ็มไดทาํในเรือ่งเสียหาย เม่ือกอนกลุมผูหญิงไมคอยมคีวามรวมมอืกับชุมชน
เทาไร หลังจากคําไดเรียนกฎหมาย คําก็เร่ิมมาคุยกับคนในชุมชน แรกๆ 
จะคุยในกลุมยอยกอน เวลาที่ผูหญิงทอผาปกผาก็จะไปคุยดวยกัน เลาเรื่อง
ทีไ่ปเรียนมาใหฟง เพือ่นกจ็ะไปคุยกบัอกีกลุมหนึง่ กแ็บงๆ กนัคอยขยายกลุม
ที่คุยกัน นี่กลายเปนจุดเริ่มของการรวมกลุมกัน ผูหญิงที่เขารวมท้ังหมด 
30 กวาคน ก็ไมไดทุกหลังคาเรือน บางคนก็ไมไดเขารวมเพราะเขาก็ยังอยูใน
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โอวาทสามีอยู แตก็มีการไปคุยแบบไมไดเปนทางการกับเขาอยูเหมือนกัน 
เขาก็บอกวาไมอยากมีเรื่องกันกับสามีเลยไมเขารวม สามีเขาบอกวาคนท่ี
รูเรือ่งกฎหมายกไ็มไดอยูบานไมไดทาํมาหากนิ มวัแตไปประชุมนัน่นี ่เสยีเวลา
ทาํมาหากิน เคยไปอบรมผูหญงิในหมูบานดวย คนท่ีไมไดรวมบางคนกม็าฟง
ดวยเหมือนกัน ถาเปนเรื่องกฎหมายก็จะมีทนายความมาเปนวิทยากร 
สวนใหญเขาก็จะพูดทุกเร่ือง ทั้งสัญชาติ เร่ืองสิทธิ คดีตางๆ ฯลฯ “เร่ือง
กฎหมายน้ันเปรียบเสมือนอาวุธอันหนึ่งท่ีนอกเหนือจากเร่ืองภาษา” เวลาที่
ชาวบานโดนจับเร่ืองคดีใดคดีหน่ึงก็จะมีเร่ืองขอหาตางๆ ตามมา อยางตอนท่ี
คําโดนจับป 2547 ก็โดน 2 คดี คือ ขอหาบุกรุกทําลายปาและคดีขามเขต 
ตอนนั้นกําลังยื่นเรื่องพาสปอรต ก็ไดปนั้นเลยเหมือนกัน ตัวคําก็รอดไปเรื่อง
ขอหาขามเขต แตเพื่อนๆ ไมรอด ตอนนั้นตองใหทนาย 8 คนประกันแลว
รอลงอาญา 2 ป

ตั้งหมู�บ�านใหม�
กอนท่ีชาวดาราอางจะถูกจับเราไมรูจักโลกภายนอกเลย ก็อยูของเราไป 

กินอยูกันเฉพาะในชนเผา จุดเปล่ียนก็มาจากตอนท่ีถูกจับ คนขางนอกก็เขามา
รูจักเรา ชาวบานจะไวใจกลุมมะขามปอมเกือบทุกอยาง ถาไมผานกลุมนี้
ชาวบานจะไมกลาตดัสนิใจ เพราะเราไมรูวามนัเสีย่งหรือไม กลุมมะขามปอม
จะอยูที่เชียงดาว มีทั้งคนท่ีนั่นและคนที่อื่น เปนคนชวยกล่ันกรองใหเรา 
แตกอนที่จะไววางใจกันไดก็ตองใชเวลาเหมือนกัน หนวยงานอื่นๆ ก็เขามา
สมทบตอนที่เราสรางหมูบาน 

การจับกุมทั้ง 3 ครั้ง ทําใหหลายหนวยงานย่ืนมือเขามาชวยเหลือ
เนื่องจากเปนประเด็นในดานสิทธิมนุษยชน คณะทํางานแกไขปญหาความ
ยากจนดานท่ีดนิ ภายใตศนูยปฏิบตักิารตอสูเพ่ือเอาชนะความยากจนภายใต
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) นําโดย พล.อ.สุรินทร พิกุลทอง ประธาน
อนกุรรมการฯ ไดนาํคณะทาํงานลงพ้ืนทีห่มูบาน เพือ่หาแนวทางแกไขปญหา
ที่ดินใหกับชาวบาน ขั้นตนมีการสํารวจแนวเขตที่ดินกอนวาพื้นท่ีใดอยูใน
เขตปาสงวน พื้นที่ใดอยูในเขตปฏิรูปที่ดินและมีจํานวนเนื้อที่เทาไร และตอง
สํารวจวาชาวบานอาศัยอยูตรงสวนไหน มีพื้นท่ีทํากินตรงไหน เนื้อท่ีเทาไร 
แลวก็สํารวจขอมูลพ้ืนฐานของชาวบานท้ังหมด ทั้งจํานวนประชากร 
การประกอบอาชีพแลวนําขอมูลที่ไดมาจัดทําลงในแผนที่ เพื่อใหการแกไข
ปญหาเปนไปอยางไดผลไดมีการต้ังคณะทํางานในพื้นที่ขึ้นมาหน่ึงคณะ 
โดยใหมีคณะกรรมการท่ีประกอบดวยหลายสวน เชน นายอําเภอ อบต. 
ปาไม ผูใหญบาน ตัวแทนชาวบาน รวมทั้งองคกรภาคประชาชน โดยมีหลัก
ในการปฏิบัติงานก็คือ จะทําอยางไรใหชาวบานอยูไดอยางมั่นคง และ
สวนราชการอยูได และไมตองเคลอืบแคลงใจตอกนัอีก จนกระทัง่ชุมชนไดรบั
การชวยเหลือใหใชที่ดินเพื่อสรางบานได

คําเลาวาตอนท่ีเราเคล่ือนยายหมูบานจากที่เกาเม่ือประมาณป พ.ศ.
2551-2552 ชาวบานก็นั่งคุยกันท้ังหมูบานหลายรอบ กลุมท่ีนํามีลุงแสน 
และคณะกรรมการรวม ที่คําบอกวาคําเปนแกนนําน้ันก็คือตอนนั้นเปน
คณะกรรมการกลุมหนึ่งที่รวมกันสรางหมูบาน ทุกๆ อยางท่ีจะทําในเรื่อง
การตั้งหมูบานใหม ก็ตองปรึกษากันกับคณะกรรมการ กรรมการจะมีเปนชุด 
คณะกรรมการชุดที่หนึ่งประสานกับทนาย ชุดที่สองจะประชุมในชุมชนและ
ระหวางชุมชน คําเปนกรรมการชุดที่หนึ่งประสานงานกับภายนอก

ตอนท่ีเขามาจับน้ันเปนป 2547 หลังจากท่ีเรากลับมาก็มาคุยกัน 
จากนั้นก็ทําหนังสือยื่นขอใหเรามีที่อยูอาศัย ทางปาไมบอกวา ถึงเขาจะเปน
หนวยงานปาไมก็ใหไมได บังเอิญท่ีเราทํากินในปจจุบันน้ีเปนท่ีทํากินของ
อีกหมูบานหน่ึง แตหมูบานเราเชาท่ีของเขามากอน เดิมเปนพ้ืนท่ีทําไรของ
ชาวกะเหร่ียง ตอมามีคนพ้ืนเมืองเขามาจับจองและซ้ือท่ีดินตอจากชาวกะเหร่ียง
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เพือ่ทาํการเกษตร แลวพวกคณะกรรมการกไ็ปคุยกบัเจาของที ่วาถาเราจะให
คาไปถางปาใหเขา เขาจะใหเราไหม เขาจะวาอยางไรบาง เพราะในหมูบาน
เราน้ันมีปญหามาตลอด เจาของเขาก็เห็นใจก็เลยใหที่ จากน้ันพวก
คณะกรรมการก็ไปคุยกับหนวยงานปาไมวาไดที่แลว แลวใหพวกเขามาดู
และทําเร่ืองจัดตั้งหมูบาน เราจะไดไมตองมากังวลอีกวาใครจะมาจับเรา 
ก็มีการทําแผนที่ การวางระบบของชุมชนโดยไมตองผานปาไมก็ได แตให
หนวยงานปาไมมาลงหลัก สปก. ใหเรา แตเปนหลักรวมมีทั้งหมด 5 หลัก 
คือใหหนวยงานมารับรองให แตภายในนั้นชาวบานจัดการกันเอง ก็ยาก
เหมือนกันกวาจะลงตัว ทีแรกก็คิดวาจะจับฉลากวาใครจะอยูพื้นที่ตรงไหน 
แตสุดทายก็คุยกันวาใครจะอยูกับญาติกันตรงไหนก็ใหอยู หมูบานนี้ไมมี
พอหลวง พอหลวงจะเปนคนพ้ืนเมือง เวลาที่ทางศูนยกลางเขาจะมาติดตอ
กจ็ะมาติดตอกบักรรมการของหมูบาน ตอนน้ันคาํชวยเรือ่งการระดมทนุเรือ่ง
คาจางในการถางพื้นที่ และคําจะเปนคนหน่ึงที่รวมในการแสดงเพ่ือหา
งบประมาณในการสรางหมูบาน แลวไปยื่นหนังสือขอที่สถาบันพระปกเกลา
ก็ไดมาสวนหนึ่งแตยังไมพอ มีการทอดผาปา ที่คุยปรึกษากันมีทั้งพี่เลี้ยงและ
คณะกรรมการชุมชน ชวงนั้นจะมีหลายองคกร เชน โครงการพัฒนาพื้นที่สูง 
(UHDP) อิมเปค (สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขา
ในประเทศไทย) มลูนธิสิือ่ชาวบาน (มะขามปอม) สถาบันพฒันาองคกรชมุชน 
(พอช.) รวบรวมเงินท้ังหมดได 700,000 กวาบาท การแสดงไดประมาณ 
600,000 กวาบาท รายไดสวนใหญไดจากการแสดงและทอดผาปา การแสดง
ก็แสดงในกรุงเทพฯ แลวแตใครบริจาคมากนอยแคไหน โดยเราเปนคนแสดง 
คําเปนคนรองเพลงของชนเผา ลุงคําจะเปนคนเลนดนตรี (ดิ่ง)

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ไดเขามาสนับสนุนเรื่องการ
รวมกลุม ตั้งกลุมออมทรัพย สํารวจขอมูลกับหลายหนวยงาน ประสานความ
รวมมือทั้งปาไม กํานัน ผูใหญบาน มูลนิธิสื่อพื้นบาน ศูนยพิทักษและฟนฟู
สิทธิชุมชนทองถิ่น ศูนยปฏิบัติการรวมเพื่อแกไขปญหาประชาชนบนพื้นที่สูง 
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หาท่ีดนิใหสรางบาน แลวเสนอใหชาวบานทําโครงการขอความชวยเหลือเร่ือง
การปลูกสรางบานตามโครงการบานมั่นคงชนบท ทําโครงการไมนานก็ไดรับ
การอนุมัติเปนจํานวนเงิน 4,625,000 บาท งบสรางบานจํานวน 2,816,000 บาท 
จํานวนครอบครัวท่ีไดรับความชวยเหลือ 71 หลังคาเรือน หลังละ 32,000 บาท 
ในเนื้อที่ครอบครัวละ 64 ตารางวา รวมที่ดินของทั้งหมูบาน 36 ไร ที่เหลือ
เปนงบบริหารการจัดการและสาธารณูปโภค มีเงื่อนไขวาตองเปนการบริหาร
แบบมสีวนรวมของคนในชุมชน ชาวบานจึงไดเร่ิมวางแผนกันถึงกระบวนการ
สรางบาน มีการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นกันเองในชุมชน โดยแยกออกเปน
หนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน ตั้งแตหนาที่ควบคุมดูแลงบประมาณ 
ฝายจัดซ้ือวัสดุอปุกรณ ฝายประสานงาน ฯลฯ จากน้ันจึงเริม่เขาสูกระบวนการ
สรางบาน การสรางบานทําแบบขอแรงกัน และแยกกันทํางานอยางชัดเจน
ตั้งแตการปรับท่ีดิน ตรงไหนพอปรับไดดวยมือลงมือทําทันที สวนรื้อถอน
เพ่ือสรางใหม สวนขึ้นโครงสรางบานเปนหลังๆ ไปจนเสร็จ สวนรอบ
บริเวณบานของทุกครัวเรือนก็แบงเปนที่ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว (ไก, หมู) 
ไวเปนอาหารในครอบครัว 

คําและชาวบานในหมูบานของคําก็ไดจัดดําเนินการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในหมูบานใหกับกลุมตางๆ เชนกัน โดยไดรวมกับสื่อมะขามปอม 
กลุมมะขามปอมรูจักต้ังแตป 2547 ตอนที่จะสรางหมูบาน และตอนนั้นคํา
กเ็ปนครใูนหมูบานใหมๆ  สอนเดก็ๆ รองเพลงของชนเผา กอนแสดงคําจะนาํ
เด็กนักเรียนไปซอมการแสดงที่สํานักงานของกลุมมะขามปอมการแสดงจะมี
พวกรําดาบ รํากระบอง รําของกลุมแมบาน รําของเด็ก มีการรองเพลง 
การแสดงกายกรรมของเดก็ คนท่ีสอนกายกรรมเปนฝร่ังทีป่ระสานกนักบักลุม
มะขามปอม การแสดงจะแลวแตวาคิดกันอยางไร ถาแสดงในหมูบานและ
มเีวลากจ็ะแสดงใหทัง้ 5 ชดุ แตถามีเวลานอยก็จะรองเพลงตอนรับ และแสดง
กายกรรม เงินท่ีไดมานอกจากแบงใหกบัคนทีแ่สดงดวยกนัแลวจะแบงเขากลุม
ของหมูบานดวย รายไดจากการแสดงผูใหญจะไดคนละ 100 บาท เด็กจะได 
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50 บาทตอครั้ง แตถาเปนการแสดงขางนอกสวนมากจะนําเขาเปนเงินกลุม
ของสวนรวม ท่ีจะใชจายก็จะเปนคาเดินทาง คาอาหาร เปนตน เงินท่ีไดเขามา
ในหมูบานก็จะใชจายในพิธีกรรม งานสวนรวมหรือพิธีกรรมของหมูบาน 

ในการจัดการแสดงใหกบักลุมนักเรยีนโรงเรยีนนานาชาติจากกรุงเทพฯ 
กลุมหนึ่ง มีชุมชนบานปางแดงนอกเปนเวทีการแสดง เริ่มดวยการแนะนําตัว
และการตอนรับดวยการรองเพลงภาษาดาราอางของกลุมเด็กผูหญิงในชุด
ดาราอางที่โบสถคริสต เนื้อเพลงมีใจความวา “ผูหญิงอายุยี่สิบแลวไมตอง
เศราหมอง ใหเรียนหนังสือ ไมไดแตงงานก็ไมเปนไร” หลังจากน้ันก็นํากลุม
มาท่ีตลาดขายสนิคาชนเผาท่ีมชีาวบานนํางานฝมอืมาขาย ซึง่คําในชุดชนเผา
จะเปนคนกลาวแนะนําหมูบาน แลวเดินไปท่ีบานของลุงแสนซ่ึงเปนคนต้ัง
หมูบาน มกีารด่ืมนํ้าชาของดาราอางในกระบอกไมไผ ดาราอางเคยมชีือ่เสยีง
ในการปลกูชาและสงออกไปขายตางประเทศตัง้แตสมยัอยูพมา ในชวงน้ีจะมี
การแสดง เชน การรองเพลงดาราอาง มีคําเปนคนรองเพลงและลุงแสนเปน
คนดีดซึง การแสดงรําดาบของกลุมผูชาย และแวะเยี่ยมชมการสาธิตการ
ทอผา การแสดงชุดสุดทายจัดแสดงที่พื้นที่ปาชุมชนหรือพื้นที่สาธารณะของ
หมูบานใกลกับถังเก็บน้ําของชุมชน ไดแก การแสดงกายกรรมของเด็กหญิง
และเด็กชายที่มีการปรับประยุกตมาจากประวัติของการกําเนิดของชนเผา
ดาราอาง ในการแสดงชุดนี้มีผูแสดงเปนเด็กหญิง 9 คน และเด็กชาย 3 คน 
ใชหวงยางใสเอวที่ใชออกกําลังกาย แสดงทากายกรรมในการมวนตัว และ
เรื่องราวของการถูกจับที่สอดคลองกับการกําเนิดของดาราอาง และสื่อ
แสดงถึงสถานการณที่ดาราอางถูกจับ ในชวงจบของการแสดงที่ใชเวลา
ประมาณ 15 นาที เด็กๆ ออกมาเขาแถวเรียงหน่ึงสลับกับการมวนตัว 
พรอมกับพูดเปนจังหวะวา “เราเปนคน...เราเปนดาราอาง....ชวยเราดวย”

คําเลาวาคร้ังแรกท่ีไดยินเร่ืองกําเนิดชาวดาราอาง ลุงเปนคนเลาใหฟง 
ชาวดาราอางเช่ือวาตัวเองเปนลกูหลานนางหรอยเงิน ตาํนานเลาวาพระสุธน
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กับนางหรอยเงินจะอยูกันคนละเมือง และมีนายพรานจับนางไดตอนที่นาง
หรอยเงินไปอาบนํ้า นายพรานก็คิดวานางหรอยเงินจะทําเงินทําทองใหเขาได 
เลยจับนางไปขายใหกับพระสุธนซึ่งอยูอีกเมืองหนึ่ง ตอมาพอของพระสุธน
ก็ฝนวามีอะไรบางอยางดึงไสออกจากทอง คนที่ทํานายก็ใสรายนาง บอกวา
เปนเพราะนางหรอยเงินเขามาอยูในเมืองนี้ พอของพระสุธนก็ใหคนเอา
นางหรอยเงินไปเผาในกองไฟ เม่ือคนมัดนางหรอยเงินไวเตรียมจะเผาในกองไฟ 
พอแมของพระสุธนเหน็ และรูวานางหรอยเงินไมเคยทาํผิด ตอนทีน่ายพราน
จับนางหรอยเงิน พรานก็เก็บปกนางไว และนําไปใหแมของพระสุธน และ
บอกวาถาใหปกกับนางเมื่อไรนางก็จะบินกลับสวรรคทันที แมของพระสุธน
จงึนําปกใหนาง แลวนางกบ็นิกลับสวรรค หลังจากนัน้พระสธุนก็อยูไมเปนสุข 
ตามหานางหรอยเงินไปท่ัว สุดทายก็ไปเจอบนสวรรค และบอกวาตอจากน้ีไป
จะไมใหใครมาทํารายหรือรังแกนางอีก ดวยเหตุน้ีเอง ทําใหผูหญิงดาราอาง
ทุกคนตองสวมหวงหวายไวที่รอบเอวท่ีเรียกวา “หนองวอง” เพื่อระลึกถึง
นางฟาหรอยเงินตลอดเวลาแมแตในเวลานอน บางก็ทําเปนหวงหวายลงรัก
แกะลาย หรือใชเสนหวายเล็กๆ ยอมสีถักเปนลาย บางคนก็ใชโลหะสีเงิน
ลักษณะเหมือนแผนสังกะสีนํามาตัดเปนแถบยาวตอกลาย และขดเปนวง
สวมใสปนกัน เช่ือกันวา การสวมหนองวองจะทําใหเกิดความสุขเมื่อตายไป
จะไดขึ้นสวรรค หากถอดออกจะทําใหสิ่งไมเปนมงคลเขาครอบงํา 

บทบาทภายในและภายนอกชุมชน
ในหมูบานจะมีการประชุมเดือนละคร้ัง สวนมากตอนน้ีผูหญิงจะเปน

คนเสนอความคิดเห็นมากกวา พอบานจะมาเปนสวนนอย สวนมากก็จะพูด
หลายเรื่องทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอมก็นํามาพูดกัน เวลามีประชุม

ของหมูบานคําก็จะเสนอความคิดเห็นพูดคุยอะไรกับชาวบานบาง แตถา
ประชุมแบบมีคณะกรรมการในเรื่องของสิทธิ คําจะเปนคนที่พูดตลอด 
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เพราะชาวบานในชุมชนจะไมคอยเขาใจเร่ืองสิทธิ คําจะเปนตัวแทนของชาวบาน
ใหขอมูลและเปนลามใหผูสูงอายุเปนภาษาดาราอาง และคณะกรรมการก็จะ
มาจากขางนอก คาํเปรยีบเสมอืนตวัเชือ่มระหวางขางนอกกบัชมุชน มองเหน็
ปญหาของชุมชน และมีภาพความฝนของชุมชน คนอ่ืนก็รวมฝนกับเราและ
อยากใหชมุชนเปนอยางนัน้ เด็กๆ เยาวชนถาเราไมไดคยุเร่ืองการคาประเวณี
หรือการคามนุษยเขาก็อยากออกจากชุมชน แตพอคุยเร่ืองน้ันเขาก็คิดวา
การอยูในชุมชนจะปลอดภยักวา เรือ่งยาเสพตดิกม็สีวนหน่ึง สวนมากจะเปน
พวกวัยรุน ชุมชนนี้ตั้งมาตั้งแต ป 2552 แตก็เปนกลุมกันอยูเพราะสูปญหา
มาดวยกัน เคยเสนอในท่ีประชุมอยากใหมีการศึกษาแบบขยายโอกาสถึง 
ม.3 มีครูการศึกษานอกระบบมาสอน เด็กจะไดไมตองเรรอนไปเรียนนอก
ชุมชน เพราะถาเด็กเรียนหรือไมเรียนก็ยังอยูในการดูแลของผูปกครองอยู 
ในชุมชนน้ันจะมีถึงแคชั้น ป.6 สวนมากเด็กผูหญิงจะไปเรียนตอนอกชุมชน 
สวนเด็กผูชายจะบวชเรียน

ทีม่ารูจกักับกลุมสตร ีเพราะตอนแรกไปรวมอบรมเก่ียวกับบทบาทหญิง
ชายท่ีโครงการพ้ืนท่ีสูง (UHDP) และศูนยชวยเหลือดานกฎหมายแกชาวไทยภูเขา 
ที่ทํางานกับสตรีชนเผา แลวก็อบรมเรื่องการเรียนรูเรื่องกฎหมาย แลวก็รูจัก
กบัอิมเปคดวย มกีรรมการของอมิเปคชวยดูแลตอนทีโ่ดนกักขัง และใหไปพกั
ที่อิมเปคกอนกลับบาน และไดเขารวมอบรมอาสาสมัครสตรีดานกฎหมาย
เพ่ือผูหญิงท่ีศูนยสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม องคกรที่คําเกี่ยวของ
คือ องคกรดานกฎหมาย องคกรดานสิทธิมนุษยชน เรื่องบทบาทหญิงชาย 
เรื่องรากชุมชน รวมกับคณะกรรมการรวมของชุมชน รวมกับคณะกรรมการ
ของเครือขายดาราอาง การท่ีคาํไดเรียนกฎหมายทําใหสามารถชวยสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน 
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ภาษากับการเป�ดออกสู�โลกภายนอกของผู�หญิง
เมื่อถามคําวาอยากจะบอกอะไรกับคนอาน เกี่ยวกับผูหญิงดาราอาง 

เก่ียวกับประสบการณการไมไดรบัความเปนธรรมในชวีติต้ังแตเด็ก มคีรอบครวั 
มาจนถึงปจจุบัน 

คําบอกวามีสามเรื่องที่อยากจะบอก เรื่องแรก ผูหญิงกับการเปนผูนํา
ทางศาสนา ดวยความที่เราไมใชคนไทยทําใหไมมีสิทธิ์หลายอยาง ความเปน
ผูหญงิยงัไมไดรบัการยอมรับในเรือ่งความเปนผูนาํของชุมชน อยากใหผูหญงิ
สามารถเปนผูนําไดเชนกัน เพราะตอไปถาเหลือแตผูหญิงแลวจะทําอยางไร 
ถาไมมีผูหญิงท่ีรูเร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณีแลวใครจะเปนคนที่ทําตอไป 
อยากใหมทีัง้ผูหญงิและผูชายทีส่ามารถทาํหนาท่ีตางๆ เหลานีไ้ด ถาเปนผูนาํ
ทางการผูหญิงยังมีโอกาส แตถาเปนผูนําทางศาสนาก็ไมรูจะเปนไปไดหรือเปลา 
ผูชายสมัยน้ีไมคอยที่จะสนใจเรื่องการเขาวัดเขาวา สวนมากจะเปนผูหญิง 
ในเรื่องการยอมรับก็กลัวเหมือนกันวาจะไมมีการยอมรับ จริงๆ ก็นาจะเปน
ไดเพยีงแตยงัไมเคยมีมากอน ถาผูหญงิเปนผูนาํทางศาสนา จะตองทําหนาที ่
ในวดั แลวผูทีบ่วชเรยีนกม็แีตเด็กผูชายไมมผีูหญิง สองปทีผ่านมากม็กีารบวชชี
ของผูหญิง แตไมไดเปนศาสนาทีช่าวดาราอางนิยม ทีพ่ดูน้ันคืออยากใหผูหญิง
มีบทบาทเหมือนกับท่ีผูชายมีอยู เร่ืองพิธีกรรมในวัดน้ันผูหญิงก็ทองบทสวดได 
แตผูหญิงจะไมไดเรียนตัวหนังสือท่ีเปนตัวธรรมของชาวดาราอางที่ใชตัว
หนังสือไทใหญแตอานเปนภาษาดาราอาง ถาอานภาษาไทใหญออกก็จะอาน
ตัวหนงัสือเปนภาษาดาราอางได ภาษาแบบนีย้งัไมมใีครสอนให ทีผู่ชายอาน
ไดเพราะวามีการบวชเรียน พระก็จะสอนให ตอนนี้พระที่เปนชาวดาราอาง
ที่อยูในวัดมี 2 องคอานภาษาดาราอางไดบาง ถาพระไมสามารถสวดมนต
เปนภาษาดาราอาง กจ็ะมีหนานหรอืนอย (ผูชายท่ีเคยบวชเปนพระหรอืเณร) 
ที่สามารถอานหนังสือดาราอางมาสวดแทนดวยบทสวดมนตของภาษา
ดาราอาง ความจริงคนที่เปนหนานนาจะมาสอนพวกผูหญิงชาวดาราอางให
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อานภาษาตวัเองได แตทีผ่านมานัน้ยังไมเคยมีใครสอน พวกผูหญิงก็มกีารต้ัง
กลุมสตรีหรอืกลุมแมบาน คนในชุมชนท่ีเปนผูหญงิจะเปนสมาชิก บางกไ็มได
เปนก็มี กิจกรรมก็จะมีการยอมสีผา การปกลาย เร่ืองการเรียนหนังสือของ
ผูหญิงก็ยังไมเคยมีการคุยกันในกลุมผูหญิง คําคิดวาการท่ีผูหญิงสามารถ
อานหนังสือดาราอางไดนั้นจะทําใหเขาถึงอะไรตางๆ ได อยางการทําบุญ
บานใหมตองเชญิพระหรือไมมกีต็องเชญิหนานมาทําพิธใีห แตคาํคิดวาตอไป
ถาไมมีพระไมมีหนาน ผูหญิงก็นาจะเปนคนทําพิธีไดเชนกัน อยางเชน 
ดาราอางมีความเช่ือวาถาคนท่ีตายแลวมีความทุกขทรมาน ก็จะมีบทสวด
ภาษาดาราอาง ที่พูดถึงวาเวลาที่เราทําบุญใหเขาดวยสิ่งใดจะใหผลอยางนั้น 
จะมีอยูในตาํราของชาวดาราอางซึ่งมีคนบันทึกไว

ผูชายจะเปนคนทําพิธีทางศาสนา เชน พิธีเขาพรรษา สงกรานต 
ปดประตูเมือง ดาราอางจะมีการเทศนธรรมในบาน ถาท่ีบานคํา ก็จะเปนพอ
ของคําเปนคนทํา พอก็จะบอกวาใหทําอะไรบาง ถาพอไมอยูแมก็จะปรึกษา
หนานหรือนอยวาจะตองเตรียมอะไรบาง บางบานถาอยากรูวาทําบุญอะไร
มาบางแลวก็จะใสกรอบตดิไวขางนอก เราไปปจูา (บชูา) นทิานทีเ่ลาเปนเร่ืองๆ 
เปนเรื่องพระพุทธเจากอนที่จะเกิดเปนพระพุทธเจา ซึ่งจะเปนเรื่องเก่ียวกับ
การทําความดี เร่ืองการทําบาป ทําความผิด ซึ่งจะเช่ือมโยงกับศาสนา 
เวลาไปบชูาจากหนาน กจ็ะไดเปนกระดาษมาชิน้หน่ึงท่ีหนานเปนคนพิมพมา 
จะมีคนพิมพไวที่วัด แลวเราก็จะถามวาเรื่องอะไรบางที่เราจะเอามาบูชา 
เปนเลมก็มเีปนแผนก็ม ีแตละเลมหรอืแตละแผนก็จะเปนเรือ่งหนึง่ แตละเรือ่ง
ก็ไมเหมือนกัน เวลาที่เราจะทําบุญเร่ืองอะไรเราก็จะเลือกเรื่องท่ีเก่ียวกับ
เร่ืองนั้นๆ เม่ือบูชาเสร็จเราก็จะมาแตงธรรมในบานทําบุญตอ ถาไมมีพระ
ก็จะใหหนานหรือนอยมาทํา แตละปจะไมกําหนดแลวแตเราอยากจะทําบุญ
อะไรก่ีครั้งก็ได เมื่อไดเปนเลมเราก็จะเย็บผาใหเปนปกแลวไวที่หิ้งพระ 
เมื่อทําบุญเสร็จแตละปก็จะเก็บไวบนหิ้งที่มีพระพุทธรูป คํามีอยูทั้งหมด 
37 เลม แมบูชาไวใหเรา เวลาที่แมไปบูชามานั้นแมก็จะเลือกเรื่อง อยางเชน 
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แมฝนวาพอที่ตายไปแลวมารังควานมาขอกินก็แลวแตวาเราจะทําบุญ
ดวยอะไร ถาบานใครไมมีตองไปขอบูชาจากพระที่วัด ไปจัดพิธีที่บานแลว
นําไปคืนพระได ตอนไปบูชาแลวแตจะทําบุญจํานวนเทาไร เวลาไปก็จะมี 
ดอกไม ธูปเทียน ไปขอบูชาท่ีพระ พระก็จะเทศนธรรมเราก็จะรับธรรม 
แลวเราก็จะบอกวาเราจะทําพิธีตอนไหน เวลาไหนบาง ถาจะทําบุญบาน
ไมตองเลือก ไมตองดูวาจะทําตอนไหนอยางไร เม่ือทําไปแลวจะเปนส่ิงท่ีดี
ใหกับบานที่เราอยูทําใหบานอยูเย็นเปนสุข สวนใหญก็จะทํากันบอยๆ 

ที่อยากใหผูหญิงอานหนังสือออกเพื่อทําบุญกันท่ีบานก็ได ไมตอง
ไปถึงวัด ไมไดถึงขนาดใหผูหญิงไปเทศนเปนอาจารยในวัด แตเพ่ือสอน
ลกูหลานเองได ถาแมมคีวามรูแมกจ็ะสอนลกูตอ ทีผ่านมาใครจะอานไดตอง
บวชเรียนใชเวลานานหลายปทีเดียวถึงจะอานได 

คําสนใจเร่ืองภาษา คิดวาการอานภาษาไดเปนการเปดออกสูโลกกวางได 
คือเราอยากสอนเรื่องราวในหนังสือธรรมะใหลูกหลานไดรูวาศีลธรรมเปน
อยางไรบาง เหมือนเราเลานิทานที่เปนเรื่องจริงใหลูกๆ ฟง  เปนการสอนลูก
ใหเดินในทางที่ดี ถาเด็กและเยาวชนอานหนังสือธรรมะไดนาจะชวยทําให
เด็กสมัยนี้ไดซึมซับธรรมะที่อยูในหนังสือไมใหเด็กหลงทําผิด และทําใหเด็ก
กลัวการกระทําสิ่งไมดี เพราะที่โรงเรียนเขาไมไดสอนนิทานเหลานี้ โรงเรียน
ที่ใกลที่สุดตอนนี้คือโรงเรียนบานปางแดง อยูหางจากหมูบานประมาณ 
1 กิโลเมตร ในโรงเรียนมีหลายชาติพันธุ มีอาขา ปกาเกอะญอ มีชาวดาราอาง
เยอะที่สุด

สรุปไดวาปญหาตอนนี้คือเรื่องภาษา ถาผูหญิงดาราอางรูภาษาธรรม 
และภาษาไทย ก็จะทําใหสามารถเปดมุมมองใหกับผูหญิงกวางขึ้น สามารถ
ที่จะสั่งสอน และสืบทอดศีลธรรมความดีตางๆ สูลูกหลานได นอกจากนั้น
การอานออกเขียนไดภาษาไทย ถาเราอานไมออกเขียนไมไดเวลาไปติดตอ
ราชการก็จะลําบากเหมือนกัน มีอยูคร้ังหน่ึงท่ีไปประชุมกับอาจารย คําอยากจะ
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รองไหเพราะเขาใหเขยีนเบกิคาเดินทางดวยลายมอืตวัเองไมอยางน้ันไมไดคา
เดินทาง คําเขียนไดแตชื่อตัวเอง คําเลยขอใหอาจารยเขียนใหแลวคําก็ลอก
มาเขียนใหม คําอานไดแตถาใหเขียนเองจะเขียนชามาก

กระบวนการต�อสู�เรื่องสัญชาติ
เรือ่งท่ีสอง สทิธกิารไดสญัชาตไิทย เดก็เกิดในไทยแตเจาหนาทีร่ฐัเขียน

วาเกิดในพมา และไมมีเอกสารในการพิสูจนสิทธิ ทําใหการตอสูหลายคร้ัง
ไมได ทั้งท่ีพอแมปูยาตายายยืนยันวาเกิดในไทย อยางลูกชายของพ่ีสาวคํา 
ตอนน้ีเขาอายไุด 19 ปแลว ทาํงานทีล่าํพูน เขายังเปนบัตรสชีมพ ูเพราะตอน
ที่กรอกใบสํารวจนั้นเขากรอกผิดพลาด เขาเกิดที่บานนอแล แตในใบสํารวจ
กลายเปนวาเขาเกิดที่พมา ซึ่งเกิดขึ้นนานมาแลว ไปยื่นเรื่องรองเรียนอะไร
ก็ไมได เคยไปทําเรื่องแกแลวก็แกไมได พ.ศ. ที่เขามากับ พ.ศ. ที่เกิดนั้นเขา
ไมไดเขียนที่บานนอแล เขาเขียนแคตอนที่อยูที่เชียงดาว เขาเกิดป พ.ศ.2538 
แลวเขามา พ.ศ.2537 ซึ่งเปนหลังกฎเกณฑ ถาเราจะทําจะตองเสียเงินมาก
เหมือนกัน การใชจายคายื่นเรื่องที่กองตรวจคนเขาเมืองจริงๆ ก็ 5,000 บาท 
แตคาํใชงบประมาณประมาณ 10,000 กวาไปยืน่เรือ่ง ทัง้คาเดินทาง คาอาหาร 
เพราะเราไปคร้ังเดียวไมใชวาจะไดเลย ในการตอสูเรื่องสัญชาติมีองคกร
จากภายนอกมาใหการสนับสนุน ตอนน้ันคําไดงบประมาณจากโครงการ
ในองคกร UHDP ตอนนีย้งัตดิหน้ี 7,000 กวาบาท ทแีรกก็คดิวาทีท่างโครงการ
ใหนั้นจะพอแตพอไมพอก็ตองไปกู เงินจากขางนอกมาอีกอยางนอย 
7,000-8,000 บาท แตอยางนอยเราก็มีสิทธิที่จะแปลงสัญชาติไดในอนาคต

ตอนนี้ที่บานนอแลมีโครงการหลวงเขามาสงเสริมอาชีพใหกับ
ชาวบานแลว ที่บานนอแลจะติดกับพมา ตอนนี้ก็ยังไมมีรั้วกั้นยังเดินขามกัน
ไปมาได อยางคนที่อยูฝงโนนถาเขาคลอดที่โรงพยาบาลฝงคนไทยและไดรบั
การแจงเกิดเขาก็จะไดบัตรคนไทยเหมือนกัน เด็กก็จะได 7 ทวิ แมของคําเปน
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ตางดาวเขาเมืองโดยไมชอบกฎหมาย เปนบัตรสีชมพูหมายเลข 6 คําก็เปน
บัตรหมายเลข 6 แตเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย ลูกของคําจะไดเลข 7 ถาคํา
เปนเลข 7 ลกูก็จะเปนหมายเลข 8 เม่ือคําเปนเลข 6 ถาเปล่ียนเปนพาสปอรต
ก็จะกลายเปนหมายเลข 8 ในปจจุบันคําจะเปนเลข 8 เพราะคําทําเปน
พาสปอรตเขาเมืองโดยถูกกฎหมาย ขั้นตอนการทําก็จะยื่นเรื่องที่อําเภอ 
ทางอําเภอก็จะสงไปที่กระทรวงและจะมีการสืบสวนหลักฐานตางๆ ตามมา 
แมจะอยูในประเทศไทยไดชั่วคราว และทุกๆ 10 ปจะตองไปตอบัตรใหม 
ตอนน้ีคํากําลังทําเร่ืองขอสัญชาติไทยใหกับลูก เน่ืองจากลูกของคําเกิด
ในประเทศไทย เสียคาใชจายในการติดตอไปมากเหมือนกัน แตก็ยังไมได 
หวังวาถาลูกไดสัญชาติไทยก็จะไดรับโอกาสหลายๆ อยางเทาเทียมกับ
เด็กอื่นๆ ที่มีสัญชาติไทย

คนจากพมาที่เขามาอยูกันในเชียงใหมนั้นจะเปนบัตรสีชมพู อันที่จริง
ต่าํกวาพาสปอรตแตพวกเขาไดงานทํา เขาไดเปรียบกวาเรา เขาไปขออนญุาต
เขามาเพื่อทํางาน แตอยางคําที่มีพาสปอรตตางดาว ทีแรกเขาบอกวาถาอยู
ที่นี่ 5 ปก็เปลี่ยนสัญชาติเปนคนไทยได แตคําอยูมา 10 ปแลวยังไมได
สัญชาติไทยเลย ตอนท่ีเคยมีปญหาเรื่องการทํางานนายจางใหไปคุยเอง
ที่ศาลากลาง ทางเจาหนาท่ีก็บอกวาถาทํางานจะตองไดเงินเดือน เดือนละ 
30,000 บาทและตองโอนผานบัญชีธนาคารดวย แตทีนี้เงินที่ไดมาจริงๆ 
ไดแค 3,000 บาทตอเดือนเอง เพราะไมเชนนั้น นายจางจะตองเสียภาษีปละ 
200,000 บาท ก็เลยไมไดทํางาน ถาเปนบัตรสีชมพูนั้นนายจางเสียภาษีแค 
5,000 บาทเทานั้น มีการกีดกันโดยเอารายไดมาเปนตัวกําหนด จะมีคน
ถือพาสปอรตเยอะมาก และทํางานก็ไมได ยังเปนปญหากันอยูตอนนี้ ทําให
ชาวบานไมอยากไดพาสปอรตแตอยากไดบตัรสีชมพูแทน และทาํใหชาวบาน
ตองรับจางนอกกฎหมายอยางเดียว คําเคยถามทนายเรื่องคนท่ีมีบัตร
พาสปอรตวาจะมโีอกาสไดสญัชาตไิทยอกีไหม ทนายบอกวากย็ากพอสมควร
ตองรอจนกวากฎหมายเปลี่ยนถึงจะได 
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คําคิดวาคนท่ีไดสัญชาติกับคนท่ีไมไดสัญชาตินั้นตางกันราวฟากับดิน 
คนมสีญัชาตจิะทาํงานทีไ่หนกไ็ดหมด การรับสทิธริกัษาพยาบาลก็สะดวกกวา 
มีสิทธิทุกชนิด การยอมรับเรื่องการเปนผูนําก็ทําไดหมด สิทธิการเลือกตั้งเรา
ก็จะมีสิทธิ ถาไมมีบัตรคนไทยไมมีสิทธิเปนผูนําทางการ แตมีสิทธิไปโรงเรียน
หรือโรงพยาบาลไดเหมือนชาวบานทั่วไป เวลาเราไปโรงพยาบาลตองไป
โรงพยาบาลท่ีเราขึ้นสิทธิถาไปโรงพยาบาลอ่ืนเราจะตองจายเงินเอง ตอนนี้
คํายายทะเบียนบานเรียบรอยแลว แตเรื่องบัตรทองนั้นเราก็ยังยายไมได 

อีกเรื่องที่คําเปนหวงก็คือเร่ืองการรวมกลุมอาเซียนตอไปมันจะเกิด
อะไรข้ึนกับคนท่ีถือพาสปอรตบาง เขาจะไลไปไหม แตถาเรามีพาสปอรต
เราก็นาจะไปไหนๆ ได ไปทํางานประเทศอื่นก็ได แตทีนี้เราก็ไมไดในเรื่อง
ภาษาอีก ภาษาพมาก็ไมได เขมร เวียดนาม เราก็พูดไมไดเลยสักภาษา ทนีี้
ก็เหลือแตภาษาไทยที่พูดไดแตก็มีพาสปอรตทํางานท่ีไหนเขาก็ไมรับ 
ซึ่งเหมือนเขาใหความหวังแลวก็หยุดมันไว เหมือนเปนความหวังที่เลื่อนลอย 
แตก็ยังหวังอยู ตอนที่ทนายและพลเอกสุรินทรเขามาในชุมชน คําเสนอวา
ถาเปนไปไดคาํอยากใหทานชวยแกปญหาเร่ืองชาวบานใหมทีีท่าํกินและเรือ่ง
สญัชาติ ถารวมกลุมอาเซียนแลวกไ็มรูวาจะกระทบกบัพวกเราท่ียงัไมมสีญัชาติ
อยางไรบางก็เปนหวงเรื่องเหลานี้อยู

ในยุคที่รัฐทุกรัฐขีดเสนแบงพื้นที่ แบงมนุษย แบงวัฒนธรรมออกเปน
สวนๆ ทําใหประชาชนท่ีเคยไปมาหาสูกันเปนพ่ีเปนนองกันดวยพรมแดน
เดียวกนัของวฒันธรรมถกูแยกออกจากกัน ตอมารฐักไ็ดออกกฎหมายขดีเสน
แบงใหประชาชนอยูภายใตการคุมครองของตนเพ่ือการเอ้ือประโยชนของสิทธิ
และสวัสดิการตางๆ แกประชาชนพลเมืองของตน แตยังคงมีประชาชน
อกีจํานวนหนึง่บนผนืแผนดินน้ีทีด่าํเนินวิถชีวีติมานับสิบป หรือรอยป แตตอง
ตกสํารวจ ไมมสีถานะใดๆ เลยในรฐัไทย อทิธิพลความคิดดานสิทธิมนุษยชน 

สิทธิชุมชน ผลพวงจากกระแสโลกาภิวัตนผลักดันใหรัฐสรางกลไกใหมๆ เพื่อ



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

101

แกปญหาสถานะคนตางดาวเขาเมืองและคนไทยแตไรสัญชาติ ซึ่งมีอยูเปน
จาํนวนมากดาํรงชวีติบนผนืแผนดนิไทยมายาวนาน ใหมสีถานะท่ีชดัเจนเพือ่
ใหไดรบัการปกปองคุมครองทางกฎหมายท่ีเทาเทียม แตกลไกหนึง่ของระบบ
ราชการท่ีตองกําหนดสถานภาพประชาชนกลับไมทํางาน หรือทํางานอยาง
ลาชาและไมเทาเทียม 

แมจะมีกฎหมายทั้งกฎหมายฉบับปรับปรุงใหม 2535 ที่ผานโดยสภา
ผูแทนราษฎรออกเปนพระราชบัญญัติและกฎหมายที่ออกโดยฝายบริหาร 
(ประกาศคณะรัฐมนตรี) เปดชองทางใหบุคคลสามารถหรือปรับสถานะเปน
สัญชาติไทย ทั้งโดยอัตโนมัติและการยื่นคํารองไดถึง 4 ชองทางคือ (1) 
เกิดในขณะท่ีบิดาที่ชอบดวยกฎหมายเปนคนสัญชาติไทย (2) เกิดในขณะท่ี
มารดาเปนคนสัญชาติไทย (3) เกิดในประเทศไทยกอนวันที่ 26 กุมภาพันธ 
พ.ศ.2535 จากบิดาและมารดาซึ่งเกิดในประเทศไทย และ (4) เกิดใน
ประเทศไทยในขณะที่บิดาและมารดาถือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
แตจนถึงบัดนี้ สถานะชาวไทยภูเขาก็ยังคงเปนเชนเดิม มิใชคนตางดาว มิใช
คนไทย แมจะพยายามเขายื่นคํารองตามระเบียบการปกครอง แตก็ยากที่จะ
ผานกระบวนการเหลานั้นเพ่ือมาสูการเปนคนไทย มีบัตรประชาชน ดังเชน
คนพื้นราบอื่นๆ ได เพราะนอกจากระเบียบการอันยุงยากแลว ยังมีคา
ธรรมเนียมอื่นๆ ที่เจาหนาที่รัฐเรียกรอง 

ปญหาความไรสัญชาติของบุคคลธรรมดาในประเทศไทย ยังคงเปน
ปญหาสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งที่รายแรงอยูมากในสังคมไทย เนื่องจาก
ยังมีจํานวนคนไรสัญชาติในประเทศไทยจํานวนมาก แมวาประเทศไทย
จะไดยอมรับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต พ.ศ.2490 
ซึ่งยอมรับในขอ 15 วา “บุคคลมีสิทธิในการถือสัญชาติ การถอนสัญชาติ
โดยพลการ หรือการปฏิเสธสิทธิทีจ่ะเปลีย่นสญัชาติของบุคคลใดน้ันจะกระทาํ
มไิด” หรือแมวาประเทศไทยจะเปนภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
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ทางการเมืองและสิทธิทางแพง ค.ศ.1966 ซึ่งขอ 14 ยอมรับวา “เด็กทุกคน
มีสิทธิที่จะไดรับสัญชาติ” ก็ตาม (วรรณนิศา, 2556)

การมีที่ดินทํากิน
เรื่องที่สาม การมีที่ทํากิน ปจจุบันนี้ถึงเรามีเกษตรหลังบานก็แคใหเรา

เอาชีวิตรอดไปวันๆ แตรุนลูกรุนหลานเขาจะอยูกันอยางไร จะทํากินกัน
อยางไร ดังนั้น เรื่องที่ทํากินกับสัญชาติจะสําคัญมาก เพราะเมื่อไดสัญชาติ
ตอไปก็จะไดในเรื่องการศึกษา และเรื่องสวัสดิการอื่นๆ ถาเราไดสัญชาติแลว
เราอาจจะหาท่ีทํากินไดอยูแตจะไมเปนในรูปแบบชุมชน จะเปนของใครของมัน 
คําคิดวาถาไมมีที่ทํากินอนาคตจะเปนเหมือนบานจัดสาร จะมีแตคนแกอยู
ในบาน คนใชแรงงานก็จะไปทํางานกันท่ีอ่ืน ลูกหลานก็จะไปอยูตางจังหวัดหมด
ไปเปนแรงงานในเมือง หากเรามีที่ทํากินพอลูกหลานจบก็จะมีที่ทํากินอยู
ปลูกพืชผักปลูกขาวกินเองได คําคิดวาการมีที่ดินทํากินจะทําใหคนดาราอาง
รุนตอๆ ไปสามารถอยูรวมกันเปนชุมชนได

บทสรุป 
การตอสูของผูหญิงดาราอางในสองเรื่อง คือ เรื่องแรกเปนการตอสู

เร่ืองสัญชาต ิซึง่เปนการตอสูกบัรัฐในเรือ่งของความพลดัถ่ิน ความไรสญัชาต ิ
และเร่ืองทีส่อง การตอสูกบักรอบจารตีประเพณขีองดาราอางเกีย่วกบัผูหญงิ
ทีจ่าํกัดบทบาทหนาท่ีและวิถปีฏิบตัขิองผูหญิงไวภายใตจารตี ซึง่เปนการตอสู
กับวิธีคิดในชุมชน 

การตอสูในเรือ่งแรกซึง่เปนการตอสูเร่ืองสญัชาตคินพลดัถ่ิน ไรสญัชาติ
กับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ เปดเผยใหเห็นชีวิตพลัดถิ่นของคํา นายนวล 
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หญิงชาวดาราอางหรือท่ีเรียกกันวาปะหลอง ซ่ึงมีพอแมเปนชาติพันธุกลุมนอย
ในประเทศพมาท่ีอพยพหนีภัยจากสถานการณความขัดแยงทางการเมือง
ภายในประเทศระหวางกลุมชาติพนัธุตางๆ กบักองทพัพมา เขามาอยูในพ้ืนท่ี
ชายแดนของประเทศไทย เน่ืองจากพื้นท่ีหมูบานสวนหน่ึงอยูในพมา ทําให
คําซึ่งเกิดในพื้นที่สวนท่ีอยูในพมาตองกลายเปนคนตางดาว ไรสิทธิและ
สัญชาติไทย สะทอนใหเห็นถึงการกําหนดเสนพรมแดนท่ีตายตัว และการ
เกิดข้ึนของรัฐสมัยใหม ที่ไมไดใหความสําคัญกับการซอนทับของพ้ืนท่ีและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ และนําไปสูประเด็นปญหา
ในการเขาถึงความยุติธรรมจากกระบวนการทํางานของรัฐ

ปางแดง
คือบทเรียนของกระบวนการยุติธรรมกับส�วนราชการ

บทเรยีนและสิง่ทีท่กุคนไดรบัตลอดระยะเวลาท่ีรวมกันตอสูมานานนบั 
20 ปที่บานปางแดง เปนบทเรียนที่มีความหมายสําหรับชาวดาราอาง ไมวา
จะเปนเด็กเล็กจนถึงผูใหญ เปนบทเรียนเรื่องการตอสูเรื่องสิทธิมนุษยชน 
หรือสิทธิของความเปนคน คนซึ่งมีศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ที่ทุกคน
จะตองมีความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมวาจะมีความแตกตาง เร่ือง
เชือ้ชาต ิศาสนา วฒันธรรม โดยใหยดึหลกัเรือ่งของสทิธชิมุชน ในรฐัธรรมนญู 
ป พ.ศ.2540 และ 2550 ในรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2550 ซึ่งกลาวไวในมาตรา 66 
และ 67 คือ สิทธิชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนทองถ่ินด้ังเดิม ทั้งในเรื่องสิทธิ
ในเร่ืองการจัดการ และการใชประโยชนฐานทรัพยากร และการดึงเอา
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมชนเผามาปรับใชในวิถีชีวิตใหอยูอยางม่ันคงและ
ยัง่ยนื นอกจากนัน้ เมือ่ป พ.ศ.2546 ประเทศไทยไดเขาเปนภาคขีองอนสุญัญา

วาดวยการปฏิบตัแิละเลือกขจัดทางเช้ือชาติโดยทุกรูปแบบ แตในสายตาของ
ภาครฐัยังคงมองชาวเขาหรอืชนเผา ดวยสายตาและความคดิท่ีมอีคติอยูเสมอ 
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โดยมักจะมองแบบเหมารวมวาชนเผาคายาเสพติด เปนตัวการในการตัดไม
ทําลายปา เปนสาเหตุของการเกิดหมอกควัน หรือมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
ทั้งๆ ที่ปญหาสวนหนึ่งมาจากผลของนโยบายในการพัฒนาประเทศ

ในกรณีของปางแดงทีไ่มไดรบัความเปนธรรม สวนหน่ึงมาจากการไมรู
กฎหมายและภาษาไทย แตหลงัจากมีโอกาสรูจกักบัหนวยงานตางๆ ทีเ่ขามา
ชวยเหลือ และไดรับความรู โดยเฉพาะในดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งเปนตนทุนท่ีทําให คํา นายนวล ผูหญิงดาราอางคนหน่ึงไดกลายเปน
แกนนําของชุมชน สามารถประสานงานกับภายนอกไดอยางมั่นใจ และ
รวมกับชาวบานในชุมชนตั้งหมูบานใหมขึ้นมาได 

กรณทีีเ่กดิขึน้นีม้ไิดเกดิขึน้เฉพาะทีบ่านปางแดงหรอืเฉพาะทีเ่ชยีงดาว 
แตยังมีอีกหลายๆ พื้นท่ีในเชียงใหมและในประเทศไทย ซึ่งควรมีการจัด
ระเบียบและจัดการแกไขปญหาท่ีดินในเขตปากันใหมเหมือนกับการแกไข
ปญหาบานปางแดง โดยใหทุกภาคสวนมารวมในการแกไขปญหารวมกัน 

การหลุดพ�น
จากกรอบจารีตประเพณีที่กําหนดความเป� นหญิง

การตอสูเร่ืองท่ีสอง เปนการตอสูกบักรอบจารตีประเพณขีองดาราอาง
เก่ียวกับผูหญิงท่ีจํากัดบทบาทหนาท่ีและวิถีปฏิบัติของผูหญิงไวภายใตจารีต 
ซึ่งเปนการตอสูกับวิธีคิดในชุมชน 

คํา นายนวล เปนตัวอยางหนึ่งของผูหญิงที่ตอสูกับความไมเปนธรรม
จากจารตีประเพณแีละกฎเกณฑทางวฒันธรรมของชาตพินัธุทีใ่หความสาํคญั
กับชายเปนใหญ ภายใตภาพของผูหญิงในอุดมคติที่จะตองเปนคนดูแล
ครอบครวั อยูในชมุชน เชือ่ฟงสามี รกันวลสงวนตวั แตจากประสบการณตรง
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ในชีวิตแตงงานที่ผานมาของตนเองและของผูเปนแม ทําใหคําตัดสินใจสลัด
ตัวเองใหหลุดพนจากพันธนาการ และกลายมาเปนผูกําหนดชีวิตของตัวเอง
อยางเปนอิสระ

เหตุการณจากการถูกจับในขอหาบุกรุกปาทําใหคํากาวออกจากพื้นท่ี
ในบานหรอืพืน้ทีค่รวัเรือนออกมาสูสงัคมภายนอก จนทําใหไดรบัการวพิากษ
วิจารณจากคนบางกลุมในชุมชนท่ีไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ผูหญิงท่ีแตกตางออกไปจากจารีตแบบเดิม กระท่ังมีผูชายบางคนที่บอกวา
สามีปลอยใหภรรยาไปแบบนั้นไดอยางไร แตคํากลับไมสนใจ และยืนยันวา
ไดเลือกแลว หากไมยอมรับก็คงตางคนตางเลือกทางเดินของตัวเองไป 
เพราะมีคําสอนที่มีมาต้ังแตปูยาตายายวาผูหญิงจะตองตามหลังสามีเทาน้ัน 
และ “ถาเปรียบกับดวงอาทิตย ผูหญิงจะเหมือนผูที่ยังไมสวาง” มีบางคน
ในหมูบานบอกวา “ถาเขาเลือกผูนํา เขาไมเลือกคนที่ตาบอด เขาจะเลือกคน
ที่เปนผูชายที่อานออกเขียนได” เพราะผูหญิงไมมีโอกาสในการเรียนหนังสือ
เหมือนกับผูชาย การโตเถียงของคําตอขอวิพากษวิจารณที่บอกวา “ผูหญิง
เปนเหมือนไกตัวเมีย ถึงจะขันอยางไรก็ยังไมสวาง” วา “ไมมีไกตัวเมียที่ขัน
ไดหรอก แตถาชุมชนไมมีไกตัวเมียก็เปนไปไมไดเหมือนกันท่ีจะสราง
หมูบานได ไมเห็นมีไกแจตวัไหนทีจ่ะขนัแลวไดหมูบานเลย” สะทอนใหเห็นถึง
ความคิดในการหลดุกรอบจารตีประเพณีทีก่าํหนดความเปนหญงิท่ีฝงรากอยู
ในจารีตประเพณีของชนเผา อยางไรก็ตาม คํายังคงมีความรูสึกที่ “ไมดี” 
เมื่อคําเลิกกันกับสามีแลวก็แตงงานใหม เพราะยายเคยทํา “เปนแบบอยาง” 
ตั้งแตตาตายตอนท่ียายอายุได 30 ก็ไมแตงงานอีกเลย ทําใหเห็นวาภาพ
ของ “ผูหญิงดี” และ “ผูหญิงไมดี” ยังคงกําหนดความคิดและการกระทํา
บางอยางของผูหญงิอยูตลอดเวลา แมวาเธอจะมคีวามพยายามไปใหพนจาก
พันธนาการ เหมือนกับแมที่คําพูดถึงวา “อยากจะหนีแตก็หนีไมพน 
อยากจะหนีก็หนีไมรอด” การเปนผูกระทําการของผูหญิงจึงเปนการกระทํา
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ที่อยูภายใตโครงครอบของสังคม ที่อาจกลาวไดวาไมไดถูกกําหนดหรือ
ถูกครอบมาจากภายนอกเทาน้ัน แตเปนวิธีคิดท่ีแฝงฝงอยูภายในตัวของ
เธอเอง แตโครงครอบดังกลาวก็ไมสามารถครอบงําไดอยางเบ็ดเสร็จส้ินเชิง
ตลอดเวลา 

เงื่อนไข
ในการเสริมพลังอํานาจให�กับผู�หญิง

คําไดเสนอเงื่อนไขในการเสริมพลังอํานาจใหกับผูหญิง ที่เธอเองใช
เปนตนทุนในการตอรองคือ การเรียนรูเร่ืองกฎหมาย เพราะคาํมองวาการไมรู
กฎหมายมีสวนท่ีทําใหถูกจับในขอหาตางๆ กฎหมายเปรียบเสมือนอาวุธ
อันหนึ่งท่ีนอกเหนือจากเรื่องภาษา การเรียนรูเร่ืองภาษา ทั้งภาษาไทยท่ีใช
สําหรับการติดตอราชการ และภาษาทางศาสนาท่ีทําใหสามารถเปดมุมมอง
ใหกับผูหญิงกวางขึ้น สามารถที่จะสั่งสอนและสืบทอดศีลธรรมความดีตางๆ 
สูลูกหลานได และในฐานะผูหญิงชาติพันธุ ส่ิงสําคัญคือสิทธิการไดสัญชาติไทย
เพ่ือการเขาถึงสวัสดิการของรัฐ และการมีที่ดินทํากินแคพอเพียงเพื่อพ่ึง
ตัวเองได ใหลูกหลานที่เรียนจบมีที่ทํากินปลูกพืชผักปลูกขาวกินเองได 
ขอเสนอของคําสอดคลองกับเน้ือหาสําคัญท่ีระบุไวใน “อนุสัญญาวาดวย
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ” หรือ CEDAW ท่ีเนนความเสมอภาค
ระหวางหญิงและชาย การไมเลือกปฏิบัติตอผูหญิง และเปนพันธสัญญาที่รัฐ
ตองดําเนินการ

การไมไดรับความเปนธรรมในกรณีของปางแดง สวนหน่ึงมาจากการ
ไมรูกฎหมายและภาษาไทย เงื่อนไขที่ทําใหคํา นายนวล ผูหญิงดาราอาง
คนหน่ึงไดกลายเปนแกนนําของชุมชน สามารถประสานงานกับภายนอก
ไดอยางมั่นใจ และรวมกับชาวบานในชุมชนตั้งหมูบานใหมขึ้นมาได เกิดข้ึน



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

107

หลังจากมีโอกาสรูจักกับหนวยงานตางๆ ที่เขามาชวยเหลือ และไดรับ
ความรู โดยเฉพาะในดานกฎหมายและสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ การไดรับ
การอบรมในดานสิทธิสตรีทําใหคําไดรับการตอกย้ําใหเกิดความมั่นใจและ
เชื่อมั่นในบทบาทของผูหญิงที่ไมติดอยูกับกรอบจารีตประเพณี เนื่องจาก
คําเองมีประสบการณจากชีวิตของตนเองต้ังแตวัยเด็ก จากการเห็น
ประสบการณชีวิตของผูเปนแมและยาย และประสบการณตรงในชีวิตของ
ตนเอง การไดรบัการอบรมเกีย่วกบัสิทธิและบทบาทสตรจีากหลายหนวยงาน
ชวยตอกย้ําใหเกิดความมั่นใจมากขึ้น 

อาจกลาวโดยสรุปไดวาการตอสูในสองเร่ือง คอื การตอสูเรือ่งสญัชาต ิ
และการตอสูกับกรอบจารีตประเพณีของดาราอางเกี่ยวกับผูหญิง ที่จํากัด
ผูหญิงไวภายใตกรอบของบาน มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
การออกมาตอสูเรื่องสัญชาติก็คือการออกสูพื้นที่สาธารณะของผูหญิง ทําให
ผูหญิงไดรับการยอมรับจากชุมชนมากข้ึน ในขณะเดียวกันก็ตองตอสูกับ
วิธคีดิของชมุชนดวย การทีผู่หญงิไดรบัการยอมรบัจากชมุชนจงึเปนผลมาจาก
การตอสูกับวิธีคิดของชุมชนและพัฒนาขึ้นมาจนไดรับการยอมรับจากชุมชน 
นอกจากน้ี กรณีของคาํยังสะทอนใหเห็นวาผูหญิงไมไดตกเปนเพียงเหยือ่ของ
กรอบนโยบาย กฎหมายของรัฐ และกรอบจารีตประเพณี แตมีศักยภาพ
ในฐานะการเปน “ผูกระทําการ” ที่อยูภายใตโครงครอบของสังคม ทั้งการ
ถูกครอบงําจากภายนอก และจากวิธีคิดที่แฝงฝงอยูในตัวของเธอเอง 
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ชีวิตของเฟย ศรีสมบัติ 
เปนการส่ือสารเรื่องเลาจากประสบการณของผูหญิงเมี่ยนที่ไดรับ

เลือกต้ังเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแหงหน่ึง เร่ืองของเฟยจะชวยให
ผูอานเขาใจแกนแกนของปญหาอปุสรรคการกาวขึน้มาเปนผูนาํทางการเมือง
และมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิงชาติพันธุ ทั้งยังชี้ใหเห็นวาการ 
“เขาไมถึง” พื้นท่ีการมีสวนรวมการเมืองทองถิ่น อันเนื่องมาจากอคติตางๆ 
ทีร่ายลอมชีวติผูหญิงเม่ียนอยูอยางยากจะหลดุพน ไมวาจะอคติตอความเปน
ผูหญิง อคติที่แฝงมากับประเพณีปฏิบัติดั้งเดิมซึ่งยังคงฝงอยูในวิธีคิดของคน
ในสังคมเมี่ยน อคติตอความเปนชาติพันธุของสังคมไทย เหลานี้ลวนเปน
ปราการกัน้ไมใหเกิดการปฏบิตัติอผูหญิงอยางเปนธรรมในสงัคม ทาํใหผูหญิง
เมี่ยนไมสามารถเขาถึง “ความยุติธรรม” ได

งานเขียนช้ินนี้จะเสนอภูมิหลังชีวิตท่ีตองด้ินรนเพ่ือปากทอง 
ประสบการณความไมเปนธรรมตางๆ ที่เฟย ถูกคนในครอบครัวและคน
ในชมุชนกระทํา การไมยอมแพและลกุขึน้ตอสู การดิน้รนใหไดมาซึง่ตาํแหนง
ทางการเมืองของเฟย เพื่อนําใหผูอานเห็นวาโครงสรางทางสังคมวัฒนธรรม
กระทํากับผูหญิงอยางไร ผูหญิงหน่ึงคนใชเวลาบมเพาะตัวตนและสะสม 
“ตนทุน” มาอยางไร จึงสามารถเปลี่ยนสถานะตนเองจากผูถูกกระทํามาเปน
ผูกระทาํการ สามารถเผชญิหนาและจัดการกับปญหาความไมยตุธิรรมในชวีติ



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

112

ที่มาแฝงมากับอํานาจรัฐ ชุมชน และจารีตประเพณีดั้งเดิมได กระทั่งไดกาว
เขาสูพื้นท่ีทางการเมืองทองถิ่น ซึ่งเฟยกลาววาเปนเคร่ืองเบิกทางที่จะนํา
ผูหญิงเมี่ยนไปสู “ความยุติธรรม” ไดมีเสรีภาพและความเสมอภาคที่สมเหตุ
สมผล มีโอกาสไดใชความรูของผูหญิงในการออกจากนโยบาย การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรอยางแทจริง

เข�าใจวิถีเมี่ยน เฟยเป�นเมี่ยน 
เฟยเกิดและเติบโตอยูในสังคมวัฒนธรรมของชาติพันธุ “เม่ียน” หรือ 

“อิวเมี่ยน” หรือท่ีคนอื่นเรียกกันในชื่อ “เยา”1 เปนหนึ่งในชาติพันธุบนที่สูง
ที่ตั้งชุมชนกระจายอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย และพบไดในบริเวณ
รอยตอกบัประเทศลาว เวยีดนาม พมา และจนี เม่ียนเปนกลุมชาตพินัธุทีอ่าจ
มีอายุเกาแกเทากับกลุมชาวฮั่นหรือชาวจีน มีถิ่นกําเนิดอยูบริเวณหุบเขา
ลุมแมน้ําเหลือง (หวงเหอ) ทางตอนเหนือของประเทศจีนเม่ือหลายพันป
มาแลว ตอมาไดถูกกวาดลางโดยจักรพรรดิหวงตี้และเหยียนตี้ เมี่ยนสวน
ที่เหลือจากการกวาดลางไดอพยพลงทางใตของจีน ไดถูกรุกรานจากภัย
ทางการเมืองอีกหลายตอหลายคร้ังโดยเฉพาะในรอบหน่ึงรอยปของราชวงศหมิง 
เมื่อถูกกดดันและถูกปราบปรามอยางรุนแรง เมี่ยนสวนหน่ึงจึงอพยพไปยัง
มณฑลกุยโจวและยูนนาน อีกสวนไดอพยพเขาไปในประเทศเวียดนาม ลาว 
และตอมายังประเทศไทย (ประสิทธิ์ ลีปรีชา ยรรยง ตระการธํารง และ วิสุทธิ์ 
เหล็กสมบูรณ 2547 : 4-5)

1 “เมี่ยน” หรือ “อิวเมี่ยน” ในภาษาเมี่ยนแปลวาคนหรือมนุษย สวนคําวา “เยา” นั้นอาจมาจาก
ภาษาจนี ซึง่ตอนหลังคนสวนใหญทีเ่ปนเจาของประเทศในแถบนีก้บัชาวตะวันตกใชคาํวา “เยา” 
เรียกกลุมชาติพันธุนี้มาตลอด (ประสิทธิ์ ลีปรีชา ยรรยง ตระการธํารง วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ 
2547 : 1)
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เฟยเลาประวัติศาสตรเมี่ยนบานปางคาจากรายงานของอาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เม่ือครั้งมาสัมภาษณเฟยเกี่ยวกับเรื่องลายผา
เมี่ยนวา เริ่มขึ้นในรัชสมัยของ เจาอนันตวรฤทธิเดช กุลเชฐมหันต ไชยนันท-
บุรมหาราชวงษาธิบดี เจานครนาน ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร ขณะนั้นบริเวณ
ทิศเหนือของจังหวัดนานเขตติดตอกับจังหวัดหลวงนํ้าทา ประเทศลาว 
มีชาวเมี่ยนและชาวมงอาศัยอยูประมาณสามหมื่นคน มีหัวหนาชาวเมี่ยน
เปนนกัรบท่ีสาํคญัคอื นายจ่ันควร แซตัง้ (แซเติน๋) เปนบคุคลท่ีไปมาตดิตอกบั
เจานครนานอยูเสมอจนเกิดความสนิทสนมชิดชอบ อาศัยซึ่งกันและกัน 
เจานครนานในขณะน้ันจึงชวนนายจ่ันควรและลูกบานอยู ณ ท่ีน้ัน นายจ่ันควร
และลูกบานอยูไดไมนานเนื่องจากเห็นวาพ้ืนท่ีคับแคบไมพอกับจํานวน
ประชากร จึงไดเขาเฝาเจานครนานและขอซ้ือที่ดินบนภูเขา (ที่ราบหุบเขา) 
ในบริเวณอําเภอเมือง อําเภอทุงชาง อําเภอปว อําเภอทาวังผา สันเขาดอยจ่ี 
ตลอดไปจนถึงขุนนํ้าลาว (เชิงคํา-เทิง) เชียงของและแยกลงมาทางใต
ดอยนํ้าโมง ดอยผาจิก ผาลม จนจรดเขตอําเภอเชียงมวน เปนเงินแทง 
1,000 ตาง (1 ตางเทากับ 150 แทง บรรทุกมา 1 ตัว ตางได 150 แทง 
หน่ึงแทงราคา 3,000 บาท) เทากับ 150,000 แทง เปนเงินท้ังหมด 
450,000,000 บาท (สี่รอยหาสิบลานบาทในขณะนั้น) ใหกับเจานครนาน
พรอมกับขออภิสิทธิ์และอํานาจโดยสงนายลีวุยเฟย นําเครื่องบรรณาการ
และนอแรด 1 คูทีส่วยทีส่ดุ พรอมกับงาชางอีกจาํนวนหนึง่ใหกบัเจานครนาน 
เจานครนานเห็นวานายจั่นควรเปนผูนําที่เขมแข็งและซื่อสัตยตอพระองค 
ดังนั้นเจานครนานจึงมีบัญชาออกสารตราต้ังใหนายจั่นควร แซตั้ง เปน 
“พญาคีร ีศรสีมบตั”ิ (บนดอยจะเรยีกพญาต้ังจ่ันควร) ครอบครองพืน้ทีด่งักลาว
ทั้งหมด ตลอดจนมีอํานาจตัดสินชําระคดีความทุกอยางและใหสงสวย
ราชบรรณาการแดเจานครนานปละครั้ง
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เม่ือพญาคีรี ศรีสมบัติ นําลูกบานชาวเม่ียนและชาวมง เขามาในเขตนาน
หมดแลว จึงไปตั้งบานศูนยกลางอยูที่ดอยผาชางนอย (อยูทางทิศตะวันออก
ของอําเภอปงปจจุบนั) เปนเวลา 44 ป คอืราวๆ พ.ศ.2443 พญาคีร ีศรีสมบัต ิ
จึงไดยายจากดอยผาชางนอยมาอยูที่ดอยภูลังกา

พ.ศ.2468 พญาคีร ีศรสีมบตั ิไดเสยีชวีติลง (ณ บานปางหมใูนปจจุบนั) 
ลูกบานจึงพากันแตงต้ังนายโวนลิ่น แซเติ๋น บุตรชายพญาคีรี ศรีสมบัติ 
ปกครองชาวเมี่ยนและชาวมงตอมา ในนาม “พญาทาวหลา ศรีสมบัติ” 
โดยแบงเขตการปกครองดังนี้

หมู 1 บานภูลังกา บานดอยจิ บานหวยตองและบานปางคา
หมู 2 บานสวนยาหลวง บานน้ําปุก และบานน้ํารัก

ตอมา พ .ศ .2475 ไดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตย โดยยุบเลิกตําแหนง 
“พญา” เปล่ียนมาเปน “กํานัน” แทน แบงเขตการปกครองเปนตําบล คือ 
ตําบลยอดกับตําบลผาชางนอย โดยถือสันดอยจี่และการไหลของลํานํ้า
เปนเขตแบงโดยธรรมชาติ คือ น้ําท่ีไหลจากสันเขาไปทางบานยอดเปน
ตําบลยอด น้ําที่ไหลทางตะวันตกทั้งหมดถือวาเปนตําบลผาชางนอย โดยถือ
จากจดุเหนอืของตําบลดอยจีจนจรดดอยผาชางนอย อาํเภอเชยีงมวนเปนเขต
การปกครองโดยมีนายฟุเจียม ศรีสมบัติ บุตรชายคนที่สี่ของพญาทาวหลา 
ศรีสมบัติ เปนกํานันคนแรกของชาวเมี่ยนและมง นายฟุเจียมอยูในตําแหนง
กํานันไดสองป จึงใหพี่ชายคือ นายเลาสาร ศรีสมบัติ เปนกํานันแทนตอมา

พ .ศ .2509-2516 บริเวณท่ีเปนที่ตั้งของชาวเมี่ยนและชาวมง 
ถูกคอมมิวนิสตรุกรานทางฝายปกครอง อําเภอปงไมสามารถขึ้นมาดูแลได 
จึงยกตําบลยอดใหกับจังหวัดนานไปตามคําสั่งของคณะปฏิวัติใน พ.ศ.2515
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พ.ศ.2511 คอมมิวนิสตไดเขามารุกราน เหตุการณไมสงบลุกลามใหญโต 
ทําใหหมูบานตางๆ ในตําบลผาชางนอยเกิดความไมสงบสุข ทางราชการ
จึงไดอพยพไปอยูหมูบานในจังหวัดใกลเคียง เชน ลําปาง นาน กําแพงเพชร 
จากเหตุการณดังกลาวทําใหราษฎรไมสามารถตั้งเปนหมูบานได

พ.ศ.2513 เหตุการณยังรุนแรง มีการสูรบระหวางทหาร ตํารวจ
ตระเวนชายแดนกับพวกคอมมิวนิสต ราษฎรจึงไดอพยพไปท่ีบานหนองบัว 
บานแฮะ และบานดอนไชย อําเภอปง จังหวัดพะเยา

กระทั่ง พ.ศ.2518 เมื่อเหตุการณดีขึ้นแลว ราษฎรที่ไดอพยพไปจึง
กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งท่ีบานใหมปางคา และมีการตั้งช่ือหมูบาน
ขึ้นใหม โดยใชชื่อวา “บานใหมปางคา” (ทรงพันธ วรรณมาศ 2552 : 95-100)

เฟยเลาวา ชาวเมี่ยนมีความเช่ือซึ่งเปนการผสมผสานกันระหวาง
ความเชื่อเรื่องเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติกับบรรพบุรุษ และความเชื่อที่ได
รับอิทธิพลมาจากลัทธิเตา ชาวเม่ียนเชื่อในความม่ันคงและความปลอดภัย
ของมนุษยทั้งในขณะที่มีชีวิตและเมื่อตายไปแลวลวนขึ้นอยูกับเทพเจา

โดยท่ัวไปเมี่ยนจะถือวากลุมเครือญาติมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
เพราะความเปนเครือญาติเปนระบบสวัสดกิารข้ันพืน้ฐานของทกุคนในชมุชน 
ทุกชีวิตตองเช่ือมโยงพ่ึงพาอาศัยกันต้ังแตเกิดจนตาย เม่ียนจะมีการลําดับ
ญาติโดยใหความสําคญักบัญาติใกล (เชีย่นฟด) หรอืญาตริวมสายเลือดท่ีตอง
รับผิดชอบผีบรรพบุรุษรวมกันชาวเม่ียนจะถือเปนที่พึ่งแรก ถัดจากญาติใกล
กจ็ะใหความสาํคญักบัญาติหางๆ (เชีย่นไง) ซึง่เปนผูมบีรรพบรุษุรวมสายเลือด
เดียวกันมาชวงหนึ่งตอมาไดแยกสาแหรกไป แมจะถือแซเดียวกันแตมี
ผีบรรพบุรุษ (จาฟนเจ๊ียว) ตางกัน ถือเปนที่พึ่งถัดมา ถัดจากนี้ก็คือญาติ
ทางการแตงงาน (ชิ่งจาหม่ัวตอย) ญาติรวมหมูบาน (โตงอ๋ังจวงหลางเมี่ยน
หมั่วตอย) และญาติรวมเผา (เมี่ยมั่วตอย) ถือเปนที่พึ่งสุดทาย 



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

116

เมีย่นมีผูปกครองหรือหวัหนาหมูบาน (ตาวเม่ียน ลางโก หรอืลางเจ้ียว) 
ซึ่งอาจเปนผูที่ไดรับการแตงตั้งจากทางราชการหรือไมก็ได เฟยเลาวา
โดยท่ัวไปหัวหนาหมูบานจะเปนผูที่มาจากกลุมแซสกุลที่ใหญที่สุดในหมูบาน
หรอือาจเปนผูนาํในการอพยพมาตัง้หมูบานแหงใหมกไ็ด ดงัเหน็ไดจากเม่ียน
ที่ตั้งถิ่นฐาน ณ บานปางคาปจจุบันก็ใหการนับถือผูคนในสกุล “ศรีสมบัติ” 
ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพญาคีรี ศรีสมบัติ โดยหลักแลวผูนําที่มีอํานาจทาง
การเมืองการปกครอง หัวหนาหมูบาน ผูประกอบพิธีกรรม และคณะผูอาวุโส
ในชนเผา จะเปนผูชายทําหนาที่ปกครองดูแลความสงบเรียบรอย ออกกฎ
ระเบียบ ตัดสินคดีความ และเปนตัวแทนของชุมชนในการติดตอกับสังคม
ภายนอกโดยปราศจากผูหญิงเขามาเกี่ยวของ 

ชีวิตลุ�มๆ ดอนๆ 
ของเฟย ศรีสมบัติ 

เฟยมีทาทีกระตือรือรนเม่ือไดเลาถึงประวัติศาสตรชาติพันธุเม่ียน 
สงัคมวัฒนธรรมเมีย่น โดยเฉพาะเมือ่มาถึงเรือ่งเลาของบรรพบุรษุตนตระกลู 
“ศรีสมบัติ” ที่เธอภาคภูมิใจ ทวาตองมาสะดุดลงเมื่อเฟยยอนเลาถึงชีวิต
วัยเยาวที่ยากลําบากของเธอ ชีวิตท่ีถูก “ญาติใกล” รังแกและหมิ่นแคลน
มากกวาจะการโอบอุมชวยเหลือ 

เฟยในวัย 55 ป เลาเรื่องราวในชวงชีวิตที่ผานมาของเธอวา มีพี่นอง
ทั้งหมด 5 คน ชื่อ “เฟย” ตั้งตามคําแปลในภาษาเม่ียนวาส่ีหรือคนที่สี่ 
อีกคําแปลในภาษาจีนจะแปลวาหญิงซ่ึงเกิดในเดือนน้ําคางที่บริสุทธ์ิ เฟย
เกิดข้ึนในตระกูลท่ีสืบเชื้อสายจากพญาคีรี ศรีสมบัติ ผูนําชาวเมี่ยนและ
ชาวมงอพยพจาก จังหวัดนาน มาอยูที่ดอยภูลังกา (พื้นที่หมูบานปางคา 
จังหวัดพะเยา ปจจุบัน) ชวงชีวิตวัยเด็ก เฟยเลาวาเธอรูสึกวาตนเองเปน
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คนโชคดีที่ไดเกิดและเติบโตทามกลางครอบครัวเม่ียนท่ีมีช่ือเสียงกวางขวาง 
มีสมบัติ มีฐานะดี พอของเฟยเปนลูกชายคนโตเพียงคนเดียวในบรรดาพี่นอง 
12 คน แตโชครายท่ีตองประสบอุบัติเหตุปนลั่นใสขาจนทําใหพอขาพิการ 
จากเดิมท่ีพอเปนหนาเปนตาของบาน เปนความหวังของบาน ก็กลายเปน
ที่รังเกียจของญาติใกล เพราะเมี่ยนมีความเชื่อวาการมีคนพิการในบาน
เปนเรื่องอัปมงคล

เฟยเลาตอไปวา เธอกําพราแมตั้งแตอายุได 1 ขวบ หลังจากแม
เสียชีวิตความสัมพันธกับพอ ปู (เลาตา) และญาติพี่นองยังคงดําเนิน
ไปไดดวยดี กระทั่งพอและปูเล็กเสียชีวิตในเวลาหางกันไมนาน ชีวิตของเฟย
และพ่ีชายกลับตกอยูในสถานการณยากลําบาก ชีวิตที่กําพราพอแมในบาน
หลังใหญทําใหเฟยและพ่ีชายเผชิญหนากับความไมยุติธรรมครั้งแรกในชีวิต 
ทั้งคูถูกตราหนาเปน “ตัวซวย” ไมสามารถทําประโยชนหรือเปนท่ีเชิดหนา
ชูตาใหวงศตระกูลได เฟยและพี่ชายถูกขับใหไปอยูในคอกเลี้ยงหมูขางบาน 
โดยไมใหมีทรัพยสินใดๆ ติดตัว นัยวาตองการใหเฟยและพี่ชายทนรับ
สภาพไมไดจนตองยายออกไปจากครอบครวั ตอมาชาวบานเริม่ซุบซิบนินทา
วาอาๆ ไมดูแลเฟยและพี่ชาย ทั้งที่เปนสายเลือดของพระยาคีรี ศรีสมบัติ
เหมือนกัน อาๆ จึงเกิดความละอายใหเฟยและพ่ีชายกลับมาอยูขางบาน 
ทําไรทําสวนดวยกัน โดยไมเคยใหคาตอบแทนใดๆ แลกกับการใหขาวกิน
ไปวันๆ เทานั้น ในที่สุดพี่ชายทนสภาพน้ีไมไดจึงตัดสินใจพาเฟยไปตาย
เอาดาบหนา

ตอนพอกับปูเสีย ไมมใีครคอยคุมครองดูแลพวกเราแลว สมบัติ
ของปูทีค่วรไดเปนของพอในฐานะลูกชายคนโตของตระกลูตกไปอยู
กับอาๆ หมด สวนพ่ีกับพี่ชายถูกใหไปอยูคอกหมูขางบาน ไมมี
สมบตัอิะไรตดิตัวเลย ยาแบงเงนิแทงและเครือ่งแตงกายใหอาผูหญิง 
อีกสวนเขาเอาไปแบงใหลูกชายบุญธรรม ที่ทํากินที่ไหนมีเขาใหอา
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หมดเลย เขาบอกวาเราเปนลูกกําพราไมไดมีอะไรที่เชิดหนาชูตา
วงศตระกูล ทําอะไรก็ไมได พี่ชายพี่บอกวาพวกเขาทํากับเราเกินไป 
พวกเขาไมยุติธรรมกับเรา ทั้งๆ ที่เราก็เปนเลือดเน้ือเช้ือไข
ของตระกูลศรีสมบัติเหมือนกัน มาตอนหลังนี้เองอาผูหญิงคนหนึ่ง
คืนเงินครึ่ งแท งให พี่ชายและแบงกําไลเงินให พี่ เท า น้ันเอง 
(เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนพฤศจิกายน 2555)

ประมาณป 2511 พี่ชายของเฟยอาสาไปเปนอาสาสมัครเพื่อสูกับ
คอมมิวนิสตที่เขามาในพ้ืนท่ีภูลังกา จึงใหพี่นองผูหญิงรวมถึงเฟยยายมาต้ัง
ถิ่นฐานท่ีบานหวยอวมในจังหวัดพะเยา จับจองพื้นท่ีทําไร ปลูกขาว ตอมา
หนวยงานราชการมีคาํสัง่ใหชาวบานท่ีอยูกระจัดกระจายมาอยูรวมกันในพ้ืนที่
หมูบานปางคา เฟยไดกลับมาสรางบานใกลๆ กับบานยาและอาๆ อีกครั้ง 
ความสัมพันธระหวางเฟยกับญาติเปนไปอยางกระทอนกระแทน ไมนานนัก
พีช่ายก็ตดัสนิใจกลบัไปสมัครเปนอาสาสมคัรอกีครัง้ และพาครอบครวัยายไป
อยูบานพักในคายทหารดวยกัน เฟยใชชีวิตอยูในคายทหาร วิ่งเลน กินนอน 
คลุกคลีอยูกับเด็กผูชายในคาย จนวันหนึ่งตํารวจชายแดนคนหน่ึงมาพบเขา
จงึบอกกบัพีช่ายวา บรเิวณคายทหารไมควรใหนองซึง่เปนเดก็ผูหญงิมาวิง่เลน 
คลุกคลีกับเด็กผูชาย และนายทหารหนุมๆ

วันหนึ่งพ่ีแอบเอาปนของพ่ีชายมาเลน พอโดนจับได พี่ชายก็
ตีพี่จนหลังลาย หัวหนาตํารวจชายแดนที่เราเรียกเขาวาครู ก็เขามา
บอกใหพีช่ายหยดุต ีถามวาทาํไมใหนองมาเลนในคายทหาร ไมใหนอง
อยูแถวบาน พีก่บ็อกวาอยูบานไมได ที่บานมียากับอา ถาเราอยู
พวกเราก็ถูกเขารังแกทุบตี เลยใหนองมาอยู ดวยกันบนคาย 
ครถูามวาพวกเรามพีอแมไหม กบ็อกวาไมม ีครรููอยางนีเ้ลยทําเรื่อง
สงใหพี่ไปเรียนที่ศึกษาสงเคราะหที่เชียงราย พอไปสอบตอนนั้น
สิบขวบท่ีโรงเรียนเขาใหพี่อยูชั้น ป.2 (เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณ

เดือนธันวาคม 2555)
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เฟยเขารบัการศึกษาช้ันประถมศกึษาปที ่2-4 ทีโ่รงเรียนศกึษาสงเคราะห
แมจัน จังหวัดเชียงราย กําลังอยูในชวงอานออกเขียนไดก็ตองหยุดเรียน
กะทันหนัเพ่ือออกมาชวยพ่ีชายทาํงานหาเงินไปจายเงนิกูและดอกเบ้ียทีกู่มา
เพื่อชดใชคาปนของทางราชการซ่ึงถูกไฟไหมไปพรอมกับบาน และชดใช
คาเสียหายที่ทําบานอาไฟไหม โดยเฟยเลาวาเรื่องทั้งหมดเกิดจากลูกของอา
ผูชายคนหน่ึงกอไฟทํากับขาวกับเฟย แลวไฟลามไปติดหญาคามุงหลังคา
จนไฟลามไหมบาน แตกลายเปนเฟยถูกใสรายวาเธอเปนตนเหตุ เสียงของเฟย
ดังไมพอใหใครไดยินความจริง จากเหตุการณนี้เฟยและพี่ชายถือเปนมรสุม
ชวีติอีกคร้ังหลังจากท่ีตองกําพราพอแม พวกเขาตองทําไรอยางหนักเปนเวลา
ถึง 2 ปเพื่อหาเงินมาชดใชคาเสียหายทั้งหมดและปลดหนี้

ชวงเดือนเมษายน เรากอฟนทํากับขาวแลวไฟลามขึ้นไปติดคา
ไฟเลยไหม พอไฟไหมเราก็นึกไดถึงคําพี่สั่งวา พี่จะไปไรอยาเขาไป
เลนในหองเพราะมีปนอยูเลยไมกลาเขาใกล ไฟไหมทุกอยาง
วอดหมด ตอนนั้นถือเปนมรสุมอีกครั้งของชีวิตพี่กับพี่ชาย เราโดน
อาแทๆ  ปรับเงินเพราะเขาหาวาพ่ีเปนตนเหตุทาํขาวของเขาเสยีหาย 
ท้ังทีจ่รงิๆ พีไ่มไดทาํแตลกูเขาเปนคนทาํ เขาไมฟงเรา เขาไมใหความ
ยุติธรรมกับเรา พี่ชายก็โดนทางการปรับเพราะทําใหทรัพยสิน
ราชการเสียหาย เขามาจับพี่ชายพ่ีเขาคุก แตครูมาชวยขอรองไว 
ครูออกเงินคาปรับแทนไปกอน สมัยน้ันหกพันเปนเงินเยอะมาก 
สวนอาพี่เขาจะเอาหมื่นหน่ึง แตปูกํานันบอกวาเกินไป ใหจาย
สองพันพอ สรุปเราก็จายใหสองพันกับขาวอีกยุงฉางหนึ่ง พี่ตอง
ชวยพี่ชายทําไร ปลูกงา ขายขาวโพดถึงสองปกวาจะปลดหนี้ได 
(เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนธันวาคม 2555)

เมื่ออายุ 15 ป เฟยไดรับการอุปการะจากปูเล็กและไดยายมาใชชีวิต
อยูในกรุงเทพฯ กับยาเล็ก (ภรรยาคนที่ 2 ของปูเล็กซึ่งเปนชาวจีน) เฟยไดรับ
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การเตมิเต็มความรักจากทัง้ปูเลก็และยาเล็ก คตชิวีติหลายอยางของเฟยไดรบั
การอบรมขัดเกลาจากบุคคลท้ังสอง เฟยพูดย้ําเสมอวาความอดทนอดกลั้น 
ความเขมแข็ง ออนนอมแตไมออนแอ ความไมยอทอตออุปสรรคชีวิต 
ความมานะบากบ่ัน การทะนงในศักดิ์ศรีของวงศตระกูลลวนเปนสิ่งที่ปูเล็ก
พรํ่าสอนเสมอมา ที่สําคัญท่ีสุดปูเล็กสอนใหเฟยรูจัก “สังคมท่ียุติธรรม” 
ที่มีความเทาเทียมและใหโอกาสสําหรับทุกคนในสังคม สวนยาเล็กก็สงเฟย
เรียนตัดเย็บเส้ือผาจนไดเปนอาชีพติดตัว เมื่อปูเล็กเสียชีวิต ยาเล็กใหเฟย
กลับมาอยูกับพ่ีชายท่ีคายทหารเพราะทราบดีวาเฟยเปนท่ีรังเกียจของลูกๆ ตนเอง 
เนื่องจากมีภาพจําวาเฟยเปนชาวเขา เปนผูอพยพ มีสถานะดอยกวา

ตอนไปอยูกับปูเล็กชีวิตพี่ดีขึ้น ปูเล็กกับยาเล็กเอ็นดูพี่มาก 
อบรมสั่งสอน สงเรียนเย็บผา คอยอบรมสั่งสอน ประคับประคอง
เราตลอด เราไมมีพอแมสอนเพราะฉะน้ันเราตองไปอาศัยพอแม
ของคนอืน่ ปูสอนวาอยาไปยอมใครในเร่ืองท่ีไมถกูตอง อยาไปกลวั 
เราไมใชคนไมมีตระกูล เรามีศักด์ิศรี มันเลยทําใหเรารูสึกวาเรา
ไมนอยหนาใคร เราตองเอาชนะคาํหม่ินคน ตองกลาหาญ ตองหมัน่
มานะและอดทน ปูเล็กสอนใหพี่รู จักสังคมที่เปนธรรม เขาชอบ
ยกตัวอยางเร่ืองความยากจนกับความม่ังมี ปู เล็กจะสอนวา 
ความยากจนกับความมัง่มนีีม่นัแบงแยกกันไมได ฉะนัน้ทกุคนจึงเปน
ไปตามวิถีกรรมของชีวิต คนทุกคนมีศักดิ์ศรีเทากัน ใหเคารพซึ่งกัน
และกัน ใหมองทุกคนจากฐานความเปนคน อยาคิดวาเราจนแลว
คนรํ่ารวยมาขูเรา เราไมตองยอม เรามีศักดิ์ศรีเทาเทียมกับคนรวย 
เพราะคนรวยก็เปนคน คนจนก็คือคน กินขาวสารเม็ดเดียวกัน 
(เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนธันวาคม 2555) 

หลังกลับจากกรุงเทพฯ เฟยมาเปดรานเย็บผาและพบรักกับสามีซึ่ง
เปนทหารรับจางในคายนั้น ทั้งคูแตงงานกัน และแยกออกมาจากบานพี่ชาย 
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สรางต้ังครอบครัวของตนเองโดยขอแบงซื้อท่ีดินจากลูกพี่ลูกนอง (ลูกของ
ปูสอง) ในราคา 1,500 บาท ไดเน้ือท่ีประมาณ 1 ไร มีลูกดวยกัน 4 คน 
เปนชาย 2 คน หญิง 2 คน แมจะอยูบานของตนเองแตเฟยและสามีก็ตอง
อยูดวยความคับของใจเพราะบานใกลเรือนเคียงนั้นคือบานของพ่ีนองซึ่ง
พากันรังเกียจเดียดฉันท เฟยถูกกลั่นแกลงตางๆ นานา เชน ถูกเอาขยะ
มาวางหนาบาน นาํซากสตัวตายมาไวหนาบาน กลาวรายวาไปขโมยถุงยงัชพี 
ขโมยขาวจากโรงส ีเฟยรูดวีาส่ิงเหลาน้ีคอืการแสดงการไมยอมรับและตองการ
ขับไลไมใหครอบครัวเธออาศัยบริเวณน้ัน เฟยไมยอมแพตอปญหาที่ถาโถม 
เธอคิด เธอวางแผน และปรึกษากับสามีตัดสินใจพาลูกๆ ยายมาสรางบาน
อยูกันเองเพียงลําพังในที่ที่หางไกลจากญาติพี่นอง 

นึกยอนไปตอนน้ันก็ยังไมรู วาเราผานมันมาไดยังไง พวกพ่ี
ลําบากกันมาก ยิ่งมีลูกยิ่งลําบาก พอแตงงานเสร็จพวกเราแยกมา
อยูกันเอง พวกพี่ไปไรกลับมาก็เห็นเขาเอาขยะมาเทตรงหลังบานพี่ 
นํ้าขยะก็ไหลเขาบาน เอาซากไกมาโยนไวหนาบานเรา พี่บอกวา
แบบนี้ทนไมไหว เราไปบอกเขาก็ทะเลาะกัน เขาบอกที่แถวนั้นเปน
ที่ทิ้งขยะเขา แตที่เลอะเทอะเปนเพราะไกเขี่ย หมูเขี่ย เขาไมไดทํา 
มีชวงหนึ่งแฟนไปสมัครเปนอาสาสมัคร พี่อยูบานคนเดียว ทําไร 
ทีนี้เวลาทหารเขาเอาของมาแจกเขาก็เอาใสถุงสีเขียวของทหารมา 
ก็กลาวหาวาแฟนไปขโมยของเขามา มาจับแฟนไป พี่ตองไปขอให
หัวหนาตํารวจตระเวนชายแดนชวย เขาบอกวาของพวกนี้ผมเปน
คนใหเองจะจับเขาทําไม เขาก็ปลอยเรา พอเริ่มหาเก็บได พี่ไปซื้อที่
ขางๆ ทําโรงสี เขาก็กลาวหาวาพวกพี่ไปขโมยขาวเขาอีก ไปใหใคร
ที่ไหนไมรูมาบอกวาพวกพ่ีเปนคนสั่งใหขโมย เราคิดวาถูกรังแก
มากๆ ทนไมไหว ปูเล็กเคยสอนวาถาเราถูกรังแกตองพิสูจนตัวเอง 
พีเ่ลยทาใหเขาพสิจูน เขาก็บอกวามพียาน มหีลกัฐาน พีไ่มมเีงนิเลย
ไปยืมเงินตํารวจตระเวนชายแดนมา 500 บาท พากํานันกับ
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ผูชวยกํานันเหมารถไปที่เรือนจําพะเยา ไปถามคนนั้นวาเธอพูดวา
สามีฉันเปนคนบอกใหเธอไปขโมยขาวเหรอแลวก็อัดเทปไว 
เขาไมกลาตอบ สุดทายมาขอวาไมตองเอาเรื่องเขาไดไหม สามีพี่
ไมเอาเรื่อง ก็ปลอยเขาไป แตพี่ไมยอมบอกกํานันซึ่งมีศักดิ์เปนอา
ของพ่ีวาตองจัดการพิสูจนใหคนอ่ืนเห็นวาพี่บริสุทธิ์ กํานันเลย
บอกวา ถาอยางนั้นก็มาคุยกัน เขาใหพอเขามาคุยแทน แตพอเขา
ไมใชคนหาเรื่องเรา ลูกเขาตางหากเปนคนหาเรื่อง เราทําอะไรไมได
เลยยอมความ แลวใหเขาไปประกาศวาเราไมใชขโมย ลางชื่อเสียง
ของเรา สุดทายแฟนเลยบอกไมตองไปทะเลาะตอความกับเขา 
เขาไมตองการใหเราอยูใกล พี่เลยมาขอแบงซื้อที่จากลูกชายปูสอง 
1,500 บาท แยกมาหาอยูหากินกันเอง (เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณ

เดือนธันวาคม 2555)

ชีวิตนอก “บ�าน” : 
ชีวิตในดินแดนแห�งโอกาสของเฟย

เฟยและสามีชวยกันทํามาหาเล้ียงชีพดวยการทําไรขาวพันธุพื้นเมือง
และไรขาวโพดบนพื้นที่กวา 15 ไร ชีวิตพอเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวใหอยูดี 
ไมลําบาก แตก็ไมถึงกับสุขสบาย ไรหนี้สิน ปญหากับญาติพี่นองก็โถมเขามา
เปนระยะๆ แตดวยคําสอนของปูเล็กที่ใหเห็นวาสายสัมพันธทางเครือญาติ
ของเมี่ยนเปนสิ่งที่ตัดไมขาด ทุกชีวิตตองเชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยกันไปจนตาย 
จึงทําใหเฟยคิดไปขางหนาวาหากครอบครัวของเฟยตองอยูในวังวนของ
ปญหาไมเปนท่ียอมรบัของญาติพีน่องเชนน้ีคงลาํบาก ในอนาคตอาจถกูรงัแก
ไดอีกเรื่อยๆ ประกอบกับขณะนั้นครอบครัวเฟยเร่ิมเผชิญกับปญหาหนี้สิน
เนื่องจากตนทุนการผลิตที่เพิ่มสูงข้ึนและราคาพืชผลการเกษตรไมเปนใจ 
เชาวันหนึ่งระหวางทําไรขาวโพด เฟยไดฟงรายการขาวทางวิทยุของกรม
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ประชาสัมพันธ มีปรีชา ทรัพยโสภา เปนผูประกาศแจงวามีงานตางประเทศ
แนะนํา เฟยเห็นวาตนเองมีพื้นฐานทางภาษา2 อยูแลว จึงตัดสินใจ
ทิ้งครอบครัวไปทํางานเปนแมบานที่ฮองกง ที่เฟยเรียกวา “ดินแดน
แหงโอกาส” หวังปลดหนี้ในป 2531 โดยกูเงินนอกระบบเพ่ือสงตัวเอง
ไปทํางานที่ฮองกง ทั้งหมด 50,000 บาท และเอาไรขาวโพดไปจํานํากับมง
ไดเงินอีก 15,000 บาท โดยมีสัญญากันวาหากมงขายผลผลิตจากไรเฟยได 
20,000 บาท ในปเพาะปลูกนั้น ปตอไปจะเชาไรของเฟยตอ แตถาขายไมได 
20,000 บาท ปตอไปเฟยตองใหมงทําไรของเฟยโดยไมคิดคาเชา โชคราย
ทีผ่ลผลติในปนัน้ขายไดเพียง 13,000 บาท เฟยจงึตองใหมงทําไรตอในปหนา
โดยไมคิดคาเชา 

การเขากรุงเทพฯ เพือ่ไปสมคัรงานไมไดราบรืน่อยางท่ีคดิ ผูหญงิ 3 คน 
พูดภาษาไทยไมชัด เวลาอยูดวยกันก็คุยกันในภาษาที่แปลกหู ดูรูปลักษณ
ภายนอกแมจะมีเสนผมสีดําแตก็รูปรางหนาตาไมเหมือนคนไทย ทาทาง
เกๆ กังๆ เพราะไมคุนชินกับเมืองหลวง และยังบอกกับเจาหนาที่ (คนไทย) 
ของบรษิทัจดัหางานวาพวกเธอเปน “ชาวเขา” ยิง่ทําใหเฟยและเพ่ือนๆ ไมได
รับการตอนรับที่ดี เพราะเจาหนาที่มีภาพจํา “ชาวเขา” วาเปนตนตอของภัย
ตางๆ ทั้งในแงความมั่นคง ผูกอการราย ผูอพยพ พวกปลูก-สูบฝน ยากจน 
สกปรก ไมมคีวามรู ผลท่ีตามมาคอื เฟยและเพ่ือนๆ ถกูจับไปขงัไวในหองนํ้า
โดยไมมีความผิด

เราคิดวาทําไมชีวิตเราลําบาก วันหนึ่งไปทํางานที่ไรเปดวิทยุ
ฟงขาวหกโมงเชาของปรชีา ทรัพยโสภา ไดยนิเขาบอกวาถาอยากมี
ชีวิตท่ีดีขึ้นลองไปสมัครทํางานตางประเทศดูไหม ก็คุยกับแฟนวา
ตราบใดท่ีเรายังอยูแบบน้ีเขาก็ไมหยุดหาเรื่องเราหรอก เราจะตอง

2 ภาษาเมี่ยนเปนภาษาตระกูลจีน-ทิเบต คําศัพทที่ใชมีความใกลเคียงกับภาษาจีนกวางตุง 
(ณัฏฐวี ทศรฐ และวีระพงศ มีสถาน, 2540) 
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หาทางไปใหไดดี ตอนนี้หน้ีสินจากที่กูเงินมาทําไรก็เร่ิมมาก ทําไร
หญาก็รก ขาวโพดก็ขายไมไดราคา สุดทายแฟนก็ยอมใหไป 
ตอนนั้นมีเงินติดตัว 5,000 บาท ลงไปกรุงเทพฯ ครั้งแรกกับเพื่อน 
3 คน พอไปถึงหนาบริษัท เจาหนาที่ถามเราเสียงแข็งวาจะไปไหน 
พีบ่อกวาจะมาสมคัรงาน จะไปเปนแมบานทีฮ่องกง เขาถามวาพวกพี่
มาจากไหน พวกพี่ก็ตอบไปตรงๆ วาเราเปนชาวเขา เขาก็ถามวา
เปนชาวเขาทําไมพูดภาษาไทยชัด เขียนภาษาไทยเปนหรือเปลา 
ถาเขยีนเปนก็ไปกรอกใบสมคัรไว กรอกเสรจ็ก็เอาบตัรประชาชนให
เขาถายเอกสาร ทีนี้เวลาคุยกัน 3 คน พวกพี่จะพูดภาษาเมี่ยน 
พูดไปพูดมาเขาก็เอาพวกเราไปขังไวในหองนํ้าเพราะคิดวาเราอาจ
จะเปนคนไมดี พวกเราเปนชาวเขาไมนาไวใจ พอผูจัดการมา
เขาใหคนไปพาพวกเราออกจากหองน้ําแลวคยุกนั เขามองเราต้ังแต
หวัจรดเทา ถามวาเรามาจากไหน ก็เลาใหเขาฟงวาเราเปนชาวเขา
เผาเม่ียน มีเชื้อสายจีน มาจากพะเยา เขาลองพูดภาษาจีนกับพี่ 
พี่ก็ตอบภาษาจีนกับเขา แลวเขาคงเห็นวาเราพูดได อานออก 
เขียนได เขาเลยนดัวันใหไปเรียนภาษา ใหวางเงนิมัดจํา 5,000 บาท 
เทากับท่ีเอาเงินมา จากน้ันใหไปทําพาสปอรต 1,000 บาท ไปเรียน
ภาษา 1,500 บาท ซื้อหนังสือ คารถรวมแลว 2,000 กวาบาท 
ระหวางทีพ่วกเรารอพาสปอรตผูจดัการบรษิทัเหน็วาอยูทีน่ีพ่วกเรา
ขยนัเลยหานายใหไดเรว็แลวพีก่ไ็ปฮองกง (เฟย ศรสีมบตั ิสมัภาษณ

เดือนธันวาคม 2555)

ระหวางทํางานท่ีฮองกง เฟยสงเงินกลับบานทุกเดือนๆ ละ 12,000 บาท 
ขณะที่สามีที่อยูบานก็ทําไร ทําสวน เลี้ยงลูก จัดสรรเงินที่เฟยสงมาไปใชหนี้ 
เก็บไวเปนทุนการศึกษาลูกๆ ทั้ง 4 คน ซื้อรถ สวนที่เหลือก็นํามาสรางบาน
ไมสักซึ่งเปนที่อยูอาศัยในปจจุบัน เฟยเลาวาเธอไปทํางานที่ฮองกงถึง 2 ครั้ง 
ครั้งแรก 2 ป ครั้งที่สอง 4 ป รวม 6 ป กระทั่งป 2539 เฟยตัดสินใจกลับมา
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อยูบานเพราะเจานายยายไปอยูประเทศแคนาดาและเฟยไมสามารถตดิตาม
ไปได

หลักๆ ที่เร่ิมต้ังตัวไดคือส่ิงท่ีหาไดจากฮองกง พี่ไปอยูกับนาย
สองคร้ัง ครัง้แรกไปสองปแลวกลบัมา อกีครัง้ไปอยูนานสีป่ พอนาย
ผูชายจะยายไปอยูแคนาดา นายผูหญิงขอใหพี่ตามไปดวยแต
ทาํเรือ่งไมผาน เพราะสัมภาษณแลวนายผูหญิงเปนแมบาน ไมมงีาน
ที่มั่นคง เขาเลยไมใหครอบครัวนี้มีคนติดตาม นายเลยไปฝากพ่ี
ไวกับนองสาวนายผู หญิง อยูไดพักหนึ่งพ่ีก็กลับ ก็ซื้อรถได 
ปลูกบานได ทุกอยางเราทําไดดวยน้ําพักนํ้าแรงของเรา ไมได
พึ่งพาใคร (เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนธันวาคม 2555)

การไดไปตางประเทศทําใหเฟยไดโอกาส ไดรูเหน็ มากกวาผูหญงิอืน่ๆ 
ในชุมชน เฟยไดรูจักคําวา “สิทธิมนุษยชน” เปนครั้งแรก และไดรูวากฎหมาย
มีความสําคัญตอการใชชีวิตประจําวันอยางไร การตองไปขายแรงงานอยูตางแดน
สอนใหเฟยรูวากฎหมายเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะชวยใหเธอไมถูกเอารัด
เอาเปรียบจากนายจาง เฟยไดรับการชักชวนใหเขารวมกลุมชวยเหลือสตรี
ที่ไปทํางานในฮองกง และรวมกับองคการออกซแฟม (Oxfam) ในฮองกง3 
ทํากิจกรรมรณรงค เดินขบวน ใหความรูเก่ียวกับสิทธิแรงงานหญิงท่ีเขามา
ทาํงานในฮองกงในวันแรงงาน เชน เรือ่งวนัหยดุ คาประกันสขุภาพ เงนิชดเชย
ตางๆ เปนตน เฟยไดรวมทํางานกับสหภาพแรงงานเพื่อชวยเหลือแรงงาน
หญิงที่ไมไดรับความเปนธรรมจากนายจาง มีการระดมทุนเพื่อชวยเหลือเด็ก
และผูดอยโอกาส ในชวงเวลานั้นเฟยไดรวมกับแรงงานไทยในฮองกงตั้งกอง
ผาปารวบรวมเงินสงมาทาํกิจกรรมในหมูบานของเธอไดเปนจํานวนมาก และ
เหตุการณคร้ังน้ันทําใหภาพผูหญิงท่ีกาวออกจากหมูบานไปขายตัวอยูฮองกง
เปลี่ยนไปเปนผูหญิงเกง ผูหญิงแกรง ที่ทําประโยชนใหชุมชนได

3 NGOs ระหวางประเทศเคลื่อนไหวเพื่อตอสูกับความยากจนและความไมเปนธรรม
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เฟยเลาวากอนไปฮองกงเธอเปนผูหญงิธรรมดาคนหนึง่ทีไ่มยอมแพกบั
โชคชะตา เปนผูหญิงท่ีตอสูเพ่ือครอบครัวและความไมยุติธรรมตางๆ 
ถูกคนสังคมเมี่ยนโดยเฉพาะญาติใกลดูหมิ่นดูแคลน แตความเปล่ียนแปลง
ที่เห็นไดชัดเจนหลังกลับจากฮองกงคือ เมื่อเฟยสามารถพึ่งพาตัวเองทาง
เศรษฐกิจได เธอไดรับการยอมรับจากเครือญาติรวมถึงคนในชุมชนมากข้ึน 
เม่ือผานพนวิกฤตความเขาใจของคนในชุมชนมาได เฟยรูสกึวาอํานาจในการ
พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจเปรียบเสมือนใบเบิกทางที่ชวยหนุนเสริมใหเธอ
มีอํานาจที่จะกําหนดความเปนไปของตนเองได เธออยูเหนือผูหญิงอีก
หลายๆ คน ที่ยังตองพ่ึงพาพอและสามี ไมสามารถขามพนกับดัก “เพราะ
เปนผูหญิง ฉันจึงทําแบบนั้นไมดี ทําแบบนี้ไมได” เฟยมีกําลังใจที่จะทํางาน
มากขึ้น 

อยูที่โนนพี่เขารวมกับสหภาพฯ มีทั้งฟลิปปนส อินโดนีเซีย 
เราทํางานดวยกัน ชวยเหลือแรงงานหญิง พอถึงวันแรงงานท่ีเรา
จะออกมาเดนิขบวน รณรงคใหความรูกบัแรงงานหญงิเกีย่วกบัเรือ่ง
สิทธิ คาจาง วันหยุด คาชดเชยตางๆ พอพี่เริ่มมีเครือขาย พี่ก็
ตั้งกองผาปารวบรวมเงินสงมาใหที่หมูบานทํากิจกรรม ชาวบาน
เร่ิมมองพี่เปลี่ยนไป เรื่องลบวาเราไปขายตัวคอยๆ หายไป บางที
ก็คิดนะผูชายออกไปขายแรงงานไมเคยถูกมองวาออกไปขายตัว 
จะไปไหนไกลบานไมเคยตองกังวลวาภาพจะเปนยังไง กวาเราจะได
รับการยอมรับแตละทีตองแลกอะไรมากมาย เราตองทนเจ็บปวด
อยูในใจ แตก็ไมเคยทอ พี่กลับคิดวาตองทําใหเขาเห็นวาเรามา
ฮองกง มาทําอะไร แลวเราทําอะไรไดแคไหน เลยตั้งกองผาปา 
ชวยกันหลายคน เสร็จแลวก็รวบรวมเงินสงใหที่หมูบานเอาไปทํา
กิจกรรม เขาถึงเชื่อวาพ่ีมีงานการดีๆ ทํา เราผานพนวิกฤตตรงนี้
ไปไดทําใหพี่รู สึกวาพ่ีมีขอเหนือกวาผูหญิงอ่ืนๆ ที่มัวแตกลัววา
ฉันเปนผูหญิง ทําแบบนั้นไมดี ทําแบบนี้ไมได แลวก็ตองมานั่งทน
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ทกุขกบัชีวติ พีค่ดิวาเราพ่ึงพาตัวเองได ไมตองกลัวอะไร อันน้ีทาํให
เรารู สึกมีกําลังใจขึ้นและกลาเผชิญหนากับปญหาอะไรมากข้ึน 
และสามารถชวยคนอ่ืนๆ ได (เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือน

ธันวาคม 2555)

เฟยเริ่มมีเครือขายจากการทํางานมากข้ึนเปนลําดับ เธอไดรับเลือก
จากคนในชุมชน รวมถึงหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนตางๆ ใหเขามาทํางาน
พัฒนาชุมชนและมีบทบาทในพื้นที่สาธารณะมากขึ้น เชน เปนที่ปรึกษาให
สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย 
(ศ.ว.ท./IMPECT) เปนคณะทํางานเครือขายสตรีชนเผาแหงประเทศไทย 
รวมงานกับศูนยพฒันาและสงเคราะหชาวเขา กรมประชาสงเคราะห4 เคยรวม
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีชนเผาเขาสูธรรมรัฐทองถิ่น รวมโครงการเขียน
รายงานอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
(CEDAW) เปนกรรมการสมาคมศูนยการศึกษาและวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา 
รวมถึงไดระดมทุนจากองคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศมาจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการสงเสริมศักยภาพสตรี อบรมสิทธิของประชาชนใหคนในชุมชน
ตลอดเวลา ในป 2552 เฟยไดรบัเลอืกใหดาํรงตําแหนงสาํคญัตางๆ ในชมุชน 
เชน เปนประธานศนูยผลิตภัณฑชาวเขา ประธานสหกรณการเกษตรโครงการ
หลวงปงคา จํากัด และไดรับคําชักชวนจากเจาหนาที่สมาคม IMPECT และ
ผูประสานงานเครือขายสตรีชนเผาฯ ใหเขาโครงการฝกอบรมอาสาสมัคร
กฎหมายเพื่อผูหญิงชนบทภาคเหนือของประเทศไทย รุนที่ 7 ณ ศูนยสตรี
ศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีชาวบานสนับสนุนให
เฟยลงสมัครรับเลือกเปนผูใหญบาน แตเฟยไมไดรับการเลือกตั้งในครั้งนั้น 
จึงไดมาเปนที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนตําบลแหงหนึ่งแทน พรอมๆ 
กับไดเร่ิมเห็นปญหาอุปสรรคในการเขามามีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิง
ในพื้นที่สาธารณะ 

4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปจจุบัน
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พอกลับมาจากฮองกงก็เริ่มทํางานพัฒนามากข้ึนเร่ือยๆ เราทํา
อยูที่หน่ึงเวลาออกไปประชุมสัมมนาเราก็ไดเจอคนจากอีกท่ีหน่ึง 
แลวเขาก็ชวนเราไปชวยงาน ไดรูจักคนมากขึ้น ไดเปดโลกตัวเอง
มากข้ึน ชาวบานเห็นเราเปนคนรูเยอะ มีความสามารถ เขาบอก
ใหเราไปสมัครเปนผูใหญบาน ทนีีส้มัครไปแลวไมได มผีูใหญคนหนึง่
ก็ญาติๆ กันน่ีแหละเสนอใหพี่ไปเปนผูชวยผูใหญบาน แตที่เขาให
พีท่าํคือ ใหเราไปทาํความสะอาดหอประชมุ ไปทาํความสะอาดบาน
กํานัน จัดสถานที่สําหรับไกลเกลี่ยหากเกิดขอพิพาท แลกกับ
สวัสดิการการรักษาพยาบาลของลูกๆ พี่โกรธมาก โอโฮ! ผูหญิงเรา
ทําอะไรไดตั้งหลายอยาง ตําแหนงผูชวยผูใหญบานดูดีมาก แตจะ
ใหพี่ไปทําอะไรไมตางจากภารโรง พี่เลยไลเขาออกจากบาน 
พี่บอกวาเน่ียเธออยาเอาไสเดือนมาหลอกไก ไกตัวน้ีจะกิน
อนาคอนดาใหด ูประตอูยูนี ่ใหรบีไปเสีย เพราะพ่ีโดนรงัแกมาตลอด 
พีไ่มมพีอแมทีจ่ะมาปกปอง พีโ่ดนนักการเมอืง ขาราชการกลัน่แกลง 
หมายเอาชีวิตไมรูกี่คร้ังตอกี่คร้ัง เลยคิดวาอยากชวยคน ตัวเอง
พยายามทํางานพัฒนาใหมาก คิดวาจะทํายังไงใหชาวบานรู
กฎหมาย เราพยายามผลักดันใหคนเขามาศึกษาเรียนรูตรงจุดนี้ 
(เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนธันวาคม 2555)

ประมาณป 2554 สามีเฟยลมปวยเปนอัมพฤกษ เฟยตองปรับตัว
คร้ังใหญและตองเปนหัวหนาครอบครัวเต็มตัว ชวงปแรกท่ีสามีลมปวย 
เฟยตองรบัภาระงานทีไ่รเพยีงลาํพงั ตดัสนิใจจดัการปญหาตางๆ ดวยตนเอง 
เฟยเลาวาเธอยังคงตองทํางานบาน ดูแลสามี เล้ียงไก เล้ียงหมู ทํางาน
ในฐานะ ส.อบต. ควบคูกบังานพัฒนาตางๆ แตภาระงานท่ีตองออกนอกพ้ืนที่
หรือตองไปพักคางแรมที่อื่นจําเปนตองหยุดไปกอน 
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ประวัติชีวิตและโลกนอกบานของเฟย ทําใหเห็นถึงกระบวนการ
สรางตัวตนของเฟยดังจะเห็นวา การไมไดรับความเปนธรรมจากญาติพี่นอง
จนตองออกจากบานไปหาเล้ียงตัวเองเพียงลําพังกับพ่ีชาย มีพี่ชายเปน
คนสอน เติบโตในคายทหาร ไดรบัอุปการะและอบรมส่ังสอนจากปูเล็กใหเปน
คนกลาหาญ เขมแข็ง อดทน รักในเกียรติยศศักดิ์ศรีของวงศตระกูล เหลานี้
ลวนเปนอุดมการณแบบปตาธิปไตยท่ีแฝงฝงอยูในตัวตนของเฟย เม่ือเฟย
เลอืกใชชดุอดุมการณนีใ้นการตอสูเพือ่ใหเขาถงึความเปนธรรม เฟยจงึมคีวาม
แตกตางจากผูหญิงเมี่ยน คนอ่ืน นอกจากนี้ ยังไดเห็นวาความเปนผูหญิง
ของเฟยเคลื่อนไหลไปตามบริบทและเปล่ียนไปตามชวงวัยของชีวิต ตั้งแต
เล็กจนโตประสบการณชีวิตสอนใหเฟยหยิบใชอุดมการณในการตอสูหรือ
ตอรองกับความไมยุติธรรมดวยวิธีการที่ตางกัน ในวัยเด็กเฟยอาจสยบยอม
ใหกับอํานาจที่ไมเปนธรรมในครอบครัว แตเมื่อโตข้ึนเฟยเริ่มเขาพาตัวเอง
เขาหาอํานาจท่ีเหนือกวา เชน เขาไปอยูในคายทหาร ใหทหารชวยเจรจา
ไกลเกลี่ยปญหาในครอบครัว และใชอํานาจกฎหมายในการจัดการเม่ือถูก
กลั่นแกลงโดยไรเหตุผล

ขณะท่ีการกาวขามกรอบประเพณีดั้งเดิมโดยการออกจากปริมณฑล
ทีเ่ชือ่วาเปนของผูหญงิหรือ “บาน” และออกไปมปีฏสิมัพนัธกบัผูคนนอกบาน
ดวยการเขาไปใชชีวิตในปริมณฑลของผูชายหรือท่ีสาธารณะ5 ก็ไดกําหนด

5  ปรากฏการณที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม และ
ผลจากปฏสิมัพนัธระหวางอุดมการณชายเปนใหญ (Patriarchy) นาํมาสูโครงสรางทางเศรษฐกจิ
และสังคมที่ผูชายอยูในฐานะไดเปรียบ เกิดการแบงประเภทของงานและงานบาน พื้นที่หรือ
ปริมณฑลสําหรับผูชายผูหญิง รวมถึงเปาหมายของการใชชีวิตอยางเปนทางการซึ่งแยกออก
จากกัน 2 ขั้ว ไดแก พื้นที่อาณาบริเวณภายในบานเปนสวนของผูหญิง (Woman’s place is 
at home) มีเปาหมายของการใชชีวิตอยูที่ครอบครัว ดังนั้นอุดมการณความเปนแมบาน 
(Ideology of Domesticity) จงึถกูสรางและจาํกดับทบาทผูหญงิใหอยูภายในโลกของครอบครวั 
สวนอาณาบริเวณสําหรับผูชาย ก็คือที่นอกบานหรือที่สาธารณะ (Man place is in public) 
มีเปาหมายการใชชีวิตอยูที่งานและการประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน
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ตัวตนอีกรูปแบบหนึ่งของเฟยขึ้นมาพรอมๆ กับการวางเปาหมายการใชชีวิต
ที่ไมหยุดเพียงแคครอบครัวตนเอง แตยังหวังถึงการประสบความสําเร็จ
ในหนาที่การงานและความอยูดีกินดีของผูคนในชุมชนที่เธออยูอาศัยดวย 

เรือ่งราวสวนหน่ึงของเฟยไดทาํใหเหน็วาวฒันธรรมและประเพณีปฏบิตัิ
ของเม่ียนเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับบทบาททางเพศสภาพภายในครอบครัว
และเปนอปุสรรคตอการมีสวนรวมทางการเมืองและเวทสีาธารณะของผูหญงิ 
ขณะที่ปจจัยทางวัฒนธรรมบางประการก็มักตอกย้ําบทบาทหลักของผูหญิง
ในฐานะที่เปนเมียและแม

เข�าใจความเป�นผู�หญิงเมี่ยน 
เฟยเป� นผู�หญิงเมี่ยน (ที่ไม�ดี)

หากเปรียบเทียบเฟยกับผูหญิงเม่ียนคนอื่นๆ จะเห็นความแตกตาง
อยูมากทั้งวิธีคิด คิดพูด และการแสดงออก ประสบการณชีวิตที่ผานมาสอน
ใหเฟยรูจักการตอสู ตอรอง กับบริบทแวดลอมเสมอ เฟย กลาววาหากเธอ
ไมกลาทําตางออกไป ไมกลาทําส่ิงท่ีเธอเชื่อวาถูกตองแตไมถูกใจคนอ่ืน 
เฟยจะไมสามารถหลุดพนจากปญหาชีวิตและขึ้นมาเดินนําคนในชุมชนได 
เฟยอาจยังคงเปนผูหญิงที่มีสถานภาพต่ําตอยในสังคมเมี่ยน ไรอํานาจ
ตอรองใดๆ 

ตั้งแตเล็กเฟยเห็นวา ผูชายมีหนาที่เปนหัวหนาครอบครัวเปนผูทรง
อํานาจสูงสุดในครอบครัว ตอนปูยังมีชีวิต ปูเปนผูมีอํานาจตัดสินใจตอชีวิต
ความเปนอยูของทุกคนในบานและแมของเฟยซึ่งเปนลูกสะใภ หัวหนา
ครอบครวัตองรับผดิชอบโดยตรงตอการหาเล้ียงครอบครัว ผูหญิงมหีนาท่ีตอง
ทํางานหนักท้ังในบานและในไร ตองอยูภายใตความคุมครองดูแลของผูชาย 

และตองอุทิศตัวตอสามีและลูก 
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เฟยเลาวาตามทีป่ฏบิตักินัมาผูหญงิเม่ียนจะเปนเจาของกรรมสิทธิท์ีด่นิ
ไมได สนิทรพัยตางๆ อาํนาจการจดัการ การตดัสินใจเปนของสาม ีเพ่ือนของ
เธอคนหนึ่งเมื่อเลิกกับสามีแลว ไมเหลืออะไรนอกจากเสื้อผา 1 ชุด ที่ติดตัว
มาเทาน้ัน การประกอบอาชีพผูหญิงจะเปนหลักในการลงแรงภาคการเกษตร 
(ปลูกขาว ขาวโพด) แตไมสามารถครอบครอง ถือกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินได 
ไมวาจะมีความรูความสามารถก็ไมสามารถแสดงออกได นอกจากจะอยู
เบื้องหลังความสําเร็จของสามี หรือผูชายเทานั้น

วิถีปฏิบัติทั่วไปของชาติพันธุเม่ียนจะยกใหบานเปนพื้นที่หลักของ
ผูหญิง ดังนั้น “ผูหญิงที่ดี” ตองมีคุณสมบัติ เชน ตองอยูบานเฝาเวียง ไมอยู
กับผูชายสองตอสอง ทํากับขาว ทําความสะอาดบาน เล้ียงสัตว ที่สําคัญ
ตองเย็บและปกผาเปน หากหญิงคนใดเย็บผาไมเปนจะเปนแมศรีเรือนไมได 
เพราะผูหญิงเม่ียนมีหนาที่สําคัญในการดูแลเคร่ืองนุงหมของสมาชิก
ในครอบครัว ผูหญิงที่ออกนอกบานกลายเปนคนแหกกฎ 

ยาสอนวาผูหญิงที่ดีตองอยาตอปากตอคํา ตองอดทน ตองไม
ทะเลาะเบาะแวงกับใคร ตองดแูลบานใหสะอาด ดแูลอาหารการกนิ 
ดูแลเคร่ืองนุงหมใหกับครอบครัว ยายํ้ากับพี่ตลอดวาผูหญิงเรา
การทีจ่ะกาวออกไปนอกบานประตบูานมนัเตีย้ออกไปงาย แตถาจะ
กาวกลับเขามาประตูบานมันสูง อยาริอาจ เราตีความไดวาผูหญิง
จะออกไปทาํอะไรนอกบานเปนเร่ืองงายดาย แคเรากาวเทาออกไป
พนประตูมันก็ไดละ แตสิ่งท่ีไปเผชิญโลกภายนอกอาจทําใหผูหญิง
เส่ือมเสียช่ือเสียง ทีนี้พอจะกลับเขาบาน เขาวงศตระกูลอีก
มันลําบาก ดังนั้น ผูหญิงอยูบานอยาริอาจกาวออกไปนอกบาน 
อยาแหกกฎบาน ถาเราออกไปขางนอกไปรับอะไรตอมิอะไรมา
จะนําความไมสงบสุขเขามาในบาน ไมเปนมงคล (เฟย ศรีสมบัติ 

สัมภาษณเดือนธันวาคม 2555)
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เฟยเลาวาโดยทั่วไป เมี่ยนใชการสืบสายสกุลฝายพอ ใหความนับถือ
และสืบเชื้อสายทางฝายสามี รวมทั้งผีบรรพบุรุษของสามีดวย ผูหญิงถือเปน
ของตางสกุล หากมีครอบครัวแลวตองออกเรือนไปอยูกับครอบครัวของสามี 
ตองมีความอดทน เพ่ือใหครอบครัวอยูรอดและมีความสุขตอไปในอนาคต 
เม่ือหญิงเขามาอยูกับชายหลังการแตงงานแลวก็จะตองนับถือญาติทางสามี
และนับถือผีบรรพบุรุษของฝายสามี แตในการทําพิธีกรรมตางๆ ยังใชแซ
ของตนอยูตลอดไป ลูกที่เกิดมาจะตองใชแซของบิดาและตองนับถือผี
บรรพบุรุษของบิดา ทรัพยสิน มรดกของพอจะตกทอดถึงลูกชาย สวนหญิง
ที่แตงงานแลวจะกลับมาอยูกับบิดามารดาของตนหรือนับถือผีบรรพบุรุษ
รวมกันไมไดเลยทุกกรณี เม่ือแตงงานแลวผูหญิงคือสมบัติของผูชาย6 ผูชาย
มีหนาที่ปกปองคุมครองและหาเลี้ยงครอบครัว หญิงท่ีแตงเขาบรรพบุรุษ
ของฝายชายถือวาเปนแรงงานของครอบครัวนั้น 

สาํหรบัการแตงงานในลกัษณะใหผูชายแตงเขาบรรพบรุษุหญงิ ไปอาศยั
อยูในบานของฝายหญิงและสืบสกุลของฝาย เรียกวา “การขึ้นเขย” เฟย
เลาวาการแตงเขาบรรพบุรุษหญิงจะเกิดขึ้นได 3 กรณี คือเมื่อฝายหญิงไมมี
ผูสบืสกลุหรอืมีลกูชายแตไมแข็งแรง เม่ือฝายหญงิร้ันไมยอมเขาบรรพบรุษุอ่ืน 
และเมือ่ฝายชายมีฐานะยากจนหรอืกาํพราไมมพีอแมญาติพีน่องมาทาํพธิใีห 
จําเปนตองอาศัยอยูกับฝายหญิง ฝายหญิงจะเปนผูเสียคาใชจายตามกฎ
ของเมีย่น ฝายหญงิจะตองทาํพธิรีบัฝายชายใหเขามาอยูในฐานะของผูเขามา
อยูในกลุมเครือญาติยอยของฝายหญิง เรียกวา “เปยะ ลาง เหอว” โดย
หลังจากท่ีไดผานพิธีกรรมแลว ฝายชายจะไดรับการจารึกช่ือในเอกสารของ
ตระกูล เรียกวา “จาพินดาน” มีสิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ของกลุม
เครือญาติยอยนั้นๆ และตองเขามาเปนแรงงานใหฝายหญิง

6 บันทึกของนักพัฒนาระบุไววาหากมีความจําเปนตองทํางานรวมกับผูหญิงเมี่ยน นอกจาก
การตดิตอผานผูนาํของหมูบานกลุมตางๆ แลว จาํเปนตองตดิตอขออนุญาตหวัหนาครวัเรอืน
หรือสามีของผูหญิงคนน้ันเสียกอนท่ีจะไปเจรจากับผูหญิงคนน้ันโดยตรง (กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ 2555 : 16)
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ครอบครัวของเฟยจดัอยูในกลุมแตงเขาบรรพบุรษุหญิง เพราะสามเีธอ
กําพราพอแม มีแตญาติหางๆ ท่ีไมเคยไดใหความชวยเหลือดูแลกัน เฟยขอให
สามีแตงเขาบรรพบุรุษของเธอเพราะคิดวาหากแตงเขาฝายชาย ตนเองและ
สามีจะกลายเปนแรงงานของญาติหางๆ ผลผลิตท่ีเก็บหาไดทั้งหมดตองตก
เปนของญาต ิ ซึ่งเธอเห็นวาไมถูกตอง นอกจากนี ้ยังเห็นวาตระกูลของเฟย
เปนตระกูลที่มีชื่อเสียงกวางขวาง สืบเชื้อสายจากพญาคีรี ศรีสมบัติ ผูนํา
คนสําคัญในสังคมชาติพันธุเมี่ยน จึงอยากใชสกุลแซนี้ใหไดเปนเกียรติยศ
ศักดิ์ศรีสืบตอไป

ครอบครัวพี่แตงเขยเขาบาน เรียกวาขึ้นเขย เพราะสามีกําพรา
พอแม มีแตญาติหางๆ ที่เราคิดวาถาเราแตงงานไปอยูฝ งเคา 
ผลผลิตที่ไดจากการทําไรทําสวนตองตกเปนของพวกเขาทั้งหมด 
ซึง่เราคิดวาไมถกูตองเพราะเขาไมเคยมาดูแล ชวยเหลือในยามท่ีเรา
ตกยากเลย พี่นองเขาขนาดมีเงินมีอะไรของพอแมนี่ยังยึดไว
ไมยอมให อีกอยางนามสกุลเราก็เปนที่รูจัก เปนนามสกุลที่ไดรับ
มาจากเจานครนาน พี่ก็อยากใหลูกหลานไดใชนามสกุล และ
ภาคภูมิใจในเกียรติยศศักด์ิศรีของตระกูลเรา (เฟย ศรีสมบัติ 

สัมภาษณเดือนธันวาคม 2555)

เพราะเฟยเปนผูหญิงท่ีมีบทบาทนอกบานอยางชัดเจน “ผูหญิงท่ีดี” 
ตามที่ผูหญิงเม่ียนทุกคนไดรับการอบรมขัดเกลามาจึงดูหางไกลจากตัวเฟย 
และสงผลกระทบตอเฟยและครอบครวัเปนอยางมากโดยเฉพาะเม่ือครัง้ท่ีเฟย
ตดัสนิใจเดินทางไกลไปทาํงานทีฮ่องกง แมเฟยจะมองวานัน่คอืโอกาสใหเธอ
ไดเจอโลกกวาง ไดเรียนรู และแสวงหาประสบการณนอกบาน แตเฟยตอง
เผชิญกับขาวคราวเสื่อมเสียของตนเอง ขอกลาวหาวาเฟยไปขายบริการ 
ตกอับไมมทีีด่นิทาํกนิเน่ืองจากการประกาศเขตพ้ืนทีป่าอนุรกัษ สงผลกระทบ
ตอทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับสภาพจิตใจลูกๆ เฟยเลาวาลูกของเธอ
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ไมกลาไปโรงเรยีนเพราะเพือ่นลอ แมกระท่ังครกูซ็บุซบินินทา เฟยไดแตปลอบ
ใหทุกคนอดทน เวลาไปทํางานกับสหภาพแรงงานแมบานแหงเอเชีย รณรงค
รวมกับฟลิปปนส อินโดนีเซีย หรือไปทํางานรณรงคกับรัฐบาลฮองกง 
เฟยจะสงรูปมาใหทีบ่านดู และบอกใหลกูเอาภาพท่ีสงมาไปใหครูและเพือ่นๆ 
ดูเพื่อบอกเลาวาแมของตนไปทําอะไร บางครั้งใชวิธีการสื่อสาร อัดเทปแทน
การเขียนจดหมายเลาเร่ืองตางๆ สงไปรษณียมาใหสามีและลูกเปดฟง 
เหตุการณที่ทําใหเฟยไดรับการยอมรับมากข้ึนจากคนในชุมชนก็คือการ
รวบรวมเงินผาปาสงมาใหหมูบานไดถึง 50,000 บาท 

ถาเรายอนกลบัไปดเูร่ืองวฒันธรรมประเพณี ผูหญิงชนเผาเมีย่น
ที่จะออกมาทํางานเรื่องสังคม ชวยเหลือคนในชุมชน แทบไมมี
ทางออกไปเลย วัฒนธรรมประเพณีชนเผาแทบไมมีพื้นที่ใหผูหญิง
เดนิลํา้หนาผูชายไป ประเพณบีอกวาผูหญงิตองเดนิอยูขางหลังแลว
ผลักดันใหสามีเปนคนออกหนาออกตา การท่ีเฟยออกมาทํางาน
ชุมชนทําใหครอบครัวและสามีไดรับผลกระทบเชนกัน สามีถูกมอง
วาเปนชางเทาหลงัของภรรยา กระทบไปถงึลูกๆ ดวยวา ถาจะมีใคร
แตงงานกับลูกชาย ลูกสาวบานนี้ จะถูกมองวาแมของพวกเขาไมได
เปนผูหญิงท่ีอยูในกรอบจารีตประเพณี (เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณ

เดือนธันวาคม 2555)

ตอนอยูฮองกงพ่ีสงภาพถายมาใหครอบครัวดวูาอยาไปเชือ่อยา
ไปฟงเสียงคนอ่ืนเขา สิ่งท่ีเราไดยินมาใหเขาหูซายออกหูขวา 
พี่อัดเทปมาคุยกับลูก จะโทรศัพทตอนน้ันบานเรายังไมมี ที่บาน
กจ็ะซือ้เคร่ืองเลนเทปไวเปดฟงเสยีงเรา แฟนพีเ่ดด็มาก เวลาไดเทป
สงมาแตละคร้ัง แกจะเอาเครื่องเลนไปเปดดังๆ ที่ขางหนาตางให
ชาวบานไดยนิวาเราพูดอะไร สวนรปูถายทีพ่ีส่งมาให เขากจ็ะเอาไป
แปะเต็มผนังเลย ชาวบานก็คอยๆ รูกันมากขึ้นวาเราไปทําอะไรอยู
ทีฮ่องกง การอยูไกลตรงน้ีเรือ่งความรวมมอืของคนในครอบครัวเปน
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เกราะอันหนึ่งท่ีทําใหพวกเราเขาใจกัน ชวยเหลือกัน และท่ีสําคัญ
ตัวเราก็ตองซื่อสัตยกับตัวเองดวย (เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือน

ธันวาคม 2555)

ในฐานะแม เฟยสํานึกในตนตลอดเวลาวาเธอเตบิโตข้ึนทามกลางความ
ไมเปนธรรม เธอเปนผูถูกกระทํามากอน เฟยจึงเลือกที่จะอบรมสั่งสอน
ลูกผูหญิงและลูกผูชายใหเติบโตขึ้นดวยความเขาใจในบทบาทและหนาที่ของ
ตนเอง คาํสอนของปูยาตายายเร่ืองใดทีเ่ห็นวาเปนการกดข่ีทางเพศหรือผลิต
ซ้ําอุดมการณชายเปนใหญในบานเฟยจะไมสอน เฟยบอกลูกๆ เสมอวา 
ภาระงานที่สามารถชวยเหลือกันไดตองชวยกันทํา ไมบอกปดวาสิ่งนั้นคือ
งานของผูหญิง สิ่งนี้คืองานของผูชาย แตงานใดท่ีผูหญิงทําไมไดเนื่องจาก
ความแตกตางทางสรีระตองใหเปนหนาท่ีของลูกชาย เฟยกลาววา “ผูหญิง
ที่ดี” ไมจําเปนตองอยูบานเฝาเวียง แตควรเปนคนมีจิตใจงาม มีเมตตา 
ตองกลาปกปองสิทธิของตัวเอง

พี่ไดรับความไมเปนธรรมมาเยอะ พอมีลูกก็คิดไวแลววาตอง
รักลูกใหเทากัน ตองใหลูกไดทํางานทุกอยางไมวาหญิงหรือชาย 
จะไมใหบังคับกัน สมัยกอนพี่ไมรู จักวาอะไรคือความเสมอภาค
เทาเทียม แตคิดไววาตองสอนลูก บอกลูกชายวานองเปนผูหญิง
รางกายไมแข็งแรงเทา อันไหนนองยกหนักไมได ก็ใหนองไปทํา
อยางอ่ืนแทนนะ อนัไหนทีน่องชวยไดกใ็หชวยกนัทาํ สวนลกูชายพี่
ก็บอกวาไมตองอายวาเปนงานผูหญิง หัดใหเขาทํากับขาว ซักผา 
ทํางานบาน พวกเขาดูแลกันไดเราก็ไมหวง สวนลูกสาวเราก็บอก
เขาวาโตไปก็ใหออกไปเรียนรูชีวิต หาประสบการณ ไมจําเปนตอง
อยูบานเฝาเวียงเหมือนที่ปูยาตายายสอนมา แมขอแคเปนคนดี 
มีเมตตา และกลาปกปองสิทธิของตัวเองก็พอ (เฟย ศรีสมบัติ 

สัมภาษณเดือนธันวาคม 2555)
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ปจจัยทางวฒันธรรมและการอดุมการณ “ผูหญิงท่ีด”ี เปนเคร่ืองตอกย้าํ
บทบาทหลกัของผูหญงิในฐานะทีเ่ปนเมียและแมใหจาํกดัอยูในพืน้ทีข่องบาน
และครอบครัว ผูหญิงเมี่ยนที่ขบถตอประเพณีปฏิบัติดั้งเดิมจะถูกประณาม
ในฐานะที่เธอไมนอมรับกับบทบาททางเพศที่บรรพบุรุษสราง ผูหญิงจะถูก
ตฉินินินทา กลาวราย สงัคมจะบีบบังคับใหเธอตองทาํตามทีว่ฒันธรรมกาํหนด
ดวยวิธตีางๆ ผลรายทีผู่หญิงจะไดรบันอกจากจะสงผลโดยตรงตอสภาพจติใจ
ของเธอแลว ยังทําใหผูหญิงตองเผชิญกับการถูกละเมิดสิทธิในหลายๆ ดาน 
ตลอดจนถูกละเลยสิทธิในการตัดสินใจดําเนินชีวิตของตนเอง และเปนการ
จํากัดสิทธิในการเขาไปมีบทบาททางการเมืองมากยิ่งขึ้น

ตัวอยางของเฟยเปนภาพสะทอนตอสภาวการณเชนน้ีไดเปนอยางดี 
เมื่อวิถีชีวิตเฟยเดินสวนทางกับประเพณีปฏิบัติที่ไมเปดโอกาสใหผูหญิงได
ออกมาเปนผูนํา คําตัดสินแรกท่ีเธอไดรับจากสังคมวัฒนธรรมเมี่ยน คือ 
“เปนผูหญิงไมดี” เฟยไมจํานนตอคํากลาวหาน้ีเธอจึงสามารถพิสูจนตัวเอง 
ทําใหสังคมไดตระหนักในคุณคาของผูหญิงในอีกแงมุมหนึ่งที่ตางออกไปจาก
ที่วัฒนธรรมกําหนด นอกจากเฟยจะเปนตัวอยางใหผูหญิงไดเห็นวา ผูหญิง
มีสิทธิในการกําหนดความเปนไปของตนเองไดแลว เฟยยังสงตออุดมการณ
เหลานีไ้ปยังลกูๆ ดวยการไมผลติซํ้าอุดมการณชายเปนใหญในครอบครวัดวย

ชีวิตและอุปสรรค
ในการเมืองท�องถิน อุปสรรคในการเข�าถึงความยุติธรรม

ไมใชเรื่องงายที่ผู หญิงจะกาวมาเปนผู นํา ถาเรายอนกลับ
ไปดูเรือ่งวัฒนธรรมประเพณ ีผูหญงิชนเผาเม่ียนท่ีจะออกมาทํางาน
เร่ืองสังคม ชวยเหลือคนในชุมชน แทบไมมีทางออกไปไดเลย 
วัฒนธรรมประเพณีชนเผาแทบไมมีพื้นท่ีใหผู หญิงเดินล้ําหนา
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ผูชายไป ประเพณีบอกวาผูหญิงตองเดินอยูขางหลังแลวผลักดัน
ใหสามีเปนคนออกหนาออกตา (เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณ

เดือนธันวาคม 2555)

เฟยเลายอนไปถึงชวงเวลาท่ีเธอตัดสินใจลงสมัครรับเลือกต้ังเปน 
ส.อบต. แหงหน่ึงวาเธอมีความเชื่อวาการไดเขามามีสวนรวมทางการเมือง
เปนคําตอบหน่ึงของการ “เขาถึง” ความยุติธรรมของเธอ และผูหญิงเม่ียนทุกคน 
เพราะน่ีคือโอกาสที่จะทําใหเฟยหลุดพนจากคําวาออนแอ ไดเขมแข็งข้ึน 
ไดรบัความไววางใจจากเพือ่นบานใหเธอไดใชชวีติอยูในชุมชนไดอยางอบอุน 
ทั้งยังเปนโอกาสในการเขาถึงพื้นที่แหงการใชอํานาจตัดสินใจ พื้นที่แหงการ
รวมวางนโยบายพัฒนาปากทอง พฒันาคุณภาพชวีติทีผู่หญงิจะไดเขาไปรวม
กาํหนดไดเอง และพืน้ท่ีแหงการตรวจสอบการทาํงานของฝายบรหิาร (ผูชาย) 
เฟยเลาวาไมใชเรื่องงายที่ผูหญิงจะยืดหยัดในพื้นท่ีทางการเมือง (อยางเปน
ทางการ) ไดโดยไมมีอุปสรรค ผูหญิงในชุมชนหลายคนที่มีบุคลิกคลายเฟย
ตองจํานนตออาํนาจชายเปนใหญในเวทกีารเมอืง ยอมถอนตัวหรือยายออก
นอกพื้นที่ก็มี 

ผูหญิงเม่ียนเราจะเขามาทํางานการเมืองน้ีเรื่องลําบากมาก 
เราตองตอสูกับอคติของผูชายและส่ิงท่ีผูชายคิดวา เพราะเราเปน
ผูหญิงเราจึงไมรู ผูนําชายใน อบต. พูดกันบอยๆ วาอยาไปเช่ือ
ผูหญิง อยาฟงสิ่งท่ีพี่พูด อยาไปฟงแคเสียงของผูหญิงคนเดียว 
ผูหญงิเรามกัถกูหลอกใชประโยชนใหไปทาํเรือ่งไมถกูตอง เพราะเขา
คิดวาเราไมรู นี่เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูหญิงหลายคนท่ีมีลักษณะ
คลายๆ พี ่ตองถอยออกจากการทํางานชุมชนและการเมืองทองถิน่ 
ผูหญิงพวกนั้นบอกวาไมสูแบบพี่ ตอนนี้เขาหนีออกไปจากชุมชน
ไปอยูกับสามีที่กรุงเทพฯ แลว บางคนพอไดเขามาทํางาน อยูๆ ไป
ก็มาบนใหฟงวาไมไหวแลวพี่เฟย ขอแคสมัยเดียวพอ แตพี่เห็นวา
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ไมได ถาเราไมเขาไปตรงนี้เราก็จะไมไปไหนซะที มัวแตตอง
ทําตามสิ่งที่เขาวางไว ไมไดกําหนดเอง ผูหญิงเราก็ไมไดประโยชน 
(เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนพฤศจิกายน 2555)

กอนหนาท่ีจะไดรับเลือกเปน ส.อบต. เฟยมีประสบการณจากการ
ทํางานพัฒนาชุมชนมานานกวาทศวรรษโดยไมมีตําแหนงใดๆ นอกจาก
ตําแหนงผูนําอยางไมเปนทางการท่ีเธอเรียกตัวเองวาเปน “ผูนําสมัครเลน” 
เฟยคิดเสมอกอนตัดสินใจลงสมัคร ส.อบต. วาการที่เธอจะมีตําแหนงชัดเจน
อาจเปนขอจํากัดในการทํางานของเธอ เพราะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และอาจไดรับแรงกดดันจากสภาองคการบริหารสวนตําบล แตเมื่อเห็นวา
การเมืองอาจมีขอดีมากกวานั้น เฟยจึงตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเปน 
ส.อบต. ในที่สุด 

พี่เปนผูนําสมัครเลนมานาน ชาวบานหลายคน พวกผูหญิง
ดวยกันก็บอกใหพี่ไปสมัคร อบต. พี่คิดอยูนาน เพราะรูวาถามี
ตําแหนงพวกนี้จะทําใหเราตองอยูในกฎ ในระเบียบ ตอนนั้นคิดวา
ตัวตนเราจะหายไปไหมนะ จะทําอะไรไดแคไหน แตพอมาคิด
ทบทวนวาการเมืองจะใหอะไรเราบาง อยางแรกเลยเราจะไดเขมแขง็ 
พีอ่ยากอยูกบัคนในชมุชนดวยความอบอุนเหมอืนวาเราไดรบัความ
ไววางใจจากเขา ที่สําคัญเราอยากเขามาปกปองผลประโยชนของ
ชุมชน เลยตัดสินใจลงสมัคร เผื่อวาจะทําอะไรที่เปนประโยชน 
สามารถดึงงบมาชวยชาวบานเราไดมากขึ้น

ในการลงสมัครเลือกตั้งเปน ส.อบต. ครั้งแรก เมื่อป 2548 เฟยเนน
หาเสียงกับกลุมผูสงูอายุและกลุมแมบานในพ้ืนท่ีเปนหลัก เฟยสอบตกเพราะ
ถูกโกงการเลือกตั้ง 
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ตอนท่ีพี่สมัครเปน ส.อบต. สมัยแรก ปรากฏวาผลการนับ
คะแนนของพ่ีแพฝายตรงขามไป 5 คะแนน ตอนแรกก็ไมคิดอะไร 
แตเราก็แปลกใจเพราะหลังประกาศผลการเลือกต้ังมีกลุมผูสูงอายุ 
เพื่อนแมบานพากันมารวมดีใจกับเราในฐานะที่ไดเปน ส.อบต. พี่ก็
บอกพวกเขาไปวา ไมใช พี่ไมไดถูกเลือก พอบอกพวกเขาไปแบบนี้
ปรากฏวากลุมผูสูงอายุและเพื่อนแมบานก็พากันตกใจ ทุกคนพูด
เสยีงเดยีวกันวา อาว! เฟยไดเลอืกไมใชหรอ จากนัน้กเ็ลาใหพีฟ่งวา
ใครบางท่ีเลือกเฟย ศรีสมบัต ิพีข่องใจจงึไดถามผูสงูอายเุหลาน้ันไป
วาตายายเลือกผูสมัครหมายเลขอะไรไป ถึงไดรูวาพวกเขาเลือก
กากบาทผิดเลข เทาความไปกอนหนานั้นไดเลยรูวา มีผูนําชุมชน
คนหนึ่งมาบอกผู สูงอายุวาหากตองการเลือกเฟยใหกากบาท
หมายเลขน้ีนะ ซึง่ไมใชหมายเลขประจาํตวัของพ่ี ผูสงูอายเุขากถ็าม
กลับไปนะวา หมายเลขท่ีตดิอยูขางรูปเฟยคอืเลข 2 ทาํไมตองเลอืก
เลขอื่น ผูนําคนนั้นตอบวา เปนเพราะราชการเรียงลําดับใหผูสมัคร
ทั้ง 3 คน ตามเพศ ถึงเฟยจะไดหมายเลขประจําตัวคือเลข 2 แตใน
การสมัครน้ีมผีูชาย 2 คน ผูหญงิ 1 คน ผูชาย 2 คนตองไดหมายเลข 
1 และ 2 สวนเฟยเปนผูหญิงคนเดียวตองไดหมายเลขประจําตัวเปน
เลข 3 กลุมผูสูงอายุ 45 คน ยืนยันกับพี่วาไดยินผูนําบอกอยางนั้น
จริงๆ พอไดยินประกาศอยางเปนทางการวาหมายเลข 1 และ 3 
ไดรับเลือกใหเปน ส.อบต. เลยพากันมาแสดงความยินดีกับพ่ี 
(เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนพฤศจิกายน 2555)

ผลจากการสอบตกในป 2548 ไมไดทําใหเฟยทํางานพัฒนาชุมชน
นอยลง กระทั่งป 2552 เฟยสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้ง ในครั้งนี้เฟยขยายฐาน
เสียงในพ้ืนท่ีใหกวางกวาครั้งกอน โดยเนนหาเสียงในกลุมผูสูงอายุ กลุม
แมบาน และกลุมผูชาย ในที่สุดเฟยไดรับเลือกใหเปน ส.อบต. แตกวาจะได
มาซึง่ตาํแหนงนัน้ เฟยตองตอสูกบันานาวธิทีีก่ดีกนัเฟยออกจากกระบวนการ
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สมัคร เชน การขอรองใหถอนตัว การขมขูคนรอบขาง กลาวหาวาครอบครัว
ของเฟยเกี่ยวของกับการตัดไมทําลายปา เปนตน 

บางคนเขามาบอกพ่ีวาอยาสมัครเลย ใหไปทําอยางอื่นดีกวา 
บางคนก็ไปพูดถึงพ่ีกับกลุมแมบานหรือผูหญิงคนอื่นๆ วาอยาไป
เลือกเฟยเพราะเฟยเปนคนหัวหมอ มีการสั่งหามไมใหกลุมแมบาน
เลอืกพ่ีมาเปนผูนาํเพราะเขาหาวาพีเ่ปนเมียของคนตดัไมทาํลายปา 
เขาบอกพี่วาฉันก็ชอบเธอนะ แตผัวฉันบอกวาเธอเปนคนรูมากไป 
อีกอยางผัวเธอเปนคนตัดไมทําลายปา กลุมผูชายก็ไปพูดกันวา
อยาใหเมียเธอมายุงกับพี่นะ เด๋ียวเมียเธอจะแข็งขอ จะเปนคน
หวัหมอแบบเฟย (เฟย ศรสีมบตั ิสมัภาษณเดอืนพฤศจกิายน 2555) 

ชีวิต ณ อบต. แห�งหนึ่งของเฟย
ชีวิตในพ้ืนท่ีการเมืองทองถิ่นของเฟยเร่ิมตนอยางเปนทางการเม่ือ

กันยายน 2552 อบต. ที่เฟยเปนสมาชิกอยูจัดเปน อบต. ขนาดเล็ก คือ
มีเกณฑระดับรายไดไมรวมเงินอุดหนุนตํ่ากวา 6 ลานบาท (สํานักงานการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ออนไลน 2553) 
มีจํานวน 830 หลังคาเรือน ประชากรจํานวน 4,273 คน จําแนกไดเปน 
จํานวนเด็กแรกเกิดถึง 6 ป 486 คน สตรีตั้งครรภ 59 คน สตรีอายุ 35 ป
ขึ้นไป 930 คน ผูสูงอายุ 302 คน ผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเร้ือรัง 53 คน 
ผูสูงอายุที่ชวยตัวเองไมได 6 คน และผูพิการ 59 คน แบงเขตการปกครอง
เปน 7 หมูบาน (ศูนยขอมูลประเทศไทย ออนไลน 2556) โครงสราง อบต. 
ประกอบดวยนายก อบต. ที่มาจากการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น 1 คน และ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 14 คน ซึ่งเลือกต้ังข้ึนจากประชาชน
ผูมีสิทธิเลือกตั้งจาก 7 หมูบานๆ ละ 2 คน ในเขต อบต. ในจํานวนสมาชิก
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ทั้ง 14 คนนี้ เปนผูหญิงเพียง 2 คนเทานั้นคือ เฟย และ ส.อบต. ที่ไดรับเลือก
จากหมูที่ 5 คิดเปนรอยละ 13 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดในสภาฯ

เฟยไมรูวาอนาคต 4 ป จากน้ีจะเปนอยางไร ไมรูวาการเปนผูหญิง
สวนนอย 1 ใน 2 คนของสภาฯ จะสงผลตอการทํางานของเธออยางไร 
ในวันที่มีคําสั่งแตงตั้งเฟยรับรูวานี่คือความสําเร็จอีกกาวหน่ึงของเธอ 
เพราะกอนหนานีผู้ทีจ่ะไดรบัเลอืกใหเปนผูนาํมกัเปนคนมฐีานะมากกวาคนที่
มีความรู เฟยเลาวาชาวบานเช่ือคนมีฐานะคือผูที่มีทรัพยสินมากพอแลว 
ดังนั้นเขาจะไมฉอโกง ที่สําคัญผลการเลือกต้ังคร้ังนี้จะเปนเครื่องพิสูจนให
ผูหญิงคนอื่นๆ ไดเห็นวาผูหญิงสามารถเขาไปทํางานการเมืองได

ตอนนั้นไมไดคิดเลยวาหลังจากนั้นจะเปนยังไง วันท่ีเราไดรับ
เลอืกตัง้เปนวนัทีพ่ีภ่มูใิจ พีม่องวาสาํหรบัผูหญงิชนเผาอยางเราเพยีง
แคทําใหชุมชนเห็นและยอมรับผูหญิง มีคนลงคะแนนใหเราเขาไป
ทํางานการเมืองก็ถือเปนขอไดเปรียบแลว ชาวบานแถวนี้เขาเลือก
ผูนําจากคนที่มีฐานะ ไมชอบผูนําที่มีความเปนกลาง กลาตัดสินใจ 
มีความรู พี่เคยถามเขาวาทําไมไมเลือกคนอื่น คนที่เราเห็นวาเคามี
ความคิดเปนกลาง กลาตัดสินใจ ทําไมไมเลือก ทําไมเวลายกมือ
เรามักยกใหกับคนที่มีฐานะมากกวา คําตอบของเขาคือ เขามองวา
คนที่มีฐานะเขาจะไมฮุบเงิน ไมฉอโกงเพราะเขามีพอแลว ถาเลือก
คนไมมีฐานะมาเดี๋ยวจะรับแขกไมได กลัวจะไปโกงสวนอื่น พี่ยอน
มามองตัวเอง พีก่ไ็มไดรํา่รวยอะไร การท่ีไดรบัเลือกเขามาน่ีก็แสดง
วาเขาเห็นวาเรามีความสามารถจริงๆ ถือวาตัวพี่จะเปนตัวอยาง
ใหผู หญิงคนอ่ืนเห็นวาผู หญิงเราสามารถทํางานการเมืองได 
(เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนพฤศจิกายน 2555)

 การเปนผูหญิง (สวนนอย) ในสภาฯ กลับกลายเปนอุปสรรคสําคัญ
ที่ทําใหเฟยไมสามารถเขาถึงความยุติธรรมและมีสวนรวมทางการเมือง
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ไดอยางเต็มที่ ความมุงหวังแตเดิมที่เคยมีกอนไดรับการเลือกตั้งวาจะเขามา
ปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานในชุมชน เขามากําหนดนโยบายตางๆ เพ่ือ
สงเสริมคุณภาพชีวิตคนในเร่ืองปากทอง ชีวิตความเปนอยู สิ่งแวดลอม 
การพัฒนาตางๆ ใหดีขึ้น กลับถูกกีดกัน เฟยรูสึกวาตัวตนของเฟย คอยๆ 
ถูกลบเลือนลงโดยกลุมผลประโยชนในสภาฯ 

ผูหญิงท่ีมคีวามมุงม่ันต้ังใจเขามาทํางานใหชมุชน สดุทายจะถกู
สภาพแวดลอมชายเปนใหญกลืนไปหมด ถาผูหญิงเราไมยอม
ปรับตัวจะทํางานรวมกับผูชายไมได ตอนแรกพ่ีคิดไวเลยวาฉันจะ
เขาไปปรับตรงน้ัน ตรงน้ี อยากเขาไปดูแลปญหาปากทองประชาชน 
ปญหาสิ่งแวดลอม เพราะคิดวาเราละเอียดออนทางความคิด 
สุดทายเราตองปรับตัวเอง หาทางอยูกับเขาใหได จะทํายังไงใหไม
ถูกกีดกันน่ีเราตองคิด เราเปนเหมือนแกะดํา มันอยูยาก ไปไหน
ก็ถูกสังเกต ไปไหนก็ถูกจับจอง ยกตัวอยางงายๆ ในการอบรม
ผูหญิงเก่ียวกับการเมืองแตละคร้ัง อบรมรอยคนก็กลายไปเปน
ผูสนับสนุนใหผู ชายเสียหมด ผูหญิงไมสนับสนุนผูหญิงดวยกัน
ใหกาวไปมีอํานาจในการปกครอง (เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือน

พฤศจิกายน 2555)

ในชวงแรกของการทํางานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
เฟยไดยนิคํากลาวหนึง่ในทาํนองวา ผูหญิงจะมาทาํลายบรรยากาศการทาํงาน
ของสภาฯ จากผูนําชายบางคน เฟยรูสึกวาตนเองแทบไมไดรับการยอมรับ
และแทบไมมีผูรับฟงความคิดเห็นในการประชุมแตละครั้ง เปนเวลานานถึง 
2 ป ที่เฟยรูสึกวาตนเอง “โดดเดี่ยว” เฟยเลาวาถึงแม ส.อบต. บางคน
จะเห็นดวยกับความคิดของเธอ แตไมมีใครกลาสนับสนุนอยางเปดเผย 
เฟยตองปรับตัวเอง หาวิธีการเพ่ือใชตอสูกับอคติตางๆ นานา ที่ติดมากับ
ความเปนผูหญงิของเธอ เฟยเลาวาเธอตองปรับตวัจากทีเ่ปนคนต้ังหนาตัง้ตา
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ทํางาน ไมสนใจคําติฉินนินทา ก็เริ่มแสดงความคิดเห็นและวิพากษวิจารณ
การทํางานของผูอื่นมากข้ึน เร่ิมตอบโตในส่ิงท่ีเห็นวาไมถูกตอง เร่ิมใชความรู
ดานกฎหมายมาเปนเครื่องมือในการช้ีแจงเหตุและผล พรอมๆ กับลงมือ
ทํางานอยางแข็งขันเพื่อพิสูจนใหสมาชิกสภาฯ และชาวบานไดเห็นศักยภาพ
ของเธอ

เขาไปทาํงานชวงแรกๆ ไดยนิผูชายคยุกันวาผูหญิงจะมาทาํลาย
บรรยากาศของสภาฯ พี่โตเขาไปวาคุณเปนสมาชิก เปนผูบริหาร 
คุณคาดหวังจากเสียงหน่ึงเสียง ไมวาหญิงหรือชายก็มีหนึ่งเสียง
เทากัน คุณจะฟงเหตุผลหรือไม ไมสําคัญ แตไมควรพูดวาผูหญิง
คนเดียวจะทําใหเสียบรรยากาศ (เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือน

พฤศจิกายน 2555)

เวลาเราแสดงความคดิเหน็อะไรออกไป เราคดิวาเปนประโยชน
ตอพี่นองประชาชน แตไมมีใครฟงเสียงเรา ถึงบางคนที่เห็นดวยกับ
ความคิดของเราก็ยังไมกลาบอกวาตัวเองสนับสนุนพี่กับที่ประชุม 
พี่ถามวาทําไมพวกเราไมสนับสนุนพี่ ไมสงเสริมคําพูดของพี่ทั้งที่
ประโยชนก็ไดรวมกัน พอลงหลังเวทีเขาเลยมากระซิบบอกวา 
บอกตรงๆ นะผมเขาใจพี่หมด แตผมไมกลาพูดในเวที พี่เริ่มมองวา
ทําไมสมาชิกเขาไมเชื่อเรา มาน่ังคิดก็เห็นวาคนสวนมากที่ลงเปน
สมาชกิไมมคีวามรูดานกฎหมาย พอลงไปเขาจะฟงปลดัฯ ฟงนายกฯ 
หมด กลายเปนวาไปรับใชนายกฯ ไมใชไปรับใชประชาชน ฉะนั้น
คนทีรู่กฎหมายอยางพีเ่ขาไปเลยเปนเหมือนแกะดาํ ถาเราไมรูจกัใช
วิธีการแกเกม เราก็จะถูกโดดเด่ียว สองปแรกพ่ียังตามเกมไมทัน 
พี่รูสึกโดดเดี่ยวนะ พี่ตองทํางานอยางแข็งขัน แลวเราตองเรียนรู
ใหเทาทันเลหกลตางๆ มนัทาํใหพีต่องเปลีย่นตวัเองจากทีไ่มคอยพดู 
เราก็ทํางานของเราไป ก็เร่ิมเถียง เริ่มวิจารณการทํางานของคนอื่น
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มากขึ้น ใช กฎหมายมาเปนเครื่องมือในการทํางานมากขึ้น 
(เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนพฤศจิกายน 2555)

เฟยเลาวาเธอถูกกีดกันจากการมีสวนรวมทางการเมืองหลายครั้ง 
โดยเฉพาะในพืน้ทีส่ภาฯ เฟยถกูกดีกนัไมใหเปนประธานสภาฯ เพราะสมาชกิ
บางคนเกรงวาหากเฟยซึง่เปนผูทีเ่ขาใจเรือ่งการใชอาํนาจ และเขาใจกฎหมาย
ไดขึน้มาเปนประธานสภาฯ พวกเขาจะไมสามารถแสวงผลประโยชนได ถงึแม
เฟยจะไมไดอยูในตําแหนงประธานสภาฯ แตเฟยก็ยังคงทําหนาท่ีตรวจสอบ 
ควบคุมการบริหาร อบต. ของฝายบริหารอยางเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่อง
การใหความเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําปทีม่าจากภาษีของประชาชน 
จนบางคร้ังสรางความไมพอใจใหสมาชิก อบต. คนอื่นๆ และทําใหเฟย
ถูกขมขูจากนายชางและผูนําใน อบต. กรณีที่เธอถามถึงความไมถูกตอง
ในการจัดซื้อจัดจางงานกอสราง บํารุงรักษาถนน 

ผูนําหรือสมาชิกบางคนเขาจะมาพูดใสหนาพี่ในท่ีประชุมวา 
นี่นะจะบอกให อยูๆ เธอสุมสี่สุมหาไปคุยกับผูรับเหมา ไมรูหรือวา
ผูรับเหมาเขามีอิทธิพล เกิดวันหนึ่งเขาไปทําอะไรเธอกลางถนน 
เธอก็ไมรูหรอกวาใครทํา พี่ไดยินแบบนั้นก็โกรธ พี่คิดวาเราไมได
ทําอะไร ทําไมการปกปองผลประโยชนของประชาชนกลายเปนวา
เราถูกขมขู พี่เลยพูดในที่ประชุมวันนั้นวา ฉันไมใชผูมีอํานาจ ไมมี
อิทธิพล แตสิ่งท่ีฉันทําอยูกฎหมายเขาเปดโอกาสใหฉันไดทําแทน
ชาวบานทุกคน (เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนพฤศจิกายน 2555)

เฟยยอมรับวาการเปนผูหญิงในสภาฯ บางคร้ังตองหลับหูหลับตา
ใหกับสิ่งที่ไมถูกตอง เฟยเลาวาเพราะเปนผูหญิงจึงไมมีอํานาจตอรองกับ
สมาชิกสวนใหญ เฟยรูสกึกดดัน คบัของใจเสมอเมือ่ตองรบัรูในส่ิงท่ีไมถกูตอง
แตทําอะไรไมได เฟยเกรงวาตนจะติดรางแหไปดวยท้ังท่ีเธอไมเคยมีสวนรวม 
สิ่งเหลานี้ทําใหเฟยรูสึกหวาดระแวง และรูสึกวาสภาฯ ไมใชที่ที่ปลอดภัย
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สําหรับเฟย ประกอบกับการมีเครือญาติเปนผูนําใน อบต. ฝายปกครอง
หลายระดับท้ังนักการเมืองและขาราชการก็มีสายสัมพันธเก่ียวโยงกันใน
เครือญาติ ยิ่งสรางความไมสบายใจใหเฟยมากขึ้น ทุกครั้งท่ีเห็นความ
ไมโปรงใสโดยคนนามสกุลเดียวกัน ทําใหเฟยรูสึกกระอักกระอวนใจท่ีตอง
ใหความชวยเหลือ แตเพื่อใหงานนั้นผานไปไดโดยที่เฟยไมตกเปนเปาหมาย
ของการโจมตีจากสมาชิกสภาฯ และพ่ีนอง เฟยเลาวาเธอตองรวบรวม
ความกลาในตัวตอรองกับอํานาจในสภาฯ นีด้วยการแสดงเจตจาํนงชัดเจนวา
เพื่อความยุติธรรม หากสภาฯ ได ผูนํา หรือสมาชิกสภาฯ บางคนได เธอตอง
ไดดวย แลวเธอจะยอมปลอยผานเฉพาะเร่ืองทีพ่จิารณาแลวเหน็วาไมกระทบ
ผลประโยชนของชาวบานรายแรงเทานั้น เพื่อแลกกับผลประโยชนที่เฟย
ตองการทําใหชุมชนในโอกาสตอไป

เวลาเราเขาไปเหมือนกับวาเราตองเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเดิม
ที่เราไมชอบฉอโกงของเขา แตเขาทําใหเราตองยอมรับ มันทําใหพี่
กดดัน เวลามีอะไรเกิดขึ้นไมชอบมาพากล เรารู เราเห็น ก็กังวลวา
ฉันไมเคยมีสวนรวมเลยแลวฉันจะติดรางแหไปดวยไหม เม่ือกอน
พี่ไมเคยหวาดระแวงนะ พอเขาไปแลวกลายเปนคนขี้ระแวงข้ึน
มามากเลย รูสึกไมปลอดภัยหลายๆ เรื่อง ยิ่งเรามีญาติเปนผูนํา 
แถมเห็นวาเขาทาํเรือ่งไมถกูตองอยูในสภาฯ พีย่ิง่ไมสบายใจ คนอืน่
เราปลอยได ทําไมคนของเราไมปลอย ใจเราก็ลําเอียงคิดถึงญาติ 
คิดถึงสายเลือดมากกวาท่ีจะคิดถึงภาษีของแผนดิน มันลําบากใจ
อยางนี้ แตในสภาฯ พี่ตองรับผิดชอบทําหนาท่ี ส.อบต. เต็มท่ี 
ซักฟอก ตรวจสอบอยางเขมขน นอกสภาฯ พี่ก็ตองเขาไปตักเตือน
เขาบางในฐานะพี่สาว (เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนพฤศจิกายน 

2555)
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บางทีเราก็ตองตามใหทันเหล่ียมของเขา ถึงจะไมถูกตอง
ขาวสะอาดแตก็เพื่อประโยชนที่สําคัญกวา พี่พูดในสภาฯ ตลอดวา 
ถาจะใหยุติธรรมกับฉัน ฉันใหประโยชนคุณได ฉันไมฟองคุณ 
ตรงไหนนิดๆ หนอยๆ ฉันใหคุณผาน แตเวลาท่ีฉันตองการ
ประโยชนเพ่ือลงท่ีประชาชนคุณตองใหฉันนะ กวาท่ีพี่จะดึง
งบประมาณมาทําประโยชนใหประชาชนไดแตละครั้งนี่ตองใชพลัง
ความคิด พลังความรู และความกลาหาญมากเลย กวาเราจะไดอะไร
จากขางในออกมาใหประชาชนนี้ เขาเรียกวาใชแรงสุดเหว่ียงเลย 
ถึงจะเหวี่ยงกลับมาได (เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนพฤศจิกายน 

2555)

เฟยเลาวาผูหญิงชาติพันธุที่กาวไปทํางานการเมืองอาจกลายเปนท่ี
ระบายอารมณของผูชาย หลายครัง้เฟยและผูหญงิคนอ่ืนๆ ตองตกเปนเหย่ือ
การคุกคามทางเพศถูกใชวาจา ถอยคํา น้ําเสียง และแสดงทาทางท่ีทําใหเฟย
รูสึกอับอายเวลาตองออกไปประชุมรวมกับสมาชิกชายภายนอก บางคร้ัง
ถูกสังคมซุบซิบนินทาวาเฟยแอบไปคบชูสูชายโดยเอาเรื่องงานมาบังหนา 
โชคดีที่สามีและลูกเขาใจสิ่งที่เฟยทําครอบครัวจึงไมมีปญหา เฟยเช่ือวาสิ่งนี้
เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหผูหญิงชาติพันธุไมอยากเขามาทํางานการเมืองหรือ
ทํางานในพื้นท่ีสาธารณะ เพราะประเพณีปฏิบัติถือกันวาผูหญิงออกไป
ขางนอกกับผูชายท่ีไมใชสามี ไมเหมาะสม เปนผูหญิงไมดี เฟยตองปรับ
ทัศนคติกับผูหญิงเหลาน้ันวาหากไมหลุดพนจากอํานาจเหนือของความเปน
ชายท่ีครอบงําผูหญิงอยู ผูหญิงจะไมมีโอกาสไดออกมายืนแถวหนา และ
ไมสามารถหาความมั่นคงใหตนเองได ตองเปนผูรอรับคําสั่งอยางเดียว

ผูหญิงเรามขีอจํากัดในการทํางานนอกสถานท่ี เวลาตองออกไป
ประชุมกับผูชายเขาชอบหยอกลอ พูดแซวเชิงชูสาว พูดสองแง
สองงามทําใหเรารูสึกอับอาย ถาเราไมเลนดวยก็วาเราไปตางๆ 
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นานา หาวาเฟยเปนผูหญิงไมดีบางละ ไปนินทากันวาพ่ีคบชูแต
เอางานมาบงัหนา ไปพูดกบัสามพีีว่า เมยีเธอนีน่ะ เดีย๋วน้ีเจริญใหญ 
รถมารับสงไมซํ้าคัน ไปคุยกันในวงเหลาวา ระวังอยาใหเมียแก
ไปตามผูหญิงคนน้ีนะ มันหัวแข็งเด๋ียวจะคุมเมียไมอยู พอผูชาย
พูดแบบนี้เลยทําใหผู หญิงหรือแมบานท่ีตองมาประชุมกันไมให
ความรวมมอืมาประชมุ เพราะสามีไมอนุญาต พีต่องใชเวลาอยูนาน
เพื่อบอกใหผูหญิงกลุมนี้รูวาสามีเราเขาอยูกับเราไมไดตลอดชีวิต 
พอแมเลีย้งใหกาํเนดิเราก็ไมสามารถปกปองเราไดตลอดชีวติ ฉะนัน้
ถาเราจะยนืไดเมือ่ไร สาํคญัคอืเราตองกาวขามเสนผมตรงนี ้แตะให
ถงึภูเขาแลวเราจะมัน่คง (เฟย ศรีสมบัต ิสมัภาษณเดือนพฤศจกิายน 

2555)

สิ่งท่ีเฟยไดรับจากการเขาไปเปน ส.อบต. ถือเปนบทเรียนที่หาไมได
จากสถาบันหรือตําราใดๆ เฟยทุมเทชีวิตใหกับการทํางานอยางหนัก 
เฟยอาจรูสึกเหนื่อยและทอกับการทํางานหลายครั้ง แตสิ่งท่ีทําใหเฟยตอง
เดินตอไปเปนเพราะเธอเห็นวางานภาคประชาชน รวมถึงเร่ืองสิทธิมนุษยชน 
สิทธิของผูหญิงเปนเรื่องที่ตองตอสูจะหยุดไมได การมีตําแหนงอยูในสภาฯ 
แมจะเต็มไปดวยเงื่อนไขและทําใหเฟยรูสึกวาตนเองมีอํานาจตอรองลดลง 
เฟยยังคงมุงมั่นใชตําแหนงและพื้นที่ในสภาฯ ในการทํางานเพื่อชุมชนให
คุมคาท่ีสุด แตในอนาคตเฟยกลับคิดวาพ้ืนท่ีตรงนี้ไมใชที่ที่เหมาะสมกับเธอ 
เธอตดัสนิใจวาจะไมลงสมคัรเปน ส.อบต. อกีในสมัยหนา เพราะอยากทาํงาน
ขับเคลื่อนนอกสภาฯ ซึ่งมีความอิสระมากกวา และสามีขอรองใหหยุดงาน
การเมืองทองถิ่นเพราะเกรงเรื่องความปลอดภัย แมชาวบานหลายคน
จะขอรองใหเธอลงสมัครรับเลือกเปน ส.อบต. อีกครั้ง แตเฟยยังไมรับปาก 

พีค่ดิวาตอนน้ีคนในชมุชนยงัไมรูเรือ่งสทิธ ิผูหญงิยงัไมรูวาอะไร
คือสิทธิของพวกเขา ไมรูวาควรจะลุกมาปกปองสิทธิของตนเอง
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อยางไร เพราะยังกลวัอํานาจทีเ่หนือกวาของผูชาย โครงสรางสงัคม
วัฒนธรรมก็ยังปกคลุมเร่ืองสิทธิของผูหญิง แมจะบอกวาเปดแลว
แตในทางปฏิบัติไมเปนอยางนั้น การไดเขามาทํางานตรงนี้ก็เปน
โอกาสดีใหเราไดทําอะไรหลายๆ อยาง แตถาหมดสมัยน้ีไปพี่ก็
คิดวาคงจะไมสมัครอีก มีหลายเรื่องท่ีทําใหรู สึกวาเราไมชอบ 
กอนหนามาเปน ส.อบต. พี่รูสึกวาพ่ีมีอํานาจมากกวานะ เวลา
จะตอรองอะไรรูสึกมีคนฟงมากกวา พอมาเปน ส.อบต. กลายเปน
รูสึกวาอํานาจตอรองเราลดลง พี่ถือวาพ่ีลงสมัครครั้งน้ีเพราะพ่ี
อยากรูเร่ืองการเมือง ตอนนี้ไดรูแลวตอไปขอไปทํางานสงเสริม
นอกสภาฯ ดีกวา กลุ มแมบานหรือแมแตชาวบานจากชุมชน
ใกลเคียงเขามาขอใหพี่ลงอีกสมัยหนา พี่บอกวาดูกอนแลวกันนะ 
เพราะฉันไมอยากเปน ส.อบต. แลว มันไมมีอํานาจในการบริหาร
จัดการงบประมาณ ถาจะลงจริงๆ คงจะลงรองนายกฯ แตก็ตอง
ดูอีกทีวาคนท่ีเขาสมัครเปนนายกฯ ตองการคนมีคุณภาพแบบเรา
หรือเปลา (เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนพฤศจิกายน 2555)

สามีเคยบอกใหเราหยุดทํางานการเมืองทองถ่ินเพราะเปนหวง
เรื่องความปลอดภัย ยกตัวอยาง เม่ือคร้ังไปเปนประธานกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีของอําเภอ เราตองการเนนใหเห็นวาผูหญิง
สมัยใหมมีศักยภาพทําอะไรไดหลายอยาง จึงได เขียนปาย
ประชาสัมพันธในลักษณะเสริมพลังอํานาจใหผูหญิงดวยการเพิ่ม
คาํวา “ศกัยภาพสตรี” ลงไปในปาย กลายเปนวามีคาํส่ังใหปลดปาย
นัน้ลง แลวกอนเลิกงานมีคนมากระซบิบอกเราวาอยาขับรถกลับไป
ทางเดิมเพราะอาจมีคนลอบทําราย เลยทําใหเราตองขับรถออมถึง 
15 กิโลเมตร กวาจะกลับถึงบาน นี่คือสิ่งที่พี่นองทํากับเราแตสามี
เราไมอยากใหมีปญหา เขารูวาบางทีงานของเราไปขัดผลประโยชน
กับผูมีอํานาจ เขาพยายามบอกกับเราวาตอนน้ีเขาปวย ทํางาน
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หาเลี้ยงครอบครัวไมไดเหมือนเมื่อกอน ถาเราเปนอะไรไปอีกคน
ครอบครัวจะลําบาก (เฟย ศรีสมบัติ กลาวในเวที Increasing a 

woman’s role in politics and leadership เดือนพฤษภาคม 2556)

เร่ืองเลาประสบการณการทํางานการเมืองทองถิ่นของเฟย ศรีสมบัติ 
สะทอนปญหาอุปสรรคและการไมไดรับความเปนธรรมของผูหญิงชาติพันธุ
ในพืน้ทีก่ารเมืองทองถิน่ไดอยางชดัเจน เฟยทาํใหเหน็วาผูหญงิทีเ่ขาไปอยูใน
พื้นท่ีการเมืองตองเผชิญกับการถูกสภาพแวดลอมชายเปนใหญกลืนกลาย
ความเปนตัวตนบางดาน ทําใหอํานาจในการตอรองของตนเองลดลง 
เกิดความรูสึกหวาดระแวง รูสึกไมปลอดภัย รูสึกอึดอัดคับของใจ ตองตก
เปนเหยื่อการคุกคามทางเพศ และถูกตราหนาวาเปนผูหญิงไมดี เปนผูหญิง
ที่ไมยึดประเพณีปฏิบัติของเมี่ยนที่ตองไมออกมาเดินนําหนาผูชาย เฟยตอง
ตอสูกบัมายาคติทางเพศท่ีแฝงฝงอยูในบรบิทรอบตวัเธอ เพือ่แสดงใหเหน็วา
ความเปนผูหญิงไมใชขอจํากัดของการมสีวนรวมในการตดัสินใจทางการเมือง 
ผูหญิงมีสิทธิในการใชมุมมองของผูหญิงในการออกแบบนโยบาย จัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรในทองถิ่นได 

ชีวิตและความหวังในอนาคต
หลังจากครบวาระ 4 ป วันนี้ของเฟยไมมีตําแหนง ส.อบต. พวงทาย 

เฟยวางมือจากพื้นที่ทางการของการเมืองทองถิ่น ผันตัวเองมาเคลื่อนไหว
อยูนอกสภาฯ เปนผูอยูเบื้องหลังใหการสงเสริม สนับสนุน ผูหญิงในหมูบาน
ตางๆ ใหลงสมัครรับเลือกตั้งเขาไปทํางานในสภาฯ เฟยชวยวางแผน
การรณรงคหาเสียงใหกับผูหญิง โดยใหชูนโยบายเก่ียวกับปากทอง ชีวิต
ความเปนอยู ไมเนนนโยบายที่เอื้อประโยชนใหกลุมผลประโยชนในสภาฯ 
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ในสภาฯ มันอึดอัด พี่พูดไมสบายปาก คิดวามาเคล่ือนไหว
ขางนอกสบายกวา พี่อยากใหผูหญิงเขาไปอยูในสภาเยอะๆ ใน
ความเห็นของพ่ีผูหญิงควรจะมีสวนรวมใหมากกวานั้นไมวาจะเปน
ในสภาฯ หรือนอกสภาฯ พี่หวังวาอยากขอผูหญิงคนนึงเพื่อเขาไป
ในสภาเกี่ยวกับเรื่องของปากทอง ความเปนอยู สิ่งแวดลอมของ
ประชาชน เร่ืองไรเร่ืองสวน เร่ืองที่อยูอาศัย ทุกวันน้ีนักการเมือง
ผูชายหาเสียงแตเรื่องสรางนั่น สรางนี้ จะมีแตนโยบายประเภท
นํ้าไหลไฟสวางทั้งน้ันเลย นโยบายพวกนี้เรารูกันวาเปนการเอื้อ
ผลประโยชนใหกลุมเขาเอง (เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนตุลาคม 

2556)

เฟยยงัมีความสขุกับการทาํงานเพือ่ชุมชนและสังคม แมสามีจะลมปวย
และภาระรับผิดชอบของเธอจะมากขึ้น ความไววางใจจากประชาชน การได
ทํางานการเมืองทองถ่ินเพ่ือปกปองผลประโยชนใหคนในชุมชน และความ
ตองการชนะใจตนเองใหหลุดพนจากคําวาแพ เปนเสมือนแรงขับใหเฟย
ยืนหยัดในจุดน้ี เฟย กลาววาแมจะสิ้นสุดตําแหนง ส.อบต. แลวแตตนเอง
จะไมหยุดทํางานดานสิทธิมนุษยชน เฟยตองการใหเร่ืองราวชีวิตของเธอ
เปนบทเรียนใหผูหญิงคนอื่นๆ ไดลุกขึ้นมากาวขามโครงสรางทางวัฒนธรรม
ที่ปกคลุมสิทธิผูหญิงอยู ผูหญิงตองออกมาทําในส่ิงท่ีถูกตองเพื่อใหเกิด
ความยตุิธรรม

ชีวิตพ่ีถือเปนบทเรียนหรืออุทาหรณใหกับผู หญิงคนอื่นๆ 
ใหตัวพี่ไดเปนกําลังใจใหเขาวาใครก็ไดถารูอยางน้ีตองอดทนและ
มุงมั่น เราไมรูวาความเปนธรรมคืออะไร แตเราตองรูวาอะไรคือ
ความถูกตอง ความถูกตองน้ีสําคัญมากกวาความยุติธรรม คําวา 
“ความยุติธรรม” เปนคําพูดท่ีพูดแลวมันร่ืนหูนะ แตพี่วาอะไรท่ี
ถูกตองแตไมถูกใจผูอื่น อันนี้แหละคือเปนความยุติธรรม ฉะนั้น
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ถาเราจะพูดคําวาเพื่อใหเกิดถูกตอง มันก็คลายๆ ที่เราพูดวา
เพื่อใหมันยุติธรรม คือเราไมเบียดเบียนตัวเอง เราไมเบียดเบียน
ผูอื่น เราปฏิบัติตอกันและกันอยางเปนเสมอภาค (เฟย ศรีสมบัติ 

สัมภาษณเดือนธันวาคม 2555)

เฟยเห็นวาผูหญิงก็มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองในสังคม ทวา
ปจจุบันผูหญิงยังไมรูวาตนเองมีสิทธิอยางไร ไมรูวาตนเองสามารถเขาไปมี
สวนรวมในพ้ืนท่ีทางนโยบายได ไมเขาใจวาควรจะลุกข้ึนมาปกปองสิทธิ
ของตนอยางไร เฟยอยากใหผูหญิงรูขอกฎหมาย อยากใหผูหญิงมีเครือขาย 
เฟยอยากใหผูหญิงรูเทาทันสิ่งที่ครอบงําชีวิตผูหญิงอยู ที่สําคัญเฟยกลาววา
หากผูหญิงเรียกรองเรื่องการมีสวนรวมทางการเมือง ตัวผูหญิงเองตอง
สลัดตัวใหหลุดจาก “ความเปนผูหญิง” ในกรอบประเพณีดัง้เดมิ เพ่ือใหตนเอง
ไดมีเสรีภาพที่เสมอภาคกับคนทุกเพศอยางแทจริง 

เม่ือเราเรียกรองเรื่องของการมีสวนรวมของผูหญิงหรือการ
ตัดสินใจในเรื่องของการเมือง ผูหญิงเองตองใหหลุดออกจากความ
เปนผูหญิง อยาไปอางความออนแอตวัเอง อยาไปอางวาเปนผูหญิง
แลวทําไมได จะทําผิดตอตระกูล บรรพบุรุษจะสาปแชง ถาพูดไป
แลวเรานี่เขมแข็งกวาผูชาย และเราละเอียดออนกวา เพราะฉะนั้น
ตัวเองตองหลุดจากความเปนผูหญิง เพื่อใหเทาเทียมกับผูชาย 
นี่แหละคือเราจะไดความเปนธรรมจากตัวน้ี แตถาเรามัวแตวาทํา
อะไรน่ี ผูชายนี่เห็นจุดออนของผูหญิง มาทําอะไรปุบน่ี เออเปน
ผูหญิงนะ ไปดูโครงการไมได ไปนี่ไมได เปนตรงนี้ไมได เปนตรงนั้น
ไมได ผูหญิงใหนั่งอยูตรงนี้มันไมใช ตัวเราเองตองรู จักใชสิทธิ
ของเรา สิทธิความเทาเทียม เมื่อเราไดสิทธิความเทาเทียมแลวนี่
ความเปนธรรมมันก็จะเกิดขึ้น ความถูกตองมันก็จะเกิดขึ้น 
(เฟย ศรีสมบัติ สัมภาษณเดือนตุลาคม 2556)
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ข�อค�นพบและบทสรุป
จากเรื่องเล�าประสบการณ�การเข�าถึงความยุติธรรมของเฟย

โครงสรางอํานาจแบบปตาธิปไตยในสังคมเมี่ยนมีระบบของชนเผา
จะกีดกันผูหญิงออกจากพื้นท่ีทางการเมือง และเปดพ้ืนท่ีใหอํานาจในการ
ปกครอง การตัดสินใจ การวางกฎกติกา รวมถึงปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน
ตางๆ ตกอยูในมือของผูชายเกือบเบ็ดเสร็จ ผูชายมีบทบาทในการเปนผูนํา
ทัง้ผูนาํหมูบาน ผูนาํในการประกอบพธิกีรรม ผูอาวโุสประจาํชนเผา และเปน
ตัวแทนของชุมชนในการติดตอกับสังคมภายนอก ขณะท่ีผูหญิงถูกจํากัด
บทบาทไวเพียงในบาน ไมไดรับอนุญาตใหแสดงออกหรือตัดสินใจในเร่ืองใหญโต
เก่ียวกับความเปนไปของสมาชิกในครอบครัวหรือในชุมชน เม่ียนใหความ
สาํคญักบัครอบครวัและเครอืญาตเิปนอยางมาก เพราะเชือ่วาครอบครวัเปน
พื้นที่แหงการรอยรัดสายสัมพันธของสมาชิกเขาไวดวยกันและเปนแหลง
สวัสดิการพ้ืนฐานที่ดีที่สุด ผูเปนพอมีหนาที่ในการปกครอง ดูแลสารทุกข
สุกดิบ ตัดสินความขัดแยงของคนในบาน และใหความเปนธรรม 

บานที่ไมมีพอเปนเหมือนบานที่ขาดผูมีอํานาจคุมกฎ เฟยและพี่ชาย
ถูกกล่ันแกลง กีดกันไมใหมีสิทธิในทรัพยสมบัติที่พึงได ถูกขับไล และ
ประทบัตราวาเปนพีน่องท่ีกาลกณิตีอวงศตระกลู การไมจาํนนตอสถานการณ
ที่บีบค้ันและกดทับความเปนคนของสองพ่ีนอง ผลักพวกเขาออกจาก
ญาติใกลและพาตัวเองเขาหาอํานาจเหนือกวาที่สามารถคุมครองพวกเขาได 
เชน ทหาร คายทหาร ปูเล็ก เปนตน 

เฟยตางจากผูหญงิเมีย่นทัว่ไปตรงทีเ่ธอใชชวีติคลกุคลอียูกบัผูชายเสีย
เปนสวนใหญ เฟยไดรับการถายทอดและซึมซับอุดมการณความเปนชาย
เขาไวในตัวและฉวยใชอุดมการณความเปนชายในการตอสูตอรองกับความ
ไมยุติธรรมในชีวิตอยูตลอดเวลา เชน ความเขมแข็ง อดทนอดกล้ัน รักใน
เกียรติยศของวงศตระกูล ศักดิ์ศรี และความถูกตองเปนธรรม 
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จะเห็นวาประสบการณที่เกิดข้ึนในวัยเด็กและชวงเปลี่ยนผานจาก
วัยรุนไปสูวัยผูใหญ ไดกลายเปนตนทุนและเปนเบาหลอมระบบคิดและ
สรางตัวตนของผูหญิงในเสนทางการเมืองได การโหยหาความถูกตองเปน
ธรรมอันเปนผลจากการไมไดรับความเปนธรรมจากครอบครัวเครือญาติ 
เปนแรงขับสําคัญท่ีทําใหเฟยมีความตองการกําหนดความเปนไปของชีวิต
ตนเอง เฟยเลอืกขบถตอ “ความเปนผูหญงิทีด่”ี ตามประเพณปีฏบิตัขิองเมีย่น
ดวยออกไปใชชีวิตนอกพื้นท่ี “ความเปนเมี่ยน” ทวาพ้ืนท่ีนอกชุมชนเมี่ยน 
อยางพ้ืนที่ของสังคมไทยกลับซอนซํ้ากดทับความเปนคนของเฟย มองเฟย
เปนของ “ชาวเขา” ที่มาพรอมกับวาทกรรมสรางภาพใหชาวเขาเปนตนตอ
ของภัยตางๆ ทั้งในแงความม่ันคง ในฐานะเปนสวนหนึ่งของผูกอการราย 
ผูอพยพ หญิงขายบริการ พวกปลูกฝน ไมมีที่ดินทํากิน และในแงผลกระทบ
ตอธรรมชาติในฐานะทีท่าํไรเลือ่นลอยและตดัไมทาํลายปา อคตทิางชาตพินัธุ
ที่สะสมมานานทําใหมองภาพของชาวเขาอยางตายตัว ในฐานะเปนคนอื่น
และเปนภัยฝงลึกอยูในสังคมไทย ผลที่ตามมาคือชาวเขามักถูกกักกันตางๆ 
นานา ทั้งในแงของสิทธิความเปนพลเมือง สิทธิในการตั้งถิ่นฐาน และสิทธิ
ในการจัดการทรัพยากร

การไปทาํงานเปนแมบานท่ีฮองกงเปดโอกาสใหเฟยไดมปีฏิสมัพันธกบั
เครือขายแรงงานชาติตางๆ ที่เขามาทํางานในฮองกง เครือขายทางสังคม
นีเ้องทีเ่ปนตวัชวยเสรมิอํานาจในตวัเฟยใหมมีากขึน้ ใหเฟยรูจกัการเรียกรอง
สทิธิโดยใชเคร่ืองมือทางกฎหมาย รูจกัรูปแบบวธิกีารในการตอรองกบัอํานาจ 
เชน การรวมตัวเปนเครือขาย การเดินขบวน การเขารวมรณรงคเก่ียวกับ
ประเด็นปญหาที่ตองการขับเคลื่อนในโอกาสพิเศษตางๆ เปนตน เครือขาย
ทางสังคมมีสวนสาํคัญทีช่วยระดมทรพัยากรทาํใหเฟยสามารถนาํเงนิไปสมทบ
กองผาปาเขาหมูบานไดเปนจํานวนมาก สําหรับเฟยผาปากองแรกที่นําสงไป
ยังหมูบานมีความหมายตอชีวิตเธอมาก ผาปาเปรียบไดกับ “ใบเบิกทาง” 

เปนสัญลักษณแหงการบทพิสูจนตัวตนของเธอตอสมาชิกในหมูบานวา 
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เธอเปนผูหญิงที่พึ่งพาตนเองในทางเศรษฐกิจได และเปนผูหญิงที่ไมละทิ้ง
ตอชุมชน การพ่ึงพาตนเองไดในทางเศรษฐกิจนี้ถือเปนหัวใจสําคัญที่ทําให
ผูหญิงรูสึกถึงการมีตัวตน มีอํานาจ มีความมั่นใจ มีความพรอมหรือไมกังวล
ใจตอการเปดรับและเรียนรูประสบการณ “นอกบาน” ไดมากกวาผูหญิงท่ีมี
ภาวะพึง่พาทางเศรษฐกจิจากสาม ีและกลายเปนตนทนุตอความสามารถของ
เฟยในการลงสมัครรับเลือกตั้งเขาดํารงตําแหนงในองคการทางการเมือง
ในโอกาสตอมาดวย เพราะความสามารถในการมีสวนรวมทางการเมือง
ของผูหญิงเช่ือมโยงสัมพันธอยางใกลชิดกับการมีตัวตนและอํานาจของ
พวกเธอเอง

เร่ืองราวของเฟยช้ีใหเห็นวา กวาท่ีผูหญิงจะกาวขาม “ความเปนหญิง” 
ทีส่งัคมกาํหนดเพ่ือขึน้มาอยูในตาํแหนงผูนาํทางสังคมในมิตติางๆ ตองเผชิญ
หนากับรองรอยทัศนคติความเชื่อของสังคมชายเปนใหญอยูเสมอ การเปน
ผูหญงิทีผ่ดิแบบแผนไปจากการเปนเมียและแมตามท่ีวฒันธรรมเมีย่นกําหนด 
ทําใหเฟยถูกกลไกทางสังคมลงโทษดวยการประณาม ติฉินนินทา กลาวราย
ในทางลบ สงผลตอสภาพจติใจของเธอและครอบครวัเปนอยางมาก หากเฟย
ไมมีทุนทางสังคมท่ีมากพอหรือจํานนตอ “ความเปนหญิง” ตามจารีตยอม
ไมมีเฟยในทุกวันน้ี ชีวิตท่ีผิดแบบแผนของเฟยไดทําใหสังคมเม่ียนตระหนัก
ในคุณคาของผูหญิงเมี่ยนในอีกแงมุมหนึ่ง ทั้งยังเปนตัวอยางใหผูหญิงเมี่ยน
คนอื่นๆ ในชุมชนเห็นวาการละเวนประเพณีปฏิบัติบางอยางที่เปนการเลือก
ปฏิบัติกับผูหญิง เชน หามออกนอกบาน หามทํางานกับผูชาย ไมใชเรื่องผิด 
และผูหญิงมีสิทธิในการกําหนดความเปนไปของตนเองได

ประสบการณที่ไมไดรับความเปนธรรมในชีวิต การไดรับการศึกษา 
อาน (ภาษาราชการ) ออก เขียน (ภาษาราชการ) ได เครือขายทางสังคมท่ีเฟย
ไดเขาไปมีปฏิสัมพันธ การไดรูจักกับประเด็นวาดวยสิทธิมนุษยชน และการ
ไดรบัการฝกอบรมกฎหมาย เปนตนทุนสําคัญท่ีเฟยใชนาํตัวเองเขาหาอํานาจ



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

155

ในการจัดสรรทรัพยากรอยางถูกตองเปนธรรมในพ้ืนที่การเมืองทองถิ่น 
เมื่อไดรับเลือกใหเปน ส.อบต. อุปสรรคจากการทํางานการเมืองของเฟย
สะทอนใหเหน็ความยากลาํบากของผูหญงิเม่ียนในพ้ืนท่ีสาธารณะหรอืการมี
สวนรวมทางการเมืองวา ผูหญิงตองเผชิญกับปญหาถูกสภาพแวดลอม
ของผูชายกลืนกลายจนตองสูญเสียความเปนตัวตนไป ทําใหผูหญิงรูสึก
ขาดอาํนาจในการตอรอง รูสกึหวาดระแวง ไมปลอดภยั ยิง่หากมีสายสมัพนัธ
ทางเครือญาติกับผูนําในเวทีการเมืองดวยแลวย่ิงทําใหผูหญิงรูสึกอึดอัด 
คับของใจ จําเปนตองยอมรับการคอรรัปชั่น และผูหญิงอาจตกเปนเหยื่อ
การคกุคามทางเพศจากเพ่ือนรวมงานชาย จนในทีส่ดุอาจเปนเหตทุาํใหผูหญงิ
ไมอยากทํางานการเมืองทองถิ่น เม่ือเผชิญกับการกีดกันอยางเปนระบบ
จากถนนแหงอํานาจแบบดั้งเดิม เฟยไมไดยอมใหกับความยากลําบาก
เหลานี้ เฟยเลือกเสริมอํานาจใหกับตนเองและชุมชนผานทางโครงสราง
ทางเลือก เชน ผันตัวเองไปทํางานรวมกับองคกรพัฒนาเอกชน เลือกใช
พื้นที่อยางไมเปนทางการนอกภายนอกสภาฯ ในการเคลื่อนไหวเพ่ือพัฒนา
ชุมชนแทน

ในทายท่ีสุด สําหรับเฟย “การเขาถึงความยุติธรรม” เปรียบไดกับ 
“การเขาถึงความถูกตอง” ดังที่เฟย กลาววา “เมื่อมีความถูกตอง เมื่อนั้น
ความเปนธรรมจะตามมา” ดังน้ัน สิ่งท่ีเฟยพยายามทะลุผานนานาอารมณ
ความรูสึกและปรับเปล่ียนตัวเองจากผูถูกกระทํามาเปนผูกระทําในแตละ
ชวงชีวิตของเธอจนกระท่ังเขามาเปน ส.อบต. (แมจะเรียบเรียงไดมีกี่หนา
กระดาษ) คือการตอสูของผูหญิงเม่ียนและพยายามแสวงหาความถูกตอง 
(จากญาติใกล จากอคติทางชาติพันธุและอคติตอความเปนผูหญิง จาก
ประเพณีปฏิบตัทิีไ่มเปนธรรม และจากรฐั) มาตลอดชวีติ การเขาไปมสีวนรวม
ทางการเมืองเปนอาจเพยีงโอกาสหนึง่ท่ีเฟยจะไดนาํความถกูตองมาสูตนเอง
และกระจายไปยังคนอื่นๆ ในฐานะพลเมืองที่มีเสรีภาพและเสมอภาค
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ข�อเสนอแนะ
เร่ืองราวของเฟยนําไปสูการสรางความตระหนักในการมีสวนรวม

ทางการเมืองทองถ่ินของผูหญิงชาติพันธุซึ่งอาจทําไดหลายวิธี ผูเก่ียวของ
ควรใหการสนับสนุน สงเสริม รวมถึงรวมขจัดสิ่งที่อุปสรรคตอการมีสวนรวม
ทางการเมืองของผูหญิงชาติพันธุ เชน

1) การใหการศึกษา การสงเสริมความเชี่ยวชาญของผูหญิงชาติพันธุ
ในดานการเมอืง การใหทนุสนบัสนนุและชวยเหลือในการหาเสียงใหกบัผูหญงิ
ชาติพันธุที่สมัครรับเลือกตั้งในตําแหนงผูนําทองถิ่น 

2) จดัใหมกีลไกทีม่ปีระสิทธภิาพในการควบคมุและตรวจสอบผูนาํชาย
ในชุมชนไมใชอํานาจในทางที่ผิดกับผูหญิง เปนตน 

3) รัฐหรือผูเกี่ยวของตองไมยินยอมใหผูหญิงอยูภายใตการจัดการ
ตามวัฒนธรรมและประเพณปีฏบิตัทิีไ่มเปนธรรมตอชวีติผูหญงิ เพือ่ใหผูหญงิ
ไดหลุดพนจากการเลือกปฏิบัติและเปดพื้นที่ใหผูหญิงมีสิทธิตัดสินใจเลือก
ดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง

4) ใหมีมาตรการช่ัวคราวพิเศษ มาตรการช่ัวคราวพิเศษหมายถึง
ขั้นตอนที่รัฐบาล สถาบันการศึกษา บริษัทธุรกิจและหนวยงานอื่นๆ จะขจัด
การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงเพศหรือความแตกตางทางชาติพันธุที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต เปาหมายของมาตรการชั่วคราวพิเศษคือเพ่ือใหผูหญิง
และผูชายมีโอกาสที่เสมอภาคกันในการแขงขันในตําแหนงทางการเมือง
หรือตําแหนงอื่นที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ

5) โครงสรางการปกครองสวนทองถิน่ทําใหผูชายเขาไปมบีทบาทเปน
ผูนําทางการ โดยที่ภาครัฐยังไมไดคํานึงถึงการสรางโอกาสและการเขาถึง
ความเปนผูนําทางการของผูหญิงหรือผูหญิงชาติพันธุ ดังน้ันฝายนิติบัญญัติ
ของรัฐ ควรคํานึงถึงโอกาส สัดสวนท่ีเหมาะสมและความเทาเทียมกันระหวาง
หญิงชายในการมีสวนรวมทางการเมือง อยางไรก็ดี ควรตระหนักวาสัดสวน
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ผูหญิงที่นอยเกินไป อาจสงผลตอการแบงแยกผูหญิงใหเปนเพียงสัญลักษณ
อยูในตําแหนงที่เปนชายขอบ หรือเปนการสรางคนกลุมใหญที่สําคัญในการ
ขยายการเขาถึงอํานาจทางการเมืองใหกับผูหญิง 

6) ตามทีป่ระเทศไทยไดเปนรฐัภาคโีดยการภาคยานุวตัใินอนสุญัญา
วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบตั้งแต พ.ศ.2528 และ
พธิสีารเลอืกรบัอนสุญัญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏบิตัติอสตรใีนทกุรปูแบบ 
ตั้งแต พ.ศ.2543 สงผลใหประเทศไทยมีพันธกิจในการสรางมาตรการและ
กฎหมายตางๆ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบตอผูหญิง ในขอ 7 ของ
อนุสญัญาวาดวยขจัดการเลือกปฏิบตัติอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ระบุวา 
รฐัภาคจีะใชมาตรการทีเ่หมาะสมทุกประการเพ่ือขจดัการเลอืกปฏบิตัติอสตรี
ในดานที่เกี่ยวกับการเมืองและทั่วๆ ไปของประเทศ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
จะใหประกันแกสตรีภายใตเงื่อนไขแหงความเสมอภาคกับบุรุษซึ่งสิทธิที่จะ
เขารวมในการวางนโยบายของรฐัและดําเนินการตามนโยบายนัน้ และในการ
รับตําแหนงราชการและปฏิบัติหนาที่ราชการในทุกๆ ระดับของรัฐบาล 
(คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาติ 2548 : 34) ดงันัน้รฐัจงึมหีนาทีต่อการ
เสริมสรางสิทธิของผูหญิงในการมีสวนรวมการวางนโยบายของรัฐบาล
ทุกระดับ โดยจะตองทบทวนกฎหมายและปรับแกกฎหมายท่ีไมตอบสนอง
ตอการมสีวนรวมทางการเมอืงของผูหญิงทุกระดับท้ังนิตบิญัญัต ิบริหาร และ
ตุลาการ ในระดับประเทศและทองถ่ิน เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยพรรคการเมือง และกลุมกฎหมายการปกครองสวนทองถิ่น เปนตน 
ใหสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ ที่สําคัญตองคํานึงถึงโอกาส
และสัดสวนท่ีเหมาะสมและประกันสิทธิในการมีสวนรวมทางการเมืองของ
ผูหญิงในทางปฏิบัติอยางจริงจังและเปนไดจริง
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บทนํา
แมวารัฐจะมีนโยบายการใหบริการสุขภาพที่ทั่วถึงกับคนทุกกลุม 

ทกุเพศ ทกุวัย ทกุชนชัน้ และทกุกลุมชาตพินัธุ ผานนโยบายเกีย่วกับสวัสดิการ
ดานสุขภาพ ไดแก นโยบายบัตรทอง การตั้งโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ในระดับตําบล รวมถึงนโยบายการสงเสริมอนามัยเจริญพันธุ โดยมีการต้ัง
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ ภายใตสังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ขึ้นในป พ.ศ.2540 เพื่อทํางานดานการผลิตและถายทอดองคความรู 
เทคโนโลยทีีเ่ก่ียวกับอนามยัการเจริญพันธุ และสนบัสนุนการสงเสรมิอนามยั
การเจริญพันธุตามมาตรฐาน รวมทั้งผลักดันใหมีนโยบายและกฎหมาย
เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ 

แตทวา ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงจากประสบการณในชีวิตของผูหญิงปกาเกอะญอ 
อยางหนอแอริ ทุงเมืองทอง และผูหญิงปกาเกอะญอคนอ่ืนๆ ในหมูบาน
หวยอีคาง ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม กลับใหภาพอีก
ดานหนึ่งที่แตกตางจากขอกําหนดอันเปนมาตรฐานสากลของการคุมครอง
และสงเสริมสิทธิมนุษยชน ในดานการเขาถึงบริการสุขภาพของรัฐ หนอแอริ
และผูหญิงปกาเกอะญอจํานวนมากยังประสบปญหาเร่ืองการเขาถึงบริการ
สุขภาพของรัฐ โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ หนอแอริเกือบจะ
เสียชีวิตจากการคลอดลูกทั้งสองคน เนื่องจากเขาไมถึงความรูเรื่องสุขภาพ
อนามัยเจริญพันธุ และตองแบกรับความกังวลใจในการคุมกําเนิดที่ไม
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สอดคลองกับความตองการและไมคอยมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความยุงยาก
ลําบากใจในการตัดสินใจที่จะเขารับบริการสุขภาพของรัฐบางอยาง เชน 
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การตรวจภายใน นอกจากนี้ผูหญิงบาง
คนในชุมชนแมจะมีอาการเจ็บปวยเกิดขึ้นกับระบบอนามัยเจริญพันธุของ
ตนเอง ก็ไมยอมไปรับการรักษา จนตัวเองตองเสียชีวิต อันเนื่องมาจาก
วัฒนธรรมดั้งเดิมไดอบรมส่ังสอนวาอวัยวะเพศของผูหญิงเปน “ของสงวน” 
ที่ไมควรใหใครเห็น นอกจากสามีของตัวเอง และการพูดถึงอวัยวะเพศของ
ผูหญิงเปนเรื่องนาอาย สกปรก จึงไมควรนํามาพูดคุยกัน แมจะเกี่ยวกับเรื่อง
ความเจ็บปวยของตนเอง ดังน้ันผูหญิงปกาเกอะญอจึงไมไดตระหนักถึง
สขุภาพอนามัยเจริญพันธุของตวัเอง นอกจากนี ้เม่ือพวกเธอตองเขาไปขอรบั
บริการสุขภาพจากสถานบริการสุขภาพของรฐัก็มคีวามยากลาํบาก และไมได
รับการเอาใจใสเทาที่ควร อันเน่ืองมาจากอคติทางชาติพันธุที่แฝงฝงอยูใน
วิธีคิดของรัฐ ผูหญิงปกาเกอะญอจึงตองเผชิญกับอุปสรรคทั้งจากวัฒนธรรม
ดั้งเดิมและจากอคติทางชาติพนัธุในการใหบริการสุขภาพของรัฐในการเขาถึง
การมีสุขภาพอนามัยเจริญพันธุที่ดี 

ในงานศึกษาเร่ืองน้ีจะนําเสนอเร่ืองราวประสบการณชีวิตของหนอแอริ 
ทุงเมืองทอง เพื่อแสดงใหเห็นวาหนอแอริเผชิญกับความไมเปนธรรมในการ
เขาถึงบริการสุขภาพของรัฐดานอนามัยเจริญพันธุอยางไรบาง เง่ือนไขและ
ปจจัยอะไรที่ทําใหหนอแอริเขาไมถึงบริการสุขภาพของรัฐดานอนามัย
เจริญพันธุ และหนอแอริใชยุทธวิธีอะไรในการตอสูตอรองหรือตอตานกับ
ความไมเปนธรรมดงักลาว เพ่ือใหตนเองสามารถเขาถึงบรกิารสุขภาพของรฐั
และสิทธิอนามัยเจริญพันธุได 
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หน�อแอริเป�นคนปกาเกอะญอ
“ปกาเกอะญอ” (Pgaz K’ Nyau) เปนคําเรียกกลุมวัฒนธรรมยอย

ของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง ซึ่งในเอกสารของทางราชการไทยเรียกวา
กะเหรี่ยงสกอว สวนคนไทยภาคเหนือและคนไทใหญเรียกวา “ยาง” หรือ 
“ยางกะเลอ” กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง (Karen) จัดเปนกลุมคนท่ีพูดภาษา
ในกลุมตระกูลทิเบต-จีน โดยสามารถแบงออกเปนกลุมวัฒนธรรมยอยๆ 
ไดแก กะเหร่ียงสกอว (Sgaw Karen) กะเหร่ียงโปว (Pow Karen) ตองสู 
(Thaungthu ซึ่งเรียกตัวเองวา พาโอ) และคยา (Kayah) คนกะเหร่ียง
มีประวัติศาสตรการยายถ่ินมาจากเทือกเขาทางตะวันออกของประเทศพมา 
กอนท่ีจะมาต้ังถ่ินฐานอยูบนท่ีสูงแถบภาคเหนือ และกระจายตัวไปตาม
จงัหวดัในภาคกลางและภาคตะวนัตกของประเทศไทย ปจจบุนัมคีนกะเหรีย่ง
อาศยัอยูในจงัหวดัเชยีงใหม เชียงราย ลาํพูน ลาํปาง แพร สโุขทยั กาํแพงเพชร 
แมฮองสอน ตาก กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ สุพรรณบุรี และ
อุทัยธานี (ศริณทิพย หมั้นทรัพย 2543)

หนอแอริเรียกตัวเองวา “ปกาเกอะญอ” ซึ่งมีความหมายวา “มนุษย
ที่ใชชีวิตแบบเรียบงายอยูตามธรรมชาติ กับปา” เพราะคําวา “ปกาเกอะญอ” 
มาจากคําวา “ปกา” ซึ่งแปลวา ปา ผสมกับคําวา “เกอะญอ” ที่แปลวา มนุษย 
ตั้งแตเกิดมาหนอแอริจําไดวาปูยาหรือคนสมัยกอนก็เรียกตัวเองวา 
“ปกาเกอะญอ” ไมไดเรียกตัวเองวา “กะเหรี่ยง” อยางเชนท่ีคนขางนอกใช 
ดังน้ันคําวา “กะเหร่ียง” หรือ “ยาง” จึงถือวาเปนคําในเชิงดูถูก ลอเลียน 
และมีนัยทางลบ ในงานศึกษาช้ินน้ีจึงใชคําวา “ปกาเกอะญอ” ตามท่ี
หนอแอริไดนิยามตัวเอง เพ่ือแสดงใหเห็นถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษยของ
คนปกาเกอะญอ นอกจากนี้คําวา “ปกาเกอะญอ” ก็เปนคําที่ใชเพื่อตอบโต
กับการถูกนิยามวาเปน “ชาวเขา” ซึ่งมีภาพลักษณในดานลบตางๆ ไดแก 
เปนกลุมคนที่เปนภัยตอความมั่นคงของรัฐ ตัดไมทําลายปาเพราะทําไร
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เลื่อนลอย และเปนผูที่เกี่ยวของกับการปลูกฝนและการคายาเสพติด 
อัตลักษณของปกาเกอะญอท่ีถูกผลิตสรางขึ้นใหม โดยนักวิชาการ 
นักเคลื่อนไหวดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ นักพัฒนาองคกร
เอกชนและคนปกาเกอะญอ จึงแสดงถึงกลุมชาติพันธุที่มีวัฒนธรรมของ
คนรักปา พึ่งพาอาศัยดูแลปาและระบบนิเวศดวยความยําเกรงออนนอม 
(วินัย บุญลือ 2545)

อยางไรก็ตาม รัฐไทยไดจัดวางตําแหนงแหงท่ีของคนปกาเกอะญอ
เชนเดียวกับกลุมชาติพันธุชนกลุมนอยบนที่สูงกลุมอื่นๆ คือ มีสถานะเปน 
“คนอ่ืน” (the other) และไมใชคนไทยหรือพลเมืองไทยอยางสมบูรณ
เหมอืนคนไทยพืน้ราบ ดงันัน้รฐัจงึตองเขามาจัดการเปลีย่นแปลงและควบคมุ
ใหกลุมชาติพันธุตางๆ บนพื้นที่สูง ซึ่งถูกเรียกวา “ชาวเขา” กลายเปนคนไทย
ผานนโยบายการพัฒนาดานตางๆ ไมวาจะเปนการใหสัญชาติไทยและการ
ขึ้นทะเบียนสถานะบุคคลบนพื้นที่สูง การสงเสริมใหปลูกพืชพาณิชยทดแทน
การปลูกฝน การเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และการสรางถนนหนทาง 
ดังน้ัน “ชาวเขา” จึงกลายมาเปนกลุมประชากรพิเศษในการพัฒนาของรัฐ 
รัฐไทยไดเริ่มขยายบทบาทเขามาจัดการกับวิถีชีวิต ความเปนอยูของกลุม
ชาติพันธุบนที่สูงอยางเปนทางการ ตั้งแตป พ.ศ.2502 เมื่อรัฐบาลไดแตงตั้ง
คณะกรรมการสงเคราะหชาวเขา เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลนโยบายระดับชาติ
ของกลุมชาวเขา โดยเฉพาะการพัฒนาชาวเขาของรัฐไทยมีความแตกตางไป
จากประชากรกลุมอื่นหรือพลเมืองของประเทศ กลาวคือ มักเนนไปท่ีการ
ควบคมุ กดีกนั และเลอืกปฏบิตั ิเนือ่งจากรฐัยงัมมีมุมองวาชาวเขาเปนผูสราง
ปญหาใหญๆ ใหกับรัฐชาติไทย ไดแก ปญหาเร่ืองความมั่นคง ปญหาการ
ทําลายปา ภายใตวาทกรรม “การทําไรเลื่อนลอย” และปญหายาเสพติด 
(นงเยาว เนาวรัตน 2555)
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ภาพประทับตรา
ที่ระบบสุขภาพของรัฐและสังคมไทยมีต�อ “ชาวเขา”

ในดานการใหบริการสุขภาพของรัฐนั้น ระบบการแพทยสมัยใหมและ
การสาธารณสุขของไทยไดเขามาสรางความเปนอ่ืนใหกับความรูในการรักษา
แบบดัง้เดิมของกลุมชาตพินัธุชนกลุมนอย โดยการแพทยสมยัใหมไดสถาปนา
ความจรงิชุดใหมวาดวยสขุภาพและความเจบ็ปวยทีส่งผลกระทบตอความคดิ
และความสัมพันธระหวางเชื้อชาติและชาติพันธุ ดังนั้นอํานาจของความรู
แพทยสมัยใหมจึงไมไดมีบทบาทในการรักษาเยียวยาความเจ็บปวยเทาน้ัน 
แตอาํนาจดงักลาวยงัไดสรางอคตทิางชาติพนัธุขึน้มา ซึง่นําไปสูความคดิเรือ่ง
การควบคุมเผาพันธุที่สกปรกและไมใชพันธุดี (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และ
มาลี สิทธิเกรียงไกร 2547) วิธีคิดดังกลาวสะทอนใหเห็นอยางชัดเจน
ในนโยบายการใหบริการดานการวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด
สําหรับกลุมประชากรพิเศษอยางกลุมชาวเขาในพื้นท่ีสูง ซึ่งถูกบรรจุไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนที่ 61-72  ตั้งแตป พ.ศ.2530-
2539 และเปนแผนงานหลักอยางหนึ่งของสมาคมวางแผนครอบครัว
แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(สวท.) ตั้งแตป พ.ศ.2522 เปนตนมา3

ยิง่ไปกวานัน้ การแพทยและการสาธารณสขุของไทยกเ็ปนสวนหน่ึงของ
ระบอบรัฐและเปนตัวแทนของความเปนไทยที่มีอํานาจเหนือชาติพันธุอื่นๆ 
การเขามารับบรกิารสาธารณสขุจะเกีย่วของกบัการแสดงอตัลักษณหรือความ
เปนตัวตน เพื่อใหเขาถึงทรัพยากรบางอยาง และอัตลักษณที่จะทําใหเขาถึง
การเขารับบริการสาธารณสขุของรฐัไทยได นอกจากจะเกีย่วของกับความเปน

1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=88
2  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=89
3  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.ppat.or.th/th/about_milestone 
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พลเมืองแลว ยังเกี่ยวของกับการแสดงความเปนไทยที่ทันสมัย กลาวคือ 
สามารถพูด เขียน หรือสื่อสารภาษาไทยกลางได แตงกายแบบคนไทย ไมใช
แตงกายแบบชุดชนเผาด้ังเดิม หรือพูดภาษาชนเผาของตัวเอง ดังน้ันเมื่อ
กลุมชาติพันธุไมไดแสดงอัตลักษณของความเปนไทย แมวาพวกเขาหรือ
เธอจะมีบัตรประชาชน ซึ่งเปนเคร่ืองยืนยันความเปนพลเมืองไทยก็ตาม 
แตพวกเขาหรือเธอก็ไมสามารถเขาถึงทรัพยากร หรือการไดรับการรักษา
เยียวยาอาการเจ็บปวยไดอยางเต็มท่ี เพราะการเลือกปฏิบัติจากเจาหนาท่ี
ในสถานบริการสุขภาพของรัฐ อันเปนผลมาจากอคติทางชาติพันธุนั่นเอง

การแพทยสมัยใหมในฐานะสถาบันการควบคุมทางสังคม จึงมักถูก
วิพากษวาเปนเคร่ืองมือของอํานาจ และการแพทยสมัยใหมของไทยก็ไดถูก
ทําใหมีสัญชาติไทยและดํารงอยูในขอบเขตเสนแบงพรมแดนของชาติพันธุ
อยางเครงครัด (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และมาลี สิทธิเกรียงไกร 2547) 
ดังนั้นเมื่อคนปกาเกอะญอเขาไปรับบริการสุขภาพของรัฐ พวกเขาจึงตอง
เผชิญกับการเลือกปฏิบัติรูปแบบตางๆ จากบุคลากรทางการแพทย เพราะ
คนปกาเกอะญอไมสามารถแสดงอัตลักษณของความเปนไทยไดอยางสมบูรณ 
โดยเฉพาะในกรณีของผูหญิงปกาเกอะญอทีเ่ปนรุนอายุสีส่บิปขึน้ไป พวกเธอ
ก็ตองเผชิญกับปญหามากกวาผูชายสองชั้นเมื่อเขาไปรับบริการสุขภาพของ
รฐั เนือ่งจากพวกเธอส่ือสารไทยไมไดแตงชดุชนเผาทีด่สูกปรก ไมมสีขุอนามยั
ที่ดี และไมไดเรียนหนังสือ
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หมู�บ�านห�วยอีค�าง
กับโครงการพัฒนา “ชาวเขา”

หนอแอริ ทุงเมอืงทอง เกิด เติบโต และใชชวีติอยูในหมูบานหวยอคีาง
มาเปนเวลา 38 ป4 ครอบครัวของยายอพยพมาจากบานทุงหลวง ซึ่งเปน
หมูบานใกลๆ กัน เม่ือคร้ังท่ีเกิดโรคระบาดข้ึน และญาติพี่นองของยาย
เสียชีวิตติดตอกันสามคน ยายจึงตัดสินใจพาลูกๆ ยายเขามาอยูบานหวยอีคาง 
ยายและแมถอืเปนกลุมทีส่องทีย่ายเขามาทีน่ี ่ภายหลงัจากทีค่รอบครวั “ฮโีข” 
เขามาต้ังหมูบานแลว บานหวยอีคางเปนหมูบานชาวปกาเกอะญอ ตั้งอยู
บนดอยสูง หางจากตัวอําเภอประมาณ 45 กิโลเมตร เสนทางสัญจรคอนขาง
ขรุขระ ทําใหการเดินทางไปมาระหวางหมูบานและตัวอําเภอยากลําบาก
ทุลักทุเล

ในอดตีบริเวณของหมูบานหวยอีคางเคยเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของคนลัวะ
มากอน ภายหลังคนลัวะไดยายถิ่นท่ีอยูใหม ทิ้งซากวัดเกา และเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ ไวเปนหลักฐาน ตอมาชาวปกาเกอะญอจากดอยแมอูคอ 
จังหวัดแมฮองสอนไดอพยพเขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้ เริ่มแรกนั้นชาวบาน
ไดตั้งถิ่นฐานเปนแนวยาวจากดอย “ปูปอเดาะ” จนถึงหวยอีคาง มีชื่อวาบาน 
“แดลอพะทอ” หรือบานยาว ในขณะนั้นบานหวยอีคางกับบานทุงหลวง
ยังเปนหมูบานเดียวกัน มีประมาณ 20 หลังคาเรือน ตอมาเกิดโรคระบาดขึ้น 
มีผูคนลมตาย จึงมีการอพยพโยกยายชุมชน สวนหนึ่งยายขึ้นทางเหนือ 
ตั้งเปนชุมชนบานหวยอีคางในปจจุบัน สวนหนึ่งยายลงไปทางใตเปนชุมชน
บานทุงหลวง จึงมีการแยกหมูบานเปนหมูท่ี 1 และหมูท่ี 2 นับแตน้ันเปนตนมา 
หมูบานหวยอีคางในปจจุบันนี้มีอายุมากกวา 100 ป โดยมีหลกัฐานแสดงถึง
การต้ังถิน่ฐานเปนไมผลทีป่ลกูในบรเิวณหมูบานเชน ตนมะขาม ตนขนุน และ
หมูบานนี้ไดกอตั้งขึ้นอยางเปนทางการ เมื่อป พ.ศ.2438

4 หนอแอริ ทุงเมืองทอง เกิดวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2518
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หมูบานหวยอคีางมรีะบบการปกครองสองระบบ คอื การปกครองแบบ
ดั้งเดิม ซึ่งมี “ฮีโข” เปนผูนําทางพิธีกรรม ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณี 
ทีม่กีารสืบตอกนัผานผูชายมาตามสายตระกลู และการปกครองแบบทางการ 
ซึ่งมีผูใหญบาน เปนผูนําในการประสานงานกับทางการ และนํานโยบายจาก
สวนกลางมาดําเนินการในชุมชน การคัดเลือกผูใหญบาน แตเดิมใหคน
ในชุมชนเลือกเอง โดยในยุคแรกๆ จะพิจารณาจากความสามารถในการ
สื่อสาร “ภาษาเมือง” หรือภาษาถิ่นภาคเหนือและภาษาไทย ปจจุบัน
ผูใหญบานมาจากการเลือกต้ัง อยางไรก็ตามแมจะมีระบบการปกครอง
สองระบบ แตการจะขึ้นมาเปนผูนําของชุมชนไดทั้งในสองระบบยังเปน
สิทธิของผูชายเทานั้น ผูหญิงไมสามารถที่จะกาวข้ึนมาเปนผูนําได เพราะ
มีความเชื่อดั้งเดิมวาถาผูหญิงขึ้นมาเปนผูนําจะเกิดอาเพศขึ้นในชุมชน5

แมจะมีระบบการปกครองสองระบบในหมูบาน แตบทบาทและหนาท่ี
ของผูนําทั้งสองระบบไมมีความขัดแยงกัน เพราะ “ฮีโข” จะมีสถานะที่สูงกวา
ผูใหญบานหรือ “พอหลวง” เนื่องจากชาวบานใหความเคารพนับถือและ
เชื่อฟง “ฮีโข” ในฐานะผูนําทางพิธีกรรมและผูนําทางจิตวิญญาณมากกวา 
เมื่อเกิดเหตุราย เชน การไดเสียกันของหนุมสาวกอนแตงงาน การลักขโมย 
หรือการทะเลาะวิวาท ชาวบานจะไปขอให “ฮีโข” เปนผูตัดสิน ปรับโทษหรือ
แกไขปญหาตางๆ ให นอกจากน้ีกลุมผูอาวุโสท่ีเปนผูชายทั้งหมด ซึ่งไดรับ
การยอมรับจากชาวบานวาเปน “ผูรู” ทางดานประเพณีพิธีกรรมก็สามารถ
ใหคําปรึกษาในการแกปญหาตางๆ รวมกับ “ฮีโข” ได สวนผูใหญบานนั้น 

5 เม่ือครั้งท่ีหนอแอริจะมารับตําแหนงเปนผูชวยผูใหญบาน และตอนที่เธอลงสมัครสมาชิก
องคการบริหารสวนตําบล พวกกลุมผูหญิง โดยเฉพาะรุนแมๆ ตางก็คัดคานการขึ้นมาเปน
ผูนําของหนอแอริ เพราะในวัฒนธรรมปกาเกอะญอเช่ือวาผูหญิงไมควรขึ้นมาเปนผูนํา 
เพราะจะทําใหเกิดเหตุรายหรือเกิดอาเพศในชุมชนได แตเมื่อหนอแอริทํางานจริงๆ ก็ไมมี
เหตุรายหรือเรื่องอาเพศเกิดข้ึนในชุมชน ทําใหตอนหลังการยอมรับบทบาทของผูหญิง
ในฐานะผูนํามีมากข้ึน และผูหญิงคนอื่นๆ ในสังคมก็กลาท่ีจะออกมามีบทบาทในชุมชน
มากขึ้นเชนกัน ปจจุบันนองสาวของหนอแอริเปนผูชวยผูใหญบาน
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มีหนาท่ีเพียงนํานโยบายของรัฐมาแจงใหชาวบานทราบ หรือชวยติดตอ
ประสานงานระหวางชาวบานกับทางการ เชน กรณีการขอบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือกรณีที่ชื่อตกหลนจากทะเบียนบาน ผูใหญบานจะตองเขาไป
ชวยติดตอทางอําเภอใหกับชาวบาน

ปจจุบันชาวปกาเกอะญอบานหวยอีคางไดรับสัญชาติไทยและมี
บตัรประชาชนทกุคน ยกเวนคนทีย่ายเขามาจากทีอ่ืน่ ซึง่ไมสามารถจะพสิจูน
สิทธิในการเกิดบนแผนดินไทยได ก็จะไมไดรับสัญชาติไทยและไมมี
บัตรประชาชน อยางกรณียายพะลา ซึ่งเปนหมอตําแย อายุ 76 ป เปนบุคคล
ที่รายชื่อตกหลนในทะเบียนบาน เดิมนั้นยายอาศัยอยูที่อําเภอจอมทอง 
หลังจากแตงงาน สามีซึ่งเปนคนบานหวยอีคางจึงพายายมาอยูที่นี่ แตยาย
ไมมีช่ือในทะเบียนบานของสามี เพราะวาสมัยกอนทะเบียนบานเปนแผนเดียว 
และจะเขยีนรายช่ือตอกันเปนแถว ถาหากมีคนยายเขามาเพ่ิมทีหลังก็จะไมมี
พื้นที่สําหรับเขียนชื่อเพิ่ม ความจริงแลวตองไปขอแยกทะเบียนบานใหม 
แตสมัยน้ัน ผูใหญบานไมไดจดัการให และยายเองกเ็กรงใจทีต่องไปขอคนอ่ืน
ใหเปนธุระเรื่องนี้ อีกทั้งยายไมอยากเดินทางออกไปติดตอกับทางการ 
ยายจึงไมมชีือ่อยูในทะเบยีนบานของสาม ีทาํใหยายไมไดรบัสทิธใิดๆ ในการ
เขาถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะสิทธิในการรับการรักษาพยาบาล

โครงการพระธรรมจาริกกอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2508 โดยกองสงเคราะห
ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห ซึ่งต้ังอยูที่วัดศรีโสดา เชิงดอยสุเทพ โดยมี
จุดประสงคเพ่ือจะนําคําสอนธรรมของพุทธศาสนามาเผยแผใหชาวเขา
ไดนับถือ มีการนิมนตพระภิกษุที่เปนพระธรรมจาริกมาประจําที่หมูบาน
ชาวเขาบนพื้นท่ีสูง โดยไดสรางอาศรมพระธรรมจาริกไวในหมูบานตางๆ 
นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห

ชาวเขาในรูปแบบตางๆ เชน การสอนหนังสอืใหเดก็ชาวเขา สงเสรมิการศึกษา
ของเยาวชนชาย โดยใหไปบวชเปนเณรเพื่อศึกษาความรูทางธรรมและ
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ความรูสามัญ (วินัย บุญลือ 2545 : 59) เมื่อหนอแอริอายุประมาณ 5-6 ขวบ 
ก็มีโอกาสไดเรียนหนังสือภาษาไทยในหมูบาน ซึ่งเปนโครงการของพระธรรม
จาริก สมัยนั้นในหมูบานจะเปดสอนเฉพาะชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 จากนั้น
เด็กๆ ตองไปเขาเรียนตอช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ที่โรงเรียนบานหวยตอง 
ซึ่งอยูหางจากบานหวยอีคางประมาณ 2-3 กิโลเมตร สมัยที่หนอแอริยังเด็ก 
ทุกคนตองเดินไปโรงเรียน เพราะไมมีรถโดยสาร แมแตรถจักรยานยนตก็ยัง
ไมมี สวนใหญเด็กผูชายจะมีโอกาสไดไปเรียนตอ เพราะเด็กผูหญิงตอง
อยูบานชวยพอแมเลี้ยงนองๆ และดูแลบาน หนอแอริจึงเปนเด็กผูหญิง
คนแรกในหมูบานที่ไดไปเรียนตอที่โรงเรียนบานหวยตองจนจบช้ันประถม
ศึกษาปที่ 6 

ในชวงป พ.ศ.2521-2522 พระธรรมจาริกเขามาท่ีหมูบานหวยอีคาง 
ซึ่งพระที่ขึ้นมาไดชักชวนใหชาวบานมารวมกันสรางโรงเรียน เพราะเห็นวา
ชาวเขายังไมพฒันา อานเขียนภาษาไทยไมได พระจงึตองการเขามาชวยสอน
เด็กๆ ในชุมชนใหสามารถอานออกเขียนได และสอนธรรมะใหชาวบาน 
การเขามาของพระธรรมจาริกสงผลตอการเปล่ียนแปลงเร่ืองพิธีกรรมและ
ความเช่ือของคนปกาเกอะญอบานหวยอีคาง แตเดิมนั้นชาวบานยังนับถือ
ความเชื่อดั้งเดิม คือการนับถือผีบานผีเรือน ซึ่งผีบาน หมายถึง ผีเจาที่ที่คอย
ปกปองหมูบาน สวนผีเรือนคือผีบรรพบุรุษ ซึ่งคอยปกปองรักษาลูกหลาน
ผูสืบตระกูลของตน (สุริยา รัตนกุล และสมทรง บุรุษพัฒน 2538) 

เม่ือพระธรรมจาริกเขามา ชาวปกาเกอะญอสวนใหญก็หันไปนับถือ
พุทธศาสนา โดยไดทําพิธีกรรมที่เรียกวา การตัดผีบรรพชน คนปกาเกอะญอ
ทีเ่ชือ่ในศาสนาดัง้เดิมจะมพีธิทีีเ่รยีกวา “เอาะ-แฆ” หรอืจะมกีาร “เอาะ-บกะ” 
อันเปนพิธีเล้ียงผีบรรพชน ซ่ึงเปนผีบรรพชนทางฝายแม เพราะคนปกาเกอะญอ
ที่นับถือศาสนาดั้งเดิมจะนับถือผีฝายผูหญิง ดังนั้นผูหญิงจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการประกอบพิธีกรรมไหวผีบรรพชน ในพิธีกรรมการตัดผีจะตองมีการฆา 
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“เทาะโขทิ” และ “ชอโขทิ” หรือ หมูและไก ที่เล้ียงไวสําหรับทําพิธีไหวผี
บรรพชนโดยเฉพาะ และทําลายหิ้ง/เตาไฟที่ใชประกอบพิธีเล้ียงวิญญาณ
บรรพชน เมื่อหันมานับถือพุทธศาสนาแลว ทุกวันพระชาวปกาเกอะญอจะ
ไปทําบุญที่วัด ไปฟงเทศน และปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนา 
เมือ่หนอแอรมิอีาย ุ14 ป ยายกบัแมกเ็ปลีย่นจากศาสนาดัง้เดมิมาเปนนบัถอื
พุทธศาสนา เพราะวาการทําพิธี “เอาะ-แฆ” หรือพิธีไหวผีบรรพชนมีขั้นตอน
ที่ยุงยากลําบาก การทําพิธีนี้จะตองใหสมาชิกทุกคนในครอบครัวฝายแม
มาเขารวมใหครบ และถาหากเกดิขอผิดพลาดในระหวางทําพิธ ีจะตองเริม่ทํา
พิธีใหม และบางคร้ังก็อาจจะสงผลรายกับคนในครอบครัวดวย แมวาจะตัด
พิธีไหวผีบรรพชนออกไป แตความเช่ือด้ังเดิมและพิธีกรรมเก่ียวกับผีอื่นๆ 
ก็ยังรักษาไวจนปจจุบัน เชน ยังมีการทําพิธีกรรมเลี้ยงผีน้ําผีไฟ พิธีกรรม
ขึ้นปใหมแบบดั้งเดิม ซึ่ง “ฮีโข” จะเปนผูนําในการทําพิธีกรรมตางๆ เหลานี้ 
ปจจุบันชาวบานหวยอีคางสวนใหญนับถือพุทธศาสนา มีไมกี่ครอบครัวที่ยัง
นับถือผีบรรพชน และมีเพียงส่ีครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต ซึ่งเปนคนที่
ยายมาจากหมูบานอื่น เชน หมูบานทุงหลวง 

โครงการหลวงเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของคนปกาเกอะญอบานหวยอีคาง ศูนยพัฒนา
โครงการหลวงทุงหลวง บานหวยตอง ตาํบลแมวนิ อาํเภอแมวาง ไดกอต้ังขึน้
ตั้งแต ป พ.ศ.2522 เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของชาวเขา โดยสงเสริม
ใหชาวเขาชวยเหลือตัวเองดวยการปลูกพืชท่ีมีประโยชน สามารถหารายได
เลี้ยงครอบครัวและมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้น เมื่อโครงการหลวงเขามา
สงเสริมใหปลูกพืชพาณิชยเพ่ือหารายไดมาเล้ียงตัวเองและครอบครัว 
ชาวบานก็เร่ิมเปล่ียนจากการผลติแบบยังชีพท่ีพึง่พาธรรมชาต ิมาเปนการผลิต
เชิงพาณิชย ซึ่งพึ่งพาปุยเคมีและสารเคมีตางๆ ในการเพาะปลูก
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โครงการหลวงไดเขามาสงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม และดอกไม
เมืองหนาวในหมูบานหวยอีคางเชนกัน อาทิ สลัด กระเทียมตน พลับ สาลี่ 
บวย ดอกเบญจมาศ ดอกคารเนช่ัน ในตอนแรกน้ันทางโครงการหลวงจะเปน
ผูรับซื้อผลผลิตจากชาวบาน ซึ่งเปนสมาชิกของโครงการสงเสริมการปลูกพืช
เพ่ือการพาณิชย แตตอมาโครงการหลวงรับซ้ือนอยลง โดยจะคัดเฉพาะ
ผลผลิตเกรดเอหรือผลผลิตทีม่คีณุภาพดีเทานัน้ ทาํใหผลผลิตทีเ่หลอืชาวบาน
ไมไดขาย ชาวบานจึงตองลงไปหาตลาดเองในตัวเมืองเชียงใหมที่สามารถ
รับซื้อผลผลิตไดหลากหลายมาตรฐาน 

หนอแอริเลาวาในสมัยยายและแม ไมมีการปลูกพืชพาณิชย มีเฉพาะ
ปลูกไวกินเองในไรในนา อาชีพหลักของพอแมก็คือปลูกขาว สมัยนั้นยังทําไร
หมุนเวียนอยางเดียว ยังไมไดบุกเบิกที่นา ทําใหไดขาวไมเพียงพอจะเล้ียงดู
ลกูทัง้หมดเกาคน บางคร้ังจงึตองมีการเกบ็หาของปาไปขายใหกบั “คนเมอืง” 
หรือคนไทยวนที่อยูพื้นราบเพื่อเปนรายไดเสริม แตสมัยท่ีพอเธอเปน
ผูใหญบาน โครงการหลวงก็ไดเขามาสงเสริมใหชาวบานปลูกพืชผักผลไม
และดอกไมเมืองหนาว อีกทั้งมีการสงเสริมใหใชปุยเคมี อยางปุยยูเรีย 
หนอแอริเลาประสบการณที่เห็นปุยยูเรียเปนคร้ังแรกวามีคร้ังหน่ึงพอนําปุย
ยูเรียข้ึนมาไวที่บาน เพ่ือจะเอาไปแจกจายคนที่ปลูกผักใหโครงการหลวง 
หนอแอริและพ่ีๆ ไมเคยรูจักปุยยูเรียมากอน คิดวาเปนนํ้าตาล เพราะมี
ลักษณะเปนเกล็ดขาวใสคลายกัน จึงแอบเอามาชิม เพราะคิดวาพอเอา
น้ําตาลมา แตมันไมใช เม่ือมาถึงรุนของพ่ีสาวและหนอแอริเอง ชาวบาน
หันมาปลูกดอกไมและพืชผักเมืองหนาวของโครงการหลวงมากข้ึน คนท่ี
ปลูกพืชใหโครงการหลวงตองสมัครเปนสมาชิกของโครงการหลวงกอน 
ทางโครงการหลวงจงึจะรับซือ้ผลผลติ ตอมาเม่ือโครงการหลวงรบัซือ้ผลผลิต
นอยลงและคัดเอาเฉพาะผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี พี่สาวก็ออกไปติดตอพอคา
แมคาในตลาดเอง
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การเดินทางเขามาติดตอกับพอคาแมคาในเมือง เปนโอกาสใหผูหญิง
ปกาเกอะญอ อยางเชนพ่ีสาวคนโตของหนอแอริไดออกมาเรยีนรูโลกภายนอก 
และกลายเปนคนหารายไดเขาครอบครัว อีกทั้งสามารถผันตัวเองมารับซื้อ
ดอกไมจากคนในชุมชนเพื่อเอาลงไปขายใหกับพอคาแมคาในเชียงใหม 
หนอแอริเองก็ปลูกดอกไมเมืองหนาวไวเปนรายไดเสริมของครอบครัว 
เม่ือทํานาทําไรเสร็จ หนอแอริและสามีก็จะปลูกดอกไมสงขายใหกับพ่ีสาว 
ขณะเดียวกันก็ปลูกผักขายใหโครงการหลวงดวย บางคร้ังถาหากมีธุระ
ที่จะตองเขามาประชุมกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ในตัวเมืองเชียงใหม 
หนอแอรกิไ็ดอาศัยรถสงดอกไมของพีส่าวเขามาในเมือง หรือบางคร้ังก็อาศัย
กลับขึ้นไปที่หมูบาน เพราะการเดินทางจากหมูบานมายังตัวอําเภอคอนขาง
ลําบาก เนื่องจากมีรถโดยสารเพียงคันเดียว

ในชวงป พ.ศ.2534-2535 รัฐไดมีการประกาศนโยบายอนุรักษปาหรือ
การประกาศเขตอุทยานแหงชาติในพ้ืนที่ปาทั่วประเทศ หมูบานหวยอีคาง
ก็ถูกประกาศใหเปนพื้นที่เขตปาสงวนลุมน้ําวาง และนโยบายดังกลาวก็
สงผลกระทบตอความเปนอยูและการทํามาหากินของคนปกาเกอะญอ
ในหมูบานอยางยิ่ง เพราะรัฐเขามาควบคุมพื้นที่ทํากินกวาครึ่งหนึ่งของ
หมูบาน ทําใหชาวบานไมสามารถเขาไปเพาะปลูกและเขาไปใชประโยชน
จากปาน้ันได ดังน้ันจึงมีชาวบานหวยอีคางท่ียังเขาไปทําไรทําสวนหรือ
เก็บหาของปาในพื้นที่ดังกลาวถูกจับในขอหาบุกรุกพื้นที่ปาอยูเปนประจํา 

หนอแอริเปนแกนนําผูหญิงคนหนึ่งในการรณรงคเคลื่อนไหวเร่ืองการ
จัดการปาและสิ่งแวดลอมของชุมชน โดยไดรวมตอสูกับพ่ีนองปกาเกอะญอ
ในลุมน้ําวางมาตั้งแตอายุ 25 ป เพื่อเรียกรองใหชุมชนมีสิทธิในดูแลและ
จัดการปาไม รวมถึงที่ดินทํากินของตนเอง หนอแอริตองการใหคนในชุมชน
หันกลับมาใชชีวิตท่ีพึ่งพาตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะการพึ่งพาตัวเองดาน
อาหาร คือการหาอยูหากินจากพืชผักท่ีปลูกไวในไรในนา หรือเขาไปเก็บหา
จากปาและลําหวยใกลบาน แทนที่จะไปซื้อหามาจากตลาดภายนอก อีกทั้ง
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กระตุนใหชาวบานหันกลับมาชวยกันอนุรักษปาไมและไมบุกรุกพื้นที่ปาเพ่ิม
มากขึ้น เพื่อพิสูจนใหคนภายนอกเห็นวาคนปกาเกอะญออยูรวมกับปาได 
ถายึดถือภูมิปญญาดั้งเดิมในการรักษาปา

ชีวิตวัยเยาว�
และการประกอบสร�างความเป� นหญิงของหนอแอริ

แตเดิมยายของหนอแอริอยูบานทุงหลวง เมื่อเกิดโรคระบาดข้ึน 
ยายจึงพาลูกๆ อพยพมาอยูบานหวยอีคาง ซึ่งถือเปนกลุมที่สองที่อพยพ
เขามา หลังจากครอบครัวของ “ฮีโข” ตั้งหมูบานแลว ยายมีลูกสาวทั้งหมด
หาคน แมของหนอแอริเปนลูกสาวคนโต ยายมีที่นาและวัวควายจํานวนมาก 
แตสามีของยายเสียไปตั้งแตยังสาว ในครอบครัวจึงไมมีแรงงานผูชายชวย
ทํานาทําไร เมื่อแมของหนอแอริอายุ 14 ป จึงแตงงานกับพอซึ่งเปนคน
จากหมูบานหนองเตา เพื่อจะไดมีแรงงานผูชายมาชวยครอบครัวทํางาน 
และตัง้แตจาํความได หนอแอรกิเ็หน็นาๆ ชวยยายทาํนา ไถนาเอง ซึง่ถอืเปน
งานหนักที่สวนใหญผูชายจะเปนคนทํา

เมือ่พอแตงงานเขามาอยูกบัครอบครวัของแมทีบ่านหวยอีคางไมนาน 
พอก็ไดรับเลือกใหเปนผูใหญบานคนที่ 5 (2524-2528) เพราะพอสามารถ
สื่อสารภาษาเมืองและภาษาไทยได ในชวงที่พอไดเปนผูใหญบานนั้น พอได
ชวยใหชาวบานที่รายชื่อตกหลนในทะเบียนบาน ซึ่งสวนใหญเปนผูหญิง 
ไดมบีตัรประชาชนและมสีญัชาติไทย เรือ่งราวความมนีํา้ใจและความเสียสละ
ของพอในฐานะท่ีเปนผูนําหมูบานไดสรางความภูมิใจและแรงบันดาลใจท่ีจะ
เปนผูนําเหมือนพอใหกับหนอแอริในวัยเยาว หนอแอริเลาวา 

“พอเปนคนที่มีนํ้าใจ เปนพอหลวงเนี่ย พอไมเก็บเงินชาวบาน
แมแตบาทเดียว ชวงนั้นเนี่ยคนในหมูบานไมมีชื่อ รุนปาๆ เนี่ยไมมี
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ชื่อ พอก็ไปทําออกมาใหหมดเลย...เขาก็ไปทํากัน ไดกันทุกคน พี่ก็
ถามวาพอเก็บตังคพวกพ่ีไหม เคาก็บอกวาไมเก็บแมแตบาทเดียว 
เราก็รูสึกวามันนาภูมิใจที่พอทําแบบนี้เปนตัวอยางใหเรา”

หนอแอริมีพี่นอง 9 คน หนอแอริเปนลูกคนท่ีสี่ และเปนลูกสาว
คนเดียวในครอบครัว ณ ชวงเวลาน้ัน ทีไ่ดเรยีนหนังสอื เนือ่งจากพอเปนผูนาํ
ชุมชน มีโอกาสออกไปติดตอกับทางราชการและบุคคลภายนอก พอจึงเล็ง
เห็นความสาํคัญของการศกึษา และอยากใหลกูๆ ไดเรียนหนังสือ แตวาพ่ีสาว
คนโตตองชวยงานแม ทาํใหไมมโีอกาสไดเรียนหนงัสือ ทัง้ๆ ทีพ่ีส่าวอยากจะ
เรียนหนังสือมาก ซึ่งตางจากพี่ชายสองคนที่มีโอกาสไดเรียนแตไมตั้งใจเรียน 
และเรียนหนังสือไมจบ สวนหนอแอริเปนเด็กฉลาด พูดเกง เมื่อโตขึ้น พอจึง
อยากใหเรียนหนังสือ

หนอแอริเปนนักเรียนท่ีตั้งใจและเรียนหนังสือเกง ทําใหพอและยาย
อยากจะสงเสริมใหเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น แตเมื่ออยูชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
พอก็เสียชีวิตกะทันหัน ทําใหฐานะท่ีบานมีความลําบากมากข้ึน และหนอแอริ
เกอืบจะตองหยุดเรยีน เพราะไมมใีครชวยแมเลีย้งนองๆ นอกจากนี ้สามขีอง
นากไ็มสงเสรมิผูหญงิใหไดเรยีนหนงัสอื เพราะคดิวาผูหญิงเรยีนไปกไ็มไดอะไร 
ก็ไมพนไปปลูกขาว อยูบาน แตเนื่องจากวายายเปนคนที่มีความคิดสมัยใหม
ในเรื่องการศึกษา ยายอยากใหหลานทั้งผูหญิงผูชายไดเรียนหนังสือ ยายจึง
พูดเสมอวา 

“การเรียนไมใชสิ่งที่ผิด เราเรียนเน่ีย บางครั้งถาเราไปท่ีไหน 
ก็อานออกเขียนได แมเราจะไมไดเปนครูเปนหมอ...ถาอานออก
เขียนไดมันก็ดี คนอ่ืนจะไดไมตองมาโกงเรา” ยายจึงเปนคนเดียว
ในครอบครัวที่สนับสนุนและสงเสริมใหหนอแอริไดเรียนตอไป
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เมื่อหนอแอริเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยผลการเรียนท่ีดี 
ซึง่ถือเปนผูหญิงคนแรกในหมูบานหวยอคีางทีเ่รียนจบระดบัประถมศกึษา 
ครูคนหนึ่งของโรงเรียนหวยตองและยายจึงอยากใหหนอแอริไปเรียนตอ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบานกาดวิทยาคม อยูหางจากหมูบาน
หวยอีคางประมาณ 45 กิโลเมตร สมัยน้ันยังไมมีรถโดยสารประจําทาง ทําให
เด็กที่ลงไปเรียนที่นั่นจะตองไปพักที่โรงเรียน แตเนื่องจากวาเมื่อกอนยังไมมี
เด็กสาวคนใดไดออกจากหมูบานไปเรียนตอท่ีโรงเรยีนบานกาดฯ กลุมผูอาวโุส 
(ผูชาย) ในหมูบานจึงหามปรามไมใหยายสงหนอแอริไปเรียนตอ เพราะกลัววา
หนอแอริจะไปโดนคนพ้ืนราบหลอกหรือฉุดไปเปนภรรยา หนอแอริรูสึก
เสียใจมากทีไ่มไดเรียนตอ ขณะเดียวกนัตัวเองก็กลัวเชนเดยีวกนัในสิง่ท่ีผูเฒา
ผูแกหามปราม หนอแอริจึงไมไดเรียนตอ อยางไรก็ตาม ดวยเหตุผลท่ีวา
หนอแอริสามารถอานเขียนภาษาไทยได หนอแอริไดมาทํางานเปนผูชวย
สอนเด็กๆ ในหมูบานท่ีศูนยเด็กเล็ก ซึ่งต้ังโดยพระธรรมจาริก โดยมี
วัตถุประสงคใหเด็กๆ บนพื้นที่สูงหางไกลมีโอกาสไดเรียนรูภาษาไทย กอนที่
จะไปเขาโรงเรียน

หน�อแอริ
เป� นผู�หญิงปกาเกอะญอที่ทะลุกรอบ

หนอแอริตองมาอยูกับยายตั้งแตอายุประมาณ 3 ขวบ เพราะที่บาน
มีพี่นองหลายคน พอแมเล้ียงดูไมไหว ยายซึ่งอาศัยอยูกับนาสาวคนเล็ก 
จึงรับมาอยูดวย ดังน้ันยายจึงเปนผูที่คอยอบรมสั่งสอนความเปนผูหญิง
ปกาเกอะญอท่ีดีใหกับหนอแอริตลอดมา ยายสอนวาผูหญิงปกาเกอะญอ
จะตองทอผาเปน ถาผูหญิงคนไหนทอผาไมเปน จะไมมีพอแมผูชาย
คนใดอยากไดเปนลกูสะใภ เพราะสมยักอนผูหญงิปกาเกอะญอท่ีจะแตงงาน
ตองทอเสื้อผาใหพอแมผูชายและทอเส้ือผาสําหรับเจาบาวเอง หนอแอริ
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ไดฝกทอผามาต้ังแตเด็กและไดเรียนรูวิธีการยอมผาจากเปลือกไมจากยาย 
นอกจากนี้หนอแอริจะตองชวยทํางานบาน เล้ียงนอง และคุณสมบัติ
อีกประการของผูหญิงปกาเกอะญอที่ดีคือจะตองขี้อาย พูดจาเรียบรอย
ออนหวาน ทํากับขาวเปน และสงบเสงี่ยม แตดูเหมือนวาเม่ือหนอแอริ
เติบโตขึ้นมา จะไมไดเปนเชนนั้น เพราะตั้งแตเด็กๆ หนอแอริก็มีคนตั้งฉายา
ใหวา “ตัวเกเร” หรือ “ตาแหวโหล” ฉายานี้มาจากบิคิ ซึ่งเปนญาติผูพี่ ที่เปน
เพื่อนสนิทคนหนึ่ง บิคิเลาวาตอนเด็กๆ หนอแอริไมเคยยอมใหเด็กผูชาย
คนไหนมารังแกตัวเอง คร้ังหน่ึงหนอแอริและบิคิไปขอเด็กผูชายคนหน่ึง
ชวยตักน้าํในบอให เพราะตักกนัไมได เดก็ผูชายคนน้ันบอกใหทัง้สองหลับตา 
แลวจะตักน้าํให แลวกแ็อบถายปสสาวะลงไปในกระบอกน้าํ หนอแอริไดกลิน่ 
เลยรูวาเปนฉ่ี จึงชวยกันกับบิคิจัดการเด็กผูชายคนน้ัน และเม่ือเปนสาว
อายุ 15-16 ป คนในชุมชนโดยเฉพาะพวกผูชายก็มองวาหนอแอริเปน 
“คนพูดมาก ปากไมดี ไมเกรงกลัวใคร” เน่ืองจากมักจะมีเร่ืองทะเลาะกับ
พวกผูชายในชุมชนจนตองฟองรองกันในหมูบานอยูหลายครั้ง เพราะสมัย
กอนเม่ือมีเหตุทะเลาะวิวาทกัน ชาวบานจะไปตี “กะโหลก” ไมไผ เพ่ือ
ฟองรองกับผูอาวุโส (ผูชาย) ในชุมชนใหชวยตัดสินขอพิพาทตางๆ หนอแอริ
เปนหญิงสาวท่ีมีเรื่องฟองรองกับผูชายในชุมชนมากท่ีสุดในรุนเดียวกัน มีอยู
ครั้งหนึ่ง เพื่อนสาวถูกผูชายคนหนึ่งลวนลาม ตอนที่ไปตักน้ํา เมื่อหนอแอริ
รูเรื่อง จึงไปเลาเร่ืองน้ีใหคนอ่ืนฟงวาผูชายคนน้ันทําสิ่งที่ไมดี ไมถูกตอง 
จึงทําใหมีเรื่องฟองรองผูอาวุโสในชุมชน ในสมัยกอนน้ันผูหญิงไมกลาพูด 
ถาผูหญิงพูดมากจะถูกกลาวหาวาเปนคนชางนินทา และจะถูกมองวาเปน
ผูหญิงไมดี ดังน้ันผูหญิงปกาเกอะญอสวนใหญจึงไมกลาพูดอะไร เม่ือเกิด
ปญหากับตัวเอง โดยเฉพาะกรณีที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ เพราะกลัวจะถูก
มองวาเปนผูหญิงไมดี ถาถูกมองเปนผูหญิงไมดี ก็ไมมีใครอยากจะแตงงานดวย 
แตหนอแอริไมยอมเงียบ 
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“เราตองพูดอยางเน้ีย แลวเราก็เรียกประชุม เพราะวาพาต่ี
มงคลเอง ก็เปนผูหลักผูใหญคนนึงที่คอยสนับสนุนใหเกิดความ
สามัคคี เมื่อตอนนั้นนะพาตี่มงคลถามเราวาใครทําอะไร พี่บอกวา
ผูชายคนนี้เปนคนไมดี พี่หนะพูดคนเดียวนะ มีผู หญิงคนอื่นที่
โตกวาพ่ี แตไมกลาพูดหนะ...ตอนน้ันอายุประมาณสิบหก ยังเปน
เด็กอยู ที่บอกวาไมดี ไมดียังไง ผูชายคนนี้ทาเลย ถานิสัยไมดี 
บอกซิเร่ืองอะไร เขาเนี่ยจะยินดีชดใชควายหนึ่งตัว เราก็บอกวาเขา
เอามือไปจับผูหญิงคนน้ัน แตเราก็พูดแบบไมมีหลักฐานใชไหม 
เราก็เลยไปดึงผูหญิงคนนั้นออกมา มาเปนพยานใหหนอยซิ ผูหญิง
คนนั้นก็บอกวาใช ที่เราไปตักนํ้าเนี่ย เธอเอามือมาทําแบบนี้ ผูชาย
คนนั้นก็ไมพูดอะไรเลยนะ” 

เม่ือมีปญหาแบบน้ีขึน้ แมกบัยายกจ็ะตักเตือนส่ังสอนหนอแอรใิหเปน
ผูหญิงที่ดีใหอยูในกรอบ เพราะการที่ผูหญิงไปถกเถียงกับผูชายแบบน้ัน 
เปนส่ิงไมดี ตองเก็บไว แตหนอแอริไมอยูในกรอบ และไมยอมเก็บไว หนอแอริ
คิดวาความถูกตองสําหรับผูที่ถูกละเมิดเปนสิ่งที่สําคัญกวาความเชื่อดั้งเดิม
ที่ถือปฏิบัติกันมา หนอแอริจึงตองทะลุกรอบของผูหญิงท่ีกําหนดโดย
วัฒนธรรมดังกลาว เพ่ือสูกับความไมเทาเทียมระหวางหญิงชายในสังคม
ปกาเกอะญอ เพื่อเปนตัวอยางใหกับผูหญิงรุนหลังๆ 

“พี่กับพี่บิคินี่ตองออกมาตอสูกันสองคน แตจากนั้นมา ไมเห็น
มีใครกลัวผูชายเลยเนาะ ถาไมใชพี่กับพี่บิคิสองคนนี้ก็ โอยเขากลัว
ผูชายกนัใหญเลยนะ พอรุนหลงัมานี ้ผูหญงิก็ ไอโง ไอหมา กเ็รยีกไป 
ไมเห็นมีใครวาอะไรเลย เมื่อกอนเราเรียกไมไดเลยนะ”
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การออกเดินทาง
สู�โลกภายนอกในวัยสาว

เม่ืออายุประมาณ 16-17 ป หนอแอริก็ตัดสินใจออกจากหมูบาน
ครั้งแรก เพื่อเดินทางไปทํางานเปนแมบานที่กรุงเทพฯ เพราะวาในชวงนั้น
ที่บานมีขาวไมพอกิน และไมมีเงินจะซื้อขาว ชวงนั้นฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวคอนขางลําบาก เพราะไมมีใครชวยแมทําไรทํานา เนื่องจากพี่สาว
และพี่ชายก็แตงงานแยกออกไปสรางครอบครัวของตัวเอง คนรูจักจาก
บานกาดจึงมาชักชวนหนอแอริใหไปทํางานเปนแมบานท่ีกรุงเทพฯ โดยให
สัญญาวาจะซ้ือขาวใหแมและยายลวงหนา หนอแอริจึงตัดสินใจไปทํางาน
อยูที่นั่น แมวายายและแมจะคัดคานอยางหนัก เพราะกลัววาหนอแอริ
จะถูกหลอกไปขายตัวที่กรุงเทพฯ หนอแอริทํางานอยูในกรุงเทพฯ ประมาณ
2 ป ขณะเดียวกันก็มีโอกาสเรียนการศึกษาผูใหญ จากนั้นจึงกลับมาแตงงาน
และอยูที่บานตามคําขอรองของยายและแม 

การเดินทางออกนอกหมูบาน เปนโอกาสใหหนอแอริไดไปเรียนรู
โลกกวาง โดยเฉพาะไดรูจกัการใชชวีติทันสมัย สะดวกสบายของคนกรุงเทพฯ 
ไดมโีอกาสเรียนตอในระดับมธัยมศึกษาตอนตน (แมวาจะไมไดรบัใบประกาศ
รับรองวุฒิการศึกษา เพราะขาดสอบครั้งสุดทาย เน่ืองจากตองกลับบาน
มาแตงงานเสียกอน) และการไดฝกใชภาษาไทยกลาง จนพูดไดคลองแคลว 
ทําใหหนอแอริมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น สามารถพ่ึงพาตัวเองทางดาน
เศรษฐกจิได และเมือ่กลบัมาอยูทีบ่านกก็ลาทีจ่ะเจรจาพดูคยุกบัเจาหนาทีป่า
ไมที่เขามาในหมูบาน หนอแอริเลาวา 

“มีครั้งหนึ่งที่ปาไมเขามาในพ้ืนที่ และบอกวาเราทําลายพ้ืนที่
ในปาเยอะมาก เขาก็มากันเต็มรถสองสามคัน ก็ไมเห็นใคร
พูดอะไรนะ ชาวบานก็ยืนกันเยอะมากเลย ทีนี้พี่ก็เดินข้ึนไป 
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แตก็ไมใชวาพี่เกงอะไรหรอก พี่ก็บอกวาพอท่ีจะไปช้ีจุดไดไหมวา
พวกเราทําลายปาท่ีไหนบาง พอเขาจะไปก็ให ผู หญิงไปคุม 
เจาหนาท่ีปาไมหน่ึงคนผู หญิงตองไปคุมหาคน พอไปจริงๆ 
ไปชี้จุดเนี่ย ถายภาพออกมามันกวางใชไหม แตไปดูพื้นที่จริงๆ 
พื้นท่ีที่เขาไปถายมันแคบนิดเดียว เขาบอกวาไมใชที่นี่ ไมใชที่นี่
แลวที่ไหน ก็เลยเดินขึ้นไปบนดอยเรื่อยๆ จนข้ึนไมไหว ก็ไมเห็น
มีอะไร เขามากันเต็มหมูบาน

อยางเนี้ย เขาก็พูดกันวา เอะ ผูชายก็เปนผูนํามาเยอะไมเห็น
ผู ชายกลาอยางน้ีเลย แตทําไมผู หญิงนี้ก็กลาเนาะท่ีไปคุยกับ
เจาหนาที่อะไรได”

ผู�หญิงที่ไปทํางานกรุงเทพฯ 
เป� นผู�หญิงไม�ดี พ�อสามีจึงไม�ยอมรับ

ทวา การเดินทางออกนอกหมูบานไปหาประสบการณของหญิงสาว
ปกาเกอะญอก็มีราคาท่ีจะตองจาย เพราะในชวงน้ันผูหญิงที่ออกไปทํางาน
นอกหมูบาน โดยเฉพาะไปกรุงเทพฯ มักจะถูกเหมารวมวามา “ขายตัว” 
หรือ ไมเชนนั้นก็จะตองตกเปนภรรยาของผูชายในเมืองกรุงไป ดวยเหตุนี้
หนอแอริ ซึ่งเปนผูหญิงคนแรกในหมูบานที่ออกมาทํางานกรุงเทพฯ 
จึงถูกมองวาเปน “ผูหญิงไมดี” ดังน้ันเม่ือชิตองการจะแตงงานกับหนอแอริ 
พอของชิจึงหามปรามไมใหลูกชายแตงงานดวย แตชิก็ไมเชื่อฟงและสุดทาย
ก็ตัดสินใจแตงงานกัน 

“เขาก็คิดวาพ่ีไปมีอะไรกับคนกรุงเทพฯ เขาก็เลยมีอคติ คิดวา
ไปทํางานที่กรุงเทพฯ ไปเปนเมียเขาท่ีกรุงเทพฯ แลวก็มาแตง
กับลูกชายเขา แตคนก็พูดกันเยอะ เพราะวาเปนผูหญิงคนแรก
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ที่ออกไป ไปไกลขนาดนั้น ทีนี้เขาก็พูดกัน ตอนกลับมาใหมๆ พี่ก็
ไมรูนะ เขาคุยกันนะ ยายก็ไมสบายใจ…เขาพูดกันวาไปติดเอดส
อะไรพวกนี ้แตทีก่รงุเทพฯ เนีย้ ถาเราไปเจอกับคนทีด่ ีกไ็มเปนไร...
เราก็บอกเขาวาไมไดทําอะไร เราก็ใหเขาพูดไป สมมุติวาถาเขาพูด
ไมไหวเขาก็หยุดน่ันแหละ...พี่ก็มีความม่ันใจในตัวเองสูงนะ 
แตก็ชางมันเถอะ ชีวิตของเรา เราเลือกเองได พี่ก็ไมสนใจ 
แตคนท่ีไมสบายใจคือ แมกบัยาย พีก่ไ็มเปนไร แลวชเิองก็ไมเปนไร...
พอมีลูกสาวคนโตน้ี คือนองหน่ึงหนะ พอของชิก็บอกวานี่ไมใช
ลกูสาวของช ิหนาตาไมเหมอืนชเิลย ตอนเปนเดก็เขาบอกอยางนัน้ 
ยังหาเรื่องพี่อยูนะ”

โดยปกตพิธิแีตงงานของคนปกาเกอะญอจะตองจดังานแตงงาน 2 วนั 
และจัดพิธีแตงงานสองฝาย คือวันแรกจะจัดที่บานเจาสาว และวันที่สอง
จะไปจัดงานที่บานเจาบาว แตสําหรับพิธีแตงงานของหนอแอริ จัดขึ้นที่บาน
เจาสาวคนเดียว บานเจาบาวไมยอมจัดพิธีแตงงานให เพราะพอของเจาบาว
ไมยอมรบัลูกสะใภคนน้ี หนอแอรจิงึแตงงาน โดยไมมสีนิสอดจากฝายเจาบาว 
ซึ่งสงผลใหลูกสาวไมมีสิทธิไดรับสินสอดในการแตงงานดวย เพราะในความ
เชื่อของคนปกาเกอะญอ ถาลูกสาวแตงงาน หามเรียกสินสอดมากกวาแม 
เมื่อหนอแอริไมไดรับสินสอด ลูกสาวจึงไมมีสิทธิไดสินสอดเชนกัน

โดยปกติพิธีแตงงานของคนปกาเกอะญอจะเลี้ยงหน่ึงคืน สองวัน 
วันแรกจะเปนการประกอบพิธีกรรมและเลี้ยงแขก ตอนกลางคืนของวันแรก 
จะตองทําพิธีเก่ียวกับการเร่ิมตนการ “เอาะ แฆ” พิธีกรรมนี้เรียกวา 
“ชอเกาะเก” คือการนับถือผี คืนน้ันจะมีการตมไกคูหน่ึง แลวก็จะใหเด็ก
สองคนปอนขาวใหกับเจาสาวเจาบาว ผานจากคืนนี้ผูชายก็จะมาสืบเชื้อสาย
ของผูหญิง พอรุงเชาก็จะมีพิธีฉลองเหมือนกัน พอตอนเย็นวันท่ีสอง
ก็จะสงเจาบาวมาบานเจาสาว คืนแรกน้ัน เจาบาวจะนอนบานอื่น ถาเปน
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คนตางหมูบาน ก็จะนอนบานพอสื่อ พอตกเย็นวันที่สอง ก็จะใหเจาบาว
ไปบานเจาสาวเพ่ือไปเปลี่ยนชุด ผูหญิงก็เตรียมเสื้อใหเจาบาว คือหนึ่ง 
“เชกวอ” เสื้อผูชายสีแดง กางเกงลินินสีดํา เสื้อขาวแขนยาวไวใสกับ “เชกวอ” 
และผาคาดหัวสีแดง พอเสร็จจากพิธีในเย็นวันนั้น ก็สงคนที่มาสงเจาบาว
แตงงาน เรียกวา “เซพากวา” กลับบาน จากน้ันเจาบาวก็มาทํากับขาวให
ฝายหญิง แลวก็มากินขาวรวมกัน เสร็จแลวก็กลับไปบานพอสื่ออีกที ค่ําของ
วันท่ีสองเจาสาวจะตองเปล่ียนชุดจากชุดขาวมาเปนชุดแมบาน หรือ “เชซู” 
(เสื้อดําของแมบาน) เชนกัน พอถึงเวลากลางคืนก็จะสงเจาบาวเขาหอ แตพิธี
แตงงานของหนอแอรเิปนการแตงงานฝายเดียว คอืจะเลีย้งฉลองฝายเจาสาว
ฝายเดียว ของทุกอยางในการทําพิธีแตงงานหนอแอริจะเปนคนซื้อท้ังหมด 
เชน หมู สวนฝายเจาบาวไมตองเสยีคาใชจาย เพราะไมไดจดัพธิ ีงานแตงงาน
ของหนอแอริจัดวันเดียว มีการฆาหมูเลี้ยงแขก ขอขมาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ และ
เซนไหว “พาทอเมโข” คือขาวที่ยังไมมีใครกิน เราตองเซนไหวใหสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่อยูเหนือเรา พอกินเลี้ยงชวงเชาเสร็จ ตอนเย็นฝายเจาบาวก็มาเปลี่ยนเสื้อ
ที่บานเจาสาว เมื่อเปลี่ยนเสร็จ ก็กลับไปบานของเจาบาว ตอนกลางคืนก็มา
สงเขาหอ เปนวันเดียว แลวก็รุงเชาของวันที่สอง ยังมีหัวหมูเหลืออยู ซึ่งตอง
เก็บหัวหมูเอาไวที่บานสี่เหลี่ยมที่ทําขึ้นชั่วคราว แลวก็หอยหัวหมูไว ตอนดึก
คืนแรกจะตองตมหัวหมู พอรุงเชา จะตองใหคนในชุมชนมากินขาวรวมกัน
อีกรอบ...แลวที่สําคัญนะ ในคืนสงตัวเขาหอ ผูเฒาผูแกบอกวาถาไมนอน
ดวยกัน ผีเนี่ยจะนอนกับเมียของเธอ อันนี้มันเปนเรื่องเลากันนะ อันนี้
เขาสงเสริมใหจะมีลูกเร็วๆ เขาก็รูกัน ถาเธอไมนอนกับสามีคืนแรก ผีจะนอน
กับเธอกอน ชอบไมชอบก็ตามนะ แบบน้ีดูเหมือนจะเปนการบังคับผูหญิง 
เพราะเม่ือกอนผูหญิงปกาเกอะญอจะถูกคลุมถุงชน จึงตองมีการบังคับ
ใหนอนกับสามี ถาผูหญิงไมยอมนอนกับสามี สามีจะอางเร่ืองนี้ มันทําให
ไดผล เพราะวาคนปกาเกอะญอจะเชื่อเกี่ยวกับผีอยางมาก หลังจากแตงงาน
เสร็จแลวหนึ่งสัปดาห ผูหญิงตองกลับไปบานสามีเพ่ือทําพิธี “มาปกา” 
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ซึ่งหมายถึง การทําใหผัวเมียเปนผูใหญ เปนพิธีที่ลูกสะใภจะตองตมเหลา
ใหกับพอแมสามี พอทําพิธี “มาปกา” เสร็จ รุงเชาก็ตองเรียกแขกมาที่บาน
ฝายชาย ฝายพอแมผูชายจะเสียไกหน่ึงคูผูกขอมือใหลูกสะใภ ใครท่ีมีฐานะหนอย 
ก็จะใหเส้ือใหผาหมกับลูกสะใภ คนปกาเกอะญอบอกวาในการแตงงาน คนท่ีมี
ลูกชายตองเอาสมบัติออก คนที่มีลูกสาวถือวาไดสมบัติเขา แตหนอแอริ
ตั้งขอสังเกตวาในการแตงงานผูหญิงปกาเกอะญอจะจายเงินจํานวนมาก 
ผูชายเสียเฉพาะเสื้อผา ผาหม แตผูหญิงตองเสียหมู เสียอะไรมากมาย

อยางไรก็ตาม หนอแอริก็ไดตอสูและพิสูจนใหพอสามีเห็นความดีของ
ตนเองมาหลายป เพราะพอสามีติดฝน ก็มักจะมาขอเงินกับชิและหนอแอริ
อยูบอยๆ ไมกลาไปขอลูกๆ และสะใภคนอื่น อีกทั้งเมื่อหนอแอริมีลูกชาย
คนท่ีสอง พอสามีก็แวะเวียนมาหาหลานชายอยูเปนประจํา เพราะวาชอบ
หลานชาย สวนลูกสาวคนโตของเธอน้ัน ตอนแรกที่คลอดออกมาพอสามี
ยงัไมยอมรับวาเปนหลาน เพราะคิดวาอาจจะเปนลูกของคนกรงุเทพฯ แตเม่ือ
หลานสาวโตขึ้น ก็เห็นวาหนาตาของลูกสาวคนแรกละมายคลายสามีและ
พอสามีมาก

การทํางานเพื่อชุมชน
และการเรียนรู�เรื่องสิทธิผู�หญิง

วัฒนธรรมปกาเกอะญอมีการแบงแยกพื้นที่ของผูหญิงและพื้นที่ของ
ผูชายอยางชดัเจน พืน้ทีส่วนตวัหรอืพืน้ทีใ่นครวัเรือนเปนพืน้ทีท่ีผู่หญงิจะตอง
รับผิดชอบดูแล สวนพ้ืนที่สาธารณะหรือพื้นที่ทางสังคมเปนพื้นที่ที่ผูชาย
จะตองมีบทบาทหนาที่ ดังที่ผูเฒาผูแกมักจะสอนวา “โพหม่ือลาเดอ” 
“โพควาลาเบลาะ” ซึ่งแปลวา “ผูหญิงน้ีจะเปนส่ิงมีชีวิตในบาน และผูชายเปน

สิ่งมีชีวิตนอกบาน” คําวา “เดอ” ในภาษาปกาเกอะญอ หมายถึง บาน 
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สวนคําวา “เบลาะ” หมายความวา ศูนยการเรียนรู หรือจริงๆ แลวหมายถึง 
สถานที่ถายทอดองคความรู ในอดีตนั้นพวก “ผูรู” ที่เปนผูชายจะไปถายทอด
ความรูใหกับผูชายท่ี “เบลาะ” สวนผูหญิงน้ันหามขึ้นไปท่ีเบลาะ6 หนอแอริ
อธิบายวาในสังคมปกาเกอะญอ ผูชายจะไดออกไปเผชญิกับภายนอกอยูแลว 
ทําใหผูชายพูดภาษาไทยไดกอน เขียนหนังสือไดกอน ผูหญิงนั้นจะอยูแตใน
ชมุชน การออกไปขางนอกของผูชายแตละครัง้ มนัทําใหรูสกึวาผูชายแข็งแกรง
ขึ้นเรื่อยๆ สังคมภายนอกจึงเปนสังคมผูชาย สวนผูหญิงนี้ไมมีบทบาท
ในสังคม 

ดงันัน้การท่ีหนอแอรไิดออกไปเผชิญกบัสงัคมภายนอกมาแลวจากการ
ไปทํางานที่กรุงเทพฯ จึงทําใหเธอพูดภาษาไทยไดและเขียนหนังสือไดดีขึ้น 
ไดไปติดตอกับคนภายนอก ซึ่งสงผลใหหนอแอริสามารถมีบทบาทในสังคม 
โดยเฉพาะเมื่อหนอแอริสามารถเจรจาตอรองกับเจาหนาท่ีปาไมที่เขามา
ในหมูบานไดสําเร็จ เปนตัวแทนสตรีในการเคลื่อนไหวเรื่อง พ.ร.บ. ปาชุมชน 
กลุมผูนําชุมชนที่เปนผูชายและชาวบานสวนใหญจึงเห็นศักยภาพของ
หนอแอริในการทํางานเพื่อชุมชน ทําใหไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนหมูบาน
ในสวนของกลุมสตร/ีแมบานอยูเร่ือยมา เพ่ือออกไปฝกอบรมหรือประชมุกับ
องคกรและหนวยงานตางๆ ทีท่าํงานเกีย่วกบัเรือ่งการสงเสรมิวฒันธรรมและ
สิทธิชนเผาพื้นเมือง เรื่องสิ่งแวดลอม รวมทั้งเรื่อง “เจนเดอร” (Gender) และ
สิทธิสตรี นี่จึงเปนโอกาสใหหนอแอริไดออกไปสรางความแข็งแกรงหรือ
เสริมสรางพลังใหกบัตวัเองในการท่ีจะมีบทบาทในสงัคมมากข้ึน และสามารถ

6  เน่ืองจากมีเร่ืองเลาวาเขาใหผูหญิงไปเฝาหรือไปอยูใน “เบลาะ” เพ่ือไปแลกเปลี่ยนความรู 
วันนั้นผูหญิงมีการพูดคุยกันไมลงตัว เกิดการทะเลาะกัน แลวมีการฆากันตายใน “เบลาะ” 
ตั้งแตนั้นมาผูชายไมใหผูหญิงขึ้นไปใน “เบลาะ” นี่เปนเรื่องจริงสมัยกอน เคาใหผูชายไปเฝา 
“เบลาะ” กันสามเดือน ผูชายนี้พูดคุยกันถูกคอ ทําใหมีความรูเพิ่มขึ้น แตผูหญิงอยูแคสามวัน 
ก็ฆากันตายใน “เบลาะ” ไมรูคุยกันเรื่องอะไรถึงไมลงตัว อีกครั้งหนึ่งมีการแสดงใน “เบลาะ” 
ดวย คือผูหญิงผูชายรําดาบดวยกัน แลวผูหญิงพลั้งมือเกือบฆาผูชาย ไปตัดมวยผม ตั้งแต
นั้นมาผูชายก็ไมไวมวยผมนั้น 
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นําความรูจากภายนอกกลับมาชวยพัฒนาชุมชนและสงเสริมบทบาทของ
ผูหญิงปกาเกอะญอตอไป

นอกจากหนอแอริจะมีศักยภาพท่ีจะเปนผูนําสตรีในชุมชนไดแลว 
การท่ีสามีสนับสนุนใหหนอแอริออกมาทํางานชุมชนก็เปนปจจัยสําคัญที่
เปดโอกาสใหหนอแอริไดออกมามีบทบาททางสังคมอยางเต็มท่ี โดยสามี
ชวยรับภาระหลักในการดูแลลูกท้ังสองคนและงานในไรในสวน รวมถึง
การทํางานบานดวย แตเมื่อออกมาประชุมบอยๆ แมก็มักจะตอวาหนอแอริ
วาไมคอยดูแลบาน ดูแลครอบครัว ไมชวยสามีทํางาน และบางครั้งเพื่อนๆ 
ผูหญิงในชุมชนก็มกัจะกระแนะกระแหนวาเธอและสามสีลับบทบาทหนาท่ีกนั 
สามีทาํหนาท่ีผูหญิง สวนหนอแอริทาํหนาท่ีผูชาย นอกจากน้ีบางครัง้ลูกชาย
ก็พูดจาลอเลียนวา 

“คอยดูนะเวลาเคาทาํงาน แมจะตองออกไปประชุมทกุท ีแมเลย
ไมคอยไดทํางานที่บาน”

อยางไรก็ตาม แมวาหนอแอริจะไมคอยไดชวยเหลืองานบาน หรือ
งานในไรในนาอยางเต็มที่เหมือนผูหญิงปกาเกอะญอท่ัวไป แตก็ชวยหา
รายไดมาใหครอบครัว เพราะทุกครั้งท่ีออกมาประชุมหรืออบรม หนอแอริ
ก็จะนําผาพันคอ ผาซิ่น ยาม เส้ือผูหญิง และเสื้อผูชายที่ตัวเองและกลุม
ทอผาในชุมชนชวยกันทอมาขายอยูเสมอ จนกระทั่งหนอแอริสามารถ
ผันตัวเองมาเปนแมคาขายผาปกาเกอะญอ และหาตลาดหรือผูรับซ้ือจาก
ภายนอกชุมชนได เพราะการไดออกมาพบปะผูคนภายนอกชุมชน ทําให
หนอแอริสรางเครือขายในการคาผาปกาเกอะญอไดเปนอยางดี นอกเหนือ
จากการมีเครือขายการทํางานดานผูหญิง และการสงเสริมวัฒนธรรมและ
สิทธิชนเผาปกาเกอะญอ
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ความรู�และการมีเครือข�าย
ส�งเสริมอํานาจให�กับหนอแอริ

หนอแอริเร่ิมออกมาฝกอบรมครั้งแรกกับสมาคมศูนยรวมการศึกษา
และวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย หรือเรียกกันสั้นๆ วา 
สมาคมอิมเปค (Inter Mountain Peoples Education and Culture in 
Thailand-IMPECT Association) ในการฝกอบรมครั้งนั้น หนอแอริไดเรียนรู
เรื่องบทบาทหญิงชายหรือ “เจนเดอร” และความเสมอภาคระหวางเพศเปน
คร้ังแรก และเปนคร้ังแรกเชนกันท่ีหนอแอริเห็นและตระหนักวาในวัฒนธรรม
ปกาเกอะญอนั้นมีความรุนแรงหรือการเลือกปฏิบัติตอผูหญิง ซึ่งท่ีผานมา
หนอแอริไมเคยมองเหน็ และแมจะมปีระสบการณการถูกกระทาํความรนุแรง
ในเชงิวัฒนธรรมและการเลอืกปฏิบตัอินัเนือ่งมาจากความเปนผูหญงิมาหลาย
ครั้ง อยางเชน การถูกหามไมใหเรียนตอ การถูกมองเปนผูหญิงไมดี เมื่อออก
ไปทํางานนอกหมูบาน หรือการถูกคัดคานไมใหขึ้นมาเปนผูชวยผูใหญบาน 
หนอแอริก็ไมสามารถอธิบายประสบการณเหลาน้ีวาเปนความรุนแรงหรือ
การถูกเลือกปฏิบัติบนฐานเพศภาวะ จนกระทั่งไดมาฝกอบรมกับอิมเปค 
หนอแอริจึงมองเห็นความรุนแรงและอคติทางเพศที่แฝงฝงอยูในวัฒนธรรม
ของตนเอง หลังจากนั้นหนอแอริก็เขารวมฝกอบรมกับอิมเปคหลายคร้ัง
ในประเดน็เรือ่งสทิธผิูหญงิและการมสีวนรวมทางการเมืองของผูหญงิ รวมถึง
การฟนฟวูฒันธรรมปกาเกอะญอ โดยเฉพาะความรูเรือ่งการทอผาของผูหญงิ 
หนอแอริเองไดรบัการยอมรบัวาเปน “ผูรู” ดานการทอผาในชุมชนเลยทีเดียว 
นอกจากนีห้นอแอริและผูนาํสตรชีนเผาคนอ่ืนๆ ไดแก ปกาเกอะญอ มง เม่ียน 
ลาหู ลีซู ละเวื้อ ไทใหญ อาขา คะฉ่ิน ก็ไดรวมตัวกันกอต้ังเครือขายสตรี
ชนเผาขึ้นเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของผูหญิงชนเผา โดยผาน
การพัฒนาศักยภาพและความเปนผูนําใหกับผูหญิงชนเผา และสรางองคความรู
ของผูหญิงชนเผาผานงานวิจัยในประเด็นตางๆ ที่สําคัญ อาทิ เรื่องบทบาท
ของผูหญิงชนเผาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง
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ความมั่นคงทางอาหาร เปนตน ในชวงที่ใหสัมภาษณป พ.ศ.2555 หนอแอริ
ก็ดํารงตําแหนงเปนประธานเครือขายสตรีชนเผาฯ 

ตอมาหนอแอริไดเขารับการอบรมเรื่องความรูกฎหมายเบ้ืองตนและ
สิทธิสตรีเพิ่มเติมภายใตโครงการฝกอบรมอาสาสมัครกฎหมายเพ่ือผูหญิง
ชนบท 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจัดโดยศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม หนอแอริเปนอาสาสมัครกฎหมายเพ่ือผูหญิงฯ รุนท่ี 6 
และไดรับความรูมากมายเก่ียวกับกฎหมายเรื่องสิทธิสตรี เชน กฎหมาย
ครอบครัว กฎหมายขมขืน กฎหมายความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งไดไป
ศึกษาดูงานองคกรตางๆ ที่ทํางานดานการปกปองคุมครองสิทธิ และพัฒนา
ทกัษะการเปนผูนําและการพูดในที่สาธารณะมากขึ้น ทําใหมีความมั่นใจและ
พรอมท่ีจะลงสมัครการเมืองทองถ่ินอกีคร้ัง หลงัจากสอบตกจากการลงสมัคร
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลมาแลวสมัยหนึ่ง เมื่อป พ.ศ.2548 อยางไร
ก็ตามการนําความรูกฎหมายตางๆ ที่ไดเรียนรูมาใชและมาเผยแพรใหคนใน
ชมุชน กย็งัเปนเร่ืองท่ียาก เพราะกฎหมายบางอยางขัดตอความคดิ ความเชือ่ 
และวิถปีฏิบตัขิองคนปกาเกอะญอ เชน กฎหมายขมขืนท่ีกาํหนดวาตอไปการ
ขมขืนภรรยาก็เปนส่ิงท่ีผิดกฎหมาย เม่ือหนอแอริบอกเรื่องน้ีใหสามีรู สามี
ไมยอมรับ เพราะการทีส่ามีจะมีเพศสัมพนัธกบัภรรยาเมือ่ใดก็ไดนัน้เปนสทิธิ
ของผูชาย ซึ่งถูกบอกถูกสอนมาในสังคมปกาเกอะญอ 

“พอออกมาสูศูนยสตรี…มันมีกฎหมายขมขืนท่ีแกแลวบอกวา 
หามขมขืนผูอื่นและภรรยาของตน ก็มาเลาใหสามี ก็บอกวาถา
ภรรยาไมอยากมีเพศสัมพันธกับสามีเนี่ย ภรรยาก็สามารถทําได 
เพราะวากฎหมายมันออกมาแลว ถาสามีขมขืนภรรยาเนี่ย ภรรยา
สามารถฟองสามีไดอยางนี้นะ สามีพี่ก็โมโหนะ บอกวาออกไปแลว
มาพูดอยางนี้ คนที่ไหนในโลกนี้มาพูดอยางนี้ สามีขมขืนภรรยา 
มันผิดกฎหมาย มันมีเหรอ เคาบอกวามันไมใชสังคมเคา”
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เม่ือหนอแอริไดเรียนรูเร่ืองกฎหมายตางๆ เก่ียวกับประเด็นสิทธิสตรี
และสิทธิมนุษยชนและเทคนิคในการหาเสียงเลือกตั้ง ตลอดจนสะสม
ประสบการณการทาํงานในชมุชน อกีท้ังไดสรางกลุมผูหญิงข้ึนมาในชุมชนขึน้
และมีเครือขายผูหญิงจากภายนอก ทําใหไดรับแรงสนับสนุนมากขึ้นในการ
เลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน (ส.อบต.) เมื่อป พ.ศ.2551 
หนอแอรจิงึไดรบัชัยชนะในการเลอืกตัง้ครัง้น้ัน และเปนผูหญิงปกาเกอะญอ
คนแรกที่ไดรับเลือกต้ังเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลแมวิน 
แตการเขาไปทํางานในระบบของอบต. ก็เปนอุปสรรคในการทํางานพัฒนา
ผูหญิงในชุมชน เน่ืองจากมีขอจํากัดในเร่ืองการใชงบประมาณ การมีพรรคพวก
ในอบต. กอปรกับ ปลัดอบต. ในสมัยนั้น ไมสนใจประเด็นการสงเสริมสิทธิ
และการพฒันาศกัยภาพของผูหญงิมากนกั แผนงานของผูหญงิในอบต.แมวนิ
จึงไมคอยไดรับการสนับสนุนเทาท่ีควร หนอแอริรูสึกวาการทํางานในฐานะ
สมาชิกอบต. นั้น ยังมีปญหาอุปสรรคอยูหลายอยางหากตองการจะเขาไป
เปลี่ยนแปลงนโยบายใหเนนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูหญิง

กลาวโดยสรุป จากประสบการณชีวิตในวัยเด็ก จนกระท่ังออกมา
ทํางานในชุมชนของหนอแอริ ทุงเมืองทอง แมเธอจะถูกหลอหลอมใหอยูใน
กรอบของความเปนหญิงในสังคมปกาเกอะญอผานการอบรมเล้ียงดูของ
แมและยาย ใหเปนผูหญิงที่ดี ซึ่งตองอยูกับบาน ดูแลลูกและสามี รูจักทอผา
ทํางานบาน พูดจาสงบเสง่ียมและเรียบรอย และถูกจํากัดสิทธิและโอกาส
ในดานตางๆ ไมวาจะเปนดานการศึกษา การเปนผูนาํ หรือการออกไปทํางาน
นอกหมูบาน แตหนอแอริก็พยายามดื้อแพง ตอตาน และ/หรือตอสูตอรอง
กับวัฒนธรรมด้ังเดิมจนสามารถออกมามีบทบาททางการเมืองในชุมชนและ
ปรับเปล่ียนบทบาททางเพศภาวะในครอบครัวได อีกท้ังสามารถออกมา
แสวงหาความรู และพัฒนาตัวเองผานการฝกอบรมหรือการประชมุกบัองคกร
และหนวยงานภายนอก การสรางเครือขายในการทํางานเร่ืองผูหญิง ตลอดจน
สามารถสรางเครือขายในการคาผาปกาเกอะญอ
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จากประสบการณที่เจ็บปวยอยางหนักหลังการคลอดลูกทั้งสองคน 
และประสบการณเกี่ยวกับอาการผิดปกติบริเวณปากมดลูก ทําใหหนอแอริ
ตระหนักวาเรื่องสุขภาพอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงเปนเร่ืองสําคัญ แตที่
ผานมาผูหญิงปกาเกอะญอสวนใหญยงัไมใหความสาํคัญกับอนามัยเจรญิพันธุ
ของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ยังเขาไมถึงบริการสุขภาพดานน้ีอยางแทจริง 
หนอแอริมองวาแมวาตัวเองจะสามารถออกมาเรียกรองสิทธิทางสังคมและ
ทางการเมืองใหกับผูหญิงชนเผามาตลอดเวลาหลายป แตเม่ือตองพูดถึง
สิทธิในเน้ือตัวรางกายและอนามัยเจริญพันธุของตัวเอง หนอแอริพบวา
มีความยุงยากลําบากใจมากกวาหลายเทา เพราะเรื่องสิทธิในเนื้อตัวรางกาย
และอนามัยเจริญพันธุเปนเรื่องที่ละเอียดออนอยางยิ่งและเกี่ยวของกับ
หลายปจจัย ทั้งปจจัยดานระบบการใหบริการสุขภาพของรัฐเองและปจจัย
ดานวัฒนธรรมความเช่ือของปกาเกอะญอ ดังน้ันหนอแอริจึงตัดสินใจวา
ตอไปจะตองสรางความตระหนักเร่ืองสิทธิในเน้ือตัวรางกายและอนามัย
เจริญพันธุใหกบัผูหญิงปกาเกอะญอ หนอแอริจะทําอยางไร และจะตองเผชิญ
กับอะไรบาง

อุปสรรคในการเข�าถึงบริการสุขภาพ
ของรัฐด�านอนามัยการเจริญพันธุ�

สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปน
หนวยงานสวนกลางของรัฐทีจ่ดัตัง้ขึน้ในป พ.ศ.2540 เพือ่ทาํงานดานการผลิต
และถายทอดองคความรู เทคโนโลยีที่เก่ียวกับอนามัยการเจริญพันธุ และ
สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุตามมาตรฐาน รวมท้ัง
ผลักดันใหมีนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับอนามยัการเจริญพันธุ โดยยึดมั่น
ในคําประกาศนโยบายอนามัยการเจริญพันธุของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ
วันประชากรโลก วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2540 วา 
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“คนไทยทุกคนทั้งชายและหญิง ทุกกลุมอายุจะตองมีอนามัย
การเจริญพันธุที่ดี”

สาํนักอนามยัการเจริญพันธุฯ ไดใหนยิามความหมายของ “การอนามัย
เจริญพันธุ” วาหมายถงึ “สขุภาพท่ีเก่ียวกบักระบวนการและการทําหนาท่ีของ
ระบบการเจริญพันธุของมนษุยตลอดชวงชีวติ” ดวยเหตนุีป้ระเดน็การทาํงาน
ของสํานักอนามัยการเจริญพันธุจึงครอบคลุมเรื่องตางๆ ที่วาดวยสุขภาพ 
ซึ่งสัมพันธกับกระบวนการและการทําหนาท่ีของระบบการเจริญพันธุของ
มนุษยตลอดชวงชีวิต ไดแก การวางแผนครอบครัว อนามัยแมและเด็ก 
โรคเอดส มะเร็งระบบสืบพันธุ โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ การแทงและ
ภาวะแทรกซอน ภาวะการมีบุตรยาก อนามัยวัยรุน เพศศึกษา รวมถึงภาวะ
หลังวัยเจริญพันธุและผูสูงอายุ7

จากประสบการณของยาย แม และหนอแอริ ผูหญิงปกาเกอะญอ 
บานหวยอีคางมีโอกาสนอยมากในการเขาถึงการมีอนามัยเจริญพันธุที่ดี 
โดยเฉพาะในรุนของยายและแม ซึ่งยังไมมีสถานีอนามัยที่ตั้งอยูใกลชุมชน 
หากเจ็บปวย ตองเดินกันเปนวันๆ ลงไปโรงพยาบาลท่ีตัวอําเภอสันปาตอง 
เพราะในสมัยนั้นอําเภอแมวางยังไมไดตั้งขึ้น แตเปนสวนหนึ่งของอําเภอ
สันปาตอง เมื่อยายและแมเจ็บปวย หนอแอริจึงไมเคยเห็นยายและแมไป
หาหมอ หรือไปตรวจสุขภาพ แตจะไปหา “ผูรู” หรือหมอพ้ืนบานในชุมชนแทน 
นอกจากนี้ยายและแมก็ไมเคยไดรับการวางแผนครอบครัว เพราะในสมัยนั้น
อนามัยก็ไมมี และสมาคมวางแผนแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
(สวท.) ยังไมเขามาใหความรูเรื่องการคุมกําเนิดและวางแผนครอบครัว แมจึง
มีลูกติดๆ กัน 9 คน ทําใหแมไมไดพักฟนรางกายอยางเต็มที่ และบางครั้ง
แมไมสามารถ “อยูไฟ” ไดจนครบกําหนด เพราะตองออกไปทํางานในไร
ในนา หากหยุดงานนานๆ ลูกๆ ก็จะไมมีขาวกิน อยางแมเวลาไปไรไปนา 

7 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน http://rh.anamai.moph.go.th/vision.html
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ก็ขางหนาแบกลูก ขางหลังแบก “กวย” หรือตะกราไมไผสานสําหรับใสอาหาร 
ใสสิ่งของตางๆ ไปดวย นอกจากน้ีแมยังทําคลอดนองชายคนสุดทองเอง 
ตัดสายสะดือเอง เพราะตอนท่ีคลอดน้ัน แมออกไปทํางานในไรคนเดียว 
ไมมีใครไปเรียกหมอตําแยให เมื่อถึงตอนเย็น แมก็อุมนองกลับมาบาน 
เมื่อครั้งที่พอเสียชีวิต นองชายคนสุดทองอายุไดสามเดือน หลังจากพอ
เสียชีวิต แมก็ไมแตงงานใหม 

เมื่อถึงรุนอายุของพ่ีสาวและหนอแอริ อนามัยก็เขามาและสมาคม
วางแผนครอบครวัแหงประเทศไทยฯ8 กเ็ขามา ทาํใหมกีารวางแผนครอบครวั
เกิดข้ึนในกลุมผูหญิงปกาเกอะญอ บานหวยอีคาง ตั้งแตรุนพ่ีสาวและรุน
หนอแอริลงมา เพราะมีหมออนามัยและหมอเคล่ือนที่เขามาใหความรูวา 
“มีลูกมากจะยากจน” มีลูกเยอะจะไมสามารถเล้ียงลูกได เขาก็เอาภาพใหดู 
เปรียบเทียบคนที่มีลูกเยอะ ลูกไมสมบูรณ ไมแข็งแรง คนที่มีลูกนอย ลูกจะ
แขง็แรง สมบรูณ จะไดเรยีนหนงัสอื แลวทางสวท. กร็วมมอืกบัโครงการหลวง 
มาฝงเข็มคุมกําเนิดใหฟรี ถาหากผูหญิงคนไหนมาฝงเข็ม ก็จะไดเงินดวย 
คนละ 200 บาท รุนของพ่ีสาวมีคนมาฝงกันหลายคน ทีน้ีชาวบานก็อยากไป
ฝงเข็มกัน ไปกัน 50-60 คน มีผูหญิงสนใจจํานวนมาก เพราะวาการฝงเข็ม
มีอายุการคุมกําเนิดคอนขางยาวคือ 5 ป ชวงแรกโครงการหลวงไมจํากัด
จํานวนคน ไมจํากัดอายุ รอบท่ีสองหนอแอริไปฝงเข็มดวย เพราะพ่ีสาว
บอกวาไดผลดี แตรอบท่ีสาม โครงการหลวงจํากัดจํานวนคนเหลือเพียง 
30-40 คนเทาน้ัน แตก็ยังมีเงินแจกให และก็ใหเกลือไอโอดีนดวย รุนที่สาม
ที่โครงการหลวงมาฝงเข็มให ทางนั้นไมไดมาเอาออกให หนอแอริและผูหญิง
รุนนั้นจึงตองไปเอาออกที่โรงพยาบาลแมวาง เมื่อไปที่โรงพยาบาลแมวาง 

8 ตัง้แตป พ.ศ.2522 สมาคมฯ แบงงานโครงการออกเปน 3 กลุมใหญ คอื โครงการหลกั โครงการ
เริ่ม และโครงการสนับสนุน โครงการหลักคือ ลดอัตราการเพิ่มประชากร และโครงการที่มุง
เขาหากลุมเปาหมายพิเศษ ไดแก โครงการชาวเขา โครงการผูอพยพลี้ภัย โครงการเยาวชน
กําพราและยากจน (http://www.ppat.or.th/th/about_milestone)
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เขาก็บนวาเขาไมชํานาญเรื่องฝงเข็ม ตอไปขอใหพวกเราไมตองไปฝงเข็มอีก 
เขาไมใชคนฝงให เขาก็อาจจะเอาออกไมได แตพวกเราก็ไมรูจะทําอยางไร 

ตอนแรกนัน้ อนามยัตัง้อยูทีบ่านหวยตอง แตตอมายายไปตัง้อยูทีบ่าน
หนองเตา และปจจุบันไดรับการยกระดับเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
(รพ.สต.) หนองเตา จากการสัมภาษณเจาหนาที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพหนองเตาแสดงใหเห็นวาในเร่ืองอนามัยเจริญพันธุนั้น 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพแหงนี้จะเนน 3 ประเด็น ไดแก การวางแผน
ครอบครัว อนามัยแมและเด็ก การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เนื่องจาก
วาอาํเภอแมวางน้ีถอืวามหีญงิตัง้ครรภมากท่ีสดุอาํเภอหนึง่ในเชยีงใหม มกีาร
วางแผนครอบครัวมากที่สุด รวมถึงมีปญหาเรื่องหญิงตั้งครรภอายุนอย
กวาเกณฑ จากเกณฑปกติคือ 20 ป แตที่นี่แตงงานกันในชวงอายุ 15-18 ป 
และเม่ือแตงงานก็ไมมีการวางแผนครอบครัว และโดยทางสาธารณสุขถือวา
แมอายุนอยน้ีเปนกลุมเส่ียงในการเปนมะเร็งปากมดลูก เพราะมีการเสียดสี
บริเวณปากมดลูกเมื่อมีเพศสัมพันธตั้งแตอายุยังนอย

แมวาจะมีอนามัยหนองเตาในยุคแรกๆ ซึ่งอยูหางจากหมูบาน
หวยอีคางประมาณ 5-6 กิโลเมตร แตผูหญิงก็ไมคอยมีโอกาสไดเขาไปรับ
การรกัษา หรือขอคาํปรึกษาทีเ่ก่ียวเนือ่งกับเรือ่งอนามยัเจรญิพันธุของตนเอง 
เพราะผูหญิงสวนใหญไมสามารถเดินทางไปอนามัยเองได ตองขอใหผูชาย
ขับรถไปสง ดังน้ันเม่ือมีปญหาเร่ืองสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ เชน การตรวจครรภ 
การคลอด ผูหญิงจึงพึ่งพาหมอตําแยในชุมชนเปนหลัก อีกประการหน่ึง
วฒันธรรมปกาเกอะญอดัง้เดมิท่ีกาํหนดเรือ่งเพศภาวะและเพศวถิขีองผูหญิง
ก็มีสวนอยางมากในการทําใหผูหญิงปกาเกอะญอไมตระหนักถึงสิทธิใน
เนื้อตัวรางกายของตัวเอง และกลาตัดสินใจเรื่องสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ

ดวยตัวเอง หนอแอริและผูหญิงบานหวยอีคางจึงตองเจอปญหาอุปสรรค
มากมาย เม่ือตองการเขาถึงบริการสุขภาพของรัฐในเร่ืองอนามัยเจริญพันธุ 
ดังนี้
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1. การเขาไมถึงบริการสุขภาพของรัฐ เนื่องมาจากความหางไกล
ระหวางหมูบานและสถานบริการสุขภาพ หมูบานหวยอีคางตั้งอยูบนดอยสูง 
การเดินทางจากหวยอีคางมาถึงตัวโรงพยาบาลแมวาง ระยะทางประมาณ 
40 กิโลเมตร แตเสนทางคอนขางยากลําบาก เพราะถนนหนทางขรุขระมาก 
และมีรถโดยสารเพียงหน่ึงคันจากหมูบานลงมาถึงตัวจังหวัด แตสมัยกอน 
ชาวบานเดินเทาลัดเลาะทางดอยทางปาลงมาดวยความยากลําบาก ซึ่งตอง
ใชเวลาเปนวันๆ เพราะไมมีทางถนน ดังนั้นในรุนของแมและรุนของ
หนอแอรินั้น เม่ือผูหญิงสวนใหญในหมูบานจะคลอดลูก จึงไมคอยมีใคร
ลงมารักษาที่โรงพยาบาล เวนเสียแตวาผูหญิงคนนั้นจะมีอาการเจ็บปวย
ในชวงที่ตั้งครรภ การมาคลอดที่โรงพยาบาลจะปลอดภัยมากกวา

“ทีนี้บางครั้งเราไปคลอดที่โรงพยาบาลเนี่ย ถนนไมดี สวนใหญ
ผูหญงิจะเกิดลกูระหวางทาง แลวผูหญงิทีจ่ะไปคลอดท่ีโรงพยาบาล
จะตองเอาหมอตําแยมาดวยทุกครั้ง เปนการปองกัน ถาพี่จําได 
มีคนหน่ึง จะถึงโรงพยาบาลอยู แลว ไปเกิดท่ีถนนตรงหนา
โรงพยาบาล บางคนน้ีกเ็กิดตรงทีล่งดอยโคงๆ ทางมันไมด ีมนัทําให
บางครั้ง ถาสุขภาพของเรา ถารางกายเราไมพรอม มันมีความ
เปนไปไดสูงวาผู หญิงเราถาคลอดลูกจะเสียเลือด จะหนามืด 
เวียนหัวมาก ถาเราไมเอาหมอตําแยไปดวยนะ แลวก็ผูรูที่เกี่ยวกับ
การเปาคาถาจะตองเอามาดวยนะ ปกาเกอะญอนะ ไมงั้นจะ
ไมรอดนะ หมอตําแยบางคนก็สามารถเปาคาถาได เปาใหละลาย
กอนเลือด...หมอตําแยก็จะทําคลอด ตัดสะดือให...จริงๆ เนี่ย 
บางคนก็ไมไดไปโรงพยาบาล กลับบานเลย ถาสมมติวาไปเกิน
ครึง่ทาง กไ็ปตอ บางคนก็กลบัไปท่ีบาน กม็หีลายคนนะ เหมือนกับพี่ 
ถาจะใหพี่ไปโรงพยาบาล ตอนที่ปวดทองที่จะคลอด พี่ก็ไปไมถึง”
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 นอกจากเรื่องระยะทางแลว ยังมีปญหาเร่ืองการขาดแคลนเตียง
สาํหรับผูหญิงท่ีไปรอคลอด ดงัน้ันผูหญิงสวนใหญจงึรอคลอดอยูทีบ่าน เพราะ
บางกรณทีีป่วดทองจะคลอด แตยงัไมถงึเวลา เม่ือไปถึงโรงพยาบาล แลวหมอ
ตรวจดูวาปากมดลูกยังไมเปด ยังไมคลอดตอนนี้ ก็จะใหกลับบานไปกอน 
ผูหญิงท่ีกลับบานแลว ก็จะไมมาหาหมออีก เพราะตองเสียเวลา เดินทางไกล 
เสียคาใชจายเพิ่ม เนื่องจากชาวบานสวนใหญไมคอยมีรายไดมากนัก

 ปจจบุนัแมวาจะมีโรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพหนองเตา ซึง่อยูหาง
จากหมูบานหวยอีคางประมาณ 5-6 กิโลเมตร แตที่โรงพยาบาลสงเสริม
สขุภาพหนองเตากย็งัขาดแคลนอุปกรณและบคุลากรทางการแพทยทีม่คีวาม
เช่ียวชาญในการรักษาเยียวยา เชน หองตรวจภายในเพื่อคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูก เปนหองตรวจชั่วคราวที่เอาหองเคร่ืองเสียง และหองทํางาน 
ซึง่คอนขางแคบ และไมสามารถปดประตไูด ทาํใหผูหญงิทีไ่ปรบัการตรวจรูสกึ
ไมปลอดภัยและไมสบายใจ เพราะคนที่เดินผานไปมา สามารถมองทะลุ
เขามาได

2. ปญหาจากการไดรับบริการสาธารณสุขในพื้นท่ีอยางหนึ่งคือ 
การขาดการใหขอมูลดานสุขภาพอนามัยเจริญพันธุอยางรอบดานและเปน
ประโยชนตอผูหญิง จากประสบการณของหนอแอริ หนอแอริไมรูเร่ือง
การวางแผนครอบครัวเลย ทําใหมีลูกติดกัน และทําใหรางกายไมไดฟนตัว
เต็มที่ จึงลมปวย จนเกือบเสียชีวิต หลังจากมีลูกคนที่สอง ดังนั้นจึงตัดสินใจ
ไมมีลูกคนที่สาม ซึ่งตอนแรกตั้งใจวาอยากจะมีลูก 3 คน ตามความเชื่อของ
คนปกาเกอะญอ 

“ชวงนั้นมีอนามัยแลว แตการวางแผนครอบครัวไมเขมขน 
เหมือนกับวาเรารูบาง รูเล็กๆ นอยๆ...ก็เวลาฉีดวัคซีนต้ังครรภ 
พอต้ังครรภเน่ีย เราก็ไปฝากครรภ แตวาใหวางแผนครอบครัวเน่ีย
ไมไดบอกวาคนนี้ตองท้ิงระยะหางอยางนี้ๆ ไมมี แมกระทั่งหมอ
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ที่จะไปสัมภาษณเน่ีย ลูกก็ติดกันปละคน ก็ทําใหพี่ไมตั้งตัวเนาะ 
ไมคิดวาลูกจะติดงาย ใชไหม...การใชยาคุมหรือยาฉีดก็มีโอกาส
พลาดไดมาก โดยเฉพาะหากนบัวนัไมถกูตอง ซึง่กม็กัเกดิขึน้บอยๆ 
กับผูหญิงปกาเกอะญอ เพราะผูหญิงบางคน โดยเฉพาะรุนที่มีอายุ
มากกวา 40 ปจะอานภาษาไทยไมออก ก็ทําใหนับวันไมถูกตอง”

 จริงๆ แลว หนอแอริก็คิดวาอยากจะมีลูก 3 คน ตามความเชื่อ
ดั้งเดิมของปกาเกอะญอ แตแมและสามีบอกวาหนอแอริคลอดลูกลําบาก 
ไมตองมีอีก ลูกสองคนก็มีทั้งลูกชายและลูกสาวแลว แตถาหากวามี
เฉพาะลูกชาย หนอแอริก็มีความจําเปนท่ีจะตองมี 3 คนใหได เพราะวา
คนปกาเกอะญอเชื่อวาลูกสาวตองอยูกับแม ถาจะใหแมอยูกับลูกสะใภ
กจ็ะลําบาก ถาแมอายุเยอะขึน้ อาจจะขีบ้น แมจะไมสนิทกับลูกสะใภ ถาเปน
ลูกสาว แมก็บนได คนปกาเกอะญอจะตองมีลูกสาวใหได เขาเชื่ออยางนี้ 
หนอแอริก็คิดเชนเดียวกัน ถาหากลูก 2 คนไมมีลูกสาว หนอแอริคิดวา
ตองเอา 3 คนใหได แมวาจะมีปญหาเรื่องสุขภาพก็ตองเอาอีกคนหนึ่ง 
เพราะอาจจะเปนผูหญิงก็ได 

 อยางไรก็ตาม ครอบครัวของหนอแอริ ทั้งสามี แม พี่สาวนองสาว 
และเพ่ือนสนิทตางยืนยันวาไมอยากใหหนอแอริมีลูกอีกคน เพราะคนใน
รุนเดียวกันก็มีลูกสองหรือสามคน และท่ีสําคัญ เม่ือหนอแอริคลอดลูกชาย
คนทีส่อง และมอีาการครรภเปนพษิอยางรนุแรง จนตองนาํตวัสงโรงพยาบาล
แมวาง ทุกคนจึงกลัววาหนอแอริจะเสียชีวิต เพราะในหมูบานหวยอีคาง
เคยมีกรณีแมคลอดลูก แลวปวยตองเขาโรงพยาบาล และแมก็เสียชีวิต 
หนอแอริเองก็เริ่มมีความกังวลมาตั้งแตตอนคลอดลูกสาวคนแรก 

“ถาคลอดลูกแลวตายไป ลูกจะอยูกับใคร จะเอาลูกคนท่ีสอง
ดีไหม แตยังไมทันไร สี่หาเดือนก็ทองอีกแลว ตอนทองก็กังวลวา
จะเปนเหมือนทองแรกไหม ไมสบายอีกไหม ไปฝากทองกับหมอ 



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

196

แตวาไปคลอดโรงพยาบาลไมทัน ตอนทองก็เปนเหมือนคนปกติไง 
ไปไหนมาไหนได คนที่สองนี่ไมมีอาการแพเลยนะ อยูๆ ก็ทําไม
เจ็ดแปดเดือนแลวประจําเดือนไมมา มันผิดปกติ จะมีลูกอีกไหม 
ก็ไปตรวจดู มันก็ใช เคาบอกวาบางคนเวลาตั้งครรภ จะแพทอง 
เวียนหัว อาเจียน พี่ไมเปน คนที่สองก็กังวลวาถาสมมติพี่ตาย แลว
พอไปเอาเมียใหมใครจะดูแลลูกไหม เพราะวามันเคยมีอยูคนหน่ึง
คลอดลูกเสร็จ ลูกเกิดมาไดสองวัน แมก็ตาย พอก็ไมเอาลูก ไปเอา
เมียใหม ก็ทิ้งลูกผูหญิงสามคนไปเลย” 

3. ปญหาเรื่องการสื่อสารระหวางเจาหนาที่สาธารณสุขของรัฐกับ
ผูหญิงปกาเกอะญอ จากท่ีไดลงพ้ืนที่สัมภาษณ จะพบวาผูหญิงกับผูชาย
ปกาเกอะญอมีความยากลําบากในการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีแตกตางกัน 
เพราะนอกจากผูหญิงจะขับรถไมเปน ยังมีปญหาในการสื่อสารภาษาไทย
กับเจาหนาท่ีสาธารณสุข เพราะผูหญิงในชวงวัยต้ังแต 40 ปขึ้นไป ไมได
เรียนหนังสือและไมไดเดินทางออกไปทํางานรับจางนอกหมูบาน ในขณะที่
ผูชายในชวงวัยเดียวกันไดออกมาตอติดส่ือสารกับคนภายนอกหมูบาน 
จึงสามารถสื่อสารภาษาไทยได จากกรณีดังกลาวจึงทําใหผูหญิงในชวงวัย
ดังกลาวมีปญหาเรื่องการสื่อสารภาษาไทยกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขของรัฐ 
ยกตัวอยาง 

“พอไปถึงโรงพยาบาล ผูชายก็สือ่ภาษาได ผูหญงิสือ่ภาษาไมได 
อันนี้เปนความลําบากมากเลย ถาผูหญิงไป จะตองไปรอคิวใชไหม 
ชื่อที่หมอเรียกนี่ไมตรงกับชื่อเขา ทําใหคนท่ีรอคิวก็รอๆ รออยู
ตรงน้ัน พี่ไปโรงพยาบาลเมื่อสองสามวันที่แลว ออกมา เอะ 
นองคนนั้น เขาอยูกอนพี่ เรียกยังไงก็ไมไปสักที พี่เลยบอกวาถา
เรียกชื่อก็ใหเรียกนามสกุลดวยซิ บางคนชื่อมันเหมือนกันเยอะไง 
ถาช่ือเปนคนเมืองก็เอานามสกุลดวย แตเขาเรียกช่ือพ่ีไมถูกนะ 
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เอรบิาง หนอแอบาง พีก่โ็มโห บอกวาเรยีกนามสกลุดวยส ิเมือ่กอน
มียายคนหนึ่งหนะไปโรงพยาบาล อยูที่บานช่ือคิบือ แตในบัตร
ประชาชนเขียนวา “ดีป” ยายนี่รอตั้งครึ่งวันหนะ เขาบอก คนที่ไป
สงยายกไ็มรูภาษาไทยอกี เขาเรยีกหนอดีปๆ  อยูอยางน้ัน จนสุดทาย 
เขาเห็นคนนี้มาแตเชาแลว เลยไปดู ยายเพิ่งจะรูชื่อตัวเองตอน
หกสิบหนะ ใครจะไปรูวาชื่อดีป ลูกก็ไมรูวาแมชื่อดีป” 

 หรือตัวอยางของการไมสามารถสื่อสารภาษาไทยได ทําใหผูหญิง
ปกาเกอะญอไมเขาใจวาจะดูแลตัวเองในการรักษาโรคนั้นอยางไร เพราะ
ฟงคําแนะนําในการดูแลสุขภาพจากหมอไมรูเรื่อง

“มีพี่คนหน่ึงเปนเบาหวานไปหาหมอ หมอบอกใหไปกินผลไม
ใชไหม แลวเขาก็กลับมาบอกวาหมอใหไปกิน “พอดอกไม” เขาก็วา 
“พอดอกไม” นี่มันคืออะไร พี่ก็บอกวาดอกไมที่เขาไปขายไง กินสิ 
เขาบอกวา “พอดอกไม” ไง “พอ” มันก็คือดอกไม พี่ก็บอกวาพี่สาว
มีขายอยู  ไปกินเลย กินเยอะๆ เลย เราก็ไม รู อะไรมันคือ 
“พอดอกไม” (แลวไปรูไดไง) เขาก็มีรูปไง เขาบอก มันมีรูปผลไม 
มังคุดอะไรเนี่ย เขาก็บอกวามันรูปแบบน้ีๆ นะ เราก็ ออ ผลไม 
เราก็คิดวา “พอดอกไม””

 จะเห็นไดวาปญหาเร่ืองการสื่อสารภาษาไทยไมไดของผูหญิง
ปกาเกอะญอ มีผลทําใหผูหญิงขาดโอกาสไดรับบริการสุขภาพจากรัฐ อีกทั้ง
ยังมีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองอยางถูกตอง

4. ปญหาเรื่องอคติทางชาติพันธุของเจาหนาที่ และการเลือกปฏิบัติ
ตอผูหญิงชาตพินัธุ ในประเด็นน้ีหนอแอรมิองวา การใหบริการสขุภาพของรฐั

สําหรับผูหญิงปกาเกอะญอมีการเลือกปฏิบัติจากอคติทางชาติพันธุ 
หนอแอริเองก็เคยประสบกับอคติที่มีตอคนชนเผาเชนเดียวกัน เม่ือครั้งท่ีไป
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รับการรักษาในโรงพยาบาลของอําเภอ ซึ่งในวันน้ันหนอแอริแตงกายชุด
ปกาเกอะญอ และแกลงทําเปนฟงภาษาไทยไมได

“ในการพูดจา บางครั้งนี้พวกปาๆ แมๆ ไป บางครั้งฟงคําเมือง
ไมออก แตเขาบอกวาหมอนี่พูดไมดีกับเขา มาบนใหเขา ขนาดพี่นี่
ฟงภาษาไทยรูเร่ือง แตพี่แกลงทําเปนฟงไมรูเรื่อง เขาก็บน แตเขา
ไมบนตอนที่ใหพี่เซ็นช่ือ เขาเห็นพ่ีเซ็นลายเซ็น เขาไมบนนะ 
ตอนไมเหน็พีเ่ซน็ชือ่ เขาบนวา “ตัว๋ ตัว๋ฮูกอ ตวัหยงัมาสกปรกจะอี”้ 
เขาบนกับพี่นะ”

 ประสบการณของหนอแอริในเรื่องนี้แสดงใหเห็นวาการใหบริการ
สุขภาพของรัฐนั้น แฝงไปดวยอคติทางชาติพันธุ เพราะการใหบริการ
สาธารณสุขของรัฐเปนเคร่ืองมือของการแสดงอัตลักษณความเปนไทย 
เม่ือผูหญงิปกาเกอะญอไมไดแสดงอัตลักษณความเปนไทย คอืพดูภาษาไทย
ไมได แตงกายชุดชนเผา เปน “ชาวเขา” ที่ดูสกปรก ไมมีสุขอนามัยที่ดี 
มลีกูมาก และไมมกีารศึกษา พวกเธอจงึไมไดรบัการเอาใจใสในการใหบริการ
สุขภาพที่เหมาะสมจากบุคลากรทางการแพทย ในประเด็นเร่ืองการแพทย
สมัยใหมกับความเปนชาติพันธุนั้น โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และราตรี 
ปนแกว เสนอวาการแพทยสมัยใหมและระบบบริการทางการแพทยของ
รัฐเวชกรรมนั้นเปนการแพทยสัญชาติไทย เปนสิทธิประโยชนสําหรับคน
สัญชาติไทยดวยกัน ถึงแมคนปกาเกอะญอจะมีสัญชาติไทยเปนสวนใหญ 
แตการแพทยสัญชาติไทยน้ีเรียกรองย่ิงไปกวาการมีสัญชาติไทยในเอกสาร 
คือเรียกรองความเปนไทยในรูปรางหนาตา กิริยา ภาษา ชุดแตงกาย 
และวฒันธรรมการแสดงออกท้ังหมด ทัง้น้ีเพราะการแพทยทีถ่กูทาํใหเปนไทย
ไปแลวนั้น ดําเนินการตามมายาคติของความเปนชาติ ในบทความเรื่องนี้

ไดสรุปอยางชัดเจนวา
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“ความเปนชาติที่ถูกอัดฉีดเขาไปในการแพทยนั้น ไดทําใหคนที่
ถูกวาทกรรมแหงอํานาจตีตราวาเปน “ชาติอื่น” “คนตางดาว” 
“พวกไมหวังดีตอประเทศชาติ” และไมใชพวกท่ีควรคาท่ีจะไดรับ
บริการทางการแพทย ถูกแสดงความรังเกียจเดียดฉันท หรือ
แมกระทั่งขับไลไสสง เราจึงกลาวไดวาการแพทยที่ถูกสรางข้ึน
ภายใตระบอบแหงรัฐเวชกรรมไทยน้ัน เปนการแพทยสัญชาติไทย
ที่มีอคติเชิงชาติพันธุดํารงอยู” (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย และราตรี 
ปนแกว 2547 : 84)

หมอตําแยกับหมอสมัยใหม�
หมอตําแย หรือในภาษาปกาเกอะญอเรียกวา “ปาเลอะอาจึ๊เซ”9 เปน

คนแรกที่ผูหญิงปกาเกอะญอไวใจ และตองการจะทําคลอดดวย เนื่องจาก
เช่ือถือความรูหมอตําแยมากกวาความรูสมัยใหม “เพราะเรารูวาคนนี้เขา
ทําคลอดมาเยอะพอสมควร ไมเคยทําใหเด็กคนไหนตาย สอง เขาสามารถ
สือ่สารกันได เราไปเรยีกเขากลางคนื ตหีน่ึงตีสอง เขากม็า เกิดปวดทองตหีน่ึง
ตีสอง ถาไมมีรถ ไปที่โนน มันก็ไมทัน...ถาปวดทองหรือวาจะคลอด เราไป
เรียกหมอตําแยไดทุกเม่ือ ไปเรียกเขา เขาก็มา มาแลวก็ไมไดกลับบาน 
ตองนอนกับเราจนกวาลูกเราจะปลอดภัย อยางสมมติพี่คลอดลูกตอน
กลางคืนใชไหม หมอตําแยตองดูวาเราตัดสะดือเสร็จหรือยัง เด็กกินนมไหม 
รุงเชาคอยกลับบาน”

9 แปลเปนภาษาไทยวา “คนท่ีมอืแมน” เพราะหมอตาํแยปกาเกอะญอจะมีความสามารถในการ
ใชมือคลําตรวจดูวาเด็กในทองมีสภาพเปนอยางไร พรอมที่จะคลอดออกมาหรือยัง และ
สามารถจัดทาทางใหกับทารกในครรภใหอยูในที่ทางที่ถูกตองเหมาะสม ในกรณีที่เด็กเคลื่อน
ลงต่ํา หรืออยูในทาทางที่ไมถูกตอง ซึ่งจะทําใหแมรูสึกปวดทอง
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หนอแอรกิเ็ลอืกจะคลอดลกูทัง้ 2 คนกบัหมอตาํแยในหมูบาน สาํหรบั
ลูกชายคนที่สอง ยายพะลา ซึ่งเปนหมอตําแยท่ีถือวาเปน “ปรมาจารย
ดานการทาํคลอด” เปนคนมาทาํคลอดให เพราะหมอตาํแยคนแรกทีท่าํคลอด
ลูกสาวคนแรก ซึ่งเปนลูกศิษยของยายพะลาไมยอมมา เนื่องจากตกใจกลัว
ที่เห็นหนอแอริมีอาการครรภเปนพิษ หลังจากคลอด ตอนนั้นหมอตําแย
นึกวาหนอแอริจะไมรอด จึงไมกลามาทําคลอดคนท่ีสองให ยายพะลาจึง
มาชวย 

“เวลายายจับดูจะรูวาเด็กน่ีจะคลอดหรือไมคลอด เพราะวา
แมที่ตั้งครรภเน่ียจะผิดปกติ จะตองมาใหจับ ถามาใหจับก็จะรูวา
ใกลคลอดหรือยัง ถาไปโรงพยาบาลทัน ก็จะรีบไป เหมือนของพี่ 
ที่วันนั้นพี่ก็กินขาวไป ปวดทองไป พี่ก็กินไป บิดไป พอกินไป พี่กิน
ขาวเสร็จ พี่ไมแนใจ พี่ก็มาหายายคนเดียว มาถึงยายก็ดูให ยายวา
เด็กคนนี้มันแกแลวนะ พี่ก็ไมรู ว าเดือนที่จะเกิดวันไหน พี่นับ
ไมถูกนะ มันเกิดเม่ือไหร รอบเดือนมันหายไปยังไง...สักพักหน่ึง 
พอพี่ดูเปาบุนจิ้นจบ พี่ก็คลอดลูกเลย”

ทวา ความรูการแพทยสมัยใหมไดสถาปนาชุดความรูใหม วาดวย
เรื่องการทําคลอดและการดูแลผูหญิงตั้งครรภมาแทนที่ความรูทองถ่ินของ
หมอตําแยในชุมชน ความรูทองถิ่นจึงถูกมองวาเปนความรูที่ไมเปน
วิทยาศาสตร ไมมีความนาเชื่อถือ และถูกเบียดขับใหเปนความรูชายขอบ
ที่ตองถูกเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเมื่อมีผูหญิงปกาเกอะญอจากบานหนองเตา 
ซึ่งทําคลอดโดยหมอตําแย แลวมาโรงพยาบาลประจําอําเภอ เพื่อจะมา
ทําหมันและพาลูกอายุสองวันมาดวย เพราะตองกินนมแม 

“หมอไมไดบอกแม หมอดเูด็กแลว ถามวาคลอดทีไ่หน เขาดเูด็ก
อายุไดสองสามวันแลว ความจริงไมใชหมอใหญนะ เปนผูชวย 
เปนพยาบาลหรือผูชวยพยาบาลก็ไมแนใจ เพราะเราตัดสะดือดวย
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ไมไผ เขาบอกวาสกปรก เดี๋ยวเปนบาดทะยัก แลวก็เลยฉีดยาให
สามเข็ม ไมไดถามแมเลย แลวก็แมจะไปทําหมัน สุดทายลูกก็ตาย 
พอบอกวาใหไปสงที่โรงพยาบาลนครพิงค หมอก็สงไปโรงพยาบาล
ที่ลําพูน”

กรณีของผูหญิงปกาเกอะญอคนน้ี หนอแอริไดเขาไปชวยดําเนินการ
เรียกรองคาเสียหายจากโรงพยาบาลประจําอําเภอ โดยลงพื้นที่ไปสัมภาษณ
หมอตําแยและพยานคนอื่นเพื่อยืนยันวาเด็กคลอดออกมาปกติ มีสุขภาพ
แข็งแรง หนอแอริเลาวา 

“ตอนแรกที่รู เร่ืองนี้ ก็ไปคุยกับแมของเด็กท่ีบานหนองเตา 
แมเด็กบอกวาไมเปนไร เขาไมเรียกรอง แตเราบอกวาไมได 
เราตองทํา มันก็ไมใช เด็กก็อยูดีๆ ไปถึง ก็ไปฉีดยาเด็ก เด็กก็ช็อก 
แมก็ไมไดทําหมัน พี่ก็ไปดําเนินการ พี่ก็บอกวาถาเราไมดําเนินการ
ก็ไมรู วาจะเกิดเร่ืองแบบนี้อีกเทาไหร ดีที่มีเจาหนาท่ีเครือขาย
กะเหรี่ยงมาชวย พี่ก็ไปรวบรวมเอกสารใหเขา ก็มีหลักฐานที่เขาไป 
ไปกี่โมง ฉีดยากี่โมง เจาหนาที่เครือขายกะเหรี่ยงก็ชวยเขียน
คําฟองรอง...สามีก็ไปดวย แตหมอไมไดคุยอะไรกับสามีเขา 
ทางหมอพี่ใหเจาหนาที่เครือขายกะเหรี่ยงเปนคนพูด กวาคดีจะจบ
กใ็ชเวลาหาหกเดอืน...พีเ่ขาไปชวย เพราะวาพีไ่ปฝกอบรมกับสปสช. 
(สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) เกี่ยวกับผูเสียหายจากการ
รักษาสามารถฟองได พอดีก็มาเจอเหตุการณแบบนี้” 

ในทีส่ดุแมของเด็กกช็นะคดี และไดรบัเงนิชดเชยแสนกวาบาท อยางไร
ก็ตาม หนอแอริคิดวาแมวาจะไดรับเงินชดเชยมา แตก็ถือวาไมคุมคากับการ
เสียลูกไป
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ยิ่งไปกวานั้น ระบบแพทยสมัยใหมก็พยายามเปลี่ยนแปลงใหหมอ
ตําแยรับเอาวิธีการทําคลอดแบบแพทยสมัยใหมมาใช โดยไดมีการจัดอบรม
ใหความรูกับหมอตําแยพ้ืนบานเก่ียวกับการใชอุปกรณทางการแพทยที่ถูก
สุขลักษณะในการทําคลอดที่สถานีอนามัยหนองเตา ยายพะลา ซึ่งเปนหมอ
ตําแยผูเชี่ยวชาญแหงบานหวยอีคางเลาใหฟงวา 

“อสม. (อาสาสมัครสาธารณสขุ) มาบอกวาหมอตําแยจะตองไป
ประชุม หมูบานละสามคน ที่อนามัยหนองเตา ตอนแรกที่ไป 
หมอจะฝกอบรมเก่ียวกับคนต้ังทอง ถาหากกินอาหารไมอรอย
ใหไปหาหมอ แลวทีนี้ถึงการทําคลอดเนาะ เวลาทําคลอด ทํายังไง
รูไหม...แตวาเขาไมไดมาอบรมเก่ียวกบัการจับวาอยูท่ีไหน เพียงแต
บอกวาเดก็เกดิแลวจะตองตดัสะดือยังไง จะตองลางดวยแอลกอฮอล
ยังไง กรรไกรจะตองชุบแอลกอฮอล แคนั้นแหละ อุปกรณก็เอามา
ทุกอยาง เชน กรรไกร แอลกอฮอล ผายาง ยายบอกวายายไมแตะ
ของเคาเลย เพราะวากรรไกรนี่ ในความเชื่อเขาไมใหใชอยูแลว”

แมวาความรูทองถิ่นในการทําคลอด และการดูแลหญิงตั้งครรภของ
หมอตําแย จะไมไดรบัการสงเสริมหรอืใหความสาํคัญจากการแพทยสมัยใหม 
แตผูหญิงปกาเกอะญอ บานหวยอีคางหลายสิบชีวติก็คลอดลกูอยางปลอดภัย
ดวยความชวยเหลือของหมอตําแยพื้นบานอยางเชนยายพะลา และแมวา
ผูหญิงรุนใหมๆ  (รุนอายุท่ีนอยกวาหนอแอริลงมา) จะไปคลอดลูกท่ีโรงพยาบาล 
แตทกุคนก็ยงัมาหายายพะลาเพ่ือใหยายชวยคลํา ตรวจครรภใหวาเด็กในทอง
มีสภาพเปนอยางไร ใกลจะคลอดหรือยัง และที่สําคัญทุกคนจะตองมาขอ
ใหยายชวยทํานํ้าคาถาสําหรับคลอดงายไวให น้ําคาถานี้ทํามาจากสมุนไพร
ที่มีชื่อเรียกภาษาปกาเกอะญอวา “โดะเกรโข” (ซึ่งเปนตนไมในปา คลายๆ 

ตนปาลม เอาหัวมันมาฝนผสมกับรังดินของตอละลายน้ํา ทิ้งไวใหตกตะกอน 
แลวรินเอาน้ําใสๆ จากนั้นยายก็จะเปาคาถา แลวใหผูหญิงท่ีใกลคลอดดื่ม 
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จะชวยใหคลอดงาย และถาหากผูหญิงที่คลอดลูกไมมีน้ํานม ก็ใหเอา 
“โดะเกรโข” ฝานเปนชิ้นๆ ตมน้ําใหดื่ม จะชวยใหมีน้ํานมเยอะขึ้น) ยาย
จะบอกใหดื่มน้ํานี้เมื่อใกลถึงโรงพยาบาล หามดื่มระหวางทาง เพราะอาจ
จะคลอดกอนจะถึงโรงพยาบาลได

จากประสบการณของผูหญิงปกาเกอะญอที่เก่ียวกับการตั้งครรภและ
การคลอดลูก ทาํใหเห็นวาผูหญิงมีทางเลือกท่ีจาํกัดในการเขาถึงบริการสุขภาพ
ของรัฐอันเนื่องมาจากการเดินทางที่ยากลําบาก การขาดขอมูลเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพอนามัยเจริญพันธุและการวางแผนคุมกําเนิดที่เหมาะสม 
ปญหาเรื่องการสื่อสาร อีกท้ังอคติทางชาติพันธุที่อยูในระบบการใหบริการ
สาธารณสขุของรฐัไทย อยางไรกต็ามความรูพืน้บานของหมอตําแยกเ็ปนทาง
เลือกหนึ่งที่ชวยใหผูหญิงสามารถคลอดลูกไดอยางปลอดภัย อีกทั้งเปนสิ่งที่
ผูหญงิเขาถงึไดงายไมจาํกดัเวลาและสถานท่ี และมวีธิกีารดแูลท่ีละเอยีดออน
ตอความตองการของผูหญิงที่ตั้งครรภ 

วิธีคิดว�าด�วยเรื่องเพศภาวะและเพศวิถี
ในวัฒนธรรมปกาเกอะญอกับอนามัยการเจริญพันธุ�ของผู�หญิง

การใหความหมายในเร่ืองเนือ้ตัวรางกายของผูหญิงผานความคิดความ
เช่ือวาดวยเร่ือง “หลี่” ซึ่งเปนคําเรียกอวัยวะเพศของผูหญิงในภาษา
ปกาเกอะญอ มีผลตอวิธีคิดเร่ืองสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงอยางย่ิง 
จากประสบการณของหนอแอริ หนอแอริจาํไดวาต้ังแตยงัเปนเดก็ แมและยาย
มักจะบอกวา “หลี่” เปนของไมดีไมงาม ตองปดใหมิดชิด ไมใหใครดู ในขณะ
ที่พี่ชายไมเคยถูกสอนในเรื่องการปกปดอวัยวะเพศของตัวเอง
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“ผูหญิงปกาเกอะญอตองถูกสอนมาวาลูกผูหญิงจะตองรักนวล
สงวนตัวใชไหม ตองสงวนอันนี้ใหกับสามี ใหคนอื่นดูมันไมถูกตอง 
พอไปตรวจ สามีบางคนก็บอกวาเมียไมบริสุทธิ์ ใหคนอ่ืนดูของ
ตัวเองอยางนี้ ทําใหมีภรรยาหลายคนไมยอมไปตรวจ บางคนนี้ก็มี
ความคิดวาเขาไมอยากจะใหคนอ่ืนดูของเคา ขนาดสามียังไมใหดู 
แลวจะใหคนอื่นดูยังไง”

นอกจากนี้ ผูหญิงปกาเกอะญอยังคงเช่ือวาอวัยวะเพศของผูหญิง
เปนเร่ืองที่ไมควรนํามาพูดคุยในท่ีสาธารณะ หรือแมแตเปนเร่ืองที่ไมควร
นํามาพูดในครอบครัว

“พี่นี่ยอมรับวาถาเปนเรื่องนี้ เร่ืองอวัยวะภายในอยางนี้ไมกลา
ที่จะคุยตอหนาคนเยอะ แมกระท่ังสามี แมนี่นะ พี่ก็อาย เพราะ
จะถูกสอนมานะวา เขาก็คิดวาอวัยวะของเราเปนสิ่งที่นาเกลียด
ปกาเกอะญอ วาอยางนี ้ของไมดไีมงาม ของไมดไีมงามก็ออกมา
กบัตวัเรา แลวเราจะทําไงได...พวกแมๆ  ทีอ่ายเุยอะ ถาเราคยุในเวที 
ถาเราบอกวาชวยระดมความคิดเกี่ยวกับ ปกาเกอะญอเรียก “จิ๋ม” 
วา “หล่ี”...เขาไมฟงเลยนะ หนีไปหมดเลย ถาพูดเรื่อง “หล่ี” 
นี่เขาไมอยูแลว”

ดังน้ัน ผูหญิงปกาเกอะญอจึงมีความคิดความเชื่อท่ีวา “หล่ี” เปน
ของนาอาย ตองไมใหใครเห็น และมีความคิดวา “ถาจะตายดวยโรคนี้ 
จะขอตายท่ีบานนีแ่หละ จะไมใหใครด”ู วธิคีดินีจ้งึมผีลทาํใหผูหญงิทีม่อีาการ
เจ็บปวยเก่ียวกบัอวยัวะเพศของตัวเอง ไมกลาไปรับการรักษาเยยีวยาใหหาย 
จนกระทั่งบางคนถึงขั้นเสียชีวิต เพราะอาการเจ็บปวยนั้น ทั้งๆ ที่หากไดรับ
การรักษาเยียวยาไดทันทวงที ก็จะชวยรักษาชีวิตของผูหญิงไวได
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“ยายคนหน่ึงในหมูบานเปนมะเร็งท่ีปากมดลูก แลวไมยอมไป
ตรวจไง เมื่ออาการหนักมากๆ จึงทําใหอวัยวะเพศมันเนา แตยาย
ก็ไมยอมบอกลูกหลาน ลูกมารูตอนท่ีพายายไปสงโรงพยาบาล 
ซึง่อาการหนกัมากแลว หมอจึงตรวจพบวายายเปนมะเรง็ปากมดลูก 
นั่นเปนเพราะวิธีคิดเร่ือง “หลี่” เปนของนาอายและตองสงวนไว
ไมใหใครเห็น ทําใหยายไมกลาไปตรวจและรักษา สวนลูกหลาน
ก็บังคับใหไปตรวจไมได”

หรือหนอแอริเลาอีกตัวอยางหน่ึงคือ เม่ือป พ.ศ.2546 เด็กสาวคนหนึง่
เธออายุแคเพียง 16 ป “เด็กคนน้ีเอารถไปลมบนสะพานท่ีทําจากไม 
อวยัวะเพศของเขาไปกระแทกไม ทาํใหขางในเปนฝ เขาบอกใครไมได เขาบอก
เพื่อนคนหนึ่งวารูสึกอาย ไมรูจะทําอยางไร มันเจ็บ แลวก็ไปผูกคอตาย” 
ดวยความคดิความเชือ่ทางจารตีทีบ่อกสอนใหผูหญิงตองปกปดเรือ่งเกีย่วกบั
อวัยวะเพศของตัวเอง ทําใหเด็กสาวผูนั้นไมกลาบอกใคร แมกระท่ังแมผูให
กําเนิด เด็กสาวคนนั้นไมมีทางแกปญหาส่ิงที่เกิดขึ้นกับเนื้อตัวรางกายของ
ตนเอง จึงเลือกที่จะผูกคอตาย แทนการไปหาหมอเพื่อรักษาอาการเจ็บปวย

เมื่อนําวิธีคิดนี้มามองเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิง
ปกาเกอะญอแลว ทําใหเห็นวาในระดับปจเจก ผูหญิงไมสามารถตัดสินใจ
ในการเขารับบริการสุขภาพที่เก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุไดดวยตัวเอง 
มีความอิหลักอิเหล่ือ เมื่อตองเขาไปรับบริการสุขภาพจากรัฐในเร่ืองน้ี 
ในขณะเดียวกันบริการของรัฐก็ไมคํานึงถึงความละเอียดออนทางเพศภาวะ
และความสัมพันธเชิงอํานาจทางเพศภาวะท่ีมีอยูภายในวิธีคิดของกลุม
ชาตพินัธุนัน้ๆ ดงัตัวอยางประสบการณตรงจากการไปรบับรกิารตรวจภายใน
ของหนอแอริ
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“ชวงนั้นพี่ก็รูสึกวาไมสบายเหมือนกัน มันคันตรงชองคลอด 
พีก่ร็ูสกึวาทาํไมมนัคนัอยางนี ้รูสกึวามนัมเีมด็อะไรก็ไมรู เรากค็ดิวา
ไปตรวจดีกวาไหม...รูสึกอายมากเลยนะ เพราะวาถาหมอเปน
ผูหญิงไมเปนไร แตถาหมอเปนผูชายน่ีมนัอายไง เพราะวาการตรวจ
จะมีหมอมาเคลื่อนที่ไง แลวหมอก็มีผูชายดวยไง เราจะไปดีหรือวา
ไมไปดีนะ เพราะวามันอายมาก แลวก็มีเพื่อนคนหนึ่งไปตรวจเจอ
หมอผูชายไง เพื่อนน้ันนี่เกลียดข้ีหนาหมอคนนั้นจะตาย ทั้งๆ ที่
หมอไมรูตัวหรอก...พอพี่ไปตรวจเนี่ย เขาบอกวาผิดปกติ ก็ใหพี่ไป
แมวาง สงตัวไปแมวาง”

ทัง้นีจ้ะเหน็ไดวาวธิคีดิเกีย่วกบัเนือ้ตวัรางกายของผูหญงิปกาเกอะญอ 
สงผลทําใหเกิดความยุงยากลําบากใจในการเขารับบริการสุขภาพในเรื่อง
อนามัยเจริญพันธุ ซึ่งหากการบริการสาธารณสุขของรัฐมีความละเอียดออน
ในเรือ่งนี ้กจ็ะทาํใหผูหญงิรูสกึสะดวกใจและกลาตดัสนิใจเขารบับรกิารสขุภาพ
จากรัฐมากขึ้น

วิธีคิดที่วา “ผูชายมีสิทธิในเน้ือตัวรางกายของผูหญิง” ทําใหผูชาย
มีอํานาจในการกําหนดความสัมพันธทางเพศ และควบคุมสิทธิอนามัย
เจริญพันธุของผูหญิง อยางเชนในกรณีที่ผูหญิงตองไปตรวจภายใน จะตอง
ไมมเีพศสัมพันธกบัสามีในคืนกอนวันไปตรวจภายใน แตสามีบางคนไมอยาก
ใหภรรยาไปตรวจ ก็จะมีเพศสัมพันธกับภรรยา

“หมอบอกวาเวลามีรอบเดือน เขาไมใหไปตรวจ แลวก็คืนที่จะ
ไปตรวจหามนอนกับสามีใชไหม ถาพวกเราประชาสัมพันธใน
ตอนเยน็วันน้ันเน่ีย สามีบางคนทีไ่มอยากใหภรรยาไป กจ็ะนอนกบั
ภรรยา มันเปนแบบนี้แหละ คนที่ไมไดไป บางคนก็มีรอบเดือน 
บางคนก็เพิ่งจะนอนกับสามี”
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ทั้ง น้ี ผูชายสวนใหญก็จะเช่ือวา “เปนเมียก็ตองนอนกับผัว” 
ซึ่งหมายความวา ภรรยาจะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกับสามีไมได อีกท้ัง
หนอแอริก็ถูกสอนวาเมื่อแตงงานมีครอบครัวแลว “‘ของ’ ของภรรยาตองให
สามีดูคนเดียว” ซึ่งเปนการควบคุมเพศวิถีของผูหญิง เพราะผูที่มีสิทธิ
ในเนื้อตัวรางกายของผูหญิงก็คือสามีเทานั้น อยางเชน 

“บางคร้ังรางกายเรากไ็มพรอมท่ีจะบรกิารสามี แตวาสามกีอ็ยาก
จะนอนกับเรา มนัทาํใหเราไมคอยไหว รางกายไมไหว ทาํใหบางครัง้
สามีไมเขาใจ ก็อยากจะนอนกับเราใหได บางคร้ังมันก็เหนื่อย 
บางคร้ังก็ไมสบาย มันมีอะไรหลายอยางท่ีไมกลาจะบอก พี่นี่
เปนกับตัวเองนะ ชวงที่จะมีเมน แตวามันยังไมมี พี่ไมสามารถที่จะ
บอกกับใครได มันปวดแสบ ปวดรอนในชองคลอด มันทรมาน
ขางใน ทรมานมาก จะบอกสามีก็ไมกลา สามีเวลาอยากจะมานอน
กับเรา เราก็ไมมีเหตุผลท่ีจะบอกอะไร เขาก็คิดวาแตงงานกันแลว 
สามารถจะนอนดวยกันไดเสมอๆ ทุกเวลา”

นอกจากนี้ การพูดถึงเร่ืองเพศสัมพันธเปนเรื่องนาอาย ทําใหผูหญิง
ไมกลาสื่อสารหรือพูดคุยปรึกษากันเรื่องนี้ และไมกลาตอรองกับสามีในเรื่อง
เกีย่วกบัสขุภาพอนามยัเจริญพนัธุของตนเอง ตวัอยาง ผูหญงิทีไ่มพรอมจะมี
เพศสัมพนัธ กไ็มกลาบอกสามวีาตวัเองไมสบาย ไมอยากมีเพศสัมพนัธ ทาํให
เกิดการทะเลาะกัน หรือบางครั้งถึงข้ันถูกสามีทุบตี เพราะไมยอมใหสามี
นอนดวย

“อกีคนหนึง่เนีย่ สามบีอกวาเมยีไมเคยใหนอนดวย ขณะเดยีวกนั
เมียก็บอกวาเคาไมรูเปนไร มันจะเกี่ยวกับการใชยาคุมดวยไหม 
พี่ก็ไมรู เนาะ เขาก็ไมมีอารมณนอนกับสามีใชไหม สามีก็โมโห 
มาทะเลาะ มาตี มา...มันจะฆาดวยนะ เพราะวาสามีนี้บอกวา
เปนเดือนแลวม้ังท่ีเมียไมใหนอนดวยอยางน้ี เขาก็เลาใหพี่ฟง 
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สามทุมพ่ีไดยินเสียงดัง ชิจึงไปสง พี่ก็ขึ้นไป...บอกวามีอะไร 
ฝายผูชายบอกวา เมียไมใหนอนดวยอยางน้ี เมียก็บอกวาก็ไมมี
อารมณ เขาหนะบางคร้ังมันไมอยากมี ถามันฝนมี มันไมชอบไง 
แตเราก็ทําความเขาใจกับผูชายดวย ผูหญิงดวยไง แตวาบางคนน้ี
บอกวาเอ ทําไมผัวเมียกัน ทําไมเมียไมนอนกับผัว เพราะอะไร 
เขาก็คิดวาผูหญิงมีหนาท่ีตองนอนกับผูชาย มันไมคิดวาบางครั้ง
เราเองกไ็มมอีารมณทีจ่ะไปนอน มนักม็บีาง มนัไมใชวามนัมตีลอด...
ปฏิเสธไมไดไง ผวัมันทําแบบนัน้มันก็นาอายไง มนัก็บอกวาของเขา
นี่มันแข็ง เมียไมใหนอนดวย มันก็ไปหลายบาน ทําใหเมียก็อายไง”

จากกรณีขางตน ทําใหเห็นไดวาหากผูหญิงขาดอํานาจตอรองในเรื่อง
สิทธิในเน้ือตัวรางกายของตัวเองกับสามี จะสงผลใหผูหญิงตองแสวงหาวิธี
การคุมกําเนิดเพียงฝายเดียว โดยท่ีผูชายไมตองเขามามีสวนรวมในเรื่องนี้ 
ดงัน้ันบรกิารของรัฐจะตองสงเสริมใหผูชายเขามามีสวนรวมรบัผิดชอบในเรือ่ง
สิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิง

ความคิดความเช่ือวาดวยการต้ังครรภที่แตกตางกันในแตละรุนอายุ
สงผลตอการกําหนดจํานวนบุตรของคนปกาเกอะญอในแตละยุคสมัย
ที่ไมเหมือนกัน แตเดิมคนปกาเกอะญอมีความเช่ือวาครอบครัวหน่ึงตองมี
ลูกสามคน เปรียบเสมือนกับแมเตาไฟท่ีมีสามกอนเสา นั่นคือ ถาแมมีลูก
สามคน ลูกจึงจะเล้ียงแมได เชนเดียวกับท่ีเราหุงขาว หมอขาวเปรียบเหมือนแม 
ลูกสามคนเปรียบเหมือนหินสามกอน ก็คอยประคับประคองหมอขาวไวได 
หนอแอรเิองกม็คีวามคิดความเช่ือเชนนี ้แตเมือ่มอีาการเจบ็ปวยหลงัจากการ
คลอดลูกท้ังสองคน และมีอาการครรภเปนพิษ จึงทําใหหนอแอริตัดสินใจ
ไมมีลูกอีก
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“พอคลอดลูกคนเล็กออกมา ก็ไมสบายจึงไปโรงพยาบาล ทีนี้
หมอก็ดาอีกวารูตัววาไมสบาย แตทําไมยังเอาลูกอีก เราก็ เออ 
เราก็ไมรู วาสบายหรือไมสบายเนาะ พวกเราไมรู ...หมอบอกวา 
ไมใหมีลูกคนที่สาม ถาหากมีลูกคนที่สาม แมอาจจะเสียชีวิต” 

ความคิดความเชื่อน้ีแตเดิม ทําใหคนปกาเกอะญอตองมีลูกมากกวา
สามคน และการท่ีผูหญิงมีลูกมากก็มีผลกระทบตอสุขภาพผูหญิง แตปจจุบันน้ี 
เน่ืองจากสภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนไป อีกท้ังอิทธิพลของการรณรงค
ใหลดจํานวนการมีบุตรใหเหลือเพียงสองคนต้ังแตชวงทศวรรษ 2530 
เปนตนมา ทําใหคนปกาเกอะญอตองการมีลูกนอยลง คือประมาณ 2-3 คน 
แตวาการใหบริการของรัฐในการคุมกําเนดิกลบัไมสอดคลองกบัความตองการ
ของผูหญิง เพราะในทางปฏิบัติการคุมกําเนิดท่ีผูหญิงเลือกใชสวนใหญก็ไม
คอยมีประสิทธิภาพ เชน โครงการฝงเข็มคุมกําเนิดของสมาคมวางแผน
ครอบครัวแหงประเทศไทยฯ (สวท.) มาใหบริการผูหญิงชนเผาโดยไมเสีย
คาใชจาย เพราะฝงหนึ่งครั้งสามารถคุมกําเนิดได 5 ป แตปจจุบันนี้สมาคม
วางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยฯ ไดยกเลิกโครงการไปแลว ทางโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพหนองเตาไดติดตอกับโครงการหลวงหลายคร้ังแตก็ไมไดรับ
การตอบรบั นอกจากนี้ก็มีการใหแจกถุงยางอนามัยใหกับผูชาย แตทั้งผูหญิง
และผูชายในหมูบานหวยอีคางไมคอยนิยมวิธกีารคมุกาํเนิดดวยการใชถงุยาง
อนามัย ผูหญิงในหมูบานสวนใหญจะเลือกกินยาหรือฉีดยา แลวแตความ
เหมาะสมกับรางกายแตละคน

“หมอกบ็อกวาการฝงเขม็คมุกาํเนดิจะมปีญหาตอนเอาเขม็ออก 
บางคนฝงแลวเข็มไมอยูกับที่ เข็มมันก็เคลื่อนไปทางโนนบางทางนี้
บาง ก็อันตรายเชนกัน สุดทายก็ไมนิยมใหฝงกัน นอกจากน้ีเวลา
จะเอาเขม็ออกไปทีโ่รงพยาบาลแมวาง และหมอทีโ่รงพยาบาลก็มกั
จะบนใหกับพวกเราเพราะวาเขาไมมีความเชี่ยวชาญในการฝงเข็ม
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และเอาเข็มออก...สวนผูหญิงปกาเกอะญอที่เลือกวิธีอื่น อยางเชน 
การใชยาคุมกําเนิด บางคนก็มีผลตอสุขภาพ เพราะการกินยาคุม
กาํเนิดมีผลขางเคยีงคือทําใหนํา้หนักข้ึน มฝีาข้ึน บางคนกป็วดแสบ
ปวดรอนภายในชองคลอด สวนการใชถุงยางอนามัยของผูชาย 
สวนใหญไมใชกัน อยางพวกสามีเน่ีย ถาใหใชถุงยาง เขาไมใชกัน 
เพราะวาบอกวาใสแลวมันไมสนุก นอกจากนี้ผูหญิงบางคนก็ใส
หวงอนามัยนะ ที่หมูบานนี้มีสองสามคน แตปาคนหนึ่งใสแลว 
ไมรู วาหวงมันหลุดตอนไหน จึงมีลูกอีก ซึ่งวิธีนี้ก็ไมปลอดภัย 
ปาคนนัน้กม็ลีกูตอนอายสุีส่บิ ซึง่อายกุเ็ยอะแลวกย็งัมลีกูมาอกีคน”

จากประสบการณการคุมกําเนิด หนอแอริคิดวาการฝงเข็มคุมกําเนิด
ไดผลดี แตก็มีปญหาตรงท่ีไมมีบริการฟรีใหอีกคร้ัง จึงตองหาวิธีการคุม
กําเนิดใหม นั่นคือการใชถุงยางอนามัย เพราะจากอาการเจ็บปวยหลังคลอด
ที่ผานมา ทําใหหนอแอริไมสามารถใชยาคุมกําเนิดหรือฉีดยาคุมกําเนิดได 
เนื่องจากมีอาการเสนเลือดขอดท่ีนอง หมอจึงหามใชยาคุมกําเนิดแบบ
กินและฉีด และที่สําคัญการใชยาคุมหรือยาฉีดก็มีโอกาสพลาดไดมาก 
โดยเฉพาะหากนับวันไมถกูตอง ซึง่ก็มกัเกดิข้ึนบอยๆ กบัผูหญิงปกาเกอะญอ 
เพราะผูหญิงบางคน โดยเฉพาะรุนที่มีอายุมากกวา 40 ปจะอานภาษาไทย
ไมออก ก็ทําใหนับวันไมถูกตอง และเม่ือตองเปล่ียนวิธีการคุมกําเนิดมาใช
ถุงยางอนามัย ซึ่งผูชายตองมีสวนรับผิดชอบดวยน้ัน ก็ทําใหหนอแอริตอง
หนักใจเพ่ิมข้ึน เพราะในสงัคมปกาเกอะญอผูชายไมคอยยอมใชถงุยางอนามยั 
หนอแอริจึงตองพยายามหาทางตอรองกับสามี

กลาวโดยสรปุ วธิคีดิวาดวยการต้ังครรภของคนปกาเกอะญอน้ีสมัพนัธ
กับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องเศรษฐกิจและสังคมของแตละยุคสมัย รวมถึง
นโยบายการสงเสริมการคุมกําเนิดท่ีทําใหเช่ือวาถาหากมีลูกมากจะยากจน 
ทาํใหผูหญงิตองการบรกิารสุขภาพเกีย่วกบัการคุมกาํเนดิทีม่คีวามหลากหลาย 
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ปลอดภัย และสนองกับเง่ือนไขของผูหญิงแตละคน ขณะท่ีการบริการดาน
การคุมกําเนิดของรัฐในระดับทองถิ่นก็ยังขาดตัวเลือกในการคุมกําเนิด
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับเงื่อนไขของผูหญิงแตละคน ดังนั้นการบริการ
สุขภาพของรัฐจึงควรตอบสนองความตองการสุขภาพเหลานี้ของผูหญิง

การต�อสู�ต�อรองของหน�อแอริ
เพื่อการเข�าถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุ�และการบริการสุขภาพ
ของรัฐ

การเสริมสรางอํานาจใหกับตัวเองและกลุมผูหญิงปกาเกอะญอ เพ่ือ
ใหผูหญงิสามารถตอรองกบัสามีในเร่ืองสิทธอินามัยเจริญพนัธุไดเปนสิง่สาํคญั 
ผูหญิงควรไดรับการฝกอบรมตางๆ เชน เร่ืองความเปนผูนํา เร่ืองความ
เสมอภาคระหวางเพศ กฎหมายเก่ียวกับสิทธิของผูหญิง เรื่องสุขภาพอนามัย
เจริญพันธุ จากประสบการณของหนอแอริที่ไดผานการอบรมตางๆ ทําใหได
รับความรูใหมๆ เกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผูหญิง เรื่องสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ 
แรกเริ่มนั้นหนอแอริไดนําความรูที่ไดนี้ไปใชตอรองกับสามีของตัวเอง เพราะ
การมีสุขภาพอนามัยเจริญพันธุที่ดีของผูหญิงน้ัน ครอบครัวตองเขาใจ ไวใจ 
และสนับสนุน เชน การตอรองใหสามีใชถุงยางอนามัย เพ่ือใหผูชายมี
สวนรวมในการคุมกําเนิด หรือสามารถปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกับสามีได 
เมื่อไมพรอมหรือไมตองการ 

“ชวงแรกๆ นี้ พี่ไมกลาพูด แตพอออกมาสูศูนยสตรี ออกมาสู
ขางนอกเนี่ย เราก็รูวาเรื่องแบบนี้เราตองคุยกันในครอบครัวนะ คือ
เราเร่ิมตนท่ีครอบครัวเรากอน เปนตัวอยาง พอออกมาก็มาเจอ
กฎหมายฉบับหน่ึงบอกวาหามผูใดขมขืนคนอื่นท่ีไมใชภรรยา 
กฎหมายบอกวาคนอ่ืนที่ไมใชภรรยา พี่ฟงดูก็ไมเขาใจ พอมัน
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ออกมาอีก มันแกไข บอกวา หามขมขืนผูอื่นและภรรยาของตน 
กม็าเลาใหสามี กบ็อกวาถาภรรยาไมอยากมเีพศสัมพนัธกบัสามีเนีย่ 
ภรรยาก็สามารถทําได เพราะวากฎหมายมันออกมาแลว ถาสามี
ขมขืนภรรยาเนี่ย ภรรยาสามารถฟองสามีไดอยางน้ีนะ สามีพี่ก็
โมโหนะ บอกวาออกไปแลวมาพูดอยางนี้ คนที่ไหนในโลกนี้มาพูด
อยางนี ้สามีมนัขมขนืภรรยา มนัผิดกฎหมาย มนัมเีหรอ เคาบอกวา
มนัไมใชสงัคมเคา พีด่แูลวเมือ่กอนสามพีีม่คีวามตองการนอนกบัเรา
คอนขางจะสูงนะ ตอนอายุนอยๆ พออายุ 35 ผานไป ความอยาก
เร่ิมจะจาง ชวงท่ีแตงงานอายุนอย มันทําใหการมีเพศสัมพันธ
มนัมเียอะ มนัทาํใหบางครัง้เรารบัไมไหวนะ ถามนัมบีอยคร้ัง ทัง้เรา
จะตองดูแลลูกดวยนะ ตอนกลางคืนเราตองการอยากจะพักผอน 
มันเหน่ือย แตพอไดเร่ิมคุยกับสามี ทําใหเขาเขาใจเรามากขึ้น 
เหมือนกับวาเขาก็จะปรับตัวได”

อกีท้ังหนอแอริยงัมองเห็นวาเร่ืองเหลาน้ีเปนเร่ืองสําคัญสําหรับผูหญิง 
เน่ืองจากหนอแอรผิานประสบการณตรงจากการมอีาการผดิปกตทิีป่ากมดลกู 
และการเขารับบริการสุขภาพของรัฐ ซึ่งทําใหหนอแอรินําประสบการณของ
ตัวเองไปบอกเลาใหผูหญิงปกาเกอะญอคนอื่นๆ เพื่อใหเกิดความตระหนักรู
ในเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุของตัวเอง

“บางครั้งเนี่ย พวกเราจะตองเริ่มตนดวยตัวเราเองนะ ไมวาจะ
เปนเร่ืองสุขภาพ เร่ืองความยุติธรรม หรือวาเร่ืองอะไรก็ตาม 
มันจําเปนตองเริ่มตนดวยตัวเอง ไมมีใครรูหรอก พี่เนี่ยเปนมะเร็ง
ปากมดลูกไหม ถาพ่ีไมบอก พี่ไมลุกข้ึน พี่ไมไดมาคุย พี่ไมไป
หาหมอเนี่ย พี่ก็ไมรูวาพี่เปนอะไร พี่ก็จะอยูแบบนี้นะ จะอยูอยางนี้
แลวก็พอมันถึงเวลาเปน แลวก็จะตายใชไหม ก็คนในชุมชนบอกวา
อันนี้มันเปนเวรเปนกรรม มันไมใชโรคอะไรหรอก มันถึงเวลาแลว
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ทีจ่ะตองไป เขาเช่ือวาอายมุนัเปนอยางนัน้ เขาไมเช่ือวาเปนโรคน้ัน
หนะ...พวกปาๆ นี่นะ 50 40 นี่ กลุมนั้น พี่ไปสํารวจมาไมไปสักคน
เลยนะ ทําไมปาไมไป ไมไปหรอก อาวทําไมไมไป ถาเปนอะไร
ปาไมรูนะ ถาเปนมันก็เปนเวรเปนกรรมอยางนี้ สวนใหญนี่เปนเวร
เปนกรรมหมดเลย พี่ก็ไมรู จะไปเอาเวรเอากรรมออกมายังไง...
เหมือนกับบางครั้งพวกเราอยูในวัฒนธรรมที่จะตองปกปด จะตอง
เรียบรอย แตบางครั้งในเมื่อมันอยูกับตัวเรา สุขภาพเนี่ย มันก็เปน
ของเรา เราจะตองใหดงึออกมาทลีะเล็กทีละนอย จะดึงออกมาหมด
มันก็ไมดี มันจะตองคอยๆ พูดคุยไง แบบมีสวนรวม สุขภาพแบบ
มีสวนรวมไง อยางนอยๆ นี่เราดึงออกมา สามีอาจจะไมกลาเลา
ใหฟง อาจจะเลาใหเพื่อนฟงกอนก็ได แลวคอยมาเลาใหสามีฟง”

หนอแอริพยายามสรางพ้ืนที่ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ
ในเร่ืองอนามัยเจริญพันธุในกลุมผูหญิงปกาเกอะญอ โดยใชพื้นที่ทั้งที่เปน
ทางการ เชน การจัดเวทีเพื่อใหความรูในเรื่องการตรวจภายในและมะเร็ง
เตานม และพื้นที่ไมเปนทางการ ซึ่งมีการใชมากกวา เชน การไป “เอามื้อ” 
หรือลงแขกกนั ในไรในนา เพ่ือใหผูหญิงในหมูบานไดแลกเปล่ียนประสบการณ
เร่ืองอนามัยเจริญพันธุ เพราะการส่ือสารระหวางกลุมผูหญิงในเร่ืองน้ียังมีนอย 
ทาํใหไมมคีวามรูในเร่ืองนี ้และไมกลาเขาไปรับบรกิารสุขภาพของรฐั ซึง่สงผล
ใหผูหญิงขาดโอกาสในการบรรลถุึงสุขภาวะที่ดี (well-being)

“พอพี่เจอปญหาผิดปกติ พี่ก็บอกกับจันทรฉายวาเราตองทํา
ประเด็นนี้ด วยกัน เพราะวาสุขภาพอนามัยเราเปนสิ่งสําคัญ 
อยางไปโดนมีดบาดภายนอกนี่เราจะรู แตถาเปนภายในอยางพี่นี้
มองไมเห็นมันก็เปนไปไดนะ อยางพีน่ีม้องไมเห็น ตอนแรกพีไ่มกลา
จะไป แตพอมันผิดปกติพี่จึงตัดสินใจไป ตั้งแตนั้นมา เราก็มีเวที
คยุกัน หลายคนกบ็อกวามีอะไรผิดปกติ บางคนกฝ็ากบอกตอคนน้ัน
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มาวาเปนอยางนี้ๆ ไมกลาบอกเราตรงๆ ตั้งแตนั้นมา พี่ก็เอากรณี
ตวัอยางของพีไ่ปเลาใหกบัคนในชมุชนฟง อาการเริม่แรกของพีเ่ปน
อยางน้ีนะ เปนเม็ดนะ เปนอยางนี้นะ รวมถึงเวลาอาบนํ้า เวลา
เราจะตากกางเกงใน เราจะตองตากในที่มีแสงแดด เราก็ใหความรู
กับคนอื่นดวยนะ”

จากประสบการณสวนตัวของหนอแอริ และการมีโอกาสเขารวม
การเสริมสรางความรูดานสิทธิตางๆ ของผูหญิง รวมทัง้สิทธิอนามยัเจรญิพันธุ 
สงผลทําใหหนอแอริมีความเปนผูกระทําการ (agency) ที่ลุกขึ้นมาตัดสินใจ
ในเนื้อตัวรางกายของตัวเอง และใหความสําคัญกับการเสริมสรางความรูกับ
ผูหญิงชนเผา เพ่ือใหตระหนักรูเร่ืองสิทธิอนามัยเจริญพันธุของตัวเองมากข้ึน

กลาวโดยสรุป การเขาถึงบรกิารสุขภาพของรฐัของผูหญิงปกาเกอะญอ
จะตองคํานึงถึงเร่ืองวัฒนธรรมท่ีกํากับควบคุมเร่ืองเพศภาวะและเพศวิถีของ
ผูหญิง ซึ่งสงผลตอการรับรูสิทธิในเนื้อตัวรางกายและอนามัยเจริญพันธุของ
ผูหญิงปกาเกอะญออยางย่ิง จงึจะสามารถสงเสริมใหผูหญิงสามารถตดัสินใจ
ดวยตัวเองเพื่อเขารับบริการสุขภาพของรัฐได ในขณะเดียวกัน รัฐเองก็ตอง
ขจัดอคติทางชาติพันธุออกไป เพ่ือมิใหเกิดการเลือกปฏิบัติหรือการงดเวน
ปฏิบัติในการใหบริการสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุแกผูหญิงปกาเกอะญอ 
นอกจากน้ี รฐัจะตองมีความละเอยีดออนทางเพศภาวะ และเคารพในศักดิศ์รี
ความเปนมนุษยของผูที่เขามารับบริการ โดยไมแบงแยกชนชั้น ชาติพันธุ 
เพศภาวะ ศาสนา และความเชื่อ สภาพรางกาย และอายุ นอกจากน้ีการ
เสริมสรางอํานาจใหกับผูหญิงปกาเกอะญอและการสรางความตระหนักถึง
สิทธิในเน้ือตัวรางกายของผูหญิงก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน หากผูหญิง
ตระหนกัถงึความเปนเจาของและมอีาํนาจตดัสนิใจในเนือ้ตวัรางกายและชวีติ
ของตนเอง ผูหญิงก็จะสามารถตัดสินใจท่ีจะเขารับบริการสุขภาพของรัฐ
อันเกี่ยวเนื่องกับอนามัยเจริญพันธุไดอยางเต็มที่
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ความคาดหวังในอนาคต
หนอแอริทํางานในชุมชนมาเปนเวลาสิบกวาป โดยหวังวาการตอสู

ดิ้นรนที่ผานมาของตนเองจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นในเรื่องความ
เสมอภาคระหวางเพศและในเรื่องสิทธิในเน้ือตัวรางกายและสิทธิอนามัย
เจริญพันธุของผูหญิงปกาเกอะญอ ดังนี้

1. หนอแอริเนนเสมอวาผูหญิงจะเขาถึงสิทธิอนามัยเจริญพันธุและ
การเขารับบริการสุขภาพดานนี้ได ผูหญิงจะตองเห็นความสําคัญของสิทธิ
ในเน้ือตัวรางกายและอนามัยเจริญพันธุของตนเอง และสามารถตัดสินใจ
ในเรื่องนี้ไดอยางมีอิสรเสรี หนอแอริกลาววา 

“ในฐานะที่เปนผูหญิง ตัวตนของเรา เราก็ตองเปนเจาของ 
ไมวาจะทําอะไรก็ตาม อยางไปตรวจสุขภาพ เราก็ตองตัดสินใจดวย
ตัวเอง ไมใชวาเราเปนอยางนี้ๆ เราตองถามสามีวาเราจะไปตรวจ
ไดไหม เหมือนกับวาเรามีอิสระในการบริหารตัวเรา...อิสระเราก็มี
อยูสวนหนึ่ง แตวาอิสระของเรา สามีตองมีสวนรูเห็นดวย อยางถา
เราจะลงไปตรวจทีโ่รงพยาบาลแมวาง เราอาจจะไมไดไปตรวจภายใน 
สามีจะตองไปสง เพราะเราไมสามารถส่ือกับหมอได เราจะตอง
ใหสามีพาไปดวย” 

2. หนอแอริคาดหวังวาครอบครัว โดยเฉพาะสามี จะตองเขามามี
สวนรวมในการสงเสริมสิทธิอนามัยเจริญพันธุของผูหญิง 

“ผูชายจะตองเปนตัวสําคัญ ถามีการประชาสัมพันธใหไปตรวจ
ภายใน ผูชายจะตองไปสงภรรยา อนามัยกับบานเราก็ไปไกล ผูชาย
จะตองไปสง ไมใชไมสนใจ อยากไปก็ไปเอง คนที่ไมกลาไปอยูแลว 
ถาสามไีมสนับสนนุ กไ็มมกีาํลังใจ มนัตองมทีัง้อนามัย แลวก็ผูหญิง
ทีเ่ปนแกนนําอยางอาสาสมคัรสาธารณสขุ แลวกส็ามดีวย ตองชวยกนั”
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3. หนวยงานบริการสุขภาพของรัฐในระดับทองถ่ิน อยางเชน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฯ จะตองมีสวนชวยประชาสัมพันธใหความรู
เร่ืองอนามัยเจริญพันธุของผูหญิงเขมขนกวานี้ และมีการทํางานรวมกันกับ
แกนนําสตรีและอาสาสมัครสาธารณสุขในหมูบาน 

“โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฯ ตองใหความสําคัญ จะตองมี
สื่อประชาสัมพันธ ถาลําพังพวกพี่หรือวาคนท่ีมาเลาใหฟง 
การเปลี่ยนแปลงจะนอย บางครั้งอนามัยหรือเจาหนาท่ีอนามัย
จะมีอิทธิพลตอชาวบาน คือเวลาพูดอะไร จะมีความนาเช่ือถือ
มากกวา เพราะวาเปนหมอ แลวก็สองพวกเราท่ีเปนแกนนํา หรือ
ผูหญงิทีเ่ปนแกนนาํตองเปนคนเช่ือมหรอืปฏบิตัใิหเขาเปนตวัอยาง 
การเปล่ียนแปลงมันกเ็กดิ…อยางอสม. ตวัเองกเ็ปนผูหญงิทีท่าํงาน
ใหชมุชน เปนตวัแทนของอนามยั ตวัเองจะตองมีแผนการดําเนินงาน
เรื่องน้ีโดยเฉพาะ ไมใชวาปแลวปเลาจะมีแตทําลายลูกนํ้ายุงลาย 
จะตองทําอะไรมากกวาเรื่องนั้น” 

4. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฯ ควรจะมีอุปกรณเกี่ยวกับการ
ทําคลอดและการตรวจภายในใหพรอมสําหรับผูหญิงในชุมชน เพราะถาเอา
เครือ่งไมเครือ่งมอืเหลานีม้าไวทีโ่รงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพกจ็ะทาํใหผูหญงิ
ไมตองไปไกลถึงโรงพยาบาล ทางก็ไมดี ถาไปที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฯ 
ก็จะใกลกวา ปลอดภัยกวา ดกีวา และ 

“ในสวนของการตรวจรักษาและการใหบรกิารควรจะทาํดวยใจจรงิ 
แลวก็ใชคณุธรรม จริยธรรม ไมใชวาการวินจิฉัยจะทําแบบผดิๆ ถกูๆ 
เพราะบางคร้ังมันทําใหคนตายได ตัวอยางเชน เด็กทารกอายุ
สองวันท่ีถูกฉีดยาปองกันบาดทะยัก ทําใหเด็กเสียชีวิต และแม
ตองเสียลูกไป การใหบริการตองไมไปติดวาคนนี้เปนชาวเขา คนนี้
เปนพื้นราบ...แลวก็การใหบริการ ตองไมคิดวาบริการดวยความ
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สกปรกโสโครก แตเหมือนกับวาเราเรยีนมาทางน้ี เรากใ็หบรกิารดวย
ความสุข ดวยความเต็มใจ แมบางครั้ง เราอาจจะไมกลาที่จะไป
ใหดู แตเราก็ตั้งใจไป คุณก็จะตองเต็มใจทําหนาที่ใหดี พี่คิดวา
หมอน่ีดูของเราแลว มันจะเลาอะไรหรือเปลา พี่ก็คิดวาอะไรท่ีมัน
เฉพาะของผูหญิง ขอใหหมอผูหญิงเปนคนตรวจ สวนโรคทั่วไป
เปนหมอผูหญิงผูชายก็ได”

5. วัฒนธรรมด้ังเดิมที่เปนอุปสรรคตอการเขารับบริการสุขภาพ
อนามัยเจริญพันธุของผูหญิงจะตองเปล่ียนแปลง เชน การสอนผูหญิงวา
อวัยวะเพศเปนสิ่งนาอาย ไมควรใหใครดู นอกจากสามี หนอแอริเสนอวา

 “เราจะตองคุยกับระดับผูอาวุโส อะไรที่มันดี เราก็เก็บไว อะไร
ที่มันเปล่ียนแปลงได มันก็นาจะเปล่ียนแปลง ไมใชว าต้ังแต
ดึกดําบรรพยังเปลี่ยนแปลงไมได มันตองมีการคุยกันท้ังระดับ
ผูอาวโุสและผูหญงิ พีม่องวาโครงสรางวัฒนธรรมทีผู่ชายเปนใหญ 
มันไมมีสวนของผูหญิง มันทําใหมองไมออกวาเรื่องของผูหญิง
จะทํายังไง...พี่เวลาประชุม เราก็คุยกันนะ อยางการตัดสินอะไร
ตางๆ หน่ึงจะตองมีผู อาวุโสที่เปนผูหญิงมารวมตัดสิน อยาง
สองสามปทีแ่ลว บานเราฮโีขเสียไปแลวนะ เราจะตองไปทํานาย หรือ
ไปหาฮีโขคนใหม แลวผูหญงิจะตองมสีวนรวมในการคดิดวย บางครัง้
ผูชายก็ไมไดถูกตองเสมอไป เขาก็เร่ิมมาปรึกษาผูหญิง ไมใชแสดง
ความคดิเหน็เปนเวทใีหญ แตมาปรกึษากัน มาคยุกนั แตกอนไมมนีะ 
อยางเวลาผูชายมาปรึกษากัน คุยกัน ผูหญิงตองไปทํากับขาว 
ไปดูแลลูกไง พีค่ดิวาถาพวกแมๆ  ปาๆ เขามาแลว พดูได มนัก็ทาํให
เกิดการเปล่ียนแปลง...ก็มียายคนหน่ึงบอกวาเด๋ียวน้ี “หม่ือซอ
บอซอ” หมายความวายุคปจจุบันเปนยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม 
“หมื่อซอ” ตะวันใหม “บอซอ” พื้นดิน/โลกใหม พี่ก็ถามวาถาสมมติ 
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“หมื่อซอ บอซอ” จะทํายังไง เขาวามันก็ตองปรับตัว ไมจําเปนตอง
ยดึตดิกบัสิง่เดมิๆ เสมอไป อายเุจด็สบิแลว...เขาบอกวาไมอยากให
ลูกหลานของเขาเปนเหมือนเขา เหมือนกับวาในอดีตเขาไมมีปาก
มเีสยีง ไมสามารถท่ีจะพูดอะไรได เดีย๋วน้ีอยากจะใหลกูหลานมีสทิธิ
เทาเทียมกัน เหมือนกับวาจะตองไมยอมเขาทุกอยาง...สิทธิ
เทาเทียมกันในภาษาปกาเกอะญอ ก็คือ “พาโดะพาชิลอซะบา” 
คืออยาไวผูชายเปนใหญกวาเรา อยาไวผูหญิงเล็กกวาเรา คือ
เรากับเธอไมตองถือวาใครใหญใครเล็ก หรือวา “โดะชิพรีเคอ” 
แปลวา ใหญเล็กหนักเบา หมายถึงวาไมตองถือวาใครใหญ 
ใครเล็ก ใครหนัก ใครเบา เหมือนกับตาชั่งตองเทากัน”

6. ควรจะมีการรับรององคความรูของหมอตําแยจากหนวยงาน
ดานสาธารณสุขของรัฐ เพราะผูหญิงปกาเกอะญอสวนใหญในชุมชนเชื่อถือ
และไวใจการรักษาของหมอตําแย หนอแอริเสนอวาในอนาคตควรจะมี
ใบประกอบวิชาชีพสําหรับหมอตําแย 

“ในงานของอนามยัจะตองมชีือ่ของหมอตาํแยแตละบาน แตละ
ชุมชนอยูดวย เพราะถือเปนคนที่มีความสําคัญเกี่ยวกับสุขภาพ
ผูหญิง บางคร้ังอาจจะมเีอกสารรบัรองใหเคาดวย เพราะปกาเกอะญอ
เขาไมฟองกันอยูแลว แตเผือ่ไวในอนาคต ถามคีนเมืองเขามาอยูใน
หมูบานเรา...ถาเปนหมอตําแย แลวไมมีใบรับรอง เขาก็จะคิดวา
หมอคนน้ีเปนหมอเถื่อน ควรจะมีใบรับรองวาเขามีความชํานาญ
ดานนี้”
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บทเรียนจากประสบการณ�
ของหนอแอริ ทุ�งเมืองทอง

ประสบการณชีวิตของหนอแอริ ผูหญิงปกาเกอะญอจากบานหวยอีคาง
สะทอนใหเห็นเรือ่งราวการตอสูตอรอง การตอตานหรือการขัดขืนของผูหญิง
ปกาเกอะญอภายใตวัฒนธรรมแบบชายเปนใหญเพื่อใหสามารถเขาถึงการมี
สวนรวมทางสังคมและการเมืองในชุมชน การมีอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิ
ในเน้ือตัวรางกายของตวัเอง และการเขาถึงบรกิารสุขภาพของรฐัดานอนามยั
การเจริญพันธุ หนอแอริเปนตัวอยางใหเห็นวา “ผูหญิงที่ดี” ในความคิดแบบ
จารีตด้ังเดิม ซึง่ตองไมพดูมาก สงบเสง่ียม เปนเมียและแมทีอ่ยูเหยาเฝาบาน 
และยอมทําตามสามีและผูอาวุโสทุกอยางน้ัน เปนอุปสรรคตอผูหญิงในเร่ือง
การมอีาํนาจในการตดัสนิใจทัง้เรือ่งสวนตวั เชน เรือ่งการตรวจสุขภาพภายใน 
การตอรองเรือ่งการคมุกาํเนดิ การมีความสมัพนัธทางเพศทีส่มคัรใจ และเรือ่ง
การมีสวนรวมในพ้ืนท่ีสาธารณะ เชน การเปนผูนําทางการเมืองในทองถิ่น 
การตัดสินคดีหรือขอพิพาทในชุมชน ดังน้ันหากผูหญิงปกาเกอะญอจะ
เสริมสรางอํานาจใหกับตัวเองไดนั้น ผูหญิงจะตองไดรับความรูในการพัฒนา
ตัวเอง เชน ไดรับการศึกษาในระบบ ไดรับการฝกอบรมเรื่องสิทธิของผูหญิง
และกฎหมายท่ีจําเปนตอผูหญิง มีความเขาใจเร่ืองความเสมอภาคระหวางเพศ 
และผูหญิงจะตองมีโอกาสหรือพื้นที่ในการไดพูดคุย แลกเปล่ียน และแสดง
ความคิดเห็นของตวัเอง ทัง้ในครอบครวัและชมุชน อยางท่ีหนอแอริพยายาม
จะนําความรูที่ไดรับมาพูดคุยและแลกเปล่ียนกับสามีเพ่ือใหสามีรับรูขอมูล
ใหมๆ  ทีเ่ก่ียวกบัเรือ่งสทิธิสตร ีนอกจากนีผู้หญิงก็ตองการเครือขายท้ังภายใน
และภายนอกชุมชนท่ีจะเขามาหนุนเสริมการทํางาน เพื่อสรางความเขาใจ
เรือ่งสทิธผิูหญงิและสทิธอินามยัเจริญพนัธุ โดยเฉพาะโรงพยาบาลสงเสรมิสุข
ภาพตําบลและอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน ซึ่งจะตองใหความสําคัญใน
ประเด็นนี้ดวย
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เมื่อหนอแอริมองเห็นความไมเทาเทียมระหวางผูหญิงผูชายใน
วัฒนธรรมดั้งเดิมของปกาเกอะญอ หนอแอริก็ไมยอมน่ิงเฉย และพยายาม
ตอสูเรียกรองความเปนธรรมทางสังคมและการมสีทิธิทีเ่ทาเทยีมกบัผูชาย เชน 
การเรียกรองความเปนธรรมใหเพื่อนที่ถูกผูชายลวนลาม การขัดขืนกฎเหล็ก
ของหมูบานที่หามผูหญิงออกไปทํางานขางนอก จนหลายครั้งหนอแอริ
ถูกมองวาเปน “ผูหญิงไมดี” ในสายตาของคนในหมูบานและคนในครอบครัว
ที่ไมเขาใจ แตการตอสูตอรองกับความไมเทาเทียมระหวางเพศในวัฒนธรรม
ปกาเกอะญอท่ีทํามาอยางตอเน่ืองยาวนานนั้น ไมวาจะเปนการชักชวน
กลุมเพ่ือนผูหญงิใหกลาเรียกรองความเปนธรรม การฝกอบรมความเปนผูนาํ
และความรูกฎหมายใหผูหญิง การตั้งกลุมทอผาเพ่ือหารายไดใหผูหญิง 
และการเลาประสบการณสวนตัวเรื่องการตรวจภายในและความเจ็บปวย
จากอาการผิดปกติทีบ่ริเวณปากมดลูกเพือ่ชักชวนใหผูหญิงหันมาดูแลสขุภาพ
อนามัยเจริญพันธุของตัวเอง ก็ทําใหเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ้นในชีวิตของ
ผูหญิงในชุมชน เชน ผูหญิงกลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น และผูหญิงเริ่มไป
ตรวจภายในกันมากขึ้น อยางไรก็ตามในการตอสูตอรองของหนอแอริ ซึ่งถูก
จัดวางใหมีตําแหนงแหงที่ทางสังคมที่ดอยกวาผูชายในฐานะท่ีเปนผูหญิง 
หนอแอริจําเปนจะตองมีการสะสมทุนตางๆ ไมวาจะเปนทุนทางเศรษฐกิจ 
ความรูตางๆ ทุนทางสังคม เชน เครือขายญาติพี่นอง เครือขายองคกรและ
หนวยงานที่ทํางานสงเสริมสิทธิผูหญิงหรือสิทธิชนเผาพื้นเมือง เชน สมาคม
อิมเปค ศูนยสตรีศึกษา เครือขายสตรีชนเผาแหงประเทศไทย และการไดรับ
การยอมรับนับถือจากคนในชุมชน อันเกิดจากการชวยเหลือชุมชน หนอแอริ
เลือกหยิบใชทุนตางๆ เหลานี้เพื่อเสริมสรางอํานาจใหกับตัวเองในการตอสู
ตอรองกับอํานาจวัฒนธรรมชายเปนใหญในสังคมปกาเกอะญอได แมวา
การตอสูตอรองนั้นจะไมไดมีผลแพชนะเด็ดขาด แตก็ทําใหเห็นวาผูหญิง
ปกาเกอะญออยางหนอแอริมีความเปนผูกระทําการที่กระตือรือรนและ

พยายามตัดสินใจในชีวิตหรือกําหนดเปาหมายในชีวิตของตัวเอง โดยเฉพาะ
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ในเรือ่งสขุภาพอนามยัเจรญิพนัธุทีไ่มเคยไดรบัความสาํคญัมากอน หนอแอริ
จึงเปนตัวอยางหนึ่งท่ีจะสรางแรงบันดาลใจใหผูหญิงปกาเกอะญอคนอื่นๆ 
ลุกข้ึนมาตอสูตอรองเพื่อสิทธิในเน้ือตัวรางกายและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ
ของตัวเองตอไป

นอกจากน้ี จากประสบการณของหนอแอริ ทําใหเห็นวาผูหญิงปกาเกอะญอ
จะตองเผชิญปญหาอุปสรรคตางๆ ในการเขาถึงบริการสุขภาพของรัฐดาน
อนามัยเจริญพันธุ เชน การเดนิทางไปรบับริการสุขภาพทีโ่รงพยาบาลประจาํ
ตําบล การไมไดรับบริการที่สอดคลองความตองการของผูหญิง แตหนอแอริ
ก็ไมไดนิ่งเฉยและยอมจํานนตอโอกาสที่จํากัดในการเขาถึงการไดรับบริการ
สขุภาพจากรฐั บางครัง้หนอแอรกิเ็ลอืกใชความรูทองถ่ินในการดแูลรักษาเรือ่ง
สขุภาพอนามัยเจรญิพันธุแทนทีก่ารเขารับบรกิารสขุภาพของรัฐ หรือบางคร้ัง
เธอก็พยายามแสวงหาบริการสุขภาพที่เหมาะสมตอตัวเอง เชน เมื่อรัฐไมมี
บริการฝงเขม็คุมกําเนดิฟรอีกีตอไป หนอแอริกเ็ปลีย่นไปใชการคุมกําเนดิดวย
ถุงยางอนามัย ซึ่งตองไปตอรองกับสามีดวย ยิ่งไปกวานั้น การตรวจสุขภาพ
ภายในและการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกท่ีไมมีความละเอียดออนตอ
ผูหญิง ก็ทําใหหนอแอริและผูหญิงปกาเกอะญอคนอ่ืนๆ มีความยุงยาก
ลําบากใจท่ีจะเขารับบริการ จากประสบการณของหนอแอริ การจะทําให
ผูหญิงปกาเกอะญอเขาถึงบริการสุขภาพของรัฐท่ีเก่ียวกับอนามัยเจริญพันธุ
ไดนั้น ดานหนึ่งจะตองการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดทางวัฒนธรรมที่ควบคุมกํากับ
เรือ่งเพศภาวะและเพศวิถ ีซึง่สงผลตอสทิธใินเนือ้ตวัรางกายและสทิธอินามยั
เจริญพันธุของผูหญิง ซึ่งหนอแอริก็พยายามทํามาตลอด และอีกดานก็ตอง
เปนความรับผิดชอบของรัฐท่ีจะตองจัดหาบริการสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ
ที่ดีใหกับผูหญิง โดยหนอแอริก็พยายามตอรองกับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพฯ ใหจัดหองตรวจที่มิดชิด ปลอดภัย และมีหมอผูหญิงมาตรวจให 
เพื่อลดความรูสึกลําบากใจและความอายในการไปตรวจใหกับผูหญิง
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ปกาเกอะญอทุกคน เพราะถาหากทางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพฯ ไมเห็น
ความสําคัญของเรื่องน้ี ผูหญิงปกาเกอะญอจํานวนมากก็จะไมกลาไปรับ
บริการสุขภาพดังกลาวของรัฐ การสงเสริมอนามัยเจริญพันธุที่ดีสําหรับ
ผูหญิงผูชายทุกคนตามนโยบายของสํานักอนามัยเจริญพันธุก็คงเปนเพียง
วาทศิลปที่ไมมีทางเปนจริงไดในชีวิตของผูหญิงปกาเกอะญอ
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ในการจัดใหมีโฉนดชุมชนของหมูบานหวยอีคาง.





ประสบการณ์
กับ การเข้าถึง

ความยุติธรรมของ
ผู้หญิงลาหู่

อัตชีวประวัต1ิ 

ลาเคละ จะทอ

1 ปรับปรุงโดยความรวมมือของ ฉลาดชาย รมิตานนท จากวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา เร่ือง
การตอสูเร่ืองสัญชาติของผูหญิงชนเผา : กรณีศกึษาชีวติจริงของผูหญิงลาหูคนหน่ึง พ.ศ.2548
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ฉันชื่อลาเคละ จะทอ 

เปนผูหญิงชนเผาลาหู ฉันตองการนําประสบการณของตัวฉันเองท่ีมี
สวนรวมตอสูเร่ืองสัญชาติของผูหญิงชนเผามาเลา กเ็พ่ืออยากใหผูอานเขาใจ
วามปีจจยัอะไรทีท่าํใหผูหญงิชนเผาไมไดรบัสญัชาตไิทย การไมไดรบัสัญชาติ
ไทยสาํหรับฉันถือวาเปนภาวะทีเ่ปนอุปสรรคสาํคัญของการไมสามารถเขาถึง
สิ่งท่ีเรียกวา “ความยุติธรรม” ได ฉันเขาใจวานาจะมี “อคติ” อยูมากมาย
หลายชุดที่เปนมายาคติครอบงําอยูทั้งในสังคมไทยและสังคมลาหูของ
ฉันเอง อคติทางชาติพันธุเปนอันหน่ึงซอนทับกับอคติที่มีตอผูหญิงหรือ
ผูมีเพศภาวะหญิง อคตินี้มีอิทธิพลอยูในชนเผาของฉันดวย ที่นากลาวตอ
อีกอันหน่ึงคืออคติตอกลุมชาติพันธุกับอคติตอคนจน ซึ่งมีผลทําให
กระบวนการเรียกรองและดําเนินการขอสัญชาติไทยยากยิ่งข้ึนไปอีก เพราะ
ไปเชื่อมโยงกับกฎหมายหลายๆ ฉบับ ระเบียบที่ออกโดยหนวยงานรัฐหลาย
หนวยรวมท้ังการตีความที่แตกตางซึ่งเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีรัฐระดับตางๆ 
บางคนบางกลุม ฉันไมอยากใชคําวา “คอรรัปชั่น” แตดูเหมือนวาไมมีคําอื่น
ที่ตรงกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อสืบทอดหรือผลิตซ้ําความสัมพันธ
เชงิอาํนาจหลายชดุ เชน ระบบอปุถมัภ ปตาธิปไตยในนามชาตินยิมกบัความ
มั่นคงของชาติ การอนุรักษปาอยางฉาบฉวย และไมเปนธรรม
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ที่จริงแลว ฉันไมไดลุกขึ้นมาตอสูดวยตัวของฉันเพียงลําพังคนเดียว 
ถาฉันทําอยางน้ันฉันคงทําอะไรไมไดเลย ที่เราทํากันสําเร็จระดับหน่ึงเพราะ
ตัวชาวบานเอง องคกรพัฒนาเอกชนหลายองคกร นักวิชาการกลุมหนึ่ง
รวมตัวกันเปนเครือขายรวมกันตอสูในเรื่องนี้ สื่อมวลชนเองก็มีความสําคัญ 
เจาหนาท่ีรัฐหลายระดับ บางคนที่เขาใจปญหาก็มีสวนชวยสนับสนุนใหเกิด
การเปล่ียนแปลงนโยบาย แตกระน้ันก็ตามนักการเมืองระดับสูงขาราชการ
ฝายปกครองและขาราชการในระดับปฏิบัติไมสนองนโยบาย เจาหนาที่
บางอําเภอไมปฏิบัติตามนโยบายเรงรัดรายการลงสัญชาติ ทําใหการพิสูจน
สถานะบุคคลของบุคคลชนเผาและชาติพันธุไมแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
ฝายเจาหนาที่ปาไมก็ใชนโยบายและมาตรการ/ปฏิบัติการสุดแสนรุนแรง
โหดรายกับทั้งยังละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน 
โดยมีนักการเมืองระดับสูงชักใยอยูเบ้ืองหลัง ทายท่ีสุดแลว “ผูไรสัญชาติ” 
ตองใชวิธีการและรูปแบบตางๆ เชน การชุมนุมเรียกรองระดับภาค ระดับ
จังหวัด ระดับอําเภอ ซ่ึงตองมีการจัดระบบและการจัดการท่ียุงยากซับซอน 
โดยเฉพาะการเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ซึ่งเปนงานใหญมาก ไมมีใคร
สามารถทําไดโดยลําพัง ทามกลางการตอสูและเคลื่อนไหวอยางมีขบวนการ
เชนน้ี เราก็ยังถูกตอตานขัดขวางตลอดเวลา การชุมนุมประทวงตางๆ 
โดยเฉพาะท่ีหนาศาลากลางจังหวัดเชียงใหมถูกสลายในยามวิกาล แมเรา
จะมีสิทธิในการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญก็ตาม ประสบการณที่ผานมา
ของฉัน ทําใหฉันไดเรียนรูอยางมากจากประสบการณที่ตนเองเขาไปมี
บทบาทอยูบาง กระน้ันก็ตามฉันก็ยังรูสึกวาฉันยังขาดความรูอีกมาก 
ฉันจึงตัดสินใจไปเรียนสตรีศึกษา ระดับปริญญาโท ที่ศูนยสตรีศึกษา 
คณะสังคมศาสตร เมื่อมีโอกาสและไดรับความรูเพิ่มระดับหน่ึง ฉันจึง
อยากถายทอดประสบการณของฉันใหคนอ่ืนไดรับรูวา “เรา” เผชิญกับ
ปญหาอะไร และเราตอสูกับปญหาเหลานั้นอยางไร
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ฉันเป�นคนลาหู�
ชื่อและนามสกุลของฉันคงไมเปนท่ีคุนเคยสําหรับคนไทยสวนใหญ 

เพราะเปนช่ือและนามสกุลในภาษาของฉันเอง แมกระท่ังคําวา “ลาหู” เอง 
คนไทยสวนใหญก็ไมรูจักเพราะ “คนเมือง” หรือคนพื้นราบเรียกเผาพันธุ
ฉันวา “มูเซอ” ที่จริงแลวคําน้ีเดิมทีไมมีอยูในภาษาของพวกเรา เปนช่ือท่ี
คนอื่นตั้งใหฉันคนควาดูแลวพบวาชนเผาลาหูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในประเทศ
ทิเบตหรือใกลเคียงกับทิเบต ซึ่งตอนน้ีกลายเปนสวนหน่ึงของประเทศจีน
ไปแลว เมื่อถูกชาวจีนรุกรานบีบบังคับก็คอยๆ ถอยรนอพยพลงมาทางใต 
ในคริสตศตวรรษที่ 17 และ 18 ชนเผาลาหูตั้งอาณาจักรอิสระของตนเอง
ในพื้นที่ปาเขา บริเวณเขตแดนพมา-จีน ระหวางทิศตะวันตก ทิศตะวันออก
ของยูนนาน เลากันวาเรามีหัวหนาปกครองกันเอง ใน พ.ศ.2423-2433 
ชนเผาลาหูที่อาศัยอยูในบริเวณนี้ถูกทหารจีนรุกรานอีก จึงไดอพยพลงใต 
บางพวกอาศัยอยูในลาว บางพวกอาศัยอยูในบริเวณรัฐฉาน บางพวกอาศัย
อยูในเขตประเทศไทย ขอเท็จจริงตรงน้ีทุกวันน้ีหลังจากไดรับความรูเพ่ิม
มากข้ึน ทําใหฉันอดคิดไมไดวาชาวลาหูตกอยูในภาวะก่ึงๆ กลางๆ เปน
พลเมืองของประเทศไหนก็ไมรูไมแนนอน จะมีสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคซึ่งหมายถึง “สิทธิความเปนพลเมือง” ที่เปนทั้งเครื่องมือเบื้องตน
และสําคัญในการเขาถึงความยุติธรรมตามกฎหมายของแตละประเทศ และ 
“สิทธิมนุษยชนสากล” ซึ่งเมื่อฉันไดไปเรียนสตรีศึกษาจนจบปริญญาโท 
นาจะทาํอะไรทีเ่ปนความหวงัของ “ชนเผา” หรือชนกลุมนอยตางๆ โดยเฉพาะ
ผูหญิงในแตละชนเผาที่ยังคงถูกปฏิบัติตออยางมีอคติอยูดังกลาวแลว

ลาหูในประเทศไทยอพยพเขามาสูประเทศนี้ โดยแบงออกเปน
พวกใหญๆ ได 5 พวก คือ ลาหูญี (Lahu Yi) หรือลาหูแดง ลาหูดํา (Lahu Na) 
ลาหูเหลือง (Lahu Bala) ลาหูชี (Lahu Shi) และลาหูเชเล (Lahu Sheleh) 
พวกลาหูแดง ลาหูดํา และลาหูเหลือง อพยพมาจากพมาและลาวสูไทยเมื่อ
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ประมาณ 50 กวาปที่ผานมานี้ สวนลาหูเชเล อพยพมาจากพมาเขาสูไทย
ในเวลาไลเลี่ยกับสองพวกแรก การอพยพกันอยางเปนขบวนการน้ีสวนหนึ่ง
เกิดขึ้นท้ังกอนและในสมัยท่ีพรรคคอมมิวนิสตจีนยึดประเทศจีนไดแลว 
หน่ึงในนโยบายของจนีหรือการปฏวิตัคิอืหามชนกลุมนอยปลูกฝน ประเดน็น้ี
มีอิทธิพลสําคัญตออคติที่มีตอ “ชนกลุมนอย” หรือ “ชาวเขา” ที่ยากจะ
ปรับเปลี่ยนความเขาใจของคนไทยทั่วไปได

หมูบานของชาวลาหูทุกแหงไมวาจะใหญหรือเล็กมีโครงสรางการ
ปกครองโดยมีหัวหนาหมูบานอยูคนหน่ึง ตามธรรมเนียมปฏิบัติแลวหัวหนา
เปนผูชาย เขามีสวนสําคัญในกระบวนการขอสัญชาติของผูหญิงชนเผา 
ภายใตระบบที่เปนอยู หัวหนาหมูบานไดรับความชอบธรรมจากรัฐไทยใหใช
อํานาจตามขนบธรรมเนียมหรือจารีตความสัมพันธแบบปตาธิปไตยใหเปน
ผูจัดการเรื่องสัญชาติ นอกจากการใชอํานาจตามจารีตประเพณีแลวหัวหนา
หมูบานยังเปนผูชาย และในทางปฏิบัติทางราชการก็ตองการอยางนั้น โดย
อางวาสามารถเดนิทางออกนอกชุมชนเพ่ือไปติดตอกับทางราชการไดสะดวก

ผูนําของหมูบานนี้ภาษาลาหูเรียกวา “คะแซ” ไดตําแหนงและสืบทอด
อํานาจผานทางระบบสายโลหิต เขาจึงเปนคนมีอํานาจ ในหลายกรณีผูหญิง
ชนเผาลาหูหลายคนถูกละเมิดทางเพศโดยผูนําหมูบาน บางหมูบานอาจมี
ผูชวยหัวหนาอีกก็ได ฉันรูมาวาในรัฐฉาน ตําแหนงเหลาน้ีบางสวนมาจาก
การเลือกตั้ง แตในเมืองไทย “คะแซ” เรียกวา “แก” ยอมาจาก “ผูแก” และ 
“แกบาน” ไดรับการแตงต้ังจากทางการใหเปนผูใหญบานขึ้นอยูในสายการ
บังคับบัญชาของระบบการบริหารราชการของกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ระบบอํานาจปกครองบริหารราชการแบบน้ี จากประสบการณ
ของฉันเองเปนระบบอํานาจปตาธิปไตยที่กลับเขามาหนุนเสริมหรือผลิตซํ้า

ความสัมพันธเชิงอํานาจแบบปตาธิปไตยท่ีมีอยูในสังคมวัฒนธรรมลาหูให
เขมแข็งและมีความชอบธรรมมากขึ้น
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กลุมผูอาวุโส เปนโครงสรางความสัมพันธตามจารีตประเพณีของ
ชาวลาหูเปนสถาบันที่มีอํานาจในการจัดการความสัมพันธของผูคนและ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม โดยอาศัยจารีตประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติติดตอกันมา
นาน รวมทั้งการใชชุดคําอธิบายเร่ืองอํานาจเหนือมนุษย เชน ความเชื่อ
เรื่องผีมาแปลงเปนขอหาม ขอควรปฏิบัติตางๆ ตลอดจนระดับความขัดแยง
ตางๆ ทีม่ขีึน้ อยางไรกต็ามฉันตองขอบอกวากลุมผูอาวโุสซึง่ตอมากลายเปน
สถาบันทางการที่มีความชอบธรรมซึ่งมีชื่อวา “สภาผูหมูบาน” นั้นไมมีผูหญิง
อยูในนั้น

สภาผูบาน ประกอบขึ้นดวยหัวหนาหมูบาน ซึ่งเปนผูชาย ผูชวย 
(ถามีก็มักเปนผูชาย) ผูอาวุโส ซึ่งเปนท่ีเคารพนับถือและพอครู พระหรือ
ผูนําทางความเชื่อและการประกอบพิธีกรรมประจําหมูบาน แตองคกรนี้ก็ไม
อาจทําการบริหารตามอําเภอใจได พวกผูอาวุโส ซึ่งประกอบดวยผูชายอาจ
ตัดสินใจใหหัวหนาหมูบานพนจากตําแหนงได หรืออาจขอรองใหเปลี่ยนใจ 
เปลี่ยนความคิดใหมได ตัวหัวหนาหมูบานยังทําหนาท่ีเปนผูไกลเกลี่ยกรณี
พิพาทระหวางลูกบาน การลงโทษมักจะเปนการปรับเปนเงิน แตถาเปนกรณี
รายแรง เชน การฆาตกรรมจะนําผูกระทําผิดสงใหตํารวจจัดการ

ขอสังเกตที่ฉันอยากชี้ใหเห็นตรงนี้คือ การเขาถึงความยุติธรรม
ในหมูบานชาวลาหู เชน ในหมูบานของฉันมีระบบท่ีเปดใหผูคนเขาถึง
ความยุติธรรมไดบางระดับ แตปญหามีอยูวา “ความยุติธรรม” ตามจารีต
ของลาหูคืออะไร ถูกกําหนดหรือสรางขึ้นมาบนเหตุผลหรือหลักการอะไร 
ความยุติธรรมท่ีวาน้ันถูกสรางและผลิตหรือใชซ้ํามาจนถึงชวงชีวิตของฉัน 
โดยใคร ทีไ่หน เมือ่ไร ความยุตธิรรมน้ันมกีระบวนการในการบงัคบัใชอยางไร 
โดยใคร เมื่อไร เหลานั้น เปนตน และขอสังเกตขอตอไปคือเม่ือวิถีชีวิต

ดานตางๆ ของชาวลาหูเปล่ียนแปลงไป เชน เน่ืองจากมีการติดตอสัมพันธ
กับสังคมชนเผาหรือชาติพันธุอื่นๆ การเขามาเปนสวนหนึ่งของระบบสังคม-
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วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การบริหาร และกฎหมายของรัฐไทยแลว 
ความยุติธรรมตามจารีตของลาหูเปลี่ยนไปไหม ถาเปล่ียน เปล่ียนอยางไร 
หากมีการเปล่ียนแปลงความยุติธรรมชุดเกากับความยุติธรรมชุดใหมที่มี
อํานาจมากกวา มากมายหลายเทานั้น ทั้งสองชุดความยุติธรรมนี้มีอคติและ
มีการเลือกปฏิบัติหรือไม โดยเฉพาะอคติทางชาติพันธุ เพศภาวะ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ฯลฯ พูดงายๆ คือชาวลาหูทั้งผูหญิงและผูชาย โดยเฉพาะผูหญิง 
คนแก คนเฒา เด็กๆ และคนพิการจะเขาถึงไดไหมหนอ?

ภาพประทับตรา
ที่สังคมไทยและอํานาจรัฐไทยมีต�อ “ชาวเขา”

ฉันคิดวาไมตองพิจารณาหรือวิเคราะหใหลึกซ้ึงทางวิชาการ ฉันก็พอ
จะจับไดวาในความคิดของคนไทยทั่วไปถูกทําใหเชื่อวา 1. ชาวเขาทั้งหลาย
รวมกันทั้งชาวลาหูดวยเปนตนเหตุของยาเสพติด ซึ่งเปนปญหาสําหรับ 
“คนไทย” “ลูกหลานไทย” แถมยังเปนปญหาขามชาติ ขามประเทศอีกดวย 
2. ชาวเขาเปนตนเหตุของการทําลายปาไมและแหลงตนน้ําลําธาร เนื่องจาก
ชาวเขา “ทําไรเล่ือนลอย” และ 3. ยอนหลังไป 30-40 ปมาแลว ชาวเขา
บางเผา บางหมูบาน เขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยจับอาวุธ
ขึน้สูกบัรฐัไทย แตสาเหตุของการเขารวมมมีากมาย แตกตาง และหลากหลาย 
ซึ่งมีงานทางวิชาการอธิบายเรื่องราวเบื้องหลังไวอยางละเอียดหลายเลม 
ฉันเคยเห็นตอนเรียนสตรีศึกษา ถึงกระนั้นก็ตาม สาธารณชนคนไทยและ
รัฐไทยก็ยังผลิตซ้ําความคิดวา ชาวเขาเปนภัยกับความมั่นคงของชาติ สิ่งที่
ทําใหฉันแปลกใจมากๆ คือในกรณีของอดีตคอมมิวนิสตจํานวนหลักแสน
ไดรับการเปล่ียนภาพประทับตราและสัญลักษณใหมวาเปน “ผูรวมพัฒนา
ชาติไทย” แถมยงัมบีทบาทเคลือ่นไหวทางการเมอืงอยางแขง็ขนั กลุมการเมอืง 
พรรคการเมืองตางพากันเอาใจ ภาพประทับตราวาเปน “คอมมิวนิสต” เปน 
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“ภัยตอความมั่นคงของชาติ” หายไปไหน อคติและการเลือกปฏิบัติก็ไมมีเปน
เพราะอะไร หรือวาเอาเขาจริงๆ แลวน้ันเปนเพราะคนเหลาน้ันเปน “คนไทย” 
เปน “พลเมือง” และเปนฐานคะแนนเสียงในการเลือกตั้งได เพราะเปน
พลเมือง สวน “ชาวเขา” หรือ “ชนเผา” อยางฉันและพวกฉัน นอกจากไมได
รับอนุญาตใหเปนพลเมืองแลว การถูกสรางภาพประทับตรา สรางอัตลักษณ
ทางชาติพันธุใหเปน “คนปา” “คนดอย” “สกปรก” “แปลกประหลาด” ไมมี
การพฒันา และอืน่ๆ อกีมากมาย ซึง่ลวนแตเปนดานลบทัง้นัน้ พวกเราจะได
รับอนุญาตใหเปน “คนไทย” “พลเมือง” ไทยหรือไม ฉันตองสารภาพวา
ในตอนน้ันฉันและบรรดาพ่ีนองชนเผาท้ังหลายเช่ือวาถาเราไดเปนพลเมือง
ไทย เราคงไมถูกรังเกียจ เหยียดหยาม กีดกัน และเลือกปฏิบัติ พูดอีก
อยางหน่ึงคือ เรานาจะเขาถึงความยุติธรรมได ตอมาฉันเรียนรูวามันไมใช
เรื่องงายๆ เลยเราตองเผชิญอุปสรรคขวากหนามตางๆ แทบจะเอาชีวิต
ไมรอด เมื่อมาเรียนสตรีศึกษาฉันไดความรูเพิ่มเติมขึ้นมาอีกวาสิ่งที่พวกฉัน
และฉันสูอยูในขณะนัน้เปนอุดมการณ อาํนาจทีม่ชีือ่สวยหรวูา “ลทัธิชาตนิยิม
แบบปตาธิปไตย”

กระบวนการได�รับสัญชาติของฉัน
เพื่อเข�าถึง “ความยุติธรรม”

ฉันยอนกลับไปคิดถึงคืนวันในอดีตคือวันท่ีฉันมาสอบสัมภาษณ
เรียนสตรีศึกษา คณะกรรมการสอบต้ังคําถามวา “ผูหญิงในสังคมชนเผา
ของคุณเปนอยางไร? อะไรคือปญหาของผูหญิงชนเผา?” ฉันตอบไปวา
ในสังคมลาหูปญหาของผูหญิงก็เหมือนกับปญหาของผูชาย เพราะในสังคม
ชนเผาลาหู “ผูหญิงเปนใหญ” สวนปญหาเฉพาะของผูหญิงคือ การไมไดรับ
สวสัดกิารจากรฐัในดานสขุภาพ เฉพาะอนามัยเจรญิพนัธุ แตหลงัจากเขาเรยีน
สตรีศึกษาแลว คําตอบของฉันเปล่ียนไป แตในขณะนั้นปญหาเฉพาะหนา
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ของฉันคือ “ฉันจะทําอยางไรใหสามารถชวยตนเองและครอบครัวใหได
สัญชาติไทย ฉันจะตองไมใชผูหญิงธรรมดาทั่วไป”

ฉนัเปนลกูสาวคนโตของครอบครัว มพีีน่องท้ังหมด 6 คน ผูหญงิ 4 คน 
ผูชาย 2 คน พอเปนผูนําทางศาสนาคริสต สอนศาสนาในหมูบานที่ไมใช
หมูบานของตายาย จึงไมจําเปนตอง “ข้ึนเขย” ตามประเพณีลาหู ประกอบกับ
สถานภาพที่เปนผูสอนศาสนาของพอก็เสริมใหสถานภาพของตายายซึ่งเปน
ผูดแูลรักษาโบสถดขีึน้ซึง่เปนการเสริมฐานะใหกนัและกนั ฉะนัน้ฉนัจงึมโีอกาส
ไดเขาเรียนหนังสือและจําเปนตองมีทะเบียนบาน ฉันจึงเขาไปเกี่ยวของกับ
งานทะเบียนบานตั้งแตป พ.ศ.2525 ตอนนั้นฉันเรียนอยูชั้น ป.4 ซึ่งเปนปที่
ครอบครัวฉันตองยายไปอยูตัวเมืองเชียงใหม ฉันตองออกจากโรงเรียน
ที่จังหวัดเชียงราย มาเรียนที่โรงเรียนวัดทาสะตอย ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ฉันจึงจําเปนตองใชหลักฐานทะเบียนบานเพื่อสมัครเรียน 
ตอนนั้นฉันมีเพียงสมุดพกจากโรงเรียนเกาในหมูบาน ชื่อบานหมอ ตําบล
แมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย อยูติดกับประเทศพมา พอบอกฉันวา
ชาวบานในพ้ืนท่ีนัน้ไมมใีครมีทะเบียนบาน บางคนยังไมรูวาเขตแดนประเทศ
อยูตรงไหน ชาวบานทําไรทําสวนอยูในไทยและบางสวนอยูในประเทศพมา 
ไมเห็นมีหลักเขตแดนบอกวาตรงไหนเปนเขตแดนไทย เขตแดนพมา

ฉันเริ่มเรียนหนังสือตั้งแตอยูในหมูบานหมอกับครูชาวลาหู ฉันและ
เพื่อนๆ มีความสุขมากที่ไดมาเรียนหนังสือในเมือง ทุกอยางที่เจอเปนอะไร
ที่นาต่ืนเตนท้ังน้ัน เชน ไดเส้ือผาใหม พอซ้ือชุดนักเรียนให 2 ชุด กางเกง
ขาสั้น 1 ตัว เสื้อยืด 1 ตัว มีเสื้อผาที่แมเย็บใหอีก 2 ชุด เปนเสื้อกับผาซิ่น 
ฉันนุงซิ่นมาต้ังแตจําความได ฉะน้ันการนุงซิ่นจึงไมเปนปญหาสําหรับฉัน 
ในขณะท่ีเพือ่นๆ จากเผาอืน่ๆ มปีญหาเวลาอาบนํ้า เพราะอาบนํ้ากนัทีบ่อน้าํ

ซึ่งตองตอคิวตักน้ําในบอ นักเรียนก็มีตั้ง 60-70 คน ออ! โรงเรียนที่วานี้
เปนโรงเรียนของสภาคริสตจักรแหงประเทศไทย เด็กนักเรียนเปนชนเผา 90 
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เปอรเซ็นต แตเปนลาหูมากท่ีสุด ตามดวยอาขา ลีซู มง เม่ียน กะเหรี่ยง 
ไทใหญ และคนเมือง แตนักเรียนคนเมืองไมอยูหอพักของโรงเรียน เพราะ
บานอยูใกลๆ ชวงแรกที่มาอยูโรงเรียนในเมืองฉันมีปญหามาก เพราะพูด
ภาษาไทยไมได เมื่อเขาเรียนชั้น ป.1 นักเรียนใหมไมมีรุนพี่เผาเดียวกันคอย
ใหคําแนะนําชวยเหลือ เรามีปญหาสื่อสารกับครู คําถามที่ฟงดูงายๆ เชน 
ครูถามวา “เธอนามสกุลอะไร?” เราก็ไมรูวาครูพูดถึงอะไร แมครูจะใหไปตาม
รุนพี ่ป.1 มาแปลใหเราฟง แตกแ็ปลไมตรงกบัทีค่รูถาม คอืเธอถามวาเผาอะไร 
ฉันก็ตอบวา ลาหู ครูก็ยังถามวา “แลวเธอนามสกุลอะไร?” ฉันตอบวา 
“ไมมีนามสกุล พอไมไดใหไว” รุนพี่ลาหูที่อยูชั้น ป.4 ก็เลยถามฉันวา ปูหรือ
ตาชื่ออะไร ฉันตอบไปวา “จะทอ” นับแตนั้นมา “จะทอ” เลยกลายเปน
นามสกุลของตระกูลของเรา ปจจุบันญาติพี่นองของแม 3 ครอบครัว
ใชนามสกุลนี้ เดิมแมมีพี่นองท้ังหมด 9 คน ทั้ง 3 ครอบครัวที่ใชนามสกุล
จะทอนี้ ตอมาภายหลังฉันเปนคนติดตอประสานงานการทําทะเบียนตางๆ 
เชน ทะเบียนสํารวจบัญชีบุคคลในบาน ทะเบียนทร.ชข.1 ทะเบียนทร.13 
สรุปวานามสกุล “จะทอ” ฉันเปนคนตั้งโดยไมไดตั้งใจ ฉันเอามาจากช่ือตา
ของฉัน ไมไดเอามาจากช่ือปู เพราะในภาษาลาหู ปูกับตาใชคําเดียวกันคือ 
“ออปู’ สวนยากับยายใชคําเดียวกันวา “ออป”

ตรงน้ีฉนัคิดวานาสนใจมากๆ ในเร่ืองของระบบเครือญาติกบันามสกลุ
ตามกฎหมายไทย ฉันเองไมอยากใชคําวา “ตระกูล” หรือ “สายสกุล” 
ที่อิงการนับญาติตามความหมายของมานุษยวิทยาวาเปน “สายผูชาย” 
“สายผูหญิง” หรือ “ทั้งสองฝาย” ขอเท็จจริงตามประสบการณของฉัน 
“ตระกูล” หรือ “สายสกุล” ชาวลาหูอาจใชชื่อของปูหรือตาก็ได ขึ้นอยูกับ
สถานการณในตอนน้ันวาเราใหขอมลูในการทําทะเบยีนประวัตวิาอยางไร และ
สวนใหญเรามักนึกถึงช่ือของตา เพราะลาหูเวลาแตงงานกันตองไปอยูบาน
ผูหญงิ เมือ่ตองทําทะเบียนประวตัเิรากเ็ลยมกันกึถงึช่ือของตา ดงันัน้นามสกลุ
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ของเราจึงไมใชการสืบสกุลทางฝายหญิง แตเปนเพราะ “ตา” เปน “ลูกเขย” 
ที่แตงงาน แลวเขามาอยูกับ “พอตาแมยาย” เทานั้นเอง

ฉันตองพักอยูในหอพักของโรงเรียนตั้งแตเขาเรียนชั้น ป.1 หอพัก 
เปนอาคารหลังใหญ ตอนนั้นไมมีไฟฟา ไมมีน้ําประปา แยกเปนหอหญิงกับ
หอชาย หอหญิง 2 หอ หอชาย 2 หอ มีนักเรียนพักในหอทั้งหมดประมาณ 
300 กวาคน ชีวิตในหอมีการทํากิจกรรมมากมาย ทําใหเราสามารถปรับตัว
เขากับเพ่ือนๆ ไดดี ฉันมีความสุขท่ีเร่ิมอานหนังสือได ชวงน้ันเราไมจําเปน
ตองมีบัตรประชาชน สวนพอของฉันสามารถเดินทางไปไหนมาไหนไดโดย
ไมตองมีบัตรประชาชนเหมือนกัน พอมาเยี่ยมฉันเทอมละ 1 ครั้ง เพื่อเอา
อาหาร เชน แตงกวา แตงไทย ขาวโพด และพริกปนมาใหเปนของสําคัญมาก 
เพราะเวลาทานอาหารทุกชนิดตองใสพริกปนดวย ฉะนั้นการเอาพริกปน
มาฝากลูกทีโ่รงเรยีนเปนขออางทีพ่อใชในการเดินทางมาเย่ียมลกู ทัง้ๆ ทีก่าร
เดินทางไมใชเรื่องงายเลย ตองเดินเทาจากหมูบานเราใชเวลา 1 วัน 
มาอาศัยนอนกับคนรูจักอีกหนึ่งคืนท่ีหมูบานที่รถสองแถวไปถึง จากน้ัน
ตองตอรถเมล แลวตอสองแถวอีกตอหนึ่ง ฉันดีใจมากเม่ือพอมาเย่ียม
เพราะเราจะไดกินอาหารที่อรอยที่สุด พอจะแบกขาวสารมา แลวขอให
เจาของบานที่ไปพักดวยหุง แลวเอามาฝากลูก บางคนอาจต้ังขอสังเกตวา
ฉันพูดถึงแตพอ ที่เปนอยางนี้เพราะการเดินทางออกนอกชุมชนเปนบทบาท
ของพอ ผูหญิงลาหูทั่วไปไมมีหนาท่ีตองไปขางนอกหมูบาน ฉันจึงไมคอย
ไดพดูถงึแม ตรงน้ีอาจเปนอกีตวัอยางหน่ึงวาในหมูชาวลาหูนัน้ผูหญงิไมออก
มาโลดแลนอยูนอกชุมชน/หมูบาน ดังน้ันตอมาในภายหลังฉันเองออกมา
เคลือ่นไหวตอสูเพือ่ใหไดบตัรประชาชนและสญัชาตไิทย จงึเปนอะไรทีรุ่นแม
ฉันไมเคยทําและไมคาดคิดวาจะทํา



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

237

ความทรงจํา
เกี่ยวกับการย�ายบ�าน : บ�านเก�าและบ�านใหม�

พอฉันเปนคนตัดสินใจวาจําเปนตองยายบานออกจากหมูบานเดิม 
เพราะจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นมากมายที่ดินทํากินไมพอ พอตั้งใจวาจะยาย
ออกจากหมูบานหมอ ตําบลแมคํา อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ไปอยูที่
บานหนองเขียว หมู 3 (ปจจุบันหมู 12) ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม แผนการยายถิ่นของพอสรางความไมพอใจใหกับผูมีอํานาจ
ในหมูบานอยางมาก เพราะเขากลัววาถาพอยายออกไปจะมีคนยายตามไป
ดวยมาก จนหมูบานเดิมจะหมดสภาพหมูบานหลัก และเขาคนนั้นก็จะไมได
เปน “คะแย” หรือผูนํา มีการพูดกันในตอนนั้นวา ภรรยาของคนคนนั้น 
จางคนมาฆาพอ พอฉันจึงไมกลากลับเขาหมูบาน แมตองรับภาระขาย
ทรัพยสินตางๆ แลวเดินทางมาสมทบกับพอท่ีรออยูอีกหมูบานหนึ่ง 
การอพยพครั้งน้ันมีคนรวมดวยจํานวนมากจากหมูบานอื่นตองใชรถทัวรถึง 
20 คัน เพ่ือแสวงหาที่ดินดํานํ้าชุม และเปนท่ีที่ลูกๆ จะไดเรียนหนังสือทุกคน 
สวนฉันและนองสาวเดินทางกลับโรงเรียนที่เชียงราย รออยางอดทนเพื่อพอ
แมมาเยี่ยมตอนปดเทอม แลวรับกลับบานใหมดวย ฉันไดเห็นเมืองเชียงใหม
เปนครั้งแรกในชีวิต ฉันตื่นเตนมาก แตกวาจะถึงบานใชเวลานานมากคือ 
ออกเดินทางแตเชา ถึงบานใหมเกือบเที่ยงคืน บานใหมของเราสวยมาก...
นาอยูมาก

ที่ฉันนําเรื่องนี้มาเลาในท่ีนี้ก็เพื่อเปนการต้ังขอสังเกตวา การยาย
ถิ่นฐานบานชองเพ่ือแสวงหาที่ดินทํากินท่ีอุดมสมบูรณกวาเดิมน้ัน เปน
วิถีชีวิตตามปกติของทั้งชาวไทยพื้นราบและกลุมคนท่ีถูกประทับตราวาเปน 
“ชาวเขา” หรือ “ชนกลุมนอย” ซึ่งท้ังหมดเปนคนจนท่ีหลังจากฉันไดเรียนสตรี
ศึกษาแลว ไดรูจักกับคําใหมคือ “คนชายขอบ” วิถีชีวิตเชนนี้ถูกประทับตรา
จากอํานาจรัฐในรูปของกฎหมายมากมายหลายฉบับ ตลอดจนระเบียบและ
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วิธีปฏิบัติจริงของเจาหนาที่วา “ผิดกฎหมาย” “ทําลายความม่ันคงของชาติ” 
เพราะคนเหลานั้น “ไมใชคนไทย” ผูอานคงไมแปลกใจท่ีจะไดรับรูวาเพราะ
อะไรฉัน พอ แม ครอบครัว และญาติพี่นองฉันถึงไดตองการไดสัญชาติไทย 
แมกระบวนการของการไดมาซึง่สิง่นัน้จะยุงยาก ซบัซอน ตองตอสูและเผชญิ
กับความเจ็บปวดนานาประการก็ตองทําใหได

กระบวนการได�สัญชาติของฉัน : 
อคติกับการเลือกปฏิบัติ

เม่ือฉันนึกยอนดูอดีตการท่ีฉันอยากเรียนหนังสือและเขาโรงเรียน
นาจะเปนกระบวนการขั้นแรกๆ ของการเขาสูกระบวนการขอสัญชาติ หรือ
พูดอีกอยางหน่ึงคือ การเปน “คนไทย” นั่นเอง ฉันเริ่มมีปญหาเกี่ยวกับ
ทะเบยีนบานชวงท่ีฉนัอยูชัน้ ป.5 เพราะตองยายโรงเรียนจากเชยีงราย มาอยู
หอพักนานาเผาจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนของมิชชันนารี แตเวลาไปเรียน 
ก็แยกยายกันไปเรียนตามโรงเรียนตางๆ ฉันจะเขาโรงเรียนเทศบาล
วัดทาสะตอย ตําบลวัดเกต อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ตอนน้ีเองท่ีฉัน
จาํเปนตองมีหลักฐานคอื สาํเนาทะเบยีนบาน เพ่ือสมัครเขาโรงเรียนใหมทีว่า 
โรงเรียนนี้มีนักเรียนชาวเขาประมาณ 100 กวาคน ไมเหมือนโรงเรียนเดิม 
ซึ่งมีนักเรียนชาวเขามากกวานักเรียนคนไทยพื้นราบ ที่โรงเรียนใหมจึงมีการ
ดถูกูนกัเรียนชาวเขาเสมอ เชน พดูวา “เดก็แมวมากับรถหมู” เหตุเพราะหอพัก
ที่เราอยู มีรถมารับนักเรียนไปสงโรงเรียนนั้น รถที่มารับเปนรถหกลอใหญๆ 
บรรทุกนักเรียน 50-60 คนตอคัน พวกเราตองเบียดเสียดกัน บางครั้งเวลา
รถเบรกเด็กนักเรียนลมทับกันระเนระนาด...เจ็บมาก...ตอนเที่ยงมีรถเอา
อาหารมาสงขางๆ โรงเรียน ไมไดสงที่โรงอาหารเพราะที่นั่นเปนที่กินของ
นักเรียนคนเมือง สวนพวกเราตองเขาแถวรับอาหารในถาดหลุม แลวเอาไป
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นัง่กนิกนัตามใตตนไม ถาวนัไหนฝนตกจะลาํบากมาก ซ้าํเตมิดวยการลอเลยีน
วา “นักเรียนแมวกินขาวถาดหลุม” เวลาเรียนหากตองแบงกลุมทํางาน 
ฉนัลําบากใจมากเพราะเพ่ือนๆ ไมรบัเขากลุม เพราะเวลาเกบ็เงนิซ้ืออุปกรณ 
เราไมคอยมีเงินให พวกเรา “นกัเรียนชาวเขา” หรือ “เด็กแมว” รูสึกโกรธมาก 
เพื่อนผูชายชาวเขาเคยทาตีกับพวกนักเรียนไทย แลวพูดวา “ชาติหนา ขอให
พวกมึงเกิดมาเปนชาวเขา จะไดรูสึกวาความรูสึกของพวกเราเปนอยางไร”

อคติทางชาติพันธุเปนประเด็นปญหาที่ทั้งตัวฉันและกลุมชาติพันธุ
เผชิญอยูอยางที่ไดเลาไปแลว แตนั่นไมใชเปนเพียงประสบการณสวนตัว 
คณะประเมินผลการทํางานของสมาคม IMPECT (2547) กลาววา การดูถูก 
ถูกกลาวหาอยูเสมอวาสกปรก ปาเถื่อน ไรการศึกษา เปนสาเหตุของการ
ตัดไมทําลายปาตนนํ้าลําธาร คายาเสพติด และเปนภัยตอความมั่นคงของ
ประเทศชาต ิเปนภาพประทบัตราประจํากลุมทีเ่กดิมาจากอคต ิมายาคต ิและ
ความไมรูหรือรูมาผิดบางถูกบางดังกลาวนี้ทําใหเกิดเปนนโยบายและการ
ปฏิบัติ เชน การออกกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่นําไปสูการเลือกปฏิบัติ
ในมากมายหลายนโยบายและหลายๆ เรื่อง เชน ความมั่นคงของชาติ 
แผนแมบทเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นท่ีสูง 
ตัวอยางเชน แผนแมบทฉบับที่ 1 เร่ิมใชตั้งแต พ.ศ.2535-2539 แผนแมบท
ฉบับท่ี 2 เร่ิมใช พ.ศ.2540-2544 เปนการเลือกปฏิบัติที่ไมไดดําเนินการ
อยูบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมกัน แตมีอคติทางชาติพันธุประกอบกับ
เปนแผนฯ ที่มีฐานคิดอยูกับรูปแบบการพัฒนาที่เนนการสงเคราะห และ
ยังคงเอาไวซึ่งวัตถุประสงคที่กลาวไดวา เปนการพัฒนาเพ่ือความม่ันคง
ของชาติ เนนการควบคุมและปราบปราม โดยเฉพาะการปราบปรามและ
แกไขปญหายาเสพติด ซึ่งชาวเขาจํานวนมากตกเปนจําเลยของสังคม 
การพฒันาตามแบบนีไ้มไดใหความสาํคญักบั “คน” และขาดมติทิางวัฒนธรรม
อันเปนดานที่สรางสรรคของมนุษย
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อยางไรก็ตาม เม่ือยอนเวลากลับไปในชวงท่ีฉันเปนเด็กท่ีตองยาย
โรงเรียนแตไมมีทะเบียนบานน้ัน เปนความทุกขใจมากของฉัน ยิ่งตอนที่
จะจบช้ัน ป.6 ทางโรงเรียนตองออกใบ ป 05 ใหแตตองใชทะเบียนบานซ่ึงฉัน
ไมมี ผูจัดการหอพักซึ่งดูแลการศึกษาของนักเรียนดวยบอกฉันใหกลับไปขอ
หลักฐานทางอําเภอ ฉันจึงกลับไปบอกพอ พอก็เลยไปคุยกับ “คะแซ” ทั้ง 
“คะแซ” กบัพอพากนัไปหาผูใหญบาน ซึง่เปนคนพืน้ราบเขาบอกวาตองไปหา
นายอําเภอ จากนั้นจึงนัดใหไปพรอมกันในวันจันทร ฉันตองขาดโรงเรียน 
แมบอกวาตองฆาหมูขาย เพราะวาถาขายเปนตัวเปนๆ จะไมไดขายทันที 
หากฆาแลวขายเนื้อ แลวคนในหมูบานจะชวยกันซื้อคนละกิโล ครอบครัวเรา
กจ็ะไดกนิดวย ฉนัดีใจมากเพราะมอีาหารหอไปกินท่ีหอพัก นอกจากพริกปน
ที่ทุกครั้งเมื่อกลับบานฉันตองเอากลับไปดวยอยูแลว

ไม�อยากเชื่อก็ต�องเชื่อ
พอถงึวันจันทร ฉนั พอ คะแซ และผูใหญบานไปทีอ่าํเภอโดยใชรถของ

คะแซ ไปถึงที่อําเภอผูใหญบานก็ใหฉันพูดกับเจาหนาที่คนหนึ่งบอกวาครูให
ไปเอาทะเบยีนบานเพราะจะจบประถมศึกษาปที ่6 แลว ถาไมมทีะเบียนบาน
จะไมใหใบ ป 05 ไปเรียนตอทีอ่ืน่ไมได เจาหนาทีผู่นัน้พาฉนัไปหาปลัดอาํเภอ 
ปลัดอําเภอบอกวาฉันยังไมมีสัญชาติไทย ไมมีทะเบียนบานใหใชใบสํารวจ
บคุคลบนทีส่งูแทนไปกอน แลวคอยมาทาํเรือ่งขอสญัชาตวินัหลงั ปลัดอาํเภอ
ใหพอของฉนัไปถายเอกสารสาํรวจบคุคลบนพืน้ท่ีสงู แลวปลัดอาํเภอลงนาม
รบัรองให ฉนัดีใจมาก คดิวาตอไปคงไมมปีญหาเร่ืองทะเบียนบานแลว ถงึแม
จะไมเหมือนของเพื่อนก็ไมเปนไร วันนั้นฉันกลับมาจากบานก็รีบเอาเอกสาร
ที่ไดจากทางอําเภอไปใหผูจัดการหอพัก ผูจัดการหอพักบอกวาไมแนใจวาจะ
ไดหรือเปลา เพราะไมใชทะเบียนบาน แตจะเอาไปใหครูที่โรงเรียนดูกอน 
ทําใหฉันมีความคิดวิตกกังวลอยูตลอดวาจะไดหรือไม ถาไมไดคงไมได
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เรียนตอมัธยมศึกษาแลว จะทําอยางไรตอ กลับไปบานทําไรหรือ ไมอยาก
ทําไรตลอดชีวิตเหมือนแมเลย แมเหนื่อยมาก หรือไมก็ตองไปทํางานเปนคน
ทาํงานบานใหอาจารย ฉนัคิดวางแผนอนาคตของตนเองไวหลายทาง พอใกล
จะสอบอาจารยใหใบรับรองวานักเรียนคนนี้กําลังเรียนอยูชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ของโรงเรียนเพื่อใหนักเรียนเอาไปสมัครเรียนตอชวงที่ยังไมไดใบ ป 05 
เพราะหลายโรงเรียนรับสมัครกอนท่ีใบ ป 05 จะออก ฉันรีบเอาใบรับรอง
ไปสมัครสอบเรียนที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย และสอบไดดวย และอาจารย
ที่โรงเรียนก็ออกใบ ป 05 แตก็กังวลอยูตลอดวาอาจจะมีปญหาตอนมอบตัว 
ซึ่งตองมีใบ ป 05 รวมกับสําเนาทะเบียนบานตัวจริงไปมอบตัวดวย 
วันที่มอบตัวฉันใหผูจัดการหอพักไปคุยกับอาจารย บอกวายังไมมีสําเนา
ทะเบยีนบานตวัจรงิ กาํลังดําเนนิการเรือ่งขอสัญชาตอิยู ใหอาจารยรบัไวกอน 
แลวทางหอพักจะติดตามใหทีหลัง อาจารยคงจะสงสารก็เลยใหเรียนไปกอน 
แลวบอกวาถาจบมัธยมศึกษาปที่ 3 ยังไมมีก็คงมีปญหา เพราะออกใบรบ. 
(ระเบียนแสดงผลการศึกษา) ใหไมได ฉันก็ไดเรียนไปอีก 3 ป ซึ่งในชวงเวลา 
3 ปนี้ ฉันก็พยายามหลายคร้ังท่ีจะขอลงรายการสัญชาติ โดยการติดตอผูที่
บอกวาจะดําเนินเรื่องให แตไมไดไปดําเนินเรื่องที่อําเภอดวยตนเอง ฉนัตอง
มากังวลเรื่องทะเบียนบานอีกทีตอนจะจบมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน พ.ศ.2529 
แตกด็กีวาตอนจบประถมศกึษาปที ่6 เพราะถาจะเรียนตอไมตองยายโรงเรยีน 
และฉนัเรยีนด ีไดโควตาเรยีนตอมัธยมศกึษาปที ่4 สายวทิยาศาสตร ทกุอยาง
สามารถจัดการได เพราะอาจารยไมอยากใหนักเรียนดีไปเรียนตอท่ีโรงเรียนอ่ืน

ตอนท่ีเราอยูเชียงราย พอบอกวาเราไมเคยไดทําทะเบียนใดๆ จาก
ทางการ มีเพียงคะแซนับจํานวนหลังคาเรือน และจํานวนคนในหมูบาน
ไปบอกผูใหญบานทางการท่ีเปนคนเมือง โดยสงเพียงตัวเลขก็พอแลว 
หลักฐานหนึง่ของพวกเราอยูทีส่ภาครสิตจักร เพราะตองจายเงนิคาสมาชกิ
ทุกป แตมันก็ไมใชเอกสารของทางราชการ พอมาอยูบานหนองเขียว 
มเีจาหนาท่ีประชาสงเคราะหมาเก็บขอมูลประชากรในหมูบาน ใน พ.ศ.2524 
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ฉันไดไปขอใบรับรองเพื่อสมัครเขาเรียน ขอมูลของฉันยังอยูในสมุดลายไทย 
ยังไมไดอยูในแบบฟอรมใดๆ เลย การจัดทําขอมูลยังไมเปนระบบ ทั้งนี้
เอกสารตางๆ ทีเ่ปนหลกัฐานประกอบการขอลงรายการสญัชาตเิร่ิมทําตัง้แต 
พ.ศ.2525-2539 เอกสารตางๆ ที่มีขอมูลสมาชิกในครอบครัวช้ินแรก
ทีค่รอบครวัของฉนัไดรบัคือ ใบประวตับิคุคลบนพืน้ท่ีสงู เปนเอกสารสําคัญ
ในการประกอบขอลงรายการสัญชาติขาดไมได ช้ินท่ี 2 ทร.ชข. ช้ินท่ี 3 ทร.13 
พอของฉันเลาวาเอกสารแตละชิ้นตองซ้ือเอา ถาชวงท่ีเขาเอาเอกสาร
มาให ไมมีเงิน ครอบครัวน้ันก็จะมีเอกสารไมครบ ทําใหชาวบานตอง
ลาํบากไปตดิตอขอคดัเอกสารทีต่นสงักดั ซึง่ความจรงิเอกสารตางๆ ทาํไวแลว 
เจาหนาที่อยากไดเงินก็เลยยังไมให การที่จะไดเอกสารแตละช้ินตองลําบาก
มากพอสมควร การถายบัตรบุคคลบนพื้นที่สูง ทางกรม (กรมการปกครอง) 
จะขึน้มาทําเอง ซึง่ก็รวมกบัเจาหนาท่ีอาํเภอ ประสบการณของฉันท่ีมตีอการ
ถายบัตรสีฟา (บัตรประจําตัวบุคคลบนพื้นที่สูง) เชาวันนั้นท่ีโรงเรียน
บานหนองเขียว ฉันพรอมครอบครัวไปถึงท่ีโรงเรียนประมาณ 8 โมงเชา 
ซึง่เปนสถานทีท่ีผู่นาํหมูบานบอกวาเปนทีท่าํบตัรสีฟาของหมูบานเรา ฉนัเห็น
คนเปนพันอยูที่โรงเรียน และสวนใหญไมใชคนของหมูบานเรา คะแซบอกวา
ความจริงวันน้ีเปนคิวของบานหนองเขียว แตปลัดอําเภอก็เอาคนที่อื่น
มาทําดวย และเราไดทราบวาคนที่อื่นจายเงินใหกับผูใหญบานแลว วันนี้
ฉันและครอบครัวไมไดทํา เพราะทางเจาหนาที่ทําใหกับคนท่ีคางมาจาก
หมูบานอ่ืนกอน ถาเราตองการไปทําพรอมกับหมูบานอ่ืนตองจายใหกับ
ผูใหญบาน เพ่ือใหผูใหญบานไปขอลัดคิวใหกอน เพราะไมใชเวลาของเรา 
แตตอนนั้นไมทราบวาตองจายใหเทาไหร เพราะเราไมไดขอทําในวันนั้น

ในชวงน้ันฉันไมคอยมีปญหาจากการไมมีบัตรประชาชน เพราะมี
บัตรนักเรียน/นักศึกษา แตมีอยูคร้ังหน่ึงฉันตองไปสงเด็กท่ีทํางาน
บานอาจารย ฉันไปทํางานบาน ซึ่งชวงนั้นฉันไดมีโอกาสทํางานบาน
ใหอาจารย ไดรับคาตอบแทนเดือนละ 300 บาท ภรรยาอาจารยใหฉันไปสง
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เดก็คนน้ันทีอ่าํเภอแมสายถึงดานตํารวจ กอนจะถงึอาํเภอแมสาย เราท้ังสอง
ถูกใหแสดงบัตรประจําตัว ฉันไดแสดงบัตรนักเรียน นองที่ไปดวยไมมีบัตร 
เราตองลงจากรถเพื่อใหไปคุยกัน ฉันบอกตํารวจวานองคนน้ันอายุยังไมถึง 
15 ป และไมไดเรียนหนังสือ ตองทํางานบานใหคนอื่น แตตํารวจบอกวาเปน
สาวแลว อายุไมถึง 15 ปไมเช่ือ ตองปรับ! ฉันไดเงินจากอาจารยมาเพียง
คาเดินทาง แลวจะเอาอะไรมาให ตํารวจบอกวา ถาไมมี ใหรออยูที่นี่กอน 
ใหไปรอกับคนอื่นในหอง ซึ่งเปนหองที่มีผูชายอยูแลว 3 คน ฉันและนอง
ไมอยากรอ และบานของนองก็ไมไกลจากทีน่ีแ่ลวดวย ฉนักเ็ลยบอกใหตาํรวจ
ไปเรียกพอของนองมาจายให ตํารวจใหเราน่ังรอท่ีปอมยามกอน รอถาม
สารวัตรกอน เราน่ังรออยูประมาณ 3 ชั่วโมง สารวัตรก็มาแลวก็มาถามวา
ใหนองไปเรียกพอมาคุยกัน ใหฉันรออยูที่ปอมยามกอน นองที่ฉันมาสง
กก็ลับบานไปเรยีกพอและผูใหญบานมา เราถงึไดกลับบานนองคนนัน้ พอของ
นองคนนั้นตองเอาเงินใหผูใหญบาน 700 บาท เปนคาเสียเวลามาพูดกับ
ตํารวจ ฉันโทรศัพทไปบอกอาจารยที่เชียงใหม อาจารยใหคนงานมาตามดู
อีกที แลวเอาเงินมาคืนพอของนอง เพราะนองเปนคนทํางานบานอาจารย

การขอลงรายการสัญชาติของฉัน เร่ิมเมื่อ พ.ศ.2535 โดยขอใหครู
คนหนึ่งที่เปนครูการศึกษานอกโรงเรียน เปนชนเผาลาหูอยูหมูบานเดียวกัน 
ครูคนน้ีจะชวยเขียนคํารองใหคนท่ีอยากจะขอสัญชาติ แตตองจายเงินเปน
คาจาง ดวยเหตุผลใดก็ไมรูครูคนน้ีตองยายไปอยูที่อื่น คํารองของพวกเรา
ก็เลยไมไดดําเนินการตอ ฉันตองใหพอไปติดตอกับผูใหญบานซึ่งบอกวา
จะชวยทําให แตใหรอกอนยังไมวาง ฉันกังวลใจมาก เพราะใกลจะจบ
มัธยมศึกษาปที่ 6 ครั้งนี้ตองมีปญหาแนๆ เพราะตองสอบเขามหาวิทยาลัย 
ฉนัพยายามติดตอผูใหญบาน เพ่ือใหชวยขอสัญชาติให โดยใหเหตุผลวาตอง
เอาไปใหตอนจบมัธยมศึกษาปที่ 6 และตอนท่ีสอบเขามหาวิทยาลัยก็ตอง
ใชดวย ทางสถาบันการศึกษาคงจะไมใหรอเอามาใหวันหลังอยางท่ีเคยทํามา
กอนแลว ฉนัพยายามเตม็ทีใ่นการดําเนินการขอลงรายการสญัชาต ิซึง่กท็าํได
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เพียงไปติดตอท่ีอําเภอ และผลก็คือยังไมไดรับการอนุมัติ รายชื่อยังไมกลับ
มาจากจังหวัด ฉันไปติดตามท่ีจังหวัด ผลก็คือรายช่ือยังไมกลับมาจากกระทรวง 
ตองรอกอน ปญหามากมายที่ทําใหฉันไมมีทะเบียนบาน ตอนท่ีจบมัธยม
ศึกษาปที่ 6 อยางไรก็ตามทางโรงเรียนก็ใหใบรับรองเปนนักเรียนเหมือนกับ
ตอนที่จบประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 ฉันไมไดสอบเขา
มหาวิทยาลัยเหมือนเพื่อน เพราะหลักฐานการสมัครไมครบ ฉันตองหา
สถาบันที่ไมเครงครัดในการยื่นหลักฐาน ซึ่งมีสถาบันที่รุนพี่สามารถเรียนได
และกําลังเรียนอยู ฉันจึงเลือกวิทยาลัยลานนา (ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม) ฉันก็ไดเรียนระดับอุดมศึกษาอีก 4 ป

ใน พ.ศ.2534 ฉันติดตอกับปลัดอําเภออีกคร้ังเพ่ือขอเขียนคํารอง 
ปลัดอําเภอใหแบบฟอรมขอย่ืนคํารองขอลงรายการสัญชาติ และบอกวา
ใหไปติดตอกับผูใหญบาน เพราะผูใหญบานตองลงนามรับรอง ผูใหญบาน
เรยีกฉันเขาไปคยุ บอกวาตองมีคาใชจายใหกบัปลัดอาํเภอ ฉนัถามวาเทาไหร 
ผูใหญบานกบ็อกวา “ถาเปนทัง้ครอบครวักห็ลายหมืน่อยู” ฉนัเปนนกัศกึษา
ไมมีรายได ไมรูจะทําอยางไร รูวาพอแมก็ไมมีทรัพยสมบัติอะไรแลว เพราะ
วัว ควายที่พอแมมีก็ขาย แลวสงใหฉันเรียนหมดแลว ทําใหหยุดเรื่องการขอ
สัญชาติไวระยะหนึ่งเพราะไมมีเงิน หลายครั้งคิดจะหยุดเรียน เพื่อหางานทํา 
เอาเงินไปทําบัตรประชาชนกอน แลวคอยกลับมาเรียนทีหลัง

ใน พ.ศ.2534 มเีพือ่นทีไ่ดสญัชาติแลวคนหน่ึงบอกวาใหไปหาเจาหนาที่
อีกคนหนึ่ง ซึ่งเปนเจาหนาที่ประชาสงเคราะหชาวเขา เจาหนาที่คนนี้บอกวา 
การขอสัญชาติตองใหผูใหญบานลงนามรับรองอยูดี เจาหนาที่คนนั้นบอกวา
ใหสงเรื่องไปกอน เรื่องเงินคุยกันอีกที ฉันก็ไดยื่นคํารองไปตอนนั้นตองสงไป
ทีจ่งัหวัด จงัหวัดสงไปท่ีกระทรวง แลวสงกลับมาท่ีจงัหวัด จากน้ันมาท่ีอาํเภอ 

แจงใหผูใหญบานมาถึงตัวผูขอ ขั้นตอนน้ีฉันใชเวลาท่ียื่นคํารองที่อําเภอ 
จนไดบตัรประชาชนใชเวลา 7 ป เร่ิมกระบวนการเม่ือ พ.ศ.2543 ไดรบับัตร
ประชาชนใน พ.ศ.2550
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ผลกระทบทีฉ่นัเปนผูหญิงไรสญัชาติไดรบัน้ัน ถาเปรียบเทียบกบัผูหญิง
ชนเผาอื่นๆ ยังนอยมากเพราะเพื่อนๆ แกนนําผูหญิงที่ฉันทํางานดวยกัน
ไดรับมากกวานี้มาก เชน เมื่อป พ.ศ.2548 ที่ผานมามีพี่นองชนเผาลาหู 30 
กวาคนมาขอความชวยเหลือจากสมาคม IMPECT เราเปนเจาหนาท่ีชนเผา
ลาหูและนักกฎหมายของสมาคมฯ ตองมาดําเนินการชวยเหลือ เม่ือสอบถาม
แลวไดทราบวาพ่ีนองชนเผาลาหูกลุมน้ีมารับจางทํางานในเมืองและถูก
นายจางโกงคาแรง เพราะนายจางคิดวาคนพวกนี้ไมมีหนวยงานใดคอย
ชวยเหลือ พวกเขาถูกคุกคามโดยใหคนเมาเหลามาโวยวายหาเรื่อง บางคืน
มีไม กอนหินโยนมาท่ีหลังคาเรือนพักและมีการใชไมตีฝาเรือนพักให
พวกเขากลวัและกลับถิน่ฐานไป บางคร้ังมีการบอกคนงานวาชวงนีย้งัไมมเีงนิ
งานไมเสร็จตามกําหนดถาคนไหนรอไมไดก็ใหกลับบานบนดอยไปกอน 
แตการกลับไปมาบานบนดอยตองเสียคาเดินทางมากและตองเสี่ยงตอการ
ถูกจับในชวงเดินทางไมมีเงินใหตํารวจก็ตองถูกจําคุก ฉันเคยมีประสบการณ
ที่ถูกตํารวจจับเพราะไปสงนองที่ทํางานบานของอาจารยชวงที่เปนนักเรียน 
ตํารวจบอกวาถาไมมีเงินจายตองไปอยูในหองขัง ฉันเห็นผูชายอยูในหองขัง
นัน้หลายคน และถาเปนผูหญิงก็อาจจะเสีย่งมากกวาเพราะตองมาอยูรวมกัน
ผูชายในหองขังเดียวกนักอนจะถกูสงไปทีเ่รือนจําหญงิ โอกาสเสีย่งตอการถกู
ละเมดิทางเพศดงัขาวทีเ่ราไดรบัรูตลอดมา เพราะคนทีไ่มมบีตัรประชาชนไทย
ไมสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได คาแรงก็ไมเพียงพอ บางครั้งก็ไมไดรับ 
และหากยงัอยูทีท่าํงานโดยไมทาํงานกไ็มสามารถไปซ้ืออาหารทีภ่รรยาหัวหนา
คนงานขายได ฉันไดสอบถามวาเพราะอะไรเขาถึงทําอยางนี้ ทําไมไมไปแจง
ตํารวจ พวกเขาตอบวาไปแจงตํารวจไมได ตํารวจเปนพวกนายจาง ถาเขา
ไมทํางานกับหัวหนาคนน้ีตํารวจก็จะจับเพราะพวกเราไมมีบัตรประชาชน 
เราไมใชคนพมาไมมีบัตรทํางาน ทําใหชนเผาหลายคนไปขึ้นทะเบียนเปน
คนงานพมา 
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อีกกรณีหนึ่งชวง พ.ศ.2546 มีการชุมนุมอันเนื่องมาจากชาวบาน
ปางแดง อําเภอเชียงดาว ถูกเจาหนาที่รัฐจับไป 48 คน เปนผูชาย 34 คน 
ผูหญิง 14 คน ประกอบดวย คนพ้ืนราบ 3 คน ลีซู 1 คน ปะหลองหรือ
ดาราอาง 19 คน และลาหู 25 คน การจับกุมคร้ังน้ีมีกําลังเจาหนาท่ีพรอมดวย
อาวุธสงครามครบมือจากหลายหนวย ทั้งฝายปกครอง ทหาร ตํารวจ และ
เจาหนาที่ปาไม จํานวนเจาหนาที่ทั้งสิ้น ประมาณ 200 นาย ผูที่ถูกจับนั้น
มีทั้งคนพิการ ขาดวน คนหูหนวก คนชรา ผูหญิงที่ทองแกใกลคลอด คนใบ 
สําหรับวิธีการจับกุมครั้งนี้ เจาหนาที่รัฐไดหลอกชาวบานวา ใหไปรับผาหม
กันหนาวที่ที่ทําการอําเภอ พอไปถึงอําเภอก็ตั้งขอหาวาบุกรุกปาสงวน
แหงชาต ิและหลบหนีเขาเมอืงโดยผิดกฎหมายและควบคุมตวัไว จงึเกดิความ
เดือดรอนของชาวบาน เกิดความอดอยากขาดแคลนอาหารการกิน เพราะ
ผูทีถ่กูจับน้ันเปนหัวหนาครอบครัวท่ีหนาท่ีหาเล้ียงครอบครัวเปนหลกั ผูหญิง
ที่อยูทางบานตองรับภาระที่หนักสําหรับการหาเลี้ยงชีพและตองดูแลลูกดวย 
ชาวบานเกิดความหวาดผวาในความไมปลอดภัยเพราะหวั่นเกรงวาเมื่อไหร
เจาหนาท่ีรัฐจะเขามาจับกุมอีก บางครอบครัวขาดท่ีพึ่ง หรือไมสามารถ
ชวยตนเองได เชน ครอบครัวหน่ึงมารดาเปนคนตาบอดสี แตตองรับภาระ
ตองเล้ียงหลานท้ังๆ ไมสามารถมองเหน็ไดด ีจงึทําใหตองมีการชุมนุมข้ึน และ
พี่นองชนเผาที่ทํางานอยูในเมืองก็มารวม พวกเราเจาหนาที่องคกรพัฒนา
เอกชนชาวไทยภเูขา แกนนาํชาวบานท้ังเครอืขายลุมน้าํ เครือขายสตรชีนเผา
ก็มารวม ฉนัและแกนนาํเครือขายสตรชีนเผารวมกลุมพูดคุยกันทุกวัน เร่ืองท่ี
คุยกันสวนใหญจะเปนเรื่องการทํามาหากินท้ังท่ีอยูในชุมชนและท่ีมาทํางาน
ในเมือง คนทีอ่ยูในชมุชนจะนาํเรือ่งการหนจีากการไลจบัของเจาหนาท่ีปาไม
ชวงท่ีไปทาํงานในไรในสวนมาเลา พวกทีท่าํงานในเมืองก็พดูคุยกันเรือ่งคาแรง 
การถูกจับเพราะไมมีบัตรทํางาน วันหนึ่งในการคุยกันมีพี่ผูหญิงที่อยูหมูบาน
ใกลกบัหมูบานของฉันไดเอาบตัรทํางานมาใหเพือ่นๆ ด ูฉนัเองยงัไมเคยเห็น

จึงขอดู จึงเห็นวาขอมูลในบัตรผิด เพราะพ่ีคนนี้ถือบัตรประจําตัวบุคคล



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

247

บนพื้นที่สูง (บัตรสีฟา) ซึ่งความจริงไมคอยมีชาวเขาทําบัตรทํางานกันเพราะ
ถือวาเปนคนไทยแตยังไมไดลงรายการสัญชาติ ยิ่งกวานี้พี่คนน้ีเปนเผาลาหู
แตในบัตรระบุวาเปนไทใหญ ผูศึกษาคิดวาขอมูลตางๆ ที่ทางราชการใหเปน
หลักฐานในการพิสูจนสิทธิ์ในการขอลงรายการสัญชาติมีความผิดพลาด 
จากเหตุการณที่กลาวมาเปนสวนเล็กๆ นี้ ชี้ใหเห็นวาระบบคอรรัปชั่นยังคง
อยูควบคูกับระบบราชการที่ไมมีประสิทธิภาพ

พ.ศ.2535 ฉันไดทุนการศึกษาที่องคกรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา
แหงหนึ่ง ซึ่งเปนองคกรที่ฉันไดทํางานมาจนถึงทุกวันนี้ การเปนนักศึกษาทุน
ขององคกรนี้ ทําใหฉันไดเรียนรูวัฒนธรรมของชนเผาตนเองและเผาอ่ืน 
มกีจิกรรมท่ีเกีย่วกับสทิธหิลายๆ ดาน แตกไ็มไดพดูถงึสทิธใินดานสัญชาติเลย 
กิจกรรมท่ีตองไปเขาคายในชุมชน ไดเรียนรูถึงสภาพปญหาของชุมชนน้ันๆ 
ปญหาหน่ึงท่ีพบเจอคือการไมมีบัตรของชาวบาน ชาวบานไมรูเร่ืองของ
สัญชาติ รูเพียงทําบัตรประจําตัวประชาชน ฉะน้ันในสังคมชนเผาชวงน้ัน
ไมคอยมีใครพูดเรื่องสัญชาติ รูแตขอใหไดบัตรประชาชน

พ .ศ .2537 ฉันจบระดับอุดมศึกษาท่ีสถาบันราชภัฏเชียงใหม 
เอกประถมศึกษา พรอมที่จะไปเปนครูประถมในโรงเรียนที่ไหนสักแหงหนึ่ง 
แตฉันขาดหลักฐานในการสมัครงานเหมือนเพ่ือนๆ ถาเปนไปไดฉันอยาก
รบัราชการครบูนดอย ชวงเวลาน้ันทางสํานกังานท่ีใหทนุการศึกษาไดเรยีกตวั
ใหไปทํางาน

ชวงท่ีเริ่มทํางานมีเงินเดือนแลว ผูใหญบานก็จะโทรมาบอกวาตองมี
คาใชจายในการดําเนินการขอสัญชาติ เรียกคร้ังละ 4,000-5,000 บาท 
ซึ่งตอนนั้นมีเงินเดือนแลวสามารถใหได และแลวก็ถึงเวลาท่ีพวกเรารอคอย 
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2540 รายชื่อฉันและครอบครัวสงกลับมายังที่อําเภอ 
ผูใหญบานเรียกใหไปถายบัตรประชาชน และใหเตรียมเงินไป 8,000 บาท 
หลังจากท่ีเราถูกสัมภาษณจากเจาหนาท่ีฝายทะเบียน พวกเราก็ไดถายบัตร
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ประชาชนและไดบัตรวันนั้นเลย ผูเขียนเอาเงิน 8,000 บาท ไปใหผูใหญบาน
ขางๆ อาํเภอ แลวก็กลบับานอยางมีความสขุ ตอไปนีเ้ราจะเปนคนไทยเหมอืน
คนอื่น คิดวาตอไปจะไมมีใครมาดูถูกเราไดแลว อยางไรก็ตาม สถานการณ
ก็หาเปนเชนนั้นไม

ชื่อเป�นเหตุ
ดวยความท่ีฉันเปนผูหญิงชนเผายังใชชื่อชนเผา มีเลขบัตรประชาชน

ที่ขึ้นตนดวยเลข 5 การเลือกปฏิบัติจากเจาหนาที่รัฐก็ยังมีเหมือนเดิม 
ตัวอยางเชน เมื่อฉันมีสัญชาติไทยสามารถซ้ือหาท่ีดินไดโดยการผอนชําระ
ธนาคาร มีโอกาสเปนเจาของบานที่ใกลที่ทํางาน ฉะนั้นจึงอยากจะยายชื่อ
ของฉันจากอําเภอเชียงดาว มาอยูที่อําเภอสันทราย เพื่อใหสะดวกในการ
ติดตอ และเวลามีการเลือกตั้งตางๆ ก็จะไดไมตองเดินทางกลับ ซึ่งบางครั้ง
ไมตรงกับวันหยุดราชการ การเดินทางกลับไปบานหนองเขียว บางคร้ัง
ก็ไมสะดวกเรื่องรถโดยสาร บางครั้งไปถึงก็ปดหีบบัตรเลือกตั้งไปแลว จึงยาย
เขามาอยูในเมืองเปนคนดอยท่ีอยูในสังคมเมือง เม่ือบัตรประชาชนของฉัน
หมดอายุ ไดไปติดตอขอถายบัตรใหม ฉันไดเอาบัตรคิว แลวรอประมาณ 
15 นาที ถึงคิวของตนเองก็ไปบอกเจาหนาที่ฝายทะเบียนวา บัตรประชาชน
หมดอาย ุขอถายบัตรฯ ใหม เจาหนาทีไ่ดสมัภาษณวาชือ่อะไร บานเลขทีอ่ะไร 
เลือดหมูอะไร วันเดือนปเกิดอะไร แลวใหเอานิ้วหัวแมมือไปตรวจสอบ
ลายน้ิวมือ ซึ่งคนท่ัวๆ ไปก็ตองปฏิบัติเชนเดียวกัน แตเมื่อเจาหนาที่คนน้ัน 
เห็นชื่อ-นามสกุลของฉันก็ถามวาเปนจีนฮอหรือเปลา ฉันตอบวาไมใชเปน 
“ลาหู” เธอถามทันทีวา “อะไรนะ” ฉันตอบอีกครั้งวา “เปนลาหูคะ” เจาหนาที่
ผูนั้นตอบกลับมาบอกวา “ลาหูหรือไมเคยไดยินเผาน้ี” ฉันตอบวาเม่ือกอน
ทางราชการจะเรียกวาเปน “มเูซอ” คะ “ออมเูซอเหรอ? เวลามาติดตอราชการ
ตองใชศัพทที่ทางราชการใชกัน ไมอยางนั้นไมมีใครรูหรอก เปนชาวเขาหรือ 
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ยงัถายบัตรวันนีไ้มได ตองไปเอาใบไดสญัชาตขิองพอแม พรอมพาผูใหญบาน
มากอนนะ เพราะเปนระเบียบของอําเภอน้ี ถาเปนชาวเขาหรือจีนฮอ 
ตองเอาใบท่ีบอกวาพอแมไดสัญชาติมากอน” ฉันตอบวา “ดิฉันขอสัญชาติ
ดวยตนเองคะ ดิฉันเปนเจาของบาน แยกครอบครัวมาจากพอแมแลว” 
เจาหนาท่ีผูนั้นตอบวา ถาเปนชาวเขาก็ตองไปเอามาใหดูกอน ฉันถามวา 
“ถาดิฉันเปล่ียนช่ือกับนามสกุลเปนภาษาไทย คุณจะรูไหมคะวา ดิฉันเปน
ชาวเขา ดิฉันขอดูระเบียบที่วานี้ไดหรือเปลาคะ ระเบียบที่บอกวาถาชื่อสกุล
ไมเปนคนไทยตองไปเอาใบไดสัญชาติของพอแมมาย่ืนกอน เวลามาติดตอ
ราชการมันไมเปนการเลือกปฏิบัติหรือคะ” มีเจาหนาท่ีผูชายอาจเปนหัวหนา
ฝายทะเบียนหรือเปลาไมทราบ ออกมาบอกวานองถายไดไมมีปญหา 
เจาหนาที่ผูหญิงถึงใหเขียนคํารองขอถายบัตรใหม วันนั้นฉันกลับมาทํางาน
ดวยความโมโหและคิดวาตองทําอะไรสักอยาง

เรือ่งน้ีทาํใหฉนันกึถงึสภุาษิตหรือคาํเตือนใจหนึง่วา “ชือ่นัน้สาํคญัไฉน”

สรุป
ฉันเปนผูหญิงชนเผาลาหูที่ไมเหมือนผูหญิงลาหูทั่วๆ ไป ในสังคม

ลาหูมนีอยมากทีผู่หญงิมโีอกาสไดเรยีนหนงัสอื ในชวงป พ.ศ.2521 ในหมูบาน
ของฉันมีเพียง 2 คน เทานั้น การที่ฉันมีโอกาสดีเชนนี้เพราะฉันอยูในสังคม
ลาหูที่เปล่ียนจากศาสนาดั้งเดิมมาถือศาสนาคริสต ยิ่งกวานั้นยังเปนลูกสาว
ของผูสอนศาสนา เปนชองทางหน่ึงที่ทําใหฉันหลุดออกมาจากสังคม 
วัฒนธรรม ประเพณีที่มีขอหามขอจํากัดมากมายที่ไมใหผูหญิงไดเรียนรู 
เปนสังคมที่เปนสังคมปตาธิปไตย หรือสังคมระบบชายเปนใหญ ทําใหฉัน
สามารถตอสูเร่ืองสญัชาตขิองตนเองจนไดสญัชาตไิทย และสามารถชวยเหลอื

ผูหญิงชนเผาและชาติพันธุใหไดสัญชาติไทยไดระดับหนึ่ง
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การท่ีฉันซึ่งเปนผูหญิงชนเผาคนหนึ่งไมมีสัญชาติ ตองประสบกับ
ปญหาตางๆ หลายอยางดังนี้

ตองจําทนอยูในระบบอุปถัมภและการคอรรัปชั่นที่ยังคงอยู คือมี
กลุมคนหาผลประโยชนโดยมิชอบจากกระบวนการลงรายชื่อสัญชาติ 
ผลประโยชนนี้อาจตกแกเจาหนาที่ของรัฐ กํานัน ผูใหญบาน หรือนายหนาที่
หากินทางนี้ การเรียกเงินสินบนจากกระบวนการทุกอยาง โดยเฉพาะเรื่อง
สัญชาติเกิดข้ึนเปนปกติ เชนขอคาเหน่ือย คาแรงในการดําเนินการ ทั้งท่ี
พวกเราเดินเรื่องถูกตองตามกฎเกณฑทุกอยาง แตก็ตองจายใหเพ่ือความ
รวดเร็ว หรือเพื่อใหแนใจวาเรื่องที่ดําเนินการอยูจะดําเนินการตอไปไมได
หยุดอยูทีผู่ใหญบานหรือกํานัน หรือระดับปลัดอําเภอ อยางไรก็ตาม การเปน
หญิงชนเผาก็เปนปจจัยเสีย่งดวย คอืยังทําใหเส่ียงตอการตกัตวงผลประโยชน
อยางอื่น เชน เสี่ยงตอการตกเปนเหยื่อของการถูกละเมิดทางเพศ

ระเบียบกระทรวงศึกษาท่ีไมใหวุฒิบัตรแกนักเรียนท่ีไมมีสัญชาติไทย
เมื่อจบมัธยมศึกษาปที่ 6 ทําใหผูศึกษาและเพื่อนๆ กังวลใจและทุกขใจมาก 
จึงทําใหความทุมเทตอการเรียนนอยลง นองสาวของฉันตองออกไปเปน
ลูกจางทํางานในบาน หรือเพื่อนของฉันหลายคนออกไปทํางานรานอาหาร 
หรือรานคาราโอเกะ

ถึงกระน้ันก็ตาม การไดมีโอกาสเขาถึงการศึกษาก็เปนหนทางนําไปสู
การเขาถึงสัญชาติไดเหมือนกัน แมวาจะใชเวลานานมากๆ แตทายที่สุดแลว 
นโยบายความมัน่คงและนโยบายปาไม ระเบียบทางราชการ กฎหมายตางๆ 
ทีเ่ก่ียวของกบัสัญชาติ ฉนัคิดวายังมีปญหา กลาวคอืไมเปนไปตามหลกัสากล
แตขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐแตละยุคแตละสมัยที่เอาแนเอานอนไมได

การมีอคติทางชาตพินัธุและการเลอืกปฏิบตัทิางชาตพินัธุ เพศภาวะ 
และคนจน จากเจาหนาท่ีรฐัและบคุคลท่ัวไปยังคงอยู แมวาจะไดสญัชาติแลว
ก็ตาม
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เหตุการณ�ชุมนุมเรียกร�อง
เพื่อให�ได�สัญชาติของชนเผ�าและชาติพันธุ� 

เหตุการณตางๆ ที่ฉันจะนํามาเลาดังตอไปนี้ เปนเหตุการณหรือ
ปรากฏการณเพียงสวนเล็กๆ ที่เห็นดวยตาของฉันและสัมผัสไดจากการ
รวมขบวนการตอสูเพ่ือใหไดสญัชาติ แตสวนทีล่กึลับซับซอนกวาน้ียงัมีอกีมาก 
ช่ือคนที่เกี่ยวของบางคนเปนชื่อสมมติ หรือละไว

ชวงระหวางการปรบัเปลีย่นงาน จากผูประสานงานโครงการการศึกษา
และวัฒนธรรมสําหรับเยาวชนชาวเขา มาเปนเจาหนาท่ีภาคสนาม ฉันตอง
มีหนาท่ีทํากิจกรรมในพื้นท่ีและชวยเหลือชาวบาน ฉันยังไมรูวาจะชวย
ชาวบานไดอยางไร พีน่องทีอ่ยูในหมูบานของฉนัไดมาหาและบอกวามาชุมนุม 
ฉันยังไมคอยใสใจเทาไร เพราะในชีวิตไมเคยเห็นการชุมนุมมากอน ก็เลยบอกวา
ถาวางๆ จะไปเยี่ยม แตเหตุการณที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้นคือ มีผูนําลีซูคนหนึ่ง
ที่เปนแกนนําในการชุมนุมบอกวา มีผูหญิงลาหูมาทําเรื่องไมดีในที่ชุมนุม
ใหเจาหนาท่ีลาหูไปจัดการ ฉันในฐานะที่เปนเจาหนาท่ีลาหูตองไมนิ่งเฉย 
ก็เลยถามวาเกิดอะไรขึ้นหรือเด็กผูหญิงทําอะไรกัน ผูนําลีซูเลาวาสาวลาหู
มาขายตัวที่ชุมนุม ผูศึกษาถามวาขายอยางไร ไมมีหอง เปนสนามหญา และ
มีคนมากมาย แกนนําคนนั้นบอกวาเขาถอดเสื้อ ถาใครตองการจับนมก็จาย
เงิน 1 บาท

เหตุการณอยางนี้เกิดขึ้นไดอยางไร ทําไมตองทําอยางนี้ เสียชื่อเสียง
ลาหูหมด ตองไปจัดการหนอยแลว ฉันและเพื่อนรวมงานเดินทางไปที่
หนาศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เราไปถึงท่ีนั่นทําใหเราตกใจมากทําไมมีคน
มามากถึงเพียงนี้ เราเขาไปหาเพื่อนๆ ที่กองอํานวยการ จึงรูวามีการจัดการ
เปนระบบ เปนหมูบานๆ หมูบานลาหูอยูทางเหนือ ฉนัเดนิผานหมูบานเมีย่น 
อาขา ลซี ูเหน็ชาวบานทีม่าชมุนมุกาํลงักนิขาวกนัเปนกลุมๆ บางกลุมกก็าํลงั
ทําอาหาร เพราะเปนเวลาเที่ยง พอไปถึงหมูบานลาหูเห็นญาติพี่นอง
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เพื่อนบานของฉันและคนรูจักที่อยูในพื้นที่ทํางานของเรา ประมาณ 150 คน 
บางก็นั่งคุยกัน บางก็นอนหลับ บางก็กินขาว บางก็กําลังทําท่ีนอน คนใน
หมูบานของฉันประมาณ 70-80 คน ฉันเดินไปถึงยังไมไดถามอะไร มีผูนํา
หมูบานคนหนึ่งซึ่งเปนญาติกับฉัน ก็ตอวาฉันและพวกเราที่เปนเจาหนาที่วา
มวัแตไปอยูทีไ่หนมา ไมมใีครมาชวยทาํขอมูลใหพวกเราเลย ฉนัถามวาขอมูล
อะไร ใครชวนใหมาที่นี่ มาทําอะไรกันต้ังมากมาย คุณลุงบอกวาเรามาขอ
บตัรประชาชน แตเราไมรูวาตองทาํขอมูลหลายอยาง พวกอาจารย (หมายถึง
พวกที่มีการศึกษา มีความรู) และคนที่รูหนังสือเขาไดบัตรหมดแลวก็เลย
ไมสนใจพวกเรา ฉันตอบไปวาไมใชอยางน้ันเราทํางานอยูในสํานักงาน 
ไมคิดวาพวกเราจะมากันมากถึงเพียงนี้ คิดวาสงตัวแทนหมูบานมารวม
สังเกตการณเทานั้นเอง มีคนมานั่งรวมคุยเพิ่มมากขึ้นๆ เพื่อคุยกันถึงสาเหตุ
ที่ตองมาชุมนุมในครั้งนี้ การมาที่นี่เปนขอตกลงของคนในหมูบาน สวนหนึ่ง
วาตองไปรวมชุมนุมเพื่อขอสัญชาติ ใหแบงกันไปครอบครัวละ 5 วัน ครั้งละ 
30 คน แลวผลัดเปลี่ยนกันไป แตที่มากันเปนหลักรอยเชนนี้ เพราะพวก
พี่เล้ียงบอกวาถาใครไมมีชื่อจะไมชวยทําบัตรให คนท่ีหมูบานก็เลยรีบมาลง
ทะเบียน ถาใครไมมาก็ไมมีชื่ออยูในทะเบียน ฉันไดพูดคุยกับผูมาชุมนุม
ชาวลาหู ตลอดทั้งบายน้ันชวยเขียนขอมูลสภาพปญหาของหมูบาน 
ขอมูลพ้ืนฐานของแตละชุมชน ดูเหมือนวาพ่ีนองชนเผาจะดีใจมากท่ีฉัน
อยูดวย และมีขอตกลงกนัในกลุมวาจะขอรองใหผูศกึษาเปนพีเ่ลีย้ง ฉนักต็กลง
จะอยูดวยกัน และคิดวาคงอยูที่นี่ไมนานแลว เพราะอยูมาได 5 วันแลว 
ฉันมีหนาที่ในการเปนพี่เลี้ยงตองทําความเขาใจเอกสารตางๆ เกี่ยวกับ
การชุมนุม ชวยเขียนขอมูลของแตละหมูบานที่มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมประชุม
กองเลขาฯ หลังจากประชุมแลวมารายงานใหพี่นองชนเผาฟงวาสถานการณ
ความคืบหนาในการตอรองเจรจาเปนอยางไร มีสิ่งไหนที่เราตองปฏิบัติ และ
ตองตอกยํ้าที่ประชุมทุกวันวาถาหมูบานไหนไมมารวมทุกวันหรืออยูเปน

เพ่ือนกันจะไมชวยในการทําบัตรประชาชน ฉันต่ืนเตนทุกคร้ังท่ีมีการเรียก
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ประชุม เพราะเราจะไดรูวามีอะไรเกิดขึ้นบาง มีอะไรบางที่ตองทําอยาง
เรงดวน

เหตุการณที่ทําใหฉันรูสึกวาตองเปนคนหนึ่งในการชวยใหพี่นองของ
เราไดบัตรประชาชนใหไดคือเย็นวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ.2542 พวกเราท่ีเปน
พีเ่ล้ียงกาํลงัประชมุตามปกต ิเพือ่รับรูสถานการณและวางแผนการดาํเนนิงาน
วนัตอไป มพีายฝุนหนักมาก ทาํใหการประชมุตองหยุด และเริม่กลบัไปท่ีเต็นท
ของเผานั้นๆ ฉันและเพ่ือนกําลังเดินกลับเห็นฝูงชนมากมายหลายพันคน
วิ่งกันมาท่ีศาลากลางใหมที่กําลังสรางอยู ฉันคิดวามีการสลายชุมนุมแลว 
ถามลุงคนหนึ่งวา วิ่งมาทําไม ลุงบอกวา วิ่งมาหลบพายุฝน ฉันวิ่งอยางไมคิด
ชีวิตไปที่กองอํานวยการเผา เพราะกลัววาเอกสารของชาวบานที่เก็บไวที่นั้น
จะสญูหาย ฉนัวิง่ไปถงึเตน็ทของพีน่องชนเผาปะหลอง (ดาราอาง) ซึง่อยูทาง
ตอนใตของหมูบานลาหู เห็นเด็กปะหลองประมาณ 20 กวาคนอายุประมาณ 
8-13 ขวบ กอดกันเปนกลุมแลวกรีดรองแขงกับเสียงลมพายุ ฟารอง ฟาผาอยู 
ฉนัพยายามจะพาเด็กไปข้ึนรถทีใ่กลๆ  นัน้ เพ่ือพาไปหลบท่ีอืน่แตเด็กไมยอม
แยกกลุม กรดีรองเรียกหาครูๆ ๆๆๆ ฉนัไมรูจะทําอยางไร ทาํอะไรไมถกูกเ็ลย
ยืนดูอยูใกลๆ ครูหนึ่ง เห็นผูหญิงตัวเล็กๆ วิ่งกระหืดกระหอบมา เด็กวิ่งไป
หาผูหญิงคนน้ัน ฉันบอกใหรถที่อยูใกลมารับไป รูสึกโกรธมากทําไมตอง
ใหเด็กมาชุมนุม ผูใหญหายไปไหนหมด การท่ีครูผูหญิงตัวเล็กๆ พาเด็ก
ประมาณ 20 คนมาในสถานที่อยางนี้ จะดูแลกันไดหรือ

บานของเรา (เต็นท) ยังอยูเพราะบางคนไมไดวิ่งหนี ชวยกันจับไว 
วนันีค้นมากนัมากพวกเราเตรียมการหลายวนัเพือ่ใหคนมากนัมากๆ ในวันท่ี 
9 พฤษภาคม พ.ศ.2542 เพราะขอเสนอของเราจะเขาการประชมุคณะรัฐมนตรี 
ในวันท่ี 9 พฤษภาคมน้ี และเราตองการมติคณะรัฐมนตรีตามท่ีเราเสนอ 
ฉันรอพ่ีนองชนเผาลาหูที่จะมาสมทบพี่นองจากหลายขุนเขา หลายสันดอย
ทยอยกันมาเรื่อยๆ เพื่อผลักดันขอเสนอของผูชุมชน
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ดเูหมอืนฟาจะลงโทษคนยากคนจนทีบ่งัอาจไปเรยีกรองสทิธกิบัผูครอง
ประเทศ ผูคนมากันมากมายไมมีที่นอนท่ีพัก ผูที่มาจากหมูบานของฉันยัง
ไมไดกินขาวต้ังแตเที่ยง เพราะการมารวมชุมนุมตองเตรียมการ การท่ีคน
ในชุมชนจะออกนอกอําเภอตองขออนุญาต แตการมาคร้ังน้ีไมมีการขอ
อนุญาต ถาจะขอก็คงไมไดเพราะเจาหนาที่รัฐไมใหคนในชุมชนออกไปรวม
ชุมนุม ฉะนั้นตองหาวิธีการที่จะเอาคนหลายรอยคนออกจากหมูบาน มีบาง
กลุมตองกินขาวสารเปนอาหารม้ือเที่ยงและม้ือเย็น ฝูงคนเปนหมื่นๆ นอน
เบียดเสียดกันอยูรอบๆ ศาลากลางใหม มีตํารวจหลายรอยคนยืนเฝาประตู
ทางเขาศาลากลางใหม ฉันตองเดินวนหลายรอบ เพื่อหาผูหญิงแกๆ อายุ 
65 ปคนหนึ่ง เพ่ือจะพาไปนอนท่ีบาน คืนนี้ที่บานพักของฉันแขกมานอน 
35 คน (หอง 4x8 เมตร)

เชาวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2542 เปนวันแหงการรอคอยของฉันและ
ชาวบาน เพราะจะเปนวันที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเราใหมีตัวตน ใหมีสิทธิและ
วนัทีเ่ราหวงัวาเราจะไดความสะดวกในการขอลงรายการสัญชาตไิทย พวกเรา
เกือบ 40 ชีวิต ตื่นเชาไปที่ศาลากลางเพื่อผลักดันใหคณะรัฐมนตรี ลงมติตาม
ท่ีไดเสนอไป ฝูงชนหลายหม่ืนคนกําลังเตรียมอาหารเชา ทุกคนมีความหวังวา
วันนี้เปนวันสุดทายที่จะอยูที่นี่ เมื่อไดมติคณะรัฐมนตรีแลวเราก็จะกลับ

แปดโมงเชา ฉนัไดรบัคําส่ังจากกองอาํนวยการใหระดมพลโดยใหพีน่อง
ที่มาออกมาเขาแถวรับทราบ ขอเสนอของเรามีการปราศรัย ซักซอม 
การกดดันคณะทํางานคณะรัฐมนตรี ใหลงมติ อธิบายแผนการตอไปของ
ชาวบานหลังจากไดมติคณะรัฐมนตรีตองกลับไปทําอะไรตอ ฉันสังเกตเห็น
สีหนาของทุกคนท่ีอยูที่นั่นมีความหวังมีชีวิตชีวา ฉันอธิบายเปนภาษาลาหู
ใหพี่นองฟงวาเราตองเตรียมตัวอยางไร หลังจากเราไดมติคณะรัฐมนตรีแลว 

ฝูงชนอดทนอยูที่นั่นฟงการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งวัน เสมือนอยูในหอง
ประชุมรวมกับคณะรัฐมนตรี พอเย็นมีการแถลงขาวมติคณะรัฐมนตรี
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ฉันและชาวบานท่ีผลัดเปลี่ยนกันมาอยูในท่ีชุมนุม ในระหวางการ
ชุมนุมมีกิจกรรมตางๆ มีการนัดเจรจาตอรองกับตัวแทนรัฐบาลเปนระยะๆ 
โดยมีสมัชชานักวิชาการเพื่อคนจนชวยในเรื่องการเจรจาและตอบโต 
จัดกิจกรรมตางๆ ที่สรางความสนใจของสาธารณชน และใหเปนขาว 
เชน การย่ืนหนังสือในท่ีตางๆ การทําพิธีชนเผา โกนหัว หรือการเผาหุน 
เผาโลงศพ ฉันตองอธิบายผลของการชุมนุมใหชาวบานที่มาใหมทุกวันๆ 
เพราะชาวบานแตละหมูบานเปล่ียนกันมา พูดใหชาวบานฟงวามติคณะ
รัฐมนตรีแตละขอหมายถึงอะไร มีประโยชนตอการขอลงรายการสัญชาติ
อยางไร การจัดกิจกรรมในแตละวันจัดไปเพ่ืออะไร เพราะชาวบานชนเผา
ลาหูทีม่ารวมชมุนุมสวนใหญยงัไมคอยรูภาษาไทย และการใชชวีติในทีช่มุนุม
ของพวกเราทีน่ีต่อนกลางวนัท่ีไมมกีารเจรจากนั ชาวบานท่ีมามีการพดูคุยกัน
ระหวางคนในหมูบานเดียวกันพากันไปทําความรูจักกับเพื่อนๆ เผาเดียวกัน
ที่มาจากตางหมูบาน หรือพูดคุยกับเผาอื่น ถึงแมสื่อสารกันไดนอยก็ยังมีการ
พูดคุยกัน ฉันเห็นผูหญิงชนเผาอาขา มง และเมี่ยนนําผามาปกไปดวย 
ซึง่ตางจากผูหญิงลาหูไมเห็นมีใครทํา พวกเธอเพียงแตพดูคุยกันและทาํอาหาร
กินกัน การทําอาหารกินก็จะตางกันบางกลุมรวมกันทํากินดวยกัน อยางเชน
คนที่มาจากหมูบานของฉัน จํานวนคนมากันมาก ตองทําอาหารจํานวนมาก
ตองมีผูชายมาชวยในการทําอาหารดวย บางกลุมทํากินกันในกลุมเล็กๆ 
บางเผาซ้ืออาหารมาขายเพ่ือหารายไดเปนคาอาหารและคาเดินทางของผูทีม่า
ชุมนุม ผูมาชุมนุมบางคนมาดวยตนเองไมมีคนในชุมชนสนับสนุน เน่ืองจาก
บางพืน้ทีแ่กนนาํเปนลกูนองทีด่ขีองนายอาํเภอ พวกเราทีถ่กูชาวบานเรยีกวา
เปนพ่ีเลีย้งกต็องทาํงานตามทีถ่นดั บางคนถนดัในดานการพดูคยุปราศรัยและ
การเจรจาตอรอง เชน เพื่อนของฉันคนหนึ่งชื่อ ชุติมา มอแลกู หรือที่ทุกคน
รูจักในช่ือชนเผาของเธอคือหมี่จู เธอเปนคนท่ีเกงมากในการพูดปราศรัย 
เธอสามารถพูดไดหลายช่ัวโมงโดยไมหยุด และที่สําคัญเธอเปนคนกลามาก

ถึงกับมีคนใหฉายาวา “ซูจี” เมืองไทย การที่เธอมีบทบาทที่ตองออกสู
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สาธารณชนมาก จนทําใหเธอและครอบครัวถูกติดตามและถูกคุกคาม
จากเจาหนาที่รัฐในการชุมนุมครั้งตอๆ มา ปฏิบัติการของเจาหนาที่รัฐใน
คร้ังน้ีทํากันเปนขบวนการ นับเปนกรณีการละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษย
สิทธิและเสรีภาพของหมี่จู รวมทั้งนองสาว พี่สาว แม และหลานๆ เปนการ
กระทําดวยวิธกีาร ซึ่งแสดงการขมขูคกุคาม ควบคุมตัวทําใหสูญเสียอิสรภาพ
ในการติดตอสื่อสาร ทําใหทรัพยสินเสียหาย ไมแจงขอหากอนเขาควบคุมตัว 
เปนการกระทําเย่ียงโจรในการควบคุมตัวและเขาคนบาน หรือท่ีรโหฐานกอน
ที่จะมีคําส่ังหรือหมายของศาล เขาคนท่ีรโหฐานในเวลาวิกาลโดยไมมีเหตุ
จําเปน (ถาจําเปนตองขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด หรือผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)

ผูถูกกระทําตกอยูในความกดดัน เพราะถูกขูไมใหบอกใคร เครียด 
หวาดผวา และรับรูไดถึงความไมปลอดภัย ในการประกอบอาชีพการดําเนิน
ชีวิตตามปกติ ควรที่องคกรสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน ตลอดถึงผูรักความ
เปนธรรมในสังคมจักไดชวยกันติดตามตรวจสอบการใชอาํนาจของเจาหนาท่ี
รัฐที่ไมเคารพตอหลักสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 4 
มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 มาตรา 237 และ
มาตรา 238 (ถาใครตองการรายละเอียด โปรดดู บันทึกเหตุการณการละเมิด
สิทธิเสรีภาพของหมี่จู (ชุติมา มอแลกู) และครอบครัว 2545)

การชุมนุมในคร้ังน้ัน (ป พ.ศ.2542) มีสื่อมวลชนใหความสนใจมาก 
อยางไรก็ตามการชุมนุมของพวกเราเปนที่ไมพอใจของหลายฝาย ขาวใน
หนังสือพิมพไทยนิวส เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ลงวา ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมในขณะนั้นประกาศ “เอือมระอา ม็อบหนาศาลากลาง 
ระบุนารังเกียจ ขอใหมีสามัญสํานึกบาง”
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สลายการชุมนุมกับ “ประชาธิปไตย”
ในท่ีชุมนุมมีกิจกรรมท่ีเหมือนๆ กันทุกวัน จนกระท่ังถึงเย็นวันท่ี 

18 พฤษภาคม พ.ศ.2542 มเีหตกุารณทีไ่มคาดคดิวาจะเกดิข้ึนในประเทศไทย 
คอื เหตุการณการใชกาํลงัของเจาหนาทีเ่ขาสลายการชมุนมุทีห่นาศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม ในวันนั้นประมาณบายสองโมง ฉันและชาวบานที่มาชุมนุม
จํานวนประมาณ 2,500 คน ในนามของเครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือ
สมัชชาชนเผาแหงประเทศไทย และสมัชชาคนจน ซึ่งชุมนุมกันต้ังแตวันท่ี 
25 เมษายน พ.ศ.2542 ไดรอฟงขาวการประชุม 5 คณะทาํงานรฐัมนตรทีีห่นา
ศาลากลางจงัหวดัเชยีงใหมเพ่ือทราบขอตกลงเก่ียวกบัมตคิณะทาํงานรฐัมนตรี 
กรณีปญหาปาไมที่ดิน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการคุมครองสิทธิชั่วคราวแก
ผูมสีญัชาติและบุคคลบนทีส่งู ชาวบานเร่ิมทําอาหารเยน็รอฟงขาวการประชมุ
ของคณะทํางานรัฐมนตรี แตปรากฏวาไมมีการแจงขาวขอตกลงดังกลาว
แตอยางใด กลุมผูหญิงลาหูเร่ิมมาถามวาเปนอยางไรบาง เขาจะใหเราอยู
ชั่วคราวจนกวาจะพิสูจนสิทธิหรือไม ฉันพยายามสอบถามจากคณะทํางาน
ที่ติดตอกับรัฐไดจึงรูวาทุกคนกําลังทํางานอยู อาจารย...ไดประสานกับ
นาย...รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง ไดรับแจงวาไดมีการเจรจา
ระหวาง พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกับ
นายปองพล อดิเรกสาร รัฐมนตรีวาการเกษตรและสหกรณเกี่ยวกับแนวทาง
การแกปญหาดังกลาวในทางปฏิบัติแลว รายละเอียดจะมีการแจงใหทราบ
วนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ.2542 เวลา 09.00 น. ฉนัไดบอกชาวบานวา อกีทาง
ทีเ่ราจะรูวาเปนอยางไรตองรอฟงขาวจากทางจงัหวดัเชยีงใหมทีต่องไดรบัมติ
คณะทํางานรัฐมนตรีฉบับจริง ซึ่งสงมาจากสํานักนายกรัฐมนตรี ฉันเห็น
คณะทํางานพยายามติดตออยู

ฉันและผูชุมนุมกลับเขาหมูบานคนจนบริเวณสนามหญาศาลากลาง
กินขาวเย็นและรอฟงขาว แตวันน้ีเกิดฝนตกหนัก ผูชุมนุมสวนหน่ึงเขาหลบฝน
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บริเวณชายคาศาลากลางหลังใหมคณะทาํงานประสานตดิตอเพ่ือหาทางออก
ในกรณกีารคุมครองสทิธิชัว่คราวใหกบับุคคลพ้ืนท่ีสงูท่ียงัไมไดบตัรประจําตัว 
และเห็นชอบดวยที่จะหามาตรการในการดําเนินการโดยมิตองแกไขมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ตอนหัวค่ํามีเพื่อนที่อยู
คณะทํางานเจรจาบอกวาอาจารย...กับดร. ... มีขอตกลงรวมกันวา ทาง
ผูชุมนุมยอมรับขอเสนอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยท่ีจะหา
มาตรการในทางปฏิบัติในการแกปญหา โดยทางผูชุมนุมยอมรับขอเสนอ
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยท่ีจะหามาตรการในทางปฏิบัติในการ
แกปญหา ดร. ... ยังแจงวาตนพรอมกับนายอํานวย ปะติเส จะเดินทาง
มาเชียงใหมเพ่ืออธิบายขอตกลงกับผูชุมนุมดวยเท่ียวบินแรก (07.15 น.) 
ของวันท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ.2542 และนายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจะเดินทางมาเชียงใหมในตอนบาย 
เพือ่รวมชีแ้จงรายละเอียดในทางปฏิบตักิบัผูชมุนมุและปดการชมุนมุ พวกเรา
ดีใจมากเพราะจะไดกลับบานแลว ตัวแทนจากรัฐบาลจะมาพรุงน้ีเพ่ือมา
อธิบายทําความเขาใจรวมวาจะทําอยางไรตอไป พวกเราเร่ิมกิจกรรม
ตอนกลางคืนคือการประชุมเผา เพื่อนคนหนึ่งที่เปนชนเผาอาขามากระซิบ
บอกวาจะมีการสลายการชุมนุมคืนนี้ ฉันไมรูวาการสลายชุมนุมเปนอยางไร 
แตก็บอกชาวบานวาคืนนี้ไมตองเดินไปเท่ียวหาเพื่อนเผาอื่นใหอยูในพ้ืนที่
ของเรา เผื่อมีอะไรจะไดรวมตัวกันไดและหากตองยายที่ชุมนุมจะไดไป
ดวยกัน เพราะพรุงนี้จะมีการปดการชุมนุมแลว

เพ่ือนของฉนัมาบอกฉนัและเพือ่นๆ วาแหลงขาวหลายแหลงรายงาน
ตรงกันวาเวลาประมาณ 02.00-03.00 น. ของเชาวันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ.2542 จะมีการสลายการชุมนุมภายใต “ยุทธการผาดํา” โดยมีการระดม
เจาหนาที่ตํารวจจากทุกสถานีในจังหวัดเชียงใหม เพื่อเตรียมพรอมท่ีจะเขา
สลายการชมุนุม พรอมทัง้ไดรบัรายงานวาเจาหนาท่ีปาไมไดมกีารระดมกาํลัง
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และเตรียมพรอมแลว ขณะที่ชุมชนเมืองรายงานวา ไดมีการระดมเจาหนาที่ 
อปพร. เขารวมปฏิบัติการดวย

ฉันไดบอกผูชุมนุมท่ีเปนชนเผาลาหูท้ังหมดเพ่ือเตรียมรับกับสถานการณ
ที่อาจจะเกิดมีความวุนวายขึ้น เพราะชาวบานไมรูการสลายการชุมนุมเปน
อยางไร ฉันจําไดวาไดบอกชาวบานไปวา เราไดมติคณะรัฐมนตรีในกรณี
การคุมครองสิทธิชั่วคราวใหกับบุคคลพ้ืนท่ีสูงท่ียังไมไดบัตรประจําตัว 
และเห็นชอบดวยที่จะหามาตรการในการดําเนินการโดยมิตองแกไขมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ทําใหคนที่ชอบเรียกเก็บเงิน
กับพวกเราไมพอใจก็เลยจะมารบกวนเรา เม่ือเราไดส่ิงท่ีเราตองการแลว
แตทําใหคนกลุมหนึ่งท่ีเสียผลประโยชนจึงไมพอใจ แตไมตองกลัวเพราะ
เราไมไดทําผิดกฎหมาย

สวนคณะทํางานท่ีติดตอกับหนวยงานรัฐพยายามติดตอสอบถามวา
ขาวการสลายการชุมนุมเปนความจริงหรือไม นักวิชาการท่ีเปนตัวแทนของ
ชาวบานไดโทรศัพทถึง พล.ต.ต. ... ผกก.ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม เพื่อขอ
ทราบสถานการณ ไดรับแจงวายังไมมีคําส่ังใหมีการสลายการชุมนุมแตอยางใด 
แตไมทราบคําสั่งหนวยอ่ืน ประมาณสี่ทุมพวกเราเห็นกําลังเจาหนาท่ีปาไม
และลูกจางทยอยเดินทางดวยรถขับเคลื่อน 4 ลอ มีตรากรมปาไมไปรวมกัน
ที่ศูนยควบคุมไฟปาภาคเหนือ และสถานีควบคุมไฟปาดอยสุเทพ

ฉันเดินไปเดินมาอยูที่หมูบานของลาหู ชาวบานผูชายยืนเขาแถว
จับมือกันเพื่อกันไมใหฝายตรงขามเขามาในบริเวณท่ีพวกเราอยู กลุมผูหญิง
เห็นเจาหนาท่ีตํารวจและเจาหนาท่ีปาไมก็ตกใจกลัวมาก โดยเฉพาะเจาหนาท่ี
ปาไม ซ่ึงเคยไลจับชาวบานท่ีทําไรอยูในพ้ืนท่ีทํากินของตนเอง พวกเธอคุยกันวา
ขนาดอยูในพ้ืนท่ีของเรายังไลจับ แลวท่ีนี่เปนท่ีของเขาเรามาทําอยางน้ีตอง
โดนแนๆ กลุมผูหญิงที่เปนคะซอมาจุดเทียนรองเพลงอัญเชิญเจาปาเจาเขา
คุมครองเปนเสียงที่ทําใหพวกเราที่อยูที่นั้นหายกลัวไดบาง
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พวกเรารูสึกดีใจมากท่ีสมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน นําโดยอาจารย
จากมหาวทิยาลยัเชียงใหม ทีเ่ปนทีป่รกึษาชุมนมุและองคกรพันธมิตร นาํโดย
นางเตอืนใจ ดเีทศน (พีแ่ดงของพวกเราชาวลาหู) และนายชัชวาลย ทองดีเลศิ 
พรอมดวยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมท้ังกลุมศิลปนนําโดย
นายวสันต สิทธิเขตต เดินทางมายังบริเวณที่ชุมนุมเพื่อเปนกําลังใจใหกับ
ผูชมุนุมอยางเขมแขง็ โดยเนนการชมุนุมอยางสงบและปองกนัไมใหเกิดความ
รุนแรงและการแทรกแซงอ่ืนๆ ระหวางนี้ไดมีการติดตอกับพันธมิตรใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัดเพ่ืออธิบายใหทราบถึงสถานการณที่เกิดข้ึนเปน
ระยะๆ ในขณะที่ตํารวจสันติบาลซึ่งด่ืมสุรามา พยายามเรียกใหนายสมชัย 
ศิริชัย ประธานเครือขายกลุมเกษตรกรภาคเหนือไปพบเปนการสวนตัวกับ 
พล.ต.ท. ... ผูบญัชาการตาํรวจภาค 5 ทีโ่รงแรมแหงหนึง่ แตนายสมชยัยืนยัน
วายินดทีีจ่ะพบหากเปนท่ีศาลากลางจงัหวดัเชยีงใหม (อานขอมูลเพ่ิมเตมิจาก
สื่อตางๆ ได) 

ประมาณเท่ียงคืนกวาเจาหนาที่ตํารวจสันติบาลจํานวน 3 นาย 
นําโดยสารวัตร...ไดเขาแจงกับท่ีชุมนุมวา พล.ต.ท. ... ผูบัญชาการตํารวจ
ภาค 5 ขอให ดร. ... และนายสมชัย ศิริชัย ไปพบที่ในศาลากลางจังหวัด 
สารวัตรคนน้ันพยายามที่จะเขาไปยังบริเวณท่ีชุมนุมใหได พล.ต.ท. ... 
บัญชาการตํารวจภาค 5 พล.ต.ต. ... รองบัญชาการตํารวจภาค 5 พล.ต.ต. ... 
ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมไดหารือกับ ดร. ... นาย... และนาย... 
เพ่ือขอทราบสถานการณการชุมนมุ ตวัแทนผูชมุนมุไดแจงวาผูชมุนมุไดมกีาร
ติดตอกับ ดร. ... แลววาผูชุมนุมมีความพอใจในเงื่อนไขขอตกลงและไดรับ
การยืนยันจาก ดร. ... วาจะเดินทางมาเชียงใหมเพ่ือปดการชุมนุม พล.ต.ท. ... 
ไดขอใหผูชุมนุมสลายตัวหรือเคล่ือนยายไปที่อื่นเนื่องจาก พล.ต.ต. ... 
ไดรบัคําส่ังจากผูวาราชการจงัหวัดเชียงใหมใหสลายการชมุนุม ขณะทีบ่นเวท ี
นักศึกษา มช. พี่แดง (เตือนใจ ดีเทศน) และที่ปรึกษาแตละเผาไดทยอย
ขึ้นเวทีใหกําลังใจผูชุมนุมตลอดเวลา
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พวกเราเห็นมีบคุคลกลุมหน่ึงประมาณ 7-8 คน เดินออกมาจากมมุมืด
ดานทิศเหนือของศาลากลาง (ดานติดศาล) พยายามที่จะเขาไปยังบริเวณ
ที่ชุมนุมอางวาจะเขาไปคนยาเสพติดพรอมท้ังพูดจายุแหยใหกลุมผูชุมนุม
เกดิโทสะแตกลุมผูชมุนมุไมตอบโต กลุมคนดังกลาวจึงถอยออกไป เจาหนาที่
ตํารวจเขามาเชิญ ดร. ... นาย ... และนาย ... เขาเจรจาอีกครั้ง ขณะที่
บรรยากาศภายนอกมีรถยนตของตํารวจประมาณ 15 คัน บรรทุกเจาหนาที่
ไปยังบริเวณหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ตัวแทนทั้งสามเขาพบ พล.ต.ท. 
... อีกครั้ง ทางตํารวจระบุวาผูวาราชการจังหวัดยื่นคําสั่งใหสลายการชุมนุม
กอนรุงเชา แมทางตํารวจไมอยากใชความรุนแรงแตจําเปนตองปฏิบัติตาม 
เพราะเปนระเบียบปฏิบัติที่ผูวาฯ มีอํานาจสั่งการตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรี ตัวแทนผูชุมนุมไดยืนยันถึงสิทธิของการชุมนุมอยางสงบและ
ปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแตไมเปนผล รวมท้ังใหเหตุผลวา
เจาหนาท่ีไมควรปฏิบัติในตอนเชามืดเพราะจะทําใหเกิดความเขาใจผิดกันได 
ดร. ... ไดโทรศัพทติดตอกับ ดร. ...ไดรับการยืนยันวาจะเดินทางมาเชียงใหม
ในตอนเชาแนนอน และ ดร. ...(ทางกรุงเทพฯ) ไดพูดกับ พล.ต.ท. ... โดยตรง

ประมาณตีสองกวาๆ มีบุคคลไมทราบจํานวนและเพศ ขับรถเกง
สีเลือดหมูมาจอดบริเวณสามแยกหนาศาลากลางซ่ึงอยูใกลกับหมูบานลาหู 
ทําการจุดพลุหลายนัดตอเน่ืองกันเพ่ือขมขูผูชุมนุม เห็นนักขาวพยายาม
ที่จะเขาไปถายภาพ บุคคลดังกลาวก็หลบหนีไป ขณะท่ีผูชุมนุมโดยเฉพาะ
เด็กและผูหญิงตกใจมากคิดวาเจาหนาท่ีเขาสลายการชุมนุมแลว นาย ... 
โฆษกบนเวทไีดใหกาํลังใจชาวบานและใหอยูในความสงบตลอดเวลา เปนเหตุ
ใหพี่นาอื่นเสียสติไปจากเหตุการณนี้ (จะเลารายละเอียดเพิ่มเติมภายหลัง)

เราเหน็การระดมกาํลังเจาหนาท่ีปาไมและลกูจางนอกเคร่ืองแบบดวย
รถยนต 6 คัน เขาไปในสนามกีฬา 700 ป ขณะท่ีมีรถยนตของตํารวจ
ลาดตระเวนอยูไกลๆ บริเวณที่ชุมชนประมาณ 30 คน ไดมีการระดมกําลัง
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เจาหนาที่ตํารวจท่ัวเชียงใหมประมาณ 500 กวานาย ใหเตรียมพรอม
ตามจุดตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือเตรียมเคล่ือนตัวไปยังศาลากลาง 
ในระหวางน้ีที่ปรึกษาที่ชุมนุมไดรายงานสถานการณใหพันธมิตรในกรุงเทพฯ 
และตางจังหวัดทราบตลอดเวลา

เพื่อนที่อยูดานหนาศาลากลางบอกวามีบุคคลกลุมหนึ่งจํานวน 6 คน 
นั่งรถกระบะสีขาว ดานในทาสีแดงไมมีแผนปายทะเบียนวิ่งมาจอดหนา
ศาลากลาง บางคนสวมเคร่ืองแตงกายชุดลายพรางแบบทหาร บางคน
มีผมยาวแสดงทาทางกอกวนที่ชุมนุมและวนเวียนอยูบริเวณหนาศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม

ประมาณตีสามกวา ดร. ... นาย ... และนาย... เดินทางออกจาก
ศาลากลาง แจงวาการเจรจาเจาหนาที่ตํารวจไดพยายามหาทางผอนปรน
เพือ่ยดืเวลาออกไปหลงัการเจรจากบัตวัแทนรฐับาล แตผูวาฯ ยงัยนืยนัคําสัง่
เดิม ที่ปรึกษาประชุมรวมกันและมีมติวาจะหลีกเลี่ยงไมปะทะกับเจาหนาท่ี
และลูกจางปาไม ฉันบอกใหพี่นองลาหูเก็บขาวของใหเรียบรอยพรอมที่จะ
เดินทาง แตพี่นาอื่นคุยไมรูเร่ืองแลว ฉันบอกใหนั่งไมตองเดินไปเดินมาก็ไม
ฟงเรายังไมรูวาพี่เขาเสียสติไปแลว ฉันก็โกรธมากเพราะแกไมเชื่อฟง 
พวกผูชายทีย่นืเขาแถวรอบหมูบานเริม่มีอาการออนเพลยี จงึน่ังลงคยุกนับาง
หรือบางคนนั่งหลับไปเลยก็มี

บนเวทีตัวแทนผูชุมนุมไดย่ืนแถลงการณดวนฉบับท่ี 16 ถึง พล.ต.ท. ... 
ผานนายตาํรวจขณะทีน่าย ... ไดอานแถลงการณดงักลาวบนเวทมีรีายละเอยีด
ดังนี้คือ

พวกเราชาวบานท่ีชุมนุมกัน ณ ที่นี้ ขอประกาศวา พวกเราจะยอม
เคล่ือนยายออกจากพืน้ท่ีแตพวกเราขอใหเปนเวลาหลงัจากท่ีพบปะหารอืกับ 
ดร. ... ทีป่รกึษา มท.1 และนาย ... รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 
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เนื่องจากในท่ีชุมนุมอาจมีบุคคลที่ 3 ที่หวังทําลายชื่อเสียงและความ
ชอบธรรม ดังน้ัน พวกเราจึงยินดีที่จะใหเจาหนาท่ีตรวจสอบอยางโปรงใส 
ตอหนาส่ือมวลชน พวกเราขอยืนยันวาระหวางนี้ จะอยูในความสงบและ
พรอมที่จะหารือกับทานทุกขั้นตอน

ประมาณตสีี ่พวกเรากลุมผูหญิงเริม่มารวมตวักันท่ีหนาเวท ีเพ่ือนทีอ่ยู
บริเวณรอบนอกบอกวาเห็นมีเจาหนาท่ีและลูกจางปาไมมารวมกันท่ีสนาม
กฬีา 700 ปมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัมรีถดับเพลงิจาํนวน 4 คนั และรถพยาบาล
เขาไปรวมตัวท่ีสนามกีฬาดวย ฉันคิดวาเราตองเจอการสลายการชุมนุม
แบบรุนแรงแนนอน ผูชมุนมุไดจดัใหเดก็ ผูหญงิ และคนชรา อยูรวมกันบริเวณ
รอบเวที สวนผูชายกระจายกันรักษาความปลอดภัยทุกดาน

เจาหนาที่ตํารวจเชิญตัวแทนที่ชุมนุมเขาหารืออีกครั้ง ตัวแทนทั้งสาม
ของผูชุมนุมไดเขาพบ พล.ต.ท. ... และเจาหนาที่ตํารวจระดับสูงหลายทาน
ในศาลากลาง ผูแทนท่ีชุมนุมไดแจงวาจะสลายตัว แตขอใหสวางเสียกอน
เนือ่งจากมเีดก็ ผูหญงิ และคนชราจาํนวนมากอยูในท่ีชมุนมุ และไมปลอดภยั
หากเดินทางในขณะที่ยังมืดอยู ทางตํารวจแจงวาไดประสานงานกับผูวา
ราชการจังหวัดแลว แตผูวาราชการยื่นคําสั่งใหมีการสลายการชุมนุมหนา
ศาลากลางกอนฟาสาง ขณะทีเ่จาหนาทีต่าํรวจไมอยากใชความรนุแรง ตวัแทน
ผูชุมนุมไดตกลงกับตํารวจวา หากมีการส่ังใหใชกําลังเขาปฏิบัติการสลาย
การชุมนุมจริง ขอใหแจงลวงหนาและขอเวลา 20-25 นาที เพื่อความพรอม
ในการเคลื่อนยายชาวบาน

นอกจากนั้น ตัวแทนผูชุมนุมและตํารวจยังไดกําหนดเสนทางการ
เคลื่อนยายไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอใหเปดเสนทางเพื่อหลีกเลี่ยง
การปะทะกับเจาหนาท่ีปาไมที่ชุมนุมอยูดานหลังศาลากลาง และขอให

เจาหนาที่จัดกําลังเขารักษาเต็นท และเพิงพักของผูชุมนุม หลังจากผูชุมนุม
เคลื่อนยายออกไปเพราะเกรงวาของใชสวนตัว ทรัพยสิน และอุปกรณตางๆ 
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อาจจะสูญหายหรือถูกทําลาย ทางเจาหนาท่ีตํารวจไดรับปากกับตัวแทน 
ในระหวางการเจรจามีรายงานเขามาวามีคําสั่งใหกําลังเจาหนาที่ตํารวจ
ที่รวมพลกันท่ีกองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมเคล่ือนยายกําลัง 
ขณะเดียวกันพวกเราเห็นกําลังเจาหนาท่ีปาไมซึ่งผูกดายสีเหลืองท่ีขอมือ
และลกูจางชัว่คราวกรมปาไมทีผ่กูผาสเีหลอืงทีข่อมือรวมประมาณ 1,200 คน 
นําโดยนาย ... ปาไมเขตเชียงใหมและนาย ... ปาไมจังหวัดเชียงใหม 
เคลื่อนกําลังออกมาจากท่ีมืดดานทิศเหนือของศาลากลางเขามายังถนน
หนาศาลากลาง และต้ังแถวเผชิญหนากับผูชุมนุม และอีกสวนหน่ึงเคลื่อน
กําลังเขามาทางทิศใต ทําใหบรรยากาศตึงเครียดมากขึ้น แตผูชุมนุมก็ยังคง
อยูในความสงบ

ทองฟาเริ่มสางไฟฟาท่ีใชในที่ชุมนุมถูกตัด เครื่องกระจายเสียงใชการ
ไมได เจาหนาที่ตํารวจภูธรจํานวน 400 นาย ตํารวจหญิงประมาณ 20 นาย 
ตํารวจหนวยปฏิบัติการพิเศษจํานวน 1 กองรอย เดินทางมายังที่ชุมนุมและ
เขาลอมทีช่มุนมุดานทศิตะวนัตก ตวัแทนของผูชมุนมุไดขอใหตาํรวจประสาน
ใหม็อบของเจาหนาท่ีและลูกจางปาไมถอยออกไปจากทิศใตเพ่ือเปดทาง
ใหผูชุมนุมสามารถเคลื่อนยายออกจากหมูบานคนจนได และขอใหตํารวจ
เขาแถวเรียงสองขวางระหวางผูชุมนุมกับเจาหนาท่ีปาไมตลอดแนวซึ่ง
ตํารวจไดดําเนินการให ตํารวจอีกสวนหน่ึงเขาลอมดานทิศใตของท่ีชุมชน
โดยบอกวาจะรักษาความปลอดภัยให ขณะเดียวกันบริเวณดานทิศเหนือ
ของศาลากลางหลังใหม ปรากฏวาไดมีรถยกของตํารวจและรถฉุกเฉินของ
มูลนิธิตางๆ นับรอยคันเดินทางมาจอดเตรียมพรอม

เราไดยินเจาหนาที่ปาไมเร่ิมปราศรัยผานเคร่ืองกระจายเสียงท่ีติดอยู
ดานบนของศาลากลางกลาวโจมตีการชมุนมุ และชกัชวนใหผูชมุนมุกลบับาน 
โดยใชภาษาคําเมืองสลับกับภาษาชาวไทยภูเขา พ.ต.อ. ... ผูกํากับการสถานี
ตํารวจภูธรตําบลชางเผือกยืนยันกับตัวแทนผูชุมนุมวาผูชุมนุมตองออกจาก
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ศาลากลางโดยทันที ฝายเราขอเวลา 30 นาที เนื่องจากผูชุมนุมยังเก็บของ
ไมเสร็จแต พ.ต.อ. คนน้ัน ยื่นคําขาดใหออกภายใน 15 นาที มิฉะน้ันตน
จะสัง่กาํลงับกุเขาไปสลาย ตวัแทนของเรายงัขอรองอกีดวยวาขอใหเจาหนาท่ี
ตํารวจดูแลของใชตางๆ ของผูชุมนุมซึ่งทาง พล.ต.ต. ...รับปากและสั่งการให 
นปพ. จํานวน 50 นาย เขาประจําเต็นทและเพิงพักเพื่อปองกันการเขามา
ทําลายสิ่งของของผูชุมนุม ผูชุมนุมท้ังหมดเร่ิมเก็บของท่ีจําเปนจริงๆ และ
ตัง้ขบวนเพือ่เตรยีมเดนิทางออกจากหนาศาลากลาง ขณะท่ีบรเิวณศาลากลาง
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดปรากฏตัวและเขาบัญชาการการสลาย
การชุมนุมดวยตัวเอง

ผูชุมนุมเริ่มเคล่ือนยายเปนแถวเรียง 4 ออกจากบริเวณศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหมออกทางทิศใตเลี้ยวขวาไปตามถนนดานทิศเหนือของ
ศาลากลางหลังใหม ดวยความรูสึกกดดันเสมือนวาผืนแผนดินไทยไมมีที่ยืน
ใหกับคนจน ผูหญิงและคนชราหลายคนรองไห แตผูชุมนุมก็ยังอยูในความ
สงบ ขบวนผูชุมนุมไดเคล่ือนไปยังถนนริมคลองชลประทาน มีจุดหมาย
ปลายทางท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีรถตํารวจนํา ตามดวยรถกระจายเสียง
ของผูชุมนุม ซึ่งโฆษกของฝายเราไดใหกําลังใจผูชุมนุมตลอดเวลา

ฉันไมไดเดินทางไปพรอมกับชาวบานคิดวาจะตรวจดูขาวของกอน 
เพราะมีอุปกรณหลายอยางท่ีเปนของสํานักงานที่ทํางานอยูตองรับผิดชอบ
สิ่งที่ตนเองยืมมา ฉันยังไมทันเก็บ กําลังจะหาของวาอยูที่ไหน เจาหนาที่
ตํารวจก็เขาไปรื้อแนวรั้วรอบที่ชุมนุมเริ่มจากดานหนาศาลากลาง ตามดวย
กําลังเจาหนาท่ีและลูกจางปาไมไดบุกเขาร้ือและทําลายเต็นทที่พักและ
สิ่งของของผูชุมนุม รวมไปถึงพังปายหมูบานคนจน ทั้งๆ ที่ตัวแทนพวกเรา
ซึ่งเปนอาจารย มช. และนักพัฒนาองคกรเอกชนไดเขาไปทําการทักทวงกับ 

พล.ต.ท. ...และ พ.ต.อ. ...วาไดสญัญากันแลว ทาํไมจงึปลอยใหเกดิเหตกุารณ
เชนนี้เกิดขึ้น
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เราไดทราบภายหลังวาคณาจารย มช. (สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน) 
และตัวแทนนักพัฒนาเอกชนจํานวนหนึ่งเดินทางลวงหนาขบวนก็ไดรับ
แจงวา เจาหนาที่ปาไมจํานวนหนึ่งไปรวมตัวกันที่ประตูทางเขาดานหนาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม อีกท้ังยังมีรถดับเพลิง 1 คันรวมอยูดวย จึงได
ตัดสินใจใหผูชุมนุมเดินทางไปยังบริเวณลานจอดรถชั่วคราว สํานักสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตรงขามตลาดพะยอม

คณาจารยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม (สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน) 
และตัวแทนองคกรพัฒนาเอกชนเดินทางมาถึงบริเวณสํานักสงเสริม
ศลิปวฒันธรรม ไดประสานกบัเจาหนาท่ีตาํรวจจราจรทีร่กัษาการณในบรเิวณ
ดังกลาวขอใหประสานกับ พ.ต.ท. ... รองผกก. (ป) ส.ภ.ต.ภูพิงคราชนิเวศน 
เพื่อขอใหอํานวยความสะดวก พ.ต.ท. คนน้ันเดินทางมายังสํานักสงเสริม
ศลิปวัฒนธรรม เพ่ือหารอืกับตัวแทนผูชมุนุมในการใชพืน้ท่ี จะไดจดักองกําลัง
มารักษาการณที่ชุมนุม และขอใหอยูในพื้นท่ีสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ดวยความสงบ อาจารยตวัแทนของเราไดประสานกับเจาหนาท่ีสาํนักสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ใหใชบริเวณสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนที่พักชั่วคราว 
รวมทั้งขอใชหองน้ําและไฟฟาในตอนกลางคืน โดยจะเขาไปใชพื้นท่ีรอบๆ 
หอศิลป ขณะท่ีที่ปรึกษาไดใหสัมภาษณสื่อมวลชนตางๆ ในกรุงเทพฯ 
และอธิบายเหตุการณที่เพิ่งเกิดขึ้น

ฉันไมไดเดินดวยเทาไปกับชาวบาน เพราะรูสึกเหน่ือยมาจากเหตุการณ
เมือ่คนื รอใหขบวนชาวบานลาหูออกไปใหพนจากสนามหนาศาลากลางจงึได
แตนัง่รถไป ขบวนผูลีภ้ยัไดเดนิทางเขาถงึบรเิวณสํานกัสงเสริมศลิปวฒันธรรม 
โดยใชเวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที ดวยความออนลา และเริ่มตนพักผอน
ในเพิงช่ัวคราว พรอมท้ังเตรียมหุงหาอาหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยไดโทรศัพท

แจงสํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อแจงผูชุมนุมวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ยินดีใหผูชุมนุมพักและจัดกิจกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัย
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เจาหนาท่ีปาไมไดเร่ิมออกใบปลิวเถื่อนโจมตีผูชุมนุมออกแจกจาย
ใบปลิวเถื่อนตลอดเวลา โดยเนนการโจมตีผูชุมนุมวาเปนคนตางดาว และ
นกัวิชาการรบัเงนิจากตางชาตมิาขายชาต ิและปลุกระดมพอคาแมคาในตลาด
พะยอมไมใหขายของใหผูชุมนุม อีกท้ังยุยงใหขาราชการและนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมออกมาตอตานผูชุมนุม

ผูประสานงานจากฝายรัฐเดินทางมายังบริเวณท่ีชุมนุมและพูดคุยกับ
แกนนําผูชุมนุมและอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่มาตอนรับผูชุมนุม

ประมาณ 10 โมงเชาของวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2542 นายสมชัย 
ศิริชัย อานแถลงการณฉบับที่ 17 ยุติการชุมนุม และช้ีแจงวา การชุมนุม
ในชวงขางหนาจะไมใชการกดดันรัฐบาล แตเปนการช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับ
มตคิณะทาํงานรฐัมนตรี และย้าํถงึสทิธใินการชมุนมุตามรัฐธรรมนญู ตวัแทน
ผูชุมนุม ไดแก นายสมชัย ศิริชัย นาย...แถลงขาวกับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น พรอมทั้งมีตัวแทนองคกรนักวิชาการ นักศึกษา และองคกรพัฒนา
เอกชน ไดอานแถลงการณดวน ประณามการใชกําลังกดดันใหผูชุมนุม
ตองสลายตัววาขัดตอรัฐธรรมนูญอยางรายแรง ขอใหสังคมไดตรวจสอบ
พฤติกรรมเชนน้ี มิฉะน้ันรัฐธรรมนูญจะไรความหมาย ชาวบานลาหูมีการ
เตนรําขอบคุณเจาปาเจาเขาที่เหตุการณนี้ไมมีการนองเลือด ฉันรวมเตนรํา
กับผูหญิงลาหูที่รองเพลงไปดวยเตนรําไปดวย

คณาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหมกลุมหน่ึงไดประชุมกับดร. ... และ
นาย... เพ่ือหารือถึงแนวทางการพูดคุยและการปดการชุมนุมอยางเปน
ทางการ ระหวางนี้ พ.ต.ท. ... รองผกก. (ป) ส.ภ.ต.ภูพิงคราชนิเวศน เขามา
แจงตอที่ประชุมวาผูที่เขาสลายการชุมนุมเปนเจาหนาท่ีปาไมทั้งหมด 
ซึ่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นระบุวา กรณีนี้เหมือนกับกรณี
ดงลานท่ีเจาหนาท่ีปาไมเขาสลายชาวบาน โดยอางวาเปนชาวบานอีกกลุม 
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ระหวางการหารอืเขาไดพยายามตดิตอขอพบผูวาราชการจงัหวดัทางโทรศพัท
ถึง 3-4 ครั้ง แตไมสามารถติดตอได จึงขอเดินทางไปศาลากลางจังหวัดดวย
ตนเอง และขอนดัประชุมรวมกันระหวางนายเนวนิ ชดิชอบ และผูแทนผูชมุนุม
อีกคร้ังเวลา 15.00 น. โดยไดประสานกับอธิการบดีเพื่อขอความสะดวก 
และขอใชสถานที่หองประชุมตึกอธิการบดี นายเนวิน ชิดชอบ รัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รองเลขาธิการนายกฯ และท่ีปรึกษา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดประชุมรวมกับตัวแทนนักวิชาการ 
ตวัแทนองคกรพฒันาเอกชน โดยมีรองอธกิารบดฝีายสวัสดิการ และเจาหนาท่ี
ฝายสวัสดิการ และรปภ.ของมหาวิทยาลัย ที่หองประชุม 3 สํานักงาน
อธิการบดี ผลการเจรจามีดังนี้คือ

• เห็นชอบดวยกับมติคณะทํางานคณะรัฐมนตรีฉบับจริง (วันท่ี 11 
พฤษภาคม พ.ศ.2542) ตามหนังสือของ คชช.

• ทางหนวยงานราชการ โดยกระทรวงเกษตรจะประกาศใหชาวบาน
มาลงทะเบียนแสดงสิทธ์ิภายใน 30 วัน ในระหวางน้ีจะมีการ
คุมครองสิทธิ์

• ในสวนของผูที่ยังไมไดรับการลงรายการสัญชาติ ทางกระทรวง
มหาดไทยจะดําเนินการภายใน 60 วัน และในระหวางน้ีจะไดรับ
การคุมครองสิทธิ์เปนระยะเวลา 60 วัน เม่ือกระทรวงมหาดไทย
ดําเนินการแลว จะสงรายช่ือใหกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณจะดําเนินการเชนเดียวกับขอ 2 

• การชุมนุมจะยุติเปนทางการในวันที่ 20 พฤษภาคม และจะมี
การชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติตามมติคณะทํางานรัฐมนตรี 
(ฉบับจริง) 1-2 วัน โดยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไมขัดของ

ในการประชุมนายเนวิน ชิดชอบ กลาววา “เหตุการณที่เกิดขึ้น
เมื่อเชาเปนอุบัติเหตุ” ขณะที่ตัวแทนฝายเราพยายามขอใหมีการอธิบาย
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เหตุการณที่ เกิดข้ึน แตก็ไดรับคําตอบวา ใหลืมเหตุการณที่ผานมา 
ทางตัวแทนผูชุมนุมยังขอใหยุติการคุกคามที่ชุมนุม ซึ่งนายเนวินรับปาก
ที่จะสั่งการใหยุติการคุกคาม แตก็ยังเนนวา หากไมมีการชุมนุมทุกอยางก็ยุติ 
จากนั้นนายเนวนิขอตัวไปแถลงขาว ณ ที่ชุมนุม

ในระหวางนั้นไดมีเจาหนาที่ปาไมประมาณ 300 คน นําโดยปาไม
จังหวัดเชียงใหม ชุมนุมกันบริเวณสวนสุขภาพ ใกลหอประชุมมหาวิทยาลัย
เชยีงใหมและแจกจายแถลงการณโจมตผีูชมุนมุตลอดเวลา หลงัจากเจาหนาที่
ปาไมสลายตัวไปแลว ปาไมจังหวัดเชียงใหมไดใหสัมภาษณกับผูสื่อขาว 
ณ บริเวณสวนสุขภาพ โดยกลาวหาวา กลุมผูชุมนุมเปนคนตางดาว และมี
นักวิชาการในมหาวิทยาลัยเชียงใหมรับเงินตางชาติมาตั้งม็อบ เม่ือมีผูตั้ง
คําถามวา ทําไมเมื่อตอนดึกที่ผานมาถึงมีรถปาไมบรรทุกเจาหนาที่มาสลาย
การชุมนุม ปาไมจังหวัดนิ่งไปชั่วครูและกลาววาตนไมแนใจนัก

บายแกๆ นายเนวิน แถลงขาวถึงรายละเอียดขอตกลงที่สํานักงาน
สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม และย้ําอีกครั้งวา 
“เหตุการณที่เกิดข้ึนเปนอุบัติเหตุ” พรอมทั้งระบุวาเปนความขัดแยง
ระหวางชาวบาน 2 กลุม ซึ่งตนจะไปชี้แจงกับชาวบานอีกกลุมให แตทาง
ผูชมุนมุทกัทวงวาไมตองการใหบดิเบอืนวาเปนการขัดแยงระหวางประชาชน
ดวยกันเพราะจะสรางความแตกแยก เนื่องจากวาผูที่เขาสลายการชุมนุม
เปนเจาหนาท่ีปาไม ตัวแทนผูชุมนุมยังขอใหเจาหนาท่ียุติการคุกคาม แต
นายเนวินก็ยังเนนวาหากไมมีการชุมนุมทุกอยางก็ยุติ ขณะท่ีตัวแทนผูชุมนุม
ยืนยันวาเห็นดวยกับมติคณะทํางานรัฐมนตรีแลว การชุมนุมในชวงตอไป
จึงมิใชการเรียกรองกดดัน แตเปนการช้ีแจงรายละเอียดกอนกลับ ซึ่งตอง
อาศยัเวลาและยืนยันวาจะอางเหตุการณชมุนุมมาใชความรุนแรงกับชาวบาน

ไมได เพราะการชุมนุมเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งรองเลขาธิการฝาย
การเมืองของนายกรัฐมนตรียืนยันสนับสนุนการดําเนินการชี้แจงมติ
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คณะรัฐมนตรีกับชาวบานของผูชุมนุม เพื่อทุกคนจะไดรับรูและสามารถ
ปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายเชิงปฏิบัติของมติคณะทํางานรัฐมนตรี

ฉันมีขอสงสัยที่ไมมีคําตอบและเปนอะไรที่คางคาใจมาตลอดคือ 
ผูวาราชการจังหวัดในขณะน้ันเปนผูใตบังคับบัญชาของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสน เปนผูออกคําส่ังและอํานวยการ
สลายการชุมนุม กลุมกองกําลังท่ีเปนผูลงมือสลายการชุมนุมดวยการขมขู 
ใชกําลังทําลายขาวของเปนเจาหนาที่ปาไมและลูกจางกรมปาไมและลูกจาง
กรมปาไม ซึง่มีนายเนวนิ ชดิชอบ เปนรัฐมนตรีชวย และนายเนวนิเปนเสมอืน
ผูมีอํานาจสูงสุดในการเจรจา ทําไมเหตุการณสลายการชุมนุมของประชาชน
ตามสิทธิในรัฐธรรมนูญจึงเกิดขึ้นได ทั้งๆ ที่ทางฝายเราประสานงานกับ
ทีป่รกึษารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และรองเลขาธิการฝายการเมอืง
ของนายกรัฐมนตรีมาโดยตลอดจนวินาทีสุดทาย แตก็เกิด “อุบัติเหตุ” ที่เรา
ควร “ลืม” ที่วา...นี่มันอะไรกัน?

จากเหตุการณการใชกําลังเจาหนาท่ีเขาสลายการชุมนุมคร้ังน้ี มีชาวบาน
หลายคนไดลมปวยอันเนื่องมาจากการตกใจกับเหตุการณ และการท่ีมิได
พักผอนตลอดทั้งคืนแตตองเดินทางไกลดวยเทากวา 5 กิโลเมตร ผูหญิงลาหู
คนหนึ่งถูกนําสงโรงพยาบาลประสาท เพราะมีอาการทางประสาท เนื่องจาก
ตกใจในชวงที่มีการจุดพลุ ทางโรงพยาบาลใหพักเปนเวลา 7 วัน ขณะที่
ชายชาวมงอาย ุ59 ป ถกูนําสงโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม สวนสิง่ของ
ของผูชุมนุมถูกเจาหนาที่และลูกจางปาไมทําลายเสียหายเปนจํานวนมาก

หลังจากที่ชาวบานหลบภัยมาอยูที่สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ปรากฏวายังมีการคุกคามที่ชุมนุมดังน้ีคือ ในเย็นวันท่ี 20 พฤษภาคม 
เวลา 16.30 น. ไดมีการสงรถติดเคร่ืองขยายเสียงขนาดใหญ 1 คัน และ
ขนาดเล็ก 2 คัน มาเปดเพลงใสผูชุมนุม การปลอยขาววาจะมีการใชกําลัง
เขาสลายการชุมนุมในเวลา 05.00-05.30 น. ของเชามืดวันที่ 21 พฤษภาคม 
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พ.ศ.2542 การสงวัยรุนมากอกวนยั่วยุและขวางขวดเบียรเขาใสผูชุมนุม
ระหวาง 03.00-04.00 น. ของเชาวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2542

หลังจากผูชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมอยางเปนทางการในเวลา 
15.00 น. ของวันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ปรากฏวายังมีการคุกคาม
ชาวบาน ดังเชนในระหวางเดินทางกลับบาน ไดปรากฏวาเวลา 19.00 น. 
ชาวลีซูจํานวน 6 คน ถูกเจาหนาที่ตํารวจ สภต.นาหวาย อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม จับกุมฐานแตงกายไมสุภาพและไมมีบัตรประชาชน ขณะที่
ชาวบานใหเหตุผลวาตองถอดเสื้อ เนื่องจากในการชุมนุมเกิดฝนตกจนทําให
เส้ือผาเปยกหมด และการท่ีตนไมมีบัตรประชาชนน้ันก็เปนปญหาท่ีทําให
ตองมาชุมนุม นอกจากน้ันทางจังหวัดยังไดคุกคามเวทีของแนวรวมตอตาน
คอรรัปชั่นที่ประตูทาแพในค่ําวันที่ 21 พฤษภาคม กลาวหาวาเปนกลุมเดียว
กับผูชุมนุมเนื่องจากแนวรวมตอตานการคอรรัปช่ันไดจัดเวทีอภิปรายและ
ไดมีการเชิญตัวแทนผูชุมนุมไปรวมอภิปรายดวยในวันที่ 23 พฤษภาคม 
พ.ศ.2542 ไดมีการวางใบปลิวเถื่อนตามตูโทรศัพทในมหาวิทยาลัยเชียงใหม
กลาวโจมตีและใสรายปายสีอาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูนาํการชมุนมุ
หลายคนตลอดไปถึงนักพัฒนาเอกชน

เม่ือยอนกลับไปนึกถึงเหตุการณดังกลาว โดยการอานขาวใน
หนังสือพิมพ บทความใบปลิว จากการจดบันทึกของตนเอง หรือนึกยอน
กลับไปถึงเหตุการณตางๆ ทําใหฉันรูสึกเหมือนวาตนเองยังอยูในเหตุการณ
นั้นอยูนึกถึงเหตุการณที่ฉันกําลังยืนอธิบายเรื่องราวตางๆ ในแตละวัน 
การเขารวมประชุมกองเลขาฯ เพื่อรับฟงสถานการณความคืบหนาในเรื่อง
ตางๆ ที่คณะเจรจา รายงาน การรายงานสถานการณของผูชุมนุม และ
เหตุการณสลายการชุมนุม เร่ืองราวเหลานี้ที่เปนประวัติศาสตรการตอสูเพื่อ

ใหผูหญิงชนเผาและชาติพันธุไดมีตัวตนในสังคมไทย ฉันมีความรูสึกดีใจที่ได
เขาไปมสีวนในกระบวนการน้ี ในขณะเดยีวกนัก็รูสกึเสยีใจมากกบัวธิกีารสลาย
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การชุมนุม ที่ทําใหพี่นานูตองเสียสติไป ยิ่งนึกถึงวันที่เราไชโยกอนแยกยาย
กันกลับไป ความรูสึกท่ีพี่ปา นา อา ยังมีความหวาดกลัว ยังไมแนใจใน
ขอตกลง ฉันยืนสงผูรวมชุมนุมที่มาจากแมอายเปนกลุมสุดทาย จากน้ัน
พวกเราก็เก็บขาวของที่เอามาจากบานและสํานักงานขึ้นรถกลับไปที่ทํางาน

การช�วยเหลือผู�หญิงชนเผ�า
และกลุ�มชาติพันธุ�ให�ได�รับสัญชาติ

เมื่อไดทราบแลววาเหตุที่ผูหญิงชนเผาและชาติพันธุไรสัญชาติเปนผล
มาจากสถานการณปจจุบันที่ไมมีการเปล่ียนแปลงระบบคิดวาดวยรัฐและ
ความมั่นคงในยุคหลังยุคคอมมิวนิสตก็ดี จากกฎหมายสัญชาติตามกฎหมาย
ไทยก็ดี นโยบายและระเบียบปฏิบัติของรัฐก็ดี จากสังคมลาหูที่เปนสังคม
ปตาธปิไตย จากระบบอปุถมัภและการคอรรปัชัน่ทีย่งัคงอยู หรอืระบบราชการ
ที่ไมมีประสิทธิภาพ สิ่งเหลานี้ที่ทําใหฉันมีความต้ังใจแนวแนวาจะตอง
ชวยเหลือใหผูหญิงชนเผาและชาติพันธุใหไดสัญชาติ ตองมีสวนรวมใน
กระบวนการตอสูเรื่องสัญชาติของชนเผาและชาติพันธุ และในตอนตอไปนี้
จะเลาถึงเบื้องหลังที่ทําใหฉันเขามาทํางานชวยเหลือผูหญิงชนเผา และกลุม
ชาติพันธุในเร่ืองสัญชาติ ปญหาและการทาทายที่ทําใหฉันเขาไปชวยเหลือ
เพื่อแกปญหาสตรีชนเผากับการเรียนสตรีศึกษา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
การพัฒนาบุคลากรหญิงชาย เหตุการณชุมนุมเรียกรองเพื่อใหไดสัญชาติ
ของชนเผาและชาติพันธุ ความคิดเห็นตอเหตุการณการสลายการชุมนุม 
เตรียมแกนนํา และการประสานกับอําเภอเพ่ือรับคํารองเปนตนดังมี
รายละเอียดตอไปนี้
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เบื้องหลังที่ทําใหฉันเขามาทํางานชวยเหลือผูหญิงชนเผา 
และกลุมชาติพันธุในเรื่องสัญชาติ

กอนท่ีฉันไดมีโอกาสชวยเหลือผูหญิงชนเผาใหไดรับสัญชาติอยาง
จริงจังน้ัน มโีอกาสไดทาํงานท่ีหนวยงานพัฒนาเอกชนชาวไทยภูเขาแหงหน่ึง
ตั้งแตป พ.ศ.2537 ซึ่งอาจตองแบงเปนชวงๆ ดวย เพราะฉันไดมีการเปลี่ยน
บทบาทหนาที่มาแลว 5 ครั้ง ในระยะเวลา 12 ป (พ.ศ.2537-2548) ชวงแรก
ที่เขามาทํางานไดทํางานสวนของการฝกอบรมขององคกร เร่ิมแรกเขามา
ไดรบัหนาทีเ่ปนผูอาํนวยความสะดวกในการจดัการฝกอบรมเปนชวงท่ีองคกร
ปรับโครงสรางขององคกร วางนโยบาย ปรับวัตถุประสงค วางวิสัยทัศน 
ปรับยุทธศาสตรการทํางาน โดยมีคณะทํางานผูเชี่ยวชาญมาฝกอบรมให 
ตอนนั้นยังไมคอยรูเก่ียวกับการทํางานกับชนเผาเพราะยังไมเคยทํางาน 
แตมีความตั้งใจม่ันวาการทํางานกับองคกรพัฒนาเอกชนชาวไทยภูเขาตอง
ดีกวา และสามารถชวยชนเผาได ประกอบกับชวงนั้นเปนชวงที่จบมาใหมๆ 
เพ่ือนๆ แตละคนก็ไดงานเปนขาราชการบาง เปนครูในโรงเรียนเอกชนบาง 
และฉันไดไปสมัครงานที่กรุงเทพฯ และที่โรงเรียนเอกชนหลายที่ และไดรับ
การติดตอใหไปรายงานตัวเปนครูดวย แตฉันไมมีทะเบียนบานและบัตร
ประจําตัวประชาชนในการรายงานตัว ฉันคิดเขาขางตัวเองวาการเปนครู
ในเมืองอาจเปนงานที่ไมคอยไดชวยเหลือชนเผาโดยตรง จึงตัดสินใจทํางาน
ที่สมาคมศูนยรวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย 
ตอนนี้มีความสุขกับการทํางานมาก ไมคอยคิดถึงเรื่องคาตอบแทนถึงแม
จะไมไดรับตามวุฒิก็ตาม ตอมาไดมีการปรับเปล่ียนบทบาทหนาท่ีเปน
ผูประสานงานโครงการศึกษาและวัฒนธรรมสําหรับเยาวชนไทยภูเขา ซึ่งเปน
โครงการท่ีไดใหโอกาสฉันสามารถเรียนจบในระดับอุดมศึกษา โครงการน้ี
มีเปาหมายเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาและสรางโอกาสทางการศึกษาให
เยาวชนชาวเขาที่ดอยโอกาสทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาแกเยาวชน
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ชาวเขาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีศักยภาพ โดยไดมุงเนน
กระบวนการสรางจิตสาํนกึทางดานวัฒนธรรม เนนการปลกูฝงใหเปน “บคุคล
สองวัฒนธรรม” หรือเปน “ปญญาชนชนเผา” ที่มีศักยภาพในการหนุนชวย
ชนเผาของตนเอง ตางเผาและสังคมไทยในโอกาสตางๆ ได และพัฒนา
เยาวชนชนเผาใหมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการประกอบอาชีพที่ดี 
สามารถพึ่งพาตนเอง และเปนที่พึ่งของคนอื่นๆ ไดดวย สถานการณปจจุบัน
ผูศกึษาคิดวาเยาวชนชนเผาจาํเปนตองรูวฒันธรรมอืน่ๆ นอกจากวฒันธรรม
ของตนเอง เนื่องจากตองมีการติดตอประสานงานและทํางานรวมกับ
คนภายนอกชุมชน และชนเผาตนเอง

ปญหาและการทาทาย

เมือ่ฉนัไดตดัสนิใจเขาทาํงานชวยเหลือผูหญงิชนเผาและกลุมชาตพินัธุ
ใหไดรบัสญัชาติและไดเขาทาํงานทีส่มาคมศูนยรวมการศกึษาและวัฒนธรรม
ของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย มีคําขวัญประจําองคกรท่ีฉันชอบมาก คือ 
“หลากหลายชาติพันธุ รากฐานภูมิปญญา สานสูงานพัฒนา พาชุมชนยั่งยนื” 
เปนองคกรเอกชนพัฒนาชาวไทยภูเขา ทีด่าํเนินงานโดยตัวแทนชาวไทยภูเขา
ทัง้ในระดบันโยบายและระดับปฏิบตักิาร จดัต้ังข้ึนเพ่ือสนับสนุนชาวไทยภูเขา
ไดใช “มิติทางวัฒนธรรม” ที่ดีงามของชนเผาเปนรากฐานในการพัฒนา 
แตเดิมทํางานเปนโครงการหนึ่งของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนาชาวเขา
ในประเทศไทย ซึ่งเนนการทํางานดานการวิจัยและงานขอมูลเกี่ยวกับชนเผา 
ใน พ.ศ.2534 ไดแยกตวัออกมาดําเนินงานเปนอิสระพรอมกับไดปรับเปลีย่น
บทบาทและทิศทางการดําเนินงานที่ตอบสนองโดยตรงตอกลุมเปาหมาย 
ในระดับพื้นที่หรือชุมชนมากข้ึน โดยในระยะเริ่มแรก มุงเนนการพัฒนา
ชาวไทยภูเขา 5 เผาหลัก ซึ่งสวนใหญอาศัยอยูทางภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย คือ กะเหรี่ยง มง เมี่ยน ลาหู และลีซู ตอมาไดดําเนินงาน
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กับชุมชนบนพื้นที่สูงและชาวไทยภูเขาเพิ่มเติมอีก 2 เผา คือ อาขาและลัวะ 
รวมเปน 7 เผาหลัก สวน คะฉิ่น ปะหลอง ไมมีพื้นที่ในการดําเนินงานเขาไป
ชวยเหลือแตขึ้นอยูกับเหตุการณเปนกรณีไป

สมาคมฯ มีกรอบแนวคิดและอุดมการณในการดําเนินงาน เปนเวที
สําหรับการพัฒนาชาวไทยภูเขาในทุกระดับ เพ่ือใหชาวไทยภูเขา มีสิทธิ
เสรีภาพในการดํารงชีพและสืบทอดวัฒนธรรม สามารถกําหนดวิถีชีวิตของ
ตนเอง ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง และสิ่งแวดลอมที่นํา
ไปสูการพ่ึงตนเองและการหนุนชวยซึ่งกันและกันในฐานะชาวไทยภูเขา
ไดอยางภาคภูมิใจ มีศักดิ์ศรี และความเสมอภาคในฐานะพลเมืองไทย
ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งเปนยุคท่ีฉัน
กําลังเลาสูกันฟง การดําเนินงานของสมาคมฯ ตั้งอยูบนฐานของวัฒนธรรม
และภูมิปญญาที่ดีงามของแตละเผา รวมทั้งการใชกระบวนการมีสวนรวม
และความยั่งยืนในงานพัฒนา สําหรับการพัฒนาและจัดทํานโยบายของ
สมาคมฯ นั้น จะตั้งอยูบนฐานความตองการของสมาชิกสมาคมฯ และชุมชน
เปนหลัก โดยมีตัวแทนคณะทํางานกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งไดรับ
การเลอืกตัง้จากสมาชิกเผาตางๆ จาํนวน 7 เผา เขามารวมบรหิารและกําหนด
นโยบายและทิศทางการดําเนินงานของสมาคมฯ ใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาของชุมชนบนพื้นที่สูง สวนกิจกรรมในระดับปฏิบัตินั้นจะมีสํานักงาน
สมาคมฯ เปนผูดําเนินงานในบทบาทของผูสนับสนุน หรือผูเอื้ออํานวย 
ตอองคกรชาวบานและเครือขายของแตละเผาใหมีความเขมแข็ง สามารถ
วิเคราะหสภาพปญหา และหาแนวทางแกไขปญหาดวยตนเองได เพ่ือให
การดําเนินงานของสมาคมฯ สามารถตอบสนองตอการแกไขปญหา และ
ความตองการของชาวบาน หรือองคกร ในระดับรากหญามากข้ึน ปจจุบัน
สมาคมฯ มีพื้นที่ดําเนินงานท่ีเกี่ยวของมากกวา 300 ชุมชน ซึ่งประกอบ
ไปดวยชุมชนท่ีรวมดําเนินงานโดยตรงกับสมาคมฯ และชุมชนสมาชิกของ
เครือขายองคกรชุมชนหรือเครือขายชนเผาตางๆ ที่กระจายตัวอยูในพื้นที่ 
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8 จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ไดแก เชียงใหม แมฮองสอน 
กําแพงเพชร เชียงราย พะเยา นาน ลําปาง และตาก

เปาหมายที่ยิ่งใหญขนาดนี้ตองทํางานหนักมากจริงๆ ทั้งงานติดตาม
ดูแลเด็ก ตองไปเยี่ยมโรงเรียนตางๆ และท่ีบาน งานการจัดการโครงการ 
การจัดกิจกรรมตางๆ งานการเงิน/ธุรการ งานติดตอประสานแหลงทุน 
และงานท่ีตองเกี่ยวของกับองคกรอื่น เชน งานเครือขายการศึกษาและ
วัฒนธรรมของชนเผาภายใตกิจกรรมของศูนยประสานงานองคการเอกชน
พัฒนาชาวไทยภูเขา (ศอข.) ตองประสานงานกับเจาหนาท่ีและนักศึกษา
ในองคกรอื่นๆ ที่มีเน้ืองานการศึกษาในแนวเดียวกัน ตองประสานเยาวชน
ในชุมชนใหมารวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหเยาวชนเหลาน้ีเปน “บุคคล
สองวัฒนธรรม” หรือ “ปญญาชนชนเผาท่ีมีศักยภาพ” เปนตน ฉันคิดวา
งานที่ทําเปนงานที่สนุกสนานมากๆ และที่ภูมิใจอีกอยางคือฉันเปนผูหนึ่ง
ที่ผลักดันใหมีบานพักในโครงการ ในเรื่องน้ีตองขอบคุณนักเรียนกลุมหน่ึง
ที่ทําใหเรามีความคิดวาตองมีบานพักสําหรับเด็ก โดยเด็กที่ตองไปอาศัย
กับคนอื่นแลวกลับมาเลาวาไมมีความสุขเลย และไมสามารถรวมกิจกรรม
ตางๆ ได และมีนักเรียนอีกหลายคนที่อยูกระทอมเล็กๆ โครงการฯ จึงเห็น
ความสําคัญของการมีที่พัก ซึ่งนําไปสูความปลอดภัยของนักเรียนโดยเฉพาะ
นกัเรียนหญิง การทํางานในโครงการฯ มปีญหามาก เพราะคณะทํางานบริหาร
ตั้งความหวังไวมาก โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กใหมีความตระหนักและ
รักวัฒนธรรมชนเผา เปนเยาวชนท่ีมีสองวัฒนธรรม เปนผูนําไดในอนาคต 
ซึง่ตองใชเวลายาวนาน ไมสามารถวดัไดภายในปสองป และการจดัการท่ีตอง
รับบทบาทหนาที่หลายอยางมาก จึงทําใหบางอยางทําไดไมคอยดีนัก เชน 
การจัดกิจกรรมใหเด็กตองใหเวลาในการเตรียมและตองมีผูอื่นรวมจัดดวย 
สมยันัน้มกีารจดักจิกรรมเดือนละ 2 ครัง้ กเ็ปนงานหนักมาก การทีต่องตดิตาม
ดูแลเด็ก และตองทํางานดานธุรการมากมาย จึงไมคอยไดมีความสัมพันธกับ
สวนอ่ืนๆ มิหนําซํ้ายังมีปญหากับเพ่ือนๆ ดวย มีกรณีหน่ึงท่ีจําไดดีมาก 
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ตอนที่คัดเลือกเด็กนักเรียนใหม มีการคัดเลือกเด็กนักเรียน/นักศึกษา โดยให
เปนบทบาทหนาที่ของเครือขายเผา ใหอิสระในการตัดสินใจรับเด็กเขามา 
ปญหามีอยูวามเีผาหน่ึง คณะทํางานกรรมการไดตดัสนิใจใหนกัศกึษาปริญญา
ตรปี 4 ออก แลวรบัคนอ่ืนแทน เพราะวามีปญหาเรือ่งมลีกูมเีมยีในเวลาเรียน 
ซึ่งฉันในฐานะเปนผูประสานงานไมรู และนักศึกษาอยูตางจังหวัดไมสามารถ
ไปติดตามอยางใกลชิดได แตคณะทํางานรูเพราะนักศึกษาคนน้ีกลับไปทํา
พธิกีรรมท่ีหมูบาน ฉนัเหน็วาการทีน่กัศึกษากระทาํส่ิงเหลาน้ีผดิตอวัฒนธรรม 
แตวาเขาเหลือแคปเดียวก็จะจบแลว นาจะสงใหเขาเรียนใหจบ ไมควรจะให
หยุดเรียนไปเลย ฉันตัดสินใจไมไดเอานักศึกษาคนนี้ออกจากโครงการ ยังมี
การติดตอหนุนชวยเหมือนเดิม จึงเปนปญหากับคณะทํางานกรรมการเครือขาย 
และสิ่งท่ีฉันมีความรูสึกแยมากก็มีคือ ชวงที่มีการประเมินผลการทํางาน 
โดยใหเพ่ือนๆ ชวยประเมินและผลออกมาวาฉันทํางานแยที่สุด ชวงน้ัน
ฉันเห็นวามันไมถูกตอง และมีผลทางดานจิตใจมาถึงทุกวันนี้ กลัวตอการ
ประเมินผล พดูถึงการประเมนิแลวมีอาการหงดุหงิด ไมอยากทํางาน ไมอยาก
พดูคุยกับใคร มคีวามรูสกึวาในเม่ือเขาไมรูการทํางานของเรา แลวประเมนิเรา
ไดอยางไร เขาไมเคยที่จะชวยงานเรา เขาไมเคยรับรูวานักศึกษาบางคนเปน
ผูคายาเสพติด ตองเสียเวลาในการติดตามดูแลแคไหน และอีกมากมาย 
แลวเขามีขอมูลแคไหนที่ประเมินฉันอยางนี้ นี่เปนชวงการทํางานโครงการ 
5-6 ป ตอมาไดมีการปรับเปล่ียนบทบาทหนาที่ของตนเองมาอยูฝายงาน
ภาคสนามของเครือขายเผา และมีโอกาสไดชวยเหลือผูหญิงชนเผาในเรื่อง
สัญชาติ ชวงแรกของความอยากเปล่ียนงานก็มีการลังเลใจอยูนาน เพราะ
กลวัวาผูทีม่าทํางานแทนจะทํางานดานเดก็ไมด ีเพราะมีความม่ันใจวาตนเอง
ทํางานนี้ไดคอนขางดี แตพอมีการชุมนุมในป พ.ศ.2542 ที่ไดเขาไปรวมและ
อยูกับชาวบานมาตลอด ในการชุมนุมคร้ังน้ันในวันท่ีลมพายุฝนรุนแรงมาก 
ฉนัไดเห็นผูหญิงและเด็กชนเผาปะหลองรองไหแขงกับเสียงพายุฝน เราเขาไป
เพ่ือจะพาเขาไปหลบ เขาไมยอมไปเพราะเขาไมรูวาเราเปนใคร เขาเรียกหา
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แตครูของเขา รูทีหลังวาเปนครูผูหญิงตัวเล็กที่สอนอยูในหมูบาน และพาเขา
มารวมชมุนมุดวย ตอมาในคืนทีร่ฐับาลมาสลายการชุมนมุเราไดเหน็ชาวบาน
มีความสามัคคีมีการเปนเวรยามทั้งคืน ภาพท่ีเห็นผูหญิงและเด็กมากมาย
แบกหมอหุงขาว ที่นอน สัมภาระตางๆ เดินเปนขบวนไปท่ีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม เชาวันน้ันมีการแถลงขาว และผูหญิงลาหูบานปาโหล เตนรําไปดวย
รองไหไปดวย เปนเหตุการณทีท่าํใหตดัสนิใจไดวาตองทํางานใหกบัคนกลุมนี ้
ใหไดสัญชาติตามท่ีพวกเขาเรียกรอง จึงเห็นวาตนเองตองเขาไปชวยชาวบานแลว
อยางนอยก็ที่อําเภอเชียงดาว ซึ่งเคยเปนภูมิลําเนาของฉัน 

เมือ่ตดัสนิใจวาตองทาํงานประเดน็สญัชาติ หลงัการชุมนมุกอ็อกพ้ืนที่
ทนัที โดยการไปใหกาํลังใจกบัชาวบาน เร่ิมท่ีอาํเภอเชยีงดาว (ความจรงิทําได
แคอําเภอเดียว) เพราะพื้นที่การทํางานของฉันอยูในอําเภอนี้ โดยการเขาไป
เปนคณะทาํงานแกไขปญหาสัญชาติชนเผา ซึง่ประกอบดวย เจาหนาท่ีองคกร
ของฉนั เจาหนาท่ีศนูยชาติพนัธุศกึษา เม่ือคณะทาํงานของเราเขาไปชาวบาน
แตละหมูบานใหกําลังใจเรา และฝากความหวังไวกับเรามาก ไดกําลังใจ
กลับมาเต็มหัวใจ จากน้ันไดมีการวางแผนการทํางานรวมกับเพื่อนๆ อีก
หลายกลุม มีการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ และระเบียบวาดวยการ
ลงรายการสญัชาตใิหแกชาวไทยภเูขา เพือ่เปนเคร่ืองมอืและสรางความมัน่ใจ
ในการทํางาน บางคร้ังมีการพาชาวบานไปชุมนุมท่ีวาการอําเภอเชียงดาว 
จัดตั้งคณะทํางานระดับหมูบานเพื่อรับคํารองรวมกับเจาหนาที่อําเภอ 
โดยการออกเงินของตนเองใหเปนคาอาหารและคาเดินทางชาวบานไปกอน 
ซึง่การทาํอยางน้ีกไ็มถกูตองเหมอืนกัน แตตอนนัน้รอไมไดแลว ตองรีบทํางาน
และคิดวาถาเงินสวนนี้ไมไดคืนก็ไมเปนไร ขอใหชาวบานไดสัญชาติก็พอแลว 
(ในที่สุดก็ไดเงินคืนจากองคการฯ) พูดไดเต็มปากวาการทํางานชวงนั้นได
ผลมากชาวบานไดสัญชาติมากกวาการทํางานที่ผานมาขององคกรพัฒนา
ตางๆ และหลังจากน้ันก็ทําไดคอนขางยาก คิดวาสวนหนึ่งเปนเพราะใน
ชวงนั้นเปนชวงที่ทางอําเภอยังไมไดตั้งตัว และปลัดอําเภอบางคนท่ีเคยทํา
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ไมดีมากอนกลัวความผิดของตนเองก็เลยรีบดําเนินการเพ่ือทําผลงาน
ลบลางความผิด ทาํใหชาวบานอําเภอเชยีงดาวไดลงรายการสญัชาติประมาณ 
6,000-8,000 คน (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการชุมนุมในหัวขอตอไป)

อนึ่ง ในชวงนั้นไดรับมอบหมายจากเครือขายสตรีชนเผา ใหชวยงาน
ดานผูหญิงชนเผาลาหู โดยเร่ิมจากรวมเวทีทําโครงการของเครือขายสตรี
ชนเผาเสนอกองทุนพัฒนาเพ่ือสังคม ฉันไดรับมอบหมายจากท่ีประชุมของ
เครือขายดังกลาวใหเปนผูประสานงานใหกับเครือขายสตรีลาหูในเชียงใหม 
ซึง่ชวงแรกเขามากเ็พราะคดิวาทกุเครอืขายมีตวัตนและงานอยูแลว นาจะเปน
ชวงที่ไดเขาไปชวยงานเครือขายลาหูไดเต็มที่

ปญหาสตรีชนเผากับการเรียนสตรีศึกษา

ใน พ.ศ.2543 ฉันไดมีโอกาสเขาไปเรียนระดับปริญญาโท ดานสตรี
ศึกษา ที่ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เบื้องหลัง
การตัดสนิใจเขามาเรียนสตรีศกึษาของฉนัมหีลายสาเหตุ 1. ฉนัอยากเรยีนตอ
ระดับปริญญาโท และกําลังแสวงหาโอกาสที่เหมาะสม และเปนชวงเดียวกับ
ศูนยสตรีศึกษาเปดหลักสูตรสตรีศึกษา ซึ่งเปนหลักสูตรใหมที่ตรงกับ
ความสนใจ ขณะนั้นเอง สมาคม IMPECT มีการขยายงานฝายงานพัฒนา
ศักยภาพหญิงชาย และฉันก็ทํางานฝายนี้ การทํางานของฉันมีปญหามาก 
เพราะวัฒนธรรมชนเผากับงานดานเพศภาวะ (Gender) เปนเร่ืองท่ีตอง
เก่ียวของกับกฎจารีตประเพณีในองคกร IMPECT และเจาหนาที่เองก็ยังไม
คอยชัดเจนในเรื่องนี้ เมื่อฉันตัดสินใจเขาเรียนสตรีศึกษา ปฏิกิริยาที่เพื่อนๆ 
เจาหนาท่ีดวยกันท่ีมีตอฉันมีหลายอยาง เชน เห็นฉันเปน “ตัว Gender” 
บางครั้งเมื่อฉันเดินเขาไปหาเพื่อนที่กําลังคุยกันอยู จะไดยินวา “Gender 

มาแลว ระวังนะ เรื่องที่เราพูดจะเอาไปเปนประเด็นในที่ประชุม” ฉันรูสึกวา
ไมไดเปนพวกเดียวกัน แตความรูสึกเหลานั้นก็คอยจางหายไป เมื่อไดเรียน
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สตรีศึกษา ถึงแมเหตุการณเหลาน้ันก็ยังมีเหมือนเดิม 2. เปนการไปเรียน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร ซ่ึงองคกรเองอนุมัติใหไปเรียนได
ถึงแมเวลาเรียนเปนเวลาทํางานตามปกติก็ตาม ฉันคิดวาการที่องคกร
ใหฉันและเพ่ือนอีกคนไปเรียนเพราะองคกรตองการบุคลากรท่ีมีความรู
ดานสตรีศึกษา ซึ่งเปนผลมาจากการประเมินผลและแหลงทุนท่ีผลักดัน
เขามาวา การทํางานขององคกรเรายังขาดมิติมุมมองทางเพศภาวะ

ในเรื่องเลาคราวนี้ ฉันจะไมพูดถึงรายละเอียด เพราะอาจเปนสิ่งที่ไม
สมควรทํา นอกจากนั้นฉันเคยเขียนไวแลวในวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา
ของฉันดานสตรีศึกษา

ประสบการณกับการเรียน

จากการทํางานดานผูหญิงชนเผา ประกอบกับไดเรียนในหลักสูตร
ปริญญาโทสตรีศึกษา ทําใหไดเรียนรูสิ่งใหมๆ มากมาย สามารถวิเคราะหได
วาปรากฏการณที่เปนอยูในปจจุบันน้ีเปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนในระบบ
ชายเปนใหญเราสามารถมองเห็นระบบน้ีไดจากบทบาทหนาท่ีของผูหญิง
และผูชาย ซึ่งสวนใหญผูชายเปนผูกําหนดใหเปนในรูปของคุณสมบัติของ
ผูหญิงดี (แมยายที่ดี แมผัวที่ดี เมียที่ดี แมที่ดี ลูกสาวที่ดี ลูกสะใภที่ดี) 
วัฒนธรรมที่ผูหญิงที่ดีตองอยูในบาน ปรนนิบัติสามี เลี้ยงดูลูกและทําไร 
ทาํนา ภาระเหลานีไ้มเอือ้อาํนวยใหกบัผูหญงิไดพฒันาตนเอง ในขณะเดยีวกนั
ผูหญิงชนเผามีบทบาทสาํคัญในการเลีย้งครอบครวั การดูแลสัตวเล้ียง ทัง้งาน
ในไร และงานในหมูบาน การหุงหาอาหาร ดแูลสมาชกิในครอบครวัใหมคีวาม
เปนอยูที่ดีตามวิถีของชนเผา และผูหญิงยังตองรับผลกระทบจากปญหา
ทางการเมืองการปกครองในสังคมชนเผาลาหูเองที่มีการปกครองแบบระบบ

ชายเปนใหญ โครงสรางทางสงัคมท่ีผูหญงิไมมสีวนรวม และตัวตนของผูหญงิ
ขาดหายไป ปญหาเศรษฐกิจท่ีผูหญิงตองแบกรับภาระใหญที่สุดคือ การที่
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พวกเธอตองรับผิดชอบการผลิตและการจัดทําอาหารการกิน เครื่องนุงหม 
และสุขภาพของคนในครอบครัว โดยมีกฎจารีตประเพณีวัฒนธรรมกําหนด
ใหพวกเธอตองรับผดิชอบโดยจาํยอม โดยเฉพาะการประกอบพิธกีรรมตางๆ 
ในปจจุบันของชนเผา เชน “ลือปกา” พิธีบวชปาของเผาปกาเกอะญอ “พิธี
มอเลเว” พธิเีลีย้งเจาปาเจาเขาของลาหู ผูหญงิมหีนาทีเ่พยีงเปนผูแบกรับภาระ
ในการจัดเตรียม จัดซื้อหาขาวของ การจัดเตรียมสัตวเลี้ยงเพ่ือประกอบ
พิธีกรรมตางๆ อีกท้ังยังแบกรับภาระในการตอนรับดูแลแขกจากตางหมูบานอ่ืน
ทีเ่ขารวมพธิกีรรมอีกดวย นอกจากนีผู้หญิงชนเผาอีกมากทีต่องประสบปญหา
การไมมีสัญชาติไทยและบัตรประชาชน ปญหาพื้นที่ทํากินถูกจํากัด ทําให
วิถีการผลิตตองเปลี่ยนแปลงไป ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ผลผลิตธัญพืชที่เปน
อาหารหลกัเพ่ือการบริโภคของสมาชกิในครอบครวัเกิดขาดแคลนไมเพียงพอ
ตอการบริโภค ทําใหชีวิตของผูหญิงชนเผาในปจจุบันตองดิ้นรนมากขึ้น เวลา
ในการดูแลเด็กและสมาชิกในครอบครัวนอยลง

ดวยบทบาทและภาระหนาท่ีมากมายเหลาน้ีทําใหพวกผูหญิง
ไมสามารถมีเวลาพอท่ีจะเขาถึงขอมูลขาวสาร ไมสามารถเขาถึงการบริการ
จากรัฐ ไมมีสวนรวมทางการพัฒนา การขาดองคกรคุมครองดูแลทางดาน
สวัสดิการ การจางงานที่คาแรงตํ่า การคุมครองการบริโภคและการตลาด
การขาดโอกาสทางการศึกษา การขาดสิทธิตางๆ และเขาไมถึงขอมูลขาวสาร 
สงผลใหสถานภาพของผูหญิงตกต่าํลงอยางท่ีสดุ ทาํใหโครงการพฒันาตางๆ 
ของหมูบาน นอกจากจะไมลดภาระตางๆ ที่ผูหญิงชนเผาเผชิญอยูแลว 
ยังเปนภาระหนักใหกับผูหญิงท่ีทําใหสถานภาพของผูหญิงตกตํ่าลง เชน 
โครงการที่เกี่ยวกับการสรางสาธารณูปโภคตางๆ ที่ผูหญิงไมสามารถเขารับ
ประโยชนจากโครงการไดอยางเต็มท่ี หรือหากผูหญิงเขารวมการใชแรงงาน
ตามโครงการก็จะถูกกีดกันท้ังเร่ืองความสามารถ และไดรับคาจางท่ีต่ํากวา
คาแรงผูชาย คาแรงสวนใหญฝายชายไดรับมักไมคอยตกมาถึงกลุมผูหญิง 
แตกลับใชจายไปเพ่ือความสุขของตน เชน การด่ืมเหลา การบันเทิงตางๆ 
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หากเหลือกลับมาบานบางก็กลับเปนส่ิงตอกย้ําความตกต่ําของผูหญิงวา 
พวกเธอตองมีผูชายดูแล ในขณะที่คาแรงของผูหญิงในการทํางานประจําวัน
ในบาน ในไรนา กลับไมไดถูกนํามาคํานวณ ยิ่งการโฆษณาประชาสัมพันธ
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเกินจําเปนในปจจุบันสามารถเขาถึงทุกครัวเรือน
ของชุมชนชนเผาของเราไดอยางรวดเร็ว สงผลใหเกิดความตองการบริโภค
สินคาในครัวเรือนสูงมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน เชน เสื้อผา
ตามสมัยนิยม ของเลน ขนม สุรา เบียร ที่ทําใหกลุมผูหญิงตองแบกภาระ
คาใชจายหนักข้ึน จึงทําใหผูหญิงชนเผาบางคนแสวงหาทางออกอยางอ่ืน
นอกชุมชน และเขาเมืองเพือ่หางานทาํ เชน งานดานบริการตางๆ เปนลกูจาง
ตามรานขายของตามจังหวัดตางๆ ซึ่งการที่พวกเธอไมมีบัตรประชาชน
เปนเหตุใหขาดหลักประกัน ขาดการจดัสวัสดิการท่ีควรจะไดรบัตามกฎหมาย 
ฉะนั้น การที่จะแกปญหาของผูหญิงชนเผาไดนั้น ฉันคิดวาผูหญิงชนเผา
ตองการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพตนเอง นําศักยภาพและภูมิปญญา
ของผูหญิงมาใชในงานพัฒนารวมกับผูชาย

เตรียมแกนนําประสานกับอําเภอเพื่อรับคํารอง

หลังจากเหตุการณชุมนุมเสร็จสิ้นลง เราไดเขาไปตามหมูบานตางๆ 
เพ่ือทําความเขาใจมตคิณะรัฐมนตร ีและเตรียมการลงรายการสัญชาติ พีน่อง
ที่เห็นเราเขาไปในหมูบานจะดีใจมาก คนท่ีมารวมชุมนุม จะรูจักสนิทสนม
เปนพิเศษ เพราะไดประสบชะตากรรมท่ีอยูหนาศาลากลางและอยูในเหตุการณ
สลายการชุมนุมของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ชาวบานทยอยกันมา
นั่งปรึกษากันถึงแนวทางตอไปวา จะเริ่มตรงไหน คุณปา คุณยาย หลายคน
มานั่งใกลๆ ฉัน เราเปนผูหญิงดวยกันสามารถคุยกันได ที่ผานมามี
เจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชนท่ีเปนผูชายมาทําความเขาใจถึงการชุมนุม
ใหชาวบานไปรวมชุมนุม ถาไมไปรวมจะขอสัญชาติไมได คนไปรวมชุมนุมนอย 
รัฐบาลไมเห็นปญหาของเรา ฉะนั้นขอใหไปรวมชุมนุม



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

283

กรณีของคุณปานาสอ

คุณปาคนหนึ่งถามวา พวกเราไปทําใหผูวาราชการจังหวัดไมพอใจ
ใชหรือไม เขาบอกวาโกรธที่เราไปชุมนุม จะไมใหบัตรกับชาวเขาท่ีไป
ชุมนุมแลว “ใครบอก” ฉันถาม “คนเขาคุยกัน พอหลวงบานก็บอกวา 
กลุมที่ไปชุมนุมจะไมลงนามใหเพราะดื้อ” ผูศึกษาบอกวาไมเปนไร เราไปคุย
กบัพอหลวงได ตอนนีม้คีนมาน่ังฟงพวกเราคุยกนัเปนรอย เพราะวาหลังจาก
กลับมาจากการชุมนุมมีการพูดคุยหลายกระแสเก่ียวกับบัตรประชาชน
ของพวกเขา พูดถึงความมั่นคงของพวกเขาในการอยูในประเทศไทย และ
นาสังเกตคืนน้ีผูหญิงมามากและเขามาน่ังในบาน ปกติกลุมผูหญิง
จะไมคอยมา ถามาก็จะอยูนอกบาน เราพยายามชวนเขามาขางในแตผูหญงิ
จะบอกวาไมเปนไร ไมสะดวก เพราะลูกกวน อยูขางนอกน่ีแหละดีแลว 
ซึ่งตางจากคืนนี้ หลังจากที่เรากินขาวเสร็จ ผูศึกษาก็เริ่มอธิบายผลการเจรจา
กับรัฐบาลเก่ียวกับการทําบัตรประชาชนวา ชาวบานตองเตรียมอยางไรบาง 
กลุมผูหญงิจะถามตางๆ นานา มคีณุปานาสอ นามสกลุ จะอ่ืน ไดเอาเอกสาร
ทีต่นเองมีทัง้หมดมาใหด ูแลวถามวาถาไปขอบตัรประชาชนตองใหนายอาํเภอ
ดูชิ้นไหน แลวจะไดบัตร ผูศึกษาดูเอกสารท่ีคุณปาเอามาใหดู มีเอกสาร
หลายอยาง เชน ทร.ชข.1 ทร.13 ฯลฯ ฉันไดตรวจดูรายละเอียดภายใน
ตวัเอกสาร เหน็ปญหาท่ีเกดิขึน้อยูหลายที ่เจาหนาทีก่รอกขอมลูวาในเอกสาร 
ทร.ชข.1 ขอมูลวันที่ของการเขามาประเทศไทย และวันเดือนปเกิดเปน
วันเดียวกัน มีการลงขอมูลผิดพลาดเปนจํานวนมาก ขอมูลในเอกสารของ
คุณปานาสอ ที่นาเปนหวงมากคือระบุไววาเกิดท่ีพมา จากประสบการณ
การขอลงรายการสัญชาติของฉัน ทางอําเภอจะไมรับพิจารณาใบคํารอง
ขอลงรายการสญัชาตไิทย ฉนัไมไดบอกความกังวลของตนเองใหคณุปานาสอ 
เพียงแตบอกวาตองทําเอกสารใหถูกตอง และใหคุณปาเตรียมพยานบุคคล
ไวดวย คืนน้ันพ่ีนองผูหญิงเอาเอกสารมาใหเราดูเปนจํานวนมาก และใน
หมูบานนี้ยังไมมีใครยื่นคํารองขอลงรายการสัญชาติเลย ทั้งหมูบานมีคน
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ประมาณ 300 คน มีบัตรประชาชนเพียงคนเดียว จากการตรวจสอบเอกสาร
ดู มีหลายคนที่ขาดเอกสารบางสวน เชน ทร.ชข.1 ขาดหายไปมาก หลายคน
บอกวาอยูที่อําเภอ และชาวบานขอรองใหฉันชวยไปติดตอที่อําเภอใหดวย 
คืนน้ีฉันอยูกับกลุมผูหญิงประมาณ 50 คน จนถึงตี 3 ซ่ึงแตละคนก็ไมยอมกลับ 
อยากรูวาเอกสารของเพ่ือนบานเปนอยางไรบาง ฉันเห็นภาพของผูหญิง
นั่งฟงและดูเอกสารกันและกัน โดยมีลูกๆ นอนหลับที่บนตักบาง ขางๆ 
แมบาง หรือบางคนแบกลูกไวอยูบนหลัง ซึ่งเปนภาพที่ทําใหฉันเห็นแลว
ถอยไมไดตองชวยเต็มที่ ฉันและเพื่อนรวมงานอีก 3-4 คน ตระเวนไปตาม
หมูบานของพี่นองลาหูในอําเภอเชียงดาวเกือบทุกหมูบาน ทุกท่ีท่ีเราไป
ชาวบานมีความหวังอยางมากท่ีเราจะชวยพวกเขาได ฉันเองก็มีความเช่ือม่ันวา
จะชวยพวกเขาได

รวมกันจัดตั้งอาสาสมัครตอสูกับผูมีอํานาจหนาที่

จากการไดเขาไปในชุมชน 20 กวาชุมชน ทําใหมีแกนนําที่สามารถ
อานออกเขียนไดมาเปนอาสาสมัคร 1 ชุด ประมาณ 20 คน มีผูหญิง 1 คน 
นอกนั้นเปนผูชาย สวนใหญเปนคนที่อยูในหมูบานของฉันอาสาสมัครชุดน้ี 
ฉันหวังวาจะเปนกลุมที่สามารถพูดคุยกับเจาหนาที่ทางอําเภอได เพราะเปน
กลุมที่ทํางานรวมกับเจาหนาที่ในการเตรียมชาวบานตรวจสอบเอกสาร 
เขียนคํารอง และติดตามความคืบหนาของการทํางานของเจาหนาที่รัฐ 
ฉันไดสงอาสาสมัครกลุมนี้มาอบรมการเขียนคํารองขอลงรายการสัญชาติ
หลายครั้ง ในขณะเดียวกัน ฉันไดติดตอกับทางอําเภอเชียงดาวเพื่อจะไดรูวา
ทางอําเภอเตรียมรับมติคณะรัฐมนตรีไววาอยางไร อนึ่งคณะทํางานของ
คณะอนุกรรมการแกไขปญหาชนเผาและชาติพันธุชวยเราไดมากในการ
ติดตอกับทางอําเภอ ทางอําเภอไดทําแผนการรับคํารองออกมา เพื่อที่จะให
อาสาสมัครไปรับคํารองขอลงรายการสัญชาติ เปนที่นายินดีสําหรับชาวบาน
ที่ใหคนธรรมดาท่ีอยูในชุมชนตนเอง มีโอกาสทําเอกสารทางราชการ 



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

285

แตผลออกมาปรากฏวาหมูบานท่ีไปรวมชุมนุมไมมีรายช่ืออยูในแผนงาน
ที่ทางปลัดฯ วางไวเลย...มันเกิดขึ้นไดอยางไร?

เร่ืองน้ีเปนเร่ืองใหญมาก เพราะแสดงใหเห็นวาประชาชนท่ีถูก
ประทบัตราวาไมเชือ่ฟงขาราชการจะไมไดรบัการบรกิารจากรัฐ ทาํใหชาวบาน
หลายหมูบานมาตอวาฉันวาเปนคนทําใหหมูบานท่ีไปรวมชุมนุมไมมีรายชื่อ
ทีท่างอาํเภอจะใหสญัชาติ มญีาติของฉนัคนหนึง่มาตอวามากมายและรองไห
กลับไป ฉันไมรูจะทําอยางไรตอ แตสัญญากับแกนนําหมูบานท่ีไมมีรายชื่อ
หมูบานที่ทางอําเภอทําแผนไววาจะไปคุยกับปลัดอําเภอให ซึ่งวันตอมา
ฉนัไดหารอืกบัแกนนาํหมูบานใหชวนคนในชมุชนไปทีอ่าํเภอ เพ่ือไปทวงถาม
วันเวลาที่ทางอําเภอจะมารับคํารอง

วนัหน่ึงเปนวันท่ีทางอาํเภอประชุมผูใหญบาน มผีูใหญบานจากหมูบาน
ตางๆ มาประชมุทีอ่าํเภอ ฉนัเดนิทางไปทีว่าการอาํเภอแตเชา ไปรอชาวบาน
ที่จะมาประมาณ 9 โมงเชา รถของชาวบานในหมูบานของฉันมาถึงที่อําเภอ
โดยรถยนตประมาณ 20 กวาคัน มีชาวบานมากกวา 200 คน แกนนําชาวบาน
ที่เขมแข็งคนหนึ่งเขาไปหาปลัดอําเภออาวุโสท่ีกําลังประชุมอยู แลวพูดวา
พวกเราบานหนองเขียว หมู 3 ตาํบลเมืองนะ อาํเภอเชยีงดาว จงัหวัดเชียงใหม 
มาเพ่ือที่จะมารับทราบวันเวลาที่ทางอําเภอไปรับคํารองในที่ชุมนุม แต
บรรยากาศในเวลานั้นดูเหมือนชาวบานลอมที่วาการอําเภอ โดยเฉพาะท่ี
หอประชมุ มชีาวบานอยูรอบๆ เตม็ไปหมด ชาวบาน 200 กวาคน และผูทีม่า
ติดตอราชการ พอหลวงหมูบานอ่ืนๆ ที่มาประชุมกันวันน้ัน มีตํารวจอยู
โรงพักขางๆ ที่วาการอําเภอก็มาดูแลรักษาความปลอดภัยอีก 20 กวานาย 
ปลัดอําเภออาวุโสโกรธมากที่อยูๆ ชาวบานมากมายมาที่อําเภอโดยไมได
บอกลวงหนากอน เรียกปลัดอําเภออีกทานหน่ึงท่ีทาํแผนของหมูบานมาช้ีแจง 

ปลัดอําเภอทานนั้นชี้แจงวาการไปรับคํารองมีหลายคณะทํางาน และอีก 
2 คณะกําลังเตรียมแผนงานอยู ฉันไดถามปลัดอําเภอทานน้ันวาใหทําเลยได
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หรือไม อยางไร ผูใหญบานแตละหมูบานก็มาครบ ชาวบานก็มากันหลายคน 
เพือ่ใหเขาจะไดกลบัไปเตรียมตัว เพราะมีเดก็หลายคนทีเ่รยีนหนังสอือยูทีอ่ืน่
ตองกลับมารอเพ่ือยื่นคํารอง หรือถารูวันเวลาที่แนนอนจะไดเรียกลูกหลาน
หรือสมาชิกในบานท่ีไปทําธุระท่ีอ่ืนกลับมาดวย จะไดมีเวลาเตรียมตัวกัน
เพราะตอนน้ันเด็กหลายคนขาดเรียนหลายวันแลว ทานปลัดอําเภอบอกวา
กําลังจะทํารวมกับผูใหญบานวันนี้ ชาวบานบอกวาดีมากและพวกเขาจะรอ
ฟงดวย เพราะที่ผานมาผูใหญบานไมคอยใหขอมูลกับชาวบาน วันนี้
พวกเราไดมา แลวก็จะรอฟงจะไดบอกลูกๆ วาวันไหน ถาอีกนานหลายวัน 
จะใหลูกกลับไปเรียนกอน แลวใหกลับมาวันที่จะเขียนคํารอง

ผูนําระดับหมูบานกับการเรียกเก็บเงิน

เหตุการณที่ชาวบานมาทวงถามวันเวลาที่ทางอําเภอจะมารับคํารอง 
เรียกความศรัทธาของชาวบานทีม่ตีอการรวมกลุมเพือ่ตอรองกับเจาหนาท่ีรฐั
กลับคืนมา ผูใหญบานแตละหมูบานกลับไปเตรียมลูกบานของตนเอง 
หลังจากน้ันคณะทํางานรับคํารองท่ีมีเจาหนาที่รัฐ แกนนําชาวบานที่เปน
อาสาสมคัรและเจาหนาทีอ่งคกรพฒันาเอกชน เขาไปรับคํารองขอลงรายการ
สัญชาติตามหมูบานตางๆ เปนสถานการณที่ชาวบานกระตือรือรน เพราะ
คนทีส่มัภาษณเปนชนเผาเดยีวกนั แตมเีหตกุารณทีท่าํใหฉนักับเพือ่นรวมงาน 
แกนนําชาวบานที่เปนอาสาสมัครเสียใจมากคือ มีการเก็บเงินจากชาวบาน
โดยผูนําหมูบานน้ัน เพื่อที่จะเอาไปใหปลัดอําเภอและเลี้ยงอาหาร
คนที่มารับคํารองขอลงรายการสัญชาติ พวกเราทราบภายหลังวาเปน
เงินมากอยู คณะทํางานรับคํารองประมาณ 30 คน พวกเราไดอาหาร
ธรรมดาๆ ซึ่งเปนผักท่ีเก็บจากไรสวน แตผูนําเก็บเงินคนละ 100 บาท 
พวกเราพยายามเขียนคํารองใหไดอยางนอยวันละ 500-600 คน ฉันดูแลว 
คาอาหารท่ีเรากินคงไมเกิน 3,000 บาท ที่เหลือก็เปนของผูนําหมูบาน
กับปลัดอําเภอท้ังหมด ซ่ึงชาวบานคงเขาใจวาพวกเราทุกคนท่ีเปนอาสาสมัคร
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คงมีสวนกับเงินจํานวนน้ัน เราไดรูเร่ืองน้ีตอนท่ีพวกเราเดินทางกลับมา
ฝนตกหนกัมาก ทาํใหถนนล่ืน รถตกหลม มชีาวบานทีม่าจากหมูบานใกลเคียง
เดินกลับไป แตไมมชีาวบานคนไหนชวยเอารถขึน้เลย เขาบอกวาเขาไมไดเขียน
คาํรองทัง้ๆ ทีจ่ายเงนิไปแลวเปนพนั ดพูีผู่หญงิคนนัน้โกรธมาก ฉนัจึงถามวา
จายใหใครหรือ เขาบอกวาจายใหกับคะแซ ซึ่งเปนผูนําหมูบาน จายคนละ
เทาไหร คนละ 100 บาท บานเรามี 9 คน จายไป 900 บาท พี่คนนั้นไมได
เขียนคํารองเพราะเปนเวลาเย็นมากแลว และตามแผนเราตองเดินทางไปรับ
คํารองหมูบานอ่ืน คนท่ีเหลือใหไปย่ืนท่ีอําเภอกันเอง หรือไมก็ตองทําแผน
อีกทีหน่ึง ฉันถามวาจะเอาเรื่องหรือไมจะชวยดําเนินการให ไมมีชาวบาน
คนไหนเอาเร่ือง เพราะกลัววาจะไปทําใหปลัดอําเภอและผูนําหมูบาน
โกรธแลวจะไมทําบัตรให

พวกเราจึงประชุมกันวากอนที่เราจะทําบานไหน เราจะคุยเรื่องนี้กอน 
และถารูวาใครจายใหก็จะไมรับคํารองของคนนั้น ฉันและคณะทํางาน
อาสาสมัครประสบกับปญหาและอุปสรรค ที่นอกจากระยะเวลาและ
งบประมาณในการดําเนินการรับคํารองแลว ก็มีปญหากับผูใหญบานท่ีตอง
ลงนามรับรองหลายหมูบาน ผูใหญบานบอกวากลุมคนท่ีไปรวมชุมนุม
เปนกลุมคนทีไ่มเช่ือฟงผูใหญบาน ไมใชเปนเดก็ดีของนายอาํเภอ ทาํให
ผูใหญบานหลายหมูบานไมยอมลงนามรับรองให วันหนึ่งแกนนําหมูบาน
ทีเ่ปนอาสาสมัครรับคํารองมาหาฉันท่ีสาํนักงานเอาคํารองมาใหประมาณ 400 
กวาคาํรอง แลวบอกวาผูใหญบานไมลงนามให เพราะผูใหญบานขอเงนิคนละ 
100 บาท ลองคิดดูแลวกัน 100 x 2,000 คน จะเปนเทาไหร ฉันและเพื่อน
รวมงานคนหนึ่งท่ีเปนชนเผาลาหูเอาคํารองของชาวบานไปหาผูใหญบาน
คนน้ัน เราพูดคุยกันประมาณครึ่งวัน ทําความเขาใจกันวา ถาผูใหญบาน
ไมลงนามใหชาวบานเกือบ 2,000 คน จะไมไดรับการลงรายการสัญชาติไทย 
ถาอีกหนอยพอหลวงลงเลือกตั้งกํานัน พวกเราก็จะลงใหพอหลวงเปน
พอกํานัน พอหลวงบอกวาลูกบานในหมูบานน้ีดื้อ แกนนําหมูบาน
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ไมเกรงใจพอหลวงไปฟงพวกองคกรพัฒนาเอกชน พอหลวงก็เลยบอก
ใหเอาไปใหหมูองคกรพัฒนาเอกชนลงนามใหซิ ฉันบอกผูใหญบานวา
คนท่ีไมเช่ือฟงพอหลวงมีไมกี่คน แลวลูกบานของพอหลวงหลายพันคนตอง
เดือดรอนไปดวยหรือ สุดทายพอหลวงก็ยอมลงนามใหใชเวลาในการลงนาม
รับรองประมาณครึ่งวัน หลังจากพอหลวงลงนามใหแลว พวกเราก็เอาคํารอง
ไปใหผูนําหมูบานใหไปยื่นท่ีอําเภอ ซึ่งคงตองรออีกนานกวาจะผานขั้นตอน
ตางๆ ไปจนถึงอนุมัติใหเพิ่มชื่อในเอกสาร ทร.14 และตองผานแกนนํา
ชาวบานพอหลวงและปลัดอําเภออีกหลายข้ันตอน หลังจากย่ืนคํารองฯ 
ไปจํานวนมากทางอําเภอตองตรวจสอบเอกสาร ในกรณีพื้นที่นี้มีองคกร
พัฒนาเอกชนหลายองคกรเขาไปชวยตรวจสอบเอกสารดวย

ปญหายาเสพติดกับการถูกประทับตราภาพเหมารวม และผลกระทบ
ตอสิทธิการเปนพลเมืองฉันไดเขาไปเปนคณะทํางานกรรมการพิจารณา
อนุมัติสัญชาติในระดับอําเภอ ซึ่งทางอําเภอตรวจสอบเอกสารเสร็จแลว
ใหตํารวจไปตรวจสอบรายช่ือท่ีหมูบานอีกทีวา บานเลขท่ีตามคํารองขอลง
รายการสัญชาติมีตัวตนมีบุคคลตามรายชื่อหรือไม คณะทํางานพิจารณา
มีเจาหนาท่ีตํารวจ ทหาร เกษตรอําเภอ ครูกศน. ปลัดอําเภอฝายทะเบียน 
และเจาหนาทีส่งเคราะหชาวเขาประจําอาํเภอ ฉนัมคีวามลาํบากใจมากท่ีตอง
มาน่ังพิจารณาเปนรายบุคคล เพราะมีจํานวนมาก คร้ังละประมาณ 1,000 คน 
และฉันก็ไมรูจักบุคคลเหลานั้นดวย แตเช่ือวามีการกลั่นกรองระดับชุมชน 
และมีการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและมีคุณสมบัติตามระเบียบ
สํานักทะเบียนกลาง วาดวยการพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยใหแก
ชาวไทยภูเขา พ.ศ.2539 อยูแลว ถาคนไหนไมมีคุณสมบัต ิจะคัดออกไวกอน 
ใหไปพสิจูนสทิธอิกีทหีลงั แตบรรยากาศในหองพจิารณาอนมุตั ิคณะกรรมการ
หลายคนใชสถานการณยาเสพติดในชมุชนเปนขออางไมอนมุตั ิในวนันัน้มมีติ
วาคํารองท่ีมาจากหมูบานเมืองคงจะไมอนุมัติ เพราะในชุมชนน้ีมียาเสพติดมาก 
ฉันไดตั้งขอสังเกตไววาถามียาเสพติดตํารวจก็นาจะไปจับหรือจัดการกับคน
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ที่เกี่ยวของ ถาพูดอยางนี้เหมือนกับตํารวจละเลยหนาที่ ผูหญิงและเด็กที่ไม
เกี่ยวของกับยาเสพติด ก็ตองพลอยทําใหไมมีสัญชาติไทยไปดวย อยางไร
ก็ตาม มติที่ประชุมบอกใหไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

บทบาทของกลุมผูหญิงในการขับเคลื่อนภาคประชาชน

ดวยประสบการณในการตอสูของฉนัใน พ.ศ.2542 นัน้ ฉนัเปนคนหนึง่
อยูในกลุมท่ีนาํและมีสวนรวมในการเคลือ่นไหว ในสวนของบทบาทของผูหญิง
ที่เราเห็นสามารถเปดโลกทัศนของฉัน และตระหนักรูถึงกรอบคิดวา ผูหญิง
อยูภายใตระบบชายเปนใหญกจ็รงิ แตในการชุมนมุคร้ังนัน้ผูหญงิยงัมบีทบาท
มาก นอกจากการแสดงออกถึงวัฒนธรรมชนเผา การเตรียมเสบียงอาหาร 
ยงัมกีารนัง่คยุกนั มกีารถกกันในรปูแบบทีไ่มคอยเปนทางการ แตเมือ่ไรทีเ่ปน 
“ทางการ” การคุยกันเปนกลุม เปนองคกร เชน กลุมของเครือขายสตรีชนเผา 
มีการเคล่ือนไหวมีการเช่ือมโยงกับขบวนการใหญก็สามารถเกิดข้ึนไดเหมือนกัน 
ฉะน้ันบทบาทในการผลักดันความเห็นของพวกเธอเขาไปในการขับเคลื่อน
ประสบการณการตอสูตางๆ เหลานี้ ทําใหมีการเติบโตของกลุมสตรีเอง 
เชน ในชวงการชุมนุมในปตอๆ มาการรวมกลุมของผูหญิงเห็นไดจากการ
เปดโรงเรียนทางการเมืองของผูหญิง ฉันนึกถึงคุณอัญชลี ผลเกลี้ยง ที่เปน
ครูใหญของโรงเรียนผูหญิง ชวงนั้นฉันมีความรูสึกวาทุกๆ วันพุธ เราจะ
เปดโรงเรียน พวกเราผูหญิงท่ีอยูที่นั่นจะไปพูดคุยกันประเด็นตางๆ และ
ในหองเรียนของเราก็ไดทําประวัติของผูหญิงท่ีนําเสนอปญหาของตนเองไว 
ชวงแรกๆ เราจะรวมกันศึกษาประสบการณของผูหญิงแตละคน ชวงหลังๆ 
มาผูหญิงลาหูบอกวาฟงไมคอยรูเรื่อง เราจึงตกลงกันวา เราจะเปดหองเรียน
ทุกวัน โดยแยกเผาเรียนกัน และครูใหญก็ยังเปนอัญชลี เหมือนเดิม จึงเปน
พื้นท่ีหน่ึงท่ีใหผูหญิงไดมีโอกาสเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณของตนเอง
กับผูอื่น
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สรุป

จากท่ีฉันไดมีโอกาสเขาไปมีสวนในการชวยเหลือผูหญิงชนเผาและ
ชาติพันธุ ชวงเวลาหนึ่งของชีวิตพบวา

1. การแกไขปญหาสถานะบุคคลหรือสัญชาติของกลุมชาติพันธุใน
ประเทศไทย รวมทั้งปญหาของบุคคลไรรัฐโดยท่ัวไป ตองมีความรวมมือ
ระหวางเจาหนาที่รัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และชาวบาน แตขอคนพบมีวา
ขาราชการในระดับกรมการปกครอง และขาราชการในระดับปฏิบัติ ไมสนอง
นโยบาย หรือปฏบิตัติามผลการเจรจา เชน กรณเีจาหนาท่ีบางอาํเภอไมสนอง
นโยบายการเรงรัดลงรายการสญัชาติ และการลงรายการสถานะบคุคล ทาํให
การพิสูจนสถานะบุคคลของบุคคลบนพื้นท่ีสูงไมแลวเสร็จ เม่ือครบกําหนด
ระยะเวลาผอนผัน การติดตามความกาวหนาข้ันตอนของการลงรายการ
สัญชาติของผูเดือดรอนผูไรสัญชาติตองใชวิธีการและรูปแบบตางๆ ไมวา
การชมุนมุเรียกรองระดับภาค ระดับอาํเภอ องคกรพัฒนาเอกชนตองรับภาระ
ในการเตรียมความพรอมและใหกําลังใจแกผูไรสัญชาติ และเตรียมเอกสาร
หลักฐานตางๆ โดยใหมีสวนรวมของแกนนําในรูปแบบอาสาสมัคร

2. ปญหาอันเกิดจากความผิดพลาดของเอกสาร เชน กรณสีถานท่ีเกดิ
และสถานท่ีอพยพเขามาปเดียวกัน ขอมูลขัดกับความจริง เชน ระบุวาหัวหนา
ครอบครัวเกิดอําเภอแมฟาหลวง ป พ.ศ.2498 (พ.ศ.2498 ยังไมมีการกอตั้ง
อําเภอแมฟาหลวง) แตระบุวาอพยพมาจากอําเภอแมจัน พ.ศ.2498 กรณี
ขอมูลไมชัดเจน โดยไมระบุ ป พ.ศ.ที่อพยพเขามาในประเทศไทยและ
สถานที่เกิด เจาหนาที่อําเภอแกไขขอมูลในทะเบียนประวัติชุมชนบนพื้นที่สูง
โดยพลการ ขอมูลในทะเบียนสํารวจบัญชีบคุคลในบานระบุเกิดในไทย แตใน
แบบพิมพประวัติบุคคลบนพื้นท่ีสูง พ.ศ.2533-2534 ถูกระบุวาเกิดในพมา 

และกรณีตกหลนจากทะเบียนบาน และไมมีสิทธิยื่นคํารองขอลงรายการ
สัญชาติ



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

291

3. การคงอยูของระบบอุปถัมภและการแสวงหาผลประโยชนโดย
มิชอบ โดยเจาหนาที่รัฐและแกนนําชุมชนโดยเห็นไดจากผูนําระดับหมูบาน
กับการเรียกเงิน 

4. การใชเงื่อนไขยาเสพติดมาประกอบการพิจารณาอนุมัติสัญชาติ 
ซึ่งเปนปญหาที่เกิดจากนโยบายประกาศสงครามยาเสพติดของรัฐ ในทาง
ปฏิบัติเจาหนาท่ีระดับทองถ่ินใชอํานาจหนาท่ีเกินเหตุ หรือใชอํานาจหนาท่ี
ในทางมิชอบ หมูบานไหนท่ีคนในหมูบานไปเก่ียวของกับยาเสพติดกเ็หมารวม
วาทุกคนเกี่ยวของกับยาเสพติดและไมอนุมัติใหลงรายการสัญชาติ 

บทเรียน
จากประสบการณ�และความคิดเห็น

ที่ฉันเลามาท้ังหมดเปนการตอสูเร่ืองสัญชาติของผูหญิงชนเผา กรณี
ศึกษาชีวิตจริงของผูหญิงลาหูคนหน่ึง ผูหญิงลาหูที่ไรสัญชาติเปนกลุมที่ถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยูเสมอมา พวกเธอถูกลวงละเมิดสิทธิแหงความเปน
มนุษย ทั้งทางกาย อาทิ การถูกทํารายทุบตีและทางใจขูเข็ญหาประโยชน
โดยมิชอบจากเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งการเปนคนไรสัญชาติของพวกเธอทําให
ตองจํายอมในทุกกรณี เน่ืองจากคิดวาตนเองไมมีหนทางตอสูเพราะถือวา
เปนบุคคลนอกกฎหมาย ฉันคิดวาประสบการณของฉันสะทอนใหเห็นถึง
ขอคนพบที่สําคัญๆ ดังตอไปนี้

1. ขอคนพบจากการศึกษากฎหมายสัญชาติตามกฎหมายไทย 
 นโยบายและระเบียบปฏิบัติของรัฐ

1.1 ตัวบทกฎหมายขั้นตอนและกระบวนการที่ลักล่ัน ไมเขากับ
สภาพความเปนอยูของชาวเขา โดยเฉพาะชีวิตผูหญิงลาหู ความเขาใจ
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ในกฎหมายสัญชาติ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการกําหนดสถานะบุคคลของ
เจาหนาที่บางคนในบางอําเภอ ทําใหขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
ประกอบกับสาระสําคัญทางกฎหมายเองสลับซับซอนยากแกการตีความ 
หรอืทาํความเขาใจยากมาก ทาํใหการดําเนนิงานและการตคีวามขอกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวของผิดพลาด และผูมีอํานาจระดับปฏิบัติขาดความมั่นใจ
ในการพิจารณาและตัดสินใจอนุมัติ

1.2 ปญหาที่ เกิดจากการละเมิดกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย
ที่เกี่ยวของของเจาหนาที่รัฐ เชน การไมยอมรับคํารองขอลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรตามระเบียบ พ.ศ.2543 เนื่องจากอางวา 
กระทรวงมหาดไทยไมมีคําส่ังกํากับลงมา กรณีกระทรวงมหาดไทยออก
หนังสือดวนมากท่ี มท.0310.1/ว 315 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2545 
ที่มีคําส่ังให 20 จังหวัดประกาศใหกลุมบุคคลบนพื้นท่ีสูงย่ืนคํารองขอ
ลงรายการสถานะบุคคลใหแลวเสร็จภายใน 31 สิงหาคม พ.ศ.2545 จากนั้น
ถือวาไมประสงคจะขอรับสถานะบุคคลนั้น ในทางปฏิบัติกระบวนการ
ยื่นคํารองมีขั้นตอนมากมายไมสามารถจะแลวเสร็จในเวลาที่กําหนด และ
การใชเงื่อนไขยาเสพติดมาประกอบการพิจารณาอนุมัติสัญชาติ การไมยอม
ฉีกหางบัตรคํารองขอลงรายการสัญชาติใหกับผูมาย่ืนคํารองทําใหติดตาม
ไมได

1.3 คุณสมบัติที่ระบุไวในตัวบทกฎหมายหรือระเบียบตางๆ ที่ทําให
ผูหญิงไมไดสัญชาติ เชน ระเบียบสํานักทะเบียนกลางวาดวยการพิจารณา
ลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนใหแกชาวไทยภูเขา พ.ศ.2535 ทําให
ชาวเขาบางสวนไดรับการลงรายการสัญชาติ แตใน พ.ศ.2539 ไดมีการแกไข
คุณสมบัติบุคคลในระเบียบระบุให “ชาวเขา” ที่จะลงรายการสัญชาติไทย

ในทะเบียนบานและมีสถานะเปนคนไทย ตองเปนบุคคลที่อยูในความดูแล
ของสวนราชการหรอืไดรบัการจดัทําทะเบยีนราษฎรชาวเขาไวแลว หรือจัดทํา
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เลขประจาํตัวประชาชน ประเดน็น้ีผูศกึษาไดกลาวไวในตอนตนแลววา การได
เอกสารแตละชิ้นไมใชอยูๆ ก็มีคนจัดทําใหเลย มีขบวนการมากมายซับซอน 
และเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่เปนปญหากวาท่ีผูหญิงชนเผาและชาติพันธุจะได
เอกสารแตละช้ิน และถาวิเคราะหคุณสมบัติแตละขอจะเห็นชองวางท่ีไมงายเลย
ทีผู่หญิงชนเผาจะไดสญัชาติ ในทีน่ีฉ้นัขอยกตวัอยางเพียง 2 ขอท่ีทาํใหผูหญิง
ชนเผาไมสามารถลงรายการสัญชาติไทยได คือขอท่ี 3 มีถิ่นท่ีอยูถาวร 
โดยมี ทร.13 แตยังมีผูหญิงชนเผาและชาติพันธุอีกมากมายที่ตกหลน 
ทั้งเพราะไมผานการสํารวจในโครงการสิงหภูเขา หรือผานแลวและเอกสาร
บางอยางสูญหาย และขอที ่6 สามารถพูดและฟงภาษาไทยได ปญหาเรือ่ง
ภาษาและการทําใหภาษาไทยเปนแกนกลาง และผลักใหภาษาอื่นเปน
ชายขอบ จากการศึกษาโครงสรางทางสังคมลาหูที่ความสัมพันธเชิงอํานาจ 
ผูหญิงไมไดอยูในโครงสรางที่ตองออกนอกชุมชนเพ่ือรับรูขอมูลขาวสาร
ที่เปนฐานใหพวกเธอในการตัดสินใจ และองคความรูที่จํากัดไมใหผูหญิง
ไดเรียนหนังสือเพื่อเปนผูนํา หรือความจําเปนในการใชภาษาอ่ืนในชีวิต
ประจําวัน เพราะพวกเธอไมมีความจําเปนตองออกไปนอกชุมชน หรือ
ผูหญงิบางคนรูและพดูไดบาง แตไมเพียงพอสําหรบัการไปพูดกับเจาหนาท่ีรฐั 
บุคคลอื่นท่ีพวกเธอไมคุนเคย หรือการไปพูดท่ีเปนทางการ เชน พูดกับ
เจาหนาที่รัฐ ผูหญิงสวนใหญไมสามารถพูดได จึงทําใหผูหญิงชนเผา
ไมสามารถพูดภาษาไทยเวลาไปสัมภาษณที่อําเภอ ทําใหระบบอุปถัมภและ
การแสวงหาผลประโยชนโดยมชิอบจากผูนาํชมุชนและเจาหนาทีข่องรฐัยงัคง
ดํารงอยูอยางคุกคามชาวบาน

2. สังคมลาหู : สังคมปตาธิปไตย

การที่ผูหญิงในสังคมลาหูไมสามารถเปนผูนําทางการปกครอง 
หรือคะแซ ไดดวยเหตุผลท่ีวาเปนการยากสําหรับผูหญิงในการท่ีตองเดินทาง
ไปไหนมาไหนมากมายหลายที่โดยลําพัง และมีขออางดวยวาผูหญิงไมมี
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ความรูในการพจิารณา การตดัสิน คดคีวาม การลงโทษ ไมมคีวามสามารถใน
การติดตอประสานงานกับภายนอกได รวมทั้งการเปนผูนําศาสนา ความเชื่อ 
การทาํพิธกีรรม หรอื “โตโบ” ดวยเหตขุองการทีผู่หญงิไมมโีอกาสไดเรยีนและ
ไมรูภาษาของพระเจา การประกอบพิธีกรรม จึงไมมีความศักดิ์สิทธิ์และ
จะไมไดบญุ เหลานัน้เปนการใหอาํนาจหนาทีแ่กชายเปนหลกั ซึง่แสดงใหเหน็
ถงึการใหคณุคาตอตาํแหนงตางๆ ทีช่ายเปนอยูในสงัคมลาหู ขอจํากดัในการ
เรียนรู การฝกฝนของผูหญิงในบางอยาง เชน การตีเหล็ก วิชาปองกันตัวเอง 
โดยมีเหตุผลทางดานสรีระหรือพละกําลังของผูหญิง ผูหญิงไมสามารถ
เรียนวิชาการปองกันตนเองได เพราะผูหญิงอยูแตในบานไมคอยจะได
เดินทางไปไหน แตผูชายจะตองเดินทางบอยๆ จึงจําเปนตองเรียนไว
เพื่อปองกันตัวได งานที่ตองใหผูชายรับผิดชอบหลัก เชน ตัดตนไมใหญ 
หาฟน ดวยเหตุผลดานสรีระของผูชายที่แข็งแกรงกวา แข็งแรงกวา สะดวก 
และมีภาระในครอบครัวนอย ผูชายทําหนาที่เปนพอสื่อหรือการติดตอให
หนุมสาวไดทาํความรูจกักัน ซึง่จะนาํไปสูการแตงงานตอไปดวยเพราะผูหญิง
ไมสามารถเดินทางไปไหนมาไหนนอกหมูบานท่ีหางไกล หรือตองเขาปา
ในบางครั้งได และการสงแมสื่อไปหาผูชายเปนเรื่องท่ีสรางความเส่ือมเสีย
ใหวงศตระกูล จะถูกครหาวาผูหญิงว่ิงไปหาชาย เปนส่ิงท่ีตองหามเชนกัน 
การเก็บรักษาดูแลทรัพยสินเปนบทบาทหลักของผูหญิงท่ีอยูในพ้ืนท่ีบาน
เทาน้ัน สวนการจัดหาเปนบทบาทของผูชายเปนหลัก เพราะสามารถเดินทาง
ออกไปไหนได การท่ีผูหญิงไมมโีอกาสแสดงบทบาทในตาํแหนงสําคัญๆ ของ
สังคมลาหู ดวยเหตุผลท่ีวา ผูหญิงไมมีความรู ขาดความสนใจ ไมมีทักษะ 
ออนแอกวา มแีรงนอยกวา จงึขาดประสบการณ ผูหญิงผูมโีอกาส มตีาํแหนง 
มสีถานภาพในหมูบาน คอื คะซอมา มบีทบาทหนาทีใ่นการส่ังสอน ตกัเตอืน
คนในชุมชนใหเปนคนดี ใหปฏิบัติตามจารีตประเพณี ทําความสะอาด
สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิของหมูบาน รักษาไขในบางกรณี แตไมมีอํานาจตัดสิน
ในการพิจารณาคดีความตางๆ ของหมูบาน บางอยางเปนบทบาทผูหญิง
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ที่ตองรูการดูแลบานเรือน การทําอาหาร การดูแลรักษาผูปวย และการอบรม
สั่งสอนเลี้ยงดูคนในครอบครัว สังคมหมูบาน รวมถึงพิธีกรรมตางๆ ที่ผูหญิง
จะตองจัดเตรียมเครื่องเซนไหว การจํากัดเพศในบทบาทดังกลาว ยังนํามาใช
ในการใหความรูสมัยใหมที่มอบบทบาทบางอยางใหผูชาย เชน การเขารวม
ประชุม การประสานงาน การเปนผูนําหมูบานหรือติดตอกับบุคคลภายนอก 
เปนตน

การที่ใหบทบาท คะซอมา (ผูหญิง) ในการทําหนาที่สั่งสอนตักเตือน
ชาวบาน สมาชิกชุมชน และมีขอหามบางอยางที่เกี่ยวกับคุณธรรม เชน 
การทาํสงคราม ไสยศาสตร การตู (การใชคณุไสยทํารายคนอ่ืน) การตดิตอกบั
สิ่งชั่วราย เหลานี้ฉันถือวาเปนโอกาสดีของผูหญิงท่ีไดซึมซับการเปนผูนํา
ในระบบคุณธรรม ซึ่งจะมีประโยชนตอคนรุนหลัง ชุมชน และชนเผาอยาง
มหาศาล ถงึแมวาความรูและทักษะท่ีผูหญงิมแีละไดเรยีนรู ยงัจาํกดัอยูในการ
จัดการครอบครัว แตที่สําคัญผูหญิงมีโอกาสไดทํากิจกรรมที่เก่ียวของกับ
การสัง่สอน และถายทอดทางดานจรยิธรรมเชนกนั สงัคมลาหูใหความสําคญั
แกผูหญิงในดานความสัมพันธกับครอบครัวพอแมผูหญิงมาก ทั้งนี้เพื่อที่จะ
ใหผูหญิงไดเรียนรู ไดรับการถายทอดจากแมจึงเปรียบผูหญิงเปนผูสราง
สิ่งสําคัญของโลก คือ ฟา เชนกัน มาถึงปจจุบัน บางยังมีความเชื่อกันวา 
การออกไปนอกหมูบาน ติดตอกับคนภายนอกหรือธุระตางๆ ควรจะเปน
บทบาทหนาที่ของผูชายเทานั้น จึงสงผลใหผูหญิงลาหูสวนมากในปจจุบัน
ไมสามารถพูด อาน และเขียนภาษาไทยได เดินทางไปไหนมาไหนตามลําพัง
ไมได ไปโรงพยาบาล โรงพัก หรือไปอําเภอไมได ยังตองพ่ึงพาอาศัยผูชาย
ในหลายๆ ประการ โดยเฉพาะภาษา การเดินทาง และความสามารถในการ
จัดการกับชีวิตของตัวเอง เหลาน้ันเปนสิ่งท่ีสําคัญย่ิง ที่จะนําไปสูการไดมี
โอกาสเรียนรู การมีประสบการณ และทักษะชีวิตท่ีแตกตางกันระหวาง
หญิงชายในอดีตดูเหมือนวาสังคมลาหู จํากัดประเภทความรูบางอยางใหกับ
แตละเพศ แตในขณะท่ีการท่ีสังคมสมัยใหมใหบทบาทหรือโอกาสในการ
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เรียนรูของทั้งสองเพศที่แตกตางในบางเรื่อง เหมือนกันในบางเรื่อง สงผลให
ผูหญิงกับผูชายไดรับความรูที่ทั้งแตกตางและเหมือนกัน จากสังคมใหญดวย 
ประกอบท้ังทุกสังคมเปดกวางมากข้ึน ในการติดตอส่ือสาร แมกระท่ังการ
ไปมาหาสูซึง่กนัและกนั ความรูของท้ังชายและหญิงมคีวามจาํเปนทีต่องขยาย
ใหมีเพ่ิมข้ึน หรือมากขึ้นตามระบบความสัมพันธที่คนในชุมชนไดเขาไป
สัมพันธดวย หรือเทาที่ความสัมพันธระหวางคนในรูปแบบตางๆ ที่ไดเขามา
ถึงในชุมชน

3. ขอคนพบจากกระบวนการไดสัญชาติของฉัน

ผูหญิงชนเผาลาหูที่สามารถออกมาเผชิญกับโลกภายนอกชุมชนได 
ตองเปนผูหญิงที่ไมเหมือนผูหญิงลาหูทั่วๆ ไป ในสังคมลาหูมีนอยมากท่ี
ผูหญิงมีโอกาสไดเรียนหนังสือ ในชวง พ.ศ.2521 ในหมูบานของฉันมีผูหญิง
เพียง 2 คนเทานั้นไดเรียนหนังสือ การที่ฉันมีโอกาสมากกวาผูหญิงลาหู
เชนนี ้เพราะฉนัอยูในสังคมลาหูทีเ่ปล่ียนจากศาสนาดัง้เดิม เปนสงัคมท่ีนบัถอื
ศาสนาคริสต ยิ่งกวานั้นยังเปนลูกสาวของผูสอนศาสนา เปนชองทางหนึ่ง
ที่ทําใหฉันหลุดออกมาจากสังคม วัฒนธรรม ประเพณีที่มีขอหามขอจํากัด
มากมายที่ไมใหผูหญิงไดเรียนรู ในสังคมที่เปนสังคมปตาธิไตย หรือในสังคม
ระบบชายเปนใหญ ทําใหฉันสามารถตอสูเร่ืองสัญชาติของตนเองจนได
สัญชาติไทย และสามารถชวยเหลือผูหญิงชนเผาและชาติพันธุใหไดสัญชาติไทย
ไดระดับหนึ่ง การที่ฉันซึ่งเปนผูหญิงชนเผาคนหนึ่งไมมีสัญชาติ ตองประสบ
กับปญหาตางๆ หลายอยางดังนี้

3.1 ตองจําทนอยูในระบบอุปถัมภและการคอรรัปช่ันท่ียังคงอยูคือ 
มีกลุมคนหาผลประโยชนโดยมิชอบจากกระบวนการลงรายการสัญชาติ 
ผลประโยชนนี้อาจตกแกเจาหนาที่ของรัฐ กํานัน ผูใหญบาน หรือนายหนาที่

หากินทางน้ี การเรียกเงินใตโตะจากกระบวนการปกติ เชน ขอคาเหน่ือย 
คาแรงในการดําเนินการ ทั้งที่พวกเราเดินเรื่องถูกตองตามกฎเกณฑทุกอยาง 
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แตกต็องจายใหเพ่ือความรวดเร็ว หรือเพ่ือใหแนใจวาเร่ืองท่ีดาํเนินการอยูจะ
ดําเนินตอไป ไมไดหยุดอยูที่ผูใหญบาน หรือกํานัน หรือระดับปลัดอําเภอ 
ยิ่งกวานั้นถาเปนผูหญิงมีโอกาสที่ถูกละเมิดทางเพศดวย

3.2 ขาดโอกาสทางการศึกษา ระเบียบกระทรวงศึกษาท่ีไมให
ใบวุฒิบัตรแกนักเรียนที่ไมมีสัญชาติไทย เมื่อจบมัธยมศึกษาปที่ 6 ทําใหฉัน
และเพือ่นๆ กงัวลใจและทกุขใจมาก จงึทําใหความทุมเทตอการเรียนนอยลง 
นองสาวของฉันตองออกไปทํางานเปนลูกจางทํางานในบาน หรือเพื่อน
ของฉันหลายคนออกไปทํางานรานอาหาร หรือรานคาราโอเกะไปสูอาชีพ
บริการทางเพศ และติดโรคเอดสกลับมาในชุมชน ไมไดเปดเผยตนเองวา
เปนโรคเอดส ในหมูบานของฉันมีเยาวชนตายดวยโรคน้ีหลายคน บางคนออก
ไปแตงงานใชชีวิตอยูภายใตสังคมระบบชายเปนใหญ ขางนอกมีเพ่ือนหลายคน
ตายไปดวยโรคเอดสท่ีติดจากสามี ฉันคิดวาถาเปนผูชายโอกาสเส่ียงในเร่ืองน้ี
จะนอยกวาผูหญิง

3.3 การมีอคติทางชาติพันธุและการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุจาก
เจาหนาที่รัฐและบุคคลท่ัวไป โดยผานช่ือ สกุลที่เปนชื่อชนเผา สําเนียง
การพูด หรือแมกระทั่งหมายเลขบัตรประชาชน

3.4 การพิจารณาแกไขปญหาของผูหญิงชนเผาท่ีตองตอสูใหไดรับ
การแกไขปญหาเรื่องสัญชาติ ตองอาศัยปจจัยเสริมท่ีสําคัญจากภายใน
ครอบครัวและญาติพี่นองอยางเขมแข็งดวย ไมใชรอการเขามาหยิบยื่นให
โดยเจาหนาที่รัฐ หรือปจจัยภายนอกเพียงอยางเดียว

4. ขอคนพบการชวยเหลอืผูหญิงชนเผาและกลุมชาติพนัธุใหไดรบั
 สัญชาติ

จากท่ีฉันไดมีโอกาสเขาไปมีสวนในการชวยเหลือผูหญิงชนเผาและ
ชาติพันธุชวงเวลาหนึ่งของชีวิตพบวา
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4.1 การแกไขปญหาสถานะบุคคล หรือสัญชาติของกลุมชาติพันธุ
ในประเทศไทย รวมทั้งปญหาของบุคคลไรรัฐโดยทั่วไป ตองมีความรวมมือ
ระหวางเจาหนาท่ีรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และชาวบาน แตฉันคนพบวา
ขาราชการในระดบัตางๆ ของกรมการปกครอง และขาราชการในระดบัปฏบิตัิ
ไมสนองนโยบาย หรือปฏบิตัติามผลการเจรจา เชน กรณเีจาหนาท่ีบางอาํเภอ
ไมสนองนโยบายการเรงรัดลงรายการสญัชาตแิละการลงรายการสถานะบคุคล 
ทําใหการพิสูจนสถานะบุคคลของบุคคลบนพื้นที่สูงไมแลวเสร็จ เมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาผอนผัน การติดตามความกาวหนาขั้นตอนของการ
ลงรายการสญัชาตขิองผูเดือดรอนผูไรสญัชาตติองใชวธิกีาร และรปูแบบตางๆ 
ไมวาการชุมนุมเรียกรองระดับภาค ระดับอําเภอ องคกรพัฒนาชนเอกชน 
ตองรับภาระในการเตรียมความพรอมและใหกําลังใจแกผูไรสัญชาติและ
เตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ โดยใหมีสวนรวมของแกนนําในรูปแบบ
อาสาสมัคร

4.2 ปญหาอันเกิดจากความผิดพลาดของเอกสาร เชน กรณีสถาน
ที่เกิดและสถานที่อพยพเขามาปเดียวกัน ขอมูลขัดกับความจริง เชน ระบุวา
หัวหนาครอบครัวเกิดอําเภอแมฟาหลวง พ.ศ.2498 ทั้งๆ ที่อําเภอน้ันยังไมมี 
แตระบุวาอพยพมาจากอําเภอแมจันปเดียวกัน กรณีขอมูลไมชัดเจน โดยไม
ระบุป พ.ศ.ที่อพยพเขามาในประเทศไทยและสถานที่เกิด เจาหนาที่อําเภอ
แกไขขอมูลในทะเบียนประวัติชุมชนบนพื้นที่สูงโดยพลการ ระหวางทะเบียน
สํารวจบัญชีบุคคลในบานระบุเกิดไทย แตในแบบพิมพประวัติบุคคลบนพื้นที่
สงู พ.ศ.2533-2534 ถกูระบุเกดิในประเทศพมา และกรณีตกหลนจากทะเบียน
บาน และไมมีสิทธิยื่นคํารองขอลงรายการสัญชาติ

4.3 การคงอยูของระบบอุปถัมภ และการแสวงหาผลประโยชนโดย
มิชอบ โดยเจาหนาที่รัฐและแกนนําชุมชนโดยเห็นไดจากผูนําระดับหมูบาน
กับการเรียกเงิน
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4.4 การใชเง่ือนไขยาเสพติดมาประกอบการพิจารณาอนุมัติสัญชาติ 
ซึ่งเปนปญหาที่เกิดจากนโยบายประกาศสงครามยาเสพติดของรัฐ ในทาง
ปฏิบัติเจาหนาที่ระดับทองถิ่น ใชอํานาจหนาที่เกินเหตุ หรือใชอํานาจหนาที่
ในทางมิชอบ หมูบานไหนที่คนในหมูบานไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
ก็เหมารวมวาทุกคนเก่ียวของกับยาเสพติด และไมอนุมัติใหลงรายการ
สัญชาติ

5. ขอเสนอแนะ

5.1 เนื่องจากการศึกษานี้พบวา สังคมชนเผาก็ดี สังคมไทยก็ดี 
ลวนเปนสังคมปตาธิปไตย ในความหมายวาเปนสังคมท่ีอํานาจและ
ผลประโยชนตางๆ อยูในมือของผูชายเปนสวนใหญ จงึมผีลตอการทาํใหเกดิ
อคตแิละกดีกันบนฐานของเพศ/เพศภาวะดาํรงอยูควบคูกบัอคตทิางชาตพินัธุ 
และอคติตอคนจน การขจัดอคติทางชาติพันธุอยางเดียวไมเพียงพอกับ
การแกปญหา ยิง่ไปกวาน้ันอาจทําใหอคตทิางเพศ/เพศภาวะและชนชัน้ถูกกด
ทับซอนเรนอยูตอไป อันจะเปนผลรายตอผูหญิงชนเผา การดํารงอยูอยาง
มั่นคงย่ังยืนของสังคม-วัฒนธรรมชนเผา และตอสังคม-วัฒนธรรมไทย
โดยรวมดวย ดวยเหตุนี้ผูนํา ชนเผา รัฐ หนวยงานของรัฐ และองคกรเอกชน
ทีท่าํงานเก่ียวของกบัชนเผาตองหาทางเรงผลกัดนัใหเกดิการขจัดปญหาอคติ
และการกดีกนับนความแตกตางทางเพศ/เพศภาวะ ควบคูไปกบัฐานทางดาน
ความแตกตางทางชาติพันธุและฐานะทางเศรษฐกิจ

5.2 เห็นควรใหเกิดการแกไขระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวย
การพิจารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนใหแกชาวไทยภูเขา เพราะ
การที่ผูหญิงชนเผาพูดภาษาไทยไดหรือไมได ไมไดเปนภัยตอชาติ หรือความ
มั่นคงตออะไรทั้งส้ิน และการที่ผูหญิงชนเผาพูดภาษาไทยไมไดเปนเพราะ
การบริการระบบการศึกษาของไทยเองที่ไมสามารถเขาถึงพวกเธอได
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5.3 หนวยงานพัฒนาเอกชน และหนวยงานรัฐ ที่ทํางานกับชนเผา
และชาติพันธุ ตองทําความเขาใจตนเอง สรางความเขาใจตอสาธารณะ
เก่ียวกับกลไกตางๆ เชน อนุสัญญาระหวางประเทศบางฉบับที่คุมครอง
สิทธิชาวไทยภูเขา เนื่องจากยังมีสนธิสัญญาและอนุสัญญาอีกหลายฉบับที่
รัฐบาลยังไมไดเขาเปนภาคี หรือลงนาม หรือตั้งขอสงวนไวไมยอมรับรอง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งอนุสัญญาวาดวยชนพื้นเมืองและชนเผา ฉบับท่ี 169 
(ILO 169) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซึง่ระบหุลักการคุมครองสิทธิ
ชนพ้ืนเมืองและชนเผาในแทบทุกดาน หรอือนุสญัญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชวีภาพ ซ่ึงระบหุลกัการคุมครองสทิธกิารใชและบาํรงุรกัษาทรพัยากรของ
ชนพืน้เมอืง ซึง่รฐับาลไดลงนามไปในป พ.ศ.2546 แตยงัไมไดมแีนวทางปฏบิตัิ
ที่ชัดเจนในขณะนี้ หรือในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก รัฐบาลก็ยังสงวนขอ 7 
ของอนุสัญญาท่ีระบุเรื่องสิทธิจะมีสัญชาติของเด็กภายหลังการเกิดไว และ
จาํเปนตองมีกจิกรรมตางๆ เพือ่ผลักดนัรฐับาลไทยใหลงนาม หรอืการรณรงค
เพือ่ใหมกีารนาํอนสุญัญาวาดวยการขจัดการเลอืกปฏบิตัติอผูหญิงทุกรปูแบบ 
(CEDAW) มาปฏิบัติใหเปนรูปธรรมอยางทั่วถึง เพื่อที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติ
ตอผูหญิงในสังคมชนเผาท่ีฉัน แกนนําสตรี และผูนําชนเผาพยายามทํา
กิจกรรมตางๆ รวมกันในการสรางการเปล่ียนแปลง เชน จัดกิจกรรมตางๆ 
รวมทั้งการเขาไปมีสวนรวมในการเขียนรายงานเงา (Shadow report) ในเรื่อง
นี้ และเราสามารถใชประเด็นสัญชาติในการเขียนรายงานดังกลาวดวย

5.4 ในการแกไขปญหาอันเกี่ยวกับการพิสูจนสถานะนั้น รฐัควรจะมี
มาตรการในเชิงเรงรัดและเพิ่มกําลังเจาพนักงานท่ีมีความรูกฎหมายซึ่งจะ
สามารถพิสูจน หรือกําหนดสถานะของบุคคลบนพื้นที่สูงไดอยางรวดเร็ว

5.5 รัฐควรมีกระบวนการท่ีชัดเจนและเปดเผยในการดําเนินการ
พิสูจน หรือกําหนดสถานะของบุคคลบนพื้นท่ีสูง อีกท้ังควรจะใหภาค
ประชาชนหรือภาควิชาการเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินการแกไขปญหา
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ดังกลาว เพื่อใหการแกไขปญหาเร่ืองสัญชาติเปนไปอยางรวดเร็ว อีกทั้ง
เปนการตรวจสอบไมใหเกิดกระบวนการทุจริตคอรรัปชั่นอีก และควรมี
มาตรการที่จะลงโทษอยางรวดเร็ว รุนแรง และเด็ดขาดแกเจาหนาที่ที่ทุจริต 
ประพฤติมิชอบ หรือไมเคารพตอกฎหมายเสียเอง

ความสงทาย

ที่จริงแลว ฉันเองก็ไมรูเหมือนกันวา “ความยุติธรรม” คืออะไร รูแต
เพียงวาในหมูนักวิชาการ นักสตรีนิยม นักปรัชญากฎหมาย และนักกฎหมาย 
ฯลฯ ยังคงถกเถียงกันอยูไมจบสิ้น ในหมูคนทั่วไปก็มีการใชคําวา “ยุติธรรม” 
“ไมยุติธรรม” กันอยูเปนปกติตามใจชอบ ดูเหมือนจะหาขอยุติไมได

จากเรือ่งทีฉ่นัเลามา ฉนัและพีน่องชาวเขาแสดงความเห็นวา การทีฉ่นั
และพวกฉันไมไดบัตรประชาชนคือความไมยุติธรรม ฉันและพวกฉันจึงตอง
ออกมาตอสู พวกฉันจํานวนมากคิดวาบัตรประชาชนคือ สิ่งท่ีเราตองการ 
ดังนั้น อุปสรรคขวากหนาม การกีดกัน การเลือกปฏิบัติ การคอรรัปชั่น และ
การใชความรุนแรงในการสลายการชุมนุมตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการไดมาซ่ึงบัตรประชาชนคืออุปสรรคของการเขาถึงความ
ยุติธรรม...มันก็อาจจะใช แตเปนเพียงบางสวนเทานั้น

“ความยุติธรรมตามกฎหมาย” เปน “ความยุติธรรม” หรือไมเปน
เร่ืองยากทีฉ่นัจะตอบได เพราะฉนัเคยไดยนิอาจารยบางทานสอนในหองเรยีน
เมื่อครั้งเรียนสตรีศึกษาวา “กฎหมายเปลี่ยนไปตามนโยบาย และนโยบาย
ก็เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา” ฉันเห็นดวยเพราะประสบการณที่ผานมาบอก
กับฉันวา นโยบายความมั่นคงก็ดี นโยบายที่ดิน-ปาไม นโยบายน้ํา นโยบาย
ยาเสพติด นโยบายเกษตรพื้นที่สูง นโยบายประชากรและอื่นๆ ของไทยเกิด
การเปล่ียนแปลงมาโดยตลอด นอกจากน้ันนโยบายหน่ึงขัดกับอีกนโยบาย
หน่ึงเปนอะไรทีเ่กิดข้ึนตลอดเวลา เปนตน ดงัน้ันฉันอาจสรปุไดวานโยบายรัฐ
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หรือตัวรัฐเองนั่นแหละเปนตนเหตุของปญหาเรื่อง “ความยุติธรรม” ฉันและ
พวกฉันจึงไมอาจเขาถึง “ความยุติธรรม” ไดเพราะพวกเราเปน “คนอ่ืน” ไมใช
คนไทย เราจึงไมมีบัตรประชาชน

แมวาฉันและพี่นองชนเผาจํานวนไมนอยไดรับ “บัตรประชาชน” แลว 
ซึ่งหมายถึงพวกเราเปน “พลเมือง” ของประเทศไทยแลว อยางนี้จะถือวาเรา
เขาถึง “ความยุติธรรม” แลวหรือยัง ฉันยังไมแนใจ เนื่องจากประสบการณ
ในชีวิตประจําวันทุกวันน้ีบอกกับเราวา เรายังคงถูกดูถูก ถูกเลือกปฏิบัติ
เกือบเหมือนเดิมอยู แมเราจะมีสิทธิ และเสรีภาพเพิ่มขึ้นมาในหลายๆ เรื่อง 
แต “ความเสมอภาค” นั้นดูเหมือนจะยังไมมี หรือวาเราเปนเหมือนกับที่
หลายๆ คนพูดกันตลอดมาคือ เราเปน “พลเมือง” ชั้นสอง คํานี้ดูเหมือนใช
ในเชิงอุปมาอุปมัย...ฉันเคยเรียนมาอยางน้ัน...แตฉันคิดวาที่จริงแลว 
ฉนัและพวกฉนัโดยเฉพาะผูหญงิชนเผา ยากจน พดูภาษาไทยไมไดหรอืไมชดั 
อาจเปน “พลเมืองชั้นสี่-ชั้นหา” ก็เปนได

“การเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง” ที่ฉันเรียนในหองเรียนก็ดี หรือ
ไดยนิไดฟงจากเจาหนาทีอ่งคกรพฒันาเอกชนกด็ ีจะแกปญหาไดจรงิหรอื หรอื
แกไดระดับไหน ฉันจะเขาไปมีสวนรวมทางการเมืองไดอยางไร ระดับไหน 
ที่ไหน และจะทําอะไร อยางไร และทําเพื่ออะไร กับใคร และเมื่อไร ผลจะ
ออกมาอยางไร ฉันไมมีคําตอบ ถึงกระนั้นก็ตาม ปจจุบันฉันไดปฏิบัติการ
ไปแลว คือไดรับเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรีที่ “บานเกิด” ของฉัน

ผลจะออกมาอยางไร...ฉันตอบไมได ตอบไดเพียงวา อุปสรรคและ
ปญหามีมากมายจนถึงขั้นอาจเอาตัวไมรอด...ฉันตองรองไหหลายครั้ง...
“การมสีวนรวม” เปนอะไรท่ีพดูงาย แตทาํยากมาก...รวมคอรรปัช่ัน ดเูหมือน
ทําไดมากกวาเยอะทีเดียว!



บทสรุป
เชิงสังเคราะห์
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ในขณะที่ขอความในบทนํา ซึ่งปรากฏในตอนตนของรายงานวิจัยนี้
เปนการต้ังโจทย หรือคําถามหลักของการวิจัยนี้ ซึ่งขยายความออกมาจาก
ชื่อโครงการวิจัยเรื่อง ประสบการณ กับ การเขาถึงความยุติธรรม: การศึกษา
วิจัยแบบอัตชีวประวัติของผูหญิงชาติพันธุ ยิ่งไปกวานั้น หากนําเอาเงื่อนไข
สาํคัญอีกประการหน่ึงคือ วธิคีดิของผูสนับสนนุการวจิยั ซึง่เปนความรวมมอื
ทางดานวิชาการดานความเสมอภาคระหวางเพศ เชน สํานักงานปฏิรูป
กฎหมายกบัองคการเพือ่ความเสมอภาคระหวางเพศและเพิม่พลังของผูหญงิ
แหงสหประชาชาติประกอบดวยแลว คณะผูวิจัยและผู เขียนบทสรุป
เชิงสังเคราะห จึงมีภารกิจที่จะตองตีโจทยใหญดังกลาวทําใหไดขอสรุปวา
เปนโจทยทีย่าก ซบัซอน มคีวามแตกตางและมีพลวัตอยูตลอดเวลา กลาวคือ 
นับแตเวลาท่ีเริ่มเขียนขอเสนอในการทําวิจัย การต้ังโจทย การเลือกใช
กรอบคดิ และเทคนิควิธใีนการเก็บขอมูลเพ่ือตอบโจทยทีต่ัง้ข้ึน การเกบ็ขอมูล
สนามแลวนํามาวิเคราะหเพื่อตอบโจทยการวิจัย และขั้นสุดทายนําเสนอ
บทสรุปเชิงสังเคราะหออกมาพรอมดวยขอสังเกต หรือขอเสนอแนะ
บางประการน้ัน เปนส่ิงท่ีทําไดยากดังกลาวแลว อยางไรก็ตามเม่ือข้ึนช่ือวา
เปน “การวิจัย” หรือ “การประกอบสรางความรู” แลว ก็ยอมจําเปนที่จะตอง
เสนอขอคนพบหรอืคําตอบคาํอธบิายหรอืไมกต็องออกมาเสนอแนะในรูปของ
ชุดวาทกรรมชุดตางๆ ที่มีการใช การเห็นดวย การไมเห็นดวย และการ
ประกอบสรางกับการถอดร้ือ พรอมท้ังขอเสนอแนะดานความคิดเห็นตางๆ 
ออกมาดวย ดังนั้นในกรณีการวิจัยนี้อาจสรุปเชิงสังเคราะหไดวา
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หนึง่ เรือ่งราวตางๆ ทีบ่รรดาผูหญงิกรณศีกึษาไดเลาใหเราฟงโดยตรง 
(เขียน) บาง และผานการใหสัมภาษณนักวิจัยแลวนํามาเขียนรวมกันบาง 
ตางลวนเปนประสบการณที่พวกเธอสามารถพูดไดอยางเต็มปากวาเปน 
“ความจริง” พวกเธอไมไดจินตนาการมันขึ้น ถาหากมีอะไรที่เปนจินตนาการ
ก็นาจะเปนขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กฎเกณฑความสัมพันธทางเพศ/
เพศภาวะและเพศวิถขีองชาตพินัธุตางๆ ทีเ่ธอเกดิและเตบิโตข้ึนมาเปนลูกสาว 
พี่สาว นองสาว เปนเมีย ลูกสะใภ แรงงาน เปนแม ยาย ยา เปนตน บทบาท
และสถานภาพของผูหญิงเหลาน้ีไมเหมือนกับผูหญิงในสังคมท่ีตนเติบโต
ขึ้นมาและใชชีวิตอยูและตางจากผูหญิงชาติพันธุคนอื่นๆ ในหมูบานอื่น 
กบัทัง้ยงัไมเหมอืนกับ “ภาพในอดุมคต”ิ ของผูหญงิ “ไทย” และ “ผูหญงิสากล” 
อยางไรก็ตามเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป ความสัมพันธทางวัฒนธรรม ความเชื่อ 
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเปลี่ยนแปลงไป เชน เกิดจากอิทธิพลของรัฐ
และนโยบายสาธารณะ เชน นโยบายความมั่นคง นโยบายปราบยาเสพติด 
นโยบายการจัดการทรัพยากรดิน น้ํา ปา แหลงแร แหลงกาซ แหลงนํ้ามัน 
นโยบายการศึกษา สาธารณสุข นโยบายการกระจายรายได นโยบายศาสนา 
และอื่นๆ “ชนกลุมนอย” ถูกเบียดขับออกจากปาเขา พื้นที่ทํากิน แหลงน้ํา
ในรูปของการขยายพ้ืนท่ีอนุรักษกับนโยบายปราบปรามยาเสพติด เปนตน 
ทาํใหรฐัในแตละยคุแตละสมยัตองทาํการ “คดักรอง” หรอื “รวมเขา-กนัออก” 
กลุมชาติพันธุบางสวนเขาเปน หรือขับออกจากการเปน “พลเมือง” โดยการ 
“จําแนก” การสํารวจและการจัดประเภทบนฐานของหลักปฏิบัติ “สากล” 
ในเรื่อง “สายเลือด” บาง “หลักดินแดน” บาง หลักการดานเวลาที่เขามาอยู
ในอาณาจักร หรือพรมแดนของประเทศไทยบาง รวมกับหลักการแบบไทยบาง 
เชน หลักการเร่ืองการจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยบาง 
หลักการเรื่อง “พูดภาษาไทย” ไดหรือไมได เรียนหนังสือไทยหรือไม เสียภาษี
บาํรงุทองท่ีหรอืไม มบีานเลขทีแ่ละมชีือ่อยูในทะเบยีนบาน มบีตัรระบุสถานะ

สีสันตางๆ และอ่ืนๆ อีกมากหรือไม ประสบการณของบรรดาผูหญิงที่เปน
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เจาของเร่ืองเลาเหลาน้ีทุกคนคือประสบการณที่ทุกคนประสบมาจริง และ
หลายคนไมเพียงแตประสบกับปญหาตางๆ ที่วาน้ัน และยังมีอีกหลายๆ 
ปญหาเทานั้น แตพวกเธอ “ตอสู-ตอรอง” กับมัน หลายคนถูกคุกคาม ขูเข็ญ 
เรียกเก็บเงิน ถูกโกง ถูกปรับ หลายคนถูก “ลืม” อยางตั้งใจ และหลายๆ คน
ถกูกักขังจําคุก บางคนเม่ือไดบตัรประชาชนแลว มสีทิธทิีจ่ะหางานทําแตกถ็กู
เลือกปฏิบัติ คดโกง ถูกขูดรีด ถูกเอารัดเอาเปรียบในฐานะที่เปนทั้งผูหญิง 
ผูหญิงชาติพันธุ และผูหญิงจน แมจะมีบัตรประชาชนเปนพลเมืองไทย
แลวก็ตาม เราจะเรียกประสบการณการตอสูของพวกเธอวาอะไร และ
พวกเธอเปนใคร?

สอง พวกเธอเปน “นักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน” เดิมทีผูเขียน
บทสรปุเชิงสังเคราะหมองวาบรรดาผูหญงิผูเปนเจาของเรือ่งแนวอตัชีวประวัติ
เหลานี้วาพวกเธอเปนนักตอสูเพื่อผลประโยชนของตนเองและครอบครัว 
โดยใชหลักการสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเปนฐานของการตอสู-
ตอรอง ตอมาผูเขียนเห็นดวยกับ “ภาษา” ที่เปล่ียนไป ซึ่งบอกวาพวกเธอ
เปนนักเคลื่อนไหว นักรณรงคของขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน ลาสุด
ไดมีการประดิษฐคําใหมขึ้นมาคือคําวา “ผูปกปองสิทธิมนุษยชน” ซึ่งถือวา 
เปนคาํทีค่อนขางใหมทีไ่ดรบัการบัญญตัขิึน้ในปฏิญญาสหประชาชาต ิวาดวย
ผูปกปองสิทธิมนุษยชนเพื่อใชเรียกนักเคล่ือนไหว หรือนักรณรงคเพื่อสิทธิ
ดังกลาว แตเพิ่มคาใหดวยการใหการรับรองสิทธิของบุคคลเหลานี้ในการ
ปกปองสิทธิมนุษยชน และกําหนดพันธกรณีของรัฐภาคีใหสอดคลองเพื่อ
เคารพคุมครองและสงเสริมเสรีภาพเหลาน้ี ผูหญิงนักรณรงคสิทธิมนุษยชน
จึงเปนผูมีสิทธิเหลานี้ตามกฎหมาย แตในความเปนจริงพวกเธออาจแทบ
ไมเคยไดรับการยอมรับในฐานะผูปกปองสิทธิมนุษยชนหรือไดรับความ
คุมครองตามฐานะดังกลาว (ทวงสิทธ์ิ.....ทวงถามความยุติธรรม คูมือ
ผูหญิงปกปองสิทธิมนุษยชน, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 
กรุงเทพฯ. 2550)
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สาม จากขอความขางบนจะเห็นไดวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติใหการรับรองวา ผูหญิงที่ลุกขึ้นมาตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนของตน
ดังเชนบรรดาผูหญิงผูเปนเจาของเรื่องเลาเหลาน้ีเปน “นักตอสูเ พ่ือ
สิทธิมนุษยชน” และรัฐไทยจึงมีพันธกิจที่จะตองรับรองสงเสริมและคุมครอง
การตอสูของพวกเธอ แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติพวกเธอไมไดรับ
การปฏิบัติตอจากรัฐในแนวทางนี้เลย ดังแสดงใหเห็นจากการวิจัยนี้

คําถามใหมที่ความจริงแลวเปนคําถามเกาคือ “ทําไมจึงเปนเชนนั้น?” 
การที่รัฐไทยเปนรัฐภาคี แตไมปฏิบัติตามพันธกิจจึงมีความหมายวา เปนไป
อยางนั้นเอง...เพราะถูกบังคับใหเปนแตไมมีความเขาใจและสนใจในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนอยางแทจริง...ทําไมจึงเปนอยางนั้น ปญหาอยูที่ไหน อยูที่รัฐ
มวีธิคีดิ “ปตาธปิไตย” ทีม่อีคติชดุตางๆ เชน อคติทางเพศ/เพศภาวะ/เพศวิถ ี
อคติทางชาติพันธุ อคติทางชนชั้น และอื่นๆ บวกกับปญหา “คอรรัปชั่น” 
ในระดับตางๆ ซอนทบัอยูดวย หรอืวาปญหาอยูทีห่ลกัการของสทิธมินษุยชน 
หรือจะเรยีกวาวาทกรรมสทิธิมนุษยชนก็ไดนัน้ ขดัแยงกันระหวาง “สากลนิยม” 
กับ “ทองถ่ินนิยม” กลาวคือ “สากลนิยม” ยังไมมีอํานาจตอการใชชีวิต
ของผูคนในประเทศไทยและอีกหลายๆ ประเทศมากเพียงพอที่จะเขามา
แทนที่ “ทองถิ่นนิยม” “ชาตินิยม” “เผาพันธุนิยม” ฯลฯ ทั้งในฐานะชุดหนึ่ง
ของวิธีคิดวาดวยความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางกลุมชาติพันธุ ชนช้ัน 
และเพศ/เพศภาวะ และเพศวิถี และหรือเปนวาทกรรมชุดหน่ึงท่ีรัฐและ
คนสวนใหญ แมจะอางวาเปน “นักประชาธิปไตย” ก็ไมสนใจ

สี่ ที่อาจลึกซึ้งไปกวานั้นอีกและเปนปญหาที่ยุงยากหนักหนามากกวา
คือ รัฐทุกรัฐไมเพียงเฉพาะรัฐไทยหรือการเมืองไทยเทานั้น โดยแกนแทแลว
เปนสังคมทุนนิยมเสรีนิยมใหม (Neo liberalism) ที่ใชเศรษฐกิจแบบตลาด
เปนท้ังเครื่องมือและเปนทั้งเปาหมาย โดยใชคําที่อําพราง (rhetoric) ตางๆ 
หรือจะเรียกวาวาทกรรมก็ไดเพื่อปกปดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปญหา
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อื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับโลก เชน ความขัดแยงระหวางประเทศ การตอสูหรือ
ปะทะกันระหวางอารยธรรม (เชน คริสต-พุทธ-อิสลาม-ฮินดู รวมท้ังความ
ขดัแยงภายในนิกายตางๆ ของศาสนาเหลาน้ัน) ปญหาการทําลายส่ิงแวดลอม
ของโลก เปนตน คําหรือวาทกรรมชุดตางๆ เหลานั้น ไดแก การพัฒนา 
การเติบโตทางเศรษฐกิจและอื่นๆ อีกหลายคํา

หา ในทศันะของนกัสตรีนยิมจาํนวนไมนอยพวกเธอเห็นวา เศรษฐกจิ
แบบเสรีนิยมใหมเปนรากเหงาลึกๆ ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยเฉพาะผูหญิงยากจน ดอยการศึกษา ผูหญิงชาติพันธุ ผูหญิงพิการ และ
ผูหญิงในวัย “ไมทํางาน” หรือ “ทํางานไมได” หรือผูสูงอายุ เปนตน ดังนั้น 
จึงมีการนําเสนอภาพของ “เศรษฐกิจทางเลือก” “เศรษฐกิจแนวสตรีนิยม” 
ควบคูไปกับ “เศรษฐกิจชาวพุทธ” และ “เศรษฐกิจพอเพียง” มาโดยตลอด 
แตสองแนวคิดหลังนี้มักไมมีมิติดานเพศ/เพศภาวะ

ผลการวิจัยคร้ังน้ี แมผูเปนเจาของเร่ืองเลาตางๆ อาจไมมองลึกขนาดน้ัน 
แตผูสรุปเชิงสังเคราะหมีความเห็นวา การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏ
ในชีวิตของพวกเธอ เมื่อมองในระดับหน่ึงเปนการละเมิดในระดับครอบครัว 
ชนเผา หมูบาน ชุมชน ระดับถัดมาคือการละเมิดโดยรัฐ และที่ลึกลับซับซอน
ไปกวาน้ันคือละเมดิโดยโครงสรางเศรษฐกิจ-การเมอืงระดบัโลก ซึง่ยึดแนวทาง
เศรษฐกิจ การเมืองแบบเสรีนิยมใหมแบบโลกาภิวัตนที่มีองคกรดําเนินการ
อยางแข็งขัน ไดแก WTO หรือ World Trade Organization และธนาคารโลก 
(World Bank) เปนตน รูปธรรมที่ปรากฏใหเห็นอยางจับตองไดของการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนผูหญิงปรากฏอยูในประสบการณของผูหญิงนักตอสู
เพ่ือสิทธิมนุษยชน ซึ่งกําหนดนิยามขึ้นมาโดยองคการระหวางประเทศ
ที่เหนือกวารัฐเชนกัน แตดูเหมือนจะมีพลังอํานาจนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบ

กับหนวยงานอื่นๆ ในองคการเดียวกันหรือระดับเดียวกัน เชน หนวยงาน
ดานสิทธิมนุษยชนในองคการสหประชาชาติ เปนตน
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การด้ินรนเพื่อทํามาหาเล้ียงชีพหรือที่เรามักจะเรียกวา การทํางาน
เพื่อหารายไดนั้น ผูหญิงถูกกระทําหรือ “ถูกขูดรีดเอารัดเอาเปรียบอยางไร” 
มีอยูในทุกกรณีศึกษา ที่ชัดเจนมากท่ีสุด นาจะดูไดจากเรื่องเลาทุกเรื่อง 
แตหากมองในแงมมุของสถานภาพและบทบาททีแ่ตกตาง และความสมัพนัธ
เชิงอํานาจทีเ่หนอืกวา ต่าํกวากนัตามจารตีประเพณกีบัการแบงงานกนัทาํตาม
เพศ/เพศภาวะกับบริบทดานพื้นที่แลว ไดแก กรณีของคําหญิงชาวดาราอาง 
เมื่อเธอกาวออกไปจากปริมณฑลหรือพื้นที่ของ “บาน” (domestic sphere) 
ออกไปทาํงานนอกบาน (public sphere) เชน การทาํงานใหชมุชน “พวกผูชาย
ในหมูบานก็บอกเมียวาอยาไปเอาอยางผูหญิงแบบคํา” การปรับเปลี่ยน
ของคําเกิดจากการถูกจับกุมโดยเจาหนาที่รัฐ แลวเธอถูกศาลส่ังจําคุกตรงน้ี
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยรัฐหรือไม? ในขณะท่ีติดคุกและมีความ
สัมพันธกับหญิงคนคุกดวยกันทําใหเธอไดขอสรุปใหกับตนเองวา “การท่ีเรา
ไมไดรูกฎหมายและภาษานั้นมีสวนท่ีทําใหถูกจับขอหาตางๆ ถาหากเรารู
เราก็จะปฏิเสธทันทีจะไดไมถูกจับ” เธอจึงพยายามเรียนรูกฎหมายเทาท่ีพอ
จะทําได ตรงนี้เปนการดิ้นรนตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิมนุษยชนใชหรือไม?

หก พวกเธอเปนท้ังผูปกปองสิทธิมนุษยชนและผูปกปอง
สทิธิมนุษยชนสตร ีหากอางอิงนิยามวาใครคือผูปกปองสิทธิมนุษยชน โดย 
ฮนิา จลิานี1 แลวเธอใหนยิามสัน้ๆ วา คอืบคุคลใดกต็าม “ทีส่งเสรมิและตอสู
เพ่ือความคุมครองและการทําใหสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพ้ืนฐานเปนจริงได” 
ผูหญิงที่เปนผูเลาเรื่องทุกคนในงานวิจัยนี้เปน “ผูปกปองสิทธิมนุษยชน” 
ไดอยางแนนอน สวนคําถามวา “ใครเปนผูปกปองสิทธิมนุษยชนของผูหญิง” 

1 ในรายงานของผูแทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติ วาดวยผูปกปองสิทธิมนุษยชน ฮินา 
จิลานี ที่เสนอตอการประชุมครั้งที่ 62 ของคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน วันที่ 23 มกราคม 
พ.ศ.2549 ฉบับแปลเปนภาษาไทย และตีพิมพในชื่อ ทวงสิทธิ์...ทวงถามความยุติธรรม...
คูมือผูหญิงปกปองสิทธิมนุษยชน (อัญชนา สุวรรณานนท ไพศาล ลิขิตปรีชากุล บก. 
วิระดา สมสวัสดิ์, 2550 : 49) 
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สามารถตอบโดยอางองิจากแหลงเดยีวกนัวาคอื “...ผูหญงิทีป่ฏบิตักิารปกปอง
สิทธิมนุษยชนซึ่งตกเปนเปาเพราะความเปนตัวเธอเองและผูที่ปฏิบัติการ
ปกปองสิทธิของผูหญิง ซึ่งตกเปนเปาหมายเพราะงานที่เธอทํา กลาวอยาง
งายๆ คือ นักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนที่เปนผูหญิงและนักเคลื่อนไหวอื่นๆ 
(ไมวาจะเปนชาย หญิงรักหญิง ชายรักชาย ผูมีทวิเพศ/ไบเซ็กชวล บุคคลขาม
เพศภาวะหรือเพศอื่นใด) ที่ทํางานปกปองสิทธิของผูหญิงดวย” (อัญชนา 
สุวรรณานานนท ไพศาล ลิขิตปรีชากุล บก. วิระดา สมสวัสดิ์, 2550 : 50)

จงึสรปุไดวาพวกเธอเหลาน้ีเปนท้ังผูปกปองสทิธิมนุษยชนและผูปกปอง
สิทธิมนุษยชนสตรีดวย สถานภาพของพวกเธอทั้งสองสถานภาพจึงเกิดจาก
ปฏิบัติการและประสบการณของเธอเองไมมีใครมา “สั่งสอน/สั่งการ” ใหเธอ
เปน พวกเธออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเธอเอง จากนั้นจึงกาวตอไปเพื่อ
แกปญหาใหกับผูหญิงคนอื่น ผูที่เห็นวาตนก็มีปญหาเชนกันแตแกไมไดจึงมา
ขอใหพวกเธอชวย ตรงน้ีคอืการกาวขาม “ปจเจกชนนิยม” ซึง่เปนสาระสาํคัญ
ของเสรีนิยมทั้งเกาและใหมใชหรือไม?

ทั้งหมดนี้ผูอานสามารถดูคําอธิบายวาดวย ใครคือนักปกปอง
สทิธมินษุยชนท่ีละเอียดกวานีใ้นหนังสอืเลมทีก่ลาวอางไปแลว อยางไรกต็าม
ผูปกปองสทิธิมนุษยชนโดยเฉพาะผูปกปองสทิธิมนุษยชนสตรีมกัจะถูกทาํราย 
คุกคาม ขูเข็ญ และทํารายมากกวาผูปกปองสิทธิมนุษยชนผูมีเพศ/เพศภาวะ
ชาย โดยเฉพาะในเรื่องเพศวิถีที่จารีตประเพณีของกลุมชาติพันธุตางๆ เชน 
การใชวาทกรรมหญิงดี หญิงไมดี “มีชู” หญิงมาย และวาทกรรมการแพทย/
สาธารณสุขสมัยใหมที่กระทําตอเนื้อตัวรางกายและจิตใจของพวกเธอท้ังใน 
“พื้นที่สวนตัว” และ “พื้นที่สาธารณะ” เชน การตรวจภายในตามโรงพยาบาล 
เปนตน เรือ่งน้ีดรูายละเอียดไดจากเร่ืองเลาของหนอแอริ ทุงเมืองทอง ผูหญงิ

ชาวปกาเกอะญอกับอุปสรรคในการเขาถึงบริการสุขภาพของรัฐ ซึ่งมลิวัลย 
เสนาวงษ เปนผูรวมเลา
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ตรงนีผู้เขียนบทสรปุเชงิสังเคราะหตองดกูารขยายความคาํอธบิายของ
นกัสตรนียิมทีย่กมาอางวาการทีเ่สรนียิมใหมแบงแยกพืน้ท่ีของการดาํรงชวีติ
อยูของมนุษยออกเปนพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่สวนตัว (public/private) นั้น 
รัฐเสรีนิยมใหมทําโดยการลดการอุทิศตนใหกับส่ิงท่ีเรียกวาความดีงาม
สาธารณะตางๆ ที่ถือวาเปนสากลนิยม (universal public goods) อันเปน
แนวคิดท่ีถกเถียงกันมาตั้งแตสมัยเพลโต (Plato) ซึ่งเปนแนวคิดวาดวยการ
แสวงหาระบบการเมืองท่ีตองสรางและพิทักษรักษาความดีสาธารณะตางๆ 
เอาไวเพื่อประโยชนของสาธารณชน

เพราะฉะนั้นเม่ือเศรษฐกิจ-การเมืองของรัฐเปล่ียนไปในแนวทาง
เสรีนิยมใหมที่วานี้จะเกิดผลกระทบใหญๆ สาม สี่ประการตอผูหญิง

หน่ึง ผูหญิงจํานวนหนึ่งซ่ึงเคยหางานที่ดีๆ เชน งานในแบบ “pink-
collar jobs” หมายถึงงานใน “offi  ce” ของผูหญิงไดในบางดาน เชน เมืองไทย
เปนขาราชการ เลขานุการ หัวหนาหนวยงานตางๆ ในกระทรวง ทบวง กรม 
กองทัพ และหนวยงานของรัฐทั้งหลาย เมื่อรัฐปรับเปลี่ยนมายึดถือเสรีนิยม
ใหมแลว พวกเธอรุนตอมาตองวิ่งหาแยงชิงกัน “หางานทํา” กับบริษัทเอกชน
ตางๆ หรือไมเชนนั้นก็จะเกิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนวิสาหกิจ/ธุรกิจ
เอกชนนั้น อาจทําใหพวกเธออาจถูกคัดออกไดงายๆ บนหลักการวาไมมี
ประสิทธิภาพ สูงอายุ และเงินเดือนสูงเกินไป ตรงนี้คือการหดตัวลงของรัฐ
ในการใหบริการพ้ืนฐาน (ตามสิทธิมนุษยชน-ผูเขียนบทสรปุฯ) แกสาธารณชน
ซึ่งยอมมีผลกระทบตอผูหญิงและผูมีเพศภาวะ/เพศวิถีที่แตกตางหลากหลาย
อยางแนนอน พูดงายๆ คือ “หางานทําไมได” ตองไปฮองกง ตองขายบริการ
ทางเพศ และอืน่ๆ อกีมากมาย คาํถามคือ “เม่ือหางานทาํไมไดจะเอารายได
มาจากไหน?”

สอง กระบวนการแปรรูปรฐัวสิาหกิจ ซึง่เปนวสิาหกิจสาธารณะใหเปน
ธุรกิจเอกชน เชน การวางแผนที่จะนําการรถไฟแหงประเทศไทย บริษัท
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การบินไทย ระบบการศึกษา เชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริการสุขภาพ
อนามัย เชน โรงพยาบาลเอกชน และอ่ืนๆ (ซึ่งมักจะอาง “ประสิทธิภาพ” 
และ “ความเปนเลิศ”-ผูเขียนบทสรุปฯ) ที่จริงแลวหมายความวา การจัดหา
สิ่งท่ีดีงามมีประโยชนและบริการท้ังหลายใหกับสาธารณชนนั้น กลับกลาย
เปนการกดักรอน ลดถอยลงของคุณภาพของงานท่ีบรรดาคนทาํงานทัง้หลาย
ที่ยังคงมีงานทําอยู แตมักตั้งขอหาวา “ไมมีแรงบันดาลใจ” เหตุผลที่เปน
เชนน้ีเปนเพราะบริษัทและธุรกิจเอกชนท้ังหลายลวนมีเปาหมายในการ
แสวงหากําไรใหมากท่ีสุด มักจะจายคาจางใหกับพนักงานลูกจางนอยที่สุด
ที่จะนอยได แตเพิ่มชั่วโมงการทํางานใหมากข้ึน งานบางอยาง เชน เปน
พนักงานขายในหางสรรพสินคาตางๆ สวนใหญมีกฎไมอนุญาตใหพนักงานน่ัง 
บางแผนก เชน แผนกเสื้อผาและเคร่ืองสําอาง บังคับใหพนักงานหญิง
สวมรองเทาสนสูงยืนตลอดเวลา รวมเวลาประมาณ 10-12 ชั่วโมงตอวัน 
มีผลทําใหเกิดปญหาสุขภาพหลายอยางตามมา เชน ปวดหลัง ปวดเอว 
(ขยายความโดยผูสรุปฯ) ถึงกระนั้นก็ตามคนหนุมคนสาวก็ยังคงอยากทํางาน
ในภาคธรุกิจเอกชน เพราะใหคาจางมากกวาราชการและรฐัวิสาหกิจบางชนดิ 
ผูหญิงบางคนก็หวังวาสามารถกาวหนาในหนาที่การงานและไดรับ “คาจาง” 
สูงขึ้น แตไมไดคิดวาบริการสาธารณสุขก็ดี นโยบายประกันสังคมก็ดีนั้น
ไมมีแลว ตองจายคาประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันภัยบาน รถยนต 
คาเลาเรียนลูก ฯลฯ อีกมากมายมหาศาล ซึ่งในระบบประชาธิปไตยเสรีนิยม
แบบเดิมนัน้ รฐับาลจะตองเปนผูจดัหาใหในนามบรกิารสาธารณะ อนึง่ผูหญงิ
ผูไดรบัการศกึษาสูงสามารถหางานทาํดีๆ คอื มรีายไดสงู (high income jobs) 
พากันคิดวา “ฉันมีความสามารถ” “ฉันเกง ไมแพผูชาย ฉะนั้น ฉันมีโอกาส
เปน CEO ของบริษัทได” กลาวอีกอยางหน่ึงคือ สําหรับพวกเธอ “ปญหา
การไมเทาเทียมกันทางเพศ/เพศภาวะ” หมดไปแลว ยุคสมัยของรุนแม
กลายเปนเรื่องเกาๆ เอาไวเลาสูกันฟง กระแสนี้กําลังมาแรงงานใน
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และยุโรป แตคําถามของผูสรุปเชิงวิเคราะหคือ 
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เปนอยางน้ันจริงหรือ? ผลงานวิจัยนี้บอกเราเชนนั้นหรือ? เราและกลุม
ประเทศอาเซยีน แมกระทัง่สิงคโปรเขาสูภาวะดังกลาวหรอืไม? ถาสถานภาพ
และความเทาเทยีมระหวางเพศ/เพศภาวะเปดโอกาสใหผูหญิงสามารถเขาถึง
ตําแหนงทางเศรษฐกิจ-ธุรกิจระดับสูงไดจริงแลว เหตุใดการประชุมสุดยอด
ทางเศรษฐกิจของโลกที่ดาวอส (Davos) ประเทศสวิตเซอรแลนด เม่ือตน 
พ.ศ.2557 นี้ จึงมีขอตกลงประการหนึ่งวา ประเทศตางๆ ตองไปดําเนินการ
ใหการประชุมคร้ังหนาตองมี CEO หญิงเขารวมประชุมมากกวาคร้ังน้ี 
การประชุมที่วานี้จัดขึ้นเม่ือ 22-25 มกราคม ค.ศ.2014 จัดโดยองคกร
ไมแสวงหากําไรชื่อ World Economic จัดเปนประจําทุกปมีผูนําทางการเมือง 
เศรษฐกิจระดับชาติ ระดับโลกเขารวม มีจุดเนนอยูที่การเมืองโลก ประเด็น
ทางเศรษฐกิจและสังคมโลก ในงานนี้นาย Shinzo Abe นายกรัฐมนตรีญี่ปุน
กลาวสนุทรพจนทีม่เีน้ือหาบางสวนวา “ผูหญิงจะรุง” หรือ “women will shine” 
(CNBC online 2014) “จะเปนเชนนั้นจริงหรือ?” และ “CEO หญิงตาง
หรือเหมือนกับ CEO ชายอยางไร หรือไม? เพราะอะไร?”

เจ็ด นักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนของผูหญิงตอสู
กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ดวยการตอสูคัดคานและ
ตอรองกับลัทธิเสรีนิยมใหม (neoliberalism) กับอนุรักษนิยมใหม 
(neo-conservatism) ดงัไดกลาวสัน้ๆ ไวในขอสรปุเชงิสงัเคราะหขอสีไ่ปบาง
แลว แตเพือ่ความเขาใจเบ้ืองตนขอสรุปจากขอเขยีนของนักสตรนียิมตะวันตก 
(Grum, Joyce 2004 : 364) ไวบางสวนและขยายความอกีบางสวนโดยผูเขยีน
บทสรุปเชิงสังเคราะหวา

ลัทธิเสรีนิยมใหม เดิมทีเรียกกันในภาษาไทยวา “เศรษฐกิจแบบ
นีโอคลาสสิก” หรือ “neoclassical economics” เปนอุดมการณที่ประกาศ
เผยแพรเวทีทางเศรษฐกิจท่ีถือกันวาเปน “อิสระ” หรือ “free” เชน 
ในภาษาไทยใชคําวา “ตลาดเสรี” ซึ่งหมายถึงเปนพื้นที่หรือเวทีทางเศรษฐกิจ
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ที่ปลอดจากกฎเกณฑของรัฐบาล ปลอดจากขอหาม หรือขอจํากัดของ
รัฐบาล (restriction) รวมทั้งปลอดจากขอจํากัดทางดานแรงงาน (labour) 
และกฎหมายสิ่งแวดลอม (environmental legislation) และปลอดจากการ
มีสวนรวมของรัฐบาลในตลาดโดยผานทางระบบกรรมสิทธิ์สาธารณะ 
ตวัอยางเชน การใชระบบรฐัวิสาหกิจซ่ึงในเมอืงไทยถอืวาเปนสมบัตขิองชาต ิ
สาธารณะสมบัติ “สมบัติของชาติ” และ “สมบัติของแผนดิน” เปนตน 
ถามีระบบรฐัวิสาหกิจอยูถอืวาขัดกับอุดมการณนีต้องเลิกไป ดงัน้ันเราจึงเห็น
การตอตานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล แตมักตอตานไมคอยสําเร็จ 
การตอตานการสรางเข่ือนปากมูล และการตอตานโรงไฟฟาพลังถานหิน
บานกรูด โดยนักสิ่งแวดลอมหญิงคนสําคัญ ถือวาไมเพียงตอตานรัฐบาล
เทาน้ัน แตเปนการตอตานนโยบายเศรษฐกิจโลกาภิวัตนน่ันเอง ส่ิงท่ีหลายคน
เปนหวงแตรูไมเทาทัน เชน การแปรรูป ปตท. แลวเอาเขาตลาดหุน ทุกวันนี้
บางคนกําลังเปนกังวลกับการแปรรูปธนาคารที่เปนสมบัติสาธารณะ เชน 
ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย เปนตน จริงอยูตามกฎหมายอาจทํา
ไมได ประกอบกับสภาพแรงงานของธนาคารอาจแข็งขัน มีอํานาจตอรอง 
ผูฝากยงัสามารถรวมตัวถอนเงินได แตอาํนาจรัฐ องคกรอสิระจบัจองอยูบวก
อํานาจทุนเปนสิ่งที่ประมาทไมได

ลัทธิเสรีนิยมใหมยังเผยแพร ผลักดันใหเกิดการถอนตัวออกจากรัฐ
สวัสดิการ (สังคมสงเคราะหเปนเพียงสวนเล็กๆ ของรัฐสวัสดิการ-ผูเขียน) 
และออกจากความรับผิดชอบหรือภารกิจตอสาธารณชนที่เดิมทีเม่ือเริ่มตั้ง
รัฐสมัยใหม (modern state) เมื่อสองรอยปที่แลวถือวาเปนภารกิจพื้นฐานที่
รัฐจะตองทํา ปฏิเสธไมได วิธีการตามแนวทางนี้คือการยกเลิกการใหทุน
สนับสนุนภารกิจของรัฐตอความเสมอภาคและความเปนธรรมทางสังคม 
ขอความนี้อาจถือวาเปนขอที่สามของขอหกก็ได
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อีกหลักการหน่ึงของเสรีนิยมใหม ซึ่งอาจถือวาขอที่สี่ของขอหก
ก็ไดเชนกันคือ การประกอบสรางภาวะความเปนพลเมือง (citizenship) 
ในฐานท่ีเปนผูผลิตทางเศรษฐกิจ (เชน กรรมกร ชาวนา และคนบริการ
ในภาคธุรกิจทองเที่ยวและบริการทางเพศ แรงงานหญิงรับจาง (“แมบาน”) 
ในสิงคโปร ฮองกง และประเทศอื่น เสมียนพนักงานหญิงตามบริษัทหางราน 
ธนาคาร ซึ่งนักสตรีนิยมบางคนจัดวาเปนแรงงานประเภท “pink collar”) 
นอกจากนั้นตามหลักการของเสรีนิยมใหม ยังผลักดันผูคนท้ังหลายรวมทั้ง
ผูมีเพศ/เพศภาวะที่หลากหลาย ทุกชวงอายุ ทุกชนช้ัน ทุกกลุมชาติพันธุ 
ทุกสภาวะทางรางกาย-จิตใจ ทุกการใชชีวิตที่เรียกวา “life style” ใหเปน
ผูบริโภค ดวย ตวัอยางทีช่ดัเจนอานดไูดจากชวีติและประสบการณของผูหญิง
เจาของประวัติชีวิตและประสบการณในงานวิจัยชุดนี้ที่ชัดมาก เชน กรณีของ
แนงนอย แซเซง เฟย ศรีสมบตั ิหนอแอริ ทุงเมอืงทอง ในการ “เขาถึง” บริการ
พื้นฐานเรื่องสุขภาพของรัฐ และลาเคละ จะทอ ผูตอสูดิ้นรนเพื่อ “เขาถึง” 
บริการการศึกษาของรัฐ “เขาถึง” การมีสวนรวมทางการเมือง เปาหมายของ
เสรนียิมใหมทีเ่ปนอปุสรรคสําคญัตอการตอสู ตอรองกับรฐั ซึง่ดาํเนนินโยบาย
แนวเสรีนิยมใหม ที่อยูเบื้องหลังการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูคนท่ัวไป 
และละเมิดนักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชนหญิง กลาวอีกอยางหน่ึงคือ การผลักดัน
ประเทศไทยและประเทศตางๆ ในโลก รวมทั้งพื้นที่ที่เรียกวา “เขตเศรษฐกิจ
อาเซียน” ใหเปนสวนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจ ซึ่งจริงๆ แลวเกิดขึ้นแลวดวย
ซ้ําไป นั่นคือ ตลาดของโลกเสรีนิยมใหม ซึ่งยอมแนนอนวาจะตองเกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนขามชาติดวย

เสรีนิยม (เกา/เศรษฐกิจแบบนีโอคลาสสิก) ถูกสรางหรือไดรับการ 
“จัดโครงสรางใหม” หรือ “restructuring” บนหลกัการที่นักสตรีนิยมคลื่นลูก
ทีส่องพยายามตอตาน นัน่คือ วธิคีดิแบบทวลิกัษณ หรือ “ขัว้ตรงขามสองขัว้” 
คือการแบงแยกในเรื่องของ “สวนตัว/สาธารณะ” หรือ “สาธารณะ/สวนตัว” 
หรือ public/private ตัวอยางเชน การตั้งเปนกฎเกณฑทั่วไป “ผูหญิงอยูใน
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พื้นที่สวนตัว” เชน ครอบครัว บานเรือน เปนลูกสาว เมีย และแม สวนพื้นที่
สาธารณะ (public space/spheres) เปนพ้ืนท่ีของผูมีเพศภาวะชายเทาน้ัน 
เชน การออกไปทํางานนอกบานเปนผูใหมบาน กํานัน กลุมผูอาวุโส 
พรอมกับเปนหัวหนาครอบครัว เปนสามี ลุง อา และลูกชาย เปนตน 
หลักการของเสรีนิยมใหมปรากฏในชีวิตผูหญิงชนเผาทุกคนไมมีเวน ลักษณะ 
“คาราคาซัง” “หวงหนาพะวงหลัง” นี้ทําใหผูหญิงหลายคนตองเลือกจึงถูก
เหมารวมวาเปน “ลัทธิสมัครใจ” หรือ “voluntarism” เชน การ “เลือก” 
เขาสูภาคบริการทางเพศและอาชีพ “แมบาน” ในตางประเทศ เปนตน ดังนั้น
ผูเขียนบทสรุปเชิงสังเคราะหจึงกลาวอยางมั่นใจวา เสรีนิยมใหมนั้นไมตาง
อะไรกับอนุรักษนิยมใหม หรือ “neo-conservatism” นั่นเอง 

แปด การเกิดข้ึนของอนุรักษนิยมใหม ภายใตเสรีนิยมใหม
กระบวนการปรับเปลีย่นจากอนุรกัษนยิมเดมิไปสูอนรุกัษนยิมใหมนี ้มกัไดรบั
ความชอบธรรมโดยการใชถอยคําสํานวน (rhetoric) ที่ตอกยํ้าความสําคัญ
ของปจเจก พรอมๆ ไปกับการยืนอยูบนขาของตนเอง หรือการพ่ึงตนเอง
ของครอบครัวแตละครอบครัวแทนชุมชน ซึง่นกัวชิาการบางคนเรียกวาเปน 
“วาทกรรมเสรีนิยมใหม” (neoliberal discourse) นี้ เปนการทําลายความ
สามัคคีของชุมชน ดวยการใหความสําคัญกับปจเจกชนนิยมเปนท่ีตั้ง 
นักวิชาการไทยมักใชคําวา “การลมสลายของชุมชน” 

ยิ่งไปกวานั้นปฏิบัติการตางๆ ในแนวของนักเสรีนิยมใหมมีสวนทําให
ความเปนพลเมือง หรือ “citizenship” ถูกลดคุณคาจากหนาที่กับบทบาท
ที่ถือวาเปนสากลตางๆ ใหเหลือแตเพียงพลเมืองบนพื้นฐานของสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจของปจเจกบุคคลผูซึ่งพ่ึงตนเองไดและสนใจแตเฉพาะตัวเอง
เทานั้น พูดอีกอยางหนึ่งคือ “ถาฉันมีสถานภาพเปนบุคคลที่พึ่งพาตนเองได

เชนมีรายได ฉันก็ไมสนใจปญหาของคนอื่นไมสนใจปญหาสังคมที่เกิดขึ้น
รอบๆ ตัว แลวนั่นเอง ผูสรุปเชิงสังเคราะห เห็นปรากฏการณดังกลาวน้ี
เกิดข้ึนรอบตัวอยางกวางขวาง นั่นคือคํากลาววา “นักศึกษามหาวิทยาลัย
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รุนใหม พอแมร่าํรวย ไดแตแตงตวัสวยๆ หลอๆ ขบัรถปายแดงมาเรยีนหนังสอื 
ไมสนใจใครอื่น ไมสนใจการเมือง ไมสนใจสังคม ไมสนใจสิ่งแวดลอม ไมคิด
ที่จะชวยเหลือใคร” อนึ่งปรากฏการณนี้เกิดขึ้นจริง แลวเรา หรือนักปกปอง
สิทธิมนุษยชน” ทั้งหลายจะคิดจะทําอะไร อยางไร แตไมวาจะคิด ทําอะไร
ก็ตามส่ิงแรกที่จะตองทําคือ ตั้งสมมุติฐานวาการเดินทางก็ดี การพัฒนา
ไปขางหนา หรือจะเรียกงายๆ วา ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสังคมไทย
ไมไดเกดิอยางไมมสีาเหตุ หรอืไมมกีารวางแผนและปฏิบตักิาร ไมวาจะในชวง
ประชาธิปไตยครึ่งใบ ประชาธิปไตยเต็มใบ ประชาธิปไตยที่สมบูรณที่อางวา
จะเกิดไดเฉพาะเมื่อมี “การเลือกตั้ง” เทานั้น เอาเขาจริงๆ แลวในชวง
รฐัประหาร ยดึอํานาจรัฐโดยทหารสงัคมไทยกเ็ปล่ียนไปตามแนวทางน้ี ดงัน้ัน
คําถามเชิงขอเสนอใหมีการวิจัยคือการต้ังคําถามวา ลัทธิปจเจกชนนิยม
เกดิขึน้กบัผูหญงิทกุชนชัน้ ทกุกลุมชาตพินัธุหรอืไม หรอืวาลทัธปิจเจกชนนยิม
ทําใหผูหญิง คนหนุม คนสาว ชนชั้นกลางในเมือง คิดวาตนกําลังเดินอยูบน
เสนทางของความสําเร็จอยางพึ่งตนเองได ตอไปฉันก็จะไมสนใจ พอ แม 
ปู ยา ตายายแลว แตสําหรับผูหญิงยากจนตามชนบท และผูหญิงชาติพันธุ
ที่ยากจน กลับตองดิ้นรนออกนอกชุมชน เพื่อสงเงินมาเลี้ยงพอแม ยายตา 
ปูยา และลูกหลาน ตองกลับมาชวยชุมชน แมวางานท่ีไปทําน้ันอาจ 
“ไมสมศกัด์ิศรีความเปนมนษุย” กต็องทาํในขณะเดยีวกนั ตวัอยางงานวจิยัวา
ดวยครอบครัว เครือญาติ และชุมชนผลักดันผูหญิงออกไปขายบริการ 
ผานทางเครือขายการคามนษุยขามชาติ มใีหเห็นมากพออยูแลว ปรากฏการณ
การขายบริการทางเพศก็ดี การคามนุษยขามชาติ โดยครอบครัว เครือญาติ
เปนผูดําเนินการ (ยศ สันตสมบัติ 2535) นี้ นําเราไปสูขอสังเกตใหญและ
สําคัญขอตอไป

เกา อนุรักษนิยมใหมกับปตาธิปไตย ในทัศนะของนักสตรีนิยม
บางกลุมเห็นวา อนุรักษนิยมใหม (neo-conservatism) ซึ่งเปนอุดมการณ
ที่ชวยผลักดันใหเกิดสังคมปตาธิปไตยที่มีลําดับขั้นสูงต่ําทางอํานาจมากข้ึน
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กับทั้งยังเปนสังคมอํานาจนิยม (authoritarianism) ซึ่งเปนสังคมที่ไมได
วางรากฐานอยูบนความเสมอภาค (inequitable society) หากแตยงัวางอยูบน
ครอบครัวปตาธิปไตยที่ตั้งอยูบนความสัมพันธทางเพศ หรือเพศวิถีแบบ
เพศตรงขามเทานั้น บวกกับลัทธิปจเจกชนนิยมหรือบางครั้งเรียกวา 
“การกําหนดนิยามตัวเอง” ที่ดํารงอยูในรัฐเสรีนิยมใหมที่สนับสนุนบทบาท
หญิงชายอีกทีหนึ่ง ตรงน้ีเองท่ีอาจกลาวไดวาเสรีนิยมใหมนั้นมีการแสดง
ใหเห็นอยางเปดเผยวา ตอตานนักสตรีนิยมและตอตานเสมอภาคนิยม 
(egalitarianism) นั่นเอง พูดอีกอยางหมายความวา อนุรักษนิยมใหมดํารงอยู
คูกบัครอบครวั “ปตาธิปไตย” ตามจารตีเพราะเชือ่วาความสมัพันธเชิงอํานาจ
ดงักลาวสามารถดาํรงไวซึง่ “ความมีเสถียรภาพทางสงัคม” และสอดคลองกับ 
“อาํนาจเชงิศีลธรรม” ทีม่อียูในระบบครอบครวัปตาธปิไตยดงักลาว พรอมกนั
นั้นก็ขยายไปเปนตัวแบบ (models) ของความสัมพันธแบบอื่นๆ โดยใช
บุคคลโดยเฉพาะองคกรของรัฐท่ีเปนนักปฏิบัติการแตสังกัดรัฐ เชน NGOs 
ที่สนับสนุนโดยรัฐใหออกมาจัดการสถาปนาความสัมพันธแบบ พอ-แม-ลูก 
ที่มีพอเปนหัวหนาครอบครัว ตัวอยางเชน เมืองไทยเราเคยและยังคงผลักดัน
ใหเกิดการ “กอดกันวันละคร้ัง” เปนตน จากน้ันก็ขยายไปในท้ังภาคเอกชนให
มีการจัดระบบความสัมพันธเชิงอํานาจแบบมีสาแหรกความสัมพันธแนวต้ัง
และหยุดลงท่ี CEO ตัวแบบและหุนจําลองนี้สะทอนใหเห็นในนโยบาย
การบริหารประเทศในชวงประมาณสิบปเศษๆ ที่ผานมาอยางชัดเจน

อยางไรก็ตาม เสรีนิยมใหมทําใหเกิดความขัดแยง แกงแยง แขงขัน 
ตอตาน และตอรองในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ไมสามารถ
พัฒนาเชิงแขงขันกับกลุมประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงบางคร้ังประเทศตางๆ ท่ีวาน้ี
ไดรับการขนานนามวาเปน “โลกที่สาม” บาง “ดอยพัฒนา” บาง และ
บางประเทศมีประวัติศาสตรของการถูกกดข่ีขูดรีดโดยลัทธิอาณานิคม หรือ
จากตอสูจนไดเอกราชแลวตองเริ่มคนจากสภาวะติดลบท้ังในทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม ตนทุนทางวัฒนธรรม และทรัพยากรส่ิงแวดลอม ฯลฯ 
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แถมยังถกูผลกัดนัเรงรดัใหตองวิง่ตามนโยบายเสรีนยิมใหม โลกาภิวตันทีเ่ปน
ปตาธิปไตย ตอตานสตรีนิยมและความเสมอภาคนิยม หรือจะจะสรุปวา 
ขัดแยงกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลก็คงได คําถามเชิงสรุปตรงนี้คือ นักสิทธิ
มนุษยชนและนักปกปองสิทธิมนุษยชนสากลสมควรหรือไมที่จะเปดรับ
กรอบคิดใหมๆ  เพ่ิมข้ึนมาเพ่ือใหทันกับการปรับตัวของเสรีนิยมและเสรีนิยมใหม 
ซึ่งสตรีนิยมแนวทางน้ีเองสังกัดอยูในกรอบคิดเสรีนิยมและเสรีนิยมใหม 
แมจะมีสตรีนิยมมารกซิสต สตรีนิยมแนวนิเวศวิทยา สตรีนิยมแนวทาง
วัฒนธรรม สตรีนิยมถึงรากเหงา และอื่นๆ อยูก็ตาม แตเมื่อเวลาลวงมาถึง
คริสตศตวรรษท่ี 21 แลว จําเปนหรือไมที่เราจะตองใชวิธีคิดใหมอยางนอย
ก็บางสวน

เทาท่ีสรุปเชงิสังเคราะหมานาํเสนอขางบน ผูสรุปฯ ทาํโดยใชกรอบคดิ
เรื่อง “ความเหมือนที่แตกตาง” หรือ “ความแตกตางในความเหมือน” ในดาน
ความแตกตางน้ัน ผูอานสามารถเห็นไดชดัเจนอยูแลวในรายละเอียดของชวีติ
ผูหญิงชาติพันธุที่พวกเธอเลาใหเราฟง สิ่งที่เหมือนกันคือดํารงชีวิต ตอสูและ
ตอรองเพือ่ “เขาถึงความยตุธิรรม” ซึง่ความยตุธิรรมนี ้หน่ึง มหีลากหลายมาก 
หมายถึง การเขาถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในสถานะเปนพลเมือง 
หรืออาจกลาวอีกอยางไดวา ความยุติธรรมสามารถพูดถึงในนาม “สิทธิมนุษยชน” 
ก็ได สอง “การเขาถึงความยุติธรรม” เปนท้ัง กระบวนการ (process) 
ที่แตกตางหลากหลายวิธีซับซอนและมีพลวัต แตในขณะเดียวกันก็เปน 
เปาหมาย ที่แตกตางหลากหลาย ซับซอนและมีพลวัตไปในตัวดวย สาม 
“ความยุติธรรม” มีหลากหลายระดับ ตั้งแตครอบครัว กลุมเครือญาติ ชุมชน 
ชาติ ภูมิภาค และระดับโลก กลาวอีกอยางหน่ึงคือ มีลักษณะขามชาติ 
ขามพรมแดน เปนตน สี่ อนุรักษนิยมเกา เชน ศาสนา จารีตประเพณีกับ
อนรุกัษนยิมใหม อาจประสานกันเปนกระแสเดยีวกันเม่ือการตอสูตอรอง หรอื
การพยายามเขาถึงความยุติธรรมเดินไปถึงเรื่องเพศ/เพศภาวะ และเพศวิถี
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งานวิจัย 
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ประสบการณ กับ การเขาถึงความยุติธรรม : การศึกษาวิจัยแบบ
อัตชีวประวัติของผูหญิง 5 ชาติพันธุ ประกอบดวย 1. ผูหญิงลาหู 2. ผูหญิง
เม่ียน 3. ผูหญิงมง 4. ผูหญิงดาราอาง และ 5. ผูหญิงปกาเกอะญอ นั้น 
จากงานศึกษาวิจัยทําใหคนพบขอเท็จจริงวา

แมวากฎหมายรัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองวาบุคคลมีสิทธิเสมอกัน
ในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน แตในทาง
ปฏิบัติแลว ยังพบวาเครื่องมือนี้ไมอาจประกันวา “บุคคลทุกคน” จะสามารถ
เขาถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคไดโดยอัตโนมัติ อีกทั้งในตัวบท
กฎหมายลําดับรองและเจาหนาท่ีผูปฏบิติังานเองยังมอีคติทางเพศ/เพศสภาวะ 
เพศวิถี และอคติทางชาติพันธุ ที่สงผลใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
เกิดความเหลื่อมลํ้า ความไมเปนธรรมทางเพศ และปญหาการเขาถึงความ
ยุติธรรมของผูหญิง

งานวิจัยนี้ทําใหพบขอเท็จจริงวา ปญหาการเขาถึงความยุติธรรมของ
ผูหญิงยังเกิดขึ้นในสังคมไทยทุกระดับชั้น ตั้งแตในครอบครัว ชุมชน หมูบาน 
ยิ่งอยูในพื้นที่หางไกลหรือชายขอบ ซึ่งมีจารีตประเพณีของชุมชนที่ถักทอ
รัดรอยใหผูหญิงตองปฏิบัติตามอยางที่ไมอาจปฏิเสธหรือขัดขืนใดๆ ได 
ยอมทําใหผูหญิงในพื้นท่ีหางไกลประสบปญหาไมอาจเขาถึงความยุติธรรม 
หรือเขาถึงความยุติธรรมอยางที่ไมไดรับความเปนธรรมทางเพศ มากกวา
ผูหญิงในพื้นที่อื่นๆ
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เหตผุลทีท่าํใหผูหญิงในพืน้ทีห่างไกลหรอืชายขอบ ประสบปญหาความ
เหลือ่มล้าํ ความไมเปนธรรมทางเพศ และการเขาไมถงึความยตุธิรรมตามหลกั
สิทธิมนุษยชน หรือหลักความเสมอภาคระหวางเพศนั้น เกิดจากรากเหงา
ความสัมพันธเชิงอํานาจท่ีไมเทาเทียมกันระหวางผูหญิงและผูชาย ในสังคม
ปตาธิปไตย หรือสังคมชายเปนใหญ ซึง่อํานาจในท่ีนี ้หมายถงึ ความสามารถ
ในเชิงเปรียบเทียบระหวางคูหญิงชายท่ีจะทําอะไรก็ไดอยางเปนอิสระจาก
อีกฝายหนึ่ง หรือที่จะครอบงําการตัดสินใจของอีกฝายหนึ่ง หรือที่จะแสดง
พฤติกรรมที่ฝนความตองการของอีกฝายหน่ึง หรือแมกระท่ังท่ีจะควบคุม
การกระทาํของอีกฝายหน่ึง (“ผูหญิง” ในวาทกรรมการเมอืง เร่ืองเพศและสทิธิ
อนามัยเจริญพันธุ 2547 หนา 201 แปลจาก Pulerwitz, Gortmaker and 
Dejong 2000b : 637-660)

ดังนั้นปญหาการเขาถึงความยุติธรรมของหญิงชาติพันธุ สามารถ
จําแนกเปนสองระดับ ดังนี้

1. ปญหาการเขาถึงความยุติธรรมท่ีเกิดขึ้นในระดับครอบครัว 
ชุมชน หมูบาน ชนเผาชาติพันธุ ผานวัฒนธรรมความเชื่อด้ังเดิมท่ี
ถายทอดจากรุนสูรุน จากผูนําชุมชนเดิม ผูรูดานประเพณีพิธีกรรม ผูนํา
ดานจิตวญิญาณ ผูอาวุโส หรอืสภาผูบาน และผูนาํครอบครัวทีเ่ปนผูชาย 
เห็นไดจาก

 • กรณี ผูหญิงไมสามารถเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน เปนทายาท
ที่ไมไดรับมรดกตกทอดจากบุพการีที่เสียชีวิตของผูหญิงเมี่ยน

 • กรณี ถกูฉดุจากชายในหมูบานต้ังแตเปนผูเยาว และตองตกเปน
ภรรยาคนที่สองของสามีของผูหญิงมง

 • กรณี เม่ือมีสามีแลว ตองออกจากครอบครัว และไมอาจกลับ
เขาตระกูลเดิมไดอกีของผูหญิงดาราอาง ผูหญิงมง ผูหญิงเม่ียน
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 • กรณ ีเม่ือหยารางกนั ผูหญิงไมมสีทิธิใดๆ ในทรัพยสนิหรอืมรดก
ที่ทํามาหาไดรวมกันของผูหญิงมง ผูหญิงเมี่ยน

 • กรณี ผูหญิงไมสามารถออกจากชุมชน ทําใหไมไดเรียนหนังสือ 
สงผลใหไมสามารถสื่อสารกับเจาหนาท่ีของรัฐของผูหญิงลาหู 
ผูหญิงเม่ียน ผูหญิงปกาเกอะญอ ผูหญิงดาราอาง และผูหญิงมง

 • กรณี การถูกควบคุมเพศวิถีโดยสามีเทานั้นที่มีสิทธิในเนื้อตัว
รางกายของผูหญิงปกาเกอะญอ

 • กรณี ผูหญิงไมมีอํานาจกําหนดความสัมพันธทางเพศ การวางแผน
ครอบครัว และตองมลีกูมากกวาสามคนของผูหญิงปกาเกอะญอ

 • กรณี ผูหญิงไมสามารถเปนผูนําในชุมชนได เน่ืองจากความเช่ือวา
จะทําใหเกิดอาเพศ เปนผูหญิงไมดีของผูหญิงปกาเกอะญอ 
ผูหญิงดาราอาง ผูหญิงเมี่ยน

 • กรณี ผูนําชุมชนไมใหความสําคัญกับปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว และทําใหผูหญิงและเด็กไมไดรบัการคุมครอง เยียวยา 
และฟนฟูอยางเหมาะสมของผูหญิงปกาเกอะญอ ผูหญิงมง

 • กรณี เมื่อออกไปทํางานตางถิ่น ถูกมองวาไปคาประเวณีและ
ติดเอดส ถูกต้ังขอรังเกียจจากชุมชนของหญิงมง ผูหญิง
ปกาเกอะญอ ผูหญิงเมี่ยน

2. ปญหาการเขาถึงความยุติธรรม ผานเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งเปน
ผูบังคับใชกฎหมาย ที่ไมมีความละเอียดออนในเพศสภาวะ มีการเลือก
ปฏิบัติและอคติทางชาติพันธุ และไมมีมาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อขจัด
การเลอืกปฏิบตัทิีเ่กดิขึน้ และสงผลใหหญงิชนชาตพินัธุ มปีญหาการถูก
ละเมิดหรือกระทบสิทธิมนุษยชน1 ในมิติตางๆ ประกอบดวย

1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน, อนุสญัญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบตัติอสตรีในทุก
รปูแบบ, อนสุญัญาระหวางประเทศ วาดวยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตใินทุกรปูแบบ, 
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 



»ÃÐÊº¡ÒÃ³� 
กับ การเขาถึงความยุติธรรมของผูหญิงชาติพันธุ

328

สิทธิพลเมือง การไดรับสัญชาติ สิทธิในการสมรส การเลือกคูสมรส
อยางอิสระ และดวยความยินยอมพรอมใจ สิทธิในการครอบครองทรัพยสิน 
สิทธิในการรับมรดก สิทธิทางการเมืองและการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ในนโยบายสาธารณะทุกระดับ สิทธิในการมีงานทํา และไดรับคาจาง
ทีเ่ทาเทียมกัน ในผลตอบแทนทีย่ตุธิรรม สทิธใินการมีทีอ่ยูอาศัย สทิธใินการ
ไดรับบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะสิทธิอนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพ
ทางเพศ สิทธิอันเสมอภาคกับบุรุษในการไดรับการศึกษา การศึกษาตอเนื่อง 
และการฝกอบรม สทิธิทีจ่ะไดรบัสวสัดภิาพและการคุมครองโดยรฐั ใหรอดพน
จากความรุนแรงหรือการทํารายรางกาย สิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยาง
เทาเทียมกัน ภายใตศาลและองคกรอ่ืนๆ ในกระบวนการยุติธรรม และ
สิทธิที่รัฐตองมีมาตรการพิเศษชั่วคราว เพ่ือมุงเรงรัดใหมีความเสมอภาค
ที่แทจริงระหวางบุรุษและสตรี เห็นไดจาก

• กรณี การไมไดรับสัญชาติไทย เน่ืองจากระเบียบสํานักทะเบียน
กลาง วาดวยการพจิารณาลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนใหแก
ชาวไทยภูเขา พ.ศ.2535 ไดกําหนดวา ชาวเขาตองเปนบุคคล
ที่สามารถพูดและฟงภาษาไทยได

• กรณี เมื่อไมไดรับสัญชาติไทย ทําใหไมไดรับสิทธิพลเมือง และ
ไดรับการปกปองจากเจาหนาที่ของรัฐ

• กรณี เจาหนาท่ีรัฐเรียกรับเงิน (คอรรัปช่ัน) เพ่ือใหขั้นตอนการ
ยื่นคํารองขอสัญชาติไทยดําเนินการรวดเร็วกวาคนอื่น

• กรณี การไมไดรับบริการดานสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุอยาง
รอบดาน และเปนประโยชนตอผูหญิง

• กรณี ปญหาอคติทางชาติพันธุและการถูกเลือกปฏิบัติจาก
เจาหนาที่สาธารณสุข

• กรณี ปญหาอคตทิางชาตพินัธุและถูกเลอืกปฏิบตัจิากครู อาจารย
ในโรงเรียน และสถาบันการศึกษา
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• กรณ ีการไมมลีาม ทาํใหมปีญหาดานการสือ่สารระหวางเจาหนาที่
สาธารณสุขกับหญิงชาติพันธุ เมื่อตองรับบริการสาธารณสุข

• กรณี การไมมีลาม เม่ือตองพึ่งพากระบวนการยุติธรรม ทําให
ไมสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมทางแพงและอาญาได

• กรณี การถูกจับกุมขอหาบุกรุกปาสงวน ปาอนุรักษ โดยไมมี
หมายคน หมายจับ และถูกหลอกลวงจากเจาหนาที่รัฐ

• กรณี เจาหนาที่ของรัฐใชความรุนแรงในการสลายการชุมนุม
โดยสงบของชนชาติพันธุ ซึ่งเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

• กรณี การถูกลวงละเมิดทางเพศจากนายจาง การถูกโกงคาแรง

ขอเสนอในเชิงยุทธศาสตร เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ดานความเสมอภาคระหวางเพศกับการเขาถึงความยุติธรรมของ
ผูหญิงชาติพันธุ

1. ขอเสนอเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ราชการทีม่อีาํนาจหนาท่ีโดยตรง เพ่ือขจดัปญหาการเขาถึงความยุตธิรรม 
ทําใหมีกฎหมายและพนักงานเจาหนาท่ีที่มีความละเอียดออนในเพศ
สภาวะ ไมใหมกีารเลอืกปฏบิตัแิละอคติทางชาติพนัธุ และใหมมีาตรการ
พิเศษชั่วคราวเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้น ประกอบดวย

 1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
• กฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงานกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย พ.ศ.2545

• กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย พ.ศ.2545
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 1.2 กระทรวงวัฒนธรรม

• พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
(องคการมหาชน) พ.ศ.2543

 1.3 กระทรวงมหาดไทย
• กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย พ.ศ.2545
• กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น พ.ศ.2545

 1.4 กระทรวงศึกษาธิการ
• กฎกระทรวง แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
• พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการ

ศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
• พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
• พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

 1.5 กระทรวงสาธารณสุข
• กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมสนับสนุนบริการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552
• กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2552

 1.6 กระทรวงยุติธรรม
• กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมคุมครองสิทธิและ

เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2545
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 1.7 กระทรวงแรงงาน

• กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมสวัสดกิารและคุมครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ.2545

 1.8 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• กฎกระทรวง แบงสวนราชการกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2547

 1.9 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
• พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ.2542

 1.10 สํานักงานอัยการสูงสุด
• พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ 

พ.ศ.2553

 1.11 สภาทนายความ
• พระราชบัญญัติสภาทนายความ พ.ศ.2528

 1.12 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
• พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 

 1.13 สํานักงานประกันสังคม
• พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

2. ขอเสนอตอการปฏริปูกลุมกฎหมายทีเ่กีย่วของเพ่ือขจดัปญหา
การเขาถึงความยุติธรรม ทําใหมีกฎหมายท่ีมีความละเอียดออนใน
เพศสภาวะ ไมใหมีการเลือกปฏิบัติและอคติทางชาติพันธุ และใหมี
มาตรการพิเศษช่ัวคราวเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกิดข้ึน ประกอบดวย
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 2.1 สิทธิพลเมือง การไดสัญชาติ

• พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
• พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
• ระเบียบสํานักทะเบียนกลาง วาดวยการพิจารณาลงรายการ

สัญชาติไทยในทะเบียนใหแกชาวไทยภูเขา พ.ศ.2535
• ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการสั่งใหบุคคลซึ่งไมมี

สัญชาติไทยที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดา มารดา
เปนตางดาวไดสัญชาติไทยเปนการทั่วไป และการให
สัญชาติเปนการเฉพาะราย

 2.2 สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะสิทธิ
อนามัยการเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ

• พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550
• พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545

 2.3 สิทธิทางการเมือง 
• พระราชบัญญัตสิภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตําบล 

พ.ศ.2537

 2.4 สิทธิในการมีงานทํา การไดรับคาจางท่ีเทาเทียมกัน 
ในผลตอบแทนที่ยุติธรรม และคุมครองไมใหมีการลวงละเมิดทางเพศ

• พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541

 2.5 สิทธิในการมีที่อยูอาศัย
• พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

(องคการมหาชน) พ.ศ.2543

• ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) 
วาดวยการดาํเนนิงานโครงการสนบัสนนุการจัดสวสัดกิาร
ชุมชน พ.ศ.2552
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 2.6 สิทธิอันเสมอภาคกับบุรุษในการไดรับการศึกษา การศึกษา
ตอเนื่อง และการฝกอบรม 

• พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
• พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
• พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

 2.7 สิทธิท่ีจะไดรับสวัสดิภาพและการคุมครองโดยรัฐ ใหรอดพน
จากความรุนแรงหรือการทํารายรางกาย 

• พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.2550

• พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553

• ขอบังคับของประธานฎีกา วาดวยวิธีการดําเนินคดีคุมครอง
สวัสดิภาพ พ.ศ.2554

 2.8 สิทธิที่รัฐออกมาตรการพิเศษชั่วคราว เพ่ือท่ีจะไดรับ
การปฏบิตัอิยางเทาเทยีมกนั ภายใตศาลและองคกรอืน่ๆ ในกระบวนการ
ยุติธรรม

  เชน การออกขอบังคับของประธานฎีกา วาดวยการมีลาม
ภาษาทองถิ่นชาติพันธุประจําศาล

3. รางกฎหมายที่สมควรผลักดันเพ่ือใหมีกฎหมายที่คุมครอง
สิทธิมนุษยชนของหญิงชาติพันธุ โดยคํานึงถึงความละเอียดออนใน
เพศสภาวะ ไมใหมีการเลือกปฏิบัติและอคติทางชาติพันธุ ปฏิบัติตาม
สนธสิญัญาดานสทิธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเปนภาคี และใหมมีาตรการ
พิเศษชั่วคราวเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้น
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 3.1 รางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเสมอภาค
ระหวางเพศ พ.ศ... (ฉบับประชาชน)

 3.2 รางพระราชบัญญัติสงเสริมและคุมครองสิทธิอนามัย
การเจริญพันธุและสุขภาพทางเพศ พ.ศ... (ฉบับประชาชน)

 3.3 รางพระราชบัญญัติโฉนดชุมชน พ.ศ... (ฉบับประชาชน)

 3.4 รางพระราชบัญญัติแกไขพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ... (ฉบับประชาชน)

 3.5 รางพระราชบัญญัติสภาชาติพันธุและชนเผาพื้นเมือง
แหงประเทศไทย พ.ศ... (ฉบับประชาชน)

 3.6 รางพระราชบัญญัติ วาดวยการใหความชวยเหลือประชาชน
ทางกฎหมาย พ.ศ... (ฉบับประชาชน)





“
“

ประสบการณ       การเขาถึงความยุติธรรมของ        
“งานวิจัยผูหญิงชาติพันธุ” 

ไมไดเนนที่ “ความหมาย” ของคําวา “ความยุติธรรม”

แตเนนที่ “ปฏิบัติการ” ของผูหญิง 

ที่พยายามเขาถึงความยุติธรรม (Access to Justice)

เนื่องเพราะเธอตองประสบปญหา การหาม การกีดกัน การกดทับ

ในชีวิตอยูทุกเมื่อเชื่อวัน

“ฉลาดชาย รมิตานนท”

ประสบการณ
      การเขาถึงความยุติธรรมของผู

หญ
ิงชาติพั

นธุ 
      

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย
ดานความเสมอภาคระหวางเพศ ในคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
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