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การก่อร่างสร้างอัตลักษณ์
ของชาวมุสลิมช้างคลานในเมืองเชียงใหม่



ประเทศไทยลงนามในภาคยานุวัติสาร เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ (International on the Elimination of All Foms of Racial Discrimination - CERD) 
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2546 และอนุสัญญามีผลบังคับใช้กับประเทศไทยตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2546 ในการเข้า
เป็นภาคีอนุสัญญา แต่ประเทศไทยได้ตั้งข้อสงวน (ไม่รับ) 2 ข้อ คือข้อ 4 ซึ่งรัฐบาลตีความว่า ข้อบทดังกล่าวที่
ให้รัฐภาคีด�เนินมาตรการเชิงบวกในการขจัดการกระตุ้นหรือการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติก็ต่อเมื่อรัฐบาลไทย
พิจารณาเห็นว่ามีความจ�เป็นจะต้องออกเป็นกฎหมายเท่านั้น และข้อ 22 ว่าด้วยการยินยอมให้ศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศพิจารณาข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคี 

ตามพนัธกรณข้ีอ 9 ของอนสุญัญา รฐัภาคต้ีองเสนอรายงานการปฏบัิติตามอนสัุญญาเกีย่วกบัมาตรการ
ต่างๆ ทางด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม กระบวนการบริหารอื่นๆ ซึ่งรัฐภาคีได้จัดให้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้
อนุสญัญานี ้นับแต่ประเทศไทยเข้าเป็นภาค ีประเทศไทยไม่ได้จดัท�รายงานเลยจนกระทัง่ในปี 2555 ประเทศไทยจงึ
ได้จดัท�รายงาน เป็นรายงานฉบับรวมของรายงานฉบบัแรก (ปี 2547) ฉบบัที ่2 (ปี 2549) ฉบบัที ่3 (ปี 2554) 
ซึ่งรัฐบาลไทยได้น�เสนอต่อคณะกรรมการตามอนุสัญญา (ICERD) ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555 และ
รายงานฉบับที ่4 ถึงฉบบัที ่7 ระหว่างปี 2556-2558 รฐับาลไทยได้เขยีนรวมไว้ด้วยกนั และได้ขยายการครอบคลมุ
เนื้อหาพัฒนาการต่างๆ จนถึงมีนาคม 2562 

ภาคประชาสังคมยังได้จัดท�รายงานคู่ขนาน (shadow report) ขนานกับรัฐบาลไทยด้วย โดยภาค
ประชาชนได้ส่งรายงานฉบับแรกแก่คณะกรรมการ CERD ภายหลังจากรัฐบาลไทยเสนอรายงานไปยังองค์การ
สหประชาชาติแล้ว 1 เดือน โดยรายงานฉบับที่ 1 ได้เสนอ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2555 ผู้แทนภาคประชาชน    
น�เสนอรายงานคู่ขนานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ CERD องค์การสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 9 และ 10 สิงหาคม 
2555 ณ นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และการจัดท�รายงานคู่ขนาน (shadow report) ฉบับที่ 2 ครั้ง
นี ้มรีายงานจาก 3 เครอืข่าย/องค์กรด้วยกัน คือมีรายงานเครือข่ายชนเผ่าพืน้เมอืงแห่งประเทศไทย (คชท.) รายงาน
ของมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และรายงานของมูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน องค์การสหประชาชาติได้รับรายงาน
และประกาศเผยแพร่ที่เว็บไซด์ (เข้าไปดูที่ UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS office of the High 
commissioner/UN treaty Body Database) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  

ตามก�หนดการ ผู้แทนรัฐบาลไทยจะต้องเดินทางไปเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตามอนุสัญญา
(ICERD) ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2563 แต่ด้วยปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID     
-19 ทั่วโลก UN จึงเลื่อนการประชุมน�เสนอรายงานออกไปอย่างไม่มกี�หนด แต่กห็วงัว่า กรรมการ CERD จะ
สามารถประชมุได้ภายในปลายปี 2564 เป็นอย่างช้า  

ประเด็นสาระส�คัญในรายงานคู่ขนาน (shadow report) ที่เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย    
น�เสนอคู่ขนานกับรายงานรฐับาลไทย ประกอบด้วยเรือ่งการบงัคบัใช้อนสุญัญา  ข้อ 1 ความหมายของการเลอืก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติ ข้อ 4 การเผยแพร่ความคิดและหน่วยงานด้านการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ข้อ 5 a)สิทธิที่จะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ศาล ข้อ 5 d) สิทธิพลเมืองอื่น ๆ ข้อ iii.สิทธิในการครองสัญชาติ ข้อ 5 
(e) สิทธิพลเมืองอื่นๆ ข้อ iv. สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข ชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน
ป่า (ย่อหน้า 16 CERD/C/THA/CO-1-3) กลุม่ชาตพินัธุซ่ึ์งเป็นกลุม่เปราะบาง (ย่อหน้าที ่17 CERD/C/THA/
C0-13) และความร่วมมือกับภาคประชาสังคม

วารสารเสียงชนเผ่าฉบับนี้ ได้น�เนื้อหาส�คัญบางประเด็นในรายงานคู่ขนาน (shadow report) มา       
น�เสนอ โดยนักเขยีนแต่ละท่านเลอืกประเดน็ทีต่นสนใจมาเขียน เพือ่ให้ผูท้ีส่นใจร่วมศกึษาท�ความเข้าใจและตดิตาม
ความคืบหน้าในการน�เสนอรายงานของรัฐบาลไทยต่อคณะกรรมการการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาติ (ICERD) อย่าง
ใกล้ชิดต่อไป 

ข่าวฝากจาก
บก.อ�านวยการ

วิวัฒน์ ตามี่
บรรณาธิการอ�นวยการ



บทบรรณาธิการ

    ใต้โค้งฟ้าไกลสุดตา     ต่างพันธุ์วรรณา
ต่างถือครองค่าแห่งตน

    กดขี่ แข็งขืน จ�นน     ทบท่าวเวียนวน
ครองค่าค�คนมายา-

    คติกักจินตนา-      การให้คุณค่า
วรรณะสูงต�่าต่างกัน  

    สร้างกรอบจ�กัดกางกั้น    ม่านชาติพันธุ์
ถักทอผ่านกาลนานมา

    เสกสรรค์ห่มคลุมกายา     ป่าวบอกโลกหล้า
เธอ ฉัน มัน นั้นคือใคร 

    ก่อเกลียดหักฟืนสุมไฟ     โหมโลกลุกไหม้
กี่ด้าวแดนใดไร้สุข?

    กอดเกี่ยวพันธะทุรยุค     เพลงใดปลอบปลุก
ขวัญใครไยกลายเป็นอื่น

    ฝันร้ายร่ายซ�้าค�่าคืน     ปลุกดวงใจตื่น
รู้ร้อนรู้ร้ายไหม้หมอง

    รู้โลกอยุติธรรมครอง     ล้วนเราทั้งผอง
เสกสรรปั้นแต่งขึ้นมา

   "คน" ล้วนคือ "คน" คงค่า   เผ่าพันธุ์วรรณา
ต่างร่วมโลกหล้าฟ้าเดียว

 ขวัญเรียม จิตอารีย์
บรรณาธิการ
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เรื่องจากปก
เรื่อง : ศาสตรา บุญวิจิตร

มนษุย์เป็นเผ่าพนัธ์ุท่ีต้องการความเป็นเลศิ มนษุย์มคีวามต้องการทีจ่ะเหนือกว่าสิง่มชีวีติอ่ืนๆ และมนษุย์มคีวาม
เชื่อว่าตนเองพิเศษกว่าเผ่าพันธุ์อื่นๆ บนโลกนี้ แม้กระทั่งเผ่าพันธุ์ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเอง มนุษย์พยายามสร้างความ
แตกต่างทางชาตพินัธุข์ึน้ระหว่างกนัเอง แม้แต่ความแตกต่างของชนชัน้ในชาตพัินธ์ุเดยีวกนั ความเชือ่นีด้เูหมอืนจะตดิ
แน่นฝังหัวมนุษย์โดยตลอดมา การแบ่งแยกสีผิว ชนชั้น เชื้อชาติ ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี สิ่งเหล่านี้
ก่อตวัเกดิเป็นปัญหาระดับโลก สงคราม การฆ่าล้างเผ่าพนัธุ ์โศกนาฏกรรมมากมายเกดิขึน้จากเหตุผลดงักล่าวตลอด
ประวัติศาสตร์ที่เคยมีมนุษย์เกิดมาบนแผ่นดินโลกนี้

การเ ลือกปฏิบั ติทางเ ช้ือชาติในทุก รูปแบบ

A small boy strolls down a road lined with dead bodies near the Bergen-Belsen concentration camp, 1945.George Rodger-The LIFE Picture Collection/
Getty Images

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด



6

ปี ค.ศ. 1915-1923 ชาวเติร์กได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอามา

เนียนไป 1.7 ล้านคน ปี ค.ศ.1929-1953 มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน

รัสเซียสมัยสตาลินเรืองอ�านาจ ปี ค.ศ.1939-1945 พรรคนาซี

เยอรมนั ฆ่าล้างเผ่าพนัธุค์นยวิไปถงึ 11 ล้านคน ปี ค.ศ.1946-1949 

ก็ได้เกิดการสังหารหมู่คนจีนท่ีนานกิงโดยทหารญี่ปุ่น และแม้แต่

สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่คร่าชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วนนั้นก็มีสาเหตุหนึ่ง

จากลัทธิคลั่งชาติของญี่ปุ ่นและลัทธิฟาสซิสต์ (Fascism) ของ

เยอรมนัและอติาล ีทีม่คีวามเชือ่ว่าชาตพินัธุข์องตนพเิศษเหนอืกว่า

ชนชาติอื่นๆ และสมควรที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นผู้น�าของ         

โลกนี้ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน      

อย่างรุนแรงและกว้างขวาง จนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้

ปิดฉากลง นานาประเทศหวัน่วติกและตระหนกัถงึความส�าคญัของ

เรื่องน้ีอย่างยิ่ง จึงได้มีการก่อต้ัง องค์การสหประชาชาติขึ้นในปี   

ค.ศ.1945 เนื้อใหญ่ใจความส�าคัญเรื่องหนึ่งในการจัดตั้งครั้งนี้ก็คือ    

การจัดท�าปฏิญญาสากลฯและกฎหมายระหว่างประเทศที่ว่าด้วย

เรือ่ง สิทธมินษุยชน จนเกดิเป็นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธมินษุยชน 

(Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR)  ซึ่งที่

ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ให้การรับรองตามข้อมติที่ 

217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 ต่อจากนั้นก็ได้จัดท�า

อนุสัญญาอีกหลายฉบับที่รองรับและเช่ือมโยงเรื่องเฉพาะการออก

มา เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก    

รูปแบบ (Convention on the Elimination of All Form of 

Discrimination against Women 1979: CEDAW)  อนุสัญญาว่า

ด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child 1989 

: CRC) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the 

Rights of the Persons with Disabilities 2006 : CRPD) เป็นต้น 

และในปี ค.ศ.1965 อนสุญัญาฯว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิาง

เช้ือชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 : 

ICERD) กถ็กูจดัท�าขึน้เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ อนสัุญญาฉบบั

นี้เป็นความมุ่งหวังที่จะขจัดปัญหาความเหลื่อมล�้าและสร้างความ

เท่าเทียมให้เกิดขึ้นบนโลก

อนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วย การขจดัการเลอืกปฏิบตัิ

ทางเชือ้ชาตใินทกุรปูแบบฉบบันีถ้อืว่าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ 

มผีลบงัคับต่อรฐัภาคีสมาชิกมพีนัธะผูกพนัทีต้่องปฎิบตั ิซึง่ต่างออก

ไปจากปฏญิญาสากลหรอืค�าประกาศร่วม จดัท�าขึน้ตามเจตนารมณ์

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวอามาเนียน

นาซีเยอรมัน ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนยิว

การสังหารหมู่คนจีนที่นานกิงโดยทหารญี่ปุ่น



7

ขององค์การสหประชาติ มีท่ีมาจากกฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 

55 การเคารพอย่างเป็นสากลต่อสิทธิมนุษยชนและคงไว้ซึ่งสิทธิ

มนษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน ส�าหรบัทกุคนโดยไม่มกีารจ�าแนก

ตามความแตกต่างอันเน่ืองมาจากเช้ือชาติ เพศ ภาษาหรือศาสนา

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฯ ข้อ 2 ทุกคนล้วนมีสิทธิ  

มนุษยชนเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเหตุแห่ง

ความแตกต่างทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิด

ทางการเมือง ชาติก�าเนิด ทรัพย์สิน หรือสถานะ, กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มาตรา 2 

ก�าหนดให้รัฐสมาชิกต้องเคารพสิทธิท้ังหลายท่ีปรากฏในกติกานี้ 

โดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยประเทศภาคีสมาชิกมีพันธะผูกพันต้อง

ด�าเนินการตามอนุสัญญาฯ คือ

1. การประกันให้เกิดสิทธิฯในประเทศ จัดให้มีกฎหมายภายใน

ประเทศ การจัดองค์กร ระบบ/กระบวนการท�างาน (ป้องกัน, 

แก้ไข,เยียวยา) บุคลากร แผนงาน งบประมาณฯ รองรับจาก

การละเมิดของรัฐและเอกชน

2. การปฏบิตัใิห้เกดิสทิธติามทีร่บัรองไว้ในอนสุญัญาฯ ปฏบิตัติาม

แผนงาน โครงสร้างภายในทีจั่ดไว้ ตดิตามงาน ปรับปรงุแก้ไขฯ

3. การเผยแพร่หลกัการของสทิธฯิทีร่ะบไุว้ในอนสุญัญาฯ ก�าหนด

กลุ่มเป้าหมาย แนวทางวิธีการ สื่อ เน้ือหา ของการเผยแพร่ 

แล้วด�าเนนิการเผยแพร่ ตดิตามประเมนิผลและ ปรบัปรงุแก้ไข

ต่อไปให้บรรลุผลฯ

4. การจัดท�ารายงานสถานการณ์และปัญหาอุปสรรคในประเทศ 

เสนอUN จัดเตรียมเค้าโครงรายงาน ทีมงาน เก็บรวมรวม

ข้อมูล ยกร่าง น�าเสนอ ปรับแก้ ส่งรายงาน น�าเสนอรายงาน

ต่อUN รับข้อเสนอมาพิจารณาปรับปรุงฯ

ซึ่งการเสนอรายงานนั้น เสนอครั้งแรกภายในปีแรกนับแต่

วนัทีอ่นสุญัญามผีลใช้บงัคบั และทกุๆ 4 ปี หลงัส่งรายงานฉบบัแรก 

หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการฯ

รัฐภาคีถูกก�าหนดบทบาทและหน้าที่ที่มีต่ออนุสัญญาดังนี้

  รัฐภาคี ต้อง “ประฌาม” การเลือกปฏิบัติฯ มี “นโยบาย

ขจัดการเลือกปฏิบัติ” ส่งเสริมความเข้าใจของชนทุก     

เชื้อชาติฯ ไม่กระท�าการเลือกปฏิบัติฯ รัฐ “ประกัน” ว่า       

เจ้าหน้าที่/หน่วยงานรัฐต้องไม่ท�าการเลือกปฏิบัติฯ       

“ไม่อุปถัมภ์ช่วยเหลือสนับสนุน” การเลือกปฏิบัติฯ 

ทบทวนนโยบายในระดับต่างๆ และแก้ไข “ยกเลิก

กฎหมาย ระเบียบ” ที่เอื้อต่อการเลือกปฏิบัติฯ ห้ามหรือ

ยกเลิกการเลือกปฏิบัติฯ รวมทั้งออกกฎหมายที่ใช้ตาม

ความจ�าเป็น “สนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรที่

ประสานหลายเช้ือชาต”ิ ไม่สนบัสนุนการแบ่งแยกเชือ้ชาติ

  เมือ่สถานการณ์เหมาะสม รฐัภาคมี ี“มาตรการพเิศษ”เพือ่

ประกันให้มีการพัฒนา และคุ้มครองกลุ่มคนบางเชื้อชาติ 

ให้มีสิทธิฯ เสรีภาพขั้นพื้นฐานสมบูรณ์ แต่ต้องไม่ให้เกิด

การแบ่งแยกอย่างต่อเนื่องเมื่อบรรลุผลแล้ว

  รฐัภาคีประฌามการแบ่งแยกเชือ้ชาตแิละลัทธแิบ่งแยกผวิ 

และจะป้องกัน ห้าม และขจัดการเลือกปฏิบัติฯในพื้นที่รัฐ

ของตน

  รัฐภาคีประฌามการโฆษณาชวนเชื่อที่ว่าชนชาติ กลุ่ม

บุคคลตามสีผิว เผ่าพันธุ์ก�าเนิดใดเหนือกว่ากลุ่มอื่น หรือ

ส่งเสริมความเกลียดชังฯ และต้องมีมาตรการด�าเนินงาน

ขจัดการเลือกปฏิบัติฯเหล่านี้

  จะประกาศให้การเผยแพร่/กระตุน้ การกระท�าทีร่นุแรงต่อ
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กลุ่มเชื้อชาติ/สีผิวอื่น การสนับสนุนการเงินต่อกิจกรรม

ชาตินิยมเป็นความผิดและมีโทษ

  จะประกาศให้องค์กร กิจกรรม การโฆษณาท่ีส่งเสริม/

กระตุ้นการเลือกปฏิบัติ เป็นสิ่งผิดกฎหมายและต้องห้าม 

การเข้าร่วมฯจะมีความผิดและมีโทษฯ

  ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐ/องค์กรรัฐ ระดับต่างๆ ไป               

ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เลือกปฏิบัติ

รัฐภาคีต้องมีการประกันสิทธิ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

  สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม ของคนเช้ือชาตต่ิางๆ ในรฐันัน้

  สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากรัฐในเรื่องสวัสดิภาพ จาก

การกระท�าความรนุแรงของบุคคล องค์กรใดและเจ้าหน้าที่

รัฐ

  สิทธิทางการเมือง เช่น การลงสมัครรับเลือกตั้ง การลง

คะแนนเสียงเลือกตั้ง การร่วมในรัฐบาล การร่วมใน

กิจกรรมสาธารณะต่างๆ

  สิทธิพลเมืองอื่น เช่น การโยกย้าย พ�านักอาศัยในรัฐ การ

เดนิทางไปต่างประเทศและกลบัประเทศตน การมสีญัชาติ 

การสมรสและเลือกคู่การครอบครองทรัพย์สิน การรับ

มรดก เสรีภาพทางความคิด การนับถือศาสนา การ

แสดงออก การรวมกลุ่ม การชุมนุมโดยสงบ

  สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เช่น สิทธิในการ

ท�างาน การจดัตัง้/ร่วมในสหภาพ การมทีีอ่ยูอ่าศยั การรบั

บริการสาธารณสุข การศึกษา การเข้าร่วมในกิจกรรมทาง

วัฒนธรรม

  สิทธิ ในการเข ้าถึงสถานท่ีและบริการใดๆ ส�าหรับ

สาธารณชน เช่น การเดินทางขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟโรงละคร สวนสาธารณะ

ประเทศไทยเป็นอีกประเทศท่ีเข้าเป็นภาคียอมรับใน

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง    

เชื้อชาติในทุกรูปแบบ ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภคยานุวัติ

(accession) เมื่อ 28 มกราคม ค.ศ.2003 และมีผลบังคับกับ

ประเทศไทยตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2003 และมี “ถ้อยแถลง

ตีความทั่วไป” ว่า รัฐบาลไทยจะไม่ตีความหรือใช้บทบัญญัติใดๆ ที่

ปรากฏในอนุสัญญา เป็นพันธกรณีเกินกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยและกฎหมายภายในท่ีบัญญัติไว้การตีความหรือใช้

บทบัญญัติฯ จะจ�ากัดหรือเป็นไปตามตราสารด้านสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศอื่นที่ไทยเป็นภาคี ประเทศไทยจึงเป็นอีกประเทศ

ทีม่พีนัธสญัญาทีต้่องด�าเนนิการตามเงือ่นไข และข้อตกลงดงัทีก่ล่าว

ไว้ข้างต้น

ถึงแม้รัฐบาลไทยจะรายงานต่อคณะกรรมการอนุสัญญาฯ 

ว่าได้ด�าเนนิการตามข้อตกลงอย่างด ีแต่สถานการณ์ภายในประเทศ

ดูเหมือนไม่เป็นเช่นนั้น ข่าวการเลือกปฎิบัติ การดูถูกเหยียดหยาม

ในหลายๆ ด้านเกิดขึ้นให้เห็นได้โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นชนเผ่า       

พื้นเมืองในภาคเหนือ กรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แรงงานข้าม

ชาติ และอื่นๆ อีกมากมาย ดังรายงานคู่ขนานข้อสรุปเชิงสังเกต 

เสนอต่อคณะกรรมการว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏิบตัทิางเชือ้ชาติ

ในทุกรูปแบบ (ICERD Committee, United Nation to UN-

CERD) เครอืข่ายองค์กรภาคประชาสังคมด้านกลุม่ชาตพินัธุแ์ละชน

เผ่าพืน้เมอืง เรยีบเรยีงโดย ววิฒัน์ ตามี ่ในข้อความตอนหนึง่ได้กล่าว

ไว้ดังนี้ 

อย่างไรก็ตาม บางกฎหมายและนโยบายส่งผลกระทบใน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มมากเป็นพิเศษ 

ยกตัวอย่างเช่น คนชนเผ่าพื้นเมืองจ�านวนมากต้องถูกไล่รื้อท่ี      

และยึดครองที่ดินเพราะนโยบาย “ทวงคืนผืนป่า” ของรัฐบาลไทย     

เจ้าหน้าที่รัฐใช้อ�านาจภายใต้กฎหมายและค�าสั่งฝ่ายบริหารท่ี

เกี่ยวข้องกับป่าไม้และการรักษาส่ิงแวดล้อม เช่น ค�าส่ังคสช. 

64/2557 ในการฟ้องร้องคนชนเผ่าพืน้เมอืงในข้อหาบกุรกุป่าสงวน

หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติของหลวง เป็นต้น ในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนใต้ รัฐบาลบังคับใช้กฎหมาย “พิเศษ” ด้านความมั่นคงซึ่ง

รวมถึงกฎอัยการศึกและพ.ร.ก. ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่รัฐใช้อ�านาจตาม

กฎหมายเหล่านีใ้นการจบักมุและควบคมุตวัผูต้้องสงสยัว่าเกีย่วข้อง

กับเหตุความไม่สงบในค่ายทหารโดยที่ไม่มีหมายจับ

สถานการณ์การเลือกปฏิบตัทิางเชือ้ชาต ิในปัจจบุนัอาจถอื

ได้ว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อน แต่ก็คงไม่สามารถพูดได้ว่าดีกว่ามากแค่ไหน 

และในอุดมคตินั้นเรายังหวังว่า การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาตินั้นจะ

หมดไป อันที่จริงการเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่

ว่ารูปแบบใดหรือทางใดก็ไม่ควรเกิดขึ้นทั้งสิ้น

*** ข้อมูลจากเอกสารการอภิปรายเรื่อง “อนุสัญญาฯว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติฯ” 
โดย นายพิทยา จินาวัฒน์ รองประธานคณะท�งานศึกษาและพัฒนาแนวทางในการลดปริมาณผู้ต้องขังหญิงคดียาเสพติดในเรือนจ�
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ยิ้มไว้โลกนี้ไม่สิ้นหวัง (Life Is Beautyful)

เขียนบท   โรแบร์โต เบนิญี่, วิเซนโซ เครามี่
ผู้ก�กับ     โรแบร์โต เบนิญี่
ปีที่ฉาย     ที่อิตาลี 20 ธันวาคม ค.ศ. 1997 /สหรัฐ 23 ตุลาคม ค.ศ. 1998
   ไทย 19 มีนาคม ค.ศ. 1999 (2542)
ความยาว  116 นาที
นักแสดง   โรแบร์โต เบนิญี่, นิโคเล็ตต้า บลานชี่,จิออร์จิโอ แคนทารินี่,กุสติโน ดูราโน      
รางวัล   รางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยม, รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม  
             และรางวัลนักแสดงน�ชายยอดเยี่ยม จากรางวัลออสการ์ปี 1998

ขึน้ชือ่ว่าหนงัสงครามหลายคนคงไม่อยากดู เพราะกลัวจะพบกบัฉากรบรานองเลอืด 
ความเศร้าสลดหดหู่ แต่แม้คุณจะกลัวแค่ไหน เราก็อยากชวนคุณดูหนังอิตาลีเรื่องนี้ 
ซึ่งเป็นหนังที่ผู้ก�กับได้ลงทุนแสดงเอง ไม่มีฉากโหดร้ายอย่างคิดกันไว้ เรื่องด�เนินไป
ด้วยชีวิตของชายเจ้าของร้านหนังสือผู้ตลกขบขับ อารมณ์ดีและมองโลกในแง่ดีอยู่
เสมอ แต่แล้วอติาลีกเ็ข้าสู่สงครามโลกครัง้ทีส่อง การกดีกนัและกวาดล้างชาวยวิได้เริม่
ขึ้น โชคร้ายที่ชายผู้นี้เป็นชาวยิว เขาจึงไม่อาจรอดพ้น ต้องเดินทางสู่ค่ายกักกันพร้อม
กับภรรยาและลูกชาย เร่ืองที่เขาเพียรแต่งขึ้นได้ปกปิดโลกแห่งความจริงไว้ได้อย่าง
มิดชิด จนกลายเป็นโลกอีกใบที่ปกป้องลูกชายเขาไว้

หนึง่ในหนงัประทบัใจไม่รูลื้มของผู้คน ถงึขนาดว่าชีวิตนีต้้องดู หนงัสงครามทีท่�ให้
เราหวัเราะได้ต้ังแต่ต้นเรือ่ง และตัวละครกพ็ยายามให้เรายิม้และหวัเราะไปตลอดทัง้เรือ่ง 
แต่เราจะหัวเราะออกหรือไม่นั้นก็แล้วแต่ผู้ชมแล้วล่ะ แต่ที่แน่ๆ เป็นหนังเต็มเปี่ยมด้วย
พลังจริงๆ อย่าได้พลาด ขอบอก

ดวงตาสีฟ้าสุดฟ้า
(The Bluest Eye)

ผู้เขียน โทนี มอร์ริสัน (Tony Morrison )
ผู้แปล จุฑามาศ แอนเนียน
ส�นักพิมพ์ไลบรารี่ เฮ้าส์  พิมพ์ครั้งที่ 1/2563

 ผลงานเขยีนเล่มแรกของนกัเขยีนรางวลัโนเบล ปี 1993 เจ้าของเดยีวกบั 
"Belove" ที่เคยชวนอ่านไปแล้ว นวนิยายเรื่องนี้มาจากประสบการณ์วัยเยาว์ของ
ผู้เขยีนทีอ่ยู่ในสงัคมอเมริกนัในช่วงปี 1941 ช่วงทีก่ารเหยบีดสผีวิยงัเป็นเรือ่งปกติ 
ด้วยความรู้สึกของคนที่ถูกชัง ไม่ใช่แค่คนขาว แต่ยังรวมถึงคนด�ด้วยกันเอง       
คนกลุ่มหน่ึงจึงถูกกักขังไว้ในอัปลักษณ์แห่งสีด� ขณะที่โลกใบนี้มีไว้ส�หรับคนขาว 
ตุ๊กตาเด็กเล่นล้วนแต่มีผิวสีขาว ผมสีทองสลวย และดวงตาสีฟ้าที่เปล่งประกาย
งดงาม เดก็หญิงผิวด�คนหนึง่จึงปรารถนาอย่างทีสุ่ดทีจ่ะได้ดวงตาสีฟ้ายิง่กว่าใคร 
เธอจะมองโลกผ่านดวงตาสีฟ้าคู่นี้ แล้วหวังว่าทุกคนจะปฏิบัติกับเธอต่างจากเดิม

ด้วยภาษาที่งดงาม กระชับ จับทุกความรู้สึกมาไว้ในเนื้อความ การเล่าเรื่อง
ด้วยมมุมองและเสยีงของเดก็ทีไ่ร้เดียงสา ทัง้ยอมจ�นนและแขง็ขืนตอ่การถูกเลอืก
ปฏบัิตจิวบจนเตบิใหญ่ บางอย่างได้หยัง่รากลงในจติใจ ก่อร่างเป็นความเงยีบทีก้่อง
สะท้อนอยู่ในอก แล้วเราจะได้เห็นว่ามนุษย์ถูกท�ให้สูญสิ้นภายใต้เปลือกแห่งสี              
ได้อย่างไร
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ขณะที่กระแสต่อต้านการเหยียดสีผิว Black Lives Matter ในอเมริกาก�ลังถูกปลุกขึ้นอย่างดุเดือด จากกรณี
การเสียชีวิตของ จอร์ด ฟลอยด์ ชายชาวอเมริกันแอฟริกันที่ถูกต�รวจจับกุมและกดคว�่าหน้าจนขาดอากาศหายใจ เมื่อ 
25 พฤษภาคมที่ผ่านมา เขาไม่ใช่รายแรกที่ถูกกระท�เช่นนี้ เขาคือรายล่าสุด นับเป็นระยะเวลา 150 กว่าปีมาแล้วที่ได้มีการ
ยุติระบบทาสในอเมริกา แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการเหยียดสีผิวและเชื้อชาติกลับมิได้หมดไปจากสังคมอเมริกัน ยิ่งใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ความเหลือ่มล�า้จากการเลือกปฏบิตัยิิง่เด่นชดั จากจ�นวนผู้เสียชวีติจากโควดิ-
191  พบว่าชาวอเมรกินัแอฟรกินัมสีดัส่วนการเสยีชวีติถงึ 92 คนต่อ100,000 คน ขณะทีค่นขาวมสีดัส่วนการเสยีชวีติ
อยู่ที่ 45 คนต่อ 100,000 คน และยังรวมไปถึงชาวอเมริกันอินเดียนที่ไม่อาจเข้าถึงบริการสาธารณสุขเช่นเขตอนุรักษ์
นาวาโฮ เนชั่น ตอนกลางของสหรัฐ2 ที่ไม่มีทั้งไฟฟ้า ประปา อยู่ห่างไกลจากบริการสาธารณสุข จ�นวนผู้ติดเชื้อและเสีย
ชีวิตจึงพุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตของพวกเขาแตกต่างจากพลเมืองอเมริกันที่เป็นคนขาวอย่างมาก

ในประวัติศาสตร์ท่ีผ่านมาเราเห็นการเหยียดหยาม กีดกัน และเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบมานับครั้งไม่ถ้วน นับตั้งแต่  

การจบักมุกวาดต้อนเอาคนชนเผ่าจากแอฟริกามาขายเป็นทาสของประเทศผูล่้าอาณานคิม เช่น สเปน โปรตเุกส องักฤษ ฝรัง่เศส เป็นต้น 

การบุกยึดครองแผ่นดินและเข่นฆ่าชาวอินเดียนแดงบนแผนดินที่เรียกว่าอเมริกา เช่นเดียวกับที่กระท�ากับชาวอะบอริจินในออสเตรเลีย 

1 https://www.facebook.com/voathai/photos/a.4247121101994858/4247121778661457/?type=3&theater

2 https://www.voathai.com/a/covid19-coronavirus-spreads-through-navajo-nation/5536327.html

ในความเป็นไทย
 ใครคือผู้เลือกและถูกเลือกปฏิบัติ

สนามเด็กเล่น
เรื่อง : ขวัญเรียม จิตอารีย์

ภาพจาก หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้น ป.1 เล่ม 2 (หลักสูตรปี 2521)
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การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว ชาวสลาฟ โรมา ผู้พิการทางสมอง โฮโม

เซก็ชวล รวมกว่า 12 ล้านคนในช่วงสงครามโลกครัง้ที ่2 การสงัหาร

หมู่ชาวอาเมเนียร์ในตุรกี 1.5 ล้านคน สงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ระหว่างเผ่าทุตซีและฮูตูในรวันดาท่ีเสียชีวิตไปราว 800,000 – 

1,070,000 คนในระยะเวลาหนึ่งร้อยวัน  ไหนจะเหตุการณ์จับเอา

ผู้หญิงเกาหลีไปเป็นนางบ�าเรอให้กองทัพญี่ปุ่น การสังหารหมู่ที่    

นานกิงโดยกองทัพญี่ปุ่น การฆ่าและเผาชุมชนชาวโรงฮิงยาในพม่า 

ค่ายกักกันชาวอุยกูร์ในจีน และระบบวรรณะในอินเดีย แม้จะ

สาธยายไม่หมด แต่ก็นับได้ว่าการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติด�ารงอยู่

กบัมนษุยชาตมิาตลอดจนถงึวนันี ้ประวติัศาสตร์ไม่ได้สร้างการเรยีน

รู้ที่จะอยู่ร่วมกันให้กับมนุษย์หรอกหรือ?

มาถึงเมืองไทยของเราประเทศท่ีเคยได้ช่ือว่า “สยามเมือง

ยิม้” เมืองทีผู่ค้นใจดียิม้รบันกัท่องเทีย่ว ยิม้รบัทุกสถานการณ์ดร้ีาย 

ใต้รอยยิ้มที่ว่านั้นในความเป็นไทยยังมีสิ่งใดซ่อนอยู่ 

จริงอยู่ที่เราไม่ได้มีการเหยียดสีผิว ไม่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเราไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ มันกลืน

กลายอยูใ่นวถิชีวีติและวธิคีดิทีเ่ราคุน้เคย เช่น โจรใต้หวัรนุแรง ชาว

เขาตดัไม้ท�าลายป่า เผาป่าสร้างมลพษิ ม้งค้ายาบ้า ผูห้ญงิอสีานเมยี

เช่าฝรั่ง ฯลฯ ถ้อยค�าเหล่านี้กลายเป็นบทสรุป จ�าแนกแยกแยะคน

กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เชื้อชาติใดเชื้อชาติหน่ึงไว้ และเม่ือมีการผลิตซ�้า

ด้วยกระบวนการทางสังคม นิยามเหมารวมเหล่านี้จะถูกท�าให้เช่ือ

ว่าเป็นจริง ทั้งยังต่อท้ายด้วยค�าว่า “ตลอดไป” ด้วย มายาคติเหล่า

นี้จึงถูกบ่มเพาะผลิตซ�้าจนกลายเป็นสิ่งท่ียากจะเปลี่ยนแปลงไป    

ในที่สุด

ความเป็นคนไทยเริ่มอยู่ในการรับรู้ของเราตั้งแต่เม่ือใด มี

ใครจ�าได้ไหม ส�าหรับผู้เขียนคิดว่าตนเองเริ่มรับรู้ความเป็นคนไทย

และชาติไทยตั้งแต่เข้าสู่ระบบการศึกษา เพราะต้องเข้าแถวเคารพ

ธงชาติ หัดร้องเพลงชาติ เข้าร่วมกิจกรรมวันส�าคัญต่างๆ และที่

ส�าคญัทีส่ดุคอื เนือ้หาท่ีรบัรูจ้ากการเรยีนการสอนทีห่ลกัสตูรได้สอน

ความเป็นชาตติัง้แต่ระดบัประถมศกึษาจนถงึมธัยมฯปลาย แล้วเรา

ก็ยังเช่ือเช่นนั้นมาตลอดโดยไม่มีการตั้งค�าถาม เพราะเชื่อว่านี่เป็น

หลักสูตรการศึกษาของชาติ จะต้องมีการจัดเตรียมเนื้อหามาอย่าง

ดีพร้อมส�าหรับนักเรียนท่ัวท้ังประเทศ แต่หารู้ไม่ว่าประวัติศาสตร์

ในแบบเรียนได้สร้างความเข้าใจผดิให้กบัประชาชนอย่างใหญ่หลวง 

ทั้งยังส่งผลต่อความคิดความเชื่อในฐานะประชาชนของประเทศ  

สืบต่อมาด้วย

หากใครอายุ 30 กว่าขึ้นไปคงจ�ากันได้ว่า คนไทยอพยพมา

จากเทือกเขาอัลไต ถอยร่นลงมาปักหลักในผืนแผ่นดินไทยและอยู่

มาจนถึงปัจจุบัน ครูสอนเช่นนี้มาตลอด นักเรียนก็เชื่อกันไปรุ่นต่อ

รุ่น วันนี้อาจยังมีหลายคนเชื่อว่าบรรพบุรุษคนไทยอพยพมาจาก

เทือกเขาอัลไตอยู่ก็เป็นได้ เหตุที่มาของเนื้อหานี้มาจากงานเขียน

เรือ่ง ‘หลกัไทย’ ของขนุวจิติรมาตรา3 ซึง่เป็นเพยีงเรือ่งแต่งทีส่่งเข้า

ประกวดและได้รับรางวัลในสมัย ร.7 และขุนวิจิตรมาตราก็ได้

ยอมรบัว่าเขาได้หยบิยกมาจากงานเขยีนของหมอวลิเลยีม คลฟิตัน 

ดอดด์ ผู้เขียน The Thai Race-The Elder Brother of Chinese 

"ผมเขียนตามของหมอดอดด์ เขาว่างัน้นะ ไม่ใช่ผมมาเม้คขึน้เองเมือ่

ไหร่ ผมกไ็ม่รู ้(หวัเราะ) ผมไม่รูห้รอก ว่าจริงหรือไม่จรงิ" ซึง่นติยสาร

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับมีนาคม 2523 ตีพิมพ์ถ้อยค�าดังกล่าวไว้ด้วย 

และแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธกิารตามหลกัสตูรใน พ.ศ. 2521 

ได้ระบุให้ยกเลิกแนวคิดเรื่องคนไทยอพยพจากเทือกเขาอัลไตออก

จากแบบเรียน แต่ไม่รู้ท�าไมผู้เขียนซึ่งเกิดปี 2523 ก็ยังได้เรียน

เนือ้หานีอ้ยู ่ทีส่�าคญัคอืเนือ้หาจากเรือ่งแต่งเข้าไปอยูใ่นหนงัสอืเรยีน

ได้อย่างไร และมิใช่เพียงแค่นี้ ยังมีเรื่องท้าวสุรนารี หรือย่าโม ใน

แบบเรียนประวัติศาสตร์ช้ัน ป.2 (หลักสูตรปี 2551) ที่เล่าถึงการ

ช่วยปราบกบฏเจ้าอนุวงค์ เจ้าเมืองเวียงจันทร์ที่ยกทัพผ่าน

นครราชสีมาเข้าตีกรุงเทพในสมัย ร.3 จนได้รับการแต่งตั้งเป็นท้าว

สุรนารี แต่ยังมีวิทยานิพนธ์ เรื่อง ‘การเมืองในอนุสาวรีย์ท้าว        

สุรนารี’ ของสายพิน แก้วงามประเสริฐ  ได้น�าเสนอว่า คุณหญิงโม

ไม่น่าจะมตีวัตนอยูจ่ริง พร้อมทัง้ตัง้ค�าถามว่าวรีกรรมต่างๆ นัน้เกดิ

ขึ้นจริงหรือไม่ รวมทั้งการเร่งรีบสร้างอนุสาวรีย์นั้นเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ทางการเมอืงในสมยัจอมพล ป. พบิลูสงครามหรอืไม่ และ

ต่อมาวทิยานพินธ์เล่มนีไ้ด้รบัรางวลัวทิยานพินธ์ดเีด่น มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ในปี 2536 และส�านกัพมิพ์มตชินได้ตพีมิพ์เป็นหนงัสอื

จ�าหน่ายในปี 2538 แต่เรื่องราวของย่าโมก็ยังถูกบรรจุลงหนังสือ

เรียนในอีกสิบกว่าปีต่อมาได้ น่าแปลกใจว่าเป็นไปได้อย่างไร  ไม่

เพียงเท่านั้นยังมีเรื่องราวของหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 จากสมัย

สุโขทัย ที่เล่าถึงการสร้างตัวอักษรลายสือไทย ราวปี 1821 ซ่ึง

เป็นต้นแบบของตัวอักษรไทยในปัจจุบัน โดยพ่อขุนรามค�าแหง ที่

บรรจใุนแบบเรยีนประวตัศิาสตร์ชัน้ ป.4 (หลกัสตูรปี 2551) แต่จาก

บทความเรื่อง ‘หลักศิลาจารึกฉบับที่ 1 กับปัญญาชนรุ่นรัชกาล

ที่ 3-4 พิมพ์เขียวส�าหรับอนาคตที่ใช้การไม่ได้ ของ ไมเคิล ไรท์’  
3 https://www.tcijthai.com/news/2014/02/scoop/5154  บทความ ส�ารวจแบบเรียน

ประวัติศาสตร์ไทย เมื่อ ‘ชาติ’ เป็นเครื่องมือทางการเมือง โดย รวิวรรณ รักถิ่นก�าเนิด
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ตีพิมพ์ในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนกรกฎาคม 2543 ได้

สรุปว่าเพราะความกังวลของชนชั้นปกครองที่มีต่อในการขยาย

อ�านาจขององักฤษทีเ่ข้ามาในไทย จงึได้จงึได้สร้างรฐัในอดุมคตขิอง

ไทยท่ีเรียกว่า สโุขทยั และบนัทกึในหลกัศลิาจารกึหลกัที ่1 เหตเุพือ่

แสดงหลักฐานให้นานาชาติรู้ถึงความมีอารยธรรมไทยมาช้านาน

ตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังน้ันศิลาจารึกหลักที่ 1 จึงถูกสร้างข้ึนสมัย

รัชกาลที่ 3 โดยพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎ (รัชกาลที่4) กับผู้รู ้และ

สานศุษิย์ของพระองค์ หากแบบเรยีนจะเล่าเนือ้หาเช่นทีไ่มเคลิ ไรท์ 

ได้ศึกษาและน�าเสนอไว้และเปิดประเด็นไว้สู่การศึกษา วิพากษ์

วิจารณ์เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปในอนาคตก็จะเป็นการดีต่อ

นักเรียนที่จะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างถูกต้อง แต่ท�าไมถึงยัง

ท�าให้นักเรียนต้องย้อนกลับไปถึงสมัย ร.3 ท่ีมีการค้นพบหลักศิลา

จารึก นี่เทียบเท่ากับว่ากระทรวงศึกษาได้ปกปิดและจ�ากัดความรู้

ต่อนักเรียนด้วยใช่หรือไม่

นอกจากการสร้างชาตแิล้วยงัมกีารเสยีดนิแดนทีท่�าให้ภาพ

ของรัฐไทยมีความชัดเจน จากเน้ือหาในแบบเรียนชั้น ม.3 หัวข้อ

การเสียดินแดนในสมัย ร.4 และ ร.5 บอกว่ามีการเสียดินแดนถึง 6 

ครั้ง ตอนที่ผู้เขียนได้เรียนก็ตื่นตะลึงกับแผนท่ีของประเทศที่กว้าง

ขวางมาก ลาว พม่า กัมพูชา แม้แต่มาเลเซียก็เป็นของเราหมด น่า

เสียดายที่ต้องเสียไปเพื่อรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ จาก

เนือ้หาท่ีว่าเสียเขมรให้องักฤษในสมยั ร.4 เสียสิบสองจไุทให้ฝรัง่เศล

สมัย ร.5 เสียฝั่งซ้ายแม่น�้าโขงให้ฝรั่งเศส สมัยวิกฤต รศ.112 แล้ว

ยงัต้องเสยีฝ่ังขวาของแม่น�า้โขงให้กบัฝร่ังเศสอกีเพือ่แลกกบัจนัทบุรี

ที่ถูกยึดในปี 2446 จากนั้นก็เสียเขมรเพิ่ม และสุดท้ายเป็นการเสีย

ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส หรือบริเวณประเทศมาเลเซีย

ในปัจจุบันให้แก่อังกฤษ ในปี 2453 พอครูสอนมาถึงตรงน้ีผู้เขียน

และเพือ่นร่วมห้องต่างโอดครวญว่าเสียดายแผ่นดนิไทยกนัยกใหญ่ 

คดิดสูว่ิาขนาดเดก็ยงัถูกท�าให้เชือ่เช่นนัน้ แต่เอาเข้าจรงิแล้วรฐัไทย

หรือสยามไม่เคยมีการเสียดินแดนเลย เพียงแต่ไม่อาจเอาชนะการ

ผนวกดินแดนของรัฐอิสระต่างๆ ให้มาเข้ากับฝ่ายตนได้ งานศึกษา

เรื่อง ‘ประวัติศาสตร์ไทยแบบราชาชาตินิยม’ ของ ศ.ดร.ธงชัย 

วนิจิจะกลู อธบิายว่าไทยเสยีดนิแดนให้ชาตติะวนัตกเป็นผลจากการ

เขียนประวัติศาสตร์แบบราชาชาตินิยม สยามมิได้เป็นเจ้าของรัฐ

อิสระที่ปกครองตนเองแล้วเลือกเข้ากับฝร่ังเศสหรืออังกฤษดังที่ได้

กล่าว ทัง้สยามเองกย็งัไม่มแีผนทีเ่ขตแดนชีช้ดั และแบบเรยีนยงัได้

สร้างประวัติศาสตร์ของชาติจากอาณาจักรสุโขทัย สืบทอดมาเป็น

กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ บริเวณสองฝั่งแม่น�้าโขง (ลายเส้นฝีมือชาวยุโรป พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 1873) ภาพจาก www.silpa-mag.com/culture/article_2224
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อยธุยา ธนบรุ ีและรัตนโกสินทร์ ทีส่�าคญัคอืเป็นประเทศเอกราชเดียว

ในภูมิภาคนี้ ทั้งที่ความเป็นชาติไม่เคยเกิดขึ้น หัวเมือง แว่นแคว้น

ต่างๆ ต่างเป็นรฐัอสิระจะข้ึนต่อกนัหรอืไม่กไ็ด้แล้วแต่สถานการณ์  ไม่

ต่างจากหมู่บ้านบางระจัน เมืองวิเศษไชยชาญที่ต่อสู้กับทหารพม่าที่

ยกทัพมาตีอยุธยา พวกเขาท�าเพื่อปกป้องตนเองจากการถูกปล้นชิง

เสบียงอาหารโดยมีได้มีส�านึกว่าตนเป็นสยามหรือไทยแต่อย่างใด 

(จากหนังสือ ชาตินิยมในแบบเรียนไทย อ.สุเนตร ชุตินธรานนท์และ

คณะ) แต่แบบเรียนประวัติศาสตร์ ป.5 (หลักสูตรปี 2551) บอกว่า

ชาวบ้านบางระจันตั้งค่ายขึ้นเพื่อขัดขวางการรุกรานของพม่า เรื่อง

บางระจนันีผู้เ้ขยีนเองกไ็ด้เรยีนในหนงัสอืเรียนภาษาไทย มานะ มานี 

ปิติ ชูใจ ชั้น ป.5 เล่ม 1 บทที่ 6 "บางระจันร�าลึก" จ�าได้ว่าสนุกและ

ตื่นเต้นมาก เป็นตอนที่ชูใจฝันว่าได้ไปหมู่บ้านบางระจันตอนเกิดศึก 

ปิติ มานะ และวีระโตเป็นหนุ่มได้ออกรบด้วย นับว่าเป็นแบบเรียนที่

ปลูกฝังรัฐชาติได้อย่างมีชั้นเชิง แม้จะเรียนมานานแล้วก็ยังไม่เคยลืม

แล้วระบบการศกึษาให้อะไรกับเรา เนือ้หาต่างๆ ในแบบเรียน

บอกอะไรเราบ้าง ลองคิดดีๆ ก็จะเห็นตัวเราผู้รับความรู้ ความเป็น

ชาติไทย วีรบุรุษ วีรสตรี แม่ทัพ ขุนศึก ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นตัว

ละครร่วมและเป็นตวัร้ายบ่อยครัง้ หลายคนยงัตดิปากกับค�าว่า "พม่า

เผาเมอืง" อยูเ่ลย ในแผ่นดนิไทยนีเ้ราเหน็คนชาตพินัธุอ์ืน่นอกจากคน

ไทยหรือไม่ ค�าว่า “คนไทย” คืออะไร ต่อมาเม่ือถึงคาบเรียน

สังคมศึกษาเราก็จะได้เห็นแผนท่ีป่าไม้สีเขียวที่ค่อยๆ ลดลงทุกปี 

เพราะมีการตัดไม้ท�าลายป่าของชาวเขา การท�าไร่เลื่อนลอยจนภูเขา

หัวโล้น ท�าให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น แห้งแล้ง น�้าป่าไหลหลาก ไฟป่า 

มลพิษ แม้ว่าสินค้าส่งออกของไทยตั้งแต่อดีตจะเป็นไม้สักก็ตาม ซ่ึง

การสัมปทานป่าของรัฐเริ่มตั้งแต่ปี 2500 เพิ่งหยุดเมื่อปี 2532 นี่เอง 

แต่เราก็ยังไม่เคยได้เรียนเรื่องการสัมปทานป่าไม้ของรัฐ การ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ความสัมพันธ์กับ

ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น ด้วยเนื้อหาที่ไม่ครบถ้วนรอบด้าน ความ

เข้าใจของผู้เรียนจึงแหว่งหวิ่น ไม่ปะติดปะต่อ และบิดเบี้ยวจนถึง

เข้าใจผดิได้เลยเดยีว ยกตวัอย่างง่ายๆ จากเรือ่งท้าวสุรนารหีรอืย่าโม 

พองานเขยีน ‘การเมอืงในอนุสาวรย์ีท้าวสรุนาร’ี ได้รบัการเผยแพร่

ก็เกิดกระแสต่อต้านผู้เขียน ไม่ยอมรับความจริงอีกด้านที่ถูกน�าเสนอ 

ไม่ต่างจากเรือ่งเขาพระวหิารทีถ่กเถยีงกนัว่าเป็นของไทยหรอืกมัพชูา 

ทั้งยังถูกน�ามาเป็นชนวนความขัดแย้งเพื่อเหตุผลทางการเมืองหลาย

ต่อหลายคร้ัง แม้ศาลโลกจะตดัสนิให้เป็นดนิแดนส่วนของกมัพชูาแล้ว

กต็าม การผลติซ�า้ทางการศกึษาบนฐานความรูท้ีผ่ดิพลาด ไม่มกีาร

ตั้งค�าถาม ตรวจสอบซ�้า เพื่อให้ครอบคลุมและทันต่อยุคสมัยจึงส่ง

ผลต่อการคิดวิเคราะห์ของประชาชนตามมา คนไม่น้อยยังเชื่อกัน

ว่าป่าของประเทศไทยหมดลงเพราะการตดัไม้ท�าลายป่าของชาวเขา 

ยิ่งเกิดวิกฤตหมอกควัน pm 2.5 ขึ้นพร้อมกับภาพไฟไหม้ป่า ความ

รู้ที่เคยได้รับจึงถูกประกอบสร้าง เป็นเหตุเป็นผลสร้างผู้ร้ายขึ้น ผู้ที่

ถูกเลือกให้รับบทนี้คือ กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่บนพื้นที่สูง อยู่ในเขตป่า 

แม้พวกเขาจะช่วยกันท�าแนวกันไฟป้องกันไฟป่า มีการลาดตะเวน

เฝ้าระวงั มกีฏเกณฑ์การอยูร่่วมกบัป่าในรปูแบบป่าชมุชน แต่มวิาย

ถกูมองเป็นผู้ร้ายอยูด่ ีการท�าไร่หมนุเวียนจงึยงัเป็นไร่เลือ่นลอย ป่า

ในมโนทัศน์ของคนส่วนใหญ่จึงเป็นป่าที่มีแต่ต้นไม้ น�้าตก สัตว์ป่า 

จึงไม่ต่างจากสีเขียวบนแผนที่ในห้องเรียน ป่าที่คุณถือตัวเป็น

เจ้าของ แต่มิใช่ป่าที่มีคนอยู่ในนั้น มีเห็ดถอบ หน่อไม้ ไข่มดแดง 

ภาพจาก หนังสือเรียนภาษาไทย ชั้น ป.5 เล่ม 1บทที่ 6 บางระจันร�ลึก (หลักสูตรปี 2521)
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พหวุฒันธรรมจะช่วยสร้างเสรมิการเรยีนรูท้ีจ่ะอยู่

ร่วมกัน การลดอคติ และยอมรับความแตกต่าง 

ซึง่จะเป็นการเตรยีมพร้อมทีด่สู่ีการใช้ชวีติในโลก

สมยัใหม่ทีเ่ป็นสงัคมพหุวัฒนธรรมมากยิง่ข้ึน การ

ศึกษาจึงไม่ควรหยุดอยู่กับที่ กับวัฒนธรรมและ

องค์ความรู้ท่ีแช่แข็งไว้ แต่ควรหมุนไปพร้อมกับ

โลก แต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นยังมีอีกประเด็นที่

ส�าคัญไม่แพ้กัน คือ ภาษาที่ใช้ในการเรียนการ

สอน นอกจากภาษาไทยกลางทีใ่ช้เป็นภาษาหลกั

แล้ว ควรใช้ภาษาแม่ร่วมด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้

เด็กได้เรียนรู้มากขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานที่มีเป็นตัว

ช่วย จากกรณีการอ่านออกเขียนได้และเข้าใจ

เนื้อหามากขึ้นของเด็กชายแดนใต้ จากตัวอย่าง

ของนักเรียนโครงการทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-

มลายูถิ่น)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ร้อยละ 72.5 สอบผ่านเกณฑ์ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และทักษะการอ่านสูงกว่าโรงเรียนคู่เทียบ ซึ่งได้คะแนนเพียงร้อย

ละ 44.5 อย่างมีนัยส�าคัญ ทุกระดับชั้น 

การศกึษาจงึเป็นรากฐานทีส่�าคญัในการพฒันาประเทศ แต่

หากระบบการศึกษาไม่ได้สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่

เยาวชนอนาคตของชาติ ผลกระทบที่ตามมาจะเกิดแก่ทรัพยากร

มนุษย์และการอยู่ร่วมในประเทศ รวมไปถึงทัศนคติต่อประเทศ

เพื่อนบ้าน แม้โลกทุกวันนี้เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างกว้างไกลด้วย

อาณาเขตของโลกออนไลน์ แต่การอยูร่่วมคอืโลกจรงิของทกุคน ใน

ความเป็นไทย เรายังเลือกปฏิบัติต่อกัน ยังสร้างกรอบตีตราผู้อ่ืน  

ยังเรียกผู้อื่นว่า ลาว หน้าลาบ ตลาดล่าง เจ๊ก บ้านนอก อีตุ๊ด อีด�า 

ไอ้อ้วน ฯลฯ บางครั้งเราเป็นผู้เลือกปฏิบัติต่อผู้อื่น บางครั้งผู้อื่นก็

เลือกปฏิบัติต่อเรา ทุกการปฏิบัติต่อกันเราล้วนเป็นผู้เลือกทั้งสิ้น 

แต่สิง่ทีอ่ยูเ่หนือเราข้ึนไปคอืโครงสร้างและระบบบรหิารจัดการของ

ประเทศทีม่ผีลต่อการก�ากบัดแูลคุณภาพชวีติ บงัคับให้เลือกบนทาง

เลือกที่น้อยนิด เช่นท่ีเราได้ประสบพบเจอกันมาแล้วในระบบการ

คึกษา คุณคิดว่าประเทศไทยควรเลือกปฏิบัติต่อประชาชนของตน

เช่นไร และเราผูเ้ป็นประชาชนอย่าเลอืกทีจ่ะ “ไม่เลอืก” เรยีกร้อง

สิทธิพึงมีพึงได้ของตน

หนอนรถด่วน ผักหวาน และนานาอาหารจากป่าที่คนในเมืองชอบ

กันนักหนา ซ�้าร้ายบางชุมชนยังถูกบังคับให้โยกย้ายออกจากผืนป่า

จากการประกาศเขตอุทยานทับที่ ถูกแย่งที่ท�ากินจากนโยบายทวง

คืนผืนป่าของรัฐบาล ผู้ท่ีไม่รู้ข้อมูลรอบด้านหรือมีทัศนอคติต่าง

พลอยเห็นดีเห็นงามด้วย ขณะที่โรงแรม รีสอร์ท แม้กระทั่งบ้านพัก

ของเจ้าหน้าทีศ่าลกย็งัสร้างในพืน้ทีเ่ขตป่าได้อย่างออกหน้าออกตา 

เช่นนี้ถือเป็นการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่  

นอกจากการศึกษาจะมีส่วนในการปลูกฝังความคิดความ

เชื่อที่ผิดแล้ว การศึกษายังแยกผู้เรียนออกชุมชนท้องถิ่นของตน 

เพราะการเรยีนทีไ่ม่สอดคล้องกบัวถิท่ีีเป็นอยู ่เช่นแต่ละภมูภิาคห้อง

รบัแขกไม่ได้นัง่โซฟาเหมอืนกนัทกุบ้าน ห้องครวักไ็ม่ได้มไีมโครเวฟ

เหมือนกันทุกครัว ทั้งเรื่องอาหารการกิน อาชีพ ทรัพยากร สังคม

และวิถีวัฒนธรรมล้วนแตกต่างกันทั้งสิ้น แม้ตอนนี้จะมีการเรียนรู้

เรื่องวัฒนธรรมภูมิภาคอื่นที่กว้างขวางขึ้น แต่ก็ไม่ควรละเลย

วัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของเด็ก บางโรงเรียนมีหลายชาติพันธุ์

เรียนร่วมกัน เช่น โรงเรียนตะเข็บชายแดน โรงเรียนบนพื้นที่สูง 

โรงเรยีนชายแดนใต้  หรือแม้แต่โรงเรยีนในเมอืงทีร่บัเด็กขาดโอกาส

จากทุกกลุ่ม ทั้งเด็กปกาเกอญอ ม้ง ลีซู ไทใหญ่ อาข่า ลัวะ มอญ 

มลายู มอแกลน ฯลฯ และยังมีศาสนาที่แตกต่าง เช่น พุทธ คริสต์ 

อิสลาม หรือความเชื่อตามกลุ่มชาติพันธุ์ของตน โรงเรียนจึงต้อง

สนบัสนนุการเรยีนรูข้องเดก็ทกุกลุม่อย่างเท่าเทยีม การศกึษาแบบ
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ก า ร ร า ย ง า น  7 
ป ร ะ เ ด็ น ส� า คั ญ 

สถานการณ์
สิท ธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ที่
ผ่านมาองค์การสหประชาชาติได้เผยแพร่แนว
ค�ถามที่องค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
ได้จัดส่งในเว็บไซต์ขององค์การสหประชาชาติ  
คณะกรรมการด้านการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติขององค์การสหประชาชาติก�หนด
ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการทบทวน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยฉบับ
รวมครั้งที่ 4 ถึงครั้งที่ 8 โดยให้ทุกภาคส่วน
จัดส่งค�ถามถึงรัฐบาลไทยเพื่อเตรียมตัวใน
การประชุมทบทวนรายงานของรัฐบาลไทยใน
เดือนสิงหาคม 2563 ที่กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ แต่เนื่องจากสถานการณ์
โควิดท�ให ้การประชุมต ่างๆ ขององค์กร
สหประชาชาติเลื่อนไปอย่างไม่มีก�หนด

ประ เทศ ไทย เป ็ นภาคี สมาชิ กของ
อนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ตั้งแต่ปี 2546 และมีผลบังคับใช้แล้วในการ
พัฒนาปรับปรุงกฎหมายและนโยบายเกี่ยว
กับกลุ่มชนเผ่าพ้ืนเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ประเทศไทย โดยประเทศไทยจะต้องส่งรายงาน
รัฐเพื่อประกอบการทบทวนสถานการณ์สิทธิ
มนุษยชนเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง  
เชื้อชาติ เป ็นรายงานฉบับแรกที่รวบยอด
รายงาน 3 ฉบับ โดยเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็น
ที่ล้าช้ามากและกลไกคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยก็ไม่มีประสิทธิภาพ ท�ให้ประชาชน
ขาดโอกาสในการได้รับการแก้ไขเปล่ียนแปลง
นโยบายที่เกี่ยวข้องไปอย่างน่าเสียดาย

เ ร่ื องการข จัดการ เ ลือกป ฏิ บั ติ
ท าง เ ช้ื อชา ติ

ต่ออง ค์การสหประชาชา ติ
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ปกติแล้วการน�าเสนอรายงานอย่างเป็นทางการคือการ    

น�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง   

เชื้อชาติ (ICERD COMMITTEE) เป็นหน้าที่ของภาคีสมาชิกตาม

อนสุญัญา ทีท่กุๆ 2 ปีจะต้องน�าเสนอรายงาน ส�าหรบัภาคประชาชน

เราในฐานะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติและ

องค์กรสิทธิมนุษยชนที่ท�างานมีบทบาทท่ีจะต้องเขียนรายงานคู่

ขนาน(Shadow Report) เพือ่ให้รายงานรฐับาลไทยมคีวามสมบรูณ์

ยิง่ขึน้ จงึไม่ใช่เป็นการตรวจสอบรายงานรฐับาลโดยตรง พวกเราใน

นามภาคประชาชนเขียนรายงานได้ติดต่อประสานงานกับคณะ

กรรมการ ICERD ก่อนเพื่อให้มีการจัดประชุมให้พวกเราน�าเสนอ

รายงานเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ICERD ด้วย 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผล

ก�าไรในกรงุเทพมหานครให้การช่วยเหลอืทางด้านกฎหมายแก่ผูต้ก

เป็นเหยือ่ความรนุแรงของรฐัและสนบัสนนุการปฏริปูระบบยติุธรรม

ในไทย มลูนธิฯิให้ความส�าคญักบัการช่วยเหลอืกลุม่คนชายขอบ โดย

เฉพาะชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และชนพ้ืนเมืองที่อาศัยอยู่ใกล้

ชายแดนไทยและพื้นที่ความรุนแรงทางอาวุธ ในบริบทของจังหวัด

ชายแดนใต้ มลูนธิผิสานวฒันธรรมได้ร่วมกนัรวบรวมประเดน็ส�าคัญ

ในการน�าเสนออย่างน้อย 7 ประเด็นส�าคัญ ดังนี้

1) แม้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย       

(รัฐธรรมนูญปีพ.ศ. 2560) ได้รับรองหลักการความเสมอภาคตาม

กฎหมายและการไม่การเลอืกปฏบิตัฯิ อย่างไรกต็ามประเทศไทยยงั

ไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะเพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเช้ือชาตท้ัิงเรือ่ง

การส่งเสริมและเร่ืองการก�าหนดบทลงโทษหากมีการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนบนพื้นฐานการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติเกิดขึ้น  

2) กฎหมายพิเศษเพื่อปราบปรามการก่อความไม่สงบ การ

ก่อการร้ายและผลกระทบต่อประชากรท้องถ่ินโดยเฉพาะชาวมลายู

มุสลิม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลไทยได้บังคับใช้กฎหมาย

เพื่อปราบปรามการก่อความไม่สงบที่รวมถึงพระราชบัญญัติกฎ

อัยการศึก พ.ศ. 2457 และพระราชก�าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  กฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ดังกล่าว

น�ามาสู่อ�านาจพิเศษในการปฏิบัติการปราบปรามการก่อความไม่

สงบและต่อต้านการก่อการร้าย รวมถึงการปิดล้อมและค้นหา การ

จับกุม และการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในการก่อความไม่สงบเพื่อ

สอบปากค�าในค่ายทหาร ทัง้ทีผู้่กระท�าผดิดังกล่าวไม่ได้กระท�าความ

ผิดทางอาญา การบังคับใช้กฎหมายและเหตุผลในการด�าเนินการ

กับชาวมลายูมุสลิมโดยรัฐบาลไทยได้รายงานว่าไม่มีการท�าประวัติ

ทางเชือ้ชาต ิ(Racial Profiling)  อย่างไรกต็ามรฐัไทยไม่ได้มรีะเบยีบ

วิธีหรือหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจนในการประเมินสถานการณ์ 

อย่างไรก็ตามมูลนิธิฯได้พบว่าทหารมักสั่งให้ชาวมลายูมุสลิมหยุด  

ที่ด่านตรวจของกองทัพทั้งที่ไม่มีพฤติกรรมน่าสงสัยใดๆ และมี    

การบังคับให้ถ่ายรูปพร้อมบัตรประจ�าตัวประชาชนโดยไม่แจ้ง

วตัถปุระสงค์  ในปีพ.ศ. 2558 คณะกรรมการสหประชาชาตว่ิาด้วย

การขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเชือ้ชาตพิบว่าการเกบ็รวบรวมดเีอน็เอ
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คือการท�าประวัติทางเชื้อชาติ (Racial Profiling) เพราะเจ้าหน้าที่

มักสันนิษฐานว่าชาวมลายูมุสลิมเป็นผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายด้วย  

เชื้อชาติของพวกเขา อย่างไรก็ตามกองก�าลังความมั่นคงของไทยก็

ยงัคงเกบ็ดเีอน็เอชมุชนชาวมลายมูสุลมิ โดยอ้างว่าการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลนี้จะน�าไปสู่การตัดสินโทษผู้ต้องสงสัยให้มีประสิทธิภาพมาก

ขึ้น ในปีพ.ศ. 2562 มูลนิธิฯได้รับรายงานว่ามีการเก็บรวบรวม

ดีเอ็นเอไปอย่างน้อย 139 กรณี ภายหลังมูลนิธิฯได้ตรวจสอบว่า

ข้อมลูดงักล่าวเป็นความจรงิ ยิง่ไปกว่านัน้ในเดอืนเมษายน 2019 มี

ชายประมาณ 20,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ชาวมลายมูสุลมิถกูเกบ็ดเีอน็เอระหว่างการเกณฑ์ทหารไปโดยไม่ได้

รับความยินยอมและแจ้งล่วงหน้า อย่างไรก็ดีทหารเกณฑ์ในส่วน

อื่นๆ ของประเทศไทยกลับไม่ได้รับการเก็บดีเอ็นเอ มูลนิธิและ

องค์กรพันธมิตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความกังวลว่าการใช้

เทคโนโลยีจดจ�าใบหน้าในพื้นที่ชาวมลายูมุสลิมจะละเมิดสิทธิ    

ส่วนบุคคลและเสรีภาพของประชาชน การท�าประวัติทางเชื้อชาติ

ดงักล่าวอาจน�าไปสูก่ารจบักุมและด�าเนินคดีกบัผูบ้รสิทุธิ ์โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในบริบทของกฎหมายต่อต้านการก่อความไม่สงบ              

กฎอัยการศึก และพ.ร.ก. ฉุกเฉิน

3) ผู ้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ต้องเผชิญกับภัย

คุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการเลือกปฏิบัติและความรุนแรง เนื่องจาก

ความแตกต่างทางศาสนา เชื้อชาติ และเพศ ทั้งจากสังคมภายใน

ชุมชนและสังคมภายนอกของพวกเธอ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์

ภาคใต้ซึง่เป็นศนูย์จดัท�าเอกสารชดุหนึง่รายงานว่าผูห้ญงิ 70 คนได้

รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรายงานผู้เสียชีวิต 423 คน ในปีพ.ศ. 

2562 นอกจากนีผู้ห้ญงิจ�านวนหนึง่ยงัจ�าเป็นต้องรบัภาระหน้าทีเ่ป็น

ผู้จุนเจือครอบครัวแม้จะมีข้อจ�ากัดด้านการศึกษาและการจ้างงาน 

เนื่องจากเป็นผู้เสาหลักของครอบครัวคือสามีหรือบิดา ถูกสังหาร

โดยการใช้ความรนุแรงหรอืการปะทะกนัระหว่างกองก�าลงัตดิอาวธุ   

กองก�าลังทหารบางหน่วยได้ควบคุมตัวภรรยาของผู้สงสัยในการ   

ก่อความไม่สงบมากขึ้น ผู้หญิงเหล่านี้อาจถูกทรมานทางด้านจิตใจ

เพื่อให้รับสารภาพ หรือเพื่อใช้ในการหาข่าวของหน่วยงานด้าน

ความมั่นคง ในปีพ.ศ. 2562 มีผู้หญิงอย่างน้อย 8 คนถูกควบคุมตัว

ในหน่วยสอบสวนทางทหารโดยอ้างกฎหมายพิเศษเพื่อการปราบ

ปรามการก่อความไม่สงบและการก่อการร้าย แม้ว่าพวกเธอจะไม่ใช่

ผู้กระท�าความผิดกฎหมายก็ตาม นอกจากนี้ ผู้หญิง 1 ใน 8 คนถูก

ตัง้ข้อหาหลงัถกูควบคมุตวัเนือ่งด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

168 (ช่วยเหลือและสนบัสนนุ) ว่าด้วยการให้ท่ีพกัแก่ผูต้้องสงสยัใน

การก่อความไม่สงบ  ภรรยาและลูกของผู้ต้องสงสัยถูกบังคับให้เข้า

รบัการเกบ็ดเีอน็เอระหว่างการด�าเนนิการค้นหาและจบักมุ พวกเขา

ทั้งหมดถูกขอให้ลงชื่อในแบบฟอร์มยินยอมหลังจากการตรวจเก็บ

ดีเอ็นเอ แต่พวกเขากล่าวว่าตนไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้า ตนเองไม่

ประสงค์ให้ความยินยอม  นอกจากนี้ในชุมชนชาวมลายูมุสลิมพวก

เขายงัต้องเผชญิกบัความรนุแรงในครอบครวั ความรนุแรงในสงัคม

ผู ้ชายเป็นใหญ่และอุปสรรคทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งท่ีเกิด

โครงสร้างเศรษฐกิจ ทางศาสนาและทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ศูนย์   

ส่งเสริมสิทธิสตรีและให้ค�าปรึกษาภายใต้คณะกรรมการอิสลาม

จังหวัดนราธิวาสรับร้องเรียนกรณีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว

ถึง 760 กรณี จากผู้หญิงมลายูมุสลิมตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ถึง

ตลุาคม 2562 อย่างไรกต็ามผู้หญงิหลายคนขาดความรูเ้กีย่วกบัสทิธิ

ของตน และกลัวการถูกตราหน้าจากสังคมอนุรักษ์นิยมหากเขาพูด

เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวของเขาเอง เลสเบี้ยนและผู้หญิง
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ข้ามเพศต้องทนทุกข์ทรมานจากกระบวนการท�าให้เป็นชายขอบ 

(Marginalization) ที่รุนแรงยิ่งขึ้น ในปี 2560 สโมสรฟุตบอล ที่ให้

พื้นที่ปลอดภัยส�าหรับผู้หญิงในท้องถิ่นและกลุ่มผู้หลากหลายทาง

เพศ (LGBTQ+) เพื่อแสดงรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

ของพวกเขา ถูกขู่และถูกคุกคามจากผู้น�าศาสนาอิสลาม โดยผู้น�า

ดงักล่าวกล่าวหาพวกเขาว่า “เผยแพร่ความคดิเร่ืองรกัร่วมเพศ” ใน

ชุมชนมลายูมุสลิม

4) กลุ่มชนพืน้เมอืงท่ีอาศยัอยูใ่นป่า/อทุยานแห่งชาต/ิพืน้ที่

สงวน ชนพื้นเมืองจ�านวนมากที่ถูกกล่าวหาว่ารุกล�้าพื้นที่ป่าสงวน

หรือหาประโยชน์จากทรัพยากรชาติในพื้นที่ดังกล่าว นโยบายการ

ทวงคืนพื้นที่ป่าของรัฐบาลไทยส่งผลให้มีการบังคับใช้มาตรการ    

ขบัไล่และการยดึทีด่นิ  มรีายงานว่าในช่วงครึง่แรกของปีพ.ศ. 2562 

มีการฟ้องคดีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้กับประชาชนผู้ยากไร้มากกว่า 

1,830 คดภีายใต้นโยบายการทวงคนืพืน้ทีป่่า อกีทัง้ในปีพ.ศ. 2563 

พระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาตฉิบบัใหม่จะมผีลบงัคบัใช้ กฎหมาย

ดังกล่าวจะน�ามาซึ่งความเสี่ยงของชนเผ่าพื้นเมืองมากข้ึนต่อไป

เนือ่งจากเจ้าหน้าทีย่งัคงมอี�านาจก�าหนดทีจ่ะอนญุาตให้พวกเขาอยู่

และใช้ประโยชน์ในดินแดนบรรพบุรุษของพวกเขาหรือไม่ ดังนั้น

ชุมชนชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติจะเสี่ยงต่อการ   

สูญเสียสิทธิในที่ดินและวิถีการด�ารงชีวิตดั้งเดิมของพวกเขา

5) การเข้าถึงความเป็นพลเมืองและการบริการสาธารณะ 

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรพันธมิตรมีความกังวลเกี่ยวกับ

ความยากล�าบากของบคุคลไร้สัญชาตใินการขอรบัสัญชาตไิทยหรอื

เข้าถึงสถานะทางทะเบียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเยาวชนผู้ไร้

สัญชาติ เยาวชนไร้สัญชาติหรือเยาวชนที่ไม่มีสถานะในการลง

ทะเบียนไม่สามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียนรัฐบาลได้ ณ ขณะนี้

มเียาวชนกลุ่มดงักล่าวทัง้หมดอยู ่90,640 คน แต่มเีพยีง 2,789 คน

ที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ส่วนจ�านวนที่เหลือยังคงอยู่

ระหว่างด�าเนินการ มูลนิธิผสานวัฒนธรรมและองค์กรพันธมิตรมี

ความกังวลเกี่ยวกับประชากรชนเผ่าพื้นเมืองท่ียังไม่ได้รับสิทธิการ

เป็นพลเมืองเต็มรูปแบบ เช่นประชาชนที่มีหมายเลข ID “ 0” หรือ 

0-xxxx-89xxx-xx-x โดยกรณีดังกล่าวยังคงมีอย่างน้อย 152,869 

รายการที่ยังอยู่ระหว่างด�าเนินเนื่องจากการขอสิทธิในความเป็น

พลเมอืงเป็นกระบวนการทีย่าวนานและซบัซ้อน อย่างไรก็ตามหาก

ไร้ซ่ึงสิทธิความเป็นพลเมืองอย่างเต็มรูปแบบชนกลุ่มน้อยบางคน   

ก็ถูกจะกีดกันจากการบริการสาธารณะรวมถึงการดูแลสุขภาพ   

ถ้วนหน้า (Universal Health Care) และไม่ได้รับโอกาสในการ

ศึกษาที่สูงขึ้น รวมทั้งสถานการณ์ของชาวมอแกนเป็นชาวพื้นเมือง

ทีอ่าศัยอยูต่ามแนวชายแดนไทย-พม่าในทะเลอนัดามัน ในอดตีพวก

เขามีวิถีชีวิตเป็นนักล่าสัตว์กึ่งเร่ร่อน โดยมักจะโยกย้ายจากเกาะ

หนึ่งไปยังอีกเกาะหนึ่ง คืออาศัยอยู่ในทะเลในเรือไม้แบบดั้งเดิมที่

เรยีกว่าคาบาง (Kabang) ขณะทีด่�ารงชวีติมกีารประมงแบบดัง้เดมิ 

และในช่วงฤดูมรสุม (พฤษภาคม-ตุลาคม) ของทุกปี ชนพื้นเมือง  

ดังกล่าวจะย้ายกลับไปที่ชายฝั่งและอาศัยอยู่ในบ้านเสาสูงชั่วคราว 
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ดิน้รนเพือ่เรยีกร้องความเป็นธรรม เจ้าหน้าทีท่หารทีด่่านทีไ่ด้สงัหาร

ผู้กระท�าความผิดทั้งสองคดีไม่ได้ถูกน�าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

7) ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่สามารถเข้าถึง  

การเยียวยาและการชดใช้ค่าเสียหายรวมถึงกรณีต่อไปนี้ เช่นกรณี

นายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลล่ี ซ่ึงเป็นนักกิจกรรมด้านสิทธิใน

ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงในเขตป่าแก่งกระจาน (Kaeng-

krachan Forest Complex) บิลลี่หายตัวไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน 

พ.ศ. 2557 หลังจากที่เขาถูกจับกุมและภายหลังได้อยู่ในความดูแล

อย่างไรก็ตามหลังจากการเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัย

ใหม่และการแบ่งเขตแดนของประเทศ ชาวมอแกน

ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเข้มงวดท้ังภายใต้

รัฐบาลไทยและพม่า วิถีชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไป

อย่างสิ้นเชิง แม้ว่ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

บางฉบับจะท�าให้กระบวนการตรวจสอบเข้าถงึได้ง่าย

ขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีชาวมอแกนจ�านวนมากไม่

สามารถรับสัญชาติไทยได้อย่างแท้จริง การเข้าถึง

การดูแลสุขภาพและสิทธิความเป็นพลเมืองอย่าง

สมบูรณ์ก็ยังคงเป็นปัญหาส�าคัญส�าหรับคนกลุ่มนี้

6) นโยบายปราบปรามยาเสพติดในเขต

พื้นที่ชายแดนทางภาคเหนือ เนื่องจากชนพื้นเมือง

มักจะถูกเหมารวมว่าเป็นผู้ลักลอบขนส่งยาเสพติด 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น 

กรณทีีเ่กีย่วกบัชนพืน้เมอืงด้วยกนั 2 กรณ ีคอืชาวลซีแูละลาหูท่ีถ่กู

สังหารที่ด่านตรวจของกองทัพไทย ในทั้ง 2 กรณีผู้กระท�าความผิด

อ้างว่าผูเ้สยีชวิีตชนเผ่าพืน้เมอืงทัง้สองคนครอบครองยาเสพตดิและ

พยายามขัดขวางการจับกุม การเข้าถึงวิธีการรักษาและการชดใช้

ค่าเสยีหาย ส่วนกรณนีายอาเบ แซ่หมู ่และ ชยัภมู ิป่าแส นายอาเบ 

แซ่หมู่ เป็นชนพื้นเมืองลีซู อายุ 32 ปี และ นายชัยภูมิ ป่าแส        

นักสิท ธิมนุษยชนชนเผ ่ า    

พื้นเมืองลาหู่ทั้งสองถูกยิงท่ี

ด่านตรวจรินหลวง ในอ�าเภอ

เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่  15 กุมภาพันธ ์   

พ.ศ.2560 และวันที่  17 

มีนาคม พ.ศ. 2560 ตาม

ล�าดับ เจ้าหน้าที่ทหารที่ด่าน

ตรวจดังกล่าวได้สังหารพวก

เขาอ้างว่าพวกเขากระท�าไป

เพื่อป้องกันตนเอง อีกทั้งยัง

กล่าวหาว่าชนพื้นเมืองทั้ง

สองครอบครองยาเสพติดผิด

กฎหมายและขัดขวางการ

จับกุม ครอบครัวของนาย

ชัยภู มิและนายอาเบต ้อง
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พรเพ็ญ คงขจรเกียรต ิ

แนะน�านักเขียน เป็นผู้อ�นวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม เป็นองค์กรจดทะเบียนตามกฎหมาย   
และเป็นองค์กรสทิธมินษุยชนท่ีได้รับการรบัรองจากคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ 
(กสม.) ท�งานด้านการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนษุยชนและการเข้าถงึความยุตธิรรมของ
ประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายจากการทรมาน 
การลงโทษหรือการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ายีศักด์ิศรี รวมทั้งท�งาน     
ด้านการส่งเสรมิความเข้าใจเรือ่งการคุ้มครองสิทธชินเผ่าพืน้เมอืง และการท�งานกบักลไก
ด้านสทิธมินษุยชนในประเทศ ระดบัภมูภิาคเอเชีย และ ระดบัสากล โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลไก
ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ  

ประวัติการท�งาน
• ผู้อ�นวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
• อดีตประธานองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย
• อดตีอนกุรรมการสทิธมินษุยชน คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต ิ ชดุกสม. 

วสันต์ พานิช และหมอนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
• อดีตเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสตรี ฟอรั่มเอเชีย
• จบการศกึษา อกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร  เอกสังคมศาสตร์การพัฒนา
• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ เอเชีย 
  (เวียดนาม)
• นิติศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) 

ของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติโดยนักสิทธิมนุษยชนดังกล่าวถูก

กล่าวหาว่าเขาเก็บน�้าผึ้งป่าในอุทยานแห่งชาติ ก่อนที่จะหายตัวไป

บลิลีไ่ด้จดัสมัมนาเกีย่วกบัสทิธชิมุชนพ้ืนเมอืงชาวกะเหรีย่งและเป็น

ผู้ช่วยทนายความในการยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่ง

กระจานทีเ่ผาหมูบ้่านของเขา เมือ่วันที ่3 กนัยายน พ.ศ. 2562 กรม

สอบสวนคดีพิเศษภายใต้กระทรวงยุติธรรมประกาศว่าพบชิ้นส่วน

กระดูกในถังน�้ามันจมอยู่ในล�าห้วยในเขตป่าแก่งกระจาน กรม

สอบสวนคดพิีเศษตรวจสอบแล้วพบว่ากระดูกทีพ่บเหล่านีน่้าจะเป็น

ของบลิลี ่กรมสอบสวนคดพีเิศษได้ยืน่ฟ้องด�าเนินคดีข้อหาฆาตกรรม

โดยไตร่ตรองล่วงหน้าและการปกปิดหลักฐานต่อเจ้าหน้าท่ีอุทยาน

แห่งชาติ 5 คน รวมถึงนายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ต่อพนักงาน

อยัการเมือ่วนัที ่24 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่พนกังานอยัการได้ฟ้อง

ร้องจ�าเลยทั้งห้าขณะนี้เฉพาะข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ

ชอบตามมาตรา 157 ตามประมวลกฎหมายอาญาเพราะเจ้าหน้าที่

อุทยานกลุ่มนี้ไม่ได้ส่งตัวนักสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงให้ต�ารวจ

หลังจากที่เขาถูกจับกุมในขั้นต้น และไม่ได้สั่งฟ้องในคดีฆาตกรรม

บิลล่ียุติธรรมทางอาญาเนื่องจากคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ของส�านักงานอัยการสูงสุด อีกทั้งยังมีเพียงมารดาของนายอาเบ

เท่าน้ันทีก่�าลังจะได้รบัค่าชดเชยเยยีวยาได้ฟ้องร้องต่อกองทพับกใน

ศาลแพ่ง ในขณะที่การพิจารณาคดีของครอบครัวนายชัยภูมินั้นมี

ความล่าช้ามากกว่าสามปี จากข้อมูลที่ได้รับกองทัพภาคที่ 3 เปิด

เผยว่ากล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพการยิงนายชัยภูมิ อย่างไรก็ตาม

ฮาร์ดดสิก์ไดรฟ์ทีบ่นัทกึภาพนัน้ “หายไป” เมือ่กองทพัต้องส่งฮาร์ด

ดิสก์ไดรฟ์นั้นให้ต�ารวจสืบสวนคดีนี้ การจัดการห่วงโซ่ของพยาน

หลักฐานที่ไม่มีประสิทธิภาพนี้ยิ่งช่วยท�าให้การละเว้นโทษการ      

ก่ออาชญากรรมของรัฐต่อคนพื้นเมืองมากยิ่งขึ้นและเป็นอุปสรรค

อย่างมีนัยยะส�าคัญให้ครอบครัวนายชัยภูมิไม่สามารถเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม
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ทางที่เปลี่ยน วิถีที่เป็น
เรื่องและภาพ : อัสรี มาหะมะ การก่อร่างสร้างอัตลักษณ์

ของชาวมุสลิมช้างคลานในเมืองเชียงใหม่
“แขก” เป็นชือ่เรยีกและรบัรูข้องชนชาวไทยว่าเป็นกลุม่

คนมาจากอินเดีย เปอร์เซีย อาหรับ ที่เดินทางเข้ามาเผยแพร่
อารยธรรม ศาสนาและค้าขายในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียง
ใต้มาอย่างยาวนาน ค�ว่าแขก อาจจะมีความหมายในเชิงลบ
บ้าง แต่อย่างไรก็ตามค�นี้จะพบได้ตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่ง   
นิยามกลุ่มมุสลิมจากเปอร์เซียและอินเดียที่เข้ามีบทบาทใน
ทางการค้าของราชส�นักอยุทธยา เช่น ต�แหน่งกรมท่าขวา 
จุฬาราชมนตรี ที่ดูแลการค้าฝั่งตะวันตก จากความรุ่งเรือง
ทางการค้าในอดีตเป็นส่วนหนึ่งที่ดึงดูดชาวตะวันออกกลาง
และชนชาวอินเดียหลากหลายกลุ่มหลายศาสนาเข้ามาใน
อาณาจักรสยาม และเรื่อยมากระทั่งยุคอาณานิคมที่อังกฤษ
มส่ีวนผลกัดนัคนอนิเดยีเข้ามาอาศยัในประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในช่วงปลายศตวรรษที ่19 และต้นศตวรรษท่ี 20 (อารตีและ
คณะ 2563:40) โดยมสีาเหตกุารอพยพ เช่น การกดดนัจาก
องักฤษเลยต้องหน ีหรอืเป็นกลุม่พ่อค้า คณะเจ้าหน้าที ่ทหาร
อารักขาอังกฤษในพม่าและล้านนา ท�ให้ร้อยปีที่ผ่านมาจึงพบ
ชาวอินเดียมุสลิมกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศ 
ไทยตั้งแต่ภาคใต้ ภาคกลาง อีสานและภาคเหนือ 

ในภาคเหนือมีชุมชนมุสลิมอินเดียกระจายตามจังหวัด เช่น 

เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล�าปาง แม่สอด พิษณุโลก ตามที่     

ผูเ้ขยีนเกบ็ข้อมลูเบือ้งต้น ในต�าบลช้างคลาน จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า

กลุ่มเหล่านี้มาจากบรรพบุรุษอินเดียที่เข้ามาในฐานะ คือ เป็นพ่อค้า

ที่ต้องหนีความวุ่นวายในอินเดียและเป็นเจ้าหน้าที่ของอาณานิคม

ท�าการดแูลการสมัปทานไม้ แล้วได้ปักหลกัและแต่งงานกบัผูห้ญงิชาว

พืน้เมอืง หันมาพดูภาษาค�าเมอืงท้องถิน่ จนกระทัง่ค่อยๆ เข้าจบัจอง

ซื้อที่นาและท�าปศุสัตว์ ค้าขาย (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548:139) และ

เมื่อปี 2520-2530 จังหวัดเชียงใหม่เริ่มนโยบายการท่องเที่ยว มีการ

สร้างธุรกิจโรงแรมและแหล่งบริการหลากหลายรูปแบบ จนกลาย  

เป็นเมอืงแห่งธรุกจิการท่องเทีย่ว (ชยนัต์ 2549:56) ท�าให้ชมุชนมุสลมิ

ช้างคลานกลายเป็นส่วนหนึ่งและได้รับอานิสงค์จากการท่องเที่ยวที่

ส�าคัญโดยปริยาย
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แม้ว ่าความทันสมัยเข้ามากระท�าต่อพื้นท่ีให้เกิดการ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ แต่ชมุชนมสุลมิเหล่านีย้งัสามารถปรากฎ 

ตวัทางอตัลกัษณ์ ศาสนา วฒันธรรมของตนเองได้ ดงัจะเหน็ได้เป็น

ประจ�าถึงภาพอัตลักษณ์ของมุสลิมได้ในพื้นที่ชุมชนตามท้องถนน 

ร้านอาหาร ร้านน�้าชาและผ่านกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่มัสยิด 

บทความชิ้นนี้ จึงต้องการน�าเสนอลักษณะและกระบวนการรวม

กลุม่สร้างอตัลกัษณ์ชาวไทยมสุลมิเชือ้สายอนิเดยี ผ่านพืน้ทีศ่าสนา 

กิจกรรมทางสังคมว่ามีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์อย่างไร ภายใต้

บริบททางสังคมเมืองและกระแสศาสนาอิสลาม

ชุมชนมุสลิมช้างคลาน คือ ที่ไหน

ช้างคลาน ตั้งอยู่บนเส้นถนนเจริญประเทศและถนนช้าง

คลาน เป็นพ้ืนทีเ่ลยีบแม่น�า้ปิง หากเริม่ต้นทางทศิเหนอืจากสะพาน

นวรัฐจะพบกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ชุมชนมัสยิดมุสลิมจีนฮ่อ 

ตลาดอนุสาร สถานกงสุลอังกฤษเก่า วัดชัยมงคล (ท่าเรือสินค้า

ส�าคัญ) ส�านักงานใหญ่กรมป่าไม้ สถานกงสุลฝรั่งเศสแห่งปลาย

บูรพาทิศ และชุมชนฝรั่งคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโรงเรียนเรยีนา 

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนมงฟอร์ต สุดเขตพื้นที่

โรงเรียนคริสต์ก็กลายเป็นอาณาเขตของชุมชนมุสลิมอินเดีย         

เส้นทางเจริญประเทศช้างคลาน เป็นถนนท่ีสะท้อนถึงความหลาก

หลายของกลุ ่มคนหลายศาสนาและยังบ่งบอกถึงถนนของการ

ค้าขายแลกเปลี่ยนมาแต่อดีตที่ส�าคัญของเชียงใหม่ 

ส�าหรับที่ตั้งบ้านเรือนของมุสลิมอินเดียหรือ “แขก” ตั้งอยู่

ใต้สุดของเส้นถนนเจริญประเทศ มีอาณาบริเวณที่เลียบโค้งแม่น�้า

ปิง เป็นที่ราบลุ่มน�้าเหมาะกับการท�านาและเป็นทุ่งเลี้ยงวัว ดังที่

ปรากฎในต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่ (สงวน โชติรัตน์, 2516) กล่าว

ว่า “หนองช้างคลาน” ทีแ่ขกมสุลมิเลีย้งววั แพะเป็นฝงูใหญ่ไปจนถงึ

แม่เหียะหรือบริเวณสนามบิน ยังมีข้อสันนิษฐานว่าช่ือช้างคลาน 

อาจเกีย่วกบัสภาพพืน้ทีเ่ป็นโคลนตมลกึ แม้แต่ช้างยงัต้องค่อยๆ เดนิ 

เคลือ่นตวัไปในลกัษณะทีเ่รยีกว่า คลาน กเ็ลยเป็นทีม่าของชือ่เรียก

พื้นที่ ช้างคลาน

การอพยพและการเกาะกลุ่มสร้างชุมชนของชาวมุสลิมเชื้อสาย

อินเดีย

ฮินนู! ฮินนู! มุสลิม! มุสลิม! ยิงๆ บุกๆ... เป็นเสียงร้องเรียก 

ในสถานการณ์โกลาหลขดัแย้งระหว่างชาวฮนิดแูละมสุลมิในอนิเดยี 

(สัมภาษณ์ ราชนั อารย์ี รุ่นเหลนสายตระกลูอารย์ี วนัที ่5/7/2563)

ค�ากล่าวข้างต้น เป็นเสียงเล่าถึงสถานการณ์ความขัดแย้ง

ระหว่างชาวมสุลมิกบัฮนิดใูนอนิเดยี ความทรงจ�าเหล่านีไ้ด้เล่าผ่าน

ส่งต่อๆ ถงึรุน่เหลน ราชนัย์ อารย์ี ได้เล่าภาพจ�าของคุณปูท่วดทีเ่ล่า

ต่อๆ กนัมาว่า สาเหตขุองการอพยพย้ายถิน่ของชาวอนิเดยีไปยงัทัว่

โลกและในประเทศไทยนัน้ มสีาเหตหุลกัๆ คอื ความขดัแยง้รนุแรง

ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 เป็นช่วงการเคล่ือนไหว

เรยีกร้องเอกราชของอนิเดยี ภายใต้การน�าของคานธ ีและ อาล ีจนินาห์ 

ที่ท�าการเคล่ือนไหวให้คนในกลุ่มศาสนาตนเองลุกขึ้นมาสู่กับเจ้า

อาณานิคมอังกฤษ จากการเรียกร้องโดยใช้ศาสนาเป็นฐานมวลชน

ในการต่อสู้กับอังกฤษ จนในที่สุดอังกฤษยินยอมให้เอกราชกับ

อินเดีย ในปี ค.ศ.1947 แต่ทางมุสลิมน�าโดยอาลี จินนาห์ ได้เสนอ

ขอมีประเทศมุสลิมขึ้น โดยข้อแยกประเทศต่างหากเป็นปากีสถาน

ขึ้น ทันทีท่ีอังกฤษยอมรับของเสนอของอาลี จินนาห์ เหตุการณ์

ความรุนแรงระหว่างมุสลิมกับฮินดูที่สะสมความไม่พอใจและมี    

เช้ือไฟเดิมอยู่แล้ว ท�าให้พลังเหล่าน้ันส่งผลให้ชาวอินเดียที่มีความ

แตกต่างทางศาสนาหนัมาสู้ฟัดกนัเอง เกดิความรนุแรง ฆ่า เผ่า ปล้น 

ตามพื้นที่ต่างๆ ที่มีชุมชนมุสลิมฮินดูอยู่ด้วยกัน เพียงเพราะความ

แตกต่างศาสนาเท่านัน้ จากความไม่สงบดงักล่าว จงึท�าให้บรรพบรุษุ

ย่านช้างคลานในอดีต จากภาพถ่าย ของ บุญเสริม สาตราภัย
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ของราชันย์ อารีย์ ต้องอพยพเข้าสู่ประเทศไทย อย่างยากล�าบาก 

ทั้งนี้เมื่อได้คุยกับคุณจิราชัย ศรีจันทร์ดร (ลุงค๊อฎต๊อบ)    

ลูกหลานของชาวอินเดียท่ีเป็นผู้บุกเบิกสร้างชุมชนมุสลิมอินเดีย  

ช้างคลาน เขาได้ให้ภาพอย่างละเอยีดถงึบคุคลและสายตระกลูทีก่่อ

ร่างสร้างชุมชน ด้วยการเล่าให้ผู้เขียนฟังและให้ข้อมูลที่บันทึกเป็น

เอกสาร โดยมีข้อมูลเนื้อหาส�าคัญดังนี้ คือ 

มุสลิมช้างคลาน เป็นกลุ่มคนที่เดินทางอพยพจากอินเดีย

ตะวนัออก มณฑลเบงกอลหรอืเบงกาล ีมศีนูย์กลางทีเ่มอืงกลักตัตา

ยคุสมยัอาณานิคมองักฤษทีป่กครองแผ่นดินอนิเดยี (บาฮารตั) และ

ประเทศพม่า โดยมีประวัติบุคคลที่ต้องอพยพเข้ามาที่แตกต่างกัน

อยู่ 2 กลุ่มหลักด้วยกัน คือ 

กลุ่มที่หนึ่ง การอพยพมาในฐานะผู้รับใช้อังกฤษ หรือตาม

ประวัติได้ระบุว่าเป็น Headman ของรัฐบาลอังกฤษ มีหน้าที่รับใช้ 

ประสาน ดูแลความสงบและเก็บภาษีคนใต้บังคับอังกฤษ เช่น ชาว

อินเดีย พม่า ไทใหญ่และอื่นๆ 

กลุม่ทีส่อง อพยพจากความไม่สงบภายในอาณานคิมอนิเดยี

เป็นสงครามความขดัแย้งต่อต้านรฐับาลอาณานคิมองักฤษทีย่ดืเยือ้

ตัง้แต่ช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 1 ถึงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 และตาม

มาด ้ วยกลุ ่ มที่ ต ้ อ งอพยพจากอิน เดี ย ได ้ รั บ เอกราชและ

สงครามกลางเมืองในช่วงการแยกประเทศระหว่างชาวมุสลิมและ

ฮินดู เป็นประเทศอินเดียและปากีสถาน ช่วงนี้จะเป็นกลุ่มมุสลิม

ปาทานเป็นหลักที่เข้ามาในประเทศไทยและเชียงใหม่ 

การตัง้ถิน่ฐานในช่วงแรก ทีด่นิในบรเิวณชมุชนส่วนใหญ่ได้

รับพระราชทานจากเจ้าเมืองเชียงใหม่ และได้ซ้ือขยายท่ีดินรอบๆ 

มากขึ้นเมื่อคนเหล่านี้ได้เก็บหอมรอมริบจากอาชีพเลี้ยงวัว แพะ 

และเชือดวัวขายในตลาด การขยายซือ้ทีด่นิเป็นเพราะความจ�าเป็น

ของอาชีพปศสุตัว์ทีต้่องใช้พืน้ทีก่ว้าง เพือ่ไม่ให้สตัว์เลีย้งขาดแคลน

อาหาร และในช่วงดังกล่าวที่ดินทุ่งนาสามารถหาซื้อได้ง่ายในราคา

ไม่แพง กอรปกบัประชากรในเมอืงยงัมจี�านวนน้อย ด้วยเหตนุีท้�าให้

มุสลิมอินเดยีมีที่ดินในขอบเขตเมืองจ�านวนมากโดยไม่ไดต้ั้งใจ โดย

พบว่ามใีนขอบเขตช้างคลานตระกลูมสุลมิอนิเดยีถอืครองทีด่นิราวๆ 

150 ไร่ 

ส�าหรับเรื่องราวที่มาของชาวมุสลิมอินเดีย ผู้เขียนได้รับ

เอกสารที่บันทึกโดยลูกหลานชาวอินเดียช้างคลาน โดยบันทึก

ประวตัทิีม่าของต้นตระกลูมสุลิมเชือ้สายอนิเดยี เอกสารทีไ่ด้มา เช่น 

เล่าขานต�านานบรรพชนตระกูล ศรีจันทร์ดร และ เอกสารประวัติ

ต้นตระกูลของเราพี่น้องบ้านช้างคลาน (จากทายาทรุ่นที่ 4 จิระชัย 

ศรีจันทร์ดร) 

ในราวปีพ.ศ. 2405 ในยุคสมัยผู้ปกครองนครเชียงใหม่ 

พระเจ้าอินทวิชยานนท์ องค์ที่ 7 ประมาณ 155 ปีที่ผ่านมา พบว่า 

มีชาวมุสลิมจากอินเดีย 3 ท่าน เดินทางเข้ามาตั้งรกรากบ้านเรือน

บริเวณ “ท่าปู่ก้อน” ชายฝั่งแม่น�้าปิง ทางด้านทิศตะวันออกเฉียง

ใต้ของเมืองเชียงใหม่ที่เรียกว่า “ทุ่งหนองช้างคลาน” โดยชาว

อินเดียทัง้ 3  มนีามว่า 1) ท่านซอฟัร อาลี แตรด๊อส 2) นายมฮูมัหมดั 

อษุมาน มริซาย ี3) นายลาซอล อาลี ได้ตัง้บ้านเรอืนใกล้เคยีงกัน จน

ก่อร่างสร้างชมุชนมสุลมิช้างคลานและสายตระกลูมสุลมิในเชยีงใหม่       

(ลุงค๊อฏฏ๊อบ 20/7/2563 )

จาก 3 คน 3 ตระกลูชาวมสุลมิเชือ้สายอนิเดยี ได้กลายเป็น

ทีม่าของการก่อร่างสร้างชุมชนมสุลิมช้างคลาน ซึง่ในเวลาต่อมาคน

เหล่านี ้ได้สร้างศนูย์กลางแห่งแรก “การสร้างมสัยดิอลัญาเมีย๊ะ หรอื 

มัสยิดกลางช้างคลาน” ขึ้นมาในราวปีพ.ศ. 2410 ตั้งอยู่บริเวณท่า

ปูก้่อนโดยสร้างทรงบ้านเรือนไม้แบบล้านนา โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่

ปฏิบัติศาสนกิจ และการสืบทอดวิถีปฏิบัติวัฒนธรรมของมุสลิม    

ซุนหนี่สายฮานาฟีย์ ทั้งนี้ยังเป็นสถานที่ของการพบปะรวมกลุ่มกัน

ระหว่างมุสลิมอีกด้วย  

การเข้ามาของความเจริญและการผสมผสานทางวัฒนธรรม ใน

ต้นทศวรรษที่ 2500

ราวๆ พ.ศ.2460-2520 เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องตามล�าดับ มีการน�าระบบการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ส่งผลให้ทุกพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง

ไปด้วย ส�าหรบัชมุชนมสุลิมช้างคลาน เหน็การเปลีย่นแปลง 2 ระดบั

ด้วยกันคือ ทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
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ทางวฒันธรรม เมือ่ชาวมสุลมิมกีารแต่งงานกบัคนพืน้เมอืง 

(คนพทุธทีเ่ข้ารบัอสิลาม) มากขึน้ ได้เกดิการเช่ือมโยงตนเองเข้ากับ

ชนส่วนใหญ่ที่เป็นคนเมือง มีการปฏิสัมพันธ์เข้ากับญาติที่เป็นคน

เมืองและมุสลิมอินเดียอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สมัยแม่อุ้ย ยายอุ้ย 

ซึ่งเดิมเป็นคนเมืองที่แต่งงานกับมุสลิมอินเดีย แล้วด้วยวัฒนธรรม

ทางเหนือที่บทบาทของผู้หญิงเป็นใหญ่ เป็นผู้สืบและถ่ายทอด

วฒันธรรมประเพณ ีดงันัน้ จงึมกีารถ่ายทอดวฒันธรรม ภาษา สูรุ่น่

ลกูๆ หลานๆ ฉะนัน้ “แม่หรอืผูห้ญงิ” จงึมบีทบาทในการผสมผสาน

วัฒนธรรมหรืออาจเรียกว่า เป็นช่วงการกลืนกลาย (Assimilate) 

เป็นคนท้องถิ่น เห็นได้ชัดจากการใช้ภาษาค�าเมือง ดังนั้นลูกหลาน

คนรุ่นที่ 2 และ 3 จึงกลายเป็นมุสลิมคนเมือง 

การผสมระหว่างวัฒนธรรมประเพณีของทั้งสองฝ่าย ดังที่

ลุงแดง (สัมภาษณ์ 7/8/2563) ได้เล่าว่า 

“สมัยก่อนนั้น คนท่ีน่ีจะปฏิบัติพิธีกรรมแบบผสมผสาน

อิสลามอินเดียพุทธคนเมือง เพราะเขาแต่งงานอยู่ในสังคมที่ล้อม

รอบด้วยคนพุทธ เช่น การจัดกิจกรรมในช่วงสงกรานต์ งานเล้ียง

บุญบ้านใหม่ 3 วนั  7 วัน ที่สุสาน จะมีพวกมาลัย เทียนดอกไม้ เอา

ข้าวของไปฝังไว้กับศพ แทบจะหาคนท่ีรู้ศาสนายาก ถือว่าเป็นยุค

มืดบอดทางศาสนา”

ทางเศรษฐกิจ คือ เมื่อสังคมเมืองเชียงใหม่ได้ถูกเร่งเร้าให้

เกิดการพัฒนาและจังหวัดเชียงใหม่ได้กลายเป็นเมืองเอกของภาค

เหนือ ด้วยเหตุนี้ ลุงแดงกล่าวว่า 

 “คนที่ร�่ารวยก็รวยจากบรรพบุรุษที่มาอยู ่แต ่งงาน         

ซื้อที่ดิน แถวช้างคลานมุสลิมแขกครองหมดเลยไม่มีคนไทยมา 

แทรกเลย คนไทยมาซื้อจากคนแขกอีกที่หลังจากนั้น แล้วก็มี       

คนเมืองเข้ามาอยู่ริมแม่น�้าบริเวณที่งอก และค้าขาย

แบบไม่มีโฉนด คนที่รวยที่นี่ ได้จากการขายที่ดิน”

เมื่อรัฐมีการพัฒนาพื้นที่ ขยายเมืองออกไป 

ท�าให้ที่ดินที่นาธรรมดาๆ มีราคามหาศาล กล่าวว่า 

ที่ดินเดิมตั้งแต่ส่ีแยกแสงตะวัน แถวโรงแรมแชงกรีล่า 

เชียงใหม่แลนด์ มาถึงริมแม่น�้าปิงท่ีเป็นโรงเบียร์ช้าง 

เป็นของมุสลิมเช้ือสายอินเดีย ท�าให้ลูกหลานมุสลิม 

ช้างคลานได้อนิสงฆ์และร�่ารวยจากการขายที่ดิน หรือ

บางคนร�า่รวยจากธรุกจิโรงแรมและหอพกั ให้เช่าพืน้ที่

ให้กับธุรกิจบันเทิงร้านเหล้าบาร์ คาราโอเกะ  

ที่กล่าวข้างต้น เป็นภาพบรรยากาศในอดีต 

ของการผสมผสานทางวฒันธรรมเข้ากบัวฒันธรรมพืน้ท่ีและตรงกับ

ช่วงการสมยัการเปลีย่นแปลงการปกครองและต่อเนือ่งช่วงการเริม่

ต้นพฒันาเศรษฐกิจ ซึง่สภาวะดงักล่าวได้ดงึคนเหล่านีเ้ข้าสูว่จรของ

สังคมเมือง ที่มีวิถีชีวิตเหมือนกันในสังคมสมัยใหม่

การฟื้นฟูอัตลักษณ์มุสลิมช้างคลาน

ประมาณพ.ศ.2525-2545 เป็นช่วงที่เศรษฐกิจในเชียงใหม่

และประเทศไทยก�าลังเติบโต และยังเป็นช่วงการฟื้นฟูอิสลามและ

การสร้างอตัลักษณ์มสุลิมท่ัวโลกด้วย ซึง่ท�าให้พบว่า ศาสนาอสิลาม

ได้ถูกน�ามาใช้สร้างสังคมมุสลิมช้างคลานไปด้วย โดยเกิดขึ้นจาก

กระแสการเข้ามาของจากบุคคลภายนอกที่มีบทบาทกระตุ้นให้คน

ภายในพื้นที่หันมาสนใจให้ความส�าคัญต่อศาสนาอิสลาม กลุ่มคน

จากข้างนอกเหล่านี้ มาจากภาคใต้เป็นกลุ่มชาวมลายู กลุ่มดะวะห์

ตับลีฆจากภาคใต้ กรุงเทพ แม่สอด และต่างประเทศ กลุ่มเหล่านี้

เข้ามาสร้างการตื่นตัวทางศาสนาผ่านพื้นที่ศาสนา คือ มัสยิดและ

โรงเรียน และการเข้ามาของกลุ่มดะวะฮ์ตับลีฆ

 

การสร้างโรงเรียนสอนศาสนาขั้นพื้นฐาน

การสร้างชุมชนมุสลิมผ่านสถาบันศาสนาและการศึกษานี้  

ผู้เขยีนจะน�าค�าสัมภาษณ์เล่าเรือ่งของครแูวเลาะ ชาวมลายจูากภาค

ใต้ ที่เป็นบุคคลหนึ่งในกระบวนการสร้างสังคมมุสลิมช้างคลานมา

น�าเสนอถึง ที่มา กระบวนการและผลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว 

เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้วหรือราวๆ พ.ศ. 2525 ตอนนั้น

มสัยดิช้างคลาน ยงัมสีภาพเหมอืนศาลาละหมาดธรรมดา พืน้ทราย 
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มีเพียงผู้เฒ่าผู้แก่ประมาณ 4-5 คนเท่าน้ันท่ีมาละหมาด นอกจาก

น้ันก็จะเป็นกลุ ่มพ่อค้ามลายูจากภาคใต้ท่ีเข ้ามาใช้พื้นท่ีท�า            

การละหมาดและมานั่งพักผ่อนหลังจากค้าขาย คนท่ีน่ียังไม่ค่อยมี

ความรู้เกี่ยวกับศาสนา คนที่สามารถอ่านคัมภีร์กุรอ่านได้สมัยนั้นมี

อยู ่ประมาณ 3-4 คน คนอืน่ๆ ส่วนใหญ่ยงัอ่านและละหมาดไม่เป็น 

เม่ือคนที่นี่ เขาเห็นว่าชาวมลายูจาคภาคใต้รู ้จักศาสนา เห็นมา

ละหมาดทุก 5 เวลา ใช้พื้นท่ีมัสยิดตลอดวันในช่วงที่ว่างจาก       

ขายของ 

ด้วยเหตขุ้างนี ้“ลงุศร”ี เป็นคณะกรรมการมสัยดิในช่วงนัน้ 

ได้เข้าขอให้แวเลาะช่วยสอนศาสนา สอนอัลกุรอ่านให้กับลูกหลาน

มสุลมิทีน่ี ่หลงัจากนัน้มกีารประชมุกรรมการและคนอืน่ๆ ประมาณ 

10-15 คน อนมัุตใิห้มกีารจดัต้ังโรงเรยีนสอนศาสนาข้ันพืน้ฐาน โดย

แวเลาะเป็นแกนน�าครูและได้น�าวิธีการจากภาคใต้แบบโรงเรียน   

ตาดีกามาใช้ จึงเป็นที่มาของการสอนศาสนาอิสลามที่เป็นโรงเรียน

ศาสนาอิสลามขั้นพื้นฐานแห่งแรกในเชียงใหม่ 

การสร้างโรงเรียน พบว่า ได้ก่อให้เกิดกระบวนการและ    

ขั้นตอนที่น่าสนใจ ในการสร้างสังคมมุสลิมในช้างคลาน คือ 1)

โรงเรียนได้ออกแบบกระบวนการสอน คือ จะสอนเก่ียวกับการ    

อ่านอลักรุอ่าน ฝึกละหมาด มารยาท โดยมตีารางการเรยีนการสอน

ตั้งแต่ จันทร์-ศุกร์ เริ่มเรียนช่วงเย็นถึงมัฆริบอิซา (5.30-7.30 น.) 

ประมาณ 2 ชั่วโมง และ ส�าหรับวันเสาร์-อาทิตย์ จะท�าการสอน

ตัง้แต่เช้าถึงเยน็ เมือ่ถงึฤดชู่วงโรงเรียนสามัญปิดเทอม เราจะน�าเดก็

มาเรียนกินนอนที่มัสยิดเป็นเวลา 1 เดือน เป็นกิจกรรมช่วงฤดูร้อน 

2) การรับ-ส่งเด็กๆ

มกีารไปรบั ไปส่งเดก็ๆ ลกูชาวมสุลมิถงึหน้าบ้าน ตัง้แต่แถว

ประตูเชียงใหม่ เสาหิน ตักวา(วัดเกตุ) ช้างคลาน หนองหอย จาก 

50 คน จนกระทั่งสามารถรวบรวมเด็กได้มากถึง 200 คน 

3) ชวนอิหม่ามมาช่วย

สมัยนั้น โต๊ะอิหม่ามยังไม่ได้มาละหมาดที่มัสยิด จะมา

เฉพาะวันศุกร์ เป็นต�าแหน่งท่ีเขาตั้งให้เน่ืองจากเป็นลูกเขยอดีต

อิหม่าม แต่เป็นครูโรงเรียนมงฟอร์ต เลยไปขอเขาให้มาช่วย

เนื่องจากมีเด็กจ�านวนมาก หลังจากน้ันอิหม่ามจึงเข้ามาท�าหน้าที่

ในการน�าละหมาดด้วยและสอนหนังสือ การบ้านให้เด็กด้วย

4) ดึงผู้ปกครองให้มามัสยิด

พอเด็กมาเรียนศาสนาที่มัสยิด พ่อแม่อาสามาส่งมารับลูก

เองและมาเฝ้า มาดูลูกๆ ในมัสยิด ท�าให้ผู้ปกครองได้เห็นลูกๆ 

ท�าการละหมาดปฏิบัติศาสนกิจทุกวัน ด้วยเหตุระยะหลังท�าให้พ่อ

แม่ที่ไม่เคยปฏิบัติละหมาดมาก่อนละอายใจจึงเข้าร่วมศึกษาและ

ร่วมท�าพิธีกับลูกๆ ไปด้วย  

5) ดึงกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน

หลังจากนั้นเมื่อรวมตัวกันได้ เราก็กระบวนการจัดได้ตั้ง 

“กลุ่มยุวเยาวชนมุสลิม” เพื่อท�าหน้าที่ในการดูแลเด็กๆ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเยาวชน ได้เขามาฟังการสอนบรรยาย

ศาสนาร่วมกับเด็กๆ ด้วย และมาได้ร่วมละหมาดด้วยกัน จึงเป็น

ยุทธวิธีในการสร้างคนโดยการมอบหมายหน้าที่ 

6) การเยี่ยมบ้าน

ทุกวันตอนเย็นๆ จะเดินไปเยี่ยมมุสลิมที่บ้าน เชิญชวนให้

มาละหมาด วันละ 3-4 หลัง 

7) น�าเด็กไปปฏิบัติในพื้นที่จริง

กรณีมีคนเสียชีวิต ในช่วงค�่าเราจะพาเด็กๆ ไปอ่านสวด

คัมภีร์ทีบ้่านคนตาย 7 วนั วิธนีีเ้ป็นการให้เดก็ได้ลงสนามปฏิบตัจิรงิ

ในสังคม 

ผลจากการสร้างโรงเรียนสอนศาสนา ได้สร้างความ

เปล่ียนแปลงเป็นอย่างมากต่อชาวมุสลิมในพื้นที่ ก่อนหน้านั้น       

ช้างคลานเป็นแหล่งอบายมุข เหล้า เบียร์ พนัน ยา ร้านชายังมีขาย

เหล้า จากผลดังกล่าวได้เปล่ียนจากสังคมที่ไม่รู้เรื่องศาสนามาสู่  
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การฟื้นตัวใหม่ได้ เช่น จากที่ก่อนหน้านั้นมัสยิดช้างคลาน แม้แต่

เด็กๆ ไม่กล้าเดินผ่านเพราะกลัวผี แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นมัสยิดที่

สว่างไสว คึกครื้นตลอดช่วงค�่าคืน และยังได้ขยายพื้นที่มัสยิดให้

กว้างใหญ่กว่าเดิม มัสยิดจึงกลายเป็นพื้นท่ีของการรวมกลุ่ม เกิด

กิจกรรมขึ้นที่มัสยิดอย่างทวีคูณ โดยแต่ละบ้านจะมาท�ากิจกรรม

เลีย้งทีม่สัยดิ คนทีน่ีเ่ขาใจบุญ คนในชุมชนได้กินแกงเนือ้ตลอด และ

ปัจจุบันมัสยิดช้างคลาน ได้เป็นที่รู้จักของคนมุสลิมต่างพื้นท่ี เช่น 

มุสลิมใต้ มุสลิมภาคกลางหรือกรุงเทพและมุสลิมต่างประเทศ 

กลุ่มดะวะห์ตับลีฆกับการฟื้นฟูสังคมมุสลิม

“งานดะวะห์ เราจะได้แนวคิดคือ 1.รู ้ศาสนา 2.ปฏิบัติ 

3.บอกต่อ เท่านั้นเอง และกลุ่มดะวะห์ จะเข้าได้กับทุกกลุ่ม ทั้ง    

ซุนนี่ ชีอะห์ เราจะไม่ได้ถกเถียงทะเลาะทางศาสนา ว่าใครถูกใคร

ผิด ส�านักคิดไหนดีไม่ดีจะไม่มี”

กลุ่มเสื้อขาวหรือกลุ่มเคลื่อนไหวเชิญชวนให้มุสลิมหันมา

ปฏิบัติทางศาสนา ที่รู้จักกันในช่ือ “กลุ่มดะวะห์ตับลีฆ” เป็นกลุ่ม

เคลื่อนไหวกลุ่มหนึ่ง ที่มีบทบาทในการฟื้นฟูสังคมมุสลิมเชียงใหม่ 

เรื่องราวของกลุ ่มดะวะห์บนพื้นที่มุสลิมเชียงใหม่นี้ แวเลาะห์ 

(สัมภาษณ์ 25/8/2563) ได้เล่าถึงการเข้ามาของกลุ่มดะวะห์ ได้

อย่างน่าสนใจดังนี้ 

เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 พบว่า มีกลุ่มดะวะห์ตับลีฆ คน

กลุ่มแรกที่มา คือ กลุ่มดะวะห์จากแอฟริกา สมัยนั้นคนแอฟริกามา

เผยแพร่ความรู ้  โดยใช้ภาษา

อาหรับและอังกฤษ คนที่นี่ไม่รู ้

เรื่อง แต่เขาก็พยายามให้เราหา

หนังสือศาสนาอะไรก็ได้มาอ่าน 

ในช่วงค�่า พอตอนเย็นเขาก็จะ

ชวนเราไปเยี่ยมเยียนชาวบ้าน 

หลังจากนั้นกลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่ม

ดะวะห์จากมาเลเซีย อินเดีย 

อินโดนีเซีย และกลุ่มที่สาม คือ 

กลุ่มภาคใต้ จากอ�าเภอแม่สอด 

พอกลุม่ดะวะห์เข้ามา ท�าให้คนใน

พื้นที่ เข ้ามาละหมาดที่มัสยิด   

ช้างคลานทวีคูณ  

มัสยิดช้างคลาน ถูกจัดตั้งให้เป็นศูนย์กลางการท�ากิจกรรม

ดะวะห์ของภาคเหนอื โดยมกีระบวนการเช่น เมือ่กลุ่มดะวะห์มาถงึ

เชียงใหม่ก็จะพ�านักที่ช้างคลานและใช้พื้นที่ในการประชุมหารือ 

ท�าตารางวันเวลาการเดินทาง จัดตั้งผู้น�ากลุ่ม ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่        

ก็มี ประมาณ 12-15 คนหรือกลุ่มเล็กจะมี 3-5 คน เพื่อให้กลุ่ม  

เหล่านี้ไปท�าการดะวะห์ตามมัสยิดต่างๆ ในภาคเหนือ เช่น อ.ปาย 

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และตามมัสยิดต่างๆ ในเชียงใหม่ เช่น 

มัสยิดช้างเผือก บ้านฮ่อ มัสยิดวรุณนิเวศ แม่เหียะ สันก�าแพง หรือ

ถ้ามาเป็นกลุม่เล็กๆ กจ็ะไปตระเวนตามมสัยดิโดยแบ่งวนัเป็น 3 วัน

ต่อคนืต่อมสัยดิ และเมือ่ถงึวนัสดุท้ายก็จะกลบัมาทีม่สัยดิช้างคลาน

เพื่อพูดคุยสรุปการท�าภารกิจ  

รปูแบบและช่วงเวลาการออกดะวะห์แต่ละครัง้จะมรีปูแบบ 

เช่น 3 วัน 10 วัน 40 วัน และ 1 ปี การออกไปดะวะห์ต้องตั้ง

เจตนารมณ์ทางจติใจว่าเสยีสละพลชีพี เป็นการท�าภารกจิเพือ่สงัคม 

ช่วยเหลือ เชิญชวนผู้คนให้มาละหมาด และต้องท�าใจหากเสียชีวิต

ระหว่างภารกิจถือเป็นเรื่องที่ดี ที่เรียกว่า “ญีฮาด” พลีชีพทาง

ศาสนาของพระเจ้า ถ้าตายจะได้เข้าสวรรค์

งานดะวะห์ได้เข้ามาช่วยดงึเอากลุม่คนมสุลมิให้เข้ามามสัยดิ

ทลีะคนๆ เช่น ลุงแดงเองกเ็สเพล ช่วงทีลุ่งแดงไปนัน้กพ็อดมีปัีญหา

ในครอบครัวที่แก้ไม่ตก ก่อนหน้านั้นลุงแดงก็ขี้เหล้า เมายา เสเพล 

ทกุคนแถวนีรู้ด้ ีว่าลงุแดงเป็นอย่างไร (สัมภาษณ์ ลุงแดง 5/8/2563)

แต่พอได้เข้าร่วมกบังานดะวะห์ ผลกค็อื จากทีเ่ราไม่มคีวาม
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รู้ทางศาสนาเลย กลับท�าให้เราได้รู้ศาสนามากขึ้น เพราะว่าการ   

เข้าร่วมดะวะห์นั้นคือเราต้องฝึกปฏิบัติละหมาด ฝึกอ่านอัลกุรอ่าน 

รวมตัวฟังบรรยายศาสนาทุกครั้งหลังละหมาดห้าเวลา ต้องปฏิบัติ

แบบนี้ตลอดช่วง 40 วัน ที่ไป ท�าให้ลุงแดงได้ซึมซับเอาความรู้และ

เข้าใจความหมายในชีวิตของมุสลิมท่ีนับถือศาสนาอิสลามมากขึ้น

หลังจากนั้นก็ปรับตัวเข้าหาศาสนา  

การออกดะวะห์ อาจจะเรียกได้ว่าเป็น “การท่องเที่ยวเชิง

ศาสนา” มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 3,000 บาท เราจะช่วยกัน

แชร์ค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร ค่ารถ ส่วนค่าทีพ่กันัน้ฟรไีม่ต้องจ่าย เพราะ

เราใช้มสัยดิ และบ่อยครัง้ทีเ่ราไปทีม่สัยดิต่างๆ ผูน้�าศาสนาทีน่ัน่จะ

ช่วยออกเรือ่งอาหาร อ�านวยความสะดวกทีพ่กัในมสัยดิ แต่ส�าหรบั

ปัจจบัุนอาจจะต้องเตรยีมเงนิค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 บาท เพราะ

สภาพค่าครองชีพแพงขึ้น

กลุม่ดะวะห์ทีม่า มสัยดิช้างคลานได้ค่อยๆ สร้างบรรยากาศ

ทางศาสนาอสิลามมากในช่วงนัน้เราใช้ศาสนาในการเข้าไปทกุพืน้ที่

ได้ เสมอืนถกูยกเว้น เพราะเราต้องคยุเรือ่งศาสนาเป็นสิง่ทีด่ ีแล้วก็

เวลาเราคยุเราพูด เราก็มวีธิกีารคยุ เช่น ส�าหรบัคนทีค้่าขายเราก็จะ

คุยเรื่องค้าขายว่าเป็นเร่ืองท่ีดีงามในอิสลามส่งเสริม แล้วเราก็จะ

สอดแทรกว่า เมื่อเรามีเงินเราก็ควรท�าดีตอบแทนสังคม ท�าความดี

ทางศาสนาด้วยต้องควบคู่กันไป ตามหลักปฏิบัติแบบอย่างท่าน

ศาสดามูฮัมหมัด แล้วเราจะคุยเรื่องโลกอาคีเราะห์ โลกหลังความ

ตาย เรามีเป้าหมายเพื่อไปสู่สวรรค์ เราต้องบริจาค หากเราตายไป 

ลูกหลานจะขอพรให้กับเรา เป็นรางวัลให้กับคนตาย

การมาของกลุม่ดะวะห์ ส่งผลให้เกดิความเปลีย่นแปลงอย่าง

เด่นชัด ท�าให้คนเริ่มหันมาสนใจทางศาสนามากขึ้น แต่ก็เป็นอย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป กลุ่มแรกๆ ที่ตอบรับเข้าร่วมงานดะวะห์ คือ กลุ่ม

ปาทาน จะเข้าร่วมเลยเพราะขบวนการดะวะห์เกิดข้ึนและมีพ้ืนเพ

ในปากีสถานและอินเดีย และกลุ่มปาทานที่เข้ามาอยู่ในไทยก็มี

ประสบการณ์ทางศาสนาแบบนี้อยู่แล้ว จึงตอบรับได้ง่าย หลังจาก

นั้นก็เป็นกลุ่มมุสลิมช้างคลานทั่วไป (ลุงแดง สัมภาษณ์ 5/8/2563) 

สิ่งเหล่านี้ได้ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากที่คนช้างคลาน

ไม่รู้ศาสนา พอเขารู้ว่าศาสนาอิสลามต้องแบบนี้ แบบนั้น เขาเลย

ตกใจ เขาไม่รู้ คนจากภาคใต้มาบอกว่า แบบนีบ้าป แบบนีบ้ญุ แล้ว

ยิง่กลุม่ดะวะห์เข้ามาท�าการเชญิชวนมามสัยดิอกี ท�าให้คนมามสัยดิ

ยิ่งเยอะมากขึ้นๆ หลังละหมาดอีซา ประมาณเวลา 8.00 น. ผู้คน

มาเลี้ยงข้าวกินข้าวด้วยกัน เสมือนช่วงวันศุกร์ บริเวณมัสยิด

สว่างไสวเปิดไฟเต็มที่คึกคัก (แวเลาะ สัมภาษณ์ 25/8/2563)

การจัดองค์กรทางการเมืองของกลุ่มเช้ือสายอินเดียมุสลิม

ในสังคมเมืองเชียงใหม่ มีเครื่องมือในการประกอบสร้างกลุ่มของ

ตนเอง ผ่านการรวมกลุ่มครัวเรือนและเครือญาติพี่น้อง ผ่านการ

ปฏิบัติศาสนากิจที่มัสยิดและองค์กรศาสนา เกิดการสร้างสมาคม

ไทยมุสลิมภาคเหนือ และการสร้างนิยามอัตลักษณ์ตนเองผ่าน

ศาสนา เช่น การไม่บริโภคหมู ไม่ดื่มของมึนเมา การแต่งงานกันใน

กลุม่เพือ่รกัษาเชือ้สาย รวมทัง้การสร้างระบบความเชือ่ปลกูฝังทาง

วัฒนธรรมผ่านพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ตามประเพณี งานเฉลิมฉลองและ

พิธีกรรมต่างๆ มีการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารภายในระหว่าง

สมาชกิเป็นสมดุโทรศพัท์คนส�าคญัๆ กระบวนการเหล่านีเ้กดิขึน้จาก

สถาบันพื้นฐานจ�าเป็น (Compulsory Institutions) เช่น พื้นที่

ศาสนา ระบบความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ความเช่ือและพิธีกรรม 

ที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ สุเทพ นิยามว่า “กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นองค์กรทาง

เมือง” (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548)1 

ดังนั้น อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวมุสลิมช้างคลาน เรา

จะพบได้ในพื้นที่ เช่น มัสยิดและกิจกรรมของเครือญาติ ที่คนเหล่า

น้ีเข้าปฏิบัติการณ์ ปฏิสัมพันธ์ พบปะสร้างสรรค์ในกิจกรรมวัน

ส�าคัญทางศาสนา การประกอบพิธีกรรมศาสนา 5 เวลา การเป็น

สมาชิกมัสยิด และรอบๆ มัสยิดจะมีการสร้างบ้านเรือน ร้านค้า

อาหาร ร้านน�า้ชาเครือ่งดืม่มสุลิมทีม่สีญัลักษณ์ตราฮาลาลในอิสลาม  

นอกจากนี้ชุมชนมุสลิมช้างคลานยังเป็นที่รู้จักในธุรกิจค้าวัว โรง

เชอืดววัทีเ่ชือ่มโยงเครือข่ายค้าววัข้ามชายแดนไทย-พม่า หรอืแม้แต่

การเป็นเจ้าทีด่นิในย่านท่องเทีย่ว บรเิวณชุมชนช้างคลานจงึเป็นจุด

ดึงดูดรวมกลุ่มพบปะและแลกเปลี่ยนของกลุ่มมุสลิมทั่วไปด้วย 

ฉะน้ันบนพื้นที่ดังกล่าวน้ี จึงเป็นภาพแสดงอัตลักษณ์ของมุสลิมใน

สังคมเมืองเชียงใหม่ที่รายล้อมด้วยชุมชนไทยพุทธอย่างน่าสนใจ

1 สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548.ช ติพันธุ์สัมพันธ์: แนวคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษา 

อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ ประชาชาติและการจัดองค์กรความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์.กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ.
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การเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ
ในระบบหลักประกันสุขภาพ

ความหมายค�ว่า การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ(CERD) ค�ว่า "การเลือก

ปฏิบัติทางเชื้อชาติ" หมายถึง การจ�แนก การกีดกัน การจ�กัด หรือการเลือก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว 
เชื้อสายหรือชาติก�เนิดหรือเผ่าพันธุ์ก�เนิด ซึ่งมีเจตนาหรือมีผลให้เกิดการระงับหรือกีดกั้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
เสรีภาพข้ันพื้นฐานของบุคคลในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและในด้านอื่นๆ ของการด�รงชีวิตในสังคม 
รวมทั้งการระงับหรือกีดกั้นการใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างเสมอภาคบุคคล

พิราบส่งสาร
เรื่อง : วิวัฒน์ ตามี่ 
ภาพ : ศาสตรา บุญวิจิตร
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รัฐภาคีจะด�าเนินการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ

อย่างไร? 

 ในข้อ 5 ของอนุสัญญาระบุว่า เพื่อให้สอดคล้อง

ตามพันธะกรณีพื้นฐานที่ได้จัดวางไว้ตามข้อ 2 ของอนุสัญญา

นี้ รัฐภาคีจะห้ามและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก         

รูปแบบ และจะประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกัน

ตามกฎหมาย โดยไม่จ�าแนกตามเชื้อชาติ สีผิว หรือชาติหรือ

เผ่าพันธุก์�าเนดิ โดยเฉพาะในประเดน็การขจดัการเลอืกปฏบิตัิ

การเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ จากรัฐ เช่น ด้านสาธารณสุข 

ข้อ ฉ) ข้อ 4. ระบุว่า รัฐจะต้องขจัดไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ

ทางด้านสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข การดูแลทางการ

แพทย์ การประกันสังคม และการบริการทางสังคม ที่นี้ลองมา

ดูว่าประเทศไทยได้มกีารด�าเนนิการในทางนโยบายและปฏบิตัิ

อะไรบ้าง อย่างไร    

ความเหล่ือมล�้าในระบบหลักประกันสุขภาพระหว่างคนมี

สัญชาติไทยกับคนไร้สัญชาติ

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกจัดอยู่ในประเทศ

ก�าลังพัฒนา มีนโยบายและระบบหลักประกันสุขภาพที่ดีที่สุด

ในโลกประเทศหนึ่ง เพราะได้มีระบบหลักประกันสุขภาพ

ครอบคลมุคนไทยทัง้ประเทศ ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2545 ภายใต้ระบบ

หลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ซึง่ไม่เพยีงท�าให้ประชาชนทกุคน

มหีลกัประกนัสุขภาพเท่านัน้ แต่ผลลพัธ์ทีไ่ด้ยงัท�าให้ไทยถกูยก

เป็นต้นแบบประเทศก�าลังพัฒนาที่ท�าเรื่องน้ีจนส�าเร็จและมี

ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีจากตัวชี้วัดด้านต่างๆ 

แต่ทว่า ยงัมคีนไทยจ�านวนหน่ึงทีก่�าลงัรอพสิจูน์สญัชาติ

ไทยและสถานะบคุคล ยงัไม่สามารถเข้าถงึสทิธด้ิานสาธารณสุข

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  

เนื่องจากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า พระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 51 เป็นการรับรองสิทธิ

ของบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น  ส่งผลกระทบ ท�าให้กลุ่มคน

ไทย (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ ์) ที่ก�าลังรอพิสูจน์

1 มาตรา 5 ระบุว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพตามที่ก�าหนดโดยพระราชบัญญัตินี้"

สัญชาติและสถานะบุคคล และกลุ่มคนดั้งเดิมที่ไม่มีสัญชาติ

ไทยแต่มีช่ืออยู่ในทะเบียนราษฎร์ (คนจีนโพ้นทะเล) จ�านวน   

กว่า 5 แสนล้าน ถูกปลดสิทธิหรือถูกกีดกันออกจากระบบหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UC) และไม่ได้รับบริการสาธารณสุข 

เข้าไม่ถึงระบบหลักประกันสุขภาพตามที่ควรได้รับ และไม่ได้

รับการป้องกันการล้มละลายที่เกิดจากการใช้บริการด้าน

สุขภาพนับแต่นั้น 

เครอืข่ายองค์กรพฒันาเอกชนงานด้านชนกลุม่น้อยและ

เครือข่ายหมอชายแดน ได้ช่วยกันผลักดันนโยบายการให้สิทธิ

(คืนสิทธิ) สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข ให้กับกลุ่มคนไทยที่

ก�าลงัรอพสิจูน์สญัชาตแิละสถานะบุคคลเหล่านี ้จนกระท่ังคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2553 ให้จัดตั้ง

กองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุขส�าหรับ

บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยครอบคลุมบุคคลที่มี

ปัญหาสถานะและสิทธิ จ�านวน 457,409 คน พร้อมทั้งตั้ง      

งบประมาณชดเชย รวมทั้งงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวปรับ

ตามโครงสร้างอาย ุเบกิจ่ายจากกองทนุฉกุเฉนิส�ารองจ่าย ตัง้แต่

ปีงบประมาณ 2545 และครม. มอบหมายให้กระทรวง

สาธารณสุข เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน ด้วยเหตุผล สปสช.

ดแูลเฉพาะคนสญัชาตไิทยเท่านัน้ และครม.ได้มมีตคิรัง้ท่ี 2 เมือ่

วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 เพิ่มกลุ่มบุคคลเข้าสู่ “กองทุน

ให้สิทธิ(คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขส�าหรับบุคคล

ที่ปัญหาสถานะและสิทธิ” ตามมติ ครม.วันที่ 23 มีนาคม 

2553 จ�านวน 208,631 คน ครม.มีมติครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 10 

มีนาคม 2563 คืนสิทธิข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่คนจีน 

โพ้นทะเลอีกจ�านวน 24,000 คนและครม.มีมติ เมื่อวันท่ี 22 

กันยายน 2563 ได้ให้สิทธิข้ันพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขแก่เด็ก

นกัเรยีนในสถานศึกษา (รหัส G) ทีผ่่านการส�ารวจคดักรองและ

ก�าหนดเลขประจ�าตัว 13 หลักแล้วจากกระทรวงมหาดไทย

จ�านวน 3,000 คน อย่างไรก็ตาม พบว่า เด็กนักเรียนในสถาน

ศึกษาที่ยังไม่ได้รับการส�ารวจคัดกรองและก�าหนดเลขประจ�า

ตัว 13 หลักที่ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและไม่มี

หลักประกันสุขภาพอีกกว่าหลายแสนคน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก

ไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยจากพ่อแม่หลบหนีเข้าเมือง  
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 การเลอืกปฏบิตัริะหว่างกองทนุระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตขิองคนสญัชาตไิทยกบัของกลุม่คนไร้สญัชาติ  

แม้ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติจัดต้ังกองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 

2553 ดงักล่าว ส่งผลท�าให้กลุม่คนไทยท่ีก�าลงัรอพสิจูน์สญัชาตแิละสถานะบุคคล ได้รบัสทิธข้ัินพืน้ฐานด้านสาธารณสขุ 

มีหลักประกันป้องกันไม่ให้ครอบครัวล้มละลายจากการรักษาพยาบาลก็ตาม แต่พบว่ากองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ัน

พื้นฐานด้านสาธารณสุขตามมติ ครม.ดังกล่าว ยังมีความเหลื่อมล�้าและข้อจ�ากัดที่เป็นความเสี่ยง ดังต่อไปนี้  

1. ความไม่ยัง่ยนืของกองทนุ เนือ่งจากมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2553 เป็นนโยบายฝ่ายบรหิาร 

ไม่มีกฎหมายรองรับ จึงไม่ได้มีสถานะกองทุนตามกฎหมาย พร้อมท่ีจะยกเลิกกองทุนเมื่อไหร่ก็ได้ตามท่ี

ฝ่ายบริหารเห็นควร แต่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีกฎหมายรองรับ 

2. งบประมาณทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากส�านกังบประมาณ มาจากงบฉกุเฉนิส�ารองจ่ายของส�านกังบประมาณ 

ซึ่งแตกต่างจากงบประมาณที่ สปสช. ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทุกปี ที่ด�าเนินการภายใต้พระราช

บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 รองรับการจัดตั้งงบประมาณ 

3. ชดุสทิธปิระโยชน์ทีไ่ม่เท่าเทยีมระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิตวัอย่างเช่น ไม่สามารถตัง้กองทนุย่อย

รองรับการเจ็บป่วยจากโรคร้ายแรง อาทิ กองทุนโรคไต โรคหัวใจ โรคเอดส์ โรคมะเร็ง ทั้งนี้กองทุนมี
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มาตรา 4 เช่น ศูนย์การเรียนขององค์กรพัฒนา

เอกชนท่ีได้รับการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.การ

ศึกษา หรือเด็กท่ีเกิดจากบิดามารดาหลบหนีเข้า

เมืองทั้งหมด  

2. รฐัควรให้บคุคลทีเ่ป็นกลุม่คนไทยทีก่�าลงัรอพสิจูน์

สถานะบุคคลและสญัชาต ิหรอืคนท่ีมสีทิธอิืน่ท่ีเคย

ได้รับสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

(UC) ได้แก่ คนที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้สิทธิขั้น    

พืน้ฐานด้านสาธารณสขุ ตามมตคิรม. เมือ่วนัที ่23 

มนีาคม พ.ศ. 2553 มสีทิธไิด้รบับรกิารสาธารณสุข 

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ.2545 เป็นการเฉพาะ โดยการเพิ่มเติมใน

บทบัญญัติวรรคสุดท้ายของมาตรา 5 พ.ร.บ.หลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

3. ประเทศไทยควรจะต้องปฏิรูประบบหลักประกัน

สุขภาพในประเทศไทย ด้วยการรวมระบบหลัก

ประกันสุขภาพทุกระบบให้เป็นระบบเดียวภายใต้

ระบบหลักประกันสุขภาพแห ่งชาติ  โดยให ้

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู ้      

รับผิดชอบบูรณาการการบริหารกองทุนประกัน

สุขภาพหลักให้เป็นเอกภาพ และด�าเนินการแยก

ภารกิจการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ     

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล�้า และ

มีธรรมาภิบาล 

ขนาดเล็ก ไม่สามารถจดัต้ังงบประมาณเฉลีย่ความ

เสี่ยง เพื่อด�าเนินการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว 

4. กลุ่มผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิในกองทุนให้สิทธิ 

(คืนสิทธิ) ไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิตาม พ.ร.บ. 

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 41

5. ปัญหาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการกองทุนของ

ส�านกัปลดักระทรวงสาธารณสขุ เช่น ระบบบรหิาร

จดัการงบประมาณทีไ่ม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ได้

มีการด�าเนินงานบริการทางการแพทย์อย่างไร 

เนื่องจากพบว่าได้มีการตั้งกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวชี้

วัดการด�าเนินงาน และไม่มีระบบการติดตาม

ประเมนิผลการเข้าถงึสทิธิ ปัญหาระบบข้อมลูของ

การเบิกจ่ายงบประมาณที่ยุ่งยาก เป็นต้น   

แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพือ่ขจัดการเลือกปฏบัิตใินระบบ

หลักประกันสุขภาพ 

รัฐบาลไทยในฐานะภาคีอนุสัญญา ยังมีปัญหาและ     

ข้อจ�ากัดในการด�าเนินการขจัดการเลือกปฏิบัติทางด้านระบบ

หลักประกันสุขภาพระหว่างกลุ่มคนต่างๆ โดยเฉพาะระหว่าง

กลุ่มคนมีสัญชาติไทยและกลุ่มคนไร้สัญชาติ พบว่าระบบหลัก

ประกันสุขภาพยังมีความเหลื่อมล�้าและไม่เท่าเทียม และ       

เกิดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและกีดกันที่ชัดเจนทั้งในทาง

นโยบายและในทางปฏิบัติยังคงพบอยู่เสมอ และเพื่อให้สิทธิ

ความเท่าเทียมและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติอย่าง

แท้จริงภายใต้ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า    

(Universal Coverage-UC) จึงมีข้อเสนอแนะทิศทางหรือ

แนวทางการแก้ไขปัญหา ดังต่อไปนี้ 

1. ให ้ รัฐบาลไทยอนุมัติ ให ้สิทธิขั้นพื้นฐานด ้าน

สาธารณสุขตามที่ก�าหนดไว้ในระบบหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาติ ซึง่ครอบคลมุการส่งเสรมิสขุภาพ 

การรักษาพยาบาล การฟื ้นฟูและการควบคุม

ป้องกันโรคกับเด็กนักเรียนไร้สัญชาติที่ก�าลังเรียน

อยู ่ในสถานศึกษาทั้งหมดและเด็กนักเรียนใน   



เสียงชนเผ่า 
เสียงที่เราอยากให้คุณได้ยิน


