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เด็กที่กําลังเติบโต และกําลังเดินทางตามหาความฝน ทุกคนอยากมี
อนาคตทีด่ตีามจดุหมายชีวติทีไ่ดกาํหนดไว บางคนบอกวาอยากเรยีนตอสูงๆ 
อยากเปนทหาร อยากเปนหมอ อยากเปนครู อยากมีอาชีพท่ีดี สามารถ
ชวยเหลือพอแมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี แตเม่ือถามถึงความกังวลใจ ขอทาทาย 
ที่เด็กจะตองฝาฟน ซึ่งอาจจะมีอีกมากมายกอนท่ีจะไปถึงความฝน

การเปนเด็กไรรัฐ ไรสัญชาติ หรือเด็กที่ไมมีสถานะตามกฎหมายของ
ประเทศไทย เปนสาเหตุหนึ่งที่จะเปนขวากหนามขวางกั้นเสนทางความฝน
ของเด็ก มากไปกวานั้นในตัวของเด็ก 1 คน ยังมีปญหาความซ้ําซอน
หลายปญหาในตัวเอง ซึ่งเรียกไดวามีความเปราะบางซํ้าเปราะบาง เชน 
เปนเด็กเคลื่อนยายมาจากตางประเทศ เปนเด็กกําพรา เด็กไรรากเหงา 
เด็กพิการ ลูกหลานแรงงานขามชาติ เด็กกลุมชาติพันธุ บางคนมาบวช
เปนสามเณร ซึ่งจะเห็นไดวามีความเฉพาะเจาะจงถึงความเปนเด็ก
แตละประเภท ซึ่งเด็กกลุมดังกลาวเหลานี้ไดพยายามส่ือสารปญหาและ
ความตองการของตนออกมาใหสังคมไดยิน

จากการรับฟงเสียงเด็ก ทําใหไดรับรูเสนทางชีวิตของเด็กแตละคน
ทีม่คีวามหลากหลายแตกตางกัน จงึไดรวบรวมเสียงเด็กแตละกลุมซึง่มบีรบิท
แตกตางกัน โดยมีคณะทํางานใหเด็กแตละคนไดเขียน และแสดงถึง
เสนทางชีวิตของตนเอง พรอมกับการกําหนดเปาหมายชีวิต ซึ่งแตละคน

คํานํา

เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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ก็เขียนถึงเสนทางชีวิตของตนเองวากวาจะมาถึงวันนี้มีความเปนมาอยางไร 
และมีการกําหนดเปาหมายของชีวิตไวอยางไร และไดเลาใหกับเพื่อนฟง 
บางคนพูดไปหัวเราะไป แตบางคนเลาดวยน้ําตา มีบางคนพูดไมออก 
ผูนํากระบวนการก็ใหโอกาสเด็กทุกคนไดแสดงออกอยางเต็มความสามารถ

แตเมื่อถามวามีความกังวลใจถึงอุปสรรคปญหาที่อาจจะทําใหชีวิต
ไปไมถึงความฝน เด็กๆ จึงไดรวมกันบอกเรื่องราวและสิ่งท่ีอยากใหแกไข
เพื่อที่จะทําใหความฝนของตนเองเปนจริงได โดยฝากมาบอกกับผูใหญใจดี
และผูมีอํานาจใหรับรู ซึ่งเสียงเด็กนี้เปนเพียงจากตัวแทนเด็กกลุมเล็กๆ 
บางสวนเทานั้น จึงขอขอบคุณตัวแทนเด็กทุกคน และขอขอบคุณนักเขียน
สารคดีชีวิตเด็ก คณะทํางานรับฟงเสียงเด็ก คณะวิทยากร และองคกรท่ีให
การสนับสนุน รวมถึงผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทาน หวังเปนอยางย่ิงวาเสียงเด็กน้ี
จะเปนเสียงที่สังคมไดยินและนําไปสูการแกไขปญหาและเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีตอสังคมตอไป

นายสันติพงษ มูลฟอง
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาเครือขายเด็กและชุมชน

ผูประสานงานโครงการคุมครองสิทธิเด็กไรรัฐ ไรสัญชาติ
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ส่วนที่หน่ึง



เดก็ไร�รฐั คือ ผู�ซึง่ยังไม�ได�จัดทาํทะเบยีนประวตัอัิตลกัษณ�ตวับุคคล
กับประเทศใดในโลก ส�วนเด็กไร�สัญชาติ คือ ผู�ที่ได�รับการสํารวจจาก
ทางภาครัฐแล�วและกําลังอยู�ในช�วงรอการกําหนดสถานะหรือสัญชาติ
ตามข�อเท็จจริงของตนเอง

1
กลุ่มเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ

ที่รอการกําหนดสถานะบคุคล
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ตามหลักกฎหมายสัญชาติประเทศไทย มีขอมูลปรากฏวายังมีเด็ก
หลายแสนคนทีย่งัมปีญหาดานการกาํหนดสถานะบคุคล บางคนเปนเดก็ไรรฐั 
ไรสัญชาติ ซึ่งถาเปนเด็กที่อยูในระบบการศึกษา สถานศึกษาที่ไดจดทะเบียน
กับกระทรวงศึกษาธิการ เด็กเหลานั้นก็จะไดรับการกําหนดเลขประจําตัว
ที่ขึ้นตนดวยอักษรตัว G แตเด็กที่อยูนอกระบบการศึกษาก็จะไมมีการบันทึก
รายการไวในระบบใดๆ เด็กบางคนไดรับการแจงเกิด หรือการจัดทําทะเบียน
ประวัติโดยมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก จากสํานักทะเบียน 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แตยังไรสัญชาติ บางคนไดดําเนินการ
ยื่นคํารองขอมีสัญชาติไทย ซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายแตรอการอนุมัติ จึงทําให
เปนอปุสรรคตอการพฒันาคณุภาพชวีติของเดก็ท่ีไมสามารถพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองและเดินตามหาความฝนของตนเอง บางคนตองหยุดเรียนเพราะ
ไมมทีนุท่ีจะเรียนตอ บางคนทอถอยไมรูจะเรียนไปเพ่ืออะไรเพราะจบมาก็ไม
สามารถประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่เรียนจบมาได ซึ่งเด็กกลุมนี้สวนใหญ
เกิดในประเทศไทย ซึ่งมีสิทธิไดสัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักดินแดน

(การรับฟ�งเสียงเด็กไร�รัฐ ไร�สัญชาติ 
ที่ชุมชนในเขตอําเภอแม�สะเรียง

และอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอน 
วันที่ 21 ตุลาคม 2565)

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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เด็กกลุ�มชาติพันธุ� ซ่ึงมักมีช่ือเรียกแตกต�างกัน บางคร้ังถูกเรียกว�า
ชาวเขา, บุคคลบนพ้ืนที่สูง, ชนเผ�า, ชนกลุ�มน�อย นอกจากนั้นชื่อ
ของแต�ละกลุ�มชาติพันธุ�ก็จะถูกบางคนเรียกแตกต�างกันอีก จากการที่
จําแนกกลุ�มนีอ้อกมาจากกลุ�มอ่ืนๆ ในเงือ่นไขของการจําแนกสถานะบคุคล
ตามกฎหมาย เพราะกลุ�มนี้จะเป�นกลุ�มชาติพันธุ�ดั้งเดิม อาศัยอยู�ใน
ประเทศไทยมาเป�นเวลานาน หรือบางคนเรียกว�าชาวเขาติดแผ�นดิน 
แต�ด�วยท่ีอาศัยอยู�ในพ้ืนท่ีห�างไกลจากสํานักทะเบียนอําเภอ ไม�ได�ดําเนินการ
แจ�งเกิดหรือการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติก็ไปไม�ถึง ประกอบกับ

2
กลุ่มเด็กชาตพัินธุ์
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การส่ือสารท่ีใช�ภาษาชาติพันธุ�เป�นหลักทําให�ไม�สามารถส่ือสารกับเจ�าหน�าท่ี
รัฐบาลได� ทําให�ไม�ได�จัดทําทะเบียนประวัติและมีการบันทึกข�อมูลจาก
ข�อเท็จจริง เป�นสาเหตุหลักของการทําให�ต�องตกเป�นคนไร�รัฐ ไร�สัญชาติ

ตอมาเมื่อป พ.ศ. 2543 กรมการปกครองไดมีระเบียบสํานัก
ทะเบียนกลาง มีไวเฉพาะใหกับบุคคลบนพื้นท่ีสูง (ชาวเขา 9 เผา) อาศัย
ในเขตพ้ืนที ่20 จงัหวดั มาดําเนนิการลงรายการสัญชาตไิทย ในทะเบียนบาน 
เสมือนเปนการเยียวยาใหสิทธิพิเศษ เพราะถือวากลุมบุคคลดังกลาวเปน
คนมีสัญชาติไทยตั้งแตเกิดแลว แตยังเขาไมถึงการลงรายการในทะเบียน 
ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผานมาก็มีการลงรายการสัญชาติภายใตระเบียบน้ี
ไปเปนจํานวนมาก แตก็ยังพบวามีบางคนยังไมไดรับการอนุมัติจาก
นายทะเบียน มีขอจํากัดดานการสื่อสาร เอกสาร พยานบุคคล ที่จะไปแสดง
ตอนายทะเบยีน เรยีกไดวาเปนกลุมชาติพนัธุพเิศษดัง้เดมิ เพือ่จะไดลงรายการ
ในทะเบียนใหเปนบุคคลมีสัญชาติไทย แตอยางไรก็ตามก็ยังมีเด็กอีก
จํานวนหนึ่งที่รอผลการพิจารณาอนุญาตลงรายการสัญชาติไทยใหกับ
บดิามารดา หากบิดามารดาไดสญัชาติไทย ลกูจะไดมสีญัชาติไทยตามไปดวย

(เสียงกลุ�มเด็กชาติพันธุ�
จากจังหวัดเชียงราย)

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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“พรมแดนไม�อาจก้ันความฝ�นของเด็ก” เมื่อการศึกษาไร�พรมแดน 
เด็กจํานวนหน่ึงจึงได�ข�ามแดนมาเรียนหนังสือในประเทศเพ่ือนบ�าน เร่ืองราว
เหล�านี้ไม�ได�เพิ่งเกิดขึ้น แต�เป�นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ดังเช�นในอดีต ประเทศไทย 
หรือนครรัฐในหลายยุคสมัย ก็จะมีการส�งลูกหลานไปเรียนต�างแดน 
มีทั้งประเทศเมียนมา ประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้เป�นสิ่งที่บ�งบอกถึงความ
เจริญรุ�งเรืองหรือมีความก�าวหน�าของระบบการศึกษาของบ�านเมือง
ดงักล�าวอันเป�นทีย่อมรับของ
ประเทศเพื่อนบ�าน ซึ่งป�จจุบัน
อาจมีลักษณะแตกต�างกันไป
ตามกาลเวลา

าวหนาของระบบการศกษาของบานเมอง

ป

3
กลุ่มเด็กข้ามแดน
มาเรียนหนังสือ
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ในปจจุบนัมเีดก็ทีม่ภีมูลิาํเนาอยูตามประเทศเพือ่นบานไดเขามาเรยีน
หนังสือในประเทศไทยเปนจํานวนมาก โดยมาจากประเทศเมียนมา 
ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา โดยสวนใหญไดเดินทางขามมาตามเสนทาง
ธรรมชาติ ไมไดขออนุญาตเขาเมือง บางคนไมมีเอกสารการทะเบียนราษฎร 
มีทั้งเด็กเดินทางขามมาเองโดยไมมีผูปกครองมาดวย หรือมีผูปกครองมาสง
แลวก็กลับไป โดยมาอาศัยอยูกับเพื่อน ญาติ หรือคนรูจัก บางคนไดเขามา
เรียนในโรงเรียนหรือสถานท่ีศึกษาของรัฐบาลไทย แตบางคนไดเรียนกับ
ศูนยเรียนขององคกรภาคเอกชน ซึ่งเด็กบางคนไดรับจัดทําแบบเขียนประวัติ
เพื่อทําเลขบัตรประจําตัวขึ้นตนดวยอักษร G แตไมสามารถพัฒนาสถานะ
เพื่อกําหนดเลขประจําตัว 13 หลักได เพราะไมมีภูมิลําเนาเปนหลักแหลง
ในประเทศไทย บางคนเดินทางมาโรงเรียนในตอนเชา เลิกเรียนตอนเย็น
ไดขามกลับบานไปยังประเทศของตน และบางคนมาเรียนพักนอน
ที่ประเทศไทย แตจะกลับบานในชวงวันหยุดหรือปดภาคเรียน ดังนั้น
นายทะเบยีนจงึไมสามารถจดัทาํทะเบยีนประวัตใิหได แตโรงเรียนและเจาบาน
ที่ใหที่พักอาศัยก็อยากจะใหเด็กไดมีสถานะบุคคลที่ถูกตองตามกฎหมาย
ในชวงที่อยูอาศัยในประเทศไทย หรือสถานภาพการเขาเมืองตามกฎหมาย
ใหถูกตอง แตดวยความเปนเด็กซึ่งไดรับการคุมครองตามหลักสากลของ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และตามปฏิญญาอาเซียนวาดวยการคุมครองเด็ก
ที่อยูในบริบทการโยกยายถ่ินฐาน เด็กจะตองไมถูกบังคับตามกฎหมาย
คนเขาเมือง แตแผนปฏิบัติการและกลไกนโยบายของรัฐบาลยังไมมี
ความชัดเจน วาเด็กกลุมนี้จะมีสถานภาพอะไร ทําอยางไรใหถูกตอง เพื่อให
เด็กปลอดภัย ผูใหญสบายใจ

(เสียงเด็กข�ามแดนมาเรียนหนังสือ 
จากโรงเรียนแห�งหนึ่ง อําเภอแม�สะเรียง 

จังหวัดแม�ฮ�องสอน วันที่ 21 ตุลาคม 2565)

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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สามเณร คือ เด็กผู�ชายอายุไม�เกิน 20 ป� ได�เข�ามาบวชในพระพุทธ
ศาสนา ดํารงตนถือปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และมีศีลหรือข�อปฏิบัติ 
10 ข�อ ซึ่งจะแตกต�างจากเด็กทั่วไป แต�ด�วยวัย ความคิด วิถีปฏิบัติหรือ
พฤตกิรรมทียั่งเป�นเดก็ บางครัง้ทาํให�เหน็ว�าเขากคื็อเดก็คนหนึง่ทีเ่หมอืน
เดก็ทัว่ๆ ไป นอกจากนัน้เมือ่บวชแล�วต�องมาอาศยัอยู�วัดโดยมพีระพีเ่ลีย้ง
หรือเจ�าอาวาสเป�นผู�ปกครอง

สามเณรจะมีหนังสือสุทธิซึ่งเปนบัตรประจําตัวการเปนนักบวช
ในพระพุทธศาสนา ซึ่งออกโดยเจาคณะอําเภอเปนฝายปกครอง แตสามเณร
บางรปูไมปรากฏหลักฐานการทะเบียนราษฎร หรอืไมไดจดัทาํทะเบยีนประวัติ

4
กลุ่มสามเณร
ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
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ไวที่สํานักทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย บางรูปมีหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรแตยังไมกําหนดสัญชาติ มีทั้งท่ีเกิดในประเทศไทย
และมีการเดินทางมาจากตางประเทศ บางรูปไดบวชมาจากตางประเทศ 
แตสวนใหญทีพ่บไดมาบวชในประเทศไทย ซึง่หลักเกณฑการบวชไมไดกาํหนด
วาตองเปนบุคคลท่ีมสีญัชาตไิทยหรอืสญัชาติอืน่ หรอืแมแตคนทีไ่มมสีญัชาติ
แตเปนบุคคลท่ีไมตองหามตามหลักศาสนาก็สามารถบวชได จนมีคําพูดวา 
“ถาประตูวัดไมเปด ประตูคุกอาจจะตองเปด” แตการเปนพลเมืองท่ีถูกตอง
ตามกฎหมายการทะเบียนราษฎร และกฎหมายสัญชาติ ทุกคนจะตองได
จัดทําทะเบียนประวัติและกําหนดสถานะบุคคล หรือการมีสัญชาติ ไมได
ยกเวนจากการเปนนักบวช แตกระบวนการดานการพิสูจนสถานะบุคคล
ยังตองใหพอแม หรือผูปกครองมาดําเนินการ เด็กหลายคนเปนเด็กกําพรา 
เดินทางขามแดนมาจากตางประเทศ ไมปรากฏขอมูลบิดามารดา หรือ
หลักฐานการทะเบียนราษฎรก็ไมสามารถใหขอเท็จจริงท้ังหมดของสามเณรได 
ประกอบกับยังไมมีความเขาใจในระเบียบกฎหมายจึงมีความกังวลใจในการ
ที่จะตองไปรับรองในการทําทะเบียนประวัติ

การยายที่อยูมาไวในทะเบียนของวัด และการกําหนดสถานะบุคคล
ตามกฎหมาย ดวยความเปนนักบวชและมีที่อยูอาศัยเปนพื้นที่เฉพาะ 
ทาํใหบคุคลภายนอกเขาถงึไดยาก จงึปรากฏวาทําใหขอมลูพระสงฆ สามเณร 
ตกอยูในสภาพความเปนคนไรรัฐ ไรสัญชาติ ทําใหไมไดรับสิทธิ โดยเฉพาะ
สิทธิดานหลักประกันสุขภาพ และมีความเสี่ยงที่อาจจะถูกละเมิดสิทธิ
ตามหลักสากลวาดวยอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

(การรับฟ�งเสียงสามเณร
ในโรงเรียนบาลีสาธิตวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม� 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565)

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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“เมื่อต�องตอบคําถามว�า พ�อแม�ชื่ออะไร 
จะรู�สึกจุกอกทุกครั้ง ไม�รู�จะตอบอย�างไรดี”

เสยีงเดก็กาํพราทีไ่รรฐั ไรสญัชาต ิเด็กบางคนบดิามารดาเสยีชวีติตัง้แต
ตัวเองยังเล็ก บางคนถูกทอดท้ิงใหอาศัยอยูกับคนอ่ืน เพราะพอแมแยกทางกัน 
บางคนเปนเด็กไรรากเหงา ไมรูวาบุพการีเปนใคร ถูกทอดทิ้งตั้งแตวัยเยาว 
บางคนยังโชคดีที่มีหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ระบุวาตัวตนเราเปนใคร 
พอแมเปนใคร มภีมูลิาํเนาท่ีไหน มทีัง้ทีเ่ปนเครอืญาติทีพ่อจะเปนพยานบุคคล
ยนืยนัใหนายทะเบยีนเช่ือถอืได แตบางคนไมมหีลกัฐานอะไรเลย คนทีอ่าศยั

5
กลุ่มเด็กในสถานสงเคราะห์ 

(เด็กกําพร้า/เด็กไร้รากเหง้า)
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อยูดวยก็ไมใชญาติ แตอาศัยอยูในความดูแลของสถานสงเคราะหของรัฐ
และของเอกชน วดั โรงเรยีน และบคุคลทัว่ไป เมือ่จะดาํเนนิการจดัทาํทะเบยีน
ประวัติพิสูจนสัญชาติซึ่งจะตองมีแลวนําไปแสดงใหนายทะเบียนเชื่อ 
เพ่ือจะนําไปสูการกําหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายได แตสวนใหญพบวา
บุคคลไรรากเหงามักจะไมปรากฏหลักฐานการทะเบียนและพยานบุคคล 
แตบางคนก็พอปรากฏหลักฐานอยูแตกไ็มรูวาเปนเจาของรายการจริงหรือไม 
เมือ่ไมรูวาเกดิในประเทศไทยหรือไม และไมทราบขอมลูบดิามารดา หรอืญาติ
ตามหลักสายโลหิตก็ไมปรากฏจุดเกาะเก่ียวกับใคร หรือตามหลักดินแดน
จะรูไดอยางไรวาเด็กเกิดในประเทศไทยหรือไม ซึ่งมีความทาทายมาก
ทีจ่ะตองใชความพยายามประสานความรวมมอืทัง้ตวัเดก็ ผูปกครอง โรงเรยีน 
นายทะเบียน องคกรภาคประชาสังคมและศาล ที่จะตองชวยกันขจัดปญหา
ดังกลาวสําหรับกลุมเด็กดังกลาวใหไดสถานะบุคคลท่ีถูกตองตามกฎหมายตอไป 
ซึ่งจากการจัดกิจกรรมรับฟงเสียงเด็กกําพราจากหลายแหง แตละคนจะมี
ขอจํากัดที่หลากหลายแตกตางกัน

(เสียงเด็กในสถานสงเคราะห�
จากโรงเรียนแห�งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม� 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565)

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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6

“แม�จะมีความบกพร�องทางร�างกาย แต�ยังมีจิตใจที่เข�มแข็ง 
พยายามต�อสู�เพื่อให�มีวันพรุ�งนี้ที่ดีกว�า”

เด็กหลายคนมีโอกาสได�รับการพัฒนาการที่แตกต�างกัน จากการ
ได�ติดตามช�วยเหลือเด็กด�านสถานะบุคคล พบว�าเด็กหลายคนนอกจาก
ตกเป�นคนไร�รัฐ ไร�สัญชาติแล�ว ยังมีความบกพร�องทางร�างกายอีกด�วย 
ท้ังด�านการได�ยิน การมองเห็น และ
การทพุพลภาพทางสรีระร�างกาย 
ซ่ึงจําเป�นต�องมีเครื่องมือช�วย
ในการดําเนินชีวิต เด็กเหล�านี้
มีทั้งที่อาศัยอยู�กับครอบครัว
ในชุมชน และมบีางคนได�มโีอกาส
เข�ามาอยู�ในสถานศึกษาที่มีการ
จัดการศึกษาที่ได�ตามมาตรฐาน
และเหมาะสมกับสภาพความ
บกพร�องของแต�ละคน เพือ่ท่ีจะได�
ดําเนินชีวิตได�อย�างมีความสุข
ในสังคม

กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกาย (พิการ)
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เด็กที่มีความบกพรองทางรางกายหลายคนยังตกเปนคนไรรัฐ 
ไรสญัชาติ ทัง้นีเ้พราะคนในสังคมมักจะคิดวาการมสีญัชาติคงไมมคีวามจาํเปน
เพราะเด็กไมไดเดินทางไปท่ีไหน ไมไดติดตอสื่อสารกับใคร ดังนั้นจึงมักจะ
ถูกลืม ประกอบกับเง่ือนไข นโยบาย กระบวนการทางกฎหมายท่ีจะจัดทํา
ทะเบียนประวัติ หรือการขอมีสัญชาติไทย จะตองดําเนินการตามกฎหมาย
เหมือนคนท่ัวไป บางคร้ังสภาพความบกพรองทางกายจึงถูกมองวาเปน
ขอจํากัดโดยเฉพาะการสอบปากคํา หรือการสอบสวนขอเท็จจริง “ฟง พูด 
อาน เขียน ภาษาได” ซึ่งไมสามารถส่ือสารโดยตรงกับเจาหนาท่ีทะเบียนได 
นอกจากน้ียังขาดพยานบุคคล ไมเคยมีเอกสาร ไมไดเรียนหนังสือ ประกอบกับ
ในระหวางที่รอการกําหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย เด็กกลุมนี้จะมีปญหา
ดานสุขภาพ เจ็บปวย และตองรักษาอยางตอเน่ือง ทําใหมีภาระคาใชจาย 
บางคน พอแม ผูปกครองก็ไมสามารถรบัผิดชอบได จึงเปนสาเหตุทําใหเด็ก
บางคนเขาไมถึงการรักษาพยาบาล ถูกปลอยใหชีวิตเปนไปตามยถากรรม 
การมีขอจํากัดทางดานรางกาย ทําใหมีปญหาคือไมสามารถสื่อสารใหกับ
คนอื่นเขาใจได จึงทําใหคนอ่ืนเขาถึงยาก เปนเหตุทําใหไมไดรับการดูแล
ชวยเหลอื เดก็พกิารซึง่บางทสีงัคมเรยีกวาเปนเดก็พิเศษ จงึขอแสดงความเหน็
วาในเม่ือจดัเดก็พกิารเปนเด็กพเิศษแลว ดงันัน้จงึอยากจะขอรองใหชวยเหลือ
และแกไขปญหาใหเด็กพิการเปนกรณีพิเศษไดหรือไม? หวังเปนอยางยิ่ง
วาการรองขอนี้จะทําใหผูใหญในสังคมไดยินและใหความชวยเหลือพวกเขา
ไดดังความตองการ

(เสียงเด็กจากโรงเรียนศรีสังวาลย�เชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม� 
และเด็กพิการอีกหลายคนที่ไม�สามารถมาร�วมกิจกรรมได� 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565)

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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7
เดก็ลกูหลานแรงงานหลายคนได�ตดิตามพ�อแม� ผู�ปกครองท่ีเข�ามา

ทํางานในประเทศไทย และยังมีเด็กอีกจํานวนมากที่มาเกิดในประเทศไทย 
ซึ่งลักษณะการเข�ามาทํางานในประเทศมีมานานหลายสิบป� ส�วนใหญ�
เป�นการเข�าเมืองท่ีผิดกฎหมาย ต�อมาได�มีการจัดทําทะเบียนประวัติในภายหลัง 
ตัง้แต�ป� พ.ศ. 2547 ซึง่ส�วนใหญ�กลุ�มแรงงานข�ามชาตดิงักล�าวกไ็ม�ได�เข�าใจ
ว�ารัฐบาลจะจัดทําการสํารวจเพ่ืออะไร แต�ก็รู�ว�าการไม�มีหลักฐานอะไรจะถูกจับ
ดําเนินคดีฐานความผิดเข�าเมืองมาโดยไม�ได�รับอนุญาต และถ�าหากตรวจเจอ
ในขณะทีท่าํงานกจ็ะถกูเพิม่ข�อหา
ทํางานโดยไม�ได�รับอนุญาตตาม
ทีผู่�นาํชมุชนมาแจ�งให�ทราบ จึงได�
ไปจัดทาํทะเบยีนประวตัเิป�นกลุ�ม
เลข “00”

กลุ่มเด็กลกูหลานแรงงานข้ามชาติ
(ภาคเกษตร)

ภาพประกอบจากอินเทอรเน็ต
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เด็กที่เปนลูกหลานแรงงานขามชาติ หากไดรับการพาไปแสดงตัวกับ
เจาหนาทีก่จ็ะไดรบัการสาํรวจเปนกลุมเลข “00” แตสวนใหญพอแมผูปกครอง
ไมไดพาไปแสดงตัว อีกทั้งพอแมผูปกครองบางคนไดจัดทําทะเบียนประวัติ
ของตนเองแตไมไดขออนุญาตทาํงานและไมขอทาํบตัรประจาํตวั แตไดอาศยั
อยูในชุมชน บางคนอาศัยอยูกับนายจาง โดยเฉพาะตามสวนสมจะมีเปน
จาํนวนมาก บางสวนมีจาํนวนหลายรอยคนเสมือนเปนการจัดตัง้ชุมชนในสวน 
ซึ่งบางสวนก็อนุญาตใหเด็กออกมาเรียนหนังสือ บางสวนก็ไมอนุญาต
ใหเขาออก ทําใหเด็กบางคนไมไดเรียนหนังสือ เด็กจึงตองชวยงานพอแม 
ประกอบกับบางครอบครัวมีการเปลี่ยนนายจางตามฤดูกาลผลิต ในรอบ
การเปลีย่นงานกจ็ะทาํใหเดก็ตองยายทีอ่ยูตามบดิามารดาไปดวย โดยเฉพาะ
ชวงเก็บผลผลิตเชนสม, ลิ้นจี่, ลําไย ก็จะหมุนเวียนเปนประจําทุกป จึงทําให
เด็กเขาเรียนไดไมตอเนื่อง เด็กบางคนเลือกที่จะเรียนตามศูนยการเรียนของ
องคกรภาคเอกชน ซึ่งคอนขางมีความยืดหยุนสําหรับเด็ก สวนสถานะบุคคล
ทางกฎหมาย เดก็ทีอ่ยูในสถานศกึษาทีไ่ดจดทะเบยีนกบัรฐับาลกจ็ะไดกาํหนด
เปนกลุมนักเรียนระบบ G แตศูนยการเรียนบางแหงที่ไมไดจดทะเบียน 
เด็กก็จะไมมีการจัดทําทะเบียน จงึทําใหไมมีเลขประจําตัวใดๆ เลย

(เสียงเด็กจากศูนย�การเรียนไร�ส�มวิทยา 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม�)

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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8
กลุ�มเด็กดังกล�าวนี้มีพ�อแม�หรือผู�ปกครองเดินทางเข�ามาใน

ประเทศไทย โดยงานทีท่าํมทีัง้ผิดกฎหมายและถกูกฎหมาย ซึง่เป�นไปตาม
กฎหมายคนเข�าเมืองและกฎหมายการทํางาน ซึ่งงานในเมืองส�วนใหญ�
ที่ปรากฏจะเป�นงานก�อสร�าง งานบริการตามร�านอาหาร ป�มน้ํามัน 
งานทําความสะอาดและงานแม�บ�าน บางครอบครัวอาศัยอยู�บ�านนายจ�าง 
บางครอบครัวอาศัยอยู�บ�านเช�า บางครอบครัวอาศัยอยู�ตามสถานที่
ทํางาน โดยเฉพาะงานก�อสร�างคือท่ีบ�านพักคนงานซึ่งจะอยู�กันเป�นกลุ�ม 
ซึ่งเด็กก็จะอาศัยอยู�ในครอบครัวด�วย โดยเด็กบางคนเดินทางมาจาก
ต�างประเทศกบัพ�อแม�ผู�ปกครอง และบางคนมาเกดิในประเทศไทย ซึง่เดก็
ทั้งสองกลุ�มส�วนใหญ�ก็จะได�เรียนหนังสือตามโรงเรียนที่ตั้งอยู�ใกล�กับ
สถานทีท่าํงานของพ�อแม�ผู�ปกครอง แต�จะต�องย�ายสถานทีเ่รยีนบ�อยมาก 

กลุ่มเด็กลกูหลานแรงงานข้ามชาต ิ
(พ่อแม่ทํางานในตวัเมืองจังหวัดเชียงใหม่)
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โดยย�ายตามสถานที่ทํางานของครอบครัว จนทําให�เด็กประสบป�ญหา
เรียนไม�ต�อเนื่อง บางคนเรียนไม�ทันเพื่อน บางโรงเรียนก็ไม�รับเข�าเรียน
หากเป�นการย�ายระหว�างป�การศึกษา จึงเป�นสาเหตุให�เด็กบางคนต�องออก
กลางคัน โดยบางคนต�องออกไปทํางานโดยไม�ได�รับอนุญาต เพราะอายุ
ยังไม�ถงึวัยทํางาน คือ อายุต่ํากว�า 18 ป�

เด็กทีม่อีายุยงัไมถงึ 18 ป พบวาสวนใหญจะไมมหีลักฐานการทะเบียน
ราษฎร ทั้งเอกสารจากประเทศตนทางและไมไดขึ้นทะเบียนเปนผูติดตาม
แรงงานตางดาว เพราะนโยบายของรฐับาลรบัขึน้ทะเบยีนไมตอเนือ่ง สาํหรบั
เด็กนักเรียนก็จะไดรับการขึ้นทะเบียนเปนกลุมรหัส G จากทางโรงเรียน 
แตถาปรากฏขอมูลวาเปนลูกแรงงานขามชาติ นายทะเบียนก็จะไมจัดทํา
ทะเบียนประวัติเพื่อออกเลข 13 หลักให เพราะเด็กดังกลาวจะตองไปข้ึน
ทะเบียนเปนผูติดตามแรงงานขามชาติตามบิดามารดา จึงทําใหเด็กกลุม
ดังกลาวตกเปนคนไรรัฐ ไรสัญชาติตอไป

การจัดทําทะเบียนประวัติใหเด็กลูกหลานแรงงานขามชาติในเมือง
มกัจะดาํเนนิการคอนขางยาก เพราะยายทีอ่ยูบอย ไมมเีจาบานมารบัรองเอา
ชื่อเด็กเขาทะเบียนบาน เอกสารของบิดามารดาขัดแยงกัน หรือบางคน
มีการจัดทําทะเบียนประวัติซ้ําหลายครั้ง อีกทั้งยังมีภาวะท่ีมีความเสี่ยงตอ
การถูกละเมิด โดยเฉพาะเด็กที่อยูนอกระบบการศึกษา ซึ่งจะไมมีกลไกใดๆ 
มาคุมครองไดเลย

(เสียงเด็กลูกหลานแรงงานข�ามชาติในเมือง จังหวัดเชียงใหม� 
ณ ศาลาวัดกู�ม�าน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม� 

วันที่ 25 กันยายน 2565)

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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9
“การศึกษาเป�นของเด็กทุกคน เด็กทุกคนจะต�องได�รับการศึกษา

อย�างทั่วถึง และเท�าเทียมกัน”

กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา

ข�อความดังกล�าวข�างต�น ว�าตามหลักสากลว�าด�วยสิทธิทางการ
ศึกษาของเด็กที่กล�าวไว�ในอนุสัญญาว�าด�วยสิทธิเด็ก แต�ด�วยข�อจํากัด 
เงื่อนไขท่ีแตกต�างกัน ทําให�เด็กบางคนเข�าไม�ถึงระบบการศึกษา ไม�เคย
ได�รับการศึกษา อ�าน เขียน ภาษาหลักของประเทศไทยไม�ได� ทั้งนี้เพราะมี
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ข�อจํากัดหลายอย�าง เช�น การอยู�ห�างไกลสถานศึกษา เศรษฐกิจของ
ครอบครัวที่ยากจน ด�านสรีระร�างกายที่ไม�สมบูรณ� ด�านความคิดที่ว�า
โตเกินกว�าที่จะเรียนแล�ว 

อีกท้ังเด็กบางคนไมไดรับการสนับสนุนจากครอบครัว บางคน
มภีาระทีต่องทํางานชวยเหลอืครอบครวั และขอจาํกดัดานสถานะบคุคลตาม
กฎหมาย ซึง่ยงัไมรวมถงึเดก็บางคนตองพกัการเรยีนหรอืออกกลางคนั ทาํให
เด็กกลุมดังกลาวตองกลายเปนเด็กนอกระบบการศึกษา ถามองโดยทั่วไป
อาจไมเห็นเพราะเด็กมักจะถูกซอนไวในสังคม ซึ่งเด็กกลุมนี้นอกจาก
มีความเปราะบางอยูแลวยังตกเปนคนไรรัฐ ไรสัญชาติ เหมือนเปนการ
ถูกซ้ําเติม เด็กนอกระบบการศึกษาจึงมีความสําคัญมาก เพราะแทบจะไมมี
กลไกหรือโครงสรางใดมาปกปองคุมครองเด็กได แมแตในชุมชนของตนเอง
ก็ยังไมเขาใจวาดวยเหตุผลอะไรถึงไมไปเรียนหนังสือ หรือทําไมตองออกจาก
ระบบการศึกษา เพราะเด็กทั่วไปในวัยเดียวกันก็จะไปเรียนหนังสือ บางคน
มองวาเปนเด็กไมดีจึงไมไปโรงเรียน

(เสียงเด็กจากศูนย�การเรียนไร�ส�มวิทยา 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม�)

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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10
กลุ่มเด็กในสถานพินิจ

เด็กแต�ละคนมีพ้ืนฐานชีวิต ครอบครัว สภาพแวดล�อมท่ีแตกต�างกัน 
ซึ่งมีผลต�อการหล�อหลอม หรือตกแต�งป�จจัยให�เป�นแบบไหน เด็กบางคน
ได�เข�ามาอยู�ในสถานที่แห�งนี้ที่ชื่อว�า “สถานพินิจ” ซึ่งเป�นสถานที่เฉพาะ
ของเด็กกลุ�มหน่ึงท่ีได�ผิดพลาดในการดําเนินชีวิตเพราะว�าได�กระทําความผิด 
แต�หวังว�าสถานที่ดังกล�าวจะได�ให�บทเรียน คุณค�าชีวิต ที่จะได�นําไปใช�ใน
การดาํเนนิชวิีตอยู�ในสงัคมได�อย�างมคีวามสขุ ช�วงของความสดใสในชีวิต
วัยอายุไม�เกิน 18 ป� สําหรับเด็กทั่วไปก็จะมีเพื่อน มีสังคมในกลุ�ม
วัยเดียวกันซึ่งจะมีผลมากต�อการกําหนดอนาคตของตนเอง

ภาพประกอบจากอินเทอรเน็ต
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(เสียงเด็กจากสถานพินิจแห�งหนึ่งในจังหวัด
เชียงใหม� วันที่ 22 กันยายน 2565)

แตอยางไรก็ตาม เด็กที่อยูในดินแดนนี้ยังมีความหวัง มีความฝน 
มีโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพของตนเองจากคุณครู แตมีเด็กบางคน
นอกจากตองเขามาอาศัยในสถานที่แหงนี้ ปรากฏวายังตกเปนคนไรรัฐ 
ไรสญัชาต ิมทีัง้คนท่ีเกิดในประเทศไทยและบางคนเคล่ือนยายมาจากประเทศ
เพื่อนบาน บางคนไมปรากฏภูมิลําเนาเปนหลักแหลง ไมปรากฏบิดามารดา 
หรือไมรูวาผูปกครองเปนใคร เม่ือถึงเวลาไดพนโทษ ตองออกจากสถานท่ี
แหงนี ้แตกลบัไมมใีครมารอรับ ไมรูจะไปท่ีไหน ไดแตยนืเหมอลอยหนาประตู 
เด็กเหลานี้จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการชวยเหลือจัดหาที่อยูอาศัยท่ี
ปลอดภัยให นอกจากนี้กลุมเด็กดังกลาวยังตองพบกับเงื่อนไข หลักเกณฑ 
หรือคุณสมบัติที่กําหนดวาบุคคลที่จะไดสัญชาติไทยตองเปนบุคคลที่มี
ความประพฤติดี ที่สําคัญคือบุคคลที่เคยไดรับการจัดทําทะเบียนประวัติแลว 
ถาทําความผิด ศาลพิพากษาใหจําคุกจะถูกยกเลิกรายการในทะเบียนราษฎร 
ดังนั้นจึงทําใหการตกเปนคนไรรัฐ ไรสัญชาติ ดังกลาวเปนอุปสรรค
ในการดําเนนิชีวติในสังคมนอกกําแพงสงู ทีเ่ขาจะตองดิน้รนตอสูใหมชีวีติรอด 
เพื่อที่จะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมน้ีใหไดอีกคร้ัง

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
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สารคดีชวีิตเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ
และเด็กเคล่ือนย้าย

ส่วนท่ีสอง



จากการจัดเวทีรับฟ�งเสียงเด็ก ได�รับรู�หลากหลายเร่ืองราว
ทีเ่ดก็ได�พยายามจะสือ่สารให�สงัคมได�ยิน ไม�บ�อยนักทีเ่ดก็กลุ�ม
เหล�านี้จะได�มีพื้นที่แสดงออก เพื่อบอกเร่ืองราวของตนเอง 
ทั้งในลักษณะการเล�าเส�นทางชีวิต เป�าหมายชีวิต และสิ่งท่ีมี
ความกังวลใจ คิดว�าเป�นทั้งข�อท�าทายและอุปสรรคป�ญหา
ที่อาจจะไม�สามารถนําพาชีวิตไปถึงเป�าหมายตามความใฝ�ฝ�น
ของตนเองได� จึงได�ร�วมกันส�งเสียงถึงผู�ใหญ�ใจดีในสังคมทุกระดับ 
เพื่อให�ได�ยินและนําไปสู�การเปลี่ยนแปลงแก�ไขป�ญหาดังกล�าว

นักเขียนที่รวมเขียนมีหลากหลายอาชีพ ประกอบไปดวย คุณครู 
อาสาสมัครชุมชน เจาหนาที่องคกรภาคประชาสังคม และเยาวชน โดยเปน
กลุมผูเขารวมอบรมเสริมทักษะการเขียนสารคดีชีวิตเด็ก ไดพัฒนาทักษะ
การเขียน การสื่อความหมาย การรวบรวมเรื่องราวจากการไดรับฟงเสียงเด็ก 
จากนั้นจึงไดเขียน “สารคดีชีวิตเด็กไรรัฐ ไรสัญชาติ และเด็กเคลื่อนยาย” 
รวมจํานวน 12 เรื่อง โดยไดรับการอบรมและตรวจสอบงานเขียนโดย 
ดร.สัจภูมิ ละออ นามปากกา “ทิน ลออ” นักเขียนสารคดีผูมากความสามารถ 
และมีผลงานสารคดีเกี่ยวกับประเทศเพ่ือนบาน, สารคดีภูมิปญญาชาวบาน 
ผลงานบทกวี และอื่นๆ มากมาย รวมกวา 20 เลม

งานเขียน 12 เรือ่งน้ี เปนเพียงบางสวนจากเร่ืองราวของเด็กๆ ทัง้หมด
ท่ีไดรับฟงมา ซ่ึงนับวามีคุณคา มีประโยชนมากท่ีมีโอกาสในการส่ือสารออกไป 
ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวาเรื่องราวเหลานี้จะเปนสวนสําคัญ ในการเปนตัวแทน
ของเด็กแตละกลุมที่จะทําใหคนในสังคมไดมีความเขาใจพวกเขามากขึ้น 
จากเร่ืองราวงานเขียนที่ทานผูอานจะไดสัมผัสดังตอไปนี้
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1
เด็กไร้สัญชาต ิ

“ชีวิตที่เลือกไม่ได้”
เรื่อง/ภาพ: ครูนพดล เพ็ญศิริ, นางสาวภัครทรินทร� จรุงสาคร

เดก็ไรสั้ญชาต ิคือ เดก็ทีม่ชีวีติอยูอ่ยา่งไรต้วัตนในแผน่ดนิทีอ่ยู ่
และไมไ่ดร้บัการยอมรบัวา่เป็นพลเมอืงของรฐัใดในโลก

เด็กกะเหรี่ยงที่ข�ามฝ�งแม�น้ําสาละวินมาเพื่อศึกษาเล�าเรียน แต�ไม�มี
สญัชาตไิทยหรอืสัญชาตใิดเลยกถ็กูจัดว�าเป�นเดก็ไร�สญัชาต ิและหากไม�มี
เอกสารแสดงตนของรฐัไทย ก็จะกลายเป�นเดก็ไร�รฐั ไร�สญัชาต ิและมกัถกู
สันนิษฐานว�า เป�นคนที่เข�าเมืองโดยไม�ชอบด�วยกฎหมาย สถานะที่ไร�รัฐ 
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ไร�สัญชาตินี้ ทําให�เด็กคนดังกล�าวไม�มีตัวตนในทางกฎหมาย แม�เด็กๆ 
เหล�านีจ้ะมชีวิีตเฉกเช�นเดก็ทัว่ไป เดก็ไร�สญัชาตมิกัจะถกูลืม เพราะในทาง
กฎหมายกเ็สมอืนกับไม�มใีครมองเหน็และได�ยินพวกเขา ความไร�สญัชาติ
จึงเป�นอุปสรรคสําคัญต�อชีวิตของเด็ก และเด็กเหล�านั้นมักต�องเผชิญกับ
ผลกระทบต�อชีวิตความเป�นอยู�อย�างหลีกเลี่ยงไม�ได�

เมือ่พวกเขาเกิดมาพรอมกับคาํวา “ไรสญัชาติ” ชวีติท่ีควรจะไดรบัสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน โอกาสในการเลือกเรียนสิ่งที่รัก ไดทํางานท่ีอยากทํา ไดทําตาม
ความฝน ไดแสดงความสามารถท่ีตัวเองมี หรือแมกระทั่งไดเที่ยวเลนเหมือน
เด็กปกติทั่วไปก็กลายเปนแค จินตนาการ

ทามกลางขุนเขาอันไกลโพนของสองฝงฟากแมน้ําที่คดเคี้ยวเลี้ยวลด
ลัดเลาะตามชองเขา หางไกลความเจริญ และการสัญจรท่ียากลําบาก 
ยากที่จะเขาถึง การใชชีวิตพึ่งพาอาศัยอยูทามกลางธรรมชาติที่ขาดแคลน
ทัง้อาหาร เครือ่งนุงหม ยารกัษาโรค อนัเปนปจจยัพืน้ฐานของการดาํเนนิชวีติ 
มีหลายชีวิตที่อาศัยอยูในดินแดนที่เวิ้งวางปราศจากแสง สี เสียง อันศิวิไลซ 
เฉกเชนชุมชนเมือง

ชีวิตของเด็กนอยตาดําๆ เน้ือตัวมอมแมม สวมเส้ือผาเกาๆ ผมยาวรุงรัง 
ปราศจากรองเทาที่สวมใส ในแววตาบงบอกถึงความเหน่ือยลาและความ
ยากลําบาก แตมีความมุงมั่นที่จะแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาชีวิตใหดียิ่งขึ้น 
อุปสรรคสําคัญคือการส่ือสารท่ีจะสรางความเขาใจไดไมงายนัก เนื่องจาก
เด็กนอยใชภาษาประจําถิ่นในการสื่อสาร จึงเปนปญหาสําคัญท่ีจะตอง
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ชวยเหลือและแกไขปญหาใหเร็วที่สุด เพื่อผลประโยชนของเด็กนอย
ที่จะอยูรวมกับผูอื่นในโรงเรียน อันจะทําใหเด็กสามารถดําเนินชีวิตไดอยาง
ปกติสุขในชีวิตประจําวันและอนาคตในภายภาคหนา ทั้งนี้ ในเบ้ืองตนทาง
โรงเรียนไดใหความดูแลในดานเอกสารหลักฐาน เนื่องจากเด็กอยูในถิ่น
ทุรกันดารหางไกลความเจริญ ทําใหไมมีเอกสาร สําหรับผูไมมีเอกสาร
หลกัฐานสําคญัประจําตัว อนัเปนเหตุผลท่ีทางโรงเรียนตองดําเนินการจดแจง 
เพื่อขอใหมีเอกสารสําหรับผูไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร เพ่ือใหเด็ก
เขาถึงสิทธิและประโยชนพ้ืนฐานเชนเดียวกับเด็กท่ัวไป อันจะนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็กอยางเทาเทียมในสังคม
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เด็กหญิงตัวเล็กๆ ดวงตาแดงก่ําพรอมน้ําเสียงสั่นเครือ เลาใหฟงวา 
แตเดิมแมของเธออาศัยอยูที่บานสบเมย และไดรับการสํารวจบุคคลซึ่งไมมี
สญัชาตไิทยกลุมเลข 6 คอื ผูทีเ่ขาเมอืงโดยไมชอบดวยกฎหมาย แตอยูอาศัย
ในลักษณะชั่วคราว กลาวคือ คนท่ีมาอาศัยอยูในประเทศไทยแตยังไมได
สัญชาติไทย เพราะทางการยังไมรับรองทางกฎหมาย เชน ชนกลุมนอยตาม
ชายแดนหรือชาวเขา กลุมนี้ถือวาเปนผูเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
สวนบคุคลทีเ่ขาเมอืงโดยชอบดวยกฎหมาย แตอยูชัว่คราว เชน นกัทองเทีย่ว
หรอืชาวตางชาติทีเ่ดินทางเขาประเทศไทย แมบางคนจะถอืพาสปอรตประเทศ
ของตน แตอาจจะมีสามีหรือภริยาคนไทย จึงไปขอทําทะเบียนประวัติ 
เพื่อใหมีชื่ออยูในทะเบียนบานสามีหรือภริยา คนทั้งสองแบบท่ีวา ถือวาเปน
บุคคลกลุมเลข 6

ตอมาเม่ือเกิดสถานการณไมสงบสุข เพราะในขณะน้ันไดเกิดเหตุ
สงคราม ทําใหแมของเธอตองหนีไปอาศัยอยู ในศูนยพักพิงชั่วคราวแมลามา 
(แมระโม) อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน และไดมีครอบครัวอยูที่นั่น 
เด็กหญิงเลาตอวา การที่อยูศูนยพักพิงชั่วคราวแมลามา (แมระโม ) 
“หนเูกดิมาในครอบครัวทีย่ากจน ตอนเด็กๆ หนเูรยีนอยูทีศ่นูยพกัพงิชัว่คราว
แมลามา (แมระโม) พอกับแมใหเงินหนูไปโรงเรียนวันละ 2 บาท เงิน 2 บาท 
ในตอนนัน้มนัมคีาสาํหรับหนมูาก พอหนเูรยีนจบทีแ่มระโม หนกูบันองกย็าย
มาเรียนที่โรงเรียนบานสบเมย แตหนูตองกลับมาเร่ิมใหมตั้งแตชั้นประถม
ศกึษาปที ่1 เริม่เรยีนพยญัชนะไทย เปนการปรบัพืน้ฐานภาษาไทยทัง้ๆ ทีห่นู
ไมเคยไดเรียนมากอน หนูไมรูจักใคร ในความคิดของหนูมีแตคิดถึงพอ
คดิถงึแม คดิถงึทีท่ีเ่คยอยู คดิถงึน้าํพริกปลาราของแม จงึทําใหหนคูดิทีจ่ะหนี
กลับไปบาน แตหนูกลับไมไดเลย เพราะวาการเรียนมันจะทําใหชีวิตหนูและ
ครอบครัวของหนูดีขึ้น หลังจากน้ันพอและแมก็ยายมาต้ังถิ่นฐานอยูที่บาน
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เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ

33



สบเมย และแมไดไปขอคืนรายการบัตรบุคคลซ่ึงไมมีสัญชาติไทยประเภท 6 
จากสํานักทะเบียนอําเภอ พรอมพาหนูกับนองๆ ไปตรวจสารพันธุกรรม (DNA) 
เพื่อยืนยันวาเปนแมลูกกันจริง จนถึงตอนนี้หนูและนองไดถือบัตรหมายเลข 
0-00 (บคุคลทีไ่มมสีถานะทางทะเบียน) แมไดพาหนมูาทีส่าํนกัทะเบียนอําเภอ
เพ่ือดําเนินการขอมีสัญชาติไทย แตในระบบฐานขอมูลมีความขัดแยงกัน 
เพราะใบแจงเกดิระบวุาเกดิทีศ่นูยพกัพงิชัว่คราวแมลามา (แมระโม) หนจูงึไมรู
วาจะทําอยางไรตอไป ไมรูวาหนูจะไดสัญชาติไทยไหม” เด็กนอยเลาพรอม
ทั้งน้ําตา

จากชีวิตหนึ่งที่เปรียบเสมือนจะมืดมน วนเวียนอยูในปาเขาที่หางไกล
กลับมีแสงสวางขึ้น แสงสวางที่วานี้ คือ คุณคาในชีวิตที่แตละคนมี แมวา
คุณคานั้นจะเล็กนอยนักในสายตาใคร หรือสังคมไมคอยเห็นวามีคุณคา 
แตจะมสีกักีค่นทีค่นหาจนเจอคณุคาในตัวเองแลวใหคณุคานัน้เปนส่ิงนาํทาง
ชีวิตตนเองตอไป

เมือ่เดก็ไดเ้ข้ามาในระบบการศึกษาและไดร้บัการชว่ยเหลอืในดา้น
ตา่งๆ จนทาํให้เดก็น้อยบรรลเุป้าหมายในชวีติ ประดจุไดร้บัแสงส่องสวา่ง
ให้มองเห็นอนาคตอนักวา้งไกล ดงัแมน่ํ้าสาละวนิทีก่วา้งใหญแ่ละยาวไกล
คอยหลอ่เลีย้งชวีติสองฝ่ังแมน่ํ้าหาทีส้ิ่นสดุมไิด้
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2

“กะเหรี่ยง” กลุม่ชาตพัินธุท์ีเ่รยีกตวัเองวา่ “ปกาเกอะญอ” 
แปลวา่ คนหรอืมนษุย ์เป็นชือ่ของชาวเขาเผา่ใหญท่ีส่ดุ 

ตั้งถิ่นฐานอยูใ่นประเทศไทยและเมยีนมา

ชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยสามารถจําแนกได�เป�น 4 กลุ�ม ได�แก� 
สกอร� โปว� ปะโอ และคะยา ชาวกะเหรีย่งในแถบแม�น้าํสาละวนิเป�นกะเหรีย่ง
สกอร� ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายในประเทศเมียนมา ตามบริเวณหุบเขา
ต�างๆ เป�นหย�อมหมู�บ�าน และแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา

เด็กข้ามแดน…ดวงตาซ่ือใส
ที่ไร้ไออุ่น

เรื่อง/ภาพ: นางสาวกุลฉัตร ฉัตรอินตา, นางสาวจิราพร เกสรกระจาย, 
นางสาวณัฐวรรณ แก�วคํา
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เผ�ากะเหรีย่งเป�นกลุ�มชาตพินัธุ�ทีม่คีวามเป�นอยู�ทีเ่รยีบง�าย มชีมุชน
ขนาดเลก็ มกีารใช�ภาษาพดู ภาษาเขยีนเป�นของตนเอง การดาํรงชวิีตตาม
วิถี “คนอยู�กับป�า” การทําไร�หมุนเวียนของชาวเผ�ากะเหรี่ยงนั้น เชื่อว�า
เป�นการป�องกันดินเส่ือมสภาพและรักษาป�าให�คงอยู� เพราะทุกป�จะมีการปล�อย
พืน้ทีท่าํกนิหลงัจากการทาํไร�เสรจ็ เพือ่ให�ต�นไม�ได�เตบิโตกลบัสู�สภาพเดมิ 
บางช�วงเวลาเผ�ากะเหรีย่งทีอ่าศัยอยู�รมิแม�น้าํสาละวนิได�รบัผลกระทบจาก
การสู�รบของทหารเมียนมาโจมตีทางอากาศ จนบ�านเรือนได�รับความเสียหาย 
ส�วนผู�คนได�รบับาดเจบ็และเสยีชีวิตเป�นจาํนวนมาก ทาํให�ผู�คนทีอ่ยู�อาศยั
บรเิวณนัน้ต�องอพยพหนีเข�าป�า อาศยัอยู�ในถ้าํบ�าง บางกลุ�มพยายามหนี
ข�ามมาฝ�งไทยเพื่อเอาชีวิตรอดจากการสู�รบ ทําให�ชาวกะเหรี่ยงต�องการ
ที่อยู�อาศัยที่ปลอดภัยจึงได�ย�ายที่ตั้งถิ่นฐานมาอยู�แนวตะเข็บชายแดน 
เพราะถ�าเมื่อเกิดการสู�รบข้ึนเมื่อใด ก็สามารถข�ามแดนเข�ามาฝ�งไทยได�

ผลกระทบจากการสูรบ สงผลใหหลายโรงเรียนในรัฐกะเหร่ียงหยุด
การเรียนการสอนช่ัวคราว ผูคนสวนใหญก็ยังคงหวาดกลัวตอเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น แมแตการนอนในบานเวลากลางคืนก็ไมอาจทําได ตองเขาไปนอน
ในปา อยูตามหลุมหลบภัยที่ไดจัดทําไว เพื่อความปลอดภัยของชีวิต ทําให
เด็กนักเรียนชาวกะเหร่ียงบางคนท่ีอยากเรียนหนังสือตองขามฝงมาเรียน
ในโรงเรียนที่ตั้งอยูริมแมน้ําสาละวิน และโรงเรียนในอําเภอแมสะเรียง
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เด็กๆ ที่ “ขามแดน” มาเรียนหนังสือไดเลาเรื่องราวชีวิตใหฟง เสียงที่
สะทอนออกมานั้น แมจะเปนเสียงเล็กๆ แตก็เปนเสียงที่เต็มไปดวยชีวิตชีวา

หนึง่ในเด็กขามแดนคือ นายซอแบรมู อายุ 16 ป ปจจบุนั (พ.ศ. 2565) 
กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บานทุงพราว) 
ตาํบลแมสะเรียง อาํเภอแมสะเรยีง จงัหวดัแมฮองสอน เดมิอาศยัอยูหมูบาน
ดปิุน ุรฐักะเหรีย่ง ชายแดนไทย-เมยีนมา สมาชกิในครอบครวัมทีัง้หมด 9 คน 
เขาเปนบุตรคนท่ี 6 จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียน
บานแมกอน ตําบลแมคง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน

เสนทางชีวิตของซอแบรมูกอนที่จะมาเรียนโรงเรียนบานแมกอน 
เกิดจากการชักชวนของเพ่ือนในหมูบานใหมาเรียนดวยกัน การเดินทางขามฝง
เขามาในประเทศไทยน้ัน ตองเดินทางเทาสลับกับการน่ังเรือขามแมนํ้าสาละวิน 
ระยะเวลาเดินทางรวมกวา 8 ชั่วโมง สภาพเสนทางมีความลาดชัน และดวย
ระยะทางท่ีไกลจนเกิดความเหน่ือยลาในการเดินทาง ทําใหตองมีการพักคางคืน
กลางปา ซึ่งระยะทางที่ลําบากเปนสาเหตุใหเขาไมไดกลับบานเปนเวลานาน
กวา 7 ป แตในความโชครายนี้ยังแฝงดวยความโชคดีตรงที่วา เขาสามารถ
ตดิตอสือ่สารกบัคนในครอบครวัผานโทรศพัททีพ่อมสีญัญาณคยุกนัได ทาํให
หายคิดถึงคนทางบานไดบาง

ปจจุบันเขาไดพักอาศัยอยูกับพี่สาวและพี่เขย ซึ่งท้ัง 3 คน อาศัยอยู
บานเชาหลังเล็กๆ พอเปนที่พักพิงได พี่สาวประกอบอาชีพขายเส้ือผา 
ในทุกๆ เชาพี่สาวและพี่เขยตองเดินทางไปขายเสื้อผาที่ศูนยพักพิงผูลี้ภัย
บานแมละอูน ตําบลแมสามแลบ อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
สวนเขาตองเดินทางมาโรงเรียนโดยใชรถจักรยานยนตของพี่เขยไป-กลับ
แทบทุกวัน เมื่อจบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เขาอยากศึกษา
ตอที่วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง สาขาชางยนต พอเรียนจบอยากทํางาน
ในประเทศไทย เพื่อหารายไดและดูแลครอบครัวตอไป

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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ในความฝนของซอแบรม ูเขาอยากไดรบัความชวยเหลอืในเรือ่งอาหาร
การกิน ขาวสาร อาหารแหง เครื่องใชสวนตัวในการดํารงชีวิต เพื่อมอบให
แกคนในครอบครัวที่อยูทางบานใหไดมีอยูมีกินเหมือนกับท่ีซอแบรมู
อยูในประเทศไทย

ขณะท่ี นายพาเด อายุ 19 ป ปจจุบัน (พ.ศ. 2565) กําลังศึกษา
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่3/3 โรงเรยีนไทยรัฐวทิยา 33 (บานทุงพราว) พาเดมีพีน่อง 
5 คน เขาเปนบุตรคนท่ี 4 พี่นองทุกคนไมไดเรียนหนังสือในประเทศไทย 
มีเพียงแคพาเดคนเดียวเทานั้นที่ไดเขามาเรียน เดิมพาเดอาศัยอยูหมูบาน
เซเคอมือเดอ รัฐกะเหรี่ยง ชายแดนไทย-เมียนมา

เนื่องจากพอเสียชีวิตตั้งแตพาเดยังเปนเด็กเล็ก แมจึงตองทําหนาท่ี
เปนเสาหลักในการดูแล และเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวแทนพอ

การเขามาศึกษาตอในประเทศไทยทําใหเขาไดรับคําแนะนําจาก
ผูใหญใจดี ใหเขามาศึกษาท่ีโรงเรียนบานแมกอน ในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ตอนอายุ 10 ขวบ โดยไมมีแมแตเอกสารแสดงตัวตน จําไดเพียงชื่อ 
วันเดือนปเกิด และชื่อบิดามารดาของตนเอง

การเดินทางเขามาในประเทศไทยน้ันตองเดินทางเทาจากหมูบาน
เซเคอมือเดอถึงทาเรือ ใชระยะเวลา 5 ชั่วโมง จากนั้นนั่งเรือตออีก 2 ชั่วโมง 
ถึงบานสบแงะ คาใชจายในการนั่งเรือ 100-150 บาทตอคร้ัง และเดินเทา
ตอมายังบานแมกอน แมจะเปนเด็กพลัดถิ่น แตเขาก็มีความพยายาม 
ตั้งใจเรียนใหอยูในระดับที่สูงที่สุด และหวังวาจะมีหนาที่การงานท่ีมั่นคง 
สามารถชวยเหลือครอบครัวใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

ความใฝฝนของพาเดหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 คืออยากศึกษา
ตอโรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา” สายวิทย-คณิต เพราะมีความใฝฝน
อยากเปนหมอเพ่ือรักษาคนท่ัวโลก นอกจากจะมีความมุงมั่น ตั้งใจ
ในการศึกษาเลาเรยีนแลว หลงัเลกิเรยีนยังทาํงานรานหมูกระทะทุกวนั ตัง้แต
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เรียนอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เก็บหอมรอมริบจนไดเงินจํานวนหน่ึง จึงตัดสินใจ
ซื้อรถจักรยานยนตเพ่ือความสะดวกในการเดินทางจากบานเชาไปโรงเรียน
และที่ทํางาน โดยคาใชจายหลักในแตละเดือน สวนหนึ่งตองจายคาเชาบาน
เดือนละ 500 บาท และอีกสวนหนึ่งเก็บไวเปนทุนการศึกษาของตัวเอง
ในอนาคต

อีกหน่ึงเจาของดวงตาซ่ือใสที่ขามแดนมาหาโอกาสชีวิตที่ดี นางสาว
เซอบลึพอ ปจจุบัน (พ.ศ. 2565) อายุ 15 ป กําลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/3 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บานทุงพราว) เธอมีพี่ทั้งหมด 6 คน เธอเปนบุตร
คนท่ี 7 เปนคนเดียวท่ีมาเรียนในประเทศไทย พี่ทุกคนไมไดรับการศึกษา 
เนือ่งจากหมูบานหนิโพเดอ รฐักะเหรีย่ง ชายแดนไทย-เมยีนมา ไมมโีรงเรยีน 
เธอไดรับการชักชวนจากเพ่ือนที่เปนคนไทย มาอาศัยอยูบานปอหม้ือ 
ตําบลแมคง อําเภอแมสะเรียง เธอไดเขาเรียนที่โรงเรียน ตชด. บานปอหมื้อ

เธอเขาศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เมื่ออายุ 8 ป จนจบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และในชวงปดภาคเรียนผูปกครองจะมารับกลับบาน

การเดินทางกลับบานใชระยะเวลากวา 10 ชัว่โมง ตองเดินเทาจากบาน
หินโพเดอ ใชระยะเวลา 5 ชั่วโมง ดวยความเหนื่อยลาจึงหยุดพักระหวาง
ทางในหมูบานหราทาด เชาวนัรุงขึน้ตองเดนิทางโดยเรอือกีประมาณ 4 ชัว่โมง 
นั่งรถตออีกประมาณ 3 ชั่วโมง ถึงโรงเรียน ตชด. บานปอหมื้อ

เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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หลังจากจบระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เขาศึกษาตอโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 33 (บานทุงพราว) โดยมีครูนัทจากโรงเรียน ตชด. บานปอหมื้อ 
พามาสงที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บานทุงพราว) มาพรอมเพื่อนอีก 3 คน 
ซึ่งเรียนอยูในระดับชั้นเดียวกัน

ในชวงวันหยุด เธอใชเวลาวางในการรับจางท่ัวไป เพ่ือเปนการหารายได
ระหวางเรียนไวเปนคาใชจายในอนาคต เมื่อโตขึ้นเธอมีความใฝฝนอยาก
จะเปนครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ เพราะอยากกลับไปพัฒนาหมูบาน อยากให
เด็กๆ ในหมูบานไดรับการศึกษาที่ดี และอีกหนึ่งความฝนคืออยากเปนหมอ
รักษาคนในหมูบานของตนเอง เพราะขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย

นายจุติ เปนอีกหนึ่งเด็กขามแดน ปจจุบัน (พ.ศ. 2565) อายุ 17 ป 
กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บานทุงพราว) 
เดิมเขาอาศัยอยูหมูบานแลนาเดอร บิดาช่ือนายซาเกลอ อายุ 54 ป มารดา
ชื่อนางหนอกลอ อายุ 43 ป อาชีพทําไรทํานา มีพี่นองทั้งหมด 9 คน พี่ชาย 
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1 คน พี่สาว 1 คน และนองๆ อีก 4 คน พี่ชายอายุ 22 ป เขาไปเปนกองทัพ
ทหาร KNU นองชาย 2 คน เรยีนโรงเรียนแถวบาน รฐักะเหร่ียง ขอบชายแดน
สาละวิน สวนนองคนอ่ืนๆ ที่ไมไดเรียนหนังสือจะชวยงานครอบครัว

เสนทางชีวิตของจุติในการเดินทางเขามาศึกษาตอในประเทศไทย 
ตองเดินเทามาขึน้เรอืทีแ่มนทึา แลวลงทีด่านแมสะเกบิ การนัง่เรอืใชเวลากวา 
4 ช่ัวโมง แลวเดินเทาตอไปถึงหมูบานหวยแหง เขาศึกษาท่ีโรงเรียนบานหวยแหง
ในระดบัช้ันประถมศึกษาปที ่1-6 หลงัจบการศึกษาจากโรงเรียนบานหวยแหง 
เขาศึกษาตอโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บานทุงพราว) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1

กิจวัตรประจําวันของจุติ คือ เขาโรงเรียนตั้งแต 07.00-16.00 น. 
หลังจากเลิกเรียนก็จะออกไปทํางานรานหมูกระทะท่ีบานดงสงัด เริ่มเขางาน
ตัง้แตเวลา 17.00-22.30 น. ชวีติตอนเรยีนของเขามคีวามสขุมาก เขาสามารถ
เรยีนควบคูกบัการทํางาน ทาํใหมเีงินเกบ็ในระหวางเรยีน พอเปนคาใชจายใน
ชีวิตประจําวัน แตก็ตองเผชิญกับปญหาจากทางบาน เนื่องจากพี่ชายคนโต
เปนทหาร KNU มคีรอบครัวและลูกทีต่องดูแล จงึตองออกจากการเปนทหาร 
ทาํใหจตุติองไปเปนทหารแทนพ่ีชาย เพราะหากครอบครัวใดมลีกูชายมากกวา 
2 คน จะตองไปเปนทหารกะเหร่ียง 1 คน เพื่อปกปองรัฐกะเหรี่ยงของตนเอง 
แตในขณะทีจ่ตุยิงัศึกษาอยูจงึมีสทิธเิลอืกวาจะเปนทหารกะเหรีย่งแบบเตม็ตวั 
หรือเลือกที่จะเรียนไปพรอมกับการเปนทหารกะเหรี่ยงได

หลังจากที่เขาเขามาศึกษาในประเทศไทย ทําใหมีเปาหมายในชีวิต
วาการเรยีนในระดบัทีส่งู จะมอีาชพีการงานทีด่ ีไดรบัคาตอบแทนสงู สามารถ
สงเงินไปจุนเจือครอบครัวได

การศึกษายุคใหมในสังคมโลกท่ีไรพรมแดน เปดกวางใหคนที่เขามาใน
ประเทศไทยไดรบัโอกาสทางการศกึษา สามารถเขาเรยีนได โดยไมจาํกดัระดบั 

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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ประเภท หรือเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเห็นไดถึงความเสมอภาคทางการศึกษา 
สถานศึกษาสามารถรับนักเรียนที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมี
สัญชาติเขารับการศึกษาได โดยกําหนดรหัสประจําตัวนักเรียน (รหัส G) 
ผานระบบกําหนดเลขประจําตัวผูเรียน เพื่อเขารับบริการการศึกษาสําหรับ
ผูท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (ระบบ G code) อีกท้ังยังใหความชวยเหลือ 
และประสานสํานักทะเบียนอําเภอ เพ่ือการแกไขปญหาสถานะบุคคลของ
เด็กนักเรียนท่ีมีเลขประจําตัวขึ้นตนดวยอักษร G ใหไดรับเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก และสามารถเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานดานสาธารณสขุ

เรื่องราวของเด็กทั้ง 4 คน มีสิ่งที่เหมือนกันอยางเห็นไดชัดคือ 
หนกีารสูรบจากภยัสงครามระหวางรฐักะเหร่ียงกบัเมียนมา เดนิทางขามแดน
เพื่อเขามาอยูในประเทศไทย ซึ่งไดรับความชวยเหลือท้ังดานการศึกษา 
อาหารการกิน ที่อยูอาศัย ความรัก และความอบอุนจากใครหลายๆ คน

“เด็กข้ามแดน” แม้ดวงตาซื่อใสจะไร้ไออุ่นจากพ่อแม่ แต่ก็ยัง
นับวา่โชคดทีีม่โีอกาสสรา้งชวีติใหม ่ในออ้มอกของแผน่ดนิไทย
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การศึกษาเป็นเครือ่งมอืหน่ึงทีช่ว่ยพัฒนาคนให้เป็นคนทีส่มบรูณ์

เราตระหนกักันดวี�า คนทีม่คีวามรู�นัน้เมือ่นําไปใช�ในทางสร�างสรรค� 
ประกอบอาชีพที่สุจริต ก็จะทําให�เกิดประโยชน�ต�อส�วนตัวและส�วนรวม 
เพราะกระบวนการศกึษาหาความรู� สามารถช�วยขัดเกลาคนให�มจิีตสาํนกึ
และคุณธรรม ทําให�เป�นผู�ท่ีมีจิตใจดีงาม ส�งผลให�เป�นคนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

แม�ว�าการศึกษาเรียนรู�เป�นเร่ืองสําคัญ แต�สําหรับเด็ก “ชายขอบ” แล�ว 
โอกาสเข�าถึงไม�ใช�เร่ืองง�ายเหมือนเด็กๆ ท่ัวไป แต�เม่ือพวกเขาได�รับโอกาสแล�ว 
สถาบันการศึกษาในความฝ�นของพวกเขาเหล�าน้ันเป�นอย�างไร เสียงเหล�าน้ี
คือบางคําตอบ

สถาบันการศึกษาในฝัน...
ประตูสู่โลกใหม่ของเด็กชายขอบ

เรื่อง/ภาพ: ครูกัณชลีย� มะโนธรรม, ครูพิมชนก มณีธร
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เด็กชายซอแบมบู หนึ่งในเด็กชายขอบ ปจจุบัน (พ.ศ. 2565) เรียน
อยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เด็กชายนับวาโชคดีกวาเพื่อนๆ อีกหลายคน เพราะ
มีโอกาสไดเขาเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บานทุงพราว) ซึ่งเปนโรงเรียน
ขยายโอกาส และเปดกวางสําหรับเด็กทั่วไป สถานศึกษาในฝนของเด็กชาย
คือ วิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง เด็กชายบอกวา อยากเรียนตอในสาขา
ชางยนต เหตุผลที่อยากเรียนดานนี้เพราะวาอยากมีความรูติดตัว แลวนําไป
เปดรานซอมรถยนต

ความใฝฝนของคนเรา หากฝนอยางเดียวไมเตรียมตัว ไมเตรียม
พื้นฐานกาวไปสูความฝน โอกาสที่ฝนจะเปนจริงยอมเปนไปไดยาก เสมือน
วาเด็กชายตระหนักในเรื่องนี้เปนอยางดี เด็กชายบอกวา “ผมจะตั้งใจเรียน
ใหมากๆ ครับ แมวาวันนี้ผมจะยังมองไมเห็นอนาคตก็ตาม ผมตองมีความ
อดทนใหมากๆ ในการหาเงินไวเปนทุนเรียน ทุกวันน้ีผมหาทุนโดยการออกไป
รับจางทํางานหลังเลิกเรียน ตอนเย็นผมจะไปทํางานตามรานอาหารครับ”

เมื่อเด็กชายซอแบมบูเรียนจบจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแลว จะได
เขาเรียนตามความใฝฝนหรือไมก็ตาม เช่ือเหลือเกินวา ดวงใจหลายๆ ลานดวง
ตางสวดภาวนาใหเด็กชายไดเขาเรียน เมื่อเรียนจบก็จะไดประกอบอาชีพ
อันสุจริต และเปนคนดีของสังคมสืบไป

เพื่อนๆ ของซอแบมบูอยาง เด็กหญิงเชอรี่พอ ก็มีสถาบันการศึกษา
ในฝนเชนกัน ปจจุบันเด็กหญิงกําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 33 เธอบอกวาสถานศึกษาในฝนคือ วิทยาลัยการอาชีพ
แมสะเรียง สาขาที่อยากเรียนคือ คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ เหตุผลท่ี
อยากเรียนเพราะอยากมีอาชีพติดตัว อยากเปนชางซอมคอมพิวเตอร
จะไดมีเงินเก็บไวใชจายในการดาํรงชีวิต
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และยังบอกแผนการกาวสูสถาบันอีกวา เธอไดติดตามขาวความ
เคล่ือนไหวในสายงานอยางสมํ่าเสมอดวยการอานจากส่ือตางๆ เปนการศึกษา
หาความรูเพิ่มเติม และฝกฝนวิชาพื้นฐานตางๆ ไวเปนการเตรียมพรอม และ
เธอยังบอกวา เธอจะพยายามหาชองทางตางๆ ในการหาทุนการศึกษาอีกดวย

สวนเด็กหญิงพิมพิศา ปจจุบันเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เธอบอกวา สถาบันการศึกษาในฝนของเธอคือ วิทยาลัยการพยาบาล 
เธอตองการเรียนพยาบาลเพราะวาอยากชวยคนปวย อยากเปนพยาบาล
จะไดดูแลญาติพี่นองคนในชุมชน การวางแผนใหไปสูความฝนของเธอคือ 
การต้ังใจเรียน เพื่อจะไดมีอนาคตท่ีดี มีความรูความสามารถไปชวยเหลือ
คนในหมูบานและครอบครัว เพื่อกาวสูสถาบันในฝน เด็กหญิงใชเวลา
หลังเลิกเรียนออกรับจางเพื่อเก็บเงินไวเปนทุนการศึกษา

เรื่องการศึกษาเรียนรูมีคําขวัญที่นิยมพูดกันเสมอๆ วา “รากฐานตึก
คอือฐิ รากฐานชีวติคอืการศึกษา” เพราะการศึกษาเปนรากฐานความเจริญ
ของชีวิต รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายใหเด็กไทยเรียนฟรี 15 ป แตเดก็ชายขอบ
ซึ่งสวนใหญไรนามสกุล ไรสัญชาติ และไรเงินทอง และยังตอง “ขาด” โอกาส
ทางการศึกษาเพราะขอจาํกดัตางๆ ของกฎหมาย ซึง่เปนเรือ่งท่ีละเอียดออน

สิ่งเหลานี้สงผลกระทบตอการเขาถึงการศึกษาการเรียนรูของเด็ก
ชายขอบทุกคน แตดวยเงื่อนไขและขอจํากัดเหลานี้ “เด็กชายขอบ” ก็ไมได
ส้ินแสงแหงความหวัง พวกเขาตางพากันเตรียมความพรอม ท้ังดานวิชาความรู
และเงินทุน เพื่อใชจายในการศึกษาในอนาคต แมจะเปนเงินที่สะสม
จากการรับจางวันละนอยนิดก็ตาม

สถาบันการศึกษาในฝนของเด็กชายขอบ ไมวาจะเปนวทิยาลัยพยาบาล
หรืออื่นใด ลวนเปนความฝนที่สวยงาม และรอคอยวันที่ฝนเปนจรงิ

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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การมชีวีติทีม่ั่นคงและปลอดภยั เป็นหัวใจหลกัของคําวา่ ความสขุ 
ของมนษุยท์ุกคน

การมีสัญชาติหรือได�รับการจดแจ�งและได�รับการยอมรับจากประเทศใด
ประเทศหน่ึงน้ันนับว�าเป�นประตูวิเศษท่ีสามารถเป�ดทางให�บุคคลได�เดินทาง
ไปสู�เส�นทางแห�งความสุข ความมั่นคงในชีวิตได� เนื่องจากทําให�บุคคล
เข�าถึงสิทธิต�างๆ ในประเทศ ได�รับการคุ�มครองดูแลและพัฒนาทุกๆ ด�าน
จากภาครัฐ

ปจจัยดังกลาวสงผลทําใหชีวิตมีความม่ันคงและปลอดภัย แตในความ
เปนจริงกลับปรากฏวายงัมเีด็กๆ และผูคนอีกจาํนวนมากท่ียงัตกเปนคนไรรฐั 
เพราะยังไมไดรับการจดแจงวาเปนพลเมืองของประเทศใด ไมมีประเทศใด
คุมครองดูแล จึงทําใหชีวิตประสบกับความยากลําบาก มองไปทางใดก็ลวน
พบแตความมืดมน ไมเห็นอนาคต

หนอมึดา (ชื่อสมมติ) เปนเด็กไรรัฐคนหนึ่งที่ขามแดนมาจากประเทศ
เมียนมา เพื่อเขามาเรียนหนังสือในประเทศไทยตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา 
เธอมีหนาตานารัก รูปรางผิวพรรณดี พูดจาไพเราะ ภายนอกเธอดูนารัก 

มีชีวิต มีลมหายใจ 
แตไ่ร้ตวัตน

เรื่อง/ภาพ: นางแสงเดือน มูลฟอง, นายสุชาณัฐ มูลฟอง, นางวิไลวรรณ สุดแดนไพร
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เรียบรอย สดใส แตในแววตาของเธอกลับมีแววแหงความกังวลบางอยางแฝงอยู 
ปจจุบัน (พ.ศ. 2565) เธออายุ 16 ป กําลังเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 
ท่ีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 ตําบลแมสะเรียง อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
เธอเกดิและอาศยัอยูหมูบานเวนอเดอ ประเทศเมยีนมา ซึง่ตัง้อยูฝงตะวนัตก
ของแมน้ําสาละวิน ฝงตรงขามกับอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน 
เธอเปนลูกคนเดียว พอไดเสียชีวิตไปกอนที่เธอจะลืมตาดูโลก เธอจึงเติบโต
มาในครอบครัวที่มีเพียงแมซึ่งมีอายุ 42 ป และยายอายุ 75 ป ทั้งหมด
อาศยัอยูในบานหลงัเลก็ๆ ทีส่รางจากไมไผ 
มุงหลังคาดวยใบตองตึง โดยมีแมดูแล
และหาเล้ียงครอบครัวดวยการทําไร หมูบาน
ของเธอเปนหมูบานทีไ่มใหญมาก ชาวบาน
สวนใหญมอีาชพีทําไร ทาํนา หมูบานตัง้อยู
ไกลจากแมน้ําสาละวิน ถาเดินทางดวย
รถยนตตองใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
ในหมูบานมีโรงเรียนสอนภาษาเมียนมา 
แตเธอเลอืกเดนิทางมาเรยีนในประเทศไทย

กอนเธอเขามาเรียนหนังสือ เธอทราบวาในหมูบานมีรุนพี่มาเรียน
หนังสือในระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบานจอซิเดอ ตําบลแมคง อําเภอ
แมสะเรียง รุนพีเ่ลาถงึชวีติการเปนนกัเรียนในประเทศไทย ทาํใหไดอานเขยีน
เรียนรูภาษาไทย และไดชักชวนใหเด็กในหมูบานเขามาเรียนเหมือนกับตน 
ตอนน้ันเธอมีอายุแค 9 ป อยากจะมาเรียนหนังสือเหมือนรุนพี่บาง 
จึงขออนุญาตแมและยาย แลวเดินทางมากับเพ่ือนผูหญิงอีก 1 คน ที่อายุ 
9 ขวบเทากัน

การเดนิทางมาครัง้นัน้ เธอมากบัรุนพีซ่ึง่เปนเดก็ผูชายทีก่าํลงัเรยีนอยู
ชัน้ประถมศกึษาปที ่4 โรงเรยีนบานจอซเิดอ ตองใชเวลาตลอดท้ังวนั เริม่จาก

เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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นั่งรถออกจากหมูบาน มาถึงหมูบานราทาซ่ึงเปนหมูบานท่ีตั้งอยูติดลําน้ํา
สาละวินในฝงประเทศเมียนมา แลวนั่งเรือขามแมน้ําสาละวินมายังฝง
ประเทศไทย จากน้ันเดินทางเทามาถึงบานปอม่ือ ตําบลแมคง อําเภอแมสะเรียง 
แลวเดินทางตอดวยการนั่งรถมาถึงโรงเรียนบานจอซิเดอ ตลอดการเดินทาง
ไดใชจายคารถไปรวมประมาณ 1,000 บาท คาเรือ 150 บาท

ในที่สุดเธอก็ไดมาเรียนอยูที่โรงเรียนบานจอซิเดอ ในระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 1-6 ซึ่งตลอดเวลาท่ีเรียนอยู ทางครอบครัวคือแมและยายไมเคย
มโีอกาสไดเดินทางมาเย่ียม ไมไดมาเห็นชีวติความเปนอยู แตดวยความคิดถงึ
แมและยาย เธอก็มักจะหาโอกาสกลับบานในชวงปดภาคเรียน เมื่อเรียนจบ
ในระดับประถมศึกษาปที่ 6 เธออยากเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
และขณะนัน้มคีณุครจูากโรงเรยีนไทยรฐัวทิยา 33 ไดไปแนะแนวการศกึษาตอ 
เธอและเพื่อนๆ จึงมีความสนใจและตัดสินใจมาศึกษาตอที่โรงเรียนแหงนี้ 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รวมจํานวน 4 คน เปนชาย 2 คน หญิง 2 คน 
ซึ่งทุกคนเปนเด็กที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมาเหมือนกัน โชคดีที่ทุกคน
ที่มาเรียนไดรับอนุญาตใหพักอาศัยอยูที่หอพักของโรงเรียน
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ในโรงเรียน พวกเธอไดรับความรูและประสบการณใหมๆ มากมาย 
พวกเธอสามารถอาน เขยีน พดู ฟงภาษาไทยไดในระดับท่ีด ีคณุครูทกุคนใจดี 
เอาใจใสดูแลนักเรียนดวยความรัก ความเมตตา สิ่งท่ีเธอไดรับเหลาน้ีทําให
เธอมีความสุขมาก เธออยากเรียนตอในระดับท่ีสูงขึ้นไปเร่ือยๆ เปาหมาย
สงูสดุของชวีติคอือยากเปนหมอหรอืพยาบาล เพราะอยากชวยเหลอืคนปวย
ในชุมชนและคนในครอบครัว แตทวาเธอยังมีความกังวลใจอยางมากวา
เปาหมายชีวิตของเธอนั้นจะเปนไปไดแคไหน เพราะการเรียนในระดับสูง
ตอไปน้ันตองใชเงินมากมาย แตท่ีบานเธอฐานะยากจน แมตองทํางานคนเดียว 
และที่สําคัญคือเธอมีสถานะเปนคนไรรัฐ ไรซึ่งสิทธิและเสียงใดๆ ในสังคม

หนอมึดาอยูในสถานะเปนคนไรรัฐก็เพราะแมเธอและครอบครัว
จะเกิดและอาศัยอยูในแผนดินมาเมียนมาโดยตลอด แตก็ยังไมเคยไดรับ
การสํารวจและจัดทําทะเบียนเปนพลเมืองของประเทศ และเมื่อเธอมาเรียน
ในประเทศไทย ก็ไมไดรับการจดแจง จัดทําทะเบียนใหเปนพลเมืองของ
ประเทศไทยเชนเดียวกัน ทําใหเธอไมมีบัตรประจําตัวแสดงตัวตนวาเปนคน
ในความดแูลของประเทศใดเลย ดงันัน้จงึทาํใหไมมสีทิธทิีจ่ะไดรบัการคุมครอง
ดูแล และรับสิทธิ สวัสดิการตางๆ จากรัฐหรือประเทศใดๆ เชน สิทธิของ
การรักษาพยาบาลยามเจ็บปวย ซึ่งที่ผานมาเธอเคยปวยเปนไขเลือดออก 
คุณครูไดพาไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแมสะเรียง ก็ตองเสียคารักษา
พยาบาลโดยทางโรงเรียนตองเปนผูชําระคาใชจายดังกลาวให และเม่ือตอง
เดินทาง ซึ่งไมมีบัตรแสดงตนเวลานั่งรถไปที่ไหน เธอตองกังวลอยางมาก 
กลวัจะถกูตาํรวจตรวจคนและสอบถาม เกรงจะถูกจับกุม แมเพียงแคนัง่รถไป
เยีย่มครอบครัวของญาติในหมูบานหน่ึงในพ้ืนทีอ่าํเภอแมสะเรียง เธอยังกงัวล
เปนอยางมาก เพราะฉะน้ัน การน่ังรถไปไกลๆ ออกตางอาํเภอหรือตางจงัหวดั
ยิ่งเปนสิ่งที่เธอแทบจะไมอยากเดินทางเลย การอยูในสังคมกับเพ่ือนๆ 
ในโรงเรยีนก็มักถูกเพื่อนๆ ลอเลียนวาเปนเด็กเมียนมา เด็กไมมีบัตร ทําให

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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เกิดความนอยเนื้อต่ําใจ และเสียใจ แตก็พยายามไมตอบโตใดๆ ทั้งนี้เพราะ
ไมอยากใหเกิดการทะเลาะกัน เธอเลือกท่ีจะเงียบเพ่ือใหคนท่ีลอเลียน
หยุดไปเอง ในดานการศึกษาน้ัน สมัยเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษา 
เธอเคยไดรับไดทุนการศึกษาจํานวน 3 ครั้ง จากภาคเอกชน เปนจํานวนเงิน
ครั้งแรก 1,000 บาท ครั้งที่สอง 1,500 บาท และครั้งท่ีสาม 1,200 บาท 
แตหากตองเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปที่ตองมีคาใชจายจํานวนมาก เมื่อไมมีรัฐ 
ไมมีสัญชาติ ไมมีเอกสารแสดงตัวตนใดๆ ก็ไมมีสิทธิที่จะขอรับทุน
จากหนวยงานภาครฐัใดๆ ได ความหวงัในการทีจ่ะไปใหถงึความฝนในอาชพี
ที่อยากจะเปนนั้นชางมืดมนเหลือเกิน

ชีวิตคนไรรัฐอยางเธอ ตองอยูอยางกังวลในเรื่องตางๆ ทั้งเรื่อง
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และอื่นๆ เพราะไมรูจะดําเนินชีวิตอยางไร 
เมื่อเรียนจบในระดับชั้นมัธยมตน ไมรูวาจะมีโอกาสไดเรียนตอหรือไม 
หรือจะกลับบานท่ีประเทศเมียนมา บางครั้งเธอรูสึกสับสนตัดสินใจไมได 
อุปสรรคอันใหญหลวงนี้กําลังขวางกั้นเสนทางที่เธอจะเดินไปสูความสุข 
ความสําเร็จในชีวิตเปนอยางยิ่ง

ข้อจํากัดของเด็กไร้รัฐ เป็นปัญหาที่บีบค้ันให้เด็กหญิงที่น่ารัก
คนหน่ึงตอ้งตกอยูใ่นภาวะทีน่่าเศรา้ เปรยีบเสมอืนผูท้ี ่“มชีวีติ มลีมหายใจ 
แตไ่รซ้ึ่งตวัตน”
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5

เสียงนกยกัษ์ดงัมาแตไ่กล พรอ้มกบัเสียงระเบดิทีด่งัมาเป็นระยะๆ 
และเงยีบหายไปกบัความมดื กอ่นทิ้งรอ่งรอยความเจบ็ปวด 

ความหวาดกลวัให้ชนเผา่ซึ่งมกีาํลงัเพียงน้อยนิด

สงคราม ความพลัดพราก 
และความใฝ่ฝันของ
“วิหคน้อย ไร้รัง”

เร่ือง/ภาพ: ครูปรีชา สอนมาลา, เด็กหญิงหทัยรัตน� บุษบาสดใส, เด็กหญิงนาราดา

การโจมตีทางอากาศ
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ท�ามกลางแสงดาวที่ส�องสว�าง ข�าพเจ�ากับแม�กําลังนอนหลับพัก
ร�างกายอันเหน่ือยล�าในยามคํ่าคืน ความเงียบของคํ่าคืนน้ีช�างวังเวงเหลือเกิน 
จู�ๆ ก็ได�ยินเสียงเคร่ืองบินของฝ�ายตรงข�ามพร�อมกับเสียงห�ากระสุน
เสมือนเสียงขู�คํารามของมัจจุราช เสียงระเบิดดังสนั่นลั่นป�า กองกําลัง
ชนกลุ�มน�อยของหมู�บ�านข�าพเจ�าออกต�อต�านการบุกรุกของฝ�ายตรงข�าม 
รวมถงึผู�คนในหมู�บ�านเวนอเดอของรฐักะเหรีย่ง ชาวบ�านต�างตืน่ตระหนก
และหวาดกลัว เมื่อเสียงเครื่องบินและป�นสงบลง ก็พบว�าคนในหมู�บ�าน
ได�รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ท�ามกลางความเศร�าอาลัย

ขาพเจากับแมไดหลบหนีจากการสูรบไปอยูในท่ีที่คิดวาปลอดภัยที่สุด
สําหรับคนในหมูบาน ไมวาจะเปนหลุมดินอันเปยกช้ืน ในถํ้าท่ีอันตรายจาก
สิงสาราสัตว ความหวาดกลัวหากระสุนปนทําใหจิตใจของขาพเจาหายกลัว
ภัยอันตรายจากสัตวที่อาจอยูในถ้ําอันมืดมิด ขณะอยูในถ้ํานั้นแสน
จะเหน็บหนาว และออนเพลียจากการขาดน้ําและอาหาร

เชาวันรุงข้ึน แสงสวางของพระอาทิตยสองผานรอยแตกแยกของหินผา 
ซึ่งเปนชองระบายอากาศสําหรับการหนีภัยลงกระทบรางกายของขาพเจา 
ทําใหขาพเจารูสึกตื่นจากความฝนมาเผชิญความจริงอันแสนเศราอกีครั้ง

ชีวิตตองด้ินรนหนีไปอยูในท่ีปลอดภัยท่ีดีท่ีสุด ปลายทางคือแผนดินสยาม 
ซึ่งอยูลุมน้ําสาละวิน อันเปนแมน้ําท่ีไหลเช่ียวกราก ขาพเจาตองเผชิญภัย
อันตรายทางธรรมชาติ วันนั้นเรือลองลอยอยูทามกลางสายฝนอยูในแมน้ํา
สาละวินเขตแดน 2 ประเทศ ผูคนมากมายหล่ังไหลไปรวมกันท่ีริมแมน้ํา 
เพ่ือรอคอยความหวังจากคนอีกฟากฝงไดชวยเหลือ เรือลําแลวลําเลา 
บรรทกุผูคนอนัหลากหลายวยัทัง้เฒาชรา เดก็ ผูหญิงทีบ่อบช้าํท้ังทางรางกาย
และจิตใจ เพื่อขามฝงไปอยางปลอดภัย และหาท่ีพักพิงใตรมเงาของตนไม
อันนอยใหญ
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สาวนอย พิมพิศา หนึ่งในวิหคนอยไรรัง เลาวา “ฉันกับแมเดินทางมา
ถึงหมูบานจอซิเดอใต เขาไปขออาศัยอยูกับญาติ ตอมาญาติของฉันเห็นวา
ฉันตองเรียน จึงพามาสมัครเรียนที่โรงเรียนบานจอซิเดอใต ตอนแรกครู
ในโรงเรียนจะไมรับเขาเรียน เพราะวาฉันไมมีบัตรประจําตัวประชาชน 
ไมมีสัญชาติไทย ตอนน้ันในจิตใจของฉันเร่ิมหอเห่ียว สิ้นหวัง แตญาติ
ไดขอรองใหครูรับฉันเขาเรียน และในท่ีสุดครูก็รับฉันเขาเรียน แมฉันจะดีใจ
ที่ไดเขาเรียน แตการเรียนวันแรกไมรูเรื่องอะไรเลย อานไมออก เขียนไมได 
เวลาคุณครูถามฉันก็ฟงไมรูเรื่อง แตเพื่อนๆ ก็พยายามแปลภาษาให จําไดวา
วนันัน้ครูสอนฉันใหเขียนพยัญชนะ สระ และใหอานคําศัพท และวันตอๆ มา
ฉันก็พออานออกเขียนไดและฟงครูพูดรูเรื่อง เมื่อมีทุนการศึกษาเพ่ือนๆ 
ก็จะได แตสําหรับฉันนั้นไมไดเพราะไมมีบัตรประจําตัวประชาชน”

เมือ่เรยีนจบช้ันประถมศกึษาแลว สาวนอยบอกวา “กม็คีรแูนะแนวและ
รุนพี่ของฉันที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 มาแนะแนวใหฉันไปเรียนที่โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 33 (บานทุงพราว) ญาติของฉันไดมาสงท่ีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33”

่

เด็กเล็ก ผูหญิง และคนชราขณะหลบหนีเขาไปอาศัยอยูในปา

เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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สาวนอยบอกดวยใบหนาตื่นเตนวา “วันนั้นเปนอะไรที่แปลกหู
แปลกตามาก ฉันไดมาเรียนท่ีนี่ มาเรียนท่ีไทยรัฐวิทยา ไดมาเปน
เดก็หอพกันอน ในชวงระยะเวลาแรกๆ กม็คีวามทอมาก เพราะคดิถงึแม 
ไมอยากหางไกลจากออมกอดแม แตเม่ือจบภาคเรียน ฉันก็จะไดกลับบาน
แค 1 ครั้ง บางเทอมก็ไมไดกลับเลย สวนการปรับตัวเขากับเพ่ือนๆ 
ฉันสามารถปรับตัวเขากับเพื่อนๆ และสถานที่แหงนี้ได”

สําหรับความใฝฝน สาวนอยบอกวา “ฉันอยากเปนหมอ เพราะทางบาน
ของฉนัหางไกลจากตวัเมอืง ไมมโีรงพยาบาล เวลาคนในหมูบานเจ็บไขไดปวย
กไ็มมยีารกัษาโรค ตองเดินมาหาซ้ือทีต่วัเมือง อาชีพหมอก็เปนอาชีพท่ีมัน่คง 
รายไดคอนขางดีและสามารถชวยเหลือผูอื่นได ฉันจะตั้งใจเรียน ขยันอดทน 
ตองมคีวามรบัผดิชอบดานการเรยีนรูอยูเสมอ ถงึแมฉนัจะไมเกงแตกพ็ยายาม
ใหดีที่สุดเพื่อแมพอ แมเคยบอกใหฉันตั้งใจเรียน ใหเรียนสูงๆ จะไดมีงานทํา
ดีๆ จะไดไมตองลําบาก ถาฉันไดเปนหมอฉันจะกลับมาเปนหมอที่บานเกิด 
จะไดดูแลแมและญาติๆ ใหดีที่สุด”

สงครามเป็นส่ิงที่น่ากลวั ผลของการสู้รบในแต่ละครั้งทาํให้เกิด
การพลดัพรากจากคนทีเ่รารกั ความใฝ่ฝันอนัสงูสดุในชวีติของสาวน้อย
คือ “อยากให้แผน่ดนิเกดิมคีวามสงบสขุ ตลอดไป”

้
ผูหนีภัยประกอบอาหาร ต

องระวังแสงไฟไมใหเล็ดล
อดออกนอกถํ้า
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6

“เสียงพดูทีแ่ปลกหู ทาํให้ตอ้งเหลยีวมองไปรอบๆ ตวั แตก่ไ็มเ่ข้าใจ
ในส่ิงทีไ่ดย้นิ เมือ่มาอยูใ่นสถานทีแ่ปลกใหมท่ัง้ผูค้น 

บา้นเรอืน และภาษา”

อาการของเด็ก “ข�ามแดน” จากฝ�ง
ประเทศเมยีนมา เมือ่เข�ามาอยู�ในแผ�นดนิไทย
ใหม�ๆ ด�วยพ้ืนภูมิภาษาไทยไม�มีหรือมีก็
น�อยมาก ทําให�อยู�ในภาวะมึนงงกับโลกใหม� 
จึงต�องเร�งพัฒนาการใช�ภาษา โดยเฉพาะอย�างย่ิง
เด็กที่เข�าเรียนในสถานศึกษาต�างๆ ในพื้นที่
อําเภอแม�สะเรียง

ณ พ้ืนท่ีแห�งน้ีมีความหลากหลายทาง
ภาษา วัฒนธรรมและเผ�าพันธุ�ของผู�คนกะเหร่ียง
พูดภาษากะเหรี่ยงเป�นหลัก และยังแยกเป�น
กะเหรี่ยงโปว�และสกอร� ทั้งสองกลุ�มสื่อสารด�วยภาษาของตนเอง ชนเผ�า
ละว�าพูดภาษาละว�า และคนเมืองหรือชาวล�านนาส่ือสารด�วยภาษาถ่ินล�านนา

การเรียนรู้ภาษาไทย
โอกาสชีวิตของเด็กข้ามแดน

เรื่อง: ทวุธ วงค�วงค�, ชนิดาภา วงศ�ไชยา / ภาพ: ดร.สัจภูมิ ละออ

ง
น
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พื้นภูมิของแมสะเรียง สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแมสะเรียง 
เลาไววา แมสะเรียงเดิมชื่อ เมืองยวมใต หรือ เมืองยวม มีชุมชนต้ังมา
ไมนอยกวา 600 ป ในอดีตกาลเคยเปนเมืองหนาดานของอาณาจักรลานนา
ไวตานทัพเมียนมา ความเปนเมืองชายแดนทําใหตองมีประวัติศาสตร
เกี่ยวเนื่อง สัมพันธกับเมียนมาอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได

ชาวบานในแมสะเรยีงหรอืเดมิเรยีกวา “ยวม” นัน้ แตดัง้เดมิเปนชนเผา
ละวากับกะเหรี่ยง สวนเรื่องชื่อบานนามเมืองเดิมชื่อยวม ตอมาในป 
พ.ศ. 2443 ทางราชการไดยกฐานะขึน้เปนอาํเภอเรยีกชือ่วา อาํเภอเมอืงยวม 
และในป พ.ศ. 2467 ทางการเห็นวาชื่อไปพองกับอําเภอขุนยวม ซึ่งอยูใน
จังหวัดแมฮองสอนเชนเดียวกัน จึงเปลี่ยนชื่อเปนอําเภอแมสะเรียง ตามชื่อ
ของลําน้ําแมสะเรียง ที่ไหลผานพื้นที่อําเภอแมสะเรียง หลอเลี้ยงชีวิตผูคน
มาแตบรรพกาล
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ในความสงบงามของอําเภอแมสะเรียง เมื่อไดฟงเร่ืองราวของเด็กๆ 
ก็ทําใหรูวา ในความสงบงามน้ัน ไดโอบอุมเด็กๆ จากอีกฟากฝงของ
แมน้ําสาละวินไว ทั้งนี้เพราะชัยภูมิของแมสะเรียงมีพื้นท่ีติดตอกับประเทศ
เมียนมาหลายดาน คือ ทิศเหนือติดตอกับรัฐกะเหรี่ยง และรัฐกะยาของ
เมยีนมา ทศิตะวันตกติดตอกบัรฐักะเหร่ียง และทิศใตตดิตอกบัอาํเภอสบเมย 
ซึ่งในพื้นที่ของอําเภอนี้ติดตอกับรัฐกะเหรี่ยง ผลจากการสูรบกันระหวาง
ชนเผากับรัฐบาลทหาร เด็กๆ อยูในพื้นที่ไมได โรงเรียนตองปดลง หมูบาน
บางแหงถกูเผาทาํลายทาํใหตองหนขีามแมน้าํสาละวนิมาอยูและเรยีนหนงัสอื
ฝงไทย แนนอนเหลือเกินวา แมสะเรียง คือพื้นท่ีเจริญและอบอุนพอ
ที่จะอาแขนรับไว

เด็กเม่ือเขามาเรียนหนังสือ การพัฒนาข้ันแรกเลยคือ การเรียนรู
ภาษาไทยอยางเรงดวน กระบวนการเรียนรู มัลลิกา อายุ 19 ป เลาวา 
เธอเปนชนเผากะเหรี่ยงสกอร อยูหมูบานเลวาเดอ รัฐกะเหรี่ยง ประเทศ
เมียนมา เขามาอาศัยและเรียนหนังสือในโรงเรียนของฝงแผนดินไทยต้ังแต
ชั้น ป.1 เบ้ืองตนพักอยูกับญาติในหมูบานจอซิเดอ เมื่อเขาเรียนครูพูด
ภาษาไทย เธอไมมีพื้นความรูภาษาไทยมากอน แตพยายามที่จะสื่อสาร
กบัครใูหรูใจความ โชคดีในโรงเรียนมีครเูปนชนเผาพูดภาษากะเหร่ียงสกอรได 
ดังนั้นการเรียนการสอนแรกๆ เวลาครูสอนก็ตองใชภาษากะเหร่ียงและ
ภาษาไทยควบคูกันไป เม่ือเล่ือนไปอยูชั้น ป.2 เธอยายเขามาอยูในหอพัก 
มีเพื่อนๆ ชวยบอกคําภาษาไทยที่อยากรู ทําใหเธอรูคําศัพทมากขึ้น กลาพูด
กับครูและคนอื่นๆ มากขึ้น

สวน คุณาธิป วัย 14 ป เลาวา เดิมอยูหมูบานเลเซอคุ รัฐกะเหรี่ยง 
เด็กชายมาอาศัยอยูหอพักในโรงเรียนกับเพื่อนๆ ที่รวมเดินทางมาดวยกัน 
เด็กชายเลาวาแรกๆ กังวลมาก คิดวาตอนนี้ตัวเองอยูที่ไหนกันแน ปลอดภัย

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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หรือไม อีกทั้งไมรูวาผูใหญพูดอะไรกัน ตอมาเมื่ออยูได 2-3 วัน รูสึกถึง
ความปลอดภัยเพราะมีขาวกิน มีที่วิ่งเลน และมีที่นอน

และท่ีสําคัญคือ ไดเรียนหนังสือ เรียนภาษาไทยกับเพ่ือนๆ การเรียนรู
ในหองเปนตนวา ครเูขยีนอักษร ก ไก แลววาดรูปไก เพือ่ใหเขาใจความหมาย 
เด็กชายบอกวา “ผมมาอยูโรงเรียนได 2 ป ไมไดกลับบานเพราะไกล ไมมีเงิน 
ตอนน้ีผมรูภาษาไทยมากข้ึน ฟงไดบางและถาเปนประโยคยาวๆ คํายากๆ 
ก็จะไมรูเรื่อง ตองพึ่งพาครูหรือพี่ๆ จะชวยบอกเปนภาษากะเหรี่ยงจึงเขาใจ”

ทุกวันนี้ เด็กชายอยากเรียนภาษาไทย อยากพูดและเขียนภาษาไทย
ใหไดเหมือนคนอื่นๆ

อีกหนึ่ง “เด็กขามแดน” ที่เรงการเรียนรูภาษาไทยคือ เด็กชายตุลธร 
อายุ 12 ป อยูหมูบานโกเซเดอ กับพอแม เด็กชายเลาวาเมื่อครั้งยังอยูที่บาน
ฝงเมียนมา รัฐกะเหร่ียง เรียนอยูชั้น ป.4 อยูมาวันหนึ่งญาติมาบอก
พอกับแมวาจะพามาเรียนในประเทศไทย จึงตัดสินใจมาโดยที่พอแม
ไมไดบังคับ

พอถึงประเทศไทยก็ไดเขาเรียน แรกๆ ก็มีความกังวลอยูบาง แตเมื่อ
มีเพื่อนๆ พี่ นอง ในหอพักที่พูดภาษาเดียวกันก็คลายกังวลไปไดบาง สําหรับ
การเรยีนภาษาไทยทีโ่รงเรยีนเดก็ชายเลาวา “คณุครพูดูภาษาไทย แรกๆ กฟ็ง
ไมเขาใจ พูดโตตอบกับครูไมได ครูบางคนพยายามพูดภาษากะเหร่ียง ทําให
เขาใจได และทําใหอยากจะฟงภาษาไทยรูเร่ือง พูดกับคนอ่ืนเปนภาษาไทยได”

และยังเลาวิธีการสอนของครูวา “ในหองเรียนช้ัน ป.1 ครูสอนพูดภาษาไทย 
เรียกชื่อสิ่งของท่ีอยูใกลตัว ฝกเขียน ก ไก แตการเขียนยากกวาพูด อยางพูด
วาโตะ ก็ชี้มือไปที่โตะ เม่ือชูมือข้ึนก็พูดวามือ เปนตน แตผมก็ยังโตตอบ
ไมไดมาก”
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เด็กชายบอกวาแตละวันก็ตั้งใจฝกพูด ฝกอาน และฝกเขียนภาษาไทย 
เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน

การพัฒนาดานภาษาไทยของเด็กๆ ในมุมของ ครูระวิวรรณ อายุ 39 ป 
ครูโรงเรียนแหงหนึ่งในอําเภอแมสะเรียง สอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 เธอเลา
ประสบการณการสอนวา หองของครูเคยมีเด็กขามแดนเขามาเรียนพรอมกัน 
18 คน แตละคนพูดภาษาไทยไมได พอมาเจอกันในหองเรียนคร้ังแรก ครูกับเด็ก
สื่อสารกันไมไดเลย ตองอาศัยเด็กโตที่พูดภาษาไทยไดมาแปลภาษาให 
เมื่อเด็กรูจักช่ือครูและชื่อตัวเอง ก็เริ่มเรียนภาษาไทยจากการพูด สนทนา
คํางายๆ ที่ใชในชีวิตประจําวัน และสอนใหรูจักพยัญชนะ โดยใชสื่อรูปภาพ 
เชน ก ไก นํารูปภาพไกมาใหดู และใหเด็กๆ บอกชื่อเปนภาษากะเหร่ียง และ
บอกวาภาษาไทยคือ ไก และช้ีไปที่พยัญชนะ ก ไก ตําราที่นํามาใชประกอบ
การเรียนบางคราวก็นําแบบฝกของเด็กระดับอนุบาลมาใหฝกอาน ฝกเขียน
ตามรอยประ พออานไดแลวก็ใชแบบฝกอานและเขียนมานี มานะ เมื่อเด็กๆ 
เขาปที่ 2 ก็จะสามารถส่ือสารโตตอบดวยภาษาไทยไดมากขึ้น

ภาษาไทยเป็นมรดกของคนไทย ไม่ว่าชนชาติใดที่เข้ามาอยู่
เมื่อเรียนรู้และพัฒนาการใช้ภาษาให้ส่ือสารได้ ผู้มาใหม่ย่อมมีความสุข 
ส่วนเด็กๆ ข้ามแดนน้ัน นอกจากความสุข ความปลอดภัยแล้ว ยังอาจ
หมายถงึอนาคตอนัสดใสอกีดว้ย

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ

59



7

ปัญหานักเรยีนออกกลางคันแมพ้บเจอทุกปีอยา่งห้ามไมไ่ด ้
แตก่ม็แีนวโน้มลดลงทุกปีเชน่กนั เมือ่เทยีบกบัสิบปีทีผ่า่นมา 

ตามแบบรายงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.)

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)

โลกการศึกษา นัยปรารถนา
ของน้องนํ้าผึ้ง

เรื่อง/ภาพ: นายณรงค�ฤทธิ์ ปรารมภ�, นางสาวเยาวลักษณ� อ่ินแก�ว
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ด�วยหลากหลายป�ญหาที่อยู�เหนือการควบคุม แต�ก็ไม�เหลือบ�า
กว�าแรงของหน�วยงานที่เกี่ยวข�องที่จะเข�าไปจัดการและช�วยเหลือได� 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน มีนโยบายเร�งด�วนในการแก�ป�ญหาเด็กออกกลางคัน คือ
ผุดโครงการ “พาน�องกลับมาเรียน” และป�ท่ีแล�ว เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2564 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก็มีนโยบายเกี่ยวกับ
การแก�ป�ญหาเรื่องนี้เช�นกัน คือ “นโยบายแนวทางในการดําเนินงาน
ในการนําเด็กตกหล�นและออกกลางคันเข�าสู�ระบบการศึกษา” เห็นได�ว�า 
หน�วยงานที่เกี่ยวข�องได�เล็งเห็นความสําคัญของป�ญหาเหล�านี้

หลายปญหาทีป่รากฏกบัเดก็ยงัคงรอคอยการชวยเหลอืจากสงัคม และ
ความละเอยีดออนของปญหาบางมมุทีย่งัรอผูเขาไปสบืเสาะหาและชวยเหลอื

อยาง เด็กหญิงนํ้าผึ้ง ผูปองพนา ปจจุบันอายุ 15 ป (พ.ศ. 2565) 
ชนเผากะเหร่ียงขาว อาศยัอยูหมูบานหวยโผ ตาํบลแมยวม อาํเภอแมสะเรียง 
จังหวัดแมฮองสอน เขามีพี่นองสองคน นองชายอายุ 10 ป เปนเด็กพิการ
ซ้ําซอนไมสามารถชวยเหลือตัวเองได และมีแมวัย 35 ป คอยดูแลอยู
ตลอดเวลา อีกทั้งพอของเขาก็ปวยเปนอัมพาตทําใหภาระการดูแลเทไปทาง
คุณแมและตัวเธอเอง

นองนํ้าผ้ึงเรียนจบเพียงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 แลวเลือกท่ีจะไมเรียนตอ 
เพราะตัวนองเองก็บกพรองทางการเรียนรูเหมือนกัน นองไมมีความสุขกับ
การเรียนในระบบท่ีไมสามารถสนองความตองการเขาได และเม่ือถามเร่ือง
การเรียน คําตอบที่มักจะไดจากเด็กหญิงคนนี้ก็คือ “หนูเรียนไมรูเรื่อง” 
แววตาท่ีเศราสรอยสอถึงสัญญาณความอัดอั้นตันใจกับประสบการณ
ที่ผานมา ประเด็นคําถามหลากหลายประเด็นถูกส่ือไปยังเด็กหญิงน้ําผ้ึง 
ทั้งความฝน ความถนัด และความชื่นชอบ ฯลฯ แตไดคําตอบกลับมาเพียง
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รอยย้ิมและแววตาอันซือ่ใส ดัง่กบัย้าํวา ความอบอุนทีบ่านนีแ่หละคือคาํตอบ
ของเธอ ในการตอบคําถามดวยรอยยิ้มที่แฝงดวยนัยความปรารถนาที่ไมได
ปรากฏจากน้ําเสียง แตก็พอจะทําใหพอเดาไดวาเปนอยางไร

นองนํ้าผึ้งเปนตัวชวยของคุณแมเอง เพราะแมของนองก็มีความ
บกพรองทางการเรียนรู จึงเกิดพฤติกรรมเทไปทางเกียจคราน แตก็นาเศรา
ที่นองน้ําผ้ึงเองก็ไมสามารถเลี้ยงนองไดเต็มกําลังสามารถ เพราะนองจะติด
แมเอามากๆ ไมยอมอยูกับพ่ีสาว พิจารณาปญหาลึกๆ แลว พฤติกรรม
เหลานี้ไมไดเกิดจากความจงใจ แตหากเปนเพราะพัฒนาการทางสมอง
ที่คอนขางชากวาคนปกติจึงเกิดการหลงๆ ลืมๆ อยูบอยๆ นั่นเอง

 “สิ่งเสพติดทุกชนิดไมยุง ทํางาน ทําสวน หาเลี้ยงครอบครัว” น้ําเสียง
ที่คลายกับคับคาใจเปลงออกมาพรอมสีหนาเศราหมองของคุณแมวัย 35 ป 
คลายสื่อถึงความไมเปนธรรมในโชคชะตา ทําเอาผูฟงรูสึกจุกไปตามๆ กัน 
เม่ือพอซึง่เปนเสาหลักของครอบครัวตองมาลมปวย สิง่ทีเ่คยมีเคยไดมากอน
หนานี ้ตอนน้ีเหลอืแคเพยีงความทรงจําเทานัน้ รวมถงึน้าํเสยีง และสตปิญญา
ของคุณพอที่เริ่มหายไปกับกาลเวลาดวย ทําใหภาพชายฉกรรจขยันทํางาน 
แบกจอบขดุดนิทาํไร ทาํสวน กลายเปนความทรงจาํสจีางๆ ทีไ่มอาจลบเลอืน
หายไปจากใจของคนในครอบครัวไดเลย

หนาบานของเด็กหญิงน้ําผึ้ง
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แมทีต่องขึน้มาเปนเสาหลกัของครอบครวั มภีาระตดิพนัรอบตวั ทาํให
ไมสะดวกออกไปรับจางหาเงินมาเล้ียงชีพได ทั้งตัวนองนํ้าผ้ึงเองก็ยังไมมี
ทักษะเพียงพอตอการออกทํางานหาเลี้ยงชีพ พวกเขาไดเพียงแตรอรับ
การชวยเหลือเรื่องเงินจากเบี้ยคนพิการ เดือนละ 800 บาท สองคนก็ 
1,600 บาทตอเดือน เพื่อประทังชีวิต

เรื่องอาหารการกินของครอบครัว ขาวที่เปนแหลงพลังงานในการ
ดํารงชีวิตก็เริ่มรอยหรอ ขาวเกาของปที่แลวที่เคยสะสมจากการรับจางทํานา
แลกขาวกําลังจะหมดไป พวกเขาจึงใชวิธีกินขาวเพียงวันละ 2 มื้อเทานั้น 
เพื่อประคับประคองทั้งสี่ชีวิตใหอยูไดในชวงวิกฤต สวนเรื่องอาหารการกิน
ตามวิถีชนบทไมคอยจะลําบากเทาไรนัก เพราะวิถีการดํารงชีวิตที่เรียบงาย
ของชาวกะเหรี่ยงมักจะปลูกพืชผักสวนครัวไวในเขตรั้วบาน ชวยใหประหยัด
คาใชจาย

เมื่อไรซึ่งคําถาม ความเงียบก็เขาคลุมบรรยากาศ ไมนานนักเสียงเด็ก
สิบขวบออนแมเพื่อสื่อสารความตองการอะไรสักอยางดวยคําพูดท่ีดูเหมือน
จะเขาใจเพียงแมของเขา และอีกคร้ังท่ีรอยย้ิมจางๆ ของพอท่ีนอนอยูบนเปล
สงมายังนองนํ้าผึ้งพรอมกับพยายามพูดสื่อสารออกมา แตก็ไมมีใครเดา
ความหมายไดเลย

ความปรารถนาที่ไมปรากฏ หากจะดีถานองน้ําผึ้งไดมีความสุขกับ
การศึกษาและสงผลตอพัฒนาการของตัวเธอเอง แตถานองน้ําผึ้งเขาเรียน
ก็มีคําถามมากมายผุดพรายข้ึนมา เปนตนวา ขาวสารลิตรสุดทายหมดไป
จะเปนอยางไร? หากนองนํ้าผึง้ตองเขาเรยีนตอใหจบการศกึษาภาคบงัคบัละ 
เขาจะเปนอยางไร? การศึกษาอยางไรละท่ีเหมาะสมสําหรับเธอ? และ
หากเสาหลักของครอบครัวลมปวยตามกันไปอีกจะเปนอยางไร?

หลายคําถามผุดข้ึนจากเรื่องราวของครอบครัวน้องนํ้ าผึ้ง และ
ยงัคงเป็นคําถามตดิคาอยูใ่นใจ กาลเวลาเทา่น้ันหรอืทีจ่ะชว่ยพวกเขาได ้
หรอืจะมทีางอืน่ทีด่กีวา่...

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
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เสียงปืนและระเบดิดงักอ้งหุบเขาในฝ่ังเมยีนมา ใกลท้า่ข้ีเหลก็ 
อาํเภอแมส่าย จงัหวดัเชยีงราย การสู้รบกนัระหวา่งทหารเมยีนมากบั
ชนกลุม่น้อยตามแนวชายแดนไทย-เมยีนมาปะทุข้ึนไดต้ลอดเวลา 
กลิ่นควนัปืนยงัคุกรุน่ สงครามเป็นเงาทะมนึสาดทอทาทาบชวีติ
ความเป็นอยู ่น่ีคือสาเหตุหน่ึงทีช่าวบา้น ทัง้เดก็และผูห้ญงิ
ตอ้งอพยพโยกยา้ยข้ามชายแดนมายงัฝ่ังประเทศไทย 

เพ่ือหาทีอ่ยูใ่หมแ่ละความปลอดภยัในชวีติ

ห่มบญุผ้าเหลือง
เคลื่อนย้ายจากบ้านสู่ร่มกาสาวพัสตร์ 

สู่ถนนสายธรรม
เรื่อง/ภาพ: นางสาวพัชยานี ศรีนวล
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เด็กชายหมองทุน ลุงกอ ไดบวชเณรต้ังแตอายุ 8 ป อาศัยอยูที่
ประเทศเมียนมาเปนเวลา 6 ป ตอมาไดมาจําพรรษาอยูวัดที่ทาขี้เหล็กอีก 
4 ป โดยติดตามพอแมที่เขามาทํางานกอสรางในประเทศไทย พอแมมีบัตร
เลข 00 เปนแรงงานเมียนมา และมีพาสปอรต แตตัวของสามเณรหมองทุน
ไมมีเอกสารใดๆ พอกับแมใหมาเรียนหนังสือในประเทศไทย บอกวาจะไดมี
ความรูตดิตวั จงึไดตดัสนิใจมาจําพรรษาอยูทีว่ดัสวนดอก อาํเภอเมือง จงัหวัด
เชียงใหม และเรียนหนังสือไปดวยที่โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ปจจุบันกําลังเรียนอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เมื่อมีโอกาสไดรับการศึกษา ชวยใหไดเรียนรู 
ไดเขาใจ และเห็นความสําคัญของการมีสถานะท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
สามเณรหมองทุนจึงพยายามด้ินรนไขวควาในสิ่งที่ตัวเองขาดไป แตก็มี
อุปสรรคมากมายที่ขวางกั้น สามเณรบอกวา “เพราะชีวิตคือหนังเรื่องยาว 
ไมไดมีฉากเดียว และฉากชีวิตของคนเราไมเหมือนกัน เริ่มตนจากฉาก
ที่อยูกับครอบครัว พอแมในชุมชน ฉากของการไดเลาเรียนในระดับ
ประถมศึกษา และฉากท่ีตองออกจากบานมาศึกษาตอ แตละฉากมีความ
ทุกขยากท่ีแตกตางกัน นี่คือเสนทางชีวิตที่ตองด้ินรน ไขวควา แตฉาก
การเปนสามเณรไรรัฐ ไรสัญชาติ ยิ่งทุกขยากทวีคูณเขาไปอีก”

มีสามเณรอีกหลายชีวิตที่มาจากหลายท่ี หลายอําเภอ หลายจังหวัด 
และมีหลากหลายชาติพันธุ ทั้งปกาเกอะญอ ดาราอ้ัง ไทใหญ คะฉิ่น 
ไดเคลื่อนยายเขามาอยูในประเทศไทย กระจายกันอยูตามวัดตางๆ จากการ
เปนเด็กชายที่เรียนหนังสือในหมูบาน รอนแรมเดินทางมาไกลจากบานเกิด 
ไดเขาสูรมกาสาวพสัตร สูถนนสายธรรม หมบญุผาเหลอืง ตองอยูภายใตกรอบ
พระธรรมวินัยสงฆ และตองไมขัดตอกฎหมายคณะสงฆ เพื่อศึกษาเลาเรียน 
สามเณรทุกรูปมีความหวังและความฝนของตัวเอง อยากมีชีวิตท่ีอิสระ 
อยากมหีลกัฐานแสดงตวัตน อยากมสีญัชาตไิทย อยากทาํงานในประเทศไทย 
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อยากชวยพฒันาประเทศชาตทิีอ่าศยัอยู แตความกงัวลใจท่ีจะไปถงึความหวงั 
ความฝน เปาหมายที่ตั้งใจไว เสนทางเดินของชีวิตที่เปนฉากใหญในอนาคต 
วันใดท่ีไมไดอยูในบุญผาเหลืองแลว ชีวิตความเปนอยูจะอยูอยางไร เพราะ
ไมมีสถานะทางทะเบียนท่ีถูกตองตามกฎหมายของประเทศไทย สิทธิข้ันพ้ืนฐาน 
รัฐสวัสดิการก็ไมไดรับเหมือนคนทั่วไปที่มีสัญชาติไทย

วัดถือวาเปนสถานท่ีท่ีบมเพาะ สรางคน
ใหเปนคนดี การอบรมสอนสั่งของคุณครู 
พระอาจารย ที่ไดสรางความรูความเขาใจ 
ใหเปนไปตามพระธรรมวินัย และการปฏิบัติตน
ที่ถูกตองเหมาะสมของการเปนพระและ
สามเณร ปญหาของการไรรัฐ ไรสัญชาติของ
สามเณรเปนอีกปญหาหนึ่งที่สงผลกระทบ
ตอชีวิตความเปนอยู เครือขายพระสงฆ 
หนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทําอยางไรจะชวยเหลือ
เด็กๆ โดยเฉพาะลูกเณรที่เขามาบวชแตไมมี
เอกสารแสดงความเปนตัวตน เพราะวัดเปนสถานท่ีเขาถึงยาก ยิ่งผูหญิง
ยิ่งตองระมัดระวัง คนภายนอกก็เชนกัน หากไมมีกิจธุระ หรือทําบุญ
ในวันสําคัญ ก็ไมอาจจะเขาถึงไดงาย

“คนในสังคมจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเด็กๆ และร่วมกันสร้าง
พ้ืนทีป่ลอดภยัให้กบัเดก็ไดอ้ยา่งไร รวมถงึพ้ืนทีว่ดัทีม่สีามเณรอาศัยอยู”่

 
ะ
อ
มี
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เส้นดา้ยขาว-แดงทีพ่ลิ้วไสวอยูช่ายเส้ือ บางเส้นเป้ือนเลอืด 
บางเส้นเปียกปอนนํ้าตา เจา้ของเส้นดา้ยชายเส้ือเหลา่น้ัน 

บางคนส้ินลมหายใจอยูก่บับา้น ขณะทีบ่างคนกระเซอะกระเซงิหนีภยั
จากบา้นเกดิ ข้ามฝ่ังแมน่ํ้าสาละวนิสู่แผน่ดนิใหม่

ในเขตอําเภอแม�สะเรียงและอําเภอสบเมย จังหวัดแม�ฮ�องสอนของ
ประเทศไทย มีพื้นที่ติดกับรัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตั้งแต�เกิด
สถานการณ�ไม�สงบขึ้นจนถึงป�จจุบัน ทําให�ชาวกะเหรี่ยงพากันอพยพมา
อยู�บริเวณแนวชายแดนประเทศไทยอย�างต�อเนื่อง และเป�นจํานวนมาก

เส้นด้ายพลัดถ่ิน 
ชีวิตในมรสุมแห่งชะตากรรม
เรื่อง/ภาพ: นางสาวสุภัสษร  ไพรเพลิน, นางสาวสุทธนิจ แก�วชุม, นายสุรชาติ
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ในคล่ืนคนอพยพมีทั้งเด็ก ผูใหญ และผูสูงอายุ ทําใหมีผูพลัดถิ่น
เปนจํานวนไมนอย มาอาศัยอยูในพื้นที่ของจังหวัดแมฮองสอน การเดินทาง
เขามาน้ัน มีทั้งเดินดวยเทาและน่ังเรือ เม่ือขามฝงไดก็พากันหาท่ีอยูอาศัย 
เพื่อความอยูรอดปลอดภัย 

ชีวิตในแผนดินใหม ตองพบปญหาตางๆ มากมาย ทั้งขาดที่อยูอาศัย 
ขาดสาธารณูปโภค และปญหาการพลัดพรากจากครอบครัว บางครอบครัว
พออาศยัอยูในเมยีนมาเพือ่ไปเปนทหาร สวนแมตองหอบลกูหนตีายมาอาศยั
ในแผนดินใหม เมื่อเขามาอยูในดินแดนไทยแลว บางครอบครัวที่มีญาติ
ก็อาศัยอยูกับญาติ ครอบครัวที่ไมมีญาติก็ตองเขาไปอาศัยอยูในศูนยพักพิง
ช่ัวคราว ทําใหแตละคน แตละครอบครัวเหมือนเสนดายท่ีถูกลมแหงชะตากรรม
พัดพาไป

เด็กหญิงเชอสหย่ือโช เสมือนเสนดาย
หนึ่งที่พลัดถิ่น ปจจุบัน (พ.ศ. 2565) เธออยู
บานเลขที่ 0/89 หมู 1 ตําบลแมสามแลบ 
อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน เด็กหญิง
เลาวา ถิ่นเดิมของแมอยูในประเทศเมียนมา 
พอแมทําไรและทําสวน เมื่อเกิดการสูรบ
ระหวางชนกลุมนอยในรัฐกะเหร่ียงกับทหาร
เมียนมา แมตองหนีการสูรบพรอมกับลูกๆ 
เหตุการณนั้นทําใหสามีเดิมของแมกับแมตอง
แยกทางกันในที่สุด สามีเดิมของแมอยูใน
ประเทศเมียนมา สวนแมหนีมาอยูในแนวชายแดนพรอมกับลูกสองคน 
เม่ือแมหนีจากเมียนมามาอยูในแนวตะเข็บชายแดนไทย ไดมาอยูในศูนย
อพยพแมละมาหลวง อําเภอสบเมย ตอมาไมนานแมก็มีสามีใหมซึ่งเปนพอ
ของเชอสหย่ือโช เด็กหญิงเชอสหย่ือโชจึงไมมีนามสกุล เกิดที่ศูนยอพยพ

น
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แมละมาหลวง ตอนอายุประมาณ 4 ขวบ พอกับแมก็พามาอยูที่บาน
แมสามแลบ ตําบลแมสามแลบ อําเภอสบเมย พรอมกับพี่อีกสองคน พอแม
ของเธอทําอาชีพทําไร ทําสวน ปลูกพืชผักเล้ียงครอบครัว พี่ชายท้ังสองคน
ทํางานรับจางแบงเบาภาระคาใชจายในบาน และชวยสงเธอเรียนหนังสือ
ที่โรงเรียนบานแมสามแลบต้ังแตอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6

เด็กหญิงเลาวา “ตอนนี้ฉันเรียนที่โรงเรียนบานหวยสิงห อยูชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 อยูในหอพักโรงเรียน ฉันจะกลับบานไปเยี่ยมพอแมและ
พี่ชายในวันหยุดหรือชวงปดเทอม พอแมอยากใหเปนเด็กดี ตั้งใจเรียน 
ฉันสัญญากับพอแมวาจะตั้งใจเรียน จะเรียนใหสูงๆ เพื่อดูแลครอบครัว”

เด็กหญิงบอกวาอยากเปนหมอ เพ่ือรักษาคนในครอบครัวและคนท่ี
เจ็บปวย แตดวยปจจุบันมีบัตรเลข 0 ไมมีนามสกุล จึงไมรูวาอนาคตจะทํา
ตามความฝนไดอยางไร ตอนนีแ้มจะเดนิทางไปไหนกไ็มสะดวกและกไ็มมทีีพ่กั
เปนหลกัแหลง จงึอยากจะมบีตัรประชาชนเหมอืนคนทัว่ไป เพือ่จะไดทาํตาม
ความฝน

สวนเสนดายอีกเสนหน่ึงคือ นางสาวกาญจนา อยูบานแมสามแลบ 
ตําบลแมสามแลบ เกิดเม่ือ พ.ศ. 2548 อายุ 17 ป เธอเลาวา พอแมของเธอ
เกิดที่ประเทศเมียนมาและอาศัยอยูที่ประเทศเมียนมา พอแมรับจางท่ัวไป
หาเชากินค่ํา เนื่องจากเศรษฐกิจการคาขายไมคอยดี ทําใหการเลี้ยงชีพ
ยากลําบาก ทั้งสองไดแตงงานกันแลวจากนั้นไดชวนกันมาหางานทําท่ี
ประเทศไทย ในเขตอาํเภอพบพระ จงัหวดัตาก ทัง้สองคนไดมารบัจางเหมอืน
คนทัว่ไป แตไมมเีอกสารอะไรเลย ตองทาํงานดวยความยากลาํบาก เนือ่งจาก
ตองหลบๆ ซอนๆ อีกอยางก็มีลูกมากขึ้น และตองสงลูกเขาโรงเรียนดวย
ความยากลําบาก จนมาวันหน่ึงตอนน้ันเธออายุได 3 ขวบ พอแมไดตดิตอกบั
ญาติพี่นองที่บานแมสามแลบ เพื่อที่จะขอยายเขามาอยูที่บานแมสามแลบ 
พอรูวาสามารถมาอยูได ทั้งครอบครัวก็ไดยายมาอยูที่บานแมสามแลบ

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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“ตอนมาอยูใหมๆ พอกับแมก็รับจางท่ัวไป
และทําสวนเทาที่ทําได จนวันหนึ่งไดมีการเปดใหมี

การสํารวจบุคคลที่ไมมีสถานะ ฉันก็ไดรับการสํารวจ บัตรที่ไดคือบัตร
หมายเลข 0 พอฉันไดเรียนและจบ ป.6 ที่โรงเรียนบานแมสามแลบ ก็ไดยาย
มาเรียนที่ โรงเรียนบานหวยสิงห ซึ่งตอนนี้ฉันก็อาศัยอยูกับพ่ีนองที่
บานแมสามแลบ เพราะวาพอแมของฉันไดกลับไปอยูที่ประเทศเมียนมา 
แตก็สามารถติดตอกันไดในบางครั้ง ทั้งนี้สาเหตุที่ฉันไมกลับไปอยูกับพอแม
เนื่องจากฉันตองเรียนหนังสือเพ่ืออนาคตของฉันเพ่ือจะไดเล้ียงตัวเอง
ไดในอนาคต”

เสนดายเสนสุดทายท่ีไดพบกันคือ ซาซาเว เธออยูบานแมสามแลบ 
อําเภอสบเมย ถิ่นเดิมอยูที่บานโมซาเมียง รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา 
เธอเลาวา พอแมทําไรทําสวนหาเลี้ยงครอบครัว เธอมีพี่นอง 6 คน เธอเปน
คนสุดทอง เมื่อพื้นท่ีรัฐกะเหรี่ยงเกิดเหตุการณที่ไมสงบ พอไดเขาไปเปน
ทหารเมยีนมา ทาํใหแมไมพอใจในการตดัสนิใจของพอ แมจงึอยากพาลกูหนี
ไปอยูที่อื่น

และทําส
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ในป พ.ศ. 2552 แมตัดสินใจพาเธอและพ่ีๆ อีก 3 คนขามแมน้ํา
สาละวินมาอยูฝงไทย สวนคนที่หนึ่งและสองก็อยูกับพอที่รัฐกะเหรี่ยง 
อีกสามคนก็ไดติดตามแมกับเธอมาอยูที่บานญาติในบานแมสามแลบ 
เธอเลาวา ระหวางการเดินทางตองน่ังเรือ แตพอดีเกิดพายุหนักทําใหเรือ
ไมสามารถผานไปได ทาํใหเธอและครอบครัวตองเดนิทางบกมาในปา วนันัน้
มีพายุนากลัว แตก็พากันเดินบุกปาฝาดงมาได พอพนจากปาก็ถึงทาน้ํา 
ที่นั่นมีเรือมารับขามฝงแมน้ําสาละวิน เมื่อมาถึงบานแมสามแลบ อาศัยอยู
กับบานญาติของแม ตอนท่ีเขามาอยูอาศัยใหมๆ ยังไมเปนท่ีรูจักกับผูคน 
ทําใหการทํามาหากินเปนไปดวยความยากลําบาก จึงตองอาศัยญาติๆ 
ไปกอน

เพราะการมาอยูในครั้งแรกไมมีพื้นที่ทํามาหากิน ไมมีที่อยูอาศัย ไมมี
หลกัฐานเอกสารทีถ่กูตอง ทาํใหตองอยูแบบหลบๆ ซอนๆ มาหลายป ตอมา
เธอไดเขาเรียนหนังสือในช้ันอนุบาลจนถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในระหวางน้ัน
พี่ๆ  ชวยกนัทาํงานรบัจางทกุอยางเพือ่หาเลีย้งครอบครวั ดแูลแม และสงเธอ
เรียนหนังสือ

ตอนนี้แมของเธออายุมากแลว ไมสามารถทํางานได เมื่อเธอจบ
ประถมศึกษาปที่ 6 แมและพี่ๆ ของเธอก็พากันยายลงมาท่ีอําเภอแมสะเรียง 
มาเชาบานในหมูบานแพะคะปวง เพื่อที่จะใหเธอไดเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น 
เมื่อจบประถมศึกษาปที่ 6 เธอเขาศึกษาตอในระดับมัธยมตนในโรงเรียน
บานหวยสิงห จนจบมัธยมศึกษาปที่ 3 ตอนนั้นเธออยากไปเรียนตอท่ีอําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม ในระดับชั้นมัธยมปลาย แตสมัครเรียนไมได 
เพราะวาไมมีหลักฐานทางทะเบียน จึงไมสามารถเขาเรียนตอ เธอรูสึกเสียใจ
และสงสัยวาทําไมโรงเรียนนี้ไมรับเด็กไมมีสัญชาติไทยเขาเรียน

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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เมือ่พลาดโอกาสเธอก็ตดัสนิใจกลบัเขาศกึษาตอท่ีโรงเรยีนบานสบเมย
วิทยาคม ในระดับมัธยมปลาย เธอไดพักอยูในหอพักโรงเรียน แมที่โรงเรียน
จะไดรบัความสะดวกตางๆ แตเมือ่เธอมีความสนใจอยากเรียน ร.ด. (นกัศกึษา
วิชาทหาร) ก็พบวาไมสามารถเรียนได เพราะไมมีบัตรประจําตัวประชาชน
คนไทย

ในอนาคตเธออยากเปนแอรโฮสเตส แตความฝนอันสวยงามก็ไมรูวา
จะเปนไปไดหรือไม เพราะท่ีผานมา สิ่งที่สนใจทํากลับไมเคยไดรับโอกาส
นั้นเลย ถึงกระนั้นก็หวังเสมอวาอนาคตจะมีการแกไขในการใชสิทธิการเรียน
ตอในระดับสูง หรือการศึกษาตอตางอําเภอ ตางจังหวัด และเธอก็จะไดทํา
ในส่ิงที่ใฝฝน

เด็กทีพ่ลดัถิน่มาอาศัยอยูทีแ่นวชายแดนไทยท้ัง 3 คน เสมอืนเสนดาย
ที่แขวนไวกับชะตากรรม แตละคนพลัดถิ่นมาจากท่ีตางกัน และสาเหตุ
สวนใหญมาจากการหนีภยัการสูรบ แมจะตองพบกับปญหาตางๆ ทัง้ในเร่ือง
การทํามาหากิน การศึกษา และชีวิตความเปนอยูในแตละวัน

แตพ่วกเขากม็ส่ิีงทีเ่หมอืนกนั คือ ความพยายามทีจ่ะสรา้งชวีติใหม ่
เพ่ือจะไดพ้บกบัชวีติทีด่กีวา่เดมิ และแน่นอน...โดยหวงัวา่เส้นดา้ยทุกเส้น 
จะไมเ่ป้ือนเลอืดและคราบนํ้าตาเหมอืนทีผ่า่นมา
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แมธ้รรมชาตจิะสรา้งพรมแดนแบง่กั้นระหวา่งประเทศไทย
และประเทศเมยีนมา แตก่ม็ไิดข้วางกั้นความเป็นพ่ีน้องในชาตพัินธุ์

ของคนทัง้สองฝ่ังสาละวนิ สายนํ้าทีย่ิ่งใหญ ่พรมแดนสมมต ิ
จงึเป็นเส้นทางนํ้าทีใ่ชห้ลอ่เลีย้งและเชือ่มโยงพ่ีน้องสองฝ่ังเข้าดว้ยกนั

กว่าจะถึงฝันของผีเส้ือ
และดอกไม้ชายขอบ

เรื่อง: ครูเดือนฉาย ป�ญญา, ครูอังคณา เมืองแก�ว, เด็กหญิงอธิชา วรพิพัฒน�พงศ� 
ภาพ: ดร.สัจภูมิ ละออ

ทาเรือบานแมสามแลบ อําเภอสบเมย
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อาชีพของพ่ีน�องทัง้ 2 ฝ�ง ด�วยสภาพแวดล�อมและป�จจัยภายในของ 
2 พ้ืนท่ี การศึกษาท่ีหลากหลายรูปแบบ ย�อมส�งผลให�อาชีพมีความแตกต�าง 
และหลากหลายกนัไป การทีเ่ดก็คนหนึง่จะไปสู�เส�นทางของอาชพีในฝ�นกบั
คําตอบในวัยเยาว�ได�นั้น “โตขึ้นหนูอยากเป�นอะไร” แววตาที่มุ�งมั่นพร�อม
กับคําตอบภายในหวัใจ ตอบออกมาดงัๆ ว�า “หนอูยากเป�น…  …  .ค�ะ/ครับ” 
แต�สาํหรบัเดก็ๆ ชายขอบ อาจไม�ง�ายเหมอืนทีใ่ครหลายคนเข�าใจ นอกจาก
ความชอบและความสนใจส�วนตัวเด็กๆ แล�ว ยังต�องอาศัยอีกหลายๆ ป�จจัย

ฝ�นนั้นสําคัญไฉน จะไปถึงฝ�นได�เช�นไร ใครจะสามารถตอบได�

ในแตละวันมนุษยเราทั้งหลายตางดําเนินชีวิตดวยการแขงขัน
เพ่ือเปาหมาย จดุมุงหมายทีแ่ตกตางกนัออกไปของแตละบคุคล และเปาหมาย
ที่สําคัญที่สุดที่ตองการคือความสําเร็จในอนาคตนั่นเอง

หากวาเปนอาชีพในฝนของเด็กไรสัญชาติ ใครที่เดินจูงมือเขาไปสง
ยังเปาหมาย ความมุงหวังของเด็กๆ คงเปนคุณครูในโรงเรียน หรืออาจเปน
หนวยงานภายนอกที่จะยื่นมือเขามาชวยเหลือสานฝนของเด็กๆ ใหเปนจริง 
ดัง่เสยีงของ เดก็ชายตลุธร นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่1 อาย ุ12 ป โรงเรยีน
ไทยรัฐวิทยา 33 (บานทุงพราว) ไดเลาวา บานเดิมอยูที่โกเซเดอ เปนหมูบาน
ที่นาอยูบริเวณชายแดนเมียนมา อาศัยอยูกับพอและแมในบานท่ีสราง
ดวยไมไผ หลังคาปกคลุมดวยใบตองแหงๆ ไมไดประกอบอาชีพใดๆ ดํารงชีวิต
ดวยการหาปลา ปลูกผักกันเอง เลี้ยงดูคนในบานใหอิ่ม เติบโต เติมแรงกาย
ในการทํางานในวันตอๆ ไป เด็กชายเองก็มีหนาที่ชวยเหลืองานพอกับแม 
ยามวางก็ชวนเพ่ือนๆ เตะฟุตบอลลูกเกาๆ เตะเลนบนลานดินภายในหมูบาน 
เด็กชายมีลักษณะนิสัยที่ราเริง ซนบางในบางคร้ัง งานอดิเรกคือการตกปลา
ริมแมน้ําสาละวิน
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แตเนือ่งดวยเกิดสงครามซ่ึงมีอนัตรายรอบดาน ผูคนตางพากันหนีตาย
ไปอาศัยหลบลี้ในปา ในถ้ํา เด็กชายบอกวาเปนฝนราย จําใจตองจากบาน 
จากพอกับแม เดินทางมากับใครก็ไมรู เด็กชายไมรูจักเลย เขาพามา ไมรู
ชะตากรรม อยูก็กลัว ไปก็กลัว เดินทางดวยเทาที่ไมไดสวมรองเทา รอน หิว 
และกระหายนํ้า การผจญภัยในการยายถ่ินฐานของเด็กชายจึงเร่ิมขึ้น 
ขามนํ้าสาละวินมากับคนท่ีไมรูจักหลายสิบหลายรอยคน มาหลบพักพิงชายปา
ในแผนดินไทย ถึงแผนดินไทยแลว ทุกคนคลายความกังวลลงบาง ขามมาถึง
ฝงไทย มีพี่นองชาวไทยชวยเหลือ ในครั้งนี้ ไดทานขาว บางมื้ออ่ิมดวย
ความหวัง อิ่มพรอมกับความปลอดภัย แตไมมีพอกับแมอยูขางๆ ดังเชนเคย

ประสบการณทีไ่มนาจดจาํ โชคชะตาอันโหดราย ไดคลายลงเมือ่ไดกาว
เขาสูรั้วเขียวขาว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บานทุงพราว) ผูใหญใจดีไดรอรับ 
และความชวยเหลือไดเกดิขึน้ โรงเรียนไดมอบอาหารแสนอรอย เคร่ืองนุงหม
อนัอบอุน ทีส่าํคญัทีส่ดุคือการศกึษา แมวาจะเริม่เรยีนรู ก ไก ข ไข เลขหนึง่...
สอง...สาม... แตใจของนักเรียนก็สู คุณครูก็สู เรียนรูซึ่งกันและกัน 
คอยเปนคอยไป ชีวิตนอยๆ กลับมายิ้มราเริงอีกครั้งหน่ึง เด็กชายเริ่มรักที่นี่ 
เพราะมีคุณครูใจดี ไดเปดประสบการณใหมจากการดูทีวี ตาลุกวาวแนบ
แอบอิงพี่ๆ นั่งดูจอโทรศัพทมือถือ มันมีความสุขมากในชวงวัยของเด็กนอย 
เรื่องราวที่เด็กชายไดเลานั้นมันก็ทําใหครูไดประสบการณใหมดวยเชนกัน 
หลังจากไดถามถึงอาชีพในฝน เด็กชายตอบออกมาดวยหนาเปอนยิ้ม 
“ทหารครบั ผมอยากเปนทหาร อยากยงิปนใหเกง และจะกลบัไปปกปองบาน
เมืองของผมครับ” เหตุผลส้ันๆ งายๆ เพราะอยากกลับบานไปหาพอแม 
“ผมคิดถึงมากๆ”

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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อกีหน่ึงเร่ืองราวท่ียงักองในหัวใจของผูเขยีน เปนเร่ืองราวของหญิงสาว
ทีเ่ตบิโตมาดวยความฝนอนัแนวแน นามวา มดุาพอ หญงิสาวไดเลาเรือ่งราว
ของตนเองผานสีหนาที่เปยมไปดวยความหวัง ถายทอดผานนํ้าเสียงท่ีมี
พลังวา ตนเองเปนชาติพันธุกะเหร่ียงจากประเทศเพ่ือนบาน ไดเขามาเรียน
ที่ฝงไทยต้ังแตอายุ 7 ขวบ โดยมีญาติผูใหญเปนผูอพยพเคล่ือนยายมา 
ลัดเลาะเลียบชายฝงสาละวิน จากฝงทาเรือบานมาแหนถา มาฝงทาเรือ
สบแงะของฝงไทย หอบความหวังและความฝนของพอแม เขามาเรียน
ในระดบัประถมศกึษาทีโ่รงเรยีนบานแมกอน เขาศกึษาตอในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บานทุงพราว) จากน้ันเขาศึกษา
ตอวิทยาลัยการอาชีพแมสะเรียง ในสาขาการบัญชี

หญิงสาววางแผนอาชีพในฝนไววา หลังจากเรียนจบ ม.ตน อยาก
เขาเรียนตอในสายสามัญ เพื่อไปประกอบอาชีพพยาบาล เพ่ือนําความรู
ที่ไดกลับไปชวยเหลือรักษาพยาบาลกลุมชาติพันธุ คนในหมูบาน เพราะ
ในหมูบานหางไกลความเจรญิ ไมมหีมอ พยาบาลทีม่คีวามรูในการรกัษาผูคน
ในยามเจ็บปวย แตในความจริง หญิงสาวกลับเลือกศึกษาตอในสายอาชีพ 
ดวยเหตุผลท่ีวาทุนทรัพยมไีมมากพอ จงึเปนเหตุใหตองหารายไดระหวางเรยีน
ดวยการทํางานที่รานปลาจุมในตัวเมืองแมสะเรียง ในชวงเย็นหลังเลิกเรียน 
เพื่อหาเงินมาเปนทุนในการดําเนินชีวิต

ถึงแมวาความเปนจริงของชีวิตจะไมสามารถเปนพยาบาลไดตามความฝน 
เนือ่งจากเลอืกเรยีนไมตรงสายตัง้แตแรก แตหญงิสาวกย็งัไมละความพยายาม 
เธอไดวางแผนสํารองของชีวิตตนเอง คือเลือกที่จะเรียนหลักสูตรผูชวย
พยาบาลบนฐานของการมุงหวังชวยเหลือชีวิตผูอื่น หัวใจดวงนี้เปยมลน
ไปดวยความฝนความหวัง ไมคิดดอยคุณคาในตัวเอง
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ดอกชุมเห็ด ริมถนนแมสะเรียง-บาน
สามแลบ

เธอได้ทิ้งท้ายไว้ว่า “ถ้าเด็กไร้สัญชาติแบบหนู มีสิทธิได้บัตร
ประจาํตวัประชาชน ไดเ้ป็นคนไทยโดยสมบรูณ์ อาชพีพยาบาลคงไมไ่กล
เกนิเอือ้ม พยาบาลมุดาพอ กจ็ะเป็นฝันทีก่ลายเป็นจรงิ”

เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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11
เสียงเด็กกําพร้า เสียงเพรียกหา 

ณ ชายแดน
เรื่อง/ภาพ: นายพีระยุทธิ์ นงค�ยา, นางสาวพิมพ�ชนก สายสวาท, 

นางสาวกชพร คณระต�ะ

กลิ่นอายสงครามระหวา่งชนชาตใินประเทศเมยีนมา สรา้งความลาํบาก
ให้กบัชนชาตกิะเหรีย่งอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้การสู้รบกนัในพ้ืนทีอ่ยูอ่าศัย
แหลง่ทาํกนิ สรา้งความเสียหาย ทาํลายชวีติ บา้นเรอืน สัตวเ์ลีย้ง 

พืชพันธุธ์ญัญาหาร ผูใ้หญเ่ดก็หวาดกลวัทนทุกข์ อดอยาก 
ยากทีจ่ะกลบัมาให้เหมอืนเดมิ

หลายครอบครัวต�างพลัดพรากจากคนที่รัก บางครอบครัวต�อง
ย�ายถ่ินฐานข�ามจากฝ�งประเทศเมียนมาเข�ามายังฝ�งประเทศไทย เพ่ือหลบหนี
ภัยสงครามที่เกิดขึ้น และยังไม�มีทีท�าว�าจะมอดดับลงในเร็ววัน
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แกวย อายุ 1 ขวบ เปนเด็กนอยท่ียังไมสามารถชวยเหลือตัวเองได 
ตองคอยใหพอแมดูแลประคบประหงม สวน หละหพะ ยังไมลืมตาดูโลก 
แมตองอุมทองไปอีกหลายเดือน พอไดพาแมและลูกนอยมาใชชวีติในดินแดน
ประเทศไทย เมื่อหละหพะลืมตาดูโลก พอตองดิ้นรนหาเลี้ยง 4 ชีวิต โดยแม
มหีนาทีเ่ลีย้งลกูท้ัง 2 คน ใหเตบิโตเปนดวงใจของพอแม ศนูยอพยพและพักพงิ
ชั่วคราวแมละอูน ตําบลแมสามแลบ อําเภอสบเมย จังหวัดแมฮองสอน 
สถานที่แหงนี้เปนแหลงรายไดทางเดียวของครอบครัว ที่พอไดเขาไปทํางาน

เมื่อแกวยอายุ 10 ป พอไดจากครอบครัวไปอยางไมหวนกลับดวย
โรคประจําตัว ผูเปนแมตองแบกรับภาระเปนเสาหลักเล้ียงลูกตอไป แมตอง
ทํางานเปนลูกจางรานกวยเตี๋ยวเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูก 2 คน และประคับ
ประคองครอบครัวใหมีชีวิตอยูรอดตอไป แตมรสุมชีวิตของครอบครัว
ยงัไมหมดสิน้ แมไดลมปวยดวยโรคหัวใจ ไมมเีงนิรกัษาตวัใหหายจากโรคราย 
ตองทนทุกขอยูกับความเจ็บปวด แตเมื่อถึงเวลาแมก็ไดจากสองพี่นองไป 
แกวยและหละหพะตองเจอกับมรสุมชีวิตคร้ังรายแรงท่ีสุด เพราะไดสูญเสีย
บุคคลอันเปนที่รักและผูใหกําเนิดไปทั้งสองคน ชวงเวลานั้นเด็กสองคน
สองชีวิตไมสามารถกําหนดไดวาจะหันเหไปทางใด จะไปอาศัยอยูกับใคร 
ใครจะเปนผูเลี้ยงดู ทั้งการดําเนินชีวิต การศึกษา การใหความอบอุนเอาใจใส 
คอยอบรมสั่งสอนใหเด็กทั้งสองคน

เด็กทั้งสองนับวายังโชคดีอยูบาง ที่นาชายไดรับทั้งสองคนไปอุปการะ
เลี้ยงดูที่บาน ครอบครัวของนาชายมีลูกท้ังหมด 4 คน ทุกคนยังอยูในวัยท่ี
กําลังเติบโตและศึกษาเลาเรียน แตดวยความเอ็นดู สงสารหลานของตนเอง
จึงยอมเพิ่มรับภาระในการดูแลเอาใจใสหลานเพิ่มมาในครอบครัว นาชาย
มีอาชีพรับเหมากอสรางในชุมชนซึ่งเปนอาชีพที่พอเลี้ยงครอบครัวและ
เลี้ยงดูเด็กทั้ง 6 คน ใหเรียนหนังสือ

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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ความเปนอยูในบานท่ีคับแคบของคนท้ังหมด 8 ชีวิต ยังพอมีหอง
ใหแกวยและหละหพะไดอาศัยพักนอน และเด็กทั้งสองไดชวยเหลืองานบาน
ทกุอยาง เลีย้งลกูของนาชายซึง่ยงัเลก็อยู 2 คน รายไดสวนหน่ึงไดจากการไป
รับจางทั่วไปโดยนําไปใชจายสวนตัว

เมื่อทั้งสองเรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดเขาศึกษาตอ ณ โรงเรียน
บานหวยโผ ไดอยูประจํา ไดพักนอนในโรงเรียน นาชายใหเงินแกวยและ
หละหพะมาใชจายในโรงเรียนคนละ 300 บาทตอเดือน พวกเขานําไปใชจาย
ในการจัดซื้ออุปกรณการเรียนเพิ่มเติม เครื่องหมายตางๆ ของชุดลูกเสือ 
รองเทา ถุงเทา และการใชจายทั่วไป การใชชีวิตในโรงเรียนแหงนี้อยูอยาง
มคีวามสุข คณุคร ูเพือ่นๆ ไมไดนาํปมดอยท่ีทัง้สองเปนเดก็กาํพรามาลอเลียน
หรือทําใหอับอาย แตทุกคนตางเห็นใจสองพี่นองท่ีขาดพอแม

แกวยและหละหพะดําเนินชีวิตตอไปดวยความฝน แกวยมีความฝน
ในการประกอบอาชีพสวนตัว เนื่องดวยเปนอาชีพที่อิสระ ตัวเองเปนเจาของ 
มีความคิดเปนของตนเอง สวนหละหพะมีความฝนที่จะเปนพอคาซึ่งเปน
อาชีพที่สรางรายไดใหกับตนเอง สามารถสรางความเจริญกาวหนาในอาชีพ
ใหกับตนเองได

บทชวีติของแกวยและหละหพะยงัไมไ่ดส้ิ้นสดุในตอนน้ี ทัง้สองคน
ต้องฟันฝ่าอุปสรรคที่ยังรอคอยอยู่ข้างหน้าอีกมากมาย จนกว่าจะบรรลุ
ความมุง่หวงัในชวีติของตน
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12

“พวกเราขอเ พียงให้มชีวีติทีป่ลอดภยั ดาํรงชวีติอยูไ่ด ้ชว่ยเหลอืตนเองได ้
โดยไมเ่ป็นภาระของใคร เทา่น้ีกม็คีวามสขุแลว้”

หลังจากเลิกกิจกรรม ผมเดินออกมาจาก
หองประชุมพรอมกับเด็กๆ และคุณครู เพราะถึง
ชวงเวลาท่ีตองรับประทานอาหารกลางวันแลว 
เมื่อเปดประตูออกมาเจอเด็กผูชายคนหนึ่งที่
รางกายมีปญหาคือกลามเน้ือออนแรง ซึง่เขากําลัง
เดนิอยูแลวจูๆ  กล็มลงไปนอนกองกับพืน้ ทาํใหผม
อทุานดวยความตกใจ และตรงจะเขาไปชวยพยุงนอง
ใหลุกขึ้น แตนองบอกวา “ไมเปนไรครับ ผมลุกขึ้น
เองได” แลวนองก็คอยๆ ยันตัวลุกขึ้นเองและเดิน
ตอไป ขณะเดียวกันเมื่อผมชําเลืองมองไปทางดานขวามือ ก็เจอนองผูหญิง
คนหน่ึงท่ีเดินมาพรอมรถเข็นท่ีเธอใชจบัเพ่ือพยุงกายขณะเดิน เนือ่งดวยสภาพ
รางกายท่ีไมสมบูรณของเธอจึงทําใหเดินไดชาๆ จึงเกรงวาจะทําใหกีดขวาง
ทางเพื่อนๆ เธอจึงหยุดเดินและกวักมือใหเพื่อนๆ ที่นั่งรถเข็นวีลแชรใหผาน
ไปกอน หลังจากเพื่อนผานไปหมดแลวเธอจึงคอยๆ เดินตอไปชาๆ ซึ่งดูแลว

ความฝันของเด็ก (พิการ)
เรื่อง/ภาพ: นายสันติพงษ� มูลฟอง

น
น

ภาพประกอบจากอินเทอรเน็ต
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เปนการพยายามเดินดวยตนเองท่ีคอนขางลาํบากทีเดยีว เพราะขาท้ังสองขาง
ของเธอออนแรงและผิดรูป สวนมือก็แข็งเกร็งใชการไดไมคอยถนัด หยิบจับ
อะไรไดไมสะดวกนัก

เหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งสองนี้ ทําใหผมรูสึกไดวาเด็กที่มีความบกพรอง
ทางดานรางกาย เขาไดพยายามอยางเต็มที่ในการที่จะชวยเหลือตัวเองใหได
มากทีส่ดุ เพราะไมตองการเปนภาระของผูอืน่ และขณะเดยีวกนั ถามคีนชวย
เขาในทุกอยางโดยอาจเพราะความรัก ความสงสาร อยากดูแลอยางใกลชิด
โดยไมปลอยใหเขาไดทําอะไรดวยตนเองบาง กลับจะเปนผลรายตอผูพิการ 
เพราะเปนการปดกั้นโอกาสในการพัฒนาและการชวยเหลือตัวเอง เพื่อเปน
ทักษะที่จะชวยใหเขาอยูดวยตนเองไดในสังคมในภายภาคหนา

“ความฝนท่ีไมธรรมดา” จากการทํากิจกรรมไดมีการแลกเปล่ียนและ
รับฟงเสียงเด็ก ทั้งเร่ืองเสนทางชีวิตและความใฝฝนอยากมีอาชีพอะไร
ในอนาคต ซึ่งสําหรับบุคคลทั่วไปคงคิดวาอาชีพดังกลาวเปนเรื่องธรรมดา 
ไมมีอะไรท่ียุงยากลําบาก แคไปเรียนรูเพิ่มทักษะเพียงเล็กนอยก็สามารถ
ประกอบอาชีพดังกลาวไดไมยาก แตอาชีพดังกลาวอาจมีความลําบากและ
ทาทายมากสําหรับคนที่มีความบกพรองทางรางกาย ลองมาดูกันวาเด็กๆ 
มีความฝนถึงอาชีพในอนาคตวาอยางไร

เด็กหญิงจินตนา “หนูอยากเปนแมคา และอยากเปนพนักงานจัดเรียง
สินคาในราน 7-11”

“ผมอยากเปนศิลปนวาดรูป” เด็กชายอาชัยไดกลาวขึ้น
“ผมชื่อหลอเชอ ความฝนในอนาคตคืออยากเปนชางซอมเครื่องใช

ไฟฟาครับ”
“หนูชื่อมาลียา อยากมีอาชีพหมอนวดแผนโบราณคะ”
เด็กชายเกง “ผมอยากเปนพนักงานทําความสะอาดรถในราน

คารแครครับ”
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และแลวในระหวางท่ีทุกคนไดเสนอความฝนของตนเองน้ัน ก็มีเสียง
เด็กผูชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาวา

“ผมอยากหายเปนปกติมากครับ แตไมมีเงินรักษา ผมโดนอุบัติเหตุ
จนพิการ และเคยปวยเปนไขสมองอักเสบ”

เมื่อผมไดรับฟงความฝนของเด็กๆ แลวทําใหรูสึกไดวาบางความฝน
มันอาจเปนเร่ืองท่ีธรรมดามากของคนท่ัวไป แตกลับเปนส่ิงท่ียิ่งใหญ
สําหรับคนที่มีความบกพรองทางรางกาย

ดวยเงือ่นไขของความไมครบองคประกอบของรางกายเหมอืนคนทัว่ไป 
จึงจําเปนตองสรางโอกาส สรางพื้นที่ใหปลอดภัย และสอดคลองกับสรีระ
รางกายของแตละคนท่ีไมเหมือนกัน ถามองในแงมุมของการลงทุนก็คงใช
ทรัพยากรงบประมาณพอสมควร แตถานึกถึงคนคนหน่ึง ชีวิตหนึ่งท่ีมีคุณคา 
มคีวามสามารถ มศีกัดิศ์รเีหมอืนเรา กค็วรจะตองสรางโอกาสใหเหมอืนๆ กนั 
โดยไมมีคําวาคุมคาหรือไมคุมคา เราจะไมทิ้งใครไวขางหลัง ตามหลักการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื ซึง่ขอเสนอทีไ่ดรบัฟงจากเดก็ๆ กลุมนีไ้มไดเปนความตองการ 
แตเปนสิ่งที่ลวนเรียกวาความจําเปน เพราะ “จําเปนตอการดํารงชีวิต
ใหปลอดภัย” โดยเฉพาะอาคาร สถานที่ เสนทาง สถาบันการศึกษา ที่จะนํา
ไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในขณะเดียวกัน เด็กๆ หลายคนยังมีความกังวลใจ 
วาทีอ่ยูอาศัยในครอบครัวกย็งัไมมคีวามปลอดภัย เพราะมีความเส่ียงตอการ
ถูกละเมิดจากคนในครอบครัว ซึ่งครูผูดูแลก็ไดแสดงความหวงใยวาหากเด็ก
เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และออกจากโรงเรียนประจําไปแลว
จะไปอยูทีไ่หนท่ีมคีวามปลอดภัยเพียงพอ ประกอบกับเด็กหลายคนนอกจาก
จะบกพรองทางรางกายแลว ยังไมมีสัญชาติ ไมมีเลขประจําตัว 13 หลัก

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย
เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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ความกังวลใจ ขอทาทาย หรืออุปสรรคปญหา ที่สรางความหนักใจ
มากที่สุด เด็กๆ แทบจะบอกเปนเสียงเดียวกันวาคืออะไรก็ตามท่ีตนเอง
ไมสามารถทําหรือแกไขปญหาน้ันดวยตนเองได ดังนั้นปญหาดังกลาวจึง
กลายเปนหนาที่ของคนทุกคนที่จะตองชวยเหลือกัน เพราะบางอยางเปน
อํานาจตามกฎหมาย บางอยางเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ที่เรา
ซึ่งเกิดมาเปนเพ่ือนรวมโลกกัน แตเราโชคดีกวาเขา อยางนอยเรามีรางกาย
ที่สมบูรณ ชวยเหลือตนเองได เราจะตองชวยเหลือกัน เพราะมันไดสะทอน
ใหเห็นตั้งแตแรกแลววาถาอะไรที่เขาชวยเหลือตนเองได ก็ไมอยากใหเปน
ภาระของใคร ผมขอชืน่ชมคณุคร ูเจาหนาที ่และคนในครอบครวั ชมุชน สงัคม 
ทีไ่ดมคีวามพยายามชวยเหลอืทัง้ดานรางกาย จติใจ และสรางพ้ืนท่ีปลอดภยั 
สรางสังคมใหมคีวามสุขใหกบัเด็กๆ เหลานี ้แมมนัจะเปนหนาที ่แตผมวาจติใจ
คุณสําคัญกวา “คุณสุดยอดมาก รับไป 5 ดาวเลยครับ”
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เสียงที่ไม่ได้ยิน...สู่ผนืผา้สีขาว

ส่วนที่สาม



ตามปกติเสียงที่ไมไดยิน คือ เสียงที่มีความถ่ีต่ําหรือสูงเกินกวาที่
ประสาทการรับเสียงของมนุษยจะรบัรูได แตเสยีงการบอกเลาและรองขอของ
เด็กไรรัฐ ไรสัญชาติ และเด็กเคลื่อนยาย ซึ่งเปนเสียงกลุมบุคคลท่ีนับวาเปน
สวนนอยในสังคม ที่มักถูกมองขามความสําคัญ จึงทําใหไมมีพลังเพียงพอ
ที่จะกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในสังคมได ทั้งนี้เพราะเปนกลุมบุคคล
ท่ีนอกจากจะไมมีสถานะบุคคลท่ีถูกตองตามกฎหมายแลว ยังมีความเปราะบาง
ซอนเปราะบางอีกดวย อาทิ เปนผูที่อยูในสภาวะท่ีมีความบกพรองทาง
รางกาย, เด็กกําพราไมมีผูอุปการะดูแล, เด็กในสถานพินิจ, เด็กนอกระบบ
การศกึษา, เดก็ขามแดนมาเรยีนหนงัสอื, เดก็ลกูหลานแรงงานอาศยัอยูในเขต
กอสราง หรือในสวนเกษตรตางๆ, เด็กในสถานสงเคราะหหรือวัด เปนตน 
ซึ่งกลุมเด็กเหลานี้มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกละเมิดสิทธิ เพราะไมคอยมีพื้นที่
ในการแสดงออกเพ่ือบอกเร่ืองราวของตนเอง และคนขางนอกก็เขาถึง
เพื่อใหการดูแลชวยเหลือไดยาก

เมื่อผืนผ�าสีขาว ได�เป�นพื้นที่ให�เด็กได�แสดงออกเป�น
ตวัหนงัสอืและภาพสือ่ความหมายภายใต�ข�อคําถามว�าอยากจะ
บอกอะไรถึงผู�ใหญ�ในสังคม รวมถึงสิ่งที่อยากจะร�องขอให�เกิด
การเปล่ียนแปลง เพ่ือเด็กจะได�มีความปลอดภัยและมีชีวิตท่ีดีข้ึน 
ดงันัน้จงึได�รวบรวมตวัอย�างผนืผ�าจากเดก็ๆ 10 กลุ�มดงักล�าว 
มานําเสนอให�เกิดการรับรู�ในสังคม ในรูปแบบของ

“เสียงที่ไม�ได�ยิน…  .สู�ผืนผ�าสีขาว”

86



1. กลุม่เดก็ไรร้ฐั ไรสั้ญชาต ิทีร่อการกาํหนดสถานะบคุคล

เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย



2. กลุ่มเด็กชาตพัินธุ์
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3. กลุ่มเด็กข้ามแดนมาเรียนหนังสือ

เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย



4. กลุ่มสามเณรไร้รัฐ ไร้สัญชาติ
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5. กลุ่มเด็กในสถานสงเคราะห์ 
 (เด็กกําพร้า/เด็กไร้รากเหง้า)

เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย



6. กลุ่มเด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย (พิการ)
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7. กลุ่มเด็กลกูหลานแรงงานข้ามชาต ิ(ภาคเกษตร)

8. กลุ่มเด็กนอกระบบการศึกษา

เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ
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9. กลุ่มเด็กลกูหลานแรงงานข้ามชาต ิ
 (พ่อแม่ทํางานในตวัเมืองจังหวัดเชียงใหม่)
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10. กลุ่มเด็กในสถานพินิจ

เสียงที่ผู้ใหญ่ไม่ไดย้นิ

95

เสียงจากกลุ่มเด็กไรร้ฐั ไรสั้ญชาติ และเด็กเคล่ือนย้ายในประเทศไทย



หนังสือนี้เปนสวนหนึ่งของความรวมมือขององคกรสมาชิก 5 องคกร 
ประกอบดวย 1. ศนูยพฒันาเครือขายเด็กและชุมชน (DCCN) 2. มลูนธิพิฒันา
ชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) 3. มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง (พปส.) 
4. มูลนิธิกระจกเงา 5. กลุมละครชุมชนก๊ับไฟ รวมกันเรียกวา โครงการ 
Accelerate legalization and Nationality Application for Stateless Children II 
โดยไดรบัการสนบัสนุนจากองคการแตรเดซอม ประเทศเยอรมนี และองคการ
ยูนิเซฟประเทศไทย โดยไดมีความรวมมือในการติดตามชวยเหลือเด็กไรรัฐ 
ไรสัญชาติ และเด็กเคลื่อนยายในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม 
แมฮองสอน และจังหวัดตาก

จากกจิกรรมการรบัฟังเสียงเดก็ 10 เวท ีโดยไดเ้ชญิผูใ้หญ ่
ประกอบดว้ย คุณครู นักพัฒนาสังคม และแกนนําเยาวชน 

ไดจ้ดักระบวนการให้เดก็ไดม้ส่ีวนรว่ม และไดร้วบรวมเรือ่งราวมา
เพ่ือส่ือสารสู่ สังคมสาธารณะ โดยเฉพาะผูม้อีาํนาจในรฐับาลไทย

และนานาประเทศ เพ่ือจะไดเ้กดิความเข้าใจและนําไปสู่
การเปลีย่นแปลงแกไ้ขให้เดก็เหลา่น้ีไดร้บัความดแูลเอาใจใส่

และมชีวีติทีม่คีวามมั่นคงปลอดภยัมากข้ึนกวา่ทีเ่ป็นอยู่

96





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [250 250]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




