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บทน�า

 ช่วงเวลา 5-6 ปีท่ีผ่านมา ขณะที่ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตการณ์

ทางการเมืองท่ีดึงความสนใจของผู้คนส่วนใหญ่ไปมากเสียจนประเด็นทาง

สังคมอื่น ๆ ถูกลืมเลือน ยังมีคนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น 

ผู้หญิง ได้ท�างานอย่างหนักเพ่ือแก้ปัญหาในชุมชนและสร้างสังคมท่ีเป็น 

ธรรม  โดยไม่สนใจว่าใครจะมองเห็นสิ่งที่พวกเธอท�าหรือไม่

 รัศมี ทอศิริชูชัย, แน่งน้อย แซ่เซ้ง, จงรักษ์ สีหะวงษ์, ณภาภัช  

ควรดี, จันทร์สาด หาญนึก, อุสมะห์ ลาเฮศักดิ์สิทธ์ิ, มัสตะห์ มะกุล,  

สมภาร ยอโง้ง, วนิดา สุจิตาพันธ์, ทิพวัลย์ โมกภา, วรางคณา ชัชเวช,  

มิหล๊ะ สุระก�าแหง, อรนุช ไชยชนะ, ปวีณา เอกฉัตร, สมพร รุ่งเรืองกลกิจ 

ฯลฯ ชื่อเหล่านี้ เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักระดับ 

ชาติเหมือนอย่างนักการเมือง รัฐมนตรี หรือข้าราชการระดับสูง แต่งาน 

ที่พวกเธอท�าได้น�าความเปลี่ยนแปลงมาสู่หมู่บ้าน ชุมชน และสังคมไทย 

อย่างแท้จริง   

 คนกลุ่มนี้เป็นผู้ขับเคลื่อนงานในกลุ่มโครงการด้านสุขภาวะผู้หญิง

และความเป็นธรรมทางเพศ จ�านวนแปดโครงการ ที่ท�าร่วมกับแผนงาน 

สุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา ซึ่งได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.) ระหว่างปี 2555-2561
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 กลุ่มโครงการดังกล่าวครอบคลุมประเด็นปัญหาหลากหลายท่ีส่งผล

ต่อสุขภาวะผู้หญิง ตั้งแต่ปัญหาท้องไม่พร้อม ความรุนแรงในครอบครัว  

กฎจารีตที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิงชาติพันธุ์ม้ง ผลกระทบจากการใช้สีเคม ี

ในการทอผ้า การตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรคซึมเศร้า ไป 

จนถึงปัญหาของพนักงานสอบสวนหญิงในการจัดการคดีความรุนแรงต่อ

เด็กและสตรี 

 โดยท้ังแปดโครงการมีการท�างานครอบคลุมประเด็นในพื้นท่ีต่าง ๆ 

ดังนี้ 

 1. โครงการฟื้นฟูกฎจารีตและแก้ไขปัญหาความรุนแรง เพื่อสร้าง 

ความเป็นธรรมให้กับผู้หญิงและเด็กชาวม้งใน 13 จังหวัดภาคเหนือ

 2. โครงการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวชุมชนมุสลิม จังหวัด

ปัตตานี

 3. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้หญิงท่ีมีความละเอียดอ่อน

ต่อมิติเพศภาวะ จังหวัดสงขลา

 4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม  

จังหวัดอ�านาจเจริญ

 5. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงท่ีอยู่ร่วมกับเอชไอวี จังหวัด

ขอนแก่น

 6. โครงการพัฒนาสุขภาวะความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ 

ผู้หญิงทอผ้า จังหวัดสุรินทร์
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 7. โครงการพัฒนารูปแบบงานส่งเสริมป้องกันและบ�าบัดรักษา 

โรคซึมเศร้าท่ีมีความละเอียดอ่อนด้านเพศภาวะ จังหวัดอุบลราชธานี  

ศรีสะเกษและยโสธร

 8. โครงการเสริมศกัยภาพต�ารวจหญิงเพือ่การคุม้ครองเดก็และสตรี

 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงกลุ่มนี้มารวมตัว

กันท่ีจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนการท�าโครงการย่อย 

ทั้งแปดโครงการ ซึ่งสิ้นสุดลงในช่วงต้นปี 2561 แม้บางคนจะยังมีร่องรอย

ของความเหนื่อยล้าอยู ่บ้าง เพราะแต่ละโครงการต่างก็ขับเคลื่อนใน 

ประเด็นที่ยาก เกี่ยวข้องกับการรื้อถอนชุดความคิดความเชื่อเดิม ๆ อีกทั้ง

ทุกคนล้วนมีภาระหน้าที่ประจ�า บางคนเป็นอาจารย์ พยาบาล ชาวนา  

ชาวสวน ท�าธุรกิจส่วนตัว ยังไม่นับหน้าท่ีของลูกสาว แม่ และภรรยาท่ี 

ต้องดูแลครอบครัว 

 แต่ใบหน้าของทุกคนต่างมีรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจ เพราะงานท่ี

พวกเธอทุ่มเทท�าลงไปตลอดระยะเวลาหลายปีนั้น ได้ก่อให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงในระดับท่ีน่าพอใจ และท่ีส�าคัญคือทุกคนดีใจท่ีได้พัฒนา

ศักยภาพและความสามารถของตัวเองในหลายด้าน...

 จากคนที่ไม่กล้าพูดในท่ีสาธารณะกลายเป็นวิทยากรสอนเรื่อง 

เพศศึกษาให้เยาวชนในโรงเรียน
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 จากคนที่ไม่มีความรู้เร่ืองเอชไอวี/เอดส์กลายเป็นที่ปรึกษาให้ผู้อยู ่

ร่วมกับเชื้อฯ

 จากคนท่ีไม่สนใจเร่ืองราวความเป็นไปในชุมชนกลายเป็นคนท่ี 

เปิดบ้านตัวเองเป็นศูนย์เรียนรู้การทอผ้าด้วยสีธรรมชาติ...

 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้บนัทึกเร่ืองราวของกลุม่โครงการด้านสขุภาวะผูห้ญงิ

และความเป็นธรรมทางเพศท้ังแปดโครงการไว้ ซ่ึงแต่ละโครงการต่างม ี

จุดเร่ิมต้น เส้นทางการต่อสู้ ความยาก-ง่ายท่ีแตกต่างกันไป หากสิ่งที ่

เหมือนกันก็คือ ทุกโครงการเกิดขึ้นและขับเคลื่อนด้วยคนเล็กคนน้อยท่ี 

มองเห็นปัญหาและความไม่เป็นธรรมที่สร้างความทุกข์ใจให้คนในชุมชน  

โดยเฉพาะผู้หญิง และต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้

 แต่ล�าพังความมุ่งมั่นท่ีอยากจะแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวคงไม่พอ 

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ และ สสส. จึงได้สนับสนุนการอบรมต่าง ๆ เพื่อ

เสริมศักยภาพการท�างานสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 

และทีมงาน อาทิ การอบรมหลักสูตรฐานคิดความเป็นธรรมทางเพศ  

หลักสูตรการให้การปรึกษาผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในชุมชน หลักสูตร

การจัดกระบวนการเพื่อสร้างการเปลี่ยนในชุมชน โดยมีอาจารย์อวยพร  

เขื่อนแก้ว นักเคลื่อนไหวทางสังคมและนักสตรีนิยมแห่งศูนย์ผู้หญิงเพื่อ

สันติภาพและความยุติธรรม หรือ ”ศูนย์บ้านดิน„ ที่อ�าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ เป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีการอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีส่วนร่วม โดยอาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและ 
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สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และการอบรมการออกแบบและติดตาม 

ประเมินผลโครงการ เพื่อติดอาวุธทางปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับ

คนท�างานเพื่อสังคม 

 วิธีคิด กิจกรรมและมุมมองท่ีทีมงานได้จากการอบรมหลักสูตร 

ต่าง ๆ ท่ีแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ และ สสส. สนับสนุน เป็นเสมือน 

เข็มทิศในการท�างานของทั้งแปดโครงการ และมีส่วนส�าคัญอย่างมากท่ี 

ท�าให้ทุกโครงการประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 รัศมี ทอศิริชูชัย ผู้ประสานงานเครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย  

ผู้รับผิดชอบโครงการฟื้นฟูกฎจารีตและแก้ไขปัญหาความรุนแรงเพื่อสร้าง

ความเป็นธรรมให้กับผู้หญิงและเด็กชาวม้ง กล่าวว่า การได้เรียนรู้เร่ือง 

ฐานคิดความเป็นธรรมทางเพศท่ีศูนย์บ้านดิน ”ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

วิธีคิดในการท�างาน คือหันมาใช้ความเข้าใจ ความรัก ความเอื้ออาทร  

ไม่ใช้ความรุนแรงในการท�างาน ซ่ึงได้ผลตอบรับท่ีดีจากทุกฝ่าย ไปที่ไหน

ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดี เพราะเขาไม่มองคนท�างานเพื่อเปลี่ยนแปลง 

สังคมว่าเป็นศัตรูหรือคนที่มีจุดยืนตรงข้ามกับเขา„

 หากถามคนในชุมชนท่ีอยู่ในพื้นที่ของแปดโครงการนี้ ความส�าเร็จ

ของโครงการอาจอยู่ที่การท�าให้คนในชุมชนรู้สึกถึงศักยภาพและความ 

เข้มแข็งของตนเอง เห็นทางออกจากปัญหา ภาคภูมิใจในผลส�าเร็จของงาน 

และมีความสุขมากขึ้น แต่หากพูดถึงความส�าเร็จของโครงการจากมุมมอง

ของการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ โครงการ 

เหล่านี้ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญสามด้าน คือ 
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ด้านแรก - เกิดผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจากทีมผู้รับผิดชอบโครงการ

และแกนน�าในแต่ละพื้นที่ ท่ีมีความเข็มแข็งและมีศักยภาพในการ 

ขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประเด็นต่าง ๆ  ในพื้นที่ของตนเอง 

ดังจะเห็นตัวอย่างจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับโครงการในบทต่อ ๆ ไป

ด้านท่ี 2 - เกิดกระบวนการท�างานและแนวทางการให้บริการ 

รูปแบบใหม่ ๆ ท่ีบางส่วนถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมการท�างานทางสังคม  

อาทิ เนื้อหาและกระบวนการอบรมเรื่องความเป็นธรรมทางเพศที่เหมาะกับ

บริบทชีวิตชาวม้ง กระบวนการท�างานลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ของชมุชนทีม่อีตัลกัษณ์เฉพาะอย่างชมุชนมสุลมิภาคใต้  กระบวนการท�างาน

ลดปัญหาท้องไม่พร้อมที่ตั้งต้นจากกลุ่มฐานรากในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย

เยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู/โรงเรียน และผู้น�าชุมชน กระบวนการ 

พบกลุ่มแบบเสริมพลังส�าหรับผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี กระบวนการท�างาน 

ส่งเสริมอาชีวอนามัยของคนทอผ้าในระดับชุมชน แนวทางบ�าบัดรักษาและ

ป้องกันภาวะซึมเศร้าที่ค�านึงถึงความเป็นธรรมทางเพศ วิธีการสอบสวน 

และคุม้ครองผู้เสียหายในคดีทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวที่ท�าให้

ผูเ้สยีหายได้รับความเป็นธรรม  และการออกแบบระบบบริการส�าหรับผูห้ญงิ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีความละเอียดอ่อนและเป็นมิตร
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ด้านที่ 3 - ปัญหาในชุมชนคลี่คลาย น�ามาซึ่งสุขภาวะและ 

ความเป็นธรรมท่ีเพิ่มมากข้ึน อาทิ ชุมชนชาวม้งยอมรับการประกอบพิธีผู่

(พิธีรับลูกสาวกลับบ้าน) ให้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อลดทอนผลกระทบของ 

กฎจารีตต่อชีวิตผู้หญิงม้ง กว่าคร่ึงหนึ่งของปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ในหมู่บ้านเป้าหมายของจังหวัดปัตตานีคลี่คลายและครอบครัวมีความ 

สัมพันธ์ที่ดีขึ้น ผู้เข้ารับการบ�าบัดภาวะซึมเศร้าโดยพยาบาลที่ร่วมโครงการ

ส่วนหนึ่งระบุว่าปัญหาของตนเร่ิมคล่ีคลายและภาวะซึมเศร้าลดน้อยลง  

ผู้ประกอบอาชีพผลิตผ้าไหมที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาพ รายได้ และ 

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปัญหาท้องไม่พร้อมของเยาวชนในชุมชนเป้าหมาย 

ลดน้อยลงท้ังท่ีจังหวัดอ�านาจเจริญและจังหวัดสงขลา ชุมชนลดการตีตรา

และเปิดใจยอมรับผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี ท�าให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ มีก�าลังใจ 

และก้าวเข้ามามีส่วนร่วมกับชีวิตทางสังคมในชุมชนมากขึ้น

 ความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ ในระยะเวลา 

อันสั้น ความส�าเร็จของทั้งแปดโครงการเกิดข้ึนจากพลังความทุ่มเทและ 

ร่วมมือกันอย่างกว้างขวางของหลายภาคส่วน จึงสมควรท่ีจะได้รับการ 

บันทึกไว้ให้สังคมไทยได้เรียนรู้และน�าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ดังที่ 

อาจารย์อวยพรกล่าวไว้ว่า

 ”โครงการย่อยทั้งแปดโครงการของแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ มี

คุณูปการต่อสังคมไทยมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เกิดจากคน 

รากหญ้า เชื่อว่าเพื่อน ๆ ของเรากลุ ่มนี้จะเป็นผู้จุดประกายและเป็น 

ต้นแบบให้คนอื่น ๆ เห็นว่าผู้หญิงรากหญ้าสามารถลุกขึ้นมาเป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงได้„
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ชีวิตของ	“ว่าง	เฟื่องฟูกิจการ”

 ว่าง เฟื ่องฟูกิจการ วัย 45 ปี หญิงชาวม้ง 

บ้านแม่สาใหม่ ต�าบลโป่งแยง อ�าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ ว่างเปิดเผยเร่ืองราวชีวิตของเธอเพื่อให้คน

ได้เข้าใจชะตากรรมของผู้หญิงม้งภายใต้กฎจารีตและ

ความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนาน และเพื่อให้สังคม 

ได้รู ้จักกับ ”พิธีผู่„ หรือ ”พิธีรับลูกสาวกลับบ้าน„  

ที่เป็นกุญแจไขประตูสู่ชีวิตใหม่ของเธอ 

 ว่างเป็นลูกสาวคนโต เธอตั้งครรภ์เมื่ออาย ุ

ประมาณ 17 ปี แต่ตั้งครรภ์ได้ 6 เดือน แฟนก็ทิ้งไป 

เธอไม่เหลือใครแล้วจึงกลับมาอยู่กับพ่อแม่ แต่กฎ 

จารีตประเพณีของชาวม้งถือว่าเธอได้ถูกตัดขาดจาก

ครอบครัวเดิมและตระกูลแซ่ของพ่อแม่ไปแล้ว ว่าง 

จึงเป็นได้เพียงผู้อาศัยที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมในพิธีกรรม 

ใด ๆ ของครอบครัวและไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครอง

จากผีบรรพบุรุษอีกต่อไป เมื่อเธอป่วย คลอดลูกหรือ

แม้ว่าจะตาย ก็ต้องออกไปอยู่นอกบ้านเพียงล�าพัง  

ไม่เช่นนั้นจะน�าโชคร้ายมาให้ครอบครัว
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14 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

 หลังจากคลอดลูกชายได้ไม่กี่เดือน แม่ของว่างก็เสียชีวิต หลัง 

แม่เสีย พ่อแต่งงานใหม่ ทิ้งน้อง ๆ สี่คนให้เธอดูแลเพียงล�าพัง เธอรับจ้าง

ท�างานทุกอย่างเท่าที่ท�าได้เพื่อหารายได้มาเลี้ยงน้องและลูกน้อย  ว่าง 

เหนื่อยแสนสาหัส แต่ความเหนื่อยกายไม่ท�าให้เธอทุกข์ระทมเท่ากับการ 

ถูกตัดขาดออกจากครอบครัว แม้ตัวจะอยู่ที่บ้านพ่อ แต่จิตวิญญาณเธอ 

ไร้ท่ียึดเหนี่ยว ไร้ที่พึ่งพิง ถูกตีตราว่าเป็นคนน�าโชคร้ายมาสู่ครอบครัว  

เป็นเหตุท่ีท�าให้ผู้ชายในบ้านท�าอะไรก็ไม่ประสบความส�าเร็จ ลามไปถึงว่า

ท�าให้หมู เป็ด ไก่ ตายโดยไม่รู้สาเหตุ ลูกชายของเธอก็กลายเป็นคนที่ไม่มี

สถานะใด ๆ ในครอบครัวและไม่มีผีบรรพบุรุษคอยคุ้มครอง 

 ปี 2556 รัศมี ทอศิริชูชัย ผู้ประสานงานเครือข่ายสตรีม้งในประเทศ 

ไทยเข้ามาคุยกับผู้น�าและผู้อาวุโสในหมู่บ้านเรื่องการรื้อฟื้น ”พิธีผู่„ (Phum) 

ซ่ึงเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงท่ีแต่งงานแล้วแต่หย่าร้าง เลิกรากับ

สามีหรือสามีตาย ได้กลับมาเป็นสมาชิกของครอบครัวเดิม ว่างรู้ทันทีว่า

พิธีกรรมนี้คือส่ิงที่เธอรอคอยและสมัครใจอยากเข้าพิธี แต่พ่อยังกลัวว่า 

จะเป็นการผิดผี ผิดกฎจารีต จึงขอเวลาดูก่อนว่าครอบครัวอื่นท�าพิธีนี้แล้ว

เกิดเร่ืองไม่ดีขึ้นหรือเปล่า ต้องเจอเคราะห์ร้ายหรือไม่ ระหว่างนั้นว่างมี 

ความมุ่งมั่นที่จะเข้าพิธีผู่มาตลอด เธอช่วยเครือข่ายฯ รณรงค์เร่ืองการ 

ร้ือฟื้นพิธีกรรมนี้ในหลายจังหวัด และเดินทางไปหาน้องชายท่ีม่อนแจ่ม  

เล่าเร่ืองทั้งหมดให้ฟัง น้องชายบอกว่าเขายินดีสนับสนุนให้ครอบครัวรับ 

พี่สาวกลับบ้าน แต่การตัดสินใจสุดท้ายต้องอยู่ที่พ่อ

 หลายเดือนผ่านไป รัศมีและผู้น�าพิธีกรรมกลับมาท่ีหมู่บ้านอีกคร้ัง

เพื่อคุยกับพ่อของว่าง พ่อยอมรับว่าคิดจะท�าพิธีรับลูกสาวกลับบ้านอยู่ 

เช่นกัน แต่ติดว่าไม่มีเงิน เครือข่ายฯ จึงบอกว่าจะช่วยเร่ืองการจัดหา 

เคร่ืองเซ่นต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ประกอบพิธีมาให้ ว่างร้องไห้ด้วยความดีใจเมื่อ 

รู้ว่าพ่อยินยอมให้เธอเป็นกรณีตัวอย่างของผู้หญิงม้งที่ผ่านพิธีผู่
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8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 15

 นอกจากเงินสนับสนุนจากเครือข่ายฯ น้องชายของว่างและญาติยัง

รวบรวมเงินกันมาได้อีก 1 หมื่นกว่าบาทเพื่อน�ามาใช้ท�าพิธี

 พิธีผู่จัดขึ้น 3 วันหลังจากพ่อตอบตกลง ญาติพี่น้องมาช่วยฆ่าหมู  

ไก่ พ่อผูกผี แล้วก็ให้ว่างกับลูกชายซึ่งโตเป็นหนุ่มอายุ 20 ปี มานั่งในบ้าน 

ผูกข้อมือให้ เอาเงินมาให้ แล้วพูดกับว่างว่า ”พ่อให้กลับบ้านแล้วนะ ถ้า  

ลูกไม่สบายลูกก็อยู ่ท่ีบ้านเรานะ ไม่ต้องไปอยู่ที่อื่น ถ้าจะตายก็ตายที ่

บ้านเรา หลานด้วยนะ พ่อเชื่อว่าลูกและหลานจะน�าเอาโชคลาภ เอาเงิน 

เอาทองมาให้ครอบครัวของเรา„

 ในที่สุด ว่างก็ได้รับการต้อนรับกลับคืนสู่บ้านเกิดของเธอเองผ่าน 

พิธีผู่ที่ถูกรื้อฟื้นขึ้นใหม่

 ”หลังจากท�าพิธีผู่แล้วเรารู้สึกดีขึ้นมาก โดยเฉพาะลูกชายมีความสุข

มาก เพราะเราสองแม่ลูกมีผีบรรพบุรุษคุ้มครองแล้ว ไม่เป็นท่ีรังเกียจ 

ของสังคม ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็อยู่ตรงนี้ ถ้าเราตายเราก็อยู่ตรงนี้ เรา 

สามารถเข้าร่วมงานเลี้ยงผีหรือพิธีกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได้แล้ว เพราะ 

ตามกฎจารีต ถ้าเราไม่มีครอบครัว ไม่มีผีบรรพบุรุษ เขาจะแยกเราไปไว ้

อีกที่หนึ่งเลย

 ”ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นมาก แต่จ�าความทุกข์ยากได้ไม่เคยลืม อยากบอก

คนที่เป็นพ่อแม่ชาวม้งว่า ถ้าลูกสาวมีปัญหาหลังจากแต่งงานไปแล้ว ขอให้

ท�าพิธีรับลูกสาวกลับบ้าน เพราะลูกสาวรักพ่อแม่ อยากกลับมาอยู่ด้วย  

ถ้าไม่รับลูกสาวกลับบ้านลูกสาวก็จะไม่มีก�าลังใจในการท�างานหรือการ 

ใช้ชีวิต„ 

 ว่างทิ้งท้ายเรื่องที่หลายคนอาจจะอยากรู้

 ”หลังจากครอบครัวท�าพิธีรับเรากลับมาอยู่บ้านแล้ว ไม่เคยเกิด 

เร่ืองร้ายอะไรขึ้นเลย ครอบครัวเราได้เจอแต่เร่ืองดี ๆ„ เธอบอกอย่างม ี

ความสุข

������������������ 8 �����������.indd   15 4/17/19   3:11 PM



16 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

“ตอนเป็นมนุษย์ไม่มีเจ้าของ		
พอตายไปก็ไม่มีผี”	

 ในประเทศไทยมีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ม้งอยู่ราว ๆ 2 แสนคน  

จาก 18 ตระกูลแซ่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือ คือ แม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล�าปาง แพร่ น่าน สุโขทัย ก�าแพงเพชร ตาก 

เพชรบูรณ์ พิษณุโลก และเลย

 แต่ละคนอาจรู้จักชาวม้งในแง่มุมที่ต่างกันไป แต่มุมหนึ่งท่ีเชื่อว่า 

น้อยคนจะรู้ คือกฎจารีตและความเชื่อของชุมชนม้งเกี่ยวกับผู้หญิงและ 

การแต่งงาน

 ในสังคมม้ง ผู้ชายมีบทบาทหลักทั้งในครอบครัว ชุมชนและการท�า

พิธีกรรม ขณะที่ผู้หญิงถูกจัดวางไว้ในต�าแหน่งที่ต�่ากว่า มีฐานะเป็นเพียง

แรงงานการผลิตที่รอวันเปลี่ยนเจ้าของ ผู้หญิงจะมีตัวตนก็ต่อเมื่อมีผู้ชาย

เป็นเสาหลักให้พึ่งพิงท้ังตอนท่ีมีชีวิตอยู่และในชีวิตหลังความตาย เมื่อยัง 

ไม่แต่งงาน ลูกสาวมีพ่อเป็นหลักพึ่งพิง เมื่อแต่งงานแล้วก็จะกลายเป็น 

คนของตระกูลสามีและจะกลับมาสู่ครอบครัวเดิมไม่ได้อีกต่อไป หาก 

ชีวิตแต่งงานมีปัญหา หย่าร้างหรือสามีเสียชีวิต ก็ไม่สามารถกลับไปนับถือ 

ผีบรรพบุรุษของพ่อแม่ได้ ผู้หญิงม้งจ�านวนมากจึงเลือกที่จะอดทนอยู่กับ

สามี ไม่ว่าจะถูกกดขี่ ท�าร้ายจิตใจและร่างกายหนักหนาสาหัสเพียงใด  
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เพื่อไม่ให้ต้องหย่าร้างและถูกขับออกจากตระกูลสามี เพราะเมื่อนั้น 

พวกเธอ (รวมถึงลูก ๆ) จะกลายเป็นคนไม่มีตระกูล ไม่มีผีบรรพบุรุษ 

คุ้มครอง และเมื่อตายไปก็จะกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อน ไม่มีคนท�าพิธี 

เซ่นไหว้ดวงวิญญาณให้ ตกอยู่ในสถานะที่สังคมม้งเรียกว่า ”ตอนเป็น 

มนุษย์ไม่มีเจ้าของ พอตายไปก็ไม่มีผี„ ผู้หญิงม้งท่ีท้องนอกสมรสก็อยู่ใน

สถานะนี้เช่นกัน 

 หากผู้หญิงเลือกที่จะกลับมาอยู่กับพ่อแม่หลังจากหย่าร้าง เธอจะ 

ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีกรรมใด ๆ ของครอบครัวและชุมชน ต้อง 

ออกไปอยู่ในเพิงเล็ก ๆ นอกบ้านเวลาท่ีเธอป่วย และห้ามตายในบ้าน 

พ่อแม่ นอกจากนี้ทั้งเธอและพ่อแม่ก็ต้องเผชิญแรงกดดันมากมาย เพราะ

ญาติ ๆ จะมองว่าน�าโชคร้ายมาสู่ตระกูลแซ่

 กฎจารีตนี้ยังส่งผลกระทบต่อพ่อแม่ที่ไม่มีลูกชายด้วย เพราะว่า 

พ่อแม่ไม่สามารถไปอาศยัอยูก่บัลกูสาวทีแ่ต่งงานออกจากครอบครัวไปแล้ว

ได้ แม้ว่าจะไม่มีใครดูแลยามป่วยหนัก เมื่อตายไปก็จะไม่มีใครจัดการศพ

ให้หรือไม่มีผู้มาจูงศพพ่อแม่ไปสู่สุขคติ 

 ช่วงท่ีผ่านมา ใช่ว่าผู ้หญิงม้งทุกคนจะยอมจ�านนกับกฎจารีตนี้  

โดยเฉพาะผู้หญิงม้งรุ่นใหม่ที่ได้เรียนหนังสือหรือออกมาท�างานในเมือง  

บางคนเลือกที่จะออกมาจากชุมชน ท�างานค้าขายตามแหล่งท่องเที่ยวใน 

ตัวเมืองเชียงใหม่ กรุงเทพฯ หรือหัวหิน บ้างเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์

หรือพุทธ พาตัวเองมาอยู่ในวัฒนธรรมและความเชื่ออื่นที่อยู่นอกเหนือ 

การควบคุมของตระกูลแซ่และสังคมม้ง ท�าให้พวกเธอมีอิสระในการ 

ก�าหนดชีวิตตัวเองมากขึ้น 

 แต่นั่นก็เป็นเพียงส่วนน้อย กฎจารีตและระบบความเชื่อนี้ยังด�ารง 

อยู ่อย่างเข้มแข็งในสังคมม้ง และชีวิตของผู้หญิงม้งส่วนใหญ่ก็ยังถูก 

ก�าหนดด้วยกฎจารีตนี้
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“ลูกสาวเจ็บ	พ่อเจ็บยิ่งกว่า”

รัศมี ทอศิริชูชัย ผู้ประสานงานเครือข่ายสตรี 

ม้งในประเทศ เป็นผู้หญิงม้งคนหนึ่งท่ีไม่ยอมจ�านน 

ต่อกฎจารีต แต่แทนที่จะเลือกเดินออกจากชุมชน 

เพื่อหลีกหนีจากการถูกควบคุมด้วยระบบความเช่ือ 

ของสังคมม้ง เธอกลับเลือกท่ีจะกลับเข้าหมู่บ้านเพื่อ

ศึกษากฎจารีตและความเชื่อของชาวม้งให้ลึกซ้ึงยิ่ง 

ขึ้นกว่าเดิม เพื่อเข้าใจที่มาท่ีไปและหาทางออกให้กับ 

ผู ้หญิงม้งท่ีต้องทนทุกข์จากวัฒนธรรมความเช่ือท่ี 

ส่งต่อกันมา

 รัศมีเป็นผู้หญิงม้งรุ่นที่ 2 ที่มีโอกาสลงจากดอยมาเรียนในเมือง  

เธอสนใจเร่ืองความเป็นธรรมทางเพศหลังจากเข้าคอร์สอบรมเร่ืองบทบาท

หญิงชายที่ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2547 รัศมีได้ร่วมกับ

เพื่อนท่ีเป็นผู้น�าสตรีม้งในจังหวัดเชียงใหม่และเพชรบูรณ์ก่อตั้งเครือข่าย 

สตรีม้งในประเทศไทยขึ้น 

 เครือข่ายสตรีม้งฯ ช่วยเหลือผู้หญิงม้งที่ถูกละเมิดสิทธิในด้านต่าง ๆ 

เร่ือยมา โดยประสานกับองค์กรท่ีท�างานด้านผู้หญิง จนกระทั่งมาพบกับ 

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ซ่ึงสนับสนุนให้รัศม ี

เข้ารับการอบรมหลักสูตรฐานคิดสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทาง 

เพศ การให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอ�านาจและศักยภาพผู้หญิง และหลักสูตร

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นจุดที่ท�าให้รัศมีหยิบยก 

ปัญหาเร่ืองกฎจารีตของชุมชนม้งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของผู้หญิง 

มาศึกษาอย่างจริงจัง

 ปี 2556 รัศมีและแน่งน้อย แซ่เซ้ง ผู้หญิงอีกคนหนึ่งท่ีมีบทบาท 

ส�าคัญในงานของเครือข่ายสตรีม้งฯ มายาวนาน ได้จับมือกันร่วมเป็นก�าลัง
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ส�าคัญในการท�าโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในหัวข้อ ”พื้นท่ี

ทางสังคมของหญิงม้ง: กรณีศึกษาผู้หญิงที่ประสบปัญหาครอบครัวใน 

หมู่บ้านแม่สาใหม่และแม่สาน้อย อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่„ ร่วมกับ 

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหิดล งานวิจัย 

พบว่า กฎจารีตม้งท่ีสร้างปัญหาและความทุกข์ให้ผู้หญิงมากท่ีสุดมีอยู ่

สามข้อ คือ หนึ่ง-ห้ามผู้หญิงที่เลิกกับสามีหรือสามีตายท�าพิธีกรรมต่าง ๆ 

ร่วมกับพ่อแม่ สอง-ผู้หญิงท่ีท้องนอกสมรสจะป่วยหรือตายในบ้านพ่อแม ่

ไม่ได้ และสาม-ห้ามพ่อแม่ตายในบ้านของลูกสาวและลูกเขย

 เมื่อน�าผลการวิจัยไปเสนอกับชุมชนแม่สาใหม่และแม่สาน้อย คน 

ในชุมชนตกลงร่วมกันว่าจะหาทางแก้ไขกฎจารีตท้ังสามข้อนี้ แต่ค�าถาม 

ใหญ่คือ จะแก้ไขได้อย่างไร? 

 รัศมี แน่งน้อย และแกนน�าเครือข่ายสตรีม้งฯ รู้ดีว่าการปรับเปลี่ยน

กฎจารีตท่ีมีมายาวนานในสังคมม้ง ซ่ึงมีความเชื่อในเร่ืองการผิดผีและ 

สิ่งเหนือธรรมชาติอย่างเข้มข้นนั้นยากแสนยาก แต่พวกเธอเชื่อมั่นว่าต้อง 

มีทาง 

 เครือข่ายสตรีม้งฯ เดินสายคุยกับผู้อาวุโสและผู้น�าพิธีกรรมของ 

ชุมชนม้งหลายแห่ง ควบคู่ไปกับการส�ารวจหาผู้หญิงท่ีประสบปัญหาจาก 

กฎจารีตดังกล่าว เพื่อชักชวนให้มาเป็นอาสาสมัครร่วมขับเคลื่อนการ 

เปลี่ยนกฎจารีต 

 การพบปะพูดคุยกับผู้อาวุโสและพวกพ่อ ๆ ท้ังหลายท�าให้แกนน�า

เครือข่ายสตรีม้งฯ ค้นพบข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่า คนในชุมชนม้งมีจิตใจ 

เอื้ออาทร อยากช่วยเหลือกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ผู้น�าชุมชนหลายคน 

ก็อยากเปลี่ยนวัฒนธรรมและกฎจารีตเหล่านี้ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร

 ”เราได้เห็นความรักของพ่อแม่ท่ีมีต่อลูก เห็นความรักของลูกท่ีมี 

ต่อพ่อแม่ แต่ถึงแม้พ่อแม่จะรักลูกแค่ไหนก็ไม่สามารถรับลูกกลับคืนสู ่
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ครอบครัวได้ เพราะกลัวความผิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีจะบันดาลให้เกิดเหตุ 

ร้ายกับตระกูลแซ่ของตัวเอง„ รัศมีเล่า

 ”พ่อคนหนึ่งบอกว่า เมื่อลูกสาวเจ็บ เขาเจ็บยิ่งกว่าเป็นสองเท่า 

เพราะเขารักลูก เห็นลูกเป็นทุกข์แต่เขาช่วยลูกไม่ได้ เพราะไม่สามารถ 

ฝืนกฎจารีตนี้ได้„

 แล้ววันหนึ่งรัศมีก็ได้พบกับ ”บล่าท่อ แซ่โซ้ง„ ผู้น�าการประกอบ 

พิธีกรรมม้งในอ�าเภอแม่ริม ซ่ึงเปิดเผยว่าเขาเคยประกอบพิธีรับลูกสาว 

ที่หย่าหรือสามีเสียชีวิตให้กลับบ้านและกลับคืนสู ่ตระกูล พิธีกรรมนี้ 

เรียกว่า ”พิธีผู่„ 

 ”วันนี้คงถึงเวลาแล้วท่ีฉันจะบอกลูกหลานว่าพิธีอย่างนี้มันมีแต ่

หายไป พิธีกรรมนี้ท�าได้แต่พวกเธอต้องเสียเงินหน่อยเป็นค่าประกอบพิธี„ 

บล่าท่อบอกรัศมีและเครือข่ายสตรีม้งฯ ที่เดินทางมาพบเขา

 สิ้นเสียงบล่าทอบอกเล่าถึงพิธีผู่ ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่นั่งฟังอยู่ด้วย 

ก็ประกาศขึ้นมากลางวงว่าขออาสาจัดพิธีผู่รับลูกสาวของตนกลับบ้านให้ 

เป็นพิธีกรรมตัวอย่าง พ่ออีกสองคนลุกขึ้นเล่าถึงลูกสาวทั้งน�้าตาและใช้ 

เวลาตัดสินใจอยู่ไม่กี่วันก็มาบอกว่าขอจัดพิธีผู่ด้วย 

 อาสาสมัครท้ังสามครอบครัวจัดพิธีผู่รับลูกสาวกลับบ้านพร้อมกัน 

ท่ีบ้านแม่สาใหม่ อ�าเภอแม่ริม เมื่อวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2556 โดยมี 

ชาวม้งจากหลายหมู่บ้านมาร่วมสังเกตการณ์พิธีกรรม ซ่ึงเป็นไปอย่าง 

เรียบง่าย คือมีการเชือดไก่เซ่นไหว้ การบอกกล่าวต่อผีบรรพบุรุษ และ 

ปิดท้ายด้วยการท่ีพ่อสู่ขวัญ ผูกข้อมือกล่าวรับลูกสาวให้กลับมาอยู่บ้าน  

เป็นลูกสาวคนเดิมของพ่อแม่ดังเช่นก่อนแต่งงาน พร้อมกับอวยชัยให้พร

 กุญแจท่ีปลดปล่อยผู้หญิงม้งจากพันธนาการของกฎจารีตได้ถูกค้น

พบแล้ว

 แต่ไม่ใช่ทุกคนในสังคมชาวม้งที่ยินดีกับการค้นพบกุญแจดอกนี้
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“ถ้าจะเปลี่ยนกฎจารีต		
ให้ผมตายเสียก่อน”

 หลังจากพิธีผู่ที่บ้านแม่สาใหม่ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย เครือข่าย

สตรีม้งฯ ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ  

และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการ 

เผยแพร่พิธีผู่ไปยังชุมชนม้งในจังหวัดอื่น ๆ ภายใต้โครงการฟื้นฟูกฎจารีต

และแก้ไขปัญหาความรุนแรงเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้หญิงและ 

เด็กชาวม้ง โดยมีเป้าหมายให้ตระกูลแซ่ยอมรับพิธีกรรมดังกล่าว ควบคู่ 

ไปกับการพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงม้ง และสร้างความเข้าใจในกลุ่ม 

คนม้งรุ่นใหม่เกี่ยวกับกฎจารีตที่ไม่เป็นธรรม 

 แต่การรณรงค์ให้ชุมชนม้งยอมรับพิธีรับลูกสาวกลับบ้านต้องพบ 

กับความท้าทายมากมาย ซึ่งจริง ๆ ก็เป็นสิ่งที่เครือข่ายสตรีม้งฯ คาดหมาย

ไว้อยู่แล้ว แต่ก็คิดไม่ถึงว่าจะถึงขั้นมีคนบางกลุ่มเปิดเพจเฟซบุ๊ก ”ต่อต้าน

เครือข่ายสตรีม้ง„ เพราะไม่เห็นด้วยกับการฟื้นฟูพิธีผู่ขึ้นมา (ต่อมาเพจนี้ 

ได้ปิดตัวไป)

 พื้นท่ีที่ยึดถือปฏิบัติกฎจารีตอย่างเข้มข้นในบางจังหวัดยิ่งมีการ 

ต่อต้านรุนแรง ท้ังจากผู้อาวุโส ผู้น�าชุมชน ผู้น�าด้านพิธีกรรมและชาวบ้าน

ทั่วไป เหตุผลหลักมาจากความหวาดกลัวว่าการรับลูกสาวกลับบ้านจะเป็น 

การกระท�าผิดต่อบรรพบุรุษ 

������������������ 8 �����������.indd   21 4/17/19   3:11 PM



22 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

 ”ตอนที่เร่ิมรณรงค์เร่ืองนี้ มีผู้อาวุโสและผู้น�าชุมชนบางคนมาบอก 

ว่าไม่ให้เราพูดค�าว่า ‘สิทธิสตรี’ เขาไม่ต้องการให้ผู้หญิงลุกข้ึนมาท�างาน 

เรื่องนี้และปิดกั้นทุกทาง„ รัศมีเล่าถึงอุปสรรคที่พบในการท�างาน 

 แรงต้านนั้นรุนแรงถึงขนาดที่มีผู้อาวุโสคนหนึ่งพูดกับเธอว่า ”ถ้าจะ

เปลี่ยนกฎจารีต ขอให้ผมตายเสียก่อน„ หรือเมื่อเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นในชุมชน 

เช่น ผู้หญิงม้งคนหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถคว�่า  

พ่อแม่ของเธอก็เชื่อว่าเป็นเพราะเครือข่ายสตรีม้งฯ มาเคลื่อนไหวเร่ืองนี้  

ท�าให้เกิดเรื่องเคราะห์ร้ายขึ้นในชุมชนจนลูกสาวของพวกเขาต้องเสียชีวิต

 ขณะที่กลุ่มชาวม้งท่ีสนับสนุนพิธีผู่ส่วนใหญ่ยังจ�ากัดอยู่เฉพาะกลุ่ม

เล็ก ๆ ที่เป็นผู้ประสบปัญหา และกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดก้าวหน้า

 แม้จะถูกคัดค้านแต่เครือข่ายสตรีม้งฯ รวมท้ังคนที่สนับสนุนการ

ร้ือฟื้นพิธีกรรมก็ไม่หวั่นไหว ยังคงเดินสายอธิบายว่ากฎจารีตท่ียึดถือกัน

มาสร้างความทุกข์ให้ผู้หญิงและพ่อแม่อย่างไร และพิธีผู่ท่ีได้รับการร้ือฟื้น

ขึ้นมานี้ก็มีผู้อาวุโสเป็นคนรับรองและประกอบพิธีกรรมให้  

 การมีผู ้ที่เห็นด้วยเพ่ิมขึ้นทีละคน มีครอบครัวท่ีพร้อมท�าพิธีผู ่ 

รับลูกสาวกลับบ้านเพิ่มอีกหนึ่งครอบครัว หรือมีตระกูลแซ่ประกาศ 

ยอมรับพิธีผู่อีกหนึ่งตระกูล ก็เป็นก�าลังใจท่ีมากพอแล้วที่ท�าให้เครือข่าย 

สตรีม้งฯ ขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป
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8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 23

“แม้จะมีหรือไม่มีความหวังว่างานจะส�าเร็จแต่เราก็จะท�าต่อไป”

 นับจากวันท่ีพิธีผู่ได้รับการร้ือฟื้นขึ้นเมื่อปลายปี 2556 มีครอบครัว

ชาวม้งท่ีจัดพิธีผู่เพื่อรับลูกสาวกลับบ้านแล้วทั้งหมด 52 ครอบครัว ม ี

ตระกูลแซ่ท่ีประกาศให้คนในตระกูลจัดพิธีผู่ได้สองตระกูล คือ ตระกูล 

แซ่มัวและแซ่ย่าง ส่วนตระกูลแซ่ที่เหลือทั้งหมดได้ลงนามในบันทึกความ

เข้าใจ (MoU) ยอมรับหลักการของพิธีผู่ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561) 

 นอกจากนี้พิธีผู่ท่ีถูกร้ือฟื้นขึ้นในประเทศไทยยังได้รับความสนใจ 

จากชุมชนม้งในต่างประเทศอีกด้วย ปี 2558 มีชาวม้งจากหลายประเทศ 

เดินทางมาร่วมประชุมเครือข่ายสตรีม้ง ที่อ�าเภอปัว จังหวัดน่าน มีการ 

พูดถึงความคืบหน้าการร้ือฟื้นพิธีผู่ และในปี 2559 เครือข่ายสตรีม้งฯ  

ได้น�าเสนอโครงการฟื้นฟูกฎจารีตและแก้ไขปัญหาความรุนแรงเพื่อสร้าง

ความเป็นธรรมให้กับผู้หญิงและเด็กชาวม้ง ในการประชุมผู้น�าม้งนานาชาติ

ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในปีเดียวกันนั้นยังได้รับเชิญให้ไปน�าเสนอ 

เรื่องการรื้อฟื้นพิธีผู่ที่ Concordia University ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย 

 ทั้งหมดนี้นับว่าเป็นความส�าเร็จก้าวแรก ๆ ของโครงการก็จริง แต่

ส�าหรับรัศมีและแกนน�าเครือข่ายสตรีม้งฯ ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องท�า 

เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้หญิงม้ง ภารกิจหนึ่งก็คือการเร่งสร้างชุด 

องค์ความรู้เกี่ยวกับพิธีผู่ให้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ แสวงหาการสนับสนุน 

จากผู้รู้ด้านพิธีกรรมม้งจากตระกูลแซ่ต่าง ๆ เพื่อลดความกลัวและสร้าง 

ความมั่นใจให้กับชาวม้ง ขณะเดียวกันก็ต้องเสริมพลังแกนน�าของเครือข่าย

สตรีม้งฯ ให้มีความเข้มแข็งและมีพลังในการท�างานเพื่อฟื้นฟูกฎจารีตท่ี 

เป็นธรรม

 ”หนังเร่ืองนี้ยังอีกยาว...แม้จะมีหรือไม่มีความหวังว่างานจะส�าเร็จ

อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่เราก็จะท�าต่อไป„ รัศมีทิ้งท้าย  • 
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24 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

 1. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเรื่องพื้นที่ทางสังคม

ของผู้หญิงม้ง: กรณีศึกษาผู้หญิงที่ประสบปัญหาครอบครัวในหมู่บ้าน 

แม่สาใหม่และแม่สาน้อย อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะวิจัย 

กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2556  ระยะปฏิบัติการ กันยายน-พฤศจิกายน 2556)

 2. โครงการถอดบทเรียนเพื่อน�าไปสู่การปรับเปลี่ยนกฎจารีตม้งที่

ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและครอบครัว (กรกฎาคม 2557-พฤศจิกายน 

2558)

 3. โครงการฟื้นฟูกฎจารีตและแก้ไขปัญหาความรุนแรง เพื่อสร้าง

ความเป็นธรรมให้กับผู้หญิงและเด็กชาวม้ง (สิงหาคม 2559-มีนาคม  

2561)

ชื่อโครงการ และ
ระยะเวลาด�าเนินการ

พื้นที่โครงการ
  

ชุมชนม้งในพื้นที่ 13 จังหวัด

ภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน 

เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา  

ล�าปาง แพร่ น ่าน สุโขทัย 

ก�าแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ 

พิษณุโลก และเลย  รวมทั้ง 

ชุมชนม้งที่อยู่ในเมือง
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8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 25

ตามกฎจารีตของชาวม้งที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา  

ผู้หญิงท่ีแต่งงานไปแล้วจะกลับมาอยู่กับครอบครัว

เดิมไม่ได้ ห้ามเข้าร่วมพิธีกรรมกับครอบครัวเดิม 

แม้ว่าจะประสบปัญหาครอบครัว เลิกร้างกันหรือ

สามีตาย ส่วนพ่อแม่ก็ห้ามไปอาศัยหรือป่วย-ตาย

ในบ้านของลูกสาวที่แต่งงานออกจากครอบครัว 

ไปแล้ว กฎจารีตเช่นนี้ท�าให้ผู้หญิงม้งตกอยู่ใน 

ภาวะล�าบากอย่างยิ่ง เพราะหากหย่าร้างหรือ 

สามีตายก็จะกลายเป็นคนไม่มีสถานภาพไม่มี 

ตัวตนในสังคมม้ง เครือข่ายสตรีม้งในประเทศ 

ไทยจึงได้รณรงค์ให้มีการร้ือฟื้นพิธีผู่ (Phum)  

หรือพิธีรับลูกสาวกลับบ้าน เพื่อให ้ผู ้หญิงท่ี 

แต่งงานแล้วแต่มีปัญหาครอบครัวกลับมาอยู่กับ

ครอบครัวเดิมได้โดยไม่ผิดกฎจารีต

ชาวม้งมีสังคมที่ดี มีกฎจารีตที่เป็นธรรมกับ

คนทุกกลุ่ม  ผู้หญิงม้งเข้มแข็งและปลอดภัย

จากความรุนแรง สังคมม้งยอมรับพิธีผู่และ

น�าพิธีกรรมนี้มาใช้แก้ไขปัญหาให้ผู ้หญิง 

และเด็กชาวม้ง

ประเด็นปัญหา

เป้าหมาย
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ผู้ (หญิง) น�าการเปลี่ยนแปลง

ขวัญชนก พุฒิชัย

 ตอนที่คุณอาของขวัญชนกเข้าพิธีผู ่

หรือพิธีรับลูกสาวกลับบ้านท่ีอ�าเภอพบพระ 

จังหวัดตาก นั้น ขวัญชนกหรือ ”ไผ่„ ยัง 

ไม่ได้สนใจประเด็นเร่ืองสิทธิของสตรีม้ง 

มากเท่าไร แต่ตอนนั้นเธอรู้สึกได้ว่านี่เป็น

พิธีกรรมที่ดีกับผู ้หญิงม้ง ท�าให้ผู ้หญิงมี 

ทางเลือกมากขึ้น ถ้าชีวิตแต่งงานมีปัญหาก็

สามารถกลับมาอยู่กับครอบครัวเดิม กลับมา

นับถือผีบรรพบุรุษของพ่อแม่ได้ และเมื่อ 

ตายไปก็ไม่ต้องกลายเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อน

ถ้าไม่มีพิธีผู่ก็เหมือนกับว่า

ผู้หญิงม้งห้ามพลาดเรื่องชีวิตคู่เลย 

ถ้าพลาดก็คือจบ
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 พิธีผู ่เป็นพิธีกรรมที่ได้รับการร้ือฟื ้นข้ึนโดยเครือข่ายสตรีม้ง 

และผู้น�าทางจิตวิญญาณของชุมชนม้งส่วนหนึ่งท่ีเห็นว่ากฎจารีตที่ห้าม 

ผู้หญิงที่แต่งงานออกเรือนไปแล้วกลับมาอยู่กับพ่อแม่ ต้องตัดขาดจาก

ครอบครัวเดิม แม้แต่ผีบรรพบุรุษก็นับถือไม่ได้นั้นได้สร้างความทุกข์ 

แสนสาหัสให้ผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่ประสบปัญหาในชีวิต

แต่งงาน ไม่ว่าจะเจอเร่ืองร้ายแรงแค่ไหนพวกเธอก็ไม่สามารถกลับมา 

อยู่กับครอบครัวเดิมได้ เพราะชาวม้งเชื่อกันว่าหากผู้หญิงที่แต่งงาน 

แล้วกลับมาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องจะเป็นการผิดผี น�าเคราะห์โศกโชคร้าย 

มาให้ครอบครัว

 ตามค�าบอกเล่าของผู้อาวุโสในชุมชนม้ง พิธีผู่นั้นมีมานานแล้ว 

แต่ไม่ได้ท�ามานานจนเลือนหายไป เครือข่ายสตรีม้งและผู้อาวุโสใน 

ชุมชนที่เข้าใจปัญหา จึงได้ช่วยกันร้ือฟื้นพิธีกรรมนี้ขึ้นเพื่อเปิดทางให ้

ผู ้หญิงได้กลับมาอยู่กับครอบครัวเดิมเมื่อชีวิตแต่งงานมีปัญหาหรือ 

สามีตาย

 ปู ่ของไผ่เป็นคนแรก ๆ ท่ีจัดพิธีผู ่เพื่อรับลูกสาว ”เนติกานต์  

ซอง„ กลับมาอยู่กับครอบครัวและกลับสู ่ตระกูลแซ่มัวเมื่อปี 2556  

หลังจากที่เธอหย่าร้างกับสามี 

 ”ตอนนั้นไผ่ยังไม่ได้เข้ามาท�างานกับเครือข่ายสตรีม้งฯ ยังไม่มี 

ความรู้อะไรมาก รู้แต่ว่าเมื่อท�าพิธีกรรมนี้เสร็จ คุณอาจะเข้ามาร่วมท�า

พิธีกรรมทุกอย่างกับครอบครัวเราได้โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ อีกแล้ว คน 

ในครอบครัวก็ยินดีมีความสุข ปู่ก็รักอาอยู่แล้วและยินดีท่ีจะให้อาเป็น

ตัวอย่างของผู้หญิงม้งที่เข้าพิธีผู่„ 

 การได้อยู่ร่วมในพิธีผู่คร้ังนั้น มีส่วนไม่มากก็น้อยให้ไผ่สนใจใน

เร่ืองสิทธิของผู้หญิงม้ง ประกอบกับการสนับสนุนของพ่อแม่และคุณอา  

8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 27
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ไผ่จึงเข้ามาช่วยงานเครือข่ายสตรีม้งฯ จากเป็นแกนน�าเยาวชนม้งใน 

อ�าเภอพบพระ ช่วยงานเล็ก ๆ น้อย ๆ จนกระทั่งมาเป็นเลขาธิการ 

เครือข่ายสตรีม้งฯ หลังจากเรียนจบคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วิทยาเขตล�าปาง 

 ด้วยวัยเพียง 28 ปี ไผ่ต้องรับผิดชอบงานบริหารจัดการมากมาย

ของเครือข่ายสตรีม้งฯ ควบคู่ไปกับการท�างานประจ�าท่ีกองสวัสดิการ 

สังคม อบต. รวมไทยพัฒนา อ�าเภอพบพระ เธอยอมรับว่าเหนื่อย แต่

ทั้งหมดนี้เป็นงานที่เติมเต็มชีวิตของเธอ 

 ”ไผ่ไม่เคยคิดจะท�างานหรือใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเลย จ�าได้ว่าพอสอบ

วิชาสุดท้ายเสร็จ ศาลากลางจังหวัดล�าปางก็ชวนไปท�างาน แต่ไผ่ยืนยัน 

ว่าจะกลับบ้าน เพราะเราคิดมาตลอดว่าพอเรียนจบแล้วจะกลับไป 

ท�างานที่บ้าน”

 ในวัยเด็กไผ่พอรับรู้ได้ถึงความทุกข์

ของผู้หญิงม้งภายใต้กฎจารีตต่าง ๆ อยู่บ้าง 

เธอมักคิดเสมอว่า ”เป็นผู้หญิงม้งล�าบาก„  

แต่การกลับมาท�างานท่ีบ้านในวัยที่เป็น 

ผู้ใหญ่ขึ้น มีความรู้มากขึ้น ท�าให้มองเห็น

ปัญหาของผู้หญิงม้งได้แจ่มชัดข้ึนกว่าเดิม 

และอยากจะเป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยเปลีย่นแปลง

กฎจารีตที่สร้างความล�าบากให้ผู้หญิง

 ”เราไม่เคยรู้ว่ามีพิธีรับลูกสาวกลับบ้านได้ รู ้แต่ว่าถ้าผู ้หญิง 

แต่งงานไปแล้วมีปัญหา เราจะกลับมาบ้านไม่ได้ ต้องอดทนอยู่กับสามี

และครอบครัวสามี หรือถ้าทนไม่ไหวจริง ๆ ก็ต้องออกมาอยู่อย่างไม่มี 

ตัวตน  เหมือนลอยเคว้งอยู่อย่างนั้น
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 ”เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการรณรงค์ให้

ฟื้นฟูพิธีผู่รับลูกสาวกลับบ้าน เพราะไผ่ก็

เป็นผู้หญิงม้งคนหนึ่ง และไผ่ก็ไม่รู้ว่าใน

อนาคตชีวิตครอบครัวจะเป็นยังไง พิธีผู่

เหมือนเป็นสิ่งที่ช่วยรองรับผู้หญิง ไม่ว่า 

คุณจะอยู ่ในสภาพไหน คุณก็สามารถ 

กลับมาอยู่ในสังคม กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนม้งได้ คุณพลาดได ้

ไม่เป็นไร กลับมาอยู่กับครอบครัวได้ แต่ถ้าไม่มีพิธีผู่มันก็เหมือนกับว่า 

ผู้หญิงม้งห้ามพลาดเรื่องชีวิตคู่เลย ถ้าพลาดก็คือจบ„

 ไผ่เข้ามาท�างานกับเครือข่ายสตรีม้งฯ ภายใต้การน�าของรัศมี  

ทอศิริชูชัย ตั้งแต่ปี 2559 ซ่ึงเป็นช่วงที่เครือข่ายได้รับการสนับสนุน 

จากแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ และส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 เธอบอกว่าการรณรงค์ให้มีพิธีรับลูกสาวกลับบ้าน ”เป็นเร่ืองท่ี 

ยากมาก„ ส่วนหนึ่งเพราะชุมชนม้งในพบพระเป็นพื้นท่ีกฎจารีตเข้มข้น

มากกว่าท่ีจังหวัดอื่น แต่ด้วยความมุ่งมั่นให้ชุมชนม้งในอ�าเภอบ้านเกิด

ของเธอยอมรับพิธีผู่ ไผ่จึงท�างานเคียงข้างผู้ใหญ่ในเครือข่ายสตรีม้งฯ 

เข้าไปพูดคุยกับผู้อาวุโสของชุมชน ผู้น�าพิธีกรรม ผู้บริหาร อบต. ฯลฯ 

อย่างต่อเนื่อง 

 แม้จะเจอการต่อต้าน ท่าทีไม่เห็นด้วย เธอก็รับฟังและพยายาม

อธิบายถึงเหตุผลที่ควรสนับสนุนพิธีผู่โดยไม่ย่อท้อ เพราะไผ่เชื่อมั่นว่า 

การเปลี่ยนกฎจารีตที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิง หากท�าได้ส�าเร็จ ไม่เพียง

แต่จะดีต่อผู้หญิงม้งเท่านั้น แต่ยังท�าให้ชุมชนม้งโดยรวมมีความสงบสุข

ด้วย

������������������ 8 �����������.indd   29 4/17/19   3:11 PM



 หญิงวัย 44 ปี ชาวต�าบลมะนังยง อ�าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี  

เคยผ่านช่วงเวลาย�่าแย่ในชีวิตครอบครัว เนื่องจากถูกสามีท�าร้ายจิตใจ 

ด้วยค�าพูดมานานหลายปี แม้เขาจะไม่ได้ลงไม้ลงมือกับเธอ แต่ถ้อยค�า 

หยาบคายและดูถูกเหยียดหยามที่ทับถมลงในหัวใจของเธอซ�้าแล้วซ�้าเล่า 

นั้นก็มากพอแล้วท่ีจะท�าให้เธอรู้สึกหมดก�าลังใจและคิดว่าตัวเองเป็นคน 

ไม่มีคุณค่า ยังไม่ต้องพูดถึงการที่เขาสั่งสอนลูกด้วยการใช้ก�าลังอยู่บ่อยครั้ง 

ซึ่งเธอไม่เห็นด้วยกับการกระท�านั้นแต่ก็ไม่อาจจะทัดทาน

 เธอไม่เคยคิดจะเล่าเร่ืองนี้ให้ใครฟัง เพราะ ”ถึงเล่าไปก็ไม่มีใคร 

ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้„

ปัตตานี	: 
เปลี่ยนความรุนแรง

ในครอบครัว
เป็นความรักและ

ความสุข
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 แต่ความคิดของเธอเปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับอุสมะห์ ลาเฮศักดิ์สิทธ์ิ

หรือ ”กะมะห์„  เจ้าหน้าท่ีอาวุโส สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย 

(สวท.) จังหวัดปัตตานี ซ่ึงน�าทีมอาสาสมัครของโครงการลดปัญหา 

ความรุนแรงในครอบครัวชุมชนมุสลิมมาเยี่ยมและพูดคุยกับคนในชุมชน 

ที่ประสบปัญหา

 ”ตอนแรก ๆ ก็ยังไม่กล้าเล่า แต่เราสัมผัสได้ถึงความจริงใจท่ีอยาก 

จะช่วยเหลือ ก็เลยเล่าปัญหาของเราให้ฟัง แค่มีคนรับฟังก็รู้สึกดีขึ้นมาก ๆ 

แล้ว„
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“ท่านศาสดากล่าวไว้ว่า	สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดา”	

 ต�าบลราตาปันยังและต�าบลมะนังยงเป็นสองต�าบลเล็ก ๆ ในอ�าเภอ

ยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี คณะท�างานโครงการลดปัญหาความรุนแรงใน 

ครอบครัวฯ ได้เลือกแปดหมู่บ้านในสองต�าบลนี้เป็นพื้นที่เป้าหมายเนื่องจาก

พบว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ท�าให้ประชาชน

พื้นท่ีนี้เข้าถึงบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ได้ยาก บางครอบครัวสามีติดคุก 

ในคดีความมั่นคง ภรรยาต้องเป็นเสาหลักของครอบครัว เหตุรุนแรงยัง

กระทบต่อการประกอบอาชีพ เมื่อขาดรายได้ก็เกิดความตึงเครียดใน 

ครอบครัว จนบางครั้งกลายเป็นการใช้ความรุนแรงต่อกัน

 สภาพสังคมมุสลิมที่พ่อแม่มักให้ลูกแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อย  

คู ่สามีภรรยาขาดความรู้และประสบการณ์ มีวุฒิภาวะไม่เพียงพอท่ีจะ 

ประคับประคองชีวิตคู่หรือเลี้ยงดูลูกได้  เมื่อมีปัญหาผู้ชายบางคนเข้าหา 

ยาเสพติด ไม่รับผิดชอบครอบครัวเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ท�าร้ายร่างกาย

และเกิดการหย่าร้างตามมา 

 อุสมะห์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ สวท. ที่ท�างานพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้มานานเกือบ 30 ปี ริเร่ิมโครงการนี้ขึ้นในปี 2556 โดย 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็น

ธรรมทางเพศ และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

เพราะเห็นความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ สวท. จะต้องท�างานเรื่องนี้

 อุสมะห์รู้ดีว่าการท�างานเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวและความ 

เป็นธรรมทางเพศในชุมชนมุสลิมไม่ใช่เร่ืองง่าย เพราะลักษณะเฉพาะ 

ทางวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิมในพื้นที่ห่างไกลท่ีมักไม่เปิดเผยเร่ืองราว 

ปัญหาในครอบครัวให้คนอื่นฟัง ประชาชนเคร่งครัดในหลักศาสนาอิสลาม 

ที่ก�าหนดบทบาทของหญิงชายมุสลิมไว้อย่างชัดเจน โดยจะให้ผู้ชายเป็น 

������������������ 8 �����������.indd   32 4/17/19   3:12 PM



8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 33

ผู้น�าครอบครัว และการสร้างครอบครัวตามหลักศาสนาถือเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการประกอบศาสนกิจ

 แต่อุสมะห์ไม่ใช่คนอื่น เธอเกิดที่ปัตตานี เรียนจบเอกประวัติศาสตร์

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เคยเป็นครูสอนท่ี 

โรงเรียนมัธยม อ�าเภอสายบุรี และท�างานกับชุมชนยาวนานจนกระท่ัง 

เกษียณอายุเมื่อปี 2560 เธอไปมาแล้วแทบทุกหมู่บ้านในสามจังหวัด 

ชายแดนใต้ ท�าให้ชาวบ้านรู้จักและไว้วางใจ และด้วยความที่เธอเองก็เป็น 

มุสลิมะห์คนหนึ่ง จึงมีความเข้าใจในวิถีชีวิตความคิดความเชื่อที่ยึดโยง 

อยู่กับหลักศาสนาอย่างลึกซึ้ง

 อุสมะห์ยึดหลักว่างานที่ท�าจะต้องปรับให้เข้ากับบริบทของชุมชน 

มุสลิม  เธอมักจะค้นคว้า ศึกษาพระคัมภีร์และปรึกษาผู้รู้ทางศาสนาใน 

เร่ืองต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อหาวิธีการส่ือสารที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ 

หลักศาสนา อย่างเช่นจะอธิบายกับพี่น้องมุสลิมอย่างไรในเร่ืองการ 

คุมก�าเนิดหรือการเว้นช่วงระยะการมีบุตร ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนตาม

หลักศาสนาอิสลาม

 การได้ไปอบรมหลักสูตรฐานคิดสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรม

ทางเพศที่ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม หรือท่ีรู้จักกันในช่ือ 

”ศูนย์บ้านดิน„ ท�าให้อุสมะห์ได้ความรู้ ความมั่นใจและเทคนิคใหม่ ๆ  

เพิ่มขึ้นในการท�างานเร่ืองสิทธิสตรี บทบาทหญิงชายและความเป็นธรรม 

ทางเพศ

 ”ในสังคมมุสลิมเราจะพูดว่าชายหญิงเท่าเทียมกันตรง ๆ ไม่ได้   

ระยะแรกของการท�าโครงการ คณะท�างานจึงต้องเปิดประเด็นการพูดคุย 

ด้วยเร่ืองสุขภาวะและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู ้หญิงก่อน  พอผ่านไป 

ระยะหนึ่งจึงเร่ิมพูดคุยถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว„ อุสมะห์อธิบาย
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34 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

 สิ่งที่ถือเป็นหัวใจของโครงการก็คือ ทั้งเนื้อหาและรูปแบบของงาน 
และกิจกรรมล้วนอิงกับหลักค�าสอนของศาสนาอิสลาม
 หนึ่งในหลักค�าสอนที่อุสมะห์น�ามาใช้เป็นเสมือนเข็มทิศในการท�า 
โครงการก็คือ ”สวรรค์อยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดา„ ซึ่งหมายถึงการให้คุณค่าและ 
ให้ความส�าคัญต่อเพศแม่ที่ผู้ชายต้องให้เกียรติและยกย่อง
 โครงการนี้มีการท�างานต่อเนื่องทั้งหมดสามระยะระหว่างปี 2556- 
2561 คือ
 ระยะที่ 1 โครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์และ 
ลดความรุนแรงในครอบครัว อ�าเภอยะหร่ิง จังหวัดปัตตานี (กันยายน- 
ธันวาคม 2556) เป็นการเปิดประเด็นพูดคุยเพื่อเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน
เป้าหมาย
 ระยะท่ี 2 โครงการครอบครัวสุขสันต์ ”เกอลูวัรฆอบาฮาฆียอร์„  
สองระยะ (กรกฎาคม 2557-เมษายน 2558 และกันยายน 2558-มกราคม 
2559) เน้นการพัฒนาศักยภาพของแกนน�าอาสาสมัครของโครงการในการ
ให้ค�าปรึกษา และจัดทีมแกนน�าอาสาสมัครไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหา 
เพือ่ให้ความรู้ด้านอนามยัเจริญพนัธ์ุและลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
และความรู้เกี่ยวกับระบบการส่งต่อผู้ประสบปัญหาไปยังหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง เนื่องจากการเยี่ยมบ้านในช่วงแรก พบว่าประชาชนมีปัญหา 
หลายอย่างนอกเหนือไปจากความรุนแรงในครอบครัว เช่น ความเจ็บป่วย
จากโรคเรื้อรัง ไม่มีอาชีพ ติดยาเสพติด คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ปัญหา
คดีความ เป็นต้น แกนน�าอาสาสมัครจึงจ�าเป็นจะต้องประสานองค์กรท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
 ระยะที่ 3 โครงการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวชุมชนมุสลิม 
(ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2561) ขยายการท�างานสร้างความเปลี่ยนแปลง
กับเยาวชนและผู้ชายในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้น�าศาสนาและผู้น�า
ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
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8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 35

“ผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ
ก็จงท�าดีต่อเพื่อนบ้านของเขา”

 ตลอดระยะเวลาท่ีด�าเนินโครงการ อุสมะห์และทีมงานได้เดินทาง 

ลงพื้นที่ท้ังแปดหมู่บ้าน จัดกิจกรรม นัดประชุม จัดวงพูดคุยกลุ่มย่อย 

กลุ่มใหญ่ ไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหานับคร้ังไม่ถ้วน กิจกรรมเหล่านี้ 

จัดกลุ่มได้เป็นสามภารกิจหลัก คือ

• สร้างทีมแกนน�าอาสาสมัครลดความรุนแรงในครอบครัว

 ค้นหาผู ้หญิงในชุมชนที่สนใจเข้ามาเป็นแกนน�าอาสาสมัครของ 

โครงการ โดยจะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาท�างานด้วยความสมัครใจ ได้รับการ 

ยอมรับนับถือจากคนในชุมชน มีจิตอาสา กระตือรือร้น ต้องการช่วยเหลือ

ผู้อื่นอย่างจริงใจ ซ่ึงโครงการคัดเลือกมา 40 คน จากแปดหมู่บ้าน ๆ ละ 

ห้าคน มีทั้งครูสอนศาสนา ภรรยาผู้ใหญ่บ้าน ภรรยาผู้บริหาร อบต.  

ภรรยากรรมการมัสยิด และผู้หญิงในชุมชน
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36 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

 จากนั้นแกนน�าอาสาสมัครเหล่านี้ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฐาน 

คิดสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ รวมทั้งฝึกฝนทักษะการ 

ให้ค�าปรึกษาควบคู่ไปกับการเสริมพลังผู้ประสบปัญหา การฟังด้วยหัวใจ 

ทักษะการเยี่ยมบ้าน ศึกษาดูงานชุมชนตัวอย่างที่มีกลไกป้องกันและ 

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมทั้งท�าความรู้จัก 

กับหน่วยงานต่าง ๆ ในปัตตานี ทั้งด้านสวัสดิการสังคม ด้านสุขภาพ  

ส�านักงานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดและส�านักงานอัยการจังหวัด 

เพ่ือรู้จักบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการส่งต่อผู ้ประสบปัญหาให้ได้รับ 

ความช่วยเหลือ

 หลังจากผ่านการ ”ติวเข้ม„ ทั้งด้านความคิดและทักษะที่ต้องใช้ใน 

การท�างานแล้ว แกนน�าอาสาสมัครลดความรุนแรงในครอบครัวก็เร่ิม 

ปฏิบัติหน้าที่ หลัก ๆ คือการไปเยี่ยมครอบครัวท่ีมีปัญหา พูดคุยเพื่อ 

รับทราบสถานการณ์ ให้ก�าลังใจและหาทางช่วยเหลือ

 แกนน�าอาสาสมัครบางคนใช้ทักษะที่ฝึกฝนมาในการรับฟังและ 

ให้ก�าลังใจคนในครอบครัวตัวเองท่ีถูกกระท�ารุนแรงโดยที่ไม่มีใครในบ้าน 

รู้เรื่องมาก่อน

 ”พี่สาวแต่งงานมา 5 ปี เขาไม่เคยเล่าให้ฟังว่าถูกสามีทุบตีและ 

ไม่ดูแลลูกเมีย เพราะสามีใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการท�างานอาสาสมัคร 

ในชุมชน เราชวนพี่คุยอยู่นานจนกระทั่งเธอยอมบอกสาเหตุที่กลับมาอยู่ 

ที่บ้าน เราก็พยายามให้ก�าลังใจ„ แกนน�าอาสาสมัครคนหนึ่งเล่า

 แกนน�าอาสาสมัครถือเป็นหัวใจส�าคัญของโครงการ เพราะพวกเธอ

คือผู้ที่จะสานงานทั้งหมดให้ยั่งยืนต่อไปในชุมชน
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8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 37

• ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและ

 ปัญหาอื่น ๆ

 จัดทีมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ประกอบด้วยแกนน�าอาสาสมัคร  

เจ้าหน้าท่ี สวท. เจ้าหน้าท่ีสังคมสงเคราะห์ ส�านักงานพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลปัตตานี หัวหน้า 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล ผู้น�าชุมชนและผู ้น�าศาสนา  

เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาจ�านวน 80 ครอบครัวในแปดหมู่บ้าน 

ทีมเยี่ยมบ้านจะรับฟัง ให้ก�าลังใจ ให้ค�าปรึกษาและช่วยส่งต่อผู้ประสบ 

ปัญหาไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากจ�าเป็น

 การช ่ วย เหลือครอบครัวผู  ้

ประสบปัญหายังมาในรูปแบบของการ 

จัดวงพูดคุย โดยทีมงานนัดหมาย 

กลุ่มพ่อ กลุ่มแม่ และกลุ่มลูก ๆ มา 

พูดคุยคนละวงเพื่อเปิดพื้นที่ให้ระบาย

ปัญหา ความรู้สึกและความคาดหวัง 

ต่อสมาชิกคนอื่น ๆ ภายในครอบครัว  

จากนั้นก็จัดวงพูดคุยที่พ่อแม่ลูกมา 

พร้อมหน้ากันเพื่อปรับความเข้าใจกัน

 ทุกวันนี้ ในแต่ละสัปดาห์จะมี 1 วันท่ีสมาชิกทุกคนในครอบครัว 

ที่ร่วมโครงการจะมารับประทานอาหารเย็นร่วมกัน หรือท่ีเรียกว่า ”สภา 

ครอบครัว„ เพื่อลดช่องว่างและหาโอกาสให้ทุกคนในบ้านได้มาพูดคุยกัน

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่ม ”เพื่อนช่วยเพื่อน„ คือการท่ีผู้ประสบ

ปัญหาซ่ึงเคยร่วมกิจกรรมกับโครงการและคลี่คลายปัญหาของตัวเอง 

ได้แล้วอาสาเข้ามาท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ครอบครัวอื่น ๆ ท่ีประสบปัญหา

แบบเดียวกัน
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38 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

• งานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสุขภาวะ

 และการสร้างสันติสุขในครอบครัว

 โครงการได้จัดท�าสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์  

ความเป็นธรรมทางเพศ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว การลดปัญหา 

ความรุนแรงในครอบครัว เช่น แผ่นซีดีแผ่นพับภาษามลายูและไทยเพื่อ 

น�าไปให้ความรู้แก่คนในชุมชน

 ด้วยตระหนักว่าเนื้อหาต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับหลักศาสนา 

อิสลาม ทีมงานจึงให้คณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัดพิจารณาความ

เหมาะสมของเนื้อหาก่อนจะน�าไปเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ เช่น ให้ 

ผู้ใหญ่บ้านน�าซีดีไปเปิดทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ผู้น�าศาสนาน�าไป

ประกอบการอ่านคุตเบาะฮ์ (ค�าสอน) หลังละหมาดวันศุกร์ หรือดีเจ 

ท้องถิ่นน�าไปจัดรายการวิทยุชุมชน

 คณะท�างานโครงการและแกนน�าอาสาสมัครขับเคลื่อนงานทั้งหมดนี้

อย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด หลายคนหลายครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ

และมีก�าลังใจในการแก้ปัญหา บางคนพัฒนาตัวเองจากคนท่ีเคยจมอยู่กับ

ปัญหามาเป็นแกนน�าอาสาสมัครคอยช่วยเหลือเพื่อน ๆ

 กูรอซีดะ บูละ เป็นหนึ่งในมุสลิมะห์ที่ฟื้นตัวจากปัญหาด้วยความ 

ช่วยเหลือของโครงการ จนมาเป็นแกนน�าอาสาสมัครและเป็นประธาน 

ศูนย์ครอบครัวสุขสันต์ประจ�าต�าบลมะนังยง
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 ”ความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมช่วยแก้ปัญหาในครอบครัว 

ของเราได้จริง ๆ เมื่อปัญหาของเราคลี่คลายแล้วก็คิดว่าน่าจะไปช่วยคนอื่น

บ้าง จึงมาเป็นอาสาสมัครของโครงการและได้ไปอบรมที่ศูนย์บ้านดิน  

ท�าให้เราได้รู้ว่าการช่วยเหลือคนท่ีมีปัญหาชีวิตนั้น ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไป 

หาทางแก้ปัญหาให้เขา แค่ฟังด้วยหัวใจและหาทางดึงศักยภาพและอ�านาจ 

ที่มีอยู่ในตัวเขามาแก้ปัญหาของตัวเองก็เพียงพอแล้ว„

 สิ่งที่แกนน�าอาสาสมัครทุกคนมีร่วมกัน คือ ความศรัทธาต่อสิ่งที่ท�า 

เพราะการช่วยเหลือเพื่อนบ้านคือการประกอบศาสนกิจอย่างหนึ่ง ตาม 

ค�าสอนท่ีว่า ”ผู ้ใดท่ีศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺ ก็จงท�าดีต่อ 

เพื่อนบ้านของเขา„

 ”ศาสนาอิสลามสอนมากเร่ืองการเยี่ยมเพื่อนบ้าน เยี่ยมคนป่วย  

สอนให้ดูแลเพื่อนบ้านแต่เรามักบอกว่าเราไม่มีเวลา จริง ๆ แล้วเราอาจ 

ไม่ได้ใส่ใจที่จะท�าความดีกับพี่น้องมากพอ โครงการนี้ตอกย�้าให้เราท�าหน้าท่ี

ตามหลักศาสนา„ มูหามะสาอูดี อูมา ผู้น�าศาสนาในต�าบลมะนังยง กล่าว

 มัสตะห์ มะกุล หรือ ”มัส„ แกนน�าอาสาสมัครและรองประธานศูนย์

ครอบครัวสุขสันต์ประจ�าต�าบลราตาปันยัง ก็ใช้หลักศาสนาเป็นหลักยึด 

ในการท�างานเช่นกัน  เธอไม่อาจเพิกเฉยต่อปัญหาของคนในชุมชนได้  

เพราะหลักศาสนาอิสลามบอกว่าการตักเตือนพร�่าสอน บอกสิ่งที่ดีต่อผู้อื่น

ถือเป็นหน้าที่ของคนที่เรียนศาสนา
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 กรณีหนึ่งที่อยู่ในความทรงจ�าของมัสก็คือการช่วยเหลือครอบครัว

ของเด็กหญิงวัยรุ่นคนหนึ่งท่ีป่วยด้วยอาการทางสมองและโดนข่มขืน 

จนตั้งครรภ์ 

 มัสเล่าว่าพ่อของเด็กหญิงได้แยกทางกับแม่ของเธอ เด็กหญิงอยู่ 

กับยายเพียงล�าพัง ไม่มีใครรู้ว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศจนเห็นความ

เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ครอบครัวของเด็กหญิงทุกข์ระทมมากกับสิ่งที่ 

เกิดขึ้น ซ�้ายังถูกชาวบ้านต�าหนิว่าดูแลลูกหลานไม่ดี ปัญหาไม่จบแค่นั้น  

เมื่อลูกที่คลอดออกมามีหน้าตาคล้ายกับลูกชายของผู้มีอิทธิพลคนหนึ่ง 

ในหมู่บ้าน ท�าให้คนพูดกันมากว่าเขาเป็นพ่อของเด็ก ผู้มีอิทธิพลคนนั้น 

ก็ได้มาข่มขู่คุกคามสมาชิกในครอบครัวของเด็กหญิง 

 เมื่อแกนน�าอาสาสมัครรับรู้เร่ืองนี้จึงได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้วย

การติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือ เนื่องจาก

ความพิการทางสมองท�าให้เธอไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรได้ 

 มัสบอกว่ามีหลายเร่ืองที่เธอไม่คิดว่าชาวบ้านจะเล่าให้ฟัง เพราะ 

ในสังคมมุสลิมมักจะไม่น�าปัญหาในครอบครัวมาเปิดเผย แต่ความไว้วางใจ

ที่ชาวบ้านมีต่อแกนน�าอาสาสมัครท�าให้กล้าบอกเร่ืองราวและยอมรับ 

ความช่วยเหลือ เช่น สามีภรรยาคู่หนึ่งมีปัญหากันเพราะสามีขอหลับนอน 

กับภรรยาแต่ภรรยาเหนื่อยจากการท�างานจึงไม่อยากมีเพศสัมพันธ์ พอ 

หลายคร้ังเข้าสามีจึงไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอื่น ภรรยารู้สึกถูกทอดทิ้ง 

จึงไม่มีจิตใจจะท�างานบ้านหรือดูแลสามี ท�าให้สามีไม่พอใจ มีพฤติกรรม

ก้าวร้าว ท�าร้าย ทุบตีภรรยา

 ”ปัญหาแบบนี้อาจมีทุกจังหวัด แต่ที่สามจังหวัดภาคใต้ท้าทายกว่า 

ที่อื่น เพราะมีสถานการณ์ความไม่สงบมาซ้อนทับ„ มัสให้ความเห็น 

พร้อมกับยืนยันว่าในฐานะมุสลิมะห์คนหนึ่ง เธอมีหน้าที่จะต้องให้ความ 

ช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาในชุมชนของเธออย่างเต็มความสามารถ
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“สามีภรรยาจะต้องส่งเสริมบรรยากาศ
แห่งความรักและมีความเมตตาต่อกัน”

 ความท้าทายส�าคัญอย่างหนึ่งของ

โครงการก็คือการโน้มน้าวให้ผู ้ชายมาม ี

ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพราะปัจจัยส�าคัญ

ที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งคือ

ความเข้าอกเข้าใจกัน  การดูแลครอบครัว 

เป็นเร่ืองท่ีคนสองคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน 

ครอบครัวสุขสันต์จึงจะเกิดขึ้นได้

 ”อย่างน้อยท่ีสุดสามีภรรยาต้องมีความอดทนและรับผิดชอบใน 

บทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เมื่อเป็นเช่นนี้ครอบครัวจะมีความสุข

 ”ส่วนภรรยาต้อง ‘ตออัต’ (เชื่อฟัง) ‘ซอบัร’ (อดทน) และบริการสามี 

ซ่ึงรวมถึงการมีเพศสัมพันธ์ แต่ถ้าภรรยาไม่พร้อมก็ต้องบอกกันตามตรง 

เพราะจากการเก็บข้อมูลมาอย่างยาวนานของ สวท. พบว่าปัญหาการหย่าร้าง

ในพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์„ อุสมะห์กล่าว

 บทสรุปหนึ่งที่คณะท�างานโครงการพบก็คือ การท�างานของผู้หญิง 

จะส�าเร็จไม่ได้ถ้าผู้ชายไม่เข้าใจและไม่ร่วมมือด้วย โดยเฉพาะผู้ชายท่ียัง 

มีความคิดความเชื่อแบบเก่าหรือไม่เปิดพื้นท่ีให้ผู้หญิงได้เป็นอิสระ เติบโต

และเข้าถึงศักยภาพของตัวเอง หรือใช้อ�านาจที่เหนือกว่า กระท�าความ 

รุนแรงต่อผู้หญิงทั้งร่างกายและจิตใจ

 แต่จากการท�างานท้ังสามระยะที่ผ่านมา ก็มีสัญญาณท่ีดีอยู่บ้าง 

เมื่อผู้น�าชุมชนและผู้น�าศาสนาซ่ึงเป็นผู้ชายให้การสนับสนุนกิจกรรมของ

โครงการ หลายคนร่วมเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาด้วย  

ขณะท่ีบรรดาสามีของแกนน�าอาสาสมัครของโครงการก็ยอมรับและ 

สนับสนุนให้ภรรยาได้ท�างานเพื่อสังคมมากขึ้น 
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“เมื่อได้ช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยาก	
อัลลอฮฺก็จะทรงช่วยเรา”

 อุสมะห์บอกว่า เธอรู ้สึก ”อิ่มใจ„ ที่ เห็น 

ครอบครัวผู้ประสบปัญหาเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ี 

ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

 ”คนในครอบครัวท่ีเคยไม่พดูจากนักม็าคยุกนั 

กอดกัน แสดงความรักต่อกัน สมาชิกครอบครัวท่ี 

ติดยาเสพติดก็ได้รับการบ�าบัด คนที่มีเชื้อเอชไอวี 

ก็เข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพ คนที่ไม่มีอาชีพ 

ก็มีงานท�าและมีรายได้ คนที่ปัญหาบรรเทาลงแล้ว 

ก็อาสามาเป็นพี่เลี้ยงให้ครอบครัวอื่นท่ีมีปัญหา„  

อุสมะห์เล่าอย่างภูมิใจ 

 ความร่วมมือท่ีได้รับจากผู ้น�าชุมชน ผู ้น�า 

ศาสนาและหน่วยงานภาครัฐในปัตตานี ท�าให้อุ่นใจ 

ว่าคณะท�างานโครงการไม่ได้ท�างานอย่างโดดเดี่ยว  

แต่มีพันธมิตรคอยสานต่อความช่วยเหลือ

 ในทางกลับกันภาคีเครือข่ายก็สะท้อนว่าได้รับ

ประโยชน์จากโครงการเช่นกัน

 อาหามะ ดามูซอ สมาชิก อบต. มะนังยง บอก

ว่ากจิกรรมเยีย่มบ้านท�าให้เจ้าหน้าที ่อบต. เหน็ปัญหา

ในชุมชนมากขึ้น

 ”เหมือนมีคนมาช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่อง 

เพราะเจ้าหน้าที่ อบต. อาจดูแลไม่ทั่วถึง การออก 

เยี่ยมบ้านท�าให้เราได้รับรู้ปัญหาจริง ๆ ปัญหาลึก ๆ 
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ข้างใน ได้เข้าใจความรู้สึกคนที่ประสบปัญหามากขึ้น 

ถ้าไม่มีแกนน�าอาสาสมัครของโครงการนี้ชาวบ้าน 

จะไม่กล้าเล่าระบายให้ใครฟัง„

 อุสมะห์เชื่อว่าสิ่งดี ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นเพราะ 

ทีมงานทุกคนท�าหน้าท่ีของชาวมุสลิมท่ีดี คือช่วย 

เหลือผู้ทุกข์ยาก ตามหลักค�าสอนท่ีว่า ”เมื่อได้ช่วย

เหลือคนอื่นที่ทุกข์ยาก อัลลอฮฺก็จะทรงช่วยเรา„

 เช่นเดียวกับการที่เธอและทีมงานรอดพ้นจาก

เหตุรุนแรงทั้งหลายที่เกิดขึ้นใน ”พื้นที่สีแดง„ อย่าง 

ราตาปันยังและมะนังยง แม้บางคร้ังจะผ่านพ้นเหตุ 

กราดยงิแบบหวดุหวดิขนาดทีเ่ห็นเจ้าหน้าท่ีเคล่ือนย้าย

ศพผ่านหน้าไปทีละคน ๆ ก็ตาม

 ”ทุกคร้ังท่ีลงพื้นที่ เราจะขอให้อัลลอฮฺช่วย 

เปิดทางให้เรา ขอให้คุ้มครองเรา เพราะเราจะไปท�า 

สิ่งที่ดี ๆ ให้พี่น้องของเรา แต่เราก็จะต้องไม่ประมาท 

ระวังตัวและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความ 

มั่นคงอย่างใกล้ชิดด้วย„

 แม้อุสมะห์จะเกษียณอายุแล้วและคงจะไม่ได้

ลงพื้นที่ชุมชนบ่อยเหมือนแต่ก่อน แต่เธอก็เชื่อว่า

อัลลอฮฺจะเปิดทางและคุ้มครองแกนน�าอาสาสมัคร 

และคณะกรรมการศูนย์ครอบครัวสุขสันต์ท้ังสองแห่ง 

ทั้งท่ีต�าบลราตาปันยังและต�าบลมะนังยง ที่ยังคง 

ร่วมท�างานในพื้นท่ีเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นใน 

ครอบครัวของพี่น้องมุสลิม  •
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 1. โครงการเสริมสร้างสุขภาพ

อนามัยการเจริญพันธุ์และลดความ

รุนแรงในครอบครัว อ�าเภอยะหร่ิง  

จังหวัดปัตตานี (กันยายน-ธันวาคม 

2556)

2. โครงการครอบครัวสุขสันต์ 

”เกอลูวัรฆอบาฮาฆียอร์„ สองระยะ 

(กรกฎาคม 2557-เมษายน 2558 และ

กันยายน 2558-มกราคม 2559)

3.  โครงการลดปัญหาความ 

รุนแรงในครอบครัวชุมชนมุสลิม  

(ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2561)

แปดหมู่บ้านในต�าบลราตาปันยังและต�าบลมะนังยง 

อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

พื้นที่โครงการ

ชื่อโครงการ และระยะเวลาด�าเนินการ
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อาสาสมัครมีความเข้าใจเรื่องความ

เป็นธรรมทางเพศ  สามารถบูรณาการหลักศาสนาอิสลามเข้ากับ

มิติความเป็นธรรมทางเพศในการท�างานเพื่อลดความรุนแรงใน

ครอบครัว; สมาชิกครอบครัวในพื้นที่เป้าหมายจัดการความ

สัมพันธ์ในครอบครัวได้ดีขึ้น; เกิดองค์ความรู้ในการท�างาน 

ลดความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนไทยมุสลิมภาคใต้

เป้าหมาย

ต�าบลราตาปันยังและต�าบลมะนังยง 

เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหา

เศรษฐกิจและความมั่นคงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท�าให้

เกิดความตึงเครียด จนน�ามาสู่ความรุนแรงใน

ครอบครัว แต่ด้วยลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรม

ของชุมชนมุสลิมในพื้นท่ีห่างไกล ท�าให้เป็นเร่ือง

ยากที่จะพูดถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ี

ผู้หญิงจ�านวนไม่น้อยต้องเผชิญ ปัญหาจึงไม่ได ้

รับการแก้ไข  โครงการนี้มุ่งที่จะลดความรุนแรง 

ในครอบครัวผ่านกิจกรรมหลากหลายท่ีอิงกับ 

หลักค�าสอนในศาสนาอิสลาม

ประเด็นปัญหา
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ด้วยวัยเพียง 29 ปี มัสตะห์  

มะกุล หรือ ”มัส„ ได้รับความไว้วางใจ

จากคณะท�างานโครงการลดปัญหา 

ความรุนแรงในครอบครัวชุมชนมุสลิม 

จังหวัดปัตตานี ให้เป็นรองประธานศูนย์

ครอบครัวสุขสันต์ ต�าบลราตาปันยัง  

ซ่ึงเป็นศูนย์ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ที่ประสบ

ป ัญหาในครอบครัว และเป ็นจุด 

ประสานงานของแกนน�าอาสาสมัคร 

ที่ เข ้ามาท�างาน เพื่อช ่วยลดปัญหา 

ความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจน

ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข ้องเพื่อช ่วยเหลือผู ้ประสบ 

ปัญหาในชุมชน

ผู้ (หญิง) น�าการเปลี่ยนแปลง

มัสตะห์ มะกุล

ผู้หญิงเหล่านี้

มีความทุกข์มาก 

ถ้าเราไม่รับฟังเขา

แล้วใครจะฟัง
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เมื่อได้พูดคุยกับเธอก็ไม่รู้สึกแปลกใจท่ีผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนนี้จะ

ได้รับความไว้วางใจจากทีมงานและชุมชน เธอมีความมุ่งมั่น มีความ

ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือผู้อื่น มองปัญหาชัดเจน เสียสละ 

และนึกถึงผู้อื่นก่อนตัวเองเสมอ

มัสเรียนจบอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานีและเรียน 

ด้านศาสนาถึงระดับที่ 3 เคยเป็นครูสอนท่ีโรงเรียนตาดีกาอยู่ช่วงหนึ่ง  

ก่อนจะมาดูแลกิจการร้านแว่นตาของครอบครัวในตัวอ�าเภอยะหร่ิง  

งานนี้เป็นงานที่หล่อเลี้ยงชีพ ส่วนงานท่ีเติมเต็มจิตใจนั้นอยู่ในหมู่บ้าน

”สมัยเป็นครูสอนโรงเรียนตาดีกา เราอยากรู้ว่าท�าไมเด็กบางคน 

ถึงมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง บางคนเรียบร้อย เรียนดี ก็เลยไปเยี่ยม

บ้านเด็ก ๆ ถึงได้รู้ว่าพฤติกรรมของเด็กมาจากครอบครัว สถานการณ์

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีส่วนปลูกฝังความรุนแรง 

ในใจของเด็กด้วย„ มัสเล่าถึงจุดเร่ิมต้นท่ีท�าให้เธอสนใจเร่ืองปัญหา 

ความรุนแรงในครอบครัวและผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบ

เธอเร่ิมท�างานเป็นอาสาสมัครไปเยี่ยมให้ก�าลังใจกลุ่มผู ้หญิง 

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ เช่น ผู้หญิงที่สามีติดคุกในคดี

ความมั่นคง หรือเป็นหม้ายเพราะสามีเสียชีวิต ท�าให้ต้องรับภาระดูแล 

ลูก หาเลี้ยงครอบครัวเพียงล�าพัง

”แรก ๆ รู้สึกเศร้ามากจนจดบันทึกไม่ได้ บางคนไม่ใช่ผู้กระท�า 

ความผิดแต่ก็ถูกจับ หลัง ๆ ก็เร่ิมสะกดอารมณ์เศร้าไว้ได้ เพราะรู้ว่า 

หน้าที่ของเราคือต้องรับฟังเขา ผู้หญิงเหล่านี้มีความทุกข์มาก ถ้าเรา 

ไม่รับฟังเขาแล้วใครจะฟัง เราไม่สามารถช่วยเร่ืองเงินทองได้ แต่เรา 

ช่วยประสานความช่วยเหลือให้ได้ เช่น ถ้ามีปัญหาเร่ืองซึมเศร้า เราจะ 

ช่วยส่งต่อไปหาหมอ ถ้าไม่มีงานท�า เราก็จะส่งไปให้ทีมที่ช่วยหาอาชีพ„

8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 47
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นอกจากไปเยี่ยมผู้หญิงท่ีบ้านแล้ว มัสยังเป็นครูอาสาสมัครของ

เรือนจ�ากลางปัตตานีด้วย

”ท่ีเรือนจ�าเรียกว่าเราเป็นครูก็จริง แต่เราเข้าไปเพื่อพูดคุยให ้

ก�าลังใจและรับฟังผู้ต้องขังมากกว่า„

ความรักในการท�างานอาสาสมัครเพื่อชุมชนของมัสได้รับการ 

หนุนเสริมทั้งด้านความคิดและทักษะจากอุสมะห์ ลาเฮศักดิ์สิทธ์ิ หรือ  

”กะมะห์„ เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง

ประเทศไทย (สวท.) จังหวัดปัตตานี 

วันท่ีอุสมะห์และทีมงานเดินทางมาท่ีชุมชนราตาปันยังเพื่อ 

แนะน�าโครงการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวชุมชนมุสลิมซ่ึง 

เป็นโครงการท่ี สวท. ได้รับทุนสนบัสนนุจากแผนงานสขุภาวะผูห้ญงิและ 

ความเป็นธรรมทางเพศ และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ (สสส.) มัสเข้าไปฟังและแสดงความคิดเห็นด้วยความสนใจ  

อุสมะห์เห็นความตั้งใจของเธอจึงได้ชวนมาท�างานในโครงการด้วย
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การเข้ามาเป็นอาสาสมัครของโครงการ

ท�าให้มัสได้ท�างานในสิ่งท่ีเธอรักและเติมเต็ม

จิตใจ นั่นก็คือ การได้ช่วยเหลือผู้ประสบ 

ปัญหาในชุมชน การท�างานช่วงแรก ๆ นั้น 

ไม่ง่ายเพราะชาวบ้านยังไม่ไว้ใจและไม่กล้า 

เล่าถึงปัญหาในครอบครัว แต่ด้วยความ 

พยายามและความจริงใจของมัสและทีมงาน 

คนในชุมชนก็เร่ิมบอกเล่าปัญหาและเปิดใจ 

ให้ทีมอาสาสมัครเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหา

ด้วยความที่ยังไม่แต่งงานมีครอบครัว 

มัส จึงทุ ่ม เทเวลาให ้กับการท� างานเป ็น 

อาสาสมัครของโครงการได้อย่างเต็มท่ี แต ่

ก็มีบ้างท่ีเธอเหนื่อยจากภาระงานและปัญหา

หนักหน่วงของเคสที่ช่วยเหลือ

”เวลาเหนื่อยหรือท้อจะนึกถึงคนที ่

เราเคยเข้าไปคุยด้วยและชีวิตเขาดีขึ้น คนที่

ก้าวข้ามปัญหาในชีวิตมาได้ ครอบครัวที่เลิก

ใช้ความรุนแรงต่อกัน สิ่งเหล่านี้ท�าให้เรา 

มีก�าลังใจท่ีจะท�างานต่อ อีกอย่างหนึ่งหลัก

ศาสนาอิสลามบอกว่า การตักเตือนพร�่าสอน 

บอกสิ่งท่ีดีต่อผู้อื่นถือเป็นหน้าที่ของคนที่ 

เรียนศาสนามา เมื่อเห็นการกระท�าที่ไม่ดีเรา

จะเพิกเฉยไม่ได้„
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สงขลาโมเดล
เปลี่ยนชุมชน
ใหเ้ป็นมิตรกับผู้หญิง
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม
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 สุภรณ์วดี บัวบาน พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ  

โรงพยาบาลสทิงพระ เคยถูกเพื่อนร่วมงานและคนใน 

ชุมชนมองว่าเป็น ”นักบุญใจบาป„ เพราะเธอคือผู้ท่ีให้ 

ความช่วยเหลือวัยรุ่นหญิงที่ต้องการยุติการต้ังครรภ์จาก

การท้องไม่พร้อม

 ”คนดีเขาท�าแบบนี้เหรอ„ คนรู้จักเอ่ยปากถาม  

เมื่อไม่เข้าใจว่าท�าไมพยาบาลที่ฝักใฝ่การปฏิบัติธรรม 

อย่างเธอถึงสนับสนุนให้ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมมีทางเลือก 

รวมถึงทางเลือกที่จะท�าแท้ง

 เหมือนเช่นทุกคร้ัง สุภรณ์วดีเลือกท่ีจะอดทนกับ 

ค�าวิพากษ์วิจารณ์  เพราะเธอรู้ตัวดีว่าก�าลังท�าอะไร 

 ”เราต้องมองผู้หญิงและมองเร่ืองนี้ (การยุติการ 

ตั้งครรภ์) เสียใหม่ เรามีเจตนาดี เราอยากปลดเปลื้อง 

ความทุกข์ให้ผู้หญิง„

 ส�าหรับเธอ ผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมบางคนอาจม ี

ทางเลือกที่จะเก็บลูกไว้ แต่การยุติการตั้งครรภ์อย่าง 

ปลอดภัยโดยแพทย์ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ส�าหรับ 

ผู้ท่ีไม่อยู่ในภาวะที่จะเลี้ยงดูเด็กท่ีจะเกิดมาให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีได้
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 พยาบาลสุภรณ์วดีเป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขคนหนึ่งในจังหวัด

สงขลาที่มีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติและการให้ 

บริการผู้หญิงท่ีประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยการสนับสนุนของ 

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ และส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แม้จะต้องฝ่าฟันกับแรงเสียดทาน

และความขัดแย้งมากมายในระยะแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไป คนท�างานก็ 

ได้รับความเข้าใจและแรงสนับสนุนจากหลายฝ่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ

 ท่ามกลางการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้อง 

ไม่พร้อมในวัยรุ่นในระดับประเทศ ซ่ึงด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องต้ังแต ่

ทศวรรษ 2540  สงขลานับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการท�างานเรื่องนี้อย่างเข้มข้น 

ด้วยความทุ่มเทของคนกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งซ่ึงมีท้ังนักวิชาการ เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข ผู้น�าชุมชนและผู้น�าศาสนา  

 แม้จะอยู่คนละพื้นที่ คนละหน่วยงาน มีบทบาทและหน้าท่ีต่างกัน 

ไป แต่คนกลุ่มนี้ได้ร่วมกันถักทอความฝันท่ีจะท�าให้จังหวัดสงขลาเป็น  

”พื้นที่ต้นแบบการบริการ การป้องกัน และการแก้ปัญหาต้ังครรภ์ไม่พร้อม 

ที่เป็นมิตรและเป็นธรรมส�าหรับผู้หญิง„ 
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คณะพยาบาลศาสตร์		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
หาดใหญ่ นับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นของ ”โครงการสร้างระบบการป้องกันและ 
แก้ปัญหาเร่ืองท้องไม่พร้อมที่เป ็นมิตรและเป็นธรรมส�าหรับผู ้หญิง  
จ.สงขลา„ เมื่อ ผศ.ดร.วรางคณา ชัชเวช อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาการ 
พยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์ ได้สมัครเข้าอบรมหลักสูตรฐานคิด
สุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ท่ีจัดโดยแผนงานสุขภาวะ 
ผู้หญิงฯ  
 การอบรมที่ศูนย์บ้านดิน อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนั้น 
ท�าให้ ผศ.ดร.วรางคณา หรือ ”อาจารย์แคท„ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่อง
ความเป็นธรรมทางเพศและปัญหาท้องไม่พร้อมอยู่เป็นทุนเดิม มองเห็น 
ความไม่เป็นธรรมในการดูแลและการให้การปรึกษาผู้หญิงท่ีต้ังครรภ ์
ไม่พร้อม ซ่ึงเป็นผลมาจากกรอบวัฒนธรรมและความเชื่อท่ีท�าให้สังคม 
มีทัศนคติเชิงลบต่อผู้หญิงท่ีต้ังครรภ์ไม่พร้อม และมองว่าการยุติการ 
ตั้งครรภ์หรือการท�าแท้งนั้นเป็นบาป
 ในการอบรมอาจารย์วรางคณาพบกับวัชรี น้อยผา พยาบาลวิชาชีพ
ช�านาญการ ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลรัตภูมิ ซ่ึงมีความสนใจในเร่ืองความ 
เป็นธรรมทางเพศเช่นกัน
 ความที่ท�างานในจังหวัดสงขลาเหมือนกัน มีความสนใจในประเด็น
เดียวกัน และที่ส�าคัญคือมีความต้องการเดียวกันที่จะสร ้างความ 
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นระบบการให้บริการและการให้การปรึกษาผู้หญิง 
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในโรงพยาบาล ท้ังสองคนจึงร่วมกันท�าโครงการสร้าง 
ระบบการป้องกันและแก้ปัญหาเร่ืองท้องไม่พร้อมที่เป็นมิตรและเป็นธรรม
ส�าหรับผู้หญิงร่วมกับแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ เมื่อปี 2556 โดยเลือก 
ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลรัตภูมิ ที่ท�างานของวัชรีเป็นพื้นที่น�าร่อง
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ศูนย์พึ่งได้		
โรงพยาบาลรัตภูมิ

 ”ศูนย์พึ่งได้„ หรืออีกชื่อท่ีบุคลากรทางการแพทย์มักเรียกกันว่า  

OSCC (One-Stop Crisis Center) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใน 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ิมมีคร้ังแรกในโรงพยาบาลน�าร่อง

เมื่อปี 2543 เพื่อให้บริการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงในภาวะวิกฤตจาก 

ความรุนแรง และต่อมาได้ขยายการให้บริการครอบคลุมถึงผู้หญิงที่ท้อง 

ไม่พร้อมและคนไข้ที่ประสบปัญหาสังคมอื่น ๆ

 หลังจากที่อาจารย์วรางคณาและวัชรีตัดสินใจเลือกศูนย์พึ่งได้ของ 

โรงพยาบาลรัตภูมิ อ�าเภอรัตภูมิเป็นพื้นที่น�าร่องของโครงการพัฒนาระบบ

บริการและให้การปรึกษากรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อมท่ีเป็นมิตรและเป็นธรรม 

ต่อผู้หญิง ทั้งสองคนได้เข้าพบผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเพื่ออธิบายถึง 

ความส�าคัญของโครงการและชี้ให้เห็นว่าโครงการนี้สอดรับกับนโยบาย 

แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของรัฐบาลอย่างไร

 เมื่อได้รับไฟเขียวจากผู้อ�านวยการโรงพยาบาล การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส่วนร่วมเร่ืองการพัฒนาการดูแล/ให้การปรึกษาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ 

ไม่พร้อมโดยค�านึงถึงความเป็นธรรมทางเพศจึงเร่ิมต้นขึ้นในเดือนมกราคม 

2556 โดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อรวบรวมข้อมูลการให้บริการและมุมมอง

ของบุคลากรเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ส่วนเป้าหมายรองคือเพื่อสร้าง

การรับรู้และการมส่ีวนร่วมของบุคลากรทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องในการดแูลผู้หญงิ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของโรงพยาบาลรัตภูมิ

 ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัย คือ 
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 • มุมมองของบุคลากรทางสุขภาพต่อการต้ังครรภ์ไม่พร้อมและ 

การยุติการตั้งครรภ์มีสองแบบหลัก ๆ แบบแรก-เข้าใจว่ามีสถานการณ์และ

ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมท่ีท�าให้ผู้หญิงเผชิญปัญหาท้องไม่พร้อม และ 

ผู้หญิงควรมีทางเลือกในการจัดการปัญหา แบบท่ีสอง-มีอคติต่อผู้หญิง 

ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และไม่เห็นด้วยกับการท่ีจะให้ผู้หญิงมีทางเลือกยุติ 

การตั้งครรภ์

 • การให้บริการผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของศูนย์พึ่งได้ยังไม่ม ี

แนวปฏิบัติที่ชัดเจน บุคลากรต้องการพัฒนาศักยภาพด้านการให้การ 

ปรึกษาผู้ประสบปัญหาอย่างเหมาะสมมากขึ้น

 • ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมท่ีมาโรงพยาบาลต้องการคนท่ีรับฟัง 

ปัญหาอย่างเข้าใจและให้ข้อมูลทางเลือกต่าง ๆ อย่างรอบด้าน นอกเหนือ 

จากการให้ตั้งครรภ์ต่อ รวมทั้งอยากให้ปรับระบบบริการให้มีความเป็น 

ส่วนตัว

 เมื่อมีการน�าเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมของโรงพยาบาล บุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องก็เห็นตรงกันว่าจะต้องลงมือท�าอะไรบางอย่างเพ่ือเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่เป็นอยู่

 สิ่งที่โรงพยาบาลรัตภูมิท�าก็คือ ส่งบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแล

หญิงตั้งครรภ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรฐานคิดความเป็นธรรมทางเพศและ

พัฒนาทักษะการให้การปรึกษาแบบเสริมศักยภาพสตรี งานอีกส่วนหนึ่งที่ 

ท�าควบคู่กันไปคือการพัฒนาระบบบริการ เช่น ก�าหนดผู้รับผิดชอบหลัก 

������������������ 8 �����������.indd   55 4/17/19   3:12 PM



56 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

ในการดูแลผู้หญิงที่ต้ังครรภ์ไม่พร้อม วางแนวทางปฏิบัติส�าหรับผู้ให้การ

ปรึกษา  ปรับปรุงสถานที่ให้การปรึกษา  เป็นต้น

 ขั้นตอนการให้บริการส�าหรับหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่พัฒนาขึ้นนี้ 

ได้มีการน�ามาทดลองปฏิบัติงานจริงที่ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลรัตภูมิ  

ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่การซักประวัติ ส่งตรวจเพื่อยืนยันการตั้งครรภ์และ 

อายุครรภ์ ส่งจิตเวชประเมิน หากผู้หญิงต้องการตั้งครรภ์ต่อก็จะถูกส่ง 

ไปฝากครรภ์ตามขั้นตอนพร้อมประสานหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ เช่น 

บ้านพักฉุกเฉิน แต่หากผู้หญิงต้องการยุติการต้ังครรภ์โดยได้รับความ 

เห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินด้านจิตเวช ทางโรงพยาบาลก็จะมี 

ระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ให้บริการดังกล่าว

 หลังจากแนวปฏิบัตินี้ถูกน�ามา 

ทดลองใช้เป็นเวลา 3 เดือน ท้ังบุคลากร

และประชาชนท่ีมาใช้บริการต่างพอใจกับ

ระบบบริการที่เรียกได้ว่า ”มีประสิทธิภาพ 

ปลอดภัย และเป็นมิตรกับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์

ไม่พร้อม„  ซ่ึงยงัคงใช้ท่ีโรงพยาบาลรัตภมูิ

มาจนถึงปัจจุบัน

 ความส�าเร็จที่ศูนย์พึ่งได้ท�าให้อาจารย์วรางคณาและพยาบาลวัชรี 

ขยายผลต่อด้วยการสร้างทีมสหวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงการท�างานกับผู ้

เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น ผู ้ชาย พ่อแม่ ชุมชน ครอบครัว โรงพยาบาล  

โรงเรียน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ฯลฯ และเห็นความจ�าเป็นท่ีจะต้อง

ปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของคนท่ีอยู ่นอกระบบ

สาธารณสุขด้วย โดยเฉพาะการลดอคติต่อผู้หญิงท่ีต้ังครรภ์ไม่พร้อม  

และมุมมองต่อการยุติการตั้งครรภ์

  พื้นที่แรกที่โครงการนี้ขยายไปถึงคือ โรงพยาบาลสทิงพระ
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โรงพยาบาลสทิงพระ	

 ช่วงเวลาเดียวกับที่โรงพยาบาลรัตภูมิทดลองใช้ระบบการดูแล 

ผู้หญิงต้ังครรภ์ไม่พร้อมท่ีพัฒนาขึ้นใหม่และจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ 

ของบุคลากรอยู่นั้น ไกลออกไป 60 กว่ากิโลเมตร ท่ีโรงพยาบาลสทิงพระ 

อ�าเภอสทิงพระ ได้เร่ิมให้บริการยุติการต้ังครรภ์ส�าหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ ์

ไม่พร้อมในเดือนกันยายน 2556 ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้ง

ภายในโรงพยาบาล เนื่องจากมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

 บุคลากรกลุม่หนึง่ในโรงพยาบาลสทงิพระได้รับรู้ถงึความเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้นท่ีโรงพยาบาลรัตภูมิจึงสนใจจะพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ ์

ไม่พร้อมที่สทิงพระบ้าง เพราะมองว่าน่าจะช่วยลดความขัดแย้งเร่ืองการ 

ยุติการตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลได้ โดยมีสุภรณ์วดี บัวบาน พยาบาลวิชาชีพ

ช�านาญการ ประจ�างานสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เกตย์สิรี  

ศรีวิไล พยาบาลวิชาชีพช�านาญการประจ�าห้องคลอด โรงพยาบาลสทิงพระ  

เป็นก�าลังส�าคัญ

 ”คนในโรงพยาบาลยังมีอคติต่อผู้หญิงต้ังครรภ์ไม่พร้อม มองว่า 

ไม่รู้จักป้องกันตัวเอง จึงไม่อยากช่วย ทั้งที่ผู ้หญิงที่ท้องไม่พร้อมมีท้ัง 

เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลและลูกหลานของเจ้าหน้าท่ีรวมอยู่ด้วย„ สุภรณ์วดี 

เล่าถึงสถานการณ์ในโรงพยาบาลสทิงพระก่อนท�าโครงการ
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 โรงพยาบาลสทิงพระเร่ิมต้นโครงการในแบบเดียวกับท่ีโรงพยาบาล

รัตภูมิ คือเร่ิมจากการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อบรมบุคลากรที่ 

เกี่ยวข้องเร่ืองความเป็นธรรมทางเพศและการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูอ�านาจ

และศักยภาพ จากนั้นก็ระดมสมองร่วมกันจัดท�าแนวปฏิบัติในการให้บริการ

ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

 เกตย์สิรีเล่าว่าทีมงานช่วยกันเลือกบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านนี้ 

โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมแผนกละสามคน ผลัดเปลี่ยนกันไป

 ”แรก ๆ คนไม่ค่อยยอมไปอบรมเพราะใช้เวลานานถึง 5 วัน แต่พอ 

ได้ไปแล้ว หลายคนกลับมาขอบคุณท่ีส่งเขาไป บอกว่าได้ประโยชน์เยอะ 

ไม่ใช่แค่เร่ืองการบริการคนท้องไม่พร้อม แต่ยังช่วยลดความขัดแย้ง  

(เรื่องการให้บริการยุติการตั้งครรภ์) ในโรงพยาบาลได้บ้างบางส่วน„

 แนวปฏิบัติในการให้บริการผู้หญิงต้ังครรภ์ไม่พร้อมท่ีบุคลากรของ

โรงพยาบาลสทิงพระร่วมกันพัฒนาขึ้นนั้นคล้ายกับของโรงพยาบาลรัตภูมิ

แต่ปรับให้เข้ากบัโครงสร้างและบริบทของทีน่ี ่โดยเฉพาะการยติุการต้ังครรภ์ 

เนือ่งจากโรงพยาบาลสทิงพระมบีรกิารยติุการต้ังครรภ์โดยแพทย์ท่ีข้ึนบัญชี

กับกรมอนามัย จึงสามารถให้บริการเฉพาะรายที่อายุครรภ์ไม่เกิน 12  

สัปดาห์ แต่หากเกินกว่านั้นหรือมีภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพอื่น ๆ ก็จะ 

ส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่นที่ให้บริการได้ และในทุกกรณีจะมีเจ้าหน้าที่

ด้านจิตเวชคอยดูแลหลังจากคนไข้กลับบ้าน 
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 ปฏิเสธไม่ได้ว่ากรอบคิดเร่ือง ”การท�าแท้งคือการท�าบาป„ ยังฝัง 

แน่นในสังคมไทย รวมทั้งบุคลากรในโรงพยาบาล ดังนั้นแม้ว่าแพทย์และ

บุคลากรส่วนหนึ่งจะเห็นความส�าคัญของงานท่ีเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ ์

ไม่พร้อมมากขึ้น ความขัดแย้งเกี่ยวกับการยุติการต้ังครรภ์ลดลงใน 

ระดับหนึ่ง และผู้ให้การปรึกษาเข้าใจมิติเพศภาวะมากข้ึน แต่ก็ยังม ี

บางส่วนที่ตั้งค�าถามกับการท�างานเรื่องนี้

 ”โครงการนี้อยู่นอกนโยบายของโรงพยาบาล ไม่มีตัวชี้วัด บางคน 

พูดว่างานอื่นก็เยอะมากอยู่แล้วจะมาท�าเร่ืองนี้ท�าไม หรือโรงพยาบาลอื่น 

ไม่เห็นท�าเลย ท�าไมเราต้องท�า„ เกตย์สิรีเล่าถึงค�าถามท่ีต้องเจอในการ 

ท�างาน

 หลังจากทดลองใช้แนวปฏิบัติในการให้บริการผู ้หญิงต้ังครรภ ์

ไม่พร้อมท่ีโรงพยาบาลน�าร่องท้ังสองแห่งแล้ว อาจารย์วรางคณาและทีมงาน

พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลรัตภูมิและโรงพยาบาลสทิงพระ มองเห็น

ว่าการป้องกันและแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมนั้นต้องได้รับความร่วมมือจาก

ชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ด้วย จึงตกลงกัน 

ว่าโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะท�างานร่วมกับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของ 

ตัวเอง โรงพยาบาลรัตภูมิจับคู่กับต�าบลคูหาใต้ โรงพยาบาลสทิงพระจับคู่

กับต�าบลกระดังงา
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ต�าบลคูหาใต้	–	ต�าบลกระดังงา

 ต�าบลคูหาใต้ อ�าเภอรัตภูมิ – ต�าบลกระดังงา อ�าเภอสทิงพระ ไม่ 

ต่างจากชุมชนอื่น ๆ  ทั่วประเทศที่มีกรณีวัยรุ่นท้องไม่พร้อมอยู่เรื่อย ๆ   จาก

การเก็บข้อมูลของอาสาสมัครสาธารณสุขในสามหมู่บ้านของต�าบลคูหาใต้ 

พบว่า มีเด็กวัยรุ่นต้ังครรภ์ไม่พร้อมอย่างน้อยหมู่บ้านละหนึ่งคนต่อปี  

ขณะท่ีต�าบลกระดังงามีวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พร้อมไม่ต�่ากว่า 20 คน ระหว่าง 

ปี 2556-2558

 อรนุช ไชยชนะ หรือ ”นุช„ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใน 

ต�าบลกระดังงา เป็นคนหนึ่งท่ีมีหลานสาววัยรุ่นท้องไม่พร้อมตอนอายุได้  

17 ปี เธอจึงไม่ลังเลที่จะมาร่วมเป็นทีมงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในชุมชน ซึ่งน�าโดยมิหล๊ะ สุระก�าแหง ผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกระดังงา (รพ.สต.กระดังงา)

 ขณะท่ีต�าบลคูหาใต้มีประธาน อสม. อย่างดรุณี แก้วมี และผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้านณรงค์  แก้วมณี  เป็นคนท�างานหลัก 
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 ”เวลาใครมีปัญหาก็มาคุยกับเรา ไม่ใช่แค่ปัญหาท้องไม่พร้อม  

บางคนเป็นเด็ก ม. 2 เราจะเป็นคนที่รับเร่ืองและสืบสาวหาสาเหตุเพื่อไป 

ช่วยเหลือ บางคร้ังต้องประสานกับคนหมู่บ้านอื่นและเชื่อมกับ รพ.สต. 

ด้วย„  ดรุณีให้ข้อมูล

 อสม. ผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เหล่านี้นับว่าเป็นก�าลังส�าคัญใน

การท�างานในชุมชนทั้งสองแห่ง  โดยทุกคนจะได้รับการอบรมเรื่องความ 

เป็นธรรมทางเพศและการให้การปรึกษาอย่างถูกวิธี กล่าวคือเน้นการให ้

ข้อมูลทางเลือกแก่ผู ้ประสบปัญหาอย่างครบถ้วนรอบด้าน จากนั้นให ้

ผู้ประสบปัญหาตัดสินใจหาทางออกด้วยตนเอง ผู้ให้การปรึกษาจะไม่ยึด 

ตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วตัดสินใจแทน

 หลังจากอบรมปรับฐานความคิดและความรู้แล้ว พวกเขาและเธอ 

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในชุมชน เช่น ประสานกับโรงเรียนเพื่อไปให้ความรู้

เยาวชนเกี่ยวกับการป้องกันการตั้งครรภ์ และการมีเพศสัมพันธ์อย่าง 

ปลอดภัย จัดเวทีสนทนากับพ่อแม่เร่ืองการคุยกับลูกเร่ืองเพศ จัดอบรม

คุณครูด้านสุขภาวะทางเพศของเยาวชน การติดต้ังจุดแจกถุงยางอนามัย 

ในหมู่บ้าน  เป็นต้น

 อสม. ผู้น�าชุมชนและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ยังได้ช่วยกันจัดท�าแผนผัง

ระบบการดแูลและส่งต่อผูห้ญงิต้ังครรภ์ไม่พร้อมโดยเช่ือมโยงกบัโรงพยาบาล

รัตภูมิและโรงพยาบาลสทิงพระ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเธอจะได้รับการดูแล

อย่างเหมาะสมและมีที่พักพิงกรณีที่มีปัญหากับครอบครัว

 แต่ด้วยความท่ีเร่ืองเพศและการยุติการต้ังครรภ์เป็นประเด็นท่ี 

ละเอียดอ่อน และอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการท้าทายกรอบวัฒนธรรมเดิม 

ของชุมชน การท�างานเร่ืองนี้จึงมีอุปสรรคอยู่บ้างคล้ายกับท่ีโรงพยาบาล 

รัตภูมิและโรงพยาบาลสทิงพระ
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 นอกจากมองว่าการท�าแท้งเป็นบาป-ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ชุมชน 

ยังมองว่าเร่ืองท้องไม่พร้อมเป็น ”เร่ืองส่วนตัว„ ของครอบครัว แม้แต่ 

ครอบครัวที่ประสบปัญหาเองก็มองเช่นนั้นและปฏิเสธไม่ให้คนอื่นเข้าไป 

ช่วยแก้ปัญหา รวมทั้งมองว่าเร่ืองเพศเป็นเร่ืองที่ไม่ควรเปิดเผยหรือน�ามา

พูดในที่สาธารณะ ทีม อสม. ที่ไปสอนเรื่องเพศศึกษาหรือแจกถุงยางอนามัย

ให้เยาวชนจึงถูกชุมชนต�าหนิว่าก�าลัง ”ชี้โพรงให้กระรอก„ 

  ในความยากล�าบากก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้ชื่นใจ 

อยู ่บ้าง อย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือ คนในชุมชนยอมรับมากข้ึนว่าท้อง 

ไม่พร้อมเป็นปัญหาที่จะต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข คนที่ตั้งค�าถามกับ

ทีมงานว่า ”ท�าไมต้องท�าเร่ืองนี้„ ก็ลดน้อยลง ขณะที่จ�านวนเยาวชนท่ีท้อง 

ไม่พร้อมในทั้งสองชุมชนก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้วย

 ความเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่สุดคือความเปลี่ยนแปลงของ อสม.  

และชาวบ้านที่มาร่วมเป็นทีมวิทยากรของโครงการ ท้ังด้านมุมมองต่อ 

ปัญหาท้องไม่พร้อม ทักษะการให้การปรึกษาและการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้

 ความเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีของชุมชนและอาสาสมัครโครงการ 

เป็นแรงผลักดันให้คณะท�างานขยายโครงการไปในชุมชนอื่น ๆ โดยเฉพาะ

ชุมชนมุสลิมอย่างชุมชนบ้านพลีใต้
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บ้านพลีใต้		อ�าเภอนาทวี

 ”ตั้งแต่ผมเป็น อสม. เมื่อปี 2532 ไม่เคยสนใจปัญหาท้องไม่พร้อม

เลย จนกระทั่งหมอแคท (อาจารย์วรางคณา) มาท�าโครงการที่หมู่บ้าน จึง

ลองทบทวนดูก็พบว่าเยาวชนในหมู่บ้านที่ออกไปเรียนนอกพื้นท่ีตั้งครรภ์ 

กันเร็ว ชุมชนของเรามีปัญหาเด็กวัยรุ่นท้องไม่พร้อมมากขึ้นเร่ือย ๆ เวลา 

มีปัญหา อิหม่ามก็จับให้นิกะห์ (แต่งงาน) ตามหลักของศาสนา เสร็จก็จบ  

แต่เมื่อแต่งงานกันไปแล้วก็เจอปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีก เช่น พ่อแม่ไม ่

ยอมรับ อับอายชาวบ้าน บางคนถึงกับแอบไปท�าแท้ง„ เจะอุเส็น โต๊ะสาหรือ 

”บังเจ๊ะ„ อาสาสมัครสาธารณสุข บ้านพลีใต้ อ�าเภอนาทวี เล่าสถานการณ ์

ในหมู่บ้าน

 ร้อยละ 99 ของประชาชนที่บ้านพลีใต้เป็นมุสลิม ให้ความเคารพ 

เชื่อถือโต๊ะอิหม่าม ในชุมชนมีโรงเรียนสองแห่งซ่ึงเป็นโรงเรียนสอนศาสนา

ควบคู่กับสายสามัญ โรงเรียนไม่มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา แต่จะ 

ใช้หลกัศาสนาในการควบคมุพฤติกรรมทางเพศของเยาวชน  ชุมชนไม่ยอมรับ

การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทางเลือกเดียวของผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมคือการ

แต่งงานและตั้งครรภ์ต่อ  เพราะการท�าแท้งเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักศาสนา
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 ภายใต้บริบทเช่นนี้ การป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมและน�าเสนอให้ 

การยุติการตั้งครรภ์เป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้หญิง 

จึงเป็นความท้าทายคร้ังใหญ่ของโครงการ แต่ด้วยการท�างานท่ีใส่ใจบริบท

และวัฒนธรรมของชุมชนมุสลิม ในท่ีสุดก็มีแกนน�าชาวบ้านและ อสม.  

รวมท้ังโต๊ะอิหม่ามมาร่วมท�างานป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อม 

ทั้งหมด 11 คน

 ”พวกเราลงมือท�างานโดยพูดคุยกับทั้งเยาวชน พ่อแม่ และครู ถึง

ปัญหานี้  เยาวชนบอกว่าถ้าเขาตั้งครรภ์ไม่พร้อม เขาก็ยังอยากมีที่ยืนใน 

ชุมชน  พ่อแม่อยากได้ข้อมูลว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นจะต้องท�าอย่างไร  ส่วนครู

ยังไม่อยากให้ไปพูดเร่ืองนี้ในโรงเรียน เพราะกลัวว่าจะเป็นการช้ีโพรงให้

กระรอก„ บังเจ๊ะเล่า ”เราเชิญพ่อแม่มาคุยว่า ถ้าลูกเกิดปัญหาต้ังครรภ์ 

ไม่พร้อม พ่อแม่ไม่ควรด่าหรือโกรธลูก แต่ควรยอมรับและช่วยกันหาทาง

แก้ไขปัญหา„  

 อาจารย์วรางคณาเล่าเบื้องหลังการท�างานในชุมชนมุสลิมว่าจะต้อง 

ให้ความส�าคัญกับโต๊ะอิหม่าม ซ่ึงเป็นผู้น�าที่ก�าหนดทิศทางของชุมชนและ 

ให้ความเห็นชอบเรื่องต่าง ๆ

 ”การท�างานในชุมชนมุสลิมจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับบริบท 

ของชุมชน ซ่ึงต้องเน้นที่ความสัมพันธ์ ความเข้าใจกันในครอบครัวก่อน  

ไม่เน้นเร่ืองการตั้งครรภ์ไม่พร้อม„ เธอกล่าว พร้อมกับเสนอแนะว่าควรมี

กระบวนการและแนวทางรับมือกับปัญหานี้ส�าหรับชุมชนมุสลิมโดยเฉพาะ 

เพื่อให้มีเนื้อหาและการท�างานที่เหมาะสมกับบริบทเฉพาะ เพราะหากจะ 

ไปให้ถึงเป้าหมายสูงสุดของโครงการ คือจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดต้นแบบ

ในการพัฒนาระบบบริการที่มีความละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะส�าหรับ 

ผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมแล้วล่ะก็ โครงการจะละเลยชุมชนมุสลิมไม่ได้
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จังหวัดสงขลา

 จากจุดเร่ิมต้นที่คณะ

พยาบาลศาสตร์ สู่การปฏิบัติ

จริงทีโ่รงพยาบาลรัตภมู ิขยาย

สู่โรงพยาบาลสทิงพระ ชุมชน

คูหาใต้ ชุมชนกระดังงา บ้าน

พลีใต้ อ�าเภอนาทวี และยังมี

พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ที่โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้หญิงที่มีความละเอียด

อ่อนต่อมติเิพศภาวะลงไปท�างาน ได้แก่ โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ 

ณ อ�าเภอนาทวี และ รพ.สต. บ้านป็อง  อ�าเภอนาทวี 

 ความส�าเร็จของโครงการได้รับการน�าเสนอต่อส�านักงานสาธารณสุข 

จังหวัดสงขลาและคณะอนุกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่น จังหวัด 

สงขลา ท่ีมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คณะกรรมการดังกล่าวให้ 

ความสนใจกับผังการให้บริการที่โรงพยาบาลรัตภูมิและโรงพยาบาลสทิงพระ

พัฒนาขึ้น

 ”ทั้งหมดนี้เป็นความภูมิใจของทีม ท่ีเรามุ่งท�างานเล็กงานน้อยมา  

จนกระท่ังถูกน�าไปรวมในแผนงานด้านสาธารณสุขของจังหวัดและท�าให ้

เรามีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์การท�างานของสาธารณสุขจังหวัด„ อาจารย ์

วรางคณากล่าว

 ความพยายามท่ีจะให้สงขลาเป็นจังหวัดต้นแบบของระบบบริการ 

ที่เป็นมิตรกับผู้หญิงท่ีต้ังครรภ์ไม่พร้อม การท�าให้ผู้หญิงท้องไม่พร้อม ท้ัง

กลุ่มที่ตัดสินใจยุติการต้ังครรภ์หรือตั้งครรภ์ต่อ ได้เข้าถึงระบบบริการ 

สุขภาพและได้รับการบริการที่เป็นธรรมโดยปราศจากอคติ ดูเหมือนจะ 

ขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น  •
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ชื่อโครงการ และระยะเวลาด�าเนินการ

1. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเร่ืองการพัฒนา 

การดูแล/ให้การปรึกษาผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยค�านึงถึงความ 

เป็นธรรมทางเพศ: กรณีศึกษาศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลรัตภูมิ จังหวัด

สงขลา (ระยะวิจัย มกราคม-กรกฎาคม 2556 ระยะปฏิบัติการ  

กันยายน–พฤศจิกายน 2556)

2. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนา 

รูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม จังหวัดสงขลา 

(กรกฎาคม 2557-ตุลาคม 2558)

3. โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู ้หญิงที่มีความ 

ละเอียดอ่อนต่อมิติเพศภาวะ (กันยายน 2559-พฤษภาคม 2561)

พื้นที่โครงการ

โรงพยาบาลและชุมชนในอ�าเภอรัตภูมิ อ�าเภอสทิงพระและอ�าเภอนาทวี 

จังหวัดสงขลา ได้แก่ 1. โรงพยาบาลรัตภูมิ 2. โรงพยาบาลสทิงพระ  

3. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ�าเภอนาทวี 4. ชุมชน 

ในพื้นท่ีของ รพ.สต. กระดังงา อ�าเภอสทิงพระ 5. ชุมชนในพื้นที ่ 

รพ.สต. บ้านป็อง  และหน่วยบริการปฐมภูมิบ้านพลีใต้  อ�าเภอนาทวี
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ประเด็นปัญหา

เป้าหมาย

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดต้นแบบ

ในการพฒันาระบบบริการท่ีมคีวาม

ละเอียดอ่อนต่อมิติ เพศภาวะ  

ส�าหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม

แม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ 

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ขณะที่กระทรวง

สาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นท่ีก็

มีนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกัน

และแก้ไขการตั้งครรภ์วัยรุ ่น แต ่

หน่วยงานให้บริการสุขภาพในระดับ

ท้องถิ่นยังไม่มีแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม

และชัดเจนในการให้บริการผู้หญิง 

ตั้งครรภ์ไม่พร้อม อย่างมีความ 

ละเอียดอ่อน เป็นมิตรและปราศจาก

อคติ
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ผู้ (หญิง) น�าการเปลี่ยนแปลง

อรนุช ไชยชนะ 

ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองได้ 

เราก็จะเปลี่ยนคนอื่นได้

 บ้านของอรนุช ไชยชนะ ใน 

ต� าบลกระดังงา อ� า เภอสทิงพระ  

จังหวัดสงขลา เป็นสวนดอกมะลิ  

ทุกเช้าเวลา 6 โมงคร่ึง เธอจะเข้าไป 

ในสวนเพือ่เกบ็ดอกมะลมิาร้อยมาลยั

ขาย ขายได้วันละ 30-40 พวง นับว่า

เป็นการงานที่สุขใจไม่น้อย แต่ความสุข

ของอรนุช หรือ ”นุช„ วัย 41 ปี ไม่ได้

อยู่เพียงแค่ท�างานหาเลี้ยงชีพ แต่คือ

การได้ท�าประโยชน์ให้ชุมชน 
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  เพราะเหตุนี้ เธอจึงเป็นสมัครเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า

หมู่บ้าน (อสม.) ซ่ึงมีหน้าท่ีหลัก ๆ คือออกไปเยี่ยมบ้านและช่วยดูแล

สุขภาพของผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ๆ ผู้พิการ ฯลฯ โดยมีมิหล๊ะ สุระก�าแหง  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกระดังงา ท่ีชาวบ้าน 

เรียกกันว่า ”หมอเขียว„ เป็นหัวหน้าทีม  

 ด้วย ”ใจ„ และ ”พลัง„ อันเต็มเปี่ยมของนุช ปี 2557 หมอเขียว 

จึงชวนเธอมาร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 

ส่วนร่วมเร่ืองการพัฒนารูปแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาต้ังครรภ์ 

วัยรุ่นในชุมชน นุชบอกว่าเธอตอบรับทันทีเพราะเธอศรัทธาในการ 

ท�างานของหมอเขียวและเธอเองก็มีประสบการณ์ตรงในเร่ืองนี้จากการ 

ที่หลานสาววัยรุ่นของเธอตั้งครรภ์ตอนอายุได้เพียง 17 ปี

 ”หลานคนนี้มาอยู ่กับเราที่บ้าน เพราะพ่อแม่เขาแยกทางกัน  

วันหนึ่งหลานมาบอกว่าท้อง เราก็จัดแจงให้เขาแต่งงานกัน โดยไม่ได ้

ถามใจหลานว่าอยากเลือกทางไหน  เราเป็นคนจัดการให้ทุกอย่าง„

8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 69

������������������ 8 �����������.indd   69 4/17/19   3:12 PM



70 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

 

 นุชคิดมาตลอดว่าสิ่งที่เธอท�านั้นเหมาะสมแล้วในฐานะท่ีเป็น 

น้าสาวและผู้ปกครองที่จะต้องจัดการเร่ืองทุกอย่างให้เรียบร้อยโดยเร็ว 

จนกระทั่งเธอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยฯ และได้ไปอบรม 

ปรับฐานคิดเร่ืองความเป็นธรรมทางเพศที่ศูนย์อบรมบ้านดิน อ�าเภอ 

แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นุชจึงได้รู้ว่าเธอใช้อ�านาจกับหลานสาวและ 

คนอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่ควรจะเป็น 

 ”จริง ๆ แล้ว...เราควรฟังความต้องการของหลานว่าเขาต้องการ

เลือกทางไหน และทางเลือกในการรับมือกับปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้น

ไม่ได้มีแค่การจับให้เด็กแต่งงานกัน„

 นุชนึกถึงถ้อยค�าที่หลานสาวบอกหลังจากคลอดลูกได้ไม่นานว่า 

”หนูไม่ได้อยากแต่งงาน„ 

 แต่ที่หลานยอมแต่งเพราะท�าตามความต้องการของน้านุช 

 เมื่อย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ นุชจึงใช้เร่ืองราว 

ของครอบครัวเธอมาเป็นบทเรียนให้คนอื่น ๆ ด้วยการเข้ามาเป็นแกนน�า

อาสาสมัครในโครงการพัฒนาระบบการดูแล/ให้การปรึกษาผู้หญิงท่ี 

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยค�านึงถึงความเป็นธรรมทางเพศ ซ่ึงเป็นโครงการ 
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ที่ต่อเนื่องจากโครงการวิจัยในเร่ืองเดียวกัน ได้รับการสนับสนุนจาก 

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ และส�านักงาน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยนุชมีหน้าที่เป็น 

วิทยากรอบรมเร่ืองเพศให้เยาวชนในชุมชน เพื่อไม่ให้ต้องประสบปัญหา

ท้องไม่พร้อมเหมือนหลานสาวของเธอ และพูดคุยกับพ่อแม่ผู้ปกครอง 

ว่าหากเกิดปัญหานี้ขึ้นแล้ว มีทางเลือกใดบ้างที่จะเป็นประโยชน์กับ 

เด็กมากที่สุด

 แต่การท�าหน้าที่วิทยากร ต้องพูดในท่ีสาธารณะต่อหน้าคนนับสิบ

หรือเด็ก ๆ นับร้อยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายส�าหรับชาวสวนมะลิอย่างนุช แม้จะ

มีพี่เลี้ยงท่ีประสบการณ์สูงอย่างหมอเขียวและมีเพื่อนร่วมทีมที่เข้มแข็ง 

แต่นุชก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการฝึกฝนตัวเอง แสวงหา 

ความรู้และสั่งสมประสบการณ์ 

 ”ตอนเร่ิมท�าโครงการ หมอเขียวให้เราปักธงการท�างานเร่ืองแก้

ปัญหาท้องไม่พร้อมในชุมชน แต่เราไม่กล้าปักธง เพราะไม่รู้ว่าจะไปถึง 

ธงนั้นได้ยังไง  เราไม่มั่นใจว่าตัวเองจะท�าได้„ 

แต่เมื่อคร้ังแรกผ่านไป คร้ังที่ 2, 3, 4 ก็ตามมา พร้อม ๆ กับ 

ความรู้และความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น นุชเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงไปในทาง 

ที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องมุมมองต่อปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น
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”ถ้าเราไม่เปลี่ยน (ความคิด) 

คนที่เราไปให้ความรู้จะไม่เชื่อเรา  

แต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวเองได้ เราก็จะ

เปลี่ยนคนอื่นได้„

”ตอนนี้เรากล้าปักธงในการ

ท�างานของเราแล้ว„ นุชบอก พร้อมกับเล่าอย่างภาคภูมิใจถึงกิจกรรม 

ให้ความรู้เร่ืองเพศศึกษาท่ีโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซ่ึงเป็นคร้ังแรกที่กลุ ่ม 

ของเธอไปจัดอบรมนอกพื้นที่อ�าเภอสทิงพระ

 ”พอรู้ว่าต้องไปจัดกิจกรรมนอกอ�าเภอสทิงพระซ่ึงถือว่าเป็น  

‘พื้นที่ปลอดภัย’ ของพวกเรา เราก็กลัว แต่พอท�าได้ส�าเร็จ เราก็ภูมิใจ 

ในตัวเองที่ท�าได้ คุณครูบอกว่านักเรียนโชคดีที่มีพี่ ๆ อย่างพวกเรา 

มาให้ความรู้ เพราะเร่ืองเพศเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน พ่อแม่ก็ไม่คุยกับ 

เด็ก ๆ เรื่องนี้” 

 แม้ว่าโครงการป้องกันและแก้ปัญหาเยาวชนท้องไม่พร้อมท่ี 

สนับสนุนโดยแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ จะสิ้นสุดลงในปี 2561 แต่งาน

ของนุชและทีมอาสาสมัครยังคงด�าเนินต่อไป เนื่องจากส�านักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่พวก 

เธอท�า จึงได้ให้งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 นุชบอกว่าเธอมีความสุขทุกครั้งที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรม

เร่ืองเพศศึกษา สุขภาวะอนามัยของวัยรุ่นตามโรงเรียนต่าง ๆ เพียงแต่

ต้องแบ่งเวลาให้ดีระหว่างอาชีพหลักกับงานจิตอาสา เพื่อให้ทุกอย่าง 

เดินควบคู่กันไปได้

 บางคร้ังเธอต้องท้ิงสวนมะลิและงานร้อยมาลัยให้น้าและน้องสาว

ช่วยดูแลเพื่อไปท�าหน้าที่เป็นวิทยากร แต่เวลาที่ลูกค้าเยอะ เธอก็จ�าเป็น

������������������ 8 �����������.indd   72 4/17/19   3:12 PM



8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 73

ต้องขอปลีกตัวจากกิจกรรมอบรมช่วงสั้น ๆ เพื่อมาร้อยมาลัยดอกมะล ิ

ส่งลูกค้า  เสร็จงานที่บ้านแล้วค่อยกลับไปร่วมกิจกรรมต่อ

 จากคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าพูดในที่สาธารณะ วันนี้นุช 

อยากให้มคีนชวนเธอไปเป็นวทิยากรให้ความรู้เดก็ ๆ  เกีย่วกบัการป้องกนั

และแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมอีกเร่ือย ๆ ส่วนหนึ่งเพราะท�าให้เธอได้ 

พัฒนาตัวเอง  เพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้

 ”ทุกครั้งที่เราไปเป็นวิทยากร เราจะได้ประสบการณ์และได้ความรู้

ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นเสมอ เพราะกลุ่มคนที่อบรมแต่ละคร้ังไม่เหมือนกัน  

เด็ก ป.4 ไม่เหมือนกับเด็ก ป.6  เด็กรุ่นเดียวกันที่อยู่คนละชุมชนก็ม ี

ปัญหาต่างกัน ประเด็นที่เราท�ามันเป็นเร่ืองไม่ตายตัว สถานการณ์จะ 

เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ” 

 ล่าสุด โครงการก�าลังขยายพื้นที่การท�างานไปยังชุมชนมุสลิม ซึ่ง

เป็นประสบการณ์ท่ีล�้าค่าอีกบทหนึ่งของนุช ในฐานะคนไทยพุทธท่ีจะ 

ต้องปรับเนื้อหาการอบรมเร่ืองเพศภาวะและการป้องกันการต้ังครรภ์ใน

วัยรุ่นให้เหมาะสมกับค�าสอนทางศาสนาและวัฒนธรรมของคนมุสลิม

 แม้จะมีความท้าทายมากขึ้น แต่ตอนนี้นุชไม่กลัวอะไรอีกแล้ว  

เพราะส�าหรับเธอการท�างานคือการเรียนรู้  
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โฮมฮัก	โฮมแพง	แบ่งปัน 
เปลี่ยนทางตันเป็นทางออก
ของวัยรุ่นท้องไม่พร้อม
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 ท้องไม่พร้อม ท้องในวัยเรียน การ 

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คุณแม่วัยใส

  ไม่ว่าจะเรียกด้วยชื่อไหนก็ตาม ความ

เป็นจริงก็คือเร่ืองนี้ได้กลายเป็นปัญหาระดับ

ชาติ  ถึงขนาดมีการออกพระราชบัญญัติการ

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุ่น 

พ.ศ.2559 มียุทธศาสตร์การป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ 

พ.ศ.2560-2569 ควบคู่ไปกับแผนปฏิบัติการ

ตามยุทธศาสตร์ 10 ปี และยังมีคณะกรรมการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอีกด้วย  
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 ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการท่ีขับเคลื่อนโดยคน 

ระดับรัฐมนตรี มีผู ้เชี่ยวชาญเป็นมันสมอง และงบประมาณของรัฐ 

นับพันล้านบาทที่ใช้ไปเพื่อลดจ�านวนวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม ถึงตอนนี้ 

ยังไม่มีใครกล้ายืนยันว่าความพยายามทั้งหมดนี้ได้ผล

 แต่ส�าหรับพ่อแม่ ผู ้ปกครองที่รวมตัวกันเป็น ”กลุ ่มโฮมฮัก  

โฮมแพง แบ่งปัน„ แห่งต�าบลจานลาน อ�าเภอพนา จังหวัดอ�านาจเจริญ 

ปัญหาต้ังครรภ์ในวัยรุ่นนั้นป้องกันและแก้ไขได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ

มากมาย หรือบุคลากรชั้นน�าของประเทศ เพราะสิ่งส�าคัญอยู่ท่ีการ 

ปรับความคิด สร้างความเข้าใจ และการท�างานร่วมกันของพ่อแม่  

ผู้ปกครอง เยาวชน คนในชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น   

  พวกเขากล้ายืนยันว่าแนวทางนี้ได้ผล และคงดีใจไม่น้อย หาก 

”โฮมฮักโมเดล„ จะเป็นต้นแบบการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของ

ประเทศไทยได้
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โฮมฮัก	โฮมแพง	แบ่งปัน

 เร่ืองราวการแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมของเยาวชนในต�าบลจานลาน 

เร่ิมต้นขึ้นเมื่อปี 2554 หลังจากที่มีพ่อแม่กลุ่มหนึ่งซ่ึงผ่านความเจ็บปวด 

จากการที่ลูกสาวท้องในวัยเรียนได้มาพบกันในการอบรมหลักสูตรฐาน 

คิดสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศท่ี ”ศูนย์บ้านดิน„ หรือศูนย ์

ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม ที่อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

โดยการสนับสนุนจากโครงการสุขภาวะผู้หญิงในช่วงนั้น และส�านักงาน 

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 จงรักษ์ สีหะวงษ์ เป็นแม่คนหนึ่งที่พบกับความผิดหวังอย่างรุนแรง

จากการที่ลูกสาวคนโตตั้งครรภ์ขณะท่ีเรียนอยู ่มหาวิทยาลัยปีสุดท้าย 

นานนับปีที่เธอจมอยู่กับความโกรธและความเศร้า แต่การอบรมท่ีศูนย ์

บ้านดินได้เปลี่ยนความเศร้าให้เป็นพลังได้อย่างน่าอัศจรรย์ และยังท�าให ้

เธอได้พบกับเพื่อนร่วมทุกข์ท่ีกลายมาเป็นเพื่อนร่วมทางในการท�างาน 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อมอีกด้วย

 ประกิจ เทียนกัณฑ์เทศน์ เป็นคนในชุมชนเดียวกับจงรักษ์ แต ่

แทบไม่มีใครรู้มาก่อนว่าครอบครัวของประกิจก็มีปัญหาและจมอยู่กับ 

ความทุกข์ใจมานานเช่นกัน

 ประกิจเล่าเร่ืองที่เกิดขึ้นให้เพื่อนท่ีเข้าร่วมอบรมฟังว่า 2-3 ปีก่อน 

เขาได้ไล่ลูกสาวซ่ึงตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาออกจากบ้านหลังจาก 

ที่รู ้ว่าลูกต้ังท้อง ด้วยความโกรธ เขาลั่นวาจาตัดขาดความเป็นพ่อลูก  

สั่งเมียและญาติทุกคนไม่ให้ติดต่อลูกคนนี้อีก

 ระหว่างการอบรมที่ศูนย์บ้านดิน ประกิจได้เรียนรู้เรื่องการใช้อ�านาจ 

ความไม่เป็นธรรมทางเพศและผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจท่ีเด็กหญิง

วัยรุ่นต้องเผชิญเมื่อเธอต้ังครรภ์ในวัยเรียน ประกิจจึงตระหนักว่าเขา 

ได้ท�าร้ายจิตใจของลูกและท�าผิดพลาดไปมากเพียงใด 
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 ประกิจร�่าไห้ออกมากลางวง และเย็นวันนั้นเองเขาตัดสินใจโทรศัพท์

หาลูกสาวที่ไม่ได้ติดต่อมานานหลายปี  บอกลูกว่าให้กลับมาอยู่บ้าน

 หลังการอบรม จงรักษ์ ประกิจ และผู้น�าชุมชนในต�าบลจานลานอีก

สองสามคนเร่ิมรวมตัวกัน ช่วยกันแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยเดินทางไป

อบรมเร่ืองเพศภาวะ และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับผู้น�าชุมชน 

ในหลายพื้นที่

 เมื่อถึงจุดที่ทุกคนตกผลึกร่วมกันว่า ”ท้องไม่พร้อม„ เป็นปัญหา 

ใหญ่ท่ีไม่ได้กระทบแค่ตัวเยาวชน แต่ยังส่งผลต่อครอบครัวและชุมชน 

ในหลายมิติ พวกเขาจึงได้ก่อตั้งกลุ่ม ”โฮมฮัก โฮมแพง แบ่งปัน„ ข้ึนเมื่อ

เดือนกันยายน 2555 เพื่อท�างานเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

 ”เราอยากท�างานประเด็นท้องไม่พร้อม เพราะเป็นเร่ืองที่ต้องเผชิญ

ร่วมกันทั้งครอบครัว ไม่ใช่เฉพาะลูกเท่านั้น ต้องเร่ิมจากพ่อแม่ปรับ 

ความคิดของตัวเองก่อน การปรับฐานคิดไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากจน

เกินไปถ้ามีกลุ่มที่มาช่วยประสานความเข้าใจในครอบครัวและแก้ปัญหานี้ 

จึงเกิดเป็นกลุ่มโฮมฮักฯ ขึ้นมา ภารกิจหลักของเราคือการสร้างความเข้าใจ

ในครอบครัว และท�าให้คนในครอบครัวตระหนักถึงปัญหาและร่วมกัน 

แก้ไข  มิใช่ลงโทษ„  จงรักษ์เล่าถึงจุดเริ่มต้น

 งานแรกที่เป็นเหมือนการเปิดตัวและวางรากฐานการท�างานของกลุ่ม

โฮมฮักฯ คือการท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความ 

ตระหนักแก่ผู ้ปกครองและเยาวชนต่อปัญหาท้องไม่พร้อมในเยาวชน  

ต�าบลจานลาน  เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ถึงพฤศจิกายน 2556  

 การชักชวนคนในชุมชนมาช่วยท�างานวิจัยคร้ังนี้ยังส่งผลให้กลุ่ม 

โฮมฮักฯ มีแนวร่วมที่เข้าใจปัญหาท้องไม่พร้อมของวัยรุ่นและมีความรู ้

เรื่องความเป็นธรรมทางเพศเพิ่มขึ้นโดยปริยาย
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 นักวิจัยเยาวชนรับหน้าที่น�าแบบสอบถามไปถามเยาวชน 100 คน  

ในขณะท่ีนักวิจัยผู้ใหญ่รับหน้าท่ีจัดวงสนทนาของผู้น�าชุมชน พ่อแม่ 

ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมท้ังสัมภาษณ์เชิงลึกพ่อแม่ผู้ปกครอง

และเยาวชนที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับปัญหาท้องไม่พร้อมจ�านวน 12 คน

 ผลการเก็บข้อมูลในปี 2556 พบว่าในต�าบลจานลาน ซ่ึงมีท้ังหมด  

18 หมู่บ้าน มีเยาวชนที่เคยหรือก�าลังประสบปัญหาท้องไม่พร้อมในวัย 

เรียนเท่าที่ทราบข้อมูลมากถึง 32 คน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเยาวชนเหล่านี้ 

ไม่มีความรู้เร่ืองการป้องกันการต้ังครรภ์ ประกอบกับบริบทวัฒนธรรมใน

ต�าบลจานลานที่ยังมีความเชื่อและมองว่าการตั้งครรภ์ในวัยเรียนเป็นเรื่อง

ผิดท่ีน่าอับอาย ชุมชนไม่ยอมรับ และพ่อแม่ยังมีทัศนคติด้านลบต่อเร่ือง 

เพศของวัยรุ่นและขาดทักษะการพูดคุยรับฟังปัญหาของลูก

 งานวิจัยของชุมชนยังพบด้วยว่า ระบบการศึกษาและหน่วยบริการ

ด้านสุขภาพในพื้นท่ียังขาดการยอมรับสภาพปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น  

จึงไม่มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือหรือทางออกให้เยาวชนท่ีประสบ 

ปัญหา ส่งผลให้เยาวชนหญิงที่ตั้งท้องต้องออกจากโรงเรียน สูญเสีย 

โอกาสด้านการศึกษาและโอกาสที่จะมีอาชีพและอนาคตที่ดี เยาวชน 

บางรายถึงกับต้องออกจากชุมชนเพื่อไปคลอดลูกท่ีอื่น เยาวชนเหล่านี้ไม่มี

ทางเลือก ซ่ึงรวมถึงทางเลือกในการยุติการต้ังครรภ์ อีกท้ังมีแนวโน้มว่า

เยาวชนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในพื้นที่จะมีอายุน้อยลงด้วย 

 เมื่อได้ข้อมูลยืนยันสภาพปัญหา ในเดือนตุลาคม 2557 กลุ ่ม 

โฮมฮักฯ จึงเดินหน้าท�างานต่อภายใต้ชื่อ ”โครงการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาท้องไม่พร้อมในเยาวชน„ โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงาน 

สุขภาวะผู้หญิงฯ และ สสส. เช่นเดิม โดยเร่ิมจากการน�าข้อมูลท่ีได้จาก 

งานวิจัยไปเสนอให้คนในชุมชนได้รับรู้ ซ่ึงจงรักษ์บอกว่าข้อมูลชุดนั้น 
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เหมือนเป็น ”ระเบิด„ ท่ีโยนลงไปกลางวง  เพราะหลายคนไม่เคยรู้ว่าลูก 

หลานมีปัญหา และเด็ก ๆ มีความรู้เรื่องเพศมากกว่าที่ผู้ใหญ่คิด

 งานวิจัยชิ้นนี้ได้ปลุกให้คนในชุมชนตื่นข้ึนมาสนใจปัญหาท้อง 

ไม่พร้อมของลูกหลานวัยรุ่น และเป็นเหตุผลสนับสนุนว่าท�าไมพ่อแม ่

จากกลุ่มโฮมฮักฯ ถึงต้องลุกขึ้นมาท�าเร่ืองนี้ แม้ต้องเผชิญกับข้อครหาว่า  

”ชี้โพรงให้กระรอก„ ”สอนเด็กเร่ืองการมีเซ็กส์„ หรือ ”จะสอนคนอื่นได้ 

ยังไงในเมื่อลูกตัวเองก็ท้องไม่พร้อม„

 ”ช่วงแรก ๆ ยากเสียจนคิดว่าไม่น่าจะไปรอด„ จงรักษ์ย้อนอดีต  

”คนในชุมชนถึงขั้นขู่ว่าจะไปฟ้องนายอ�าเภอ ไปแจ้งต�ารวจให้พวกเราหยุด

ท�ากิจกรรม„  

 แต่ด้วยความมุ ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าก�าลังท�างานเพื่อลูกหลานใน 

ชุมชน  สมาชิกกลุ่มโฮมฮักฯ ก็เลือกที่จะไม่หวั่นไหวกับค�าพูดเหล่านั้น

พ่อแม่	

 ”จะเอาเรื่องนี้ไปปรับไปไหม (ใช้

เป็นเหตุปรับสินไหม เพื่อลงโทษใน 

ชุมชน) ล ่ะสิ „  พ ่อแม ่ของเยาวชน 

คนหนึ่งพูดกับ ถนอม กุมภิโร ชาวบ้าน 

สร้อย ต�าบลจานลาน หรือ ”แม่กา„  

หนึ่งในแกนน�ากลุ่มโฮมฮักฯ วันที่เธอ 

ไปหาที่บ ้านเพื่อบอกให้รู ้ว ่าลูกสาว 

วัยรุ่นของพวกเขาตั้งครรภ์  
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 แม่กาเล่าว่า พ่อแม่ของวัยรุ่นหญิงโกรธลูกสาวมาก และแสดง 

ความไม่พอใจที่แม่การู้เร่ืองนี้เพราะกลัวว่าจะเอาเร่ืองนี้ไปนินทาให้ชาวบ้าน 

ฟัง แต่แม่กาก็พยายามพูดคุยอธิบายอย่างใจเย็นว่าลูกสาวของพวกเขา 

ก�าลังต้องการความช่วยเหลือ และเธอมาเพื่อช่วยครอบครัวหาทางออกท่ีดี

ที่สุดส�าหรับทุกฝ่าย

 หลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมง ความพยายามของแม่กาเป็นผล  

ตกเย็นครอบครัวมานั่งล้อมวงคุยกัน พ่อแม่กอดลูกสาวที่ตั้งครรภ์ไม่ 

พร้อม ช่วยกันคิดแก้ปัญหา เมื่อทุกอย่างคลี่คลายลง พ่อแม่ของเด็กหญิง

เอ่ยปากขอบคุณเธอและสมาชิกกลุ่มโฮมฮักฯ ที่ช่วยประสานความช่วยเหลือ

และเป็นเพื่อนของครอบครัวในยามวิกฤต

   เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างการท�างานของกลุ่มโฮมฮักฯ ในการช่วยเหลือ

พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานประสบปัญหาท้องไม่พร้อมหรืออยู่ในกลุ่ม 

เสี่ยง นอกจากช่วยครอบครัวให้ก้าวผ่านปัญหาด้วยทางเลือกท่ีเหมาะสม 

แล้ว ยังท�างานในเชิงป้องกันด้วยการชักชวนพ่อแม่ผู ้ปกครองมาร่วม  

”วงโสเหล่„ หรือวงพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสนทนาถึงปัญหาของ 

วัยรุ่นในชุมชน แลกเปลี่ยนเทคนิคการพูดคุยสื่อสารกับลูกหลาน อัปเดต 

กันเร่ืองพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น และช่วยกันปรับมุมมองและท่าท ี

ของผู้ใหญ่ต่อเยาวชน เช่น เมื่อพบว่าลูกหลานพกถุงยางอนามัย แทนที่จะ 

ดุด่าว่าเป็นพฤติกรรมไม่ดี ก็ควรมองว่าเป็นเร่ืองดีที่เด็ก ๆ รู้จักป้องกัน 

ตัวเอง

 การตั้งวงโสเหล่กับพ่อแม่ผู้ปกครอง ท�าให้กลุ่มโฮมฮักฯ ได้รู้ว่ามี 

เร่ืองท่ีพ่อแม่ ”ไม่รู ้„ อีกเยอะเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกและมีความ 

เข้าใจผิด ๆ ว่าเด็ก ๆ ไม่สนใจหรือไม่รู้เรื่องเพศ
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 ”พ่อแม่ของเด็ก ป.4 คนหนึ่งบอกเราว่า ไม่อยากให้กลุ่มโฮมฮักฯ  

ไปคุยเร่ืองเพศกับเด็ก เพราะลูกเขายังเล็ก ยังไม่รู้เร่ืองเพศ แต่ความเป็น 

จริงก็คือ ตอนท่ีเราไปท�ากิจกรรมกับเด็กวัยนี้ เด็กถามเราว่า ‘เมื่อไหร่จะ 

สอนเร่ืองการใช้ถุงยางอนามัยให้หนู’  นี่แสดงว่าเด็ก ๆ รู้และสนใจเร่ือง 

เพศมากกว่าที่พ่อแม่ผู้ปกครองคิด„ จงรักษ์เล่า 

  เป้าหมายหลักของกลุ่มโฮมฮักฯ ในการท�างานกับพ่อแม่ผู้ปกครอง 

คือท�าให้พวกเขาพูดคุยสื่อสารและเป็นที่ปรึกษาให้ลูกหลานได้ เพราะ 

เชื่อว่าปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนั้นป้องกันและแก้ไขได้ด้วยความเข้าใจใน

ครอบครัว

 ”ถ้าเด็กมีปัญหาแล้วคุยกับครอบครัวได้ เขาไม่คุยกับคนอื่นหรอก  

มีเด็กหลายคนที่มาปรึกษาเราแทนที่จะไปปรึกษาพ่อแม่เวลามีปัญหา„  

จงรักษ์หรือที่คนในชุมชนเรียกว่า ”ยายกิ่ว„ เล่าประสบการณ์ 

 ”เราบอกพวกเขาเสมอว่ายายดีใจที่พวกเอ็งมาคุยกับยาย แต่คน 

ที่รักพวกเอ็งมากที่สุดก็คือพ่อแม่ มีอะไรให้คุยกับพ่อแม่ก่อน ถ้าคุยกับ 

พ่อแม่ไม่ได้ค่อยมาคุยกับยาย ไม่ใช่ยายไม่อยากฟัง แต่พ่อแม่คือคนที่จะ

ช่วยแก้ปัญหาได้ดีที่สุด„

 ”ส่วนพ่อแม่ก็ต้องคอยทบทวนว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ท�านั้นท�าไปเพราะรัก 

ตัวเอง ห่วงศักดิ์ศรีตัวเอง หรือรักลูก เพราะถ้าพ่อแม่ห่วงแต่หน้าตาตัวเอง 

ลูกก็จะไม่อยากคุยกับเรา  พ่อแม่ต้องรับฟังเด็กได้จริง ๆ ทุกเรื่อง„

 ปัจจุบันต�าบลจานลานมีแกนน�าพ่อแม่ผู้ปกครองอย่างน้อย 20 คน 

ที่มีทัศนคติและปฏิบัติต่อพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนในเชิงบวก  

สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตทั้งบวกและลบให้คนอื่น ๆ ในชุมชนได้

เรียนรู้ พ่อแม่กลุ่มนี้นับว่าเป็นกลไกนอกระบบราชการที่ช่วยเหลือ แก้ปัญหา 

เป็นที่ปรึกษาครอบครัวที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมและเรื่องอื่น ๆ ด้วย
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วัยรุ่น

 วัยรุ่น หมายถึงกลุ่มคนในช่วงอายุ 10-19 ปี ข้อมูลจากกองทุน 

ประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ระบุว่าสถิติของแม่วัยรุ่นในประเทศ 

ไทยอยู่ในระดับที่สูง โดยระหว่างปี 2543–2557 มีเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่น 

มากถึงประมาณ 1.6 ล้านคน และจากจ�านวนเด็กทั้งหมดที่เกิดในประเทศ 

ไทยในปี 2559 เป็นเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นถึงร้อยละ 14.2 หรือประมาณ  

9.5 หมี่นคน

 ขณะที่การส�ารวจของส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคในปี 2560 

พบว่าร้อยละ 50 ของวัยรุ่นไทยไม่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ ์

ในคร้ังแรก ท�าให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

และท้องไม่พร้อม

 ภาพรวมทั้งประเทศเป็นดังนี้ สถานการณ์ของวัยรุ่นในพื้นท่ีอย่าง 

ต�าบลจานลานล่ะน่าเป็นห่วงขนาดไหน งานวิจัยที่จัดท�าโดยกลุ่มโฮมฮักฯ 

เมื่อปี 2556 ซ่ึงสอบถามเยาวชนอายุระหว่าง 13-15 ปี ในต�าบลจานลาน 

ในขณะนั้นพบว่ามีผู้ท่ีเคยหรือก�าลังประสบปัญหาท้องในวัยเรียนมากถึง  

32 คน 

 จริงอยู่ว่าพ่อแม่และครอบครัวมีบทบาทส�าคัญในการป้องกันลูก 

หลานจากการท้องในวัยเรียน แต่คนท่ีส�าคัญท่ีสุดก็คือตัวเยาวชนเอง  

กลุ่มโฮมฮักฯ จึงให้ความส�าคัญกับการอบรมให้ความรู้เยาวชนในเรื่องเพศ 

การป้องกันการตั้งครรภ์และการพูดคุยปรึกษาพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยได้รับ

������������������ 8 �����������.indd   83 4/17/19   3:12 PM



84 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

ความร่วมมือจากโรงเรียนในพื้นท่ี ทุกคร้ังท่ีมีการจัดกิจกรรม เราจะได้ 

เห็นภาพของวัยรุ่นหญิงชายจับกลุ่มกันดูและเรียนรู้วิธีการใช้ถุงยางอนามัย 

ยาคุมก�าเนิด  และชุดตรวจการตั้งครรภ์ด้วยความกระตือรือร้น 

 แต่การสื่อสารระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กนั้นย่อมมีข้อจ�ากัด อีกทั้งผู้ใหญ่

ก็ไม่ได้คลุกวงในกับเด็ก ๆ ใกล้ชิดเท่ากับเพื่อน กลุ่มโฮมฮักฯ จึงใช้วิธี 

ชวนเยาวชนมาช่วยสื่อสารกับคนรุ่นเดียวกันด้วยภาษาเดียวกัน 

 เยาวชนคนหนุ่มสาวกลุ่มนี้คือ ”แกนน�าเยาวชนกลุ่มโฮมฮักฯ„ ที่มี

ความเข้าใจในเร่ืองเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในเบื้องต้น สามารถให้ 

ความรู้และเป็นทีป่รึกษาให้เพือ่นเยาวชนได้ทัง้ด้านการป้องกนัและแก้ปัญหา 

และเมื่อเห็นว่าเพื่อนคนไหนมีความเส่ียงหรือมีปัญหา แกนน�าเยาวชน 

เหล่านี้ก็จะมาปรึกษาผู้ใหญ่ในกลุ่มโฮมฮักฯ เพื่อหาทางช่วยเหลือ

 หลังเลิกเรียนหรือช่วงวันหยุด เด็ก ๆ กลุ่มนี้มักรวมตัวกันที่โรงเรียน 

ศาลาอเนกประสงค์หรือที่บ้านของจงรักษ์ เพื่อประชุม วางแผนหรือคิด

กิจกรรมท่ีจะท�าร่วมกับเพื่อน ๆ น้อง ๆ ในหมู่บ้าน ซ่ึงไม่ได้มีแค่เร่ืองการ 

มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย แต่ยังมีเร่ืองอื่น ๆ ท้ังการดูแลสุขภาพ การ 

ท�ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ในชุมชนและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

รุ่นพี่-รุ่นน้อง

 กิจกรรมของแกนน�าเยาวชนกลุ่มโฮมฮักฯ ซึ่งมีอยู่ไม่ต�่ากว่า 20 คน 

นั้นเหมือนเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว นกตัวแรกคือการสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจกับเยาวชนในชุมชนเร่ืองเพศและการป้องกันปัญหา 

ท้องไม่พร้อม นกตัวท่ีสองคือแกนน�าเยาวชนเหล่านี้ได้พัฒนาศักยภาพ 

ของตัวเองในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการท�างานเป็นทีม การใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

ความกล้าแสดงออก การสื่อสารต่อสาธารณะ ทักษะการประชุม การ 

เก็บข้อมูล  และมนุษยสัมพันธ์
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 แกนน�าเยาวชนกลุ่มโฮมฮักฯ มีการส่งต่องานจากรุ่นพี่สู ่รุ ่นน้อง  

ทุกปีเด็ก ๆ จะจัดพิธีเล็ก ๆ เพื่อส่งต่อภารกิจอันส�าคัญนี้ให้แกนน�ารุ่นต่อไป

 แต่กลุ่มโฮมฮักฯ ไม่ได้หยุดอยู่แค่โรงเรียนมัธยม เพราะประสบการณ์

สอนให้รู้ว่า การเร่ิมต้นกับเด็กมัธยมอาจจะช้าเกินไปท่ีจะป้องกันปัญหา 

ท้องไม่พร้อม

 ”เราพบว่า การท�างานกับเด็กท่ีศูนย ์

พัฒนาเด็กเล็กให้รู ้ จักหน้าท่ีของตัวเอง มี 

ความส�าคัญมากกว่าไปให้ความรู ้เขาตอน 

มัธยม ถ้าเราละเลยตรงนี้ จะน�าไปสู่ปัญหา 

ใหญ่ในอนาคต„  จงรักษ์กล่าว 

คุณครู

 ”การท่ีครูจะได้รู้ปัญหาของเด็กเป็นเร่ืองท่ียากมาก ปัญหาท้องไม่ 

พร้อมส่วนใหญ่จะรู้เมื่อเด็กท�าแท้งหรือออกจากโรงเรียนไปแล้ว แต่คน 

ที่ รู ้ก ่อนคือคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทท่ีพาไปท�าแท้ง„ ทัศนพร  

ศรีชลาชัย หรือ ”ครูปู„ จากโรงเรียนพนาศึกษา อ�าเภอพนา จังหวัด 

อ�านาจเจริญ กล่าวถึงปัญหาท้องไม่พร้อมของนักเรียนจากมุมมองของครู

 ครูปูเป็นหนึ่งในตัวแทนครูและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมท่ีสนับสนุน

การท�างานของกลุ่มโฮมฮักฯ อย่างเข้มแข็ง เพราะเธอเห็นช่องโหว่หลาย 

อย่างในระบบการศึกษาและโรงเรียนท่ีมีส่วนท�าให้ไม่สามารถปกป้อง 

เยาวชนจากปัญหาท้องไม่พร้อมได้ 

 ”เนื้อหาเพศศึกษาในหลักสูตรเป็นคนละภาษากับท่ีเด็ก ๆ เรียนรู้ 

นอกห้องเรียน และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในชีวิตของเด็ก การ 

ให้ความรู้เยาวชนเร่ืองท้องไม่พร้อมเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน คนมักมองว่า

������������������ 8 �����������.indd   85 4/17/19   3:12 PM



86 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

เป็นการชี้โพรงให้กระรอก หรือมองว่าการแจกถุงยางอนามัยเป็นการ 

สนับสนุนให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ แต่จากการท�างานของเราพบว่าปัญหานี้

มีอยู่จริง ๆ และมีเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่หลายคน„

 ครูปูมองว่า การจะแก้ปัญหาวัยรุ่นต้ังครรภ์ไม่พร้อมได้นั้นต้อง 

เร่ิมจากการที่โรงเรียนและชุมชนยอมรับว่าปัญหานี้มีอยู่จริง ”ไม่ใช่เอาแต่

สร้างภาพสวยหรูว่าสอนเร่ืองเพศ มีกิจกรรมป้องกันยาเสพติด แต่สถิติ 

ท้องไม่พร้อม  เด็กติดยาเสพติดกลับสูงขึ้น„

 นอกจากโรงเรียนพนาศึกษาแล้ว ยังมีโรงเรียนอีกสามแห่งในอ�าเภอ

พนา คือ โรงเรียนบ้านสร้อย โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์และโรงเรียน 

บ้านจานลาน ที่ตอบรับการท�างานร่วมกับกลุ่มโฮมฮักฯ เป็นโรงเรียนน�าร่อง

ด้านการป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยเรียนอย่างเข้มข้น ท้ังการอ�านวย

ความสะดวกในการด�าเนินกิจกรรมและขยายผลต่อยอดในโรงเรียนและ

ชุมชน สนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มโฮมฮักฯ ตลอดจน 

การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม

 ”งานของกลุ่มโฮมฮักฯ ท�าให้คุณครูได้รู้พฤติกรรมของเด็กอย่าง 

แท้จริง และได้พัฒนาทักษะการฟังด้วยหัวใจ ซ่ึงส�าคัญมากในการสื่อสาร 

กับเด็ก„  ครูปูให้ความเห็น

 ความเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญัและเป็นรูปธรรมทีเ่กดิข้ึนในโรงเรียนกค็อื 

โรงเรียนบ้านสร้อยและโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์เปิดโอกาสให้นักเรียน 

ที่ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมได้เรียนต่อ และมีแผนดูแลเยาวชนท่ีมี

ปัญหาอย่างดี ขณะที่โรงเรียนพนาศึกษา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ประจ�า

อ�าเภอก็มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและแกนน�าเด็กนักเรียนที่เข้มแข็ง มี

การรวบรวมข้อมูลนักเรียนที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมอย่างเป็นระบบ 

จึงน่าจะมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาเป็นโรงเรียนต้นแบบการท�างานป้องกนัปัญหา

การตั้งครรภ์ในวัยเรียนได้   
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อ�าเภอ-สาธารณสุข

 การท�างานของกลุ่มโฮมฮักฯ นอกจากจะมีจุดเด่นที่เป็นการริเร่ิม 

โดยคนในชุมชนที่เป็นเจ้าของปัญหา ยังน่าสนใจตรงที่มุ่งแสวงหาความ 

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน ทั้งเยาวชน พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้น�าชุมชน 

องค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข ตลอดจนครูและผู้บริหาร

โรงเรียน เพื่อให้ทุกฝ่ายมองเห็นปัญหาร่วมกัน ปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรมเพื่อหันมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 อ�าเภอพนาและหน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นสองหน่วยงานภาครัฐ 

ที่มีส่วนอย่างมากในการช่วยขับเคล่ือนเรื่องท้องไม่พร้อมในต�าบลจานลาน

 จงรักษ์บันทึกเหตุการณ์เมื่อปลายปี 2556 ที่เธอไปพบนายวัชรินทร์ 

จริงจามิกร นายอ�าเภอพนาในขณะนั้น เพื่อเชิญให้มาร่วมรับฟังผลการ 

วิจัยเชิงปฏิบัติการของกลุ่มโฮมฮักฯ เร่ืองสถานการณ์ท้องไม่พร้อมใน 

ชุมชนไว้ว่า เธอดีใจปนกับประหลาดใจท่ีนายอ�าเภอตอบรับค�าเชิญ เปิดใจ

รับฟังและให้ความส�าคัญกับงานของชาวบ้านซ่ึงข้าราชการระดับสูงคนอื่น

อาจมองไม่เห็นความส�าคัญ
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 ในเวทีน�าเสนอผลการวิจัย นายอ�าเภอซ่ึงอยู่ร่วมรับฟังโดยตลอด 

เฉลยถึงเหตุผลที่เขามาร่วมงานและสนับสนุนการท�างานของกลุ่มโฮมฮักฯ 

ว่า ”ในฐานะประชาชน ผมรู้สึกซ้ึงใจท่ีเห็นประชาชนเป็นคนริเร่ิมโครงการนี้

แล้วดึงหน่วยงานราชการมาช่วยท�า ท้องไม่พร้อมเป็นปัญหาที่จะลามไปถึง

ครอบครัวและปัญหายาเสพติด การแก้ปัญหาต้องเร่ิมจากตัวท่าน จาก

ครอบครัว มันถึงจะยั่งยืน หมอ พยาบาลหรือนายอ�าเภอไปท�าให้ไม่ได้  

ผมจึงให้ความส�าคัญมาก ไม่ว่าทางกลุ่มโฮมฮักฯ จะบอกให้ท�าอะไร ผม 

ก็จะท�าให้„ 

 นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง อดีตผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพนา ซ่ึงเป็น 

แรงหนุนส�าคัญอีกคนหนึ่งของกลุ่มโฮมฮักฯ สะท้อนความรู้สึกเดียวกัน 

กับนายอ�าเภอ 

 ”ผมดีใจที่เห็นชาวบ้านลุกขึ้นมาดูแลจัดการกับปัญหาของตัวเอง 

และชุมชน หน่วยงานของเราก็ท�าเร่ืองนี้เหมือนกัน แต่เป็นไปในลักษณะ 

ของการท�าตามนโยบายที่ส่วนกลางสั่งมา หลายเร่ืองเราท�าได้ แต่หลาย 

เร่ืองท�าเท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้ซักที ยิ่งแก้ก็ยิ่งสร้างปัญหาใหม่ให้ชาวบ้าน ผม 

เห็นการท�างานของกลุ่มโฮมฮักฯ แล้วยินดีท่ีจะสนับสนุนทีมท่ีก่อก�าเนิด 

จากคนในชุมชนให้เข้มแข็ง สิ่งท่ีผมเห็นแน่ ๆ คือชาวบ้านเร่ิมแล้ว เร่ิม 

ลุกขึ้นมาดูแลปัญหาของตัวเอง โดยที่ไม่รอให้หน่วยงานหรือคนอื่น ๆ มา 

แก้ปัญหาให้„ 

 การสนับสนุนจากหน่วยงานหลักคืออ�าเภอพนาและเจ้าหน้าท่ี 

สาธารณสุขในพื้นท่ี น�ามาสู่การตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ท้องไม่พร้อมระดับต�าบล ซ่ึงมีนายอ�าเภอพนาเป็นท่ีปรึกษา สาธารณสุข 

อ�าเภอเป็นประธาน และผู้แทนหน่วยราชการและองค์กรปกครองท้องถิ่น 

เป็นกรรมการ มีการประชุมรายงานความก้าวหน้าการท�างานทุก 4 เดือน
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 นอกจากนี้ยังมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU) ความร่วมมือว่า

ด้วยการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่นอ�าเภอพนา โดยมีนายอ�าเภอ

พนาเป็นประธานการลงนามและมีหน่วยงานภาครัฐท้ังระดับต�าบลและ 

อ�าเภอ 27 หน่วยงานร่วมลงนาม

 วันนี้...ต�าบลจานลานมีการวางระบบ

ช ่วยเหลือและป ้องกันการต้ังครรภ ์ไม ่

พร้อมให้เด็กและเยาวชน ทั้งการแจกถุงยาง

อนามัย จุดให้ค�าปรึกษาเร่ืองการใช ้ยา 

คุมก�าเนิด เรื่องเพศและปัญหาท้องไม่พร้อม 

การประสานงานส่งต่อกรณีเยาวชนมีปัญหา

ท้องไม่พร้อมและต้องการยุติการตั้งครรภ์  

 หากมีเยาวชนท่ีประสบปัญหาท้องไม่พร้อมมาขอความช่วยเหลือ  

ผู ้ให้ค�าปรึกษาของกลุ่มโฮมฮักฯ จะรับฟังว่าเยาวชนที่ประสบปัญหามี 

ความต้องการแก้ไขปัญหาอย่างไร จากนั้นจึงให้ข้อมูลทางเลือกและแหล่ง 

ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ท�าให้เยาวชนที่เผชิญปัญหามีทางออก และ 

กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัว โรงเรียน และชุมชนได้เหมือนเดิม ขณะท่ี 

โรงเรียนก็เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ตั้งครรภ์ได้เรียนต่อจนจบ  

 นับจากวันท่ีพ่อแม่สองสามคนที่มีปัญหาลูกท้องในวัยเรียนตกลง 

กันว่าจะรวมกลุ่มกันท�างานเรื่องนี้ จนถึงวันนี้ จงรักษ์บอกว่ากลุ่มโฮมฮักฯ 

เดินทางมาได้ไกลกว่าท่ีคิดไว้มาก และหวังว่าอีกไม่นานพวกเขาจะเดินทาง

ถึงปลายทางที่วางไว้นั่นคือ ”เยาวชนอ�าเภอพนาปลอดภัยจากปัญหาท้อง 

ไม่พร้อม„  •
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พื้นที่โครงการ

1) ชุมชน: สิบหมู่บ้านใน ต�าบลจานลาน อ�าเภอพนา จังหวัด

อ�านาจเจริญ

2) โรงเรียน: โรงเรียนสามแห่งในอ�าเภอพนา ได้แก่ โรงเรียน

พนาศึกษา โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ และโรงเรียนบ้านสร้อย

ชื่อโครงการ และระยะเวลาด�าเนินการ

1. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อ 

ลดปัญหาและสร้างความตระหนักกับผู้ปกครองในเร่ืองการ

ท้องไม่พร้อมในเยาวชน ต�าบลจานลาน อ�าเภอพนา จังหวัด

อ�านาจเจริญ (ระยะวิจัย ธันวาคม 2555-สิงหาคม 2556   

ระยะปฏิบัติการ  สิงหาคม–พฤศจิกายน 2556)

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อม

ในเยาวชนต�าบลจานลาน อ�าเภอพนา จังหวัดอ�านาจเจริญ 

(ตุลาคม 2557-ธันวาคม 2558)

3. โครงการเสริมศักยภาพผู้หญิงและกลไกชุมชน 

เพื่อการแก้ปัญหาสุขภาวะผู้หญิงบนฐานความเป็นธรรมทาง

เพศ (สิงหาคม 2559-มีนาคม 2561) 
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ประเด็นปัญหา

เป้าหมาย

ลดปัญหาการท้องไม่พร้อมของเยาวชนใน

ต�าบลจานลาน; สร้างความเข้าใจในชุมชน 

เร่ืองผลกระทบทางร่างกายและจิตใจของ

เยาวชนที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม; และ

พัฒนาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

จ�านวนวัยรุ่นหญิงในต�าบลจานลานที่ท้องไม่พร้อม 

มีมากขึ้นและมีแนวโน้มว่าเยาวชนท่ีประสบปัญหานี้มีอาย ุ

น้อยลง การส�ารวจเมื่อปี 2556 ของกลุ่มโฮมฮัก โฮมแพง  

แบ่งปัน ซ่ึงเป็นการรวมตัวของกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครอง พบ 

ข้อมูลว่ามีเยาวชนอายุระหว่าง 13-15 ปี ในต�าบลท่ีเคย 

หรือก�าลังประสบปัญหาท้องไม่พร้อมมากถึง 32 คน การ 

ตั้งครรภ์ในวัยเรียนน�ามาสู่ปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น พ่อ

แม่ไม่ยอมรับ ครอบครัวถูกประณามจากคนในชุมชน เด็ก 

ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน และถูกบังคับให้แต่งงาน 

ทั้งที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ ก่อให้เกิดวงจรปัญหาตามมา 

ไม่สิ้นสุด สาเหตุหนึ่งของปัญหาท้องไม่พร้อมมาจากช่องว่าง

ระหว่างคนในครอบครัวท่ีไม่สามารถพูดคุยปรึกษาเร่ืองเพศ

กันได้ ความไม่รู้เร่ืองการป้องกันการต้ังครรภ์ และการไม่มี

ระบบหรือหน่วยงานที่จะช่วยเหลือเด็กหญิงและครอบครัวที่

ประสบปัญหา
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ผู้ (หญิง) น�าการเปลี่ยนแปลง

จงรักษ์ สีหะวงษ์

เราตั้งใจที่จะเอาบาดแผลของตัวเอง

ไปบอกคนอื่นว่าอย่าท�าแบบเรานะ 

อย่าคาดหวังกับลูกมากเกินไป 

เลี้ยงลูกให้ลูกมีความสุข

 เสียงโทรศัพท์จากลูกสาวคนโตซ่ึงเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้าย

เมื่อ 10 ปีก่อนเปลี่ยนชีวิตของจงรักษ์  สีหะวงษ์  ไปอย่างสิ้นเชิง

 ”พอได้ยินลูกบอกว่าท้อง เหมือนโลกดับไปเลย ช็อก หูอื้อ  

ไม่ได้ยินอะไรและไม่อยากรับรู้อะไรอีก„ 
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 โลกที่ดับไปในตอนนั้นมืดมนลงเร่ือย ๆ ด้วยความโกรธ ความ 

ผิดหวัง ความอับอายที่คุกรุ่นอยู ่ในใจ วันท่ีฝ่ายชายมาขอขมาและ 

เจรจาเร่ืองสินสอด เธอบอกทั้งสองคนแค่ว่า ”อยากจะท�าอะไรก็ท�า„   

เมื่อลูกสาวเข้ามากอด จงรักษ์ผลักลูกออกไป และแทบไม่พูดกับ 

ลูกสาวอีกนับตั้งแต่นั้นมา หรือถ้าพูดก็มีแต่ถ้อยค�าท่ีอัดแน่นด้วย 

ความโกรธขึ้งทิ่มแทงท�าร้ายจิตใจลูกสาวสารพัดค�าพูดที่สรรหามาได้

 พ่อของจงรักษ์เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน 

หมู ่บ้านบ้านสร้อย อ�าเภอพนา จังหวัด

อ�านาจเจริญ เป ็นศิลปินหมอล�ากลอน  

เป็นปราชญ์ท้องถิ่นที่ได้รับความยอมรับ 

นับถือจากคนในชุมชนมายาวนาน จงรักษ์

ถือว่าเป็นหน้าท่ีที่จะต้องรักษาชื่อเสียงของ

พ่อและครอบครัวไว้  

 ในตอนนั้นเธอคิดว่า การท่ีหลานของอดีตผู้ใหญ่บ้านท้องใน 

วัยเรียนเป็นเร่ืองน่าอับอายและได้ท�าลายเกียรติประวัติคุณงามความดี

ของวงศ์ตระกูลที่จงรักษ์พยายามรักษามาจนหมดสิ้น 

 ลูกสาวของเธอรับปริญญาหลังจากคลอดลูกได้ไม่นาน ลูกขอให้

ไปถ่ายรูปในวันรับปริญญาด้วย แต่เธอปฏิเสธ เพราะ ”ตัดลูกออกไป 

จากใจ„ แล้ว และนั่นเป็นการปฏิเสธที่ท�าให้จงรักษ์เสียใจมาถึงทุกวันนี้

 จงรักษ์ วัย 51 ปี ก็เหมือนกับพ่อ ๆ แม่ ๆ หลายคนท่ีมีความ 

คาดหวังกับลูก และยอมรับไม่ได้ที่ลูกจะมีเพศสัมพันธ์หรือตั้งครรภ ์

ในวัยเรียน เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาจึงรับมือกับเร่ืองนี้อย่างไม่เหมาะสม   

เช่น  การลงโทษลูกไม่ว่าจะทางกายหรือทางจิตใจ

8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 93
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94 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

   จงรักษ์คงต้องอยู่กับความโกรธและความผิดหวังไปอีกนาน  

ถ้าหากว่าเธอไม่ได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งท่ีเป็นประธานศูนย์เพื่อนหญิง

อ�านาจเจริญซ่ึงชวนให้จงรักษ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฐานคิดสุขภาวะ 

ผู ้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ท�าให้เธอเร่ิมสนใจเร่ืองการใช ้

อ�านาจและกรอบความคิดเร่ืองเพศภาวะ และกลายมาเป็นจุดเปลี่ยน 

อีกคร้ังหนึ่งในชีวิต ที่ท�าให้เธอเปลี่ยนจากแม่ผู้คับแค้นเป็นแม่ที่เข้าใจ 

ลูก  ทั้งลูกของตัวเองและลูกของคนอื่น ๆ ในชุมชน

 การอบรมคร้ังนั้นยังเป็นแรงผลักดันให้จงรักษ์ท�า ”โครงการ 

ปรับเปลี่ยนฐานคิดผู้น�าชุมชนในเร่ืองความเสมอภาคระหว่างเพศ„ เพื่อ

ชักชวนคนอื่น ๆ ในชุมชนให้มาปรับฐานคิดเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ

ด้วย โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการสุขภาวะผู้หญิงในขณะนั้น  

และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

 กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการนี้ท�าให้โลกของจงรักษ์ท่ี ”ดับ„ ไป 

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา กลับสว่างขึ้นอีกคร้ัง เมื่อเธอตระหนักว่าได้ใช้

อ�านาจของความเป็นแม่มากดดันลูกและหันกลับมาทบทวนว่าเหตุท่ี 

โกรธและท�าร้ายจิตใจลูกสาวไปอย่างนั้น ใช่หรือไม่ว่าเพราะเธอรัก 

ตัวเอง  ห่วงศักดิ์ศรี  ห่วงหน้าตาตัวเอง

 เธอกลับมาพูดคุยกับลูกสาว และจากท่ีไม่เคยแยแสลูกเขยเลย  

วันหนึ่งที่เขามาเยี่ยมที่บ้าน  เธอเข้าไปกอดและเรียกเขาว่า ”ลูก„ 

 ”วันนั้น ลูกสาวไปยืนร้องไห้อยู ่หลังบ้านเพราะดีใจที่เห็นเรา 

เรียกแฟนเขาว่าเป็นลูก„

 โครงการนี้ยังท�าให้จงรักษ์พบว่าในต�าบลจานลาน มีพ่อแม่อีก 

หลายคนที่มีลูกตั้งครรภ์ในวัยเรียน และปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อม 

ก�าลังเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชน แต่ไม่มีใครกล้าหยิบยกมาพูดเพราะ 
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8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 95

เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน  จงรักษ์และกลุ่มพ่อแม่ผู ้ปกครองท่ีมีความ 

ห่วงใยในปัญหานี้จึงได้รวมตัวกันและตั้งกลุ ่ม ”โฮมฮัก โฮมแพง  

แบ่งปัน„ ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2555 เพื่อหาทางป้องกันการท้อง 

ไม่พร้อมของวัยรุ่นในชุมชน รวมทั้งประสานความช่วยเหลือเยาวชน 

และครอบครัวท่ีประสบปัญหา โดยได้รับการสนับสนุนต่อเนื่องจาก 

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ และ สสส.

 จากคนที่โกรธขึ้ง ผลักไสลูกสาวของตัวเอง ทุกวันนี้เมื่อมีเวลา 

ว่างจากการท�าสวนท�านา จงรักษ์ หรือ ”ยายกิ่ว„ กลายมาเป็นที่ปรึกษา 

ของทั้งเด็ก ๆ และพ่อแม่ในต�าบลจานลาน 

 ในวันที่ชีวิตและความคิดก้าวข้ามความโกรธและความเศร้ามาถึง

จุดที่เข ้มแข็งพอท่ีจะเอาบาดแผลของตัวเองมาให้คนอื่นได้เรียนรู้  

จงรักษ์บอกว่า ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ ตอนท่ีลูกสาวโทรศัพท์มาบอกว่า 

”หนูท้อง„ เธอจะบอกลูกสาวไปว่า ”ไม่เป็นไรนะลูก กลับบ้านมาคุยกัน  

มาหาทางแก้ไขกัน„
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 หากมองในภาพใหญ่ ประเทศไทยถือว่ามีความก้าวหน้ามาก

ในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี เห็นได้จาก 

จ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง รวมท้ัง 

ระบบดูแลผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์ให้เข้าถึงยาต้านไวรัสและการ

รักษาโรคฉวยโอกาสที่ครอบคลุมมากขึ้น
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 จ�านวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่ลดลงจากเกือบ 1.5 แสนคน เมื่อ 

20 ปีก่อน เหลือประมาณ 7,000 คน เมื่อปี 2558 และการให้ยาต้านไวรัส 

ที่ครอบคลุมผู้ติดเชื้อเอชไอวีกว่า 2.5 แสนคน นับเป็นภาพที่สวยหรู เราจะ

บอกว่านี่คือความส�าเร็จอย่างเต็มปากได้อย่างไรในเมื่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ 

จ�านวนมากยังต้องอยู่กับความทุกข์ตรมจากการถูกรังเกียจ ซ่ึงสะท้อนว่า

สังคมไทยยังมี ”ความไม่รู้„ เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์อยู่อีกมากทีเดียว

 แต่ท่ามกลางเรื่องดี ๆ ก็ยัง

มีเร่ืองน่ากังวลซ่อนอยู่ นั่นก็คือ 

การตีตรา การรังเกียจ การเลือก

ปฏิบัติต่อผู ้อยู ่ร ่วมกับเชื้อฯ ยัง 

มีอยู ่อย ่างต ่อเนื่องและรุนแรง  

สร้างความทุกข์ใจอย่างหนักให ้

ผู้อยู่ร่วมกับเช้ือฯ และบ่อยคร้ัง 

ที่พวกเขาและเธอเป็นฝ่ายตีตรา 

ปิดกั้นตัวเองท�าให้สูญเสียโอกาส

หลายอย่างในชีวิต

เอดส์เน็ทอีสาน
เปลี่ยนการตีตรา
เป็นการยอมรับ
ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี
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98 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

“ถึงคราวซวยหรือกรรมแกล้ง	ผิดส�าแดงมาติดเอดส์	
กะเลยเป็นเหตุให้ไทยบ้านเพิ่นบ่มอง	
บ่ให้ไปเกี่ยวข้องงานต่าง	ๆ	ทางสังคม	จมอยู่ในความทุกข์”

 ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับผู ้อยู ่ร ่วมกับเอชไอวี/เอดส์ ถูกน�ามา 

ถ่ายทอดไว้ในท่อนหนึ่งของเพลงล�าล่อง ”ขอแค่เข้าใจ„ ซ่ึงมี ”แม่น้อย„  

บุญถม สีพาไชย ผู้ใหญ่บ้านท่ามะเดื่อและศิลปินหมอล�าแห่งอ�าเภอน�้าพอง 

จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ล�า

 นี่ไม่ใช่สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต หากแต่เป็นสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นกับผู ้

อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ในปัจจุบัน เพียงแต่คนส่วนใหญ่อาจมองไม่เห็นหรือคิดว่า

อคติเหล่านี้หมดไปแล้ว น้อยคนนักที่จะรู้ว่าพวกเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้าง

  ขณะท่ีปัญหาเร่ืองการเข้าถึงยาต้านไวรัสได้รับการแก้ไขไปมากแล้ว 

จากท่ีเมื่อก่อนถึงกับต้องเข้าคิวหรือจับสลากเพื่อรับยา ปัจจุบันผู้อยู่ร่วม 

กับเชื้อฯ และผู้ป่วยเอดส์สามารถเข้าถึงยาและการรักษาพยาบาลภายใต ้

หลักประกันสุขภาพได้ อีกทั้งยังมีเงินเบี้ยยังชีพจากองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น แต่การต่อสู้เพื่อสิทธิของพวกเขาก็ยังไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะ 

การต่อสู้เพื่อขจัดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ ซ่ึงมูลนิธิพัฒนาเครือข่าย

เอดส์ ส�านักงานภาคอีสาน (เอดส์เน็ท) มองว่าเป็นปัญหาใหญ่ของผู้อยู ่

ร่วมกับเชื้อฯ ในปัจจุบัน
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 การตีตรา กีดกัดและรังเกียจ ท�าให้ผู้อยู่ร่วมกับเช้ือฯ หลายคน 

ไม่กล้าเปิดเผยตัวเอง บางคนถึงกับยอมไม่ไปรับเงินเบี้ยยังชีพส�าหรับ 

ผู ้ป่วยเอดส์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรให้ เนื่องจากกลัวว่า 

คนอื่นจะรู้ว่าตนเองป่วย

 อาสาสมัครมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) รายหนึ่งซ่ึง 

มีบทบาทส�าคัญในการประสานและขับเคลื่อนกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเอชไอว ี

ในอ�าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เล่าว่าความทุกข์จากการถูกรังเกียจ 

ชุมชนไม่ยอมรับ ถูกติฉินนินทา แสดงท่าที่หวาดกลัว ไม่กินอาหาร-ไม่ใช้

ห้องน�้าร่วมกัน ฯลฯ ท่ีผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ เจอในวันนี้ แทบไม่ต่างจากท่ี 

เธอเคยเจอเมื่อกว่า 20 ปีก่อน

 ”แม้หน่วยงานต่าง ๆ จะท�างานเร่ืองเอชไอวี/เอดส์กันมานาน แต่ 

การรังเกียจ การตีตราก็ยังมีอยู่ เมื่อก่อนเราโดนรังเกียจมาก จะท�าอะไร 

คนอื่นก็กลัวไปหมด ถึงตอนนี้ก็ยังมีเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเช้ือฯ มาเล่าให้ฟัง 

ว่าเวลามีงานบุญในชุมชน ชาวบ้านจะให้เขาล้างถ้วยล้างชาม แต่ไม่ยอม 

ให้เข้าครัวท�ากับข้าว จะไปช่วยห่ันผัก สับเนื้อท�าลาบวัวลาบควายไม่ได้  

เพราะชาวบ้านกลัวว่าถ้ามือมีบาดแผล เชื้อเอชไอวีจะไปปนกับอาหาร เขาก็

รังเกียจ ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ บางคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารไม่ได้เลย

เพราะมีคนรู้ว่ามีเชื้อ„

 แต่เร่ืองที่ท�าให้อาสาสมัครผู้นี้อึ้งที่สุด คือเธอพบว่ายังมีคนท่ีอยู่ใน

วงการสาธารณสุขที่ไม่เข้าใจและตีตราผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ เสียเอง

 เธอเล่าว่า คร้ังหนึ่งเธอและเพื่อนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า 

หมู่บ้าน (อสม.) ซ่ึงไม่ได้เป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร 

ในงานอบรมธรรมนูญสุขภาพประจ�าปี 2560 มีเจ้าหน้าที่มาถามเพื่อน อสม. 

ว่ารู้ใช่ไหมว่าเธอเป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ และมีปัญหาอะไรหรือไม่ท่ีต้องพัก

ห้องเดียวกับเธอ
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100 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

 ”เพื่อน อสม. ก็ตอบไปว่ารู้และไม่ได้มีปัญหาหรือรังเกียจท่ีจะพัก 

ห้องเดียวกับเรา เพราะเราท�างานด้วยกัน กินด้วยกัน นอนด้วยกันมาตลอด 

แต่เรื่องนี้สะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ยังมีอคติ„ อาสาสมัครคนเดิมกล่าว

 ทิพวัลย์ โมกภา ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ (เอดส์เน็ท) 

บอกว่าการรังเกียจและไม่ยอมรับเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ 

ไม่เปิดเผยตัว เพราะการเปิดเผยอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกเขาหลายด้าน

 ”การรังเกียจผู้ติดเชื้อฯ ฝังรากอยู่ในสังคมมานาน ถ้ารู้ว่าข้างบ้าน 

มีผู ้ติดเชื้อฯ คนก็ยังไม่อยากจะเข้าใกล้ ผู้ติดเช้ือฯ มีอยู ่ในทุกอาชีพ  

ทั้งข้าราชการ ต�ารวจ พยาบาล การไม่เปิดเผยก็ท�าให้เขาทุกข์ทรมานใจ  

หาทางออกไม่ได้ บางคนถึงกับฆ่าตัวตาย„ ทิพวัลย์สรุปสภาพปัญหาซ่ึง 

เป็นจุดตั้งต้นของ ”โครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงท่ีอยู่ร่วมกับเอชไอวี 

จังหวัดขอนแก่น„ ของเอดส์เน็ท ภาคอีสาน เพื่อลดอคติและการตีตรา 

ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มักจะถูกตีตราและลดทอนคุณค่า 

ในตัวเอง 

 โครงการนี้ท�าในพื้นที่หกหมู ่บ ้านของอ�าเภอน�้าพองและอ�าเภอ 

หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสุขภาวะ 

ผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 101

“เฮ็ดอีหยังบ่มีได้		ไปขายหยังก็บ่มีคนซื้อ	
หยิบถือหยังคนก็รังเกียจ	เป็นเสนียดกับเพื่อนบ้าน	
ประจานหน้าว่าบ่ดี”

 เป้าหมายของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี 

จังหวัดขอนแก่น คือเพื่อให้ผู้หญิงท่ีอยู่ร่วมกับเชื้อฯ ได้รับความเป็นธรรม

ทางสังคม มีสิทธิและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคม มีพลังใจและ

เห็นคุณค่าของตนเอง โดยเร่ิมต้นจากการท�างานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 

มีส่วนร่วมเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาของผู้หญิงท่ีอยู่ร่วมกับ

เชื้อฯ

 นักวิจัยชุมชน ซ่ึงมีทั้งผู ้อยู ่ร ่วมและผู ้ที่ไม่ได้อยู ่ร ่วมกับเชื้อฯ  

กระจายกันลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์และสนทนากลุ ่มย่อยกับ 

ผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ในพื้นท่ีน�าร่อง หกหมู่บ้านในอ�าเภอน�้าพองและ

อ�าเภอหนองเรือ ใช้เวลาเก็บข้อมูล 5 เดือน (กันยายน 2558-มกราคม  

2559) ท้ังข้อมูลด้านสุขภาพ การตีตราและการเลือกปฏิบัติ การเข้าถึงการ

รักษาและการเปิดเผยผลเลือด
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 ข้อมูลท่ีได้เป็นไปตามคาด นั่นคือคนในชุมชน รวมทั้งผู้น�าชุมชน 

บางคนยังมีทัศนคติเชิงลบ รังเกียจและไม่ยอมรับผู้หญิงท่ีอยู่ร่วมกับเช้ือฯ 

ด้วยการแสดงออกผ่านท่าทางและค�าพูด นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงอยู ่

ร่วมกับเชื้อฯ มักมีมุมมองที่ลดทอนคุณค่าตัวเอง ขาดความมั่นใจในการ

ด�าเนินชีวิตเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนไม่ดี ต้องอยู่กับความทุกข์ทรมานใจ

เพราะมีเชื้อเอชไอวี/เอดส์อยู ่ในร่างกาย บางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึง 

กองทุนสวัสดิการในชุมชนเพราะไม่กล้าเปิดเผยตัวเอง

 เหตุการณ์ท่ีพบในพื้นท่ีหกหมู่บ้านของท้ังสองอ�าเภอท่ีนักวิจัยชุมชน

บันทึกไว้ มีเช่น

 - ไม่ยอมให้เด็กที่อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ได้เล่นกับเพื่อนวัยเดียวกัน

 - กีดกันลูกของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ไม่ให้เข้าเรียนในศูนย์เด็กเล็ก

 - ไม่ซื้อของจากคนขายที่เป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ

 - ไม่ยอมให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ไปเก็บเห็ด จับปลาด้วย จนสุดท้าย

ตัดขาดไม่คบหากัน

 - ผู้น�าชุมชนมีทัศนคติรังเกียจผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ไม่ให้ร่วมเกี่ยวข้าว 

และล้อเลียน ตีตรา ไม่รักษาความลับ ท�าให้ผู้อยู่ร่วมกับเช้ือฯ ไม่ยอม 

เปิดเผยตนเองเพื่อไปรับเบี้ยยังชีพ

 - ความเชื่อผิด ๆ ว่าคนในครอบครัวของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ จะต้อง

เป็นผู้ได้รับเชื้อด้วยเช่นกัน  

 ทมีวจัิยวเิคราะห์ว่าการตตีราและทัศนคตเิชงิลบต่อผู้อยูร่่วมกบัเชือ้ฯ 

เกิดจากสองปัจจัยหลักคือ การขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

การติดต่อของเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และการที่คนในชุมชนยังไม่สามารถ 

เปิดใจยอมรับการอยู่ร่วมกับผู้มีเชื้อเอชไอวีได้อย่างเต็มที่
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8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 103

 เมื่อผลท่ีได้จากงานวิจัยยืนยันถึงความรุนแรงของสถานการณ์และ

สาเหตุของปัญหา เอดส์เน็ทจึงชวนเครือข่ายผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ในอ�าเภอ 

น�้าพองและอ�าเภอหนองเรือค้นหาหนทางท่ีจะเปลี่ยนความคิด ความเช่ือ 

ทัศนคติของคนในชุมชนตลอดจนเจ้าหน้าท่ีในท้องถิ่น ด้วยความหวังท่ีจะ

ท�าให้หกหมู่บ้านซึ่งมีผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อฯ รวมกันกว่า 220 คน ให้เป็น

ชุมชนต้นแบบที่มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองเอชไอวี/เอดส์ และเป็นชุมชน 

ที่ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ประกอบอาชีพและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

  ทีมงานของโครงการหรือที่เอดส์เน็ทเรียกว่า ”ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง„ 

ชุดแรกก็คือนักวิจัยชุมชนประมาณ 20 คน ท่ีร่วมเก็บข้อมูลสถานการณ ์

ผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อฯ นั่นเอง เพราะเป็นกลุ่มท่ีเข้าใจสภาพปัญหาเป็น 

อย่างดีจากการได้สัมภาษณ์เชิงลึกและสัมผัสความรู้สึกของผู ้ที่ได้รับ 

ผลกระทบช่วงที่ท�างานวิจัย อีกทั้งยังเป็นทีมที่มีการผสมผสานระหว่างผู้อยู่

ร่วมกับเชื้อฯ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในชุมชนได้ง่ายและเจ้าหน้าที่ 

จากหน่วยงานท้องถิ่นที่เก่งเร่ืองการท�างานข้อมูลและงานวิชาการ ท�าให้ 

เกิดการแบ่งบทบาทหน้าที่เติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างดี

 กิจกรรมที่โครงการท�าคือ การพบกลุ่ม การให้การปรึกษาและการ

เยี่ยมบ้าน ซ่ึงล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่กลับมีพลัง

มหาศาลในการเปล่ียนแปลงทัศนคติทั้งของสมาชิกและผู้น�าในชุมชน  

ส่วนหนึ่งเพราะความเข้มแข็งของทีมผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีได้ผ่านการ 

อบรมฐานคิดเร่ืองความเป็นธรรมเพื่อท�างานกับผู้อยู่ร่วมกับเช้ือฯ อบรม 

พัฒนาทักษะการให้การปรึกษาแบบเสริมพลัง การเยี่ยมบ้าน การเป็นผู้น�า

กิจกรรมและการจัดพบกลุ่ม รวมถึงทักษะการฟังด้วยหัวใจและใช้ความ 

ละเอียดอ่อนในการท�างาน

 ภารกิจสร้างพื้นท่ีปลอดภัยส�าหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ในหกหมู่บ้าน  

เริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2559
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104 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

“สายสัมพันธ์ที่เคยแน่น	เคยจับมือถือแขน	
จับให้แน่นอยู่คือเก่า	เคยกินข้าวร่วมจาน	
เคยกินปลาร่วมถ้วย	เคยกินน�้าร่วมขัน	
อย่าได้ขาดสะบั้น	ย้อนเขาซา	(เพราะเขาพูด)	เขาลือกัน”	

 วันอังคารเป็นวันที่สมาชิกในอ�าเภอน�้าพองต่างรอคอย เพราะเป็น 

วันท่ีมีกิจกรรมพบกลุ่ม เหตุที่ทีมผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเลือกวันนี้ เพราะ 

วันอังคารเป็นวันที่โรงพยาบาลนัดให้มารับยาต้านไวรัส ทางโครงการจึง 

ถือโอกาสพ่วงกิจกรรมพบกลุ่มด้วย ส่วนที่อ�าเภอหนองเรือจัดกิจกรรมพบ

กลุ่มทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของเดือน

 ”ตอนแรก ๆ ไม่ค่อยมีใครมา คงคิดว่าเป็นเหมือนการพบกลุ่มท่ี 

หน่วยงานอื่นเคยท�า ซ่ึงเขาเห็นว่าไม่ค่อยได้อะไร แต่ในกิจกรรมพบกลุ่ม 

ของเรา จะได้พูดคุยกับคนท่ีมีปัญหาเหมือนกัน มีคนรับฟังปัญหาของเขา

อย่างลึกซ้ึงและเข้าใจ ผู้น�าการเปล่ียนแปลงที่เป็นจะใช้เร่ืองราวของตัวเอง 

มาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนเห็นว่าก้าวข้ามปัญหาต่าง ๆ มาได้ยังไง  ตอนหลัง ๆ 

ก็เปิดใจกับผู้น�าการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น จนกลายเป็นว่าทุกคนรอให้ถึง 

วันอังคารเพราะจะได้เจอเพื่อน„ วนิดา สุจิตาพันธ์ แกนน�าเครือข่าย 

เอชไอวี/เอดส์อ�าเภอน�้าพองเล่าถึงกิจกรรมพบกลุ่ม ซ่ึงเป็นกิจกรรมหลัก 

ของโครงการ
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 เมื่อถึงเวลานัดหมาย ทีมผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงซ่ึงมีท้ังแกนน�า 

เครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) พยาบาลวิชาชีพ 

จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล (รพ.สต.) ผู ้ใหญ่บ้าน  

นักพัฒนาชุมชนประจ�า อบต. ฯลฯ และผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ก็มา 

พบกันที่สาธารณสุขอ�าเภอ

 เสียงพูดคุยทักทายถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันดังขึ้นตรงโน้นทีตรงนี้ที 

ใบหน้าของทุกคนเปื้อนรอยยิ้มผ่อนคลาย บรรยากาศเหมือนการนัดพบ 

กันของเพื่อนสนิทมิตรสหาย

 จากนั้นพวกเขาก็ล้อมวงกันท�ากายบริหารเบา ๆ อย่างโยคะหรือการ

ยืดเหยียด แล้วก็นั่งจับคู่สนทนากันเพื่อรับฟังเร่ืองราวในช่วงที่ผ่านมา 

ของอีกฝ่าย จากนั้นก็ล้อมวงใหญ่พูดคุยกัน ทีมผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

โยนค�าถามง่าย ๆ เพื่อให้พูดคุยสื่อสารให้มากท่ีสุด ขณะท่ีคนใดคนหนึ่ง 

พูด คนอื่นจะรับฟังอย่างตั้งใจ-ฟังด้วยหัวใจ เมื่อใครมีค�าถามหรือสงสัย  

ผู้ท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ในเร่ืองนั้น ๆ ก็จะช่วยตอบค�าถามหรือ 

เล่าประสบการณ์ของตัวเองให้เป็นบทเรียน สลับด้วยกิจกรรมสันทนาการ

สนุก ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และให้ผ่อนคลาย

 กิจกรรมหลายอย่างท่ีจัดขึ้นระหว่างการพบกลุ่มเป็นกิจกรรมที่ได้

ต้นแบบจากศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม หรือศูนย์บ้านดิน 

จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเกือบทุกคนเคยไปอบรมฐานคิด

ความเป็นธรรมทางเพศเพื่อเสริมศักยภาพในการท�างานกับผู้หญิงที่อยู่ 

ร่วมกับเชื้อฯ มาแล้ว

 ”การจัดกิจกรรมพบกลุ่มทุกคร้ัง เรามีข้อตกลงกันว่าทุกคนในวง 

พูดคุยนี้จะต้องรักษาความลับและต้องให้ก�าลังใจ ช่วยเสริมพลังใจเพื่อน  

นี่คือพื้นที่ปลอดภัยส�าหรับที่เขาจะพูดคุย สื่อสารได้อย่างสบายใจ„ วิภาวี 

เพ็ญการ เจ้าหน้าที่เอดส์เน็ทอธิบาย
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 ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ คนไหนที่ไม่สะดวกหรือไม่สามารถเดินทางมาพบ

กลุ่มได้ ทีมผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจะไปเยี่ยมเยียนถึงที่บ้าน นอกจากนี ้

ยังมีการจัดอบรมปรับฐานคิดของผู้น�าชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และ 

ให้ความรู้เยาวชนในหมู่บ้านเกี่ยวกับการติดต่อของเชื้อเอชไอวีและกลุ่มเสี่ยง

 ”ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ เป็นคนส�าส่อนทางเพศจริงหรือไม่?„ ”เห็นด้วย

หรือไม่ท่ี....?„ ค�าถามต่าง ๆ ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อเปิดประเด็นสนทนาใน 

การอบรม และสร้างความเข้าใจว่าการเลือกปฏิบัติ การตีตรา การแสดง 

ท่าทรัีงเกยีจนัน้เป็นความรุนแรง

ท่ีส่งผลกระทบต่อผู้อยู่ร่วมกับ

เชื้อฯ อย่างไร และคนในชุมชน

จะเปิดใจรับฟังผูอ้ยูร่่วมกบัเชือ้ฯ 

ได้อย่างไร

“ขอก�าลังแรงใจด้วย	พอมีแฮงสิสู้ต่อ	
ขอค�าว่าเข้าใจก็พอ	
ขอค�าว่าหลูโตน	(สงสาร)	ก็พอ”

”พอได ้มาพบปะพูดคุยกับ 

เพื่อน เราก็สบายใจขึ้น มีก�าลังใจขึ้น 

การพบกลุ่มท�าให้เรายอมรับในสิ่งที่ 

เราเป็น แล้วก็กล้าสู้กับปัญหา ท�าให ้

คนรอบข้างท่ีไม่ยอมรับเราเปลี่ยน 

มายอมรับเราได้„
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 ”อยากมาเจอเพื่อน อยากถามไถ่ความรู้สึกของเพื่อนว่าคนนี้เป็น 

ยังไงบ้างช่วงนี้  ถ้ามีการพบกลุ่ม  เราก็ได้ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบกันได้„

 ”แค่ได้ถามกันว่าแต่ละคนเป็นยังไง สบายดีมั้ย ขายของได้มั้ย  

ก็รู้สึกดีแล้ว  พอได้มาเห็นหน้ากันก็ให้ก�าลังใจกัน  ให้ต่อสู้ไปด้วยกัน„

 ”เวลามาร่วมกิจกรรมเหมือนเราเป็นคนธรรมดา ไม่ใช่คนป่วย เมื่อ

ก่อนไปโรงพยาบาลเรามักจะนั่งอยู่คนเดียว ไม่คุยกับใคร ไม่มีใครคุย 

ด้วย เราก็คิดไปว่าคนอื่นไม่พูดกับเราเพราะเราเป็นผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ แต ่

หลังจากมีกิจกรรมสร้างความเข้าใจในชุมชน รู้สึกว่าคนอื่น ๆ กล้าพูด 

กล้าคุยกับเรา จากที่เมื่อก่อนได้แต่มองหน้ากันแล้วก็เฉย การพบกลุ่ม 

ท�าให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ มีก�าลังใจขึ้นทุกคน„

 นี่เป็นส่วนหนึ่งของเสียงจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมพบกลุ่มของโครงการ

สร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี จังหวัดขอนแก่น ที่บอก 

ตรงกันว่าพวกเขาและเธอเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น มีก�าลังใจมากขึ้น  

ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดในการต่อสู้

 อาสาสมัครคนหนึ่งซ่ึงเป็นทีมผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของอ�าเภอ 

หนองเรือเล่าว่า จากประสบการณ์ของเธอ การเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติ

ของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ นั้นไม่ต้องใช้ทฤษฎีหรือเคร่ืองมือท่ีซับซ้อนยุ่งยาก  

ขอเพียงแค่ให้ได้พูดได้ระบายความทุกข์โดยมีคนที่รับฟังด้วยหัวใจ ได้รับรู้

ว่ามีคนที่พร้อมจะเข้าใจ ก�าลังใจก็จะค่อย ๆ เกิดขึ้น เมื่อมีก�าลังใจก็จะ 

เลิกตีตราตัวเอง เมื่อเลิกตีตราตัวเองก็จะดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ใน 

การประกอบอาชีพหรือท�างานเพื่อสังคมได้เต็มที่

 แต่แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา ความอดทน ความเข้มแข็งและ

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลตัวเองและการติดต่อของ 

เชื้อเอชไอวี
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 ไม่เพียงผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ เท่านั้นที่ต้องต่อสู้ ทีมผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเป็น อสม. ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าท่ี 

รพ.สต. ก็ต้องต่อสู้เช่นกันเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและการยอมรับ

สมภาร ยอโง้ง อสม. บ้านกง  

อ�าเภอหนองเรือ บอกว่าเธอต้องใช้ 

ความพยายามอย่างมากที่จะเข้าใจ 

ความรู้สึกนึกคิดของและสร้างความ 

ไว้วางใจระหว่างกัน

 ”ยากมาก ๆ กว่าที่ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ จะยอมรับเรา แต่การได้ไป 

ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างการอบรมท่ีศูนย์บ้านดินนาน 10 วันนั้นช่วย 

ได้มาก พอกลับมาที่หมู่บ้าน เราไปนั่งข้างเขา เขาก็ถอยหนี เราก็เขยิบ 

ตามไปนั่งด้วย ไปกินข้าวกินน�้ากับเขา จนกระท่ังเขาเชื่อใจว่าเราไม่ได้ 

รังเกียจและเริ่มเปิดใจยอมรับเรา ความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ได้จากการท�างาน

นี้คือ เราท�าให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ยอมรับเราได้„

 วนิดา สุจิตาพันธ์ สมาชิกทีมผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของอ�าเภอ 

น�้าพองก็เช่นกัน ช่วงแรก ๆ ท่ีมาร่วมโครงการ เธอต้องครุ่นคิดอย่างหนัก 

ว่า ”จะท�างานช่วยเพื่อนท่ีอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีได้ยังไง...ต้องท�ายังไง 

ถึงจะเข้าใจพวกเขา„ ซึ่งเธอพบว่าค�าตอบอยู่ที่การรับฟังด้วยหัวใจนั่นเอง 

 ”พอนั่งฟังเพื่อนพูดอย่างตั้งใจเราก็ได้รู้ว่าเขามีปัญหาเดียวกับเรา  

บางคร้ังปัญหาหนักกว่าเรา แต่เขายังก้าวข้ามมาได้ เราก็ได้ก�าลังใจในการ 

แก้ปัญหาตัวเองและช่วยคนอื่น ภูมิใจมากท่ีได้เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง„
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 ความพยายามที่จะเข้าใจและยอมรับซ่ึงกันและกันระหว่างผู้อยู่ร่วม
กับเชื้อฯ และคนอื่น ๆ นับว่าเป็นความงดงามที่เกิดขึ้นในชุมชน ไม่ใช่เพียง
คนในชุมชนเท่านั้นที่ต้องเปิดใจยอมรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ แต่ผู้อยู่ร่วม 
กับเชื้อฯ ก็ต้องเปิดใจยอมรับให้คนอื่น ๆ ได้เข้ามาท�าความเข้าใจและรู้จัก 
ตัวเองเช่นกัน
 แต่ความเข้าใจนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากข้อมูลท่ีถูกต้อง 
เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ ซ่ึงทีมผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็น อสม. พยาบาล 
ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ต่างก็ท�างานอย่างเข้มแข็งในการเผยแพร่ข้อมูลสู่ชุมชน
 บุญถม สีพาไชย ผู้ใหญ่บ้านท่ามะเดื่อ อ�าเภอน�้าพอง ซึ่งเห็นความ
ส�าคัญของโครงการและอาสาเข้ามาเป็นทีมผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เล่าให้ฟัง
ว่าทุกครั้งที่มีการประชุมหมู่บ้าน เธอจะถ่ายทอดข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ
เอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับจากการมาร่วมกิจกรรมให้ชาวบ้านฟังเสมอ เพื่อให ้
ทุกคนเข้าใจผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ มากขึ้น
 ”ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในหมู ่บ้านตอนนี้ คือชาวบ้านไม ่
รังเกียจผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ  ส่วนผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ก็เร่ิมเปิดใจให้พวกเรา  
ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ เข้ามาอยู่ร่วมกับเราอย่างมีความสุข„ แม่บุญถมเล่า
อย่างภูมิใจ
 ขณะที่ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่เป็น อสม. ก็มักจะหยิบยกประเด็น
ปัญหาของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ขึ้นมาพูดในที่ประชุมประจ�าเดือนของ อสม.  
ซึ่งที่ผ่านมามักเป็นเรื่องที่ถูกมองข้าม
 ตลอดระยะเกือบ 2 ปีของโครงการ ความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้น 
อย่างช้า ๆ ในชุมชนและในตัวคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ท้ังทีมผู้น�าการ 
เปลี่ยนแปลง  ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ และชาวบ้านในหกหมู่บ้านน�าร่อง
 ความหวังท่ีจะให้ ”สายสัมพันธ์ที่เคยแน่น เคยจับมือถือแขน  
จับให้แน่นอยู่คือเก่า เคยกินข้าวร่วมจาน เคยกินปลาร่วมถ้วย เคยกินน�้า
ร่วมขัน อย่าได้ขาดสะบั้น„ อย่างในเนื้อเพลงล�าล่องเร่ิมเห็นเป็นรูปธรรม 
ขึ้นแล้ว  •
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ชื่อโครงการ และระยะเวลาด�าเนินการ

หกหมู่บ้านในอ�าเภอน�้าพอง 

และอ�าเภอหนองเรือ จังหวัด

ขอนแก่น ได้แก่ 

- อ�าเภอน�้ าพอง: บ ้านสระกุด ต�าบลม่วงหวาน  

 บ้านหนองแสง ต�าบลท่ากระเสริม  บ้านเพี้ยฟาน  

 ต�าบลบัวเงิน

- อ�าเภอหนองเรือ: บ้านหนองผือและบ้านหนองแสง  

 ต�าบลบ้านผือ  บ้านโนนศิลา ต�าบลบ้านกง

 1. โครงการวจัิยเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันาแนวทาง

การท�างานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศร่วมกับเครือข่าย 

ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (กันยายน 2558-กุมภาพันธ์ 2559)

 2. โครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู ้หญิงท่ีอยู ่ร ่วมกับเอชไอวี  

จังหวัดขอนแก่น (สิงหาคม 2559-มีนาคม 2561)

พื้นที่โครงการ
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ประเด็นปัญหา

แม้ว่าประเทศไทยจะรณรงค์เร่ืองสิทธิ

ของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ มายาวนาน แต่

การตีตราและการปิดกั้นโอกาสของ 

ผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี โดยเฉพาะผู้หญิง

ยังมีอยู่มาก การส�ารวจพบว่าผู้หญิงที่

อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวียังคงเผชิญกับ

ความทุกข์ทรมานทางจิตใจจากการ 

ตีตราตัวเองและจากสังคมท่ีไม่ยอมรับ

เป็นอย่างมาก

ผู้หญิงท่ีอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้รับความ 

เป็นธรรมทางสังคม มีสิทธ์ิและศักดิ์ศรีเท่าเทียม 

คนทั่วไป มีพลังใจและเห็นคุณค่าของตนเอง

เป้าหมาย
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ผู้ (หญิง) น�าการเปลี่ยนแปลง

“สุจิตรา” (นามสมมติ)

เราท�างานเรื่องเอชไอวี/เอดส์

กันมายาวนาน แต่การรังเกียจ 

การตีตราผู้ติดเชื้อฯ ยังมีอยู่มาก

”ปัญหาที่เพื่อนเผชิญ ก็เป็นปัญหาท่ีเราเคยเผชิญมา„ 

สุจิตรา ชาวอ�าเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น สะท้อนถึงสิ่ง 

ที่ได้รับฟังจากเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี/เอดส์

ปัญหาที่เธอพูดถึงคือการถูกรังเกียจ กีดกัน ไม่ยอมรับ

จากคนในชุมชน เพราะกลัวว่าจะติดเชื้อเอชไอวีจากเธอ  

ถึงขนาดที่เธอเล่าว่า ”ตักบาตร พระยังไม่รับ„

������������������ 8 �����������.indd   112 4/17/19   3:12 PM



”เมื่อก่อนนี้ชุมชนไม่เข้าใจ เราถูกมองว่าเป็นโรคท่ีต้องตาย  

น่ารังเกียจ เป็นภาระของสังคม เป็นคนไม่ดี พฤติกรรมส�าส่อน ไป 

ท�างานรับจ้างก็ไม่ได้ ครอบครัวก็ได้รับผลกระทบไปด้วย„ สุจิตราเล่า 

สิ่งที่เธอต้องเจอหลังจากรู้ว่าตัวเองมีเชื้อเอชไอวีเมื่อกว่า 20 ปีก่อน

เธอยอมรับว่าในช่วงแรก ๆ สภาพจิตใจย�่าแย่จากการถูกคน 

ในชุมชนรังเกียจ แต่ก้าวข้ามความรู้สึกเลวร้ายเหล่านั้นมาได้จากการ 

ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ด้วยกัน ให้ก�าลังใจกัน จนได ้

มาร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิพัฒนาเครือข่ายเอดส์ ส�านักงานภาคอีสาน  

(เอดส์เน็ท) ซ่ึงท�าให้เธอได้ปรับมุมมองและความคิดต่อการมีเชื้อเอชไอวี 

หยุดตีตราตัวเองและสร้างก�าลังใจในการด�าเนินชีวิต

สุจิตราเข้ารับการอบรมฐานคิดความเป็นธรรมทางเพศเพื่อสร้าง

ความเข้าใจผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเชื้อฯ รวมทั้งพัฒนาทักษะการให้การ 

ปรึกษาแบบเสริมพลัง การเยี่ยมบ้านและการพบกลุ่ม ภายใต้ ”โครงการ

สร้างเสริมสุขภาวะผู้หญิงท่ีอยู่ร่วมกับเอชไอวี จังหวัดขอนแก่น„ ซ่ึง 

ได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทาง

เพศ และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 113
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การอบรมเหล่านี้ท�าให้สุจิตราเปลี่ยนจากคนท่ีเป็นฝ่ายรับความ 

ช่วยเหลอืมาเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลอืและให้การปรึกษาเพือ่นผู้อยูร่่วมกบั

เชื้อฯ ในชุมชนและที่โรงพยาบาลหนองเรือ รวมท้ังสร้างความเข้าใจกับ

คนในชุมชนเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์เพื่อให้เข้าใจผู้อยู่ร่วมกับ

เชื้อฯ มากขึ้น

เธอมักปลีกเวลาจากการงานในไร่นาเพื่อมาท�าหน้าท่ี ”ผู้น�าการ 

เปลี่ยนแปลง„ ซ่ึงเป็นชื่อเรียกอาสาสมัครของโครงการสร้างเสริม 

สุขภาวะผู้หญิงที่อยู่ร่วมกับเอชไอวี โดยเธอจะพบปะกับผู้อยู่ร่วมกับ 

เชื้อฯ เป็นประจ�า คอยรับฟัง ให้ค�าแนะน�า ให้ก�าลังใจและช่วยประสาน

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ 

สุจิตราบอกว่าเธอมีความสุขมากท่ีได้ช่วยเหลือเพื่อน ช่วยเหลือ

สังคม ท�าให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า แต่สิ่งที่เธอกังวลใจก็คือ สถานการณ์

ของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ นั้นไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่หลายคนคิด

”ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นกว่าอดีตก็จริง แต่การตีตราผู้อยู่ร่วม 

กับเชื้อฯ ก็ยังมีอยู่มาก„

เธอกล่าวว่า ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ จ�านวนไม่น้อยเลือกที่จะไม่ไปรับ 

เบ้ียยังชีพเดือนละ 500 บาทท่ีภาครัฐจัดสรรให้ เพราะการไปรับ 

เบ้ียยังชีพนั้นต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าป่วยเป็นเอดส์และไป 
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แสดงตน ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ท�าให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ กลัวว่าจะมีคนรู้

และจะกระทบกับการท�างานและการใช้ชีวิต

”หลายคนคิดว่ายอมไม่รับเบี้ยยังชีพดีกว่าเสี่ยงที่จะสูญเสีย 

อาชีพ เช่น ถ้าเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายอาหาร แล้วคนในชุมชนรู้ว่าเป็น 

ผู้ติดเชื้อฯ แล้วไม่มาซื้อก็จะเสียรายได้มากกว่า„

ข้อมูลที่สุจิตราได้รับรู้รับฟังจากการไปเยี่ยมบ้านและสนทนากับ 

ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ในชุมชน ยิ่งตอกย�้าว่าผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ยังอยู่ใน

สถานการณ์ที่ล�าบาก

ยุทธศาสตร์การท�างานเร่ืองเอชไอวีของประเทศไทยมีสามด้าน 

คือ การลดผู้ติดเชื้อ ลดอัตราการเสียชีวิต และลดการตีตรา ในความเห็น

ของสุจิตรา สองด้านแรกดูเหมือนจะไปได้ดี แต่เร่ืองการตีตราผู้อยู ่

ร่วมกับเชื้อฯ ซ่ึงเป็นสิ่งที่น�าไปสู ่การกีดกันและปิดกั้นโอกาสนั้นยัง 

แก้ไขไม่ส�าเร็จ

เธอบอกด้วยว่า สิ่งท่ีน่าห่วงยิ่งกว่าการที่สังคมตีตราก็คือการที่ผู้

อยู่ร่วมกับเชื้อฯ ”ตีตราตัวเอง„ เช่น มองว่าตัวเองมีเวรมีกรรมท�าให้เป็น

โรคท่ีสังคมรังเกียจ หลีกเลี่ยงการท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชนเพราะกลัว 

คนอื่นรังเกียจ เป็นต้น

”การตีตราเป็นปัญหาที่แก้ยากมากที่สุด เราท�ามา 20 กว่าปีแล้ว 

ปัญหาก็ยังมีอยู่ เพราะเหตุนี้จึงต้องท�าต่อไป จะท�า ๆ หยุด ๆ ไม่ได้„  

สุจิตราให้ความเห็น

และถึงที่สุดแล้วผู ้อยู ่ร ่วมกับเชื้อฯ นั่นเองที่จะช่วยเหลือกัน  

เพราะเธอเชื่อว่าผู้อยู่ร่วมกับเชื้อฯ สื่อสารกันเองได้ง่ายที่สุดและเข้าใจ 

กันมากที่สุด สุจิตราจึงถือว่าเป็นหน้าที่ของเธอท่ีจะต้องให้ก�าลังใจเพื่อน

และโน้มน้าวให้พวกเขาเลิกตีตราและมองเห็นคุณค่าในตัวเอง
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วิถีคนทอผ้าไหม
เปลี่ยนความเสี่ยง
ให้เป็นความสมดุล
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“วิถีคนทอผ้าไหม...
จะวันไหน	ๆ	ก็ไม่เคยหยุด”

ข้อความสั้น ๆ ที่โพสต์ใน 

เฟซบุ๊ก ”เส้นไหม ใบหม่อน„ ของ

กลุ ่มผู ้หญิงทอผ้าไหม ต�าบล 

จารพัตและต�าบลนารุ ่ง อ�าเภอ

ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ท�าหน้าท่ี

ของมันได้ดีเยี่ยมในการลบภาพ

และความคิดเดิม ๆ ท่ีผุดข้ึนมา 

เมื่อพูดถึง ”คนทอผ้า„

ผู้หญิงท้ังรุ่นสาวรุ่นแม่นั่ง

ทอผ้าอยู่บนกี่กระตุกใต้ถุนบ้าน  

ลมพัดโชยมาเบา ๆ ทอผ้าไปก ็

คอยช�าเลืองดูลูกหลานท่ีพากัน 

วิ่ ง เล ่นส ่ง เสียงเ จ๊ียวจ ๊ าวเป ็น 

ระยะ ๆ พอตกเย็น เธอก็ผละ 

จากงานทอผ้าไปเข้าครัว เตรียม

กับข้าวกับปลาให้ทุกคนในบ้าน 

กิน พอเสร็จจากงานบ้านและงาน

ในครัว ก็กลับมาประจ�าการที่กี่ 

ลงมือทอผ้าไหมผืนงามต่อ
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ถ้าดูเผิน ๆ หลายคนอาจคิดว่านี่คือชีวิตที่ดี แต่ถ้า 

อยู่กับผู้หญิงทอผ้านานกว่านี้อีกนิด รู้จักชีวิตของเธอให ้

ลึกกว่านี้อีกหน่อยก็จะพบว่า งานทอผ้าไม่ใช่งานสบาย 

แต่เป็นงานละเอียด งานหนัก ใช้เวลานาน หลายคน 

เจบ็ป่วยจากการสมัผัสสารเคมทีีใ่ช้ในการฟอกและย้อมไหม 

สายตาเสียก่อนวัยอันควรจากการเพ่งนาน ๆ ไปจนถึง 

กล้ามเนื้ออักเสบจากการทอผ้าต่อเนื่องหลายชั่วโมง

แน่นอน เราไม่อาจเหมารวมได้ว่านี่คือสิ่งที่ผู้หญิง 

ทอผ้าทุกคนต้องเผชิญ แต่อย่างน้อยก็เป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นกับ 

ผู้หญิงทอผ้าในต�าบลจารพัตและนารุ่ง สองต�าบลที่เป็น 

แหล่งผลิตผ้าไหมแหล่งใหญ่ในอ�าเภอศีขรภูมิ
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ผู้หญิงทอผ้าแห่งจารพัต-นารุ่ง

”ผ้าไหมงาม„ เป็นส่วนหนึ่งของค�าขวัญประจ�าจังหวัดสุรินทร์ ซ่ึง 

ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดในเขตอีสานใต้

คนทอผ้าไหมคือช่างฝีมือชั้นยอดผู ้สืบทอดงานหัตถกรรมของ 

ท้องถิ่น แต่ในมิติด้านแรงงาน คนทอผ้าจัดเป็น ”แรงงานนอกระบบ„ ที ่

ไม่มีหลักประกันความมั่นคงใด ๆ ในการท�างาน ไม่มีระบบการดูแลด้าน

สุขภาพและความปลอดภัยในอาชีพ และไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

แรงงานนอกระบบกลุ่มนี้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย แต่ในกระบวนการ 

ผลิตผ้าไหมส่วนใหญ่เป็นแรงงานผู้หญิง กระจายอยู่หลายหมู่บ้านใน 

หลายต�าบล  นารุ่งและจารพัตก็เป็นหนึ่งในนั้น

การส�ารวจเบ้ืองต้นโดยมูลนิธิขวัญชุมชนซ่ึงเป็นองค์กรพัฒนา 

เอกชนในจังหวัดสุรินทร์ เมื่อปี 2556 พบว่า ในต�าบลจารพัตซึ่งอยู่ห่างจาก

ตัวเมืองสุรินทร์ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 27 กิโลเมตร มีผู้ประกอบ

อาชีพทอผ้ามากถึง 1,050 ครัวเรือนหรือคร่ึงหนึ่งจากท้ังหมด 2,000 กว่า

ครัวเรือน ถ้าทุกบ้านที่ทอผ้ามารวมกัน ก็จะเหมือนเป็นโรงงานทอผ้า 

ขนาดใหญ่ และราวร้อยละ 80 ของประชากรผู้หญิงวัยท�างานในต�าบลนี้ 

มีอาชีพทอผ้า

������������������ 8 �����������.indd   119 4/17/19   3:12 PM



120 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

ส่วนต�าบลนารุ่ง ซ่ึงตั้งอยู่เหนือต�าบลจารพัตไปราว 20 กิโลเมตร  

มีครอบครัวที่ประกอบอาชีพทอผ้าไหมอยู่ประมาณ 300 ครัวเรือน

การทอผ้าไหมถือเป็นหน้าที่ของผู้หญิงที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก โดย 

แม่ ยาย ย่า จะเป็นคนถ่ายทอดวิชาให้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะวัฒนธรรม 

ดั้งเดิมมองว่าผ้าไหมถือเป็นผ้าถุงซึ่งเป็นของที่ผู ้ชายไม่ควรแตะต้อง 

นอกจากนี้งานทอผ้าไหมมักถูกมองว่าเป็นงานเบา ๆ เป็นงานอดิเรกของ 

ผู้หญิง แม้แต่ผู้หญิงเองก็ไม่กล้าขอให้ผู้ชายมาช่วยเหลือ ทั้งที่กระบวนการ

ทั้งหมดนี้เป็นงานหนัก มีหลายขั้นตอนที่ต้องใช้แรงงานและเวลามาก

เดิมผ้าไหมสุรินทร์จะทอไว้เพื่อสวมใส่เองและใช้ในงานพิธีกรรม 

ต่าง ๆ เช่น ในงานแต่งงาน ฝ่ายเจ้าสาวต้องเตรียมผ้าไหมไว้ไหว้พ่อแม่ 

และญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าว หรือในงานศพที่ต้องมีผ้าไหมสวมใส่ให ้

คนตายและถวายพระ ดังนั้น บ้านที่มีลูกสาวจึงต้องเตรียมผ้าไหมไว้เพื่อ 

ใช้ในงานพิธีต่าง ๆ โดยช่วงเวลาของการผลิตผ้าไหมจะเร่ิมหลังจากสิ้น 

ฤดูกาลท�านา

แต่เมื่อคนทอผ้าเปล่ียนจากการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นการ 

ผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา การผลิตผ้าไหมจึงไม่ได้ท�า 

”หลังสิ้นฤดูกาลท�านา„ เท่านั้น หากแต่ท�าทุกวัน วันละหลาย ๆ ชั่วโมง  

ตลอดท้ังปี จากที่ผ้าไหมเคยเป็นแหล่งรายได้เสริม ก็กลายมาเป็นแหล่ง 

รายได้หลัก

จากการเก็บข้อมูลของมูลนิธิขวัญชุมชนพบว่า การผลิตผ้าไหม 

ในต�าบลนารุ่งและต�าบลจารพัตปรับเปลี่ยนมาผลิตในเชิงพาณิชย์ตั้งแต ่

ปี 2539 โดยเร่ิมใช้สีเคมีย้อมไหมแทนสีธรรมชาติและใช้กี่กระตุกเพื่อให้ 

ทอผ้าได้เร็วขึ้น
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ผ้าไหมสวย-สุขภาพเสื่อม

จันทร์สาด หาญนึก แกนน�าคนทอผ้าต�าบลจารพัต เป็น

หนึ่งในชาวบ้านที่เข้าสู่ระบบการผลิตผ้าไหมเชิงพาณิชย์อย่าง 

เต็มตัว เธอเริ่มทอผ้าขายตั้งแต่อายุ 30 ต้น ๆ ช่วงไหนที่มีคน 

สั่งซ้ือเยอะ ๆ จะทอผ้ากันชนิดทั้งวันทั้งคืน ขนาดตอนที่เธอ 

คลอดลูกใหม่ ๆ ก็ยังเอาลูกมาเลี้ยงไปด้วย ย้อมไหมและทอ 

ผ้าไปด้วย

ผลจากการผลิตผ้าไหมเชิงพาณิชย์ได้ส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตและสุขภาพของคนทอผ้าอย่างมาก ผ้าไหมทอมือผืนงาม

แต่ละผืนนั้นแลกมาด้วยสุขภาพที่ทรุดโทรมลงของคนทอผ้า

เร่ืองราวความเจ็บป่วยกลายเป็นหัวข้อสนทนาอันดับ 

ต้น ๆ ของชาวจารพัตและนารุ่ง
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อย่าง ”พุน„ ชาวต�าบลจารพัตซ่ึงท�าอาชีพรับจ้างย้อมผ้ามานานนับ 

สิบปี ก็ป่วยเป็นโรคปอด แพทย์ตรวจพบว่าปอดของเธอมีรูพรุน ส่วน 

แม่ของจันทร์สาดซ่ึงท�าอาชีพย้อมผ้าเช่นกัน ก็เคยล้มป่วยต้องนอน 

โรงพยาบาลอยู่หลายคืนเพราะติดเชื้อในกระแสเลือด และในเวทีพูดคุย 

เรื่องสุขภาพของคนทอผ้าเมื่อปลายปี 2556 ชาวบ้านอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่า

แม่ของเขาเสียชีวิตด้วยโรคปอด ”หมอถามว่าแม่ไปท�าอะไรมา ท�าไมปอด

หายไปหนึ่งข้าง ลูก ๆ งงมาก เพราะแม่ไม่เคยสูบบุหร่ี ไม่กินเหล้า หรือ 

ท�างานรับจ้างอื่นเลยนอกจากท�างานทอผ้าไหมมาทั้งชีวิต„

นอกจากนี้ ยังมีคนทอผ้าที่ป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกอักเสบ  

ตาอักเสบ ตาเป็นต้อเนื้อ กล้ามเนื้ออักเสบ ฯลฯ แต่ความเจ็บป่วยทั้งหมดนี้

ไม่เคยถูกเชื่อมโยงกับอาชีพทอผ้าไหม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะวัฒนธรรม

ของชาวเขมรและกูย ซ่ึงเป็นคนส่วนใหญ่ในชุมชนที่เชื่อว่าการเจ็บป่วย 

เกิดจากการกระท�าของผี อีกส่วนหนึ่งอาจเพราะอาชีพทอผ้าไหมเป็นอาชีพ 

ที่หน่วยงานด้านอาชีวอนามัยมองข้ามไป

คนทอผ้าในชุมชนจารพัตและนารุ ่งต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย 

ที่ไม่ทราบสาเหตุมาเนิ่นนานกว่าท่ีจะมีผู้สังเกตเห็นความเช่ือมโยงบางอย่าง

ระหว่างความเจ็บป่วยกับงานทอผ้าไหม
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ช่วงปลายปี 2556 มูลนิธิขวัญชุมชน โดยการสนับสนุนจากแผน 

งานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ และส�านักงานกองทุน 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เร่ิมหยิบยกปัญหาความเจ็บป่วย 

ของคนทอผ้ามาเป็นประเด็นขับเคล่ือนงานในชุมชน เกิดเป็น ”โครงการ 

พัฒนาเครือข่ายชุมชนปฏิบัติการเพื่อดูแลสุขภาวะของผู้ประกอบอาชีพ 

ทอผ้า ต�าบลจารพัต อ�าเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์„ โดยมี ณภาภัช 

ควรดี หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ”หมอเหนียง„ พยาบาลประจ�าโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) จารพัตในขณะนั้น รับหน้าท่ีเป็นผู ้

ประสานงานในพื้นที่ร่วมกับแกนน�าชาวบ้านในต�าบล

”ก่อนหน้านั้นเราไม่รู้เลยว่าคนทอผ้ามีปัญหาสุขภาพหลายอย่าง  

เพราะดูเผิน ๆ การทอผ้าไหมเป็นอาชีพที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เหมือนท�า

เป็นงานอดิเรก„ ณภาภัชย้อนอดีตให้ฟัง

”คนไข้มาที่ รพ.สต. เราก็ให้ยารักษาตามอาการ ไม่เคยถามว่าท�า 

อาชีพอะไร บางคนมีอาการเวียนหัว ปากแห้ง คอแห้ง เป็นลม แน่นหน้าอก 

แสบตา แสบท้อง เราก็ไม่ได้ฉุกคิดว่าเกิดจากอาชีพ เพราะพยาบาลก็ไม่รู้ 

รพ.สต. ก็ไม่มีฐานข้อมูลเรื่องปัญหาสุขภาพจากการทอผ้ามาก่อนเลย„

คนทอผ้าคนหนึ่งเล่าว่าเธอมีอาการหน้ามืดเป็นลม หายใจไม่ออก 

อยู่บ่อยครั้ง ทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาล หมอจะให้พ่นยารักษาแบบผู้ป่วยโรค

หอบหืด แต่ไม่เคยถามเลยว่าเธอท�าอาชีพอะไรและสัมผัสสารเคมีหรือไม่

แม้การสังเกตพฤติกรรมคนทอผ้าจะพอฟันธงได้ว่าความเจ็บป่วย 

น่าจะเกิดจากการสัมผัสสารเคมีที่ใช้ในการฟอกไหมและย้อมสี เช่น การใช้

ภาชนะย้อมสีเคมีปะปนกับภาชนะท่ีใช้ท�าอาหารและไม่แยกพื้นที่ย้อมผ้า 

ให้เป็นสัดส่วน แต่การพิสูจน์อันตรายของสารเคมีในกระบวนการเลี้ยงไหม

และทอผ้าต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
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เร่ิมตั้งแต่การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ฟอกและย้อมสีไหม 

ส�ารวจยี่ห้อสารเคมีที่ชาวบ้านนิยมใช้ในการเลี้ยงไหมและฟอกย้อมเพื่อหา 

ส่วนประกอบ จากนั้นจึงหาผลกระทบด้านสุขภาพของสารเคมีชนิดนั้น ๆ  

รวมท้ังเก็บตัวอย่างน�้าเสียส่งตรวจหาการปนเปื ้อนของสารเคมีที่ห้อง 

ปฏิบัติการทางเคมี

”เราอยากให้แกนน�าคนทอผ้าตรวจหาสารพิษในเลือด โรงพยาบาล 

ในพื้นที่เขาบอกว่าตรวจไม่ได้ และแนะน�าให้ไปตรวจท่ีจังหวัดอื่น แต่ค่า 

ตรวจสูงมากประมาณ 5,000 บาทต่อคน ซ่ึงเราไม่มีงบประมาณ ส่วน 

เร่ืองการปนเปื้อนของสารเคมีจากสียอมผ้าในธรรมชาติ เราติดต่อไปท่ี

สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สุรินทร์ เขาก็บอกว่าไม่ได้ท�าเร่ืองของเสียจาก 

การทอผ้า เราก็ประสานไปท่ีมหาวิทยาราชภัฏสุรินทร์ ปรากฏว่าเคร่ืองมือ 

ไม่ละเอียดพอจึงอ่านค่าไม่ได้ พอติดต่อไปท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตสุรินทร์) เคร่ืองมือก็ไม่พร้อมอีก สุดท้ายเรา 

ติดต่อไปที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทางกรมฯ ก็โยนให้กลับมาประสานในพื้นที่„  

ณภาภัชฉายให้เห็นภาพ

ความยากในการแสวงหาหลักฐาน

และหน่วยงานท่ีจะมายืนยันผล 

กระทบด้านสุขภาพของสารเคมี

ที่ใช้ในกระบวนการผลิตผ้าไหม
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แต่ความยากเหล่านั้นก็ไม่อาจหยุดยั้งความพยายามหาหลักฐาน 

เพื่อยืนยันว่าชีวิตของคนทอผ้าก�าลังตกอยู่ในความเสี่ยง

ในการท�างานระยะต่อมา ทีมผู้รับผิดชอบโครงการเห็นถึงความ 

จ�าเป็นท่ีจะต้องมีข้อมูลพฤติกรรมการท�างานท่ีส่งผลต่อสุขภาพของคน 

ทอผ้าเพื่อใช้เป็นฐานในการท�างาน จึงชักชวนคนทอผ้าในชุมชนมาร่วมกัน

เป็นทีมนักวิจัย ช่วยกันท�าแบบสอบถามและลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลจากคน 

ทอผ้าในชุมชนด้วยกันเอง ท�าได้ข้อค้นพบส�าคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมและ

ความเสี่ยงด้านสุขภาพของคนทอผ้า ได้แก่ 

• การสัมผัสสารเคมีอันตรายในกระบวนการผลิตผ้าไหม: คน 

ทอผ้าต้องเสี่ยงกับการสัมผัสสารเคมีในหลายขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยงไหม 

ลอกกาว-ฟอกไหม และย้อมสีไหม  สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการเหล่านี ้

มีส่วนประกอบของปูนขาวและยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของฟอร์มัลดีไฮด์ 

(formaldehyde) และอะครัลดีไฮด์ (acraldehyde) หรือไบโอไซด์  

(biocides) ที่มีสารก่อมะเร็ง โซดาแอชในขั้นตอนการลอกกาว โซเดียม- 

ไฮโดรซัลไฟด์ ในการฟอกขาว และโลหะหนักในสีย้อมผ้า การวิจัยพบว่า 

คนทอผ้าส่วนใหญ่รู้เพียงคร่าว ๆ ว่าสารเคมีเหล่านี้มีอันตราย โดยดูจาก

สัญลักษณ์รูปกะโหลกไขว้บนภาชนะบรรจุ แต่ไม่รู ้รายละเอียดว่าสาร 

แต่ละชนิดมีอันตรายแบบไหน อย่างไร และไม่ได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันการ

สัมผัสสารเคมี ด้วยเหตุผลว่าอุปกรณ์ป้องกันหาซื้อยาก ราคาแพง ใส่แล้ว

ท�างานไม่ถนัด 

• ปัญหาสภาพแวดล้อมในการท�างานไม่เหมาะสม: เช่น ฝุ่นละออง 

ความสั่นสะเทือนจากกี่กระตุก และแสงสว่างไม่เพียงพอ ท�าให้ต้องใช ้

สายตาเพ่งดูเส้นด้ายและลายผ้าขณะมัดลายหรือทอ ท�าให้ชาวบ้าน 

หลายคนมีปัญหาเรื่องสายตา
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• ปัญหาด้านการยศาสตร์: ร้อยละ 30 ของคนทอผ้าที่ตอบ 
แบบสอบถามระบุว่า ท�างานไม่ต�่ากว่า 5-6 ชั่วโมงต่อวัน โดยท�างานในท่า 

เดิมซ�้า ๆ เป็นเวลานานโดยแทบไม่พักและเปลี่ยนอิริยาบถ ส่งผลให้เกิด
อาการเกร็งและปวดตามกล้ามเนื้อ ข้อต่อ กระดูก หรือชาตามร่างกาย 
นอกจากนี้ กี่ทอผ้าที่ใช้กันในปัจจุบันเป็นกี่กระตุกซ่ึงมีขนาดมาตรฐาน 
เดียวกันทั้งหมด ขณะที่ผู้ทออาจมีขนาดร่างกายเล็กใหญ่แตกต่างกันส่งผล
ผู้ทอต้องเกร็งร่างกายจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับสรีระของตน

• ความเครียด: คนทอผ้าจ�านวนไม่น้อยประสบภาวะเครียดจาก
ปัญหารายได้ไม่พอใช้จ่ายและปัญหาหนี้สิน ท�าให้ต้องเร่งทอผ้าเพื่อขาย 
ให้ได้เงินมา โดยพ่อค้าคนกลางที่มารับซ้ือถึงหมู่บ้านเป็นผู้ก�าหนดราคา  
ขณะท่ีคนทอผ้าไม่มีโอกาสต่อรอง นอกจากนี้ยังมีความเครียดจาก 
กระบวนการผลิตผ้าไหมซ่ึงมีความละเอียดและใช้เวลามาก ต้ังแต่การ 
เลี้ยงไหมท่ีต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และต้องท�างานแข่งกับเวลา เช่น การ 
สาวไหมท่ีต้องเร่งสาวให้ทันก่อนที่ตัวไหมจะกลายเป็นผีเสื้อ หรือการเร่ง 
ทอผ้าเพื่อส่งลูกค้าให้ทัน

• ปัญหาการก�าจัดขยะเคมีอันตรายในกระบวนการผลิตผ้าไหม 
สีเคมี: บรรจุภัณฑ์ของสารเคมีอันตราย และน�้าท่ีเหลือจากการฟอกและ 
ย้อมสีเคมีที่ใช้ในการผลิตผ้าไหมถูกทิ้งรวมกับขยะอื่น ๆ ภายในบ้าน หรือ
แม้แต่วางทิ้งตามพื้น  ส่วนน�้าล้างสารเคมีก็มักจะถูกเททิ้งราดบนพื้นดิน 
รอบบ้าน บางคนใช้น�้าปนเปื้อนสารเคมีราดพื้นในบริเวณบ้านเพื่อฆ่ามด 
หรือแมลงด้วย เนื่องจากการขาดความรู้เร่ืองอันตรายและผลกระทบจาก 
สารเคมี

ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยคร้ังนี้นับว่าเป็นข้อมูลชุดบุกเบิกที ่
แปรเปลี่ยน ”ความไม่รู้„ เป็น ”ความรู้„ เกี่ยวกับโรคจากการท�างานของคน
ทอผ้า ซ่ึงเป็นรากฐานส�าคัญของการท�างานเพื่อสุขภาวะความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยของผู้หญิงทอผ้าในจังหวัดสุรินทร์
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ถักทอความเปลี่ยนแปลง

”ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยท�าให้เราอึ้ง 
สงสัยว่าท�าไมเราไม่เคยรู้เร่ืองพวกนี้และ 
ท�าไมไม่มีใครสนใจเร่ืองนี้มาก่อนเลย ไม่ว่า

จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่น„ ณภาภัช หนึ่งในทีมวิจัย
สะท้อนความรู้สึก

เมื่อได้ข้อมูลยืนยันถึงปัญหาอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากการ 
ทอผ้า การท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสุขภาวะของคนทอผ้าจึงเริ่มต้น
ขึ้นใน 13 หมู่บ้านน�าร่องในต�าบลจารพัตและนารุ่ง ซ่ึงมีคนทอผ้ารวมกัน 
อยู่เกือบ 400 คน

ในระหว่างการท�างานวิจัย โครงการก็มีกิจกรรมสร้างทีมแกนน�า 
คนทอผ้าให้เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงควบคู่ไปด้วย ซ่ึงณภาภัชบอกว่า 
เป็นงานท้าทายมากเพราะไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยที่จะผลักดันให้ผู้หญิงที่ใช้เวลา
เกือบทั้งหมดทอผ้าอยู่ที่บ้าน ท�างานบ้าน เลี้ยงลูก ดูแลสามี ให้มีความ 
กล้า และยังต้องสละเวลาการท�างานหารายได้มาร่วมกิจกรรม เข้ารับการ 
ฝึกอบรม เดินทางไปศึกษาดูงาน ตลอดจนเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ 
คนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน

แม้แต่ตัวเธอเองก็ต้องโยนความไม่มั่นใจในตัวเองทิ้งไป และต้อง 
กล้าท�างานนอกกรอบภารกิจของพยาบาลวิชาชีพประจ�า รพ.สต. เพื่อลงไป
ท�างานกับชุมชนมากขึ้น

ในที่สุด โครงการฯ ก็ได้แกนน�าคนทอผ้าจากทั้งสองต�าบลมาไม่ 
ต�่ากว่า 35 คน โดยส่วนหนึ่งเป็นคนท่ีเคยผ่านการอบรมปรับฐานคิด  
อบรมทักษะการให้ค�าปรึกษาแบบเสริมพลังและการวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาของชุมชนมาก่อนแล้วในช่วงที่มูลนิธิฯ ท�าโครงการเร่ืองความรุนแรง 
ในครอบครัว
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”แม่สา„ พนิตตา การะเกษ วัย 57 ปี 

หนึ่งในแกนน�าคนทอผ้า ต�าบลนารุ่ง ท่ีผ่าน 

การอบรมสร้างความเข้มแข็งและเสริมทักษะ

ด้านต่าง ๆ กล่าวถึงงานที่เธอท�าอย่างภูมิใจว่า 

”เรารณรงค์ชักชวนคนทอผ้าให้ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการทอผ้าท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

ป้องกันตัวเองจากอันตรายของสารเคมี และ

เปลี่ยนจากการใช้สารเคมีมาเป็นสีธรรมชาติ…ตอนนี้ผ้าทอของนารุ่งได้รับ

การติดดาวในโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เวลาไป

ออกร้านที่กรุงเทพฯ จะมีคนมาถามหาผ้าทอสีธรรมชาติของเราเสมอ„

กิจกรรมที่แกนน�าคนทอผ้าและทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการท�า 

เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนมีเช่น 

- การจัดวงพูดคุยร่วมกันระหว่างคนในชุมชนเกี่ยวกับอาชีวอนามัย

ของผู้หญิงทอผ้า โดยเชิญหน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. รพ.สต. และ 

ส�านักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมาร่วมรับฟังและให้ข้อมูล

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการทอผ้าท่ีเป็นมิตรต่อสุขภาพ 

และสิ่งแวดล้อม

- จัดอบรมเร่ืองความปลอดภัยในการท�างาน การท�าบ่อบ�าบัด 

น�้าเสียและการย้อมสีธรรมชาติ

- สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตผ้าไหมสีธรรมชาติและจุดสาธิต 

การเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย 

- ศึกษาดูงานเรื่องการเลี้ยงไหมและการทอผ้าของหมู่บ้านอื่น ๆ 

- ผลิตสารคดีเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพของผู้ผลิตผ้าไหม  

- การตั้งกลุ ่มคนทอผ้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างอ�านาจ 

ต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
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นอกจากนี้ยังประสานความร่วมมือกับบุคลากรและหน่วยงานใน 

พื้นที่ท้ังในระดับต�าบลและจังหวัดเช่น อบต. สาธารณสุขอ�าเภอ พัฒนา 

ชุมชน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน แรงงานจังหวัดและอุตสาหกรรม 

จังหวัด เพื่อกระตุ้นให้มีการด�าเนินงานเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนคนทอผ้า

แต่ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีของการท�างานเพื่อสร้างความ 

เปลี่ยนแปลงในชุมชน แกนน�าคนทอผ้าได้เรียนรู้ว่า การเปลี่ยนตัวเองว่า 

ยากแล้ว การเปลี่ยนวิธีคิดและวิถีการทอผ้าไหมของเพื่อนร่วมชุมชน 

ยิ่งยากกว่า 

”เสียเวลาไป 1 วัน (เพื่อมาอบรม) ทอผ้าได้เป็นผืน„

”ได้ความรู้แล้วยังไง„

”คนทอผ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสัมผัสสารเคมี„

เสียงสะท้อนจากคนทอผ้าบางส่วนเช่นนี้ อาจท�าให้แกนน�าคนทอผ้า

ทดท้อบ้าง แต่เขาและเธอไม่เคยถอย

ยิ่งมีค�าถามหรือข้อสงสัยก็ยิ่งผลักดันให้ทีมแกนน�าหาข้อมูลมา 

แสดงให้เห็นถึงอันตรายของการใช้สีเคมีย้อมผ้าโดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน 

และหาทางพิสูจน์ข้อดีของการเปล่ียนมาใช้สีธรรมชาติ  แกนน�าบางคน 

อย่างศักดิ์ จันทร์คืน ถึงกับเปิดบ้านสอนและรับย้อมสีธรรมชาติให้ฟรี ๆ  

รวมทัง้รับซ้ือผ้าไหมสธีรรมชาติเพือ่ท�าให้เกดิความมัน่ใจว่าผ้าไหมสธีรรมชาติ

นั้นขายได้ ตลอดจนหาทางช่วยเหลือคนทอผ้าในด้านต่าง ๆ เช่น หา 

ช่องทางการขายผ้าไหมให้ได้ราคาดี และการส่งต่อผู้ป่วยให้ถึงมือแพทย์ 

ที่มีความรู้ด้านโรคจากการประกอบอาชีพ

ท้ังหมดนี้ก็เพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ คือท�าให้คนทอผ้าใน 

ทั้งสองต�าบลมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในการท�างาน และมีกลุ่มการ 

ผลิตที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้

������������������ 8 �����������.indd   129 4/17/19   3:12 PM



130 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

ชีวิตใหม่ของคนทอผ้าไหม

รอยยิ้มของพ่อศักดิ์ระหว่างบอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น

กับตัวเขาและชุมชน แววตาที่มุ ่งมั่นของจันทร์สาด และน�้าเสียงท่ีเต็ม 

ไปด้วยความภาคภูมิใจของแม่สา เป็นเคร่ืองยืนยันถึงความส�าเร็จของ 

โครงการฯ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมเป็นตัวอย่างและเป็น 

แรงบันดาลใจให้คนทอผ้าในชุมชนเดินรอยตาม และกระตุ้นให้หน่วยงาน

ของรัฐหันมาสนใจสุขภาวะของคนทอผ้ามากขึ้น

ต่อไปนี้เป็นบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนคนทอผ้า  

ต�าบลจารพัตและต�าบลนารุ่ง

• ป้องกันตัวเองจากการสัมผัสสารเคมีอันตราย

ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสีเคมีที่ใช้ในการย้อมไหมท�าให้ผู้ผลิต 

ผ้าไหมหันมาใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ แว่นตา ผ้าปิดจมูกกันมากขึ้น  

ภาพของชาวบ้านท่ีใช้หม้อต้มหรือภาชนะย้อมสีผ้าไหมมาท�ากับข้าวแทบ 

ไม่มีให้เห็นอีกต่อไป หลายครอบครัวเร่ิมแยกพื้นที่การผลิตผ้าไหมให้ 

ห่างจากพื้นที่ท�าอาหารเก็บซองสารเคมีให้พ้นมือเด็ก และแยกขยะท่ี 

ปนเปื้อนสารเคมีไว้ต่างหากโดยไม่ทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือน 
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• เปลี่ยนจากการย้อมไหมด้วยสีเคมีมาเป็นสีธรรมชาติ

คนทอผ้าส่วนหนึ่งเลือกที่จะไปไกลกว่าการหลีกเลี่ยงการสัมผัส 

สารเคมีด้วยการบอกลาสีเคมีแล้วเปลี่ยนมาย้อมไหมด้วยสีจากวัตถุดิบ 

ตามธรรมชาติ ซ่ึงแม้จะต้องเรียนรู้ ฝึกฝน ลองผิดลองถูกนับคร้ังไม่ถ้วน 

เพื่อให้ได้สีท่ีต้องการและท�าให้สีติดแน่น แต่เวลาและแรงท่ีทุ่มเทลงไป 

ก็ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า

”ตอนแรกที่เปลี่ยนมาย้อมสีธรรมชาติก็ไม่เช่ือว่าจะขายได้ เราก็ทอ 

ผ้ามารวม ๆ กันไว้ วันหนึ่งมีการเปิดตลาดนัดสีเขียว ผมก็เลยเอาผ้าไหม 

สีธรรมชาติของพวกเราไปวางขาย ปรากฏว่าขายได้หมดในวันเดียว ได้เงิน

มาแสนกว่าบาท กลับมาท่ีหมู่บ้านก็เอาเงินมาแบ่งให้เจ้าของผ้า เราดีใจกัน

มาก„ พ่อศักดิ์เล่าถึงความส�าเร็จท่ีตอกย�้าความเชื่อว่าพวกเขาก�าลังเดิน 

มาถูกทาง

ข้อมูล ณ กลางปี 2561 พบว่ามีหนึ่งหมู่บ้านในต�าบลนารุ่งท่ีคน 

ทอผ้าเปลีย่นมาใช้สธีรรมชาติทัง้หมด  ส่วนในต�าบลจารพตัเร่ิมมกีารเปลีย่น

มาใช้สีธรรมชาติแล้วหลายคน ทุกคนที่เปลี่ยนจากย้อมไหมด้วยสารเคมี 

มาเป็นสีธรรมชาติบอกตรงกันว่า นอกจากสุขภาพของคนทอผ้าและ 

สมาชิกในครอบครัวท่ีดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้ว ยังขายผ้าไหมได้มากกว่า 

เดิมในราคาที่ดีขึ้นกว่าเดิม  เรียกได้ว่าผลิตกันไม่ทันเลยทีเดียว

ทกุวนันีก้ลุม่ชาวบ้านท่ีผลติผ้าไหมสธีรรมชาตยิงัคงทดลองและพฒันา

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พวกเขาหาสีใหม่ ๆ จากวัสดุแทบจะทุกอย่างใน

ธรรมชาติ แม้แต่เงาะที่ซ้ือมากินกันก็ทดลองเอาเปลือกไปตากแห้งแล้วมา 

สกัดสี  รวมทั้งหาวิธีที่จะให้ได้สีธรรมชาติโดยไม่สิ้นเปลืองวัตถุดิบ
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• แก้ปัญหาการยศาสตร์ในการทอผ้า

คนทอผ้าตระหนักถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดจากท่าทางการท�างานที่ 

ไม่เหมาะสม ชวนนักกายภาพบ�าบัดมาออกแบบท่าทางการยืดเหยียด  

บริหารร่างกายที่เหมาะกับคนทอผ้า มีการท�าโปสเตอร์สอนท่ากายบริหาร

อย่างง่าย โดยสมาชิกในโครงการเป็นนายแบบและนางแบบกันเอง แล้ว 

น�าไปแจกตามบ้านต่าง ๆ  พร้อมเดินสายอบรมคนในหมู่บ้านต่าง ๆ ให้รู้จัก

วิธีป้องกันตัวเองจากอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อด้วยการไม่นั่งทอผ้า 

ต่อเนื่องเป็นเวลานาน เปลี่ยนอิริยาบถบ่อย ๆ และมีการยืดเหยียดเพื่อ 

ป้องกันอาการบาดเจ็บ 

ที่น่าสนใจคือ ผู้ชายในหมู่บ้านที่มีความรู้ทางช่างเริ่มหันมาออกแบบ

กี่กระตุกที่เหมาะสมกับสรีระของผู้หญิง เนื่องจากกี่กระตุกท่ีขายตาม 

ท้องตลาดมีเพียงขนาดเดียว ซ่ึงอาจไม่เหมาะสมกับสรีระของคนทอผ้า 

แต่ละคน ท�าให้ผู้ใช้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

• รวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และก�าหนดราคาผ้าไหม

 จากที่เคยถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาผ้าไหม เช่น รับซื้อผืนละ 850 

บาท ทั้งที่ต้นทุนไม่ต�่ากว่า 1,000 บาทต่อผืน จนคนทอผ้าบ่นกันว่า ”ยิ่งทอ 

ยิ่งจน„ ปัจจุบันนี้คนทอผ้าที่เข้าร่วมโครงการในสองต�าบลไม่เปิดโอกาสให้

พ่อค้าคนกลางมาเอาเปรียบอีกต่อไปด้วยการร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์

ให้ตรงความต้องการของตลาด และท�าการตลาดออนไลน์จนมีกลุ่มลูกค้า

เพิ่มขึ้นและติดต่อซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงในราคาที่เป็นธรรม

”เมื่อก่อนนี้เราไม่มีอ�านาจต่อรอง เขา (พ่อค้าคนกลาง) เป็นคน 

ก�าหนดราคาให้ แต่พอเราเข้มแข็งและรวมกลุ่มกันได้เราก็เลยมีอ�านาจ 

ต่อรองเรื่องราคา เราเป็นคนก�าหนดราคาของผ้าที่เราทอและหาช่องทาง 
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การขายกันเอง ตอนนี้ผ้าไม่พอขายแล้ว ลูกค้าจะถามมาตลอดว่าผ้าเสร็จ 

หรือยัง„ จันทร์สาดเล่า

รายได้ที่เพิ่มขึ้น ท�าให้คนทอผ้าท�างานน้อยลง ความเครียดลดลง 

และมีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นด้วย

• แกนน�าคนทอผ้าเพิ่มจ�านวนขึ้น

ผลลัพธ์ท่ีอาจเรียกได้ว่าส�าคัญท่ีสุดคือการเปลี่ยนแปลงในระดับ 

บุคคล จากหญิงทอผ้าหรือพ่อบ้านที่ทนอยู่กับปัญหาสุขภาพและเศรษฐกิจ 

ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาของตัวเองและสร้างความเข้มแข็งจนกลายเป็นแกนน�า  

เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้ 

จากคนที่เคยเจ็บป่วยด้วยสารพัดโรคกลายเป็นแกนน�าที่บอกเล่า

ประสบการณ์ความเจ็บป่วยจากการท�างาน ท�าให้คนอื่น ๆ มองเห็นความ 

ส�าคัญของการป้องกันตัวเอง

จากคนท่ีใช้สีย้อมเคมีมาตลอด 

เปลี่ยนมาใช้สีธรรมชาติ และเปิดบ้าน 

ของตัวเองเป็นศูนย์เรียนรู้การย้อมสี

ธรรมชาติ

จากคนไม่กล้าพดูกล้าแสดงความ 

คิดเห็น เป็นคนที่เดินเข้าไปหาผู้บริหาร 

อบต. และเสนอให้จัดสรรงบประมาณ 

เพื่อสร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสียในทุกหมู่บ้าน

คนเหล่านี้คือทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง

ของชุมชน

������������������ 8 �����������.indd   133 4/17/19   3:12 PM



134 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

• สร้างบ่อบ�าบัดน�้าปนเปื้อนสารเคมี

การสร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสียจากการทอผ้านับว่าเป็นงานยากขึ้นมาอีก 

ขั้นหนึ่ง เพราะนี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล แต่เป็นการผลักดัน

เชิงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยทีเดียว และแกนน�าคน 

ทอผ้าก็ท�าได้ส�าเร็จด้วยการโน้มน้าวให้ อบต. ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

ทีเ่กดิจากการทิง้น�า้ปนเป้ือนสารเคมจีากการย้อมผ้าโดยไม่บ�าบัด  พร้อมกบั

ปรึกษานักวิชาการหลายคนเกี่ยวกับรูปแบบบ่อบ�าบัดน�้าเสียท่ีเหมาะสม 

กับบริบทในหมู่บ้านและราคาไม่แพง กล่าวคือต้องเป็นบ่อบ�าบัดน�้าเสีย 

ขนาดเล็กที่เหมาะกับการบ�าบัดน�้าเสียจากสีย้อมผ้า และสร้างไว้ใกล้บ้าน 

ได้ เพราะหากเป็นบ่อบ�าบัดน�้าเสียขนาดใหญ่ของหมู่บ้านก็คงเป็นการยาก 

ที่จะให้ชาวบ้านหิ้วถังน�้าเสียมาบ�าบัด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อบต. จารพัต อนุมัติให้มีการแก้ไขงบประมาณ 1.2 แสน

บาท ท่ีต้ังไว้ส�าหรับจัดซ้ือถังขยะมาเป็นการสร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสียขนาดเล็ก

ในชุมชน ล่าสุด ต�าบลจารพัตมีบ่อบ�าบัดน�้าปนเปื้อนสารเคมีแล้วแปดบ่อ  

ส่วนนารุ่งมีบ่อบ�าบัดน�้าเสียที่สองหมู่บ้าน ๆ ละหนึ่งบ่อ

• ระบบส่งต่อผู้ป่วยด้านอาชีวอนามัย

บุคลาการทางการแพทย์ท้ังในระดับต�าบล อ�าเภอและจังหวัด เร่ิม 

เห็นความเชื่อมโยงระหว่างความเจ็บป่วยของชาวบ้านกับงานทอผ้ามากขึ้น 

โดยเฉพาะ รพ.สต. ที่อยู่ใกล้ชิดชุมชนได้สนับสนุนการสร้างระบบการส่งต่อ

ผู้ป่วยจาก รพ.สต. ไปยังโรงพยาบาลศีขรภูมิและโรงพยาบาลสุรินทร์  

ท�าให้คนทอผ้าได้รับการดแูลด้านสขุภาพดขีึน้และเข้าถงึระบบสาธารณสขุได้

ดีขึ้น

นอกจากนี้ รพ.สต. นารุ่งยังได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย

ของคนทอผ้าแก่เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในอ�าเภอศีขรภูมิ ได้ไปน�าเสนอ 
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ผลงานอาชีวอนามัยส�าหรับคนทอผ้าในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขระดับ

จังหวัด และในเวทีอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

สามารถดูแลคนทอผ้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ คลินิคอาชีวอนามัยของ  

รพ.สต. นารุ่ง ยังมีผลงานผ่านการประเมินระดับประเทศประจ�าปี 2561  

ของกระทรวงสาธารณสุข จากงานส่งเสริมอาชีวอนามัยของคนทอผ้าท่ี 

ริเริ่มโดยโครงการฯ 

• สมาชิกครอบครัวมีส่วนร่วมในการผลิตผ้าไหมเพิ่มขึ้น
จากเดิมที่งานผลิตผ้าไหมถูกมองว่าเป็นงานของผู้หญิง ท�าให้ผู้หญิง

ต้องรับภาระงานหนักหลายด้าน มาถึงตอนนี้ หลายครอบครัวเห็นด้วย 
ตัวเองแล้วว่า งานผลิตผ้าไหมเป็นงานท่ีสร้างรายได้หลักให้ครอบครัว  
ท�าให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สมาชิกของหลาย ๆ ครอบครัวจึง 
หันมาสนใจและมีส่วนร่วมพัฒนาการผลิตผ้าไหม ทั้งสามีที่ช่วยปรับปรุง 
กี่ทอผ้าให้เหมาะสมกับขนาดร่างกายของภรรยา คิดท�าพนักพิงหลังส�าหรับ
กี่กระตุกเพิ่มความสบายให้คนทอผ้า จัดหาพื้นท่ีเก็บอุปกรณ์การผลิตให ้
เป็นสัดส่วน ในรายท่ีเปล่ียนมาใช้สีธรรมชาติ สมาชิกหลายครอบครัว 
มีส่วนช่วยกันหาวัตถุดิบต่าง ๆ ที่จะน�ามาท�าเป็นสีย้อมไหม และในหลาย
บ้าน เราได้เห็นสามีและลูก ๆ ที่เป็นเยาวชนเร่ิมหันมาช่วยท�างานใน 
กระบวนการผลิตและทอผ้าไหมเพิ่มขึ้น สามีหลายคนถึงกับเลิกดื่มเหล้า 
เพื่อมาช่วยภรรยาผลิตผ้าไหม เพราะเห็นแล้วว่าเป็นงานท่ีสร้างรายได ้
ให้ครอบครัวได้จริง  ท�าให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น

แม้ความเปล่ียนแปลงเหล่านี้จะเป็นเพียงแค่จุดเร่ิมต้น และยังมี
อุปสรรค ความท้าทายอื่น ๆ อีกมากมาย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนคนทอผ้า
แห่งจารพัตและนารุ่ง ก็เปรียบเสมือนการขึ้นลายผ้าอันวิจิตรก่อนจะถูกทอ

ต่อเป็นผ้าไหมผืนงามที่ถูกทอขึ้นจากความสุขและสุขภาวะที่ดีของคนทอผ้า  •
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ชื่อโครงการ และระยะเวลาด�าเนินการ

พื้นที่โครงการ

1. โครงการพฒันาเครือข่ายชมุชนปฏบิตักิาร

เพื่อดูแลสุขภาวะของผู้ประกอบอาชีพทอผ้า ต�าบล

จารพัต อ�าเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (กันยายน-

พฤศจิกายน 2556)

2. โครงการสร้างเสริมสขุภาวะผู้หญงิทอผ้าใน

ชุมชน จังหวัดสุรินทร์ (กรกฎาคม 2557-ตุลาคม 

2558)

3. โครงการพัฒนาสุขภาวะและอาชีวอนามัย

ของผู้หญิงทอผ้าจังหวัดสุรินทร์ (กันยายน 2559-

เมษายน 2561)

ต�าบลจารพัต (เก้าหมู่บ้าน) 

และต�าบลนารุ่ง (สี่หมู่บ้าน) 

อ�าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
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ประเด็นปัญหา

ผู้ประกอบอาชีพทอผ้าไหม ซึ่งส่วนมากเป็น

ผู้หญิง เจ็บป่วยจากการสัมผัสสารเคมีที่ใช้

ในกระบวนการผลิตผ้าไหม ตั้งแต่การเลี้ยง

ไหมจนถึงการย้อมผ้า รวมทั้งการนั่งทอผ้า

เป็นเวลานาน  แต่ผู้หญิงทอผ้าเหล่านี้กลับ

เป็นกลุ่มคนที่ถูกลืม ไม่มีหน่วยงานไหน

ศึกษาเร่ืองโรคจากการประกอบอาชีพของ

คนทอผ้าอย่างจริงจัง นอกจากนีใ้นชมุชนยงั

มีปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการท้ิงน�้าปนเปื้อน

สารเคมีจากการ

ย ้อมผ้าโดยไม ่ 

ผ่านการบ�าบัด

เป้าหมาย

คนทอผ้าในต�าบลจารพัดและต�าบลนารุ ่ง  

มีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในการท�างาน  

และมีการรวมกลุ่มการผลิตผ้าไหมท่ีเข้มแข็ง
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ผู้ (หญิง) น�าการเปลี่ยนแปลง

จันทร์สาด หาญนึก

ถ้าเราไม่เลิกใช้สารเคมี 

คนใดคนหนึ่งในบ้านคงตายก่อน
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จันทร์สาด หาญนึก คุณแม่ลูกสอง วัย 44 ปี ยังจ�าเหตุการณ์ 

เมื่อ 10 กว่าปีก่อนตอนที่ลูกสาวคนเล็กไข้ขึ้นสูงเฉียบพลันจนต้องพาส่ง

โรงพยาบาลสุรินทร์ตอนกลางดึกได้ดี 

”วันนั้นลูกกลับมาจากโรงเรียนอนุบาล พอเขามาเจอพ่อที่เพิ่ง 

กลับจากไปท�างานรับจ้างฉีดยาฆ่าหญ้า ลูกก็เข้าไปกอด ไปเล่นด้วย  

หลังจากนั้นไม่นานลูกก็ตัวร้อนมีไข้สูง เรารีบพาไปโรงพยาบาล หมอ 

บอกว่าลูกติดเชื้อในกระแสเลือด ต้องนอนโรงพยาบาล 8 วัน„

เธอบอกว่าลูกสาวคนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงมาตั้งแต่เล็ก ตอนแรก 

ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร แต่เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ และ 

ได้รับรู้ข้อมูลเร่ืองอันตรายต่าง ๆ จากสารเคมีที่ใช้ในการผลิตผ้าไหม  

เธอก็เริ่มนึกออก 

ตอนท้องลูกสาวคนเล็ก จันทร์สาดตัดสินใจเลิกท�างานรับจ้างที่

กรุงเทพฯ แล้วกลับมาอยู่บ้านที่ ต�าบลจารพัต อ�าเภอศีขรภูมิ เธอขอให้

แม่สอนทอผ้าไหมเพื่อหารายได้ให้ครอบครัว

”พอคลอดลูกแล้ว เราก็เลี้ยงลูกไปด้วยทอผ้าไปด้วย เวลาย้อม

หรือฟอกสีผ้า ลูกก็อยู่ตรงนั้น พอลูกหิวนม ก็จับเข้าเต้าท้ังท่ีมือและ 

เสื้อยังเลอะสีย้อมผ้าอยู่เลย คิดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ลูก 

อ่อนแอ ไม่สบายบ่อย„  

ประกอบกับสามีท�าอาชีพรับจ้างฉีดยาฆ่าหญ้าในท่ีนาท่ีสวน จึง

เรียกได้ว่าคนในครอบครัวของเธออยู่ร่วมกับสารเคมีอันตรายมาตลอด

แม่ของเธอเองก็เคยล้มป่วย ถูกหามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการ 

หน้ามืดเป็นลมขณะล้างภาชนะใส่สีย้อมผ้าอยู่หลังบ้าน หมอวินิจฉัยว่า 

แม่ติดเชื้อในกระแสเลือดเช่นกัน 

8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 139
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140 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

”ไม่มีใครรู้ว่าความเจ็บป่วยของคนในบ้าน

เราเกิดจากสีย้อมผ้า และเราก็ไม่ได้สนใจเร่ือง 

สุขภาพ เพราะเราจน ก็เลยคิดแต่ว่าจะต้องเร่ง 

ทอผ้าเพื่อขาย  หาเงินมาใช้ในครอบครัว„

จนในปี 2556 เมื่อโครงการดูแลสุขภาวะ 

ของผู้ประกอบอาชีพทอผ้าจัดกิจกรรมท่ีศาลาวัด 

ในชุมชน โดยเชิญวิทยากรมาแบ่งปันความรู้เร่ือง

อันตรายและผลกระทบจากสารเคมีท่ีใช้ในการ 

ผลิตผ้าไหมกับชาวบ้านในชุมชน กิจกรรมคร้ังนั้น

ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของจันทร์สาด จาก

หญิงชาวบ้านที่ใช ้เวลาทั้งวันไปกับการทอผ้า  

เลี้ยงลูกและท�างานบ้าน แทบไม่ได้ออกจากบ้าน 

ไปไหน กลายเป็นหนึ่งในผู้น�าการเปลี่ยนแปลงวิถี

การย้อมผ้าและวิถีชีวิตของผู้หญิงในต�าบลจารพัต

”บังเอิญวันนั้นได้ไปฟังวิทยากรบรรยาย 

เรื่องอันตรายจากสีย้อมผ้าในหมู่บ้าน ก็สนใจมาก 

และมาคิดได้ว่าท่ีตัวเราและลูกเราป่วย แม่เรา 

เข้าโรงพยาบาล น่าจะมาจากสารเคมี หลังจากนั้น

เวลามีการอบรมจะไปตลอดไม่เคยขาด„

นับแต่ปี 2559 เป็นต้นมา แกนน�าคนทอผ้า

ในโครงการซ่ึงได้รับการเสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ 

และมส่ีวนร่วมท�ากจิกรรมในโครงการมาโดยตลอด 

ก็มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นทีมผู้รับผิดชอบ

โครงการ จึงเกิดเป็น ”โครงการพัฒนาสุขภาวะ 
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8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 141

และอาชีวอนามัยของผู้หญิงทอผ้าจังหวัดสุรินทร์„ 

ที่ยังคงได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสุขภาวะ 

ผู้หญิงฯ และ สสส. ในระยะนี้ จันทร์สาดจึง 

เข้ามาร่วมท�างานโครงการอย่างเต็มใจและไม่ลังเล 

และเป็นหนึ่งในผู ้บุกเบิกการใช้สีธรรมชาติใน 

การย้อมผ้าแทนการใช้สารเคมี เพื่อท่ีเธอจะน�า

ประสบการณ์นั้นมาถ่ายทอดให้คนอื่นฟัง

”ตอนนี้ได้เปลี่ยนมาใช้สีธรรมชาติ 100  

เปอร์เซ็นต์ ที่บ้านไม่เหลือสีเคมีอีกแล้ว แม้แต่

การเกษตรเราก็เลิกใช้สารเคมี หันมาท�าเกษตร 

อินทรีย์ สามีเลิกรับจ้างฉีดยาฆ่าหญ้า ครอบครัว

เราไม่แตะสารเคมีอันตรายทั้งในการทอผ้าและ

การเกษตรอีกเลย เพราะคนในครอบครัวเกือบ 

เอาชีวิตไม่รอดมาแล้ว ถ้าเรายังไม่เปลี่ยน คนใด

คนหนึ่งคงต้องตายก่อน„

จากผู้หญิงขี้อายไม่ชอบพบปะผู้คน เดี๋ยวนี้

ใครไปท่ีต�าบลจารพัต อาจได้เจอจันทร์สาดก�าลัง

บรรยายวิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับโรคอาชีวอนามัยของอาชีพทอผ้าไหมให้

คนในชุมชนฟัง หรือจะแนะน�าลายผ้าอันข้ึนชื่อ 

ของจังหวัดสุรินทร์ให้นักท่องเท่ียว ข้าราชการ 

หรือแม้แต่ชาวต่างชาติที่มาศึกษาดูงานฟังอย่าง 

คล่องแคล่วมั่นใจและมีพลัง
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142 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

”สิ่งส�าคัญคือเราต้องพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่าเราเปลี่ยนมาใช้ 

สีธรรมชาติได้จริงและมันดีกว่าเดิมยังไง พอบอกต่อ ๆ กันไป คนก็จะ 

เชื่อ„ จันทร์สาดบอกว่าทุกวันนี้เธอมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น สมาชิกใน 

ครอบครัวทุกคนร่างกายแข็งแรงขึ้น ขายผ้าไหมได้มากขึ้นในราคาที ่

ดีกว่าเดิม เพราะสีธรรมชาติเป็นท่ีนิยม และคนทอผ้าสามารถก�าหนด 

ราคาขายเองได้โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 

แต่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของตัวเธอเองและครอบครัว 

นั้นยังไม่น่าภูมิใจเท่ากับการเปลี่ยนแปลงที่เธอมีส่วนผลักดันให้เกิดขึ้น

ในชุมชน 

จันทร์สาดเป็นหนึ่งในกลุ่มแกนน�าคนทอผ้าที่ ”รวบรวมความ 

กล้า„ เข้าไปเสนอกับผู้บริหาร อบต. ให้สร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสียในแต่ละ

หมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีท่ีใช้ในการเลี้ยงไหม 

และย้อมผ้าในแหล่งน�้าสาธารณะและสิ่งแวดล้อม
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8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 143

”ต�าบลจารพัดมีคนทอผ้าไหมอยู ่ประมาณ 1,050 ครัวเรือน  

ทุกคร้ังที่ใช้สีย้อมผ้าจะต้องใช้น�้าล้างประมาณ 30 ลิตร น�้าทั้งหมดถูก 

เทท้ิงโดยไม่ผ่านการบ�าบัด ยิ่งความต้องการผ้าไหมมีมากขึ้นการผลิต 

ก็ยิ่งเพิ่มขึ้น น�้าเสียจากการย้อมผ้าก็มีมากข้ึน ถ้าไม่ตระหนักถึง 

เร่ืองมลพิษจากน�้าย้อมผ้าและไม่มีใครท�าอะไรในเร่ืองนี้ อีกไม่กี่ปี 

สิ่งแวดล้อมในต�าบลคงเป็นพิษ แล้วเราจะใช้ชีวิตกันยังไง ลูกหลาน 

ของเราจะอยู่ยังไง„

ผลจากการผลักดันของ

แกนน�าคนทอผ้า ในที่สุดที่ประชุม

สภา อบต. ก็อนุมัติงบประมาณ

ส�าหรับสร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสีย

”มันเป็นความภาคภูมิใจ 

ที่คนทอผ้ากลุ่มเล็ก ๆ อย่างเรา

สามารถก�าหนดนโยบายของ  

อบต. ได้„
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มอง	“ซึมเศร้า”	ในมุมใหม่
เปลี่ยนแนวทางรักษา
ให้ละเอียดอ่อนต่อเพศภาวะ
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สมมติว่าคุณเป็นผู้หญิง คุณกับสามีมีลูกด้วยกันสองคน สามีใช้เงิน

ไปกบัการกนิเหล้า เทีย่วเตร่แทนทีจ่ะเลีย้งดคูรอบครัว ซ�า้ร้ายยงัมผู้ีหญงิอืน่ 

พอต่อว่าเขากโ็ต้กลบัด้วยค�าพดูหยาบคาย ทบุตแีละข่มขู ่คณุอดทนมาหลาย

ปี ทัง้เครียดทัง้เศร้า บ่อยคร้ังทีเ่อาความโกรธมาลงท่ีลกู คณุเร่ิมนอนไม่หลบั 

หมดเร่ียวแรง สิน้หวงั จึงตดัสนิใจ

ไปโรงพยาบาลและได้รับการวินจิฉยั

ว่ามีภาวะซึมเศร้า คุณเข้ารับการ

บ�าบัดรักษากับพยาบาลจิตเวช

พยาบาลจิตเวช คนที่ 1 – 

บอกให้คณุอดทน...อดทนเพือ่ลกู 

เพื่อรักษาความเป็นครอบครัวไว้ 

สอนให้คณุคดิบวกและหาเวลาไป

ออกก�าลังกายเพื่อจะได้ไม่ต้องย�้า

คดิอยูแ่ต่กบัเร่ืองเดมิ ๆ  ถ้าอาการ

ยังไม่ดีขึ้น ก็จะให้ยาต้านซึมเศร้า

ไปกนิตามแผนการรักษาของแพทย์

พยาบาลจิตเวช คนที่ 2 – 

บอกว่าคุณก�าลังถูกกระท�าด้วย

ความรุนแรง คุณอดทนและให้

โอกาสเขามามาก ลองถามใจตัว

เอง ฟังเสยีงหัวใจตัวเองดวู่าต้องการ

อะไรในชีวิต

อะไรท�าให้พยาบาลจิตเวช

สองคนนี้ให้การปรึกษาที่แตกต่าง

กัน? และการปรึกษาแบบไหนที่ 

น่าจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาและ 

ฟื้นตัวจากภาวะซึมเศร้าได้?   
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ซึมเศร้ากับผู้หญิง

หลายคนคงคิดไม่ถึงว่าความคาดหวังของสังคมท่ีมีต่อผู้หญิงว่า 

ต้องเป็นลูกสาวที่ดี เป็นเมียที่ดี เป็นแม่ที่ดี ท�างานนอกบ้านหาเงินเลี้ยง

ครอบครัวได้ งานบ้านก็ไม่บกพร่อง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ผู้หญิงเป็น 

โรคซึมเศร้า และจากสถิติของประเทศไทยพบว่าผู้หญิงป่วยเป็นโรค 

ซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายถึงเกือบสองเท่า 

แม้แต่นักวิชาการด้านจิตเวชอย่าง รศ.ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ยังยอมรับว่าเธอ 

ไม่เคยมองความเกี่ยวพันระหว่างบทบาททางเพศท่ีสังคมก�าหนดหรือ 

ท่ีเรียกว่า ”เพศภาวะ„ (gender) กับโรคซึมเศร้ามาก่อน เพราะต้ังแต ่

เป็นนักเรียนพยาบาล ปริญญาโท จนจบปริญญาเอกด้านพยาบาลจิตเวช 

ทางการแพทย์สอนกันมาตลอดว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากความไม่สมดุลของ 

สารเคมีในสมอง ความผิดปกติของสารสื่อประสาท ผู้ป่วยมีความคิด 

ด้านลบ มีความเครียดเร้ือรัง สรุปคือโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาส่วนบุคคล  

ไม่เกี่ยวกับปัญหาเชิงโครงสร้างหรือเรื่องความเป็นหญิง-ชาย

ค�าว่า ”เพศภาวะ„ เร่ิมเข้ามาในโลกการท�างานของอาจารย์สมพร  

อย่างจริงจังเมื่อเธอได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบศูนย์ประสานงาน

องค์การอนามัยโลก (WHO) ด้านการวิจัยและฝึกอบรมเพศภาวะและ 

สุขภาพสตรี ซ่ึงต้ังอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์ มข. เธอลงมือศึกษาค้นคว้า

หาความรู้เกี่ยวกับเพศภาวะเพิ่มเติม จนมาถึงจุดหนึ่งท่ีมองเห็นว่าปัจจัย 

ด้านเพศภาวะส่งผลต่อปัญหาซึมเศร้าในผู้หญิง เช่น ผู้หญิงได้รับการ 

อบรมสั่งสอนว่าต้องอดทนเพื่อความสุขของครอบครัว แม้สามีจะติดเหล้า 

ไม่รับผิดชอบครอบครัวหรือใช้ความรุนแรง ภรรยาก็ต้องอดทน อาจเพราะ
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ยังต้องพึ่งพารายได้ของสามีหรือต้องการรักษาครอบครัวไว้ นอกจากนี ้

ผู้หญิงยังเป็นฝ่ายที่ต้องเผชิญความเครียดมากกว่าผู้ชายเมื่อเจอปัญหา 

ท้องไม่พร้อมหรือเมื่อลูกมีปัญหาด้านพฤติกรรม เพราะผู้หญิงมักคิดว่า 

เป็นความบกพร่องของตนเองในฐานะที่เป็นแม่ และเป็นหน้าท่ีของตนที่จะ

ต้องแก้ไขปัญหา

สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้หญิงมีความเครียดเร้ือรัง ลดทอนคุณค่าใน 

ตัวเอง  น�ามาสู่ภาวะซึมเศร้า

การศึกษาของอาจารย์สมพรและข้อมูลจากงานวิจัยของนักวิชาการ

ต่างประเทศยังพบด้วยว่า ผู ้หญิงท่ีถูกกระท�ารุนแรงทางเพศในวัยเด็ก  

คู่สมรสใช้ความรุนแรง มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือมีปัญหา 

เร่ืองรายได้ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย 

มากกว่าผู ้หญิงคนอื่น และผู้หญิงที่แต่งงานมักมีภาวะเครียดมากกว่า 

ผู้หญิงโสด 

ปัญหาที่ผู ้หญิงเผชิญอยู ่เหล่านี ้

ล ้วนเกิดจากโครงสร้างทางสังคมที่มี 

ความไม่เป็นธรรมต่อเพศหญิง ความไม ่

เท่าเทียมกันเชิงอ�านาจระหว่างสามีกับ 

ภรรยา ความคาดหวังจากคนรอบตัวที ่

ได้รับอิทธิพลจากแนวคิด ค่านิยม และ 

วิถีปฏิบัติแบบชายเป็นใหญ่ท่ีให้คุณค่า  

ให้โอกาส สิทธิ และเสรีภาพทางสังคมกับ

เพศชายมากกว่าเพศหญิง ทั้งในครอบครัว 

ที่ท�างาน ชุมชนและสังคม
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ซึมเศร้ากับผู้ชาย

ผู้ชายอย่าเพิ่งดีใจกับข้อมูลที่ว่า ”ผู้ชายมีอัตราการเป็นโรค 

ซึมเศร้าน้อยกว่าผู้หญิง„ เพราะเอาเข้าจริง โรคซึมเศร้ากับผู้ชาย 

มีอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่หลายคนคิดเยอะ และยังเกี่ยวข้องกับเร่ือง

เพศภาวะไม่น้อยไปกว่าผู้หญิง

งานวิจัยของนักวิชาการต่างชาติหลายช้ินให้ข้อมูลท่ีน่าสนใจ

ว่า ผู้ชายจ�านวนไม่น้อยปฏิเสธหรือไม่ตระหนักถึงความรู้สึกเศร้า

หรือความอ่อนแอของตัวเอง เพราะสังคมคาดหวังว่าผู้ชายต้อง 

เข้มแข็ง พึ่งตัวเองได้ ไม่แสดงความอ่อนแอให้คนอื่นเห็น

กรอบความคิดต่อความเป็นชายเช่นนี้ท�าให้ผู้ชายมักไม่ระบุ

ว่าตัวเองมีภาวะ ”ซึมเศร้า„ แต่จะบอกว่ามีภาวะ ”เครียด„ แทน  

แม้แต่คนที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว 

ก็ตาม นักวิชาการบางคนเรียกกลุ่มอาการนี้ว่า ”ซึมเศร้าซ่อนเร้น„ 

(masked depression)

การปฏิเสธอารมณ์ซึมเศร้าเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้ชายใช้เพื่อ 

คงความเป็นชายตามบรรทัดฐานสังคม เพราะคิดว่าการมีอารมณ ์

ซึมเศร้าจะท�าให้ตนมีสถานภาพต�่ากว่าผู ้หญิงหรือผู้ชายคนอื่น  

ผลที่ตามมาก็คือ ผู้ชายที่มีภาวะหรือเป็นโรคซึมเศร้าส่วนหนึ่งจะ 

เข้าไม่ถึงการรักษาและอาจแปรเป็นพฤติกรรมหงุดหงิด โกรธ  

ก้าวร้าว ใช้ความรุนแรง ต่อต้านสังคม ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติด 

ท�างานหนักมากเกินปกติ หรือมีพฤติกรรมทางเพศเปลี่ยนแปลง 

ไป เช่นอาจมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น
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ซึมเศร้ากับการบ�าบัด
ในมิติเพศภาวะ

ในประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชไม่กี่คนที่มองเห็นและให ้

ความส�าคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างบทบาททางเพศกับโรคซึมเศร้า และ

ผลักดันให้ปรับวิธีบ�าบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยค�านึงถึงเร่ืองเพศภาวะ 

เพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแทนท่ีจะเน้นการให้ยาหรือแนะน�าให้ผู้ป่วยอดทน 

และคิดบวก  อาจารย์สมพรคือหนึ่งในนั้น

แม้ว่าการปรับแนวทางการบ�าบดัรักษาโรคซึมเศร้านัน้จะเป็นเร่ืองยาก 

แต่อาจารย์สมพรก็ไม่เคยคิดจะถอย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีเพื่อนร่วมทางท่ี

เข้มแข็งอย่างแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ และ 

อาจารย์อวยพร เขื่อนแก้ว แห่ง ”ศูนย์บ้านดิน„ หรือศูนย์ผู้หญิงเพื่อ 

สันติภาพและความยุติธรรม ที่สนับสนุนท้ังแนวคิดเร่ืองความเช่ือมโยง 

ระหว่างเพศภาวะกับโรคซึมเศร้า และการจัดอบรมพยาบาลจิตเวชเพื่อให้

เห็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าในมุมใหม่

กันยายน 2559 อาจารย์สมพรริเร่ิม ”โครงการพัฒนารูปแบบงาน 

ส่งเสริมป้องกันและบ�าบัดรักษาโรคซึมเศร้า ที่มีความละเอียดอ่อนด้าน 

เพศภาวะ„ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการท�างานส่งเสริม ป้องกัน  

บ�าบัดรักษาและฟื ้นฟูสุขภาพจิตและจิตเวชที่บูรณาการมิติเพศภาวะ 

ในกระบวนการท�างาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงาน 

สุขภาวะผู้หญิงฯ และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

(สสส.)
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หัวใจส�าคัญของโครงการคือการอบรมเพื่อเพิ่มมุมมองด้านเพศภาวะ

ให้พยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวชพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษา 

ผู้หญิงท่ีมีอาการซึมเศร้าเพื่อฟื้นฟูพลังอ�านาจ และให้พยาบาลท่ีผ่านการ

อบรมน�ารูปแบบการให้การปรึกษานั้นไปทดลองบ�าบัดรักษาผู้ป่วย

มีพยาบาลจากโรงพยาบาลต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการนี้ทั้งหมด 11 แห่ง 

ได้แก่

1)  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเป็น 

โรงพยาบาลจิตเวชและเป็นท่ีตั้งของ ”ศูนย์เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า„ (The Excellence Center for Depressive 

Disorder) ของกรมสุขภาพจิต

2)  โรงพยาบาลจังหวัดสองแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิ- 

ประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร 

3) โรงพยาบาลชุมชนสามแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเขื่องใน จังหวัด

อุบลราชธานี โรงพยาบาลกันทรารมย์ และโรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัด 

ศรีสะเกษ 

4) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลห้าแห่ง ได้แก่ รพ.สต. 

กุดตากล้า และ รพ.สต. หนองเหล่า อ�าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

รพ.สต. สมบูรณ์ และ รพ.สต. ปรือใหญ่ อ�าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  

รพ.สต. หนองบัว อ�าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
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โครงการนี้เร่ิมต้นด้วยการอบรมพยาบาล 19 คน ท่ีท�างานด้านการ

บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและเจ้าหน้าที่จากศูนย์เชี่ยวชาญ 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า โดยมีวิทยากรหลักคือ อวยพร  

เขื่อนแก้ว นักเคลื่อนไหวทางสังคมและนักอบรมด้านสตรีนิยม มุ่งเน้นให้

พยาบาลจิตเวชตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างเพศภาวะและความไม ่

เท่าเทียมกันทางเพศกับโรคซึมเศร้า และสามารถน�าแนวคิดเพศภาวะมาใช้

ในการวเิคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยหญงิ  ร้ือถอนความคดิความเชือ่ท่ีส่งผลให้

เกิดภาวะซึมเศร้า รวมทั้งมีทักษะในการให้การปรึกษาเพื่อฟื้นฟูพลังอ�านาจ

ภายในของผู้ป่วย ท�าให้ผู้หญิงมีมุมมองท่ีแตกต่างไปจากเดิม หลุดพ้น 

จากความคิดที่พันธนาการตนอยู่

”เราอธิบายกับพยาบาลที่เข้าร่วมอบรมว่านี่ไม่ได้เป็นการร้ือถอน 

ชุดความรู้เดิมแล้วมาใช้วิธีการใหม่ในการดูแลผู้ป่วย เพราะฉะนั้นไม่ต้อง

กลัวหรือตกใจว่าต้องเร่ิมใหม่ทั้งหมด เราใช้ทักษะที่เรียนมาเหมือนเดิม 

ทุกอย่าง แต่แค่ปรับหรือเพิ่มมุมมองต่อสาเหตุของปัญหา และวิธีการ 

บางอย่างขึ้นมาเท่านั้น„ อาจารย์สมพรระบุ

สิ่งที่ ”ปรับ„ และ ”เพิ่ม„ เข้ามาเพื่อเปลี่ยนการบ�าบัดผู้ป่วยซึมเศร้า

จากแบบเดิมเป็นการปรึกษาเพื่อฟื้นฟูพลังอ�านาจและศักยภาพสตรีมีเช่น
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• มุมมองใหม่ในการบ�าบัดซึมเศร้า จากท่ีเคยมองว่าซึมเศร้าเป็น

ปัญหาระดับบุคคล เกิดจากการที่ผู้ป่วยคิดมาก คิดในแง่ลบและมักจะ 

รักษาโดยการให้ยา ผู้ให้การปรึกษาเร่ิมมองเห็นว่าผู้ป่วยซึมเศร้าท่ีมีอาการ

เพียงเล็กน้อยอาจไม่จ�าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยา เพราะอาการ 

ซึมเศร้านั้นเกิดจากความเครียด ความกดดันจากกรอบเพศภาวะ ความ 

เชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ ที่ถูกหล่อหลอมมาจากครอบครัวและสังคม ดังนั้น

การบ�าบัดต้องมุ่งที่การร้ือถอนความคิด ความเช่ือบางอย่างท่ีผู้ป่วยยึดติด

จนท�าให้เกิดความเครียด ความกดดัน จนน�าไปสู่การเกิดอาการซึมเศร้า 

• ทักษะการระบุปัญหา (naming) คือการท่ีผู้ให้การปรึกษาช้ีให้ 

ผู้ป่วยเห็นสถานการณ์จริงที่เผชิญอยู่ เพราะบางคร้ังผู้ป่วยอาจสับสนหรือ

มองไม่เห็นว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง ขณะท่ีผู้ให้การ

ปรึกษาก็ไม่กล้าระบุปัญหาตรง ๆ เพราะกลัวว่าผู้ป่วยจะสะเทือนใจ แต่ 

ในทางกลับกัน การไม่ระบุปัญหาหรือสถานการณ์ให้เห็นชัดเจนยิ่งท�าให้ 

ผู้ป่วยไม่รับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริง หรือในบางกรณีผู้หญิงคิดว่าการใช้ก�าลัง 

หรือความเจ้าชู้เป็นเร่ืองปกติของผู้ชาย การท่ีสามีนอกใจเกิดจากความ 

บกพร่องของภรรยา ในกรณีเช่นนี้ ผู้ให้การปรึกษาก็ควรช้ีให้เห็นว่า เธอ 

ก�าลังเป็นเหยื่อของการใช้ความรุนแรง 

”ผู ้ป่วยรายหนึ่งบอกว่า

ผู ้ชายยังรักเธอ แต่เขามักจะ 

ดื่มเหล ้าจนเมา และท�าร ้าย 

ร่างกาย เราก็จะใช้การ naming 

โดยบอกว่า การกระท�าแบบนี ้

ไม่ใช่ความรัก คนท่ีรักกันจะไม่

ท�าร้ายกัน„ พยาบาลยกตัวอย่าง
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• ทักษะการฟังด้วยหัวใจ การสะท้อนกลับ และการตั้งค�าถาม   
พยาบาลหลายคนยอมรับว่าแม้พวกเธอจะฟังผู้ป่วยก็จริง แต่อาจจะไม่ได้ 
”ฟังด้วยหัวใจ„ ซึ่งหมายถึงการฟังอย่างเข้าใจ ไม่มีอคติ ไม่ตัดสิน ไม่ตีตรา 
ซ่ึงท�าให้ผู้ป่วยไว้วางใจและเล่าปัญหาต่าง ๆ ขณะเดียวกันผู้ให้การปรึกษา 
ก็เข้าใจปัญหาของผู้ป่วยได้ดีขึ้น ส่วนการสะท้อนกลับคือการสรุปประเด็น
หลักท่ีได้รับฟังและสื่อสารกลับไปให้ผู ้เล่าเร่ืองฟัง เพื่อช่วยให้ผู ้ป่วย 
มองเห็นปัญหาของตนเองได้ชัดเจนขึ้น และทักษะการถามเป็นการช่วย 
ให้ผู้ป่วยคิดหาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง

พยาบาลคนหนึ่งเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงจากการฟังด้วยหัวใจว่า 
”เมื่อก่อนแทบไม่ค่อยได้ฟังคนไข้ มาถึงก็จ่ายยา ๆ แต่ทุกวันนี้ก็คือเร่ิม 
ฟังมากขึ้น เราต้องให้คนไข้ซึมเศร้าระบายให้มากที่สุด บางทีเราฟังเขาพูด 
ไปจนเขาคิดหาทางแก้ไขปัญหาได้เอง„

• บอกจุดแข็งเพื่อฟื้นฟูอ�านาจภายใน (power within) หลักการ
บ�าบัดรักษาโรคซึมเศร้าโดยบูรณาการมิติเพศภาวะเชื่อว่าทุกคนมีจุดแข็ง 
และศักยภาพในตัว ผู ้ให้การปรึกษามีหน้าที่ช่วยค้นหาจุดแข็งนั้นและ 
บอกให้ผู้ป่วยได้รับรู้ เพราะการที่ผู้ป่วยได้รู้ว่าตัวเองมีจุดแข็งจะเป็นการ 
ฟื้นฟูพลังอ�านาจภายใน ท�าให้เขาตระหนักในคุณค่าของตัวเอง

พยาบาลคนหนึ่งเล่าว่า ”เมื่อก่อนเวลาให้การปรึกษา เรามักบอก 
จุดด้อยของคนไข้ เช่น คุณยังขาดตรงนี้ ๆ ต้องไปเพิ่มเติมตรงนี้ ๆ แต่พอ
เปลี่ยนมาเป็นการบอกจุดแข็งของเขา พบว่ามันส่งผลดีมากส�าหรับการให้ 
การปรึกษาผู้ที่มีอาการซึมเศร้า„

 นอกจากปรับความคิดและเพิ่มทักษะให้พยาบาลจิตเวชแล้ว  
อาจารย์สมพรยังได้จัดท�าคู่มือ ”การให้ค�าปรึกษาเพื่อฟื้นฟูพลังอ�านาจและ
ศักยภาพเพื่อความเป็นธรรมทางเพศภาวะส�าหรับผู้หญิงที่มีอาการซึมเศร้า„ 
เพื่อเป็นแนวทางส�าหรับพยาบาลจิตเวชและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้วย
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 การให้การปรึกษาในรูปแบบนี้มีทั้งหมดหกขั้นตอน คือ

ใช้ภาษากายสื่อให้ผู้ป่วยรับรู้ว่าผู้บ�าบัด 

ให้ความส�าคัญกับผู ้ป่วย และใช้การ 

ตั้งใจฟังอย่างลึกซ้ึง ไม่ตัดสิน ไม่พูด

ขัดจังหวะ เพื่อให้ผู้ป่วยผ่อนคลายและ 

ไว้วางใจ หลีกเลี่ยงการต้ังค�าถาม ให้ 

เวลา ไม่เร่งรีบกระบวนการ ไม่เอากรอบ

เพศภาวะที่สังคมคาดหวังมาตัดสิน 

ผู ้ป่วย หรือโน้มน้าวให้ท�าตามกรอบ 

เพศภาวะเดิม บอกจุดแข็งท่ีมองเห็นให้ 

ผู้ป่วยทราบ

1. สร้างสัมพันธภาพ

 เชิงอ�านาจแบบเท่าเทียม 

 (power sharing)

ผู ้ป่วยหญิงหลายคนถูกสามีหรือแฟนท�าร้าย 

ทางร่างกายและจิตใจ หรือข่มขู่ให้หวาดกลัว   

แต่ไม่ตระหนักว่าสิ่งที่ เขากระท�าต่อเธอนั้น 

เป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง ผู้ให้การปรึกษา 

ควรใช้ทักษะการระบุปัญหา (naming) ให้ผู้ป่วย

รู้ปัญหาที่แท้จริงที่เผชิญอยู่

2. ท�าความเข้าใจปัญหาที่แท้จริง

ขั้นตอน                     แนวทางการให้การปรึกษา
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ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมองสาเหตุของปัญหาท่ีเผชิญอยู่ว่าเป็น 

ปัญหาระดับบุคคล เช่น สามีติดเหล้า ชอบท�าร้ายร่างกาย ผู้ให้ 

การปรึกษาควรอธิบายให้ผู ้ป่วยเข้าใจว่าสาเหตุรากเหง้าของ 

ปัญหามาจากการท่ีสังคมก�าหนดบทบาทความเป็นหญิงเป็นชาย 

ที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยให้โอกาส อ�านาจ อภิสิทธิ์ อิสระ ต่อผู้ชาย

มากกว่าผู้หญิง ขั้นตอนนี้ต้องให้เวลาผู้ป่วยค่อย ๆ คิดทบทวน 

เพราะผู้ป่วยเองก็ถูกหล่อหลอมความคิดความเช่ือในการเป็น 

ลูกสาว เป็นแม่ หรือเป็นภรรยาที่ดีตามที่สังคมคาดหวังมา 

โดยตลอด ควรใช้การตั้งค�าถามชวนให้คิด ผู้ป่วยหลายคนอาจ 

ไม่สามารถร้ือถอนความคิด ความเช่ือกรอบเพศภาวะดั้งเดิมได้ 

ในการพูดคุยเพียงครั้งเดียว จึงต้องนัดหมายมาต่อเนื่อง

เมื่อผู้ป่วยและผู้ให้การปรึกษาเข้าใจรากเหง้าของ

ปัญหาตรงกันว่าเป็นผลมาจากความไม่เท่าเทียม

ทางเพศภาวะ ในขั้นตอนนี้ผู้ให้การปรึกษาจะ 

ชวนผู้ป่วยทบทวนความรู้สึก ความต้องการที ่

แท้จริงของตัวเอง และค้นหาวิธีแก้ไขปัญหา ผู้

ให้การปรึกษาอาจถามผู้ป่วยถึงวิธีที่เคยรับมือ 

กับสถานการณ์ที่ผ่านมาและได้ผลดี หรือท�าแล้ว

มีความสุข เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหา

4. ค้นหาวิธีการ

 แก้ไขปัญหา

3. ท�าความเข้าใจรากเหง้าสาเหตุของปัญหาร่วมกับผู้ป่วย 

ขั้นตอน                     แนวทางการให้ค�าปรึกษา
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ชวนผู้ป่วยคิดถึงข้อดีข้อเสียและความ 

เป็นไปได้ของทางเลือกแต่ละทาง และ

วางแผนเพื่อด�าเนินการตามทางเลือกนั้น 

เช่น ขอความช่วยเหลือจากคนอื่น หรือ

ขอค�าปรึกษาจากคนท่ีผู้ป่วยไว้วางใจ  

ควรให้เวลาผู ้ป ่วย ในการเลือกทาง 

แก้ปัญหาและการวางแผนด้วยตัวเอง  

ผู ้ให้การปรึกษาต้องไม่แทรกแซงการ 

ตัดสินใจหรือชี้น�าทางเลือก

5. ประเมินข้อ

 ได้เปรียบ 

 เสียเปรียบ

 จากทางเลือก

ขั้นตอน                     แนวทางการให้การปรึกษา

ก่อนสิ้นสุดการปรึกษาแต่ละคร้ัง ควรสรุปประเด็น 

ที่พูดคุยกัน พร้อมกับบอกจุดแข็งท่ีผู้ให้การปรึกษา

มองเห็นในการพบแต่ละคร้ัง และนัดหมายการ 

พูดคุยครั้งต่อไป

6. สรุปประเด็นที่พูดคุย
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เมื่อพยาบาลจิตเวชพร้อม แนวทางการปรึกษาชัดเจน ทางโครงการ

จึงได้เร่ิมทดลองการบ�าบัดผู้ป่วยซึมเศร้าแบบฟื้นฟูพลังอ�านาจและศักยภาพ

สตรี ระหว่างเดือนมกราคม 2560–มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการปรึกษา 

ท้ังหมด 105 ราย ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีก�าหนดโดยทีมวิชาการและ 

โรงพยาบาลที่ร่วมโครงการ และได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ที่ดูแล 

ผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตามปกติ แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือการ 

น�ากรอบแนวคิดเพศภาวะไปใช้ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่ผู้ป่วย 

เผชิญอยู่ 

”เปิ้ล„ และ ”เดือน„ เป็นส่วนหนึ่งของ 

ผู้ท่ีได้รับการบ�าบัดภาวะซึมเศร้าตามแนวทาง

ใหม่นี้และมีอาการดีขึ้นอย่างน่าพอใจ

เปิ้ล แม่บ้านวัย 35 ปี สามีรับราชการ  

มลีกูสามคน นบัตัง้แต่แต่งงานเธอต้องทกุข์ใจ

และเครียดสะสมมายาวนานจากการที่สาม ี

มีผู ้หญิงอื่น เธอปวดหัวอย่างรุนแรง นอน 

ไม่หลับ อ่อนเพลีย รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า

และไม่อยากมีชีวิตอยู่ บ่อยคร้ังท่ีเธอโกรธ 

สามีแต่ท�าอะไรเขาไม่ได้จึงไปหงุดหงิดฉุนเฉียวใส่ลูก เปิ้ลมาหาหมอเพื่อ 

รักษาอาการปวดหัว หมอวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคซึมเศร้า รักษาด้วยการ 

กินยามา 1 ปี และเข้ารับการปรึกษากับพยาบาลจิตเวช ซ่ึงบอกให้เธอ 

อดทนเพื่อลูก และมองด้านดีของสามีท่ีอย่างน้อยก็ยังรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ในครอบครัว แต่เปิ้ลก็ยังคิดวนเวียนเป็นทุกข์ใจมาตลอด อาการไม่ดีข้ึน  

วันหนึ่งพยาบาลผู้ให้การปรึกษาบอกว่าจะทดลองให้การปรึกษาแนวใหม่
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พยาบาลอธิบายให้เปิ้ลฟังว่า เราทุกคนถูกสังคมสอนมาว่าผู้ชาย 

เป็นหัวหน้าครอบครัว มีอ�านาจเหนือกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชายเป็นคนท�างาน

หาเงินเข้าบ้าน และการมีผู้หญิงอื่นเป็นเร่ืองธรรมดา แต่ความจริงแล้วการ 

มีผู้หญิงอื่นเป็นการท�าร้ายจิตใจภรรยา 

”ท่ีผ่านมาไม่เคยคิดว่าเขาท�าร้ายจิตใจเรา รู้แต่ว่าเราไม่มีความสุข 

คิดมาก พอได้ยินพี่พยาบาลบอกว่าเราก�าลังถูกท�าร้ายจิตใจ ก็ฉุกคิดขึ้นมา

ว่า ใช่...เขาท�าร้ายจิตใจเรา ท�าให้เราไม่สบาย ไม่มีความสุขมานานนับ  

6-7 ปี„

การฉุกคิดคร้ังนั้นเป็นจุดเร่ิมต้นของการเปลี่ยนแปลงความคิดและ

การใช้ชีวิตของเธอ แม้จะต้องใช้ความพยายามและใช้เวลานานกว่าที่เปิ้ล 

จะกล้าบอกกับสามีว่าให้หยุดท�าร้ายจิตใจ

เธอ และที่ผ่านมาเขาท�าให้เธอเสียสุขภาพ

จิตจนต้องเข้าโรงพยาบาล  เปิ้ลเอาเวลา 

ที่คอยโทรศัพท์ตามสามี หรือหงุดหงิด

กระวนกระวายจากการที่เขาไม่กลับบ้าน 

มาดูแลตัวเองและลูก ๆ ร่างกายและจิตใจ

ของเธอเข้มแข็งขึ้นทีละน้อย 

เธอยังไม่ได้คิดไปไกลถึงการหย่า  

แต่ได้บอกสามีไปแล้วว่า ถ้ามีพฤติกรรม

แบบเดิมอีกก็จะไม่อดทนอีกต่อไป เธอ 

ดูแลตัวเองและลูกได้ ครอบครัวของเธอ 

ก็พร้อมจะช่วยเหลือทุกอย่าง

”ผู้หญิงมีสิทธิท่ีจะบอกความรู้สึกของตัวเอง รักตัวเองและยืนยัน 

สิทธิของตัวเอง ตอนนี้เรารู้สึกมีความสุขขึ้นและเป็นอิสระ„ เธอบอก
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เดือน ข้าราชการวัย 32 ปี มีปัญหาครอบครัวคล้ายเปิ้ล เธอมีลูก 

สองคนกับสามีท่ีรับราชการอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน สามีชอบดื่มเหล้า  

เที่ยวกลางคืนและมีผู้หญิงอ่ืนมาตลอด 14 ปีท่ีแต่งงานกัน เดือนเคยเลิก 

กับสามีมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่เมื่อเขากลับมาขอคืนดีก็ให้อภัย เพราะอยาก 

ให้ลูกมีครอบครัวท่ีพร้อมหน้า แต่เขายังคงมีพฤติกรรมเหมือนเดิม แถม 

ยังไม่ช่วยเร่ืองค่าใช้จ่ายในบ้าน เธอทุกข์ใจมาก แต่คนรอบข้าง รวมทั้ง 

หัวหน้างานและแม่ของเธอ ล้วนบอกให้เธออดทนเพื่อลูกและให้โอกาสเขา 

แต่ในใจเธอนั้นไม่อยากจะทนต่อไปอีกแล้ว

ด้วยสภาพจิตใจที่ย�่าแย่ลง เดือนตัดสินใจเข้ารับการปรึกษากับ 

พยาบาลจิตเวช หลังจากเล่าความทุกข์ใจให้พยาบาล ซ่ึงใช้แนวทางการ 

ฟื้นฟูพลังอ�านาจและศักยภาพสตรีในการบ�าบัดภาวะซึมเศร้า พยาบาล 

บอกว่าเธอไม่จ�าเป็นต้องทน เพราะเธออดทนมานาน ท้ังยังให้อภัยและ 

ให้โอกาสเขาแล้ว พยาบาลให้เดือนกลับไปคิดว่า ความต้องการท่ีแท้จริง 

ของเธอคืออะไร และท�าตามเสียงหัวใจของเธอ

”พอได้ยินพี่พยาบาลพูดอย่างนี้ เรารู้สึกดีว่ามีคนเข้าใจความรู้สึก 

และความต้องการของเรา„ 

เดือนบอกว่าเธออยากเลิกกับสามีมานานแล้ว แต่ไม่กล้าตัดสินใจ

เพราะห่วงความรู้สึกคนรอบข้างท้ังลูก พ่อแม่ ญาติ ๆ รวมถึงพ่อแม่ของ 

สามี

เดือนกลับไปบอกพี่พยาบาลว่าเธอต้องการเลิกกับสามี และนี่เป็น 

ครั้งแรกที่เธอเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง ไม่ต้องคอยฟังแต่ความเห็น

ของคนอื่น เธอบอกให้ลูกและพ่อแม่รับรู้การตัดสินใจ ทุกคนเข้าใจและ

สนับสนุนให้เดือนท�าในสิ่งที่คิดว่าดีที่สุด
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เร่ืองของเดือนไม่ได้จบง่าย ๆ หลังจากบอกเลิกกับสามีและขอให ้

เขาย้ายข้าวของออกไปเพราะบ้านท่ีอยู่นี้เป็นบ้านของเดือน สามีใส่ร้ายเธอ 

ให้คนท่ีท�างานและครอบครัวของเขาฟัง ท�าให้เธอได้รับความเสียหาย แต่

เดือนคนใหม่ ไม่หวั่นไหวกับเรื่องนี้

”ไม่สนใจ แล้วแต่คนอื่นจะคิด ตอนนี้เราได้ท�าเพื่อตัวเอง ท�าในสิ่ง 

ที่เราเลือกแล้ว เรามีความสุข ต่อไปนี้จะรักตัวเอง„ เดือนบอก

นอกจากการให้การปรึกษาผู้ป่วยซึมเศร้ารายบุคคลที่โรงพยาบาล 

แล้ว โครงการนี้ยังได้ขยายการท�างานสู่ชุมชนด้วยการให้การปรึกษาผู้หญิง

กลุ ่มเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าในหมู่บ้านแบบรายกลุ่ม และจัดอบรมผู้น�า 

ชุมชนเพื่อให้มีทักษะในการให้การปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูพลังอ�านาจ เพราะ

แกนน�าชุมชนเหล่านี้เป็นคนแรก ๆ ที่จะเข้าถึงผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

ผลลัพธ์ท่ีน่าสนใจอย่างหนึ่งของโครงการก็คือ พยาบาลจิตเวชที ่

ผ่านกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศภาวะไม่ได้เปลี่ยนแค่แนวทางการให้ 

ค�าปรึกษาผู้ป่วย แต่พวกเธอยังเปลี่ยนชีวิตและมุมมองของตัวเองด้วย

”พยาบาลที่ร่วมโครงการพบว่า ชีวิตของผู้ป่วยก็เหมือนกับชีวิต 

ของพวกเธอตรงท่ีมีความทุกข์ใจจากการท่ีต้องท�าตามกรอบเพศภาวะ  

พยาบาลจึงเร่ิมเปลี่ยนความคิดและการใช้ชีวิตของตัวเองด้วย จากท่ีเคย

ท�างานแล้วต้องรีบกลับบ้านเพื่อท�างานบ้าน ดูแลลูกและสามี ก็เร่ิมให้เวลา

กับตัวเอง หาเวลาออกก�าลังกาย ดูแลตัวเองมากขึ้น กล้าบอกให้ลูกและ 

สามช่ีวยท�างานบ้านบ้าง  ส่วนพยาบาลบางคนทีใ่ช้อ�านาจกบัคนในครอบครัว

ก็ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ พอพยาบาลเปลี่ยนแปลงตัวเอง เขา 

ก็มีความเชื่อมั่นและมีความสุขขึ้น„ อาจารย์สมพรเล่า 
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ไม่เพียงความสัมพันธ์ในครอบครัวเท่านั้นท่ีดีขึ้น ความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงานก็ดีขึ้นเช่นกัน ซ่ึงเป็นผลจากการรับฟังความคิดเห็นของ 

เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชามากข้ึน เมื่อฟังมากขึ้นก็เข้าใจกันมากขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นท้ังในฝั่งของผู้ป่วยซึมเศร้าและ 

พยาบาลจิตเวชนับเป็นความส�าเร็จขั้นต้นของการบูรณาการเร่ืองของ 

เพศภาวะกับการบ�าบัดและป้องกันโรคซึมเศร้า แต่ความส�าเร็จนี้ก็แลก 

มาด้วยความยากล�าบากไม่น้อย 

อุปสรรคส�าคัญของพยาบาลจิตเวชในการบ�าบัดตามแนวทางฟื้นฟู

พลังอ�านาจและเสริมศักยภาพสตรีก็คือ เวลาไม่พอและภาระงานที่มีมาก 

เนื่องจากการให้การปรึกษาตามแนวทางนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรในแต่ละคร้ัง 

และยังต้องนัดมาปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเวลาในการให้บริการของ 

โรงพยาบาลและอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ไม่เอื้ออย่างสิ้นเชิง

พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษฉายภาพปัญหาในการท�างาน 

ให้ฟังว่า ”ภาระงานคลินิกพิเศษจะเป็นแบบรวมโรค ส�าหรับโรคด้านจิตเวช

จะให้บริการอาทิตย์ละ 1 วัน คนไข้ก็จะมาเป็นร้อย ท้ังคนไข้จิตเภทและ 

ผู้ป่วยซึมเศร้า และยังมีเคสฉุกเฉิน เช่น กินยาฆ่าตัวตาย หรือผู้ป่วยที่มา 

พบแพทย์โดยไม่ได้นัดล่วงหน้า ซึ่งต้องดูแลด้วย„  

ขณะที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล (รพ.สต.) มีพยาบาล

วิชาชีพประจ�าแค่หนึ่งคน จึงแทบเป็นไปไม่ได้เลยท่ีพยาบาลจะใช้เวลา 

หลายสิบนาทีหรือเป็นชั่วโมงเพื่อให้การปรึกษาผู้ป่วยซึมเศร้าแต่ละคน

นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นของอุปสรรคและความท้าทายในการ

ขยายแนวทางการบ�าบัดโรคซึมเศร้าด้วยมิติเพศภาวะในวงการสาธารณสุข

ไทย ซ่ึงน�ามาสู่ค�าถามตัวโตว่าภายใต้ระบบเช่นนี้ เป็นไปได้หรือไม่ที่จะ 

พัฒนารูปแบบการบ�าบัดโดยมีมิติเพศภาวะให้เป็นกระแสหลักในงาน 

บ�าบัดโรคซึมเศร้า 
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ซึมเศร้ากับสาธารณสุขไทย

”กรมสุขภาพจิตยังไม่ค่อยสนใจและไม่เข้าใจเร่ืองนี้„ 

อาจารย์สมพรให้ความเห็น แต่ข้อดีก็คือ แม้ผู้บริหารจะไม ่

สนใจแนวทางบ�าบัดโรคซึมเศร้าที่โครงการน�าเสนอ แต่ก ็

ไม่ปฏิเสธ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้อาจารย์สมพรมาบรรยาย 

และน�าเสนอโครงการในท่ีประชุมวิชาการประจ�าปีของกรม 

สุขภาพจิตตลอด 4 ปีที่ผ่านมา 

จากงานประชุมวิชาการประจ�าปีของกรมสุขภาพจิต  

เร่ืองราวของการบ�าบัดโรคซึมเศร้าด้วยมิติเพศภาวะได้รับ 

ความสนใจจากเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงนับว่าเป็น 

ก้าวส�าคัญของโครงการ โดยอาจารย์สมพรได้น�าพยาบาลท่ี 

เข้าร่วมโครงการและผู้ป่วยซึมเศร้าที่เข้ารับการบ�าบัดแบบ 

ฟื้นฟูพลังอ�านาจฯ มาบอกเล่าประสบการณ์ด้วย
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ข้อเสนอเชิงนโยบายของอาจารย์สมพรและทีมงานก็คือ กระทรวง

สาธารณสุขควรก�าหนดให้ผู ้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตทุกคนได้รับการ 

พัฒนาองค์ความรู้เรื่องเพศภาวะ เพื่อน�ามาบูรณาการในการให้บริการ  

ขณะที่สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ 

ควรมีการบรรจุวิชาเพศภาวะกับสุขภาพไว้ในหลักสูตรด้วย

”เราจะไปพูดเร่ืองนี้ในทุกเวทีที่มีโอกาส เพื่อผลักดันให้ไปถึงระดับ

นโยบาย เพราะเร่ืองความไม่เป็นธรรมทางเพศนี้กระทบท้ังผู้หญิงและ 

ผู้ชาย เราไม่ได้ชูเร่ืองสิทธิสตรีเพียงอย่างเดียว แต่การที่ผู้ชายถูกคาดหวัง

ในเร่ืองต่าง ๆ ก็ท�าให้เครียดและฆ่าตัวตายได้เช่นกัน รวมถึงผลกระทบ 

ต่อคนที่มีเพศทางเลือกด้วย„ อาจารย์สมพรกล่าวพร้อมกับยอมรับว่า 

เรื่องนี้ต้องท�างานกันอีกยาว 

แม้จะเป็นโครงการระยะสั้นเพียง 18 เดือน ในโรงพยาบาลจิตเวช 

และโรงพยาบาลชุมชนเพียงสิบกว่าแห่งในสามจังหวัดภาคอีสาน แต ่

โครงการนีน้บัว่าเป็นก้าวเลก็ ๆ  ท่ีส�าคญัของการศกึษาและบ�าบดัโรคซึมเศร้า

ที่ ”ปักหมุด„ การบูรณาการมิติเพศภาวะในงานสุขภาพจิตในประเทศไทย  • 
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164 _______________

พื้นที่โครงการ

ชื่อโครงการ และระยะเวลาด�าเนินการ

โครงการพัฒนารูปแบบงานส่งเสริม

ป้องกนัและบ�าบดัรักษาโรคซมึเศร้าท่ี

มีความละเอียดอ่อนด้านเพศภาวะ 

(กันยายน 2559-เมษายน 2561)

1) จังหวัดอุบลราชธานี-โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ  ซ่ึงเป็น 

โรงพยาบาลจิตเวชและเป็นท่ีต้ังของศูนย์เช่ียวชาญด้านการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาโรคซึมเศร้า (The Excellence Center for  

Depressive Disorder) ของกรมสุขภาพจิต โรงพยาบาลสรรพ- 

สิทธิประสงค์ โรงพยาบาลเขื่องใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ประจ�าต�าบล (รพ.สต.) กุดตากล้า รพ.สต. หนองเหล่า

2) จังหวดัศรีสะเกษ 

-โรงพยาบาลกันทรารมย์ 

โรงพยาบาลขุขันธ์ รพ.สต.

สมบูรณ์ รพ.สต. ปรือใหญ่ 

รพ.สต. หนองบัว

3) จังหวัดยโสธร- 

โรงพยาบาลยโสธร  
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บุคลากรและหน่วยงานด้านการส่งเสริม 

ป้องกัน บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพจิต

และจิตเวชให้ความส�าคัญและบูรณาการ

มิติเพศภาวะในการท�างาน ท�าให้การ 

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหา

สุขภาพจิตและจิตเวชในระยะยาว

เป้าหมาย

ประเด็นปัญหา

แนวคิดพื้นฐานของวิธีการป้องกันและบ�าบัดโรคซึมเศร้า

ที่ใช้ในปัจจุบันเน้นการมองในระดับบุคคล โดยมองว่า

โรคซึมเศร้าเกิดจากสารเคมีในสมองผิดปกติและปัญหา

ของตัวผู้ป่วยเอง เช่น ขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา มี

ความคิดด้านลบ ไม่ยืดหยุ่น เครียดหรือมีปัญหาด้าน

ความสัมพันธ์ การรักษาจึงเน้นท่ีการสอนหรือบ�าบัดให้ 

ผู้ป่วยมีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ตนเอง แต่แนวคิด

เพศภาวะและงานวิจัยหลายชิ้นพบว่า ปัจจัยที่ท�าให ้

บุคคลมีภาวะซึมเศร้าคือความเครียดเกิดจากบทบาท 

ที่สังคมความคาดหวัง การที่ผู้หญิงถูกผู้ชายใช้อ�านาจ

ควบคุมหรือกระท�ารุนแรง ส่วนผู้ชายก็ถูกกดดันจาก

บทบาทความเป็นชายที่สังคมก�าหนด การป้องกันหรือ

บ�าบัดรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้ผล จึงควรต้อง 

บรูณาการความเข้าใจมติเิชงิโครงสร้างอ�านาจและความ

เป็นธรรมทางสังคม โดยเฉพาะกรอบเร่ืองเพศ หรือ

บรรทัดฐานความเป็นหญิงเป็นชายในสังคมด้วย

������������������ 8 �����������.indd   165 4/17/19   3:13 PM



 

ผู้ (หญิง) น�าการเปลี่ยนแปลง

รศ.ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

สาเหตุหนึ่งของโรคซึมเศร้า

เกิดมาจากความไม่เป็นธรรมทางเพศ 

กรอบความเป็นหญิงชาย ความไม่เท่าเทียมกัน

ที่ท�าให้ผู้หญิงจ�านวนมากเกิดความเครียดเรื้อรัง

และน�ามาสู่การเป็นโรคซึมเศร้า

สมพร รุ่งเรืองกลกิจ อยู่กับ

โรคซึมเศร้ามานานนับสิบปี

ไม่ใช่ในฐานะผู้ป่วย แต่เธอ 

เป ็นอาจารย ์ประจ�าภาควิชาการ 

พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น (มข.) ที่สนใจศึกษาเร่ือง

โรคซึมเศร้า ค้นคว้าวิจัยเพื่อหาวิธ ี

ป้องกันและบ�าบัดโรคซึมเศร้าที่มี

ประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่
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สมพรเป็นคนนครสวรรค์ จบปริญญาตรีจากคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโทด้านจิตวิทยาการปรึกษาจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านพยาบาล 

จิตเวชจากสหรัฐอเมริกา 

สมัยเรียน เธอถูกสอนว่าโรคซึมเศร้าเป็นปัญหาในระดับบุคคล 

เกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุล ความเครียดเร้ือรัง ขาดทักษะใน 

การแก้ไขปัญหา วิธีการบ�าบัดรักษาคือสอนให้ผู ้ป่วยรู ้จักคิดบวก  

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ออกก�าลังกาย และให้ยาต้านเศร้า หากอาการ 

ไม่ดีขึ้นก็จะบ�าบัดด้วยการชอร์ตไฟฟ้า

สมพรเร่ิมตั้งค�าถามต่อชุดความคิดและแนวทางการบ�าบัดโรค 

ซึมเศร้าที่เรียนและสอนต่อ ๆ กันมาหลังจากที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล

ศูนย์ประสานงานองค์การอนามัยโลก ด้านการวิจัยและฝึกอบรม 

เพศภาวะและสุขภาพสตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มข. 

”จากท่ีไม่เคยสนใจเร่ืองเพศภาวะ เพราะคิดว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ 

ต่างกัน ก็เร่ิมมาศึกษาเร่ืองนี้ พอแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความ 

เป็นธรรมทางเพศประกาศรับคนไปเข้าคอร์สอบรมของอาจารย์อวยพร  

เขื่อนแก้ว ที่บ้านดิน (ศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม) ก ็

เลยสมัครไปและถูกใจมาก เพราะท�าให้เราเข้าใจเร่ืองเพศภาวะมากขึ้น„

ความเข้าใจเร่ืองเพศภาวะท�าให้เธอมองเห็นสาเหตุของโรคซึมเศร้า

ในแบบที่ผู ้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชน้อยคนจะมองเห็น นั่นคือ ภาวะ 

ซึมเศร้าไม่ใช่ปัญหาระดับบุคคล แต่เป็นปัญหาโครงสร้างทางสังคมที ่

ส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตของทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 167
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168 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

 

”การที่ผู้ชายมีอ�านาจการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ ๆ มากกว่าผู้หญิง 

เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีท�าให้ผู้หญิงเครียดและเป็นโรคซึมเศร้า ทั้งเร่ืองการ 

เงิน หรือความเป็นอิสระในการใช้ชีวิต เช่น ผู้ชายไปไหนก็ได้ แต่ถ้า 

ผู้หญิงไปไหนต้องบอก บทบาทท่ีสังคมมอบให้และคาดหวังต่อผู้หญิง 

ท�าให้ผู้หญิงต้องท�างานหนักกว่าผู้ชายแต่กลับไม่ได้รับคุณค่า เพราะ 

งานบ้านหรือการดูแลลูกไม่ถูกตีค่าเป็นเงิน„

แม้สถิติทางการแพทย์จะบอกว่าผู้หญิงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่า

ผู้ชาย แต่สมพรอธิบายว่า ถ้ามองจากมุมเพศภาวะแล้ว ทั้งผู้หญิงและ

ผู้ชายต่างก็ได้รับแรงกดดันจากสังคม ผู้ชายก็มีความเครียดและเสี่ยง 

ต่อภาวะซึมเศร้าเช่นกัน หรือบางคนอาจเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแต่ไม่รู้ตัว

เมื่อหันกลับมามองหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ที่สอนในมหาวิทยาลัย 

กลับพบว่าไม่มีชุดความรู้เร่ืองความเป็นธรรมทางเพศหรือเพศภาวะ 

อยู่เลย เธอจึงเร่ิมผลักดันให้นักเรียนพยาบาลได้เรียนรู้เร่ืองนี้ แม้ยัง 
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ไม่อาจเปล่ียนแปลงหลักสูตรได้ แต ่

อย่างน้อยเธอก็สอดแทรกหัวข้อนี้ไว้ 

ในวิชาที่สอน รวมท้ังสนับสนุนให ้

นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก 

ท�าวิจัยเร่ืองเพศภาวะกับโรคซึมเศร้า

นอกจากมุมมองต่อโรคซึมเศร้าท่ีเปลี่ยนไปแล้ว  สมพรบอกว่า 

ตัวเธอเองก็เปลี่ยนไปด้วย

”การอบรมที่บ้านดินท�าให้ตระหนักรู้ว่าเราเป็นคนที่เผลอใช้อ�านาจ

ของเราด้วยความปรารถนาดี ด้วยความคิดท่ีว่ามันถูกมันใช่ สิ่งท่ีเรา 

คิดว่าดีอาจจะท�าร้ายคนอื่น เราไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นให้ได้ใช้ศักยภาพ

ของเขา ความตระหนักรู้นี้ท�าให้เราระมัดระวังมากขึ้น รับฟังคนอื่น 

มากขึ้น รู้จักเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีส่วนร่วมคิดร่วมตัดสินใจ„

ถามถึงความเป็นไปได้ท่ีการมองโรคซึมเศร้าด้วยแว่นความ 

เป็นธรรมทางเพศจะกลายเป็นกระแสหลักในแวดวงวิชาการด้านจิตเวช

และในระบบสาธารณสุข สมพรบอกว่าหนทางนั้นอีกยาวไกล 

”เหนื่อยแต่สนุก„ คือบทสรุปสั้น ๆ ของการท�างานด้านเพศภาวะ

กับโรคซึมเศร้าที่เธอท�ามาถึงตอนนี้ และยังคงท�าต่อไป ”เราท�าในสิ่งที่ 

คิดว่ามันใช่ มันต้องท�า ถ้าเราไม่ท�าก็ไม่มีคนอื่นท�า หรือถ้าเรารู้แต่เรา 

ไม่ท�ามันก็ไม่ถูกต้อง„
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คดีตัวอย่างที่ 1 - บ่ายวันหนึ่ง 

ที่สถานต�ารวจภูธรเมืองนครพนม  

ผู ้หญิงคนหนึ่งขึ้นมาบนโรงพักใน 

ฐานะพยานให้เพื่อนบ้านท่ีถูกบุกรุก 

เธอมีใบหน้าผิดรูป พูดไม่ชัด มีรอย

ฟกช�้าและแผลเป็นทั่วร่าง ขณะนั้น 

ร.ต.อ.หญิงจุฬารัตน ์  อาจภิรมย ์  

ก�าลังนั่งท�างานอยู ่บนโรงพัก เธอ 

ไม่ได้อยู่ระหว่างเข้าเวรรับแจ้งความ 

แต่สังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่าง

จากรูปลักษณ์ของผู้หญิงคนดังกล่าว 

จึงชวนมานั่งพูดคุยสอบถามถึงที่มา

ของร่องรอยการถูกท�าร้าย เร่ืองราว

ความรุนแรงในครอบครัวท่ีเกิดซ�้าซาก

มานานจึงได้รับการบอกเล่า

หญิงวยั 38 ปีผู้นีถ้กูสามที�าร้าย

มาตลอด 3-4 ปีที่อยู่ด้วยกัน เธอเคย

มาแจ้งความที่โรงพักหลายคร้ังแล้ว  

แต่เหตุที่ตัวเธอไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ 

ไม่เหน็ทางออกอืน่นอกจากพึง่พิงสามี 

การแจ้งความทุกคร้ังจึงจบด้วยการที่

เธอต้องกลับไปอยู่กับสามี และกลับสู่

วงจรของการถูกท�าร้ายซ�้า ๆ โดยไม่มี

การด�าเนินคดีแต่อย่างใด
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หลังฟังเร่ืองราว สารวัตรจุฬารัตน์สอบถามผู้เสียหายว่ายังต้องการ

ด�าเนินคดีกับสามีอยู่หรือไม่ เธอตอบว่าต้องการ เพราะทุกวันนี้ก็ยังคงถูก

ท�าร้ายและทนไม่ไหวแล้วกับความรุนแรง เมื่อได้ค�าตอบแน่ชัด พนักงาน

สอบสวนหญิงรีบติดต่อบ้านพักเด็กและครอบครัวประจ�าจังหวัดเพื่อ 

ส่งตัวผู้เสียหายเข้าพักพิงชั่วคราว เรียกตัวสามีมาแจ้งข้อกล่าวหาตาม 

ประมวลกฎหมายอาญาฐานท�าร้ายร่างกาย พ่วงด้วยความผิดตามพระราช-

บัญญัติ (พ.ร.บ.) คุ ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พ.ศ.2550 และท�าส�านวนคดีส่งฟ้องศาล ระหว่างนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ช่วยเหลือให้ผู้เสียหายได้รับการฝึกอาชีพและช่วยประสานกับครอบครัว 

เดิมจนเธอได้กลับไปอยู่บ้านกับพ่อและเริ่มประกอบอาชีพหาเลี้ยงตัวเอง  

ด้านผลของคดีระบุว่าฝ่ายชายมีความผิด ให้ลงโทษจ�าคุกโดยรอลงอาญา 

ไว้ก่อน และด้วยอ�านาจของกฎหมายและเจ้าหน้าที่ต�ารวจ ฝ่ายชายจึง 

ยอมเลิกราและไม่กล้าไปยุ่งเกี่ยวกับฝ่ายหญิงอีก

คดีตัวอย่างที่ 2 – ปี 2557 หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าว ”น้องเมีย- 

พี่เขยแอบเล่นชู้ พี่สาวรู้ใช้มีดปอกผลไม้แทงสามีดับ„ เหตุดังกล่าวเกิด 

ในพื้นที่สถานีต�ารวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ซ่ึงตามแนวทางการด�าเนินคด ี

ทั่วไป คดีนี้ย่อมเข้าข่ายเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและต้องรับโทษหนัก  

แต่จากการติดตามข้อมูลของ ร.ต.ท.หญิงขวัญแก้ว มาลัย พนักงาน 

สอบสวนหญิงประจ�า สภ. เมืองเพชรบูรณ์ (ในขณะนั้น) เธอพบข้อมูล 

บางอย่างท่ีอาจท�าให้คดีมีผลต่างออกไป ผู้หมวดหญิงซ่ึงเพิ่งเรียนจบจาก

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจมาหมาด ๆ จึงอาสาขอเข้าร่วมสอบปากค�าผู้เป็น 

น้องสาวที่ตกเป็นข่าว ซึ่งมีอายุเพียง 15 ปี ในฐานะพยานเด็กผู้เห็นเหตุการณ์

จากเหตุดังกล่าว หญิงผู้เป็นภรรยาที่ตกเป็นจ�าเลยให้การว่าเธอใช้ 

มีดจ้วงแทงท่ีอกของสามีหนึ่งคร้ังด้วยความบันดาลโทสะ เพราะก่อนเกิด 

เหตุเธอเข้าไปพบสามีก�าลังข่มขืนน้องสาวของตนเอง โดยที่น้องสาว 
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พยายามต่อสู้และร้องขอความช่วยเหลือ ไม่ใช่เป็นการยินยอมมีสัมพันธ์ 

กับพี่เขยตามที่ส่ือต่าง ๆ น�าเสนอ  ผลการสอบปากค�าและส่งตัวเด็กหญิง 

เข้ารับการตรวจหาร่องรอยการถูกกระท�าช�าเราโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  

ยืนยันว่าเด็กหญิงถูกข่มขืนจริง ผู้หมวดหญิงซ่ึงเคยเข้ารับการอบรมฐาน 

คิดเร่ืองความเป็นธรรมทางเพศที่ศูนย์ผู ้หญิงเพื่อสันติภาพและความ 

ยุติธรรม ที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงสอบถามความต้องการของครอบครัว 

เด็กหญิง และประสานให้มีทนายขององค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิง 

เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้ พร้อมทั้งได้รายงานผลการสอบปากค�า 

เด็กหญิงอย่างละเอียดไว้ในส�านวนคดีที่พี่สาวฆ่าสามีด้วย

ในที่สุด จากพยานหลักฐานท่ีต�ารวจรวบรวมและส�านวนคดี ศาล

ตัดสินว่าผู้ตายกระท�าช�าเราน้องสาวของจ�าเลยจริง นับว่าผู้ตายได้ข่มเหง

ท�าร้ายจิตใจจ�าเลยอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม เมื่อจ�าเลยเห็น

เหตุการณ์จึงเหลือวิสัยที่จะอดกลั้น จ�าเลยจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดย

บันดาลโทสะ (มิใช่โดยเจตนา) แต่เนื่องจากจ�าเลยรับสารภาพและให้การ 

เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี จึงลดโทษลงกึ่งหนึ่ง ประกอบกับ 

ระหว่างการพิจารณาคดี จ�าเลย (ซ่ึงยากจนและไม่มีหลักทรัพย์พอที่จะ 

ประกันตัว) ได้ถูกจ�าคุกไปแล้วเป็นเวลา 7 เดือน ศาลเห็นว่าเพียงพอที ่

จ�าเลยจะส�านึกตน จึงสั่งให้รอลงอาญา ส่งผลให้ผู้หญิงคนดังกล่าวไม่ต้อง

รับโทษจ�าคุกเพิ่ม และได้ออกมาประกอบอาชีพหาเลี้ยงลูกสามคนต่อไป

คดีข้างต้นเป็นเพียงส่วนเส้ียวของคดีความจ�านวนมากที่เกิดบน 

โรงพัก ท่ีถูกถ่ายทอดออกมาเป็นกรณีศึกษาโดยต�ารวจหญิงกลุ่มหนึ่งที่ 

รวมตัวกันภายใต้ชื่อ ”ชมรมพนักงานสอบสวนหญิง„ และเป็นกรณีท่ี 

สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนในการท�างานของพนักงานสอบสวนหญิง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีทางเพศและความรุนแรงในครอบครัวท่ีมีความ 

ซับซ้อนด้านความสัมพันธ์และอคติของสังคม
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ประเด็นผู้หญิงและเด็กกับพนักงานสอบสวนหญิง

ย้อนกลับไป 20 กว่าปีก่อน ต�าแหน่ง ”พนักงานสอบสวนหญิง„  

(พงส. หญิง) ในประเทศไทยเร่ิมต้นขึ้นด้วยแรงกระตุ้นจากขบวนการ 

เคลื่อนไหวเร่ืองผู้หญิงในระดับสากล และการผลักดันขององค์กรพัฒนา

เอกชนที่ท�างานคุ้มครองผู้หญิงและเด็กในประเทศไทย ท�าให้กรมต�ารวจ 

ในขณะนั้นเปิดให้มีต�าแหน่ง พงส. หญิงเป็นครั้งแรกในปี 2538 เพื่อรองรับ

การท�างานในคดีทางเพศต่อผู ้หญิงและเด็ก และคดีความรุนแรงใน 

ครอบครัว โดยมี พงส. หญิงรุ่นแรก 15 คน อยู่ประจ�าสถานีต�ารวจใน 

กองบัญชาการต�ารวจนครบาลสามแห่ง 

ในช่วงแรก กรมต�ารวจในขณะนั้นเปิดรับ พงส. หญิงจากบุคคล 

ทั่วไปท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในสายงานกฎหมายหรือจบเนติบัณฑิต

และผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามา กระทั่งปี 2552 เป็นต้นมา โรงเรียน 

นายร้อยต�ารวจได้เปิดรับสมัครนักเรียนนายร้อยหญิงรุ่นแรก และรับ 

ต่อเนื่องมาทุกปี ปีละประมาณ 70 คน

คนที่จะบอกเล่าความเป็นมาของ พงส. หญิงได้ดี คือ พ.ต.อ.หญิง

ฉัตรแก้ว วรรณฉวี ประธานชมรมพนักงานสอบสวนหญิง ซ่ึงเป็นหนึ่งใน  

15 พงส. หญิงรุ่นบุกเบิก
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”เดิม พงส. หญิงจะถูกมอบหมายให้ท�าคดีเกี่ยวกับเพศ เด็ก และ 

ผู้หญิงอยู่แล้ว จนปี 2555 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ตร.) ออกค�าสั่งให้  

พงส. หญิงมีหน้าที่รับผิดชอบท�าการสอบสวนคดีความตามกฎหมายต่าง ๆ 

อาทิ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ร.บ. 

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ คดีที่ 

ผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ คดีเหล่านี้เป็นกฎหมายเฉพาะ 

ทาง ซ่ึงวิธีการสอบสวนแตกต่างจากคดีอาญาทั่วไป เพราะนอกจากจะ 

ต้องสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผู้สอบสวนจะต้องพิจารณาประสานงานส่งต่อ 

ผู้เสียหายไปฟื้นฟูเยียวยาและรับการสงเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ซ่ึงพนักงานสอบสวนทั่วไปอาจไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนนี้„ (เว็บไซต์ 

มติชน 20 เม.ย.2560)

พ.ต.อ.หญิงปวีณา เอกฉัตร ใน

ฐานะเลขานุการของชมรมพนักงาน

สอบสวนหญิง เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้ 

ลงมือปฏิ บัติและมีส ่วนขับเคลื่อน 

และพัฒนา ”งานสอบสวนเฉพาะด้าน„  

นี้มาแต่ต้น   

เธอเล่าว่าช่วงแรก ๆ ราวปี 2542 เมื่อประจ�าอยู่ที่ สน. ราษฎร์บูรณะ 

เธอเร่ิมพบกรณีผู้หญิงถูกกระท�าความรุนแรงแต่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข 

จนปี 2550 มีการตรา พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงใน

ครอบครัว เธอจึงเร่ิมทดลองใช้กฎหมายดังกล่าว ซ่ึงระบุมาตรการที่เป็น

ประโยชน์หลายอย่าง อาทิ การท�าบันทึกข้อตกลงระหว่างคู่กรณีก่อนท่ีจะ 

มีการยอมความเพื่อคุ ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหาย การติดตามให ้

คู่กรณีปฏิบัติตามข้อตกลง หรือการส่งตัวผู้กระท�าผิดเข้ารับการบ�าบัด 
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เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ในช่วงแรกการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 

ยังเต็มไปด้วยอุปสรรค เพราะแม้จะมีกฎหมายหลักแล้ว แต่ยังขาดแนว

ปฏิบัติท่ีชัดเจน ขาดแนวทางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และ

ขาดหน่วยงานที่จะรับผิดชอบด�าเนินมาตรการต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย 

ก�าหนด แต่ก็มีบางกรณีที่มาตรการตามกฎหมายดังกล่าวใช้ได้ผล

”เราได้ลองใช้กฎหมาย ลองท�าบันทึกข้อตกลง ปรากฏว่ามีกรณีที ่

ลองท�าแล้วได้ผล  คดีนั้นผู ้หญิงมาแจ้งความว่าถูกผู้ชายเอารูปไปปิด 

ประจานที่ที่ท�างานเพราะไม่พอใจที่ผู้หญิงขอเลิกหลังจากรู้ว่าผู้ชายมีภรรยา

อยู่แล้ว ตอนนั้นเราแนะน�าผู้หญิงว่าถ้ารับเป็นคดีอาญาฐานหมิ่นประมาท 

หรือใส่ความ ฝ่ายชายอาจรู้สึกโกรธแค้น และปัญหาอาจไม่จบง่าย ๆ จึง 

เสนอให้ใช้กฎหมายนี้ ผู้เสียหายก็บอกว่า ‘สารวัตรจะท�ายังไงก็ได้ ขอให ้

มันไปจากชีวิตหนู’ เราจึงออกหมายเรียกฝ่ายชายมา และแจ้งให้ทราบว่า

กรณีนี้ยังไม่ได้เป็นคดีอาญาร้ายแรง หากฝ่ายชายยอมท�าบันทึกข้อตกลงว่า

จะเลิกวุ่นวายกับฝ่ายหญิง และปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าว ก็จะไม่มีการ

ด�าเนนิคดถีงึชัน้ศาล  ฝ่ายชายยนิยอมท�าบันทึกข้อตกลง ท�าให้การแก้ปัญหา

บรรลุผล คือต่างฝ่ายต่างเลิกแล้วต่อกัน„

ความส�าเร็จคร้ังนั้นแม้จะเป็น 

ก้าวเล็ก ๆ แต่ก็เป็นก้าวท่ีมีความหมาย 

ต่อสารวัตรปวีณา (ในขณะนั้น) อย่างยิ่ง
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แสวงหาแนวทาง	สร้างกลุ่ม-เครือข่าย

ความคิดที่อยากจะพัฒนางานสอบสวนประเด็นผู้หญิงและเด็กท่ี 

ถูกกระท�าความรุนแรงของ พ.ต.อ.หญิงปวีณา ได้จุดประกายขึ้นในปี 2554 

เมื่อเธอได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความเป็นธรรมทางเพศท่ีศูนย์บ้านดิน 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนของโครงการสุขภาวะผู้หญิงในขณะนั้น  

การอบรมใช้เวลา 5 วัน  หลังจากนั้น ในปี 2556 เมื่อแผนงานสุขภาวะ 

ผู้หญิงฯ ร่วมกับศูนย์บ้านดินจัดอบรมหลักสูตรฐานคิดสุขภาวะผู้หญิง 

และความเป็นธรรมทางเพศ รองผู้ก�ากับฯ ปวีณา (ในขณะนั้น) จึงสมัคร 

เข้ารับการอบรมอีกครั้ง โดยได้ชักชวนเพื่อน พงส. หญิงอีกสามคนเข้าร่วม

อบรมด้วย จนเกิดกลุ่มก้อนของ พงส. หญิงท่ีเห็นประโยชน์ของการอบรม 

ดังกล่าวในการพัฒนางานของต�ารวจ และมีการจัดอบรมส�าหรับ พงส. หญิง

อีกหลายรุ่น จนล่าสุดมี พงส. หญิงท่ีผ่านการอบรมที่ศูนย์บ้านดินแล้ว 

ประมาณ 90 คน

ระหว่างนั้น ในปี 2557 พงส. หญิงกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีมีความมุ่งหวังจะ

พัฒนาคุณภาพการท�างานคุ้มครองผู้หญิง เด็ก และบุคคลในครอบครัว  

จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง ”ชมรมพนักงานสอบสวนหญิง„ ข้ึน เพื่อเป็นพื้นท่ีใน 

การรวมตัวของ พงส. หญิงท่ีกระจายกันปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ  

และเพื่อเป ็นกลุ ่มสนับสนุนการท�างานซ่ึงกันและกัน จากนั้นชมรม 

พนักงานสอบสวนหญิงจึงได้ริเร่ิมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

สอบสวนหญิงเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว โดย 

ได้รับการสนบัสนนุจากแผนงานสขุภาวะผูห้ญงิและความเป็นธรรมทางเพศ 

และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ด�าเนินงาน

ระหว่างปี 2558-2561
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ภารกิจของโครงการแบ่งออกเป็นสามด้าน คือ 1) การจัดอบรม 

เสริมศักยภาพด้านต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็นในการปฏิบัติงานของ พงส. หญิง อาทิ 

อบรมฐานคิดเร่ืองความเป็นธรรมทางเพศ และการท�าส�านวนคดีประเภท 

ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ พงส. หญิง  2) การสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับเครือข่าย พงส. หญิง ผ่านการพัฒนาช่องทางการสื่อสารทั้งในระหว่าง 

พงส. หญิงรุ่นพี่และรุ่นน้องด้วยกันเอง และสื่อสารกับสาธารณะให้รับรู้ถึง

การมีอยู่และบทบาทหน้าที่ของ พงส. หญิง และ  3) การผลักดันเชิงนโยบาย

โดยมุ่งหวังให้เกิดการปรับปรุงระบบการท�างานขององค์กรต�ารวจในด้าน 

การคุ้มครองผู้หญิง เด็กและบุคคลในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พ.ต.ต.หญิงเพชรรัตน์ เลิศวานิช สารวัตร (สอบสวน) สน.บางพลัด 

ปัจจุบันเป็นก�าลังหลักคนหนึ่งของชมรมฯ เธอสนับสนุนแนวทางพัฒนา

ศักยภาพการท�างาน โดยเฉพาะการอบรมฐานคิดสุขภาวะผู้หญิงและความ

เป็นธรรมทางเพศ เป็นอย่างมาก 

”เมื่อก่อนเราก็เหมือนร้อยเวรทั่วไปที่มักไม่ค่อยมีความละเอียดอ่อน

ในการท�าคดี ยึดแต่กฎหมายที่เรียนมาเป็นหลัก เอาเร็วเข้าว่า ใช้เวลา 

สอบปากค�านิดเดียว แต่พอไปอบรมที่ศูนย์บ้านดินมาแล้ว เราก็เลิกวิธีการ

ท�างานที่เร่งปิดคดีหนึ่งเพื่อไปรับคดีต่อไป เราเร่ิมมองเห็นว่าผู้เสียหาย 

หลาย ๆ คนต้องการคนรับฟัง จึงให้เวลากับการรับฟังมากขึ้น ท�าให้รู้สึก

ว่าการท�างานของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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”อย่างคดีที่ผู ้เสียหายเป็นเยาวชน บางทีก็มีต้นตอมาจากปัญหา

ครอบครัว น้องบางคนบอกว่าเขาคุยกับพ่อแม่ไม่ได้ เราก็คุยกับพ่อแม ่

ให้แทน เราท�าตัวเป็นเพื่อนเป็นพี่ บางทีเขาขอเบอร์เราไว้แล้วโทรฯ มาคุย  

เรารู้สึกภูมิใจกับการท�างานที่ได้ช่วยเหลือประชาชน แม้จะไม่ได้ผลงาน 

เป็นจ�านวนคดีที่รับแจ้งความ แต่เราอิ่มเอมใจว่าเราช่วยเขาได้„

พ.ต.อ.หญิงปวีณา ซ่ึงปัจจุบันเป็นผู้ก�ากับ (สอบสวน) กลุ่มงาน 

สอบสวน กองบังคับการต�ารวจนครบาล 8 ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า

”น่าสังเกตว่าคดีความรุนแรงในครอบครัว ผู ้เสียหายส่วนใหญ่ 

ไม่อยากด�าเนินคดีกับผู้ก่อเหตุซ่ึงเป็นบุคคลในครอบครัว ไม่อยากให้สามี

ติดคุก เราอยู่ในสังคมท่ีผู้ชายเป็นใหญ่และผู้หญิงถูกคาดหวังว่าต้องเป็น 

ฝ่ายยอม การท่ีภรรยาจะแจ้งความด�าเนินคดีกับสามีถือเป็นเร่ืองใหญ่มาก 

และอาจถูกมองไม่ดีจากคนรอบข้าง หรือส่งผลกระทบต่อเด็ก เช่น ถูก 

หาว่าแม่แจ้งความท�าให้พ่อติดคุก ด้วยเหตุนี้กฎหมายถึงมีทางเลือกให ้

ผู้หญิงท่ีจะไม่แจ้งความ และไปยื่นค�าร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่ีศาล ถ้า

พนักงานสอบสวนเข้าใจประเด็นเหล่านี้ ก็จะใช้ข้อกฎหมายท่ีมีอยู่ในการ 

ไกล่เกลี่ย หรือท�าบันทึกข้อตกลงก่อนยอมความได้ ท�าให้เหตุการณ์ 

คลี่คลายไปได้

”เราจึงพยายามผลักดันว่าการท�าคดีประเภทนี้ต้องใช้บุคลากรท่ีมี

ความช�านาญและมีความรู้เฉพาะด้าน อย่าไปรวมกับงานด้านอื่น„
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ดอกผลจากการงาน

จากการด�าเนินโครงการเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี มีผลส�าเร็จที่ 

เด่นชัดคือ

จัดตั้งชมรมพนักงานสอบสวนหญิง - เป็นองค์กรหลักในการ 

ด�าเนินงานพัฒนาศักยภาพ สร้างพื้นท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหนุนเสริม 

การท�างานซ่ึงกันและกันของ พงส. หญิง โดยมีคณะกรรมการ 19 คน ที่ 

เป็น พงส. หญิงจากกองบัญชาการต�ารวจท่ัวประเทศ มีการเปิดรับสมัคร

สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมที่ชมรมฯ จัดขึ้น และการพัฒนากลุ่มไลน์ เพจ 

เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ เพื่อเป็นพื้นที่ทางสังคมส�าหรับคนท�างาน ในเร่ือง 

แนวทางการปฏิบัติงาน การท�าคดีต่าง ๆ ซ่ึงจะมี พงส. หญิงทั่วประเทศ 

จ�านวน 450 คน เข้าถึงและได้รับประโยชน์จากข้อมูลความรู้ออนไลน์   

รวมทัง้เป็นช่องทางทีป่ระชาชนทัว่ไปทีป่ระสบปัญหาในคดทีีเ่กีย่วกบัผูห้ญงิ 

เด็ก และบุคคลในครอบครัว ประเด็นความรุนแรง และการค้ามนุษย์จะ

สามารถติดต่อขอรับค�าปรึกษาได้  

เกิดเครือข่ายพนักงานสอบสวนหญิง - จ�านวนกว่า 300 คน ซ่ึง 

ส่วนหนึ่งได้ผ่านการอบรมเสริมศักยภาพที่จัดโดยชมรมฯ แบ่งได้เป็น 

สองระดับ คือ 
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ระดับแรก - ระดับฐานคิดและสุขภาวะผู้หญิง มี พงส. หญิง (และ 

ชายท่ีสนใจ) ท่ีผ่านการอบรม มีความเข้าใจและความละเอียดอ่อนต่อ 

ประเด็นเพศภาวะ เพศวิถี และมีทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานท่ีค�านึงถึง

ความเป็นธรรมทางสังคมและความเป็นธรรมทางเพศในคดีความผิด 

เกี่ยวกับเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และการค้ามนุษย์ ได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ระดับที่สอง - ระดับความรู้เฉพาะด้าน มีต�ารวจหญิง (และชายท่ี 

สนใจ) ได้รับความรู้เฉพาะด้านในการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับเด็ก  

สตรี บุคคลในครอบครัว และการค้ามนุษย์ มีความรู้ ความเข้าใจ และ 

ความละเอียดอ่อนในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลผู้ถูก 

กระท�า และยังเอื้อให้ พงส. หญิงมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ 

วิธีการท�างาน ตลอดจนการเผชิญปัญหาและอุปสรรคในแต่ละพื้นท่ีซ่ึงมี

บริบทการท�างานที่แตกต่างกันด้วย

นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังได้น�าเนื้อหาจากการอบรมมาจัดท�าหนังสือ 

คู่มือการสอบสวนคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 

พระราชบัญญัติคุ ้มครองผู ้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเป็นแนวทางใน 

การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และได้แจกจ่ายให้กับเครือข่าย พสง. หญิง

ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 450 คน

เกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย – เพื่อการปรับโครงสร้างและระบบงาน

สอบสวนคดีเฉพาะด้านการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้หญิง เด็ก  

และบุคคลในครอบครัวให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการประชุมรวบรวมสภาพ

ปัญหาและระดมความคิดเห็นและข้อเสนอจาก พงส. หญิง ท่ัวประเทศ  

จ�านวนสองคร้ัง นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดสัมมนาเพื่อรณรงค์ผลักดัน 

ข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวต่อ ตร. ด้วย
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จากการด�าเนินการดังกล่าวท�าให้ ตร. มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาระบบงานสอบสวนคดีอาญาขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 โดยได้

แต่งต้ังกรรมการของชมรมฯ ให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้านการ 

สอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนและสตรี นับว่าเป็นช่องทางส�าคัญ 

ที่เอื้อให้ทางชมรมฯ ได้ผลักดันนโยบายการปรับโครงสร้างและระบบงาน

สอบสวนคดีด้านนี้

จัดท�าตุ๊กตาถามปากค�า – เป็นตุ๊กตาผ้าคู่ชายหญิง

ที่มีสัญลักษณ์เพศ เพื่อช่วยในการสอบปากค�าผู ้ถูก 

ล่วงละเมิดทางเพศท่ีเป็นเด็กอายุน้อยเกินกว่าจะอธิบาย

เหตุการณ์ด้วยค�าพูด ไม่พร้อมจะพูด หรือผู้มีปัญหา 

ทางสติปัญญา โดยให้เล่าเร่ืองราวผ่านตุ๊กตา ช่วยให ้

พนกังานสอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลกัฐานทางคดี

ต่อไป

ตุ ๊กตาถามปากค�าเหล่านี้มีต ้นทุนในการผลิต 

ค่อนข้างสูง แต่ทางชมรมฯ ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก

อาสาสมัครและองค์กรเอกชน ท�าให้ขณะนี้สามารถผลิต

ส่งถึงสถานีต�ารวจทั่วประเทศแล้วอย่างน้อยกองบังคับการ

ละหนึ่งชุด รวมจ�านวน 40 ชุด
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คุ้มครองเด็กและผู้หญิงอย่างมืออาชีพ

ค�าขวัญของชมรมฯ มีอยู่ว่า ”พนักงานสอบสวนหญิงดูแลคุ้มครอง

เด็กและผู้หญิงอย่างมืออาชีพ„ แต่ย่างก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพของ พงส. 

หญิงนั้นยังเต็มไปด้วยอุปสรรค 

ในสภาพการท�างานจริง ๆ งานคุ้มครองเด็กและผู้หญิงมีแรงกดดัน

สูง เพราะ พงส. หญิงจะถูกคาดหวังจากทุกฝ่าย ทั้งผู้บังคับบัญชา เพื่อน 

ร่วมงาน และประชาชน

สารวัตรเพชรรัตน์ เล่าว่าเวลาชาวบ้านเห็น พงส. หญิงอยู่บนโรงพัก  

ก็มักคิดว่า พงส. หญิงจะช่วยพวกเขาได้ และเวลามีคดีทางเพศเกี่ยวกับ 

เด็กและผู้หญิง พงส. ชายทั่วไปอาจไม่อยากท�าคดีประเภทนี้ เพราะ ”มัน 

มีการบ้านติดตัว„ คือ ต�ารวจผู้รับผิดชอบคดีต้องด�าเนินการส่งต่อผู ้

เสียหายให้ได้รับบริการท่ีจ�าเป็นจากหน่วยงานอื่น เช่น ส่งตรวจร่างกาย  

ส่งรักษาพยาบาล หาท่ีพักพิง หรือประสานให้ได้รับสวัสดิการทางสังคม 

อื่น ๆ เพื่อนร่วมงานจึงมักจะส่งคดีประเภทนี้มาให้ พงส. หญิง ต�ารวจผู้หญิง

อย่างเธอจึงต้องท�าทั้งคดีทั่วไปและรับผิดชอบคดีเฉพาะทางเหล่านี้ด้วย

และด้วยเหตุท่ีงานสอบสวนคดีประเภทนี้เป็นงานเชิงลึก ต้องอาศัย

ความละเอียดอ่อน ทักษะการพูดคุยเพื่อสร้างความไว้วางใจ และต้อง 

ให้เวลากับการสอบปากค�าโดยไม่เร่งรัดผู้เสียหาย พงส. หญิง จึงอาจถูก 

เพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาตั้งค�าถามว่า ”คุณไปท�าอะไรท้ังวัน„ หรือ

ท�าไมพวกเธอต้องนั่งพูดคุยกับผู้เสียหายหรือผู้ก่อเหตุคร้ังละนาน ๆ และ 

บางคร้ังอาจมีเสียงกระซิบบอกให้พวกเธอรีบ ”ปิดจ๊อบ„ เพื่อไปท�างานอื่น 

ต่อ แต่ในหลายกรณี เมื่อ พงส. หญิงให้เวลากับการพูดคุยและประสบ 

ความส�าเร็จในการไกล่เกลี่ย ท�าให้ผู้เสียหายไม่ต้องแจ้งความด�าเนินคดี  

กลับส่งผลให้ พงส. หญิงมีผลงานน้อยกว่าต�ารวจที่รับท�าคดีทั่วไป (ผลงาน

นับจากจ�านวนคดีที่มีการแจ้งความ) และไม่ช่วยเพิ่มสถิติคดีให้กับโรงพัก
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”ในช่วงเวลาที่เข้าเวร ร้อยเวรอาจต้องรับแจ้งเหตุถึง 30 เร่ือง แต ่

ถึงที่สุดอาจมีการแจ้งความเป็นคดีแค่เร่ืองเดียว ส่วนท่ีเหลือเป็นการมา 

ปรึกษา ปรับทุกข์ หรือเราช่วยไกล่เกลี่ยจนเขาคลี่คลายปัญหาได้ เขาก็ 

ไม่แจ้งความ„ สารวัตรเพชรรัตน์ กล่าว

นอกจาก ”ผลงานไม่ถูกมองเห็น„ แล้ว ในระดับนโยบายรัฐและ 

การบริหารงานในโครงสร้างของต�ารวจ พวกเธอต้องพบกับความท้าทาย 

ครั้งส�าคัญ เมื่อมีค�าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 7/2559 เรื่องการก�าหนดต�าแหน่ง

ของข้าราชการต�ารวจซ่ึงมีอ�านาจหน้าที่ในการสอบสวน ลงวันท่ี 5  

กุมภาพันธ์ 2559 ระบุให้มีการยกเลิกต�าแหน่ง ”พนักงานสอบสวน„ ของ  

ตร. ทั้งหมด  ส่งผลให้ พงส. หญิงกว่า 400 คน รวมท้ัง พงส. ชายอีก 

ประมาณ 8,000 กว่าคน ถูกปรับเปลี่ยนให้ไปด�ารงต�าแหน่งอื่น โดย 

บางส่วนยังคงท�าหน้าที่สอบสวนต่อไป แต่ไม่มีต�าแหน่งที่สะท้อนความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรองรับ  ขณะที่ต�ารวจจากสายงานอื่นก็อาจมาปฏิบัติ

หน้าที่สอบสวนได้โดยไม่ผ่านการฝึกอบรมความรู้เฉพาะด้าน  ค�าสั่ง 

ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงท่ี 

ถูกท�าร้ายทางเพศหรือถูกใช้ความรุนแรง เพราะโอกาสท่ีคดีเฉพาะด้าน 

เหล่านี้จะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าท่ีต�ารวจท่ีมีความละเอียดอ่อนและ 

มีความเข้าใจเรื่องความเป็นธรรมทางเพศจะยิ่งลดน้อยลงกว่าเดิม
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เส้นทางข้างหน้า

แม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะไม่มีความชัดเจนและดูน่ากังวล แต ่

ชมรมฯ ได้ทบทวนบทบาทของตนเองและแนวโน้มการท�างานในอนาคต  

ได้ข้อสรุปว่าจะด�าเนินกิจกรรมในฐานะชมรมพนักงานสอบสวนหญิง 

ต่อไป แม้ขณะนี้ทางหน่วยงานต้นสังกัดจะไม่เปิดโอกาสให้มีต�าแหน่ง  

”พนักงานสอบสวนหญิง„ แต่ในทางปฏิบัติ มีแนวโน้มว่าต�ารวจหญิงท่ี 

ประจ�าอยู่ที่สถานีต�ารวจจะยังคงถูกมอบหมายให้มีหน้าที่ดูแลคดีเกี่ยวกับ

เพศ เด็ก ผู้หญิง และความรุนแรงในครอบครัว ชมรมฯ จึงควรเดินหน้า

ท�างานสร้างเสริมศักยภาพและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจหญิง 

ให้มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน และจะเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ี 

ต�ารวจชายที่สนใจท�าคดีเฉพาะด้านเหล่านี้เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วย 

นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังมีแนวคิดที่จะผลักดันให้มีการขยายพื้นที่

ต้นแบบที่การท�างานของ พงส. หญิงมีความโดดเด่น ได้แก่ พื้นท่ีจังหวัด

เชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้

ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส�าคัญของ พงส. หญิง และเพื่อให้ผู้หญิง  

เด็ก และบุคคลในครอบครัวท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงได้รับการ

ช่วยเหลือคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  •

������������������ 8 �����������.indd   185 4/17/19   3:13 PM



186 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

ชื่อโครงการ และระยะเวลาด�าเนินการ

1. โครงการพัฒนางานด้านการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก 

สตรีและบุคคลในครอบครัวส�าหรับพนักงานสอบสวนหญิง (กรกฎาคม 

2558-กุมภาพันธ์ 2559)

2. โครงการเสริมศักยภาพต�ารวจหญิงเพื่อการคุ้มครองเด็กและ

สตรี (กันยายน 2559-กุมภาพันธ์ 2561)
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ประเด็นปัญหา

เป้าหมาย

จากสถานการณ์ท่ีคดทีางเพศต่อสตรีและเดก็

และคดีความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้น ทางส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ  

(ตร.) จึงได้แต่งตั้งพนักงานสอบสวนหญิงขึ้น

เพื่อรองรับการด�าเนินคดีด้านนี้ แต่พนักงาน

สอบสวนหญิงกลับพบปัญหาในการท�างาน

มากมาย ตั้งแต่ภาระงานล้น ขาดการพัฒนา

ศักยภาพเฉพาะด้านท่ีเกี่ยวข้องกับคดีความ 

จนถึงความไม่ก้าวหน้าในอาชีพเพราะระบบ

การประเมินผลงานไม่สอดคล้องกับภารกิจ

ของพนักงานสอบสวนหญิง

เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวท่ีประสบปัญหาการถูก

กระท�าความรุนแรง ได้รับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ

ในกระบวนการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผู้ (หญิง) น�าการเปลี่ยนแปลง

เวลาชาวบ้านเห็น

พนักงานสอบสวนหญิง

อยู่บนโรงพัก 

เขาจะรู้สึกว่า

เราจะช่วยเขาได้

พ.ต.อ.หญิงปวีณา เอกฉัตร

พ.ต.อ.หญิงปวีณา หรือ ”พี่อ้อ„ ของน้อง ๆ พนักงานสอบสวน 

และของผู้เสียหายในคดีทางเพศ/ความรุนแรงในครอบครัว ถือเป็น 

พนักงานสอบสวนหญิงรุ่นแรก ๆ ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และ 

เป็นผู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในการท�างานของพนักงานสอบสวนหญิง

ให้เป็นท่ีพึ่งของผู้เสียหายในคดีทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จริง ๆ แล้ว เธอจะเลือกท�างานแบบพนักงานสอบสวนทั่วไป คือ 

เข้าเวร-รับแจ้งความ-สอบปากค�า-ท�าบันทึก-ออกเวร-กลับบ้านพักผ่อน 

ไปแบบนี้ทุกวันก็ได้ แต่ปวีณา ซ่ึงปัจจุบันเป็นผู ้ก�ากับ (สอบสวน)  

กลุ ่มงานสอบสวน กองบังคับการต�ารวจนครบาล 8 เลือกท่ีจะท�า 

มากกว่านั้น เพราะเธอรู้ดีว่าพนักงานสอบสวนหญิง ซ่ึงปัจจุบันมีอยู ่

ราว 450 คนทั่วประเทศ สามารถช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะ 
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ผู้เสียหายท่ีเป็นผู้หญิงและเด็กได้มากเพียงใด หากพวกเธอมีความรู ้
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มีความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างที่กดทับ
ผู้หญิง และมีฐานคิดเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ

เส้นทางชีวิตข้าราชการต�ารวจของปวีณาเร่ิมต้นข้ึนเมื่อปี 2542  
หลังจากที่เธอเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลต�ารวจมานานถึง 7 ปี โดย 
ระหว่างนั้นเธอเรียนนิติศาสตร์ควบคู่ไปด้วย เมื่อกรมต�ารวจในขณะนั้น
เปิดรับผู้ที่มีวุฒินิติศาสตร์บัณฑิตมาเป็นพนักงานสอบสวน เธอจึง 
สมัครขอโอนย้าย และนั่นเป ็นจุดเปลี่ยนคร้ังใหญ่ในชีวิต--จาก 
พยาบาลมาเป็นพนักงานสอบสวนหญิง จากรองสารวัตรเป็นสารวัตร  
รองผู้ก�ากับและเป็นผู้ก�ากับ (สอบสวน) ในปัจจุบัน

”ช่วงแรกต้องท�าทุกคดี เพราะยังไม่มีการแบ่งเป็นคดีเฉพาะทาง
ด้านเด็กและผู ้หญิง แม้ว ่าการท่ีกรมต�ารวจก�าหนดให้มีพนักงาน 
สอบสวนหญิงก็เพราะต้องการให้ท�าคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กและ 
ผู้หญิงโดยเฉพาะ แต่นโยบายยังไม่ชัดเจน ข้ึนอยู่กับว่าแต่ละโรงพัก 
จะจัดการกันอย่างไร„ ปวีณาเล่า

ต่อเมื่อมีการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที ่
ระบุว่าในการสอบปากค�าเด็กและผู้หญิงในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศว่า
ต้องมีสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากค�า พนักงานสอบสวนหญิงจึงได้รับ 
มอบหมายให้ท�างานสอบสวนคดีเฉพาะด้าน

ปวีณาปฏิบัติหน้าที่พนักงานสอบสวนหญิงมาระยะหนึ่งก็ถึงจุดท่ี
ตั้งค�าถามกับตัวเองว่าเหตุใดกรณีท่ีผู้หญิงถูกกระท�ารุนแรงถึงไม่ลดลง 

และในหลาย ๆ กรณีปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไข ประกอบกับที่ พ.ร.บ. 
คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มีผล 
บังคับใช้ ปวีณาจึงหยิบกฎหมายนี้มาศึกษาและน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ในการปฏิบัติงาน 
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พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว เป็น
กฎหมายอาญาท่ีมีลักษณะพิเศษ ใช้บังคับกับบุคคลในครอบครัวที ่
กระท�าความรุนแรงต่อกัน ให้สิทธิแก่ผู้ถูกกระท�าว่าจะด�าเนินคดีกับ 
ผู้กระท�าหรือไม่ก็ได้ มีมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระท�า ไม่เน้น
การลงโทษแต่เน้นการใช้มาตรการคุ้มครองและบันทึกข้อตกลงไกล่เกลี่ย 
หากมาตรการเหล่านี้ไม่เป็นผลจึงใช้มาตรการลงโทษทางอาญา และให้
อ�านาจพนักงานสอบสวนจัดไกล่เกลี่ยและท�าบันทึกข้อตกลง

ปวีณายอมรับว่าในช่วงแรกเธอท�างานอย่าง 
โดดเดี่ยว เพราะไม่ค่อยมีใครสนใจหยิบยกกฎหมาย
ฉบับนี้มาใช้มากนัก เธอจึงต้องอาศัยการเรียนรู้  
ทดลองใช้กฎหมายด้วยตวัเองควบคูไ่ปกบัการท�างาน 
แต่มันก็ให้ผลคุ้มค่า เมื่อมีกรณีแรกท่ีเธอประสบ 
ความส�าเร็จในการไกล่เกลี่ยและท�าบันทึกข้อตกลง 
ท�าให้ข้อพิพาทยุติโดยไม่ต้องถึงขั้นเป็นคดี จากนั้น 
ก็มีกรณีที่สอง...สาม ตามมา

 การเรียนรู้ของเธอเพื่อพัฒนาการท�างาน 
ของพนักงานสอบสวนหญิงไม่หยุดอยู่แค่นั้น 

ปี 2554 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ให้ทุนสนับสนุนพนักงานสอบสวนหญิงไปอบรมหลักสูตรฐานคิด 
สุขภาวะผู ้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศท่ีศูนย์บ้านดิน จังหวัด 
เชียงใหม่  ปวีณาสมัครไปทันที และเมื่อเห็นว่าเนื้อหาการอบรมมี 
ประโยชน์ต่อการท�างานของพนักงานสอบสวนหญิงเป็นอย่างมาก เธอ 
จึงสมัครไปเข้ารับการอบรมอีกคร้ังในระยะที่ยาวขึ้นกว่าเดิม และ 

นับแต่นั้นเป็นต้นมา เธอก็ผลักดันให้พนักงานสอบสวนหญิงรุ่นน้อง ๆ  
ได้เข้าร่วมทุกครั้งที่มีการจัดอบรม
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”คดีเหล่านี้มีความละเอียดอ่อน ถ้าไม่เข้าใจเร่ืองความเป็นธรรม
ทางเพศ พนักงานสอบสวนจะไม่เข้าใจว่าผู้เสียหายมีความกดดันอะไร 
บ้าง มปีระเดน็อะไรบ้างทีจ่ะต้องเชือ่มโยงกบัข้อกฎหมาย  ต้องพดูคยุกบั
ผู้เสียหายยังไงบ้างเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง„ เธอให้ความเห็น

รุ่นน้องหลายคนบอกปวีณาว่า หลังจากผ่านการอบรม พวกเธอ 
มีทักษะในการรับฟังผู ้ เสียหายดีขึ้น รู ้ จักการสะท้อนกลับเพื่อให้ 
ผู ้เสียหายได้คิดทบทวนหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างเป็นอิสระ 
จากความคาดหวังต่อเพศหญิง-ชายท่ีสังคมก�าหนด และรู้วิธีการฟื้นฟู
พลังอ�านาจภายในให้แก่ผู้ประสบปัญหา

แม้ภาระงานจะหนักหน่วง แต่ปวีณายังสละเวลามาท�างานกับ 

เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ พนักงานสอบสวนหญิงเสมอ รวมถึงการก่อต้ัง 
ชมรมพนักงานสอบสวนหญิงเมื่อปี 2557 

ปวีณามีความฝันอยากให้โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ ซ่ึงเป็นโรงเรียน
ผลิตพนักงานสอบสวน มีหลักสูตรเร่ืองความเป็นธรรมทางเพศ เพราะ
เธอเชื่ออย่างยิ่งว่านี่เป็นพื้นฐานส�าคัญในการท�างานเกี่ยวกับผู้หญิง  

แม้ล่าสุดจะมีข่าวว่า ต้ังแต่ปี 2562 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจจะ 
ไม่รับผู้หญิงเข้าเรียน ซ่ึงหมายความว่าจะไม่มีพนักงานสอบสวนหญิง 
รุ่นใหม่ ๆ ที่จบจากโรงเรียนนายร้อยต�ารวจเพิ่มขึ้นทุกปีเหมือนหลาย ๆ 
ปีท่ีผ่านมา ขณะที่พนักงานสอบสวนหญิงท่ีมีอยู่เดิมก็ต้องรับภาระงาน
หนักขึ้น แต่เธอกับเพื่อน ๆ ชมรมพนักงานสอบสวนหญิงก็ยังคงเดินหน้า
ท�างานต่อกับคนที่เหลืออยู่ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจที่มากกว่าเดิม

และถึงที่สุดแล้ว เธอก็หวังว่า ไม่ว่าพนักงานสอบสวนจะเป็น 
ผู้หญิงหรือผู้ชาย ล้วนต้องมีความละเอียดอ่อน มีความเห็นอกเห็นใจ 
และปฏิบัติหน้าที่บนพื้นฐานความเข้าใจเร่ืองมิติความไม่เป็นธรรมทางเพศ
เช่นเดียวกัน
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ถนนลาดยาง ท่ีตัดผ ่ านทุ ่ งนา 

เขียวขจีเปียกชุ ่มไปด้วยสายฝนของ 

ปลายเดือนสิงหาคม

ตลอดเวลา 20 ปีท่ีผ่านมา ถนน 

เล็ก ๆ สายนี้ได้ต้อนรับผู้คนมากมาย 

จากแทบทุกจังหวัดของไทยและอีก 

หลายประเทศทั่วโลกที่ เดินทางมาที ่

บ้านใหม่ ต�าบลสันโป่ง อ�าเภอแม่ริม  

จังหวัดเชียงใหม่

”น้องมาอบรมท่ีบ้านดินก่อเจ้า„ 

แม่ค้าร้านลาบคั่วริมทางถามขณะยก 

จานข้าวเหนียวร้อน ๆ มาเสิร์ฟ

”บ้านดิน„ คือชื่อเล ่นของศูนย ์

ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม 

(International Women’s Partnership 

for Peace and Justice - IWP) เพราะ

อาคารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงอาหาร  

ห้องประชุมหรือบ้านพักส�าหรับผู ้มา 

อบรมล้วนสร้างเป็นบ้านดิน 
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อวยพร เขื่อนแก้ว นักเคลื่อนไหวทางสังคมวัย 55 ปี กับเพื่อน 

นักสตรีนิยมชาวอเมริกัน จินเจอร์ นอร์วูด ร่วมกันก่อต้ังศูนย์อบรม 

บ้านดินขึ้นเมื่อปี 2538 เพื่อเป็นสถานที่อบรมและฝึกปฏิบัติด้านความ 

เป็นธรรมทางสังคมที่ใช้สตรีนิยมเป็นแกนกลางบนฐานจิตวิญญาณแนวพุทธ

หลายคนท่ีผ่านการอบรมท่ีศูนย์บ้านดิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักกิจกรรม

เพื่อสังคมได้พบกับการเปลี่ยนผ่านครั้งส�าคัญที่ส่งผลดีท้ังต่อชีวิตภายใน 

และภายนอก และได้บอกเล่าประสบการณ์นี้ต่อ ๆ กันไป จนคอร์สอบรม

ของอวยพรและจินเจอร์เป็นที่รู ้ จักดีในแวดวงเอ็นจีโอท้ังในไทยและ 

ต่างประเทศ 

จึงไม่แปลกท่ีชาวบ้านใหม่จะมีโอกาสได้ต้อนรับและทักทายคน 

ต่างถิ่นอยู่เสมอ

ช่วง 5-6 ปีท่ีผ่านมา หนึ่งในกลุ่มคนต่างถิ่นท่ีเดินทางมาที่นี่ก็คือ 

ชาวบ้านและผู ้น�าชุมชนที่เป็นผู ้ขับเคลื่อนโครงการย่อยแปดโครงการ 

ของแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ พวกเขาและเธอ 

เดินทางมาจากหลายจังหวัดหลายหมู่บ้าน บางคนเดินทางมาไกลเกือบ  

2,000 กิโลเมตร ทุกคนบอกตรงกันว่า หากไม่ได้รับการเสริมพลังและ 

ปรับฐานคิดด้านความเป็นธรรมทางเพศจาก ”อาจารย์อวยพร„ โครงการ 

เหล่านี้อาจไม่ประสบความส�าเร็จหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ 

อาจารย์อวยพรเป็นใคร? เขาอบรมอะไรกันบ้างที่ศูนย์บ้านดิน? 

ส�าหรับคนท่ียังไม่เคยมาหรือก�าลังจะได้มาอบรมท่ีศูนย์บ้านดิน  

บทสัมภาษณ์อาจารย์อวยพรชิ้นนี้มีค�าตอบให้ ส่วนคนที่เคยไปมาแล้วก็จะ

ได้ทบทวนความรู้และย้อนนึกถึงช่วงเวลาดี ๆ ที่บ้านดิน  
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เกิด-เติบโต

เราเกิดท่ีบ้านใหม่ อ�าเภอ

แม่ ริม มีพี่น ้องหกคน เป ็นลูก 

คนสุดท้อง เติบโตมาในครอบครัว

ชาวนาที่ยากจน พ่อมีเมียหลายคน

และชอบใช้ความรุนแรง ซ่ึงส่งผล

ต่อชีวิตและจิตใจมาจนโต พี่ชาย 

ส่งเสียให้เรียนหนังสือจนจบคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 

หลังจากเรียนจบก็ไปท�างานท่ีค่ายผู้ลี้ภัยในจังหวัดชลบุรีอยู่พักหนึ่ง ก่อน 

จะได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาโทด้านการวางแผนพัฒนาเมืองท่ีประเทศ

ออสเตรเลีย แต่เรียนไปได้ 6 เดือนรู้สึกว่าไม่ชอบเพราะไม่ใช่สาขาท่ี 

อยากเรียน ก็เลยโอนหน่วยกิตมาเรียนต่อท่ีคณะศึกษาศาสตร์ มช. ด้าน 

การศึกษานอกระบบ ซ่ึงชอบมาก เพราะได้เรียนกับอาจารย์หัวก้าวหน้า 

และได้ลงไปท�าวิจัยในชุมชน ช่วงนี้ความสนใจในประเด็นสตรีศึกษา 

ชัดเจนขึ้น ก็เลยเลือกท�าวิทยานิพนธ์เร่ือง ”วิเคราะห์แนวความคิดและ 

นโยบายการจัดตั้งและพัฒนาองค์กรสตรีในชนบท„ ศึกษาผลกระทบของ

แนวคิดแบบชายเป็นใหญ่ในนโยบายของรัฐต่อผู้หญิงรากหญ้า ซ่ึงเราได ้

ข้อสรุปว่านโยบายด้านการพัฒนาสตรีของรัฐไม่ได้พัฒนาให้ผู ้หญิงมี 

ทางเลือก มีภาวะผู้น�าหรือให้มีความเข้มแข็ง แต่มุ่งเน้นให้ผู้หญิงเป็นเมีย 

และแม่ที่ดี แถมยังต้องหารายได้เสริมให้ครอบครัวได้ นโยบายของรัฐ 

มีแต่ท�าให้ผู้หญิงมีภาระเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้ท�าให้มีสิทธิเพิ่มขึ้นและไม่พูดถึง

ปัญหาเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงหรือความไม่เท่าเทียมทางเพศเลย
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แต่งงาน-เดินทาง-เรียนรู้

หลังจากเรียนจบปริญญาโทก็ท�างานกับกลุ่มผู้หญิงและคนรากหญ้า

มาตลอด จนกระทั่งแต่งงานกับสามีชาวอเมริกัน แต่งงานไปสักพักเร่ิม 

มีปัญหาเพราะรู้สึกว่าวิถีชีวิตไม่ตรงกัน หลังจากเลิกกับสามีก็ไปอยู ่ที่ 

อาศรมวงศ์สนิท1 จังหวัดนครนายก ซ่ึงเป็นที่ที่ได้ความรู้หลายอย่างจาก

อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เช่น ปัญหาเชิงโครงสร้าง ความไม่เท่าเทียมกัน 

ทางชนชั้น ผลกระทบจากการพัฒนา ความขัดแย้งเร่ืองป่าไม้ที่ดิน และ 

ยังได้ศึกษาเร่ืองพุทธศาสนากับสังคม (Engaged Buddhism) คือศึกษา

ศาสนาพุทธท้ังในแง่การปฏิบัติและเอามาเป็นกรอบความคิดในการท�า 

ความเข้าใจความไม่เป็นธรรมในสังคม นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้แนวคิดและ

หลักการท�างานของกลุ่มเควกเกอร์ (Quaker)2 ด้วย

สิ่งส�าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากอาศรมวงศ์สนิทคือการดูแล 

จิตวิญญาณของคนท�างานเพื่อสังคม ซ่ึงไม่เคยมีองค์กรไหนท�ามาก่อน  

ชีวิตด้านในของเราแย่มาก มีความโกรธ มีบาดแผลทางใจ (trauma)  

เพราะเติบโตมาในครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรง 

1 อาศรมวงศ์สนิทเป็นชุมชนทางเลือก ศูนย์กิจกรรมทางวัฒนธรรมและ 
 สถานท่ีฝึกปฏิบัติภาวนาแนวพุทธ ตั้งอยู่ที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก  
 ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป มีจุดมุ่งหมาย 
 เพื่ออ�านวยความสะดวกด้านสถานที่และจัดกิจกรรมให้คนรุ่นใหม่ได ้
 พัฒนาชีวิตด้านในด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรม และเป็นที่พักยาม 
 เหนื่อยล้าของนักกิจกรรมทางสังคม
2 กลุ่มชาวคริสต์เพื่อการรับใช้สังคม ใช้หลักอหิงสธรรมในการแก้ไขข้อ 
 ขัดแย้งและความรุนแรง
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ท�างานและอาศัยอยู่ที่ชุมชนอาศรมฯ ประมาณ 6 เดือน ช่วงปี 2540 

ก็ออกมาตระเวนจัดอบรมด้านสันติวิธี อบรมผู้น�าและการปฏิบัติภาวนาให้

คนท�างานเพื่อสังคมกลุ่มรากหญ้าต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้ พร้อมกับหาความรู้

เพ่ิมเติมหลาย ๆ ด้านจากเพื่อนที่เป็นนักอบรม นักเคลื่อนไหวและนัก 

สิทธิสตรี เพื่อนคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการท�างานของเรามากคือ ดร.แคธรีน 

นอร์สเวอร์ธี (Kathryn Norsworthy)3 ซ่ึงเป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาการ

ปรึกษาและนักต่อสู้ด้านสิทธิของสตรีและกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย

ทางเพศชาวอเมริกัน เราได้เรียนรู้จากแคธรีนหลายเร่ืองโดยเฉพาะการให้ 

ค�าปรึกษาและเยียวยาผู้ท่ีมีบาดแผลทางใจและการท�างานกับผู้ติดเชื้อ 

เอชไอวี

3 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�าอยู่ที่ Rollins College รัฐฟลอริดา สหรัฐ- 
 อเมริกา เมื่อปี 2560 แคธรีนได้รับรางวัลนักจิตวิทยาเพื่อมนุษยธรรม 
 ดีเด่นจากสมาคมจิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา จากการท่ีเธอทุ่มเทท�างาน 
 ด้านการให้ค�าปรึกษา ฝึกอบรมและเยียวยาจิตใจผู้หญิงชายขอบและ 
 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากว่า 20 ปี
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ความคิด-ความเชื่อ

เส้นทางชีวิตท�าให้เราได้เจอกับศาสตร์หลายศาสตร์ และโดยที่ 

พื้นฐานเราเป็นคนบ้านนอก ยากจน ผ่านความทุกข์มาพอสมควร  ความรู้ที่ใช้

ในการจัดอบรมและการท�างานจึงเป็นการรวมกันของหลายศาสตร์ผสม 

กับประสบการณ์ตรงในชีวิต

แนวคิดหลัก ๆ ที่เป็นพื้นฐานในการท�างานและการใช้ชีวิต คือ

สตรีนิยม - สตรีนิยมไม่ได้ท�างานเฉพาะเร่ืองความไม่เท่าเทียมกัน 

ทางเพศ แต่ท�างานเร่ืองความไม่เป็นธรรมในด้านอื่น ๆ ด้วย คนมักจะ 

พูดว่าสตรีนิยมคือเกลียดผู้ชาย ไม่เอาผู้ชาย ซ่ึงไม่ใช่ 

สตรีนิยมคิดเร่ืองความเป็นธรรมทางสังคม (social 

justice) ตั้งแต่ระดับบุคคล ในองค์กร ไปจนถึงระดับ

นโยบาย ผู้หญิงหนึ่งคนเจอความไม่เป็นธรรมหลาย 

ด้าน นอกจากความไม่เป็นธรรมทางเพศแล้ว ถ้าเธอ 

เป็นคนยากจน เป็นคนพิการ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เป็น 

ผู ้ติดเชื้อเอชไอวี หรือเป็นเลสเบียนก็จะเจอความ 

ไม่เป็นธรรมในทุกด้านของชีวิต แนวคิดสตรีนิยมเปลี่ยนตัวเราเพราะพอ 

มองเห็นความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ ก็จะเห็นมันทุกท่ี ต้ังแต่ท่ีบ้าน ท่ีวัด 

ระบบการเมืองการปกครอง ระบบสาธารณสุข กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ

เควกเกอร์ - เราได้รับอิทธิพลอย่างมากจากกลุ่มเควกเกอร์ในเร่ือง 

ปฏิบัติการสันติวิธี และการวิเคราะห์เร่ืองความเป็นธรรมในสังคมรวมถึง 

การลงมือปฏิบัติจริง กลุ่มเควกเกอร์จะเน้นหลักการท่ีว่า ถ้าจะสอนอะไร 

ใครก็ต้องเป็นคนลงมือท�าก่อน เช่นคนที่จะสอนให้คนลุกขึ้นมาเดินขบวน

ประท้วงก็ต้องเคยไปร่วมประท้วงก่อน จะได้รู้ว่ามันเสี่ยงขนาดไหน ต้อง 

เจอกับอะไรบ้าง
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การภาวนา/พุทธศาสนามหายาน - คนที่ท�างานเรื่องสิทธิและความ

เท่าเทียมกันในสังคมต้องภาวนา มีสติ เฝ้าระวังความโกรธ ท�างานบน 

พื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ (compassion) มากกว่าจะตัดสินว่า 

อะไรถูกอะไรผิด ไม่มองอีกฝ่ายเป็นศัตรูเป็นคนละข้ัว พุทธมหายานสอน 

ให้เรามองเห็นว่าคนโกง คนที่เอาเปรียบ คนท่ีท�าร้ายหรือเหยียดหยาม 

คนอื่น เป็นเพราะเขาถูกสอนและอยู่ในระบบที่เอื้อให้เขาคิดและท�าเช่นนั้น 

ไม่ใช่ว่าเพราะเขาไม่ดีมาแต่เกิด แน่นอนว่าเราไม่เห็นด้วยกับการกระท�า 

ของคนเหล่านั้น แต่เราไม่เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อจะเอาเปรียบกัน และ 

ทุกคนก็อาจท�าร้ายหรือเอาเปรียบคนอื่น ๆ ได้ถ้าถูกสอนหรืออยู่ในระบบ 

ที่เอื้อให้ท�าเช่นนั้น เหมือนที่ท่านติช นัท ฮันห์4 เคยสอนว่า แต่ละคนมี  

”ฮิตเลอร์„ อยู ่ในตัว เราจึงอาจใช้อ�านาจเหนือคนอื่น หลงตัวเองหรือ 

มีความอิจฉาได้ถ้าเราถูกหล่อหลอมมาอย่างนั้น 

อีกประเด็นหนึ่งท่ีน่าสนใจคือ พุทธมหายานแตกต่างจากเถรวาท 

ตรงที่พุทธเถรวาทเน้นการฝึกในระดับปัจเจกบุคคล เมื่อบรรลุธรรมแล้ว 

จึงมาสอนคนอื่น แต่พุทธมหายานบอกว่าเป้าหมายของการฝึกปฏิบัติธรรม

คอืการรับใช้ช่วยเหลือเพือ่นมนษุย์ทีท่กุข์ยากและหาทางพ้นทกุข์ไปด้วยกนั

4 พระภิกษุชาวเวียดนามผู ้น�าเสนอความคิดว่า พุทธศาสนาต้องเป็น 
 ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน และพุทธธรรมเป็นสิ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ 
 ให้เข้ากับวิธีชีวิตยุคปัจจุบันได้ (Engage Buddhism) ท่านเป็นที่รู้จัก 
 ในฐานะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระอาจารย์เซน พระมหาเถระในพุทธศาสนา 
 มหายานผู ้สอนการฝึกสมาธิภาวนา เป็นกวี นักเขียน นักต่อสู ้เพื่อ 
 สันติภาพ (ที่มา: www.thaiplumvillage.org)
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กลับบ้านเกิด-ก�าเนิดบ้านดิน

การจัดอบรมให้นักกิจกรรมทางสังคมท�าให้เห็นว่าเอ็นจีโอไทย 

ยังไม่ค่อยสนใจเร่ืองการดูแลชีวิตด้านใน เพราะคนที่ท�างานด้านนี้มักคิด 

ว่าปัญหาของชาวบ้านเป็นงานร้อน ถ้ามัวแต่ภาวนาก็ช่วยชาวบ้านไม่ทัน  

แต่เราเชื่อว่าการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคม (social justice) กับ 

การฝึกฝนด้านจิตวิญญาณ (spiritual practice) ต้องไปด้วยกัน ซ่ึงยัง 

ไม่มีองค์กรไหนพูดเร่ืองนี้  พอดีช่วงนั้นไม่อยากอยู่กรุงเทพฯ แล้วก็เลย 

กลับมาบ้านที่แม่ริม แล้วคุยกับเพื่อน (จินเจอร์ นอร์วูด) ว่าเราน่าจะต้ัง 

องค์กรที่ท�างานบนพื้นฐานด้านจิตวิญญาณและยึดมั่นกับภารกิจการต่อสู้

เพื่อความเป็นธรรมในสังคม ก็เลยก่อตั้งศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและ 

ความยุติธรรมขึ้น โดยสร้างอาคารหลังแรกบนท่ีดินของครอบครัวเมื่อ 

ปี 2545

ช่วงแรกเน้นจัดอบรมให้นักกิจกรรมและคนท�างานเพื่อสังคมจาก 

พม่า อินเดีย ศรีลังกา เพราะคิดว่าเอ็นจีโอไทยมีคนจัดอบรมให้อยู่แล้ว  

จ�าได้ว่าปีแรกพาผู้หญิงพม่าที่เป็นชนเผ่าข้ามชายแดนมาอบรมท่ีบ้านดิน  

20 คน นาน 6 อาทิตย์ แต่ถ้ากลุ่มไหนเดินทางมาไม่ได้ เราก็ไปหาเขาเอง  

มีอยู่ครั้งหนึ่งปลอมตัวเป็นผู้หญิงพม่าเข้าไปเพื่อไปจัดอบรมเสริมศักยภาพ

ให้ผู้หญิงในรัฐมอญ อีกคร้ังเข้าไปในรัฐคะฉิ่น ต้องข้ามชายแดนเข้าไปใน 

จีนก่อน เราสวดมนต์ตลอดทางขอให้ไปได้ตลอดรอดฝั่ง

เมื่อค้นพบว่าการท�างานอบรมให้คนรากหญ้าและคนท�างานเพื่อ 

สังคมคือทางของเรา พลังมันมาเอง เรามุ่งมั่นกับภารกิจนี้มาก ท�างาน 

แบบไม่กลัวตาย คิดแต่ว่ามีคนที่ล�าบากกว่าและเราก�าลังจะไปช่วยให้เขา 

เข้มแข็งขึ้น ซึ่งเราก็รอดมาได้ ไม่เคยถูกจับหรือเกิดเรื่องร้ายแรง 
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ศูนย์บ้านดินเร่ิมท�างานอบรมให้เอ็นจีโอไทยตอนที่มีประเด็นเร่ือง 
ผู ้ติดเชื้อเอชไอวี เพราะว่าสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีองค์ความรู้เร่ืองการให ้
ค�าปรึกษาผู้ติดเชื้อ แต่เราได้เรียนรู้เรื่องนี้จากแคธรีนมาก่อน ก็เลยมี 
เอ็นจีโอมาขอให้ช่วยจัดอบรมเรื่องการท�างานกับกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี จาก
นั้นก็เร่ิมขยายไปถึงคนท�างานในเร่ืองเพศภาวะ เพศวิถี ท้องไม่พร้อม  
โดยองค์กรที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส. คือ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่อง
สุขภาพผู้หญิง (สคส.) 

หลักสูตรการอบรมแต่ละหัวข้อจะไม่เหมือนกัน แล้วแต่ว่ากลุ่ม 

ผู้อบรมเป็นใคร ต้องการให้อบรมในเร่ืองไหน แต่หลัก ๆ แล้วคอร์สท่ี 
อบรมจะใช้ฐานเรื่องการเสริมสร้างพลัง (empowerment) ที่เน้นการฟื้นฟู
อ�านาจและศักยภาพในระดับปัจเจก  การใช้อ�านาจร่วมเพื่อเปลี่ยนแปลง 
ความสัมพันธ์เชิงอ�านาจในระดับครอบครัว องค์กรและชุมชน  การเข้าใจ
เร่ืองความไม่เป็นธรรมจากโครงสร้างเพื่อหาแนวทางเปลี่ยนแปลงสังคม   
การให้การปรกึษาแนวความเป็นธรรม  ( social justice counseling)   การ
ฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงทางเพศและในครอบครัว 
(domestic and sexual violence)   การท�างานเป็นทีมท่ีเน้นย�า้เร่ืองอ�านาจ
ร่วมและการสะท้อนกลับอย่างสันติวิธี (non-violent feedback) การท�า 
ความเข้าใจความเป็นธรรมที่ทับซ้อนในสังคม (social justice and  
intersectionality) และการฝึกกระบวนกรด้านความเป็นธรรม (social  
justice training of trainers)  ระยะเวลาอบรมมีตั้งแต่ 7 วัน ถึง 3 อาทิตย์

 เราเชื่อว่าการอบรมของเรามีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลง 
เพราะเรารู้จริงและท�าจริง เมื่อเราต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในสังคมควบคู่ 
ไปกับการฝึกปฏิบัติด้านจิตวิญญาณก็ไม่มีอะไรมาสั่นคลอนการท�างาน 
ของเราได้ เมื่อเรารู้ว่าเราท�าอะไร ท�าเพื่อใคร ท�าเพื่ออะไร มันจะมีเส้นทาง 
ไปของมันเอง และเชื้อเชิญให้คนที่อยากท�างานเพื่อสังคมแต่ไม่รู้ว่าจะเดิน
แบบไหนให้มาหาเรา กลายเป็นเพื่อนร่วมทางของศูนย์บ้านดิน
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พบเพื่อนร่วมทาง-แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ	

เมื่อ สสส. ตั้งแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ  

ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนฯ ก็สนใจหลักสูตรการอบรมของ 

ศูนย์บ้านดิน และมองเห็นความจ�าเป็นของการปรับฐานคิดเร่ืองความ 

เป็นธรรมทางเพศ จึงก�าหนดว่าคนที่จะรับทุนจากแผนงานสุขภาวะ 

ผู้หญิงฯ ต้องมาเข้าอบรมฐานคิดเร่ืองความเป็นธรรมทางเพศท่ีบ้านดินก่อน 

ประมาณปี 2555 เร่ิมจัดอบรมให้ผู้ที่รับผิดชอบโครงการภายใต้ 

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ โดยจัดกลุ่มผู้เข้าอบรมมาให้ครั้งละประมาณ 20 

คน มีท้ังกลุ่มชาวบ้าน แกนน�าสตรี ผู้น�าแรงงาน ผู้น�าชุมชน เจ้าหน้าท่ี

สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด้านสวัสดิการสังคม ต�ารวจหญิง เป็นต้น

การอบรมปรับฐานคิดเร่ืองความเป็นธรรมทางเพศนี้ออกแบบมา 

โดยเฉพาะส�าหรับคนชายขอบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ใช้ระยะเวลา 

อบรม 7 วัน ประกอบด้วยสี่ฐานหลัก คือ

1. การวิเคราะห์ - คนไทยส่วนใหญ่ถูกสอนให้จ�าและท�าตามค�าสั่ง  

ไม่เคยถูกสอนให้คิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์จะท�าให้เราเห็นความเชื่อมโยง

และสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์เร่ืองอ�านาจในครอบครัว

วิเคราะห์บทบาทและอ�านาจชาย 

หญิง  ความเป็นธรรมทางเพศ  

วิเคราะห์ว่าความรวยความจนเกิด

จากอะไร  เขาต้องมองให้ทะลุ 

ไปถึงความเป็นธรรมในด้านอื่น ๆ 

และสิทธิมนุษยชนด้วย
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2. ฝึกทกัษะเร่ืองการฟังอย่างลกึซึง้และการสือ่สารอย่างสนัติ - ทกัษะ

ที่ส�าคัญอย่างหนึ่งส�าหรับผู้หญิงคือการสื่อสารเพื่อยืนยันความคิดและ 

ความต้องการของตัวเอง เช่น ต้องรู้จักปฏิเสธพ่อแม่ท่ีมาควบคุมชีวิต  

ปฏิเสธสามีที่คุกคามหรือบังคับควบคุม เป็นต้น

การปฏิเสธเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งหยุดพฤติกรรม 

ข่มเหงรังแก  ผูห้ญงิคนหนึง่ทีม่าอบรมเล่าว่าเธอทนทุกข์มานานหลายปีแล้ว

เพราะสามีนอกใจ พาผู้หญิงอื่นมานอนที่บ้าน นอกจากเจ็บช�้าแล้วยังโทษ 

ตัวเองอีกว่าท่ีเป็นแบบนี้เพราะเธอมัวแต่ท�างานไม่มีเวลาดูแลสามี เราก ็

บอกไปว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักคุณ  และที่สามีท�าแบบนี้ได้เพราะเธอยอม  

เธอต้องลุกขึ้นมายืนยันว่าเขาจะท�าแบบนี้ต่อไปไม่ได้

3. การฟังความรู้สึกตัวเอง - ระหว่างการอบรมเราจะพูดเรื่องหัวใจ

เยอะมาก โดยเฉพาะเร่ืองความรู้สึกผิดที่ติดอยู่ในใจ เพราะถ้าไม่จัดการ 

กับความรู้สึกผิดก็จะก้าวต่อไปไม่ได้ ผู้หญิงจ�านวนมากชอบลงโทษตัวเอง

ทั้งท่ีไม่ใช่ความผิดของตัวเอง เราจะดึงความรู้สึกของเขาออกมาแล้วให้ 

เรียนรู้จากความรู้สึกนั้น เร่ืองนี้ส�าคัญกับคนที่จะต้องไปเยียวยาหรือให้ 

ค�าปรึกษาคนอื่น เพราะเมื่อมองเห็นความทุกข์ของตัวเองและกรุณาต่อ 

ตัวเองได้ ก็จะเห็นใจมนุษย์ทุกคนได้
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4. จิตวิญญาณ - การฝึกฝนจิตวิญญาณเป็นหัวใจของการอบรม 

โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนและฝึกมาจากท่านติช นัท ฮันห์ กลุ่มเควกเกอร์ 

และการไปปฏิบัติธรรมในหลาย ๆ ที่ รวมทั้งจากการอ่านหนังสือธรรมะ  

เพราะเราเชื่อว่าปัญญาที่มีความหมายที่สุด คือปัญญาที่ท�าให้เห็นทุกข์และ

เห็นวิธีที่ท�าให้ทุกข์หมดไปหรือลดน้อยลง

ความมั่นคงทางจิตวิญญาณเป็นฐานของคนท�างานเพื่อสังคม  

เพราะแต่ละคนต้องเจอปัญหาหลายอย่าง ท้ังปัญหาในครอบครัว ปัญหา 

เชิงโครงสร้าง ถ้าไม่มั่นคง ไม่สงบ ก็จะท�างานตรงนี้ได้ยาก

ตลอดระยะของการอบรมเราจะเน้นเร่ืองการดูแลร่างกายและ 

จิตใจด้วยการกินอาหารที่ดี และมีการฝึกโยคะอย่างง่ายวันละหนึ่งคร้ัง  

ตอนเย็นจะไม่มีกิจกรรม ผู้เข้าอบรมจะมีเวลาผ่อนคลาย บางคนเดินเล่น  

ขี่จักรยานไปตามทุ่งนา

หลังจากอบรมปรับฐานคิดแล้ว บางกลุ่มอาจจะกลับมาบ้านดินอีก

เพื่ออบรมเพิ่มเติมเฉพาะทาง เช่นคนที่ท�างานช่วยเหลือผู้หญิงที่ได้รับ 

ผลกระทบจากปัญหาความรุนแรงอาจกลบัมาอบรมทักษะการให้การปรึกษา

และการจัดกิจกรรมเสริมพลังให้ผู้หญิงเพื่อกลับไปช่วยเหลือคนในชุมชน
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ฝากถึง	“เพื่อนร่วมทางบ้านดิน”  

เรามักจะบอกคนที่มาอบรมปรับฐานคิดเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ 
ที่บ้านดินอยู่เสมอว่า แม้หลายคนจะมีการศึกษาน้อย แต่ขอให้รู้ว่าทุกคน 
เป็นผู้มีปัญญา มีความกรุณาสูงมากที่ทุ่มเทท�างานเพื่อคนอื่น ซ่ึงสิ่งเหล่านี้
เป็นอ�านาจท่ีใครก็แย่งไปไม่ได้ และอ�านาจนี้จะท�าให้จิตวิญญาณเข้มแข็ง  
ค้นพบตัวเองและมีความสุขในชีวิต

เราอยากบอกเพื่อนร่วมทางทุกคนว่า อย่าลืมรักตัวเอง เพราะการ
ท�างานเพ่ือสังคมท�าให้แต่ละคนมีเร่ืองต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นมาก เมื่อ 

เมตตาคนอื่นก็ต้องเมตตาตัวเองไปพร้อม ๆ กันด้วย และอย่าลืมหาเวลา

ฟ้ืนฟจิูตวญิญาณของตวัเองในทกุ ๆ  วนั อย่าให้งานมาท�าร้ายตัวเอง อย่ารู้สกึ
ผิดทีท่�ามากกว่านีไ้ม่ได้  เพราะหลายคนทุ่มเทอทุศิตนมากแต่กลบัรู้สกึว่ายงั
ท�าไม่ได้อย่างที่ต้องการเนื่องจากมีข้อจ�ากัดหลายอย่าง เช่น เงินทุน  
หรือข้อจ�ากัดของตัวเอง ขอให้รู้ว่าได้ท�ามามากแล้ว ไม่ต้องรู้สึกผิด และใน
การท�างาน อย่าลืมหาเพื่อนร่วมทางซึ่งหาได้จากทุกที่ ทั้งที่บ้านและในชุมชน 

โครงการย่อยของแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ นั้นมีคุณูปการต่อสังคม
ไทยมาก เพราะการเปล่ียนแปลงทุกอย่างเกิดขึ้นท่ีรากหญ้า รัฐไทยท�าลาย
ความเข้มแข็ง จิตวิญญาณ ภูมิปัญญาของคนรากหญ้า โดยเฉพาะผู้หญิง 

จนแทบไม่เหลือ ทั้งท่ีค�าตอบของปัญหาต่าง ๆ ของโลกอยู่ที่รากหญ้าและ 
ผู้หญิง

เวลาได้ยินเร่ืองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการและจากคน 

ที่เคยมาอบรมที่บ้านดินรู้สึกตื่นเต้นมาก อยากให้โครงการเหล่านี้ค่อย ๆ 
ขยายออกไปโดยเอามุมเร่ืองเพศ ความไม่เป็นธรรมหลายเร่ืองที่ทับซ้อน 
กัน และการดูแลสุขภาวะของตัวเองเพิ่มเข้าไปด้วย เพราะผู้หญิงหลายคน

ต่อสู้เพื่อคนอื่นแต่ไม่ได้ดูแลตัวเอง เชื่อว่าเพื่อน ๆ ของเรากลุ่มนี้จะเป็น 

ผู้จุดประกายและเป็นต้นแบบให้คนอื่น ๆ เห็นว่าผู้หญิงทุกคนสามารถ 

ลุกขึ้นมาเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงได้  •
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 บางสิ่ง (หรือหลาย ๆ สิ่ง) อาจยาก...ที่จะมองเห็นได้ด้วยตาหรือ 

บรรยายด้วยถ้อยค�า...

 ผลที่ได้จากกลุ่มโครงการด้านสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรม 

ทางเพศก็เช่นกัน

 ประสบการณ์ องค์ความรู้ ความเข้มแข็ง ความกล้าหาญ มุมมอง 

ที่เปลี่ยนไป มิตรภาพ พลังใจ เครือข่ายคนท�างาน ฯลฯ ท่ีก่อตัวข้ึนและ 

สั่งสมมาตลอด นับตั้งแต่ปี 2555 ที่แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ โดยการ

สนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

เริ่มต้นผลักดันและสนับสนุนโครงการในระดับพื้นท่ีด้านสุขภาวะผู้หญิง 

และความเป็นธรรมทางเพศ หรือ ”โครงการย่อย„ ทั้งแปดโครงการ  

เป็นต้นมา ผลท่ีเกิดขึ้นเหล่านี้เป็นสิ่งท่ียากจะพิสูจน์ให้เห็นผ่านการเขียน

บรรยาย แต่หากใครมีโอกาสได้เดินทางไปยังชุมชนท่ีเป็นพื้นท่ีโครงการ 

หรือพูดคุยกับทีมงานย่อมจะสัมผัสและรับรู้ได้

 บุคคลหนึ่งที่ได้สัมผัสและรับรู้ถึงความส�าเร็จนี้อย่างแจ่มชัดที่สุด 

คือ ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความ 

เป็นธรรมทางเพศ ภายใต้สมาคมเพศวิถีศึกษา ซ่ึงเป็นผู้ริเร่ิม ติดตาม  

หนุนเสริมและคลุกคลีกับภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบโครงการต้ังแต่เร่ิมต้น

จนถึงวันสิ้นสุดโครงการในช่วงต้นปี 2561

 เมื่อมองย้อนกลับไปยังเส้นทางที่ฟันฝ่าร่วมกับภาคีเครือข่าย 

มาตลอดระยะเวลากว่า 6 ปี ดร.วราภรณ์พบว่าโครงการทั้งหมดนี้ไม่เพียง 

”สร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับท่ีน่าภูมิใจ„ เท่านั้น แต่ยังได้มอบ 

ประสบการณ์และบทเรียนท่ีมีค่าส�าหรับภาคประชาสังคมท่ีท�างานใน 

ประเด็นผู้หญิงอีกด้วย

บทส่งท้าย
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 ปัจจัยความส�าเร็จ บทเรียนและความท้าทายของโครงการย่อยทั้ง 

แปดโครงการในมุมมองของผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ สรุปได้ดังนี้: 

จุดเริ่มต้นที่เปิดกว้าง

 ขณะที่องค์กรทุนส่วนมากจะก�าหนดวาระหรือประเด็นการท�างาน 

ที่เฉพาะเจาะจงส�าหรับโครงการที่จะให้ทุน แต่แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ  

เลือกที่จะก�าหนดกรอบโครงการไว้กว้าง ๆ ว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับ ”สุขภาวะ 

ผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ„ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายได้ 

ค้นหาและก�าหนดประเด็นงานที่เห็นว่าเป็นปัญหาส�าคัญของชุมชน หรือ 

เป็นสถานการณ์ที่ควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยตัวเอง เพราะเป้าหมาย 

ในการท�างานนี้ของแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ คือการสร้างความเปลี่ยนแปลง

จากฐานล่างอย่างยั่งยืน ผ่านการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของ 

ภาคีเครือข่ายผู้เป็นเจ้าของปัญหา

 ”ตัง้แต่เร่ิมต้ังงบประมาณส�าหรับโครงการย่อยเหล่านีเ้มือ่ปี 2555  

เราบอกกับ สสส. ซ่ึงเป็นแหล่งทุนว่าจะขอวางกรอบการท�างานไว้กว้าง ๆ  

ว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ เราจะ 

ไม่ก�าหนดว่าต้องท�าเร่ืองความรุนแรงในครอบครัว ปัญหาท้องไม่พร้อม  

เอชไอวี หรือเร่ืองอะไรที่เป็นประเด็นตายตัว เพราะตอนนั้นเรายังไม่รู้จัก 

ภาคีว่าเขาเผชิญปัญหาอะไร ต้องการอะไร มีประเด็นอะไรท่ีเขาอยากจะ

เปลี่ยนแปลง ซึ่ง สสส. ก็เห็นด้วย„ 

 กระบวนการท�างานเร่ิมจากการจัดอบรม เพื่อเปิดพื้นที่ให้ภาคีร่วม

เรียนรู้แนวคิดความเป็นธรรมทางเพศและเห็นทิศทางการท�างานร่วมกัน
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 ”เราเร่ิมด้วยการเชิญชวนภาคีกลุ่มต่าง ๆ ที่ท�างานประเด็น 

ผู้หญิงมาร่วมการอบรมฐานคิดเร่ืองความเป็นธรรมทางเพศ การใช้อ�านาจ

ร่วม และความไม่เป็นธรรมทางสังคมในมิติอื่นนอกเหนือจากเร่ืองเพศ 

ด้วย จากนั้นเราก็ชักชวนให้ภาคีเครือข่ายท่ีมีความพร้อมและสนใจลอง 

รวมกลุ ่มคนในชุมชน เพื่อร่วมกันคิดว่ามีประเด็นอะไรในชุมชนหรือ 

หน่วยงานของเขาที่เป็นปัญหา หรือเขาอยากพัฒนาให้ดีขึ้น โดยภาคีเป็น 

คนก�าหนดโจทย์ในการท�างานเอง ซ่ึงนี่เป็นเร่ืองส�าคัญและถือว่าเป็นปัจจัย

ความส�าเร็จอย่างหนึ่ง จริง ๆ ถ้าเราจะก�าหนดโจทย์เฉพาะก็ท�าได้ แต่เรา 

คิดว่าไม่ควรท�าเพราะมันควรจะมาจากคนท�างานในพื้นที่„    

ดร.วราภรณ์กล่าว

 กว่าที่ภาคีเครือข่ายจะเลือกประเด็นในการท�างานได้ ต้องผ่านการ 

ถกเถียง วิเคราะห์ อภิปรายกันหลายรอบ เพราะในชุมชนนั้นมีประเด็น 

ปัญหา เง่ือนไขและข้อจ�ากัดในการท�างานหลายอย่าง ดร.วราภรณ์ยอมรับ 

ว่าบางประเด็นที่ภาคีเสนอมานั้นเป็นเรื่องใหญ่และยาก

 ”คร้ังแรกท่ีได้ยินตัวแทนจากเครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย

บอกว่าอยากจะเปลี่ยนวัฒนธรรมม้งท่ีส่งผลกระทบต่อผู้หญิง ส่วนตัว 

ก็มองว่าเป็นเร่ืองใหญ่จังเลย จะเปลี่ยนได้เหรอ แต่พอท�างานไปก็เห็นว่า 

เขาเปลี่ยนวัฒนธรรมได้จริง ๆ แม้จะเป็นวัฒนธรรม หรือวิถีปฏิบัติใน 

บางเร่ืองก็ตาม หรืออย่างโครงการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

มุสลิมท่ีจังหวัดปัตตานี ตอนแรกเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเร่ืองยาก เพราะคน 

ในพื้นท่ีนี้เขามีวิถีชีวิต วัฒนธรรมและศาสนาเฉพาะ และยังเป็นพื้นที่ที่ 

มีปัญหาเรื่องความมั่นคง แต่ผู้รับผิดชอบโครงการที่น�าโดยพี่มะห์ (อุสมะห์ 

ลาเฮศักดิ์สิทธิ์) ก็สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ส�าเร็จ เพราะเธอ 
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คลุกคลีกับปัญหาและท�างานในพื้นท่ีมานาน ซ่ึงเร่ืองแบบนี้หากคนนอก 
หรือคนจากส่วนกลางไปท�าก็จะไม่ประสบความส�าเร็จเท่านี้„  

จุดแข็งของคนท�างาน

 โครงการย่อยแต่ละโครงการจะมีผู้รับผิดชอบโครงการหลัก ๆ อยู่ 
กลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ วางแผน ออกแบบและจัดกิจกรรม 
ดูแลด้านงบประมาณ สร้างเครือข่าย จัดท�ารายงาน ฯลฯ คนกลุ่มนี้เป็น 
ก�าลังส�าคัญที่ท�าให้โครงการส�าเร็จลุล่วงและได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางไว้
 ดร.วราภรณ์มองว่าคนท�างานกลุ่มนี้ แม้ว่าจะอยู่คนละพื้นที่ คนละ
จังหวัด แต่มีจุดร่วมที่เห็นได้ชัดอย่างน้อยสามประการ คือ ความเป็น 
เจ้าของปัญหา ความทุ่มเทและความสามารถในการสร้างเครือข่าย
 
 ”คนที่ร่วมงานกับเราส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน คนรากหญ้า 
ที่เป็นเจ้าของปัญหา เช่น กลุ่มพ่อแม่ท่ีลูกประสบปัญหาท้องไม่พร้อม  
ผู้หญิงท่ีได้รับผลกระทบจากกฎจารีต ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ถูก 
ตีตราและปิดกั้นโอกาส ถ้ามาจากหน่วยงานของรัฐก็จะเป็นระดับผู้ปฏิบัติ
งานท่ีอยู่หน้างานจริง ๆ ท�าให้มีความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซ้ึง และมีความ 
มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหานั้นให้ส�าเร็จ„ จุดร่วมประการที่ 2 คือคนกลุ่มนี้เป็นผู้ท่ีท�างานด้วยความทุ่มเท 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

 ”เราทึ่งกับความทุ่มเทของภาคีเครือข่ายคนท�างานมาก แม้ว่า 
ค่าตอบแทนที่แต่ละคนจะได้น้อยมากหรือไม่ได้เลย แต่เขาก็ท�า..ท�า..ท�า  
ซึ่งเป็นสิ่งที่ท�าให้เราประทับใจและรู้สึกขอบคุณพวกเขามาก ๆ„ 

ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ กล่าว
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 จุดแข็งอีกประการท่ีคนท�างานโครงการย่อยมีร่วมกันก็คือ ความ

สามารถในการสร้างความร่วมมือในชุมชน พวกเขาสามารถดึงชาวบ้าน  

เยาวชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐมาร่วมเป็นทีมงานท่ีขยายใหญ่ข้ึนได้  

บางโครงการเร่ิมจากผู้รับผิดชอบเพียงสองสามคน แต่สุดท้ายมีคนใน 

พื้นที่มาร่วมท�างานกว่า 60 คน

  ความรู้สึกเป็นเจ้าของปัญหา ความทุ่มเท และความสามารถใน 

การแสวงหาความร่วมมือ เมื่อได้รับการหนุนเสริมจากแผนงานสุขภาวะ 

ผู้หญิงฯ ทั้งด้านการฟื้นฟูพลังอ�านาจ งบประมาณ ฐานคิดและเคร่ืองมือ 

ในการท�างานใหม่ ๆ ท�าให้โครงการพบกับความส�าเร็จเป็นระยะ ๆ ซึ่งความ

ส�าเร็จเหล่านี้ก็เป็นก�าลังใจให้คนท�างานทุ่มเทท�าโครงการต่อ  

 ”เหมือนกับว่าเราแค่ดันหลังนิดเดียว เขาก็ออกวิ่งเลย„ 

ดร.วราภรณ์สรุป 

กระบวนการปรับฐานคิดเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ

 ประสบการณ์การท�างานในประเด็นเร่ืองความเป็นธรรมทางเพศ 

มาอย่างยาวนาน ท�าให้ ดร.วราภรณ์ได้ข้อสรุปว่าเพศภาวะและความ 

เป็นธรรมทางเพศเป็นเร่ืองที่สังคมไทยไม่คุ ้นเคยมากนัก เพราะทั้ง 

สองเร่ืองนี้ไม่ได้อยู่ในระบบคุณค่าของสังคมไทย การสื่อสารเร่ืองความ 

เท่าเทียมของหญิงชายหรือความเป็นธรรมทางเพศในสังคมไทยจึงไม่ใช่ 

เรื่องง่าย 

 ”เราก็เลยคิดว่าถ้าจะชวนคนมาท�างาน มาสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ในประเด็นนี้ เราน่าจะต้องเร่ิมจากการปรับความคิดกันก่อนว่าเรามองมิติ

������������������ 8 �����������.indd   211 4/17/19   3:13 PM



212 เปลี่ยนโลกที่ชุมชน

ความไม่เป็นธรรมในสังคมยังไง โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมเร่ืองเพศ 

มีส่วนท�าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ยังไง„ 

 ดร.วราภรณ์เล่าถึงท่ีมาของการก�าหนดเง่ือนไขให้ทีมงานโครงการย่อย

ทั้งแปดโครงการต้องเข้ารับการอบรมปรับฐานคิดเร่ืองความเป็นธรรม 

ทางเพศท่ีศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมหรือศูนย์บ้านดิน 

ของอาจารย์อวยพร เขื่อนแก้ว ที่อ�าแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 ”สิ่งส�าคัญในการท�างานประเด็นเร่ืองผู้หญิงและความเป็นธรรม

ทางเพศคือทัศนคติ ค่านิยมและวิธีคิด ถ้าไม่ปรับตรงนี้ ต่อให้ไปท�างานอื่น 

ก็จะไม่ได้ผล เพราะไม่ได้แก้ปัญหาท่ีรากของมัน นอกจากปรับมุมมอง 

และความคิดแล้ว การท�างานของเรายังให้ความส�าคัญกับการเสริมพลัง  

หรือเสริมความรู้สึกมั่นคงเข้มแข็ง (empowerment) ให้คนท�างานด้วย 

เพราะค่านิยมเร่ืองเพศในสังคมไทยได้ลดทอนความเข้มแข็งของผู้หญิง 

ไปมาก„ 

 ดร.วราภรณ์ขยายความว่า การอบรมฐานคิดเร่ืองความเป็นธรรม 

ทางเพศที่ศูนย์บ้านดินท�าให้คนท�างานมีความเข้าใจเร่ืองโครงสร้างสังคม 

ระบบค่านิยมและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อชีวิตของคนในสังคม ท้ังเพศหญิง 

เพศชายและกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วม 

อบรมยังได้เรียนรู้ความไม่เป็นธรรมในมิติอื่นที่ส่งผลกระทบต่อคนกลุ่ม 

ต่าง ๆ เช่น คนชายขอบ กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงาน คนชนบท ผู้พิการ ผู้อยู่ 

ร่วมกับเอชไอวี เป็นต้น

 การฝึกทักษะการฟังด้วยหัวใจและการสร้างความเข้าใจเรื่อง ”อ�านาจ„ 

เพื่อให้ตระหนักว่าสังคมส่วนใหญ่ยังมีการใช้อ�านาจแบบกดขี่  ท�าให ้
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มองเห็นทางเลือกในการใช้อ�านาจร่วม ตลอดจนเห็นความส�าคัญและ 

เรียนรู้แนวทางการฟื้นฟูอ�านาจความเข้มแข็งภายในของตัวเองและคนอื่น 

เหล่านี้เป็นเนื้อหาที่ส�าคัญอีกส่วนหนึ่งของการอบรมที่ศูนย์บ้านดิน

 ดร.วราภรณ์สรุปว่า ความรู้ มุมมองและทักษะที่ได้รับจากการ 

อบรมที่ศูนย์บ้านดินได้ก่อรูปขึ้นเป็นวิถีการท�างานท่ีหล่อหลอมคนท�างาน 

ของทั้งแปดโครงการย่อยเข้าไว้ด้วยกันและเดินไปในทิศทางเดียวกัน 

ความสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมทาง

  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ กับภาคีเครือข่ายท่ี

เป็นไปในรูปแบบของ ”เพื่อนร่วมทาง„ ซ่ึงมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง 

”แหล่งทุน„ กับ ”ผู้รับทุน„ เป็นสิ่งที่ภาคีเครือข่ายเห็นตรงกันว่าเป็นจุดเด่น

อย่างหนึ่งของการท�างาน

 เร่ิมตั้งแต่เจ้าหน้าที่แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ต้องเข้ารับการอบรม

ฐานคิดเร่ืองความเป็นธรรมทางเพศร่วมกันกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนให้

ภาคีค้นหาและก�าหนดประเด็นการท�างาน และร่วมในกระบวนการพัฒนา

โครงการด้วยกัน  นอกจากนี้ ระหว่างที่โครงการด�าเนินไป เจ้าหน้าที่ของ 

แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ก็ผลัดกันลงพื้นท่ีติดตามความก้าวหน้าและ 

คอยให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ กับภาคีอย่างสม�่าเสมอ

 ”เจ้าหน้าทีข่องเรามคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัภาค ีเราไม่ได้คยุกนั

แต่เรื่องงาน แต่ยังคุยกันเร่ืองชีวิต ครอบครัว สุขภาพ อาชีพการงาน จน

กลายเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเพื่อนร่วมทางจริง ๆ ไม่ใช่ความสัมพันธ์

แบบผู้ให้ทุนกับผู้รับทุน„ 

ดร. วราภรณ์อธิบาย
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 นอกจากมิตรภาพจะก่อตัวขึ้นระหว่างเจ้าหน้าท่ีแผนงานสุขภาวะ 

ผู้หญิงฯ กับภาคีเครือข่ายแล้ว คนท�างานในแต่ละโครงการยังกลายมาเป็น

กัลยาณมิตรที่ผูกพันแน่นแฟ้นกันด้วย ทุกคร้ังที่แผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ 

จัดกิจกรรมให้ภาคีเครือข่ายซึ่งอยู่กระจัดกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้มา

พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�างาน ภาคีทุกโครงการจะแสดง

ความกระตือรือร้นและมาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง  แม้บางคร้ัง 

แผนงานฯ จะมีงบประมาณค่าเดินทางจ�ากัด แต่ภาคีบางส่วนยังออกปาก 

ว่ายินดีจ่ายค่าเดินทางเองเพื่อให้ได้มาพบปะเพื่อนภาคีจากโครงการอื่น ๆ  

และเมื่อเพื่อนภาคีเหล่านี้ได้มารวมตัวกันคร้ังใด ก็มักใช้เวลาพูดคุยท้ัง 

เร่ืองงานและถามไถ่ทุกข์สุขกันจนดึกดื่น การท�างานโครงการย่อยได้ท�าให้

พวกเขากลายมาเป็นเพื่อนกัน ก่อตัวเป็นเครือข่ายคนท�างานทางสังคมที่ 

เข้มแข็ง โดยมีสายใยที่มองไม่เห็นเชื่อมร้อยพวกเขาเข้าด้วยกัน

ไม่มองข้ามหน่วยงานภาครัฐ	

หน่วยงานภาครัฐมักถูกมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามของภาคประชาสังคม 

แต่ส�าหรับแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ และภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

คือเพื่อนร่วมทาง เพราะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีหน้าท่ีในการแก้ไข

ปัญหา อีกท้ังยังมีงบประมาณ บุคลากร หน่วยงานท่ีกระจายไปทุกพื้นที่

เหมือนระบบเส้นเลือดฝอยที่แผ่ขยายไปทั่วร่างกาย ด้วยเหตุนี้โครงการย่อย

ทั้งแปดโครงการจึงมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานภาครัฐเป็นแนวร่วม 

ในการท�างานอย่างเข้มแข็ง

ดร. วราภรณ์ให้ความเห็นว่า   

”ในการท�างานเพื่อแก้ปัญหาประเด็นทางสังคม เราจะมองข้าม

ภาครัฐไม่ได้ จากประสบการณ์ของแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ เอง เมื่อเรา 

������������������ 8 �����������.indd   214 4/17/19   3:13 PM



8 เรื่องเล่างานสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยผู้หญิง 215

ได้ไปท�างานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เราก็พบว่ามีข้าราชการหรือพนักงาน

ของหน่วยงานรัฐจ�านวนมากที่ต้ังใจท�างาน มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้ส�าเร็จ  

คนเหล่านี้กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อได้เจอคนท�างานภาครัฐ 

แบบนี้เราก็มีแรงบันดาลใจ มีก�าลังใจท่ีจะท�างานกับพวกเขา ท�าให้เรามี 

เพื่อนร่วมทางการท�างานที่อยู่ในภาครัฐด้วย„ 

สังคมไทยได้อะไรจากแปดโครงการย่อย

 ชุดข้อมูลแนะน�าการประกอบพิธีผู่เพื่อรับลูกสาวชาวม้งกลับบ้าน  

ท้ังท่ีเป็นหนังสือเล่มและวิดีโอที่บันทึกบนแผ่นซีดี, สื่อค�าสอนเร่ืองความ 

เป็นธรรมทางเพศและการพัฒนาความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัวตามหลัก

ศาสนาอิสลาม ทั้งภาษาไทยและภาษาอาหรับ, บ่อบ�าบัดน�้าเสียจากสารเคมี

ที่ใช้ย้อมผ้าไหม, ศูนย์เรียนรู้การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ, คู่มือการบ�าบัด

โรคซึมเศร้าโดยค�านึงถึงมิติเพศภาวะ, คณะกรรมการแก้ไขปัญหาท้อง 

ไม่พร้อมในชุมชน, ระบบการให้บริการผู้หญิงท้องไม่พร้อมอย่างเป็นมิตร 

ในโรงพยาบาล, กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนท่ีคอยให้ค�าปรึกษาและฟื้นฟูพลังใจ

ของผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี, กลุ่มไลน์แลกเปลี่ยนความรู้ในการท�างานของ

พนักงานสอบสวนหญิง ฯลฯ

 เหล่านี้เป็นตัวอย่างของผลผลิตท่ีเกิดจากโครงการย่อย ซ่ึงแผนงาน

สุขภาวะผู้หญิงฯ มองว่าไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น แต่ยังเป็น ”ชุดประสบการณ์/ 

ชุดความรู้„ ที่สามารถน�าไปเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่น ๆ ที่มีปัญหาคล้ายกัน

ได้หากมีการศึกษาและน�าไปปรับใช้
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ก้าวต่อไปของโครงการย่อยและแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ

 ด้วยชุดประสบการณ์/ชุดความรู้ ทักษะการท�างาน ความเข้มแข็ง 

และพลังสนับสนุนจากคนในชุมชนท่ีเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ดร.วราภรณ์เชื่อว่า 

ภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบโครงการย่อยทั้งแปดโครงการจะเดินหน้าท�างาน

ต่อไปได้ แม้ว่าการสนับสนุนด้านงบประมาณจากแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ 

และ สสส. อาจลดน้อยหรือสิ้นสุดลงในอนาคต

 ”เชื่อว่างานในประเด็นต่าง ๆ ที่ทุกโครงการท�ามาจะเดินต่อไป 

ได้ ไม่ว่าจะมีการสนับสนุนจาก สสส. หรือไม่ เพียงแต่เราจะต้องช่วยกัน 

หาช่องทางที่ภาคีจะเข้าถึงแหล่งทุนอื่น ๆ ด้วย„ 

 ดร.วราภรณ์กล่าว และย�้าว่าการเข้าถึงแหล่งทุนที่หลากหลายและ 

ยินดีสนับสนุนการท�างานสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกที่ต้องอาศัยระยะเวลา

และความต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างคนรุ่นใหม่ ๆ ขึ้นมาท�างานต่อ นับว่า

เป็นความท้าทายที่ส�าคัญในก้าวต่อไปของโครงการ 

 ไม่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่ถึงวันนี้ ภาคีเครือข่าย 

ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยและแผนงานสุขภาวะผู้หญิงฯ ก็ได้เดินร่วมทาง

กันมายาวไกล ได้ผ่านประสบการณ์ ข้อเรียนรู้ ข้อท้าทาย ปัญหาอุปสรรค 

และความส�าเร็จต่าง ๆ ร่วมกันมา และเชื่อได้ว่าทั้งหมดจะยังคงเดินต่อไป

บนเส้นทางเดียวกัน คือเส้นทางท่ีมุ่งสู่สุขภาวะของผู้หญิงและความเป็น 

ธรรมทางเพศ

 กว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอาจต้องใช้เวลานาน และต้องฝ่าฟัน 

อุปสรรคอีกมาก แต่ประสบการณ์ องค์ความรู้ พลังความเข้มแข็ง มิตรภาพ

และความผูกพันที่ก่อเกิดขึ้นในห้วงเวลาของการท�างานร่วมกันมา จะเป็น

เข็มทิศและก�าลังใจให้ไปถึงจุดหมายนั้นร่วมกัน  •
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